Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus kūrybinė veikla už 2011 metus.

2011 m. buvo paruošta ir įvykdyti 7 meniniai projektai, iš kurių: du tarptautiniai, trys respublikiniai, du
Klaipėdos skyriaus projektai, keturios jubiliejinės parodos , dvi parodos Kultūrų komunikacijų centro
Parodų rūmuose, trys parodos kituose Lietuvos miestuose ir užsienyje
1. Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus menininis projektas ”Emocija”, kuratorius Virginijus
Viningas, kuriame dalyvavo 30 skyriaus dailininkų ir jaunieji Klaipėdos dailininkai svečių teisėmis.
Buvo išleistas parodos katalogas.
2. Jau trečiasis Respublikinis meninis projektas “Mažoji plastika III”, parodos kuratorius Saulius Bertulis.
Projekte dalyvavo 30 dailininkų iš įvairių Lietuvos miestų. Buvo išleistas parodos katalogas.
3. Tarptauitinis meninis projektas – pleneras “Kristijonas Donelaitis. 300 metų jubiliejų pasitinkant”, kuris
vyko Tolminkiemyje.
10 dienų, 10 tapytojų iš LDS Klaipėdos skyriaus ir Kaliningrado gyveno ir kūrė Tolminkiemyje.
Plenero kuratorė Violeta Jusionienė. Plenero metu sukurti darbai buvo eksponuoti Tolminkiemyje,
plenero uždarymo metu, Kaliningrade istorijos ir meno muziejuje, Klaipėdos galerijoje, Vilniuje
Lietuvos Respublikos seime, šiuo metu paroda eksponuojama Suomijoje, Salo mieste, Toliau bus
perkelta į Helsinkį. Buvo išleistas parodos katalogas.
4. Tarptautinis meninis projektas “Mus vienija Baltija” . Priojekto kuratorė Violeta Jusionienė.
Tai pirmas žingsnis pasirašant kultūrinio bendradarbiavimo sutartį su Latvijos dailininkų sąjunga. 2011
metais lapkričio mėnesį Klaipėdos dailininkų Liudviko Natalevičiaus, Edvardo Malinausko, Arūno
Mėčiaus, Dalios Kirkutienės, Petro Lukošiaus, Virginijaus Viningo, Dalios Skridailaitės, Algirdo
Vadoklio tapybos darbų paroda buvo eksponuojama Rygoje “Hapy ART gallery “. Gruodžio mėnesį 9
Rygos dailininkai eksponavo tapybos darbus Klaipėdos galerijoje.
5. Respublikinis taikomojo meno projektas “Atspindys”. Projekto kuratorė Violeta Jusionienė. “Atspindžio”
projekte dalyvavo Klaipėdos, Vilniaus, Šiaulių ir Kauno taikomojo meno dailininkai. Projekto pagrindas
buvo veidrodis.
6. Klaipėdos skyriaus tapytojų meninis projektas “Klaipėda mano miestas”. Projekto kuratorė Violeta
Jusionienė. Projekte dalyvavo 6 tapytojai . Šis projektas buvo įvadas į šiais metais organizuojamą
Klaipėdos skyriaus parodą pažymint Klaipėdos miesto 760 metų jubiliejų.
7. Respublikinis meninis projektas “Moteris, raudonas vynas, ir…” Klaipėdos ir Šiaulių dailininkų paroda
buvo skirta moters dienos progai.
Visi projektai buvo anonsuojami ir reklamuojami, vietinėje bei Respublikinėje spaudoje, Televizijoe,
internete.
Svečių teisėmis buvo surengtos penkios meninių projektų parodos:
1. Tarptautinis meninis projektas “Stiprus vanduo” Grafika. Kuratorė grafikė iš Rygos - Nelė Zirnytė.
Projekte dalyvavo grafikai iš daugelio pasaulio šalių ir Lietuvos. Klaipėdą atstovavo Danutė Žalnierūtė.
2. Tarptautinis Baltijos šalių meninis keramikų projektas paroda “Pavasaris 2011” Parodos kuratorė Živilė
Bardzilauskaitė. Kaunas
3. Respublikinė tapybos paroda “Gerumas, viltis, meilė” . Projekto organizatorius Onkohematologinių
ligonių bendrija (OHLB) „Kraujas“.

4. Keramikų simpoziumo paroda “Harmonija” projekto kuratorė Onutė Naruševičienė. Vilnius
5. Tapybos plenero Mingėje Paroda “Delta 2” . Parodos kuratorius Arvydas Baltrūnas.
Vilnius
Klaipėdos galerijoje surengtos 9 personalinės parodos:
1. Bronius Rutkauskas “Freska”. Vilnius
2. Raimondas Dailidavičius. Tapyba. Marijampolė
3. Dalia KIrkutienė. Tapyba. Klaipėda
4. Irena Šliuželienė. Keramika. Šiauliai
5. Nadežda Matvejeva. Akvarelė. Rusija
6. Romanas Borisovas. Akvarelė. Klaipėda
7. Arūnas Mėčius. Tapyba. Klaipėda
8. Violeta Gaidamavičiūtė Kiselienė. Grafika. Vilnius.
Danas Andriulionis praėjusiais metais P.Domšaičio galerijoje surengė jubiliejinę tapybos darbų parodą.
Tradiciškai 2011 m. liepos 6 – 11 dienomis Klaipėdos galerija dalyvavo galerijų mugėje “ART
VILNIUS”. Migėje buvo pristyta Virginijaus Viningo tapyba.

2012 metams paruošti projektai:
1. 2012 m. Klaipėda švęs 760 metų jubiliejų. Mieste numatoma daug su šia proga susijusių renginių. Mūsų
skyrius taip pat paruošė ir teikė projektą apžvalginei parodai ‘Vakarų vėjai”, kurios atidarymas įvyks
liepos 27 dieną. Klaipėdos parodų rūmuose. Ta pačia proga norime pirmą kartą organizuoti menininkų
namų kiemelyje dailininkų mugę “Mano meno kiemas”, kur skyriaus dailininkai galės pristyti savo
kūrybą, prekiauti meno kūriniais. Vakarais vyks koncertai.
Paroda bus eksponuojama Užutrakio davare ir jei gausime finansavimą Suomijoje, Kotkoje. Dėl šios
parodos mums talkina Lietuvos konsulatas Suomijoje.
2. Tarptautinis pleneras “Kristijonas Donelaitis. 300 metų jubiliejų pasitinkant. Grafika. Projekto kuratorė
Violeta Jusionienė. Projektas buvo paruoštas ir pateiktas Kultūros rėmimo fondui. Šį kartą projekte žada
dalyvauti ir Suomijos dailininkai. Helsinkyje yra įsikūrusi Kristijono Donelaičio bendrija.
3. Klaipėdos miesto savivaldybei ir Kultūros rėmimo fondui paruoštas projektas “Baltų mitai ir simboliai
mene”. Projekto kuratorė Violeta Jusionienė. tai bendra Klaipėdos ir Rygos dailininkų paroda skirta
“Baltų dienai paminėti”, kuri bus rugsėjo 22 d. Numatoma pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su
Latvijos dailininkų sąjunga.
4. Virginijus Bizauskas paruošė Kultūros rėmimo fondui projektą “Žemės diena”
5. 2013 m. Klaipėdos skyriui bus 40 metų jubiliejus. Ta proga buvo paruoštas ir miestui teiktas projektas
leidiniui “Klaipėdos skyriui 40 metų. Tris Klaipėdos menotyrininkai pasiskirstę po 13 kultūrinės veiklos
metų, šiemet rinks medžiagą apie Klaipėdos dailininkus, parodas ir svarbiausius įvykus. Petras Šmitas

1973 – 1986 metus, Kristina Jokūbavičienė 1987 – 1999, Goda Giedraitytė 2000- 2013 metai. 2013 m.
surinkta medžiaga bus išleista atskiru leidiniu.
6. Klaipėdos galerijoje planuojamos 22 parodos iš kurių šešios projektų parodos: “Penkios erdvės”, Šiaulių
jaunųjų odininkų paroda, Tarptautinė stiklo paroda, Keramikų simpoziumo paroda “Pavasaris 2012”,
Tarptautinis Latvijos grafikų projektas “Titanikui 100 metų” ir šešioliką personalinių parodų.
7. 2012 m. gegužės 5 d. Klaipėdos skyrius Kultūrų komunikacijų parodų rūmuose atidarys Stasio
Eidrigevičiaus parodą.
8. 2012 metais atnaujinsime benradarbiavimo sutartis su Kotkos miestu ir ” Trys K” projektą. Turime
pasiūlymų keistis parodomis su Kaliningrado Okeanijos muziejumi.
9. Vedame derybas su Estijos konsulatu dėl bendrų projektų ir parodų mainų.
10. Klaipėdos miesto merui išsiuntėme prašymą ir raginimą kaupti Klaipėdos skyriaus dailininkų kūribos
darbus. Rašte siūlome paraginti savivaldybę, verslininkus nupirkti ir padovanoti miestui nors po kelis
dailės kūrinius. Įkurti miesto galeriją, kurioje būtų eksponuojami sukaupti meno kūriniai, tokiu būdu
dailininkų kūryba išliktų miesto kultūros istorijoje.
11. Taip pat siūlome miestui įsteigti dailininkaui metų stipendiją, kad jis galėtų paruošęs projektą užsiimti
kūrybine veikla ir surengti ataskaitinę parodą.
12. Siūlome miestui įsteigti parodai “Vakarų vėjų” premiją.

