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Patyriminė veikla:



Šioje  patyriminėje veikloje, praleidau daug nuostabaus laiko. Labai džiaugiuosi, kad pasirinkau būtent šią veiklą. 

Labiausiai patiko bandyti piešti savo vardą graffiti raidėmis ir bandyti piešti-tapyti grafiką. Sužinojau daug naujų, 

įdomių dalykų. Praplėčiau savo žinias, sužinodama apie graffiti meną, graffiti piešinius Klaipėdoje, taip pat 

išbandžiau pati purkšti graffiti dažus su savo komanda. Dar pridursiu, kad buvome Domšaičio galerijoje, kurioje 

dar labiau praplėtėme temą ,,Grafika‘‘ ir bandėm daryti antspaudus su rašalu ir plunksna, kas man taip pat 

patiko. Manau, kad nebuvo dalykų, kurie man nepatiko, nes visur buvo be galo smagiai praleistas laikas. Ačiū 

visiems ☺ Na, o dabar pasidalinsiu keletu nuotraukų iš mūsų veiklos. 





„Džiazas” (Pilies g. 6) – jubiliejinio, 20-ojo Klaipėdos pilies džiazo festivalio proga 2014 
metais vieną iš uostamiesčio pastatų papuošė Klaipėdos menininkų sukurta Džiazo freska. 
Joje pavaizduoti žymiausios pasaulio ir šalies džiazo muzikos žvaigždės per du 
dešimtmečius koncertavusios Klaipėdos pilies džiazo festivalio scenoje. Įspūdingo dydžio, 
beveik 4 m aukščio ir daugiau nei 15 m ilgio, freskoje pavaizduoti Klaipėdoje koncertavusios 
pasaulio ir šalies džiazo muzikos žvaigždės. Dailininkai:Edvardas Šeputis-Shepa,
Egidijus Gužauskas



"Labai norėjome, kad kūrinio autorius būtų klaipėdietis. Pažinojome Edvardą Šeputį ir prašėme jį išreikšti 

mintį, kad mūsų mieste laukiami bet kokios rasės, bet kokių pažiūrų ir formato žmonės. Norėjome, kad iš 

autobuso išlipusiems žmonėms susidarytų geras įspūdis, jie nebūtinai turi pas mus apsistoti, tiesiog 

svajojome sukurti gerą nuotaiką", – pasakojo J.Jurkšienė.    Dailininkas: EDVARDAS ŠEPUTIS.

Naujasis piešinys ant sienos atsirado ne atsitiktinai – tokią puošmeną užsakė Butkų Juzės gatvės 7-

uoju numeriu pažymėtame name įsikūrusio Klaipėdos hostelio savininkai.

Piešinys ,,Paukščiai‘



Kartą gyveno ožiukas, kuris mokėjo skaičiuoti iki 10.

Bent taip pasakojo norvegų rašytojas Alfas Prøysenas, įkvėpęs to paties pavadinimo animacinį filmuką

(1968 m.), lėlinį, bet pamokomą. Be jokios priežasties ožiukas ėmė skaičiuoti visus gyvius aplink.

Skaičiuojamieji turėjo nejudėti, kitaip visas procesas būtų nepavykęs. Skaičiavimas itin greitai suerzino

visus – veršiuką, karvę, jautį, arklį ir kiaulę. Kodėl? Dailininkas: Aldis Gedutis



Ačiū už dėmesį ☺


