Sieks atgaivinti Amaty kiemelj
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>•• Tautodailininkes kretingiskes (is kaires) Ramune Martineniene, Birute Reinikiene, saldumynais prekiavusi klaipediske Jolanta Alsauskiene kaip susitarusios tvirtino, kad Amatu kiemeliui reikia kuo didesnes reklamos.
Ritas Nagienes nuotr.
Audrone PUISIENE
Saldumynais prekiaujanti
J. Alsauskiene sake, kad KretinTikintis didejancio lankytojy
goje ji - ne pirm$ karta: ,,Esu
srauto, Kretingos muziejaus
jau cia buvusi - juk gardumynai
Amatij kiemetyje siekiama atyra vaiku dziaugsmas. Sekdavogaivinti prekyba tautodailes ir
si visai neblogai. O kad sita vieta
amatininkL) gaminiais. .Noretijatgimtij, visy pirma reikia, kad
si, kad cia butij gyva kiekviena
baigtusi gatves remontas, antra,
diena, tik, kad zmones pripras- daugiau prekybininki; ir pritu, reikia kantrybes ir jdirbio",
pratimo."
- teige Kretingos muziejaus
Prekiautojos sutartinai kaletnografe Nijole Kalviene.
bejo, kad siai vietai butina re- fc^ Kretingos muziejaus etnokulturos specialiste Nijole Kalviene
klama: ,,Galbut netgi turbo zie- sake, kad reikia tik kantrybes ir jdirbio, kad Amatu kiemelis priside galima reklama-nuoroda, kad pildyty gyvybes.
Amaty kiemelyje galima jsigyti si sulaukti aktyviy, norinciy pre- kytojy srautus paveike COtautodailes ir amatininku ga- kiauti savo gaminiais tautodaili- VID-19 pandemija - lietuviai,
miniij - prosal vaziuojantieji j ninkij. ir amatininku.
nebegalintys isvaziuoti j savo
kurort^ greiciau susigundyty ir
Kretingos muziejaus direkto- pamegtus uzsienio kurortus, lamuziejy aplankyti, ir lauktuviui re Vida Kanapkiene pritare, kad biau stengiasi pazinti Lietuva,
pasidairyti."
atgaivinti Amatu kiemelj reikia neaplenkdami ir Kretingos. ,,Do
Kretingos muziejaus etnogra- laiko, kantrybes ir, zinoma, - misi mumis ir Latvijos pilieciai
fe N. Kalviene teige, kad tauto- sutvarkytos Vilniaus gatves. ,,Bet - skambina, teiraujasi, regisdailininkus prekiauti kvies kie- sie nepatogumai yra tik laikinas truoja grupes", - sake direktore.
kvien^ dien^ - ne tik savaitga- dalykas. Suprantu, kad dabar,
Prekyviete ir stacionarus naliais. ,,Derinsime prekyb^ su lan- rekonstruojant gatve, zmonems meliai salia Amatij centro buvo
kytojy srautais - ju, pastebime, ir nesaugu, ir nepatogu, bet po atidaryti 2018 m. spalio menedaugeja. Bet viskam reikia lai- remonto viskas stos j savo ve- sj, ir tai Kretingos muziejui pako - juk ir Palangoje, prie vadi- zes", - neabejojo direktore, pa- daryti pavyko, [gyvendinant Kainamyjy akmenq, is pradziu vie- sidziaugusi ir didejanciais mu- mo pletros fondo finansuojamo
nas kitas prekeivis testovedavo, ziejaus lankytoju srautais: atsa- projekto ,,Tradiciniy amatij ceno dabar del viety ten varzoma- lus orams, lyjant, Kretingos mu- tro Kretingos dvaro pastati| ansi", - pastebejo ji.
ziejus per savaite pardave bilietij samblyje pletra" III etapa. DarAmaty kiemelyje prekybai yra beveik uz 8 tukst. Eur, kai par- bai kainavo per 100 tukst. Eur:
jrengtos kelios vietos po stogine, davimai svyruodavo nuo 3 iki 6 jrengiant Amatij kiemelj, trinatlaisvintas ir vienas stacionarus tukst. Eur, o saltuoju metu lai- kelemis buvo isklotas 920 kv.
namelis. ,Jeigu tik bus poreikis, ku bilietij pavyksta parduoti uz m kiemo, jrengtas apsvietimas,
paruosime ir kitus du namelius", 2 tukst. Eur.
pastatyti trys mediniai nameliai- teige N. Kalviene, tikedamaV. Kanapkienes teigimu, lan- kioskai.
Pirmiesiems bandymams prekiauti Amatu kiemelyje ryzosi kretingiskes tautodailininkes
Ramune Martineniene ir Birute Reinikiene, ,,Kates Mices gardumynais" prekiaujanti Jolanta
Alsauskiene is Klaipedos.
,,Pasiilgome bendravimo — ir
su zmonemis, ir tarpusavyje. Per
ilgai uzsibuvome namuose per
karantina, tad su malonumu atsiliepeme i Kretingos muziejaus
kvietim% paprekiauti Amatu kiemelyje", - teige moterys, neslepdamos, kad joms noretusi ir komercines sekmes.
R. Martineniene prekiavo savo siutomis lelemis, B. Reinikiene — nertomis kepuraitemis,
megztomis kojinemis. Tautodailininkiu pastebejimu, ju gaminiams sezoniskumas ne visada
ir galioja: tarkim, vilnones kojines zmones perka ir vasar% kas dovani;, kas lauktuviu.

