DĖL DALYVAVIMO VINCO GRYBO ATMINIMO ŽENKLO KŪRIMO KONKURSE
Šakių rajono savivaldybė 2020 metus paskelbė skulptoriaus Vinco Grybo metais. Kūrėjo gimtinė
– Pelenių kaimas Šakių rajone. Mokyklai, kurioje pradžios mokslus baigė būsimasis skulptorius,
1963 metų yra suteiktas Vinco Grybo vardas, dabar – Lukšių Vinco Grybo gimnazija. Šakių rajono
savivaldybės administracija kartu su Lukšių ir kitomis rajono bendruomenėmis planuoja prie
gimnazijos pastatyti skulptoriui skirtą atminimo ženklą. Kviečiame dalyvauti skulptoriaus Vinco
Grybo atminimo įamžinimo konkurse.
Užduotis kūrėjams:
- Sukurti atminimo ženklą skulptoriui Vincui Grybui prie Lukšių Vinco Grybo gimnazijos
adresu: Tatarės g. 37, Lukšiai, Šakių rajonas.
- Atminimo ženklas turi būti kuriamas iš tvarių medžiagų.
- Nurodyti preliminarią atminimo ženklo kainą.
- Idėją pateikti Lietuvos dailininkų sąjungai adresu: Vokiečių g. 4, Vilnius, iki 2020 05 01.
- Išvystytus sprendinius pagal I etape atrinktas idėjas pateikti Lietuvos dailininkų sąjungai
adresu: Vokiečių g. 4, Vilnius, iki 2020 09 01.
Norėdami surasti patį geriausią meninį sprendimą ir siekdami pakviesti kuo daugiau kūrėjų,
kviečiame dalyvauti konkurse, kurį sudarys du etapai:
I etapas – idėjos konkursas, kuriame pateikiamos idėjos vizualizacijos A3 formatu ir
aiškinamasis raštas. Pasiūlymai teikiami Lietuvos dailininkų sąjungai adresu: Vokiečių g. 4 ,
Vilnius su užrašu „V. Grybo atminimo ženklo konkursui“, nurodant autoriaus vardą, pavardę,
elektroninio pašto adresą, telefono numerį iki 2020 05 01.
Dėmesio: Pakeitimas! Dėl Karantino keičiamas idėjų pristatymo būdas. Prašome vizualizacijas pdf
formatu siųsti el. paštu: skulptore@inbox.lt Aušrai Jasiukevičiūtei
II etapas – idėjos išvystymas. Pateikiama erdviniai maketai su aiškinamaisiais
raštais,fotomontažais su paskaičiuotais matmenimis pagal mastelį, detalizuota įgyvendinimo
sąmata.
I etape ekspertų komisija kartu su bendruomene ir savivaldybės atstovais atrinks 3 – 5 idėjas,
kurių autoriai II etape bus premijuojami. I vietos laimėtojui bus suteikta galimybė pastatyti
atminimo ženklą, todėl premija neskiriama, II vietos laimėtojui bus įteiktas 1000 eurų, III vietos
laimėtojui – 700 eurų premijos. I etapo nugalėtojus komisija paskelbs iki birželio 1 d., II etapo
dalyviai idėjų sprendinius turės pateikti iki rugsėjo 1 d. II etapo nugalėtojas ir premijų laimėtojai
skelbiami spalio 2 d.
PRIDEDAMA:
1. Teritorijos nuotrauka;
2. Medžiaga apie Vincą Grybą.
Vertinimo komisijai suteikiama teisė vertinimo metu užduoti papildomus klausimus konkurso
dalyviams.
Dėl darbo metu iškilusių klausimų konkurso dalyviai gali kreiptis į Aušrą Jasiukevičiūtę,
tel.+370 611 10939, el.paštas skulptore@inbox.lt
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