
Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerijos parodų planas 2017 m. 
 
 
Vasario 7 d. – kovo  8 d.  Virgilijaus Mikuckio paroda „Žemaitijos geležiniai ritmai“, skirta kalviškosios 
kryždirbystės tradicijai („Lietuvos kalvių kalvio“, „Aukso vainiko“ laureato, meno kūrėjo ir tautodailininko, 

restauratoriaus Virgilijaus Mikuckio ryškiausių kryždirbystės kūrinių retrospektyva)   
 
 
Kovo 9 -20 d.  Lietuvos centrinio valstybės archyvo paroda apie A.J.Greimą ir knygos „A.J.Greimas: 
asmuo ir idėjos“ (I t.) pristatymas (UNESCO minimai datai ir A.J.Greimo metams skirtas renginys) 
 
 
Kovo 21 -31 d. Dainiaus Dirgėlos fotografijų paroda ir poezijos skaitymai „Poetų portretai“, Tarptautinės 
poezijos dienos minėjimas (Poetas ir fotografas D.Dirgėla pristatys šiuolaikinius lietuvių poetus, vyks poezijos 

skaitymai. Renginio partneris  – Skaitymo ir kultūrinio raštingumo skatinimo asociacija) 
 
 
Balandžio 3 -14 d. Vėtrės Antanavičiūtės fotografijų paroda „Lietaus vaikas“, Tarptautinės autizmo 
dienos minėjimas, balandžio 2 d. (Parodos autorė, auginanti sūnų autistą, atkreipia dėmesį į vis didėjantį 

autizmo paliestų žmonių skaičių ir tolerancijos stygių kitokiems, išskirtinius gebėjimus ir negalią turintiems lietaus 
vaikams. Renginio partneris – Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“) 

 
 
Balandžio 18 d. –gegužės 16 d. Ankaros Hacettepe universiteto Grafinio dizaino katedros studentų  
(Turkija) paroda „Vizualus atminties paveldas prieš kultūros niokojimą“, Tarptautinės paminklų 
apsaugos dienos minėjimas (Skaitmeninės grafikos paroda, skirta atkreipti dėmesį į visame pasaulyje niokojamą 

paveldą: Alinojuje, Tibete, Hatroje, Mosule, Alepo, Zeugmoje. Meninė raiška kaip atsakas į chaosą. Kuratorė – 
Incilay Yurdakul (Turkija)  
 

 
Gegužės 17 d. –birželio 15 d. Bertos Tilmantaitės paroda „Pirmoji fotografija“ (Multimedijų žurnalistės 

pasakojimas apie pirmąsyk fotografuojamų Kolumbijos ir Ekvadoro žmonių santykį į atvaizdą, kultūrinius skirtumus 

ir kultūrų įvairovę) 
 
 
birželio 16 d.- liepos 10 d.  Fotografijų paroda „Nematomas miestas“ ir renginys „Vilnius gyvas“ 
„Kultūros naktį“ (Grupės fotografų: G.Girdenio, A.Rasimavičiaus, R.Šukausko, B.Vijeikinės, A. Žuko paroda apie 

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos globojamą projektą „Gatvės gyvos“, kurio metu (2016 m.)  vyko 
nemokamos ekskursijos vilniečiams po Vilniaus kultūros paveldo ir miesto istorijai svarbias vietas, paprastai 
neįtraukiamas į turistinius maršrutus; edukaciniai užsiėmimai vaikams ir suaugusiems; archyvinių filmų apie Vilnių 

pristatymas)   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Liepos 11 d. – rugpjūčio 8 d. Hilal Can (Turkija) piešinių paroda „Mano prisimimų skrynia“ (jaunos 

menininkės refleksija apie atminties, praeities, paveldo, prabėgusio laiko fragmentus ir jų santykį su dabartimi) 
 
 
Rugpjūčio 9 d. – rugsėjo 19 d.   Filomenos Linčiūtės Vatiekūnienės tapybos paroda „Irano atšvaitai“  ir 
VU Orientalistikos centro A.Litvino paskaita (tapytojos, scenografės ir pedagogės paroda, įkvėpta kelionės po 

senosios Persijos istorijos vietas ir paskaita apie Irano kultūrą ir poeziją) 
 
 
Rugsėjo 20 d. – spalio 23 d.  Richard Schofield (JK) fotografijų, dokumentų ir instaliacijų paroda „Pasakos 
iš Kauno Requiem“, Lietuvos Holokausto atminties dienos minėjimas (15 metų Lietuvoje gyvenančio anglų 

fotografo, meninių projektų kuratoriaus ir Tarptautinio litvakų fotografijos centro direktoriaus paroda-projektas, 

skirtas atkreipti dėmesį į žydų litvakų istorijos atskirties nuo šalies istorijos problemą) 
 
 
Spalio 24 d. – lapkričio 27 d.  Artūro Valiaugos fotografijų paroda „J.Bobrovskio Lietuva: abipus 
Nemuno, tarp Rytų ir Vakarų“  (Ši paroda, 2017 m. Leipcigo knygų mugės dalyvis,  –  konceptualios 

dokumentikos apie Mažosios Lietuvos vietoves, susijusias su vokiečių rašytojo J.Bobrovskio, kurio kūryboje apstu 
baltų mitologijos,  tautosakos motyvų, gyvenimu, liudijimas. Ši paroda taip pat aktualizuoja Europos istoriją, 
paženklintą skirtingų tautų jungčių) 

 
 
Lapkričio 28 d.-gruodžio 15 d. Gabrielė Tervidytė fotografijų paroda ir Giedrės Steikūnaitės knygos 
pristatymas „Nematoma Palestina“,  Tarptautinės solidarumo su Palestinos tauta diena minėjimas 
(Parodos autorės, gyvenusios Palestinoje daugiau nei metus, pasakojimas apie  pasaulio religijų lopšį, Palestiną, 

kultūrų įvairovę ir palestiniečių kasdienybę. Paroda ir knyga, paneigianti kultūrinius stereotipus) 
 
 
Gruodžio 18 d. – sausio 18 d. Ivan Sanchewski (Ispanija), „Sekinanti kelionė“, Tarptautinės migrantų 
dienos minėjimas (Ispanų foto žurnalisto paroda apie 2015 m. pabėgėlių kelionę iš Atėnų į Belgrado pabėgėlių 

stovyklą. Pasakojimas apie nelegalius sienos kirtimus, apie sunkią pavargusių žmonių kelionę traukiniais, 

autobusais, pradedant nuo Pirėjo uosto į Balkanų kraštą) 
 
 
Rezervas 
 
Komiksų paroda, skirta Liudviko Zamenhofo, Esperanto kalbos kūrėjo, 100-osioms gimimo metinėms 
(UNESCO minima data, partneris – Lenkijos institutas Vilniuje )  
 


