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Vilniaus istoriniame centre

Spalio 16 d., penktadienis

16:30  Valdovų žiedai: XVI a. renesansinių 
papuošalų rekonstrukcijos. Darijus 
Gerlikas (VšĮ „Juvelyrikos mokykla 
Vilnensis“). Vieta: juvelyrikos mokykla 
„Vilnensis“, Dominikonų g. 7, Vilnius.

 17:00 Keramikos dirbtuvės Užupyje 
XV–XVII a. Paskaita susieta su 
17:30 edukacija Lipdykime 
Užupio koklį. Dainius Strazdas 
(VšĮ „Vilniaus puodžių cechas“). 
Vieta: Vilniaus puodžių cechas, 
Užupio g. 9/ Paupio g. 2-20, Vilnius.

Spalio 17 d., šeštadienis

11:30  Viduramžių ir Renesanso laikotarpių 
LDK kostiumas europiniame kontekste. 
Kostiumo rekonstrukcija ir šiuolaikinis 
pritaikymas istorizuotų švenčių metu. Daiva 
Steponavičienė (VšĮ „Vita Antiqua“). Vieta: Senųjų 
amatų dirbtuvės, Savičiaus g. 10, Vilnius.

13:00  Tekstilės amatai Vilniuje: cechai, dirbtuvės, 
darbai. Virginija Rimkutė (amatininkų klubas 
„Dvaro meistrai“).  Vieta: Senųjų amatų dirbtuvės, 
Savičiaus g. 10, Vilnius.

14:00  Mažųjų stiklo gaminių istorija pasaulyje ir 
Lietuvoje.  Daiva Jusiūtė-Tarailienė („Ūta Glass 
dirbtuvėlė“). Vieta: Senųjų amatų dirbtuvės, 
Savičiaus g. 10, Vilnius.

15:00  LDK  knygrišystė ir jos tęstinumas.  Sigitas 
Tamulis (Vilniaus knygrišių gildija).  Vieta: 
Senųjų amatų dirbtuvės, Savičiaus g. 10, Vilnius.
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Spalio 16 d., penktadienis

16:30  Auskime kartu. Gražina Kuzmickienė. 
Edukacinis audimo užsiėmimas vaikams ir 
tėveliams. Užsiėmiams susideda iš dviejų 
dalių – paskaitos apie Lino kelią nuo 
augalo iki audinio ir praktinės dalies, kurios 
metu vaikai paruošia būsimos rankinės 
pagrindą – nuaudžia jį ir turi galimybę 
paausti autentiškomis staklėmis, o tėveliai 
paruošia odines detales ir pritvitina jas 
prie nuausto rankinės pagrindo. 
Vieta: Audimo manufaktūra „Jūratė“, 
Savičiaus g. 1/Didžioji g. 20, Vilnius.

16:30  Gintaro amuletų gamyba – istorija ir 
technologijos. Vieta: Baltijos gintaro meno 
centras, Šv. Mykolo g. 12, Vilnius.  

17:30  Fotogra� jos istorija Lietuvoje: nuo 
amato iki meno. Rankinis senojo 
Vilniaus atvirukų spalvinimas. 
Gintas Kavoliūnas (VŠį „Atvirosios 
fotogra� jos dirbtuvės“). Vieta: Senųjų 
amatų dirbtuvės, Savičiaus g. 10, Vilnius.

17:30 Lipdykime Užupio koklį. Paskaitos 
Keramikos dirbtuvės Užupyje XV–XVII a.
tęsinys. Po poros savaičių autoriai galės 
atsiimti išdegtus ir nuglazūruotus dirbinius. 
Dainius Strazdas (VšĮ „Vilniaus puodžių 
cechas“). Vieta: Vilniaus puodžių cechas, 
Užupio g. 9/ Paupio g. 2-20, Vilnius.

Spalio 17 d., šeštadienis

 11:00  Tekstilės antspaudavimas augalais. 
Gintarė Skapienė.  Vieta: galerija „Menas sau“, 
Basanavičiaus g.16, Vilnius.

12:00  Senovinių diržų istorija ir gamyba. Martynas 
Švedas (amatininkų klubas „Dvaro meistrai“). Vieta: 
Senųjų amatų dirbtuvės, Savičiaus g. 10, Vilnius.

13:00  Gaminkime senovine ir šiuolaikine emalio 
technika: emalio meno atsiradimo ištakos ir 
šiuolaikinis emalio menas Lietuvoje. Marytė 
Dominaitė (VšĮ „Auksakalių gildija“). Vieta: Emalio 
meno studija, Šv. Stepono g. 10, Vilnius.

13:00  Atverk langą vitražo amatui. Stiklininkystės ir 
vitražo amato istorija Stiklių gatvėje ir Lietuvoje. 
Vitražo kūrimas sukepimo (fusing) technika ir 
piešimas ant stiklo geležies oksidu. Vieta: galerija 
„Vitražo manufaktūra“, Stiklių g. 6, Vilnius.

13:30  Atkurk 15 a. šaliką! Virginija Rimkutė (amatininkų 
klubas „Dvaro meistrai“). Lankytojai galės praktiškai 
išmėginti XV a. vilnonio šaliko/juostos, rasto 
Maironio g., Vilniuje, rekonstrukcijos procesą: 
patys pamėginti interpretuoti raštą pagal radinio 
nuotrauką ir nusiausti savo rekonstrukcijos versiją – 
šaliko fragmentėlį. Vieta: Senųjų amatų dirbtuvės, 
Savičiaus g. 10, Vilnius.

14:00  Mezgimas kauline adata. 
Lina Gerdvilytė-Natkevičienė. Vieta: galerija
 „Menas sau“, Basanavičiaus g.16, Vilnius.

14:30  XIV a. Valdovų rūmų auskarų gamyba. Daiva 
Jusiūtė-Tarailienė („Ūta Glass dirbtuvėlė“). Vieta: 
Senųjų amatų dirbtuvės, Savičiaus g. 10, Vilnius.

15:30  Archyvinės rankraštinės knygelės gamyba. 
Sigitas Tamulis (Vilniaus knygrišių gildija). Vieta: 
Senųjų amatų dirbtuvės, Savičiaus g. 10, Vilnius.

17:00  Žalvario papuošalų gamyba. Vaida Druskytė. Vieta: 
galerija „Menas sau“, Basanavičiaus g.16, Vilnius.
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