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Posedis ivyko 2019 m. rugsejo 27 d.10:00 val.
Vieta: Didysis pasitarimq kambarys, II a., Klaipedos miesto savivaldybe, Liepq g. 1 1.

PosedZio pirmininke - Ingrida Zemgule, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos
Ugdymo ir kult[ros departamento KultDros skyriaus vyr, specialiste.

PosedZio sekretore - Ingrida Zemgule, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos
Ugdymo ir kulturos deparlamento Kultlros skyriaus vyr. specialiste.

Dal)'vavo komisijos nariai (8 i5 12):
1, Vidas Bizauskas, Klaipedos apskrities dailininkq sqjungos pirmininkas;
2. Jonas Genys, Klaipedos miesto savivaldybes MaZosios Lietuvos istorijos muziejaus

direktorius;
3. Jolanta Ju5kevidiene, Klaipedos pramonininkq asociacijos administracijos direktore;
4. Anatolijus Klemencovas, Lietuvos dailininkq sqjungos Klaipedos skyriaus narys;
5, Kastytis Macijauskas, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Urbanistines pletros

departamento direktorius ;

6. Andrius Petraitis, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos narys;
7. Mindaugas Petrulis, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Architekturos ir miesto

planavimo skyriaus S Alygq s4vadq poskyrio vyriausiasis specialistas ;

8. Vilija Venckute - Palaitiene, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Dokumentrl
valdymo skyriaus vedeja

Kiti posedZio dal)'viai:
l. Agne KiSonaite, menininke;
2.I(arina Jakiene, Klaipedos miesto savivaldybes Urbanistines pletros departamento

Paveldosaugos skyriaus vyr, specialiste;
Registracij os lapas pridedamas.

DARBOTVARKE:
1. Del laikinos meno instaliacijos DidZiajame elinge.

1. SVARSTYTA. DCI laikinos meno instaliacijos DidZiajame elinge.
Prane5eja - Agne KiSonaite, menininke.

Idejos autore menininke Agne Ki5onaite pristate klausim4komisijos nariams. SiDloma i eling4
instaliuoti milZini5k4 Luvedrq, kultDros paveldo verlybe butq papildyta tokia netiketa forma. Laikina
meno instaliacija - Luvedra- planuojama kabinti ne ant paties elingo, o ant specialios konstrukcijos,
kuri btq statoma Salia jos. Ji taip pat pabreLe, kad Zuvedros sparnai butq iSkilg virS elingo, kad
instaliacija neatrodytq kaip paukStis narvelyje, pauk5tis butq Siek tiek pasisukqs, Ziuretq i miesto pusg.
Spalvos noretq iSsiskiriandios, galb[t netgi atspindindios Svies4.

Komisijos narys Kastytis Macijauskas pasi[le pakviesti i posedi Paveldosaugos skyriaus
atstovg, kadangi svarstomas klausimas yra susijgs su kultlros paveldo objektu, I posedf buvo
pakviesta Paveldosaugos skyriaus vyr. specialiste Karina Jakiene.

Kastytis Macijauskas taip pat pasiteiravo, kokia b[tq instaliacijos konstrukcija, ar ji butq
sukurta itempiant trosus. Agne KiSonaite atsake, kad po teigiamo sprendimo toliau bus tikslinama ir
detalizuoj ama pati konstrukcij a.
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Mindaugas Petrulis pasakd, kad instaliacija primena kabandius lietuvi5kus sodus, ir
pasiteiravo, kiek laiko Zuvedra kabetq elinge. Menininke atsake, kad tai butq laildna konstrukcija,
planuojamas laikas 6-9 men.

Jonas Genys pasiteiravo, koks bus konstrukcijos svoris. Agne KiSonaite atsake, kad tikslus
svoris Sitame etape dar neZinomas, bet pati Zuvedra bus didele ir masyvi, preliminarus ilgis - 60m,
plotis - 50 m.

Kastytis Macijauskas paklause, ar Luvedranetures ,,odos", ar bus tik,,skeletas", i Si klausim4
menininke atsake, kad Zuvedra bus tarytum aLirine,jos kflnas bus sukurtas naudojant trosus ir
vamzdLius, kurie bus tankiai montuojami vienas Salia kito.

Kastytis Macijauskas pasiule instaliacij4 kabinti ant paties elingo, tuomet teritorijoje
neatsirastq papildomq kuolq ir templiq. Vidas Bizauskas taip pat pritare Siai mindiai, pasak jo,
papildomos kolonos pablogintq bendr4 varzdq. Jonas Genys taip pat siulo naudoti jau esam4 karkas4,
reikia ie5koti tvirtinimo sprendimq, tik svoris neturdtq b[ti didelis. Idejos autore pritartq sitlymui
kabinti instaliacij4 ant elingo, jei gautq tam leidim4 i5 atitinkamq institucijq"

Jonas Genys pasake, kad siDlo pritarti laikinos konstrukcijos idejai.
Anatolijus Klemencovas turejo priekaiStq eskizui, ji siuloma tobulinti, bet erdvinio aZ[ro

idejai pritartq. Reiketq konkretumo ir daugiau detaliq, kad ivertinti svori, tankum4, galim4 vejo itak4.
Kastydiui Macijauskui pasiteiravus, kodel kilo 5i ideja, Agne KiSonaite atsake, kad ji nori

nukreipti turistq demesi nuo kitq apleistq ir neesteti5kai atrodandiq objektq Salia elingo, papuo5ti
teritorijq, sukurti menini objekt4, prie kurio Zmones keliautq tiesiog nusifotografuoti, darytis
asmenukiq. Kastytis Macijauskas pasitile padiai formai suteikti kuo maZiau konkretumo, daugiau
laisves, kad Zuvedra butq atvaizduota labai subtiliomis detalemis. Anatolijus Klemencovas pritare
tokiam pasiDlymui

Andrius Petraitis pasake, kad tik dabar po truputi atsiranda iniciatyvq, skirlq fveiklinti
DidZiojo elingo teritorij4, vyksta koncertai ir pan. Jis sveikintq ir pritartq tokiai iniciatyvai sukurti
laikin4 menini objekt4.

Agne KiSonaite taip pat pasake, kad turi ir dabarliniq, ir teritorij4 perkandiq, blsimq savininkr,l
sutikimus pastatyti instaliacij4, o finansines leSos bus renkamos i5 privadiq Saltiniq,

I(arina Jakiene atkreipe demesi, kad pries pradedant igyvendinti idej4, reikia gauti ne tik
Savivaldybes administracijos, bet ir Kult[ros paveldo departamento leidimus.

NUTARTA.
Pritarti idejai pastatyti laikin4 meno instaliacij4 DidZiojo elingo teritorijoje.
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