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Kalėdinė mugė, kurioje prekiaujama tradiciniais dirbiniais, su-
traukia ne tik miesto, bet ir regiono gyventojus, tomis dienomis 
apsilanko per 20 000 žmonių. Populiarėja Joninės, daug dėmesio 
skiriama Valstybės dienos minėjimui – ta proga į muziejų renkasi 
nevyriausybinės organizacijos, kurios pristato savo veiklą.

Muziejuje įdiegta lanksti bilietų sistema. Taikomos nuolaidos 
šeimos bilietams, taip pat galima pasirinkti metinius bilietus. 
Populiarūs „kombinuoti“ bilietai, t. y. įėjimas į ekspozicijas ir 
švediški pietūs senoviniame muziejaus restorane (beje, jis ir 
pats seniausias visoje Švedijoje iki šiol veikiantis muziejaus 
restoranas, atidarytas dar 1913 m.). Nespėjusieji apžiūrėti  
muziejaus per vieną dieną, pažintį gali pratęsti ir kitą, nes bilie-
tas galioja dvi dienas (taip išlaikomi lankytojai, kurie į muziejų 
atvyksta net iš kitų apskričių ar Norvegijos). 

Plačiau apie šį gyvybingą ir ambicingą Švedijos muziejų gali-
ma pasiskaityti interneto svetainėje www.jamtli.se (informacija 
pateikiama ne tik anglų, bet ir vokiečių bei kaimynų norvegų, 
kurie sudaro didelę lankytojų dalį, kalba).      
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Europos  
parkui –  
15 metų 
Lina KAROSIENĖ

E uropos parkas – naujos kartos  
 meno muziejus, iš svajonės tapęs 

realybe. Muziejaus po atviru dangumi 
kūrimas glaudžiai siejamas su naujos, 
nepriklausomos Lietuvos istorija. 
Muziejų įkūrė skulptorius Gintaras 
Karosas. 

M uziejaus rinkinį sudaro Lietuvos ir užsienio šalių moder- 
 nus ir šiuolaikinis menas. 55 hektarų plote eksponuojama 

daugiau kaip 100 skulptūrų ir aplinkos meno kūrinių. Muziejaus 
kolekcijoje – šiuolaikinio meno garsenybių Magdalenos Abakano-
wicz, Denniso Oppenheimo, Solo LeWitto, Beverly Pepper, 
Aleš Vesely didelio mastelio darbai. Europos parko muziejaus 
lankytojai gali susipažinti su moderniosios skulptūros plėtote, 
palyginti skirtingų pasaulio šalių kūrėjų darbus. Muziejaus 
ekspozicija po atviru dangumi kuriama formuojant gamtinį-
kultūrinį kraštovaizdį.

MUZIEJAUS ĮKŪRIMAS

1987  m. Gintaras Karosas, sužinojęs iš tarpukario  
 Lietuvos geografijos vadovėlio, kad Europos 

žemyno geografinis centras yra netoli Vilniaus, surado vietą 
Europos parkui įkurti. Devyniolikos metų menininkas iš apleisto 
miško pradėjo kurti muziejų po atviru dangumi. Prancūzijos 
nacionalinis geografijos institutas, naudodamas šiuolaikinę 
įrangą ir metodus, 1989 m. patvirtino faktą, kad Europos centras 
yra šiaurinėje Vilniaus dalyje.

1991 m. G. Karosas pastatė pirmąją skulptūrą – Europos par-

ko simbolį, kuri tapo muziejaus ženklu ir yra pavaizduota Euro-
pos parko logotipe. Spalio 5 d. Gintaras surengė pirmą ekskursiją 
po Europos parką Dailės akademijos Skulptūros katedros kurso 
draugams. Ši data laikoma Europos parko įkūrimo data.

Netoli Vilniaus atrastas apleistas miškas po kelerius metus 
trukusio medžių retinimo, grunto sausinimo, vandens telkimo 
buvo prikeltas naujai būčiai. Subtiliai keisdamas natūralų peizažą, 
kūrybingai eksponuodamas dešimtis skulptūrų, G. Karosas su-
formavo įspūdingą kraštovaizdį. Aukšta girios linija, dinamiškas 
kalvų ir lomų dialogas, žydinčios pievos ir vaismedžiai, painus 
takų tinklas, tykūs tvenkiniai susilieja į romantišką vaizdų dermę.
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Edukacijos centras – Gintaro Karoso skulptūrinė architektūra. Unikalus 
pastatas, kurio stogas, apželdintas žole, atrodo tarsi kalnas

Evaldas Pauza. Gintarė / elektra
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Lina KAROSIENĖ

The Park of Europe is a new generation art museum, the 
dream which came true. The establishment of the open air 
museum is closely related to the history of the novel and 
independent Lithuania. The museum was founded by the 
sculptor Gintaras Karosas. At the end of 2006 the Park of 
Europe celebrated its 15-th anniversary. 
The museum collection consists of Lithuanian and foreign 
modern and contemporary art. Over 100 sculptures and 
landscape art pieces are exhibited in the area of 55 hectares. 
The museum collection includes large-scale works by fa-
mous contemporary artists Magdalena Abakanowicz, Dennis 
Oppenheim, Sol LeWitt, Beverly Pepper, Ales Vesely. Visitors 
of the Park of Europe may make familiar with the develo-
pment of modern sculpture directly and compare works by 
artists of different countries of the world. The museum open-
air exposition is created through forming a natural-cultural 
landscape. 
The article briefly overviews the museum establishment 
history, the most significant events and projects, the most 
vivid museum collection items, achievements, and the future 
vision.

SVARBIAUSI ĮVYKIAI IR PROJEKTAI 

E uropos parkas, iš pradžių atrodęs kaip utopinė idėja, kūrybiškas  
 pasipriešinimas stagnacinei sovietinei sistemai, pamažu virto 

organizuota struktūra – naujos kartos muziejumi, kaupiančiu, 
saugančiu, eksponuojančiu meno kūrinius, plėtojančiu edukacinę 
veiklą. 

1993 m. kovo 9 d. G. Karosas įkūrė vieną pirmųjų Lietuvoje 
nevyriausybinę ne pelno organizaciją, vėliau reorganizuotą į vie-
šąją įstaigą Europos parkas, ir tapo jos vadovu.

1993–2003 m. Europos parkas surengė 12 tarptautinių skulp-
tūros simpoziumų, tris Rytų ir Vidurio Europos jaunųjų menininkų 
plenerus. Renginiuose buvo kuriamos skulptūros, keičiamasi pa-
tirtimi, svečiai susipažino su mūsų šalies kultūra.

2001 m. Guinness World Records pripažino pasaulio rekordu 
didžiausią skulptūrą iš televizorių – G. Karoso kūrinį LNK Info-

medis. Ši skulptūra – pavergto proto, sistemų kaitos metafora, 
parodo sovietinės ideologijos, daugiau nei pusę amžiaus diegtos 
per televizorių dėžutes, beprasmybę.

2003–2006 m. muziejus surengė tris tarptautinius konkursus 
Europos parko skulptūroms sukurti. Menininko iš Pietų Afrikos 
Respublikos Strijdom van der Merwe skulptūra Pagauk vėją, 

lietuvių menininkų skulptūros – Mariaus Zavadskio Gyvenk visą 

gyvenimą ir Evaldo Pauzos Gintarė /elektra – konkursų nugalė-
tojos.

2003 m. gegužę Europos parkas surengė tarptautinę konfe-
renciją „Muziejų edukacijos objektyve – modernus ir šiuolaikinis 
menas“, kurioje aptartas muziejaus kaip edukatoriaus vaidmuo, 
svarbus tiek vaikų, tiek suaugusiųjų švietime, atveriantis gilesnį 
meno kūrinio, skirtingų kultūrų supratimą, taip pat reikšmingas 
pažįstant patį save.

2004 m. Europos parko muziejus inicijavo ES Phare Baltijos jū-
ros regiono bendradarbiavimo projektą ir jį įgyvendino. Plėtojant 
Baltijos jūros regiono šalių muziejų, eksponuojančių šiuolaikinį 
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skirtas kultūrinio turizmo ir edukacinės veiklos plėtrai Lietuvos, 
Latvijos, Estijos muziejuose, naudojantis Baltijos jūros regiono 
ES šalių senbūvių patirtimi.

2005 m. Europos parkas su kitų šalių šiuolaikinio meno mu-
ziejais įgyvendino Kultūra 2000 remiamus projektus DIDART ir 
Meno parkai gamtoje: tiltas šiuolaikinio meno mokymui mo-

kykloje. Abu projektai, kuriantys inovacinius mokymo būdus ir 
šiuolaikinio meno edukacijos praktikas, leido muziejaus darbuo-
tojams pasisemti žinių ir svarios patirties, skleidžiant mokymosi 
muziejuje ir mokymosi visą gyvenimą idėjas.

2001–2006 m. Europos parke pastatytas Edukacijos centras – 
G. Karoso skulptūrinė architektūra su žolės stogu. Plastinių for-
mų kūrinys, idealiai įkomponuotas į aplinką ir tapęs jos integralia 
dalimi, atvėrė naująjį puslapį Lietuvos architektūros raidoje.

1991–2006 m. muziejaus surengtuose projektuose dalyvavo 
daugiau kaip šimtas menininkų iš daugiau kaip penkiasdešimties 
pasaulio šalių.

RYŠKIAUSI MUZIEJAUS RINKINIO PAVYZDŽIAI

D augelis Europos parko skulptūrų priklauso specifinės  
 vietos (site-specific) kūrinių krypčiai. Jos buvo sukurtos ar 

pritaikytos konkrečioms parko erdvėms. 
Žymaus minimalizmo atstovo Solo LeWitto Dvigubo negatyvo 

piramidė sudėliota iš taisyklingų, simetriškų betono blokelių taip, 
kad dėl šviesos ir šešėlių žaismo atsiranda iliuzinės ertmės, kin-
tančios atitinkamai nuo apšvietimo kaitos. Skulptūra atsispindi 
priešais esančiame vandens telkinyje ir dar labiau paakstina me-
ninį žaidimą „pozityvais – negatyvais“. Vanduo pabrėžia formų 
tobulumą, toliau atspindėdamas jų ritmą, sustiprindamas este-
tinę kūrinio vertę.

Vidinė erdvė ir gamtos reiškinių santykis su kūriniu dar labiau 
sureikšminamas G. Karoso kūrinyje Vieta. Įspūdingame, erdvi-
niame G. Karoso darbe, suformuotame iš aštuonių metrų metalo 
konstrukcijų, kelių dešimčių riedulių ir vandens tvenkinio, pagrin-
dinis veikėjas yra nuolat kintanti gamta, lietus, rūkas ar į skulptū-
ros lauką patekęs žmogus.

Denniso Oppenheimo darbai Gerianti struktūra su inksto for-

mos baseinu ir Krėslas-baseinas  išsako menininko polinkį į gi-
gantiškus, hiperbolizuotus objektus, kurie keičia kraštovaizdžio 
mastelio suvokimą, žaidžia alogiškais erdvės ir skulptūros dy-
džiais.

Vienas ypatingiausių muziejaus eksponatų – Magdalenos Aba-
kanowicz Neatpažinto augimo erdvė. Miško įkalnėje išdėstyti 
įvairaus dydžio betoniniai ovalo formos rieduliai žadina archeti-
pus, kuria archajiškumo įspūdį, asocijuojasi su akmens amžiaus 
statiniais ar didžiuliais dinozaurų kiaušiniais.

Europos parką praturtino žinomos menininkės Beverly Pepper 
Išvykimas: mano senelės atminimui. Tai didingas amfiteatras, įe-
lektrinantis aplinką gamtos spektaklio nuojauta.

PASIEKIMAI IR ATEITIES VIZIJA 

1991–2006 m. kuriant muziejų po atviru  
 dangumi buvo suformuotas 

Lietuvos, kaip Europos centro valstybės, įvaizdis, Europos 
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Dennis Oppenheim. Gerianti struktūra su inksto  
formos baseinu

parkas tapo Lietuvos įvaizdžio pasaulyje dalimi. Reportažus apie 
Europos parką rodė keli šimtai užsienio televizijų, rašė spauda.

Muziejus, traukiantis turistus iš viso pasaulio, labai prisideda 
prie kultūrinio turizmo plėtojimo Lietuvoje. Kasmet muziejuje ap-
silanko nuo 40 iki 65 tūkstančių žmonių iš viso pasaulio. Sta-
tistiniai tyrimai parodė, kad per keturis mėnesius čia apsilankė  
48 pasaulio šalių piliečiai. 

Penkioliktus metus skaičiuojantis Europos parkas anksti sulau-
kė užsienio intelektualų aukštuomenės pripažinimo.

2005 m. Didžiosios Britanijos dienraštis The Independent pa-
skelbė pusšimtį geriausių vaizduojamojo meno vietų Europoje. 
Šalia tokių objektų kaip Luvras, Pompidou centras, P. Picasso 
muziejus Paryžiuje, Ermitažas Sankt Peterburge, Tretjakovo gale-
rija Maskvoje, Guggenheimo muziejus Bilbao, El Prado Madride, 
minimas ir Europos parko muziejus.

2006 m. Europos parkas įtrauktas į įdomiausių meno vie-
tų pasaulyje 50-tuką, jos pristatomos knygoje Destination Art  

(aut. Amy Dempsey, leidykla Thames & Hudson).
2006 m. gegužės 28 d. G. Karosui įteikta Nacionalinė Kultūros 

pažangos premija už muziejaus po atviru dangumi EUROPOS 
PARKAS sukūrimą. Nacionalinė pažangos premija – savotiškas 
Nobelio premijos atitikmuo Lietuvoje – teikiama Lietuvos pažan-
gai nusipelniusiems žmonėms: tiems, kurie savo idėjomis, atra-
dimais, originaliais sprendimais prisidėjo prie teigiamų pokyčių; 
skleisdami savo talentą ir pasaulinę patirtį, skatino Lietuvos gy-
venimo kokybės ir šalies progresą.

Europos parko ateities planai – plėsti kolekciją ir tobulinti meni-
nį kraštovaizdį. Vizija – aukščiausios kokybės, efektyviai veikian-
tis, nuolat tobulėjantis šiuolaikinio ir modernaus meno muziejus 
po atviru dangumi, kuriame eksponuojami žymiausių menininkų 
kūriniai ir kuris ugdo visuomenės meninį… ir formuoja pozityvų 
Lietuvos įvaizdį.                 
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G. Karoso nuotraukos


