TINKAVIMAS IR DAŽYMAS NATŪRALIOMIS MEDŽIAGOMIS
Praktiniai mokymai
Spalio 25-28 d. (4 dienos)
Lietuvos liaudies buities muziejuje

PROGRAMA
Lektorių komanda: Saulius Jackevičius (dažų ir tinko ekspertas), Otto Stornes (meistras, dažų ekspertas iš
Norvegijos), dr. Vytautas Levandauskas, Rūta Glinskytė – Kavaliauskienė (restauratorė), Gintaras
Markevičius, Ruslanas Aranauskas.

Pirma diena: Natūralus tinkas
Spalio 25 d., trečiadienis
Preliminarus
laikas
9h00-10h00
10h00-13h00

13h00-14h00
~14h00-15h00

~15h00-18h00
18h00-20h00

Tema

Vieta

Atvykimas, registracija
Renginio, programos, organizatorių pristatymas.
Teorija (Saulius Jackevičius):
 Natūralaus tinko privalumai (įvadas)
 Tinko rūšys (tradiciniai kalkiniai ir moliniai tinkai, jų savybės,
sudėtis).
 Apie tinko naudojimą skirtingiems paviršiams (mūriniams,
mediniams pastatams)
 Apie tinko naudojimą išorės ir vidaus patalpoms
 Paviršių paruošimas tinkavimui
 Tinko gamybai naudojamos natūralios žaliavos (jų pristatymas ir
demonstravimas)
 Gamybos technologijų pristatymas
Klausimai, diskusija
Pietūs
Paskaita „Tinkas senojoje Lietuvos architektūroje" (prof. habil. dr. Vytautas
Levandauskas). Tinko apžvalga nuo seniausių laikų iki XVII a. vidurio,
tinko estetika, taikymas ir panauda įvairiais stilistiniais laikotarpiais.
Skirtingų tinko receptų pristatymas, tinko paruošimas ir testavimas
(Saulius Jackevičius)
Vakarienė - edukacija „Bulvinės bandos ant kopūstlapio“ su Lorita
Kulakauskiene

Ugniagesių
stoginė

Nakvynė muziejuje

Arbatinė
Ugniagesių
stoginė

Mičiūnų sodyba
(Aukštaitijos reg.
dalyje)
Monopolio
namas

Antra diena: Natūralus tinkas
Spalio 26 d., ketvirtadienis

Preliminarus
laikas
8h00-9h00

Tema

Vieta

Pusryčiai

Arbatinė

9h00 - ~18h00

Praktika (Saulius Jackevičius):
 Vidaus patalpos tinkavimui paruošimo darbai
 Medinio pastato vidaus patalpų tinkavimas (molinis tinkas, kalkinis
tinkas, plaušmolis)

Tabariškių
pastatas

(13h00 pietūs)

Antroje dienos pusėje taip pat bus pristatomas deguto varymas (Gintaras
Markevičius, Ruslanas Aranauskas).
~18h00-19h00

Vakarienė
Laisvas laikas

Arbatinė

Norintiems po darbų sušilti – pirtis (mokama; 15 eur asmeniui, max 20
žmonių), programa „Pažink lietuvišką pirtį“, trunka 3-4 valandas
(„dalyvausite pirmo garo rituale, klausysitės vandens milimo, šveisite kūną
natūraliomis priemonėmis, persitės kvapniomis vantomis, pabaigoje
sulauksite staigmenos“).
Nakvynė muziejuje

Monopolio
namas

Trečia diena: Natūralūs dažai
Spalio 27 d., penktadienis
Preliminarus
laikas

Tema

Vieta

8h00-9h00
9h00-13h00

Pusryčiai
Teorija (Otto Stornes, Saulius Jackevičius):
 Natūralių dažų privalumai
 Tradicinių dažų apžvalga (rūšys, savybės, sudėtis)
 Apie skirtingų paviršių dažymą (medinių, mūrinių)
 Apie dažus išorės ir vidaus patalpoms
 Apie skirtingų paviršių paruošimą dažymui
 Apie dažų sudėtį ir gamybos technologijas
 Tinkuotų paviršių priežiūra ir defektų priežastys
Klausimai, diskusija
Pietūs
Praktika: medinio pastato vidaus patalpų dažymas (Otto Stornes, Saulius
Jackevičius)
 Patalpos pasiruošimo darbai
 Dažų paruošimas
 Dažymas
Vakarienė
Nakvynė muziejuje

Arbatinė
Ugniagesių
stoginė

13h00-14h30
~14h30-18h00

18h00 - 19h00

Arbatinė
Tabariškių
pastatas

Arbatinė

Ketvirta diena: Restauravimas ir priežiūra
Spalio 28 d., šeštadienis

Preliminarus
laikas

Tema

Vieta

8h00-9h00

Pusryčiai

Arbatinė

~9h30-12h30



Paskaita apie tinkuotų ir dažytų paviršių priežiūrą ir restauravimą

Aristavėlės

(restauratorė Rūta Glinskytė – Kavaliauskienė).

dvaras



Aristavėlės dvaro patalpų apžiūra ir aptarimas



Mokymų dalyvių objektų nuotraukų peržiūra, aptarimas,
konsultavimas.



Mokymų apibendrinimas, pasidalinimas įspūdžiais (prieš arba po
pietų).

13h00-14h00

Pietūs
Išvykimas

Renginio organizatoriai turi teisę koreguoti programą.

Arbatinė

