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Septintoji Lietuvos tekstilės bienalė „TEXTILĖ: SIELAI IR KŪNUI“ siekia praplėsti
šiuolaikinio tekstilės meno sampratą ir suburti įvairiose veiklos sferose dirbančius
tekstilininkus ir kostiumo dizainerius, pristatyti jų meninius ieškojimus, nušviesti
kokiomis kūrybinėmis problemomis jie gyvena. Paroda atspindės platų šiuolaikinių
Lietuvos tekstilininkų veiklos lauką: unikalioji tekstilė, masiniam vartojimui skirta
tekstilė (kilimai, audiniai) ir kostiumo dizainerių darbai.
Paroda padės atsakyti į menotyrininkams ir patiems tekstilininkams rūpimus
klausimus:
- kokia dabartinė Lietuvos tekstilė – kokius pavidalus įgauna unikalioji ir
masiniam vartotojui skirta šių dienų tekstilė, ar egzistuoja tarpusavio idėjų ir
formų sąveika, kokios tendencijos ir idėjos vyrauja?
- kiek skirtingos tekstilės rūšys sąveikauja ir daro įtaką viena kitai?
- kaip mados pokyčiai ir vartotojų poreikiai keičia audinių madas ir kostiumo
dizainą?
Paroda atvira tiek tradiciniams tekstilės darbams, tiek inovatyviems ieškojimams,
naujų technologijų ir technikų raiškai.
Kviečiame dalyvauti visus menininkus, dirbančius įvairiomis tekstilės meno
technikomis arba naudojančius tekstilės elementus kūryboje.
Į parodą priimami darbai, sukurti per pastaruosius dvejus metus (2014-2016 m.).
Kūrinių formatas, atlikimo technika bei kiekis neribojama. Parodoje bus
eksponuojamas tik vienas autoriaus kūrinys.
Siųskite kūrinių nuotraukas (rezoliucija 300 dpi) el. paštu arba paštu iki 2016 m.
gegužės 10 d. adresu:
zydreridulyte@hotmail.com
arka@ldsajunga.lt
Tekstilės paroda „TEXTILĖ: SIELAI IR KŪNUI“
Arkos dailės galerija
Aušros Vartų g. 7
01129 Vilnius
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DALYVIO ANKETA

Kūrėjas
Vardas, pavardė...........................................................................................
Adresas..........................................................................................................
Telefonas.......................................................................................................
Elektroninis paštas.......................................................................................

Kūrinys (-iai)
Darbo
pavadinimas (lietuvių/anglų)............................................................................................
.........................................................................................................................
Sukūrimo metai............................................................................................
Medžiagos.....................................................................................................
(lietuvių/anglų)...........................................................................................
Technika........................................................................................................
(lietuvių/anglų)...........................................................................................
Matmenys (cm)............................................................................................
Prašome parašyti darbo pavadinimą, medžiagas ir technikas lietuvių ir anglų kalbomis.
Darbų nuotraukas, CD ir atsakymus į anketoje pateiktus klausimus prašome atsiųsti el. Paštu
arba paštu iki 2016 m. gegužės 10 d. adresu:
zydreridulyte@hotmail.com
arka@ldsajunga.lt
Tekstilės paroda „TEXTILĖ: SIELAI IR KŪNUI“
Arkos dailės galerija
Aušros Vartų g. 7
01129 Vilnius

