
 

 

MENO PIKNIKAS 

 

Rugsėjo 6 d. nuo 12 iki 19 val. 

Rugsėjo 7 d. nuo 10 iki 19 val.  

„Pelėdų kalnas“ (A. Mackevičiaus 27, Kaunas) 

Rugsėjo 7 d. nuo 12 iki 16 val. „Kita Neries pusė“ (Jurbarko g. 2, Kaunas)  

 

 

Mieli kauniečiai ir Kauno svečiai, 

dailininkai kviečia visus kauniečius ir miesto svečius į susitikimą ant „Pelėdų kalno“ (A. 

Mackevičiaus g. 27, Kaunas) ir keramikos dirbtuvėse „Kita Neries pusė“  (Jurbarko g.2, Kaunas), kur 

jūsų lauks dvi dienas besitęsiantys meno įvykiai: tapymas natūroje, skulptūros kūrimas, stiklo ir 

tekstilės atviros studijos, audinio marginimas, raku keramikos degimo dirbtuvės, vazos lipdymas, 

odos edukacinės ir knygų įrišimo dirbtuvės, mozaikos kūrimas, gyva muzika, poezijos skaitymai, 

japonų arbatos gėrimo ceremonija, meno viktorina, parodų atidarymai, konkursai, edukaciniai 

užsiėmimai ir galimybės pabandyti kurti patiems! 

Maloniai kviečiame atsinešti užkandžių, termosus, jaukiai ir turiningai praleisti laiką menininkų 

bendruomenėje. 

 RENGINIO PROGRAMA 

2019 m. rugsėjo 6 d., penktadienis, „Pelėdų kalnas“, A. Mackevičiaus g. 27 

12–18 val.  Tekstilės kūrybinės dirbtuvės ir kūrinių mugė 

Tapybos pleneras ir konkursas 

Raku keramikos dirbtuvės 

Didelės apimties keraminės vazos lipdymas archainėmis priemonėmis 

Popieriaus marginimo ir  knygų įrišimo edukacinės kūrybinės dirbtuvės 

14–18 val.    Atvira karšto stiklo studija 

   Plieno skulptūros kūrimas 

15 val.   Kauno stiklo menininkų parodos „Kontrastai“ atidarymas 

16–18 val.   Koncertas 

16-19 val.    Fluxsiškiausio kostiumo dirbtuvės 

18 val.   Šokio performansas „Ugnies šokis“ 



 

2019 m. rugsėjo 7 d., šeštadienis, „Pelėdų kalnas“, A. Mackevičiaus g. 27 

10–18 val. Plieno skulptūros kūrimas 

11 val. Tapybos plenero ir konkurso „Savitas žvilgsnis į Kauną“ parodos atidarymas  

12 val.        Raku keramikos puodelių parodos atidarymas 

12–18 val. Tekstilės kūrybinės dirbtuvės ir kūrinių mugė 

           Popieriaus marginimo ir  knygų įrišimo edukacinės dirbtuvės 

13 val.  Japoniška arbatos gėrimo ceremonija 

14–18 val.    Atvira karšto stiklo studija 

14–15 val.  Meninis protmūšis 

15–16 val.  Poezijos salonas 

17–18 val.  Konkurso laureatų apdovanojimas ir koncertas 

 

2019 m. rugsėjo 7 d., šeštadienis, „Kita Neries pusė“, Jurbarko g. 2 

12–15 val. Mozaikos dirbtuvės  

          Lino raižinių ir molio dirbtuvės 

          Paroda – labirintas  

          Piknikas 

15 val.  Ekskursija į „Pelėdų kalną“  

 

Organizatorius Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyrius 

 


