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AIŠKINAMASIS ŽODYNĖLIS

Meno asociacija (sąjunga): organizacija, 
vienijanti turinčius bendrą pomėgį menui 
ir įvairioms jo formoms asmenis; jos narių 
grupė, kuri kuria meną ir tarpusavyje 
dalinasi galimybėmis rengti parodas, 
aukcionus, konferencijas ir kt.

Kas yra meno asociacija? / https://www. 
joinit.org/blog/what-is-an-art-association

Meno centras: vieta, kuri tarnauja kaip 
meninės veiklos ar domėjimo ja traukos 
židinys; statinys ar pastatų grupė, skirta 
menui, muzikai, teatrui ir kt.

Lexico / https://www.lexico.com/definition/ 
art_centre

Meno konkursas: fizinis arba internetinis 
renginys, leidžiantis menininkams pade-
monstruoti savo darbus, dalyvaujant kitiems 
kolegoms. Darbus vertina autoritetinga 
teisėjų komisija, nuo kurios sprendimo 
priklauso galimybė gauti piniginę paskatą ar 
galimybę surengti parodą.

Viskas apie meno konkursus / 

https://www.artistsnetwork.com/art-busi-
ness/understanding-art-competitions-impor-
tance/

Meno mugė: grupinis parodinių stendų 
renginys, kuriame dalyvauja įvairios galeri-
jos, kolektyvai, kuratoriai,  ir nepriklausomi 
menininkai, pristatantys savo meno kūrini-
us vietos ir tarptautiniams kolekcininkams. 
Mugė paprastai trunka 4–6 dienas ir vyksta 
didžiuosiuose pasaulio miestuose.

Ashey Garner. Kas yra meno mugė? / Tribeca 
Printworks / https://www.tribecaprintworks. 
com/what-is-an-art-fair

Meno galerija: pastatas, kuriame meno 
kūrinius gali pamatyti visuomenė; vieta, kur 
rodomi meno kūriniai ir juos galima įsigyti.

Kembridžo anglų kalbos žodynas (internete) /  
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/ 
english/art-gallery

Meno rezidencija: menininko apgyvendin-
imo programos ir kitos rezidencijų galimy-
bės menininkams ir kitiems kūrybiniams 
specialistams laikinai pasilikti ir dirbti kitur. 
Rezidencijos siūlo palankias kūrybai sąlygas 
ir teikia svečiams su tuo susijusias paslau-
gas, pavyzdžiui, darbo patalpas, dalykinius 
ryšius, žiūrovų auditoriją ir kt.

Kas yra rezidencijos? / https://www.tran-
sartists.org/en/what-are-residencies

Skaitmeninis menas, kažkada vadintas 
kompiuteriniu menu arba naujųjų medijų 
menu, reiškia meną, sukurtą naudojant 
programinę įrangą, kompiuterius ar kitą 
elektroninę įrangą.

Eden Gallery. Kas yra skaitmeninis menas 
/ https://www.eden-gallery.com/news/
what-is-digital- 
art
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Aplinkos menas, dar vadinamas ekologiniu 
menu, apima keletą skirtingų meno formų 
ir praktikų, kuriamų sąveikaujant su aplinka 
ir ją reprezentuojant.

The Art Story. Aplinkos menas / 

https://www.theartstory.org/movement/envi-
ronmen- 
tal-art/

NFT (nepakeičiamieji žetonai) / kriptom-
enas: nepakeičiamieji žetonai yra unikalūs 
ir nekeičiami vienetai, kurių duomenys 
saugomi saugioje skaitmeninėje knygo-
je, vadinamojoje blokų grandinėje (angl. 
blockchain). NFT leidžia atsekti kriptom-
eno kūrinio kūrėją, kūrinio rinkos vertę ir 
nuosavybę.

My Modern Met. 2021-ųjų geriausieji: Top 12 
NFT menininkų ir kriptomeno projektų / 

https://mymodernmet.com/nft-artists-2021

Pop-up galerija: laikinoji galerija ar paroda, 
kuri trunka nuo dienos iki mėnesio ar il-
giau, dažnai rengiama netradicinėje erdvėje, 
pavyzdžiui, parduotuvės vitrinoje ar menin-
inko studijoje.

Viskas, ką reikia žinoti apie Pop-Up 
galerijas / Artsy.net / 

https://partners.artsy.net/resource/
pop-up-galleries/

Socialiai įtraukios / aktyvistinės praktikos: 
socialiai įtrauki praktika apibūdina dalyvau-
jamojo pobūdžio meną, kuriamą bendradar-
biaujant, kai žmonės dažnai įtraukiami kaip 
darbo priemonė ar medžiaga.

Tate. Socialiai įtrauki praktika / 

https://www.tate.org.uk/art/art-terms/s/so-
cially-engaged-practice

Gatvės menas siaurąja prasme tapatinamas 
su grafičiais, kuriamais viešose vietose ir 
dažniausiai be leidimo, tačiau iš tikrųjų api-
ma platesnį medijų spektrą ir labiau susijęs 
su grafiniu dizainu.

Tate. Gatvės menas / 

https://www.tate.org.uk/art/art-terms/s/
street-art
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NFT / Kriptomenas NFT reiškia nepakeičiamąjį žetoną. Tai unikalūs ir nekeičiami du-
omenų vienetai, saugomi saugioje skaitmeninėje knygoje (angl. 
blockchain). Kadangi kiekvienas iš jų turi savo šifravimo kodą, 
kurio negalima nulaužti, jie galioja kaip autentiškumo sertifikatai. 
NFT leidžia atsekti kriptomeno kūrinio kūrėją, kūrinio rinkos vertę 
ir nuosavybės teises. Tai leidžia autentifikuoti NFT kaip ir tradicinį 
paveikslą.

Vaizduojamieji menai Vaizduojamojo meno kūriniams būdingi sąlygiški tikrovės vaizdai. 
Tai – kūriniai, kuriuos galima net tik pamatyti, bet ir paliesti. Jie 
neturi praktinės, buitinės paskirties. Terminas „dailė“ darosi per 
siauras gausiems šiuolaikinio meno reiškiniams apibrėžti ir dėl to 
daug kur jis keičiamas platesne „vaizduojamojo meno“ sąvoka. 

Pagal medžiagas ir išraiškos būdus, vaizduojamasis menas skirsto-
mas į: 

tapybą

skulptūrą

teatrą

grafiką

kino filmus

fotografiją

Šių apibrėžimų nereikėtų priimti pernelyg griežtai, nes daugelis 
meno disciplinų (scenos menas, konceptualusis menas, tekstilės 
menas) apima vizualiųjų menų ir kitų rūšių menų aspektus. Taip 
pat į vaizduojamąjį meną įtraukiami taikomieji menai, tokie kaip 
pramoninis dizainas, grafikos dizainas, mados dizainas, interjero 
dizainas ir dekoratyvinis menas.

2 priedas: Mokymo programa

https://lt.wikipedia.org/wiki/Tapyba
https://lt.wikipedia.org/wiki/Skulpt%C5%ABra
https://lt.wikipedia.org/wiki/Teatras
https://lt.wikipedia.org/wiki/Grafika
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kino_filmas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Fotografija
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Europos Komisijos parama šio leidinio rengimui 
nereiškia pritarimo jo turiniui, kuriame pateikiama 
autorių nuomonė, todėl Europos Komisija negali 
būti laikoma atsakinga už informaciją panaudotą 
šiame leidinyje. 
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