VITRUM 2020 Pulsas | Pulse
Tarptautinis stiklo meno festivalis
Paroda Skaidri erdvė
(2020-10-09 – 2020-11-15)

Atviro kvietimo nuostatai
Atviras kvietimas galioja iki birželio 1 dienos.

1. Atviro kvietimo nuostatai
1.1 Galimybė dalyvauti atvirame kvietime: parodos
Skaidri erdvė atvirame kvietime gali dalyvauti įvairių
sričių profesionalūs menininkai, gimę Lietuvoje,
Latvijoje, Estijoje, arba gyvenantys šiose šalyse
daugiau nei 3 metus.
1.2 Pateikiami kūriniai: parodos Skaidri erdvė
konkursui galima pateikti ne daugiau kaip 3 vieno
autoriaus kūrinius ir ne daugiau kaip 3 vieno kūrinio
nuotraukas.
1.3 Kūrinių vertinimas: iš kiekvienos šalies bus
atrenkami 5 - 7 autoriai. Kūrinius vertins tarptautinė
kuratorių komanda, sudaryta iš stiklo meno srities
ekspertų ir partnerių. Atrankos komisijos sprendimas
galutinis ir neginčijamas. Visi autoriai bus informuoti
apie atranką asmeniškai elektroniniu laišku iki 2020 m.
liepos 1 d.
1.4 Kūrinių pristatymas: atrinkti autoriai savo
lėšomis organizuoja kūrinių pristatymą į parodą (į
projekto organizatorių nurodytą vietą Lietuvoje) ir
atgal. Pristatytas kūrinys parodai, turi būti identiškas
paraiškoje pateiktam kūriniui.
1.5 Terminai: atrinkti kūriniai organizatorius turi
pasiekti iki 2020 m. rugsėjo 14 d. Adresu: Lietuvos
Dailininkų sąjungos Kauno skyrius, Rotušės a. 26,
LT – 44279, Kaunas, Tel. 8 37 205622, 8 37 203658.
1.6 Draudimas: kūrinių draudimu transportavimo ir
parodos metu pasirūpina autoriai pagal poreikį.
1.7 Autorių teisės: konkurso organizatoriai turi
teisę konkurso dalyvių asmens duomenis, tiesiogiai
susijusius su konkursu (vardą ir pavardę), skelbti viešai.
Organizatoriai užtikrina, kad konkurso metu gautų
asmens duomenų apsaugai ir tvarkymo teisėtumui bus
imtasi visų būtinų ir pagrįstų priemonių.
1.8 Pateikto kūrinio nuotraukos: konkursui
pateiktos kūrinių nuotraukos gali būti publikuojamos

spausdintiniuose ir elektroniniuose leidiniuose,
interneto svetainėse, nurodant autorystę, nepažeidžiant
jokių autorių teisių.

2. Reikalavimai kūriniams ir juos lydinčiai
informacijai atviro kvietimo anketoje.
2.1 Konkursui pateikiamuose kūriniuose stiklas turėtų
sudaryti didžiąją kūrinio dalį, įskaitant video meną,
instaliacijas ir objektus.
2.2 Paroda yra skirta unikaliems stiklo kūriniams
(pramoninio dizaino kūriniai konkurse dalyvauti negali).
Kūrinio piešiniai ir eskizai atrankai nepriimami.
2.3 Kūriniai turi būti sukurti nuo 2017 metų.
2.4 Atrankai siunčiamos kūrinių nuotraukos turi
būti aukštos rezoliucijos, (jpg. formatu, ne mažiau
300 dpi), tinkančios ir atrankai, ir katalogo spaudai,
fotografuotos aiškiai, neutraliame fone. Failo
pavadinime nurodant autoriaus pavardę ir kūrinio
pavadinimą (Pavardė_Pavadinimas.jpg).
2.6 Kiekvienas konkurse pateikiamas kūrinys aiškiai
įvardijamas. Privalomi šie duomenys: autoriaus vardas,
pavardė, kūrinio pavadinimas (lietuvių ir anglų kalba),
išmatavimai, medžiaga, technika, sukūrimo metai.
2.7 Paraiškos forma pildoma lietuvių arba anglų kalba.

