
PAMATI: Baltijas laikmetīgās keramikas konkursa izstāde  Latvija, Daugavpils, 2019. gada 5. jūlijs - 8. septembris  

   
Svinot Latvijas valsts simtgadi, Latvijas Laikmetīgās keramikas centrs sadarbībā ar Daugavpils Marka Rotko mākslas centru izsludina pieteikšanos Baltijas laikmetīgās 

keramikas konkursa izstādei PAMATI.  
  
DALĪBAS NOTEIKUMI  

  

 
  
Baltijas laikmetīgās keramikas konkursa izstādi PAMATI rīko Latvijas Laikmetīgās keramikas centrs sadarbībā ar Daugavpils Marka Rotko mākslas centru.   
  
Konkursa izstādes kurators:  
Valentīns Petjko, +37120207533, valentins.petjko@gmail.com   
  
Žūrija  
  
Inese Pētersone (LATVIJA), māksliniece, Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas Keramikas izstrādājumu dizaina izglītības programmas vadītāja, Latvijas keramikas 
asociācijas valdes locekle   
Pille Kaleviste (IGAUNIJA), māksliniece, Igaunijas keramikas asociācijas valdes priekšsēdētāja   
Rytas Jakimavičius (LIETUVA), mākslinieks, Viļņas Mākslas akadēmijas Keramikas nodaļas profesors   
Valentīns Petjko (LATVIA), mākslinieks, kurators, Latvijas Laikmetīgās keramikas centra valdes loceklis  
   
Dalībnieki  
  
Dalībai Baltijas laikmetīgās keramikas konkursa izstādē PAMATI tiek aicināti individuāli mākslinieki, kā arī mākslinieku grupas neatkarīgi no vecuma un nacionalitātes. Katrs 

dalībnieks (individuālais māskinieks vai mākslinieku grupa) var pieteikt dalībai tikai vienu mākslas darbu.   
Mākslas darbam netiek noteikti tematiskie ierobežojumi. Keramikas komponentei mākslas darbā ir jābūt vismaz 80%, tam jābūt radītam 2017. -2019. gada laikā. Mākslas 

darbs nedrīkst būt iepriekš izstādīts citos konkursos, kā arī publicēts katalogos.   
Mākslas darbu izmēru ierobežojumi:  

 -  brīvi stāvoši darbi: platumā un dziļumā ne vairāk kā 30 cm x 30 cm. Darba augstumam nav ierobežojumu.   
 -  pie sienas karināmie darbi: ne vairāk kā 30 cm x 30 cm  

 -  instlācijas: platumā un dziļumā ne vairāk kā 30 cm x 30 cm. Darba augstumam nav ierobežojumu.  
  

 
  
Individuāli mākslinieki, kā arī mākslinieku grupas tiek aicināti pieteikties Baltijas laikmetīgās keramikas konkursa izstādei PAMATI, aizpildot TIEŠSAISTES 

PIETEIKUMA VEIDLAPU.   
Pieteikuma veidlapā jāiekļauj 3 augstas drukas kvalitātes jpg vai jpeg mākslas darba fotogrāfijas (vismaz 300 dpi), kas atspoguļo darbu no dažādiem skatupunktiem uz 

neitrāla fona (balta, melna vai pelēka). Darbu fotogrāfijas tiks izmantotas izstādes kataloga sagatavošanai.  
  
Pieteikumi jāiesniedz līdz 2019. gada 15. aprīlim.  
Pieteikumi, kas tiks iesūtīti pēc 15. aprīļa, netiks izskatīti.  
  
Vērtēšanas kārtība un darbu iesniegšana  
  
Balstoties uz saņemtajiem pieteikumiem un mākslas darbu fotogrāfijām, žūrija atlasīs dalībniekus (mākslas darbus), kas piedalīsies Baltijas laikmetīgās keramikas konkursa 

izstādē PAMATI. Atlases rezultāti tiks paziņoti līdz 2019. gada 30. aprīlim. Izvēlētos darbus būs jāiesniedz 10. maijam atbilstoši norādījumiem, kas tiks izsūtīti dalībniekiem 

kopā ar dalības apstiprinājuma vēstuli.  
  

 
  
Baltijas laikmetīgās keramikas konkursa izstādē PAMATI notiks Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā no 2019. gada 5. jūlija līdz 8. septembrim. Konkursa izstāde notiek 

Latvijas simtgades svinību programmas ietvaros.  
  
Izstādes norises vieta:  
Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs,  
Mihaila iela 3,  
Daugavpils,  
LV-5410, LATVIJA  
www.rotkocentrs.lv  
  

Organizatori   

Pie teikšanās   kārtība   

Izstāde   
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Izstādes montāžu un demontāžu veic tikai organizatori.  
  
Dalībnieku ieguvumi  
  
Izstāde  

Atlasīto dalībnieku darbi tiks izstādīti Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā, Latvijas pazīstamākajā un lielākajā laikmetīgās mākslas centrā, kas atrodas Daugavpils 

vēsturiskajā daļā - Dinaburgas cietoksnī.   
  
Katalogs  
Visi Konkursa izstādē eksponētie darbi tiks iekļauti izstādes katalogā. Katrs dalībnieks saņems kataloga eksemplāru, kā arī apliecinājumu par dalību izstādē.  
  
Atpazīstamība  

Organizatori veicinās dalībnieku atpazīstamību ar mākslu saistītajos medijos, internet resursos un sociālajos tīklos.  
  

Personīgās informācijas izmantošana  
  
Dalībnieki piekrīt, ka organizatori var izmantot dalībnieku iesūtītās darbu fotogrāfijas, kā arī citu pieteikumā iekļauto informāciju visa veida medijos.  
  
Kontaktinformācija  
Valentīns Petjko, konkursa izstādes kurators tel.: 
+371 20207533, valentins.petjko@gmail.com   


