Maloniai kviečiame iki 2016 m. vasario 8 d. atsiliepti tuos, kurie (-ios) norėtumėte
dalyvauti Vitražo bei meninio stiklo parodoje (dvimačiai, erdviniai pastatomi bei
pakabinami kūriniai) Baltarusijos Respublikos Gardino parodų rūmuose (Ožeško g. 38,
Gardinas, Baltarusija).
Kūriniai bus:
1. eksponuojami languose (lango aukštis 105 cm, plotis – 100 cm);
2. eksponuojami erdvėje arba prieš sieną (bus dirbtinis pašvietimas, jei prireiks);
3. eksponuojami ant stovų, jei kūriniai pastatomi.
Lietuvos dailininkų sąjunga, bendradarbiaudama su LR generaliniu konsulatu Gardine,
kasmet suorganizuoja po 2 įvairių sričių dailės parodas. Į jas visada susirenka daug
žiūrovų, jaučiamas didelis žiniasklaidos (televizija, radijas, dienraščiai)
susidomėjimas, dailininkai labai šiltai sutinkami.
Parodos atidarymas vyks 2016 m. kovo 1d.
Paroda veiks iki 2016 m. kovo 21 d.
Kūrinio pakuotė turi būti pritaikyta saugiam kūrinio transportavimui. Ant
pakuotės prašome aiškiai užrašyti savo vardą, pavardę, kūrinio pavadinimą.
Apie ketinimą dalyvauti parodoje, prašome pranešti užėjus į sąjungą arba el. paštu editaradvila@gmail.com arba info@ldsajunga.lt (tel nr. pasiteiravimui +370 602
32220 arba 8 5 2622557) iki 2016 m. vasario 8 d.
Kūrinius iki 2016 m. vasario 20 d. prašome atvežti į sąjungos būstinę Vilniuje
adresu: Vokiečių 2/4.
Prašome:
1. parašyti savo vardą, pavardę, kontaktus ........................................................................................................................................
2. nurodyti skaičių, kiek kūrinių norėtumėte eksponuoti, surašyti kūrinių metrikus
(svarbu nepamiršti parašyti kūrinių išmatavimų):
a) dvimatis kūrinys (kur turėtų būti pakabinamas - ar lange ar prie sienos ar erdvėje…)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
b) erdvinis kūrinys ( kokių matmenų stovų reiks…)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3. atsiųsti kūrinių nuotraukas arba parašyti nuorodą į internetinį puslapį, kuriame
galima būtų pamatyti Jūsų norimų eksponuoti kūrinių nuotraukas (tai svarbu galerijos
darbuotojams, kurie darys parodos ekspoziciją)
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

5. ar norėtumėte važiuoti į parodos atidarymą (už nakvynę reikėtų patiems
susimokėti): …………………………………………………………………………..
6. kita.............................................................................................................................
Darbus į parodą Gardine transportuos LR konsulato Gardine vairuotojas, po parodos
parvež atgal į sąjungą.
Kol kas nėra aišku, ar galėsime sumokėti simbolinį užmokestį dailininkams
medžiagoms.
Maloniai kviečiame parodos dalyvius dalyvauti parodos atidaryme ir šventiniame
konsulato priėmime. Į Gardiną nemokamai nuveš LDS autobusiukas (7 vietos).
LDS tarpininkaus dėl nemokamų vizų gavimo. Numatoma ekskursija su gidu po
Gardiną (mokėti nereiks). Gyvenimas viešbutyje – viena naktis apie 50 eurų.
Apačioje - galerijos nuotraukos ir planas.
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