vilniaus
dizaino
kolegija
KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS MOKSLEIVIAMS 2022m. Pavasario semestras
INTERJERO DIZAINAS
Data

Laikas

Pavadinimas

Aprašymas

Grupė

iki 20
žmonių

"Mano svajonių
kambarys"

Tikslas: supažindinti moksleivius su interjero koncepcijos
(ang. moodboard) kūrimo metodu. Apdailos medžiagų,
baldų, apšvietimo ar kitų aksesuarų komponavimas,
minties ir idėjos išreiškimas pasitelkiant koliažo techniką.
Viso proceso metu moksleiviai analizuos informaciją,
darys vaizdų atranką, komponuos elementus lape ir kurs
savo svajonių kambario vaizdą.

2022.04.12
10:00-12:00
2022.05.10

Dėstytojas

Priemonės

I. Žukauskaitė

Priemonės: žirklės,
baltas/spalvotas A4
popierius, pieštukiniai
klijai, pieštukai, seni
žurnalai/laikraščiai

iki 20
žmonių

MADOS DIZAINAS
Data

Laikas

Pavadinimas

Aprašymas

Grupė

Dėstytojas

Priemonės

10:00-12:00

„Šiandieniniai
mados stiliai.
Sukurk aksesuarą
sau!"

Tikslas: pažinti pagrindinių stilių charakterinius elementus
bei sukurti aksesuarą sau.

iki 20
žmonių

E. Sakalinskaitė Beinaravičienė

Priemonės: popierius,
kartonas, žirklės, klijai,
aliejinė pastelė, spalvoti
pieštukai, markeriai.

2022.04.12

2022.05.10

TAIKOMOJI FOTOGRAFIJA
Data

Laikas

Pavadinimas

Aprašymas

Grupė

Dėstytojas

Priemonės

iki 12
žmonių

G. Kuncaitis

Priemonės: Juoda lipni
juosta, dvipusis juodas
A4 formato lapas
(kieivienam dalyviui)

iki 15
žmonių

B.
Jakubauskaitė

Priemonės: paruošti
daiktų fotografavimui

2022.04.29

12:00 Katedros
vedėja pristato
katedrą. 12:30 kūrybinės dirbtuvės
F3 auditorijoje

"Analoginės
fotografijos
magija –
pasidaryk savo
fotoaparatą!"

Kūrybinių dirbtuvių metu moksleiviai bus supažindinami
su Camera obscura reiškiniu. Bus trumpai pristatyta
reiškinio atsiradimo istorija ir jo pritaikymas pirmiesiems
fotoaparatams, o po to Camera obscura bus išbandoma
praktikoje. Naudojant pinhole fotoaparatą susitikimo
metu bus sukurtas grupės portretas, o nuotrauka
atspausdinta, naudojant kontaktinio spausdinimo
metodą. Kiekvienas dalyvis turės progą pasigaminti savo
pinhole fotoaparatą! Todėl prašome dalyvių atsinešti
labai svarbią priemonę - 0,5l talpos skardinę.

2022.05.27

12:00 Katedros
vedėja pristato
katedrą. 12:30 kūrybinės dirbtuvės
F5 auditorijoje

„Režisuoto
natiurmorto
fotografija"

Ar gali natiurmorto fotografavimas tapti linksmu ir
žaismingu užsiėmimu? Kaip pažadinti savyje kūrybiškumą
ir pamatyti pasaulį neįprastu kampu? Kūrybinių dirbtuvių
metu bus fotografuojami režisuoti natiurmortai su
žaismingais pavadinimais. Natiurmortų objektais taps
netikėta aplinka ir joje esantys žmonės. Dalyvių prašome
turėti fotografuojančius mobilius telefonus.

VAIDYBA

Data

Laikas

Pavadinimas

Aprašymas

Grupė

Dėstytojas

Priemonės

"Aktorinio
meistriškumo
mankšta"

Kūrybinių dirbtuvių metu moksleiviai kartu su studentais
praktiškai dalyvaus Vaidybos paskaitoje, kurios metu bus
įtraukti į nuostabų procesą – aktorinio meistriškumo
mankštas. Atlikdami aktorines užduotis, dalyviai ne tik
galės realioje aplinkoje susipažinti su vaidybos
studijomis, bet ir pabendrauti su Vaidybos katedros
studentais.

iki 10
žmonių

Justina
Jukonytė

Dalyvių prašome dėvėti
patogią aprangą ir
avalynę.

2022.05.02

14:00 katedros
vedėja pristato
katedrą; 14:30 val.
kūrybinės dirbtuvės
LJ auditorijoje

Data

Laikas

Pavadinimas

Aprašymas

Dėstytojas

Priemonės

2022.05.06

9:00-11:35

Spalvotyra

Susipažinsite su spalvotyros pagrindais.

iki 20
žmonių

Rūta Mickienė

Priemonės: spalvotas
popierius, teptukai,
žirklės, popierius, klijai,
vandeniu skiedžiami
dažai.

2022.05.13

9:00-11:35

Šriftas ir
tipografija

Susipažinsite su šrifto kūrybos specifika

iki 20
žmonių

Linas Spurga

Priemonės: popierius,
liniuotė, pieštukas, juodi
markeriai, trintukas,
rapitografai

2022.05.20

9:00-11:35

Plakato Menas

Susipažinsite su plakato meno kūrybos specifika.

iki 20
žmonių

Pijus Burakas

Priemonės: popierius,
piešimo priemonės
(pieštukai, markeriai ir
pan.)

2022.04.25

Grupė

KONTAKAI INFORMACIJAI
Karjeros centro vadovė
Ugnė Steponavičiūtė
mob. tel. 8 690 69906, el. p. kc@dizainokolegija.lt

