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Dailininkas mėgo tapyti įdomesnio apšvietimo ir įvairesnių nuo-
taikų galimybes atveriančius vakaro, ūkanotos dienos, žiemos, 
rudens peizažus, audringą ar prieš naktį nurimusią jūrą, rinkdavo-
si saulėlydžio, saulėtekio, mėnesienos, mėnulio patekėjimo virš 
jūros momentus. Jo paveiksluose, akvarelėse matyti ne tik jūros, 
bet ir Neries, Nemuno, mažų Lietuvos upelių, tvenkinių vaizdai. 
Motyvus ėmė ne tik iš prisiminimų, bet rasdavo ir naujojoje aplin-
koje, ne kartą tapė Cape Code įlanką, jos žvejų laivelius, tiltelius ir 
pušis, jachtų prieplauką Long Ailende, ežerą Konektikute, rudens 
vaizdus Vermonte ir kt. 

 Du dovanoti peizažai – „Lietuviška sodyba žiemą“ ir „Lietu-
viškas kaimas žiemą“ – vaizduoja jaukiai medžių prieglobstyje 
įsikūrusias, vakarinės saulės spindulių apšviestas sodybas. 
Šviesiomis, skaidriomis spalvomis nutapyti peizažai subtiliai per-
teikia žiemą. Paveiksluose „Valtys mėnesienoje“ ir „Mėnesiena“ 
meistriškai perteiktas nakties apšvietimas, mėnulio šviesos ref-
leksai ribuliuojančio vandens paviršiuje, sukurtas neaprėpiamos 
naktinės jūros erdvės ir ramybės pojūtis. Mažai žinomo, tačiau 
prieškario Lietuvoje ir JAV lietuvių išeivijoje garsaus ir populia-
raus tapytojo kūrinius galima pamatyti Lietuvos dailės muziejaus 
Prano Domšaičio galerijoje Klaipėdoje – keturi naujai gauti Č. Ja-
nušo paveikslai eksponuojami greta P. Domšaičio kūrinių.         
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P aroda „Praeitis atverta ateičiai.  
 Lietuvos didžiųjų kunigaikščių 

rūmai Vilniuje“, 2006 m. pabaigoje 
pradėjusi kelionę po Lenkijos 
Respubliką, 2007 m. pabaigoje savo 
misiją šioje šalyje baigė. Paroda buvo 
parengta kaip programos „Lietuvos 
dienos Lenkijoje 2006“ projektas, 
2006 m. kelias dienas eksponuota Vilniuje, 
Taikomosios dailės muziejuje, vėliau 
perkelta į Lenkijos Respubliką ir pradėta 
rodyti įvairiuose jos miestuose. 

Š iai kilnojamajai edukacinei parodai savo ekspozicines sales  
 svetingai atvėrė Varšuvos valstybinis archeologijos muziejus, 

Vroclavo miesto muziejus, Archeologijos muziejus, Ščecino 
nacionalinis muziejus, Biskupino archeologijos muziejus ir 
Krokuvos Vavelio karališkos pilies muziejus. Parodą parengė 
Lietuvos dailės muziejus ir Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“. 
Parodos idėjos autorius – buvęs Lietuvos ambasados Lenkijoje 

Č. Janušas. Lietuviška sodyba žiemą.  
Drb., al., 40,7x51. LDM

Č. Janušas. Valtys mėnesienoje. Kart., al., 25,3 x 40,3. Lietuvos dalės muziejus
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darbuotojas Evaldas Stankevičius, kuratoriai – Ėrika Striškienė ir 
dr. Vydas Dolinskas. Parodą rėmė Lietuvos Respublikos užsienio 
reikalų ir kultūros ministerijos, Vilniaus pilių direkcija. 

Valdovų rūmams skirta paroda Lenkijoje susilaukė didžiulio 
dėmesio ir palankių vertinimų. Parodą Lenkijoje apžiūrėjo apie 
150 tūkst. lankytojų. Apie ją išsamiai rašė Lenkijos spauda, re-
portažus rodė televizija, informacija buvo skleidžiama internete. 
Norą eksponuoti parodą dar buvo pareiškę Balstogės, Lodzės, 
Poznanės, Liublino, Jelenia Gura ir kitų miestų muziejai, tačiau 
dėl Valdovų rūmų atkūrimo darbų intensyvumo, laiko stokos ir 
su parodos pervežimais susijusių finansinių išlaidų buvo nutarta 
parodos eksponavimą Lenkijoje baigti ekspozicija Krokuvoje. 

Simboliška, kad Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmams skir-
ta paroda, pradėta eksponuoti Lenkijos karalių rezidenciniame 
Varšuvos mieste, savo kelionę baigė Lenkijoje, karališkajame 
Krokuvos mieste. Lietuvos valdovų rūmai Vilniuje ir Krokuvos 
Vavelio karališkoji pilis, anot Vavelio direktoriaus profesoriaus 
Jano Ostrowskio, yra lyg du broliai dvyniai, statyti tų pačių užsa-
kovų – bendrų Lietuvos ir Lenkijos valdovų, taip pat dažnai ir tų 
pačių tarp Krokuvos ir Vilniaus nuolat keliavusių menininkų. Ne-
abejota, kad Krokuvoje ši Valdovų rūmams skirta paroda taip pat 
susilauks didelio susidomėjimo. Taip ir įvyko, Krokuvoje paroda 
eksponuota iki lapkričio pradžios.

Paroda „Praeitis atverta ateičiai. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių 
rūmai Vilniuje“ siekta Lenkijos kultūrinę visuomenę supažindinti 
su vienu reikšmingiausių Lietuvos tūkstantmečio programos pro-
jektų – Lietuvos valdovų rūmų tyrinėjimais ir jų atkūrimu. Paro-
dos lankytojai iš anksto buvo pakviesti į atkurtų Valdovų rūmų 
atidarymą Vilniuje 2009 m., kai Lietuva švęs savo tūkstantmečio 
jubiliejų. 

Parodą sudarė dvi dalys. Didaktinėje ekspozicijoje tekstais, 
ikonografija, brėžiniais, dailės kūrinių reprodukcijomis buvo pris-
tatyta Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų istorija. Naudota litua-
nistinė ikonografinė medžiaga, saugoma dvidešimtyje Lietuvos ir 
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Po Lenkijos Respublikos muziejus keliavusios edukacinės kilnojamosios parodos  
„Praeitis atverta ateičiai. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai Vilniuje“ fragmentas

The Educational exhibition „The Past Open to the Future“. 
The Great Lithuanian Duke Palace in Vilnius“ 
traveled to Polish cities
Vydas DOLINSKAS

The exhibition „The Past Open to The Future“. The Great 
Lithuanian Duke Palace in Vilnius“ held by the Lithuanian Art 
Museum and the Castle Research Center „Lithuanian Cas-
tles“ started its journey in Poland in 2006 and completed its 
mission there in 2007. The exhibition aimed to introduce one 
of the most significant Lithuanian millennium programme 
projects – the research of the Great Lithuanian Duke Palace 
and its reconstruction – to the cultural society of Poland. 
The exhibition consisted of two parts: the didactic part 
presented the history of the Grand Lithuanian Duke Palace 
history through texts, iconographic materials, drawings, and 
reproductions of art works. The Lithuanian iconographic 
materials were selected from twenty Lithuanian and foreign 
culture institutions. 125 authentic artifacts of great type 
variety, representing all stages of the palace and its vicinity 
development, were exhibited in the second part of the exhibi-
tion. The Warsaw State Archeological Museum, the Wroclaw 
City Archeological Museum, the Schecin National Museum, 
the Biskup Archeological Museum, the Krakow Vavel Royal 
Palace Museum opened their exhibition halls to this traveling 
educational exhibition with great hospitality. 

užsienio šalių kultūros institucijų. Antrojoje parodos dalyje buvo 
eksponuojami 125 autentiški tipologiškai įvairūs radiniai, repre-
zentuojantys visus rūmų ir jų teritorijos raidos etapus. Ypatingo 
lankytojų susidomėjimo susilaukė naujas Vilniaus pilių maketas, 
buvo išleistas gausiai iliustruotas parodos vadovas ir informaci-
nis bukletas lenkų kalba.        

D. Avižinio nuotr.


