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Trumpas idėjos apibūdinimas, sprendimo paaiškinimas:

Šilutė – miestas vakarinėje Lietuvos dalyje, Klaipėdos krašte, Pajūrio žemumoje, netoli Kuršių

marių ir 8 km iki Rusnės salos. Šilutės miestas atvykstančius turistus traukia ne tik Šilutės miesto

istorija, savitumu ar architektūra. Šilutės rajonas garsėja Lietuvoje ir pasaulyje itin gausiais vandens,

žvejybos telkinių ištekliais, o taip pat giliomis žvejų tradicijomis ir laivybos galimybėmis.

Šiomis dienomis pramoginė žvejyba viena iš labiausiai Šilutės miestą populiarinančių veiklų. Iš

savaime suprantamo miesto tapatumo, kuriame kiek sumistifikuotą istoriją, dominančią ir

intriguojančią, net nesuinteresuotą stebėtoją, pažadinančią vaizduotę, kuri gali pastūmėti pasidomėti,

kuo Šilutė dar gali nustebinti. Gal kiek komiškai, pompastiškai ar šmaikščiai, tačiau nepaliekant

abejingų. Skulptūra kelianti gerą įspūdį apie kurį norėtųsi papasakoti draugams, nusifotografuoti ir

pasidalinti reginiu socialiniuose tinkluose ar kitose erdvėse. Tikimasi apie šią skulptūrą bus

kuriamas mitas, kuris būtų be galo įdomus išgirsti visiems, taip garsinant Šilutės miestą.

Šilutės miesto ribas žyminčio ženklo idėją siūlome laikydamiesi konkurso sąlygų - mūsų idėja

yra originali ir patraukli. Ji pateikiama vadovaujantis kompozicinio harmoningumo, ilgaamžiškumo,

funkcionalumo ir praktiškumo principais. Mūsų idėjoje matoma vizija - tai didžiulė žuvis, ant kurios

tvirtai įsikabinęs ir nenorintis savo svajonių laimikio paleisti žvejas. Postmodernistinės estetinės

išraiškos skulptūra, aiškių realistiškų formų, aiškaus suprantamo siužeto, charakteringų personažų,

išraiškinga poza vaizduojančių lygiavertę pagarbią kovą, kurioje ir nėra aišku kuris personažas

dominuoja, lyg su potekste, kad vienas be kito negalintys gyventi. Taip skelbsime žinią, kad Šilutė

turi kuo nustebinti ir yra ne tik istoriškai įdomus miestas. Siekiame, kad miesto ribos nebūtų niūrios

ar konservatyvios. Skulptūra suteiks pasitikėjimo ir neįsipareigojimo jausmą, netiesiogiai kvies

aplankyti miestą, užsimins kad tai gali tapti neplanuotu nuotykiu.

Skulptūra praneš, jog mieste gyvena laisvi, linksmi, įdomūs žmonės, nebijantys pajuokauti ir

harmoningai gyvenantys su gamta. Mūsų siūlomo ženklo idėja novatoriška, šmaikšti, taip siekiame,

kad Šilutės miestas taptų įdomesnis svečiams, pravažiuojantiems žmonėms ir patiems gyventojams.
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Medžiagiškumas:

Skulptūra būtų kaldinama arba kitaip formuojama iš juodojo ar kitokio ilgaamžiškumo savybių

turinčių savybių. Postamentas ant kurio stovėtų skulptūra galėtų būti gaminamas iš tamsaus pilko

granito arba armuoto, dažyto betono ar kito alternatyvaus pagrindo. Tūriniai užrašai bus gaminami iš

tos pačios medžiagos, kaip ir skulptūra. Skulptūra turi būti pakankamai masyvi ir nepranykstanti

kraštovaizdyje. Visi naudojami tvirtinimo elementai turėtų būti ilgaamžiai, nerūdyjantys.

Vieta: Šilutės miestas turi aplinkkelį, kuris yra dalis transeuropinės reikšmės kelio (nr. 141),

kuriuo šalia Šilutės miesto ribų pravažiuoja ypatingai didelis transporto srautas. Šilutės miestui

reikalingas simbolis, kuris patrauktų turistų, svečių ar šalia miesto pravažiuojančių žmonių dėmesį.

Šiuo simboliu siekiama skatinti norą apsilankyti pačiame mieste. Šis ženklas turėtų atsirasti, kurioje

nors iš miesto prieigų, nebūtinai mūsų nurodytoje vietoje. Pasitelkiant visuomenės nuomonę galime

ieškoti ir rasti optimalesnę - patogesnę vietą ženklui miesto ribose.

Preliminari kaina: preliminari projekto parengimo ir ivykdymo kaina eurais, iskaitant PVM:

38 000.
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Priedas Nr. 1 (Planšetės Nr.1 kopija )
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Priedas Nr. 2 (Planšetės Nr.2 kopija )
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