1 lapas iš 2

Ilzenbergo dvaro parke naujai kuriamas skulptūrų parkas
tema „Dvaras – Meilė - Harmonija“
Kvietimas dalyvauti konkurse
Ilzenbergo dvaro parke suplanuota pastatyti iki dešimties skulptūrų, kurių
temos derėtų su dvariškumu, meile ir harmonija, o skulptūrų parko pavadinimas „Dvaras – Meilė - Harmonija“. Šiai dienai jau yra sukurta ir įrengta pirmoji
skulptūros-fontano kompozicija priešais rūmus - bronzinė skulptūra „Angelų medis“
(autorius K. Dovydaitis). Parkas yra privatus, tad konkursas organizuojamas ir
finansuojamas iš privačių lėšų.
Kviečiame Jus teikti pasiūlymą įrengti (sukurti, pagaminti ir pastatyti)
skulptūrą naujai kuriamame Ilzenbergo dvaro skulptūrų parke, Rokiškio rajone.
Angliško stiliaus Ilzenbergo parkas yra valstybės saugomų parkų registro objektas,
užimantis apie 15 ha plotą, išsidėstęs tarp dviejų ežerų, su trimis tvenkiniais
(detaliai žiūrėti www.ilzenbergas.lt). Kviečiame tiek atvykti į vietą, tiek
pasivaikščioti virtualiai http://www.ilzenbergas.lt/turas/ .
Tikime, kad Jūsų talentui galėsime rasti tinkamą vietą, tad siunčiame Jums
šį kvietimą dalyvauti konkurse ir pateikti Jūsų siūlymą iki 2017 metų vasario 28
dienos. Konkurso sąlygos pridedamos.

Dvaro savininkas Vaidas Barakauskas
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Ilzenbergo dvaro skulptūrų parko
tema „Dvaras – Meilė - Harmonija“
Konkurso sąlygos
Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2017 m. vasario mėn. 28 dienos. Pasiūlyme būtina nurodyti
visus žemiau nurodytus duomenis kiekvienai siūlomai skulptūrai atskirai (jei siūlote ne vieną
skulptūrą), viso parke bus įrengiama iki dešimties skulptūrų:
1. Jūsų, autoriaus, rekvizitai ir trumpas prisistatymas bei Jūsų kitų darbų nuotraukos
(pageidautina labiausiai derančios su Jūsų siūlymu Ilzenbergo dvaro parkui);
2. Pateikti suprantamą Jūsų Ilzenbergo dvaro parkui siūlomos skulptūros eskizą su aprašymu:
koks bus detalių smulkumas, akcentai, kokia medžiaga, gabaritai, tiksli montavimo vieta parke, kita;
3. Pateikti Jūsų siūlomą visą skulptūros kainą (į kainą turi būti įskaičiuota kūryba, gamyba ir
montavimas vietoje);
4. Pateikti siūlomos skulptūros įrengimo (sukūrimo, pagaminimo ir sumontavimo) galutinį
terminą.
Pasiūlymų laukiame iki 2017 m. vasario 28 d. adresu: Žirmūnų verslo centras, Žirmūnų g. 139,
Vilnius, 6 aukštas, UAB „ŽVC“ arba el. paštu paulius@zvc.lt
Papildomą informaciją Jums suteiks Paulius Lukšys, tel. 8-682-12218, paulius@zvc.lt
Reikalavimai skulptūroms ir jų vertinimas
Autoriai kviečiami projektuoti savo kūrinius bet kurioje parko vietoje, pvz. ant tiltelio, tvenkinyje
ar kitur. Esame numatę keletą, mūsų nuomonę, tinkamų vietų, kurios pažymėtos pridedamame plane,
tačiau autoriai gali siūlyti ir kitas vietas.
Skulptūros privalo būti iš akmens, bronzos ar kitos ilgalaikės nekoroduojančios, atsparios
medžiagos. Be to, svarbu, kad spalvinis ir montavimo sprendimas derėtų su Jūsų pasirinkta vieta,
aplinka.
Konkursui pateiktus darbus vertins konkurso komisija, kurią sudaro prof. Marius Šaliamoras,
architektė Vidutė Povilauskaitė ir dvaro savininkas Vaidas Barakauskas.
Komisija skulptūras vertins pagal šiuos tris kriterijus: pirma – originalumas (atitinkant temai
„Dvaras – Meilė – Harmonija“ ir parinktai eksponavimo vietai Ilzenbergo parke). Antra - meninė vertė.
Trečia - kainos pagrįstumas sąnaudomis (ne pigiausia kaina, bet atitikimas sąnaudoms).
1 priedas: Rekomenduojamos skulptūrų eksponavimo vietos Ilzenbergo dvaro parke.
2 priedas: Mintys apie galimas skulptūrų kryptis.
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Priedas Nr. 2. Ilzenbergo dvaro parke naujai kuriamas skulptūrų parkas
tema „Dvaras-Meilė-Harmonija“
Skulptūrų pavyzdžiai:

1pav.

2 pav.

3 pav.

4 pav.

5 pav.

