Мистецтво текстилю проти СНІДу

“ТЕКСТИЛЬНИЙ ШАЛ-3”
виставка-конкурс “Лялька”, круглий стіл, дискусії
Львів, листопад-грудень 2001

Організатори виставки експериментального текстилю “Текстильний шал-3”, Львів 2001, мають честь запросити Вас взяти участь у виставці “Лялька”. Девіз виставки – “Мистецтво текстилю проти СНІДу”.

Умови участі
1.	Учасники представляють 1-3 роботи, виконані протягом останніх 2-х років
2.	Виміри робіт – від 60х60x60см до монументальних робіт висотою до 250 см.
3.	Заявки приймаються до 31 вересня включно. До заявок долучаються  фотографії розміром 13х18см або ескізи чи макети кожної роботи 
4.	Організатори залишають за собою право безкоштовного використання фотографій робіт  в пресі, каталогах, на телебаченні, в Інтернеті та в рекламних цілях. 
5.	На підставі представлених фотографій буде проведений відбір творів для експонування.
6.	Автор зобов’язується забрати свої твори одразу після завершення виставки.
7.	Виставка, круглий стіл та дискусії відбудуться в листопаді 2001 р. Результати рішення виставкому та точна дата проведення виставки будуть повідомлені додатково.
8.	Основні фінансові витрати на експозицію, рекламу, друковану продукцію беруть на себе організатори виставки. Учасники, зі свого боку, зобов’язуються внести реєстраційний внесок - 20 гривень в оргкомітет виставки “Текстильний шал – 3” секції художнього текстилю  Львівського відділення Національної Спілки художників України. 

Анкета-заявка на участь у виставці

1.	Ім’я та прізвище ____________________________________________________________________________________

2.	Дата і місце народження __________________________________________

3.	Домашня адреса, телефон, електронна пошта
______________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

4. Освіта (час навчання, учбовий заклад, спеціалізація)
______________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________


5. Основні роботи та участь у виставках ______________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

З умовами участі у конкурсі погоджуюсь

Дата _________________________

Підпис _______________________ 

6. Подані на конкурс роботи: 

Авторська анотація до роботи (гасло, лозунг) 



Матеріал



Виміри(см)




Рік






Назва




1
2
3


“ТЕКСТИЛЬНИЙ ШАЛ-3”


Львів, 2001



Якщо “Текстильний шал-2” дав можливість доторкнутись до світу покинутих речей, створивши опосередковане, проте гостре уявлення про світ людей, то “Текстильний шал-3” проголошує темою саму людину, її світ.
Портрет, автопортрет, портрет суспільства, портрет душі… Що б хто не робив, прагнучи пізнати і відтворити цю надзвичайно складну і тонку сферу, результатом матимемо всеодно модель, ляльку.

 Програма    
      
Маючи на меті стимуляцію образного та технологічного пошуку в українському авторському текстилі бієнале “Текстильний шал” й надалі проголошує пріорbтетними нетрадиційні матеріали, техніки, нові форми художньої виразності. Програма “Текстильного шалу-3” передбачає створення  унікальних текстильних творів, в котрих би був присутній хоча б один зі згаданих чинників. Темою бієнале є людина. 
Напрямки не обмежуються – “пакунки”, “об’єкти”, “стовби”, “мотузки”, плоскі, рельєфні, об’ємно-пластичні твори,  “інвайронмент” тощо, всі техніки аранжування тканини і волокна крім тапісерних і традиційного плоского батіку чи розпису, що є темою інших художніх імпрез. 
Враховуючи соціальну значимість і актуальність  проблеми, “Текстильний шал-3” проходить під гаслом боротьби зі СНІДом. Тому пріоритетом “Текстильного шалу-3” є тема СНІДу в найширшому спектрі, як проблеми особистості, суспільства, філософії, релігії, політики, людських взаємовідносин та побуту.



ЛЯЛЬКА
Л	Люди. Світ людей. Соціум. Спільнота. Хвороби цивілізації. СНІД. Любов і ненависть. Співробітництво і війна. Політика. Релігія. Побут… 
Я	Я. Его. Сплеск емоцій. Раціональ-не й ірраціональне. Зіткнення різних его.
Самопізнання.
Л’	Лик. Лице. Маска.
К	Крик. Біль. Співчуття. Співпережи-вання. Небайдужість. Протест.
А	Астрал. Непроявлене.

Виповнені анкети-заявки з додатками просимо надсилати за адресою:
                             Леонід Гошовський 
вул. Стрийська, 28/12
Львів 79011, Україна 
Контактний телефон : (8-0322) 764747

Електронна версія анкети знаходиться на: 
http://www.salus.org.ua/art-anti-aids/
Висилати за адресами:
mail.lviv.ua" salus@mail.lviv.ua або hosovska@mail.lviv.ua 
(з приміткою “Textiles”)

Організатори:
Львівське відділення Національної Спілки художників Украхни




Регіональний Фонд Салюс

