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Konkurso organizatorius - visuomeninė Jonavos rajono asociacija Auganti Jonava, kuri
siekia Jonavos rajono visaapimančio klestėjimo.
Konkurso tikslai: paminėti Jonavos miesto 270 metų gimtadienį, dovanojant miestui
idėją; Skatinti jonaviečių kūrybiškumą; Atverti menininkų galimybes realizuoti savo
sumanymus ir tobulinti kūrybinius gebėjimus; Plėtoti kultūrinio gyvenimą Jonavos
rajone; Įgalinti Jonavos rajono gyventojus demokratiniams sprendimams.

Dalyvavimo konkurse laikas nuo 2020.02.20 iki 2020.06.15.
Laimėtojas renkamas iki 2020 metų liepos mėnesio 15 dienos.
Laimėtojo darbas pristatomas 2020 metų rugpjūčio 4 dieną. Per Jonavos miesto
gimtadienį. Prieš atidengiant ir pristatant darbą, skaitomas valandos trukmės paskaita
atidengiamos skulptūros tema.
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Dalyvavimui konkurse būtina pateikti skulptūros kūrybinį sumanymą (toliau sumanymas). Pateikiamas sumanymas turi būti sudarytas iš:
3.1.1. vizualizacijos, eskizai ar maketas;
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skulptūros konceptualų aprašymą, kurį sudaro skulptūros pagrindimas,
aktualumas bei sąsajų su Jonavos rajonu, miestu, tapatybe ar istorija
atskleidimas, taip pat skulptūros santykį su numanoma vieta, kurioje būtų
eksponuojamas.
3.1.3. Preliminari sąmata.
Konkurse gali dalyvauti visi norintys. Sumanymą gali pateikti vienas žmogus ar žmonių
grupė.
Sumanymas turėtų susijęs su Jonavos miestu, rajonu, tapatybe, istorija, žmonėmis.
Sumanymas gali žymėti praeitį, dabartį arba ateitį.
Konkursui galima pateikti tik vieną sumanymą.
Dokumentų pateikimo tvarka: sumanymą ir užpildytą dalyvio anketą (1 priedas) galima
pateikti fiziniu pavidalu adresu Vasario 16-osios g. 1-317, Jonava arba el. pašto adresu
augantijonava@gmail.com.
Jeigu konkursą laimi negalintis kokybiškai realizuoti sumanymą, autorius gali pasitelkti
į pagalbą pasirinktą menininką ir bendromis pastangomis realizuoti sumanymą.

KONKURSO ORGANIZAVIMAS
4.1.
4.2.

Konkursui pateiktus sumanymus vertins organizatoriaus sudaryta komisija.
Vertinimo kriterijai:
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Kriterijus

Paaiškinimas

Koeficientas

Meninė sprendimų
kokybė

Plastinių sprendinių
meninė kokybė;
išraiškos priemonių ir
reikšmių
tikslingumas;
naudojamų medžiagų
tarpusavio dermė;

0,3

Kontekstualumas

Idėjos konceptualumas;
projekto sąsajos ir
dermė su vietos
kontekstu;

0,4

Įgyvendinamumas

Projekto
įgyvendinamumas pagal
pasirinktas medžiagas ir
sąmatą;

0,2

Kiekvienas komisijos narys vertina pateiktus projektus pagal nurodytus
kriterijus. Pagal apskaičiuotą balų vidurkį atrenkami trys aukščiausiai įvertinti
projektai. Iš jų komisija renka nugalėtoją balsavimo būdu.
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Darbai yra pateikiami Facebook paskyroje Auganti Jonava. Taip pat eksponuojami
Jonavos rajono viešosiose. Atrenkama daugiausiai dėmesio sulaukusi idėja.
Konkurso laimėtojas išrenkamas sudėjus komisijos (50%) ir gyventojų (50%)
įvertinimus.
Konkurso laimėtojui skiriama 1000 € premija. Kitiems dalyviams gali būti įteikiami
simboliniai prizai.
Konkurso organizatoriai įsipareigoja įgyvendinti laimėtojo sumanymą.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
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Dalyvavimas šiame konkurse reiškia dalyvio sutikimą su visomis nuostatų sąlygomis.

