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2020 m. vasario 01 d. Vilnius
VšĮ juvelyrikos mokykla „Vilnenis“
VEIKLOS ATASKAITA 2019m.
Darbo laikas:
I- 12.00 – 18.00
II- 11.00 - 20.00 val.
III- 11.00 – 20.00 val.
IV- 11.00 - 20.00 val.
V- 11.00 – 18.00 val.
VI- 11.00 - 17.00 val.
Juvelyrikos mokykla „Vilnenis“:
I-kategorija „Juvelyrikos pagrindai“, II-kategorija “Juvelyrika”
III – kategorija, „Brangakmenių įtvirtinimas“ (specializacija) :
Pirmą pusmetį:
- antradieniais 12.00 – 20.00 val.;
- trečiadieniais 15.00 – 20.00 val.;
- ketvirtadieniais 12.00 – 20.00 val.;
- šeštadieniais 11.00 – 17.00val.
Antrą pusmetį, papildomaii dasidėjo Vilniaus Dailės Akademijos Dizaino katedros 9
studentai ir nauji mokiniai, atsirado poreikis papildomo dėstytojo. Buvo priimtas į
darbą istorinių papuošalų rekonstruktorius Paulius Rukas.
- pirmadienį 16.00 – 20.00val.;
- antradieniais 9.00 – 20.00 val.;
- trečiadieniais 16.00 – 20.00 val.;
- ketvirtadieniais 12.00 – 20.00 val.;
- penktadieniais 14.00 – 15.30 val.;
- šeštadieniais 11.00 – 17.00val.
Amato demonstravimas vyksta kiekvieną dieną. Nemokami mokymai pravedami kiekvieną
pirmą mėnesio trečiadienį, kurie pritraukia kiekvieną mėnesį vis naujų besidominčių juvelyrika.
Atviros Kalėdinės dirbtuvės, tai puiki proga Vilniečiams iš arčiau apžiūrėti dirbtuves, susipažinti
su mokinių pasiekimais. Veikia pastovi ekspozicija, keičiamos parodos, lankymas nemokamas.
Dažnas lankytojas aplankęs Vilnensis išsako komplimentus, pasijutau kaip muziejuje, o
užsieniečius praeinančius Stiklių gatve vis traukia pasižiūrėti besidarbuojantys juvelyrai ir
mokiniai.
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2019 metai juvelyrikos mokyklai Vilnensis buvo išskirtiniai tarptautiniu bendradarbiavimunet trys užsieniečiai studentai (Iš Estijos, Bulgarijos ir Italijos) skirtingu laiku stažavosi pagal
ERASMUS+ programą, įgydami meistriškumo ir mokydamiesi verslumo.
Išskirčiau kelis labai svarbius tarptautinius renginius, tai juvelyrikos mokyklos Vilnensis
mokinių ir dėstytojų stendas tarptautinėje juvelyrikos mugėje INHORGENTA Munich, Vokietija
2019 m. vasario mėnesį. Gegužės mėnesį paroda Lenkijoje, Legnicoje, tarptautinio šiuolaikinės
juvelyrikos konkurse „Silver festival 2019”, kuriame Darijus Gerlikas buvo apdovanotas vienu
pagrindiniu prizu „Silver Spur“.

Parodą aplankė tūkstančiai svečių iš viso pasaulio, vyko

konferencijos, diskusijos, išleistas katalogas. Renginys reklamuotas per Lenkijos televiziją,
spaudą, tarptautinius interneto portalus.
Kitas renginys Vilniuje sulaukęs plataus atgarsio, tai „Valdovų žiedai: juvelyro Darijaus
Gerliko XVI a. renesansinio Elžbietos Habsburgaitės žiedo rekonstrukcija“ Paroda ir vieša
paskaita, LDK Valdovų rūmai. Šiuo metu pastovioje ekspozicijoje, Valdovų rūmų iždinėje
eksponuojami Darijaus Gerliko atkurti Balboros Radvilaitės ir Elžbietos Hazburgaitės karališki
žiedai.
2019 m. pagrindiniai renginiai:
- Juvelyrikos mokyklos Vilnensis

prisistatymas

tarptautinėje mugėje “Inhorgenta Munich“,

Vokietija.
- Tarptautinės kūrybinės emalio dirbtuvės, vadovas Tadas Deksnys.
- Dalyvavimas 28-ajame tartautiniame šiuolaikinės juvelyrikos meno konkurse „Festival of Silver
2019“ Legnicoje, Lenkija.
- „Valdovų žiedai: juvelyro Darijaus Gerliko XVI a. renesansinio Elžbietos Habsburgaitės žiedo
rekonstrukcija“ Paroda ir vieša paskaita, LDK Valdovų rūmai.
- Erika Kundavičiūtė – „Keep The Silence Jewelry“ Vilnensis stendas XVI tarpatutinėje Baltijos
juvelyrikos parodoje AmberTrip.
- Darijus Gerlikas, juvelyrikos paroda “Juvelyrikos architektūra – Florencija“. PLC Panorama,
Vilnius.
- Galerijos Vilennsis autoriu prisistatymas tarptautinėje gintaro parodoje „Alatyr“, Kaliningradas,
Rusija.
Galerijoje Vilnensis susrengtos parodos:
- Atviros Kalėdinės dirbtuvės „Made in Vilnius“
- Erika Kundavičiūtė, juvelyrikos parodos „The Creator“
- Eglė Širvytė juvelyrikos paroda „Sinoikija“
- Darijus Gerlikas, juvelyrikos paroda “Antikinė Roma“
- Diana Kučinskienė, keramikinių papuošalų paroda “Votai“
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- Juozas Veilandas, juvelyrikos paroda “Amber/Silver 100/92,5“
- Marita Lumi, tarptautinė keliaujanti

papuošalų paroda “Džiunglės”, skirta Estijos

nepriklausomybės atkūrimo 100-mečiui paminėti.
Publikacijos:
- Straipsnis. VILNIAUS JUVELYRAS,

ATKŪRĘS VALDOVŲ ŽIEDUS. Juvelyrą Darijų

Gerliką kalbina Audrė Karaliūnaitė. Iliustruotas kultūros gyvenimo žurnalas „Naujoji Romuva“
2019, Ne 2 (607) http://www.nromuva.lt/files/2019-2.pdf
- Straipsnis. Jewelry school VILNENSIS. Tekstas dr. Jurgita Ludavičienė.
- Straipsnis apie Legnicos juvelyrikos meno konkursą su iliustracijom D. Gerliko darbo nuotrauka.
Baltic Jewellery News (August 2019) Nr. 37. https://issuu.com/balticjewellerynews/docs/bjn-37
- Parodos katalogas „28 th Legnica International Jewellery Competition“, The Gallery of Art in
Legnica 2019.
Juvelyrikos mokyklą Vilnensis vienyja jau didelę grupę alumnu - profesionalių juvelyrų,
dizainerių, meno kritikų, kurie didžiuojasiu šiuo vardu ir toliau kuria Vilniui.
Per 2019 m. ilgalaikiuose mokymuose (daugiau nei 50val) dalyvavo virš 70 mokinių.
Pravestos ekskursijos viresnių klasių moksleiviams, turistams, kurių kaip niekad gausiai
sulaukėme iš Skandinavijos šalių, Vokietijos, Olandijos, Jungtinės karalystės, Rusijos, Lenkijos ir
kitų šalių. Tęsiama tradicija, kiekvieną pirma mėnesio trečiadienį daryti atvirų durų dienas, į
kurias gausiai registruojasi jaunimas, rengiame mokinių parodas, vykdome Atviras dirbtuves
kviesdami svečius geriau susipažinti su juvelyrikos amatu, iš arčiau susipažinti su darbastaliais,
įrankiais, mokinių sukurtais darbais. Net trys absolventės gavo paramą iš Darbo biržos pradėti
savo verslą ir įkūrė įmones. Gausybė mokinių vykdo individualią veiklą, dalyvauja mugėse
Vilniuje ir visoje Lietuvoje garsindami Vilnensis vardą, kuris jau tapo unikalumo, kūrybingumo ir
amatininkiškumo simboliu. Iš mugių išskirčiau Tarptautinę juvelyrikos mugę AmberTrip, Jūros
šventę, Šv. Baltramiejaus mugę, Sostinės dienos. Vien per šias muges juvelyrikos mokyklą
Vilnensis aplankė daugiau nei 15 000 žiūrovų.
VšĮ juvelyrikos mokykla Vilnensis glaudžiai bendradarbiauja su Vilniaus Dailės
Akademija, Valakupių reabilitacijos centru. Lietuvos dailininku sąjunga, Lietuvos tautodailininku
sąjunga. Nacionaliniu muziejumi LDK Valdovų rūmai, Lietuvos Nacionaliniu muziejumi. LR
Kultūros, Švietimo ir Žemės ūkio ministerijomis. Kaip Vilniaus dailiųjų amatų Asociacijos narys,
bei Vilniaus m. Dailiųjų amatų etnografinių verslų ir mugių programos dalyvis, dalyvavo
bendruose renginiuose ir projektuose rengtuose Vilniaus senamiestyje:
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- Europos dailiųjų amatų dienos 2019-04-5/7 d. Dalyvis, ekskursijos, pristatymai istorine
tematika.
- Kultūros naktis 2019-06-14 d. Dalyvis, demonstravimas, bendruomenės ir užsienio svečių
įtraukimas.
- Sostinės dienos 2019 Stiliaus lokacija 2019-08-31/09-02. Dalyvis, pristatomi sukurti naujausi D.
Gerliko darbai, mokinių darbai.
- UNESCO savaitgalis 2019-10- 12/13 d. Dalyvis.
Rudens semestrą devyni Vilniaus Dailės Akademijos studentai praėjo intensyvų mokymo
kursą ir buvo labai gerai įvertinti Dizaino katedros dėstytojų. Darijui Gerlikui suteiktas Docento
vardas.
Juvelyrikos mokykla, galerija VILNENSIS atgaivina ir tęsia Vilniaus amatų tradicijas,
skatina domėtis Vilniaus istorija. Vis daugiau jaunų žmonių susidomi ir sistemingai mokosi
juvelyrikos amato, kurio tradicijos Vilniuje labai senos. Tai pagrindinė VšĮ juvelyrikos mokyklos
Vilnensis veikla ir tikslas, mokyti juvelyrikos amato, ugdyti kūrybiškumą. Paskutiniu metu vis
daugiau jaunimo besimokančio ar dirbančio užsienyje užsirašo į juvelyrikos kursus, grįžta į
Lietuvą ir planuoja su juvelyrika susieti savo ateitį, kaip pragyvenimo šaltinį. Darijaus Gerliko
atkurti istoriniai papuošalai glaudžiai siejasi su pastatu Dominikonų g 7, kur dirbo ir gyveno vienas
žymiausių Lietuvos laikrodininkų Jokūbas Gierkė. Galerijoje parengti informaciniai stendai apie šį
įžymųjį meistrą - pasirašinėjusį „Vilnensis“ vardu. Juvelyrikos mokykla Vilnensis tęsia šią
garbingą tradiciją ir supažindina Vilniečius ir miesto svečius su šia garbinga pastato praeitimi,
atkurtais istoriniais papuošalais, mokinių pasiekimais. Rengia parodas, pristatymus visuomenei ir
iš lankytojų ir miesto svečių neima jokio mokesčio.
Galerijoje 2019 metais dirbo direktorius, juvelyras, dėstytojas doc. Darijus Gerlikas,
dėstytojas Paulius Rukas, Ieva Poliščiukienė, nuo rugsėjo Eglė Širvytė. Vasaros emalio dirbtuves
pravedė juvelyras Tadas Deksnys, sklaida rūpinosi meno kritikė Dr. Jurgita Ludavičienė, bei
projektų koordinatorė Rasa Jundulaitė ir financininkė Odeta.
Pagarbiai,
Direktorius Darijus Gerlikas

