XVII Tarptautinė Vilniaus tapybos trienalė
(NE)DETERMINUOTA

raktiniai žodžiai: pasipriešinimas, izoliacija kaip laisvė, maištas, susvetimėjimas, laisva valia,
atsiribojimas, technologinis determinizmas, sąmoningumas, kontrolės mechanizmai, ribos,
hermetiškumas, įtampos laukai, galios santykiai, individualizacija, autonomiškumas,
antagonizmas, nesaugumas, neužtikrintumas.
Gyvename neramiais laikais. Kataklizmai, informaciniai karai, pandemijos, biologiniai ginklai,
ekologinės katastrofos, pabėgėlių krizės, aneksijos ir kiti pavojai kėsinasi į visuotinę saugumo
iliuziją. Įvairios socialinės, kultūrinės, politinės, religinės ideologijos ir dogmos, steigiančios
vadinamuosius metanaratyvus, apibrėžia individo autonomiją ir siekia pajungti ją patogiai
valdomiems galios aparatams. Prigimtinė žmogaus laisvė šiandien veikiau yra utopinė siekiamybė
nei neginčijama duotis.
Metanaratyvai formuoja ir palaiko skirtingas kultūros reikšmes, socialinius santykius, nustato jų
ribas, apibrėžia „saugias“ ir „prižiūrinčias“ visuomenės struktūras, o rezistencija ir išsilaisvinimas
ištinka kaip izoliacijos simptomas. Remiantis M. Foucault, izoliacija yra individualizacijos kūrimosi
sąlyga. Šiandien mus ūmai ištikusi priverstinė izoliacija neišvengiamai sukelia neužtikrintumo,
nežinios ir nerimo dėl ateities būseną.
Menas tokiame determinuotame, t. y. sąlygotame, būvyje veikia kaip kontrolę ir laisvą valią
kvestionuojanti kūrybinė galia, atrandama per autonomiją ir maištą. Kūrybą iššaukia
pasipriešinimas, kuris kartais kyla dėl vidinio antagonizmo, o kartais - dėl išorinių įtampos laukų.
Gyvename laike, kai nuolatos tenka būdrauti ir nerimauti. Keisdama savo pavidalus, oponuodama
kontrolei, jungdama individualizaciją ir socialinę plotmę, šiuolaikinė tapyba virsta procesualia
socialinio diskurso forma ar bent jos galimybe. Šių metų trienalė aktualizuoja laisvės sąlygas
visuotinio nestabilumo kontekste, apmąsto jas kaip kasdienybėje tarpstantį lūkestį, tarsi būsimos
tikrovės pažadą.
Šios trienalės kontekste metanaratyvas kaip kontrolės mechanizmas ir izoliacija kaip laisvės
sąlyga kontekstualiai bus skleidžiama Taikomosios dailės muziejaus (vad. Arsenalo, t. y. ginklų
sandėlio), greta esančios buvusios Areštinės, Kareivinių ir/ar Gynybinės Bastėjos erdvėse.
Trienalės parodos vyks 2020 m. gruodį – 2021 m. sausį. Trienalės programą sudarys konkurso
būdu atrinktos kolekcijos, kviestinių menininkų grupinė paroda bei įvairūs meniniai vyksmai.

Trienalę organizuoja: Lietuvos dailininkų sąjunga.
Pagrindiniai partneriai: Lietuvos nacionalinis muziejus, Lietuvos dailės muziejus.
Pagrindinis rėmėjas: Lietuvos kultūros taryba.

KVIEČIAME MENININKUS TEIKTI PARAIŠKAS DALYVAUTI TRIENALĖS ATRANKOJE

Paraiškos priimamos iki 2020 m. rugsėjo 30 d., tik siunčiant jas el. paštu: evelina@ldsajunga.lt

PARAIŠKOS PATEIKIMAS:
1. Prie el. laiško prisegti trienalės parodai siūlomų kūrinių nuotraukas (ne daugiau kaip po 2-4
skirtingų kūrinių nuotraukas, pageidautina JPG failai, ne didesni kaip 2 MB). Kiekviena nuotrauka
turi būti pavadinta: Vardas_Pavardė_Kūrinio_pavadinimas_sukūrimo metai
2. Prisegti siūlomus kūrinius lydintį tekstą (pavadinimai, matmenys, medžiagos, medijos,
techninės detalės, eksponavimo pobūdis, kūrinio idėjos, kūrybinio ciklo ar kt. aprašas);
3. Prisegti menininko kūrybinės veiklos aprašą (CV) su kontaktine informacija (tel. nr., el. pašto
adresas).
4. Laiško temoje įrašyti: PARAIŠKA TRIENALEI. Laiške būtina nurodyti: menininko vardą, pavardę.
5. Atskiros paraiškos formos pildyti nereikia.

SVARBU:
1. Galima atrankai siūlyti ne daugiau kaip 4 skirtingus kūrinius, sukurtus nuo 2017 m.; kūrinių
matmenys neribojami.
2. Siūlomi kūriniai turi atitikti trienalės temą, koncepciją, raktinius žodžius;
3. Galima teikti kūrinius tapybos žanro rėmuose, taip pat jungiant juos su kitomis medijomis, t. y.
instaliacijos, objektai, videomenas, performatyvūs aktai, fotografija, interaktyvūs veiksmai,
dokumentacija ir kt.
4. Atrankoje gali dalyvauti visų sričių menininkai, LDS nariai, ne LDS nariai, studentai.

Laiškus su privalomais priedais prašome siųsti el. paštu: evelina@ldsajunga.lt
Paraiškos priimamos iki 2020 m. rugsėjo 30 d. imtinai.

Daugiau informacijos: Evelina Januškaitė-Krupavičė, evelina@ldsajunga.lt, +370 671 90710.

