OKnyga / boOK

2 salė, galerija, 2 aukštas
Tarptautinė Vilniaus knygų mugė, 2018 m. vasario 22-25 d.
Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo”, Laisvės pr. 5, Vilnius
OKnyga – tai nauja neformali Vilniaus knygų mugės erdvė, kurioje savo knygos kūrimo
eksperimentus mugės svečiams ir leidėjams pristato individualų kūrybinį kelią į leidybos ir
meno pasaulį dar tik pradedantys kūrėjai,- Vilniaus dailės akademijos Grafikos,
Taikomosios Grafikos ir Grafinio dizaino programų studentai.
OKnyga- tai meninis knygos ir vizualiosios kultūros veiksmas, kuriame nėra teigiamų ar
neigiamų vertinimų ir įtakų. Pavadinime užkoduotas 0 (nulio ženklas) čia transliuojamas
kaip švarus baltas lapas, jaunojo kūrėjo startinė pozicija, naujų ir nematytų idėjų
generacijos ir betarpiško jų transliavimo laukas. Drauge pavadinime pasirodo ir
pozityvumą ir gerą nuotaiką nešantis žodelis 0K, vartojamas neformalioje kalboje,
daugiausia jaunų žmonių tarpe ir socialiniuose tinkluose, reiškiantis- „gerai”, „puiku”,
„susitarėme” ir kt., kas puikiai dera su jauno kūrėjo pozicija ir požiūriu į kūrybinį pasaulį.
OKnyga erdvės ekspozicijoje pristatoma:
• Autoriniai knygos meno objektai ir dailininko knygos
• Savilaidos principu kurti leidiniai- zinai ir komiksai
• Pieštinės ir skaitmenizuotos iliustracijos
• Iliustruoti ir animuoti leidiniai
• Vienetinės trimatės Pop-up knygos
• Iliustracijų leporello knygų paroda (Lietuvos ir Jungtinės Karalystės iliustruotojų mainai)
• Grafikos atspaudai
• Iliustracijų, plakatų, limituoto tiražo atspaudų parodos
• Video projektai, interaktyvūs žaidimai
• Speedpainting’o (greito piešimo) ir gyvo video piešimo seansai
• Jaunųjų kūrėjų individualūs prisistatymai / prezentacijos
OKnyga erdvėje veiks:
• OKioskeliai ir studentų kurta produkcija
• Kūrybinis paštas pOKštas
• OK loterija
• SpalvOK laisvalaikio ir kūrybiškumo erdvė
• Begalinė iliustracijų drobė „Infinite canvas”
• Kūrybinės dirbtuvės su iliustruotojais, dizaineriais ir menininkais

OKnyga / boOK
Programa

Ketvirtadienis, vasario 22 d.
16.00 Kūrybinės dirbtuvės su Greta Liekyte „Mylimiausių knygų viršelių kūrimas”
17.00–19.00 Gyvo piešimo seansai
Penktadienis, vasario 23 d.
14.00–17.00 Jaunųjų kūrėjų prisistatymai
17.00–19.00 Gyvo piešimo seansai
16.00–17.30 Paskaita-kūrybinės dirbtuvės „Vizualinės metaforos naudojimas. ” su Mariumi
Bartkumi.
18.00–19.30 Paskaita-kūrybinės dirbtuvės „Vizualinės metaforos naudojimas” su Mariumi
Bartkumi.
Šeštadienis, vasario 24 d.
10.00–12.00 Kūrybinės dirbtuvės su iliustruotoja Emily Hughes (Lietuvos kultūros institutas,
Vilniaus dailės akademija, POP UP Projects)
12.00–13.30 Kūrybinės dirbtuvės „Personažų-pabaisų kūrimas su vaikais ir ne vaikais” su Rasa
Jančiauskaite
13.00–13.30 Dovilės Kubrakovaitės autorinės knygos vaikams „Bambizo” pristatymas
13.30–16.00 Jaunųjų kūrėjų prisistatymai
17.00–20.00 Gyvo piešimo seansai
Sekmadienis, vasario 25 d.
13.00–14.30 Kūrybinės dirbtuvės „Absurdologija” su VDA Grafinio dizaino katedros studentėms
Domante Nalivaikaite ir Urte Ramštaite.
Visomis mugės dienomis veiks jaunųjų kūrėjų kūrinių ekspozicija ir pristatymai bei
momentinės veiklos: OKioskeliai, Kūrybinis paštas pOKštas, OK loterija, SpalvOK laisvalaikio ir
kūrybiškumo erdvė ir kt.

Projekto organizatorius Vilniaus dailės akademija
Partneris Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo”
Rėmėjai: UAB Libra Vitalis, UAB Heliopolis
Draugai: LKI, Vilniaus dailės akademijos leidykla, Vilniaus dailės akademijos spaustuvė

