
Galerijų dienos # 3. Programa 

 

RUGSĖJO 7 D. / KETVIRTADIENIS 

 

15 val. komiksų dirbtuvės „Memel Blues“ su Viktorija Ežiuku 

Būtina išankstinė registracija el. paštu info@sisaid.lt arba tel. 860039972 

VDA Klaipėdos fakulteto biblioteka (S. Daukanto g. 16) 

 

16 val. ekskursija po KKKC Parodų rūmų parodas 

Būtina išankstinė registracija el. paštu edukacija@kkkc.lt arba tel. 865071704 

KKKC Parodų rūmai  (Didžioji Vandens g. 2) 

 

16‒23 val. Menų zona: Camera Obscura 

„Menų zona“ (Aukštoji g. 5) 

 

18 val. batikos kūrybinės dirbtuvės 

Būtina išankstinė registracija el. paštu kristinamatijosaityte@yahoo.com arba tel. 864502621  

Vydūnkė (Daržų g. 18, buv. Vydūno vid. mokykla) 

 

18‒21 val. susipažinimas su „Krikragaa” veikla, žvakių liejimo ir keramikos kūrybinės dirbtuvės, koncertas, 

atviros menininkų dirbtuvės 

Vydūnkė (Daržų g. 18, buv. Vydūno vid. mokykla) 

 

19 val. atidaroma Kauno „Plėšriųjų sekcijos“ paroda. 1980-ieji. 

Dalyvaujantys menininkai: Visvaldas Dragūnas, Gintautas Stulgaitis, Giedrius Liagas, Saulius Paukštys, Arūnas 

Kulikauskas.  

Galerija [si:said] (Daržų g. 18) 

 

 

RUGSĖJO 8 D. / PENKTADIENIS 

 

16 val. ekskursija po KKKC Parodų rūmų parodas 

Būtina išankstinė registracija el. paštu edukacija@kkkc.lt arba tel. 865071704 

KKKC Parodų rūmai  (Didžioji Vandens g. 2) 

 

16‒23 val. Menų zona: Camera Obscura 

18‒22 val. kūrybinio dizaino studija-galerija  

„Menų zona“ (Aukštoji g. 5) 

 

17 val. atviros Irmos Leščinskaitės (tapyba) dirbtuvės 
KKKC Meno kiemo galerija (Bažnyčių g. 4) 

 

17.30 val. kūrybinis keramikos užsiėmimas. Lektorius ‒ Raimondas Urbonas 

Išankstinė registracija tel. 867671329, el. paštas zdsbustine@gmail.com  

Žemaitijos dailininkų sąjungos galerija (Žvejų g. 1/ Tiltų g. 2) 

 

18 val. susitikimas „Contemporary art jewellery“ 

LDS Klaipėdos skyrius (Bažnyčių g. 6) 

 

18‒20 val. atviros Algimanto Ramanausko (tapyba) dirbtuvės  

(Turgaus g. 29-2, įėjimas iš kiemo pusės) 
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18‒20 val. atviros Romo Klimavičiaus (tapyba) dirbtuvės 

(Tiltų g. 19) 

 

21 val. Arturo Jevdokimovo filmų peržiūra: Aukštyn Upe (1992), Tinklai (1995), Vienas klausimas (1995), 

Suokalbio antologija (2015) 

Mariaus Ščerbinsko instaliacija „System light“ ir TEMA vibe‘as 
TEMA („Memelio miestas“, Naujojo Uosto g. 3) 

 

RUGSĖJO 9 D. / ŠEŠTADIENIS 

 

12 val. ekskursija po KKKC Parodų rūmų parodas 

Būtina išankstinė registracija el. paštu edukacija@kkkc.lt arba tel. 865071704 

KKKC Parodų rūmai  (Didžioji Vandens g. 2) 

 

15 val. Valdemaro Manomaičio leidinio „Fotogramos“ pristatymas 
Klaipėdos m. savivaldybės viešosios bibliotekos, Meno skyrius (J. Janonio g. 9) 

 

16 val. susitikimas su Tapybos parodos autoriais: Michael Kimt ir Roma Kačinskaite-Romėne 

Klaipėdos m. savivaldybės viešosios bibliotekos, Meno skyrius (J. Janonio g. 9) 

 

16‒23 val. Menų zona: Camera Obscura  

18‒22 val. kūrybinio dizaino studija-galerija  

21.30 val. kino seansas po atviru dangumi  

„Menų zona“ (Aukštoji g. 5) 

 

17‒20 val. atviros Algimanto Ramanausko (tapyba) dirbtuvės  

(Turgaus g. 29-2, įėjimas iš kiemo pusės) 

 

 

Veikiančios parodos: 

 

IKRA šviesų instaliacija 

IKRA galerija, „Menų zona“ (Aukštoji g. 5) 

 

Žanetos Jasaitytės-Bessonovos eksperimentinė paroda „Tarpininkavimo santykiai: mano kūnas tavyje“  

KKKC Parodų rūmai  (Didžioji Vandens g. 2) 

Fotografijos projekto KITI 8 paroda 

KKKC Parodų rūmai  (Didžioji Vandens g. 2) 

Fotografijų paroda „Linkėjimai Klaipėdai“ 

Klaipėdos fotografijos galerija (KKKC parodų rūmai, Didžioji Vandens g. 2) 

 

Arvydo Baltrūno tapybos  parodos „Netyrinėju. Tapau” 
„Herkaus“ galerija (Herkaus Manto g. 22) 

 

Gintaro Palemono Janonio tapybos parodos „Rinkinys” 

„Silberauto“ (Vilniaus pl. 8, Sudmantų km., Klaipėdos r.) 

Audros Jankeliūnienės tapybos ant šilko paroda „Vasaros plazdėjimas“ 
Žemaitijos dailininkų sąjungos galerija (Žvejų g. 1/ Tiltų g. 2) 
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Tomos Šlimaitės paroda „Nesibaigianti vaikystė“ 

KKKC Meno kiemas (Bažnyčių g. 4) 

 

Michael Kimt ir Romos Kačinskaitės-Romėnės Tapybos paroda 

Klaipėdos m. savivaldybės viešosios bibliotekos, Meno skyrius (J. Janonio g. 9) 

 

Skaitykite kultūros ir meno žurnalą „Durys“ 

http://durys.diena.lt/ 

 

VISI RENGINIAI NEMOKAMI 

 

Projekto organizatorius ‒ galerija “si:said“, VšĮ “Jūros marios” 

Projektą iš dalies finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė 

Informacinis rėmėjas ‒ Mzirafos.lt 

 

www.sisaid.lt 

 


