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9-oji mokslinė – praktinė konferencija
„Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo 

stiprinimas: trumpųjų maisto tiekimo grandinių 
valdymas ir vietos rinkų plėtra“

Pagrindinės veiklos bei projektai
Dirbtuvėlės, kuriose reziduoja skirtingi amatininkai – verslo vienetai – grafikos, keramikos,

taikomosios dailės dizaineriai, natūralios kosmetikos gamintojai bei kiti amatininkai. Visos dirbtuvėlės
yra atviros lankytojams, amatininkai noriai priima svečius bei papasakoja/pristato savo veiklas.

Anykščių menų inkubatoriuje Menininkų galerijoje demonstruojami čia kuriančių rezidentų
gaminiai – paveikslai, skulptūros bei įvairios kitos instaliacijos.

Menininkų krautuvėlė, kurioje amatininkai bei savo srities specialistai gali parduoti gaminius,
kuriuos pagamino su meile Anykščių menų inkubatoriuje. Čia galima rasti įvairių aksesuarų, natūralios
kosmetikos, mezginių, drabužių ir net namų dekoracijų.

Mažoji konferencijų salė, kuri talpina iki 50 žmonių bei didžioji konferencijų salė, talpinanti iki
300 žmonių, kurią galima transformuoti, perstumdant sieneles, jei reikia atskirų erdvių
workshop‘ams, pasitarimams ir pan.

Čia taip pat yra kabinetai, kuriuose dirba įvairūs specialistai, kaip, pavyzdžiui, psichologai, vyksta
įvairios terapijos su vaikais, suaugusiais ir neįgaliais žmonėmis. Čia specialistai vykdo ne tik kultūrinę,
šviečiamąją veiklą, bet ir iš anksto suplanuotas edukacines programas, tokias kaip lipdymas iš molio
ar drabužių mezgimas.

Anykščių menų inkubatoriaus misija susijusi ne tik su Anykščiais, tačiau ir su jų regionu bei visa
šalimi. Jie stengiasi plėtoti regiono bendruomenės bei meno visuomenės bendradarbiavimą, skatina
kūrybinės visuomenės verslumą, kviečia ne tik Lietuvos, bet ir užsienio menininkus propaguoti šalies
kultūrą. Taip pat „formuoti aktyvią ir kūrybišką jaunąją menininkų kartą“.

Anykščių menų inkubatorius yra miesto pakraštyje, tačiau jame apsilanko gana daug žmonių. Čia
jie gali susitikti su Anykščių turizmo klasterio atstovais, nes Anykščių menų inkubatorius yra jo
formalus narys. Kyla klausimas, kas yra turizmo klasteris – tai bendruomenė, vienijanti Anykščių
miesto savivaldybės, Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro atstovus su miesto verslininkais,
kuriai veikiant kartu visi prisideda prie miesto gerinimo, gražinimo bei plėtros.

Anykščių menų inkubatorius –
menų studija – daugiafunkcinis
centras, kuris teikia daug
skirtingų paslaugų įvairių sričių
menininkams po vienu stogu,
įsikūręs šalia Anykštos upelio,
senosios Anykščių dvarvietės
teritorijoje. Anksčiau čia būta
mokyklos, kurioje mokėsi pats
Antanas Vienuolis-Žukauskas.

Anykščių menų inkubatorius – tai tarsi traukos centras, į kurį
atėjus, rasi kažką, ko trūksta sielai, kūnui ar namams.
Anykščių menų inkubatoriuje dirba skirtingi amatininkai, jie
turi vietos, kur gali realizuoti save, daryti savo ekspozicijas,
simpoziumus. Vietinėje krautuvėlėje gali parduoti savo
produkciją. Čia patogu žmonėms, kuriems svarbi
psichologinė sveikata, čia vyksta įvairūs susitikimai,
terapijos, pamokos, kurios prisideda prie kultūrinės –
edukacinės programos. Menų inkubatoriuje veiksmas atviras
kiekvieną dieną, ten visada yra žmonių, kurie su malonumu
padės kiekvienu klausimu.


