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Kaip gimė projekto idėja? Kiekvieną trečiadienį Kauno valstybiniai dailės muziejai ir galerijos  kaip 

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, M. Žilinsko, Kauno paveikslų galerijos, A. Žmuidzinavičiaus kūrinių 

ir rinkinių muziejus, Kauno dailininkų sąjungos galerija „Meno parkas“ ir daugybė privačių galerijų atveria savo 

duris nemokamai apžiūrėti parodas visiems, kas nori. 

„Jungtinėje Karalystėje savaitgaliais daugiau žmonių lankosi meno muziejuose ir galerijose negu futbolo 

rungtynėse”,  –  teigia John Hegarty knygoje „Hegarty  on Creativity“ (Thames & Hudson, 2014). Sunku kol kas 

įsivaizduoti Vilniaus ir Kauno įvairiausio amžiaus gyventojus, galbūt net su vaikais, šeštadieniais užplūstančius 

šių miestų meno muziejus ir galerijas. Bet kas žino? Gal tai ne tokia jau ir fantastinė ateitis?  

Senjorai – kaip tik ta visuomenės dalis, kuriai stinga meninio ugdymo užsiėmimų mieste, kurie padėtų 

pažinti šiuolaikinio Lietuvos meno procesus. Dėl amžiaus jie kenčia nuo socialinės izoliacijos, todėl senjorams 

svarbu susitikti su bendraamžiais ir prasmingai drauge praleisti laiką. Ir nors vyrauja stereotipinis įsitikinimas 

„Esu jau per senas“, senjorai nori mokytis, juk daugelis jų dirbo darbą, niekuo nesusijusį su menu, tad 

nesilankydavo parodose, o dažnas nė nežinojo, kaip atrodo dailės galerijos iš vidaus, tačiau dabar, pabaigę 

darbinę karjerą ir užauginę vaikus, turi daugiau laisvo laiko ir norėtų geriau suprasti šiuolaikinį meną. 

Inovatyvūs kūrybiniai projektai sudarė galimybę Kauno miesto ir rajono senjorams organizuotai grupėms 

trečiadieniais apsilankyti miesto šiuolaikinio meno muziejuose ar galerijose. Tokios edukacinės ekskursijos, su iš 

anksto parengta informacine medžiaga apie vykstančias parodas, suteikė vyresnio amžiaus asmenims dar 



nepažintų potyrių ir praplėtė akiratį. Šiuolaikiniu menu, lietuvių menininkų – tapytojų, keramikų, grafikų, 

skulptorių ir t.t. –  kūryba susidomėjo nauji visuomenės sluoksniai, iki šiol buvę tolimi šiai sričiai. 

 

 

„Kūrybinis trečiadienis“. Poilsio valandėlė apžiūrint M. Žilinsko galerijoje „Kolekciją: Belgija-Lietuva“. 

2016. 

 

Projekto edukacinė programa senjorams 2016 metams buvo numatyta dešimčiai mėnesių. Ją sudarė 

dešimt temų: tapyba, skulptūra, tekstilė, grafika, keramika, fotografija, architektūra, knygų iliustravimas, 

perfomansas ir Street Art. Viena tema buvo skelbiama vienam mėnesiui. Tiesa, vėliau į temų sąrašą buvo 

įtrauktas ir dizainas, taip kaip Kaune 2016 m. pavasarį vyko „Lietuvos dizaino savaitė“, ir ta proga duris atvėrė 

bene įspūdingiausias architektūros objektas ir prieškario pasididžiavimas – Kauno pieno centro rūmai Laisvės 

alėjoje, kuriuose ir vyko parodos bei dirbtuvės. 

Kiekvieno kūrybinio mėnesio metu senjorai buvo skatinami savarankiškai tyrinėti pasaulį ir pamatyti jį 

dailininko/architekto/iliustratoriaus/skulptoriaus/tekstilininko akimis, patirti, kas tai yra kūrybinis džiaugsmas, 

pamilti savo miesto kultūrinę-meninę aplinką, geriau pažinti ir suprasti šiuolaikinį meną. Pavyzdžiui, su 

fotaparatu ar fotografuojančiu išmaniuoju telefonu rankose, mažomis grupelėmis dalyviai vaikščiojo po miesto 

centrą ir tyrinėjo Kauno tarpukario architektūros modernizmo paveldą, nusifotografuodami patikusias detales 

kaip durys, balkonai, langai bei pan. Savarankiškai rinko mieste patikusią skulptūrą, ieškojo internete, kas 

autorius, kokias metais ir kokia proga pastatyta.  

 

  



  

 

„Kūrybinis trečiadienis“. „Kaunas detalėse“. Fotografuojame Kauno tarpukario modernizmo architektūrą. 2016 

m. 

 

 

 



Garsi kūrybingumo lavinimo ekspertė Julia Cameron, knygos „Menininko kelias. Praktinės kūrybingumo 

pamokos“ (Alma Littera, 2014)  autorė, patarė kiekvienam žmogui rasti laiko atsitraukti nuo įprastos rutinos ir 

pasidovanoti sau vieną kūrybinę dieną per savaitę. Tą dieną paskirti kūrybiniam nuotykiui. Galima ją susiplanuoti 

(pvz., nueiti į teatrą arba dailės galeriją) arba palikti atsitiktinumui: išeiti pasivaikščioti, užsukti į gatveles ir 

kiemus, kuriuose neteko būti, fotografuoti ar piešti, daryti koliažus, rinkti akmenėlius, vėliau susidėlioti mozaikas 

ir pan. Kitaip sakant, leisti gyvenimui tekėti laisvai ir žiūrėti, kur jis nuneš. Tai įkvėpimo paieška, nuo jo prasideda 

kūryba. 

 

 

„Kūrybinis trečiadienis“. Dana Urbanaitė Torunės šiuolaikinio meno parodoje. M. Žilinsko galerija. 2016 m.  

 

 Nuo fotografijos klasikos iki akto. 2016 metais pagal Lietuvos kultūros tarybos ir Kultūros ministerijos 

finansuojamą projektą „Kūrybiniai trečiadieniai“ Kauno senjorai apsilankė Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės 

muziejuje, kur susipažino su Lietuvos fotografijos tėvo, Vilniaus metraštininko Jano Bulhako (1876–1950)  

fotografijos šedevrais. „Fotografuokite širdimi“, –  mokė J. Bulhakas. 

Kauno fotografijos meno galerija leido sugrįžti į nostalgiškąjį 7-tąjį dvidešimtojo amžiaus dešimtmetį, 

kuomet klestėjo  kultūros žurnalas „Nemunas“, bene pirmasis Sąjungoje išdrįsęs publikuoti menines akto 

fotografijas iki tol buvusias tabu.  Parodoje buvo fotomeninkų Romualdo Požerskio, Algimanto Kauniečio, 

Gintaro Banionio, Rolando Šimulio, Vytauto Šeštakausko ir kt. darbai. Po edukacinės ekskursijos „Nuogo kūno 

teorija“, galerijos darbuotoja pristatė dalyviams geriausių Lietuvos fotografų meninės fotografijos albumus. 

Pradėti geriausia nuo klasikinio meno. M. Žilinsko galerijoje per metus senjorų grupės išvydo net 

penkias parodas. Čia jie susipažino su klasikinio meno paveldu: kunigaikščių Oginskių meno kūrinių kolekcija 

„Veidai iš būtojo laiko“, „Kolekcija: Belgija-Lietuva“, pasaulinio garso skulptoriaus Žako Lipšico darbais ir jo 

biografija, susijusia su Druskininkais. 

Viktorija Radionova pristatė kaulinio porceliano atsiradimo istoriją. Pagaliau, metų pradžioje M. Žilinsko 

galerijoje vyko didžiulė Lenkijos Torunės šiuolaikinio meno paroda, su Zofijos Kulik, atstovavusios Lenkiją 

Venecijos bienalėje, fotokoliažais, palikusiais dalyviams neišdildomą įspūdį. 



 Garsiausios dailės tradicijos – tapybos trienalės. Paveikslų galerijoje „Kūrybinių trečiadienių“ dalyviai 

susipažino su šiuolaikine lietuvių tapyba Tapybos trienalės parodoje „Nomadiški vaizdai“, kurios dalis buvo 

eksponuota Vilniuje, o kita – Kaune. Tai leido dalyviams sužinoti apie tapybos bienalės tradiciją, besitesiančią 

nuo 1969 m.  ir susipažinti su šiuolaikinių Lietuvos tapytojų vardais bei jų kūriniais. Parodą „Kūrybinio 

trečiadienio“ dalyviams pristatė dailininkė Egle Velašnikytė.  

Buvo apsilankyta ir mažesnio mąsto tapybos parodose, kaip unikalaus braižo dailininko kauniečio 

Vulovak parodoje „Neblėstanti šlovė“, kuri vyko Kauno senamiesčio Vero cafe. 

 

 

„Kūrybinis trečiadienis“. Publikos prizą laimėjęs Street Art kūrinys yra aštuonių autorių kurtas sieninės 

tapybos darbas "Urmo geležinkelio stotis". 2016 m. 

 

Kauno publika aktyvi meno vertintoja – taip pat sena tradicija. Kauno paveikslų galerijoje metų 

pradžioje dalyvauta ir  tradicinėje geriausio praėjusių metų darbo parodoje, skirtoje vasario 16-ąjai. „Dalyvauta“, 

parašiau ne atsitiktinai, nes senjorai aktyviai dalyvavo rinkdami geriausią metų darbą. Publikos prizą laimėjo 

Street Art kūrinys, aštuonių autorių kurtas sieninės tapybos darbas, pavadinimu „Urmo geležinkelio stotis“, kuris 

yra miesto prekyvietėje, vadinamoje Urmo baze.  

Dauguma Kūrybinio trečiadienio dalyvių balsavo būtent už šį kūrinį. Jo autoriai – dailininkai Jūratė Kluonė, 

Antonas Kaliužka, Edgaras Grušnys, Kšyštofas Četyrkovskis, Tadas Šimkus, Žygimantas Amelynas, Ieva 

Voroneckytė ir Vytenis Jakas. Jame vaizduojama geležinkelio stotis, kurioje pastebimi gerai Kaune žinomi 

žmonės: kavinėje sėdi poetas Gintaras Patackas, menininkas Morfai piešia pasilipėjęs ant kopėčių, dailininkė 

Jūratė Kluonė ir kiti šio kūrinio autoriai taip pat yra šioje milžiniškoje freskoje. Ir nestebina čia po peroną 

vaikštinėjanti Didžiosios Britanijos karalienė, iš kažkur atsiradęs cirko kounas ir kiti spalvingi personažai. Paroda 



„Geriausias metų kūrinys“ rengiama Kaune nuo 1999 m. Per tą laiką buvo tik vienerių metų pertrauka, kai buvo 

remontuota parodų salė. Parodoje edukacinės eksursijos dalyviai susipažino su įvairiausių vaizduojamojo meno 

žanrų kūriniais: tapyba, skulptūra, grafika, akvarele, tekstile ir t.t.   

Keramikai ypač įdomiai eksperimentuoja. Dailininkų sąjungos galerijoje „Meno parkas“ susidomėjimą 

sukėlė ypač gausi ir stilistiškai įvairi X Baltijos šiuolaikinės keramikos paroda „Pavasaris 2016“, kurioje dalyviai 

taip pat išrinko mėgstamiausią darbą, pavadinimu „Žaliavalgis“, sukurtą Konstancijos Dzimidavičienės. 

Apsilankymą šioje parodoje atspindi neilgas filmukas http://www.inoprojektai.lt/kurybiniai-treciadieniai-baltijos-

saliu-keramikos-paroda/ 

 

 

 

„Kūrybinis trečiadienis“. Ar sunku suprasti šiuolaikinio meno eksperimentus? Vulovak, Endless Glory. Vero Cafe, 

Kauno senamiestis. 2016. 

 

Apsilankyta ir tekstilės galerijoje „Balta“, ir „Aukso pjūvis“, ir senamiesčio Vero cafe vykusioje Vulovak 

tapybos parodoje bei dviejose parodose Pieno centro rūmuose: jau minėtoje dizaino savaitėje bei Lietuvos 

prieškario reklaminio plakato parodoje,  Kauno miesto V. Kudirkos bibliotekoje organizuojamoje  pasaulinio lygio 

grafiko Mariaus Liugailos parodoje, seniausiame Kauno pastate Perkūno name  susitikime su grafike Jolanta 

Galdikaite, kuri papasakojo apie grafikos kūrimo paslaptis.  

 

 

http://www.inoprojektai.lt/kurybiniai-treciadieniai-baltijos-saliu-keramikos-paroda/
http://www.inoprojektai.lt/kurybiniai-treciadieniai-baltijos-saliu-keramikos-paroda/


 

„Kūrybinis trečiadienis“. Patiems kauniečiams yra ką Kaune atrasti: pasivaikščiojimas po Kauno senamiestį su 

gide. 

 

 

10 edukacinių metodų, naudotų projekto metu  

Kūrybinė diena – visa diena, pašvęsta menui, kūrybai, įkvėpimo ir idėjų paieškai. Tikslas – atsitraukti 

nuo kasdienybės; 

Edukacinės ekskursijos – parodų lankymas su gidu ir be jo.  Tikslas – įeiti į meno sferas, susipažinti su 

šiuolaikiniu lietuvių menu. 

Kūrybinių idėjų dienoraštis – sąsiuvinis, skirtas užsirašyti, nusipiešti ar įklijuoti fotografijas. Tikslas – 

užtvirtinti ir išsaugoti sudominusias idėjas. 

Tapyba ant vandens – praktinis tapybos seminaras, kuriam reikia nedaug priemonių ir įgūdžių. Tikslas 

– išbandyti spalvas ir lavinti vaizduotę. 

Ar ne tu šios knygos herojus? – kaip fotografijas paversti knygos iliustracijomis ir sukurti tekstą. Tikslas 

– susipažinti su Photoshop programos teikiamomis foto-grafikos galimybėmis. 

Paroda – dizainas, dalyvių sukurtų meniškų papuošalų moterims pristatymas. Tikslas – padrąsinti 

kūrybingumą. 

Trafaretinis portretas – graffiti technika kuriamas portretas. Tikslas – susipažinti su Street Art. 



Apsilankymas pas menininką dirbtuvėje – susipažinimas su kūrybine aplinka, kurioje dirba dailininkas. 

Tikslas – giliau suprasti kūrybinius procesus. 

Pasivaikščiojimas po miestą su fotoaparatu rankose – architektūros praktinis užsiėmimas, kurio metu 

dalyviai tyrinėja pastatus ir fotografuoja patikusias detales. Tikslas – ugdyti pastabumą architektūrai, meilę ir 

atsakomybę už savo miestą. 

Mano skulptūra – dalyviai skatinami pastebėti skulptūras mieste, nusifotografuoti, aprašyti ir 

pafilosofuoti apie tai, kokius jausmus ir mintis jos kelia. Tikslas – mokytis savarankiškai ieškoti informacijos 

internete, giliau suprasti skulptūros meną. 

Norintys plačiau susipažinti su meno edukacijos metodais, gali kreiptis norviliene.ikp@gmail.com , 

medžiagą atsiųsime. 

 

Dvidešimtyje edukacinių ekskursijų ir užsiėmimų dalyvavo per šimtą vyresnio amžiaus asmenų. Iš viso 

senjorų grupės per 2016 metus apsilankė daugiau kaip dešimtyje šiuolaikinio lietuvių ir svečių meno ekspozicijų 

bei dar dešimtyje kūrybinių užsiėmimų. Ši programa turėjo nepaprastai didelę edukacinę reikšmę ugdant senjorų 

susidomėjimą šiuolaikiniu lietuvių vaizduojamuoju menu: 

- atsirado noras ir susidomėjimas lankytis meno muziejuose ir galerijose; 

- susiformavo įgūdžiai stebėti meno kūrinius ir juos vertinti; 

- gauta žinių bei susipažinta su šiuolaikinės lietuvių vaizduojamosios dailės kūrėjų vardais ir 

pavardėmis, skirtingais atlikimo stiliais; 

- atsirado žinių apie šiuolaikinio meno žanrus; 

- savarankiški edukaciniai kūrybiniai užsiėmimai praplėtė gebėjimą matyti pasaulį ir savo gimtojo 

miesto aplinką, jo architektūrinį paveldą, skulptūras mieste ir gatvės meną;  

- padėjo susiformuoti atsakomybės ir pasidižiavimo savo miestu ir jo kultūriniu paveldu jausmui. 

 

mailto:norviliene.ikp@gmail.com


 
„Kūrybinis trečiadienis“. Bendravimo akimirkos po parodos M. Žilinsko galerijoje 2016 m. ruduo. 

 

Bendravimo džiaugsmas. Galimybė po parodos susitikti su bendraamžiais, buvo ne mažiau svarbus 

dalykas dalyvavusiems senjorams. Diskusijos apie pamatytas parodas, dalinimasis svarbesniais gyvenimo įvykiais 

kaip anūkų gimimas ir jubiliejai – tai temos, kurios būdavo aptariamos draugiškame ratelyje prie kavos. 

 

Projektas ėjo pėda pėdon visiems svarbesniems Kauno meno įvykiams įkandin. Projektas „Kūrybiniai 

trečiadieniai“ atspindėjo labai turtingą Kauno miesto meninį gyvenimą 2016 metais, visą karuselę spalvingų 

parodų ir kultūrinių renginių.  Bene įspūdingiausia iš jų buvo Lietuvos dizaino savaitė, Europos paveldo dienos 

KAFe. Laisvės alėjoje įkurtuose stenduose senjorai pamatė didelių formatų fotografijas su  išlikusiais gražiausiais 

Kauno medinės architektūros pastatais, kuriuos būtina išsaugoti, aptarė ir žavėjosi Talino medinių namų 

restauravimo menu. Įvairove stebino jubiliejinė Baltijos keramikos paroda ir modernaus meno festivalis Kaunas 

mene galerijoje „Meno parkas“, Nykoka festivalio kūrybinės Street Art dirbtuvės Dizaino festivalio metu ir kt. 

Visa tai rodo intensyvų Kauno miesto rengimąsi tapti Europos kultūros sostine 2022 metais, į kultūrines 

pasiruošimo veiklas šiuo projektu įsilieja ir miesto plačioji visuomenė, būtent – vyriausieji kauniečiai. 
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