Kviečiame teikti paraiškas dalyvauti tarptautiniame medžio skulptūrų
simpoziume „Baltų pasakų atvaizdai“ Latvijoje
Simpoziumas vyks rugsėjo 5-16 d. Jelgavoje
Dalyvauti simpoziume bus pakviesti keturi menininkai, kurie kurs skulptūras vaikų
darželių aplinkai. Siūlomos skulptūros gali būti klasikinės ar modernios, tačiau svarbu, kad
atitiktų Baltų mitologinės simbolikos temą ir darniai derėtų su vaikų darželio aplinka. Taip pat
galima teikti idėjas funkcionaliems skulptūriniams objektams – sūpynėms, karuselėms, kitiems
žaidimo aikštelės elementams apipavidalinti.
Pagrindinė žaliava – 20-60 cm storio, 3-5 m ilgio liepos medienos rąstai. Prireikus
papildomų apdailos medžiagų, tvirtinimo konstrukcijų – įrašyti papildomai. Svarbu atsižvelgti,
kad skulptūros bus statomos lauke, todėl reikėtų numatyti jų apsaugą nuo aplinkos poveikio.
Kiekvienas iš atrinktų dalyvauti menininkų gauna 700 eurų apdovanojimą.
Dalyviams kompensuojamos kelionės išlaidos (iki 70 eurų).
Dalyviams suteikiamas būstas, maitinimas 3 kartus per dieną.
Simpoziumo metu bus galimybė naudotis medžio apdirbimo įrankiais ir įranga: benzininiai,
elektriniai pjūklai, grąžtai, suvirinimo aparatai, keltuvai. Papildomais įrankiais ir darbo saugos
priemonėmis turi pasirūpinti patys dalyviai.
Simpoziumo metu sukurtos skulptūros taps Jelgavos savivaldybės nuosavybe. Disponuoti
dokumentine kūrinių medžiaga autoriai galės be apribojimų.
Konkursui paraiškas gali teikti menininkai ir paskutinių meno kursų studentai. Iki rugpjūčio 3
d. užpildytą dalyvio anketą, planuojamo projekto eskizus, CV, reikalingų papildomų medžiagų
sąrašą, asmeninę nuotrauką ir 3 ankstesnių medžio darbų nuotraukas siųskite el. paštu:
gundars.caune@kultura.jelgava.lv arba gundars.caune@inbox.lv.
Simpoziumą organizuoja Jelgavos savivaldybės institucija „Kultūra“, bendradarbiaujant su
švietimo įstaigomis ir darželiais.

Dalyvio anketa
Tarptautinis medžio skulptūrų simpoziumas “Baltų pasakų atvaizdai“ Jelgavoje,
2015m. rugsėjo 5-16 d.
Prie anketos pridedami eskizai ir reikalingų medžiagų sarašas, CV, pretendento foto, 3
ankstesnių darbų foto.
Paraiškas siųsti iki 2015 m. rugpjūčio 3 d.
Skulptūros pavadinimas ir trumpas idėjos
aprašymas:

Vardas, pavardė:
Asmens kodas:
Paso Nr., kada ir kur išduotas, galiojimo
terminas:
Telefonas.:
E-mail.:
Adresas:

Simpoziumo organizatoriai:
*Jelgavos savivaldybės institucija „Kultūra“
*Atstovas organizavimo klausimais: Gundars Caune
E-mail: gundars.caune@kultura.jelgava.lv arba gundars.caune@inbox.lv
Tel. +371 27802923, +371 63084677,
*Simpoziumo meninis konsultantas: menininkas Kārlis Īle
E-mail: karlisile@inbox.lv arba karlisile@yahoo.com
Tel.: +371 29262270

