
CONVITE À PARTICIPAÇÃO
Bienal Internacional Kaunas

competição internacional
rewind: personal story
rewind: into the future

A IDEIAS EMERGENTES - Produção Cultural CRL, tem o prazer 
de convidar artistas e criadores a participar na 8 ª edição da Bienal 
Internacional de Kaunas TEXTILE 11: REWIND-PLAY-FORWARD 
que se irá realizar  entre 22 de Setembro e 31 de Dezembro de 
2011 em Kaunas na Lituânia.  O prazo para as inscrições é 15 fev 
2011.
 
Queiram enviar a sua candidatura com uma HISTÓRIA Visual para 
a Exposição Competitiva REWIND PERSONAL STORY ou can-
didate-se à exposição REWIND INTO THE FUTURE com  têxteis 
inteligentes e / ou peças têxteis de alta tecnologia 

A  Bienal terá a sua abertura formal em Kaunas (Lituânia) a 22 
setembro de 2011 juntamente com a conferência internacional ETN 
16 (European Textile Network) e Festival de Dança Contemporânea 
organizada pela AURA Kaunas Dance Theater (programa vai reunir 
artistas têxteis e dançarinos profissionais).

Conferência de oradores convidados ETN:Cynthia Schira (EUA), 
Lia Cook (EUA), Reiko Sudo (Japão), Chunghie Lee (Coréia do 
Sul) Vestby, Vibeke (Noruega), Sarah Clarke Braddock E. (UK), 
Lala Teijeira de Dios (Espanha), Máximo Laura (Peru), Paulina Ortiz 
(Costa Rica), Louise Lemieux Bérubé (Canadá), Candace Edgerley 
(EUA), Carolyn Kallenborn (EUA), Diana Springall (Reino Unido), 
Anne Wanner (CH), Laima Orzekauskiene (Lituânia), etc Alguns 
desses artistas apresentarão exposições pessoais.

Mais informações em www.biennial.lt



KAUNASBIENNIALTEXTILE 11:  REWIND-PLAY-FORWARD

# ENQUADRAMENTO

No âmbito das parcerias europeias com instituições similares à IDEIAS 
EMERGENTES, temos desenvolvido vários contactos com a Lituânia, 
mais concretamente com instituições localizadas em Kaunas e em 
Vilnius, tendo concretizado nos últimos anos vários projectos artísticos 
e de intercâmbio com instituições como a MENO PARKAS Galerjia 
– Associação de Artistas da Lituânia, MENO Nisa Galerjia e Kaunas 
Dance Theatre AURA e ainda algumas participações em eventos como 
a Feira de Arte Internacional - ART´VILNIUS (2009), procurando dirimir 
a distância geográfica e cultural entre estes dois países e aproximá-los 
pela via cultural e artística. Neste contexto, a IDEIAS EMERGENTES 
foi convidada a co-organizar em 2011 a 8ª edição da KAUNAS BIENAL, 
participando activamente na programação e conceito da TEXTILE 11, 
sob o tema REWIND-PLAY-FORWARD.

Esta Bienal, que teve o seu primeiro momento em 1997, e que nasce 
do propósito de apoiar criadores e artistas dos Países Bálticos, apre-
sentou no decorrer das suas últimas 7 edições mais de 1000 obras 
de arte envolvendo artistas oriundos de mais de 40 países. Na última 
Bienal em 2009, mais de 60 artistas de 20 países distintos criaram 
obras em diferentes media (Têxtil, Instalações, Laboratórios, video, arte 
comunitária) localizadas no Museu Nacional e em diversos espaços 
públicos colaborando uns com os outros e com os visitantes da Bienal. 
A TEXTILE 11 TÊXTIL 11 irá expandir-se no que se refere ao formato 
interdisciplinar de que se encontra revestido: tornar-se-á uma plata-
forma de articulação entre as artes  visuais e performance (histórias 
baseadas no têxtil serão (re)contada por performers), bem como entre 
arte, ciência e indústria.



# PROGRAMAÇÃO KAUNAS BIENNIAL

ACTIVIDADE 1 - THE PAST: para a Exposição REWIND HISTORY a 
comissária (Dr. Rasa Andriušytė-Žukienė assistida por Monika Žaltauskaitė-
Grašienė), seleccionará obras de 30 artistas de renome da Lituânia e, 
apresentará ainda nesta exposição tapeçarias criadas por teares com-
putadorizados e através de outros meios industriais; esta exposição será 
apresentada em Kaunas e em vários museus de outros países europeus, 
juntamente com programa de educação sobre a arte contemporânea da 
Lituânia;

ACTIVIDADE 2 – THE PRESENT:  Exposição REWIND PERSONAL STO-
RY  - esta é uma competição internacional que tem por objectivo apre-
sentar instalações tendo por base o têxtil. O aspecto narrativo das obras 
será muito importante para esta mostra, revelando e (re)contando histórias 
individuais relacionadas com o contexto pessoal e / ou sociocultural. Serão 
seleccionados 20-30 projectos (cerca de 35 artistas) por  um júri interna-
cional.

ACTIVIDADE 3 – THE FUTUR: Exposição REWIND INTO THE FUTURE 
– exposição experimental tentando mostrar os mais recentes avanços tec-
nológicos e SMART TEXTILE. Esta exposição que será comissariada por 
uma equipa internacional irá apresentar recentes descobertas da ciência 
(através da arte contemporânea), utilizando para isso tecnologias inova-
doras relacionadas com o Têxtil. No âmbito desta actividade serão ainda 
realizados Laboratórios, Workshops e Seminários para Artistas e visitan-
tes, conduzidos por profissionais destas áreas, promovendo assim colabo-
rações interdisciplinares futuras.

ACTIVIDADE 4 -  REWIND – Exposições Satélite:
Exposição Internacional de alunos, em comemoração do septuagésima 
aniversário de educação profissional do Têxtil na Lituânia, envolvendo 
Portugal, Lithuânia, Suécia, Estónia, Letónia e outros países europeus;
Exposição Individual de Lia Cook (USA)
Exposição Fluxus(t)extile

ACTIVIDADE 5 – 16ª Conferência Internacional ETN ( European Textile 
Network) – que reunirá entre 200 a 300 profissionais conectados ao Têxtil 
para apresentação de inovações e de possibilidades de colaboração no 
âmbito artístico.
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