Galerijos „Meno niša“ ataskaita už 2021 metus
Eil.
nr.
1.

Pavadinimas
Veiklos tikslai ir uždaviniai

2.

Pagrindinė veikla

3.

Lankytojai
(vietiniai/užsieniečiai, jei
žinoma, iš kokių šalių (iš
kokių šalių daugiausia)
Amato pristatymai,
gamybinių procesų
demonstravimai

4.

5.

Edukacijos
nemokamos/mokamos

6.

Renginiai
galerijose/dirbtuvėse

Trumpas aprašymas
1. Pristatyti menininkus ir supažindinti su jų
kūryba meno profesionalus, menotyrininkus,
meno kolekcininkus ir plačiąją visuomenę.
2. Pristatyti emalio meną ir supažindinti su
įvairiomis kūrimo technologijomis meno
profesionalus bei plačiąją visuomenę.
3. Skatinti profesionalią meno edukaciją
supažindinant su galerijos veikla, skirtingais jos
menininkais bei meno kryptimis.
4. Skatinti tarpusavio menininkų ir skirtingų sričių
bendradarbiavimą. Didinti galerijos žinomumą
tarptautiniame kontekste pasitelkiant užsienio
žiniasklaidą.
5. Lankytojams ir žiūrovams suteikti galimybę
nemokamai lankytis galerijos rengiamose
parodose, diskusijose ir renginiuose, dalyvauti
ekskursijose su menotyrininkais.
6. Vykdyti edukacinę veiklą.
7. Per metus surengti iki 10 šiuolaikinio meno
parodų.
Galerijoje „Meno niša“ eksponuojamas profesionalus
šiuolaikinis menas, emalio menas, organizuojami
tarptautiniai meniniai projektai, bendradarbiaujant su
užsienio galerijomis, kultūros institucijomis ir
menininkais. Galerijoje „Meno niša“ savo parodas
rengia jau pripažinti kūrėjai, galerija taip pat atvira
jauniems talentingiems menininkams bei jų
projektams. Per metus galerijoje surengiama iki 10
šiuolaikinio meno parodų, galerija dalyvauja
tarptautinėse meno mugėse. Vykdo edukacinę veiklą.
Parodas lanko ir vietiniai, ir užsieniečiai. Didžiąją
lankytojų dalį sudaro vietiniai lankytojai, o lankytojų iš
užsienio sulaukiame iš Latvijos, Estijos, Lenkijos,
Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir kt.
Emalio meno Limožo technikos pristatymas meno
profesionalams ir plačiajai visuomenei.
Emalio meno technika ir amatas pristatytas
Vykdomos praktinės menininkų, juvelyrų konsultacijos
emalio technikos klausimais.
Vykdomos nemokamos edukacijos – parodų
atidarymai ir parodų lankymas, susitikimai su
menininkais, parodų kuratoriais.
Privatūs renginiai ir mokami emalio meno kursai
pristatant emalio meno istoriją, teoriją ir techniką.
Surengti parodų atidarymai, turai po parodas su
menininkais ir kuratoriais.
Privatūs renginiai ir mokami emalio meno kursai
pristatant emalio meno istoriją, teoriją ir techniką.

Duomenys
skaičiais
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7.

8.

9.

10.

Renginiai, edukacijos
socialiai pažeidžiamoms
grupėms ar žmonėms su
negalia
Dalyvavimas moksleivių
edukac. programoje
„Kultūros pasas“
Dalyvavimas renginiuose
miesto/šalies/tarptautiniuose

Emalio meno edukacija fizinę negalią turintiems
vaikams
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Dalyvavimas tarptautinėje meno mugėse „Positions
Berlin“ 2021
Dalyvavimas tarptautinėje meno mugėje
„ArtVilnius‘21“.
Dalyvavimas Vilniaus miesto renginiuose „Art After
Hours“
Dalyvavimas „Vilniaus galerijų savaitgalis“
Emalio meno technika ir amatas pristatytas „Šv.
Baltramiejaus mugėje“

5

Surengta nemokamų parodų
g/d ir kitur (kokių? kada?)

Surengtos 9 parodos.
Aštuntoji tarptautinė emalio meno bienalė „Vilnius
2020“. Galerija „Meno niša“. 2021.03.16 – 04.02

9

Audra Vau „Nowhere“. Galerija „Meno niša“.
2021.04.08 – 04.30
Monika Plentauskaitė „Budrus miegas“. Galerija
„Meno niša“. 2021.05.06 – 05.29
Marius Jonutis „Kaimo pasaka“. Galerija „Meno niša“.
2021.06.03 – 07.02
Paulius Makauskas „Naujos jūros“. Galerija „Meno
niša“. 2021.08.17. – 09.04
Jurgis Tarabilda „Lines and Dots“. Galerija „LOOK!”
Ryga, Latvija. 2021.08.18 – 09.11
Matas Janušonis „Elektrinis piemuo“. Galerija „Meno
niša“. 2021.09.09 – 10.02
Rūta Katiliūtė ir Vladimir Tarasov „Kažkas atsitiko...“.
Galerija „Meno niša“. 2021.10.11 – 11.17

11.

Virtualios
parodos/virtualūs amato
pristatymai

Linas Blažiūnas „Šviesupė“. Galerija „Meno niša“.
2021.11.12 – 12.23
Dalyvavimas projekte Amber Trip. Virtuali galerija.
Emalio meno technikos pristatymas demonstruojant
procesą.
Virtualūs, 3D parodų turai:
Aštuntoji tarptautinė emalio meno bienalė „Vilnius
2020“ (vyko 2021 m., nes dėl karantino 2020 m.
negalėjo vykti ir buvo perkelta):
https://www.artland.com/exhibitions/enamel-unmasked
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Audra Vau paroda „Nowhere‘:
https://www.artland.com/exhibitions/audra-vaunowhere
Monikos Plentauskaitės paroda „Budrus miegas“:
https://www.artland.com/exhibitions/monikaplentauskaite-vigilant-sleep
Mariaus Jonučio paroda „Kaimo pasaka““
https://www.artland.com/exhibitions/village-fairy-tale
Pauliaus Makausko paroda „Naujos jūros“:
https://www.artland.com/exhibitions/pauliusmakauskas-new-seas
Mato Janušonio paroda „Elektrinis piemuo“:
https://www.artland.com/exhibitions/matas-janusoniselectric-shepherd
Rūtos Katiliūtės ir Vladimir Tarasov paroda „Kažkas
atsitiko...“:
https://www.artland.com/exhibitions/rkatiliutevtarasov-something-happened
Lino Blažiūno paroda „Šviesupė“:
https://www.artland.com/exhibitions/linas-blaziunasriver-of-light
12.

Įgyvendinti projektai
vietiniai/tarptautiniai (kokie,
kur?)

13.

Reikšmingiausias atkurtas
(replikos)/sukurtas gaminys
Bendradarbiavimas
vietinis/tarptautinis, kokią
davė naudą

14.

Tarptautinė VIII-oji emalio meno bienalė VILNIUS
2020 (vyko 2021 m., nes dėl karantino 2020 m.
negalėjo vykti).
Išleistas tarptautinės VIII-osios emalio meno bienalės
katalogas.
Surengtos 9 parodos (žr. 10 p.)

Tarptautinėse meno mugėse tęsiamas užmegztas
bendradarbiavimas Vokietija, taip pat užmegztas
naujas ryšys su naujomis Latvijos, Estijos galerijomis
bei Portugalijos, Ispanijos, Šveicarijos galerijomis.
Užmegztas bendradarbiavimas su Latvija, suteikė
galimybę 2021 metais surengti menininko Jurgio
Tarabildos parodą Latvijoje, o tęsiant jau užmegztus
ryšius, toliau bendradarbiaujame su Latvijos dailės
akademijos galerija „Pilot“ ir kitomis („Maksla XO“,
„Alma“ ir kt.).
Taip pat, bendradarbiavimo metu, kilo idėjų naujiems
projektams, kurie tikimasi, bus įgyvendinti 2022-2023
metais.
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15.

Leidyba

16.

Veiklų viešinimas (kur?,
kada? pateikti nuorodas)

Išleistas aštuntosios tarptautinio emalio meno bienalės
katalogas „Vilnius 2020“.
Viešinimas oficialiame galerijos tinklalapyje (9
parodos): https://menonisa.lt/parodos/
Oficialiame „Auksakalių gildijos“ tinklalapyje:
https://www.auksakaliugildija.lt/category/emaliobienales/
Tarptautiniame meno portale „Artland.com“ (9
parodos, 2 tarptautinės meno mugės):
https://www.artland.com/galleries/menonisa?tab=exhibitions
Tarptautiniame meno portale „Artsy.net“ (9 parodos, 2
tarptautinės meno mugės):
https://www.artsy.net/partner/meno-nisa-gallery/shows
Socialiniame tinkle Facebook.com (9 parodos, 2
tarptautinės meno mugės):
Galerija „Meno niša“
https://www.facebook.com/menonisa
„Auksakalių gildija:
https://www.facebook.com/auksakaliugildija
Socialinio tinklo Instagram paskyra, galerija „Meno
niša“ (9 parodos, 2 tarptautinės meno mugės):
https://www.instagram.com/gallerymenonisa/
Socialinio tinklo Instagram paskyra, galerija „LOOK!”:
https://www.instagram.com/look.itsagallery/
Socialinio tinklo Facebook paskyra, galerija „LOOK!”:
https://www.facebook.com/LOOK.ArtGallery
Galerijos „LOOK!“ oficialus tinklapis:
https://www.look.gallery/exhibitions
Renginio „Art After Hours“ tinklalapis:
https://www.artafterhours.lt/programa21/
Tarptautinės meno mugės „ArtVilnius‘21“ tinklalapis:
https://artvilnius.com/lt/archyvas/2021-metai/
Tarptautinės meno mugės „Positions Berlin 2021“
tinklalapis:
https://positions.de/exhibitors.html

17.

Veiklų nauda Vilniui ir
vilniečiams

Galerija nuo 2002 m. vykdo aktyvią emalio meno
edukacinę programą, kurios metu lankytojai
supažindinami su emalio meno istorija ir kūrybiniu
procesu. Kasmet galerija, lankytojams iš visos
Lietuvos, nemokamai pristato jaunų, perspektyvių bei
jau tarptautiniu mastu įvertintų menininkų kūrybą,
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18.

Išvados

vysto tarptautinę tinklaveiką ir komunikaciją. Papildant
Vilniaus miesto siūlomų parodų ir renginių grafiką
galerija „Meno niša“ pristato šiuolaikinio meno
parodas, grupines parodas ir projektus. Surengtos
parodos ir įgyvendinti projektai atspindi tarptautinį
bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir kitų šalių, kuris
garsina Lietuvos ir Vilniaus vardą užsienyje.
Taip pat pristatant ir lietuvių menininkus, kuriančius ir
gyvenančius užsienyje, sugrąžiname ir pristatome jų
kūrybą miesto žiūrovams, skatiname ir įgyvendiname
edukaciją. Menininkai iš kitų šalių, dalyvaujantys
grupinėse parodose, taip pat savo ruožtu garsina
Lietuvos vardą, skatina kultūrinius mainus. Galerija
rengdama nemokamo lankymo parodas, skatina
turizmą Vilniuje, pritraukia žiūrovų iš kitų miestų ir
šalių. Vis didėjant turistų srautui Vilniuje, galerijoje
pristatomų užsienio menininkų vardai pritraukia
lankytojus net tik į galeriją, bet ir į Vilniaus miestą.
Galerija „Meno niša“ aktyviai vykdo veiklą, nors 2021
m. pradžioje dar buvo ribojimai dėl pandemijos ir dalis
parodų nusikėlė, tačiau laikantis visų saugumo
reikalavimų, pasibaigus karantinui, veikla atnaujinta ir
užsibrėžti tikslai sėkmingai įgyvendinti.
Galerija – dirbtuvė savo ruožtu aktyviai vykdo
edukacinę veiklą, intensyviai užsiima viešinimo
darbais; bendradarbiauja su vietiniais meno ir kultūros
renginiais bei dalyvauja tarptautiniuose renginiuose ir
projektuose, pristatydami veiklą, menininkus ir jų
kūrybą.

19.

Kita

