RESPUBLIKINIO PERDIRBTO MENO
“RECYCLED ART”
KONKURSO
NUOSTATAI
1. Respublikinis perdirbto meno „Recycled Art“ konkursas (toliau Konkursas) yra Globalaus
jaunimo festivalio dalis.
2. Globalaus jaunimo festivalio tikslas – paskatinti jaunimą apmąstyti savo tapatybę, gyvenimo
būdą, atsakomybės ribas už save ir savo aplinką bei apsvarstyti, kokiomis priemonėmis jie gali
prisidėti prie pasaulyje egzistuojančios nelygybės mažinimo, taikos palaikymo ir darnios
globalios visuomenės plėtros.
3. Globalaus jaunimo festivalį organizuoja Lietuvos vaikų ir jaunimo centras.
4. Konkurso tikslas – paskatinti vyresnių klasių moksleivius pristatyti šiuolaikinio jaunuolio, kaip
darnaus pasaulio piliečio poziciją visuomenei ir pasidalinti savo įžvalgomis su savo
bendraamžiais.
5. Perdirbtas menas „Recycled Art“ – tai kūrybiniai projektai iš antrą ar kelintą kartą panaudojamų
žaliavų ar daiktų (pvz. seni žaislai, mašinų dalys ar kitų mechaninių įrengimų dalys, naudotos
statybinės medžiagos, laikraščiai, žurnalai, seni drabužiai, perdirbimui netinkamos pakuotės, CD ir
t.t.), kuriems pakeičiama jų pirminė funkcija ir gaunami netikėti sprendimai, sukuriami meno
kūriniai, meninės instaliacijos ir kt. Medžiagos iš gamtos, pvz. akmenys, medis, žemė, lapai,
vanduo ir t.t., nėra laikomos antrinio panaudojimo medžiagomis ir negali būti naudojamos.
6. Konkurso kategorijos:
I. Instaliacija

Erdvinio kūrinio kūrimas „čia ir dabar“ iš atsivežtų ir organizatorių
pasiūlytų daiktų, pritaikant idėją konkrečiai Lietuvos vaikų ir jaunimo
centro viešajai erdvei uždarose patalpose ar lauke. (Patalpų ir erdvių
pavyzdžiai bus siunčiami užsiregistravusiems dalyviams)

II.

Skulptūra

ar Iš anksto sukurtų meninių skulptūrų ir dizaino elementų paroda

dizaino elementas
III. Mada

Kostiumo pristatymas ant podiumo (scenos)

7. Vieta – Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, Konstitucijos pr. 25, Vilnius
8. Laikas – 2016 m. gegužės 27 d.
9. Dalyviai – įvairias ugdymo ar kultūros institucijas atstovaujantys 14-18 metų amžiaus
moksleiviai ar moksleivių grupės iki 5 asm., besidomintys kūryba, daile, skulptūra, vizualine
menine raiška, įvairiomis dizaino rūšimis ir meninių instaliacijų kūrimu bei darnaus gyvenimo
principais. Mokiniai neprivalo lankyti būrelių susijusių su menine kūryba.
10. Instituciją gali atstovauti tiek vienas kūrėjas, tiek keletas kūrėjų ar grupių. Dalyvių skaičius iš 1
ugdymo institucijos nėra ribojamas.
11. Reikalavimai ir vertinimas: dalyviai gali dalyvauti tiek visose, tiek vienoje ar dviejose laisvai
pasirinktose kategorijose. Į skirtingas kategorijas pateikti konkursiniai kūriniai bus vertinami
atskirai, balai nesumuojami.
Kaip vyks

Vertinimas

1 etapas – priemonių ir erdvės
pasirinkimas, pradinio eskizo parengimas
renginio metu (trukmė 2 val.)
2 etapas – eskizo suderinimas su
organizatoriais, organizatorių ir ekspertų
komentarai, korekcija (trukmė 30 min.)
3 etapas – galutinis instaliacijos kūrimas
(trukmė 1 val.)

Bus
vertinama,
kaip
instaliacija
įsilieja į
konkrečią aplinką, ar susideda
iš elementų, kurie sudaro
plastiškai ir konceptualiai
vientisą derinį. Papildomi
balai
pridedami,
jei
instaliacija yra praktiškai
pritaikoma, joje įkomponuoti
žaidybiniai,
mokomieji,
edukaciniai elementai.
Vertinama balais nuo 1 iki 10

ne renginio metu, jų
Skulptūra Darbai kuriami
atvežimu į renginį pasirūpina patys darbų
ar
dizaino
autoriai. Atvežti darbai bus eksponuojami
Lietuvos vaikų ir jaunimo centro patalpose
elementas
ar lauko erdvėje. Kiekvienas eksponatas
turi turėti kūrinio kortelę (priedas Nr.2),
kurioje
nurodomas
autorius,
darbo
pavadinimas ir panaudotų priemonių
istorija. Skulptūros ar dizaino elementai,
kurių negalima fiziškai atvežti, taip pat gali
dalyvauti konkurse. Tokiu atveju autoriai
turi paruošti pristatomąjį A1 formato
plakatą su fotografijomis ir aprašymais
bei jį pristatyti į Lietuvos vaikų ir jaunimo
centrą (adr.: Konstitucijos pr. 25, Vilnius)
iki gegužės 27 dienos 10.00 val..
Iš anksto sukurto kostiumo/ų, aprangos
III. Mada
elemento/ų, aksesuaro/ų pristatymas ant
scenos (podiumo). Kostiumą/us gali
demonstruoti
autoriaus
pasirinktas
modelis(-iai)ai arba pats autorius.

Skulptūrą ar dizaino elementą

I. Instaliacija

II.

turi sudaryti ne mažiau 75%
jau nebenaudojamų daiktų ar
žaliavų.
Vertinama balais nuo 1 iki 10.

Kostiumą/us, turi sudaryti ne
mažiau 75% nebenaudojamų
daiktų ar žaliavų.
Vertinama balais nuo 1 iki 10.

12. Geriausi kūrybiniai darbai pasibaigus Globalaus jaunimo festivaliui ir gavus kūrėjų sutikimą
bus eksponuojami viešosiose ar privačiose Vilniaus erdvėse. Taip pat bus parengtas kūrybinių
darbų katalogas, kuris bus viešinamas internetinėje erdvėje, socialiniuose tinkluose ir Konkurso
organizatorių internetiniame portale.

13. Konkurso programa:
2016 m. gegužės 27 d.
10.00–11.00

Visų kategorijų dalyvių registracija

10.00–14.30

I kategorija – Instaliacijų kūrimo konkursas

10:00–15.00

II kategorija - Skulptūrų ar dizaino elementų parodos parengimas

15.00–16.00

III kategorija- Kostiumų pristatymas

16:00–17:00

Dalyvių apdovanojimai

14. Konkurso dalyvius vertins komisija. Vertinimo komisiją sudarys Globalaus jaunimo festivalio
svečiai, įvairių meno sričių atstovai.
15. Nominacijos ir apdovanojimai:
I kategorija

II kategorija

III kategorija

I vietos laimėtojo diplomas,

I vietos laimėtojo diplomas,

I vietos laimėtojo diplomas,

konkurso rėmėjų prizas

konkurso rėmėjų prizas

konkurso rėmėjų prizas

II vietos laimėtojo diplomas,

II vietos laimėtojo diplomas,

II vietos laimėtojo diplomas,

konkurso rėmėjų prizas

konkurso rėmėjų prizas

konkurso rėmėjų prizas

III vietos laimėtojo diplomas

III vietos laimėtojo diplomas

III vietos laimėtojo diplomas

konkurso rėmėjų prizas

konkurso rėmėjų prizas

konkurso rėmėjų prizas

16. Dalyviai, norintys dalyvauti Konkurse, privalo užsiregistruoti – iki 2016 m. balandžio 29 d. atsiųsti
užpildytą registracijos anketą - paraišką (priedas Nr. 1) el. paštu migle.c@lvjc.lt.
17. Konkurse dalyvaujantys kūrėjai atvyksta ir savo kūrinius eksponuoja arba meno instaliacijas kuria
Globalaus jaunimo festivalio metu, 2016 m. gegužės 27 d. Lietuvos vaikų ir jaunimo centre,
Vilniuje.

Apie Globalaus jaunimo festivalį:
Globalaus jaunimo festivalio programa skelbiama Lietuvos vaikų ir jaunimo centro tinklapyje.
Festivalio programą sudaro:
Susitikimai ir diskusijos su žymiais Lietuvos visuomenės, politikos, sporto ir meno, verslo
veikėjais.
Kūrybinės, edukacinės, meninės, eksperimentinės dirbtuvės, kuriuose dalyviai dalyvaudami
įvairiose praktiniuose užsiėmimuose galės atrasti sau patrauklią ir priimtiną saviraiškos
veiklą.
Konkursai, akcijos ir kt.
Valstybinių įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, profesinio rengimo, aukštojo mokslo
įstaigų veiklos pristatymai.
Globalaus jaunimo festivalio dalyviai -Lietuvos vyresnių klasių moksleiviai.
Daugiau informacijos – Miglė Čibisovė, tel.: 8 675 44115 el. paštas migle.c@lvjc.lt

Partneriai:

