PARODOS (PROJEKTO) RENGIMO LDS KAUNO SKYRIAUS GALERIJOJE (Drobės g. 62 )
2022 m. PARAIŠKA
Dailininko (kuratoriaus) vardas, pavardė. Nurodykite, ar esate LDS narys.:

Kontaktinis tel. Nr.:
El. paštas:

PARODOS / PROJEKTO PAVADINIMAS:

(Prašome nurodyti, kada paskutinį kartą rengėte parodą (nurodyti metus ir mėnesį) LDS galerijose Vilniuje ir Kaune
(nurodyti galeriją). Pagal LDS Tarybos patvirtintus Parodų/projektų rengimo LDS galerijose nuostatus: „LDS narys paraišką
personalinei savo kūrybos ir jungtinei (iki 5 asmenų imtinai) parodai nemokamai pageidaujamoje LDS galerijoje Vilniaus mieste
ir/arba Kaune gali teikti po dvejų metų intervalo tarp eksponuotos parodos LDS galerijoje Vilniuje ir/arba Kaune ir paraiškos
pateikimo, t. y. paraišką parodai galima teikti tik nuo buvusios parodos pilnai praėjus dvejiems metams.)

PRIORITETINIS PARODOS / PROJEKTO LAIKAS:

(pateikti trumpą informaciją dėl konkretaus parodos laiko) bei plotas, reikalingas parodos/ projekto rengimui (erdvės
ekspozicijai), pageidaujama techninė įranga (pvz. projektorius, televizorius, video įranga ir t. t.).

INFORMACIJA APIE JAU TURIMAS PAPILDOMAS LĖŠAS IR RĖMĖJUS:

(Taip pat prašome nurodyti, ar dėl papildomo finansavimo ketinate teikti paraišką Kultūros tarybai, savivaldybei ar kt. fondams,
finansuoti parodą iš kitų šaltinių (prašome gerai apsvarstyti galimybes ir atsakymą pateikti atsakingai).

Būtini paraiškos priedai (pageidautina 1 PDF failas):
• Trumpas parodos / projekto aprašymas (koncepcija, idėja, dalyviai, kuratoriai ir pan.) - iki 1 psl.;
• Trumpa menininko / projekto vadovo / kuratoriaus CV (iki 3 psl.);
• Būsimos parodos / projekto vizualinė medžiaga (foto ir / ar video, ir / ar katalogai ir pan. – ne daugiau kaip 5
MB);
PASTABOS.
1. Paraiškos, pateiktos ne nurodytais būdais (išsiųstos ne nurodytais adresais) ar neregistruotos LDS KS biure nebus
svarstomos. Paraiškos be siūlomos parodos / projekto vizualinės medžiagos taip pat nebus svarstomos.
2. Fiziniai ir juridiniai asmenys, nepriklausantys LDS turi sumokėti nustatyto ar derybų būdu šalių sutarimu nuspręsto
dydžio parodos rengimo paketo paslaugų kainą, nebent LDS KS Taryba posėdžio metu nuspręstų kitaip.
Paraiškos ir jų priedai priimami iki 2022 m. sausio 31 d.
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