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deformuotų, laiko, drėgmės ir nešvarumų apgadintų sidabro 
skardos plokštelių restauratoriai suskaičiavo net 45). Juos iš 
naujo „sulipdyti“ į vientisą Švč. Mergelės Marijos ir Vaikelio 
apdarą su paauksuotomis karūnomis buvo patikėta LDM Prano 
Gudyno restauravimo centro aukščiausios kvalifikacijos metalo 
restauratoriui Rimvydui Derkinčiui. Greitai paaiškėjo, kad senieji, 
ilgą laiką nenaudoti ir anksčiau dėl dvasininkų neapsižiūrėjimo 
ir menotyrinių žinių trūkumo sunykimui pasmerkti sidabriniai, 
ornamentais iškalinėti, išgraviruoti aptaisai yra buvę sukurti ta-
lentingo sidabro meistro specialiai XVII a. nutapytam Palangos 
bažnyčios didžiojo altoriaus paveikslui, kurį ėmėsi restauruoti 
J. Bilotienė.

Visą tą laiką, kol Palangos bažnyčios paveikslą kruopščiai, 
atsakingai tyrinėjo ir centimetras po centimetro kūrinio pirma-
vaizdį stengėsi atkurti restauravimo centre dirbantys chemikai, 
tapybos restauratoriai, kitų sričių specialistai, be kurių pagal-
bos neapsieinama restauruojant tokius reikšmingus sakralinius 
kultūros paveldo objektus, Palangos bažnyčios altoriuje žmonės 
matė restauruojamo paveikslo kopiją. Vaizdas, kuris išryškėjo 
nuėmus daugelį autentiško paveikslo pertapymo sluoksnių (jų 
vietomis būta net iki 14), sutvirtinus išlikusias ir atkūrus suny-
kusias paveikslo pirmavaizdžio daleles, gerokai skiriasi nuo to, 
koks jis buvo iki paveikslo restauravimo. Tamsus, rūstus ir ne-
byliai į tolį žvelgęs Marijos veidas prašviesėjo, nušvito naujomis 
spalvomis, Švč. Mergelės Marijos skleidžiama akių ir širdies 
šiluma.

Anksčiau manyta, kad šis 116 x 90 cm ant drobės nutapytas 
paveikslas, kuris restauratoriams buvo atvežtas gerokai suny-
kęs, smarkiai pažeistas, net kulkų suvarpytas, ne kartą dauge-
lyje vietų vinimis perkaltas, yra sukurtas dailininko mėgėjo ir ne 
anksčiau kaip XIX amžiuje. Atlikus istorinius ir cheminius tyri-
mus paaiškėjo, kad tai XVII a. viduryje (ne anksčiau kaip XVII a. 
4 dešimtmetį) pagal anuo metu Europoje plitusio stebuklais gar-
sėjančio Bochnios Švč. Mergelės Marijos su Vaikeliu paveikslo 
pavyzdį talentingo tapytojo sukurtas paveikslas. Restauravimo 
metu išsiaiškinta, kad nebėra išlikusių Švč. Mergelės Marijos 
karūną laikančių angeliukų figūrų pirmavaizdžių, tad juos Janei 
teko atkurti pagal vėlesnius paveikslo užtapymus, atsižvelgiant 
į senųjų paveikslo aptaisų dydį ir vietą. Nuėmus užtapymus nuo 
Švč. Mergelės Marijos veido paaiškėjo, kad tai, kaip ir Bochnios 
Švč. Mergelė Marija, krauju ašarojanti ir prakaituojanti Jėzaus 
Motina. Ant jos dešiniojo skruosto – keli išilginiai brūkšniai, virš 
galvos – aureolė.

Šio paveikslo istorinius tyrimus atliko žinoma Lietuvos kultūros 
istorinė, sakralinės dailės tyrinėtoja, Kultūros, filosofijos ir meno 
instituto darbuotoja, Vilniaus dailės akademijos doktorantė Regi-
manta Stankevičienė. Jos, kaip ir restauratorių, dirbusių prie šio 
paveikslo, tyrimai buvo paskelbti 2007 m. birželio 2 d. Palangos 
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje įvykusioje jos 
šimtmečiui skirtoje mokslinėje konferencijoje ir ta proga 2007 
m. išleistoje knygoje „Palanga. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į 
dangų bažnyčia“. Paveikslo restauravimo metu atlikti paveikslo 
tyrimai (tiek istoriniai, tiek ir technologiniai), restauravimo eiga 
2008 m. vasarą buvo apibendrinti ir R. Stankevičienės studijoje, 
kurią 2008 m. atskira knygute išleido Lietuvos dailės muziejus, 
taip pat ir paveikslo sugrąžinimo bažnyčiai renginiuose, kurie 
Palangoje vyko 2008 m. rugpjūčio 16 d.     
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ICOM-CC 
15-ji trienalė: 
paveldo 
saugojimo 
tradicijos ir 
įvairovė
Regina ULOZAITĖ

Tarptautinės muziejų tarybos konservavimo komitetas (ICOM-
CC) yra didžiausias iš visų tarptautinių ICOM komitetų vieni-

jantis daugiau kaip 1600 narių – restauravimo ir muziejų spe-
cialistų iš viso pasaulio. Jo tikslas – skatinti kultūrai ir istorijai 
svarbių darbų konservavimą, tyrimus ir analizę bei prisidėti prie 
konservavimo profesijos tikslų. ICOM-CC sudaro 23 darbo gru-
pės apimančios visas sritis: stiklas ir keramika, dokumentavimas, 
etnografinės kolekcijos, grafikos dokumentai, oda ir susijusios 
medžiagos, metalai, tapyba, fotografija, prevencinis konservavi-
mas, tekstilė, moksliniai tyrimai ir t. t. Įvairių sričių specialistai 
aktyviai dalyvauja darbo grupių rengiamuose susitikimuose, kon-
ferencijose, leidžia leidinius, dalyvauja ICOM-CC trienalėse. Per 
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paskutinius 20 metų buvo paruošta ir publikuota daugiau kaip 
1000 pranešimų. 

15-oji ICOM-CC trienalė „Įvairovė paveldo konservavime: tradici-
jos, naujovės ir dalyvavimas“ (Diversity in Heritage Conservation: 
Tradition, Inovation and Participation) pirmą kartą buvo surengta 
Azijos žemyne ir vyko Indijoje, Naujajame Delyje 2008m. rugsėjo 
22–26 dienomis. Getty fondo (The Getty Foundation), kuris sutei-
kė finansinę paramą apmokėdamas visas kelionės, registracijos 
ir apgyvendinimo išlaidas, dėka teko reta galimybė dalyvauti šioje 
konferencijoje, susitikti su kolegomis iš viso pasaulio, dalyvauti 
aptariant restauravimo problemas ir strategiją, trumpai susipažinti 
su Indijos kultūros įvairove. Iš viso Getty fondas parėmė 30 daly-
vių, kurie buvo atrinkti iš 100 kandidatų iš 57 šalių. 

Konferencijoje dalyvavo apie 600 dalyvių iš įvairių pasaulio 
šalių. Jos metu buvo perskaityta 148 pranešimai ir pristatytas 
41 stendinis pranešimas. Konferencijos medžiaga išleista dviem 
tomais bei CD. Trienalės metu taip pat vyko mugė, kurioje buvo 
galima susipažinti su Getty konservavimo instituto (GCI), Kana-
dos konservavimo instituto (CCI), Nacionalinės kultūros verybių 
konservavimo tyrimų laboratorijos (Indija) ir kitų organizacijų vei-
kla bei publikacijomis. 

Konferencija prasidėjo plenariniu posėdžiu, kuriame dalyvius 
pasveikino Indijos Respublikos viceprezidentas Shri M. Hamid 
Ansari, Kultūros ir turizmo ministrė Ambika Soni, ICOM Prezidentė 
Alessandra Cuminis. 

ICOM-CC prezidentas Jan Wouters pristatė tejų metų nuveikto 
darbo ataskaitą ypač pabrėždamas holistinio požiūrio į kultūros 
paveldo konservavimą plačiąja prasme būtinumą, atsižvelgiant 
į visus restauravimo aspektus. Taip pat jis pažymėjo nuolat au-
gantį ICOM-CC narių skaičių ir tuo pačiu būtinybę tiksliai apibrėžti 
terminus ir profesijas. Kad būtų galima lengviau bendrauti tarp 
ICOM narių, pasaulio paveldo profesionalų bendruomenės ir vi-
suomenės bei norint suvienodinti terminų naudojimą, ICOM-CC 
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generalinėje asamblėjoje buvo priimta rezoliucija dėl konservavi-
mo terminų apibrėžimo. Apibrėžta, kad terminas „konservavimas“ 
reiškia visus veiksmus ir priemones, kurių tikslas išsaugoti mate-
rialų kultūros paveldą užtikrinant jo prieinamumą dabartinei ir at-
einančioms kartoms. „Konservavimas“ apima prevencinį konser-
vavimą (priemones ir veiksmus siekiant išvengti arba sumažinti 
galimą sunykimą ar praradimą tiesiogiai neveikiant objekto), bū-
klės stabilizavimą (vius veiksmus tiesiogiai naudojamus vienam 
objektui ar jų grupei siekiant sustabdyti žalingus procesus arba 

15th Triennial Conference of ICOM-CC : Diversity and 
Traditions for Protection of Heritage 
Regina ULOZAITĖ

The publication presents the 15th Triennial Conference of 
ICOM-CC “Diversity in Heritage Conservation: Tradition, 
Innovation and Participation”, which for the first time was 
organised in the Asian Continent and took place in India, Deli 
on 22-26 September 2008. 
The conference involved about 600 conservation specialists, 
scientists, archaeologists and museologists from all over the 
world. Its agenda included 148 presentations, 41 stand pre-
sentations, consideration of various conservation problems 
and strategy in the sphere of cultural heritage and short 
introduction to the multi-dimensional Indian culture.  The 
material of the conference was released in two publications 
and the CD. The triennial also included the fair, which intro-
duced the activities and publications of the Getty Conservati-
on Institute (GCI), the Canadian Conservation Institute (CCI), 
the National Laboratory for the Research of Conservation of 
Cultural Values (India) and other organisations. 

15-osios ICOM-CC Trienalės dalyviai gavę Getty Fondo ir ICOM 
stipendijas

Inauguracinė 15-osios ICOM-CC Trienalės sesija
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sutvirtinti struktūrą) (remedial conservation) ir restauravimą (vi-
sus veiksmus tiesiogiai susijusius su konkrečiu ir stabiliu objektu 
siekiant palengvinti jo meninį įvertinimą, supratimą ir naudojimą). 

Konferencijos metu teko dalyvauti prevencinio konservavimo, 
tekstilės ir metalo darbo grupių darbe, išklausyti pranešimus bei 
susipažinti su stendiniais pranešimais. Pasisakymuose preven-
cinio konservavimo tema buvo pristatyta mikroklimato XVII a. 
sieninės tapybos Ajantos (Indija) olose stebėsenos programa, 
pakavimo bei saugojimo muziejuose standartų taikymas Austri-
joje, kolekcijų vertės įvertinimas siekiant sumažinti riziką priimant 
sprendimus (decision making), šviesos įtaka tekstilės eksponatų 
ir pigmentų blukimui, senų vitrinų pritaikymas saugiam ekspona-
vimui, sąlygų ilgalaikiam saugojimui sukūrimas, kultūros paveldo 
rizikos įvertinimas ir daugelis kitų problemų. 

Ypatingas dėmesys pranešimuose buvo skiriamas konservavi-
mo problemoms Azijos šalyse – Indijoje, Butane, Pietų Korėjoje, 
Filipinuose bei Afrikoje. Taip pat buvo pristatyti naujausi mokslinio 
tyrimo metodai, mokymo ir stažuočių programos, juridiniai kon-
servavimo aspektai bei daugelis kitų temų.

Konferencijos dalyviams suteikta galimybė susipažinti su Indi-
jos konservavimo institucijomis – aplankyti Indijos nacionalinio 
muziejaus Konservavimo centrą, Indiros Ghandi nacionalinį menų 
centrą, Amatų muziejų, Senąjį fortą ir kt. Indijos turizmo ir kultūros 
ministerijos bei Sangeet Natak Akademy (Nacionalinės muzikos, 
šokio ir dramos akademijos) dėka buvo surengtas klasikinės indų 
muzikos koncertas, kuriame pasirodė įžymūs atlikėjai ir ansam-
bliai. 

Baigiamojoje generalinės asamblėjos sesijoje buvo pristatyti 
visi dalyviai, kurie gavo stipendijas, įteikti padėkos medaliai kon-
servavimo specialistams už didžiausią indėlį saugant kultūros 
paveldą, išrinkta ir pristatyta nauja valdyba bei darbo grupių ko-
ordinatoriai. Naujają ICOM-CC prezidente trejų metų laikotarpiui 
išrinkta Marie-Claude Corbeil (Kanados konservavimo institutas). 
Taip pat buvo paskelbta, kad kita ICOM-CC 2011 trienalė įvyks 
Lisabonoje (Portugalija).

Daugiau informaci-
jos galima rasti adresu: 
http://icom-cc.icom.
museum/TriennialMee-
tings/ 

Dalyvavimas šio-
je ICOM-CC trienalėje 
suteikė galimybę ats-
tovauti Lietuvai ir Lie-
tuvos nacionaliniam 
muziejui tarptautiniame 
renginyje, susipažinti 
su problemomis bei 
naujausiais metodais, 
taikomais kultūros pa-
veldo konservavimo 
srityje, užmegzti dalyki-
nius kontaktus su kole-
gomis iš daugelio Euro-
pos, Azijos ir Amerikos 
šalių.                          

Reginos Ulozaitės nuotr.
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Eskilstunos 
meno muziejus 
Švedijoje
Sigita BAGUŽAITĖ-TALAČKIENĖ

ESKILSTUNA

Nedidelis, bet be galo jaukus Eskilstunos miestelis išsi-
dėstęs pietų centrinės Švedijos dalyje, Siodermanlando 

(Södermanland) grafystėje, vos valanda kelio į vakarų pusę 
nuo Stokholmo. Čia gyvena gan judri bendruomenė, kurią su-
daro apie 90 000 žmonių. Eskilstunos miesto istorija prasidėjo 
dar XII a. Miestelio įkūrėju laikomas anglas vienuolis šventasis 
Eskil, kuris Mėlareno (Mälaren) ežero pietinėje pakrantėje įkū-
rė vienuolyną Tuna ir vyskupiją. Šis vienuolis buvo nužudytas 
vikingų ir palaidotas vienuolyno bažnyčioje Tunoje. Vėliau 
tiesiog vienuolio vardas buvo pridėtas prie jo įkurto vienuo-
lyno pavadinimo ir gyvenvietė imta vadinti Eskilstuna. Miesto 
privilegija Eskilstunai, kuri apėmė ir Tunafordo (Tunaford) bei 
Karlo Gustavo miestelius Karl Gustavstaden, buvo suteikta tik 
1659 m. Karlo Gustavo miestelis, kurio įkūrimą rėmė karalius 
Karlas Gustavas X, buvo įkurtas aplink kalvio Reinholdo Ra-
demacherio kalvę Rademachersmedjorna. Nuo 1771 m. Karlo 
Gustavo miestas tapo laisvuoju, kur manufaktūrų darbininkai 
ir amatininkai dirbdami savo dirbtuvėse buvo atleisti nuo mo-
kesčių. Ilgainiui šis miestelis, tapęs vienu iš prekybos centrų, 
susiliejo su Eskilstuna (1879 m.). Įsibėgėjusi geležies ir plie-
no gamyba XVII - XVIII a. miestelyje sparčiai išaugo. Miestas 
tapo vienu svarbiausių industrinių Švedijos miestų ir buvo 
vadinamas plieno miestu Stålstaden. Eskilstunos fabrikų pro-
dukcija net sudarė konkurenciją kitų šalių produkcijai, kaip, 
pavyzdžiui, Šefildo (Sheffield) plienui iš Anglijos. Eskilstuna 
iki šiol išlieka vienu iš pagrindinių Švedijos metalo industrijos 

Konferencijos dalyviai Indijos nacionalinio 
muziejaus Konservavimo laboratorijoje
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