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Moksleivių tapybos darbų parodos „Iš naujo atrasti“ 

Skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti 

NUOSTATAI 

Dalyvauti parodoje kviečiamas kiekvienas, mėgstantis tapybą ir muziką, saviraišką 

suvokiantis per meninę kūrybą, jau turintis žinių apie lietuvių profesionaliąją dailę, arba norintis 

sužinoti projekto metu.  

Kviečiame ieškoti ir atrasti menų sintezę, inspiracijų semiantis nepriklausomos Lietuvos 

istorijoje, kultūroje, menininkų kūryboje. Kviečiame „Iš naujo atrasti“ gerai žinomus, ar kiek 

primirštus nepriklausomos Lietuvos kultūros ir meno veikėjus, apžvelgti jų kūrybą ir spalvų kalba 

perteikti savo „atradimus“. 

 

TIKSLAS  

Organizuoti moksleivių tapybos darbų parodą „Iš naujo atrasti“, skirtą Lietuvos valstybės 

atkūrimo šimtmečiui paminėti, sudarant sąlygas kūrybinei raiškai, plečiant moksleivių tarpkultūrinę 

kompetenciją, lavinant estetinę nuovoką bei ugdant gebėjimą tinkamai išreikšti savo idėjas ir mintis 

per pasirinktas meninės išraiškos priemones. 

 

UŽDAVINIAI 

 pakviesti Kauno m. specializuoto meninio ugdymo mokyklų mokinius dalyvauti tapybos 

darbų parodoje; 

 skatinti moksleivius pasidomėti profesionaliaja nepriklausomos Lietuvos dailininkų kūryba; 

 skatinti moksleivius kurti originalias kompozicijas, ieškant sąsajų tarp „senosios“ ir 

„dabartinės“ tapybos; 

 surengti moksleivių tapybos darbų parodą „Iš naujo atrasti“. 

 

VIETA IR LAIKAS 

Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos patalpose (Kęstučio g. 85) 2018 m. kovo-

balandžio mėn.  

 

DALYVIAI 

 parodoje gali dalyvauti visi pageidaujantys mokyklinio amžiaus autoriai, 

savarankiškai, ar padedami mokytojų, nutapę darbus, atitinkančius numatytą temą; 



DARBŲ FORMATAS 

  pageidautinas darbų dydis A2 – A3; 

  tapybos technikos nereglamentuojamos; 

  prie darbo pritvirtinti etiketę 4 x 12, kurioje nurodyti:  

 

 

DARBO PAVADINIMAS, 

autoriaus Vardas Pavardė, amžius/klasė, 

darbo vadovo/mokytojo Vardas Pavardė 

mokyklos pavadinimas 

 

 

Kauno miesto moksleivių antrojo instrumento (fortepijono) festivalio „Lietuviškos muzikos 

erdvės 2018“ metu parodos dalyviai ir jų mokytojai bus apdovanoti padėkos raštais. 

 

Dalyvių paraiškas pateikti el. p. adresu  auryte46@gmail.com iki 2018 m. kovo 1 dienos. 

Darbus prašome pristatyti iki 2018 m. kovo 10 dienos. 

 

PARODĄ ORGANIZUOJA 

Aurelija Inokaitienė – Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos dailės mokytoja 

metodininkė. 
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