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Posedis ivyko 2019 m. geguZes 22 d, ll vaL
Vieta: Klaipedos miesto savivaldybes administracijos direktoriaus svetaine, Klaipedos miesto

savivaldybe, Liepq g. I l.
PosedZio pirmininke - Nijole LauZikiene, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos

Ugdymo ir kult[ros departamento direktore.
PosedZio sekretore Kristina Skiotyte Radiene, Klaipedos miesto savivaldybes

administraciios Ugdymo ir kultlros departamento Kultlros skyriaur uyr. specialiste.

Dalyvavo komisiios nariai (7 iS l2):
1. Nijole LauZikiene, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Ugdymo ir kultlros

departamento direktore;
2' Kastytis Macijauskas, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Urbanistines pletros

deparlamento direktorius ;

3' Valdas Balsys, Lietuvos architektq sqjungos Klaipedos skyriaus valdybos narys;
3' Mindaugas Petrulis, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Architekturos poskyrio

vyr. specialistas;
4' Rokas Valaitis - Vilniaus dailes akademijos, Klaipedos fakulteto destytojas.
6. Jonas Genys ._ Klaipedos miesto savivaldybes MaZosios Lietuvos istorijos muziejaus

direktorius.
7' Anatolijus Klemensovas - Lietuvos dailininkq s4jungos Klaipedos skyriaus narys.

Kiti posedZio dal),viai: Ignas Kazakevidius, VDA Klaipedos fakulteto studentas Rimvydas Radavidius,
Klaipedos JDrq kadetq mokyklos ikDrimo iniciatyvines grupes nariai Arvydas Fiepalius (KJp),
Raimondas Praleika, L Simonaitytes mokyklos direktor e Grailina Skundikiene.

Registracij os lapas pridedamas.

DARBOTVARKE:
1' Del Klaipedos J0rq kadetq mokyklos vizualiojo stiliaus vadovo pristatymo.
2, Del Klaipedos kultDrq komunikacijq centro laikinqjq meniniq prolektq igyvendinimo.

1. SVARSTYTA. DOI Klaipddos Jtirq kadetq mokyklos vizualiojo stiliaus vadovo
pristafymo"

PosedZio pirmininke informavo komisijos narius, jog rengiantis Klaipedoje atidaryti Jurq
kadetq mokyklE, Vilniaus Dailes akademijos Klaipedos fakulteto studentams buvo pasi[lyta sukurti
Klaipedos JrJsq kadetq mokyklos vizualini stiliq, Vienas akademijos studentq Si4 tem4 pasirinko kaip
bakalauro studijq baigiamqji darb4.

Rimvydas Radavidius pristate komisijos nariams savo sukurt4 Klaipedos jDrq kadetq mokyklos
vizualini stiliq (pridedama).

Komisijos pirmininke paklause ar komisijos nariai turi pastabq ar klausimq sukurtam
vizualiniam stiliui.

Kastytis Macijauskas pasiule ateityje pakoreguoti herb4 ir emblem4, labiau juos stilistiSkai
susiejant su J[rq kadetq mokyklos simboliu.

Nijole LauZikiene ir Jonas Genys pasiule atkreipti demesi i firminiame stiliuje naudoja'ro herbo
ir uZraSo santyki.
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Anatolijus Klemensovas teigiamai vertino santuri4 spalving grafik4 bei sukurt4 rangrl Zymejimo
mokykloje sistemQ, siule mokyklos veliav4 kurti kiek maZiau pompasti5k4, santlresng.

Nijole LauZikiene, Vladas Balsys ir Anatolijus Klemensovas sille bflsimos mokyklos iSkab4
kurli maZiau pompasti5ka, santDresne, labiau derintij4 prie mokyklos pastato fasado.

Jonas Genys teigiamai vertino sukurt4 vizualini stiliq, taip pat'dLiaugesi Klaipedoje steigiama
nauj a specifine mokykla.

NUTARTA.
L Komisijos Vilniaus dailes akademij

pasiDlyti studentams tema vienbalsiai teigiamai
stiliq bei pasiule mo atsiZvelgti i komisijos nari
dizaino elementus pr i4 mokyklos reklaming atributika.

2' SVARSTYTA. D6l Klaipddos kulttrrq komunikacijq centro laikingjq meniniq projektq
igyvendinimo.

Klaipedos kulturq komunikacijq centro direktorius Ignas Kazakevidius pristate jo
vadovauj arnos i stai gos ketinamus 

i gyvendinti lai kinus menini us proi.ktur.
Ignas Kazakevidius pristate, kad Kult[rq komunikacijq cintias 2019 m, inicijuoja Klaipedoje

I-Ei4 vieSojo meno trienalg, Sios trienales metu menininkas iS Portugalijos Diogo Machado aka Add
Fuel ketina igyvendinti projekt4 ,,Disruption 07:kokliai". Prane5ejas pristate projekt4 (pridedama)
komisijos nariams, il informavo, jog numatomas projekto gyvavimo laikas 5-eri metai.

N. LauZikiene paklause komisijos nariq nuomones apie projekt4.
Jonas sis k[rinys sukurtas naudolant MaZosios Lietuvos istorijos

muzie.jaus fon q krosniq plyteliq siuZetus, Taip pat pabreLe,jog KKKC derino
su muziejumi konkredios klrinio vietos. Pazymejo, jog Sis prol.ttu, prisidetq

am4 projekt4 Vites vynuogynas, leistq suformuoti
. MLIM palaiko Si4 idej4.
oreguoti klrinio kompozicijq, nors idejai pritare,

r vietai, teigiamai vertino, jog kDrinyje naudojami
MLIM saugomrl kokliq motyvai. PasiDle atkreipti demesi i pastabas del komptzicijos. 

--

Anatolijus Klemensovas pasifile autoriui dar keliais tonais susvelninii kgrini, kad jo koloritas
dar labiau integruotqsi i erdvg. Pasille atsisakyti agresyviq baltq apvadiniq linijq.

Ignas Kazakevidius pristate dar vien4 laikin4 meninj..projekt4, kuri Klaipedoje ketina
igyvendinti KKKC tarptautines rezident[ros menininkas Jurijur'siuput ouas. Liepos 30 - spalio 30
dienomis DienovidZio skvere ketinama eksponuoti projektq,,Sieniwall". (projekto vrzuilizacijos
pridedamos.)

Valdas Balsys, Kastytis Macijauskas ir Jonas
eksponuoti lietuviq kalba,

NUTARTA.

Genys suabejojo ar nebltq vefia uLral1

1. Pritarti vie5ojo meno trienales menininko i5 Porlugalijos Diogo Machado aka Add Fuel
ketinamo igyvendinti projekto ,,Disruption 07:kokliai" idej; u"l paptlsyti KKKC atsiZvelgti ikomisijos nariq pastabas ir pakoregavus kurinio projekt4 pil"s .yi igyvlndinant dar kart4 pristatyti
lvatztzto Komlsilal.

2' Sillyti projekt4 ,,Disruption 07:kokliai" eksponuoti miesto vieSojoje erdveje laikinai
(penkerius metus).

3. Pritarti laikinoj o meninio proj ekto,,Siena/wall,, igyvendinimui,



J

PPRIDEDAMA:
L Klaipedos jlrq kadetq mokyklos vizualinio stiliaus projektas.
2' VieSojo meno trienales menininko i5 Portugalijos Dibgo Machado aka Add Fuel ketinamo

igyvendinti projekto,,Disruption 07:kokliai,, vizualizaciios.
3' KKKC tarptautines rezidentDros menininko Jurijaus Stapakovo projekto ,,Siena./Wall,,

vizualizacijos.

PosedZio pirmininke

PosedZio sekretore W Nijole LauZikiene

Kristina Skiotyte-Radiene


