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VIRTUALAUS RESPUBLIKINIO ILIUSTRACIJŲ KŪRYBOS KONKURSO, 

 SKIRTO POETO VYTAUTO MAČERNIO METAMS, 

NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS 

 BENDROJI DALIS 

 

 

1. 2021 m. birželio 5 d. sukanka 100 metų, kai gimė poetas Vytautas Mačernis. Įvertinęs šio poeto 

filosofinės, intelektualios poezijos svarbą lietuvių kultūrai, LR Seimas 2021 m. paskelbė Vytauto 

Mačernio metais. Poetas Vytautas Mačernis (1921–1944) savo vizionieriška poezija lietuvių 

literatūroje paliko ryškų pėdsaką. „Į lietuvių tautos dvasinę patirtį Vytautas Mačernis įeina kaip 

ypatinga, išsiskirianti prigimtis, turėjusi retą jautrumo pasauliui, vizijai, fantazijai dovaną, galėjimą 

patirti regėjimus, tarsi išeiti už įprastų ribų, pakilti iki šviesiausio taško, iš kur matyti, kad 

vertingiausia – „tai aukštosios akimirkos, kurių metu žmogus išsiskleidžia Visatos pilnatvėje“ 

(literatūrologė Viktorija Daujotytė).  

Joniškio kultūros centras inicijuoja virtualų respublikinį poeto V. Mačernio poezijos tekstų 

iliustracijų kūrybos konkursą.  

2. Konkursą organizuoja Joniškio kultūros centras (Žemaičių g. 14, LT-84143 Joniškis,                                    

tel. (8 426) 53475, el. paštas: jkckultura@gmail.com).  

3. Konkurso koordinatorė: režisierė Dovilė Juknienė, mob. 8 69995450, el. paštas 

joniskiokc@gmail.com 

 

II SKYRIUS 

 TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

 

4. Tikslas – virtualaus konkurso forma paminėti Lietuvos poeto Vytauto Mačernio metus.  

 Uždaviniai – 1) telkti įvairaus amžiaus vaizduojamojo meno kūrėjus dailės darbais įsijungti pažymint 

reikšmingas šalies kultūros asmenybių sukaktis; 

 2) skatinti domėtis V. Mačernio kūryba bei savo kūriniais interpretuoti jo poezijos tekstus.    
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III SKYRIUS 

 KONKURSO EIGA 

5. Konkurso dalyviai pasirenka vieną poeto Vytauto Mačernio kūrinį ir sukuria jam tinkančią 

iliustraciją. Iliustraciją (jpg. formatu), pasirinktą V. Mačernio kūrinį (Microsoft word) ir dalyvio 

anketą siųsti nuo 2021 m. kovo 4 d. iki balandžio 23 d. el. paštu joniskiokc@gmail.com. Konkurso 

dalyvių darbai bus viešinami Joniškio kultūros centro interneto socialinio tinklo „Facebook“ 

puslapyje (www.facebook.com/joniskiokc) viso konkurso metu. Laureato ir paskatinamųjų vietų 

laimėtojų darbai bus skelbiami Joniškio kultūros centro socialinio tinklo „Facebook“ puslapyje 

balandžio 30 d. 17 val. 

IV SKYRIUS  

DALYVIAI 

 

6. Konkurse gali dalyvauti dailininkai mėgėjai, profesionalai, tautodailininkai, bendrojo ugdymo 

mokyklų mokiniai ir mokytojai, meno, dailės mokyklų mokiniai ir mokytojai, aukštųjų mokyklų 

studentai ir dėstytojai. 

7.  Konkurso dalyviai skirstomi į tris amžiaus grupes: 11–14 metų, 15–19 metų ir nuo 20 metų.  

8. Norinčius dalyvauti, prašome el. paštu joniskiokc@gmail.com  iki 2021 m. balandžio 23 d.  

atsiųsti: 

 a) dalyvio anketą (forma pridedama); 

 b) iliustraciją jpg. Formatu; 

 c) pasirinktą (pilną) poeto V. Mačernio kūrinį, pagal kurį sukurta iliustracija  

Joniškio kultūros centras taps anketoje pateiktų duomenų valdytoju ir tvarkys juos Konkurso 

administravimo ir susisiekimo su Konkurso nugalėtojais tikslu. Asmens duomenys bus tvarkomi viso 

Konkurso metu, kol paskelbiami Konkurso nugalėtojai. 

 

V SKYRIUS 

 KONKURSO SĄLYGOS 

 

9. Konkursui skirtos iliustracijos gali būti kuriamos įvairiomis raiškos priemonėmis (guašas, akvarelė, 

koliažas ir t.t.). 

10. Kompiuterinės grafikos darbai nepriimami.   
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VI SKYRIUS 

 VERTINIMAS 

 

 

11. Konkurso dalyvius vertina 5 narių komisija:  

Menotyrininkė, Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus, dailėtyros sekcijos pirmininkė             

Violeta Jocienė; 

Lietuvos dailininkų sąjungos narys, dailininkas Voldemaras Barakauskas; 

Laisvai samdomas iliustratorius, animatorius ir menininkas Povilas Gavorka; 

Knygos dailininkė maketuotoja Skaistė Ašmenavičiūtė; 

Literatūrologė – Ilona Osipova. 

12. Vertinimo kriterijai: 

12.1. pasirinkto poezijos kūrinio (temos, galimų personažų, nuotaikos, metaforų ir kt.) atspindėjimas, 

kūrinio papildymas naujomis prasmėmis (pratęsimas) ir interpretacija (kūrinio interpretavimas 

savaip);  

12.2. kūrybiškumas;  

12.3. kompozicijos originalumas; 

12.4. estetiškumas.  

 

VII SKYRIUS 

 APDOVANOJIMAS 

 

13. Kiekvienoje amžiaus grupėje bus išrenkamas vienas laureatas (iš viso 3) bei apdovanojamas 

diplomu bei 50 eurų vertės dovanų čekiu dailės prekėms įsigyti.  

Konkurso organizatoriai ir vertinimo komisija pasilieka teisę skirti iki 3 paskatinamųjų prizų 

kiekvienai amžiaus grupei. Visi konkurso dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais. Apdovanojimai 

bus įteikti nugalėtojams ir organizatoriams patogiu laiku ir saugiu būdu. 

 

_______________________________ 

 

 

 


