
PROCESAS:

    Šia instaliacija norima parodyti, kad menas – tai ne tik galutinio jo rezultato pateikimas: 
koncertas, spektaklis, performansas ar paroda. Tai taip pat yra ilgas bei sunkus kūrybinis 
procesas, reikalaujantis ne tik daug kantrybės, įdirbio, laiko. Be viso to, kiekvienas
 menininkas žino, kiek šio proceso metu yra sunaudojama įvairių priemonių, 
kiek idėjų ir variantų tenka atmesti, norint pasiekti kuo geresnių rezultatų.
      Instaliacija susideda iš kelių stiklinių, prie pastato sienų 
pritvirtintų vamzdžių, kurie yra pildomi įvairiomis „meno atliekomis“, 
tokiomis kaip nepavykę eskizai, pieštukų drožlės, dažų 
tūtelės, nudėvėti šokių batai ir panašiai. Viršutiniai  
vamzdžiai skirti Vilniaus Dailės Akademijos 
Kauno fakulteto studentams, o apatinį 
išilgai pastato pritvirtintą vamzdį pildyti
galės visi miesto menininkai 
bei svečiai.

VASARA - R
AMYBĖ

STUDIJOS - G
YVENIMAS

PERŽIŪROS - IŠ
KROVA

MENO ŽIEVĖS
1 GRUPĖ:
Domas Tvarijonas, Marija Širvinskaitė,
Patricija Markevičiūtė, Evelina Augustaitytė,
Klaudija Miškūnaitė, Dominyka Norbontaitė,
Kamilė Povilaitytė 





Kaip pagrindinę meninę išraišką pasirinkome šviesą ir spalvas,
nes per tai žmogus pažįsta pasaulį. Tam naudojome Saulės
skleidžiamą šviesą, kuri yra Žemės gyvybės šaltinis, o jos
sukuriamos spalvos – žmogaus psichologinis atsakas į šviesą.
Taip pat, nuo šviesos neatsiejama šešėliai, kurie papildo vienas
kitą ir dirba kartu meno kūrinyje. Apjungus visa tai virš gatvės
suprojektavome instaliaciją, kuri dienos metu gatvę „nudažo“
įvairiomis spalvomis paimtomis iš dailininko paletės. Ši
instaliacija juda kartu su saule, dienos pradžioje mesdama šešėlį
ant vieno pastato sienos ir dienos pabaigoje ant kito.
Taip pat, nusprendėme pakeisti kelias senas akmenines
grindinyje esančias plyteles į naujas – stiklines bei šviečiančias
ir į jas integruoti jutiminius daviklius, kurie reaguotų nuo
paspaudimo. Praeiviams užlipus ant tam tikrų pažymėtų plytelių
keistūsi gatvės apšvietimas, tuo pačiu padarantis gatvę
dinamiškesne.
Siekiant įtraukti praeivius, gatvėje sukūrėme zoną, kurioje
kiekvienas galėtų laikinai įsiamžinti ir palikti atspaudą, kartu
dalyvaudamas gatvės kūrybos procese. Tam būtų panaudota
termochrominiai dažai, kurie nuo temperatūros pokyčių keičia
spalvą.
Kaip dar vieną meno rūšį, pasitelkėme garsą. Gatvėje įmontavus
judesio daviklius, praeiviams praeinant gatve grotų melodija, taip
sukuriant dar ryškesnę emociją.

ARTERIJA

KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS 2021M. KAUNO FAKULTETAS. LEK. DEKANAS PROF. JONAS AUDĖJAITIS
STUDENTĖS : VYGANTĖ KRŪMINIA, EGLĖ RADVILAVIČIŪTĖ, GABRIELĖ ŽEMGULUTĖ, GRETA SOIKINĖ, MEDEINĖ SINKEVIČIŪTĖ,
MINTĖ GIRČYTĖ, SANDRA PUŠINSKAITĖ.







LOKACIJOS SITUACIJA:                                                                                        VIZUALIZACIJA I.

INSPIRACIJOS:

ESKIZAI:

ARCHITEKTŪROS KATEDRA, 2021 M.M., 3 GRUPĖ: LIUTAURAS SKRIVECKAS, KAROLINA NIKOLAJENKO, STAINYS PAULIUS, ŠUMSKAS NOJUS,  SAFONOVAITĖ AUSTĖJA, SINKEVIČIŪTĖ HERTA, GRUPĖS VADOVAS J. AUDĖJAITIS

KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS “ARTERIJA”

ARTERIJA
Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto
viešą meninę erdvę po atviru dangumi –
ARTeriją sukūrėme vadovaudamiesi žmo-
gaus kraujagyslių principu. Kiekvieno 
žmogaus arterija pradeda kelionę širdyje.
Taip pat ir menas. Jis gimsta menininko
šiširdyje, o  tada  atsitinka kelionė.  Kelionė, 
kurią  pavaizdavome gatvėje, kurią  patirs
kiekvienas  pėstysis matydamas  pulsuo-

jančias bei užsidegančias pagal žmogaus ėjimą 
arterijas, kurios lyg „pažadins“ menininkų
darbus.  Nuo judesio daviklių įsijungia ne tik
 šviesos, bet ir ekranai su muzika.Taip ši vieta 
tampa intampa interaktyvia meno erdve. Mūsų projekto 
tikslas – leisti žmogui,praeinančiam ARTeriją, 

pasijausti meno dalim,
pritraukti jo dėmesį bei pamatyti „kūrybos
kelionę“, kuri atsitinka tik kai prisiliečia 

žmogus.

SITUACIJOS PLANAS:

LED APŠVIETIMAS
ĮSIJUNGIANTIS 
NUO JUDESIO DAVIKLIŲ

VIZUALIZACIJA II



ARTERIJA

DARBĄ ATLIKO: 7 GRUPĖ:
Evelina Simokaitytė, Dominykas Telyčėnas, Kornelija Kudrevičiūtė, Emilis Sergūnas, Justė Šakinytė, Indrė Petkevičiūtė, Remigijus Apneris. Koordinatorius.: Rimantas Giedraitis

II variantas
Plokštuminė konstrukcija organiškai išsirango per gatvės erdvę 
tarsi paslaptinga gyvastis. Jos veidas išduoda tapatybę - tai 
Kauno mitinis žvėris. Jis neturi apibrėžto kūno, nes visa jo esatis 
sudaryta iš kultūros, kuri neturi formos ir juda tarsi kiekvieną 
paliečianti gija.  Būtent tai ir simbolizuoja ARTerija – pulsuojanti 
meno gmeno gysla, kuria srūva modernios idėjos. Kostrukcija sukurta iš 
metalo, todėl ji atspari atmosferos poveikiui.  Konstrukcijos juoda
 spalva simbolizuoja tai, kas antgamtiška, paslaptinga, - vieni iš 
Kauno mitinio žvėries bruožų. Besikeičiančios konstrukcijos 
plokštumų padėtys suteikia konstrukcijai dinamiškumo, o tai 
yra vienas iš esminių ir paties Kauno tapatybės bruožų: 
nuolat augti, kisti, tobulėti. Konstrukcija turi tiek poilsinę zoną
 – suoleliu – suolelius, ant kurių prisėdus galima apmąstyti meninės patirties
 momentą, tiek interaktyviąją – į ateitį nukeliančias hologramas.
 Į konstrukcijos vertikalias dalis iš abiejų pusių įmontuojama po 
8 vamzdelius, iš kurių leidžiami garai ir vanduo. O holograminis 
vaizdas yra rodomas iš projektoriaus, kuris tvirtinamas ant priešais
 esančios horizontaliosios konstrukcijos dalies. Hologramos – tai 
naujausi meno kūriniai. Parodos keičiasi keturis kartus per metus, 
vvyksta atidarymai. Kiekvienam lankytojui leidžiama patirti meną ne 
tik transcendentiniu būdu, bet ir ziniu – per kūno pojūčius. Tai dar 
viena modernumo išraiška, kuri yra neatsiejama Kauno esaties dalis – 
žvelgti į ateitį, ieškant netikėtų sprendimų. Mitinis žvėris stengiasi 
užtikrinti šios Kauno tapatybės bruožo išsaugojimą, nuolat 
transformuodamasis ir apsireikšdamas vis kitomis kultūros formomis,
 tai bus galima išvysti ir V. Kuzmos gatvėje. 

I variantas
Plokštuminė konstrukcija išsiraizgo per gatvės erdvę tarsi 
kultūros gija. Būtent tai ir simbolizuoja ARTerija – pulsuojanti 
meno gysla, kuria srūva modernios idėjos. Kostrukcija sukurta 
iš metalo, todėl ji išlieka apsaugota nuo bet kokios mechaninės 
pažaidos.  Konstrukcijos juoda spalva simbolizuoja tai, kas 
aantgamtiška, paslaptinga. O būtent toks ir yra Kauno mitinis 
žvėris, į kurį įsikūnija konstrukcija. Besikeičiančios konstrukcijos 
plokštumų padėtys bei formos suteikia konstrukcijai dinamiškumo, 
o tai yra vienas iš esminių ir paties Kauno tapatybės bruožų: nuolat 
augti, kisti, tobulėti. Konstrukcija turi tiek poilsinę zoną – suolelius, 
ant kurių prisėdus galima apmąstyti meninės patirties momentą, tiek 
interaktyviąją – projektoriai perteikia projekcijas ant didžiųjų konstrukcijos 
plokštumplokštumų. Projektoriaus rodomi vaizdiniai – tai naujausi modernaus meno 
kūriniai. Parodos keičiasi keturis kartus per metus, vyksta atidarymai. Konstrukcija
 ir joje pateikiamos parodos yra modernizmo vienis, atskleidžiantis Kauno identitetą, 
kuris pasižymi optimistiniu mentalitetu ir ambicingais naujovių siekiais. Kaunas atrakino 
šią savo tapatybės dalį tarpukariu (1918-1940 m.), sukurdamas modernizmo architektūros
 fenomeną. Visa tai niekur nedingo – šiandieninis Kaunas ir toliau išlieka ištikimas 
vidinei ritmingai pulsuojančiai modernizmo arterijai. Šio proceso vyksmą galima 
mmatyti per įvairias kultūros formas, o vieną iš jų užčiuopti bus galima ir  
V. Kuzmos gatvėje – kultūrinio optimizmo gijoje.





VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJA KAUNO FAKULTETAS   I  KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS  I  MENINĖS ERDVĖS KONCEPCIJA V. KUZMOS G. 
 STUDENTAI : AKVILĖ BARONAITĖ, GABRIELĖ IBĖNAITĖ, GODA ŠIMKUTĖ, ROKAS STEPONAVIČIUS, LIUCILĖ PAJUODYTĖ, LUKAS MARGELIS, IEVA RUDAITYTĖ   I   DĖST. TOMAS KULEŠA     

T U N E L I S



TUNELIO PRADŽIA

VEIDRODINĖ TUNELIO DALIS

METALO LAKŠTO INTARPAS PER VISĄ GATVĖS PLOTĮ

TRINKELIŲ DANGA 

POŽEMINĖ PERĖJA

TUNELIO PABAIGA

IDĖJA:  TIKSLAS SUKURTI MENINĖS ERDVĖS KONCEPCIJĄ, KAD ERDVĖ PATI BŪTŲ MENO
KŪRINYS, VEIKTŲ NUOLAT IR TAPTŲ RYŠKIU VIETOVĖS TRAUKOS TAŠKU. PAGRINDINIU MŪSŲ 
AKCENTU TAMPA POŽEMINĖ PERĖJA, KURI JUNGIA NEMUNĄ SU KAUNO SENAMIESČIU. SIEKIAME 
ĮPRASMINTI ŠIĄ KELIONĘ, SUKURIANT ILIUZINĮ VEIDRODINĮ TUNELĮ V. KUZMOS GATVĖJE. TUNELIS
GATVĖS ERDVĘ PADALINA Į DVI DALIS - IŠRYŠKĖJA DU KELIAI - TUNELIS VEDANTIS LINK NEMUNO
IR TAKAS, LAIPTAIS JUNGIANTIS MUITINĖS G. SU VYTAUTO DIDŽIOJO TILTU. PATEKĘS Į ŠIĄ GATVĘ 
ŽMOGUS, PASIRINKĘS VIENĄ  AR KITĄ KELIĄ  PAJUSTŲ KOKIA YRA TRAPI RIBA TARP REALYBĖS IR
 ILIUZIJOS PASAULIO.

MUITINĖS G.

MUITINĖS G.

KARALIAUS MINDAUGO PR.
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PĖSČIŲJŲ TAKAS PRIE UPĖS

NEMUNAS

SITUACIJOS SCHEMA



KARALIAUS MINDAUGO PR.

MUITINĖS G.

Tunelio segmentai - metalo lakštai, padengti veidrodžiu. Kiekvieno
segmento šonuose, įrengtas LED juostų apšvietimas, reaguotų
į žmogų esantį tunelio viduje. 

 Tunelio tarpus grindinyje užpildo metalo lakštai, kurie tęsiasi
per visą gatvės plotį, apjungdami šiuos du kelius.    
 

 

  

TUNELIS
Stačiakampio formos, veidrodinis tunelis prisitaiko prie aplinkos,
susilieja su ja, tuo pačiu  ją sujaukdamas ir iškreipdamas vaizdą.
Tunelį sudaro skirtingų dydžių segmentai, kurie per visą ilgį 
prisitaikydami prie gretimo pastato langų išdėstymo, sukuria
ritmą. Ritmas sukurtas aplinkos objektų pabrėžia dinamišką 
tūrį. Tunelis žemėjantis, gatvės pradžioje siekia 4m, o pabaigoje 
sumažėja iki požeminės perėjos aukščio. Aukščio skirtumas,
sukuria įtraukimo pojūti, todėl neabejojame, kad praeinantis 
žmogus akimirksniu būtų “įtrauktas” į tunelį. 



POŽEMINĖ PERĖJA

T U N E L I S

TUNELIS ĮLENDANTIS Į POŽEMINĘ PERĖJĄ  ĮPAREIGOJA PRATĘSTI RITMĄ IR JOS VIDUJE.
ANT PERĖJOS SIENŲ ĮRENGIAMI VEIDRODINIAI SEGMENTAI, O TARPUOSE JŲ  LED APŠVIETIMAS.



 INSPIRACIJOS, PRADINĖS IDĖJOS  
 



Kūrybinės dirbtuvės -

ARTERIJA
VDA KF VIEŠA MENINĖ ERDVĖ PO ATVIRU DANGUMI – KAUNAS 2022

MENINĖS ERDVĖS ARTERIJA LOKACIJA – V. KUZMOS G., KAUNAS, LIETUVA

DARBĄ ATLIKO:

Urbanavičiūtė Austėja

Saveraitė Žymantė

Pociūtė Urtė

Viliušytė Vaiva

Janavičienė Elita

Lekauskaitė Vakarė

Tamašauskaitė Beatričė



VANDUO



KONCEPTAS

V. Kuzmos gatvę galima būtų apibūdinti kaip gana statišką ir 

sustingusią. Tačiau ši gatvė turi išskirtinį susisiekimą su šalia tekančiu 
Nemunu, kurį galima pasiekti tiesiai gatvės gale esančia požemine 

perėja. 

Vanduo visų pirma yra gyvybės šaltinis, jis pilnas judesio ir tėkmės. 

Semdamosi įkvėpimo iš vandens dinamiškumo ir norėtume pagyvinti ir 

išjudinti V. Kuzmos gatvę, padaryti traukos tašku tiek Kauno miesto 

gyventojams, tiek svečiams. 

Išsikeltas tikslas - sukurti koncepciją erdvės, kuri leistų eksponuoti 

menininkų kūrinius, rengti renginius.



BANGOS KARKASAS

Virš galvų suformuojamas banguojantis skliautas, padarytas iš tankaus vielinio 

tinklo ir pritvirtinamas prie pastatų fasadų, leidžiantis eksponuoti įvairias 
instaliacijas. 2022 metais siūlomos sezoniškumą atspindinčios instaliacijos



ŽIEMA

Plokštelės sukuriančios 

užšalusios bangos įspūdį



PAVASARIS

Spalvas keičiantis stikliukų debesis



VASARA

Kilnojama rūko sistema 

atgaivinanti praievius 
karštą vasaros dieną



RUDUO

Lietų imituojantys lašeliai



KITŲ INSTALIACIJŲ PAVYZDŽIAI



POŽEMINĖS PERĖJOS SIENOS

Karkasinė banga lūžta ir 

išsilieja mazge, kuris yra prie 
įėjimo į požeminę perėją. Tokį 

efektą gali sukurti reljiefinės 

blizgios plokštės



PURSLŲ PROJEKCIJA

Ant požeminės perėjos sienų 

įrengtų projektorių pagalba 
raibuliuotų vanduo, lytų lietus, 

taškytūsi bangų purslai, siūbuotų 

upės vandenų dumbliai. Tokiu 

būdu sukuriamas povandenio 

tunelio įspūdis



VEIDRODINIAI LAIPTAI

Praėjus požeminę perėją vanduo 

nuteka laiptais žemyn į Nemuną –
tokį įspūdį sukuria veidrodiniai 

laiptai. Neįprastas blizgesys taip 

pat patraukia praeivių dėmėsį, 

skatina nuklysti nuo kelio ir 

patyrinėti kas dedasi viršuje.



AČIŪ UŽ DĖMĖSĮ



Veidrodžiai, šviesos instaliacijos 
ir geometrinės formos įkvepia modernumo i
storinei Kauno vietai, taip sukuriant priešpriešą 
tarp naujo ir seno, praeities ir ateities. 
Laužytos formos veidrodinis stogas dengia 
skersgatvį  ir sukuria šviesos ir erdvės žaismą 

Pagrindinė idėja – per šiuolaikines priemones įprasminti išskirtinį skersgatvį tarsi 
arteriją, jungiantį istorinę Senamiesčio gatvelę ir Nemuną. ,,Žvilgsnis į ekraną – žvilgnis 
į ateitį”. Skirtingais metų laikais spalvotu apšvietimu ir ekspozicijomis kuriama 
dinamiška nuotaika ir atmosfera, pvz: šaltuoju sezonu sukuriamas šilumos įspūdis 
pasitelkiant šilto spektro spalvas, vasarą atvirkščiai – sukuriamas šalčio įspūdis. 
Skersgatvio modernus architektūrinis apibendrinimas sukuria galimybę ištrūkti iš 
kasdienio miesto ritmo ir nukelia į modernybės iliuzijų erdvę, kuri visais metų laikais 
bus pritaikyta dinamiškam kitimui ir kiekvieno miesto gyventojo ar turisto įdomiam bus pritaikyta dinamiškam kitimui ir kiekvieno miesto gyventojo ar turisto įdomiam 
atradimui, klaidžiojant po Kauno Senamiesčio gatves. 

Apsauga nuo vandalizmo – skersgatvyje įmontuotos stebėjimo kameros, suolams 
naudojamos patvarios medžiagos, stogas ir ekranai montuojami aukščiau, kur nebūtų 
lengvai pasiekiama ir sugadinama.

Po stogu – poilsio zona su 
netaisyklingos laužytos formos suolais, 
kurie yra transformuojami ir gali judėti: 
taip neuždaromas pravažiavimas automobiliams

Laiptai taip pat padengti 
veidrodinėmis plokštėmis

ŽVILGSNIS Į ATEITĮ

Tarp fasadų langų įmontuojami LED
ekranai, kuriuose gali vykti meno 
kūrinių ekspozicijos. 

Muitinės gatvė 2 komplekso pastatai mena senąją Kauno istoriją 
– nuo XV amžiaus LDK valdovų rezidencijos praėję daug 
istorinių etapų – čia buvo įsikūręs vienuolynas, valstybinės 

įstaigos, ligoninė, o galiausiai meno akademija. 



KUZMOS G. IŠKLOTINĖ

INSPIRACIJA

12 GRUPĖS KOMANDOS NARIAI: N. ARMONAS, G. JUŠKA, B. RAGINAITĖ, E. DABAŠINSKAITĖ, M.L. VAIDOTAITĖ   DĖSTYTOJA. LEKT. G. KANČAITĖ 

INSPIRACIJA KILO IŠ SENOS SULANKSTOMOS FOTO KAMEROS.

ŠIOJE ERDVĖJE YRA SUKURTAS SULANKSTOMAS STOGAS

PO JUO YRA  AMFITEATRAS SKIRTAS KŪRYBINĖMS DIRBTUVĖMS,

SUSITIKIMAMS AR KITOM ĮĮVARIOM VEIKLOM.

ŠI ERDVĖ BŪTŲ SKIRTA VISIEM VDA NARIAM ARBA

ĮVAIRIOMS BENDRUOMENĖMS. VIDUJE VYKSTANTIS VEIKSMAS,

BŪTŲ LYG DIRBANTIS KAMEROS MECHANZIMAS.BŪTŲ LYG DIRBANTIS KAMEROS MECHANZIMAS.

NUO STOGO KRAŠTO GALĖTŲ NUSILEISTI

EKRANAS, KURIAME BŪTŲ GALIMA IŠVYSTI PER KŪRYBINES 

DIRBTUVES NUVEIKTUS DARBUS, STUDENTŲ, KITŲ 

MENININKŲ KŪRINIUS AR ĮVAIRIAS VAIZDINES INSTALIACIJAS.

 ANT IŠRAIŠKINGŲŲ  KUZMOS G. LAIPTŲ TAIP PAT YRA SUKURTAS

AMFITEATRAS, NUO KURIO PRAEIVIAMS BŪTŲ GALIMA ATSISĖSTI

BEI STEBĖTI EKRANĄ.BEI STEBĖTI EKRANĄ.

VAIZDO KAMERA



ARTERIJA
Vieta:
V. KUZMOS GATVĖ KAUNE

APRAŠAS:

ARTERIJA- dinamiška ir V. Kuzmos
gatvės rekonstrukcijos vizija, kuri
atveria miestui dar nematytas idėjas
ir galimybes, siekdama integruoti ne
tik informacines, bei menines idėjas
ir šiuolaikinį apšvietos
interaktyvumą, tačiau kviečia
visuomenę įsitraukti ir panirti į
laisvesnį, judresnį ARTERIJA gatvės
energetikos sanbūrį. Pagrindinis
projekto akcentas - visiškas
monotonijos ignoravimas šviesomis, -
kitimas/judėjimas, kuris
besivystančioms ir nuolat
kintančioms aplinkybėms bando
atspindėti ir pasivyti nuolat
beikeičiantį gyvenimo stilių.
Sukuriamas stogelis, kuriam
naudojamas organinis stiklas. Jis
suskirstomas į netaisyklingas
formas, kurios susilieja į bendrą
visumą ir sukuria raštą ir primena
pačią Arteriją, kuri taip glaudžiai
yra susijusi su Vladu Kuzma. Prie
stiklo plokščių sujungimų sukuriamos
led juostos, kurios vakaro metu gali
nušviesti gatvę norimomis spalvomis.
ARTERIJOS - kintančios spalvos,
tarsi yra nuoroda į Kauno mieste
vykstančias aktualijas, renginius ir
to meto vertybes. Stiklas taip pat
pasidengia įvairioms progoms
specialiai sukurtus raštus,
piešinius ir aktualius užrašus. 

VAIZDAI PRIEŠ REKONSTRUKCIJĄ:

ESKIZAI:

2021M. KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS VDA KAUNO FAKULTETE,13GR., LEKT. 
 KRISTINA ANCIUTAITĖ, STUD.,- SIMONA MICKEVIČIŪTĖ, AURIMAS ALINSKAS,
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INSTALIACIJA “ARTERIJA”

Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto 
vieša meninė erdvė po atviru dangumi, 
esanti V. Kuzmos gatvė tarp dviejų VDA 
pastatų. Ši unikali ir judri erdvė mūsų pro-
jekte virsta arterija- konkuliuojančia, ba-
guojančia raudona konsutrukcija. Pati in-
staliacija iš abiejų pusių kviečia užeiti ir pa-
tirti, ką reiškia būti tarsi kraujo dalele. Ar-
terija yra pagaminta iš perdirbto plastiko 
atsiremiant į dabartines tvarumo tendenci-
jas. Pati intaliacija jau pati yra meno kūri-
nys, bet šioje erdvėje galima ir eksponuoti 
kitų menininkų darbus.

Darbą atliko: Ūla Lekečinskaitė, Gabrielle Soliman, Anaïs Krebs, Aistė Žobaitė, Kamilė Kevėnaitė, Ieva Baltrušaitytė, Gustė Pilsudskytė.
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