
Nemokamų edukacinių amatų veiklų diena Vilniuje –  

MANO AMATAS PRIEŠ 100 METŲ! 

 

Nuo 2007 metų Vilniaus dailiųjų amatų asociacijos narių galerijose-dirbtuvėse kiekvieno 

mėnesio pirmą trečiadienį vyksta nemokami amatų demonstravimai, pristatymai, ekskursijos, 

edukaciniai užsiėmimai, parodos Vilniaus miesto gyventojams ir svečiams pagal Vilniaus miesto 

savivaldybės Dailiųjų amatų, etnografinių verslų ir mugių programą. Nepraleiskite progos prisiliesti 

prie senųjų amatų ir semtis žinių iš profesionalių amatininkų, kurie yra šios programos dalyviai. Tegu 

kiekvieno mėnesio pirmas trečiadienis būna skirtas Vilniaus amatų tradicijų puoselėjimui! 

Pirmąjį 2018 m. lapkričio mėn. trečiadienį – lapkričio 7 d. – kviečiame apsilankyti Asociacijos 

narių galerijose-dirbtuvėse ir sudalyvauti įvairiose nemokamose veiklose, skirtose Lietuvos valstybės 

atkūrimo šimtmečiui ir Europos kultūros paveldo metams pažymėti. Amatų tematika – „Mano amatas 

prieš 100 metų“. Dėl detalesnės informacijos ir registracijos prašome kreiptis kontaktais, nurodytais 

prie kiekvienos galerijos-dirbtuvių. Su veiklų aprašymais ir laikais prašome susipažinti žemiau. 

Savivaldybės amatų programą kuruoja Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra, įgyvendina 

– Vilniaus dailiųjų amatų asociacija. Daugiau informacijos: www.vsaa.lt, www.vdaa.lt  

 

Senųjų amatų dirbtuvės, Savičiaus g. 10, Vilnius 

 Evaldo Babensko juvelyrinių papuošalų rekonstrukcijų paroda. Paroda veiks iki lapkričio 11 

d. Laikas: 11:00-19:00 

 Ekskursijos po Senųjų amatų dirbtuves. 

Laikai: 11:30-12:00, 13:00-13:30, 15:00-15:30 

 Šešėlių teatro istorija ir užkulisų virtuvė. Kuo šimtametes tradicijas skaičiuojantis šešėlių 

teatras yra įdomus šiandien?  

Šešėlių teatro spektaklis „Kaip Ežiukas ir Meškiukas dangų keitė“. Aktorė Ieva Stašelytė, 

dailininkė Šarūnė Pečiukonytė.  

Laikas: 13:00-14:00 

 Kaip stiklą pjaustė prieš 100 metų? Stiklo pjaustymas rėžtukais. Meistrė Daiva Jusiūtė-

Tarailienė.  

Laikas: 14:00-15:00 

 Lietuviško skiautinio siuvimas pagal XIX a. skiautinio analogą, rastą Palangoje ir saugomą 

Lietuvos nacionalinio muziejaus fonduose. Meistrė Gražina Kriaunevičienė.  

Laikas: 17:30-19:00 

Kontaktai registruotis: 

Tel. +370 5 2125169 

El. paštas: vdaa.dirbtuves@gmail.com 

http://www.vsaa.lt/
http://www.vdaa.lt/


 

Vitražo manufaktūra, Stiklių g. 6, Vilnius 

Registracija nereikalinga. Laikas: 11:00-19:00 

Paroda „Stiklas ║ Grafika“ 

Tai yra trečioji “Duetų” paroda. Šiuo parodų ciklu siekiama padėti parodų lankytojams suvokti, kaip 

vitražo amatas per 100 metų vystėsi ir keitėsi, atsakydamas į drąsias naujas estetines kryptis bei 

impulsus, charakteringus nūdienos menui bendrai. Atskleisti, kaip naujos technologijos skatina 

menininkus ieškoti stikle neribotų potencialų, būdingų pačiai medžiagai ir amatui. 

Kontaktai pasiteirauti: 

Tel.: +370 5 2121202 

El. paštas: info@stainedglass.lt 

 

Juvelyrikos mokykla „Vilnensis“, Dominikonų g. 7/20, Vilnius 

Atvirų durų diena galerijoje. Laikas: 12:00-18:00 

Edukacinis užsiėmimas – žiedo, kuris jau nesikeičia ir 100, ir 300 metų, gamyba. Meistras Darijus 

Gerlikas.  

Kontaktai registruotis: 

Tel. +370 5 2123143, Mob. +370 611 00640 

El. paštas: darijus@vilnensis.eu 

 

Sauluva, Pilies g. 36, Vilnius 

Laikas: 12:00-16:00 

Velykinių margučių marginimo demonstravimas ir mokymas (pageidautina atsinešti kiaušinių, jeigu 

norite išmokti marginti). Meistrė Marija Banikonienė. 

Kontaktai registruotis: 

Tel. +37068643906 

Tel. 8 5 2121696 

El. paštas: info@sauluva.lt 

 



Tautodailininko Klaido Navicko dirbtuvės, Basanavičiaus g. 29, Vilnius 

Laikas: 17:30-20:00 

Karpinių, kurių tradicijos skaičiuoja 100 ir daugiau metų, gamybos dirbtuvės. Meistras Klaidas 

Navickas. 

Kontaktai registruotis: 

Tel. + 370 686 10804 (Klaidas) 

Tel. +370 687 90650 (Eglė) 

El. paštas: info@klaidaspapercuts.lt 

 

Vilniaus puodžių cechas, Užupio g. 9/ Paupio g. 2-20, Vilnius 

Laikas: 11:00-19:00 

Buitinė keramika: lipdymas ir  dekoravimas spalvotais angobais. Mokymai skiriami tarpukario 

Vilniuje veikusių Aleksandro Azarevičiaus (A. Azarewicz) keramikos dirbtuvių atminimui. 

Kontaktai registruotis:  

Tel. nr.: +370 659 99040 

El. paštas: info@pottery.lt 

 

Baltijos gintaro meno centras, Šv. Mykolo g. 12, Vilnius 

Laikas 10:00-16:00 

Susipažinimas su Baltijos gintaro istorija, gintaro apdirbimo demonstravimas.  

Kontaktai registruotis: 

Tel.: 8 5 2120499 

El. paštas: info@ambergallery.lt 

 

Juodosios keramikos atvira dirbtuvė „Molio laumė“, Naugarduko g. 20, Vilnius 

Laikas: 17:00 

Vyks kūrybinė laboratorija – žiesto puodelio dekoravimas bei savita meninė interpretacija. 

Užsiėmimo metu bus pasakojama apie juodąją keramika, jos istoriją bei ištakas. 



Kontaktai registruotis: 

Tel. nr. +37060418901 

El. paštas: blackceramicscentre@gmail.com 

 

Amatų gildijos keramikos dirbtuvė, S. Skapo g. 3-34, Vilnius 

Laikas: 11:00-19:00 

Vyks edukacinis užsiėmimas, kurio metu bus gaminami švilpukai.  

Kontaktai registruotis: 

Tel.: +370 5 2120520 

Mob. +370 645 38044 

El. paštas: amatu.gildija@gmail.com 

 

Galerija  „Menas sau“, J.Basanavičiaus g.16/5 Mindaugo g., Vilnius 

Laikas: 12:00-19:00 

Praktinio užsiėmimo metu lankytojai galės išbandyti tiesioginį augalo antspaudavimą ant audinio. 

Meistrė Gintarė Skapienė. 

Kontaktai registruotis: 

Tel.: +370861273522 

El. paštas: menas.sau@gmail.com 

 

Amatų ir menų centras „Nauja Sirena“, Mėsinių g. 9, Vilnius 

Laikas: 13:00 ir 16:30  

Galerijoje vyks mokymai „Odos amatas prieš 100 metų“. 

Mokymų metu bus pasakojama apie odinį krepšelį prieš 100 metų ir dabar. Taip pat bus mokoma 

patiems pasigaminti mažą odinį krepšelį, skirtą smulkiems suvenyrams ar papuošalams sudėti.  

Kontaktai registruotis: 

Tel.: 8 5 212 6601 

El. paštas: sirenaserap@gmail.com, liusija.p@gmail.com 



Galerija  „Meno niša“, J. Basanavičiaus g. 1, Vilnius 

Galerijoje-dirbtuvėje „Meno niša“ iki lapkričio 17 d. vyks Jolantos Kyzikaitės paroda „Be galo“. Jos 

kūryba buvo pristatyta aštuoniose autorinėse parodose ir daugiau nei 60 bendrų parodų Lietuvoje ir 

užsienyje (Budapešte, Kiolne, Maskvoje, Paryžiuje, Briuselyje ir Vienoje). 

Kontaktai pasiteirauti: 

Tel. nr.: + 370 640 38221 

El. paštas: sonata@menonisa.lt 

 


