
 

Fotokultūras galvaspilsēta – Higašikava 
 

Kengo Kumas un Higašikavas KAGU (mēbeļu) dizaina konkurss 
 

Ievads 
“Fotopilsēta” Higašikava, ir neliela pilsēta Japānas Ziemeļos – Hokaido salā. Tā 

apveltīta ar tīru pazemes ūdeni un to visapkārt ieskauj Daisetsuzan kalnu plašumi.  
Mēs ienākam laikā, kad no jauna tiek uzlūkots lauku vides potenciāls. Pateicoties 

pilsētas iniciatīvai savienot dabas bagātības ar arhitektūru un mēbeļu dizainu, radās sadarbība 
ar arhitektu Kengo Kumu, kuram ir liela interese arhitektūras un lauku vides apvienošanā. 

Mazā pilsēta Higašikava jau sen ir attīstījusi plaukstošu mēbeļu ražošanas industriju 
ar projektiem, kuri būtu iespējami tikai un vienīgi šeit. Viens no piemēriem ir projekts “Tavs 
krēsls”, kas bērnos rada drošības un piederības sajūtu jau no mazotnes. Mācoties sākumskolā, 
skolēniem visapkārt lietošanā ir koka mēbeles. Pabeidzot pamatskolu, kā izlaiduma dāvanu tie 
saņem krēslus uz kuriem sēdējuši 3 gadus. Tie ir tikai daži mēbeļu projekti, kas tiek rīkoti un 
ir pienācis laiks uzsākt jaunu projektu nākamajai paaudzei – mūsu nākotnes līderiem. 

Sakarā ar vīrusa Covid-19 pandēmijas krīzi visā pasaulē un lielpilsētu pārapdzīvotību, 
kļuvis skaidrs, ka jāmeklē ceļi kā pielāgoties šī brīža globālajai situācijai. Katra reģiona resursi 
un to iespējas sniedz mājienu, kur meklēt risinājumu jaunam dzīvesveidam. Arhitekts Kengo 
Kuma jau izsenis ir iestājies par lauku vides popularizāciju un ir ieinteresēts paplašināt vietējo 
resursu izmantošanu ar arhitektūras palīdzību. Lai šajā jomā izglītotu nākamo paaudzi, 
arhitekts nolēmis atbalstīt mūsu pilsētas projektu un pievienoties Higašikavas komandai. 
Kengo Kuma, kurš strādā pie reģionālās atdzīvināšanas arhitektūras nozarē, un Higašikava - 
mazpilsēta ar bagātīgu vidi un plaukstošu mēbeļu nozari, strādās kopā, lai radītu jaunu dzīves 
veidu. 

Mēs ļoti ceram, ka šī iniciatīva pamudinās daudzus cilvēkus piedalīties un sasildīs 
sirdis visā pasaulē. Konkurss sāksies 2021. gadā līdz ar Tokijas Olimpiskajām un 
Paralimpiskajam spēlēm. 
 

Mērķis 
Higašikava ir viena no galvenajām Asahikavas mēbeļu ražotnēm. Dizaini, kas ietver KAGU 

konceptu, tiek dēvēti par apdomīgu soli pretī jaunam dzīvesveidam un jauniešiem, kuri 
uzņemsies nākotnes pienākumus. 

Termins KAGU apzīmē saikni starp cilvēku un mēbelēm, tādejādi tiecoties savienot cilvēkus 
visā pasaulē. Mēs ikdienā izmantojam dažādus priekšmetus, taču dažkārt nepamanām to 
būtību, kamdēļ tie izgatavoti un kālab tos pareizi lietot. 

Esam ievērojuši, ka ar mūsdienu dzīvesveidu mēs pavirši izturamies pret lietām mums 
apkārt, tikai, lai ietaupītu laiku un pūles. Cilvēki grib ātrāk sasniegt rezultātu bez apstāšanās 
un padomāšanas – kādus priekšmetus tie lieto. No tādas steigas var izrist daudzas nepatīkamas 
sekas. 



 

 
Mēs ceram, ka drīzumā rīkotais KAGU dizaina konkurss dos iespēju realizēt Jūsu idejas, 

kurām ir liels potenciāls piepildīties un kalpot ilgu laiku, tādejādi virzoties pretī apzinātam 
dzīvesveidam. 

 
Konkursa nolikums 

● Tēma: Koka krēsla dizains 
※ Krēsla galvenajam materiālam jābūt kokam. 
※ Darbs nedrīkst būt iepriekš publicēts. Izņēmumi – diplomdarbi, kursa darbi utt. 

 
● Pieteikties var dažādu izglītību studenti, kuru vecums nepārsniedz 30 gadu vecumu līdz 
projekta iesniegšanas termiņam - 2021. gada 31. martam.  
※ Gadījumā, ja pieteikšanās ir grupā – visiem dalībniekiem jāatbilst konkursa 
kritērijiem. 
※ Katrs dalībnieks drīkst piedalīties tikai vienā grupā. 

● Dalībnieku skaits: Viens dalībnieks individuāli vai viena dalībnieku grupa. 
● Dalības maksa：Bezmaksas 
● Pieteikuma formāts：Pieteikums jānosūta digitālā formātā uz design@kagu-higashikawa.jp  
・Pieteikuma veidlapa：To var atrast un lejupielādēt Higašikavas oficiālajā mājas lapā 
“Kengo Kuma & Higašikava” KAGU dizaina konkurss sadaļā ( https://www.kagu-
higashikawa.jp/wpkagu/ ).   
   
・Projekta pieteikuma darba nosacījumi: 

※ Pieteikumā jāietver - darba nosaukums, dizains tā paskaidrojums skice, zīmējums, CG 
(datorgrafikas) modelis, fotogrāfija (jāietilpst vienā A3 izmēra lapā (aizpildītai no 
vienas puses, horizontālā izkārtojumā)).  
• Minimālais fonta izmērs – 10.  

  ※ Iepriekšējās reģistrācijas veidlapā iegūtais reģistrācijas numurs jānorāda apakšā 
labajā pusē 72. fonta izmērā.  
  ※ Izmantot tikai angļu vai japāņu valodu. 
  ※ Darbā nedrīkst iekļaut tekstus, simbolus vai burtus, kas ļautu atpazīt iesniegtā darba 
autoru. 
  ※ Pabeigtais A3 lieluma pieteikuma darbs jāiesniedz PDF formātā. 
  ※ Pieteikuma darba formāts nedrīkst pārsniegt 3 MB. 
● Neskaidrību gadījumā: 
  ・Nosūtiet savu vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju uz e-pastu official@kagu-

higashikawa.jp un organizatori ar jums sazināsies.  
● Iepriekšēja dalības pieteikšana: 
・Iepriekšēja dalība jāpiesaka oficiālajā mājaslapā “Kengo Kuma & Higašikava” KAGU 

dizaina konkursa sadaļā. Jums tiks izsniegts reģistrācijas numurs, kuru nosūtīs uz jūsu 



 

norādīto e-pasta adresi (reģistrācijas numurs būs nepieciešams pildot galvenās reģistrācijas 
veidlapu). 
・Iepriekšējās reģistrācijas iesniegšanas termiņš: 
  2021. gada 27. februāra 12:00 pēcpusdienā (pēc Japānas laika) 

● Pieteikuma darbu iesniegšanas periods:  
  No 2021. gada 25. – 31. marta 12:00 pēcpusdienā (pēc Japānas laika) 

● Vērtēšana： 
・Žūrija izvēlēsies 10 labākos darbus. 
・2021. gada maija vidū 10 labākie darbi tiks publicēti Higašikavas oficiālajā mājas lapā, 
kā arī ar katru no 10 dalībniekiem organizatori sazināsies individuāli.  
・Izvēlētajiem dalībniekiem vajadzēs izveidot 1:5 izmēra paraugu un prezentēt to. 
(Paraugam var izmantot jebkādu modeli) 
・Galējā vērtēšana (un apbalvošana) notiks Higašikavā, publiski prezentējot savu darbu. 
Pēc publiskās prezentācijas notiks žūrijas locekļu apspriede (*1). Pilna norise aprakstīta 
oficiālajā mājas lapā. (*1 pastāv iespēja, ka kāds no žūrijas locekļiem vērtēšanas procesā 
piedalīsies attālināti)  
・Apbalvošanas ceremonija notiks uzreiz pēc žūrijas apspriedes, tādēļ dalībniekiem 

jāierodas Higašikavā jau iepriekšējā dienā, lai tajā piedalītos (ja 10 uzvarētāju vidū ir grupa – 
pastāv iespēja, ka būs uzaicināts viens vai daži grupas pārstāvji).  

 
● Galējā vērtēšana un apbalvošanas ceremonija notiks 2021. gada 26. jūnijā. To plānots rīkot 
Higašikavā, Hokaido. 
 
● Apbalvojumi un balvas 
・Kengo Kumas balva（galvenā balva）(ieguvēju skaits: 1) 500,000 JPY 
・Izcilības balva (ieguvēju skaits: 3) 100,000 JPY 
・Goda raksts (ieguvēju skaits: 6)  
※ 10 uzvarētāji tiks ielūgti piedalīties galējā vērtēšanas un apbalvošanas ceremonijā. 

Uzturēšanās pilsētā un transporta izmaksas no dzīves vietas uz pasākuma norises vietu un 
atpakaļ tiks nodrošinātas.  
 ※ Godalgotie darbi var tikt komercializēti. Detaļas par komercializāciju tiks individuāli 

apspriestas ar darbu autoriem. Tikai organizatoram būs tiesības piedāvāt darbu tālākai 
komercializācijai. 
 

● Žūrijas locekļi 
・Galvenais žūrijas loceklis：Kengo Kuma (Arhitekts, Tokijas Universitātes profesors) 
・Žūrijas pārstāvji：  

Tošiko Mori (Arhitekte, Hārvarda universitātes Dizaina skolas profesore) 
Masahiro Harada (Arhitekts, Šibauras Tehnoloģiju institūta asociētais profesors) 
Teppei Fudživara (Arhitekts, Jokohamas Nacionālās universitātes asociētais profesors) 



 

Kacuhiko Hibino (Mākslinieks, Tokijas Mākslas universitātes profesors) 
Asao Tokoro (Dizaineris, Tokijas Zokei universitātes viesprofesors) 
Noricugu Oda (Krēslu pētnieks un Higašikavas pilsētas dizaina padomnieks) 
Hiroši Nakamura (Arhitekts, NAP Arhitektūras dizaina birojs) 
Eisuke Tačikava (SIA NOSIGNER ) 

 
● Autortiesības  
・Visu iesniegto darbu un paraugu autortiesības pieder to autoriem. 
・Ja jūsu darbs tiks komercializēts, autortiesības tiks apspriestas ar autoriem individuāli. 
・Organizatori paturēs tiesības izlikt darbus apskatei, publicējot tos oficiālajā mājas lapā, 
sociālajos medijos, avīzēs, žurnālos utt. 
 
● Organizators：“Kengo Kuma & Higašikava” KAGU dizaina konkursa izpildkomiteja 

Atbalstītāji：Higašikavas pilsēta、Higašikavas tirdzniecības un rūpniecības nodaļa, 
Higašikavas tūrisma asociācija, Higašikavas lauksaimniecības asociācija, 
Higašikavas būvniecības nozares asociācija, Higašikavas mežsaimniecības 
asociācija, SIA Higashikawa Shinko Kosha, Asahikavas mēbeļu rūpniecības 
asociācija, Higašikavas pilsētas valde, Higašikavas izglītības pārvalde 

Sponsori：（šobrīd nav pieejams） 
Sadarbības partneri：（šobrīd nav pieejams） 

  Izpildkomitejas birojs：Higašikavas Kultūras Apmaiņas Departaments 
Telefona nr.: +81 166-82-2111, E-pasts: official@kagu-higashikawa.jp  


