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Muziejuose – 
kolekcininkų 
parodos:
„Lietuvos dailės 
atodangos.
XVI–XXI 
amžiai“
2008 m. liepos 3 d. Vilniuje, Lie-

tuvos dailės muziejaus Ra-
dvilų rūmuose, atidaryta vieno žymiausių 
Lietuvos dailės kolekcininkų Edmundo 
Armoškos lituanistinės kolekcijos paroda 
„Lietuvos dailės atodangos. XVI–XXI am-
žiai“, kuri veikė iki 2008 m. rugpjūčio 31 
d. Jos metu visuomenei buvo pristatytas 
parodos kuratorės dr. Nijolės Tumėnienės 
sudarytas, spaudai parengtas šios parodos 
katalogas. Parodą rėmė Kultūros rėmimo 
fondas. 

E. Armoška jau daugiau kaip 40 metų renka tapybos, skulp-
tūros ir taikomosios dailės kūrinius. Anksčiau jis buvo 

surinkęs ir itin vertingą baldų kolekciją, turėjo įdomių Vakarų ir 
rusų meno darbų. Tačiau, anot dr. N. Tumėnienės, įgijęs nemažą 
kolekcionieriaus patirtį, nutarė sutelkti visą dėmesį lituanistikai ir 
tapybai, atsisakė daugelio meno kūrinių, pirmiausia menkesnės 
meninės vertės ir pamažu – kitų meno sričių. Dabartinė E. Ar-
moškos kolekcija išsiskiria tuo, kad ji sudaroma labai tikslingai, 
siekiant aprėpti visas Lietuvos dailės raidos apraiškas tapyboje, 
yra pati didžiausia ir reikšmingiausia iš visų privačių tapybos rin-
kinių. Tokią ją pamatė ir parodos lankytojai.
Dr. Nijolės Tumėnienės nuomone, E. Armoškos lituanistinė ko-

Exhibitions  of Collectors in the Museums: Exposures of the 
Lithuanian Art of the 16-21st Centuries 

The publication presents the exhibition “Exposures of the 
Lithuanian Art of the 16-21st centuries“ by Edmundas Ar-
moška, one of the famous Lithuanian fine art collectors. The 
exhibition was opened in the Radvilos Palace of the Lithu-
anian Art Museum in Vilnius on 3 July 2008.  
For more than 40 years E. Armoška has been collecting 
various paintings, sculptures and works of the applied art. 
In the past he has accumulated a very valuable collection of 
furniture, as well as interesting pieces of the Western and 
Russian art. Having acquired the substantial experience as 
a collector, he decided to focus on the Lithuanian Langu-
age studies and paintings and refused the majority of art 
works, i.e. the works of lower artistic value etc. The current 
E.Armoška’s collection has a clear goal and vision and se-
eks to include all manifestations of the development of the 
Lithuanian fine arts. It is the most extensive and significant 
among all private painting collections.   The exhibition visi-
tors saw it as it was.

Prepared by Danguolė Želvytė
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lekcija – didžiausia ir reikšmingiausia iš visų privačių tapybos 
kolekcijų, sukauptų Lietuvoje. Parodoje buvo eksponuojami ir 
kataloge pristatyti 232 dailės kūriniai – apie trečdalis visos E. 
Armoškos kolekcijos. Vertingiausia joje – XIX–XX a. tapyba. Iš 
senosios tapybos kūrinių E. Armoškos kolekciją puošia itin įdo-
mus nežinomo XVI a. dailininko paveikslas – ikona „Švč. Dievo 
Motina su Kūdikiu“. Specialistų spėjimu, paveikslas galėtų būti 
siejamas su XV–XVI a. Vakarų Europos daile. Parodoje ekspo-
nuota dar keletas tokių pat retai Lietuvoje matomų paveikslų. Jai 
buvo atrinkta ir nemažai E. Armoškos sukauptų Vilniaus meno 
mokyklos dailininkų bei jų mokinių darbų, tarp jų ir Pranciškaus 
Smuglevičiaus paveikslas „Atpirkimo alegorija“, kitų garsios 
Smuglevičių giminės dailininkų – P. Smuglevičiaus tėvo Luko bei 
Felikso Smuglevičiaus – tapytos drobės. Paroda papildė dailės 
istorijos žinias apie kelių Riomerių kartų dailininkus – garsius ir 
mažiau žinomus. Joje buvo galima pamatyti ir itin vertingų Var-
šuvos dailės mokyklos vadovo, pirmųjų lietuvių dailės parodų XX 
a. pr. dalyvio Kazimiero Stabrausko, XIX a. pab.–XX a. pr. Vilniaus 
piešimo mokyklos auklėtinių kūrinių. 

Reikšmingą parodos dalį sudarė XX a. pirmos pusės Nepriklau-
somos Lietuvos dailininkų – Adomo Varno, Justino Vienožinskio, 
Adomo Galdiko, Petro Kalpoko, Viktoro Vizgirdos, Antano Sa-
muolio ir daugelio kitų tapyti paveikslai. Jie liudija apie to laikotar-
pio tapybos raidą ir krypčių įvairovę. 

Dr. N. Tumėnienė parodos atidarymo metu pristatydama paro-
dą visuomenei pažymėjo, kad paskutiniais metais E. Armoškos 
„rinkinio karaliene tapo Lietuvos tapyba nuo Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės laikų, o daugiausia nuo Vilniaus meno mokyklos 
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įkūrimo iki šių dienų.“ 
XX a. antros pusės Lietuvoje gyvenančių dailininkų kūrybą E. 

Armoška, anot dr. N. Tumėnienės, „renka atsižvelgdamas į kie-
kvieno jų „meninius pasiekimus, teikdamas pirmenybę plačiai 
pripažintiems autoriams, dažniausiai išėjusiems anapilin. Pir-
miausia daugumos tapytojų mokytojui Antanui Gudaičiui, kuriam 
pavyko eiti koloristinės ekspresyvios lietuvių tapybos priekyje. 
Tik E. Armoškos rinkinyje galima susipažinti su visa Šarūno Sau-
kos kūryba. Parodoje buvo eksponuojamas dailininko programi-
nis kūrinys „Pragaras“. 

E. Armoškos kolekcijoje yra daug geriausių Antano Martinaičio 
darbų, tarp jų – itin vertingi paskutinieji tapytojo sukurti paveiks-
lai. Vyresniosios kartos tapybos sampratai aukšto meninio lygio 
kūriniais, anot dr. N. Tumėnienės, atstovauja Augustinas Savic-
kas, Leonas Katinas, Jonas Švažas. Jaunesnės kartos – Vincas 
Kisarauskas, Algimantas Švėgžda, Raimundas Sližys, Algiman-
tas Kuras, Linas Katinas, Jonas Daniliauskas, Algis Skačkaus-
kas. E. Armoškos tapybos kolekcija stebina plačiais privataus 
meno rinkėjo užmojais. Šiandien aišku, kad tai lėmė ne vien 
galimybės, kuriomis gali pasigir ti ir kiti. Svarbiausia – patriotiš-
kumas, kilnūs gyvenimo tikslai, neeilinis sugebėjimas suprasti 
meno rinką, o tai reikalauja išprusimo, gero skonio, nuovokos 
ir ypatingo talento.“        

Parengė Danguolė Želvytė

Danutės Mukienės nuotr.
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Vincentas Sledzinskis (1837–1909).Annos portretas, 1878Švč. Mergelė Marija su kūdikiu Šv. Jonu Krikštytoju ir
 Šv. Laurynu. Nežinomas dail. XVIII a. I p.


