
Festivalio „Muzika erdvėje“ 2020 kūrinių koncepcijų 
 

KONKURSO NUOSTATAI 
 
 

I. BENDRA INFORMACIJA 
 
1. Festivalį „Muzika erdvėje“ (toliau – Festivalis) organizuoja viešoji įstaiga „Meno genas“ 

(toliau – Organizatoriai). 
2. Festivalis įvyks 2020 m. rugsėjo 10–13 d. Vilniaus mieste. Numatytos festivalio įgyvendinimo 

datos gali keistis dėl aplinkybių, susijusių su Lietuvoje paskelbta ekstremalia situacija ir 
karantinu dėl koronaviruso COVID-19. 

3. Konkurso metu atrinkti kūriniai bus įtraukti į festivalio programą. 
 
 

II. FESTIVALIO TEMA 
 
4. Šiai metais festivalis skiriamas Lietuvos nepriklausomybės 30–mečiui. 
 

Festivalio tema: „Žmogus ir valstybė: Homo lituanicus“ 

Šių metų festivalio tema kviečia kompozitorius apžvelgti paskutinius 30 Lietuvos 
valstybingumo metų: analizuoti demokratiją ir pilietiškumą̨, valstybės institucijas ir kasdienį 
žmogaus gyvenimą, jo kaitą per šiuos metus, reflektuoti ryškiausius šių dešimtmečių įvykius ar 
procesus – viso to reikšmę šiandieninei ir būsimai lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės raidai. 

Kviečiame nagrinėti temas, kurios ypač aktualios dabar, kai siekiama tvarių demokratinių 
procesų, dedamos pastangos, ugdant pilietinę savimonę, formuojant valstybės ir tautos vizijas 
ateičiai, ieškant šalies ir lietuvio savito identiteto bruožų šiuolaikiniame pasaulyje. 

 
III. KONKURSO SĄLYGOS 

 
5. Konkurse gali dalyvauti kompozitoriai iš bet kurios šalies, dalyvių amžius neribojamas. 
6. Konkurse gali dalyvauti naujų kūrinių idėjos ir anksčiau įgyvendinti kūriniai, kurie yra 

adaptuoti festivalio koncepcijai ir temai. 
7. Konkursui pateikiamo kūrinio įgyvendinimo forma – garso instaliacija. Kūrinys gali turėti ir 

performatyvių elementų. Kūrinio įrašams ar atlikimui gali būti pasitelkiami atlikėjai, tačiau tai 
turi būti numatyta paraiškoje, priemonių sąraše ir neviršyti bendros galimos biudžeto sumos. 

8. Konkurso dalyviai turi pateikti šiuos dokumentus: 
8.1. užpildytą paraiškos formą; 
8.2. kompozitoriaus(-ių) ir pagrindinės komandos narių (jeigu yra) laisvos formos kūrybinės veiklos 

aprašymą (CV); 
8.3. (neprivaloma) kitus dokumentus, kurie padėtų išsamiai įvertinti paraišką (pavyzdžiui: 

instaliacijos vizualizacijos, prekompozicija ar kūrinio eskizas, ankstesnių kūrinių recenzijos ar 
atsiliepimai spaudoje ir t.t.). 



9. Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos iki 2020 m. birželio 21 d. 23:59 val. (Lietuvos laiku) 
el. paštu: info@menogenas.lt. Vėliau atsiųstos paraiškos vertinamos nebus. 

10. Įgyvendinimui bus atrinkta iki 3 kūrinių koncepcijų. 
11. Konkurse atrinktų kūrinių koncepcijų dalyviai įsipareigoja patys įgyvendinti kūrinį festivalio 

metu arba organizatoriams pateikti visa medžiagą, reikalingą jo įgyvendinimui. 
12. Konkurse atrinktų kūrinių koncepcijų dalyviai įsipareigoja vesti kūrybos dienoraštį rašytiniu, 

garso ar vaizdo formatu ir suteikia teisę organizatoriams jį publikuoti viešai. 
13. Dalyviams nebus apmokamos kelionės ar apgyvendinimo išlaidos. 
 
 

IV. PARAŠKŲ VERTINIMAS 
 
14. Konkurso paraiškas vertins ir koncepcijas atrinks festivalio meno vadovai Agnė Matulevičiūtė 

ir Matas Drukteinis. 
15. Paraiškų vertinimo laikotarpiu Organizatoriai dalyvių gali paprašyti pateikti papildomos 

informacijos. 
16. Paraiškų vertinimo kriterijai: 
16.1. festivalio temos atskleidimas, kūrinyje nagrinėjamos temos aktualumas ir svarba šalies raidai 

per paskutinius 30 metų ir (ar) ateityje (1–30 balų); 
16.2. kūrinio koncepcijos ir pasirinktos(-ų) erdvės(-ių) susietumas ir to pagrindimas (1–20 balų); 
16.3. kūrinio koncepcijos originalumas ir savitumas (1–15 balų); 
16.4. kūrinio muzikinis (meninis) išpildymas, koncepcijos ir muzikinės medžiagos susietumas, 

naudojamos meninės raiškos priemonės (1–15 balų); 
16.5. autoriaus(-ių) ir kūrybinės komandos, atlikėjų (jeigu yra) profesionalumas ir patirtis, 

įgyvendinant panašaus pobūdžio („įvietintus“) kūrinius (1–10 balų); 
16.6. numatytų priemonių įgyvendinimui pagrįstumas, racionalumas (1–10 balų). 
 
 

V. KONKURSO EIGA 
 
17. Paraiškų konkursui teikimas: nuo 2020 m. gegužės 18 d. iki 2020 m. birželio 21 d. 23:59 val. 

(Lietuvos laiku). 
18. Atrinktos kūrinių koncepcijos ir jų autoriai paskelbiami iki 2020 m. birželio 26 d. 

internetiniame puslapyje www.menogenas.lt. 
19. Organizatoriai suderina ir atrinktiems konkurso dalyviams patvirtina vieną iš paraiškoje 

numatytų kūrinio įgyvendinimo erdvių iki 2020 m. liepos 10 d. 
20. Konkurse atrinktų kūrinių koncepcijų autoriai įsipareigoja iki 2020 m. rugpjūčio 3 d. 

organizatoriams atsiųsti: 
20.1. galutinį kūrinio pavadinimą ir anotaciją; 
20.2. su organizatoriais suderintą garso technikos ir kitų priemonių, kurios neviršija vienam konkurso 

būdu atrinktam kūriniui numatytos įgyvendinimo sumos, poreikį; 
20.3. 3–4 savo ir (ar) kūrybinės komandos nuotraukas; 
20.4. (jeigu yra) detalias specifikacijas ar nuorodas į konkrečias prekes ar paslaugas, kurios yra 

reikalingos kūrinio įgyvendinimui ir buvo suderintos su organizatoriais. 



21. Konkurse atrinktų kūrinių koncepcijų autoriai pateikia visą muzikinę medžiagą ir kitas 
priemones (jeigu yra) reikalingas kūrinio įgyvendinimui arba suderina su organizatoriais jų 
pristatymą į renginio vietą iki 2020 m. rugsėjo 3 d. 

22. Organizatoriai pasilieka teikę keisti numatytas datas ir terminus apie tai pranešę internetiniame 
puslapyje www.menogenas.lt ir (arba) asmeniškai dalyviams. 

 
 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 
23. Teikdami paraišką dalyvauti konkurse, dalyviai užtikrina, kad pateikiama kūrinio koncepcija, 

ją įgyvendinus, nepažeis intelektualinės nuosavybės ir autorinių teisių į kitus kūrinius. Jeigu 
išaiškėja, kad planuojamas įgyvendinti arba jau įgyvendintas kūrinys tokias teises pažeidžia, 
konkurso dalyvis pašalinamas iš festivalio programos arba, jeigu kūrinys jau buvo viešai 
pristatytas, atlygina organizatoriui visus iš jo kaltės kylančius nuostolius, jeigu tokių atsirado. 

24. Atrinktų kūrinių koncepcijų autoriai sutinka organizatoriams neatlygintinai perduoti visas 
turtines teises į kūrinį 10 metų laikotarpiui. 

25. Teikdamas paraišą konkursui, dalyvis patvirtina, kad yra susipažinęs su konkurso nuostatais ir 
sutinka su sąlygomis. 

26. Konkurso nuostatai galioja nuo 2020 m. gegužės 18 d. 
 
 

____________________ 


