
ÜLE-EESTILINE LASTE JA NOORTE KERAAMIKAKONKURSS 
"SAVISELLID-10" 

 
Taas kutsub Tallinna Huvikeskus Kullo kõiki kunstihuvilisi lapsi ja noori üle 
eesti osalema keraamikakonkursil "SAVISELLID". Selle aasta sündmus  
on juubelihõnguliselt kümnes ! 
 
Konkursile ootame tööd alljärgnevates tehnikates:  
1.Plastika: 

 Eelpõletatud esemed (ümarplastika, figuurid, linnud, loomad, reljeefid jne.)  
 Glasuuritud esemed  

 2.Õõnesvormid: 
 Treitud vormid  
 Kleepvormid  
 Glasuuritud esemed  
 Maalitud esemed  

 3.Maal:  
 Glasuuripealne (portselanimaal)  
 Glasuurialune (angoobimaal)  
 Segatehnikad (klaasisulatus jne.)  

 
Konkursi töid hinnatakse vastavalt vanusegruppidele: 
I 6 - 8 eluaastat 
II 9-10 eluaastat 
III 11-13 eluaastat 
IV 14-16 eluaastat 
V 17-18 eluaastat 
 
Konkursi tööd tuleb saata või tuua ajavahemikul 20.03–25.03.2023 (mitte hiljem !)  
Kullo Lastegaleriisse, Kuninga 6 Tallinn 10146, telefon 6446 873. 
NB! Peale 25. märtsi saabunud tööd ei osale näitusel ega konkursil. 
Kullo Lastegalerii on avatud esmaspäevast reedeni kell 10.00 – 18.00. 
Soovitav on tuua tööd kohale või saata kulleriga (kui saadate postiga siis ei tooda 
neid postimajast kohale). Saajaks märkida Anneli Aguraiuja. 
 
KONKURSI AJAKAVA JA KORRALDUS. 

 Konkursile laekunud töödest (palume õpetajal teha valik ja  saata ühe 
õppeasutuse  ühelt õpetajalt mitte rohkem kui 8 taiest) korraldatakse 
näitus Kullo Lastegaleriis. 
Näitus  3.aprill - 28.aprill 2023 
Konkursi korraldajatele jääb õigus teha laekunud töödest valik  

 Konkursi tulemused avalikustatakse näituse avamisel  
31. märts 2023 kell 16.00 Tallinna Kullo Lastegaleriis  

 Kõik osavõtjad koos juhendajatega on palutud konkursi näituse avamisele.  
 Autasustatakse iga vanusegrupi  parimaid.  
 Näituse lõppedes tuleb taiesed ära viia Kullo Lastegaleriist ajavahemikus  
    2.05-9.05.2023 Hiljem töid ei tagastata ! 

 



TÖÖD PALUME VARUSTADA kahe nimesildiga, mõõtudega 40 x 80 mm 
kirjastiilis Arial, suurus 18.  Nimesildil: 
Töö nimetus 
Tehnika 
Osaleja nimi 
Osaleja vanus 
Kool või huviring 
Linn või maakond 
Üks nimesilt palun kleepige töö alla ja teine pange näituse jaoks kaasa (kõigi 
saadetud tööde sildid ühe ümbrikuga tööde kasti) !  
NB! KINDLASTI palume saata  osalejate nimekiri (salvestada ja täita lisas olev 
tabel ja saata tagasi kirja manusena) elektroonselt, hiljemalt 20.03– 25.03.2023 
aadressil galerii@kullo.ee.  
 
LOOMINGULISUST JA EDU SOOVIDES 

 
Anneli Aguraiuja 6446 873, 56727796 galerii@kullo.ee 
Kairi Kaugema 6646 105, kairi.kaugema@kullo.ee. 
Tallinna Huvikeskus Kullo 
konkursi koordinaatorid 
 


