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Posedis ivyko 2018 m. lapkridio 30 d. 11 val.
Vieta: Pasitarimq kambarys 737,I a., Klaipedos miesto savivaldybe, Liepq g. 1 1,

PosedZio pirmininke - Nijole LauZikiene, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos
Ugdymo ir kultDros depaftamento direktore.

PosedZio sekretore - Kristina Skiotyte-Radiene, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos
Ugdymo ir kultlros departamento Kulttros skyriaus vyr. specialiste.

Dalyvavo komisijos nariai (6 nariai i5 12):
1. Nijole LauZikiene, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Ugdymo ir kultlros

departamento direktore;
2. Mindaugas Petrulis, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Architekt[ros poskyrio

vyr. specialistas;
3. Jonas Genys, Klaipedos miesto savivaldybes MaZosios Lietuvos istorijos muziejaus

direktorius;
4. Anatolijus Klemensovas, Lietuvos dailininkq sqjungos Klaipedos skyriaus narys;
5.Kastytis Macij auskas, Urbanistines pletros deparlamento direktorius;
6. Vidas Bizauskas, Klaipedos apskrities dailininkq s4jungos pirmininkas.

eJa.

seniunij os senilnaitis,
q

Registracij os lapas pridedamas,

DARBOTVARKE:
1. Del pritarimo menininko Felice Varini meno ktrinio - projekto igyvendinimui Klaipedoje.

1. SVARSTYTA. DOl pritarimo menininko Felice Varini meno kiirinio projekto
igyvendinimui Klaipddoj e.

Prane56jas - Ignas Kazakeviiius.

Ignas Kazakevidius pristate rengiant Lietuvos valstybes Simtmedio minejimo Klaipedoje
program4 uZgimusi4 idej4 - inicijuoti Klaipedoje vie5ojo meno trienalg. Trienales tikslas - kas trejus
metus 1 Klaiped4 pakviesti pasaulinio garso meninink4 - sukurti kurini vieSojoje erdveje. Trienales
pradininku praneSejas sir1lo pasirinkti Sveicarq meninink4 Felice Varini, vien4 garsiausiq optinio meno
kDrejq pasaulyje. Menininkas kuria geometriniq figDrq objektus transformuojandius vie54sias erdves.
Didele dalis menininko k[riniq sukurti jungiant kelis kvartalus, jungiant senqj4 ir nauj4j4 architektur4,
integruojant meno k[rinius industriniuose arba gamtiniuose peizaZuose, naujausias menininko laikinas
darbas buvo nutapytas ant XIII a. pilies PrancDzijoje.

Klaipedos kultu{a komunikacijq centras jau inicijavo susitikim4 su minetuoju menininku.
Menininkas lankesi Klaipedoje, tyrinejo vietas, kuriose galetq nutapyti meno k[rini. Kaip pagrindini
miesto i5skirtinum4 mehininkas pabreZe miesto plok5di4 reljef4, kas apsunkina F. Varini meninio
projekto igyvendinim4.

Tadiau menininkas sillytq meno kurini igyvendinti Klaipedos senamiestyje, krtrinio ZiDros
taSku pasirenkant Pasiuntiniq gatvg, klriniui tEsiantis ant pastatq esandiq Tomo, Pasiuntiniq, Turgaus,
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Jono, Kepejq, Kurpiq, Kalviq, Naujojo Sodo gatviq. Pranesejas pristate si[lomo kurinio eskizini
variantE komisijos nariams. PaZymejo, kad kDrinys butq igyvendinamas trumpam l-eriq - trejq metq
laikotarpiui. Taip pat pridejo, jog pagrindinis k[rinio tikslas generuoti papildomus srautus
senamiestyj e. Aktyvinti senamiesti.

Komisij os pirmininke pakviete komisij os narius pasisakyti.
Jonas Genys paLymejo,kad pritaria idejai kurti senamiestyje i5skirtini meniniklrini, pridesianti

Siai teritorijai papildomos vertds, tadiau paZymejo, jog Sio konkretaus kurinio igyvendinimas kelia labai
daug klausimq (kam priklausys kurinys, kas bus atsakingas uZ k0rinio daliq atk[rim4 joms nusidevejus,
kas bus atsakingas uZ kurinio uLda?ymqpo termino, kas itikins pastatq gyventojus.

Vidas Bizauskas paklause kam priklausytq kDrinys miestui ar autoriui. Nes jeigu k[rinys
priklausytq autoriui, kiltq keblumq kUrinirestauruojant atkuriant jo detales.

Anatolijus Klemensovas paZymejo, kad SvieZias, garsaus dizainerio gatves meno objektas
Klaipedos senamiestyje sveikintinaideja, tadiau Sis konkretus kurinys kelia abejoniq. Be to paZymejo,
kad Sio k[rinio Zilros taSkas tik vienas, o i5 kitq vietq kDrinys bus prastai matomas ir suprantamas.

Kastytis Macijauskas suabejojo, kad kDrinys turetq blti formuojamas senamiestyje, jam
priimtinesne tokio kDrinio atlikimui pasirode urbanistine uosto teritorija, kai Zilros ta5ku biitq galima
pasirinkti Smiltyng. K. Macijauskas mano, kad tokio meno kDrinio integravimas i uosto teritorij4
sukurlq pridetinE verlg turistq ir miestiediq lankomai teritorijai.

Ignas Kazakevidius paLymejo, kad autorius pats pasirinko kDrinio atlikimui Pasiuntiniq gatvg.
Nors jam buvo pristatytas visas miestas, iskaitant ir Smiltyng.

Kastytis Macijauskas paZymejo dar ir tai, kad Pasiuntiniq gatveje objektas bfltq matomas tik iS
vieno ZiDros taSko, o kuriant toki objekt4 uosto teritorijoje ZiDros taSkq b[tq daugiau. Be to tai ne
paveldine teritorija turinti maLiau teritorijq ir pastatq savininkq, del to leidimus tokio klrinio atlikimui
gauti b[tq lengviau.

Renaldas Kulikauskas paZymejo, kad pristaty'tojo kiirinio derinimas butl+ labai sudetingas,
kiekvieno i5 pastatq kuriuos dengtq pieSinys turetq suteikti sutikimus, greidiau tektq moketi
kompensacijas tiek gyventojams, kuriq langus dengtq kurinys. Be to R. Kulikauskas taip pat paLymejo,
kad kurinio tik vienas Zifiros taSkas menkintq jo vertg, bei palaike K. Macijausko iSsakytqpozicijq.

Nijole LauZikiene paLymejo, kad miestui renkantis toki objekt4labai sunku rinktis iS vieno
pasinlyto projektinio varianto, bei paklauseL Kazakevidiaus ar dar yra galimybe papra5yti autoriaus
sukurli daugiau eskizq.

Jonas Genys paLymejo, kad kuriant toki objekt4 senamiestyje, visiems turi buti ai5ki jo menind
ideja ir verte.

N. LauZikiene paLymejo, kad Sio kurinio tikslas sukurti traukos ta5k4 senamiestyje.
Mindaugas Petrulis palaike pristatyt4 idej4 tik paLymejo, kad objekto derinimas sudetingas.

PaLymejo, kad tokio k[rinio sukDrimas uoste bDtq taip pat vertingas.
Renaldas Kulikauskas pastebejo, kad Pasiuntiniq gatves, kuriose planuojama igyvendinti kurini

daugelio pastatq fasadai nesutvarkyti, apsilupinejg, todel techni5kai b[tq sudetinga igyvendinti k[rini
ant tokiq fasadq, reiketq juos remontuoti.

NUTARTA. Rekomenduoti Kult[rq komunikacijq centrui atsiZvelgus i komisijos nariq
pastabas sprgsti del menininko F. Varini projekto praktinio igyvendinimo galimybiq.

PosedZio pirmininke

PosedZio sekretore

"' Nijole LauZikiene

Kristina Skiotyte - Radiene


