Edukacinio dailės projekto „Mano Lietuva“ iškilmingas uždarymo renginys, laureatų
apdovanojimo ceremonija, jungtinės laureatų ir projekto meno vadovės, dailininkės Emilijos
Taločkienės jubiliejinės kūrybos parodos atidarymas

2016 m. rugsėjo 2 d., 17 val.
Vilniaus rotušė, Didžioji salė, II aukštas

Projektas „Mano Lietuva“ yra inicijuotas dviejų didelių organizacijų – Lietuvos
dailininkų sąjungos ir šv. Kazimiero ordino. Lietuvos dailininkų sąjunga (LDS) - didžiausia
Lietuvos vizualaus meno kūrėjus vienijanti organizacija Lietuvoje, kuri įvairiais būdais
propaguoja dailės sklaidą, rengia profesionalaus meno projektus, parodas. Pasaulietiškai
veikiančio Šv. Kazimiero ordino viena misijų – aktyviai dalyvauti visuomeninėje, švietėjiškoje,
kultūrinėje veikloje. Bendri interesai skatinti Lietuvos kultūrą, puoselėti vertybes, bei stiprios
veiklos patirtys lėmė, jog jau anksčiau Šv. Kazimiero ordino organizuoti vaikų dailės konkursai
buvo išplėtoti, papildyti ir suformuoti į naują kompleksišką tęstinį edukacinį projektą.
Projektas “Mano Lietuva” – tai Vilniuje, Kaune, Kėdainiuose, Panevėžyje, Paįstryje ir
Šiauliuose visus šiuos metus vykęs edukacinis moksleivių ir vaikų dailės konkursas. Šis
projektas skirtas skatinti ir plėtoti vaikų kūrybiškumą bei tautiškumą. Konkurso metu, padedant
aktyviems ir atsidavusiems pedagogams, mokyklose buvo piešiami projekto „Mano Lietuva“
temoms dedikuoti darbai, kurie dalyvavo atrankinėse parodose kiekvienoje mokymo įstaigoje.
Projekto komisijos iš gausybės įdomiausių kūrinių turėjo garbės išrinkti 27 originaliausius, kurie
kartu su Emilijos Taločkienės kūriniais rugsėjo mėn. bus eksponuojami itin reprezentatyvioje
erdvėje – Vilniauы miesto rotušėje.
Iš viso projekte „Mano Lietuva“ dalyvavo 7 mokymo įstaigos: Vilniaus lopšelio-darželis
„Vilnelė“, Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazija, Kėdainių dailės mokykla, Šiaulių Gegužių
progimnazija, Panevėžio raj. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazija, Panevėžio Juozo Balčikonio
gimnazija, Kauno šv. Kazimiero pagrindinė mokykla. Prie projekto vykdymo dirbo 23
mokytojai, o dalyvavo net 392 vaikai ir jaunuoliai! Kiekvienas dalyvis buvo apdovanotas
specialiais dalyvio diplomais, kuriuos projektui parengė šv. Kazimiero ordinas. Didelio dėmesio
projektas sulaukė Lietuvos regionuose, pristatymo renginiuose dalyvavo daugybė moksleivių,

tėvelių, bendruomenės narių.
Šv. Kazimiero ordino ir LDS narė, dailininkė Emilija Taločkienė, inicijavo idėją pirmąjį
bendrą projektą dedikuoti iškilioms Lietuvos istorinėms asmenybėms. Skatinant vaikų ir jaunimo
kūrybinę raišką šiuo projektu yra siekiama įprasminti mūsų šaliai svarbias datas. Atsižvelgiant į
2016 m. istorinių įvykių kalendorių, projektui buvo atrinktos Emilijos Pliaterytės 210-ųjų
gimimo metinių bei įžangos į 2018-ųjų metų Lietuvos šimtmečio minėjimą temos. Šiame
projekte šimtmetis buvo reprezentuotas per karaliaus Mindaugo, karalienės Barboros Radvilaitės,
Vytauto Didžiojo, Šv. Kazimiero-Lietuvos globėjo ir kt. personalijas moksleivių piešiniuose.
Iškilmingo renginio Vilniaus rotušėje metu bus atidaroma projekto laureatų paroda,
dalyvius ir laureatus sveikins Šv. Kazimiero ordino D. Magistras, LDS pirmininkė, dalyvaus ir
prizus laureatams teiks dalyvaujančių miestų ir rajonų merai bei kiti garbūs svečiai, vyks
šventinis koncertas, bus atidaroma jungtinė konkurso laureatų ir jubiliejinė dailininkės Emilijos
Taločkienės kūrybos paroda.
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Maloniai kviečiame dalyvauti!

