Nuo 1990 iki 2020
Sukurk asmeninę vizualią istoriją Europos arba nacionaline istorine tema
1-as žingsnis: išsirink temą
Iš pateikto sąrašo išsirink temą, kuri asmeniškai susijusi su tavimi arba kitu, tavo pažįstamu
žmogumi, kuris galėtų apie tai papasakoti.

2-as žingsnis: suplanuok savo istoriją
Skirk laiko pasirinktos temos apmąstymui: kaip norėtum kurti savo asmeninę vizualią
istoriją?
Gali rinktis:
A. Sukurti vizualią istoriją, paremtą asmenine patirtimi, arba
B. Paimti interviu iš pažįstamo žmogaus (draugo, šeimos nario, pažįstamo, t. t.), kuris
asmeniškai susijęs su tavo pasirinkta tema1.
Pagalvok, kokia galėtų būti tavo pasakojimo pagrindinė idėja ir sukurk planą / siužetinę liniją
/ minčių žemėlapį. Nepamiršk, kad pagrindinė projekto idėja yra atskleisti temą, jungiant
fotografiją ir tekstą, bet, jeigu kyla kitokios kūrybinės idėjos (poema, paveikslas, video
darbas ir pan.), drąsiai kurk tau patinkančia forma!

3-as žingsnis: daryk ir rink nuotraukas
Gali:
A. gauti nuotraukų iš artimųjų, draugų ar pažįstamų2,
B. fotografuoti pats,
C. derinti A ir B variantus.
Prieš darydamas ar rinkdamasis nuotraukas atidžiai pagalvok, kaip jos papildys tavo
pasakojamą istoriją. Visos naudojamos nuotraukos turi būti originalios (t. y. ne paimtos iš
interneto).
Patarimas: nuotraukas daryk kūrybingai! Gali fotografuoti savo sukurtus piešinius,
kasdienius daiktus, įdomesnius objektus ir pan.

Jeigu savo istorijoje naudosi pašnekovų suteiktą informaciją, pasakojimus, svarbu gauti jų rašytinį
sutikimą.
2
Jeigu nori naudoti nuotraukas, kurias darė tavo kalbintas žmogus, taip pat reikia gauti jo rašytinį
sutikimą.
1

4-as žingsnis: sukurk ir įkelk savo istoriją
1. Išsirink informatyviausias nuotraukas (mažiausiai 1 - daugiausiai 5) ir sujunk jas su
antrame žingsnyje kurtu planu / siužetine linija.
2. Parašyk galutinį istorijos variantą (ne daugiau kaip 250 žodžių) ir nuspręsk, kokia
eilės tvarka nori pateikti nuotraukas (jeigu turi daugiau nei vieną).
3. Sugalvok dėmesį patraukiantį pavadinimą.
4. Sugalvok pavadinimą ir trumpą aprašymą kiekvienai nuotraukai.
5. Užrašyk istorijai tinkamas grotažymes (#hashtags). Visuomet naudok grotažymę
#shiftingwalls_eu.
6. Įkelk savo istoriją į @shiftingwalls_eu Instagram paskyrą arba į bet kokią kitą paskyrą
su grotažyme #shiftingwalls_eu.

