
ROŽĖS IR LELIJOS KŪRYBA KAIME

2022 m. liepos 3-9 dienomis Vajasiškio kaime, Zarasų rajone 
vyks tradicijas puoselėjantis ir inovacijas skatinantis atviras 
tarptautinis pleneras-stovykla, kuriuo siekiama ugdyti bei megzti 
skirtingose srityse kuriančių moterų bendradarbiavimą - ne tik 
tarp profesionalų ir mėgėjų, gyvenančių mieste ir kaime, keliose 
Utenos regiono savivaldybėse, projektas įtrauks ir užsienyje 
gyvenančius lietuvius, suaugusius bei vaikus. 

Gėlių žiedai, įprasti tradiciniuose gėlių darželiuose bei 
moderniuose soduose, sutinkami močiučių audinių raštuose 
bei šiuolaikinių menininkių darbuose, bus pasitelkti apmąstyti 
savitą lietuvės moters pasaulėjautą, įvairius moters tapatumo 
aspektus ir transformacijas. Gėlės žiedus tyrinėsime ne tik 
kaip gamtos formas ir spalvų derinius, bet ir kaip simbolius 
bei metaforas. Kaip gėlės žiedas vaizduojamas fotografijoje ir 
dailės kūrinyje piešiant, tapant, audžiant, moderniais būdais 
dekoruojant lino audinius bei sukuriant tekstilės gaminius? 
Kokiais pavidalais gėlės motyvas aptinkamas poezijoje ar 
liaudies kūryboje? Ką reiškia moteriai „augti, išsiskleisti ir žydėti“, 
ko reikia, kad kiekviena moteris galėtų atskleisti savo unikalų 
kūrybinį potencialą? Kaip tie patys gėlių žiedai galėtų įkvėpti 
jaunosios kartos kūrėjas? Kaip gali bendradarbiauti skirtingos 
įvairaus amžiaus ir patirties moterys? Kaip atsiranda pusiausvyra 
gamtoje, o kaip bendruomenėje?

Po plenero bus organizuojamos parodos. Bus pasiūtos didelės 
lininės skaros, iš jų sukurta instaliacija obelų sode, Vajasiškio 
benduomenės šventėje, Oninių atlaidų metu, liepos 24d..  Vėliau 
paroda ir instaliacija bus kilnojama. 

2022m. rugpjūčio mėn. 1d. -31d. -  paroda veiks Vilniuje, VU 
Kairėnų botanikos sodo muziejuje. 

Vėliau numatoma parodą eksponuoti Utenos kraštotyros 
muziejuje, Zarasų meno mokyklos galerijoje, Kamariškių dvare 
Zarasų raj., kitos erdvėse.

Projekto vadovė Irma Gineikienė
irma.gineikiene@gmail.com
+370 615 61516
www.secretcreativegarden.com

Partneriai:
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VU Botanikos sodas

Projekto organizatorius: 
VŠĮ Pamėginčius
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Projektą remia:



 Pleneras – stovykla Vajasiškyje 2022 m. liepos 3 -9 d. 

PROGRAMA (preliminari)

Renkamės Liepos 3 d. po pietų, išvažiuojame liepos 9 d. po pietų. 
6-ios nakvynės Vajasiškio benduomenės namuose 4-6 vietų kambariuose (su vaizdu į ežerą), 

pilnas 3 k. maitinimas. 
Atsivežti: senų savo drabužių (suknelių, marškinėlių ir pan., kurių negaila karpyti), mėgstamų piešimo/tapybos 

priemonių, siuvimo reikmenų, kilimėlius pasitiesti veikloms lauke. Užkandžių sau ir pasidalinti. Visų dalyvių 
prašysime prisistatyti, papasakoti apie savo pomėgius, darbus, tad galima atvežti vaizdinės medžiagos.

Projektą finansuoja LKT, bet, pagal galimybes, prašytume prisidėti  apie 10eu žmogui/dienai.
(ypač prašytume prisidėti tų, kurie norės dalyvauti neuroedukaciniuose užsiėmimuose).

Pusryčiai 8:30         Pietūs 13:00        Arbata: 16:00          Vakarienė: 18:30

SEKMADIENIS liepos 3d. SVEIKI ATVYKĘ: 
Nuo 14 val. kviečiame kartu su “Zarasų krašto esizuotojais” pasivaikšioti, apžiūrėti Vajasiškį ir paeskizuoti.

Ekskursija, tradicinės tekstilės “pačiupinėjimas” bedruomenės salėje ir varpinėje. 
Nuo 17 val. -  registracija, įsikūrimas.

18:30 - vakarienė
Vakare – projekto pristatymas, dalyvių prisistatymai, rankdarbiai. 

PIRMADIENIS liepos 4d. UNIKALŪS ŽIEDAI : 
Ryto programa: Cianotipija, koliažas (veda Irma Gineikienė). 

Popiet: koliažas, laisva kūryba. 
Vakare – prisistatymai, rankdarbiai.

ANTRADIENIS liepos 5d. PUOKŠTĖS :
Ryto programa: Akvarelės liejimas (veda Eglė Lipeikaitė)  

Popiet: akvarelė. Laisva kūryba.  
Vaikams - 15val. - 18val. neuroedukaciniai užsiėmimai (veda Aistė Butkevičiūtė Džiaugienė)

Vakare – prisistatymai, rankdarbiai.

TREČIADIENIS liepos 6d. IŠ MOČIUČIŲ SKRYNIŲ: 
 Ryto programa: tekstilė kaime, tapyba (veda Ramunė Sladkevičiūtė Dainienė). 

Popiet: laisva kūryba.  
Vaikams - 15val. - 18val. neuroedukaciniai užsiėmimai (veda Aistė Butkevičiūtė Džiaugienė)

Suaugusiems - 15val. - 18val. pasirenkami neuroedukaciniai užsiėmimai (“Suknelė” - mano vidinės būse-
nos atspindys”, veda Lina Stonienė)
Vakare: prisistatymai, rankdarbiai.

KETVIRTADIENIS liepos 7d. SODAS : 
edukaciją veda Aušrinė Šečkuvienė sodų dizainerė ir  “Tapati” žurnalo redaktorė.

Popiet: laisva kūryba.  
15val. - 18val. pasirenkami neuroedukaciniai užsiėmimai (“Langas į mano sielos sodą”, veda Lina Stonienė)

Vakare - prisistatymai, rankdarbiai.

PENKTADIENIS liepos 8d. SUTARTINĖS: 
Darbų užbaigimas. Sutartinės (veda Indrė Klimkaitė).

15val. - 18val. pasirenkami neuroedukaciniai užsiėmimai (veda Rita Dūdėnė)
Vakare - rankdarbių užbaigimas, bendro “sutartinio” darbo komponavimas.

ŠEŠTADIENIS liepos 9d. VISO GERO :
Stovyklos užbaigtuvės, darbų atrinkimas parodai. Po pietų - viso gero.

I paroda – instaliacija obelų sode per Onines Vajasiškyje, liepos 24d.
II paroda  - VU Kairėnų botanikos sode rugpjūčio 1-31 dienomis


