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2021 m. sausio 24 d. Vilnius 

VšĮ juvelyrikos mokykla „Vilnensis“ 

VEIKLOS ATASKAITA  2020m. 

 

Darbo laikas: 

I- 12.00 – 18.00 

II- 11.30 - 20.00 val. 

III- 12.00 – 20.00 val. 

IV- 11.30 - 20.00 val. 

V- 12.00 – 18.00 val. 

VI- 11.00 - 17.00 val. 

Juvelyrikos mokykla „Vilnensis“ vedami mokymai: 

I-kategorija „Juvelyrikos pagrindai“, II-kategorija “Juvelyrika”  

III – kategorija, „Brangakmenių įtvirtinimas“ (specializacija)  

 Rudens semestrą pravestos kūrybinės dirbtuvės „Juvelyrika ir Maţosios plastikos objektai“ 

Vilniaus Dailės Akademijos Dizaino katedros 10 studentų. Taipogi mokėsi ir gilino ţinias 3D 

projektavime Erazmus+ studentas iš Milano/Meksikos Osmar Alberto Hernández González. 

Amato demonstravimas vyksta kiekvieną dieną. Nemokami mokymai pravedami kiekvieną 

pirmą mėnesio trečiadienį (išskyrus pandemijos laikotarpį), kurie pritraukia kiekvieną mėnesį vis 

naujų besidominčių juvelyrika. 

 

Parodos surengtos per 2020m: 

Paulius Rukas juvelyrikos paroda “Virsmas” 2020.01.08 - 02.15 

Rasa Trapikaitė ir Elena Golinskaitė, Vilnensis stendas XVII Tarptautinė Baltijos juvelyrikos 

parodoje "Amber Trip" 2020.03.11-03.14  

Rasa Trapikaitė, cemento ir sidabro juvelyrikos paroda „Nespalvotas sapnas&quot; 2020.05.05 – 

06.15. 

Solveigos Vasiliauskaitė juvelyrikos paroda 11:11. 2020.06.19-07.11 

Darijus Gerlikas. 9-oji Istorinė Šv. Baltramiejaus mugė. Renesancinių ţiedų pristatymas, paskaita. 

Rotušės aikštė, Vilnius. 2020.08.21-08.22 

Darijus Gerlikas personalinė jubiliejinė juvelyrikos paroda „Transfromacija“   2020.09.07 – 11.14; 

 5-oji tarptautinė šiuolaikinio metalo meno bienalė „METALOfonas: Muziejus“ 
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Vilniaus gynybinės sienos bastėja 2020.09.30 – 2020.12.15 

Juvelyrikos mokykla Vilnensis, Kalėdinės atviros dirbtuvės „Made in Vilnius“ 2020.11.24 – 

2020.12.16;  

2020 metai buvo išskirtiniai nestandartiniais sprendimais susietais su Korona19 ir 

pandeminiais ribojimais, kurie stipriai paveikė kontaktinius mokymus, taipogi mokykla 

priverstinai buvo uţdaryta nuo kovo vidurio iki geguţės ir metų gale nuo 16 gruodţio iki naujų 

metų.  

Neţiūrint visų šių ribojimų  troškimas kurti, man kaip juvelyrui ir menininkui dar labiau 

tapo aktualus, buvo sukurta nauja jubiliejinė juvelyrikos kolekcija „Transformacija“, sulaukusi 

didelio susidomėjimo. Kolekcija buvo pristatyta Palangoje „Ramybės galerija“ liepos viduryje ir 

vėliau perkelta į Vilnensis galeriją rugsėjo mėnesį. Su išfotografuotais darbais galima susipaţinti 

atnaujintame puslapyje www.darijaus.com. Buvau pakvietas dalyvauti Baltijos juvelyrikos meno 

galerijoje https://lt.exhibitjewellery.com/u/darijus-gerlikas.  Persikeliant į internetinę erdvę sklaida 

vyko kuriant trumpus mokomuosius filmukus ir duodant interviu. YouTube patalpintas išsamus 

interviu, seminaras apie Valdovų ţiedus, bei filmukas Europos dailiųjų amatų dienos 2020 | Senoji 

juvelyrika: 

https://lt.exhibitjewellery.com/e/darijus-gerlikas 

https://lt.exhibitjewellery.com/e/webinar-valdovu-ziedai-darijus-gerlikas 

 https://www.youtube.com/watch?v=LQQ5XVRpGNg 

 Pravesta paskaita „Valdovų ţiedai: XVI am. Renesancinių ţiedų rekonstrukcijos“  skirta 

2020- UNESCO Pasaulio paveldo Lietuvoje metai.  

 2020 m. lapkričio mėn. 25-26 d. per ZOOM kvalifikacijos kėlimo seminare, Senosios ir 

tradicinės amatininkystės populiarinimas ir integravimas į kultūros paveldo švietimo sritį:  

Valandos paskaita ir amato demonstravimas Renesanso laikotarpio ţiedų atkūrimas ir simbolika. 

 Dienraštis Kauno diena 12.09.2020 šeštadienis. Skiltis Gera diena/sėkmės formulė. Aidos 

Valinskienės straipsnis/interviu su juvelyru D. Gerliku. Profesionalumas juvelyrui suteikė 

galimybę prisiliesti prie karališkųjų relikvijų. 

 Ţurnalas anglų kalba, Baltic Jewellery News 39. Straipsnis apie ECOSIGHT, 

AmberTrip 2020 meno konkursą. Pristatomas Darijus Gerlikas kaip ţiuri narys, komisijos darbas, 

laureatų darbai. 

   Mokiniai irgi stengėsi neatsilikti ir išnaudoti kiekvieną galimą valandą gilindami savo 

ţinias - mokydamiesi amato ir verslumo, sėkmingai darydami sklaidą ir prekybą internetiniuose 

portaluose - ir jiems tai puikiai sekėsi organizuoti, vienas iš jų Kalėdinis konkursas FB sulaukęs 

didelio susidomėjimo – daugiau nei 38 000 ţiūrovų. 

http://www.darijaus.com/
https://lt.exhibitjewellery.com/u/darijus-gerlikas
https://lt.exhibitjewellery.com/e/darijus-gerlikas
https://lt.exhibitjewellery.com/e/webinar-valdovu-ziedai-darijus-gerlikas
https://www.youtube.com/watch?v=LQQ5XVRpGNg
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 Juvelyrikos mokykla Vilnensis vienyja jau didelę grupę alumnu – daugiau nei 200 

profesionalių juvelyrų, dizainerių, meno kritikų, kurie didţiuojasi šiuo vardu ir toliau kuria Vilniui.  

 2020 m. įvykdytas didelis tarptautinis projektas kartu Lietuvos Nacionaliniu muziejumi ir 

Vilniaus dailės akademija, kurį rėmė Lietuvos kultūros taryba. Tai 5-ji Tarptautinė Šiuolaikinio 

Metalo Meno Bienalė  METALOfonas: MUZIEJUS, vykusi 2020 09 30-12 15 istorinėje Vilniaus 

gynybinės sienos bastėjoje. https://www.metalofonas.com/, 

https://vilniausgalerija.lt/2020/12/11/metalofonas-nuo-gelezinio-vilko-iki-papuosalo-is-klevo-lapu/ 

Juvelyrikos mokykla, galerija VILNENSIS atgaivina ir tęsia Vilniaus amatų tradicijas, 

skatina domėtis Vilniaus istorija. Vis daugiau jaunų ţmonių 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 uţsienyje uţsirašo į juvelyrikos kursus, grįţta į 

Lietuvą ir planuoja su juvelyrika susieti savo ateitį, kaip pragyvenimo šaltinį. Darijaus Gerliko 

atkurti istoriniai papuošalai glaudţiai siejasi su pastatu Dominikonų g 7, kur dirbo ir gyveno vienas 

ţymiausių Lietuvos laikrodininkų Jokūbas Gierkė. Galerijoje parengti informaciniai stendai apie šį 

įţymųjį meistrą - pasirašinėjusį „Vilnensis“ vardu. Juvelyrikos mokykla Vilnensis tęsia šią 

garbingą tradiciją ir supaţindina 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 2020 metais dirbo direktorius, juvelyras, dėstytojas doc. Darijus Gerlikas ir iki 

karantino dėstytojas Paulius Rukas, bei  darbuotoja Eglė Širvytė. Sklaida ir projektine veikla 

rūpinosi meno kritikė Dr. Jurgita Ludavičienė, bei projektų koordinatorė Rasa Jundulaitė ir 

financininkė Odeta.   

 

Pagarbiai, 

Direktorius Darijus Gerlikas  

https://www.metalofonas.com/
https://vilniausgalerija.lt/2020/12/11/metalofonas-nuo-gelezinio-vilko-iki-papuosalo-is-klevo-lapu/

