PLANUOJAMI RENGINIAI, SKIRTI ALGIRDO JULIAUS GREIMO METAMS PAMINĖTI

Eil.
Nr.

1.

RENGINIO
PAVADINIMAS
Knygos „Greimas arti ir
toli. Greimas Close and
Far“ pristatymas. Algirdas
Julius Greimas gimnazisto
akimis (įvairių veiklų
ciklas: paroda, skaitymai,
esė rašymas, gimnazinis
darbas)

ĮGYVENDINIMO
VIETA IR DATA
Šiaulių apskrities
Povilo Višinskio
viešosios
bibliotekos
Konferencijų salė
2017-01-26 13 val.

TRUMPAS APIBŪDINIMAS

ORGANIZATORIAI

Renginys skirtas A. J. Greimo 100-osioms gimimo metinėms
paminėti. Jame dalyvaus knygos autorius prof. K. R. Kašponis,
Lietuvos teatro ir meno akademijos doc. Rolandas Aidukas.
Organizatoriai: Didždvario ir Juliaus Janonio gimnazijos,
Povilo Višinskio viešoji biblioteka. Lietuvių kilmės prancūzų
semiotikas, kalbininkas, mitologas, eseistas Algirdas Julius
Greimas (1917–1992) gimė Tuloje (Rusija), į kurią Greimų
šeima pasitraukė Pirmojo pasaulinio karo metais. 1919 m.
grįžo į Lietuvą, 1929–1931 m. gyveno Šiauliuose, lankė
Berniukų gimnaziją. 1934–1939 m. studijavo teisę Vytauto
Didžiojo universitete, kalbotyrą Grenoblio (Prancūzija)
universitete. 1939 m. grįžęs į Lietuvą atliko karinę tarnybą.
1940–1944 m. vėl gyveno Šiauliuose, mokytojavo Mergaičių
gimnazijoje ir Prekybos institute, buvo Tautinės lietuvių
studentų korporacijos „Neo-Lithuania“ narys, priklausė Šiaulių
kultūrininkų būreliui. Buvo vienas iš almanacho „Varpai“
leidimo iniciatorių. 1944 m. su šeima pasitraukė į Prancūziją,
apgynė daktaro disertaciją Sorbonos universitete. Dėstė
Aleksandrijos (Egiptas), Ankaros ir Stambulo (Turkija), 1962–
1965 m. Puatjė (Prancūzija) universitetuose. 1960 m. kartu su
bendraminčiais Prancūzijoje įkūrė Prancūzų kalbos tyrimų
draugiją. Lankėsi Lietuvoje, skaitė paskaitas Vilniaus
universitete. A. J. Greimas yra vienas žymiausių šiuolaikinės
semiotikos atstovų pasaulyje ir vienas iš šimto iškiliausių
tūkstantmečio lietuvių, pažymėtų paminkle Vienybės medis
Vilniuje.

Šiaulių Didždvario gimnazija,
kontaktinis asmuo – Romualda
Pupinytė, mob. 8 868 22 7684,
el. paštas roma@dg.su.lt
Šiaulių Juliaus Janonio
gimnazija, kontaktinis asmuo –
Ugdymo skyriaus vedėja
Daiva Rindzevičienė, mob.
8 699 26980, el. paštas
nordaiv@gmail.com
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2.

„Semiotikas dar iki
semiotikos“. „Varpų“
literatūrinės valandos su
A. J. Greimo kūrybos
tyrinėtojais prof. habil. dr.
Kęstučiu Nastopka ir
rašytoju Leonu PeleckiuKaktavičiumi

Šiaulių Juliaus
Janonio gimnazija
(Tilžės g. 137),
kurioje 1927–1931
metais mokėsi A. J.
Greimas; Šiaulių
apygardos teismas
(Dvaro g. 83), kur
karo metais buvo
įsikūrusi „Varpų“
redakcija
2017 m. rugsėjis

3.

4.

5.

Meninių akcentų pleneraskonkursas, skirtas Algirdo
Juliaus Greimo metams ir
šios asmenybės ryšiams su
Šiaulių miestu įamžinti
Tarptautinis gatvės meno
pleneras „Saulės
pagrobimas II“

Šiaulių miesto
viešosios erdvės

Edukacinis projektas
„Meno eteris“

Šiaulių dailės
galerija (Vilniaus
g. 245)

2017-06-22 –
2017-09-01
Šiaulių miesto
viešosios erdvės
2017-05-02 –
2017-09-30

A. J. Greimo 100-osioms gimimo metinėms specialiai paruošti
prof. habil. dr. K. Nastopkos ir rašytojo L. PeleckioKaktavičiaus pranešimai, pokalbis apie žymųjį lingvistą,
semiotiką, mitologijos tyrinėtoją, eseistą su gimnazijos
bendruomene ir Šiaulių apygardos teismo teisėjais, teismų
darbuotojais. Susitikime gimnazijoje galės dalyvauti visi
norintys miestiečiai.

Meno edukacija vaikams
ir jaunimui „Menopolis“

Šiaulių dailės
galerija (Vilniaus
g. 245)

tel. (8 41) 45 41 71, el. paštas
varpai@splius.lt

Tarp šių dviejų literatūros valandų – A. J. Greimo atminimo
pagerbimas prie jam, kaip „Varpų“ sumanytojui, skirtos
atminimo lentos ant Didždvario gimnazijos pastato
(memorialinė lenta 2010 m. balandžio 22 d. atidengta „Varpų“
redakcijos iniciatyva; buvusioje Mergaičių gimnazijoje A. J.
Greimas mokytojavo 1940–1944 m.).
Meninių akcentų pleneras-konkursas, skirtas A. J. Greimo
metams ir šios asmenybės ryšiams su Šiaulių miestu įamžinti.
Plenero-konkurso nuostatai bus skelbiami Šiaulių dailės
galerijos interneto svetainėje www.siauliugalerija.lt, Šiaulių
miesto savivaldybės interneto svetainėje www.edem.siauliai.lt
Plenero metu menininkai bus kviečiami kurti viešųjų erdvių
meno kūrinius, susijusius su A. J. Greimo asmenybe, jo
biografija, mokslinės veiklos ir kūrybos motyvais
A. J. Greimo kūrybos tyrinėtojų, semiotikos mokslo atstovų
paskaitos

2017-10-02 –
2017-10-15
6.

Literatūros almanacho
„Varpai“ redakcija, kontaktinis
asmuo – vyriausiasis
redaktorius Leonas Peleckis,

Edukacinė programa, skirta A. J. Greimo metams

Šiaulių dailės galerija,
kontaktinis asmuo – kuratorius
Virginijus Kinčinaitis, mob.
8 650 52 567, el. paštas
virgisk@yahoo.com
Šiaulių dailės galerija,
kontaktinis asmuo – kuratorius
Virginijus Kinčinaitis, mob.
8 650 52 567, el. paštas
virgisk@yahoo.com
Šiaulių dailės galerija,
kontaktinis asmuo – kuratorė
Ernesta Šimkienė, mob.
8 682 62 232, el. paštas
ernesta.simkiene@gmail.com
Šiaulių dailės galerija,
kontaktinis asmuo – kuratorė
Ernesta Šimkienė, mob.
8 682 62 232, el. paštas
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2017-06-05 –
2017-06-15

ernesta.simkiene@gmail.com

Pastaba. Renginių sąrašas gali būti tikslinamas, pildomas. Papildomą informaciją apie renginius prašome siųsti Kultūros skyriui el. paštu
edita.ramanauskiene@siauliai.lt.

