RŪTA STEPANOVAITĖ
Išsilavinimas:
2020.09 – 2022.07
2015.09 – 2016.07
2006.09 – 2010.07

Kauno technologijos universitetas, Inovacijų valdymo ir antreprenerystės
magistro laipsnis
Vilniaus dailės akademija, Taikomosios grafikos magistro laipsnis (nebaigtas)
Vilniaus dailės akademija, Taikomosios grafikos bakalauro laipsnis

Asociacijos, organizacijos: nuo 2015 m. – Kultūros vadybininkų asociacijos narė ir valdybos narė. Nuo
2018 m. – Baltijos šalių tinklo Kultūros miestų komisijos pirmininkė (Union of the Baltic Cities Cultural Cities
Commission)
Stipendijos: 2017 m. Kauno miesto savivaldybės kultūros ir meno stipendija
Projektai: 2015 m. „Mokymų ciklas kūrybinių ir meno platformų atstovams“, projekto vadovė (LKT); 2017 m.
„Šiuolaikinio meno parodų pristatymo žmonėms su regos ir klausos negalia pilotinio modelio kūrimas ir
įgyvendinimas“, projekto vadovė (LKT); 2016 m. „Paroda Soviet Bus Stops“, projekto administratorė (LKT); 2016
m. „Autorių teisių mokymai aukštosioms mokykloms“, projekto administratorė (LRKM); 2017 m. „Išoriniai pojūčiai“,
projekto administratorė (LKT); 2017 m. „Tarptautinė tarpdisciplininio meno rezidencija CENTRAS“, projekto
administratorė (Kauno m. savivaldybė); 2019 m. Kauno kultūrinės veiklos stebėsenos ir analizės įrankio
vystymas“, projekto vadovė (LKT); 2019 m. „Kalnų sodas bendruomenei“, projekto vadovė (LKT); 2020 m.
„Rezidencinio formato laboratorijų įgyvendinimas ir sklaida“, projekto vadovė (LKT).
Kiti projektai: 2015 m. elektroninis žurnalas „Neu/n“, žurnalo idėjos autorė, sudarytoja (prieiga per internetą:
https://issuu.com/arthesisonline/docs/neunmag1)
Autoriniai seminarai: 2017 m. vasario-balandžio mėn. „Apie mokesčius, vykdantiems kultūrinę/meninę
veiklą“; 2016 m. „Praktiniai mokymai: vizualinė meno renginių komunikacija“
Autoriniai pranešimai: 2019 m. kovo mėn. pranešimas renginyje „Prieinamumo kultūra ir menas prieiti:
laimės vertos patirtys“, 2017 m. birželio mėn. pranešimas renginyje „Meno prieinamumas: muziejai,
bendruomenės ir socialinės atskirties grupės“.

Darbo patirtis:
2018.06, 2019.06, 2020.06

VDU Kūrybinių industrijų studijų krypties bakalauro darbų gynimo
komisijos narė
 Studentų baigiamųjų darbų vertinimas

2018.03 – 2019.03

Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros ir meno paraiškų ekspertė
 Kultūros ir meno projektų paraiškų ekspertinis vertinimas
 Kultūros ir meno individualių stipendijų paraiškų vertinimas

2017.08 – dabar

Direktorė, BĮ Kauno menininkų namai
 Veiklos strategijos kūrimas ir įgyvendinimas
 Įstaigos valdymas, personalo vadyba
 Projektų organizavimas ir įgyvendinimas
 Kauno miesto kultūros strategijos įgyvendinimas

2017.05 – 2017.12

Komunikacijos koordinatorė, dizainerė, projekto administratorė,
kuruota meninė rezidencija „Centras“
 Darbas su renginio išorine komunikacija (internetinis puslapis, socialiniai
tinklai. Reklaminių kampanijų kūrimas ir valdymas)
 Projekto dokumentacija

2016.03 – 2019.06

Komunikacijos, savanorių, edukacinių veiklų koordinatorė, asocijuotoji
narė. „Gallery Weekend Kaunas 2016, 2017, 2018, 2019“





2014.09 – dabar

Darbas su renginio išorine komunikacija (internetinis puslapis, socialiniai
tinklai. Reklaminių kampanijų kūrimas ir valdymas)
Savanorių komandos formavimas, ugdymas (iki 24 asm.)
Edukacinės renginio programos rengimas ir išpildymas

Direktorė, steigėja, VšĮ „Meno vadybos platforma” (MVP)
Įmonės steigimas, administravimas, žmogiškųjų resursų valdymas (praktikantų
ir savanorių komandos), projektų vadyba, vizualinio identiteto kūrimas,
komunikacija, edukacinių programų kūrimas
MVP valdomas ženklas „Arthesis“:
 Meno projektų valdymas, renginių organizavimas: įstaiga
bendradarbiavo/auja įgyvendinant festivalio ir rezidencijos „Centras“
2014, 2015, 2017 m. programas, esame vieni iš „Gallery Weekend
Kaunas“ 2016-2019 m. organizatorių.
 Seminarų vedimas: dalyvavimas Darbo biržos meno vadybininkų
kvalifikacijos kėlimo programoje, paskaitų skaitymas, specialybinės
studentų praktikos koordinavimas
 Meno renginių komunikacijos veikla: viešinimo paslaugų teikimas
menininkų projektams
 Šiuolaikinio meno mugių organizavimas Kaune, meno kūrinių pardavimo
strategijos kūrimas, įgyvendinimas, teisinės bazės ruošimas
 Renginių dokumentacija
MVP valdomas ženklas „Kabinetas:
 Parodų organizavimas projektų erdvėje Kaune ir visoje Lietuvoje
 Parodas lydinčių renginių organizavimas: pokalbiai su menininkais,
ekskursijos
 Edukacinių programų „Parodos anatomija“ moksleiviams apie
šiuolaikinį meną kūrimas ir įgyvendinimas
 Eksperimentinio kino peržiūrų ciklo „Kino ekscesai” inicijavimas ir
įgyvendinimas




Renginių dokumentacija
Projektų administravimas

2009.01 – 2015.01

Laisvai samdoma dizainerė-maketuotoja
 Įmonių vizualinė komunikacija: leidinių dizainas, firminio įvaizdžio
elementų kūrimas; iliustracija

2015.03 – 2015.09

Komunikacijos specialistė, Vilniaus dailės akademijos Kauno
fakultetas (terminuota sutartis)
 Darbas su įstaigos išorine komunikacija (internetinis puslapis, socialiniai
tinklai, pranešimai spaudai)
 Kūrybinių dirbtuvių ir edukacinių programų moksleiviams organizavimas
(komunikacija su švietimo įstaigomis, auditorijų pritraukimo startegijos
kūrimas ir vykdymas)
 Studentų parodų koordinavimas (komunikacijos strategija)
 Vidinė įstaigos komunikacija

2014.02 – 2015.02

Reklamos ir viešųjų ryšių vadovė, UAB „Laipiojimo centras”
 Išskirtinių produktų kūrimas, valdymas, produktų pardavimai
 Darbas su įmonės išorine komunikacija (internetinis puslapis, socialiniai
tinklai. Reklaminių kampanijų kūrimas ir valdymas)
 Vadybininkų komandos koordinavimas (žmogiškųjų išteklių planavimas,
personalo valdymas, ugdymas)
 Dabas su edukacinėmis programomis moksleiviams

2013.04 – 2014.02

Paslaugų vadovė, VšĮ „Miegantys drambliai”
 Produktų valdymas
 Komandos koordinavimas (žmogiškųjų išteklių planavimas, personalo
valdymas, ugdymas)
 Darbas su įmonės išorine komunikacija (internetinis puslapis, socialiniai
tinklai. Reklaminių kampanijų kūrimas.)

2007.02 – 2013.02

Meno vadovė, VšĮ „Viduramžių pasiuntiniai”
 Meninių šou programų kūrimas
 Renginių organizavimas
 Pramoginių produktų pardavimas B2C mugėse
Klientai: Lietuvos Krašto apsaugos ministerija, Trakų istorijos muziejus,
Lietuvos valdovų rūmai, Lietuvos kino studija ir kt.

Darbo kompiuteriu įgūdžiai: programinės ir taikomosios įrangos paketai: Adobe paketas (Photoshop,
InDesign, Illustrator), CorelDraw, MS Office (Excel, Powerpoint, Word)
Papildoma informacija: kalbos: lietuvių k. (gimtoji), anglų k. (puikiai, raštu-žodžiu), rusų k. (vidutiniškai,
žodžiu), vokiečių k. (pagrindai, žodžiu).

