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JAUNO MĀKSLINIEKU PLATFORMAS “DE.ĢENERĀCIJA”
“AUDIO IZSTĀDE “KATASKOPOS” GRĀMATŽURNĀLAM “IESKATPUNKTS”
KONKURSA VADLĪNIJAS
I. Vispārīgie jautājumi
1. Vadlīnijas nosaka kārtību, kādā “Klubs “Māja” – jaunatne ienotai Eiropai” unkcionālā ienība
“De.ģenerācija” turp āk - De.ģenerācija rīko jauno ākslinieku audio darbu konkursu
grā atžurnāla „Ieskatpunkts” turp āk – konkurss).
2. Konkursa ērķi: eicināt jauno ākslinieku i augs i un jaunradi; sniegt iespēju populari ēt
se i pla ākai sabiedrībai; veicināt rado o darbību audio radī anas un apstrādes jo ā; apbalvot
labākos konkursa dalībniekus, iekļaujot to darbus grā atžurnālā; i eidot audio darbu i stādi.
3. Konkursa norises laiks: no 2021. gada 5. j lija līd 2021. gada 22. j lija .
4. Konkursa re ultātu pa iņo anas datu s: 28. j lijs.
5. In or ācija par konkursu tiek publicēta 5. j lijā De.ģenerācija Instagram un Facebook pro ilā,
kā arī ienības ājaslapā degeneracija.lv).
6. Tematikas pamatojums:
„Pēc Latvijas Universitātes un Latvijas Mākslas akadēmijas filozofijas doktora Igora
Šuvajeva vārdiem, kataskopos (no grieķ. val - spiegs) ir kosmopolītiskās pasaules spiegi,
izlūki un vērotāji – „Taču būtiskākais ir tas, ka būt „kataskopiskam” nozīmē būt
apgaismotājam, t.i., izlūkot, izbaudīt notiekošo un pasārgāt patieso.” 1
Būtībā, māksla ir spēle ar maņu. Māksla rakstīt, dzīvot, redzēt un augt ir cieši saistīta ar
vizuālajām tirpām, kas skrējušas gar acu plakstiņiem. Kā žurnālisti, tā literāti vērpj vēroto
vārdos, bet mūziķi – taktīs. Tāpēc iniciatīvai izvēlētās tematikas mērķis ir veicināt šo
vērošanu un dokumentēt to melodijās.”
II. Dalībnieki, darbi un darbu iesniegšana
1. Dalībnieks ar b t jebkur interesents turp āk - autors ecu ā no 15 līd 24 gadie .
2. Konkursa darbs ir autora radīts audio darbs
u ikāls, rit isks u.t l.), kas atbilst konkursa
tematikai.
3. Konkursā te atika - kataskopos.
4. Pieteikt sa u dalību konkursam
ar, s tot e-pastu uz De.ģeneracija e-pastu
(de.generacija@klubsmaja.lv),
tematā
norādot
“AUDIO
KONKURSS
GRĀMATŽURNĀLAM”, tekstā minot ārdu, u ārdu, ecu u, e-pastu, tālruņa nr., audio
darbu nosaukumu un nelielu aprakstu
aksi u s 150 ārdi , pieliku ā pie ienojot audio
failus ai piekļu i tiem.
5. Darba iesnieg anas or āts:
5.1. Audio darbi jāiesnied audio or ātā . p3, .wa , . lac labā k alitātē.
5.2. Skaņdarbu ilgu s nedrīks pārsniegt 18 in tes.
5.3. Viena persona var iesniegt ne airāk par 5 skaņdarbie .
6. Pieteikumu e-pasti tiek pieņe ti no 2021. gada 5. j lija līd 2021. gada 22. j lija .

1

Šu aje s I. Filosofija. Sarunas par filosofiju 1. daļa, Rīga: Z aig ne ABC, 1999. 100. lpp
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7. Konkursā tiek pieņe ti darbi, kuri konceptuāli atbilst konkursa te atikai un kuru
ākslinieciskā puse un i pildīju s ir k alitatī s. Konkursa organi atori patur tiesības i le t,
ai darbs atbilst noliku a un tiks tālāk i skatīts un iekļauts grā atžurnālā un i stādē.
8. Konkursa organi ators patur tiesības darbus i antot De.ģenerācijas ajad ībā , proti, publicēt
grā atžurnālā un audio i stādē, iekļaut kopīgā atskaņo anas sarakstā, rag entus publicēt
ājaslapā ai sociālajos tīklos, isur iekļaujot in or āciju par darba autoru. Veikt nelielas
skaņas odi ikācijas, tās iepriek saskaņojot ar autoru.
III. Darbu vērtēšanas kritēriji
1. I ērtējot konkursa iesniegto darbu, tie tiek ērtēti pēc sekojo ie kritērijie :
1.1. Iesniegtā audio atbilstība konkursa tematikai.
1.2. Darbu k alitāte un atbilsto ā ailu or āta ie ēro ana.
1.3. Ie ērota adlīnijās inētā pieteiku a or a.
1.4. Darbu orģinalitāte, rado u s.
IV. Rezultātu izziņošana
1. Konkursā labāko darbu autori tiek i iņoti De.ģenerācija ājaslapā, sociālajos tīklos un
dalībnieka adresētā e-pastā.
2. I iņotie labāko darbu autori tiek iekļauti grā atžurnālā “Ieskatpunkts” un audio i stādē, par
kuras norisi dalībnieki saņe s e-pastu abu pu u saskaņo anai.
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