
Nacionalinės dailės galerijos Edukacijos centras kviečia besidominčius 

fotografijos ekologija! 

 

Kai fotografijos mus supa iš visų pusių, patys fotografuojame ir tais vaizdais keičiamės 

kasdien, kai keliaujant fotografuotis turistinėse vietose nekyla rankos, nes internete vistiek 

rasi šimtus geresnių vaizdelių, Nacionalinės dailės galerijos Edukacijos centras siūlo – 

išmok rūšiuoti ir perdirbti fotografinius vaizdus! 

Gruodžio 6 d. Nacionalinėje dailės galerijoje 

atidaromos trys su fotografija susijusios parodos: 

„Siūlau naują pasaulį. Vito Luckaus (1943–1987) 

fotografijos retrospektyva“, „Vaizdų vieta. 

Lietuvos fotografija iliustruotuose žurnaluose XX 

a. 7-8 dešimtmečių sandūroje“ ir  „90x60. 

Lietuvos fotografijos parodų plakatai. 1970–

1987“. Nuo gruodžio 14 d. pradedamos dvi 

vaikams ir jaunimui skirtos šeštadieninių 

kūrybinių dirbtuvių serijos, lydėsiančios šias 

parodas. 

Pirmoji serija “Vaizdų sluoksniai” skirta 

išbandyti fotografinių „sumuštinių“ techniką – 

Vito Luckaus kūryboje šis analoginės fotografijos montažo metodas, kai perdengiami keli 

skirtingi vaizdai, įgavo daugiaprasmį ir šmaikštų pavidalą. Dirbtuvių dalyviai sužinos, kodėl 

V. Luckus mėgo “sumuštinius”, kur ieškodavo jiems medžiagos ir kaip juos eksponuodavo, o 

kartu su fotografais Gintu Kavaliausku ir Egidijumi  Kabošiumi iš VŠĮ „Atvirosios 

fotografijos dirbtuvės“ naudodami didintuvus, ryškalus ir pincetus kurs savo 

fotomontažus–“sumuštinius”. Kviečiame dirbtuvių dalyvius atsinešti savo fotonegatyvus.   

Kūrybinių dirbtuvių datos, laikas ir amžiaus apribojimai (užsiėmimai ne 

tęstiniai, registruotis į vieną pasirinktą užsiėmimą): 

Gruodžio 14 d. 11-14 val. (9-15 m.). 

Gruodžio 14 d.15-18 val. (16-25 m.). 

Vitas Luckus. Iš ciklo „Požiūris į senovinę fotografiją". 

1969–1983. Fotografo archyvas (JAV),  
Tatjanos Luckienės-Aldag nuosavybė. 



Sausio 11d. 11-14 val. (9-15 m.). 

Sausio 11d. 15-18 val. (16-25 m.). 

Sausio 25 d. 11-14 val. (9-15 m.). 

Sausio 25 d. 15-18 val. (16-25 m.). 

Antroji kūrybinių dirbtuvių serija “Vaizdų vieta” skirta suprasti V.Luckaus vystytą 

menininko albumo idėją ir iliustruotų žurnalų tradiciją. Dirbtuvių dalyviai sužinos, kokius 

pasakojimus iš savo ir pasiskolintų fotografijų kūrė V. Luckus bei kodėl prieš 40 metų 

lietuviškuose žurnaluose buvo daug meninių fotografijų. Padedami jaunų, bet jau 

pripažintų fotografų Paul Paper, Monikos Janulevičiūtės ir Santos Katkutės, dirbtuvių 

dalyviai mokysis įvairią fotografinę medžiagą (iš mados, architektūros, kino žurnalų, 

laikraščių, reklaminių bukletų) jungti į šiuolaikinių fotografų mėgiamus savadarbius vaizdų 

albumus – fotozinus. Dirbtuvės skirtos jaunimui nuo 15 iki 25 m. 

Kūrybinių dirbtuvių datos: 

Sausio 4 d. 12-14.30 val., dirbtuves ves Paul Paper. 

Sausio 18 d. 12-14.30 val., dirbtuves ves Monika Janulevičiūtė. 

Vasario 1 d. 12-14.30 val., dirbtuves ves Santa Katkutė. 

Dirbtuvių dalyvių sukurti fotografiniai „sumuštiniai“ ir fotozinai bus publikuojami 

specialiai kūrybinių dirbtuvių serijai sukurtame tinklaraštyje. 

Užsiėmimai nemokami, tačiau vietų skaičius ribotas ir būtina išankstinė registracija 

su patvirtinimu el. p. edukacija@ndg.lt, tel.: (8 5) 219 59 61. 

Projekto rėmėjai: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, VšĮ „Atvirosios fotografijos 

dirbtuvės“. 

 


