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IX TARPTAUTINĖ EMALIO MENO BIENALĖ VILNIUS 2022 

 

Birželis 

 

Auksakalių gildija švenčia 525 metų veiklos jubiliejų ir kviečia menininkus dalyvauti „IX-joje 

tarptautinėje emalio bienalėje VILNIUS 2022“. Bienalės pagrindinis tikslas – emalio meno sklaida, naujų 

meninių idėjų ir techninių galimybių praplėtimas. 

 

 

INFORMACIJA DALYVIAMS: 

Tema: IMPRESIJA. 

Kviečiame teikti emalio meno kūrinius šiose kategorijose: 

1. Tradicinės emalio technikos: Cloisonne ir kitos.  

2. Emalis – konceptualiai (juvelyrika, objektai, plaketės ir kt.) 

 

BENDROS NUOSTATOS 

1. Kūrinių tematika ir tipas nereglamentuojami. Siekiama praplėsti emalio panaudojimo galimybes, 

išeiti už tradicinio emalio suvokimo ir panaudojimo ribų. 

2. Kiekvienas dalyvis gali pateikti 1 – 3 emalio meno kūrinius, sukurtus per paskutiniuosius 10 metų 

ir nerodytus emalio bienalėse „VILNIUS 2005“, 2007“, 2009“, 2011“, 2013“,2015“, 2017“ ir 

2020“. 

3. Organizatoriai pasilieka teisę atrinkti emalio meno kūrinius, atsiųstus ar pateiktus bienalei. 

4. Bienalės proga bus išleistas katalogas, kurį gaus kiekvienas bienalės dalyvis. 

 

KONKURSO TVARKA 

I ETAPAS 

1. Menininkai, norintys dalyvauti bienalės konkurse, pateikia savo kūrinius atrankai, kuriuose 

emalis turi sudaryti ne mažiau nei 70% kūrinio. 

2. Iki 2022 m. rugpjūčio 1 d. el. paštu emaliobienale@auksakaliugildija.lt, norintys dalyvauti 

menininkai atsiunčia skaitmenines darbų nuotraukas, ne didesnės rezoliucijos nei 1MB, JPG 

formatu. Pageidautina darbus fotografuoti iš kelių pozicijų. 

3. Kūrinių nuotraukas privaloma sunumeruoti ir prisegtoje dalyvio anketoje parašyti: fotografijos 

failo numerį, darbo pavadinimą, sukūrimo metus, medžiagas, techniką, išmatavimus 

(pavadinimas_metai_medžiaga, technika_išmatavimai). 

4. Menininkai, norintys dalyvauti bienalės konkurse, privalo atsiųsti užpildytą dalyvio anketą ir 

kūrybos aprašymą (CV). 

5. Iki 2022 m. rugpjūčio 10 d. organizatoriai el. paštu informuos apie bienalei atrinktus dalyvius ir 

kūrinius. 
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II ETAPAS 

Autoriai, kurių darbai bus atrinkti bienalei, iki 2022 m. rugpjūčio 20 d. pateikia: 

1. Atrinktų darbų skaitmenines fotografijas katalogui: 

Formatas: TIFF/EPS/JPG 

Rezoliucija: 300dpi 

Dydis: A5 (145 mm x 210 mm) 

2. Portretinę skaitmeninę fotografiją katalogui 

3. Užpildytą atrinktų kūrinių anketą. Ją siųsti el.paštu emaliobienale@auksakaliugildija.lt  

4. Atrinkti darbai iki 2022 m. rugsėjo 10 d. turi būti pristatyti šiuo adresu: 

VšĮ Galerija Meno niša 

J. Basanavičiaus g. 1, LT-01118 

Vilnius, Lietuva 

 

 

VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI 

1. Kūrinius vertina tarptautinė kompetetinga vertinimo komisija, sudaryta iš meno ekspertų. 

2. Vertinimo komisijos sprendimas bus paskelbtas bienalės atidarymo metu. 

3. Visi, į bienalę atrinkti kūriniai, gali pretenduoti į apdovanojimą. 

4. Išsiskiriantys originalia idėja, forma bei technika kūriniai bus apdovanoti premijomis. 

5. Apdovanojimus sudaro: 

1. I vieta – bienalės prizas „Auksakalių gildijos“ auksinis angelo MAGĖ ženklelis su deimantu. 

2. II–III vietos – Vilniaus miesto savivaldybės diplomai. 

 

KŪRINIŲ DRAUDIMAS 

1. Siuntimo metu kūriniai draudžiami autorių lėšomis. 

2. Organizatoriai atsako už kūrinių saugumą parodos metu. 

 

KŪRINIŲ PARDAVIMAS 

Pageidautina, kad kūriniai būtų parduodami. Nurodyti jo kainą eurais (Eur). 

 

III ETAPAS 

2023 m. Sausio mėn. ekspozicija bus perkelta į Panevėžio miesto dailės galeriją. 
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KŪRINIO SIUNTIMO – GRĄŽINIMO SĄLYGOS 

1. Kūrinio siuntimo ir grąžinimo išlaidas padengia dalyviai. 

2. Kūriniai grąžinami iki 2023 m. Kovo 30 d. 
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