
SUSITIKIMAS  „O JEIGU  GROŽIS IŠGELBĖYŲ PASAULĮ?“   

Grožis mus turi pakylėti. 

Visų menų pašaukimas- įveikti siaurą ir pilną nerimo uždarą erdvę-  kur žmogus panardintas tiek giliai, 

kiek gyvena nugrimzdęs, atverti žmogaus sieloje langus, vedančius į begalybę. 

Priešpriešos akivaizdoje, kuomet kultūra nebeturi prošvaisčių, nusišypsokite žemei, žmogiškumui- grožio 

ir dieviškos šviesos atspindžiui ir jums pavyks, kai padėsite  žmogui mylėti visa- kas yra tikra, kilnu, 

tikslu, tyra, brangu, kas iš esmės pasitarnauja  taikos kūriniui.  

 

 
 

SUSITIKIMO PROGRAMA: 

 

rugpjūčio 24, penktadienis (I diena) 
Vilniuje, Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje, Savičiaus g. 13 

 
„Architektūros ir meno galia“ 

La puissance de l’art et d’architecture 

 
10.00 Susitikimo pradžia.  

(Muzikinis pasveikinimas Gvidas Kovėra. Skaidra, Nijolė, Claire trumpai atskleidžia šio susitikimo ištakas).  

10.00 Ouverture de la rencontre.  

(Gvidas Kovėra joue en « bag pipe ». Skaidra, Nijolė, Claire, Véronique,  présentent  l’origine de cette  

rencontre)   

 

10.30  Pažintis.  

(Galbūt trumpai (max 10 min) papasakot šios bažnyčios istoriją. Susiskirstom po 2, tyloje vaikštom po 

bažnyčią, ją apžiūrim tarsi kito akimis. Nešnekam, stengiamės vienas kitą pajausti. Sugrįžę pristatom 

savo draugą keliais sakiniais) 

10.30 Présentation, se découvrir    
(Peut-être une petite histoire de cette église. On se balade par 2 (il y a 3 niveaux dans l‘église) en silence. 

Finalement on présente son ami en quelque phrases (on peut dire un mot par rapport à l‘église)) 

 

12h Pause 
 

12.30  Vézelay (Burgundija) Bazilikos timpano paslaptys (DVD).  
XII a. skulptūra- tai vaizdinis šventraštis, kurio prasmes ir simbolius atskleis Véronique Feugère, 

profesionali Lankytojų namų gidė (Maison du Visiteur,  www.vezelay-visiteur.com) 

(Pristatymo pradžioja Skaidra gieda XII a. Giesmę) 

12.30 « la danse du nouvel Adam », présentation d’un extrait d’un DVD artistique présentant le 
tympan roman de la basilique de Vézelay (France)  



(Au début Skaidra chante une  chanson de XIIè siècle) 

 

13.15 Piknikas*, neformalus visų dalyvių bendravimo laikas.  

13.15 Pique-nique. Temps  de conversations personnelles. 

 

14.30 Vilnius- įvairialypių kultūrų miestas. Vilniaus menininkai ir architektai kviečia į ekskursiją po 

Vilniaus senamiestį. Atskirų objektų pristatymas savu žvilgsniu.  

Planuojama pasiskirstyti į 3 grupes: 

I Menininkų miestas (veda Skaidra, ...) 

II Unitų kultūra ( veda Juozas Valiušaitis, ...) 

III Gyvi istorijos ženklai architektūroje  (veda ..., Giedrė, Arūnas, Mindaugas) 

14.30 Vilnius- une ville où se rencontrent les cultures. Les artistes et architectes vous invitent pour une 

balade dans la vieille ville. On vous présente des objets par le regard personnel  des guides 

Pour 3 groupes 3 excursions sont prévues : 

I La ville des artistes (menée  par Skaidra, …) 

II Une culture des Uniates (menée  par Juozas Valiušaitis, …) 

III Des signes vivants en architecture (…, Giedrė, Arūnas, Mindaugas) 

 

17.00 Pokalbiai apie Vilnių  

Reiktų surasti nedidelį, bet prasmingą tekstą apie Vilnių. Jį visiems perskaityti, skirti laiko apmąstymams 

ir išgirsti dalyvių reakciją, apmąstymus. 

17.00 Rencontre pour exprimer une parole personnelle à partir d’un texte lu (l’idéal serait un texte 

poétique, qui évoque Vilnius ou plus largement  la culture lituanienne, qui est riche  de la rencontre de 

plusieurs cultures. Plutôt un texte poétique si possible). En résonance avec les visites de l’après-midi. 
Il faudrait trouver un texte sur Vilnius (court mais avec du sens), le lire, méditer, donner sa réflexion 

 

* Planuojama Pikniko rinkinio kaina 3 Eur Le prix du Piquenique 3 Eur 

 

Informacija, kontaktai:  

Facebook „O jeigu grožis išgelbėtų pasaulį?“  (reiktų parašyti į feisbuką Skaidrai Jančaitei, kad ji 

patvirtintų Jus į šią grupę)  

Giedrė Gajauskaitė     868082071      gaja125@gmail.com 

Skaidra Jančaitė          868610464      skaidraj@yahoo.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



rugpjūčio 25, šeštadienis   (II diena) 
Skudutiškis (Molėtų raj.), Bažnyčios g. 11 * 

 

Tuos, kurie gali, kviečiame iš anksto informuoti, atvykti iš vakaro ir nakvoti Skudutiškyje  

Ceux qui le peuvent sont invités à arriver dès le vendredi soir. 

 

9.00 Pusryčiai, įsikūrimas  
9.00 Petit déjeuner, installation 
 

10.00 Atelje (raiška, įsigilinimas (žvilgsnis)) 
Darbas dviejose grupėse  

10.00 Ateliers (expression, regard) 
Travail  en 2 groupes (ou 3 selon le nombre) 

 

12.00 Kavos, arbatos pertraukėlė  
12.00 Pause café 
 
12.30 Atelje (raiška, įsigilinimas (žvilgsnis)) 
Darbas dviejose grupėse  

12.30 Temps de partage, parole personnelle sur la démarche d’expression expérimentée (expression ou 

regard) , témoignage de ceux qui l’ont expérimentée 

 

13.30 Pietūs     
13.30 Déjeuner 
 
15.00 Darbas grupėse, patirties pristatymas  
Savo patirtį perteikia: Nijolė Butkevičienė, Benoit Dargent, Nijolė Kezienė, Dalia Beigienė, Artūras, 

Ligita,Veronique,  Agnė,  Claire,... 

15.00 Un travail en groupes. Présentation de plusieurs projets  par les participants (Lituanie, France) 
Nijolė Butkevičienė, Benoit Dargent, , Nijolė Kezienė, Dalia Beigienė, Veronique,  Agnė,  Claire, ... 

 

18.00 Kavos, arbatos pertraukėlė  
18.00 Pause café 
 
18.30 Etnologas Vytautas Tumėnas apie šiaudinių sodų, baltiškų ženklų simboliką 
18.30 L‘Ethnologue Vytautas Tumėnas nous fera découvrir les structures de paille (et des signes des 

baltes ?) 

 

19.30 Vakarienė  
19.30 Diner 
 

20.30 Muzikos vakaras (kviečiame astsivežti ir savo muzikos instrumentus)  

20.30 Soirée musicale (nous vous encourageons d’apporter vos instruments musicaux)  

 

 

 
 
 



rugpjūčio 26, sekmadienis   (III diena) 
Skudutiškis (Molėtų raj.), Bažnyčios g. 11 * 

 

6.00 Saulės pasveikinimas ir giesmės kartu su Skaidra Jančaite, kelionė pasitinkant saulę.  
6.00 Lever  du soleil avec Skaidra 
 
8.00 Susitikima su savimi „Aš esu“, veda Giedrė ir Šarūnas Kondratai 
8.00 Rencontre avec soi-même, menée par  Giedrė et Šarūnas Kondratai 
 
9.00 Pusryčiai  
9.00 Petit déjeuner 
 
10.00 Atelje I „ piešimo eksperimentas“ veda Urtė Šegždavičiūtė    

           Atelje II „ baltiški ženklai ant lino“    
           Atelje III „dangaus sodas“ 
10.00 Atelier I „expérimente de design (mené par Urtė) 
           Atelier II  designer le symbole balte sur line 
           Atelier III Structures de paille 
 

11.30 Kavos, arbatos pertraukėlė   
11.30 Pause  café 
 
12.00 rencontres  en groupes autour de la présentation de projets 
 
13.30 Pietūs  
13.30 Déjeuner 
 
15.00 Iš praeities prikelti muzikos instrumentai. Gvidas Kovėra apie dūdmaišį, kitus instrumentus 
15.00 Des instruments musicaux anciens qui ont été retrouvés et remis en valeur . Gvidas Kovėra nous 
présente ses instruments. 
 
16.00 Diskusijos, SUSITIKIMO apibendrinimas 
16.00. Discussions, conclusion de la RENCONTRE 
 

18.00 Kavos, arbatos pertraukėlė  
18.00 Pause café 
 

18.30 Kelionė su Giedre ir Šarūnu Kondratais į Krunus (šalia Musninkų). Giedrės ir Šarūno naujai 
statomi šiaudų namai, skirti šeimai ir atgaivai atvykstantiems iš miesto. 
18.30 Le voyage à Krunai (pas loin de Kernavė) avec Giedrė et Šarūnas Kondratai pour visiter la maison 
qui est en phase de construction. Maison est destinée pour la famille et accueil des jeunes  (ou des 
gens ?) de la ville pour se reposer 
 

*Atvykstame į Skudutiškį asmeniniu transportu. Maitinimas numatytas. Yra 20 vietų keturviečiuose 

kambariuose, patalynė numatyta. Dalyvių skaičius apie 35 asmenys, todėl jaunesnius dalyvius, kviestume 

nakvoti palapinėse sodybos teritorijoje. Palapinių turime.  

**Susitikimo Skudutiškyje kaina asmeniui 25 Eur  

Le prix de participation à Skudutiškis 25 Eur (2 jours, repas, logement) 



Mes laikomės solidarumo, tad jeigu suma yra per didelė, prašome informuoti. Būsime dėkingi, jei 

galintys prisidėti daugiau, paremtų šį susitikimą. 


