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ĮVADAS

Praktikos tikslas supažindinti studentus – būsimuosius menininkus – su pa-
grindiniais meno parodų organizavo etapais. Tai teorinis ir praktinis žinių 
kursas, padėsiantis ateityje savarankiškai siekti meninės karjeros bei įgyven-
dinti kūrybinius tikslus.

Ši praktika siekia ugdyti būsimųjų menininkų teorinį supratimą bei prak-
tinius meno parodų organizavimo įgūdžius, tai yra padėti integruotis į vietos 
ir tarptautinę meno rinką.

Studentams – būsimiesiems menininkams – jau studijų metais naudinga 
išmokti profesionaliai pristatyti savo kūrybą, susipažinti su įvairiomis naujo-
mis meno raiškos formomis bei technologijomis, nes to reikalauja šiuolaikinė 
meno rinka. Norint susikurti sau vardą, neužtenka vien kūrinio, reikia viso 
parodos paketo, parengto pagal tarptautines taisykles. Praktikos kursas Meno 
parodų organizavimo etapai tinka Vilniaus dailės akademijos, ruošiančios bū-
simuosius menininkus, studentams, kurie pasirinks kūrybinį kelią. Meno pa-
saulyje konkurencija labai didelė, todėl svarbu iš anksto pradėti tam ruoštis.

Praktikos metu studentai galės įgyti šių teorinių ir praktinių įgūdžių: iš-
klausyti teorinį kursą apie šiuolaikinio meno projektus, parodas, jų ypaty-
bes; sužinoti apie kuratoriaus vaidmenį; išmokti profesionaliai prisistatyti 
kaip menininkui – pradedant praktiniu portfolio bei kūrybinio ir darbinio 
CV parengimu, baigiant parodos, projekto koncepcijos parengimu, kūrinio 
aprašymu bei anotacija. Taip pat galės sužinoti, kodėl, rengiant parodą, tokie 
svarbūs ryšiai su visuomene, menininko įvaizdžio sukūrimas, parodos komu-
nikacija: reklamos kampanija, ryšiai su žiniasklaida. Kam apskritai to reikia, 
ką tai duoda menininkui. 

Praktikos metu, rengiant parodą, galerijoje studentai bus supažindinti su 
įvairiomis techninėmis eksponavimo galimybėmis, įgaus praktinių įgūdžių. 
Labai svarbu profesionaliai pateikti kūrinius, nes ekspozicija gali kūrinį paky-
lėti arba jį sužlugdyti. Ekspozicijos visuma susideda iš daug papildomų deta-
lių, svarbi kiekviena sudėtinė dalis: bendras parodos stilius, dizainas, kūrinio 
etikečių pateikimas, plakatų ar lauko reklamos spausdinimas. Praktikos metu 
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studentai rengiamai savo kūrybos parodai ieškos partnerių, finansinių rėmė-
jų, įgaus bendradarbiavimo su meno galerija įgūdžių, turės parengti paro-
dos, projekto edukacinę programą. 

Paskutinis, svarbiausias, meno parodos organizavimo etapas – viešas 
parodos atidarymas, jos pristatymas žurnalistams bei visuomenei. Praktikos 
pabaigoje aptarsime studentų surengtą parodą, jos privalumus ir trūkumus. 
Apžvelgsime tarptautinę meno rinką, svarbias užsienio meno muges, biena-
les ir kitus meno renginius.
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I. ŠIUOLAIKINIO MENO PROJEKTAI, PARODOS, JŲ YPATYBĖS

Paskaitoje pristatomos dailės renginių ypatybės atsižvelgiant į dailės organiza-
cijas ir jų veiklos organizavimo pobūdį: muziejinės, galerijų organizuojamos 
parodos, dailės simpoziumai, plenerai ir kt. Supažindinama su parodų orga-
nizavimo istorija ir jų ypatybėmis. Pateikiamas istorinis parodų kontekstas 
leidžia giliau įsisavinti ir suvokti šiuolaikinių meno parodų paskirtį ir tikslus. 
Aptariama, kaip kito požiūris į kūrinio eksponavimo galimybes, jo pateikimą 
ir autorių, kokia pirmųjų parodų reikšmė, pradedant XIX amžiaus dailės sa-
lonų ekspozicijomis, pirmąja personaline, paties kuruota G. Courbet paroda 
„Realizmas“ pasaulinėje meno mugėje Paryžiuje (Prancūzija) 1985 m.

Akcentuojama, kaip keitėsi parodos inscenizacija, organizavimo principai 
ir kokią įtaką tai padarė šiuolaikiniams meno projektams. Minimos pirmo-
sios dadaistų (1920 m. Berlyne (Vokietija), siurrealistų (1938 m. Paryžiuje), 
Pop‘art (1956 m. D. Britanijoje) parodos, netradiciniai sprendimai pasiren-
kant erdves, eksponatus; perėjimas nuo „balto“ kubo eksponavimo erdvės iki 
kūrybos pristatymo netradicinėse erdvėse; pirmosios konceptualios parodos 
(Y. Klein, 1958 m. Paryžiuje, J. Kounelis, 1969 m. Romoje ir kt.).

Kuratoriaus vaidmuo organizuojant parodas
Kokią įtaką parodos sėkmei turi kuratorius? Pristatomos skirtingos ku-

ravimo strategijos: (dailėtyrininkų, meno istorikų, dailės vadybininkų ku-
ruojamos parodos). Galimi parodų tipai pagal eksponuojamus objektus ir jų 
specifiką: architektūros, paveikslų, archeologinių radinių, knygų ir t.t. Taip 
pat personalinės, grupinės, pristatančios muziejaus rinkinius, nuolatinės ir 
laikinos, apžvalginės ir konceptualios, teminės parodos. 

Vystantis meno rinkai bei šiuolaikinio meno raiškos įvairovei, kuratorius 
tampa vis svarbesnis. Jis rūpinasi parodos koncepcija, menininko įvaizdžiu, 
informacijos sklaida, lėšų paieška projektui įgyvendinti. Paskaitoje supažindi-
nama su garsiausiais pasaulio kuratoriais ir meno rėmėjais Pegi Gugenheim, 
Charles Saatchi, taip pat su vieno žymiausių pasaulio kuratorių šveicaro Hans 
Ulrich Obrist (1968 m.) darbais. 
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Hans Ulrich Obrist yra dirbęs pagrindinėse meno mugėse (ART BASEL, 
bienalėje Manifesta), išgarsinęs tokius menininkus, kaip John Baldessari, 
Christian Boltanski ir kt., išleidęs seriją knygų, kuriose pristatomi interviu 
su garsiausiais pasaulio menininkais „The Conversation Series“ ir kuratoriais 
„A Brief History of Curating“. Jo veikla prisidėjo prie meno istorijos, parodų 
organizavimo ir kuravimo praktikos, padėjo pamatus rašant kuratorystės is-
toriją.

Trumpai apžvelgiama Lietuvos meno scena, aktyviausi Lietuvos parodų 
kuratoriai, pirmosios jų organizuotos personalinės dailininkų ir tarptautinės 
parodos, reikšmingi projektai (Lolitos Jablonskienės, Ramintos Jurėnaitės, 
Šiuolaikinio meno centro (įkurtas1992 m.) pagrindinių kuratorių Raimundo 
Malašausko, Kęstučio Kuizino, Valentino Klimašausko, Simon Rees ir kt.).

Kuratoriai:
Sarah McCrory (Šiuolaikinio meno mugė FRIEZE ART FAIR, Londonas, 

D. Britanija)
Bice Curiger (VENECIJOS bienalė, Venecija, Italija)
Carolyn Christov – Bakargiev (DOCUMENTA 13, Kaselis, Vokietija)
Bassam El Baroni (Šiuolaikinio meno bienalė MANIFESTA)
Jeremy Beaudry (Šiuolaikinio meno bienalė MANIFESTA)
Khaled Ramadan / Alfredo Cramerotti (Šiuolaikinio meno bienalė 

MANIFESTA).
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II. PROFESIONALUS MENININKO PRISISTATYMAS.

 PORTFOLIO, KŪRYBINIO IR DARBO CV PARENGIMAS

Jau studijuodamas jaunasis kūrėjas turėtų parengti profesionalų, išsamų 
savo kūrybos pristatymą – portfolio – pagal numatytus reikalavimus. Tai 
gali būti perteikta materialiu pavidalu: albumu, knyga, ar virtualiu: inter-
netiniu puslapiu, nuotraukomis, vaizdo įrašų peržiūra. Pirmą kartą susitin-
kant su galerijos atstovu, pirkėju, rėmėju ar darbdaviu ir pristatant jam savo 
kūrybą, dėmesį pritrauksite pateikę nuotraukų albumą ar kitą leidinį, nes 
tai nesudaro sunkumų jį peržiūrint, atima mažiau laiko, peržiūrai nereikia 
papildomos įrangos – kompiuterio ir kt. Tačiau bendraujant netiesiogiai, 
būtina turėti kokybišką internetinio portfolio variantą: nuotraukų, kurias 
galėtumėte persiųsti, ar pateikti internetinio puslapio nuorodą. Tačiau ir 
vienu, ir kitu atveju galioja vienodos taisyklės.

Menininko portfolio:
1. Trumpa informacija apie save (vardas, pavardė, gimimo metai, kūrybos 

žanrai, kontaktai).
2.  Kokybiškos kūrinių nuotraukos su informacija apie jį (atlikimo technika, 

sukūrimo data, matmenys), jei kūrinį sunku perteikti fotografijoje, reikė-
tų pateikti filmuotą medžiagą. 

3.  Svarbu kūrybinio portfolio dizainas ir pateikimo estetika (įrišimas, nuo-
traukų dydis, tinkamas fonas, įskaitomas šriftas, galerijų sudarymas, jei 
darbai atlikti skirtingomis technikomis, ir pan.).

4.  Pateikti gyvenimo aprašymą (curriculum vitae) ar kūrybišką biografiją. 
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Pavyzdys

1. Biografija
Broliai Algirdas ir Remigijus Gataveckai nuo 1993 m. augo Alytaus valstybiniuose vaikų 

globos namuose, mokėsi Alytaus Piliakalnio vidurinėje mokykloje, 2004 m. įgijo vidurinį iš-
silavinimą ir baigė Alytaus dailės mokyklą. 2004 – 2008 m. Vilniaus dailės akademijoje įgijo 
monumentaliosios dailės freskos-mozaikos specialybę. Šiuo metu studijuoja magistrantūroje 
VTMF II kurse ir yra pripažinti geriausiais Lietuvos meno akademijų piešėjais.

Pirmoji asmeninė paroda buvo surengta 1990 m. savaitiniame darželyje, kai berniukams 
buvo penkeri. 

2002, 2003 ir 2004 m. parodos vyko viešojoje 1-oje Alytaus bibliotekoje, Alytaus krašto-
tyros muziejuje, Alytaus Piliakalnio vidurinėje mokykloje ir įvairiose kitose mokymo įstaigose. 
2005–2009 metais A. ir R. Gataveckai dalyvavo ne vienoje monumentaliosios tapybos parodo-
je, tarp kurių buvo itin įsimintinų. Tai Vilniaus dailės akademijos Freskos-mozaikos studijoje 
Olandijos karalienės pageidavimu surengta paroda, skirta Jos Didenybės atvykimo į Vilnių gar-
bei, bei paroda Vilniaus dailės akademijos naujojo pastato „Titanikas“ atidarymo proga.

2003 m. „Dzūkijos vandenys“ suorganizuotame piešinių konkurse A. ir R. Gataveckai 
laimėjo specialųjį prizą, 2005 m. JAV lietuvių bendruomenės surengtame jaunųjų dailininkų 
konkurse „Atgimusi Lietuva“– specialiąją premiją. Dalyvavo LRT sienų tapybos konkurse „Be 
sienų“ ir pelnė antrąją vietą. Jų siena tapo didžiausia ištapyta siena Lietuvoje, ir šis faktas užre-
gistruotas Lietuvos rekordų knygoje. 2006 m. broliai buvo išvykę į simpoziumą Italijoje, Torine. 
Dalyvaudami projekte „Bitės meno erdvės“, 2007 m. sukūrė meno kūrinį „Miestas ir jo gyvento-
jai“, kartu su menininku Aleksandru Vozbinu 2009 m. Bulgarijoje, Sofijoje, nutapė darbą, kuris 
yra bendro Europos Sąjungos šalių ambasadų Sofijoje projekto „Sienų poezija“ dalis. Projekte 
dalyvaujančios ES šalys savo poezijos fragmentais papuošė Sofijos pastatų sienas.

A. ir R. Gataveckai – vienos geriausių Lietuvos breiko komandų Banzai, su kuria atvirame 
Lietuvos turnyre yra laimėję 2-ąją vietą, nariai. 2009 m. projekte „Lietuvos talentai“ komanda 
tapo finalo dalyve. 

Broliai žaidžia VDA futbolo komandoje, su kuria 2008 m. Lietuvos olimpiniame festiva-
lyje laimėjo 2-ąją vietą.

Alytaus Metų apdovanojimuose 2009 m. A. ir R. Gataveckams suteikta Kūrybiškiausios 
sielos nominacija.
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2. CV (curriculum vitae)

EGLĖ KUCKAITĖ
Biografija
Eglė Kuckaitė gimė 1969 m. Kupiškyje. 1991–1995 m. studijavo Vilniaus dailės akade-

mijoje, įgijo menų bakalauro laipsnį.
Nuo 1999 m. yra Lietuvos dailininkų sąjungos narė.

Svarbesnės asmeninės parodos
1992 m. ofortų ir piešinių paroda Valstybiniame jaunimo dramos teatre Vilniuje;
1998 m. piešinių paroda „Sau –Tau“ galerijoje „Kairė – Dešinė“ Vilniuje;
1999 m. ofortų paroda galerijoje „Vartai“ Vilniuje;
2002 m. instaliacija „Trokštamas noras“ galerijoje „Kairė – Dešinė“ Vilniuje; „Kali – Jantra“ 

galerijoje „Kairė – Dešinė“ Vilniuje;
2003 m. „Kucka³“ galerijoje „Vartai“ Vilniuje;
2004 m. „Galvoju apie naują kūrinį“ Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Niujorke, 

JAV;
2005 m. „Tuo pačiu metu“, Kolin Ryynänen meno centre Suomijoje; „8 litografijos“ galerijoje 

„Vartai“ Vilniuje; „Monotipijos. Moters vaikystė. Šyšokas“ galerijoje „Kairė – Dešinė“ 
Vilniuje;

2006 m. „Demonių linijos seka: nauja ir naudota minties įranga“ galerijoje „ARTima“ Vilniu-
je; „1999–2006 metų pėdsakai“, „Galerija XX“ Panevėžyje;

2007 m. „Jausmai, pavargę nuo galvojimo. Derama įtampa vaiko supratimo atžvilgiu“ (XIV 
tarptautinė Talino grafikos trienalė „Politika. Poetika“) Talino (Estija) miesto galerijoje;

2008 m. „Pranciška“ galerijoje „Kairė – Dešinė“ Vilniuje; „Atpažįstama detalė“ Koli (Šiaurės 
Karelija) miesto galerijoje; „Mono motinytas suriktavota“ Kupiškio viešosios bibliotekos 
parodų salėje (buvusi sinagoga); 

2010 m. „Sutrikę pažiūros“ galerijoje „Meno niša“ Vilniuje.

Svarbesnės grupinės parodos
1999 m. V tarptautinė Saporo estampo bienalė Sapore (Japonija);
2000 m. II tarptautinė knygos meno paroda (kuratorius K.Vasiliūnas) galerijoje „Arka“ Vil-

niuje;
2001 m. Tarptautinis projektas „Grindys, sienos, lubos“ (kuratorė E. Kuckaitė) galerijoje 

„Vartai“ Vilniuje; „Estampas‘ 2001“ galerijoje „Kairė – Dešinė“ Vilniuje; „Epizodai“ (ga-
lerijos „Vartai“ projektas) Oscaro Wilde’o muziejuje Dubline (Airija); Projektas „Šiuolai-
kinio meno paroda ant reklaminių stovų“ (kuratorius A. Lankelis) Vilniuje;
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2002 m. Skulptūrinė instaliacija „Slenkstis‘ 1838“ (kuratorius G. Karosas) Europos parke 
Vilniaus r.; „Estampas‘ 2002“ galerijoje „Kairė – Dešinė“ Vilniuje; Šiuolaikinio Lietu-
vos meno paroda „Re/forms“ (galerijos „Vartai“ projektas) Palais des Nations Ženevoje 
(Šveicarija);

2003 m. Piešinių paroda „Conjunct item“ (galerijos „Vartai“ projektas) galerijoje „Be&be“ 
(kuratorė  E. Kuckaitė) Nagojos meno ir dizaino centre Japonijoje; „Lietuvos grafika‘ 03“ 
Šiuolaikinio meno centre Vilniuje; „Estampas‘ 2003“ galerijoje „Kairė – Dešinė“ Vilniu-
je; 6-oji tarptautinė mažosios grafikos trienalė Šamaljere (Prancūzija);

2004 m. XIII tarptautinė Talino grafikos trienalė „In Exile“ (lietuviškos kolekcijos kuratorius 
R. Diržys) Taline (Estija); „At/kuriama at/mintis“ (kuratorė L. Kreivytė) galerijoje „Var-
tai“ Vilniuje;

2005 m. „Rytoj yra dabar. Estampas“ (kuratorė J. Rachlevičiūtė) galerijoje „Edsvik“ Stokhol-
me (Švedija); 1-oji Lietuvos šiuolaikinio meno kvadrienalė Šiuolaikinio meno centre 
Vilniuje; Kelno šiuolaikinio meno mugė „Art Cologne‘ 2005“ (kuratorė L. Rutkutė) Kel-
ne (Vokietija); „Šuolis iš savęs. Menininko identitetas“ (kuratorė L. Kreivytė) galerijoje 
„Vartai“ Vilniuje;

2006 m. „Baltiškoji Lietuva“ galerijoje „Plus One“ (kuratorius J. Wiggin) Londone (Didžioji 
Britanija); „Dvigubas žaidimas“ (kuratorė L. Kreivytė) galerijoje „Vartai“ Vilniuje; „Er-
dvė, plokštuma, kūnas“ (kuratorės: N. Šaltenytė, E. Kuckaitė) Šiuolaikinio meno centre 
Vilniuje; Projektas „Koli Cantata“ (kuratorė T. Hallakorpi) galerijoje TYKO Nurmese 
(Suomija);

2007 m. V tarptautinė grafikos meno trienalė „Transfers“ Prahoje (Čekija); „70 : tapyba, 
grafika, skulptūra“ galerijoje „Jugendsali“ Helsinkyje (Suomija); „Privatūs pokalbiai. 
1907–2007“ (kuratorė L. Kreivytė) galerijoje „Vartai“ Vilniuje; „Nematomi kultūrų tiltai. 
Afrikai – Lietuva“ (kuratorė L. Kreivytė) Palais des Nations Ženevoje (Šveicarija); „70: 
tapyba, grafika, skulptūra“ Drachteno (Olandija) miesto muziejuje; 

2008 m. XIII tarptautinė mažosios grafikos trienalė Lodzėje (Lenkija); Projektas „4x4“ (ku-
ratorė J. Armanavičiūtė) galerijoje „JA“ Kijeve (Ukraina); IX Baltijos jūros šalių grafikos 
bienalė (lietuviškos kolekcijos kuratorė V. Brazauskaitė) Valstybinėje Kaliningrado (Ru-
sija) meno galerijoje; „70: tapyba, grafika, skulptūra“ galerijoje Santa Teresa, Fano (Ita-
lija); Projektas „ACROSS. Lietuvos grafika“ (kuratorė I. Dargužytė) galerijoje „Norske 
grafikere“ Osle;

2009 m. Projektas „Dialogai“ (kuratorė R. Urbonienė) Nacionalinėje dailės galerijoje Vilniu-
je; I tarptautinė meno mugė ARTVILNIUS‘ 09 (kuratorės: D. Stomienė, R. Jurėnaitė) 
„Litexpo“ parodų rūmuose Vilniuje; Projektas „Koli Cantata“ Ukko-Koli galerijoje Suo-
mijoje; Lietuvos meno paroda „Between point and dots“ (kuratorė E.Vertelkaitė) galeri-
joje „Caisa“ Helsinkyje; Projektas „Forms of Narrative“ Birnamo (Škotija) meno centre; 
„70: tapyba, grafika, skulptūra“ galerijoje „Art Park“ Lince (Austrija); 2-oji Lietuvos 
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šiuolaikinio meno kvadrienalė „Litexpo“ parodų rūmuose Vilniuje; Projektas „LT Iden-
tity“ (kuratorė L. Judickaitė) galerijoje „Portfolio“ Biržuose, Rokiškyje, Kėdainiuose;

2010 m. Projektas „LT Identity“ (kuratorė L. Judickaitė) galerijoje „Portfolio“ Klaipėdoje, 
Panevėžyje, Plungėje; Projektas„ Graphic.LT“ Verla (Suomija) muziejuje (kuratorė J. 
Armanavičiūtė); Projektas „Latako g. 3“ galerijoje „Kairė – Dešinė“ Vilniuje. 

Meno dirbtuvės, plenerai, simpoziumai
2000 m. 4-asis tarptautinis pleneras Vilkėnų malūne Švėkšnoje (Šilutės r.);
2002 m. X tarptautinis skulptūros simpoziumas Europos parke (Vilniaus r.);
2004 m. 1-asis Grybų pleneras (Švenčionių r.);
2005 m. Kolin Ryynänen menininkų rezidencija (Suomija);
Boras grafikos dirbtuvės Algardene (Švedija); 
2008 m. Kolin Ryynänen menininkų rezidencija (Suomija).

Apdovanojimai, stipendijos
2001 m. tarptautinėje grafikos bienalėje Varnoje (Bulgarija) pelnytas diplomas;
 „Estampas‘ 2001“ Vilniuje – diplomas;
2002 m. „Estampas‘ 2002“ Vilniuje – diplomas;
2003 m. „Estampas‘ 2003“ Vilniuje – II premija;
2004 m. XIII tarptautinėje Talino grafikos trienalėje „In Exile“ Taline (Estija) – Didysis prizas;
2005 m. „Koinsidencija. Estampas‘ 2004“ Vilniuje – III premija; Šiaurės Karelijos meno tary-

bos stipendija; Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos individuali stipendija;
2006 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos individuali stipendija;
2007 m. V tarptautinėje grafikos meno trienalėje „Transfers“ Prahoje (Čekija) – Didysis prizas; 

Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) apdovanojimas už 2006 m. 
meniškiausias nespalvotas iliustracijas vaikams;

2008 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos edukacinė stipendija;
2010 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos individuali stipendija.

Darbai muziejuose, galerijose
Tarptautinių Talino grafikos trienalių kolekcija Estijos meno muziejuje Taline;
Nacionaliniame graviūrų muziejuje Buenos Airėse (Argentina);
Nagojos (Japonija) meno universitete, galerijoje „Be&be“; 
Siviko (Italija) miesto muziejuje; 
Floreano muziejuje (Karbunaris, Rumunija); 
Galaratės (Italija) modernaus meno galerijoje; 
Europos parke (Lietuva); 
Modernaus meno muziejuje Vilniuje.
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III. PARODOS, PROJEKTO KONCEPCIJA,

 KŪRINIO APRAŠYMAS, ANOTACIJA

Studentai supažindinami su visomis parodos organizavimo pakopomis nuo 
koncepcijos išgryninimo iki planavimo ir įgyvendinimo. Planuojant parodą 
ar projektą svarbu nusistatyti renginio tikslus ir uždavinius. Turėti origina-
lią idėją, apsibrėžti tikslus atitinkančią koncepciją bei įgyvendinimo būdus, 
apsvarstyti savo galimybes. Žinoti, kokie kūriniai bus rodomi, turėti, ką pa-
rodyti. Svarbu iš anksto numatyti galimus projekto partnerius, rėmėjus, kur 
ir kaip bus įgyvendinamas projektas, į kokią publiką orientuotas renginys, ko 
siekiama ir tikimasi įgyvendinus užsibrėžtus tikslus. 

Kūrinio aprašymas, anotacija svarbūs reprezentuojant autorių ir jo kūry-
bą. Kūrinio aprašymas – tai autoriaus idėjos pagrindimas, technikos įvardi-
jimas, žinia, kurią autorius nori perduoti žiūrovui apie save ir savo kūrinius. 
Anotacijoje reikia gilesnių įžvalgų, konteksto įvardijimo, todėl geriausia, kad 
tai būtų profesionalaus dailėtyrininko ar meno kritiko tekstas, kuriame pa-
teikiama argumentuota, pagrįsta pavyzdžiais ir įžvalgomis informacija, pla-
tesnis menininko kūrinių, kitų autorių, istorinis, socialinis kontekstas. Verta 
straipsnį užsakyti ir paskelbti prieš parodos atidarymą.
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Pavyzdys

1. Algirdas ir Remigijus Gataveckai apie projektą „Situacija“, 2010

Situacija
Sukurti kūriniai yra nuoseklūs ir idėjiškai papildo vienas kitą. Atsisakius kurio nors vieno 

nutrūktų įvykių (idėjų) seka, grandinė.
Norėdami kuo betarpiškiau, kuo taikliau pristatyti šias idėjas (temas), pasirenkame kon-

krečias, asmenines patirtis. Toks „prisilietimas“, mūsų nuomone, pats autentiškiausias ir gi-
liausias, todėl tikimės, kad darbų sukeltas efektas, poveikis bus tikras. Mes sąmoningai viešina-
me savo ir savo tėvų biografijas. Stengiamės aktualizuoti sudėtingas socializacijos problemas, 
atsirandančias augant valstybiniuose globos namuose (patys užaugome Alytaus vaikų globos 
namuose). Tos asmeniškai patirtos socialinės problemos yra reikšmingos ne tik mūsų konkrečiu 
atveju, bet apskritai. Kaip pavyzdį pristatome save, tiksliau, savo atvaizdus, kuriuos ekspo-
nuojame įvairiausiais būdais ir įvairiose vietose – ant vaistų dėžučių, namo sienų, audinio 
skiautės. Objektas, ant kurio eksponuojame, „uždedame“ vaizdą, svarbus, nes dažniausiai tai 
savotiškas ženklas iš praeities. Tekstas jam suteikia visai kitą reikšmę nei gali atrodyti iš pat 
pradžių. Pavyzdžiui, namo siena, tiksliau kampas, tik iš pirmo žvilgsnio yra beasmenė vieta, 
fonas. Biografinio teksto ar pasakojimo, ar, galų gale, bet kokios kitos verbalinės formos dėka jis 
įgauna visai kitą reikšmę. Prie to namo kampo mes valkataudavome, o vaistų dėžutė – nuoroda 
į nelengvo gyvenimo pasekmes.

Dar vienas svarbus momentas mūsų darbuose – figūrų tarpusavio santykis, jų padėtis vie-
na kitos atžvilgiu. Gana komplikuotas, „kitokias“ eksponavimo sąlygas ir padėtis pasirenkame 
neatsitiktinai. Kadangi esame dvyniai ir nuo pat gimimo buvome kartu, savo figūras beveik 
visada lygiuojame drauge, išskyrus fotografiją, kur tarp mūsų stovi internato auklėtojos. Tėvų 
figūros čia tik menamos, blankios. Mes norime akcentuoti tai, kad jos pagal visas žmogiškąsias 
vertybes ten turėtų būti, bet nėra, todėl jas siekėme pavaizduoti kaip savotiškas užuominas – 
„kaip iš tiesų turėtų būti, bet nėra“. 

Kūrinyje, kurį planuojame pristatyti Alytuje, tiksliau Alytaus autobusų stoties rajone, ant 
šio rajono pastatų kampų, vaizduosime natūralaus dydžio akademine maniera nupieštas savo 
ir tėvo figūras, kurias komponuosime netradiciškai – ant skirtingų plokštumų, sueinančių į 
vieną kampą. Mūsų ir tėvo figūras skirs briauna (riba). Tai ir savotiškas grėsmės, netikrumo, 
baimės ženklas – niekada nežinai, kas slypi už kampo. 

Figūros lyg ir kartu (arti), bet tuo pačiu ir labai toli, „nemato“ viena kitos, tiksliau, žvelgia 
į skirtingas puses. Panašiais komponavimo principais rėmėmės ir „uždėdami“ savo atvaizdus 
ant vaistų dėžučių. Figūras čia tarsi laužo, deformuoja dėžučių briaunos. Dar vienas darbas, 
pavadinimu „Du“ – kūrybinio proceso metu (pozuojant) atsiradę pėdų įspaudai (dėmės) ant 
audinio skiautės. Audinio vaidmuo, kaip ankstesniuose kūriniuose pastato, čia labai svarbi, 
kadangi audinys yra, liaudiškai tariant, „valdiškas“, su antspaudu. Mes tarsi sugretiname du 



18

skirtingus antspaudus, ženklus. Vienas tikras, natūraliai susiklostęs, intymus ir individualus 
– tai mūsų pėdos, kitas šaltas, dirbtinis, biurokratinis – tai internato antspaudas, savotiškas 
ženklas, kuriuo esame pažymėti. Kūrinyje „Du“ mes taip pat bandome paliesti ir egzistencia-
listinius – laiko, būties, amžinybės klausimus. Pėdos – tai savotiška nuoroda į tai, kas jau buvo, 
bet dabar nėra, kaip Augustinas yra pasakęs: „Praeitis neegzistuoja, yra tik esamasis laikas“, o 
praeities ženklai egzistuoja, tik mūsų sąmonėje.

Tie darbai – tai savotiški, konkrečių vaikystės potyrių blyksniai, be abejo, turintys didelę 
reikšmę mūsų, kūrėjų, sąmonei bei pasąmonei.

Algirdas ir Remigijus Gataveckai

2. Eglė Kuckaitė apie parodą „Sutrikę pažiūros“, 2010

Sutrikę pažiūros 
Turėti reikalą su Simpsonu. 
Yra situacijų, kai esi priverstas būti Simpsono kailyje. Tai nėra blogai. Labai sudėtinga būti 

ne Simpsonu mūsų globaliais laikais.
Darbuose – mano laikas iki Simpsonų, laikas su Simpsonais ir laikas po Simpsonų. Pa-

siskolintos Simpsonų šeimos figūrėlės – tarpiniai ženklai mano kūryboje, koduojantys esamo 
laiko idėjas.

Didžioji darbų dalis sukurta monotipijos technika aliejiniais dažais ant popieriaus ir dro-
bės, kiti – pastele, akrilu, grafitu, akvarele, fotografijos technika. Kūrimo metai: 1995, 2006–
2010.

Parodos atidarymo metu bus pristatyta knyga „Eglė Kuckaitė“ iš serijos „Šiuolaikiniai 
lietuvių dailininkai“(LDS leidykla; serijos sudarytoja menotyrininkė Danutė Zovienė, teksto 
autorė menotyrininkė Monika Krikštopaitytė).

Eglė Kuckaitė
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Algirdas ir Remigijus Gataveckai. Tėvas. 2010, popierius, sangina, pastelė
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Eglė Kuckaitė. Living – Being. Iliustracija A. 2009–2010, popierius, pastelė, sepija, akrilas, aukso folija, 79 x 107

Algirdas ir Remigijus Gataveckai. Situacija. 2009, skaitmeninė spauda
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Algirdo ir Remigijaus Gataveckų parodos „Situacija“ ekspozicija. 2010 m., galerija MENO NIŠA, Vilnius, Lietuva

Eglės Kuckaitės parodos „Sutrikę pažiūros“ ekspozija. 2010 m., galerija MENO NIŠA, Vilnius, Lietuva
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Knyga „Eglė Kuckaitė“ iš serijos „Šiuolai-
kiniai lietuvių dailininkai“, sud. Danutė 
Zovienė (Monikos Krikštopaitytės tekstas), 
LDS leidykla, 2010 m.

IV. PARODOS KATALOGO REIKŠMĖ

Katalogas – parodą, renginį ar menininką pristatantis leidinys, vizualinės 
informacijos sklaidos priemonė. Dailėtyrininkų, dailės istorikų parašytos 
monografijos ne tik suteikia informaciją apie menininko kūrybos raidą, bet 
prisideda ir prie dailės renginio sėkmės. Parodą lydintis katalogas kaip edu-
kacinė priemonė. Pasaulyje kasmet vyksta daugybė meno renginių, mugių 
ir parodų. Katalogas tampa pagrindine informacine priemone, pristatančia 
renginį. Katalogas kaip vedlys po meno mugę.

Paskaitoje pristatomi pasaulio meno mugių katalogai, jų tipai, pateikiama 
išsami vaizdo medžiaga, analizuojami garsiausių pasaulio meno mugių išleisti 
Arco8 Brazil, Art Brussels, 26th Contemporary Art Fair, Art 40 Basel, Fiac, Frieze 
Art Fair katalogai, supažindinama su svarbiausiais lietuviškais dailės leidiniais, 
pristatančiais menininkus, personalines ar grupines parodas, kitus dailės rengi-
nius. Taip pat – dailininkų monografijos, lydinčios asmeninę parodą. 

Leidiniai pristato įvykius, menininkus, tačiau kartu ugdo publiką, infor-
muoja visuomenę. Paskaitos metu nagrinėjami katalogų pavyzdžiai: atsižvel-
giant į informatyvumą, sudarymo principą, patogumą naudotis, dizainą, 
formatą ir pan. 

Studentams pristatoma, kokia informacija ir kaip turi būti pateikta dai-
lininko monografijoje ar asmeninės parodos kataloge (kokybiškos repro-
dukcijos, biografija, anotacija, straipsnių ištraukos, bibliografija, kūrinių 
sąrašas, rėmėjai ir t. t.). 
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V. RYŠIAI SU VISUOMENE:

 MENININKO ĮVAIZDŽIO SUKŪRIMAS, PARODOS KOMUNIKACIJA,

 REKLAMOS KAMPANIJA, RYŠIAI SU ŽINIASKLAIDA

Šiuolaikinis dailininkas jau savo kūrybinės karjeros pradžioje privalo sava-
rankiškai rūpintis ir formuoti savo įvaizdį. Norėdami įsilieti į dailės rinką, 
studentai privalo vykdyti viešųjų ryšių kampaniją. Viešieji ryšiai svarbūs pra-
dedant bet kokį verslą: pristatant naujausią produktą rinkoje ar menininką, 
pradedantį karjerą ir siekiantį patraukti galerijų, pirkėjų bei kitų suinteresuo-
tų asmenų dėmesį.

Karjerą pradedančiam menininkui svarbu turėti kruopščiai parengtą 
savo darbų rinkinį portfolio, nelaukti, kol bus pastebėtas, aktyviai dalyvauti 
visuomeninėje veikloje – pristatant savo kūrinius, lankantis galerijose, kituo-
se meno renginiuose. Siekis būti pastebėtam parodų kuratorių, dailės kriti-
kų, meno kūrinių pirkėjų ir pardavėjų menininko savivadybos dalis. Todėl 
svarbu rodyti savo kūrinius įvairiuose meno renginiuose, studentų parodo-
se, atsirenkant labiausiai tinkančius, patraukliausius variantus. Taip padidėja 
galimybė surengti personalinę parodą. Aktyvi kūrybinė menininko karjera 
prasideda surengus asmeninę parodą, viešai pristačius darbus. 

Viešieji ryšiai, organizuojamos parodos komunikacija
Renginyje, parodoje svarbu originaliai, naujai pristatyti savo kūrybą, 

perteikti idėjas. Kad paroda susilauktų sėkmės ir visuomenės dėmesio, labai 
svarbu jos komunikacija. Įsidėmėkite, kad viešieji ryšiai vykdomi ne tik ži-
niasklaidos priemonėse, bet ir per žmones, objektus. Komunikacija yra infor-
macijos keitimasis tarp kelių partnerių. Norint susilaukti dėmesio, atsiliepimų 
apie parodą, reikia pradėti tuo rūpintis iš anksto ir skleisti informaciją visais 
būdais. Po gerai organizuotos reklamos menininkas gali susilaukti teigiamų 
atsiliepimų, parašytų meno kritikų. Tačiau galima ir neigiama reakcija, me-
nininkui ne visada maloni kritika. Nepamirškite, į kokią publiką orientuotas 
renginys ir kad lankytojai gali būti labai skirtingi pagal amžių, išsilavinimą, 
kilmę, interesus (meno kritikai, pirkėjai ar turistai). Planuojant parodą būtina 
į tai atsižvelgti. Norint sulaukti spaudos dėmesio, reikia iš anksto informuoti 
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žurnalistus, dailės kritikus, nusiųsti jiems informacinį tekstą apie menininką 
ir parodą. Parengti plakatus, afišas mieste, suorganizuoti reklamą televizijo-
je, radijuje, spaudoje, interneto portaluose. Turėti kviečiamų asmenų sąrašą, 
kontaktus. Susilaukus dėmesio vietinėje rinkoje, atsiranda didesnės galimy-
bės dalyvauti kuratoriaus parodose, patekti į meno mugę, tarptautines biena-
les ir taip įsilieti į tarptautinę meno rinką. 

Viešųjų ryšių vykdymo etapai

 Pranešimas spaudai
– Rašomas A4 formato lape;
– Viršuje: projekto, parodos pavadinimas – pritraukianti dėmesį antraštė. 

Renginio pradžios ir pabaigos data, vieta;
– Pirmojoje pastraipoje pateikiamas glaustas aprašymas: menininko var-

das, pavardė, parodos pavadinimas, veiksmo vieta; 
– Toliau pateikiama išsamesnė informacija apie menininką, jo kūrybą, pa-

siekimus;
– Pateikiamas eksponuojamų kūrinių aprašymas, faktinė informacija (su 

darbų pavadinimais, sukūrimo datomis), galima pateikti meno pasaulyje 
žinomo asmens citatą apie autorių;

– Paskutinėje pastraipoje apibrėžiami parodos tikslai;
– Po straipsniu pateikiami kontaktai: vardas, pavardė, telefono numeris, 

elektroninio pašto adresas;
– Informacija turi būti suredaguota, be gramatinių ir stiliaus klaidų;
– Prieš išsiunčiant svarbu iš anksto apie autorių pasirūpinti papildoma me-

džiaga, kuri gali būti naudinga žurnalistams (biografija, straipsniai, iš-
traukos, vaizdo medžiaga).
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Meno mugės ARTVILNIUS’ 09 reklamos stendas

ARTVILNIUS’ 09 informaciniai leidiniai
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Pavyzdys

Spaudos pranešimas apie Eglės Velaniškytės parodą
2010 10 05 – 2010 11 02
Galerija „Meno niša“ (J. Basanavičiaus g. 1, Vilnius)

Rugsėjo 5 d. (antradienį) 18 val. galerijoje „Meno niša“(J. Basanavičiaus g. 1, Vilnius) 
atidaroma tapytojos Eglės Velaniškytės kūrybos paroda „Laimingo žmogaus tapyba“.

Eglė Velaniškytė – viena ryškiausių figūrinio paveikslo ir ekspresionizmo atstovių Lietuvo-
je. 1982 metais ji baigė tapybą Vilniaus dailės institute, jos kūriniai priskiriami vadinamajai 
„lūžio kartai“ (mokėsi viename kurse su Šarūnu Sauka, Vygantu Paukšte, Audrone Petrašiū-
naite, Ramūnu Čeponiu). 9-ajame dešimtmetyje ji buvo viena ryškiausių jaunųjų Kauno ta-
pytojų, vėliau iškeitusi miestą į kaimą. Laikas, praleistas Sabalunkų vienkiemyje, iš tiesų buvo 
kūrybiškai naudingas: menininkė sukūrė daugybę vertingų gilaus kolorito meno kūrinių, vaiz-
duojančių neišdailintus personažus ir alsuojančių nepagražintais išgyvenimais. Jos tapyboje 
susilieja ekspresyvios ir realistinės tapybos tradicijos. Anot menotyrininkės Rasos Andriušytės, 
„Lietuviškos ekspresyvios tapybos aruodai netuštėja. E. Velaniškytės darbai primena Vincento 
Gečo ir Arvydo Šaltenio kūrinius.“ Kaip ir jos dėstytojai, ji ieško tikroviškų situacijų, kaip ats-
pirties ir išeities taškų, leidžiančių nerti į būties gelmes žemyn galva iki dugno. O tragizmas vi-
sada buvo „lūžio kartos“ pamatinė vertybė. Visgi po penkiasdešimties priklausymas savo kartai 
ir jos vertybėms tampa sąlygiškas...

Šį kartą menininkė pasakoja apie savo gyvenimo laimę – tapybą. Kaip teigia pati tapytoja, 
„dviejų laimių gyvenime neduota, turi rinktis – būti laiminga moterim ar laiminga tapytoja; aš 
pasirinkau, todėl lieku su teptukais“.

Eglės Velaniškytės parodoje pristatomi per vieną vasarą sukurti darbai. Juose vyrauja švie-
sios spalvos – pilkos, gelsvos, rausvos. Darbai neiškankinti, sukurti vienu įkvėpimu, stengiantis 
sąmoningai negrįžti prie to paties kūrinio, tačiau išbaigti – nepaliekant nei emocinių, nei tech-
ninių dėmių. Atlikti nuo pradžios iki galo. Parodoje skaudūs ir atviri nelaimingos moters išgy-
venimai pateikti laimingos tapytojos drobėse. Parodos atidarymas 18 val. (17 val. spaudos 
konferencija). Paroda veiks iki lapkričio 2 dienos. 

Kontaktai:
Galerija „Meno niša“
El. p. info@menonisa.lt
www.menonisa.lt
Tel. (8 5) 231 3811
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 Kontaktai
Prieš parodą naudinga pasiruošti kviečiamų asmenų sąrašą. Turėti meno 

žurnalų, laikraščių, regioninės ir vietinės spaudos, televizijos ir radijo pro-
gramų kontaktus. Pagrindinius žurnalistus pakviesti telefonu, išsiuntinėti 
elektroninius kvietimus. Geriausia informuoti tuos asmenis, kurie perduo-
da informaciją leidiniams, ar susisiekti su meno kritikais, kurie apie paro-
das praneša spaudai, interneto portalams. Svarbiems asmenims kvietimus 
išsiuntinėti paštu ar įteikti asmeniškai. Labai veiksminga sklaidos priemonė, 
norint patekti į galerijas ar kitas meno erdves, yra radijas, taip pat vietiniai 
laikraščiai. 

Svarbu išlaikyti užmegztus kontaktus su leidėjais, žurnalistais. Parašyti 
jiems elektroniniu paštu ar paskambinti, per daug neįkyrint pasiteirauti, ar 
jiems nereikia papildomos informacijos. Žinoma, geriau, kai renginį rekla-
muoja kiti asmenys, o ne pats menininkas. Jei nėra galimybės bendradar-
biauti su galerija, dažniausiai jau užmezgusia naudingus kontaktus, pagalbos 
galima kreiptis į draugus, kurie padėtų skleisti informaciją. 

Pranešimus, pasirodžiusius spaudoje, verta išsikirpti, susegti atskirame 
segtuve, nes tai naudinga informacija apie menininko pasiekimus. Pravers 
kreipiantis į galerijas, kolekcionierius ar meno rėmėjus arba sudarant biblio-
grafiją leidiniui. 

Vaizdo komunikacija
Parodai didelę reikšmę turi vaizdo medžiaga, pristatanti menininką: 

kvietimo, reklaminių afišų dizainas, jų informatyvumas, kokybiškos kūrinių 
nuotraukos, pritraukiantis, originalus tekstas. Svarbu turėti kuo daugiau vaiz-
do medžiagos, kurią galėtumėte pateikti leidiniui. Kūrinių nuotraukos turi 
būti kokybiškos, geriausia spalvotos, aukštos rezoliucijos, nes vaizdo medžia-
ga labai svarbi vertinant parodą. Todėl, siunčiant spaudos pranešimus, reikia 
pridėti keletą nuotraukų (patartina ne daugiau nei dvi, jei tai aukštos kokybės 
fotografijos, nes jos gali apkrauti kompiuterių sistemą).
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 Meno parodos, projekto pristatymas visuomenei, parodos atidarymas
Meno renginyje informacija pateikiama lankytojui, todėl organizatorius 

turi sudaryti palankias sąlygas jam komunikuoti su meno kūriniu. Meninin-
kui svarbu bendradarbiauti su galerija, padedančia žengti pirmuosius vady-
bos žingsnius: rėmėjų paieška, viešieji ryšiai, pristatymas visuomenei. 

Iš pradžių svarbu sudominti žiūrovą, motyvuoti jo atėjimą į renginį, kitas 
žingsnis – suteikti informaciją apie dailės kūrinį ir renginį, pateikiant anota-
ciją, katalogą ar pasiūlant ekskursiją po parodą. Paskaitoje pristatomi pelno 
siekiančių galerijų bei aukcionų skirstymai pagal lygius: Alfa, Beta, Gama, 
Delta. 

Į organizuojamą parodą svarbu pritraukti naują auditoriją: meno kolek-
cionierius, galerijų, suinteresuotų jaunų talentų paieška, atstovus, parodų ku-
ratorius. Įsidėmėkite, kad svarbūs asmenys dažniausiai kviečiami į daugelį 
renginių, tačiau, jei kvietimas originalus, o projekto koncepcija intriguoja, 
net vieno svarbaus asmens pasirodymas parodai suteiks solidumo, rimtumo, 
pritrauks žurnalistus. Visa tai atsilieps tolesnėje veikloje.

Studentams perteikiama informacija apie su paroda susijusią leidybą 
(katalogas, foto, vaizdo dokumentacija, kvietimai, interneto puslapis) ir re-
klamą.



29

VI. KŪRINIŲ EKSPONAVIMO BEI KITI TECHNINIAI

 PARODOS REIKALAVIMAI

Parodos inscenizacija – tai kūrinio pateikimas, eksponavimas, papildomos 
parodos detalės (muzika, garsai, apšvietimas ir kt.). Yra keli parodų tipai: 
inscenizuotos parodos ir parodos, kuriose kūriniai kalba patys už save. Kad 
kūrinys būtų išraiškingas, darytų poveikį, svarbu tinkamai jį eksponuoti, su-
valdyti ir išnaudoti erdvę. Ar tai būtų tapyba, skulptūra, gobelenai, ar ins-
taliacija, pirmiausia svarbu patalpoje rasti tinkamiausią vietą su atitinkamu 
apšvietimu, tarpusavyje suderinti kūrinius ir jų skaičių ekspozicijoje, kad jie 
nekonkuruotų, derėtų pagal spalvą, temą, ar formatą (galimi įvairūs variantai, 
tai priklauso ir nuo parodos koncepcijos bei kūrinių žanro). Studentams pri-
statomos eksponavimo galimybės, konkretūs ekspozicijų pavyzdžiai Lietuvos 
ir užsienio galerijose, tarptautinėse meno mugėse, muziejuose. Pateikiama ir 
analizuojama išsami vaizdo medžiaga. 

Kūrinių ekspozicija, originali parodos inscenizacija prisideda prie kūri-
nio koncepcijos ir jo interpretacijų. Dažnai nesėkmingas kūrinio eksponavi-
mas, pasirenkant netinkamą apšvietimą, aukštį, etiketės dizainą ir vietą, gali 
sumenkinti kūrinio vertę. Kūrinys turi būti matomas. Svarbios ir jį papildan-
čios detalės, apipavidalinimas (rėmai, postamentas, vitrina ir pan.) Originali ar 
atitinkanti reikalavimus ekspozicija prisideda prie parodos sėkmės. Aptariama 
kūrinių specifika, idėjinis ir kompozicinis sprendimas pasirinktoje aplinkoje.

Eksponuojant kūrinius svarbu:
1. Ekspozicinės patalpos architektūra, interjeras, plotas;
2. Kūrinio pateikimas (papildoma įranga, papildanti kūrinį);
3. Kūrinių erdvėje išdėstymas, atitinkantis koncepciją ar kitaip kūrinius de-

rinant tarpusavyje;
4. Erdvės santykis su eksponuojamu objektu (kūrinių skaičius patalpoje);
5. Atitinkamas apšvietimas; 
6. Pasirengti įrankių ir medžiagų paketą techniniam kūrinių eksponavimui 

(kopėčios, plaktukas, vinys, žirklės, lipni juosta, klijai, valas, siūlas, mata-
vimo priemonės, valymo priemonės (stiklui, organiniam stiklui).
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Rengdami parodą, autoriai ar organizatoriai turi pateikti:
1.  Kūrinį su kūrinio pasu (pavadinimas, sukūrimo data, atlikimo techni-

ka, taip pat būtina patikrinti kūrinio būklę, duomenis. Atvežus parodą iš 
užsienio, atidaryti dėžes dalyvaujant komisijai. Esant defektams, surašyti 
aktą);

2.  Kūrinių sąrašą (jame turi būti nurodyta: darbo autorius, jei paroda gru-
pinė – grupė, darbo pavadinimas, sukūrimo metai, technika, išmatavi-
mai, autoriui pageidaujant – kaina);

3.  Plakatą (jame turi būti autoriaus pavardė ar grupės pavadinimas, parodos 
pavadinimas, jei naudojamas kūrinys – jo pavadinimas, sukūrimo metai, 
technika, išmatavimai. Parodos trukmė, t y. pradžios ir pabaigos datos, 
adresas, rengėjai, rėmėjai, jų logotipai);

4.  Kūrinio etiketes ( turi būti nurodyta autoriaus pavardė, darbo pavadini-
mas, sukūrimo metai);

5.  Kvietimus į parodą;
6.  Autoriaus kūrybinę biografiją (joje nurodomi gimimo metai, gyvena-

moji vieta, studijos, stipendijos, premijos ir kt. apdovanojimai, svarbiau-
sios parodos. Grupės parodoje – grupės susikūrimo metai, grupės nariai, 
svarbiausios grupės parodos);

7.  Parodos anotaciją (autorių ir parodą pristatantį tekstą);
8.  Informaciją spaudai (trumpą parodos pristatymą žiniasklaidai);
9.  Draudimą;
10.  Sutartį tarp menininko ir galerijos.1

1 Paruošta remiantis E. Lobytės knygoje „Permainų svoris: Dailės vadyba Lietuvoje 1988–2006“ pateikta 
sutartimi.
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Pateikiama galimos sutarties sąlygų forma, svarbiausi punktai, kurie 
turėtų būti apibrėžti sutartyje tarp galerijos ir menininko. 

Lietuvoje dar nenusistovėjusi meno rinka, todėl sutartys tarp menininkų 
ir galerijų nėra populiarios. Menininkai eksponuoja savo kūrybą įvairiose įs-
taigose, tai iššaukia kūrinių kainų nestabilumą. Dailininkai dažnai prekiauja 
savo dirbtuvėse. Šiuo atveju nesaugus tampa ir meno kūrinio pirkėjas, nes daž-
niausiai kūriniai, nepatenkantys į ekspozicijas, būna žemesnio meninio lygio, 
neįvertinti profesionalų. Galerijos ir menininko sutartis apsaugo menininką, 
galeriją ir pirkėją. Galerija įsipareigoja reklamuoti menininką, pardavinėti jo 
darbus, o menininkas neprekiauti savarankiškai. Sutartyje svarbu apibrėžti vi-
sas bendradarbiavimo sąlygas, tenkinančias abu sutarties partnerius.

Sutartis
Sutartis pasirašoma tarp Menininko (vardas pavardė, adresas) ir Galeri-

jos vadovo (vardas, pavardė, galerijos pavadinimas ir adresas).
Apibrėžiamos galimos sutarties sąlygos: 

1.  Teritorija (kur eksponuojama ir prekiaujama: galerijos, meno mugės ir 
pan.);

2.  Terminai (sutarties galiojimo laikas, įspėjimas dėl nutraukimo);
3.  Parodos (galerijos įsipareigojimai surengti asmenines parodas, įtraukti į 

grupines parodas, nustatomas skaičius, terminai);
4.  Kūrinių perdavimas (kūrinių priėmimo – perdavimo sutartys su tiksliais 

kūrinio duomenimis (pavadinimu, sukūrimo data, atlikimo technika, 
matmenimis, autorine kaina);

5.  Pajamos (komiso rinkliava, galerijos procentai nuo kiekvieno parduoto 
kūrinio, nuolaidų sąlygos);

6.  Reklama (galerijos įsipareigojimai skleisti informaciją žiniasklaidai, ko-
lekcionieriams, kvietimų gamyba, lankstinukai, spaudos pranešimai. Me-
nininko įsipareigojimai pateikti ir atnaujinti informaciją apie save (CV, 
recenzijos, kokybiškos darbų nuotraukos ir kt.);

7.  Sutarta pardavimo kaina (menininko mažmeninė kaina, galerijos kaina, 
viskas patvirtinama priėmimo – perdavimo akte);

8.  Atsiskaitymai (kada kūrinys laikomas parduotu, kūrinių perdavimas pir-
kėjui, užstatai, pinigų išmokėjimo menininkui terminai);
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9.  Saugumo garantijos (menininko kūrinių nuosavybės teisės, kol negrą-
žinti pinigai, bankroto ar kt. atvejais );

10. Kūrinių transportavimas, draudimas (menininko atsakomybė, kaip 
darbai pasieks galeriją, galerija atsako, kaip kūriniai bus grąžinami, drau-
dimas, kol kūriniai bus galerijoje, ir kitur juos transportuojant);

11. Sutarties nutraukimas (numatytas laikotarpis, sutarties pratęsimo są-
lygos, sutarties nutraukimas nevykdant sąlygų, abiejų pusių informavi-
mas);

12. Autorinės teisės (autorinės menininko teisės parduodant kūrinį išlieka, 
galiojantys įstatymai);

13. Veikiantys įstatymai (ginčų, nesutarimų klausimai sprendžiami pagal 
šalies įstatymus, nurodyti straipsnius);

14. Galutinė sutartis ir jos galiojimo sąlygos (įsigaliojimas tik pasirašius 
abiem atstovams, sutarties sąlygų keitimas tik raštu patvirtinus).



33

Eglės Kuckaitės parodos „Sutrikę pažiūros“ kvietimas, 2010 m.

Eglė Kuckaitė. Living-being. Iliustracija A, B, C, D, E / Illustration A, B, C, D, E. Fragmentai / Fragments. 2009–2010, popierius, pastelė, akrilas, sepija, aukso folija / paper, pastel, acrylic, sepia, gold foil, 79 × 107 cm 

Turėti reikalą su Simpsonu. Yra situacijos, kai esi priverstas būti Simpsono kailyje. Tai nėra blogai. Labai sudėtinga būti ne Simpsonu mūsų globaliais laikais. 

Darbuose – mano laikas iki Simpsonų, laikas su Simpsonais ir laikas po Simpsonų. Pasiskolintos Simpsonų šeimos � gūrėlės – tarpiniai ženklai mano kūryboje, 

koduojantys esamo laiko idėjas. Having to deal with Simpson. There are situations when one is just made to walk in Simpson‘s shoes. That‘s not bad. 

It‘s jolly di�  cult to not be a simpson in our global age. The works depict my time before The Simpsons, with The Simpsons and my time after The Simpsons. 

The borrowed � gurines of The Simpson family denote the intermediary signs in my creative work, encrypting the ideas of the time at hand.

2010 11 04 – 12 03

Galerijos rėmėjai
Gallery’s sponsors 

Vilniaus miesto 
savivaldybė

Galerija MENO NIŠAGallery
J. Basanavičiaus g. 1/13, Vilnius
tel. (8 5) 231 3811

Atidarymas / Opening:  
Lapkričio 4 d., 18.00 val.  / 4 November, 6 p.m.

Spaudos konferencija / Press-conference:   
17.00 val. / 5 p.m.

Eglė Kuckaitė

Parodos atidarymo metu pristatytoma knyga Eglė Kuckaitė iš serijos „Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai“ 
(Dailininkų sąjungos leidykla; serijos sudarytoja menotyrininkė Danutė Zovienė, teksto autorė 
menotyrininkė Monika Krikštopaitytė, knygos dizainerė Ramunė Januševičiūtė).
During the opening of the exhibition, the book Eglė Kuckaitė, from the “Contemporary Lithuanian Artists” 
series is presented (Artists’ Association Publishers; the series are compiled by Art Scholar Danutė Zovienė, 
the author of the text is Art Scholar Monika Krištopaitytė, Designer Ramunė Januševičiūtė).  

Sutrikę pažiūros 
Deranged views

Eglë KuckaitëÐ
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i Contemporary Lithuanian Artists

Parodos rėmėjai
Exhibition sponsors 

Galerija dirba: antradienį–penktadienį – nuo 12 iki 19 val.; šeštadienį – nuo 12 iki 16 val.
Gallery’s opening hours: 12 noon–7 p.m. from Tuesday to Friday; 12 noon–4 p.m. on Saturdays
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Galerija „Supermarket“ (Švedija), meno mugė ARTVILNIUS’09, 2009 m., Vilnius, Lietuva

Galerija „Perrotin“ (Prancūzija), FRIEZE ART FAIR, 2010 m., Londonas, D. Britanija
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Galerija „Thomas“ (Vokietija), ART BASEL, 2009 m., Baselis, Šveicarija

Lui Wei instaliacija „Love it! Bite it!“,  šiuolaikinio meno galerija SAATCHY, 2008 m., Londonas, D. Britanija
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Paroda „The Revoliution Continues: New Chinese Art“, 2008 m., 
šiuolaikinio meno galerija SAATCHY, Londonas, D. Britanija

Paroda „New speak: British Art Now“, šiuolaikinio meno galerija SAATCHY, 2010 m., Londonas, D. Britanija
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Ekspozicija šiuolaikinio meno mugėje FRIEZE ART FAIR, 2008 m., Londonas, D. Britanija

Galerija „Lietuvos Aidas“, meno mugė ARTVILNIUS’ 09, 2009 m., Vilnius, Lietuva
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„Emalio meno bienalė Vilnius‘ 2009“, galerija MENO NIŠA, 2009 m., Vilnius, Lietuva

John Wynne „Instaliacija 300 kalbėtojų“, šiuolaikinio meno galerija SAATCHY, 2010 m., Londonas, D. Britanija
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Galerija „Perrotin“ (Prancūzija), ART BASEL, 2009 m., Baselis, Šveicarija

Sun Yuan ir Peng Yu instaliacija „Old Persons Home“, šiuolaikinio meno galerija 
SAATCHY, 2008 m., Londonas, D. Britanija 
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Ekspozicija meno mugėje ART BASEL, 2009 m., Baselis, Šveicarija 

Galerija „A Gentil Cariosa“ (Brazilija), FRIEZE ART FAIR, 2010 m., Londonas, D. Britanija
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VII.   FINANSINIŲ ŠALTINIŲ PAIEŠKA. PARODOS,

   PROJEKTO PARTNERIAI, RĖMĖJAI

Finansiniai šaltiniai organizuojant parodą gali būti įvairūs: rašant projektus, 
finansuojamus valstybinių organizacijų, taip pat kreipiantis į privačius fondus 
ar asmenis, meno rėmėjus. 

Kultūrinius projektus skelbia ir remia:
– Europos Sąjungos organizuojamos programos; 
– Lietuvos Respublikos kultūros ir kitos ministerijos; 
– Miestų savivaldybės; 
– Užsienio šalių kultūros rėmimo fondų atstovybės Lietuvoje ir kt.

Pradedant kūrybinį kelią gana sudėtinga gauti paramą iš valstybinių 
fondų ar pritraukti pagrindinius meno rinkoje dalyvaujančius mecenatus, 
todėl pirmiausia reikia nepamiršti artimiausių asmenų, suinteresuotų remti 
jūsų organizuojamą parodą. Apie organizuojamą projektą pranešti gimi-
naičiams, savo ir jų draugams, pažįstamiems. Iš lūpų į lūpas skleidžiama 
informacija iš patikimo asmens kartais geriau pasiekia klausytoją ir jį su-
domina.

Parama gali būti labai įvairi: 
– Piniginė;
– Remiant medžiagomis (techninė įranga, darbo įrankiai ir t. t.); 
– Paslaugų (spausdinimas, leidyba, reklama spaudoje, televizijoje, rėmini-

mas, įrangos nuoma, transporto paslaugos pervežimui ir t. t.);
– Darbas be atlygio parodos ar jos atidarymo metu.

Svarbu nepamiršti, kad, organizuojant parodą, reikia labai plataus 
paslaugų paketo, todėl patariama nebijoti kreiptis į kiekvieną, galintį būti 
naudingu, prisidėti bent nedidele dalimi. Parodos, projekto partneriais gali 
tapti ir asmenys, padedantys be užmokesčio – savanoriai. Entuziastingų 
žmonių grupė gali pagelbėti platinant reklamą, atliekant techninius paro-
dos reikalavimus, saugant ekspoziciją ir pan.
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Rėmėjų paieška. Uždaviniai menininkui
Pradedant rėmėjų paiešką svarbu žinoti savo organizuojamos parodos 

tikslus ir uždavinius, turėti aiškią, originalią koncepciją, kuria galėtumėte 
sudominti rėmėją. Menininkas ar parodos organizatorius turi pateikti me-
nininko portfolio, biografiją, aiškiai suformuotą ir apibrėžtą organizuojamos 
parodos idėją bei motyvaciją per daug neišsiplečiant (ilgų tekstų skaitymas 
atima laiko).

Pagrindinius parodos akcentus, prašymo tikslą ir sąlygas aiškiai išdėstyti 
pokalbio metu, pristatyti kitus rėmėjus – tai gali turėti įtakos apsisprendimui. 
Taip pat pasiruošti glaustą, konkretų, pritraukiantį tekstą su aiškiai išdėsty-
tomis sąlygomis. Ne visada su rėmėjais pavyksta susitikti, todėl prašymą ir 
informaciją galima išsiuntinėti paštu. 

Nauda rėmėjui
Ieškant privačių rėmėjų svarbi abipusė nauda, nes tai jau verslo partne-

rystė. Todėl svarbu, kokią naudą jūsų organizuojama paroda ar renginys at-
neš rėmėjui. Reikia aiškiai išdėstyti, kaip stengsitės atsidėkoti rėmėjui. 

Meno mugės ARTVILNIUS’ 09 reklaminis stendas, 2009 m. 
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Parodos organizatorius gali:
– Reklamuoti rėmėją su paroda susijusiuose leidiniuose: kvietime, plaka-

tuose, kataloge, lankstinukuose, (prieš tai paklausus, ar šis sutinka, kad 
informacija būtų skelbiama);

– Pristatyti viešuose parodos renginiuose, pasisakymuose;
– Paruošti ir įteikti (išsiųsti) padėkos raštus (taip pamaloninti rėmėją ir pa-

rodyti savo rimtą požiūrį ne tik į jį, bet ir į organizuojamą parodą);
– Nepamiršti pakviesti į parodos atidarymą ir į kitus su paroda susijusius 

renginius.

VIII.  PARODOS, PROJEKTO EDUKACINĖ PROGRAMA

Parodos, projekto edukacija svarbi komunikavimo priemonė. Renginys ski-
riamas visuomenei, todėl svarbu ir jos švietimas. Praplečiami parodos tikslai, 
taip pat keičiasi renginio pobūdis ir mastas. Edukacinės programos sudary-
mas priklauso nuo renginio pobūdžio. Įprasta, kad edukaciniai užsiėmimai 
organizuojami galerijose, kur demonstruojamas taikomasis menas (kerami-
ka, juvelyrika, tekstilė), taip pat pristatant nuolatines muziejų ekspozicijas. 
Programos gali būti skirtos vaikams ir suaugusiems. Parodą taip pat gali ly-
dėti edukacinė programa.

Parodos edukacija gali būti vykdoma keliomis kryptimis: 
1.  Susitikimai su menininku ar menininkais parodos metu. 
2.  Susitikimai su menotyrininkais, dailės kritikais ir menininkais organi-

zuojant diskusijas, pasisakymus, viešas paskaitas.
3.  Paskaitos, susijusios su parodos koncepcija, nagrinėjama tema (filosofų, 

istorikų pasisakymai).
4.  Meniniai užsiėmimai, supažindinimas su technikomis, atlikimu, kūrybi-

nis procesas. Menininkų dirbtuvės.
5.  Parodos, projekto leidiniai ir viešas jų pristatymas visuomenei – taip pat 

edukacinės programos dalis. 
6.  Ekskursija po parodą, supažindinimas su ekspozicija.
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Meno mugės ARTVILNIUS‘ 09 edukacinė programa, 2009 m.

Eglės Velaniškytės parodos „Laimingo žmogaus tapyba“ kūrybinės dirbtuvės, 2010 m.
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IX.   SAVO MENO RINKOS KŪRIMAS: BENDRADARBIAVIMAS

   SU MENO GALERIJA (MENO DILERIU)

Dailės kūrinių rinką lemia dailininkas, dailės organizacija ir publika-pirkėjai. 
Norint sukurti palankią terpę vystytis meno rinkai, būtinas darnus dailės va-
dybos sistemos bendradarbiavimas (dailininkas, kūrinys, meno organizacija, 
pirkėjas). Kūrinys, pristatomas nekomerciniame renginyje, taip pat dalyvauja 
procese, supažindinant publiką su produktu, vyksta komunikacija tarp kūri-
nio ir potencialaus pirkėjo. Svarbu paminėti, kad dailės kūrinys tenkina ne 
tik estetinius, reprezentacinius poreikius, tačiau gali būti suvokiamas kaip 
ilgalaikė investicija. 

Meno galerijos yra tarpininkės, meno rinką aprūpinančios meno produk-
tais. Dažnai galerijos reprezentuoja menininkus, kuriuos išsiugdo per tam 
tikrą laiką, bendradarbiauja su jais. Galerijos turi teisę rinktis menininkus, 
kurių kūrybą nori rodyti. Tokie menininkai tampa galerijos autoriais, ir tarp 
jų užmezgami ilgalaikiai partnerystės ryšiai, naudingi meno rinkoje.

Menininko ir galerijos ekonominiai ryšiai gali būti vystomi įvairiais 
būdais:
– Galerija gali įsigyti meno kūrinius tiesiogiai iš menininko ir sumokėti iš 

karto. Taip įgaunamos autorinės meno kūrinio teisės, dileris gali spręsti, 
kada ir už kokią kainą kūrinį parduos. Galima kaupti galerijos kolekciją, 
laukti, kol kūrinio vertė pakils, tačiau tai rizikinga.

– Galerija gali įsigyti meno kūrinius konsignacijos tikslais. Menininkas pa-
teikia savo darbus meno dileriui, o šis reprezentuoja menininką, rengia jo 
kūrinių parodas, turi tikslą parduoti kūrinį. Pardavus meno kūrinį dileris 
pasilieka savo procentą. Neparduotas kūrinys gali būti grąžinamas meni-
ninkui arba laikomas galerijoje neįgijus autorinių kūrinio teisių.
Pagrindinis meno galerijų pajamų šaltinis turėtų būti meno kūrinių par-

davimas rinkoje, tačiau Lietuvoje ši rinka vystosi labai lėtai, galerijos iš to 
neišgyventų, todėl dažnai joms tenka ieškoti kitų pajamų šaltinių. Užsienio 
šalyse galerijas remia valstybė. Tai suteikia galimybę dalyvauti vietinėse ir 
tarptautinėse meno mugėse, kainuojančiose brangiai. 
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X. TARPTAUTINĖ MENO RINKA, JOS YPATYBĖS.

 MENO MUGĖS, BIENALĖS IR KITI SVARBŪS MENO RENGINIAI

Meno mugės yra vienas svarbiausių renginių, kurio tikslas pristatyti ir par-
duoti meno kūrinius. Tokiuose renginiuose daug dėmesio skiriama meni-
ninkams, galerijoms bei kitoms meno organizacijoms, pristatančioms me-
nininką, tuo pačiu ir savo veiklą. Meno mugėse paskleidžiama informacija, 
užmezgami kontaktai su galerijomis, menininkais, kolekcionieriais, kurato-
riais. Menininkams atsiveria galimybės naujiems projektams. Taip pat už-
mezgami tarptautiniai prekybos ryšiai siekiant ekonominių tikslų. Tokiuose 
renginiuose lengva nustatyti kūrinio rinkos vertę – pagal tai, tarp kokių me-
nininkų pristatomas kūrėjas, kelintą kartą dalyvauja, kaip įvertinti ir perkami 
jo kūriniai. 

Meno mugėse ir parodose taip pat svarbi edukacinė veikla. Jose supa-
žindinama su vyraujančiomis meno tendencijomis, garsiausiais menininkais, 
naujausiais kūriniais, projektais ir leidiniais. Pasaulyje kasmet organizuoja-
mos įvairios meno mugės, bienalės, aukcionai – tai yra pagrindiniai meno 
rinkos plėtros renginiai. Pasisekusi mugė ar paroda pritraukia daug žiūrovų 
iš įvairių pasaulio šalių, taigi naudinga ne tik menininkui ir jį pristatančiai 
organizacijai, bet ir visai šalies ekonomikai.

Paskaitoje pristatomos garsiausios pasaulio meno mugės ir parodos, į 
kurias susirenka žymiausi pasaulio meno kritikai, prekiautojai dailės kū-
riniais, galerininkai, kolekcionieriai.

Dar XIX a. (1985 m.) susiformavusi Venecijos bienalė Italijoje yra viena 
seniausių ir svarbiausių tarptautinio meno parodų. Venecijos bienalė skirsto-
ma į šešis sektorius: vaizduojamųjų menų, architektūros, šokio, teatro, muzi-
kos ir kino. Prestižinėje parodoje dalyvauja įvairių pasaulio šalių modernaus 
ir šiuolaikinio meno atstovai. Vienas svarbiausių šiuolaikinio meno renginių 
pasaulyje yra ir nuo 1955-ųjų kas ketverius metus organizuojama šiuolaikinio 
meno paroda DOCUMENTA Kaselyje (Vokietija). Nuo pat pradžių ji sten-
giasi atspindėti vyraujančias šiuolaikinio meno idėjas, problemas. Londone 
Regent parke nuo 2003 m. kasmet organizuojama šiuolaikinio meno mugė 
FRIEZE, kurioje dalyvauja garsiausios galerijos, pristatomi šiuolaikinio meno 
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projektai, edukacinė programa. Tai vienas svarbiausių meno rinkos plėtros 
renginių D. Britanijoje. Šveicarijoje, Baselio mieste, ir Jungtinėse Amerikos 
valstijose organizuojama ART BASEL mugė. Ispanijoje – tarptautinė šiuolai-
kinio meno mugė ARCO Madrid, supažindinama su bienale MANIFESTA, 
rengiama nuo 1996 metų vis kituose Europos miestuose ir pristatančia skir-
tingų regionų garsiausius šiuolaikinius menininkus. 

Šiuolaikinio meno mugė FRIEZE ART FAIR, 2008 m., Londonas, D. Britanija
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Wilfredo Prieto „Didėjimo linija“, šiuolaikinė meno mugė FRIEZE ART FAIR, 
2008 m., Cartier apdovanojimo laimėtojas.
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Galerija „Gavin Brown‘s enterprise“ ( JAV), FRIEZE ART FAIR, 2010 m., Londonas, D. Britanija

Ekspozicija šiuolaikinio meno mugėje ARCO MADRID 2009 m., Madridas, Ispanija
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Šiaurės šalių meno mugė ART COPENHAGEN, 2008 m., Kopenhaga, Danija

Meno mugė ART BASEL, 2009 m., Baselis, Šveicarija
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Šiuolaikinio meno mugė FRIEZE ART FAIR, 2008 m., Londonas, D. Britanija

Galerija SAKSHI (Indija), šiuolaikinio meno mugė ARCO MADRID, 2009 m., Madridas, Ispanija
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Šiuolaikinio meno mugė FRIEZE ART FAIR‘ 2010, Londonas, D. Britanija
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Galerija „Varfok“ (Vengrija), meno mugė ARTVILNIUS’09, 2009 m., Vilnius, Lietuva

Galerija „Balta“, meno mugė ARTVILNIUS’ 09, 2009 m., Vilnius, Lietuva
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TARPTAUTINĖS MENO MUGĖS

FRIEZE ART FAIR, Londonas, 
D. Britanija (nuo 2003 m.)
http://www.friezeartfair.com/

VIENNAFAIR, Viena, Austrija
http://www.viennafair.at/ 

ARCO Madrid, Ispanija
http://www.ifema.es/ferias/arco/
default_i.html 

ART BASEL MIAMI BEACH, JAV
http://www.artbaselmiamibeach.com/

ART BASEL, Baselis, Šveicarija
http://www.artbasel.com/go/id/ss/

FIAC, Paryžius, Prancūzija
http://www.fiac.com/news2.html 

ART BRUSSELS, Briuselis, Belgija
http://www.artbrussels.be/index.html 

ART COLOGNE, Kelnas, Vokietija
http://www.artcologne.com/en/
artcologne/home/index.php 

BIENALĖS

VENECIJOS bienalė, Venecija Giardini 
parkas, Italija (nuo 1985 m.)
http://en.wikipedia.org/wiki/Venice_
Biennale
http://www.labiennale.org/en/Home.html 

MANIFESTA, Europos šiuolaikinio 
meno bienalė, vykstanti skirtinguose 
Europos miestuose (nuo 1996 m.)
http://en.wikipedia.org/wiki/Manifesta
http://manifesta.org/

DOCUMENTA, Kaselis, Vokietija (nuo 
1995 m. kas 5 metai)
http://en.wikipedia.org/wiki/Documenta
http://www.documenta.de/

LIVERPOOL bienalė, šiuolaikinė 
vizualiųjų menų bienalė, Liverpulis, 
Didžioji Britanija (nuo 1999 m.)
http://www.biennial.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Liverpool_
Biennial

FLORENCIJOS bienalė, Florencijoje, 
Italija (nuo 1986 m.)
http://en.wikipedia.org/wiki/Florence_
Biennale 

BERLYNO bienalė, Berlynas, Vokietija 
(nuo 1996 m.)
http://www.berlinbiennale.de/index.
php?lang=en

BUKAREŠTO bienalė, Bukareštas, 
Rumunija (nuo 2005 m.)
http://bucharestbiennale.org/about.html

SAO PAULO bienalė, Sao Paulo, Brazilija 
(nuo 1951m.)
http://www.fbsp.org.br/

http://en.wikipedia.org/wiki/Biennale 
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