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plastines formas. Fone aukštyn į saulę stiebiasi botaniko tyrinė-
jama smulkioji miško flora9. Tamsiame fone sidabriniais štrichais 
dailininkė ritmiškai komponuoja augmeniją. Struktūra paremta 
vertikalių derme. Šviesia dėme akcentuotame veide intriguojančiai 
pro akinius žvelgia akys. L. J. Paškauskaitei svarbu tiksliai ir taisy-
klingai perteikti portretuojamojo bruožus.

Išimtinis atvejis grafikės portretinėje kūryboje yra visafigūris, de-
vyniolika metų kurtas, stovinčios M. Šalkausko figūros atvaizdas. 
Toks pavyzdys L. J. Paškauskaitės kūryboje vienintelis. Panašių 
darbų menininkė nėra sukūrusi, nesidomėjo tokia kompozicija, 
visą dėmesį telkė į pusfigūrius ir biustinius estampus.

L. J. Paškauskaitė portreto žanrui suteikė naujų bruožų ne tik 
grafikos sferoje, bet ir apskritai Lietuvos dailės istorijoje. Gausi to 
laikotarpio garsių žmonių portretų galerija svarbi ir istoriniu aspektu. 
Pasitelkus sudėtingas oforto, sausos adatos, akvatintos technikų 
kombinacijas, estampams suteikta individuali raiška, jie prisideda 
prie profesionaliosios grafikos tradicijų puoselėjimo.                
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Lili Janina Paškauskaitė. Vydūno portretas. 
1971. Pop., ofortas, 40x41. R. Ropytės nuotr.
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Frenkelio viloje vyko apskritojo stalo dis-
kusija Šiaurės Lietuvos restauratoriams, 
muziejinių vertybių saugotojams ir pa-
veldo specialistams. Renginio iniciato-
rė – Lietuvos Respublikos restauratorių 
sąjunga, vienintelė organizacija Lietuvo-
je, jungianti įvairaus profilio kilnojamųjų 
ir nekilnojamųjų kultūros vertybių res-
tauratorius. 

Diskusijos metu buvo aktualizuojama kultūros vertybių kon-
servavimo ir restauravimo darbų svarba, išsaugant unikalų 

Lietuvos kultūros paveldą; populiarinamas naujausių konserva-
vimo ir restauravimo darbų technologijų taikymas restauravimo 
centruose; stiprinamas Lietuvos restauratorių bendradarbiavimas 
su regionų restauratoriais ir skatinami jaunieji restauratoriai dirbti 
regionų restauravimo centruose. Kultūros vertybių bei muziejinių 
eksponatų konservavimo, restauravimo darbų poreikis nemažė-
ja, o kasmet tik didėja. Susidomėjimas vertybių restauravimu 
bei tinkamu jų išsaugojimu ir saugojimu stiprėja. Didieji Lietuvos 
restauravimo centrai įsikūrę Vilniuje, tačiau pamažu plečiasi res-
tauravimo dirbtuvės ir regionuose. 

Pirmą kartą Lietuvoje organizuotame renginyje pristatyta 
keletas reikšmingiausių pastaraisiais metais restauruotų tiek 
kilnojamųjų, tiek ir nekilnojamųjų kultūros vertybių pavyzdžių. 
Daugiausia pranešimų renginiui paruošė Prano Gudyno restau-
ravimo centro specialistai: tapybos restauratorius Algimantas 
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natai iš popieriaus, vykdomas prevencinis eksponatų konser-
vavimas. Deja, regiono restauravimo dirbtuvėms dar vis stinga 
dėmesio, sudėtinga pritraukti dirbti kvalifikuotus specialistus. 

Didelės diskusijos neužvirė, tačiau renginio dalyviai šiltai ben-
dravo, dalijosi įspūdžiais, aptarinėjo konservavimo ir restauravi-
mo darbų aktualijas, problemas, keitėsi patirtimi. Apskritojo stalo 
diskusijoje dalyvavo 79 įvairių sričių restauravimo specialistai iš 
didžiųjų, sostinėje įsikūrusių, restauravimo centrų, Kultūros pa-
veldo departamento, Dailės akademijos, taip pat šiaurės Lietu-
vos muziejų vyriausieji fondų saugotojai, restauratoriai, Lietuvos 
Respublikos restauratorių sąjungos nariai, visuomeninių muziejų 
specialistai. Dalyviai džiaugėsi Restauratorių sąjungos iniciatyva 
ir skatino toliau tęsti pokalbį. Norisi tikėti, kad aktualios diskusi-
jos, prasidėjusios Šiauliuose, kitais metais vėl tęsis jei ne šiaurės 
Lietuvoje, tai kuriame nors kitame regione.

Žinoma, renginys be rėmėjų nebūtų vykęs taip sklandžiai ir 
produktyviai. Lietuvos restauratorių sąjungos l. e. p. pirmininkė 
Jūratė Morkūnaitė paskelbė projekto rėmėjus – Kultūros rėmimo 
fondą, Kultūros paveldo departamentą prie kultūros ministerijos 
bei Šiaulių „Aušros“ muziejų – ir jiems padėkojo.      

Ramūno Šambaro nuotr.
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Vaineikis pateikė įdomių restauravimo niuansų, prikeliant naujam 
gyvenimui Tytuvėnų bažnyčios Madonos paveikslą, autorių gru-
pė – Alfonsas Šaulys, Laima Kruopaitė, Regina Jucienė – pristatė 
Kretingos bažnyčios didžiųjų durų tyrimus ir restauravimą, o res-
tauravimo technologė Irena Bubinienė supažindino su biologinio 
muziejų saugyklų užterštumo prevencijos naujovėmis. Dailės 
akademijos atstovai Balys Pakštas gvildeno kopijų ir falsifikatų 
identifikavimo subtilybes, o Linas Lukoševičius supažindino su 
molbertinės tapybos restauratorių ruošimu Dailės akademijoje. 
Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Dokumentų konser-
vavimo ir restauravimo centro restauratorės Solveiga Sprindienė 
ir Aldona Nikienė papasakojo apie fondų priežiūrą, aktualizavo 
restauravimo terminijos problemas, pristatė trapių dokumentų 
tvirtinimo metodus ir galimybes. Architektė Irena Staniūnienė, 
atstovaujanti VĮ „Lietuvos paminklai“ klausytojams pateikė gau-
siai iliustruotą pranešimą apie unikalų Kražių kolegijos restau-
ravimą. Žemaičių muziejus „Alka“ vyriausioji fondų saugotoja 
Elvyra Spudytė į dienos šviesą iškėlė sunkumus, kurie neduoda 
ramiai gyventi nedideliems provincijos muziejams. Didžiausia 
problema – restauratorių trūkumas, ilgai reikia laukti kol ateis eilė 
restauruoti eksponatus muziejams, esantiems toli nuo didžiųjų 
restauravimo centrų. Prelegentė iškėlė mintį, kad būtina steigti 
naują, jokiam muziejui nepriklausantį restauravimo centrą. Jame 
dirbantys specialistai atgaivintų eksponatus iš muziejų, kurie 
skirtų tam reikalui lėšų.

Renginys vyko jau baigtoje restauruoti Chaimo Frenkelio viloje, 
todėl „Aušros“ muziejaus direktoriaus Raimundo Balzos praneši-
mas, kuriame akcentuota vilos istorija ir jos sudėtingas restaura-
vimo procesas, atsakė į renginio svečiams rūpimus klausimus. 
Na, o muziejaus restauravimo centro vedėja apžvelgė restauravi-
mo centro aktualijas, pasidžiaugė nuveiktais darbais, pasidalino 
mintimis apie ateities planus. Renginio dalyviams buvo suteikta 
galimybė apsilankyti neseniai naujosiose dirbtuvėse įsikūrusiame 
restauravimo centre, kuris kaip atskiras muziejaus padalinys vei-
klą pradėjo 2001 metais. Čia dirba kvalifikuoti, Lietuvos Respu-
blikos kultūros ministerijos nustatyta tvarka atestuoti specialistai, 
atliekami laboratoriniai tyrimai, konservuojami ir restauruojami 
istoriniai, etnografiniai metalo dirbiniai, polichromuotos medinės 
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At the Chaim Frenkel Villa – Discussion on Preservation of 
Cultural Values
Vita ANDRULIENĖ

The publication presents a round table discussion held for 
the North Lithuania restorers, museum valuable’s preservers 
and the heritage specialists held on 5 November 2008 at 
Chaim Frenkel Villa in Šiauliai “Aušra“ Museum. The event 
initiator was the Restorers’ Union of the Republic of Lithu-
ania, the only organization in Lithuania, uniting restorers of 
various profile movable and immovable cultural values. Du-
ring the discussions the importance of cultural the valuables’ 
conservation and restoration works was actualized, maintai-
ning the unique Lithuanian cultural heritage; popularisation 
of the newest conservation and restoration work technologies 
application restoration centres; strengthening Lithuanian res-
torers co-operation with the regions’ restorers as well as the 
encouragement of the young restorers to work at the regional 
restoration centres. 

Apskritojojo stalo dalyvius sveikina Kultūros paveldo departamento prie 
Kultūros ministerijos atstovė Dalia Krūminienė

Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius Raimundas Balza skaito 
pranešimą „Chaimo Frenkelio vilos restauravimas“


