
Užsienio lietuvių meno darbų paroda, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui 

Vilniaus Rotušė 2018m. liepos 1-11d. 

 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (PLB) kartu su Lietuvos Tautinėmis Bendrijomis atkurtos Lietuvos 

valstybės 100-mečio sukačiai paminėti rengia šventę „100 Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“ 

2018m. liepos 1d. Vilniaus Rotušės aikštėje. 

Pasaulio kraštų lietuvių bendruomenės prisistatys Lietuvai trijuose lygmenyse: visą dieną veiks 

pavilijonų miestelis ir įvairių kraštų lietuvių meniniai ir muzikiniai pasirodymai scenoje Rotušės 

aikštėje. 

Trečiasis lygmuo – užsienyje gyvenančių meno kūrėjų darbų paroda Vilniaus Rotušėje. Paroda 

bus atidaryta liepos 1d. ir veiks iki liepos 11d. 

Užsienio lietuvių meno darbų parodoje kviečiame dalyvauti lietuvius ir lietuvių kilmės įvairaus meno 

(tapybos, fotografijos, smulkiosios skulptūros, juvelyrikos, keramikos ir kitų) kūrėjus, gyvenančius ir 

kuriančius užsienio šalyse. Prašome registruotis menininkus, turinčius profesinių įgūdžių ir/ar meno 

srityse dirbančius profesionalus. O taip pat - jau parodose dalyvavusius kūrėjus mėgėjus. 

Meno darbų tema yra laisva. 

Norinčius šioje parodoje dalyvauti prašome atsiųsti savo 3-5 darbų nuotraukas adresu 

jurate@caspersen.ch. Taip pat - nuorodą į menininko kūrinius eksponuojančią internetinę svetainę (jei 

yra).  

 

Prie kiekvienos nuotraukos pridėti trumpą prierašą: 

1. Kūrinio pavadinimas 

2. Sukūrimo metai 

3. Atlikimo technika 

4. Kūrinio išmatavimai/parametrai 

 

Taipogi, prašome atsiųsti trumpą darbų autoriaus/rės biografiją (apie 500 spaudos ženklų), įtraukiant 

šią informaciją: 

1. Pavardė, vardas,  

2. Gimimo metai ir gimimo vieta 

3. Kur mokėsi  

4. Kur gyvena ir dirba dabar 

5. Kokiose parodose dalyvauta 

 

Tinkamus parodai darbus iš atsiųstų nuotraukų atrinks profesionali komisija. Atrinkti darbai turės būti 

suvežti į Vilnių birželio 1-15d. Darbų atvežimui į Lietuvą būdų ieškosime bendrai su darbų autoriais. 

Taip pat bendrai spręsime kūrybos darbų draudimo klausimus. 

Bus rengiamas parodos katalogas ir menininkai kviečiami dalyvauti parodos atidaryme liepos 1d. 

Laukiame Jūsų registracijos ir kūrybos darbų nuotraukų iki 2018m. kovo 1d. 

(Apsisprendusius dalyvauti atrankoje parodai, prašome nelaukti paskutinių dienų iki registracijos 

pabaigos, nes didelis srautas apsunkins ir prailgins atrankos procesą). 

 

Jūratė Caspersen 

PLB Kultūros komisijos pirmininkė 

mailto:jurate@caspersen.ch

