
ILIUSTRACIJOS-ASAMBLIAŽO KŪRIMO KONKURSO 

NUOSTATAI 

 

I. TIKSLAI 

1. Ugdyti mokinių kūrybiškumą. 

2. Supažindinti su lietuvių paauglių literatūra. 

3. Mokyti asambliažo technikos galimybių ir modernių meno formų. 

 

II. DALYVIAI 

1. Konkurso dalyviai: V–XII  klasių mokiniai. 

2. Darbo autoriai gali būti grupė arba pavieniai mokiniai. 

 

III. LAIKAS IR VIETA 

 Konkursas skelbiamas nuo 2018 m. vasario  15 dienos. Darbai pateikiami Vaikų literatūros 

muziejui, Maironio lietuvių literatūros muziejaus padaliniui (K.Donelaičio 13, LT 44239 Kaunas) 

iki 2018 m. kovo 31 dienos. 

IV. REIKALAVIMAI DARBUI 

Asambliažas – (pranc. rinkinys, junginys, sankaupa) – tai erdvinis–plastinis paveikslas iš 

daiktų, reljefiškai pritvirtintų ant įrėmintos plokštumos ar sudėtų į  dėžutes. Tai modernaus 

vizualaus meno rūšis, gimininga koliažui, jungianti skulptūros ir tapybos išraiškos priemones; 

darbams naudojamos iškilių daiktų detalės, nuolaužos arba patys daiktai, papildomam kūrinių 

išraiškingumui gali būti naudojami dažai, metalas, mediena, audiniai ir kitos struktūros. Pavyzdžių 

galima pasižiūrėti interneto nuorodose:  

https://www.google.lt/search?q=asamblia%C5%BEas&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved

=0ahUKEwiGh5Wuu6LZAhXG1iwKHXOzAOUQsAQIOA&biw=1600&bih=745 ; 

http://www.ikvepimogidas.lt/asambliazas/ ;  

1. Asambliažas turi vizualiai atkurti pasirinktą grožinės literatūros kūrinio ištrauką 

(pageidaujama pagal S. Daukanto, P. Mašioto, K. Binkio, M. Sluckio, V. Vilimaitės ir  L. 

Inio kūrinius).  

2. Šalia sukurto asambliažo turi būti pridėta pasirinkto kūrinio ištrauka, kuriai buvo sukurta 

iliustracija. 

3. Darbas turi turėti pavadinimą. 

4. Asambliažas turi būti atliktas ant kieto pagrindo, paruoštas eksponuoti, etiketėje 

(priklijuotoje darbo apačioje dešinėje, neuždengiant kūrinio, 5x10cm) nurodant 

autoriaus vardą, pavardę, mokyklą, klasę, darbo vadovą, kontaktinį telefoną ir el. paštą. 

5. Visi darbai turi būti su tvirtu pakabinimu (virvele ar panašiai). 

 

V. DARBŲ VERTINIMAS 

1. Darbus vertins vertinimo komisija, kurią sudarys muziejaus specialistai, dailininkai. 

Vertinant darbus bus atsižvelgiama į kūrinio originalumą, estetiškumą. 

2. Darbai bus eksponuojami Vaikų literatūros muziejuje. 

3. Darbai bus įvertinti iki 2018 m. balandžio 10 d. 

 

VI. APDOVANOJIMAS 

 Geriausių darbų autoriai bus apdovanojami diplomais ir knygomis š. m. balandžio 10 d. 14 

val. vyksiančiame iliustracijų - asambliažų parodos atidaryme.  

VII. ORGANIZATORIAI 

1. Konkursą organizuoja Vaikų literatūros muziejus, MLLM padalinys. 

2. Informaciją teikia muziejininkės Daiva Šarkanauskaitė, Vilma Petrikienė, adresas: K. 

Donelaičio 13, Kaunas, Tel. 8~37 206488,  el.paštas: daiva.sarkanauskaite@ 

maironiomuziejus.lt 
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