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EUROPOS CreArt PARODA
A T R A N K A
CreArt – iki 2017 metų truksiantis, tarptautinis kultūrinio bendradarbiavimo projektas, jungiantis
12 Europos miestų. ES paramą gavusio CreArt tikslas – suteikti menininkams galimybę pristatyti
savo kūrybą Europoje, skatinti kūrybiškumą, bendradarbiavimą, meno mainus (daugiau informacijos
apie CreArt www.creart-eu.org; www.vilniausrotuse.lt).
Europos CreArt paroda (European CreArt Exhibition) – viena svarbiausių CreArt veiklų. Per
penkerius projekto įgyvendinimo metus Europos miestuose bus surengtos 5 bendros parodos. Visose
jose po 20 – 30 menininkų iš kiekvienos šalies pristatys savo kūrinius reprezentacinėse parodinėse
erdvėse.
2016 m. ketvirtoji Europos CreArt paroda „NOTES ON TOMORROW“ vyks: Kaune (Lietuva)
liepos 16 – rugpjūčio 11 d.; Kristiansand (Norvegija) rugpjūčio 28 – spalio 8 d. ; Aveiro (Portugalija)

spalio 27 – gruodžio 11 d.
Atrankoje kviečiame dalyvauti tapytojus, grafikus, fotografus, medijų menininkus,
tekstilininkus, skulptorius iki 50 metų amžiaus, kurie savo darbuose gali pateikti
ryškias, individualias, novatorišką, originalias mūsų šalies meninių tradicijų interpretacijas.
Paraiškas (forma pateikiama) svarstys organizatorių sudarytas 5 ekspertų komitetas.
Lietuvos ekspertai atrinks ne daugiau 5 kandidatus (-es), kurių tapybos darbai bus pateikti Europos
CreArt parodos tarptautinio kuratorių komiteto vertinimui. CreArt kuratorių komitetas 2016 m.
pradžioje į ketvirtąją Europos CreArt parodą, kurioje dalyvaus apie 50 autorių iš visų 12-os miestų
– partnerių, atrinks Lietuvos atstovus.
Autoriai, pateikę paraiškas Europos CreArt parodos atrankai, dalyvaus ir CreArt
kūrybinių dirbtuvių, vyksiančių projekto miestuose – partneriuose konkurse bei konkursuose į 2
mėnesių trukmės rezidencijų programas.
Kūrybinių dirbtuvių ir rezidencijų mokesčius bei kelionės išlaidas apmoka organizatoriai.
Europos CreArt parodoje dalyvaujančių autorių kūrinių reprodukcijos, informacija apie
juos bus publikuoti skaitmeniniame parodos kataloge (patalpintame ir CreArt internetiniame
puslapyje), bus išleista parodos knyga (katalogas).
Parodoje dalyvaujantys dailininkai privalės pateikti (deponuoti) Europos CreArt
parodai savo kūrinius vienerių metų laikotarpiui; surengti 2 akademinių valandų trukmės
kūrybines dirbtuves Vilniaus miesto moksleiviams.
Visas dalyvavimo Europos CreArt parodoje technines išlaidas (pakavimas, transportavimas,
draudimas, viešinimas/ reklama etc.) apmoka projekto organizatoriai.
Dailininkus, nusprendusius dalyvauti atrankoje, maloniai prašome pateikti:
gyvenimo aprašymą lietuvių ir anglų kalbomis;
užpildytą paraiškos formą (pridedama)
5 savo darbų reprodukcijas (jeigu el. variante – mažiausiai 300 dpi)
adresu vrotuse@vilniausrotuse.lt arba paštu VšĮ Vilniaus rotušė, Didžioji g. 31, LT – 01128 Vilnius.
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