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ESKIZŲ KONKURSAS „DERMĖS“ 

NUOSTATAI 

I KONKURSO APRAŠYMAS 

     Jau II kartą Kazlų Rūdoje organizuojamas „Rimvydo Žigaičio menų festivalis“. Kaip dar viena 

šio prasmingo bendradarbiavimo išraiška, šiais metais festivalio programą papildys šalies jaunųjų 

dailininkų konkursas „Dermės“. Atrinkti konkurso dalyviai dalyvaus kūrybinėje stovykloje - 

plenere. 

     Renginio svarbiausias akcentas – išnaudoti menų (muzikos ir vaizduojamojo meno) tarpusavio 

dermę edukacijai, kūrybiškumo ir meistriškumo tobulinimui. Proceso metu sukurti darbai bus 

panaudoti kūrybiškai praturtinant miesto erdves.  

     Lietuvos meno mokyklų mokiniai kviečiami teikti eskizus jaunųjų menininkų konkursui 

,,Dermės“. Atrinktų eskizų autoriai birželio mėnesį dalyvaus kūrybinėje stovykloje. Čia mokysis 

naujų modernių dailės technikų iš užsiėmimus vesiančių profesionalių menininkų. Stovyklos metu 

vyks ir moksleivių kūrybinis pleneras, kurio darbai papuoš Kazlų Rūdos miesto erdves. Ypač 

svarbus šiame festivalyje, tiek jaunimui, tiek suaugusiems, kūrybinis bendradarbiavimas. Tai 

stipri paskata dalyvių kultūrinio potencialo ir kūrybinių galių augimui.  
 

II KONKURSO TIKSLAI 

1. Skatinti tarpmokyklinius ryšius, gerosios patirties sklaidą tarp mokyklų. 

2. Gilinti mokinių supratimą apie vaizduojamąjį meną.  

3. Plėsti mokinių bendrakultūrines kompetencijas, skatinančias bendradarbiavimą. 

4. Lavinti estetinę nuovoką ugdant gebėjimą tinkamai išreikšti savo idėjas, mintis ir 

emocionalumą pasirinktomis meninės išraiškos formomis ir priemonėmis.  

II KONKURSO UŽDAVINIAI 

1. Skatinti mokinių meninę saviraišką, ugdyti kūrybiškumą, fantaziją, estetinį skonį, leisti 

patirti kūrybiškumo džiaugsmą. 

2. Skatinti mokyklų pedagogus bendradarbiauti ir plėtoti dalykinius ryšius. 

3. Surengti moksleivių kūrybinių eskizų  peržiūrą . 

III KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

ORGANIZATORIAI: Kazlų Rūdos kultūros centras, Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų 

mokykla. 

KONKURSO KOORDINATORĖS: Milda Palkauskaitė +37069304866,  Odeta Pučinskienė 

KONKURSO DALYVIAI: 13-19 metų amžiaus menų mokyklų mokiniai 



KONKURSO DARBŲ FORMATAS IR PATEIKIMO TVARKA: Iki gegužės 17 dienos 

privaloma dalyvių registracija užpildant ir atsiunčiant dalyvio anketą el. paštu 

krmuzikosm@gmail.com .  

Eskizų nuotraukos siunčiamos iki 2021-06-01 el. paštu krmuzikosm@gmail.com  

Eskizą rekomenduojamas atlikti 100cm*102,5cm arba 

100 cm*205cm formatuose numatant tai, jog atrinkti dalyviai eskizus panaudos įgyvendinant 

galutinį kūrybinį darbą.  

 

KŪRYBINIO DARBO APRAŠYMAS: kūrybinis darbas bus atliekamas ant 1000*1025mm 

4mm arba 1000*2050mm 4mm formatų organinio stiklo lakštų, mišria technika, naudojant  stiklo, 

purškiamus dažus ir akrilinius markerius (visos priemonės dalyviams bus suteikiamos). 

 

KONKURSO DATA: Konkurso dalyvių darbai bus paskelbti krmm.lt internetinėje svetainėje 

202-06-02. Atrinkti plenero dalyviai bus paskelbti mokyklos internetinėje svetainėje krmm.lt  

2021-06-04 17val. Konkurso nugalėtojai įsipareigoja dalyvauti kūrybinėje stovykloje – plenere, 

birželio 15 – 17 dienomis, Kazlų Rūdos savivaldybėje esančioje etnografinėje sodyboje ,,Gervių 

giesmė“ ir sukurti bei neatlygintinai leisti viešinti kūrybinį darbą. 

 

IV KONKURSO VERTINIMAS 

Konkurso dalyvių darbus atrinks organizatorių sudaryta, iš mokyklų partnerių atstovų, vertinimo 

komisija. Vertinimo komisijos narių pavardės bus paskelbtos konkurso dieną. Vertinimo 

komisijos sprendimai galutiniai ir neapskundžiami.  

 

___________________ 

 

mailto:krmuzikosm@gmail.com
mailto:krmuzikosm@gmail.com

