
Zepter starptautiskais dizaina konkurss norit jau 13 gadus, tas ir kļuvis par mākslas, dizaina un 
funkcionalitātes sinerģiju. Konkurss atspoguļo konkrētu vīziju – kā nākotnē izskatīsies priekšmeti mums 
apkārt, kā tos iztēlojas jaunie dizaineri, kuri cenšas padarīt mūsu dzīvi krāšņāku un vienkāršāku, ļaut 
mums justies laimīgiem. 

Šī gada konkurss vēlreiz apliecināja, cik liela ir Madlēnas Cepteres kundzes – konkursa ArtZept 
dibinātājas un mākslas mīļotājas – vēlme iedvesmot talantīgākos jaunos dizainerus no visas pasaules 
izpausties un gūt publisku atzinību.

Gandrīz 15 gadus ilgajā konkursa ArtZept pastāvēšanas laikā tajā piedalījušies tūkstošiem dizaineru, kuru 
īstenotie projekti dāvā prieku, skaistumu un funkcionalitāti. Šajā laikā pasniegtas vairāk nekā simt balvas 
un sertifikāti, vairāki darbi ražoti ierobežotās sērijās, kas vēlreiz apstiprina kompānijas Zepter 
International moto – padarīt mūsu dzīvi skaistāku, ilgāku, veselīgāku un laimīgāku.

Žūrijā strādāja mākslas pasaulē pazīstamas personības – Karla Tolomeo, žūrijas priekšsēdētāja un slavena 
modernās mākslas pārstāve, Džordana Biba Markoviča, mākslas vēsturniece un kritiķe, Kosta 
Krsmanoviča, industriālais dizaineris, Karlo Magnoli, mākslinieciskais direktors un Rezs Andrass, 
rakstnieks un mārketinga speciālists. Viņi sapulcējās Milānā, lai izvērtētu talantīgo konkursa dalībnieku 
darbus un izvēlētos Artzept dizaina balvas 2016 ieguvējus.

 

Mohamadreza Šahmohamadi no Irānas un Ričards Gabriels no Filipīnām sadalīs pirmo balvu 10 000 eiro apmērā, 
Luba Bakičova no Čehijas un Ana Mišoviča no Serbijas vienlīdzīgi sadalīs otro balvu, savukārt  3. vietu ieņēma Snežana 
Jeremiča no Serbijas. 

ZEPTER INTERNATIONAL PAZIŅO 
STARPTAUTISKĀ DIZAINA KONKURSA 

ARTZEPT 2016 “IETVARA MĀKSLA” 
UZVARĒTĀJUS

UZVARĒTĀJI: 
1. vieta – 10000 € vienlīdzīgās daļās Mohamadreza Šahmohamadi no Irānas un Ričards Gabriels no Filipīnām 

2. vieta – Zepter izstrādājumi 4000 eiro vērtībā  vienlīdzīgās daļās – Luba Bakičova no Čehijas un Ana Mišoviča 
 3. vieta - Zepter izstrādājumi 3000 eiro vērtībā – Snežana Jeremiča no Serbijas. 

ŽŪRIJAS ATZINĪBA  
џ Jurijs Hlobčaks, Ukraina 

 Rita Abou Haraja, Libānaџ

 Nutsa Ditrašvili, Gruzijaџ

 Vesna Iliča Darijeviča, Tatjana Kneževiča, Serbija.џ

џ Predrags Lozaičs, Serbija 

џ Alans Činče Hangs, Kanāda 

џ Luboss Pataks, Slovākija 

џ Balažs Hartungs, Ungārija



Konkursa dalībniekiem bija jāiesniedz izvērtēšanai gleznu ietvari, fotogrāfiju un spoguļu rāmji – 
galdiem, sienām un grīdai, atainoti dažādās perspektīvās un izstrādāti dažādai lietošanai. To 
estētiskajām īpašībām bija jābūt tikpat nozīmīgām, kā funkcionalitātei. Visi darbi bija jauni un oriģināli, 
funkcionāli un estētiski valdzinoši. Ar savu dizaina koncepciju un vīziju mākslinieki demonstrēja dažas 
patiesi jaunas idejas, kam iedvesmu dāvājusi dzīves pieredze, ieradumi un ikdienas dzīve. Dažu 
dizaineru darbos lielākā uzmanība bija pievērsta funkcionalitātei, mēģinājumiem uzlabot ikdienas 
lietošanu. Tika piedāvāti jauni, negaidīti, dažkārt pat amizanti lietošanas veidi. Savukārt citos darbos 
atklājās liriska pieeja – uzmanība bija pievērsta estētiskajām izjūtām. 

Ko mēs gaidījām no konkursa dalībniekiem? Radošas idejas gleznu, fotogrāfiju un spoguļu rāmja dizainā 
un formā, kas dāvātu iespēju ierāmēt mums dārgas atmiņas, dzīves fragmentus, iespaidus un pat savu 
paša atspulgu. Mēs ticējām, ka dizaineri izmantos savu bagāto iztēli un radošās spējas formu radīšanai, 
materiālu izvēlei un funkcionalitātes piešķiršanai. Saņemtie darbi iepriecināja mūs ar koncepciju un 
tēlu daudzveidību, turklāt atradām lielu skaitu gluži jaunu ideju. 

Tēma "Ietvara māksla" deva dalībniekiem vērā ņemamu pašizpausmes brīvību. Šī pieeja atklāja divas 
pasaules: ārējo, kas mūs ieskauj, un iekšējo, kas atspoguļo viņu radošās spējas. Konkursā piedalījās 
dizaineri, kuri pārstāvēja dažādas mākslas jomas: tēlotājmākslu, industriālo dizainu, arhitektūru. Daži no 
viņiem jau ir kļuvuši par profesionāļiem, dažs labs vēl ir iesācējs, taču visi dalībnieki ļoti aizrautīgi vēlējās 
nodemonstrēt savus darbus. Labākie viņu vidū ir apbalvoti, un mēs no visas sirds sveicam uzvarētājus!

TĒMA: IETVARA MĀKSLA 

Filantrope Madlena Zepter šo konkursu organizēja 2004. gadā, un kopš tā laika konkursa Artzept nozīme 
ar katru gadu ir arvien pieaugusi, līdz kļuvis par vienu no vislabāk pazīstamajām dizaina balvām pasaulē. 

Artzept tika izveidots ne tikai ar mērķi izvest gaismā jaunus talantīgus dizainerus un palīdzēt viņiem 
sasniegt profesionālos mērķus – konkurss piedāvā arī dziļāku skatījumu radošā dizaina jaunākajās 
tendencēs. 

Vēl vairāk, tāpat kā konkursa pazīstamais sponsors Zepter International, Artzept palīdz mest tiltu pāri 
aizai, kas šķir biznesu un mākslu, racionalitāti un emocijas, funkcionalitāti un būtību. Katra mākslas darba 
koncepcijas un motivācijas izpratne, tāpat kā žūrijas darba novērošana bagātina Zepter International, 
kompāniju, kas veltījusi savu dzīvi ekskluzīvu izstrādājumu izstrādei un ražošanai, lai padarītu jaukāku 
miljoniem cilvēku dzīvi. 

Zepter International sevi ir padarījusi par modes noteicēju mūsdienu pasaules dizainā, pateicoties 
iespējai demonstrēt savu izstrādājumu estētisko un funkcionālo kvalitāti, kas veido kompānijas 
korporatīvās filozofijas principu. 

Tāpēc kompānija organizēja prestižu pasākumu – starptautisko dizaina konkursu Artzept, kas aicina 
piedalīties jaunus daudzsološus māksliniekus no visas pasaules. Konkursam, kas iedrošina un atbalsta 
talantu, daiļradi, iniciativu un enerģiju, ir vērā ņemama nozīme mūsdienu mākslas un dizaina jomā.

“Viens no maniem ikdienas dzīves principiem, turklāt ceru, ka tas ir arī man 
apkārt esošo cilvēku princips, ir tāds, ka ikdienas priekšmetu forma ir tikpat 
svarīga kā to mērķis.” 

Madlēna Ceptere 
Artzept starptautiskās dizaina balvas dibinātāja 

ARTZEPT STARPTAUTISKĀ DIZAINA BALVA: INTUĪCIJAS PANĀKUMI 


