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Parodų organizavimas (individualus ir konkursinis 

kūrybos viešinimas: dalyvavimo strategijos) 

 

Lekt. Vaida Stepanovaitė 

Programa 

• 09:15 – 10:30 Įvadas į bendruosius veikimo procesus 

Lietuvos meno lauke 

 Kultūrinio renginio organizavimo principai 

• 10:30 – 10:45 Pertrauka 

• 10:45 – 12:15 Įvadas į parodos organizavimą  

• 12:15 – 13:00 Pietų pertrauka 

• 13:00 – 14:30 Įvadas į parodos organizavimą (tęs.) 

 Parodos organizavimo etapai  

• 14:30 – 14:45 Pertrauka 

• 14:45 – 16:30 Parodos organizavimo etapai (tęs.) 

 

 

 

LIETUVOS MENO LAUKAS 

IR KAIP JAME VEIKIAMA.  

SĄSAJA SU PARODOS ORGANIZAVIMU 
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Veikimas meno lauke 

Meno vadybos objektas –  proceso, kurio metu 

dailininko sukurtas meno kūrinys (paslauga) 

kultūros organizacijoje pristatomas (parduodamas) 

auditorijai, valdymas. Meno vadybos proceso metu 

siekiama, kad kūrybinės dailininko veiklos 

rezultatas, t. y. meno kūrinys (paslauga), kultūros 

organizacijai tikslingai taikant vadybos funkcijas 

(planavimą, organizavimą, valdymą, motyvaciją, 

kontrolę) pasiektų auditoriją. 

 

Veikimas meno lauke 

Vidinę meno vadybos sistemą sudaro skirtingų sektorių (valstybinis, privatus, 

visuomeninis), lygių ir funkcijų (strateginė, taktinė, vykdomoji) organizacijos. 

 

Valstybinis sektorius: Valstybinės, nacionalinės institucijos (Lietuvos dailės 

muziejus), biudžetinės įstaigos – valstybės arba savivaldybės institucija, 

steigiama įstatymų numatyta tvarka, visiškai arba iš dalies išlaikoma iš 

biudžeto. 

 

Nevyriausybinis sektorius: asociacijos, labdaros ir paramos fondai bei 

dauguma viešųjų įstaigų.  

 

Privatus sektorius: verslo įmonės, privatūs asmenys.  

 

Kaip kiekvienas sektorius gali dalyvauti organizuojant parodą?  

Meno lauko veikimo sistema ir 

meno lauko dalyviai 
Valstybinės, privačios, visuomeninės meno organizacijų (muziejai, 

galerijos, atviros dailininkų dirbtuvės, gamybos ir projektavimo 

įmonės ir kt.)  

 

ir jų darbuotojų (tyrinėtojas, renginių kuratorius, vadybininkas, 

prekiautojas dailės kūriniais, rinkodaros, viešųjų ryšių specialistas)  

 

teikiamos meno renginių organizavimo, meno projektų įgyvendinimo, 

meno kūrinių pardavimo, konsultacinės ir kt. paslaugos užtikrina 

lavinamųjų, reprezentacinių, ekonominių dailės funkcijų prieinamumą 

publikai. 

 

- Veikia grįžtamasis ryšys, kuriame dalyvauja menininkai ir jų kūriniai 
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Meno lauko dalyviai 

Ekspozicinės erdvės: 

•Meno institucijos – kunsthalės, muziejai (ŠMC, NDG…) 

•Privačios, komercinės galerijos (Vartai) 

•Sąjungų galerijos (LDS, kt.); 

•Universitetų galerijos (VDU, VDA, kt.); 

•Projektų erdvės; 

•Kultūros centrai; 

•Alternatyvios, parodoms nepritaikytos erdvės (fabrikai, butai); 

•Viešosios erdvės; 

•… 

 

https://artnews.lt/institucijos  

http://echogonewrong.com/institutions/ 

Meno lauko schema 

 

ĮVADAS Į PARODOS ORGANIZAVIMĄ 

https://artnews.lt/institucijos
http://echogonewrong.com/institutions/
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Paroda 

Paroda yra tapusi viena pagrindinių šiuolaikinio meno komunikacijos 

formų. 

 

Paroda gali būti suvokiama kaip vienu iš galios instrumentų meno 

lauke. 

 

Šiuolaikinio meno parodos ne tik pristato naujausias meno tendencijas, 

bet taip pat yra ir aktyvios produkcijos erdvės, kuriose formuojamos 

naujos meno ir parodų sampratos, kuriami šiuolaikinio meno suvokimo 

parametrai. Jų kuratoriai – šiuolaikinio meno lauko ideologai, kartu su 

menininkais kuriantys šio meno turinį, jo pristatymo būdus ir 

nustatantys jo suvokimo parametrus. (Fomina, J.) 

 

 

Paroda kaip kultūrinis, 

simbolinis, ekonominis kapitalas 
Meno laukas – pagal sociologą Pierre Bourdieau, laukas yra santykių sistema 

– objektyvių santykių tarp pozicijų tinklas arba išsidėstymas, turintis savo 

taisykles, kultūrinio, simbolinio ir ekonominio kapitalo rūšių kovų vieta. Meno 

lauką P. Bourdieau suvokia kaip vidinių kovų dėl legitimizacijos lauką.  

•Kultūrinis kapitalas – arba informacinis, kapitalas, nurodantis įgytas žinias, 

išsilavinimą, informaciją, skonį, elgsenos ar kūniškąsias dispozicijas. dažniau 

veikia per legitimuotas vertybines sistemas. 

•Simbolinis kapitalas – nurodo tarp tam tikrų visuomenės grupių įgytą statusą, 

prestižą.  

•Ekonominis kapitalas – materialinių gėrybių, kurioms galima priskirti pinigus, 

padedančius užimti pirmaujančias vietas lauke, o taip pat bet kurią prekę 

plačiąja šio žodžio prasme, turėjimas. Sukauptas ekonominis kapitalas lauke 

reiškiasi aiškia / atvira ir tiesiogine galia. 

 

Koks parodos vaidmuo meno lauke pagal sampratą ir kapitalų rūšis? 

Vizualaus meno parodų tipai 

– Personalinė (vieno menininko) 

– Grupinė (kelių menininkų) 

– Konkursinė 

– Retrospektyvinė, apžvalginė, jubiliejinė 

– Muziejaus rinkinių, archyvinė 

– Plenero, simpoziumo paroda… 

 

– Nuolatinė (stacionari) 

– Laikina 

– Keliaujanti … 

 

– Bienalė (didelės apimties grupinė paroda, vykstanti kas dvejus metus, arba 

bendrinis pavadinimas, naudojamas pasikartojančiai didelės apimties parodai) 

Venecijos bienalė, Rygos bienalė, Kauno bienalė 

– Trienalė (kas 3 m.) Baltijos trienalė 

– Kvadrienalė (kas 4 m.)… Rygos skulptūros kvadrienalė 

– Documenta – kas 5 m.  
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Parodų tipai 

Paroda gali vykti įvairiose aplinkose: 

– Baltas kubas  

– Juodas kubas 

 

– Projektų erdvė 

– Alternatyvi erdvė 

– Virtuali erdvė 

– Viešoji erdvė 

– … 

 

Parodos dalyviai, pareigybės 

• Menininkas 

• Parodos kuratorius 

• Meno vadovas 

• Parodos organizatorius 

• Parodos koordinatorius 

• Parodos prodiuseris  

• Parodos architektas 

• Kuratoriaus / meno vadovo  asistentas 

• Edukatorius, mediatorius  

• Komunikacijos atstovas 

• Techninis personalas  

• … 

 

Parodos kuratorius 

• Institucijoje, galerijoje nuolatos dirbantis kuratorius 

• Ekspozicijos kuratorius (muziejaus rinkinių dalies 

kuratorius)  

• Nepriklausomas kuratorius 

 

Galimos kuravimo/parodos organizavimo strategijos:  

• dailėtyrininko  

• meno istoriko 

• meno vadybininko 

• menininko (savi)kuruojama paroda.  
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PARODOS ORGANIZAVIMO ETAPAI 

Praktiniai parodos organizavimo 

etapai 
1. Parodos idėja  

2. Parodos menininkai ir kūriniai  

3. Menininkų ir kūrinių aprašymai 

4. Erdvė 

5. Biudžetas 

6. Rėmimo paieška 

7. Komunikacijos planas 

8. Logistika 

9. Ekspozicijos įrengimas – techninis, idėjinis  

10. Parodos atidarymas 

11. Papildomos veiklos 

12. Parodos uždarymas  

• Parodos rengimas gali vykti nurodytais 

etapais, arba jie gali pagal poreikį kisti 

vietomis; 

• Net ir labai nedidelė paroda gali vykti 

remiantis visais nurodomais etapais, tik 

skirsis jų apimtis; 

• Kiekvienas etapas, jei įmanoma, gali ir 

turėtų būti atliekamas tą išmanančio 

parodos dalyvio.  

 

Praktiniai parodos organizavimo 

etapai 
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1. PARODOS IDĖJA 

Paroda:  

• gali atsispirti nuo savarankiškos idėjos, 

• gali būti teikiama paraiška teminiam 

konkursui, 

• vystoma iš paties menininko kūrybinės 

perspektyvos (pvz., personalinė paroda). 

2. PARODOS DALYVIAI  

Gali būti pateikiamas asmeninis ar atviras, viešas kvietimas 

dalyvauti parodoje, taip pat gali būti atsižvelgiama į 

reprezentuojamų menininkų sąrašą.  

 

Gali būti pristatomi jau esami kūriniai, ar kuriami nauji, ar 

esami kūriniai pritaikomi naujai erdvei pagal poreikį.  

 

Prieš parodą nustatomos kūrinių kainos ir šalims tenkanti 

kainos dalis.  

3. MENININKUS, KŪRINIUS, KURATORIUS 

PRISTATANTYS TEKSTAI 

• Menininko / kuratoriaus CV 

• Menininko / kuratoriaus kūrybinė biografija 

• Menininko kūrybos aprašymas 

• Kūrinio aprašymas 

• Kūrinio metrika 

 

Naudojama:  

• Teikiant paraišką surengti parodą galerijoje 

• Pritraukiant finansavimą parodai, ieškant partnerių 

• Viešojoje komunikacijoje 

• Pateikiant informacijai lankytojui parodoje 
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4. ERDVĖ 

Galimos erdvės parodai: 

•Meno institucijos – kunsthalės, muziejai (ŠMC, NDG…) 

•Privačios, komercinės galerijos (Vartai) 

•Sąjungų galerijos (LDS, kt.); 

•Universitetų galerijos (VDU, VDA, kt.); 

•Projektų erdvės; 

•Kultūros centrai; 

•Alternatyvios, parodoms nepritaikytos erdvės (fabrikai, butai); 

•Viešosios erdvės... 

 

•Patvirtinus erdvę, patartinai pasirašoma sutartis tarp jos ir parodos atstovų.  

5. BIUDŽETAS 

• Atlygiai organizatoriui, kuratoriui, menininkui, tekstų kūrėjui, vertėjui, 

fotografui, video operatoriui ir montuotojui, grafikos dizaineriui, 

techniniam personalui… 

• Parodinės erdvės nuomos išlaidos; 

• Kūrinių įgyvendinimo išlaidos – priemonės, medžiagos 

• Technikos įsigijimas / nuoma; 

• Kūrinių ir menininkų logistika; 

• Parodos instaliavimo išlaidos; 

• Spaudos išlaidos komunikacinei medžiagai; 

• Parodos atidarymo išlaidos; 

• Parodą lydinčių renginių organizavimo išlaidos; 

• Kūrinių draudimo išlaidos; 

• … 

6. RĖMIMO PAIEŠKA 

• Lietuvos ir tarptautiniai fondai (Lietuvos kultūros taryba) 

• Municipalinės programos (Iniciatyvos Kaunui) 

• LR ambasados, Kultūros atašė, Lietuvos kultūros institutas; 

• Privačios įmonės (finansinė, dalykinė parama); 

• Privatūs asmenys (mecenavimas); 

• Partneriai / dalykinė parama – medžiagos, paslaugos (nuoma, 

spauda, pervežimas ir kita), darbas be atlygio; 

• Priimančios parodinės erdvės indėlis.  

 

• Ką galima gauti finansine, ką dalykine parama?  

• Parengiama paraiška finansavimui gauti pagal finansuotojo gaires, 

arba pasiūlymas rėmėjams.  

• Kokias naudas galima pasiūlyti galimiems rėmėjams? 
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7. KOMUNIKACIJOS PLANAS 

• Išorinė komunikacija: Pranešimas spaudai LT ir ENG; Sklaida 

socialinėse medijose; Spausdintos medžiagos sklaida (plakatas, 

skrajutė, katalogas); Interviu, recenzija; Fotodokumentacija; 

Asmeniniai kvietimai. Kultūrinė ir plačiajai auditorijai skirta 

žiniasklaida.  

 

• Vidinė komunikacija: Parodos anotacija erdvėje; Menininkų, 

kūrinių aprašymai; Kūrinių etiketės arba parodos žemėlapis.  

 

• Svarbu: Komunikacija vykdoma prieš, per, po parodos. Parodos 

sklaidoje būtina atsižvelgti į autorių teisių apsaugos nuostatus. 

8. LOGISTIKA 

• Pagal kūrinių parametrus ir atstumą iki 

parodos atrasti ne tik pigiausią, bet ir 

patikimiausią transportavimo būdą.  

• Ieškoma transportavimo su draudimo 

galimybe.  

• Rūpinamasi atvežimu, iškrovimu, 

sukrovimu.  

9. EKSPOZICIJOS INSTALIAVIMAS 

• Kuratoriaus ir parodos architekto vizija 

derinama su ekspozicinės erdvės 

galimybėmis; parodos organizatorius 

sudaro techninių poreikių sąrašą, derina jo 

įgyvendinimą. 
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10. PARODOS ATIDARYMAS 

• Parodos pristatymas lankytojams 

(atidarymo kalba – pasirinktinai); 

• Jeigu reikia, padėka rėmėjams; 

• Gali būti įtraukiama papildoma programos 

dalis – pokalbis su parodos dalyviais, kt. 

11. PAPILDOMOS / 

EDUKACINĖS VEIKLOS 
Organizuojamos parodos atidarymo, 

veikimo, uždarymo metu. Galimos:  

• Susitikimas su menininku, kuratoriumi, kt; 

• Paskaita, skaitymas, leidinio pristatymas; 

• Edukacinė programa, galimai skirta 

įvairioms auditoroms, pvz. vaikams, 

jaunimui, kt; 

• Einamojo sklaidos plano vykdymas.  

12. PARODOS UŽDARYMAS 

Parodos uždarymo veiklos: 

•Kūrinių nueksponavimas; 

•Kūrinių logistika; 

•Parodos rezultatų (kokybinis) įvertinimas; 

•Parodos biudžeto įvertinimas, finansinė (kiekybinė) 

ataskaita.  

 

•Toliau vykdomas ir užbaigiamas parodos sklaidos planas.  
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Šaltiniai 

• Lubytė. E. Permainų svoris: dailės vadyba 

Lietuvoje 1988-2000. Mokomoji knyga 

dailininkams ir tiems, kurie jiems padeda. 

Vilnius: ArxBaltica, 2008 

 


