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Vilniaus senamiesčio
ROTARY klubas
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Kuriame ir įgyvendiname edukacines programas, skirtas moksleiviams ir jaunimui
Edukacinė programa vyresniųjų klasių moksleiviams ir suaugusiems parodoje

MAIŠTAS BUDUARE
XX a. aštunto dešimtmečio mada. Iš Aleksandro Vasiljevo kolekcijos
Taikomosios dailės muziejuje
GĖLIŲ VAIKAI
Manote, jog hipių judėjimas yra seniai užmirštas, o jų idėjos prarado vertę ir šiuolaikiniam žmogui yra visiškai nesuprantamos?
Tačiau yra žmonių, kurie jaučia nostalgiją ir žavisi šiuo judėjimu, todėl hipių stilius, maniera ir vertybės vis dar tebeturi milžinišką
poveikį šiandieniam mūsų gyvenimui. Užsiėmimo metu pamėginsime visi kartu pasigilinti, kodėl hipiškas gyvenimo stilius neišnyko,
o tapo mūsų kasdienės kultūros dalimi. Praktinėje užsiėmimo dalyje kursime populiarius hipių rankų darbo aksesuarus: draugystės
juostelę ir kaklo papuošalą su taikos simboliu.
MAIŠTINGIEJI PANKAI
Užsiėmimo metu kalbėsime apie pankų judėjimą – vieną įdomiausių ir radikaliausių aštunto dešimtmečio jaunimo subkultūrų.
Jis turėjo tokį stiprų poveikį, jog net ir dabar, praėjus daugiau nei trims dešimtmečiams, vis dar egzistuoja, įgavęs naujas formas.
Išsamiau pasigilinsime į pankų filosofiją, pagrindines idėjas, gyvenimo būdą, meninę raišką ir, aišku, aprangos stilių. Praktinėje
dalyje kursime pankų stiliaus aprangos detales: antsiuvus, ženkliukus.
DISKO STILIAUS SPINDESYS
Disko (disco) mada radosi diskotekose ir klubuose aštunto dešimtmečio viduryje. Priešingai nei kiti to meto mados stiliai, šis
neturėjo politinio atspalvio. Nuo pat pradžių jis pasižymėjo nevaržoma muzikos, šokio, pramogų laisve ir įspūdinga apranga.
Ryškiaspalvės platėjančios kelnės, blizgantys apdarai, pūstų plaukų perukai, dideli spalvoti akiniai, masyvūs žėrintys papuošalai ant
rankų iliustruoja disko stiliaus madą. Užsiėmimo metu klausysimės kultinių žvaigždžių: grupės „ABBA“, Donna Summer plokštelių,
ir koliažo technika kursime disko stiliaus kostiumus.

Užsiėmimai vyksta Taikomosios dailės muziejuje (Arsenalo g. 3A, Vilnius)
antradieniais–penktadieniais nuo 11 iki 17 val.
Užsiėmimai vedami moksleivių grupėms (10–25 asm.). Kaina vienam moksleiviui – 1 Lt (0,29 EUR)
Informacija teikiama ir užsakymai priimami tel. (8 5) 212 1813; 262 8080
Išsamesnė informacija apie Meno pažinimo centro edukacines programas skelbiama
internetinės www.ldm.lt svetainės skyrelyje „Edukacija. LDM Meno pažinimo centras“

