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NACIONALINIS JAPONIJOS MENŲ IR KULTŪROS PROJEKTAS 

„WABI-SABI: tobulumas netobulume 4“ 
 
NUOSTATAI 

 
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras kartu su projekto globėja Japonijos ambasada Lietuvoje tęsia 

nacionalinį Japonijos menų ir kultūros projektą „WABI-SABI: tobulumas netobulume 4“ (toliau 

– projektas).  

Projektas skirtas Japonijos kultūros pažinimui, pasitelkiant wabi-sabi filosofiją, ieškant 

netobulumo ir laikino grožio bei nenutrūkstamo tobulėjimo japonų autorių literatūros 

kūriniuose ir teatro pasirodymuose. 

1. PROJEKTO TIKSLAS 
Sudaryti sąlygas Lietuvos formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų vaikų ir jaunimo saviraiškai, 
ugdyti toleranciją, kūrybingumą ir pagarbą įvairovei, pasitelkiant Japonijos kultūrą ir meną. 
 

2. PROJEKTO UŽDAVINIAI 
2.1. Organizuoti Japonijos menų ir kultūros kūrybinių darbų konkursus, parodas, pasirodymus, 
siekiant sudominti Japonijos kultūra, ir skatinti surinktas žinias apie Japoniją naudoti kūrybiškai. 
2.3. Organizuoti mokymus bei kūrybines dirbtuves pedagogams ir mokiniams apie įvairias 
Japonijos meno raiškos formas. Tokiu būdu pagilinti pedagogų įgūdžius, praplėsti technikų ir 
priemonių, naudojamų pamokų metu, įvairovę. 
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3. PROJEKTO VEIKLOS 

1.  Projekto atidarymo renginys 2019 m. lapkričio 28 d. 
Lietuvos vaikų ir jaunimo centre 

2.  Dalyvių registracija į projekto 
konkursus 

2020 m. sausio 6 d.  
Registracijos forma: www.lvjc.lt/wabi-sabi-tobulumas-
netobulume.lvjc.lt 

3.  Mokymų pedagogams ir 
mokiniams programa 

2020 m. sausio–balandžio mėn. 
Lietuvos vaikų ir jaunimo centre ir kitose projekto 
partnerių erdvėse. 
Mokymų programa skelbiama likus mėnesiui iki 
mokymų.  

4.  Konkursinė programa 

Japonų literatūros kūrinio 
iliustracijos konkursas 

2020 m. sausio-balandžio mėn. 

Teatro pasirodymų, pagal 
japonų autorių kūrinius 
konkursas 

2020 m. sausio-balandžio mėn. 
 

5.  Finalinis renginys 2020 m. birželio mėn.  
Finalinio renginio data, vieta ir programa skelbiama iki 
gegužės 4 d. 

 
4. DALYVAVIMO SĄLYGOS  

4.1 Projekte gali dalyvauti vaikų ir jaunimo formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų pedagogai 
su ugdytiniais. 
4.2. Dalyviai gali pasirinkti kokioje konkursinėje programoje dalyvaus. 
4.3. Dalyvio mokestis:  

 Japonų literatūros kūrinio iliustracijos konkursas – 7 Eur vienam asmeniui. 

 Teatro pasirodymų pagal japonų autorių kūrinius konkursas – 50 Eur grupei (grupės narių 
skaičius neribojamas). 

 Dalyvio mokestis pervedamas į sąskaitą: AB SEB bankas, a. s. LT807044060000908033, 
pavedimo paskirtyje nurodoma: „WABI-SABI 4“, konkurso pavadinimas (iliustracijos ar 
teatras) pedagogo vardas, pavardė ir ugdymo įstaiga.  

 Dalyvio mokestis sumokamas iki 2020 m. kovo 2 d. 

http://www.lvjc.lt/wabi-sabi-tobulumas-netobulume
http://www.lvjc.lt/wabi-sabi-tobulumas-netobulume
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5. REIKALAVIMAI DARBAMS  

Konkursas Apimtis / dydis / pagrindiniai bruožai Pateikimo būdas 

Literatūros kūrinio 
iliustracija 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Japonijos literatūra apima beveik 2000 
metų laikotarpį. Nors pirmiesiems 
kūriniams didelę įtaką darė kinų, o vėliau 
indų literatūra, tačiau po kurio laiko 
japonų literatūra tapo labai savita ir 
vėlesnę įtaką darė atsivėrimas vakarų 
kūriniams.  
Šiandien lietuviškai galime skaityti 
daugiau nei 70 pavadinimų ir daugiau nei 
30 autorių grožinės japonų literatūros 
kūrinius. 
Visais laikais labai populiarios buvo 
pasakos, mitai, legendos. 
Kaip atskirą literatūros žanrą galima 
paminėti ir haiku. 

 
Iliustracijoms kurti galima rinktis japonų 
autoriaus kūrinį, kitų šalių autoriaus 
kūrinį apie Japoniją, jos kultūrą ir pan., 
mitus, legendas, pasakas. 

 
Iliustracijos ant vieno lapo gali būti 
kelios, bet ne daugiau kaip keturios 
vienam kūriniui. 

 
Darbas atliekamas A2 arba A3 formato 
baltame ar spalvotame vatmano lape. 
Technika pasirenkama laisvai – grafika, 
tapyba, mišri. Priemonės – guašas, 
akrilas, markeriai, juodas ar spalvotas 
tušas, flomasteriai, kreidelės. 

Darbai siunčiami ar pristatomi 
adresu:  
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras 
Projektui Wabi-sabi 4 

Konstitucijos pr. 25, LT-08105 
Vilnius iki 2020 m. kovo 2 d.  
 
Darbo kitoje pusėje turi būti 
pritvirtinta etiketė su autoriaus 
vardu, pavarde, amžiumi, 
kontaktais, darbo pavadinimu, 
vadovo vardu, pavarde bei 
ugdymo įstaigos pavadinimu. Prie 
darbo turi būti pridėta kūrinio 
ištrauka (su literatūros kūrinio 
autoriumi ir pavadinimu), kurią 
iliustruoja darbo autorius.  
 
Tame pačiame voke turi būti 
pridėta dalyvio mokesčio 
pavedimo kopija. 
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1. Reikalavimų neatitinkantys, po termino atsiųsti darbai nebus eksponuojami ir vertinami.  
2. Projekto dalyvių darbai nesiunčiami atgal, tačiau juos bus galima atsiimti po finalinio renginio – 

atvykus į Lietuvos vaikų ir jaunimo centrą.  
3. Kūrybiniai darbai bus eksponuojami ne tik Lietuvos vaikų ir jaunimo centre, bet ir kitose erdvėse bei 

parodų salėse.  

Japonų teatro 
pasirodymas 

Japonų teatras išsivystė iš pirmykščių 
šokių ir Sinto dievybių garbinimo apeigų. 
Paprastai skirstomas į tradicinį ir 
naujovišką. Žinomiausios tradicinio 
teatro rūšys yra Kabuki, Bugaku, No, 
Kiogen ir Bunraku (arba lėlių teatras). 
Garsiausi naujoviško teatro žanrai – 
Simpa, Sinkokugeki, Singeki. 
 
Pasirodymas statomas pagal japonų 
autorių kūrinius, įtraukiant pasirinkto 
japonų teatro žanro elementus. 
 
Pasirodymo trukmė 5–10 min. 
 
Viena teatro grupė gali pristatyti vieną 
pasirodymą. 
 
Pasirodyme gali dalyvauti neribotas 
asmenų skaičius. 

Iki 2020 m. kovo 2 d. el. paštu  
wabi-sabi@lvjc.lt  
atsiunčiami iki 1 min. trukmės 
teatro pasirodymų ištraukų vaizdo 
įrašai bei pervedamas dalyvio 
mokestis. 
 
 
 
 
Pilnos trukmės teatro pasirodymai 
turės būti atlikti ir bus vertinami 
finalinio renginio metu.  

 
6. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI  

6.1. Projekto dalyvių darbus ir pasirodymus vertins komisija. Projekto organizatorius sudarys 
komisijas iš ne mažiau nei 3 narių kiekvieno konkurso darbų vertinimui.  
6.2. Iš kiekvienos kategorijos bus atrinkta po 15 darbų, kurių autoriai bus apdovanoti specialiais 
prizais.  
6.3.Visos projekte dalyvavusios mokyklos gaus konkurso organizatorių padėkas. 

mailto:wabi-sabi@lvjc.lt
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6.4. Visiems projekto dalyviams bus įteikti organizatorių ir partnerių padėkos raštai ir visi 
projekto dalyviai bus kviečiami į finalinį renginį. 

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  
7.1. Organizatoriai pasilieka teisę keisti ir papildyti projekto nuostatus. 
7.2. Projekto organizatoriai pasilieka teisę darbus (jų fragmentus) neatlygintinai atgaminti, 

spausdinti, demonstruoti, viešai skelbti ir platinti nurodant darbų autorius. Autorių sutikimu 
su šiomis sąlygomis laikomas darbų atsiuntimas į projektą. 

7.3. Projekto metu vykstančių renginių, mokymų, dirbtuvių, susitikimų metu bus 
fotografuojama ir filmuojama. 

7.4. Visi duomenys bus naudojami tik organizatorių reikmėms ir projekto metu bei pasibaigus 
projektui jo viešinimui ir pristatymui.  

 
Kontaktinė informacija  
Lietuvos vaikų ir jaunimo 
centras 
Konstitucijos pr. 25, Vilnius  
Tel. 8 615 10 603 
El. wabi-sabi@lvjc.lt 
www.lvjc.lt 

 

 
 

mailto:wabi-sabi@lvjc.lt
http://www.lvjc.lt/

