
VYŽUONIŠKIŲ BENDRIJOS „VYŽUONA“ KONKURSO 

„ŠV. JURGIS- VYŽUONŲ PATRONAS“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Šventųjų ir piligrimų skulptūrėlių drožyba tebėra gyva ir žodžiu perduodama liaudies 

meno tradicija. Medinių skulptūrų siužetuose šventųjų vaizdavimas turi gilias tradicijas. Liaudies meistrai 

pasirinkdavo drožti lietuvių liaudies labiausiai garbinamus šventuosius, kurie savo simboline prasme 

atitiko liaudies psichologiją, buvo būdingi tam tikrai teritorijai.  Šv. Jurgis pasirinktas ne atsitiktinai, 

Vyžuonų bažnyčia, 2021 metai mininti 615-os metų jubiliejų turi šio šventojo titulą. Konkurso „ŠV. 

JURGIS- VYŽUONŲ PATRONAS“ (toliau ‒ konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus ir 

uždavinius, dalyvius, sąlygas ir reikalavimus bei vertinimą. 

2.  Konkurso organizatorius – Vyžuoniškių bendrija „Vyžuona“ (toliau - Bendrija). 

3. Tema – „Šv. Jurgis - Vyžuonų patronas“ 

4. Objektas – medinės skulptūros.  

5. Konkurso dalyviai: tautodailininkai, vaizduojamosios ir dekoratyvinės dailės, meno, 

švietimo įstaigų (kultūros darbuotojai, gimnazistai, mokytojai, studentai), įvairių nevyriausybinių 

organizacijų, klubų, asociacijų, bendruomenių atstovai ir pavieniai asmenys, visi žmonės, norintys 

išreikšti save mene.  

6. Konkurso dalyvių skaičius – neribojamas.  

7. Konkursas organizuojamas 2021 m. kovo 5 d.- balandžio 23 d.  Vyžuonų šv. Jurgio 

bažnyčios parke, Br. Radzevičiaus g. 23 , Vyžuonos, Utenos r. Medinės skulptūros sukuriamos ir 

parengiamos eksponuoti iki balandžio 23 d. 17 val. 

8. 2021 m. balandžio 25 d. per Bendrijos organizuojamą Jurginių prie šv. Jurgio bažnyčios 

šventę sukurtos medinės skulptūros eksponuojamos parke (didesnio formato), mažesnio - Arnotinėje. 

Šventės metu išrenkamas konkurso nugalėtojas.  

9. Konkurso dalyvių registracija vyksta iki 2021 m. balandžio 23 d. el. p. 

vyzuonos@utena.lt  
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II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

10. Tikslas – visuomenei pristatyti puoselėti nykstantį medžio drožėjų amatą, pagerbti seniai 

dirbančius ir skatinti kurti jaunus drožėjus.  

11. Uždaviniai:  

    11.1. ugdyti poreikį pažinti ir tęsti etnokultūros tradicijas, jų pagrindu formuoti vertybines 

nuostatas; 

    11.2. įtraukti į organizuojamo konkurso kūrybinį procesą bendruomenę ugdant 

etnokultūros pažinimą; 

        11.3. supažindinti su medžio drožimo galimybėmis; 

       11.4. suorganizuoti konkursą ir per Jurginių šventę 2021 m. balandžio 25 d. pristatyti jo 

rezultatus. 

 

III. PLENERO-KONKURSO SĄLYGOS DALYVIAMS 

 

12.  Bendrija įsipareigoja: 

12.1. suteikti skulptūrų eksponavimo vietą. 

13.  Dalyvis įsipareigoja: 

13.1. pateikti registracijos anketą iki numatytos datos;  

13.2. parengti medinės skulptūros eskizą. Eskizas pateikiamas el. p. vyzuonos@utena.lt iki 

2021 m. balandžio 23 d. Eskizo projektas parengiamas kompiuterinėmis programomis arba piešiamas 

ranka pasirinkta technika. Medinė skulptūra turi atspindėti temą. Projekte nurodomi medinės skulptūros 

matmenys, tvirtinimo galimybės.  

Dalyvio atsakomybė: 

13.3. Sukurti ir pristatyti skulptūrą į Vyžuonas per nurodytą laiką. 

14. Reikalavimai medinei skulptūrai:  

14.1. kūrybiškas temos atspindėjimas pasirenkant medinės skulptūros formą, eksponavimo būdą, 

apimtis ir pan. Konkursui jo dalyviai organizatoriams gali pateikti šv. Jurgio  skulptūrėles, kurių dydis 

nuo 5 cm iki 1,5 m. Skulptūrėlės turi būti išdrožtos iš medžio, jų išorėje gali būti naudojami dažai, 

ornamentai. Smulkioms skulptūros detalėms (pvz. šventojo akys, rankoje laikomas daiktas, aureolė ir kt.) 

gali būti naudojamos ir kitos medžiagos. Skulptūrėlės turi būti sukurtos remiantis liaudies tradicijomis ar 

novatorinėmis autorių idėjomis. Drožiniai gali būti atlikti įvairia drožybos technika.  
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IV. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI 

15. Konkurso dalyvius vertins kompetentinga vertinimo komisija ir šventės dalyviai. 

16. Pagrindiniai komisijos vertinimo kriterijai: temos išpildymas. 

17. Plenero-konkurso nugalėtojas, išrinktas komisijos ir šventės dalyvių, bus apdovanotas 

Bendrijos diplomu, atminimo dovanomis. Visiems konkurso dalyviams bus įteiktos Bendrijos padėkos. 

 

18. BAIGIAMOJI DALIS 

 

18. Dalyvavimas konkurse reiškia dalyvių sutikimą su visomis konkurso sąlygomis, numatytomis 

šiuose nuostatuose. 

19. Šie nuostatai tvirtinami ir keičiami Bendrijos pirmininko įsakymu. 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


