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Konkurse kviečiami dalyvauti įvairių dizaino specialybių bakalauro studentaiVilniaus dailės akademijos archyvo nuotr.

Antrą kartą rengiamas „Jaunojo dizainerio prizo 2012“ konkursas vėl išrinks ir
paskatins
geriausius
jaunuosius
produkto,
grafikos
ir
mados
dizainerius. „Jaunojo dizainerio prizo 2012“ konkurse kviečiami dalyvauti
įvairių dizaino specialybių bakalauro studentai. Nugalėtojai bus renkami
trijose kategorijose: produkto/industrinio dizaino, grafinio/komunikacijos
dizaino ir mados dizaino. Kiekvienas jų gaus 4000 Lt prizą.
„Šio konkurso tikslas – išskirti ir apdovanoti jaunosios kartos dizainerius,
dizaino studentus, jau atskleidusius savo kūrybinį potencialą, bei per
konkurenciją skatinti jų tobulėjimą. Kūrybos pristatymas visuomenei,
verslininkams, pramonininkams, specialistams gali tapti stipriu postūmiu
jaunųjų dizainerių karjerai“, – sako konkursą rengiančio Vilniaus dailės
akademijos Dizaino inovacijų centro vadovas Marius Urbanavičius.
Kiekvienas dalyvis konkurso rengėjams iki birželio 10 d. gali pateikti tik po
vieną darbą. Juos vertins grafikos dizaineriai Lukas Ruškys ir Gediminas
Šiaulys, architektas ir dizaineris Gediminas Juška, dizaino vadybos
specialistai Ignas Rumbutis („ACME Baltija“ produktų direktorius) ir Dovilė
Lodaitė („First Priority“), mados dizaineris Giedrius Paulauskas bei Vilniaus
dailės akademijos Dizaino inovacijų centro direktorius Marius Urbanavičius.
Vertinant darbus, bus atsižvelgta į jų originalumą, aktualumą, idėjos
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potencialą tapti realiu produktu ir pristatymo būdą.
Vertinimo komisijos narys, 2012-ųjų metų Lietuvos dizaino prizo „Geras
dizainas“ laureatas Gediminas Juška sako: „Dalyvavimas ir pergalės
konkursuose nuo pat kūrybinio kelio pradžios labai padeda ne tik įgauti
pasitikėjimo savo idėjomis, bet ir patirties, kuri vėliau labai praverčia
pristatant savo darbus potencialiems klientams“.
Šiemet jaunųjų dizainerių kūrybą pakviesti ne vien dizaineriai, bet ir dizaino
vadybos, produktų vystymo specialistai. „Esame įsitikinę, kad tokių žmonių
komisijoje labai reikia vien kokybiškam projektų pritaikomumo realiai
gamybai vertinimui. Šie žmonės – ne dizaineriai – gali kitaip, iš šalies
pažvelgti į dizaino projektus“ sako Marius Urbanavičius.
„Jaunojo dizainerio prizo 2012“ nugalėtojai bus paskelbti per finalininkų
parodos atidarymą birželio 16 d. 18 val. Vilniaus dailės akademijos Dizaino
inovacijų centre. Tai bus vienas „Vilniaus kultūros nakties renginių“. Be to,
rugsėjo mėnesį geriausiai įvertinti darbai bus eksponuojami Lietuvos stende
Helsinkyje, kuris šiais metais paskelbtas pasaulio dizaino sostine.
Konkurso partneriai – Lietuvos Respublikos švietimo ministerija, akcinė
bendrovė TEO ir Vilniaus miesto savivaldybė, rėmėjai – dailės reikmenų
parduotuvė „Dailu studija“, „ACME Baltija“ ir „Electrolux“, informaciniai
rėmėjai – Interjeras.lt, „Centras“ ir Infashion.lt.
Daugiau informacijos – www.dic.lt
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