
Embassy of the Republic of 
Lithuania to the United States 
of America and to the United 

Mexican States

                 Darbotvarkė: 

                   Paskaita „Lietuvių tautinis kostiumas tada ir dabar“ - 12.00-12.45 
                  Kavos pertrauka - 12.45-13.15  
         Kolekcijos „New Seasons“ pristatymas - 13.15-14.00 
             Diskusija - 14.00-14.30 

2017 gegužės 13 d.  (šeštadienį) 9.00-13.00 val.
Lietuvių mokyklos Vašingtone patalpose vyks kūrybinės dirbtuvės  „MANO TAUTINIS KOSTIUMAS“
      Darbotvarkė:
      9.00-9.45 - trumpas prisistatymas ir filmo „Lietuvių tautinis kostiumas” peržiūra
      9.45-10.30 - I  kūrybinės dirbtuvės : „Mano tautinis kostiumas“
      10.30-11.00 - priešpiečių pertrauka
      11.00-12.00 - II kūrybinės dirbtuvės :  „Mano istorija pagal pasaką ,,Eglė žalčių karalienė”  
      12.00-13.00 - eskizų, apyrankių ir tautinių kostiumų pristatymas

KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS
I.  „Mano tautinis kostiumas“
Dalyviai turės galimybę individualiai susikurti savo lietuvišką tautinio  kostiumo eskizą. Vienas tautinio kostiumo eskizas, pasirinktinai, bus 
realizuotas. Kūrybinių dirbtuvių dalyviai susipažins su kostiumo dizaino kūrimo principais, analizuos funkcinę ir estetinę kostiumo reikšmę, 
suvoks estetines lietuviškumo išraiškas audinių faktūruose, tekstūrose, dekoro elementuose, silueto proporcijose, kad galėtų patys susikurti sau 
          patinkantį ir tinkantį tautinį kostiumą.
 Bus pristatyti lietuvių tautinio kostiumo dekoravimo elementai, remiantis senosiomis lietuvių liaudies meistrystės patirtimis Visa tai susijungia 
      su šiuolaikine estetika bei technologinėmis galimybėmis.

          Kūrybinių dirbtuvių veiklos planas:

   •  Lietuvių tautinio kostiumo analizė remiantis iliustracijomis ir pavyzdžiais.

     •  „Piešiame tautinio kostiumo eskizą“: siluetas, kostiumo dalys, dekoras, spalvinis      sprendimas.

                 •  Pasirenkame audinius, numatome dekoravimo būdus ir kt. 

      Rezultatas: Kūrybinių dirbtuvių dalyviai turės galimybę susipažinti su kostiumo dizaino kūrimo principais bei susikurti sau tautinio   
      kostiumo eskizą, kurį vėliau galės pasisiūti ir vilkėti. Taip bus puoselėjamos ir vertinamos lietuvių tautinio kostiumo vertybės ir išsaugo-  
      mas lietuviškas identitetas šiame globaliame pasaulyje.

II.  Mano istorija pagal pasaką ,, Eglė žalčių karalienė”
Dalyviai gaus specialiai šiam projektui sukurtus rinkinius:
  • mažus medinius simbolius (karoliukus) su  pasakos „Eglė žalčių karalienė” personažų ir įvykių simboliais;
  • spalvotų virvelių ar siūlų;
  • aksesuarų gamybos instrukciją;
  • mini lanstinuką su simbolių reikšmėmis.

  Kūrybinių dirbtuvių metu bus aptariama ir analizuojama pasaka, jos simbolinė reikšmė, personažų charakteristika ir 
                           sąsajos su lietuvių pamatinėmis vertybėmis.
   Kiekvienas dalyvis induvidauliai pasirinks sau priimtinus pasakos simbolius ir susivers savo apyrankę, kaklo 
                                          papuošalą ar pasigamins kitą aksesuarą.
    Bus pristatyti aksesuarų gamybos principai, remiantis senosiomis lietuvių liaudies meistrystės patirtimis,   
    susijungusiomis su šiuolaikine estetika bei technologinėmis galimybėmis.

Kadangi 2017 metus LR Seimas paskelbė Tautinio kostiumo metais, Lietuvių 
mokyklos Vašingtone bendruomenė nori prisidėti prie tautinio kostiumo 
populiarinimo ir įprasminimo tradicinėse lietuvių šventėse, prie istorinio ir kultūrinio 
savitumo išsaugojimo, kuris yra svarbus sėkmingam pilietiškos asmenybės formavimui.
Projektą įgyvendinti padės Agnė Biskytė - menų licenciatė, kostiumo dizainerė. Nuo 2007m. 
dirbo dėstytoja Vilniaus Dailės Akademijoje, Vilniaus kolegijoje, Šiaulių universitete, Kauno 
Vytauto Didžiojo universitete. Ji kuria kostiumus spektakliams: teatras ,,Forum Balticum 
Dittchenbuhne” (Elmshorn, Vokietija); bendradarbiauja su LRT (kuria Euromaxx laidos vedėjos 
aprangą), kuruoja mados - meno festivalį ,,Virus” (Šiauliai, Lietuva). 2011 metais įkūrė savo mados namus 
,,BIS A BIS”, kuriuose kuria konceptualias rūbų kolekcijas, produktus, rengia parodas ir mados instaliacijas 
bei bendradarbiauja su reklamos agentūromis.

Lietuvių mokykla Vašingtone projektas

LIETUVIŠKUMO ATSPINDŽIAI  KOSTIUME IR ŽODYJE

       LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADOJE

                       PASKAITA – DISKUSIJA :       LIETUVIŲ TAUTINIS KOSTIUMAS TADA IR DABAR 
         ir kolekcijos „NEW SEASONS“ pristatymas.

       2017 gegužės 14 d.  (sekmadienį), 
       12.00-15.00 val. 

PROJEKTO RĖMĖJAI: 

Lietuvos Užsienio reikalų ministerija
Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerija

Vilniaus Dailės akademija
Mados namai ,,BIS A BIS”

Lietuvos Respublikos ambasada

Paskaitos metu bus trumpai pristatomas lietuvių tautinis kostiumas, jo susiformavimo priežastys 
ir išskirtinumas bei aptariami šiuolaikinių Lietuvos mados kūrėjų darbai, paaiškinamos tautinio 
kostiumo interpretacijos ir simboliai. 

 Susitikimo metu paskaitos - diskusijos pranešėja Agnė Biskytė gyvai pristatys savo kurtą 
  ir laikui nepavaldžią  tvarios mados kolekciją „NEW SEASONS“. Tai trijų besitrans-
        formuojančių suknelių kolekcija, kuri gali pavirsti į 12 skirtingų modelių.  „New  
            Seasons” kolekcija pirmą kartą  buvo pristatyta ir įvertinta 2011 m. Berlyno 
                mados savaitės  metu ir išrinkta tarp trijų geriausių kūrinių „Humanity 
   Fashion Award by Hessnatur” konkurse. Šios kolekcijos pagrindinė idėja 
    ir inspiracija - žmogaus ir medžio paralelė tarsi simbolizuoja lietuvių 
                                                   liaudies pasakos „Eglė Žalčių karalienė“ modernią versiją. 

    Diskusijos metu bus aptariama lietuvių tautinio kostiumo svarba  
    šiandieniniame pasaulyje. Kaip lietuviškumas gali būti įdomus ir  
    išskirtinis kuriant savo tautinį unikalumą? 


