Menų spaustuvė – tai šiuolaikinių scenos menų centras,
atviras visiems kūrybingiems žmonėms ir norintiems jais
tapti.
Įsikūrusi gyvybingą kelių šimtmečių istoriją menančiose
buvusios spaustuvės patalpose, Menų spaustuvė senas
sienas pildo nauju turiniu, ypatingą dėmesį skirdama
šiuolaikiniams scenos menams.
Ji suteikia galimybę kūrybinėmis veiklomis užsiimančioms
nevyriausybinėms organizacijoms kurti, o žiūrovui – išvysti
tai, ko nerodo kiti teatrai.

po Menų spaustuvės stogu kuria:
* STALO TEATRAS (Auksinio scenos kryžiaus laureatė, režisierė ir aktorė * LIETUVOS ŠOKIO INFORMACIJOS CENTRAS (didžiausio šiuolaikinio šokio
Saulė Degutytė)
festivalio Lietuvoje „Naujasis Baltijos šokis“ organizatorius)
* TEATRO LABORATORIJA ATVIRAS RATAS (ne vieną apdovanojimą pelnęs * Low Air Urbanistinio Šokio Teatras (gatvės ir šiuolaikinio šokio teatras,
režisierius Aidas Giniotis)
choreografai – Auksinio scenos kryžiaus laureatai Airida Gudaitė ir Laurynas
Žakevičius)
* VYČIO JANKAUSKO ŠOKIO TEATRAS (choreografas, Auksinio scenos * ŠOKIOS TEATRAS DANSEMA (bene vienintelė kompanija prodiusuojanti
kryžiaus laureatas Vytis Jankauskas)
šokio spektaklius vaikams, choreografė – Auksinio scenos kryžiaus laureatė
Birutė Banevičiūtė)
* Fotografas Darius Petrulaitis; filmų post-produkcijos kompanija KOSTO * TEATRAS “CEZARIO GRUPĖ” (Lietuvoje ir Graikijoje kuriantis režisierius
Cezaris Graužinis)
STUDIJA
* Lietuviškų trumpametražių filmų agentūra "Lithuanian Shorts" ir kino * ŠIUOLAIKINIO ŠOKIO ASOCIACIJA (vienijanti šiuolaikinio šokio šokėjus ir
organizacija "Čiobreliai" (atstovauja Lietuvos trumpametražių filmų kūrėjus choreografus Lietuvoje)
užsienyje, rengia Trumpametražių filmų festivalį)
* Stage Strangers kūrybinis susivienijimas su Pauliumi Tamole, Dominyku

* RAUDONOS NOSYS Gydantys klounai (socialinė klounada, kurios tikslas –

Vaitiekūnu, Agne Ramanauskaite ir Mantu Stabačinsku

reguliarūs klounų apsilankymai pas vaikus: vaikų ligoninėse; vaikų namuose;
specialių poreikių turinčių vaikų ugdymo įstaigose/susibūrimuose; kitose
įstaigose, kurios rūpinasi vaikais, turinčiais fizinių, emocinių, elgesio,
psichologinių, psichinių negalavimų ar sutrikimų)

Per 2016 metus Menų spaustuvėje jau įvyko daugiau nei 250 renginių, buvo
pristatytos 11 festivalių programos, žiūrovus kvietė 14 premjerinių darbų, 18
užsienio kūrėjų pastatymų.
Parodėme 76 pasirodymų vaikams, 52 šokio spektaklius, 11 šiuolaikinio cirko
pasirodymų, kvietėme į operas, koncertus, parodą ir net kelis madų
pristatymus.

Menų spaustuvės projektai:
* 2015 m. dešimtąjį jubiliejų atšventė tarptautinis šiuolaikinio cirko festivalis
„Naujojo cirko savaitgalis“ (festivalis pristatantis geriausias šiuolaikinio cirko
trupes iš užsienio ir leidžiantis pasirodyti pradedantiems Lietuvos cirko
artistams, rengiami seminarai scenos menų profesionalams, užsiėmimai
vaikams ir šeimoms)

* 2016 m. sausio 19-24 d. jau šeštą kartą įvyko tarptautinis festivalis
vaikams ir jaunimui „KITOKS“ (buvęs pavadinimas „Kitoks teatras vaikams“) –
pristatantis naujausius Lietuvos kūrėjų darbus, skirtus mažiausiai auditorijai
ir inovatyvius bei netradicinius užsienio trupių pastatymus

* 13 m. vykdomas projektas jauniesiems menininkams „Atvira erdvė“ – tai
galimybė jauniems ir pradedantiems kūrėjams debiutuoti profesionalioje
scenoje. Šioje programoje pirmuosius savo darbus pristatė, dabar jau gerai
žinomi režisieriai Vidas Bareikis, Agnius Jankevičius, Artūras Areima;
choreografai Lora Juodkaitė, Airida Gudaitė ir Laurynas Žakevičius; trupės
„Liūdni slibinai“ ir kt.

* Tarptautinių rezidencijų projektas – suteikiantis galimybę užsienio
menininkams kurti ir repetuoti Menų spaustuvėje, o mūsų šalies menininkams
išvykti į užsienio partnerių erdves. Atvykę menininkai rengia seminarus,
kūrybines dirbtuves, bendrauja ir kuria kartu su vietiniais menininkais.

* Menų spaustuvė, kartu su rezidentais – šokio teatru Dansema – atstovavo Lietuvai viename didžiausių meno festivalių Europoje – Ediburgo Fringe

Menų spaustuvės prodiusuoti ir šiuo metu repertuare esantys spektakliai:
* muzikinis koliažų spektaklis jaunimui „59‘Online“ – 2014 m. keturi
spektaklio kūrėjai buvo įvertinti Auksinių scenos kryžių komisijos: spektaklio
kompozitorė Rita Mačiliūnaitė apdovanota, kaip Geriausia metų kompozitorė,
aktorius Dainius Jankauskas išrinktas geriausiu Jaunuoju menininku, o
spektaklio režisierė Loreta Vaskova ir šviesų dailininkas Povilas Laurinaitis
nominuoti Geriausio jaunojo menininko kategorijoje.

* animacijos spektaklis „Tėčio pasaka“, 2014 m. apdovanotas Auksiniu
scenos kryžiumi kaip Geriausias spektaklis vaikams , o kūrybinė komanda –
Andrius Kirvela ir Gediminas Šiaulys – nominuoti už Geriausią scenografiją ir
šviesų dizainą.
* gatvės šokio spektaklis „Feel-Link“ – autoriai Airida Gudaitė ir Laurynas
Žakevičius už šį debiutinį darbą nominuoti Auksiniam scenos kryžiui

* spektaklis jaunimui „Ribos“. 2014 m. Panevėžyje vykusiame X KAMERINIŲ * muzikinis spektaklis vaikams „Gaidelis pinigautojas“. Spektaklio kūrėjai A.
SPEKTAKLIŲ FESTIVALYJE spektaklis išrinktas geriausiu festivalio spektakliu ir Dubra ir Š. Datenis 2013 m. apdovanoti Auksiniu scenos kryžiumi Jaunojo
apdovanotas Didžiuoju prizu.
menininko kategorijoje
* (ne) labai spektaklis „Contemporary?“, 2014 m. apdovanotas Auksiniu scenos kryžiumi nominacijoje „Metų scenos reiškinys“, o vienas idėjos autorių ir
atlikėjų Mantas Stabačinskas – paskelbtas Geriausi metų šokėju.

Pasiūlymas Jūsų įmonei.
Menų spaustuvė:
(a) gali skirti Jūsų įmonei ir Menų spaustuvės patalpose pristatyti savo prodiusuotą spektaklį, kurį Jūs galėsite padovanoti savo kolektyvo šeimoms,
skirti socialiai remtinoms grupėms, partneriams, klientams ir pan.

(b) gali garantuoti galimybę mažiausiai keturiems Jūsų kolektyvo atstovams kartą per mėnesį apsilankyti mūsų renginiuose (bilietų barteris)
(c) lengvatinėmis sąlygomis ir iš anksto suderinus gali suteikti savo erdves Jūsų įmonės renginiams
(d) Esant poreikiui, gali įtraukti Jūsų įmonės darbuotojus ir jų šeimos narius į Menų spaustuvės socialinę-edukacinę veiklą (savanorystė, edukaciniai
renginiai, ekskursijos jaunimui ir pan.)
(e) Gali skirti vietą Jūsų logotipui visoje 2017/2018 m. sezono Menų spaustuvės reklaminėje medžiagoje: plakatuose, lankstinukuose, programėlėse,
internetiniame Menų spaustuvės puslapyje, baneriuose, spaudos/ televizijos/radijo reklamose, socialiniuose Menų spaustuvės profiliuose
(f) Gali skirti vietą Jūsų logotipui 2017/2018 m. sezono leidžiamose repertuariniuose lankstinukuose (kartą per mėn. 2000 vienetų) skleidžiamų Vilniaus
mieste bei patalpins Jūsų įmonės banerį specialioje Menų spaustuvės interneto svetainės srityje
(g) Esant galimybei, gali organizuoti menininkų dalyvavimą jūsų rengiamose reklaminėse kampanijose, pristatymuose
(h) Turite idėjų ir pasiūlymų? Mes pasirengę!

Lauksime laiško adresu jolita@menuspaustuve.lt

