
Tradicinių amatų centre Antazavės dvare vyksta 
audimo, keramikos ir medžio drožybos užsiėmimai.

Daugiau informacijos 
tel.: (8 385) 52 456; 8 616 25 297

Aukštaitijos menininkų susivienijimas
Violeta Gasparaitis
Tel. 8 694 14477

El. p. galerie@2w.lt

ORGANIZATORIUS

RĖMĖJAI

Zarasų rajono savivaldybė
Sėlių g. 22, Zarasai

www.zarasai.lt

Lietuvos kultūros taryba
Naugarduko g. 10, Vilnius

www.ltkt.lt

PARTNERIAI

Antazavės seniūnija
Tel. +370 385 36345

El p. antazave@zarasai.lt 

Antazavės vaikų globos namai
Dvaro 19, Antazavės km., Zarasų r.

Tel./fax. (8 385) 41 434
www.antazaves-vgn.lt

IV-asis 
tarptautinis 

dailininkų 
pleneras

Antazavėje 

2015 m. liepos 23 d. – rugpjūčio 3 d.

Su plenero dalyviais galite susipažinti, bendrauti ir įsigyti 
jų sukurtus meno kūrinius 
Antazavėje liepos 23 d. – rugpjūčio 3 d.

Kviečiame Jus į:
- Antazavės kaimo festivalį 2015 m. liepos 24–25 d.
- plenero uždarymą 2015 m. rugpjūčio 2 d. (sekmadienį)
  14 val. Antazavės dvare.

Antazavė, Įsikūrusi šalia Zal-
vės ežero, mena sėlių laikus. Čia 
gausu unikalių kultūros paveldo 
vertybių: akmens amžių siekiantys 
piliakalniai, Pliaterių dinastijos val-
dytas dvaras su parku bei baroko 
stiliaus bruožų turinti bažnyčia. 
Antazavės dvaro įkūrimo istorijoje 
svarbus vaidmo tenka Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės (toliau - LDK) didikų Radvilų giminei, vienai įta-
kingiausių iki LDK gyvavimo pabaigos (XVIII a.).

Antazavės žemės priklausė grafams Pliateriams, kurių pagrindinis dva-
ras buvo už Sartų ežero Didžiadvaryje. XVIII a. pradžioje jie pastatė dvarą ir 
vietovėje prie Zalvės ežero. Pradžioje vadino Zalva. Vėliau davė Antazavės 
vardą. Dėl patogesnio tarimo ilgainiui išsirutuliojo pavadinimas Antazavė.

    Grafas Liudvikas Pliateris XVIII a. pabaigoje pastatė mūrinius, iki 
dabarties išsilaikiusius dvaro rūmus. Po grafo Liudviko Pliaterio mirties jo 
našlė grafienė Kunigunda Pliaterienė pastatė bažnyčią, špitolę, kleboniją. 
Grafų Pliaterių palikuonis vėliau pastatė mokyklą, savivaldybės pastatą ir kt. 
Po I pasaulinio karo, atsikūrus Lietuvos nepriklausomybei, buvo pastatyta 
pieninė, ledaunė, daboklė, šaulių namai, parduotuvė, o 1936 m. – nauja 
mokykla. Paskutiniai dvarininkai buvo Elžbeta Ropaitė ir Nikolajus Voina-
rovskiai.

    Po II pasaulinio karo Antazavės dvaro rūmuose veikė ambulatori-
ja, o po kapitalinio remonto įkurti vaikų namai. 1961 m. pastatytas vaikų 
namų gyvenamasis pastatas, o dvaro rūmuose buvo įrengta mokykla. Vė-
liau miestelyje pastatytas naujas administracinis pastatas. Gyvenvietė ėmė 
kurtis po II pasaulinio karo, ypač po to, kai iš melioruojamų plotų į Antazavę 
suėjo gyventi aplinkinių kaimų gyventojai, pasistatydami čia namus. 1990 
m. baigti statyti jau tretieji vidurinės mokyklos rūmai. Dabar Antazavėje gy-
vena 498 gyventojai, seniūnijoje – 1323 gyventojai.

ANTAZAVĖ

2011–2013 metais Aukštaitijos menininkų susivienijimas organizavo 
tarptautinius menininkų plenerus Antalieptėje, Zarasų rajone. Dalyvavo dai-
lininkai iš Lietuvos, Latvijos, Vokietijos ir Austrijos. Plenero dalyviai dirbo 
Antalieptės vienuolyno prieigose ir patalpose, o sukurti tapybos darbai puo-
šia Antalieptės bendruomenės namus, skulptūros – Antalieptės miestelio 
parką ir vienuolyno skverą. Susivienijimas sėkmingai ir profesionaliai įsilieja 
į bendrą Zarasų krašto kultūrinį gyvenimą. Organizuojami plenerai pasižymi 
plačia dalyvių geografine aprėptimi, bendradarbiavimu su vietos bendruo-
menėmis (Dusetų, Antalieptės, Antazavės, Zarasų gyventojais), įtraukia į 
kūrybines veiklas vaikus ir jaunimą.

Šiais metas tarptautinis pleneras organizuojamas Antazavės dvaro so-
dybvietėje. Ketiname Antazavėje sukurti skulptūrų parką ir dailės galeriją. 
Tikime, kad projekto įgyvendinimas sukurs Utenos regione naują kultūrinio 
turizmo objektą, įdomų šalies bei užsienio svečiams ir turistams, netradicinę 
mokymosi erdvę vaikams ir jaunimui. www.husqvarna.lt
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