PATVIRTINTA
Šiaulių dailės galerijos direktoriaus
2017 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-12
IV PLENERAS–KONKURSAS „(NE)ATRASTI ŠIAULIAI“, SKIRTAS A. J. GREIMO
METAMS
Lietuvos Respublikos Seimas 2017-uosius metus paskelbė Algirdo Juliaus Greimo metais.
A. J. Greimo 100-osios gimimo metinės yra įtrauktos į UNESCO Generalinės konferencijos
2016–2017 m. minimų sukakčių sąrašą. Algirdo Juliaus Greimo biografija yra glaudžiai susijusi su
Šiaulių miestu, todėl Šiaulių miesto savivaldybė ir Šiaulių dailės galerija kviečia menininkus
dalyvauti meninių skulptūrinės plastikos akcentų plenere-konkurse (toliau – Konkursas), skirtame
Algirdo Juliaus Greimo įamžinimui Šiaulių miesto viešosiose erdvėse.
KONKURSO NUOSTATAI
I. KONKURSO OBJEKTAS, TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1. Konkurso objektas – meniniai skulptūrinės plastikos akcentai, skirti viešosioms Šiaulių
miesto erdvėms.
2. Konkurso tikslas – sukurti ir įgyvendinti meninius skulptūrinės plastikos akcentus,
kuriančius ir pabrėžiančius unikalų miesto įvaizdį.
3. Konkurso tema – Algirdo Juliaus Greimo asmenybės įprasminimas Šiaulių miesto
viešosiose erdvėse (A. J. Greimas 1929–1931 metais Šiauliuose lankė berniukų gimnaziją (dabar – J.
Janonio gimnazija), 1940–1944 metais mokytojavo mergaičių gimnazijoje (dabar – Didždvario gimnazija) ir Prekybos institute).
4. Konkurso uždaviniai:
4.1. surengti konkursą, kviečiant menininkus teikti paraiškas ir projektus skulptūrinės
plastikos akcentų sukūrimui pagal paskelbtą temą, įvertinti ir išrinkti geriausius projektus ir
organizuoti jų įgyvendinimą;
4.2. kurti menišką ir kūrybišką gyvenamąją aplinką miestiečiams, o miesto svečiams – traukos
objektus;
4.3. skatinti miestiečius ir svečius domėtis miesto istorija, jo savitumu;
4.4. ugdyti miestiečių menines kompetencijas, pilietiškumą, atvirą ir kūrybišką požiūrį į
supančią aplinką.
II. KONKURSO SĄLYGOS
5. Konkurse gali dalyvauti autoriai, galintys parengti meninio skulptūrinės plastikos akcento
sukūrimo projektą ir jį pilnai įgyvendinti medžiagoje.
6. Projektai ir paraiškos Konkursui siunčiami paštu (Vilniaus g. 245, Šiauliai, LT-76343), el.
paštu: naujienos@siauliugalerija.lt arba pristatomi į Šiaulių dailės galeriją nuo 2017 m. balandžio 19
d. iki 2017 m. birželio 6 d.
7. Projektas privalo atitikti šiuos sudėties, turinio bei apimties reikalavimus:
7.1. turi būti pateiktas vizualinis meninio akcento sprendimas (grafinis piešinys/eskizas arba
fotomontažas (formatas A4) bei maketas) ir jo architektūrinis (lokacijos) pasiūlymas;.
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7.2. turi būti pateiktas aiškinamasis raštas, kuriame išdėstyta meninio akcento idėja, nurodant
koncepciją, medžiagas, mastelius ir kt.;
7.3. meninis akcentas turi būti originalus ir atraktyvus (svarbu estetinė ir vizualinė kūrinio
kokybė, kūrinys neturi būti eksponuojamas kitose viešosiose erdvėse);
7.4. turi būti aiškus meninio akcento formos ir turinio suderinamumas;
7.5. meninis akcentas turi būti ilgaamžis, tinkamas eksponuoti lauko erdvėse.
8. Pateiktas projektas turi atitikti Konkurso temą, nurodytą Konkurso nuostatų 3 punkte.
9. Prie kiekvieno projekto turi būti nurodytas autoriaus vardas, pavardė, kūrinio pavadinimas,
autoriaus kontaktai (telefonas ir el. pašto adresas).
10. Projekto autorius turi teisę pridėti ir kitus projektą apibūdinančius dokumentus, vizualinę
medžiagą, planus ir kt., taip pat papildomą medžiagą apie savo kūrybinę veiklą, įrodančią, kad jis yra
įgyvendinęs panašaus pobūdžio darbus.
11. Vienas autorius gali teikti ne daugiau 2 projektų.
12. Prie projekto (-ų) turi būti pridedama laisvos formos sąmata (-os), kurioje turi atsispindėti
autorinio atlyginimo dalis ir įgyvendinimo išlaidos. Konkurso biudžetas, skirtas meniniam kultūros
akcentui įgyvendinti, yra 17 000 Eur. Paaiškėjus konkurso laimėtojams, bus įgyvendinama nuo vieno
iki trijų meninių akcentų, priklausomai nuo pateiktų sąmatų apimties.
13. Autorius, Konkurso dalyvis, negali dalyvauti Konkurso projektų vertinimo komisijos
(toliau – Vertinimo komisijos) darbe.
III.

KONKURSO ORGANIZAVIMAS

14. Vertinimo komisijos posėdis vyks 2017 m. birželio 14 d. 13 val. Šiaulių dailės galerijoje.
15. Meninių akcentų projektus vertins Šiaulių dailės galerijos direktoriaus įsakymu sudaryta
Vertinimo komisija, kurioje narių teisėmis dalyvaus Dailininkų, Architektų ir Dizainerių sąjungų
nariai, Savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Architektūros,
urbanistikos ir paveldosaugos bei Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyrių, Šiaulių
dailės galerijos atstovai.
16. Vertinimo komisija projektus vertins vadovaudamasi šiais vertinimo kriterijais:
16.1. meninė vertė ir profesionalumas;
16.2. suderinamumas su gamtine, urbanistine ir architektūrine aplinka;
16.3. formos ir turinio dermė;
16.4. originalumas, savitumas, atraktyvumas;
16.5. Konkurso temos atskleidimas.
17. Projektus vertinant pagal 15 punkte nurodytus kriterijus, laikoma, kad kiekvieno iš jų
svarba yra vienoda.
18. Kiekvienas vertinimo kriterijus įvertinamas iki 10 balų. Maksimali projekto įvertinimo
bendra balų suma – 50 (5 kriterijai x 10 balų).
19. Kiekvienas Vertinimo komisijos narys pateiktą projektą vertina atskirai.
20. Mažiausias bendras visų Vertinimo komisijos narių projekto įvertinimo balas – 25 balai.
Jeigu visi pateikti projektai įvertinami mažesne nei 25 balų suma, tokiu atveju laikoma, kad
Konkursas neįvyko, nes pateikti projektai neatitinka vertinimo kriterijų.
21. Vertinimo komisija nevertina projektų, kurie:
21.1. pateikti po šiuose nuostatuose nustatyto galutinio pasiūlymų pateikimo termino;
21.2. neatitinka Konkurso sąlygų.
22. Vertinimo komisijos sprendimas atrenkant projektus yra neginčijamas ir galutinis.
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23. Atrankos būdu bus išrinkta nuo 1 iki 3 projektų, kurie bus įgyvendinti atsižvelgiant į viso
konkurso biudžetą ir pateiktų projektų sąmatas.
24. Su atrinktų projektų autoriais bus pasirašytos sutartys (paslaugų arba autorinės).
25. Meninių akcentų įgyvendinimui reikalingomis medžiagomis bei priemonėmis pasirūpina
patys autoriai.
26. Autorius, įgyvendinantis Konkurse atrinktą meninį akcentą, turi suderinti jo pastatymo
vietą su Šiaulių miesto savivaldybės Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Architektūros,
urbanistikos ir paveldosaugos skyriumi.
27. Autorius turi realizuoti meninio akcento pastatymą iš jam skirtų lėšų projektui įgyvendinti
iki 2017 m. rugsėjo 1 d.
IV. KONKURSO INICIATORIUS IR ORGANIZATORIUS
28. Konkurso iniciatorius – Šiaulių miesto savivaldybė (Vasario 16-osios g. 62, LT-76295
Šiauliai), konkurso organizatorius – Šiaulių dailės galerija (Vilniaus g. 245, LT-76343 Šiauliai, tel.:
(8 41) 52 43 85, 52 11 61, el. paštas: naujienos@siauliugalerija.lt ).
29. Konkurso iniciatorius ir organizatorius turi teisę neatlyginamai eksponuoti ir publikuoti
atrinktus projektus, o vėliau ir meninius akcentus viešaisiais tikslais, susijusiais su miesto įvaizdžio
kūrimu bei reprezentacija. Konkurso organizatorius – Šiaulių dailės galerija – tampa įgyvendintų
meninių akcentų savininku, o vėliau juos perduoda konkurso iniciatoriui – Šiaulių miesto
savivaldybei.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
30. Visi kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
31. Dalyvavimas konkurse reiškia autoriaus sutikimą su visomis konkurso sąlygomis,
numatytomis šiuose nuostatuose.
32. Šie nuostatai tvirtinami ir keičiami Šiaulių dailės galerijos direktoriaus įsakymu.
____________________________

