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Meno edukacija 
Kopenhagoje: 
i nyt lys – 
naujoje šviesoje
Auksė PETRULIENĖ 

Kaip Šiaurės šalių ministrų tarybos 
biuro Lietuvoje remto projekto „Mu-

ziejai visiems“ dalyvė šį pavasarį vieną 
savaitę stažavausi ARKEN modernaus 
meno muziejuje Kopenhagoje. Lietuvoje 
nemažai žinoma apie sėkmingą meno edu-
kaciją Skandinavijoje ir esama bandymų 
panašias idėjas taikyti mūsų muziejuose. 
Nepaisant išankstinio žinojimo, savaitė 
Kopenhagoje nustebino. Nuostabu, kaip 
neįtikėtinai sklandžiai ir darniai gali 
veikti meno edukacijos mechanizmas. Tai 
buvo puiki proga gyvai patyrinėti įdo-
miausias to mechanizmo dalis – būtent tas 
detales, kurios užtikrina muziejaus atvi-
rumą ir tuo pačiu kultūros gyvastingumą. 
Apie tai kalbėjausi su Arken modernaus 
meno muziejaus edukatore Lise Sattrup, 
Danijos Karališkojo vaizduojamojo meno 
muziejaus edukatore Nana Bernhardt ir 
Arken muziejaus lankytojais – danų kal-
bos mokytoju Michael Hansen bei vienuo-
likmečiu jo mokiniu Victor.

Art Education in Copenhagen: i nyt lys – in the New Light
Auksė PETRULIENĖ 

The article’s author National M.K.Čiurlionis Museum educa-
tor Auksė Petrulienė, a participant of the project “Museums 
for All”, supported by the Nordic Council of Ministers Bureau 
in Lithuania, has underwent a one week placement at the 
Arken Modern Art Museum (Copenhagen). The Scandinavian 
Museum education mechanism peculiarities author presents 
via a live conversation with the Arken Modern Art Museum 
and the Danish Royal Visual Art Museum educators as well 
as the museum visitors – teachers and the disciples. The 
conversations disclose the major principle of a contemporary 
museum: openness to society starting with the architectural 
museum’s solution until live cultural co-operation of ideas.
The article aims at the expansion of a traditional unders-
tanding of a museum as a preserver of culture, an unders-
tanding by deleting the margins distinguishing between the 
heritage of the past and the contemporary reality. The article 
also aims at the encouragement to discuss the possibility of 
a systematically operating mechanism of society’s educati-
on/ enlightment in Lithuania.    

Danijos Karališkojo vaizduojamojo meno muziejaus portreto 
ekspozicijoje
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Edukacija Arken parodoje 
„Skagen tapytojai naujoje šviesoje“
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Sv
et
ur Pirmas įspūdis užsukus į bet kurį meno muziejų Kopenhago-

je – tarsi vyktų šventė. Nenuostabu, jog miestas šventiškas 
balandžio pabaigoje – kuo labiau į šiaurę, tuo pavasaris yra di-
desnė šventė. Stebina, kad muziejus sklidinas tos nuotaikos ir 
šviesos, kuria gyvena miestas. Tradiciškai ši įstaiga galėtų būti 
suvokiama kaip kultūros vertybių saugykla su visais tam reika-
lingais fiziniais ir idėjiniais ypatumais – aiškiu vidaus ir išorės 
apibrėžimu, natūros ir kultūros, praeities ir dabarties, seno ir 
naujo atskyrimu. 

Svarstant apie muziejus Kopenhagoje, pirmiausia reikia nu-
trinti ribas visose šiose priešybių kategorijose. 

Tą dieną, kai kalbėjausi su Arken modernaus meno muzie-
jaus meno edukatore Lise Sattrup, muziejuje lankytojų am-
žius buvo visai kaip gyvenime: nuo metų neturinčio kūdikio, 
iki senutės. 

– Jūsų lankytojai – labai įvairaus amžiaus. Tikrai nustebi-
no močiutės, studijuojančios dažuose įklimpusius drugelius 
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iš Damien Hirst1 kolekcijos. Ar tai įprasta jūsų modernaus 
meno muziejuje?

– Senoliai tikrai nėra tokie dažni mūsų svečiai, kaip gali pa-
sirodyti. Tiesiog šiuo metu turime kiek neįprastą mūsų muzie-
jui parodą – Skagen tapytojus. Tai buvo XIX a. pabaigoje aktyvi 
danų ir kitų šiaurės šalių menininkų bendruomenė, gyvenusi ir 
kūrusi Skagene. 

Jų kūriniai, vaizduojantys menininkų kolonijos ir vietos žvejų 
gyvenimo kasdienybę, tapo emocinga danų tapybos klasika. Pa-
sirodo, jog labai veiksminga surengti klasikos parodą modernaus 
meno muziejuje. Tiek parodoje eksponuojamus kūrinius, tiek mo-
dernią muziejaus kolekciją tuomet galima išvysti naujoje šviesoje. 
Taip ir pavadinome parodą: Skagen tapytojai naujoje šviesoje. Toji 
šviesa, naujos įžvalgos galimybė pritraukia į muziejų netipiškų 
lankytojų. 

– O koks yra tipiškas Arken lankytojas?
– Moklsleiviai. Muziejus daugeliu atžvilgių panašus į mokyklą. 

Kaip meno muziejus mes tiesiog jaučiamės esantys bendros vi-
suomenės švietimo idėjos dalimi. Ypač stengiamės bendrauti ir 
bendradarbiauti su mokyklomis. 

Tokią veiklą skatina ir Kopenhagos regione veikiantis Edukacinis 
Centras – „Skoletjenesten“. Tai yra organizacija, užtikrinanti kul-
tūros ir švietimo institucijų bendradarbiavimą, muziejų edukacijos 
išbaigtumą ir vystymąsi. Centras finansuoja edukacinę muziejų 
veiklą: metodinės medžiagos mokykloms leidybą, nepilnu etatu 
dirbančius edukatorius (vien Arken edukacines programas veda 
15 pagalbininkų, daugiausia tai – menotyros studentai). Be to 
„Skoletjenesten“ skatina idėjų mainus, edukacinės patirties sklai-
dą.

– Smagu jausti sistemingai veikiantį edukacijos mechaniz-
mą. O kas yra mechanizmo variklis?

– Idėjos. Arken kolekcijos kūriniai leidžia pažinti ne tik šiuolaiki-
nę skulptūrą, forografiją, instaliacijos meną, bet per tai – šiuolai-
kinį žmogų ir šiandienos pasaulį. Kitaip tariant, pagrindinė Arken 
edukacijos užduotis yra dalintis informacija apie mene aptinka-
mas gyvenimo interpretacijas. Mes nuolat ieškome būdų, kaip tai 
padaryti geriausiai.

– Tikrai jūsų muziejuje pastebėjau labai paveikių idėjų. Pa-
vyzdžiui, muzikinių. 

– Taip. Kad ir šioje Skageno tapytojų parodoje. Eksponuojame 
septynis P. S. Krøyer piešinius. Tai yra smagios karikatūros, kurios 
puošė A. Ancher, Skageno tapytojos, brolio gimtadienio šventę 
1884-aisiais. Apžiūrinėjant piešinius galima klausytis tradicinių 
danų vakarėlių dainų ir tostų.

Ką tik baigėme projektą su Kopenhagos universiteto moder-
niosios kultūros studentais. Jie sukūrė 5 garsines istorijas Arken 
kolekcijos paveikslams. 

Man teko malonumas dalyvauti šio projekto pristatyme. Audio-
vizualinės istorijos buvo puikios, bet ne mažiau gražus – mu-
ziejaus dėmesys studentams. 

Apie jauną energiją muziejuje kalbėjausi su Nana Bernhardt, 
Danijos Karališkojo vaizduojamojo meno muziejaus edukato-
re:

– 2007 m. Danijos Karališkąjame vaizduojamojo meno 
muziejuje duris atvėrė Egmont žinių centras (The Egmont 
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 Krøyer karikatūros Arken parodoje „Skagen tapytojai naujoje šviesoje“

Arken muziejus. Mamos prie Damien Hirst kūrinio pakeliui į parodą 
„Skagen tapytojai naujoje šviesoje“
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Damien Hirst kūrinio fragmentas

Knowledge Centre) apimantis kūrybines dirbtuves, skaitmenines 
laboratorijas, skaityklą ir biblioteką, specialias parodas iš 
muziejaus kolekcijų ir galimybę burtis į meno bendruomenę.

– Egmont žinių centras, užimantis 1 600 kvadratinių metrų, yra 
ambicingiausia ir radikaliausia Danijos meno pažinimo platforma 
vaikams, jaunimui ir suaugusiesiems. Tai centras, padedantis pa-
žinti meną ir priartėti prie jo naujais ir labai įvairiais keliais – jis yra 
skirtas įvairaus amžiaus ir skirtingų interesų žmonėms. Aš dirbu 
jaunimo meno laboratorijoje (u.l.k. ’unges laboratorier for kunst’), 
kuri yra Žinių centro dalis.

– Turiu pasakyti, kad tai įspūdingiausia erdvė jaunimui, kokią 
teko matyti. Kaip buvo sukurta jaunimo meno laboratorija?

– Jaunimo meno laboratorija – jaunos energijos panaudojimo 
muziejuje rezultatas.

  Mes pakvietėm jaunimą, kad jie patys sukurtų sau erdvę mu-
ziejuje ir užpildytų ją idėjomis.

– Kaip muziejui pavyko tą energiją sugauti ir pilotuoti? 
 – Kreipėmės į visas Kopenhagos mokymo įstaigas, tyrinėjom 

atsiliepusių jaunų žmonių anketas. 70 jaunų žmonių nuo 15 iki 22 
metų tapo meno pilotais. Bendradarbiaudami su muziejaus spe-
cialistais, kuratoriais, meninikais ir dizaineriais, jie sukūrė meno 
laboratorijos fizinę, virtualią erdves ir užpildė jas turiniu. Vėliau, 
kai laboratorija buvo įkurta, joje dirbti liko 10 meno pilotų. Jie 
renkasi meno laboratorijoje kiekvieną ketvirtadienį, muziejuje per 
savaitę dirba 7 val.

– Ką veikia meno pilotai ir visa jaunoji meno bendruomenė 
susibūrusi aplink juos?

– Rengiami specialūs projektai, dalyvaujam meno įvykiuose. 
Iš pradžių mėginom tai daryti kas savaitę, bet pasiteisino 1–2 
kartus per mėnesį. Dažniausiai meno projektai susiję su šiuolai-
kinėmis medijomis – fotografijos, vaizdo, garsų kūrimu.

– Jaunimo laboratorija veikia jau metus. Ar ji tapo reikalinga 
jaunimui? Ar daug jaunimo patraukia specialūs meno projek-
tai?
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– Būna visaip. Tarkim, labai daug jaunimo susirinko į meninin-
ko Soren Dahlgaard „Tešlos portretus“. Matyt patraukė netikėta 
menininko idėja – visi galėjo nusifotografuoti su 10 kg tešlos ant 
galvos. Tai tikras nuotykis – ar įmanoma kvėpuoti, kai tavo veidas 
po tešla, koks tai jausmas. Anot menninko, neįprastos medžia-
gos panaudojimas mene leidžia iš naujo pažvelgti į kasdienius 
dalykus. Ne visada jaunimo meno laboratorijos projektai sulau-
kia tiek daug lankytojų. Bet kiekis nėra toks svarbus dirbant su 
šia amžiaus grupe. Net jeigu atėjo tik keli jauni žmones, tai labai 
svarbu – orientuojamasi į kokybę.

Apie edukacijos kokybę kalbėjomės su Arken lankytojais.                                                         
Michael Hansen, danų kalbos mokytojas, Arken apsilankė su 
savo mokiniais.

 – Ar dažnai su mokiniais lankotės meno muziejuose?
– Keturis–penkis kartus per mokslo metus. Danijoje dailė mo-

kykloje dėstoma tik mokiniams iki 11 metų. Tai tikras mūsų švie-
timo sistemos kuriozas. Nuo vienuolikos muziejus tampa svarbia 
ir vienintele vieta menui pažinti.

– Kuris Kopenhagos muziejus, jums, kaip mokytojui, atro-
do geriausias?

– Arken.

– Kodėl?
– Nes čia jaučiamas išskir tinis dėmesys nuosekliam bendra-

darbiavimui su mokykla.
Puiki metodinė medžiaga ir labai profesionalūs edukatoriai.

– Galbūt visgi esama problemų?
– Moksleiviams gana brangu. Dirbu privačioje mokykloje, 

mes kaupiame specialų klasės fondą kultūrai, kuriame mokslei-
viui tenka 200 DDK (apie 100 Lt) mokslo metams. 70 min. edu-
kacinis užsiėmimas su praktine dalimi (eskizavimu ar rašymu) 
Arken muziejuje kainuoja 550 DDK (254 Lt) grupei.

Kaip tik tokį užsiėmimą Skagen tapytojų parodoje teko ste-
bėti. Smalsūs vienuolikmečiai visą laiką buvo dėmesingi ir 
gyvai bendravo su edukatore. Po užsiėmimo su manim kal-
bėjosi vienas iš mokinukų – Viktoras.
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Arken muziejus. Močiutės Damien Hirst kūrinių ekspozicijoje
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Sv
et
ur – Apie ką rašei, žiūrėdamas į paveikslą?

– Turėjau ištyrinėti šviesą pasirinktame paveiksle – ką gali-
ma pasakyti apie paveikslą pagal nutapytą šviesą, kuri sklinda 
kambarin pro langą? Galima nuspėti, kiek tuomet buvo valandų, 
koks metų laikas, ką veikia toji moteris prie stalo ir daugybę kitų 
svarbių dalykų. Retai tyrinėju šviesą savo kambaryje. Pasirodo 
tai yra įdomu.

– Koks parodos paveikslas tau labiausiai patiko?
– Man patiko tas, kur žvejys miega, o paveikslo kampe nuta-

pytas lipnus musgaudis su keliomis musėmis. Paskui nuėjom 
pažiūrėti daugybės musių, kurias sugavo šiuolaikinis meninin-
kas (kalbama apie Damien Hirst kūrinį iš mirusių musių).

– Kuris muziejus tau labiausiai patinka?
– Policijos muziejus.

– O kokiame muziejuje esi buvęs daugiausia kartų?
– Lousianoje. Su šeima ten šiemet buvome penkis kartus, o 

su mokykla – du.
Louisiana – tikrai sėkminga meno, peizažo ir muziejaus archi-

tektūros sąveika, tapusi populiaria Danijos kultūros pramoga. 
Tai ne šiaip sau laimingas trijų gerų dalykų sutapimas. Tai – pa-
vykusi pastanga atverti muziejų visomis prasmėmis.

Danijoje tai prasideda nuo architektūrinio muziejaus kaip pas-
tato sprendimo. Skaidrios stiklo konstrukcijos atveria Louisia-
nos ir Arken modernaus meno muziejus tiesiog į gamtą, kuri 
paskolina moderniam menui amžinybės dimensiją. 

Teko stebėti, kaip nyksta ribos tarp miesto ir muziejaus Kara-
liškąjame vaizduojamojo meno muziejuje. Šiapus stiklo sienos, 
atsiveriančios tiesiai į miesto parką, sekmadienį vyko džiazo 
koncertas. O anapus, du atsitiktinai pro šalį ėję berniūkščiai, 
netikėtai atsidūrę prieš daugiau nei šimtą koncerto klausytojų, 
sušoko šokį ir krizendami pabėgo. Visi paplojo vientisam pava-
sariui – be šiapus ir anapus. 

Muziejaus neatversi paprastai ir greitai, kaip dėžutės. Ir 
lankytojo nepagausi, kaip D. Hirst drugelio nutepęs drobę 
šviežiu dažu. Renesansinė Andrea Mantegna tapyba atrodo 
aktuali, tarsi rytinio laikraščio antraštė. Ir tai, be abejo, stebuklas, 
kurį gali padaryti Karališkojo vaizduojamojo meno muziejaus 
kuratoriai ir edukatoriai. Didysis stebuklas, kad parodą rengia 
kuratorius, edukatorius ir parodos architektas – visi trys kartu. 
Atviro muziejaus kūrimą galima pradėti nuo bendravimo ir 
bendradarbiavimo.                        

Auksės Petrulienės nuotr.
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Išnašos
1. Damien Hirst (1965) – britų menininkas, įspūdingai 
interpretuojantis šiandienos realybę naudodamas netikėtas ir 
neįprastas priemones – tikrus drugelius, prilipusius prie šlapio 
drobės dažo, muses, deimanto dulkes. Jo kūrinai svarsto esmines 
gyvenimo kategorijas – meilę ir baimę, gyvenimą ir mirtį. 

Lietuvių 
tremties 
pėdsakai – 
Talino 
okupacijų 
muziejuje
Virginija ŠIUKŠČIENĖ

2008 m. spalio 7 d. Okupacijų ir kovų už laisvę muzie-
juje Taline buvo atidaryta Šiaulių „Aušros“ muzie-

jaus paroda „Tremtis“. Joje pristatyti Šiaulių „Aušros“ muziejaus 
tremties ir rezistencijos rinkinio eksponatai bei Juozo Kazlausko 
(1941–2002) fotografijos, sukurtos 1989–1990 m. ekspedicijo-
se Sibire. Paroda veikė iki 2008 m. lapkričio 11 d.

Okupacijų ir kovų už laisvę muziejus Taline – vienas iš naujau-
sių Estijos muziejų, atidarytas 2003 m. birželio 27 d. išeivės iš 
Estijos Olgos Kistler-Ritso iniciatyva. Tai privatus muziejus, ku-
riame pristatoma trijų estų tautos okupacijų ekspozicija: pirmo-
sios sovietų okupacijos 1940–1941 metais, vokiečių okupacijos 
1941–1944 metais ir antrosios sovietų okupacijos, kuri tęsėsi 
nuo 1944 iki 1991 metų. Muziejus buvo įkurtas pagerbti tuos, 
kurie kovojo už laisvę okupacijų metu. Muziejaus pastatas – mo-
dernus stiklo ir betono statinys, kurio išorė ir jaukus, saulėtą die-
ną lyg perregimas vidus kontrastuoja su ekspozicija.

�


