ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE
2017–2018 M. M. / 2018–2019 M. M.

Mokyklos pavadinimas: Alytaus dailės mokykla
Projekto
pavadinimas,
logotipas
Lietuvos
dalyvavimas
tarptautinėje
mokinių
šiuolaikinio
meno
trienalėje
Eksperimenta!
2017‒Menas ir
ekonomika.

Programa/
priemonė
Paroda,
festivalis,
kūrybinės
dirbtuvės ir
kritinė
refleksija
spaudoje

Projekto
įgyvendi
nimo
metai
2017 m.

Projekto, programos
tikslas (-ai)
Pristatyti šiandieninę
eksperimentinę
jauniausiųjų Lietuvos
meno pasaulio dalyvių jaunųjų menininkų kūrybą
tarptautiniame kontekste ir
taip paskatinti
tarpdisciplininių idėjų
plėtrą kūrybinėje
bendruomenėje, mažinti
specializaciją,
susvetimėjimą ir
stereotipinį mąstymą.
Sudalyvauti Tarptautinėje
mokinių šiuolaikinio meno
trienalėje Eksperimenta!,
sudaryti galimybes
jauniesiems menininkams
debiutuoti tarptautinėje
scenoje, stiprinti jų
tarpdisciplinines
nuostatas, įgyti patirties,
padrąsinti dailės
mokytojus - ypatingai

Stat
usas
proj
ekte
Vyk
dyto
jas

Projekto dalyviai
Alytaus, Vilniaus
J.Vienožinskio,
Kėdainių dailės
mokyklų bei Rietavo
meno mokyklos dailės
skyrių mokiniai ir
mokytojai kartus su
dailės mokyklų
atstovais iš Suomijos,
Estijos, Latvijos,
Rusijos, Gruzijos,
Vokietijos,
Slovėnijos, Kanados ir
Brazilijos

Laukiami rezultatai, pasiekimai
pasibaigus projektui
25 jauni menininkai, gyvenantys
Lietuvos provincijoje, sudalyvavo
Tarptautinėje mokinių šiuolaikinio
meno trienalėje Eksperimenta! ir
debiutavo tarptautinėje scenoje bei
tokiu būdu sustiprino savo
tarpdisciplinines nuostatas, įgijo
patirties. Jaunas menininkas
Dovydas Adomaitis iš Alytaus
pelnė išskirtinį tarptautinės
profesionalios kritikos įvertinimą
įformintą atskiru dėmesiu katalogo
pagrindiniame tekste bei išskirtine
erdve Talino parodų rūmuose –
tarptautinė kritinė refleksija įvyko,
suburta eksperimentuoti drįstanti
jaunų Lietuvos kūrėjų ir dailės
mokytojų bendruomenė; Lietuvos
dailės mokyklų mokiniai tikslingai
sukūrė 21 darbą, skirtą meno ir
ekonomikos saviveikos temai – iš
jų 9 buvo atrinkti į tarptautinę
trienalę „Eksperimenta! Taline;
buvo sėkmingai suformuota

Pastabos,
finansavi
mas
Lietuvos
kultūros
taryba

Socialinė
partnerystė
kuriant meną
visuomeninėse
erdvėse

Švietimo:
vaikų ir
mokinių
veiklos
projektai

2018 m.

Dailės kritika
Alytuje

Kultūros:
Įvairios
novatoriško
s
iniciatyvos
ir
šiuolaikinio
meno
skatinimas

2018 m.

mažesniuosiuose
miesteliuose, toliau nuo
kultūrinių-politinių centrų
imtis ambicingesnių
edukacijos iššūkių,
daugiau eksperimentuoti,
imtis iniciatyvos,
bendradarbiauti
Prasmingai užimti
mokinius vasaros atostogų
metu

Išleisti knygą „DAILĖS
KRITIKOS ISTORIJOS
IR
(META)METODOLOGIJ
OS METMENYS“ ir
pritraukti dailės kritikus
diskusijai apie dailės ir/ar
kritikos procesus Alytuje

Lietuvos ekspozicija III-ojoje
Eksperimentoje! Taline ir Alytaus
dailės mokykla užsirekomendavo
kaip profesionalus tarptautinis
partneris

Vyk
dyto
jas

Alytaus dailės
mokyklos mokiniai
(apie 40) ir mokytojai
(7)

Vyk
dyto
jas

Lietuvos
dailėtyrininkai, dailės
kritikai – tarp jų ir 4
autoriai, susiję su
Alytaus dailės
mokykla

Buvo vykdyta kūrybinė-meninė
veikla Alytuje: sukurtas tapybinis
monumentalus pano prie Dzūkijos
pagrindinės mokyklos.
Buvo vykdyta techninė-meninė
veikla Telšiuose: sudalyvavimas
tarpmiestinėje techninės-meninės
kūrybos stovykloje „Meninė
dviračių invazija“.
Suorganizuota pažintinė išvykaekskursija į Vilniaus parodines
erdves
Alytaus dailės mokykla toliau
vykdo plataus profilio dailės
edukaciją – tai jau 4 knyga, kurioje
iš labai netikėtų pozicijų
analizuojama kultūra, menas,
kritiškumas ir edukacija – ketiname
ir toliau tęsti savo veiklą inovacijų
kryptimi.
Knygos išleidimas tėra tik
diskusijos pradžia, diskusijos, kuri
pažadins visiškai naujus procesus.
Panašiai, kaip tai padarė ir knygos
„Alytaus dailės mokykla: 35
pasipriešinimo metai“, „Alytaus

Alytaus
miesto
savivaldy
bė

Alytaus
miesto
savivaldy
bė

avangardizmas“ bei „Dada ir Dailės
edukacija“.
Projekte numatomos diskusijos ir
kituose Lietuvos miestuose
Parengė: Alytaus dailės mokyklos direktorius Redas Diržys, tel. 8 682 15771

