PROJEKTO APRAŠAS

JCDECAUX PREMIJA:
projekto aprašas

KAS YRA „JCDECAUX PREMIJA“?

„JCDecaux premija“ – tai Šiuolaikinio meno centro ir „JCDecaux“ 2016 m.
inicijuotas projektas, susidedantis iš ŠMC organizuojamo jaunųjų menininkų parodų ciklo bei „JCDecaux“ įsteigtos piniginės premijos. Premija skiriama vienam parodoje dalyvaujančiam jaunajam vizualiųjų menų kūrėjui
ar kolektyvui už meninės raiškos originalumą ir inovatyvumą bei aktyvią
veiklą šiuolaikinio meno srityje Lietuvoje ir/ar užsienyje. Parodų ciklas organizuojamas bei premija teikiama kasmet.

„JCDECAUX PREMIJA“

PROJEKTO „JCDECAUX PREMIJA“ TIKSLAI

• Skatinti visuomenės susidomėjimą Lietuvos šiuolaikiniu menu ir supažindinti ją su jaunaisiais kūrėjais;
• Skatinti jaunųjų vizualiųjų menų kūrėjų iniciatyvas Lietuvoje;
• Padėti perspektyviems šiuolaikinio meno kūrėjams pilnavertiškai įsitvirtinti šiuolaikinio meno lauke;
• Prodiusuoti naują perspektyvių šiuolaikinio meno kūrėjų produkciją ir
pristatyti ją plačiajai publikai;
• Skatinti privataus kapitalo investicijas į šiuolaikinį meną Lietuvoje.

„JCDECAUX PREMIJA“ PROJEKTO EIGA IR ETAPAI

• Atviras šaukimas
Šių metų birželio 19 d. skelbiamas šaukimas, kurio metu suinteresuoti menininkai kviečiami teikti savo pasiūlymus atsižvelgiant į parodos kuratorių
siūlomas bendrąsias gaires. Šaukimo pabaiga – rugpjūčio 7 d.
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• Kuruota jaunų jų menininkų paroda Šiuolaikinio meno centre
Parodos kuratoriai atrenka iki 5 pateiktų pasiūlymų, kurių autoriai kviečiami paraiškoje aprašytus kūrinius įgyvendinti parodoje. Parodos dalyviai
skelbiami rugpjūčio 14 d. Patvirtinti projektai toliau plėtojami bendradarbiaujant su parodos kuratoriais, architektais, technine komanda, prireikus
organizuojamos specialistų konsultacijos ir kt. Parodos atidarymas numatytas paskutiniame šių metų Šiuolaikinio meno centro parodų rate.
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• JCDecaux premijos įteikimas
„JCDecaux premijos“ laimėtojas skelbiamas praėjus dviem savaitėms po
parodos atidarymo. Jį išrenka nepriklausoma ir iš anksto paskelbta komisija, susidedanti iš menininkų, kuratorių bei kitų meno lauko profesionalų.
Komisijos sudėtis skelbiama rugpjūčio 14 d., kartu su parodoje dalyvaujančiais menininkais.

PASIŪLYMŲ DALYVAUTI PROJEKTE „JCDECAUX PREMIJA“ TEIKIMO

„JCDECAUX PREMIJA“

TVARKA BEI REIKALAVIMAI

• Teikti projektų pasiūlymus gali LR piliečiai nuo 18 iki 35 metų, gyvenantys Lietuvoje ar užsienyje, taip pat užsienio piliečiai, nuolatos veikiantys ir
gyvenantys Lietuvoje (kaip tai apibrėžia LR migracijos įstatymas).
• Teikiant pasiūlymą, jame turi būti ši informacija:
Pasiūlymo aprašas (ne ilgesnis nei vieno A4 lapo apimties);
Pasiūlymo eskizas ar kita susijusi vizualinė medžiaga;
Preliminari pasiūlymo įgyvendinimo sąmata;
Pasiūlymą teikiančio asmens ar kolektyvo darbų aplankas;
Pasiūlymą teikiančio asmens ar asmenų CV;
• Teikdami savo pasiūlymus dalyvauti projekte „JCDecaux premija“ dalyviai patvirtina, jog šie projektai anksčiau nebuvo eksponuoti kitose parodose, projektuose, mugėse ar kitur. Vis dėlto, teikiamas pasiūlymas gali būti
nuosekliai ir tiesiogiai susijęs su dalyvio ankstesne menine praktika, kaip
serijos ar platesnio kūrinių ciklo dalis.
• Teikdami savo pasiūlymus dalyvauti projekte „JCDecaux premija“ dalyviai patvirtina, kad teikiamas pasiūlymas nepažeidžia jokių trečiųjų šalių
turtinių bei neturtinių teisių, taip pat nekursto nesantaikos dėl religijos, rasės, lyties, nacionalinio identiteto, seksualinės orientacijos ar politinių pažiūrų.
• Kartu su pasiūlymu pateikta preliminari pasiūlymo gamybinė sąmata
negali viršyti 1500 EUR.
• Menininkai, atrinkti dalyvauti parodoje, sekantį kartą teikti pasiūlymą
dalyvauti parodoje gali tik praėjus dviem metams po ankstesnio pasiūlymo
pateikimo.

DALYVAVIMO PROJEKTO „JCDECAUX PREMIJA“ PARODOJE SĄLYGOS
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• Kiekvienam iš pasiūlymų, atrinktų dalyvauti projekto „JCDecaux premija” parodoje, skiriamas produkcijos biudžetas, kuris nustatomas įvertinus
ir patikslinus dalyvio atsiųstą preliminarią sąmatą. Šią sumą parengiamuoju parodos laikotarpiu administruoja Šiuolaikinio meno centras.
• Kiekvienam iš pasiūlymų autorių, atrinktų dalyvauti projekto „JCDecaux premija” parodoje, suteikiama galimybė naudotis Šiuolaikinio meno
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centro techniniu inventoriumi, personalu ir kt. priklausomai nuo poreikio
bei pasiūlymo pobūdžio.
• Atrinktų pasiūlymų autoriai, sutikdami dalyvauti parodoje, įsipareigoja
ir sutinka:
dalintis su parodos kūrybine komanda (kuratoriais, architektais,
dizaineriais etc.) visa informacija, kuri yra būtina atitinkamoms parodos
dalims įgyvendinti ir organizuoti;
Iš anksto suderintu laiku prieš parodos instaliavimą atvykti į Šiuolaikinio meno centrą Vilniuje ir asmeniškai dalyvauti parodos instaliavimo darbuose;
Oficialiuose spaudos pranešimuose Šiuolaikinio meno centro
puslapyje (www.cac.lt), socialiniuose tinkluose ir kitose medijose viešai
skelbti dalyvio vardą bei pavardę bei kitą iš anksto suderintą informaciją.
• Vienam iš parodoje dalyvaujančių menininkų už geriausiai įvertintą kūrinį atitenka 3000 eurų dydžio premija, įsteigta UAB „JCDecaux Lietuva”.
Ji pervedama į laureato nurodytą banko sąskaitą.

„JCDECAUX PREMIJA“

„JCDECAUX PREMIJA“ KATALOGAS
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Po kiekvienos projekto „JCDecaux premija“ parodos išleidžiamas ją lydintis
katalogas, kuris pristatomas sekančių metų parodos atidarymo išvakarėse.
Kataloge publikuojama aukštos kokybės menininkų kūrinių dokumentacija, interviu, tekstai, atspindintys kūrinių ar parodos problematiką, mecenato žodis.

