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Projekto santrauka 
Projektu „Artability+“ buvo siekiama pasiūlyti mokymo galimybes, kurios leistų suaugusiems asmenims su
negalia pagerinti savo socialinį dalyvavimą, įgyvendinant menines veiklas ir (arba) vartojant kultūrą
bendruomeninėje aplinkoje. Šiuo tikslu projekto mokymo programoje buvo numatyta ne tik mokymosi
galimybės, orientuotos į meninę sritį, bet ir visa apimantis mokymasis, skirtas neįgaliųjų savarankiškumo
didinimui, kad kiekvienas dalyvis pasiektų konkrečius aptartus tikslus.
Projektui keliami uždaviniai: 
 - sukurti ir parengti mokymo programą, orientuotą į meninių technikų mokymą ir mokymąsi, įtraukiant
žmonių su negalia asmeninio savarankiškumo skatinimą.
- įgyvendinti mokymo programą įtraukiant vidutiniškai 12 dalyvių iš kiekvienos projekte dalyvaujančios
šalies.
 - siekti pokyčio, kad žmonės su negalia pereitų iš segreguotos aplinkos į bendruomeninę aplinką.
Pagrindinis apčiuopiamas šio projekto rezultatas yra intelektualinio produkto, pagrįsto mokymo turinio
kūrimu, parengimas ir įgyvendinimas. Rezultatai ir novatoriški, ir perkeliami tiek kitiems neįgaliųjų
sektoriuje dirbantiems subjektams, tiek kitiems subjektams, dirbantiems su žmonėmis, atsidūrusiais
socialinėje rizikoje. Reikia pažymėti, kad dalį šio turinio sukūrė asmenys, turintys negalią, kurie dalyvavo
viso projekto metu ir vadovavo procesui, kad projekto rezultatai būtų geriau pritaikyti prie realių dalyvių
poreikių.
Tarp mokymų turinio buvo sukurtas turinys, susijęs su meninėmis technikomis, kaip sukurti nebrangius
paramos produktus, kad būtų užtikrintas prieinamumas, kaip surengti parodą ir kaip jai vadovauti, taip pat
metodinis vadovas, apimantis, kaip dirbti su aspektais, susijusiais su žmonių su negalia įgalinimas, kaip
skatinti jų savarankišką vystymąsi, pagrindinės veiksmų kryptys su aplinka ir viskas, kas susiję su
mokymo proceso vertinimu.
Projekto įgyvendinimo metu buvo sudaryta metodinė medžiaga apie įvairias menines technikas,
naudojant nebrangias, kiekvienam prieinamas priemones. Taip pat parengta informacija, kaip surengti
parodą ir kaip joje būti gidu. Sukurtos metodinės gairės, kaip dirbti su asmenų, turinčių negalią, įgalinimu,
kaip skatinti jų savarankiškumą.

Autoriai



KAIP PARUOŠTI
PARODĄ?



APIE KĄ PARODA?

Parodos rengimas yra tarsi istorijos kūrimas: įsivaizduojama, parengiamas
parodos katalogas, aprašoma, eksponuojama, verčiama kitus ją „skaityti“ ir
skaitytojų paklausimas, ką jie „sužinojo“. Norėdami parašyti gerą istoriją,
pirmiausia turėtumėte perskaityti ir išklausyti daugelį jų. Pirmas patarimas
rengiant parodą – nueiti ją aplankyti. Apsilankyti reikėtų du kartus: pirmą kartą
kaip žiūrovui, užsirašinėjant, kas labiausiai patiko; antrą kartą išstudijavus ir
pastebėjus kiekvieną smulkmeną, sudaryti sąrašą dalykų, kurie leido lankytojams
pirmiausia sužinoti apie parodą (lankstinukas? Plakatai gatvėse? Internetas? Iš
lūpų į lūpas?), kaip paroda buvo ruošiama. (maršrutas lankytojams, kaip išdėstyti
meniniai darbai, apšvietimas, kaip perteikiama parodos tema), kokia parodos
žinutė ir kt.

Pirmiausia turime žinoti pagrindinius parodos rengimo elementus. Esminė dalis
yra suprasti, kad paroda tiems, kurie eksponuoja savo kūrinius, yra viena iš
labiausiai naudingų ir gražiausių patirčių. Rengti parodą – tai daryti viską, kas
mūsų galioje, skatinti kūrybą ir jos kūrėjo laimę. Be to, mūsų darbas apima
pagalbą mūsų lankytojams. Svarbu perteikti jiems paslėptą parodos žinią, kad jie
galėtų dar daugiau sužinoti apie tai, apie ką būtent paroda ir apie patį meną. Štai
pagrindiniai žingsniai:

Kaip ir bet kuriai istorijai, svarbu rasti gerą pavadinimą: pradėkime nuo
pagrindinės parodos žinios: apie ką mes norime kalbėti? Kokiomis temomis ir
kiek diskutuosime? Kaip norime, kad lankytojai žiūrėtų į iškeltas problemas ir
apmąstytų kiekvieną rodomą meno kūrinį?

Suradę pagrindinę žinią ir norimas diskutuoti temas, rasime pavadinimą: sakinį
arba tik vieną žodį, kuris gali patraukti „skaitytojo“ dėmesį. Tada turime rasti
vaizdą, galbūt vieną iš rodomų meno kūrinių, kuris galėtų apibendrinti pavadinimą
ir temas, apie kurias kalba mūsų paroda. Tas vaizdas taip pat taps plakatu.



MENO KŪRINIAI

Svarbu išsirinkti ir nufotografuoti meno kūrinius, kuriuos norite eksponuoti: tai
pasitarnaus tiek žiniai apie parodą skleisti internete, laikraščiuose ir pan., tiek
lankstinukų, plakatų ir kt. Įrėmink juos. Rėmas yra jūsų meno kūrinio tęsinys,
todėl įsitikinkite, kad jis jį papildo ir yra pagamintas profesionaliai. Be to, galite
pagaminti jiems autentiškumo sertifikatus: sertifikatą, garantuojantį, kad meno
kūrinys yra originalus, pagamintas autoriaus X ir pan. Be to, jei norite parduoti
savo meną, nustatykite konkurencingą kainą. Jei norite, taip pat galite surengti
lėšų rinkimo renginį, skirtą kokiai nors socialinei misijai.

Pakvieskite labiau patyrusius ar gerai motyvuotus mokytojus, draugus, šeimos
narius, kurie gali jums padėti. Jei galite pabandyti pagalbos iš kuratorių, meno
istorikų ir muziejininkų, nes jie yra profesionalai, kurie specializuojasi meno
parodose. Jie padės surengti parodą be streso.

PAKVIESKITE KĄ NORS
JUMS PADĖTI

Svarbu rasti pakankamai didelę vietą, kad būtų galima įdėti visus meno kūrinius ir
lankytojus. Vieta turi būti gerai apšviesta, būti uždara, kad nebūtų pakenkta meno
kūriniams. Parodos vietos pasirinkimas yra labai svarbus: rinksimės muziejus,
galerijas, bibliotekas ir pan. Atsižvelkite į netradicines vietas. Pop-up meno
parodos šiuo metu yra labai populiarios.

RASKITE TINKAMĄ VIETĄ IR
NUSTATYKITE DATĄ



Nustatysime parodos datas ir darbo laiką: vengti valstybinių švenčių dienų,
vasaros pašaukimų, sporto renginių ir kitų mieste vykstančių svarbių įvykių.
Norint planuoti, reklamuoti ir kurti parodą, reikia veiklos plano: kada įvyks
atidarymas? Kuriomis dienomis ir kokiu laiku lankytojai pasirodys?

Kas yra mūsų tikslinė auditorija ir kokių įpročių ji turi? Kaip galime juos informuoti
apie parodos atidarymą ir tvarkaraštį? Nustačius tikslinę auditoriją, bus lengviau
pasirinkti tinkamiausius komunikacijos kanalus (el. paštą, telefoną, lankstinuką).
Taip pat turėtume įtraukti vietos valdžios institucijas, mokyklas ir savanoriškas
asociacijas.

PAŽINK PUBLIKĄ

Turime skleisti naujienas ir informuoti žiniasklaidą (vietinius laikraščius, televiziją,
radiją) ir socialinius tinklus (Facebook, Twitter ir kt.) apie parodos temą, taip pat
apie atidarymo dieną, valandas ir vietą. Taip pat turėtume kviesti žmones
siųsdami jiems elektroninius kvietimus (el. laiškus) arba tiesiog patalpindami visą
informaciją į prieinamą kainą lankstinukuose, kvietimuose, plakatuose. Kvietimo
dizainas turėtų patraukti žmonių dėmesį, o vieta ir darbo valandos turi būti gerai
paaiškintos. Lankstinukai turėtų būti patalpinti bibliotekose, kultūros centruose,
mokyklose, vaistinėse, parduotuvėse, baruose ir restoranuose.

Parodos paskelbimas susideda iš keturių etapų: pasiruošimas, parodos
atidarymas, paroda ir po parodos uždarymo, kuriame aptariami lankytojų
atsiliepimai.

SKELBIAME PARODĄ



SUPLANUOKITE MENO KŪRINIŲ
IŠDĖSTYMĄ PARODOS ERDVĖJE

Apsisprendę dėl savo parodos žinutės, turime galvoti apie geriausią būdą ją
pristatyti, atsižvelgdami į meno kūrinius ir į tai, kaip jie bus eksponuojami.
Nesvarbu, ar rengiate lauko ar vidaus meno parodą, ar personalinę parodą
galerijoje, muziejuje ar kitoje pasirinktoje vietoje, turėtumėte žinoti erdvės dydį,
kurioje ketinate exponuoti savo meno kūrinius.
 
Taip pat galėtume papasakoti lankytojams istoriją su įžanga, vykdymu ir pabaiga.
Kokia tvarka bus sukurti meno kūriniai? Paroda bus sėkminga, jei bus harmonija
tarp meno kūrinių ir jų vietos. Eksponuojamus meno kūrinius turėtume suskirstyti
ir išdėstyti šalia kitų meno kūrinių, kurie perteikia panašias žinutes pasitelkdami
gretutines estetines savybes. Be to, jei parodos tema yra apie tam tikrą istorinį
įvykį, galėtume vadovautis chronologine tvarka: nuo seniausio meno kūrinio iki
naujausio. Stilius galėtų būti dar vienas kriterijus: galite sugrupuoti skirtingų
autorių kūrinius, kurie turi panašų stilių ar spalvas. Be to, turėtume padaryti
etiketes visiems rodomiems meno kūriniams. Etiketės turėtų atsakyti į šiuos
klausimus: koks kūrinio pavadinimas? Kas yra menininkas? Kokios technikos
buvo naudojamos kiekviename darbe? Tiek panelės, tiek etiketės turi būti
parašytos paprastu stiliumi ir pateikti tikslią ir trumpą informaciją. 

Kitas būdas tai padaryti būtų priversti parodą kelti klausimus ir pasiūlyti kelias
perspektyvas į norimų kelti problemų rinkinį. Ar tai galėtų padaryti...?

Parodos išdėstymas priklauso nuo jūsų eksponuojamų meno kūrinių: skulptūrų,
paveikslų, nuotraukų ir t.t. Pavyzdžiui, mažo biudžeto fotografijos parodai mums
užtektų tik virvelės ir skalbinių segtukų nuotraukai pakabinti. Jei norime rodyti kai
kuriuos brėžinius be rėmelio, galime juos pritvirtinti prie perdirbto kartono iš
rinkos. Kartonai gali būti spalvoti arba palikti tokie, kokie yra (nebent ant jų
kažkas parašyta). Priešingu atveju menininkai patys gali sukurti atramą savo
kūriniams. Be to, kiekvieną meno kūrinį turėsite tinkamai supakuoti, kad
išvengtumėte žalos transportavimo metu. Prieš pat parodos atidarymą susiraskite
tinkamą transporto priemonę jiems gabenti.



25 ŽINGSNIŲ PARODOS RENGIMO
KONTROLINIS SĄRAŠAS:

Svarbu išsirinkti ir nufotografuoti meno kūrinius, kuriuos norite eksponuoti: tai
pasitarnaus tiek žiniai apie parodą skleisti internete, laikraščiuose ir pan., tiek
lankstinukų, plakatų ir pan. gamybai. Be to, paruošite savo kūrinius. Įrėmink juos.
Rėmas yra jūsų meno kūrinio tęsinys, todėl įsitikinkite, kad jis jį papildo ir yra
pagamintas profesionaliai. Be to, galite pagaminti jiems autentiškumo sertifikatus:
sertifikatą, garantuojantį, kad meno kūrinys yra originalus, pagamintas autoriaus
X ir kt. Be to, jei norite parduoti savo meną, nustatykite konkurencingą kainą. Jei
norite, taip pat galite surengti lėšų rinkimo renginį, skirtą kokiai nors socialinei
misijai.

Raskite vietą parodai

Nustatykite datą

Pasirinkite meno kūrinius, kuriuos norite eksponuoti

Nuspręskite, kiek meno kūrinių rodyti

TERMINASATSAKINGAS ASMUO

Pasirinkite parodos pavadinimą

Įsitikinkite, kad meno kūriniai yra paruošti rodyti (ar
meno kūriniams reikia rėmelių? ar jie paruošti kabinti?)

Padarykite kiekvieno darbo geriausios kokybės, didelės raiškos 
 nuotraukas

Sukurkite panelę su kiekvieno meno kūrinio nuotraukomis ir
papildoma informacija (autorius, pavadinimas, metai,
matmenys ir kt.)

Norėdami suteikti meno kūriniams daugiau vertės, galite jiems
pagaminti autentiškumo sertifikatus

Nuspręskite, kokia informacija bus įtraukta į kvietimą: parodos
pavadinimas, data ir vieta, visa informacija apie darbo laiką

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

UŽDUOTIS

Sukurkite kvietimą ir išsiųskite

Parašykite ir atsiųskite pranešimą spaudai

Sukurkite įvykį socialinėje žiniasklaidoje (pvz., „Facebook“)

Pirmąjį kvietimą išsiųskite el. paštu likus ne mažiau kaip
savaitei iki atidarymo dienos

Įtraukite fotografą arba paprašykite draugų padaryti keletą
nuotraukų parodos atidarymo dienai

11

12

13

14

15

Sukurkite meno kūrinių etiketes

Parengti informacinę medžiagą apie parodą rengusį asmenį ar
organizaciją
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Paruoškite rašiklį ir lankytojų knygą parašams,
kurie bus padėti prie įėjimo į parodą

Atsargiai apvyniokite darbus transportavimui

Pakabinkite darbus ir priklijuokite etiketes

Nustatykite apšvietimą

DEADLINERESPONSIBLE PERSON

Informuokite visus socialiniuose tinkluose apie paskutinius
pasiruošimo darbus ir priminkite apie atidarymo dieną

Priimkite svečius ir mėgaukitės pasirodymu

Apie parodos sėkmę informuokite visus savo el. pašto
kontaktus, kurie buvo pakviesti

Galiausiai: gerai praleisk laiką! Tai pavers jūsų parodą
nepamirštamu įvykiu!
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TASK



Projektas „Artability“ iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos programos
„Erasmus+“ lėšomis.

Už šio leidinio turinį atsako tik Galisijos žmonių su negalia konfederacija (COGAMI), o nei
Europos Komisija, nei Ispanijos švietimo internacionalizavimo tarnyba (SEPIE) nėra

atsakingos už bet kokį joje esančios informacijos naudojimą.

 

Ši licencija leidžia kitiems remiksuoti, pritaikyti ir kurti jūsų darbą net komerciniais tikslais, jei jie priskiria
jus ir licencijuoja savo naujus kūrinius identiškomis sąlygomis.


