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PAPĪRPASAKAS  

Hansa Kristiana Andersena mākslas darbu konkurss 
 

”PAPĪRPASAKAS” ir jauns mākslas darbu konkurss skolēniem, kura pamatā ir slavenā dāņu rakstnieka 

Hansa Kristiana Andersena darbi. Šogad ievērojamajam rakstniekam apritētu 215 gadu, bet viņa 

daudzajos stāstos, īpaši visā pasaulē labi zināmajās pasakās, tiek apskatītas tēmas, kas sniedzas pāri 

laikam, vecumam vai tautībai. Gadu gaitā tādas pasakas kā “Sniega karaliene”, “Mazā nāriņa”, “Ķeizara 

jaunais tērps” un daudzas citas ir iedvesmojušas dažādas mākslinieciskas interpretācijas - sākot ar 

radošām literāro darba adaptācijām, teātra izrādēm, gleznām, mūziku un filmām, tostarp aizvien 

populārajām Volta Disneja animācijas filmām, līdz pat spēlēm un skulptūrām. 

Hansa Kristiana Andersena mākslas darbu konkurss “PAPĪRPASAKAS” aicina bērnus vecumā no 7 līdz 

15 gadiem radīt savu vizuālo interpretāciju vienai no rakstnieka daudzajām apbrīnojamajām pasakām. 

Radošais darbs var būt zīmējums, animācijas video, glezna, kolāža vai pat papīra izgriezums – kas bija 

viena no rakstnieka iecienītākajām nodarbēm - tikai iztēle nosaka robežas!  

Dalībnieki savus radošos veikumus iesūtīs elektroniski, aizpildot pieteikuma formu un augšuplādējot 

savu konkursa darbu: https://ej.uz/dki-konkurss. Ilustratoru, mākslinieku un citu ekspertu komiteja 

divu nedēļu garumā vērtēs konkursa darbus un izvēlēs divus uzvarētājus, pa vienam katrā no divām 

vecuma kategorijām (7–11 un 12–15 gadu vecumā). Uzvarētāji katrs balvā saņems jaunu dāņu 

velosipēdu – Kildemoes! 

Vērtēšanas komiteja: 

- Krista Miltiņa, māksliniece, ilustratore (LV) 

- Reinis Pētersons, bērnu grāmatu, komiksu, spēļu un animāciju ilustrators (LV) 

- Elīna Brasliņa, bērnu grāmatu un animācijas filmu ilustratore, grafiskā dizainere (LV) 

- Kristian Djurhuus (Mormor), mākslinieks (DK) 

- Flemming Stender, Dānijas vēstnieks Latvijā 

- Simon Drewsen Holmberg, Dānijas Kultūras institūta direktors 

 

Konkursa pieteikšanās no 2020.gada 14.aprīļa līdz 14.maijam. 

 

Konkursu organizē Dānijas Kultūras institūts Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Dānijas Kultūras institūts ir 

1940. gadā dibināta pašpārvaldes institūcija, kura kopš tā laika ir veicinājusi savstarpēju sapratni un 

dialogu starp cilvēkiem un kultūrām. Filiāle Igaunijā, Latvijā un Lietuvā tika atvērta 1990. gada 18. 

augustā un pēdējos 30 gadus ir pavadījusi organizējot un īstenojot dažādus kultūras projektus, kas skar 

dažādas tēmas, piemēram, izglītība, bērni un jaunieši, literatūra, labklājība un citas. 

Vairāk informācijas mājaslapā www.dki.lv.   
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