
VDU Menų fakulteto renginiai 

ir užsiėmimai moksleiviams



Kas yra MENŲ LAB’as? Tai – Menų laboratorija, 

kurioje eksperimentuoja, kuria ir patirtimi su 

studentais bei moksleiviais dalinasi menininkai, 

menotyrininkai, kūrybinių industrijų specialistai.

MENŲMENŲ LAB’as yra įsikūręs šiuolaikinius kūrybinių 

industrijų standartus atitinkančiose VDU Menų 

fakulteto patalpose Kauno senamiestyje. Čia yra 

įrengtos naujausia technine ir programine įranga 

aprūpintos medijų, garso, fotografijos, foto ir video 

montažo laboratorijos, fotografijos ir garso įrašų 

studijos, veikia VDU galerija 101.

AtvykęAtvykę į MENŲ LAB’ą moksleiviai susipažins su 

Menų fakulteto erdvėmis bei veiklomis, sužinos apie 

inovatyvias menų ir kūrybinių industrijų studjas, 

išbandys save skirtingose kūrybinėse veiklose, 

trumpam taps menininkais ir meno ekspertais.



MENŲ LAB’o lankytojų laukia šios interaktyvios veiklos:

MENŲ MŪŠIS
Išbandysite save meno istoriko ir meno kritiko 
vaidmenyje, susikausite menų protmūšyje.

GARSO EKSPERIMENTAI
Trumpam tapsite garso menininkais: kursite, 
muzikuosite, įrašinėsite profesionalioje garso 
studijoje.

FOTOSTUDIJOS BLYKSTĖS
Įsitrauksite į kūrybinę fotosesiją, pamatysite 
kaip vyksta darbai profesionalioje fotostudijoje.

KŪRYBINĖS INDUSTRIJOS
Susipažinsite su kūrybinio prodiuserio veikla ir 
praktiškai ją išbandysite.

Renginys vyksta 20 – 25 mokinių grupei iš anksto suderintu 

laiku. Renginio trukmė – 2 ak. val. Mokytojams išduodami 2 

ak. val. dalyvavimo pažymėjimai. Renginio vieta – VDU 

Menų fakultetas, Muitinės g. 7, Kaunas. Dėl dalyvavimo 

Menų Lab‘e susisiekite šiiais kontaktais:

Julija Ruškutė, julija.ruskute@vdu.lt



VDU Menų fakulteto dėstytojai siūlo 

pamokas apie šiuolaikinį meną 11-12 klasių 

mokiniams. Maloniai kviečiame Meninio 

ugdymo (Dailės, Teatro, Muzikos, Fotografijos 

ir kt.) bei Technologijų mokytojus pasirinkti 

tinkamą pamokos temą ir susisiekti dėl 

pamokos pravedimo Jūsų mokykloje Kaune 

šiais kontaktais:šiais kontaktais:

Julija Ruškutė, julija.ruskute@vdu.lt



GATVĖJE KAIP TEATRE: KARNAVALAI, 

FLASHMOB‘AI, PROVOKACIJOS

Pamokoje,Pamokoje, pasitelkiant vizualinę medžiagą – įrašus, skaidres 
– bus pasakojama apie šiuolaikines teatro formas, kur 
išeinama anapus tradicinio teatro pastato sienų – į gatvę, 
miesto erdves, traukinių stotis, pievas. Pamokos tikslas – 
suprasti kodėl teatro menininkams ir publikai tradicinė 
scena yra per siaura, ko jie ieško gatvėse ir kaip tai pakeičia 
teatro sampratą. Taip pat pamokoje bus pristatomos 
svarbiausiossvarbiausios netradicinių vietų ir erdvių ieškančio teatro 
kryptys.

ŠIUOLAIKINIS MENAS: ATĖJAU, PAMAČIAU, 

(NE)SUPRATAU

PamokojePamokoje bus pasakojama apie šiuolaikinį meną (dailė, 
architektūra), kuris savo provokuojančiomis meninės 
išraiškos priemonėmis kelia vis daugiau klausimų žiūrovui – 
kas tai, kam tai, kokia viso to esmė? Pasitelkiant vizualinę 
medžiagą (nuotraukas, skaidres, video įrašus) bus siekiama 
atskleisti svarbiausias šiuolaikinio meno kryptis ir 
tendencijas, aptarti jų reikšmę šiuolaikinėje visuomenėje.



KAIP SUPRASTI ŠIUOLAIKINES MEDIJAS?

PamokaPamoka yra skirta supažindinti su šiuolaikinėmis medijomis, 
medijų menu, jo formomis ir įvairove. Pamokos metu bus 
apžvelgiama šiuolaikinių medijų meno technologijų raida, 
svarbiausi išradimai ir įtaka audiovizualinei raiškai, 
aptariama žymiausių medijų meno kūrėjų kūryba, 
analizuojamas tarpdisciplininis šiuolaikinio meno pobūdis.

FOTOGRAFIJA: TARP ASMENINIO ALBUMO IR 

PARODŲ SALĖS

KokiusKokius iššūkius fotografija kelia meno tradicijoms? Kada 
pati fotografija tampa menu? Ar galima nubrėžti ribas tarp 
meninės ir nemeninės fotografijos? Į šiuos klausimus 
bandysime atsakyti aptardami tarptautinio pripažinimo 
sulaukusius lietuvių autorių kūrybinius projektus, kuriuose 
panaudojama asmeninių albumų ar dokumentinė fotografija.

KĄ REIŠKIA BŪTI AKTORIUMI?

Pamoka yra skirta supažindinti su šiuolaikinio aktoriaus 
profesija, veikla ir naujausiomis raiškos galimybėmis. 
Pamokos metu bus aptariama aktoriaus darbo specifika, 
aktoriaus profesija, saviraiškos ir kūrybos galimybės.
TaipTaip pat bus analizuojamos vaidybinės situacijos ir 
eksperimentuojama klasėje.



LITERATŪROS KLASIKOS EKRANIZACIJOS: AR 

JOS PADEDA GERIAU SUPRASTI LITERATŪRĄ?

KinoKino ir literatūros santykis visada yra aktuali tema 
diskusijoms. Nors dauguma filmų yra sukurti adaptavus 
literatūros kūrinius, netyla priekaištai filmų kūrėjams, kad 
jie nuskurdina literatūrą. Geriausi lietuvių vaidybiniai filmai 
taip pat yra mūsų literatūros ekranizacijos. Paskaitos metu 
bandysime aptarti šio reiškinio teigiamas ir neigiamas 
puses.

MUZIKA, TECHNOLOGIJOS IR KŪRYBA

Pamoka yra skirta susipažinti su garso menininko ir muzikos 
prodiuserio veikla bei išraiškos galimybėmis. Pamokos metu 
trumpam tapsite garso menininkais / prodiuseriais: kursite, 
muzikuosite, įrašinėsite profesionalioje garso studijoje.

KŪRYBINĖS INDUSTRIJOS: KAIP PARDUOTI 

MENĄ?

PamokojePamokoje kalbama apie brangiausiai pasaulyje parduodamus 
meno kūrinius ir aukcioninę rinką. Keliami klausimai: kodėl 
nedidelė tapyta drobė gali kainuoti tiek pat, kiek 
prabangiausia pasaulio vila, kokioje rinkoje šie kūriniai 
cirkuliuoja ir kas sudaro jų kainą? Gal tai reklaminiai 
triukai, o gal tik turtingų pirkėjų ambicijos ar meno rinkos 
„burbulai“? Ar investicija į meno kūrinius yra stabili ir 
pelninga? Pamokos tikslas – suprasti meno rinkos ypatybes.pelninga? Pamokos tikslas – suprasti meno rinkos ypatybes.



Atvirų durų diena moksleiviams – puiki proga 
susipažinti su Menų fakulteto studentais, dėstytojais, 
administracijos atstovais, gauti tiksliausią informaciją apie 
studijų programas ir stojamuosius egzaminus, apsilankyti 
studijų erdvėse ir kūrybinėse laboratorijose, dalyvauti 
kūrybinėse dirbtuvėse ir menų laboratorijose, pamatyti 
Menų fakulteto studentų pasirodymus.

Kada?Kada? 2019 m. Gegužės 10 d.
Kur? VDU Menų fakultetas (Muitinės g. 7, Kaunas)

Informacija: Julija Ruškutė, julija.ruskute@vdu.lt   

MENŲ FAKULTETO ATVIRŲ
DURŲ DIENA MOKSLEIVIAMS

VDU Kultūros dienos - miesto bendruomenei skirtas 
kultūros renginių ciklas, kurį sudaro atviros paskaitos, 
parodų atidarymai, diskusijos, koncertai, spektakliai, 
susitikimai su užsienio kultūros ekspertais.

Kada? 2019 m. Gegužės 6 - 10 dienomis
Kur? VDU Menų fakultetas (Muitinės g. 7,
Kaunas)

Informacija: Julija Ruškutė,Informacija: Julija Ruškutė,
julija.ruskute@vdu.lt

VDU KULTŪROS DIENOS 2019



Kviečiame 10 – 12 klasių moksleivius atlikti sociokultūrinės 
veiklos praktiką VDU menų galerijoje 101 (pagalba 
renginių organizavime, įgyvendinime ir viešinime).

Kur? VDU menų galerija 101 (Muitinės g. 7, Kaunas)

Informacija: Margarita Žigutytė, margarita.zigutyte@vdu.lt  

SAVANORYSTĖS / SOCIALINĖS
VALANDOS MENŲ FAKULTETE

Menų fakultetas kviečia 10-12 klasių moksleivius ir jų 
mokytojus susipažinti su Menų fakulteto medijų, garso, 
vaizdo, dizaino studijomis. Ekskursijos metu moksleiviai 
aplankys Menų fakulteto medijų, garso, fotografijos, foto 
ir video montažo auditorijas ir laboratorijas. Mokomosios 
Menų fakulteto studijos atitinka aukščiausius šiuolaikinių 
kūrybinių industrijų standartus, čia naudojama naujausia 
techninėtechninė ir programinė įranga. Pagal poreikį ekskursijų 
metu organizuojamos įvairios kūrybinės dirbtuvės.

Maloniai kviečiame susisiekti dėl ekskursijos ir kūrybinių 
dirbtuvių šiais kontaktais:
Julija Ruškutė, julija.ruskute@vdu.lt

EKSKURSIJOS MENŲ
FAKULTETO ERDVĖSE



Menų fakultetas organizuoja nemokamas konsultacijas 
stojantiesiems į Naujųjų medijų meno, Vaidybos, Music 
Production (Muzikos produkcijos) specialybes.

NAUJŲJŲ MEDIJŲ MENAS (KONSULTACIJOS IR 
PARENGIAMIEJI KURSAI)

Kada?Kada? Kovo 29 d. 13 val. (fotografija), balandžio 12 d. 13 val. 
(fotografija), balandžio 26 d. 13 val. (kadruotė), gegužės 10 d. 
13 val. (kadruotė)
Kur? VDU Menų fakultetas (Muitinės g. 7, 203 kab., Kaunas)

Informacija: Julija Ruškutė, julija.ruskute@vdu.lt

MUZIKOS PRODUKCIJA / MUSIC PRODUCTION 
(KONSULTACIJOS)

Kada?Kada? Kovo 29 d. 15 val., balandžio 12 d. 15 val., balandžio 26 
d. 15 val., gegužės 10 d. 15 val.
Kur? Menų fakultetas (Mutinės g. 7, 109 kab., Kaunas)

Informacija: Julija Ruškutė, julija.ruskute@vdu.lt

VAIDYBA (KONSULTACIJOS)

Kada? Kovo 21d. 13 val. Balandžio 18 d. 13 val.
Kur? VDU teatras (S. Daukanto g. 27, Kaunas)

Informacija: Kristina Pliskaitienė,Informacija: Kristina Pliskaitienė,
+370 686 08535,

MENŲ FAKULTETO KONSULTACIJOS


