Latvijas mākslas skolu audzēkņu grafikas darbu
KONKURSA “Siguldas līnija”
NOLIKUMS
Siguldas Mākslu skola BALTAIS FLĪĢELIS, sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras
centru un Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas katedru, organizē bērnu un jauniešu
vizuālās mākslas konkursu grafikā “Siguldas līnija”.
Sigulda ir viena no skaistākajām Latvijas pilsētām, kas lepojas ne tikai ar skaisto
dabu, bet arī ar daudziem īpašiem, Latvijā un ārpus tās zināmiem radošiem
cilvēkiem. Par siguldieti sevi vienmēr uzskatījis latviešu grafikas klasiķis, ilggadīgais
Latvijas Mākslas akadēmijas profesors Zigurds Zuze. Lai popularizētu grafikas
tradīcijas, grafikas tehniku daudzveidību un iepazītu un godinātu siguldieti Zigurdu
Zuzi un citus latviešu grafikas klasiķus, tiek organizēts Latvijas mākslas skolu
audzēkņu vizuālās mākslas konkurss grafikā SIGULDAS LĪNIJA.
Šis ir trešais gads, kopš aizsākta iniciatīva, bet to iecerēts turpināt, ik gadu
izsludinot jaunu konkursa tēmu. Konkursa tēma šogad – MANAS APKĀRTNES
AINAVA.
Konkursa pirmā kārta risinās mākslas skolās trijās vecuma grupās. Katra skola izvirza
sešu audzēkņu darbus (pa diviem no katras vecuma grupas) konkursa finālam.
Fināla žūrijas komisija, kurā strādā Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzēji un
Latvijas Nacionālā kultūras centra pārstāvis, atlasa veiksmīgākos darbus izstādei
jaunajā Siguldas novada kultūras centrā „Siguldas devons”, kā arī, izvirza darbus
apbalvošanai.

Organizatori:

Darbu
iesniegšanas
vieta:
Darbu iesniegšanas
termiņš:

Siguldas Mākslu skola BALTAIS FLĪĢELIS, sadarbībā ar Latvijas
Nacionālo kultūras centru un Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas
katedru.
Šveices iela 19, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150

2019. gada 25. janvāris (pasta zīmogs)

Sūtot pa pastu:

Darbiem jāpienāk Siguldas Mākslu skolā BALTAIS FLĪĢELIS līdz
2019. gada 1. februārim

Konkursa tēma:

Manas apkārtnes ainava
Aicinām risināt tēmu brīvā veidā

Konkursa darbu veids:

Stājgrafika, veikta kādā no estampa tehnikām.
Estamps (no franču: estampe — ‘iespiedums’) ir termins, ar ko apzīmē
grafisku nospiedumu uz kāda materiāla ar grafikas iespiedtehniku, ar kuras
palīdzību var pavairot attēlus.

Konkursa rīkotāji:

Siguldas Mākslu skola BALTAIS FLĪĢELIS sadarbībā ar Latvijas
Nacionālo kultūras centru

Konkursu atbalsta:

Siguldas novada pašvaldība

Konkursa mērķi:

Sekmēt bērnu un jauniešu interesi par grafiku, grafikas tradīcijām un
aktualitātēm Latvijas mākslā, klasiskajām un mūsdienu grafikas
tehnikām. Konkursa norises gaitā, rosinot bērnu un jauniešu
mākslinieciskās izpausmes, vienlaikus tiek veicināta interese ne vien
par nozīmīgu vizuālās mākslas jomu – grafiku, bet arī par savu
apkārtni, tās kultūrvēsturisko mantojumu, piederības sajūta un
lepnums par savu dzimto vietu, savu valsti. Līdz ar darbu izstādīšanu
Siguldas novada jaunajā kultūras centrā „Siguldas devons”, tiek celta
mākslas skolu audzēkņu pašapziņa un vairots nozares prestižs.

Konkursa uzdevumi:

Rosināt bērnu un jauniešu radošu pašizteiksmi un interesi par Latvijas
mākslas vēsturi un savas dzimtās puses kultūrvidi, paust individuālu
attieksmi, izmantojot vizuālās mākslas līdzekļus;
Rosināt bērnus un jauniešus iepazīt un izmantot dažādas grafikas
tehnikas;
Iesaistīt bērnus un jauniešus apkārtējās kultūrvides iepazīšanā un
apzināt savas nacionālās kultūras bagātības;
Veicināt sadarbību starp Latvijas mākslas skolām, radīt pieredzes
apmaiņas iespējas bērniem un jauniešiem, pedagogiem un
māksliniekiem, iegūt jaunus draugus, sadarbības partnerus un idejas.
Bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 17 gadiem, kas veic darbu
individuāli.

Konkursa dalībnieki:

Darbu formāts:

Konkursa 1. kārtas
norise un darbu
iesniegšana finālam:

Vecuma grupas:

Vērtēšanas kritēriji:

Dalībnieki iesniedz divdimensiju darbus, kas izpildīti estampa
grafikas tehnikās.
Darbu formāts - A3 (30 × 42 cm) vai A4 (21x 30 cm) pēc autora
izvēles.
Konkursam tiek pieņemti tikai oriģināldarbi - darbu kopijas netiks
vērtētas.
Konkursa 1. kārta risinās mākslas skolās trīs vecuma grupās līdz
2019. gada 20. janvārim. Katra skola izvirza 6 audzēkņu darbus

(pa diviem no katras vecuma grupas) konkursa finālam.
Darbi finālam jāiesniedz Siguldas Mākslu skolā BALTAIS
FLĪĢELIS līdz 2019. gada 1. februārim. Izglītības iestāde var
iesniegt ne vairāk kā 6 darbus – pa diviem darbiem katrā vecuma
grupā.
Darbi tiks vērtēti trīs vecuma grupās:
7 – 10 gadi;
11 - 13 gadi;
14 - 17 gadi.
1. Darba atbilstība konkursa tēmai;
2. Autora radošā ideja;
3. Mākslinieciskais un tehniskais izpildījums.

Žūrija:

Žūrijas komisiju apstiprina konkursa rīkotāji. Darbus vērtēs žūrijas
komisija, kuras sastāvā ir profesionāli mākslinieki un LNKC pārstāvis.
Papildus žūrijai darbus var vērtēt citas organizācijas.
Pirmā, otrā un trešā vieta tiek piešķirta un apbalvota katrā vecuma
grupā.
Tiek piešķirtas atzinības un diplomi par veiksmīgu tēmas un
māksliniecisko izpildījumu.
Žūrijai ir tiesības noteikt konkursa Lielo Balvu. Var tikt piešķirta
skatītāju balva, kā arī citas balvas.
Žūrija patur tiesības:
nevērtēt konkursa darbu, kurš neatbilst konkursa uzdevumam vai
nosacījumiem;
nepiešķirt kādu no vietām;
piešķirt vairākas pirmās, otrās vai trešās vietas;
piešķirt speciālbalvas par īpašu sniegumu.

Darbu iesniegšana:

Personīgi līdz 2019.gada 1. februārim Šveices ielā 19, Siguldā,
Siguldas novadā, LV 2150 vai pa pastu līdz 2019. gada 25. janvārim
(pasta zīmogs).

Darbu noformēšana:

Darba labajā apakšējā stūrī jāpiestiprina atlokāma informācijas
lapiņa, kas pievienota 1. pielikumā.

Organizācijai jāiesniedz :

DALĪBNIEKU KOPĒJO SARAKSTU, AIZPILDĪTU DRUKĀTIEM BURTIEM
elektroniski WORD formātā, sūtot uz maksla@baltaisfligelis.lv, kā arī
izdrukātu sarakstu, kas pievienots sūtījumam.

Konkursa noslēgums,
izstādes atklāšana un
labāko darbu autoru
apbalvošana:

Labāko darbu izstādes atklāšana, konkursa noslēgums
un laureātu apbalvošana notiks 2019. gada marta
sākumā Siguldas novada jaunajā kultūras centrā
„Siguldas devons”. Izstāde būs skatāma divus mēnešus.

Rīkotāju tiesības:

Pasākumu laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti,
fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls var tikt publiskots
nekomerciālām vajadzībām.
Rīkotāji labākos vizuālās mākslas darbus var paturēt ceļojošās
izstādes izveidošanai, izmantot darbus dažāda veida
prezentācijas nepieciešamībām, atsaucoties uz darba autoru.
Rīkotājs kļūst īpašnieks darbiem, kas tika iesūtīti konkursā. Jūsu
pieteikums nozīmē, ka jūs piekrītat minētajiem noteikumiem
un nosacījumiem.
Rīkotāji patur tiesības publicēt un izstādīt darbus.
Rīkotāji negarantē darbu izsniegšanu pēc konkursa, un darbus
pa pastu atpakaļ nesūta.

