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leidžiama 2017 m.  įgyvendinant projektą

„Lietuvos muziejų komunikacija 

ir veiklos sklaida nacionaliniuose  

ir tarptautiniuose kultūros procesuose“

Projektą finansuoja 

Lietuvos kultūros taryba

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

2017 m. gegužės 18 d. Maironio gimtinėje 
Pasandravyje (Raseinių r.) prasidėjo LMA 
organizuojamas projektas „Lietuvos muzie-
jų kelias“, skirtas Vasario 16-osios kūrėjams 
ir puoselėtojams. R. Augutytės nuotr.

2017 m. balandžio 20–21 d. Fotografijos 
muziejuje Šiauliuose vyko Lietuvos muzie-
jų asociacijos Rinkinių mokslinio tyrimo 
sekcijos XX mokslinė-praktinė konferen-
cija „Fotografija Lietuvos muziejuose“.                            
E. Tamošiūno nuotr.

2016 Metų muziejininko vardas suteiktas 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus Etno-
grafijos skyriaus muziejininkui Dionyzui 
Varkaliui. R. Augutytės nuotr.: (iš kairės) 
Metų muziejininkas D. Varkalis ir LMA va-
dovas R. Balza.

2017 m. gegužės 20-ąją Lietuvos muziejai 
dalyvavo jau 13-ąjį kartą organizuotoje tarp-
tautinės muziejų bendruomenės akcijoje 
„Europos muziejų naktis“.
E. Tamošiūno nuotr.

2017 m. gegužės 26 d. Kinijos nacionalinia-
me dailės muziejuje Pekine oficialiai atida-
ryta pirmoji reprezentacinė modernaus ir 
šiuolaikinio Lietuvos meno paroda. 
NDG archyvo nuotr.

2017 m. Nerijos forte, kuriame įkurdintos 
Lietuvos jūrų muziejaus ekspozicijos, baig-
tas projektas „Neringos forto išsaugojimas 
ir jo tvarus naudojimas“. 
LJM nuotr.

2017 m. gegužės 11 d. Lietuvos dailės mu-
ziejus pakvietė į ypatingą parodą  „Lietuvių 
tradiciniai ir tautiniai drabužiai: tekstilė, 
grafika, tapyba“, skirtą Tautinio kostiumo 
metams. T. Kapočiaus nuotr.

 2017 m. gegužės 1 d. sukako 90 m., kai 
Anykščiuose lankytojams atverta Antano 
Baranausko klėtelė, pirmasis memorialinis 
muziejus Lietuvoje. VŽM archyvo nuotr.
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2015 m. patvirtintos Muziejų plėtros strateginės kryp-
tys 2015–2020 metams. Šiame strateginiame 

dokumente teigiama, kad viena iš pagrindinių vertybių, ku-
ria vadovaujasi muziejai, įgyvendindami savo funkcijas, yra  
kompetencija. 

Didžiausia vertybė – kompetencija

Muziejuose dirbantys žmonės, jų in-
telektas, motyvacija, kūrybiškumas, 

imlumas naujovėms ir iniciatyvumas yra 
svarbiausi muziejaus veiklos sėkmės veiks-
niai. Keičiantis muziejų vaidmeniui informa-
cinės ir žinių visuomenės plėtros kontekste, 
jiems keliami nauji reikalavimai, susiję su 
informacinių ir ryšių technologijų taikymu, 
visuomenės narių gyvenimo lygio ir užim-
tumo struktūros pokyčiais, kultūrinių ir mo-

kymosi visą gyvenimą poreikių tenkinimu. 
Šiems uždaviniams spręsti reikia sistemingai 
ir nuosekliai atnaujinti muziejininkų žinias ir 
kompetencijas – vadybinius, profesinius, in-
formacinio raštingumo ir bendruosius socia-
linius gebėjimus.

Todėl muziejų plėtros strateginė kryptis 
yra muziejų darbuotojų gebėjimų ugdymo 
ir kvalifikacijos tobulinimo skatinimas ir pla-
ningas įgyvendinimas. Šiai strateginei kryp-
čiai įgyvendinti keliamas uždavinys – tikslin-
gai ir sistemingai ugdyti muziejų darbuotojų 

Muziejų darbuotojų gebėjimų 
ugdymas: poreikiai ir galimybės
Lolita VALUŽIENĖ
Dr. Romualdas STANKAITIS

LIETUVOS MUZIEJAI 2017’24
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bendrąsias, vadybines, profesines bei socia-
lines kompetencijas, organizuojant muziejų 
darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą. 

Dar 2008 m. patvirtinti „Ilgalaikio mu-
ziejininkų kvalifikacijos tobulinimo nuosta-
tai“, kurių pagrindinis tikslas – sudaryti sąly-
gas muziejininkams įgyti ir nuolat tobulinti 
kompetencijas, reikalingas užtikrinti muzie-
jaus kaip šiuolaikiškos kultūros įstaigos, 
ugdančios visuomenės istorinę savimonę 
ir kūrybiškumą bei teikiančios kokybiškas 
paslaugas lankytojui, misijos įgyvendinimą. 
Deja, reikia pripažinti, kad muziejininkai ne-
turi galimybės sistemingai kelti kvalifikaciją 
ir tobulinti profesinius įgūdžius. 

Problemos aktualumas

Kvalifikacijos tobu-
linimo problema 

yra aktuali visai kultūros 
sričiai. 2013 m. patvirtin-
ta „Kultūros darbuotojų 
kvalifikacijos tobulinimo 
koncepcija“, kurios tikslas 
– apibrėžti kvalifikacijos 
tobulinimo sąvoką, pa-
grindines sritis ir formas, 
kvalifikacijos tobulini-
mo proceso organizavi-

mą, kuris užtikrintų 
paslaugų kokybę ir 
tikslingą bei veiks-
mingą iš valstybės 
biudžeto skiriamų 
lėšų naudojimą. 

Deja, šios kon-
cepcijos įgyvendini-
mas taip ir liko „po-
pieriuje“, o Lietuvos 
kultūros tarybos Kul-
tūros rėmimo fondo 
(toliau – Fondo) lė-
šomis finansuojama 
programa „Kvalifika-
cijos kėlimas“, kurios 

pagrindinis tikslas yra „užtikrinti kultūros 
darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, siekiant di-
dinti kultūros paslaugų ir produktų kokybę 
bei kultūros prieinamumą visuomenei“, fi-
nansuojama konkursiniu būdu, taip pat ne-
skatina planingai ir sistemingai įgyvendinti 
kultūros darbuotojų, tarp jų – muziejininkų 
ir restauratorių, gebėjimų ugdymo bei kvali-
fikacijos tobulinimo. 

Tokia situacija lėtina Lietuvos muziejų 
modernizavimą, trukdo muziejams sparčiau 
pereiti prie šiuolaikiško jų rinkiniuose kau-
piamų kultūros, meno, gamtos, mokslo ir 
technikos paveldo vertybių saugojimo, pri-
statymo ir populiarinimo. Apie tai, kad kul-
tūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, 
kuriam šiuo metu yra skiriamos Fondo lėšos, 
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neturėtų būti laikoma kultūros ar meno pro-
jektais ir finansuojamas konkursiniu būdu, 
buvo pažymėta ir 2015 m. rugsėjo 15 d. Vals-
tybės kontrolės ataskaitoje.

Poreikio analizė

Dar 2016 m. atlikta Lietuvos muziejų 
asociacijos narių atstovų apklausa 

atskleidė, kad beveik 40 proc. muziejų dar-
buotojų kvalifikacijos tobulinimo renginiuo-
se dalyvauja 1–2 kartus per metus, apie treč-
dalis muziejų darbuotojų – 3–4 kartus per 
metus. Net 68 proc. muziejų darbuotojų da-
lyvavo „skaitmeninių technologijų panaudo-
jimo muziejuje“ srities kvalifikacijos tobulini-
mo mokymuose, per 60 proc. – edukacinių 
programų rengimo, įgūdžių tobulinimo mo-
kymuose, apie 30 proc. rinkosi  rinkodaros, 
komunikacijos ir viešinimo mokymus.

Taip pat reikia pažymėti, kad orientacijos 
į lankytojus ir lankytojų valdymo patirties 
mokymus rinkosi vos 5 proc. muziejų dar-
buotojų. Nežiūrint į tai pastarųjų kvalifika-
cijos tobulinimo mokymų svarbą muziejaus 
sėkmingam darbui kaip labai reikalingus nu-
rodė per 60 proc. apklaustųjų. Mokymų ko-
kybę daugiau nei trečdalis apklaustųjų verti-

no „vidutiniškai“, gerai ir labai gerai – beveik          
20 proc. apklaustųjų. 

Kaip labiausiai reikalingus mokymus 
muziejaus darbuotojų kvalifikacijai tobulin-
ti nurodė „Ekspozicijų ir parodų rengimas“      
(66 proc. apklaustųjų), „Projektų valdymas“ 
(68 proc.), „Komunikacija ir viešinimas“         
(61 proc.). Net 47 proc. apklaustųjų negalėjo 
apibūdinti darbuotojų kvalifikacijos kėlimo 
modelio esmės, jų įstaigose darbuotojai į 
mokymus vyksta atsižvelgdami į gaunamus 
kvietimus, pasiūlymus ir sąlygas. Tik 2 iš 38 
apklaustųjų nurodė, kad jų įstaigose yra 
atliekamas poreikių kvalifikacijos kėlimui 
vertinimas, 7 nurodė, kad yra parengiama 
darbuotojų mokymo programa ir planas. 
Mažiau nei penktadalyje įstaigų po moky-
mų atliekamas žinių įsisavinimo vertinimas 
ir tolimesnių poreikių kvalifikacijai tobulinti 
nustatymas. 

Svarbu pažymėti, kad beveik 40 proc. 
apklaustųjų nurodė žemą po aukštosios mo-
kyklos baigimo pradėjusių dirbti muziejinin-
kų profesinį pasirengimą, o beveik 10 proc. 
konstatavo, kad tokie jaunieji specialistai 
visiškai nepasirengę darbui muziejuje. Kaip 
nurodė respondentai, pagrindines darbui 
muziejuje reikalingas žinias turi trečdalis 
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-asociacijos narių vadovų apklausa rodo ak-
tualų poreikį muziejų darbuotojų kvalifikaci-
jai tobulinti ir reikiamoms kompetencijoms 
formuoti. 

Bus parengtas modelis

2017 m. viešoji įstaiga „Vil-
niaus verslo konsultacinis 

centras“ įgyvendina Lietuvos kultūros ta-
rybos administruojamo Kultūros rėmimo 
fondo lėšomis finansuojamos programos 
„Kultūros tyrimai“ projektą „Lietuvos muzie-
jų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo poreikių 
analizė ir Lietuvos muziejų darbuotojų kva-
lifikacijos kėlimo sistemos modelio sukūri-
mas“. Projekto partneris – Lietuvos muziejų 
asociacija.

Šiuo kultūros tyrimų projektu siekiama 
išanalizuoti Lietuvos muziejų darbuotojų 
poreikį jų kvalifikacijai tobulinti, atlikti te-
minę poreikių klasifikaciją, įvertinti poreikio 
pasiskirstymą ir mastą atsižvelgiant į mu-
ziejinės veiklos įvairovę, o taip pat parengti 
muziejų darbuotojų kvalifikacijos tobulini-

mo sistemos modelį, apimantį kvalifikacijos 
tobulinimo planavimą, kvalifikacijos tobuli-
nimo veiklų organizavimą, vykdymą bei šių 
veiklų tęstinumo užtikrinimą.

Projekto įgyvendinimo metu sukurtą 
kvalifikacijos tobulinimo sistemos modelį 
numatoma pristatyti muziejininkų bendruo-
menei ir išsamiai aptarti. Tyrimo ataskaitos ir 
sukurtas modelis bus viešai prieinamas pa-
reiškėjo ir partnerių internetinėse svetainė-
se.

Lietuvos muziejų asociacija tikisi, kad 
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija at-
sižvelgs į projekto įgyvendinimo rezultatus 
ir užtikrins, kad jie taptų LR Vyriausybės pro-
gramoje (LRV programa 156 p.) numatytos 
sukurti šiuolaikinės visuomenės poreikius 
atitinkančios kultūros darbuotojų kompe-
tencijų tobulinimo sistemos dalimi ir kad 
bus numatytos tikslinės biudžeto lėšos mu-
ziejininkų ir restauratorių kvalifikacijai tobu-
linti.            ■

R. Grygelytės ir L. Valužienės nuotraukose – 
muziejininkų kvalifikacijos tobulinimo 

seminarų 2014–2016 m. akimirkos
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Didelė dalis Kultūros objek-
tų aktualizavimo 2014–

2020 m. programai įgyven-
dinti skirtų Europos Sąjungos 
(ES) investicijų 2017 m. nu-
kreipta regionams. 

Programos tikslas – aktualizuoti kultūri-
nių paslaugų plėtrą, išsaugoti ir visuomenės 
poreikiams pritaikyti nacionalinį kultūros 
paveldą, modernizuoti pasenusius, nesau-
gius ir visuomenės poreikių nebeatitinkan-
čius kultūros objektus. 

Investicijos –                                                   
Trakų pusiasalio pilies kompleksui

2017 m. kovo 20 d. VšĮ Centrinė 
projektų valdymo agentū-

ra su Trakų istorijos muziejumi pasirašė ES 
investicijų projekto finansavimo sutartį dėl 
kultūros paveldo aktualizavimo. Projektui 
„Trakų pusiasalio pilies aktualizavimas“ įgy-

vendinti skirtas finansavimas iš ES struktūri-
nių fondų lėšų – 2.734.968,34 Eur. 

Trakuose esanti Pusiasalio pilis, statyta 
XIV a. vid.–XV a. pr. – reikšmingas Lietuvos 
gynybinės architektūros ir istorijos pamink-
las. Pilis pirmą kartą minima 1387–1392 m. 
sudarytame ,,Rusijos miestų sąraše“, kur nu-
rodoma, kad Senuosiuose Trakuose yra mū-
rinė pilis, Trakuose prie ežero esanti pilis su 
dviem mūro sienomis ir medine aukštutine 
pilimi, o saloje – mūrinė pilis. 

Mūrinės pusiasalio pilies statybos dar-
bai vyko 1362–1382 m. ir 1414–1430 m. Tai 
viena didžiausių gardinių Lietuvos pilių, už-
ėmusi  4 hektarų plotą ir turėjusi 11 skirtin-
go dydžio gynybinių bokštų. Priekinę pilies 
dalį sudarė keturkampis kiemas, apjuostas 
gynybine siena su 6 bokštais. Pilies kiemas 
ilgai buvo neužstatytas, įgula gyveno pilies 
bokštuose. 

Iki šiol Trakų pusiasalio pilyje ir jos teri-
torijoje teikiamos kultūrinės paslaugos buvo 
nepakankamos. Įgyvendinus projektą, bus 
sutvarkyti gynybiniai bokštai ir gynybinė 
siena. Muziejuje bus įrengtos 3 naujos eks-

ES investicijos – muziejų 
paslaugų plėtrai regionuose

Trakų pusiasalio pilies fragmentai. 
TIM archyvo nuotr.

LIETUVOS MUZIEJAI 2017’28
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ir arbaletų kolekcija, viduramžių lietuviškų 
drabužių paroda, taip pat įrengtas vidur-
amžių keramikos (koklių) gamybos cechas. 
Sutvarkius būtiną infrastruktūrą, muziejuje 
planuojama organizuoti patrauklias eduka-
cines veiklas, įvairius renginius, konferenci-
jas, bus įrengta ir suvenyrų krautuvėlė.

Renavo dvaro sodybos oficina bus 
pritaikyta turizmo reikmėms

2017 m. balandžio 19 d. pasira-
šyta ES investicijų projekto 

finansavimo sutartis dėl kultūros paveldo 
aktualizavimo projekto „Mažeikių rajono Re-
navo dvaro sodybos oficinos rekonstrukcija 
(restauravimas) bei 
pritaikymas viešojo 
turizmo reikmėms“. 
Projekto vykdyto-
jas – Mažeikių ra-
jono savivaldybės 
administracija, nau-
dos gavėjas – Re-
navo dvaro sody-
ba. Projekto vertė 
– 577.395,00 Eur., 
iš jų ES lėšos – 
490.785,75 Eur.

Renavo dvaro sodybos kompleksui pri-
klauso rūmai ir XIX a. I p. statiniai: svirnas, 
arklidė, du tvartai, ūkinis pastatas, sandėlis, 
rūsys, oranžerijos liekanos ir 1870 m. pasta-
tyta oficina.

Oficinos pastatas (1870 m.) reikšmingas 
kaip autentiškas dvaro sodybos statinys, 
formuojantis paradinio parterio apstaty-
mą. Savo architektūrinių formų kompozicija 
pastatas glaudžiai susijęs su liaudies archi-
tektūros tradicijomis. Oficinoje buvo dvaro 

virtuvė, gyveno tarnai. Soviet-
mečiu pastate buvo įkurta 
kontora, vėliau – gyvenamasis 
namas. Pastatas perplanuotas, 
fiziškai susidėvėjęs.

Įgyvendinant projektą bus 
sutvarkytas visas oficinos pa-
statas, įsigyta kultūrinei, me-
ninei ir edukacinei veiklai vyk-
dyti reikalinga įranga ir baldai. 
Sutvarkytame pastate planuo-
jama rengti parodas, interak-
tyvias ekspozicijas, edukacines 

programas, organizuoti edukacines ir meno 
terapijos dirbtuves, konferencijas, socialinės 
atskirties ir įvairius kitus projektus, plenerus. 
Tikimasi, kad sutvarkius oficiną ir aplinką 
padidės viso Renavo dvaro sodybos kom-
plekso patrauklumas, o planuojamos naujos 
veiklos pritrauks daugiau lankytojų.    

Renavo dvaro oficina.  
R. Končiutės-Mačiulienės nuotr.

Renavo dvaro rūmai. 
Renavo dvaro sodybos
 archyvo nuotr.



LIETUVOS MUZIEJAI 2017’210

Pr
og

ra
m

os
, p

ro
je

kt
ai

     
           Burbiškio dvare –                                              
daugiau kultūrinių paslaugų

2017 m. kovo 30 d. pasirašyta ES 
investicijų projekto finan-

savimo sutartis su Radviliškio rajono savival-
dybės administracija dėl kultūros paveldo 
aktualizavimo projekto „Muziejinės ir edu-
kacinės veiklos plėtra Burbiškio dvaro so-
dyboje atliekant tvarkybos ir atkūrimo dar-
bus“. Tikslas – atskleisti vertingąsias kultūros 
paveldo objekto savybes, sudaryti prielai-
das lankytojų srautams didinti. Projekto 
veikloms įgyvendinti skirta 291 392,00 Eur 
ES struktūrinių fondų lėšų. Bendra projekto 
vertė –  407 825,94 Eur.

Burbiškio dvaras – neoromantizmo ir 
neogotikos paveldo vertybė. Pirmieji rašyti-
niai šaltiniai apie dvarą siekia XVII a. pabaigą. 
Labiausiai Burbiškio dvaras suklestėjo po to, 
kai jį 1903 m. paveldėjęs Mykolas Baženskis 
ėmė jį puošti, iškasė tvenkinius, suformavo 
salas ir jas sujungė tilteliais, dvaro parką ap-
statė skulptūromis. XX a. I pusėje Burbiškio 
dvaras ir jo parkas buvo plačiai žinomas, 
čia lankydavosi Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, 
Jonas Basanavičius, Petras Vileišis. Dvare 
nuolat vykdavo poezijos skaitymo vakarai, 
kameriniai koncertai, parkas buvo atviras ir 
vaikų ekskursijoms.

1941 m. prasidėjus Lietuvos gyventojų 
trėmimui į Sibirą, Baženskių šeima buvo pri-
versta trauktis į Lenkiją. Pokario metais dva-
re buvo įkurta veislinių kiaulių ferma. 

1981 m. pradėti pirmieji dvaro tvarkymo 
darbai. 1991 m. įkūrus Daugyvenės kultūros 
istorijos muziejų-draustinį, Burbiškio dvaras 
tapo vienu iš šio muziejaus skyrių. Užmegzti 
ryšiai su Lenkijoje gyvenusiu M. Baženskio 
sūnumi Adomu Baženskiu, kuris 1992 m. 
dvarą padovanojo Radviliškio rajono savi-
valdybei su sąlyga, kad dvaro ansamblis bus 
naudojamas Lietuvos kultūros poreikiams.

Projekto įgyvendinimo metu dvaro so-
dyba bus renovuojama atskleidžiant vertin-
gąsias pastato savybes, bus įsigyti baldai ir 
moderni įranga. Baigus projektą muziejus 
teiks kokybiškesnes kultūros paslaugas: bus 
sukurta nauja edukacinė programa „Profe-
sijos dvare“, atnaujinta ekspozicija, interak-
tyviomis priemonėmis pateikiama informa-
cija. Žadama pristatyti istorinę informaciją 
apie dvarą, dvarininkų gyvenimą, istorinės 
reikšmės įvykius, turėjusius įtakos Radviliš-
kio rajonui ir Šiaulių regionui.                          ■
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Burbiškio dvaro sodybos fragmentas. L. Prascevičiūtės nuotr.

Parengta pagal LR kultūros ministerijos, 
Trakų istorijos muziejaus, 

Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio 
ir Mažeikių rajono savivaldybės informaciją
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pastatai tapo muziejumi
Gintaras KAROSAS

Viešoji įstaiga „Europos parkas“ įgyvendino projektą „Liu-
bavo dvaro sodybos oficinos ir oranžerijos restauravimas 

ir pritaikymas kultūros ir viešosioms reikmėms“, remiamą 
EEE finansinio mechanizmo „Kultūros ir gamtos paveldo iš-
saugojimas ir atgaivinimas“ programos lėšomis. 

2017 m. balandžio 30 d. 
Liubavo dvaro sodybo-
je (Liubavo k., Vilniaus r.) 
vyko projekto rezultatus 
pristatantis renginys, kurio 
metu projekto vykdytojai 
dalijosi patirtimi, o visi be-
sidomintys galėjo apžiū-
rėti restauruotus ir muzie-
jaus reikmėms pritaikytus 
objektus. 

Tikslas –                                    
išsaugoti paveldą

Liubavo dvaro sody-
bos, esančios Vil-

niaus rajone, XVIII a. baroko 
architektūros ansamblio 
pastatai atgimė naujam gyvenimui. Europos 
ekonominės erdvės ir Lietuvos Respublikos 
finansinė parama įgalino šiuos Lietuvos kul-
tūros paveldo objektus išsaugoti ir pritaikyti 
kultūros ir viešosioms reikmėms. Sutvarkyti 
ir muziejaus reikmėms pritaikyti du Liubavo 
dvaro sodybos centrinės reprezentacinės 
dalies pastatai – oficina-lobynas ir oranžerija.

Viešosios įstaigos „Europos parkas“ įkur-
tas krašto istorijos, kultūros ir technikos pa-
veldo muziejus „Liubavas“ dvaro vandens 
malūne veikia nuo 2011 m. Dvaro oficinoje 
ir oranžerijoje įrengtos muziejinės ekspozi-

cijos. Muziejus projektą įgyvendino kartu su 
part-neriu iš Norvegijos Karalystės Kultūros 
paveldo tyrimų institutu, turinčiu didelę pa-
tirtį ir kvalifikuotų specialistų bei ekspertų.

Projektas buvo labai sudėtingas, nes eu-
ropiniu kontekstu unikalūs pastatai buvo 
ne kartą perstatyti, blogos būklės, o siekta 
išsaugoti kiekvieną paveldo detalę ir laiko 
ženklus, gilintasi į statybos laikotarpio speci-
fiką ir architektūros bruožus.

Projekto metu organizuoti mokomieji 
seminarai kultūros paveldo objektų savi-
ninkams, restauratoriams, paveldotvarkos 

Liubavo dvaro sodyba. G. Karoso nuotr.
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specialistams. Taip pat muziejaus tinklapyje 
www.liubavas.lt bendra informacija pateik-
ta papildomai lenkų, gudų ir rusų kalbomis. 
2012 m. Liubavo dvaro malūnas-muziejus 
pripažintas vienu iš geriausių Europos kul-
tūrinio paveldo išsaugojimo pavyzdžių. Už 
kokybišką pastato restauraciją buvo skirtas 
aukščiausias įvertinimas – Europos Sąjungos 
kultūros paveldo prizas ir „Europa Nostra“ 
apdovanojimas.

Išskirtinės istorijos dvaras

Netoli sostinės esantis Liubavo dva-
ras yra vienas seniausių Lietuvoje – 

jo istorija siekia XV a. pr., Vytauto Didžiojo 
valdymo laikotarpį. Dvaro istorijoje įrašyta 
daugelis pačių iškiliausių mūsų šalies istori-
jos asmenybių – Goštautai, Žygimantas Au-
gustas, Radvila Rudasis, Tiškevičiai, Slizieniai 
ir kt. Nors dvaro šeimininkai nuolat keitėsi, o 
kraštą užklupdavo nelaimės, ši valda iki pat 
XX a. vidurio išliko Lietuvos istorijai svarbių 
asmenų nuosavybe, garsėjo ne tik gamtos 
turtais, bet ilgainiui tapo mėgstama švie-
sių aristokratų, talentingų kultūros ir meno 
žmonių rezidencija.

Liubavo dvare gyveno ir kūrė Lietuvos 
skulptorius Rapolas Slizienis (1804–1881). 

Talentingas menininkas kūrė medalius, bius-
tus, grafikos darbus, liejo akvareles, projekta-
vo dvaro sodybų pastatus ir formavo meninį 
kraštovaizdį – dvarų sodus ir parkus. Meni-
ninkas ir jo kūryba iki šiol buvo nederamai 
užmiršti. 2016 m. rugsėjo 8 d. Europos parko 
muziejuje ir Liubavo dvaro sodyboje vykusi 
tarptautinė mokslinė konferencija „Rapolas 
Slizienis – tiltas tarp paribio tautų“ sulaukė 
didelio visuomenės dėmesio, išleista knyga 
su konferencijos ir kita niekur iki šiol nepub-
likuota medžiaga (sud. Gintaras Karosas, lei-
dėjas Europos parkas, 2017, 152 p.).              ■

Liubavo dvaro sodyboje įgyvendinto projekto rezultatai pristatyti visuomenei. L. Bielinio nuotr.

Liubavo dvaro sodyboje vyko konferencija, 
skirta Rapolui Slizieniui. 

L. Bielinio nuotr.
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fotografiją Lietuvos muziejuose

Fotografijos muziejuje Šiau-
liuose 2017 m. balandžio 

20–21 d. vyko Lietuvos mu-
ziejų asociacijos (LMA) Rin-
kinių mokslinio tyrimo sekci-
jos XX-oji mokslinė-praktinė 
konferencija.

Fokuse – fotografija 

Jubiliejinei LMA konferencijai pasirink-
ta tema „Fotografija Lietuvos muzie-

juose“, kuria siekta aktualizuoti fotografijos 
paveldą, saugomą Lietuvos muziejuose ir 
privačiose kolekcijose. Konferencijoje daly-
vavo 23 pranešėjai iš įvairių Lietuvos muzie-
jų, mokslo ir kultūros institucijų. Fotografijas 
kaupia, saugo, tyrinėja ir reprezentuoja kone 
kiekvienas Lietuvos muziejus, todėl praneši-
mų tematika buvo labai įvairi: fotografijos 
istorija ir atmintis, rinkinių kaupimo strategi-
jos ir sklaidos įvairovė, interpretacijų menas 

ir ekspozicijų inovatyvumas, nacionaliniai 
ir daugianacionaliniai kontekstai, fotografi-
jos kūrėjų asmenybės ir fotografijos meno 
objektai.

Aktualūs klausimai

Konferencijoje aptartos ir diskutuotos 
temos itin aktualios. Fotografija mu-

ziejuje svarbi kaip savarankiškas praeities ar-
tefaktas, atspindintis visuomenės technikos, 
technologijos ir kultūros raidą bei pasieki-
mus, kaip įtaigus ir patikimas ikonografinis 
šaltinis praeičiai pažinti, tyrinėti ir iliustruoti, 
ją eksponuoti, kaip meno kūrinys ar jo šal-
tinis, šiandienos vyksmo dokumentacijos, 
edukacinės informacijos medija. Fotografija 
muziejuose yra ir „paklausus“ visuomenės 
susidomėjimo objektas, ji įtaigiai materialiai 
vizualizuoja praeities vaizdinius, kiekvieno 
iš mūsų asmeninę ir kolektyvinę atmintį, be 
jos neįsivaizduojama šiandienos viešoji ar 
asmeninė erdvė. 

Fotografijos aktualumas įpareigoja mu-

Dalius AVIŽINIS

LIETUVOS MUZIEJAI 2017’2 13
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nius ir įvaldyti šiuolaikiš-
kus fotografijos tyrimų 
ir jų rezultatų sklaidos 
būdus, skaitmeninimo 
technologijas ir įrankius, 
kurti inovatyvias paslau-
gas visuomenei. Be to, fo-
tografinė medžiaga – vie-
na iš jautriausių aplinkos 
poveikiui materijų, kurios 
saugojimas muziejų sau-
gyklose, eksponuojant 
ar kitaip naudojant – yra 
sudėtingas uždavinys, 
reikalaujantis ne tik ne-
mažų investicijų, bet ir praktinės ir teorinės 
patirties.

Visi konferencijoje skaityti pranešimai 
bus publikuoti tęstiniame LMA leidinyje 
,,Lietuvos muziejų rinkiniai Nr. 16. „Foto-
grafija Lietuvos muziejuose“. Konferenciją 
organizavo Lietuvos muziejų asociacija ir 
Fotografijos muziejus. Renginį finansavo 
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir 
Lietuvos kultūros taryba.

Specializuotas muziejus

Fotografijos muziejus šios temos kon-
ferencijai rengti – visapusiškai tin-

kama vieta. 2014 m. baigtas rekonstruoti 
vienintelis specializuotas fotografijos meno 
ir technikos muziejus Lietuvoje yra svarbus 
daugiafunkcinis fotografijos centras, kuris 

saugo ir reprezentuoja reikšmingą ir gau-
sų Lietuvos vizualiojo paveldo, fotografijos 
technikos ir įrangos bei kitų eksponatų rinki-
nį. Čia organizuojamos šiuolaikinės ir istori-
nės Lietuvos ir užsienio fotografijos parodos, 
intensyvi pažintinė ir edukacinė veikla.

Konferencijos dalyviai susipažino su Fo-
tografijos muziejumi, jo veikla, praktiniais fo-
tografijų saugojimo, skaitmeninimo, konser-
vavimo, eksponavimo ir kitais sprendimais, 
apžiūrėjo parodą „Spalva Lietuvos fotografi-
joje“, taip pat turėjo progos aplankyti Chai-
mo Frenkelio vilą ir joje įsikūrusį Restauravi-
mo centrą, viloje eksponuojamą tarptautinę 
parodą „Nepriklausomų valstybių – Lietuvos 
ir Latvijos – kūrėjai Mintaujos gimnazijoje“.

LMA Rinkinių mokslinio tyrimo sekci-
ja nuo 1998 m. kasmet vis kitame Lietuvos 
muziejuje organizuoja konferencijas, skirtas 
muziejininkystės aktualijoms aptarti. Šios 
konferencijos – galimybė Lietuvos muzieji-
ninkams skelbti mokslinius tyrinėjimus, ku-
rie yra sudėtinė muziejinio darbo dalis. Taip 
aktualizuojamas muziejinis paveldas, jo ko-
kybiško išsaugojimo ir reprezentacijos gali-
mybės.           ■

E. Tamošiūno nuotraukose – konferencijos 
„Fotografija Lietuvos muziejuose“, vykusios 

Fotografijos muziejuje Šiauliuose, akimirkos 
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pažymėta prasmingais renginiais

Gegužės 18-ąją visi, besido-
mintys muziejais ir juose 

saugoma žmonijos istorija, 
kartu minėjo Tarptautinę mu-
ziejų dieną. Tarptautinės mu-
ziejų tarybos (ICOM) paskelb-
ta 2017 metų tema – „Muziejai 
ir nepatogios istorijos: kalbėti 
apie tai, kas nutylima“.

Lietuvos muziejai profesinę dieną pa-
žymėjo kviesdami visuomenę į jau šeštus 
metus organizuojamo nacionalinio kultūros 
paveldo aktualinimo, kultūros ir meno sklai-
dos edukacinio projekto „Lietuvos muziejų 

kelias“ programos atidarymo šventę, pa-
gerbdami labiausiai pasižymėjusį Metų mu-
ziejininko vardo nominantą ir įsijungdami į 
tarptautinės muziejų bendruomenės akciją 
„Europos muziejų naktis“.

Muziejų kelias atidarytas                                       
Maironio gimtinėje

Gegužės 18-ąją Maironio gimtinėje 
Pasandravyje (Raseinių r.) vyko Lie-

tuvos muziejų kelio programos atidarymas 
ir muzikos, poezijos, atminties įamžinimo 
vakaras „Kur Dubysos atkrančiai žali“. 

Su švente muziejininkus sveikino kultū-
ros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson, vicemi-

Rasa AUGUTYTĖ

R. Augutytės nuotraukose – 
„Lietuvos muziejų kelio“ atidarymo akimirkos
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nistrė Gintautė Žemaitytė, Seimo narė Vida 
Ačienė, Raseinių rajono savivaldybės meras 
Algirdas Gricius, Lietuvos muziejų asociaci-
jos vadovas Raimundas Balza. 

Neatsitiktinai keletą mėnesių truksian-
ti prasminga kelionė po Lietuvos regionus 
pradėta tautos dainiaus Jono Mačiulio-Mai-
ronio gimtinėje – šiemet Lietuvos muziejų 
kelio programoje dėmesys skiriamas Vasario 
16-osios kūrėjams ir puoselėtojams. 

Pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo 
šimtmetį, puiki galimybė muziejams aktu-
alizuoti Vasario 16-osios Lietuvą kūrusius 
asmenis ir atverti šimtą istorijos langų į šių 
žmonių gyvenimą, vertybinį pasirinkimą, 
darbus bei jų svarbą ateičiai. „Lietuvos mu-
ziejų kelias“ šiemet visuomenei pristato 
muziejuose sukauptus įdomius eksponatus, 
vietoves, kitus atminties ženklus, tradicines 
šventes ir bendruomenes buriančius rengi-
nius, kuriuose bus prisimenami prie Lietuvos 

„Muziejų kelias“ atidarytas poeto Jono Mačiulio-Mai-
ronio gimtinėje Pasandravyje (Raseinių krašto istori-
jos muziejus filialas)

valstybės atkūrimo prisidėję ir ją puoselėję 
žmonės: rašytojai, švietėjai, dailininkai, Ne-
priklausomybės akto signatarai ir kitos ryš-
kios asmenybės.

„Šiųmetė programa – tai negęstančių ži-
burių, taurių, kūrybingų asmenybių pristaty-
mas, neatsiejamas nuo meno, grožio, tarna-
vimo Tėvynei, pasiaukojimo, meilės ir vilties 
temų“, – kviesdamas aktyviai dalyvauti ren-
giniuose pastebėjo Lietuvos muziejų asocia-
cijos valdybos pirmininkas Raimundas Balza. 

Artėjančio Valstybės atkūrimo šimtme-
čio išvakarėse „Lietuvos muziejų kelias“ sim-
boliškai kviečia į šimtą renginių, kuriuos pa-
ruošė 55 muziejai iš visos Lietuvos.

2016 Metų muziejininkas –                           
Dionyzas Varkalis

Atidarant „Lietuvos muziejų kelią“ Pa-
sandravyje pagerbtas 2016 Metų 

muziejininkas. LMA valdyba šį vardą už reikš-
mingų ir unikalių eksponatų kaupimą, sau-
gojimą, restauravimą ir tyrimą, materialinių, 
dvasinių ir gamtos vertybių eksponavimą 
bei populiarinimą suteikė Mažosios Lietuvos 
istorijos muziejaus Etnografijos skyriaus mu-
ziejininkui Dionyzui Varkaliui. 

D. Varkalis, Mažosios Lietuvos paveldo 

2016 Metų muziejininką Dionyzą Varkalį 
(nuotr. kairėje) sveikino LMA valdybos 

pirmininkas Raimundas Balza
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rintojas, nusipelnė ne tik Klaipėdos krašto, 
bet ir visos Lietuvos kultūriniam gyvenimui. 
„Dionyzas Varkalis – muziejininkas pagal pa-
šaukimą, ir tai jis liudija visu savo gyvenimu, 
vykdyta ir tebevykdoma veikla“, – kolegos 
įvertinimu džiaugėsi Mažosios Lietuvos isto-
rijos muziejaus direktorius dr. Jonas Genys. 

Muziejininkas 1992 m. įkūrė ir miestui 
padovanojo Kalvystės muziejų, išsaugojo 
Klaipėdoje veikusią Gustavo Kackės kalvę, 
tapusią muziejaus ekspozicijos pagrindu, 
nuo sunaikinimo apsaugojo ir muziejui pa-
dovanojo unikalių Mažosios Lietuvos krašto 
kultūros istorijos artefaktų, tarp kurių – au-
tentiški senųjų miesto kalvių darbo įrankiai, 
kapinių kryžiai, tvorelės, vartai, tik uosta-
miesčiui būdingos vėtrungės, namų apyvo-
kos daiktai ir kt. 

Restauratoriaus kvalifikaciją turintis mu-
ziejininkas savo rankomis konservavo ir res-
tauravo šimtus Lietuvos metalinių kultūros 
paveldo objektų. Sovietmečiu, nepaisant 
represinės politikos, surinko ir muziejui pa-
dovanojo 1 159 Mažosios Lietuvos kultūros 
paveldo paminklų – įvairiausių dokumentų, 

fotografijų, vaizdų, kuriuose užfiksuota po-
kario rezistencijos istorija.

Jo surinkta ir Lietuvos dailės muziejui pa-
dovanota Klaipėdos krašto keramikos ir me-
talo dirbinių kolekcija eksponuojama Prano 
Domšaičio galerijoje, o restauruoti senovi-
niai laikrodžiai iš muziejininko kolekcijos pa-
pildė Laikrodžių muziejaus kolekciją. 

2016 Metų muziejininkas Dionyzas Varkalis. 
D. Varkalio asmeninio archyvo nuotr.

Kalvystės muziejaus ekspozicijos fragmentai. 
MLIM archyvo nuotr.
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muose aktyviai populiarina Klaipėdos krašto 
kalvystės istoriją, senuosius amatus, organi-
zuoja kalvystės amatą populiarinantį kon-
kursą „Senosios kalvystės tradicijos“, skirtą 
7–8 klasių moksleiviams.

Dionyzas Varkalis, dažnai vadinamas 
gyva Klaipėdos legenda, yra apdovanotas 
Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino me-
daliu  už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir 
Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje.

Muziejų naktį – šimtai renginių 

Lietuvos muziejai gegužės 20-ąją daly-
vavo jau 13-ąjį kartą orga-

nizuotoje tarptautinės muziejų 
bendruomenės akcijoje „Euro-
pos muziejų naktis“. Akciją kas-
met inicijuoja Prancūzijos kultū-
ros ir komunikacijos ministerija 
bei Tarptautinė muziejų taryba 
(ICOM).  

Šioje akcijoje jau beveik de-
šimtmetį sėkmingai dalyvauja ir 
Lietuvos muziejai. Akcijos tikslas 
– kviesti lankytojus į muziejus 
neįprastu metu, supažindinti su 
muziejų rinkiniais, ekspozicijo-
mis, kultūrine ir edukacine veikla. 

2017 m. gegužės 20 d. nuo 18 val. iki 
24 val. visoje Lietuvoje vyko per 300 kultū-

ros, meno, mokslo ir edukacinių renginių. 
Muziejuose ir kitose kultūros įstaigose vyku-
sius renginius buvo galima aplankyti nemo-
kamai. Lankytojams buvo siūlomos įvairios 
pramogos ir galimybė turiningai praleisti 
laisvalaikį: vyko susitikimai su menininkais, 
muziejininkais, teminės ekskursijos, knygų 
pristatymai, filmų peržiūros, diskusijos, pro-
tų mūšiai. Mažuosius (ir ne tik) lankytojus 
muziejai kvietė į kūrybines dirbtuves, orien-

tacinius žaidimus, muziejų 
lobių paieškas.

Europos muziejų nak-
ties Lietuvoje organizato-
rius – ICOM Lietuvos sky-
rius ir LMA.

Išsami Lietuvos muzie-
jų renginių programa kiek-
vienais metais skelbiama 
www.muziejunaktis.lt.      ■

Šiaulių kino muziejuje 
rinkosi kino mėgėjai. 

Kino muziejaus archyvo nuotr.

Panevėžio miesto muziejaus lankytojai 
ieškojo muziejininkų paslėpto lobio. 

T. Stasevičiaus nuotr.
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meno prieinamumą visuomenei

Nacionalinėje dailės galeri-
joje 2017 m. birželio 14–

15 d. vyko tarptautinis ren-
ginys „Meno prieinamumas: 
muziejai, bendruomenės ir 
socialinės atskirties grupės“.

Atsakomybė kurti pokyčius

Renginį organizavo viešoji įstaiga „So-
cialiniai meno projektai“, įgyvendi-

nanti meno iniciatyvas, mokymus ir tyrimus, 
kuriais siekiama aktualizuoti meno prieina-
mumo įvairioms atskirties grupėms klausi-

mus, plėtoti naujus dalyvavimo kūrybinėje 
veikloje būdus ir skatinti kultūros paslaugų 
kūrimą. 

„Renginiu siekiame atkreipti dėmesį į 
tai, kad šiandien kultūros sektoriui tenka 
atsakomybė didinti meno prieinamumą 
visuomenei. Muziejų, menininkų ir meno 
organizacijų veikimas telkiant ir stiprinant 
bendruomenes gali sudaryti sąlygas įvairaus 
amžiaus, skirtingus interesus ir galimybes 
turintiems asmenims burtis ir dalyvauti savi-
raiškos veikloje, plėsti akiratį, pažinti kultū-
ros procesus bei skatinti socialinius pokyčius 
ir atvirumą visuomenėje“, – teigė organiza-
toriai. 

Konferencijoje susitelkta ties klausimu, 
kaip kultūros ir meno kūrėjai bei organiza-

Ieva PETKUTĖ
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cijos savo veikla gali kurti pokyčius visuo-
menėje. Norėdamas būti bendruomenės 
centru, muziejus pirmiausiai turi tapti be-
simokančia, o žengdamas dar toliau – da-
lyvaujamojo valdymo (angl. participatory 
governance) organizacija, kuri nori žinoti, ar 
muziejus yra jos auditorijos gyvenimo dalis, 
skatina domėjimąsi ir stiprina emocinį audi-
torijos ryšį su kultūra. Muziejaus savianalizė 
ir komunikacijos būdų paieškos gali pasiū-
lyti priemonių, kaip asmenys socialinėje at-
skirtyje galėtų džiaugtis kultūros vertybė-
mis, dalyvauti kūrybiniuose procesuose, per 
meną pažinti pasaulį, save ir kitus. 

Bendruomeninė erdvė

Pranešėjai aptarė socialinį 
muziejaus veiklos aspek-

tą: muziejus yra bendruomeni-
nė erdvė, tyrinėjimo ir atradimų 
vieta, formuojanti visuomenės 
identitetą. Suburdamas skirtin-
gas visuomenės grupes, suteik-
damas vietą ir erdvę bendrauti, 
muziejus skatina visuomenės 
raidą. „Čia gali rastis naujos 
bendravimo ir sąveikos formos 
demenciją turintiems ar Alzhei-
merio liga sergantiems asme-

nims; veikla mu-
ziejuje gali suteikti 
reikšmingą ir trans-
formuojančią patirtį 
psichikos sveikatos 
sutrikimų turintiems 
asmenims; kitatau-
čiams muziejus gali 
būti erdvė mokytis 
kalbos ir t. t.“ – at-
kreipė dėmesį rengi-
nio organizatoriai. 

Renginio progra-
ma dalyvius skatino 
permąstyti auditori-
jos vaidmenį muzie-

jų veikloje, ryšį tarp dviejų pagrindinių mu-
ziejaus personalo pareigybių – kuratoriaus 
ir edukatoriaus. Airijos ir Skandinavijos šalių 
meno muziejų atstovai dalijosi prieinamu-
mo programų kūrimo patirtimi. Lietuvos, 
Jungtinės Karalystės, Australijos menininkai 
ir kultūros organizacijos pristatė iniciatyvas, 
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stiprinančias bendruomeniš-
kumo jausmą, kuriančias sa-
viraiškos galimybes socialinės 
atskirties grupėse.  

Būtinas dialogas

Tam, kad menas tap-
tų gyvenimo dalimi, 

kad jis būtų prieinamas visiems, kad vyktų 
tarpinstitucinis ir tarpsritinis bendradarbia-
vimas, būtinas dialogas visuomenėje. Šian-
dien Lietuvos kultūros bendruomenė kovoja 
už kultūros svarbos pripažinimą, iškeldama 
klausimą: ar kultūra šiandien tėra „fasadinis 
iškilmingas vakaras Valstybės dienos proga, 
ne pirmo būtinumo laisvalaikio forma, kuriai 
skirtos visuomenės lėšos gali būti atimtos iš-
tikus bet kokiai krizei?“ (iš Lietuvos kultūros 
bendruomenės viešo laiško, adresuoto LR 
Prezidentei, Seimui, Vyriausybei, Seimo Kul-

tūros komitetui 2017 m. birželio 28 d.). 
Renginio partneriai: Nacionalinė dai-

lės galerija, Šiaurės ministrų tarybos biuras 
Lietuvoje, Lietuvos muziejų asociacija, Lie-
tuvos savivaldybių asociacija ir Mančesterio 
metropolijos universiteto Meno sveikatai 
katedra. Renginį rėmė Europos Komisija ir 
Lietuvos kultūros taryba.

Šis renginys yra Erasmus+ programos 
projekto „Museums, Art & Alzheimer‘s“ 
(MAA) ir kultūros srities tyrimų projekto „Lie-
tuvos meno muziejų paslaugų prieinamu-
mo socialinės atskirties grupių asmenims 
tyrimas“ dalis. 

(Plačiau – www.menasgerovei.lt.)                   ■Projekto „Muziejai, menas ir Alzheimeris“ veikla
 Nacionalinėje dailės galerijoje. P. Šnaro nuotr.

E. Gudonytės nuotraukose – 
Nacionalinėje dailės galerijoje 
vykusio renginio „Meno prieinamumas: 
muziejai, bendruomenės ir socialinės 
atskirties grupės“, akimirkos
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kurie nori pažinti Merkinę

Varėnos rajono savivaldy-
bės Tarybos sprendimu 

2017 m. sausio 1 d. įsteigtas 
Merkinės krašto muziejus, su-
jungęs Merkinės kraštotyros 
ir genocido, Perlojos istorijos 
ir V. Krėvės-Mickevičiaus me-
morialinį muziejus.

Merkinė – legendomis apipinta senoji 
Dzūkijos krašto sostinė. Miestelio centre įsi-
kūrusiame muziejuje galima pamatyti šiuo-
laikiškai įrengtą ekspoziciją, išgirsti pasa-
kojimų apie Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Vladislovo Vazos mirtį Merkinėje 1648  m., 
Lietuvos partizanų įvykdytą Merkinės puoli-
mą 1945 m. ir kitas šio krašto istorijas.

Ištakos

Kraštotyra Merkinėje turi gilias šaknis. 
1918–1940 m. laikotarpiu Merkinės 

praeitį užrašinėjo kunigai Stanislovas Kiškis, 
Jonas Reitelaitis, kunigas Teodoras Brazys 
rinko dainas, Vincas Krėvė užrašinėjo tauto-

saką. Tūkstančiai eksponatų surinkti 1935 m. 
per Merkinėje suorganizuotą pirmąją Lie-
tuvos istorijoje Senovės dieną. Eksponatai 
tuokart perduoti naujai steigiamam Dzūkų 
muziejui Alytuje. 

XX a. 6 dešimtmečio pradžia – naujas 
etapas Merkinės kraštotyros srityje. Į Mer-
kinę besibaigiant karui atkeltas jaunas mo-
kytojas Juozas Vitkus kartu su kolegomis             
J. Pilkausku, J. Aleksoniu ir mokiniais lankė 

žymiausias krašto vietoves, už-
klysdami į nuošalesnius rajono 
kampelius. Ekspedicijų metu iš-
girsti vietinių žmonių pasakojimai 
ir surinkti seni daiktai subrandino 
idėją įkurti kraštotyros muziejų. 

1956 m. nedidelėje Merkinės 
vidurinės mokyklos patalpoje iš-

MKM inicijuoto paminklo 
Karoliui Vadislovui Vazai kūrimo darbai. 

Skulptorius – Dalius Drėgva. 
Ž. Buržinsko nuotr.

Mindaugas ČERNIAUSKAS

Šalia Merkinės krašto muziejaus pastatytas Merkinės 
rotušės maketas. M. Černiausko nuotr.
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dėlioti pirmieji eksponatai. Greit jiems čia 
ėmė trūkti vietos. Varėnos r. Liaudies depu-
tatų tarybos vykdomasis komitetas Merki-
nės vidurinei mokyklai perdavė neveikiančią 
cerkvę, į kurią po remonto 1968 m. perkel-
ta muziejaus ekspozicija. 1974 m. muziejus 
tapo Alytaus kraštotyros muziejaus filialu.

1989 m. buvusio mokyklos stadiono vie-
toje pradėtas kurti memorialas partizanams 
ir tremtiniams, vėliau išaugęs į Merkinės Kry-
žių kalnelį – memorialą Dainavos apygardos 
partizanams. 1996 m. netoli kryžių kalnelio 
esančiame buvusiame NKVD pastate Juo-
zo Kaupinio iniciatyva įkurtas visuomeninis 
Lietuvos Laisvės kovų ir kančių muziejus. 
1998 m. Varėnos rajono taryba priėmė spren-
dimą įsteigti Merkinės kraštotyros muziejų ir 
perimti jį iš Alytaus miesto. 2005 m. Laisvės 

kovų ir kančių muziejus ir Merkinės krašto-
tyros muziejus buvo sujungti, suteikiant vie-
ną pavadinimą: Varėnos rajono savivaldybės 
Merkinės kraštotyros ir genocido muziejus. 

2017 m. sausio 1 d. įsteigtam Merkinės 
krašto muziejui (MKM) priklauso 3 struktū-
riniai padaliniai: Perlojos istorijos muziejus, 
V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinis muzie-
jus ir šiuo metu renovacijos laukiantis Dai-
navos apygardos partizanų memorialinis 
muziejus. MKM taip pat kartu su Merkinės 

2016 m. Merkinės krašto muziejus įgyvendino Merkinės sinagogų komplekso kompiuterinio 3D maketo sukū-
rimo projektą. Maketą kūrė Žygimantas Buržinskas ir Aurimas Širvys

Vazos namas, kuriame 1648 m. gegužės 19–20 d. mirė 
Lietuvos ir Lenkijos valstybės karalius 
Vladislovas Vaza. Šiaurės karo metu šiame pastate 
buvo apsistoję Rusijos caras Petras I, 1702 m. savaitę 
gyveno Švedijos karalius Karolis XII.
 1852 m. I. Kraševskio pieš. MKM archyvo nuotr.
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Lietuvos partizanams. 

Vinco Krėvės-Mickevičiaus                          
memorialinis muziejus 

Šio muziejaus misija – saugoti, tir-
ti ir populiarinti rašytojo Vinco Krė-

vės-Mickevičiaus kūrybinį ir memorialinį 
palikimą. Rašytojo kūryba artimai susijusi su 
gimtąja aplinka, kuri neatsiejama nuo Lietu-
vos istorijos ir liaudies kultūros konteksto. 
Gimtoji erdvė, XIX a. pab.–XX a. pr. dzūkiš-
ka sodyba, jos buities rakandai, Subartonių 
kaimo aplinka suteikia nepakartojamą ga-
limybę pabuvoti prie rašytojo kūrybos iš-
takų. Susiejus Lietuvos istoriją, etnokultūrą 
ir V. Krėvės kūrybą, atsiskleidžia vaizdinga 
Dzūkijos regiono kultūrinė istorinė panora-
ma, suprantama ir įdomi įvairaus amžiaus 
muziejaus lankytojams.

Perlojos istorijos muziejus

Muziejus siūlo susipažinti su Perlojos 
archeologine ir istorine praeitimi: 

gyvenvietės raida didžiųjų kunigaikščių lai-
kais, caro valdžios metais, žymiąja Perlojos 
respublika, gyvenimu nepriklausomos Lie-
tuvos laikotarpiu; sužinoti, kokias paslaptis 

slepia Perlojos bažnyčia ir bene įspūdingiau-
sias Lietuvoje paminklas Vytautui Didžiajam, 
kaip perlojiškiai išgyveno Antrojo pasaulinio 
karo ir pokario peripetijas, kaip buvo ku-
riamas kolūkis ir eksperimentinis ūkis. Čia 
eksponuojami archeologiniai radiniai, seni 
spaudiniai, nuotraukos, žymiausi vietinių 
meistrų darbai, senolių ūkiniai padargai ir 
buityje naudoti reikmenys. Iš anksto susi-
tarus, galima mokytis amatų – rankšluosčių 
ir lovatiesių audimo, margučių marginimo 
vašku, nėrimo darbų.

Merkinės kryžių kalnelis-memorialas 

Didžiausias Memorialas Lietuvos par-
tizanams, ryšininkams, jų rėmėjams, 

politiniams kaliniams ir tremtiniams iškilo 
Merkinėje 1989–1994 m. Čia įamžintas per 
400 Dzūkijos partizanų atminimas. Šioje 
vietoje pokariu stribai ir sovietai užkasdavo 
nužudytus ir nukankintus Lietuvos Laisvės 
kovų dalyvius. Merkinės krašto miškuose 
pokariu įsikūrė ir operacijas vykdė tokios 
asmenybės, kaip Juozas Vitkus-Kazimierai-
tis,  Lionginas Baliukevičius-Dzūkas, Adolfas 
Ramanauskas-Vanagas. Vanagas savo atsi-
minimuose rašė: „Galima  tvirtinti, kad šiame 
Dainavos šalies kraštelyje partizanų buvo  
gausiausia, palyginti net su visa Lietuva“.     ■

Memorialas Dainavos apygardos partizanams. Merkinės krašto muziejaus archyvo nuotr.
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istorija – šiuolaikiškai
Gintarė DUSEVIČIŪTĖ-NEIMONTIENĖ

2017 m. sausio 26 d.  
atidaryta nauja, 

šiuolaikiška Kauno miesto 
muziejaus Lietuvių tautinės 
muzikos istorijos skyriaus eks-
pozicija (L. Zamenhofo g. 12).

Kankliavimo ir piemenavimo kultūra

Atnaujintose patalpose lankytojams 
pristatomos dvi pagrindinės Lietu-

vių tautinės muzikos istorijos ekspozicijos 
temos: kankliavimo ir piemenavimo kultūra 
tradicinėje lietuvių kultūroje. 

Kanklės – vienas seniausių lietuvių liau-
dies muzikos instrumentų. Lietuviams jos 
dažnai turi ir simbolinę prasmę – siejamos 
su tautine savimone, valstybingumu. Eks-
pozicijoje supažindinama su etnografinių 
regionų muzikavimo ypatumais ir vėlyvesne, 
iki šių dienų besitęsiančia kankliavimo tradi-
cija. Taip pat atkreipiamas dėmesys į kanklių 

gamybos proceso, konstrukcijos, skambesio 
ypatumus ir kankliavimo būdus.

Pučiamųjų (piemenavimo) muzikos ins-
trumentų salėje eksponuojama gausi šių 
instrumentų kolekcija: skudučiai, lamzde-
liai, įvairios švilpynės, trimitai, birbynės ir kt. 
Lankytojas supažindinamas su šių liaudies 
muzikos instrumentų įvairove, jų gamybos 
technologijomis ir kultūriniu kontekstu. Bū-
tent šie instrumentai kaip muzikavimo ir 
kaip darbo priemonė Lietuvos kaimuose išli-
ko net iki XX a. vidurio. Tuo pačiu pristatoma 
piemenavimo istorija, atskleidžiama to meto 
ganymo darbų kasdienybė ir bandymai ją 
praskaidrinti.

Ypač seną ir unikalų lietuvių liaudies 
muzikos žanrą – į UNESCO paveldo sąrašą 
įtrauktas sutartines – reprezentuoja skudu-
čiai, sutartinių ragai, daudytės ir lamzdeliai. 
Aukštaičiai mėgo ir vertino jais atliekamus 
disonansinius sutartinių sąskambius. Eks-
pozicijoje siekiama atskleisti bendrumą su 
tautos praeitimi, liaudies muzikavimo tradi-
cija bei interaktyviomis priemonėmis įsilie-
ti į bendrą sutartinę. Kadangi sutartinė yra 
gana sudėtingas kūrinys, dainavimo subtily-
bes padeda perprasti jos atlikimas karaokės 
stiliumi.
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Postfolkloras

Nors didžioji dalis atnaujintų erdvių 
skirta tradicinei muzikavimo kultū-

rai, pristatomas ir šiuolaikinis, aranžuotas ir 
modifikuotas, folkloras – įrengta nedidelė 
jauki postfolkloro niša. Joje pristatomos pa-
grindinės Lietuvos grupės, savo kūryboje 
naudojančios folkloro muzikos elementus, 
tekstus ar tiesiog randančios įkvėpimą mūsų 
tautos folklore, mitologijoje, tautosakoje. 

Ekspozicija papildyta šiuolaikinėmis 
technologijomis, įvairiais žaidimais ir kita in-
teraktyvia veikla, leidžiančia lankytojui ne tik 
pasisemti žinių, bet ir smagiai praleisti laiką 
muzikos apsuptyje. 

Unikali erdvė

Džiugu, jog atnaujintos ekspozicijos 
tapo patrauklesnės ir sulaukia vis 

daugiau lankytojų dėmesio. Šią išskirtinę 
erdvę dažniau atranda ir keliones į Lietu-
vą organizuojančios turizmo organizacijos. 
Ypatingai patrauklūs čia tampa tradiciniai 
lietuvių liaudies instrumentais, kuriuos gali-
ma ne tik pamatyti, bet ir patiems išbandyti. 
Muziejuje vykdoma ir edukacinė programa 
„Liaudies muzikos instrumentų šalyje“, ku-
rios metu supažindinama su naująja ekspo-
zicija bei kartu muzikuojama, spendžiamos 
viktorinos, dainuojama sutartinių karaokė. 

Lietuvių tautinės muzikos istorijos sky-
riaus ekspozicija unikali ne tik Lietuvoje, bet 
ir visoje Šiaurės Rytų Europoje. Joje dažnai 
apsilanko po Lietuvą keliaujantys, muzikine 
kultūra besidomintys užsieniečiai. Kai kurie 
iš jų dovanoja savo šalies muzikinę kultūrą 
atspindinčių eksponatų, kurie vėliau taps 
kuriamos Pasaulio muzikos instrumentų 
ekspozicijos dalimi.                      ■

G. Jankauskienės nuotraukose – atnaujintos  Kauno 
miesto muziejaus Lietuvių tautinės muzikos istorijos 

skyriaus ekspozicijos fragmentai 
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nauja ekspozicija

Nerijos fortas, kuriame įkurdintos Lietuvos jūrų muziejaus 
ekspozicijos, sezoną pasitiko gerokai pasikeitęs. 2014 m. 

prasidėjęs ir trejus metus vykęs projektas „Neringos forto iš-
saugojimas ir jo tvarus naudojimas“ Lietuvos jūrinei tvirtovei 
grąžino buvusį spindesį ir praturtino nauja ekspozicija.

Forto istorija

Nerijos forto istorija siekia XIX a. 
antrąją pusę. Tuomet Kopgalyje, 

šiauriausiame Kuršių nerijos taške, pastaty-
ta gynybinė pajūrio tvirtovė – Nerijos fortas, 
dar vadinamas Vilhelmo portu. XIX amžiaus 
pabaigoje ši gynybinė tvirtovė buvo perduo-
ta uosto reikmėms, tačiau 1939 m. fortas vėl 
tapo karine struktūra, o per Antrąjį pasaulinį 
karą buvo beveik 
sugriautas. 

Dar kurį laiką 
fortu naudojosi 
sovietų pasienie-
čiai, kol 1979 m. jis 
buvo atstatytas ir 
pritaikytas muzie-
jui. Per tą laiką jis 
išaugo į vieną po-
puliariausių turis-
tinių objektų Balti-
jos pajūryje. 

Nors Lietuvos 
jūrų muziejus gar-
sėja patraukliomis 
jūros gamtos ir is-
torijos ekspozicijo-
mis, iki šiol ne visos 
forto patalpos buvo iki galo sutvarkytos ir 
pritaikytos lankytojų pažintinėms ir pramo-
ginėms reikmėms. 

Įgyvendintas projektas

Šias problemas padėjo išspręsti mu-
ziejaus įgyvendintas projektas, kurio 

metu restauruoti trys raudonų mūrų kapony-
rai, išvalytas ir sutvarkytas gynybinis griovys, 
jo krantinės, tiltas. O svarbiausia – įrengta 
nauja ekspozicija „Nerijos fortas – Klaipėdos 
jūrų tvirtovės dalis: 1875–1888 / 1944–1945“, 
pasakojanti šio gynybinio objekto istoriją. 

Nina PUTEIKIENĖ

Pasak istoriko Dainiaus Elerto, ekspozi-
cijoje akcentuojama, kad fortas – sudėtinė 
Klaipėdos jūrinės istorijos dalis. Jis mažiau-

Jūrų muziejus ir delfinariumas iš paukščio skrydžio. LJM archyvo nuotr.
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siai nukentėjo karo audrose ir leidžia pajusti 
Bismarko epochą. Nerijos fortas – geriausiai 
išlikęs Prūsijos fortifikacinis statinys Lietuvos 
teritorijoje. Projektą „Neringos forto išsau-
gojimas ir jo tvarus naudojimas“ finansavo 
2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės 
finansinio mechanizmo programa „Kultūros 
ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivini-
mas“. Bendra projekto vertė – 836 003,97 Eur, 
muziejaus indėlis – 296 905,83 Eur.

Partneriai – norvegai

Projekte dalyvavo ir partneriai iš Nor-
vegijos – Stavangerio jūrų muziejus. 

Lietuvos muziejininkai turėjo puikią progą 
pasisemti gerosios skandinaviškos pavel-
do išsaugojimo ir aktualizavimo patirties. 
Bendradarbiaujant abiejų muziejų specia-
listams, sukurta per Lietuvą ir Norvegiją ke-
liaujanti interaktyvi paroda „Jūros sidabras 
– iš Stavangerio į Klaipėdą 1820–1870 m.“, 
pasakojanti apie silkę ir jos nulemtus Lietu-

vos ir Norvegijos ryšius. Parodos lankytojai 
gali pasijusti tikrais kapitonais ir pabandyti 
patys įvesti burlaivį į Klaipėdos ar Stavange-
rio uostą.

Daug dėmesio skirta jaunimui įtraukti 
į mokslinius jūrinio paveldo tyrimus: Klai-
pėdos universiteto studentai aktyviai da-
lyvavo seminare-idėjų konkurse „Vandens 
infrastruktūros pritaikymas kultūros pavel-
do objektuose“. Žinomas Klaipėdos istorikas, 
Tarptautinės paminklų ir paminklinių vieto-
vių tarybos narys, Kultūros paveldo eksper-
tas Kęstutis Demereckas atliko istorinį Neri-
jos forto fosos jungties su Kuršių mariomis 
tyrimą.

Pasak Lietuvos jūrų muziejaus direktorės 
Olgos Žalienės, įgyvendintas projektas leis 
muziejininkams plačiau atskleisti jūrinio pa-
veldo objekto išskirtinumą.        ■

LJM archyvo nuotraukose – Nerijos forte įrengtos 
ekspozicijos, pasakojančios apie šio gynybinio 

objekto istoriją, fragmentai
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Lietuvių tradiciniai ir tautiniai 
drabužiai: tekstilė, grafika, tapyba
Dalia BERNOTAITĖ-BIELIAUSKIENĖ

Lietuvos dailės muziejus Tautinio kostiumo metus pažymi 
ypatinga paroda, kurioje pristatomi lietuvių tradiciniai ir 

tautiniai drabužiai bei jų atspindžiai profesionalių dailininkų 
kūryboje.

Lietuvių valstiečių tradiciniai šventadie-
niniai drabužiai formavosi šimtmečius iki 
XIX a. vidurio, veikiami istorinių, ekonominių 
sąlygų, tradicijų ir papročių. Lietuvoje išski-
riami 5 etnografiniai regionai: Aukštaitija, 
Dzūkija, Suvalkija, Žemaitija ir Mažoji Lie-
tuva. Visuose regionuose moters aprangą 
sudarė tos pačios dalys: marškiniai, sijonas, 
liemenė, prijuostė, juosta, galvos apdanga-
las, apavas, šilti drabužiai. Moterų ir merginų 
drabužiai tapatūs, šeimyninę padėtį atspin-
dėjo tik galvos apdangalas – moterys dėvėjo 
įvairias kepurėles, ryšėjo nuometus, mergi-
nos puošėsi gėlių vainikais, galionais, karū-
nėlėmis. Ir vienos, ir kitos ryšėjo skareles. 

Įvairiuose etnografiniuose regionuose, 
taip pat ir mažesniuose teritoriniuose dari-
niuose (pavyzdžiui, parapijose) skyrėsi dra-

bužių sukirpimas, papuošimas, audinių raš-
tai, spalvų deriniai. Moterys drabužiais siekė 
atskleisti savo individualumą, sugebėjimus, 
grožio ir spalvų darnos pajautimą.

Kiekvienos etnografinės srities drabu-
žiuose galima įžvelgti ypatumų, būdingų tik 
tam regionui. Aukštaičių drabužiuose daug 
baltos spalvos. Tradicinis archajiškas mo-
terų galvos apdangalas – baltas nuometas. 
Žemaičių apranga pasižymi sodriais spalvų 
deriniais, skarų gausa ir įvairumu. Vienos se-
niausių – skersadryžės, austos ataudų ripsu 
ir dėvėtos XVIII a.–XIX a. I pusėje. Dzūkių dra-
bužiai margesni nei kitose etnografinėse sri-
tyse. Kapsės ir zanavykės dabinosi spalvingo-
mis kaišytinėmis prijuostėmis, o marškinius 
gausiai siuvinėjo baltais siūlais kiauraraščiu. 
Lietuvininkių drabužiams išskirtinumą teikia 

LDM archyvo nuotr.
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spalvotieji siuvinėjimai, rinktinės daugiaraš-
tės juostos ir prie juosmens ryšimi delmonai.

Drabužiai buvo siuvami iš namie austų 
audinių. XVIII a. pab.–XIX a. fabrikinių audi-
nių kaime naudota palyginti nedaug – pirko 
šilkines, vilnones skareles ir skaras, šilkinius 
ir brokatinius kaspinus, karolius, liemenėms 
pirko audinių – brokato, aksomo, damasto, 
kašmyro ir kt.

XIX a. pab. lietuvių drabužiai ėmė keistis, 
ir medžiagomis, ir sukirpimu artėdami prie 
miesto mados, netekdami spalvingumo, 
prarasdami sritinius savitumus. Tuo metu 
prasidėjęs tautinis judėjimas paskatino do-
mėjimąsi praeitimi, tradicijomis, o kartu – ir 
tautinių kostiumų, kaip tautinio tapatumo 
ženklo, vilkėjimo madą, pritaikytą prie tų lai-
kų estetikos suvokimo. Tarpukario Lietuvoje 
tautiškumo ir patriotinių jausmų 
raiška tautiniais kostiumais buvo 
ypač ženkli. Sovietiniais metais 
tautinių drabužių vilkėjimas ypa-
tingomis progomis kartais būdavo 
suvokiamas kaip savotiškas pasi-
priešinimas okupacijai.

XVIII a. II p.–XIX a. dailininkų 
kūrybą etnografai vertina ir kaip 
svarbią ikonografinę medžiagą 
lietuvių valstiečių vilkėsenos tyri-
nėjimams. Vėlesnės kartos daili-
ninkų darbus galima vertinti kaip 

tautinio kostiumo suvokimo, o kartu 
ir etninio identiteto išraišką. Lietuvos 
muziejų rinkiniuose, bibliotekose ir 
privačiose kolekcijose sukaupta nema-
žai darbų, vaizduojančių lietuvius vals-
tiečius. Tačiau profesionaliosios dai-
lės tyrinėtojai valstietijos temą iki šiol 
kultūringai apeidavo. Todėl bendromis 
etnografų ir dailėtyrininkų pastango-
mis šioje parodoje pirminių etninės 
kultūros formų gretinimas su dviejų 
šimtmečių jų menine interpretacija 
dailėje yra svarbus ir prasmingas pro-
jektas, užpildant lietuvių kostiumo is-
torijos spragas.

Parodoje rodomi eksponatai iš Lietuvos 
dailės muziejaus, Nacionalinio M. K. Čiur-
lionio dailės muziejaus, Anastazijos ir Anta-
no Tamošaičių galerijos „Židinys“, Lietuvos 
mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos, 
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus, 
Šiaulių „Aušros“ muziejaus, Žemaičių muzie-
jaus „Alka“, Kupiškio etnografijos muziejaus, 
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto 
rinkinių bei privačių Rolando Valiūno, Gedi-
mino Petraičio, Ramučio Petniūno kolekcijų.

Paroda veikia nuo 2017 m. gegužės 11 
iki lapkričio 5 d. Parodos kuratorės – Dalia 
Bernotaitė-Beliauskienė ir Rima Rutkauskie-
nė.            ■

T. Kapočiaus nuotraukose – parodos 
„Lietuvių tradiciniai ir tautiniai drabužiai: 

tekstilė, grafika, tapyba“ ekspozicijos fragmentai
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„Didžioji pramonė“
Auksė PETRULIENĖ

Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Paveikslų 
galerijoje 2017 m. gegužės 19 d. atidaryta bendruomenių 

platforma „Mažosios istorijos“ – pirmoji Lietuvoje bendruo-
menėms skirta erdvė muziejuje. 

Pasak menotyrininkės Linaros Dovydai-
tytės, „Pasaulyje vadinamosios bendruome-
nių galerijos (angl. community gallery arba 
community access gallery) gyvuoja jau keletą 
dešimtmečių ir sudaro svarbią muziejų at-
sinaujinimo darbotvarkės dalį. Mat ir pačią 
atsinaujinimo idėją galima trumpai nusaky-
ti taip – nuo objektų prie žmonių. Daugybė 
muziejų šiandien ne tik kaupia ir saugo ver-
tingus daiktus, bet ir bendrauja su publika, 
mėgina atsižvelgti į jos interesus ir porei-
kius. Publika vis dažniau suvokiama ne kaip 
pamokymo reikalinga neišmanėlė, bet kaip 
muziejuose saugomų vertybių bendrasavi-

ninkė ir dialogo partnerė. Ne mažiau svar-
bu, kad muziejai pamažu nustoja publiką 
įsivaizduoti kaip vieną. Juk esama daug skir-
tingų visuomenės grupių – ir randančių, ir 
nerandančių kelio į muziejų“ (www.7md.lt/
daile/2017-12-22).

Daiktai, žmonės ir jų istorijos

Kaune bendruomenių platformoje 
„Mažosios istorijos“ atidaryta paroda 

„Didžioji pramonė“. Paroda, kurios pavadini-
mas tariamas su ironija, atskleidžia sovieti-
nės pramonės patologiją. Industrializacijos, 
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planinės ekonomikos, priverstinai laimingos 
tuometės visuomenės ligos atpažįstamos 
eksponatuose, tekstuose ir garsuose. Paro-
da yra ir diagnostikos įrankis, galintis aptikti 
šiandienos kūnu tebekeliaujantį sovietme-
čio krešulį.

Daiktai ir jų istorijos parodoje ri-
kiuojasi lyg netikėti fragmentai, išplėš-
ti iš sparčiai nykstančio 7-ojo dešimt-
mečio pramoninio Kauno paveikslo. 
Ekspozicijos fokuse – tuomet klestė-
jusių tekstilės įmonių produkcija: nuo 
lengvučių margų „Kauno audinių“ iki 
aukščiausios kokybės „Drobės“ vilnos, 
iš kurios kostiumus siūdinosi ne tik 
vietinis partijos elitas, bet ir Leonidas 
Brežnevas. Itin įdomi „Kaspino“ – ma-
žiausio iš Kauno lengvosios pramo-
nės fabrikų, produkcija. Tai – juostos 
Dainų šventėms su savitai mutavusiu 
tautiškumo kodu, elegantiški austiniai 
vyriški kaklaraiščiai, moteriškų apati-
nių gumelės – vienintelė seksualumo 
apraiška darbo moters garderobe. 
Ekspozicijoje – ir pritrenkianti 1960 m. 
„Kaspino“ inovacija: dirbtinė krauja-
gyslė. 

Žmonės ir jų papasakotos istori-
jos – ne mažiau svarbi ekspozicijos 

dalis. Parodos he-
rojėmis tapo pra-
moninės tekstilės 
pradininkės – „Kas-
pino“ fabriko dai-
lininkė Venifrida 
Stasė Račkaitytė ir 
„Drobės“ technolo-
gė Veronika Dabkie-
nė. Abiems šiemet 
sukanka 90. Jų pri-
siminimai ir garbaus 
amžiaus palydovė 
– kūno negalios ir 
skausmų įprasmin-
ta filosofija – pinasi 
į tekstinį parodos 
audinį.

Kompozitorius 
Arturas Bumšteinas parodai sukūrė garso 
instaliaciją „Molinės gerklės“. Kūrinys įkvėp-
tas „Didžiosios medicinos enciklopedijos“ 
(1960) – plokštelių rinkinio, kuriame užfik-
suoti aritmiški širdies tonai, psichiatro po-
kalbiai su ligoniais, kvėpavimo ir kalbos su-



LIETUVOS MUZIEJAI 2017’2 33

Pa
ro

dų
 sa

lė
setrikimai. Šiuos oficialiam to meto naratyvui 

nepriklausančius „pasisakymus“ transliuoja 
garsiakalbiai, įtaisyti dekoratyvinėse vazo-
se. Lietuvos keramikų ankstyvuoju soviet-
mečiu sukurtos vazos iškalbingais pavadi-
nimais – „Bulviakasis“, „Pionieriai iškylauja“, 
„Gyvulininkystės ūkis“, „Kauno HE statyba“, 
„Penkiolika respublikų“ – parodoje tampa 
iškalbingos tiesiogine prasme. Neartikuliuo-
tos verbalinio srauto improvizacijos ir kalbos 
defektų girliandos pakimba virš „Molinių 
gerklių“ ir apraizgo parodos erdvę. 

Bendraautoriai – bendruomenės

Bendruomenių platformos kuratorė 
Auksė Petrulienė parodą kūrė kartu 

su Petrašiūnų ir „Girstos“ bendruomenių na-
riais – jie yra parodos bendraautoriai. Aplink 
pramonės gigantus susiformavusių Kauno 
rajonų gyventojai parodoje dalijasi savo pri-
siminimais apie 7-ojo dešimtmečio Kauną. 
Petrašiūnai ir Dainava – tai specifiniai miesto 
rajonai, juose vis dar gyvena vaikai ir anū-
kai tų, kurie dirbo tuomečiuose fabrikuose 

ir šalia jų įsikūrusiose mokyklose, poliklini-
kose, kultūros centruose. Todėl dar galima 
apčiuopti tą neseną praeitį, kuri sparčiai 
nyksta. Dabartinės problemos parodoje taip 
pat girdimos – Petrašiūnų bendruomenė ne-
rimauja dėl panaikinto mokyklos muziejaus, 
rūsyje užlietų metraščių albumų, o ypač – 
dėl bendruomenės patalpų, kurių neteko 
2017 m. pabaigoje. 

„Didžioji pramonė“ – gyva paroda. Ji su-
būrė išsisklaidžiusias mirusių Kauno fabri-
kų bendruomenes. Buvę darbuotojai noriai 
dalijasi išsaugotais atsiminimais ir daiktais, 
paroda pildosi naujomis istorijomis, ekspo-
natais ir emocijomis. Štai drobiečiai savo 
fabriko legendą parodoje pavertė apčiuo-
piama: nuo prieškario gelumbės fabriko 
„Drobė“ palto iki plytos iš 2012 m. nugriauto 
fabriko filialo Jonavos gatvėje, Kaune. 

Paroda veiks iki 2018 kovo 31 d.      ■

D. Petrulio nuotraukose – parodos 
„Didžioji pramonė“ atidarymo akimirkos 

ir ekspozicijos fragmentai 
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pagalba šeimoms, auginančioms 
specialiųjų poreikių turinčius vaikus
Elena GASIULYTĖ
Rūta KAUPAITĖ

Nacionalinio muziejaus 
Lietuvos Didžiosios Ku-

nigaikštystės valdovų rūmai 
2017 m. įgyvendina projektą 
„Atradimai muziejuje“. 

Atviras muziejus 

Nacionalinio muziejaus Lietuvos Di-
džiosios Kunigaikštystės valdovų 

rūmų Ekskursijų ir edukacijos skyriaus dar-
buotojai nuo pat savo veiklos pradžios dirba 
su specialiųjų poreikių turinčiais lankytojais. 
Ekspozicijose ir edukaciniuose užsiėmimuo-
se lankosi įvairaus amžiaus specialiųjų porei-
kių turintys žmonės: vienais jų rūpinasi spe-
cialiosios globos ar ugdymo įstaigos, kiti, t. y. 
mokyklinio amžiaus vaikai, mokosi bendrojo 
lavinimo mokyklose. 

Taigi, patirties sukaupta nemažai. Tačiau 
muziejaus gidė Elena Gasiulytė ir edukatorė 
Rūta Kaupaitė inicijavo Lietuvos kultūros ta-
rybos iš dalies finansuojamą projektą „Atra-
dimai muziejuje“ (projekto vadovė dr. Nelija 

Kostinienė). Kuo muziejaus veikloje išsiskiria 
šis visus 2017 m. truksiantis projektas?

Projekto tikslas – sukurti metodinę me-
džiagą, skirtą integruoti socialinę atskirtį 
patiriančius specialiųjų poreikių (autizmą ar 
intelekto sutrikimą) turinčius asmenis į mu-
ziejaus edukacinę veiklą, ir patikrinti sukurtų 
priemonių praktinį pritaikomumą. O kalbant 
paprastai – šio projekto veiklomis siekia-

ma paskatinti šeimas, auginančias 
specialiųjų poreikių turinčius vaikus, 
lankytis muziejuje. Kadangi poreikiai 
skirtingi, tai ir projektą sudaro dvi da-
lys.

Dėmesys autizmo sutrikimo    
spektrą turintiems vaikams

Pirmoji – padėti atrasti muziejų 
šeimoms, auginančioms autiz-

Projekto simbolį – vienaragį sukūrė dailininkas 
Marius Zavadskis



LIETUVOS MUZIEJAI 2017’2 35

Ed
uk

ac
ijamo spektro sutrikimą turinčius vaikus.

Statistikos duomenimis, autizmo spek-
tro sutrikimą turi 1 procentas pasaulio gy-
ventojų. Deja, ne ką labiau paguodžianti sta-
tistika ir Lietuvoje. Kadangi autizmo spektro 
sutrikimai paprastai nustatomi vaikams, tai 
tampa iššūkiu jų tėvams, kurie nori lavinti 
savo vaikus.

Nors paprastai autizmo spektro sutriki-
mą turintiesiems muziejai kelia daug bai-
mių – didelės nepažįstamos erdvės, daug 
svetimų žmonių, neįprasti garsai ir kt., tačiau 
mūsų siekiamybė, kad muziejus taptų ta vie-
ta, į kurią galima ir norisi ateiti. Po daugelio 
konsultacijų su specialistais, veiklos stebėji-
mo Vilniaus specialiajame lopšelyje-daržely-
je „Čiauškutis“, balandžio mėnesį įvyko ban-
domieji užsiėmimai. Nuo gegužės mėnesio 
šeimoms su autizmo spektro sutrikimą tu-
rinčiais vaikais pasiūlytas edukacinis užsiė-
mimas „Susipažinkime su pilimis“.

Iš anksto susipažinti su muziejumi, užsi-
ėmimo eiga ir elgesio taisyklėmis vaikams (ir 
tėvams) padeda specialiai parengta sociali-
nė istorija, kurią siūloma atsisiųsti iš anksto. 
Tai yra nuotraukomis ir piešinukais iliustruo-
ta instrukcija su komentarais, parodanti, ką 
vaikai ras muziejuje, taip pat čia pateikiamos 
elgesio muziejuje taisyklės. Kai kurie užsie-
nio muziejai tokias socialines istorijas skel-
bia savo tinklapiuose, tačiau Lietuvoje tokia 
istorija parengta pirmą kartą. Siekiant su-
kurti kuo palankesnę atmosferą, užsiėmimui 
pasirinkta nedidelė erdvė, pavadinta projek-
to simbolio vardu – „Vienaragio kambarys“.

Užsiėmimo kūrėjos nori vaikams parody-
ti, kad muziejus gali būti įdomus, todėl nau-
doja daug priemonių, leidžiančių vaikams 
tyrinėti, suprasti, atrasti. Kūrėjų nuomone, 
„šiuolaikinis muziejus turi būti prieinamas 
visiems, – nepaisant amžiaus, rasės ar nega-
lios“.

Muziejus – turintiesiems                                
intelekto negalią

Šių metų vasarą bus pradėtas antrosios 
projekto „Atradimai muziejuje“ dalies 

įgyvendinimas – ji skirta intelekto negalią 
turintiesiems. Konsultuojantis su specialis-
tais jiems planuojama parengti iliustruotą 
užduočių paketą, kuris turėtų tapti savotišku 
adaptuotu ekspozicijų vadovu ir palengvin-
tų tokių žmonių savarankišką pažintį su mu-
ziejumi. Taip pat svarstoma apie galimybę 
intelekto negalią turintiesiems pritaikyti ka-
ladėles, iš kurių būtų galima sudėlioti rūmų 
maketą ir Lietuvos valdovų giminės medį.

Baigiamuoju projekto akordu turėtų 
tapti muziejų darbuotojų ir specialiųjų pe-
dagogų mokymai „Atviras muziejus: darbas 
su specialiųjų poreikių turinčiais žmonė-
mis“.            ■

Valdovų rūmų archyvo nuotraukose – 
edukacinio užsiėmimo 

„Susipažinkime su pilimis“ akimirkos 

Užsiėmimams parenkamas laikas, kai 
muziejuje yra mažiau žmonių – pirmąją arba 
paskutinę jo darbo valandą. Į edukacinį už-
siėmimą registruojama daugiausia po tris 
šeimas. Tėvelių prašoma atidžiai užpildyti re-
gistracijos anketą ir nurodyti kuo išsamesnę 
informaciją apie specifinius vaiko poreikius. 
Užsiėmimų vadovės kruopščiai ruošiasi kiek-
vienam susitikimui su vaikais, atsižvelgia į 
specifinius kiekvieno vaiko poreikius.
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Atviro muziejaus edukacinis 
projektas „Muzė veža“

Tai – spalvotas, interaktyvus, įtraukiantis, analogų Lietu-
voje neturintis atviro muziejaus edukacinis projektas, jun-

giantis keturis Klaipėdos muziejus: Lietuvos jūrų, Mažosios 
Lietuvos, Laikrodžių muziejus ir Prano Domšaičio galeriją.  

Unikalų projektą iš dalies finansuoja Klai-
pėdos miesto savivaldybė pagal programą 
„Klaipėda – Lietuvos kultūros sostinė 2017“.

Visus 2017 metus vyksiantį kultūrinį nuo-
tykį Klaipėdos miesto bendruomenei ir sve-
čiams nuolat primins kiekvienam projekte 
dalyvaujančiam muziejui skirti ir projekto 
ženklu pažymėti keturi spalvingi maršru-

tiniai miesto autobusai, kviečiantys tapti 
miesto kultūros procesų dalimi tiesiog ke-
liaujant viešuoju transportu. Kelionės Mu-
zės autobusais neprailgsta – viduje įrengtos 
šiuolaikiškos ir provokuojančios edukacinės 
ekspozicijos virtualiai pristato uostamiesčio 
muziejus. Įvairiose autobusų vietose – ant 
sėdynių atlošų, sienų, lubų – demonstruo-
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jamos naujausių muziejų eksponatų nuo-
traukos, vaizduojamos įvairiausios šarados, 
kurias išsprendusiųjų laukia staigmenos.

Keturios autobusų spalvos atspindi 
kiekvieno muziejaus charakterį, specializa-
ciją. O MUZĖ – tai specialiai šiam projektui 
sukurtas personažas, kuris siekia tapti klai-
pėdiečių ir miesto svečių Mūza, įkvepiančia 
pažinti, kurti, dalyvauti. Personažo vizua-
laus sprendimo ir pavadinimo sąskambio 
asociacijos su muse – tai muziejų žinutė 
miesto bendruomenei, kad jie mobilūs, 
smalsūs ir pasiekiami visur. 

keičiasi. Rugsėjį muziejai pakvies į renginius 
miesto miegamuosiuose rajonuose „Muzė 
rodo“. Klaipėdos keleivinio transporto kelei-
vių aptarnavimo centre veiks paroda, Klai-
pėdos autobusų stotyje bus galima nusifo-
tografuoti prie spalvingo Muzės autobuso 
maketo.

Kadangi pagrindinis projekto „Muzė 
veža“ tikslas – parodyti, kad šiuolaikinis mu-
ziejus yra dinamiškas, interaktyvus, skati-

nantis dialogą ir dalyvavimą, jo dalyvius bus 
galima sutikti visuose didžiuosiuose miesto 
renginiuose, be to, muziejai pasiūlys spe-
cialias projekto programas ir žaidybinį įsi-
traukimą mokykloms, kvies bendruomenę 
aktyviai dalyvauti inicijuojamose akcijose 
socialiniuose tinkluose.         ■

Parengta pagal www.kulturosuostas.lt 
informaciją

LJM, MLIM, Laikrodžių muziejaus ir 
Prano Domšaičio galerijos archyvo nuotraukos 

Projekte dalyvaujantys keturi Klaipė-
dos muziejai lankytojams parengė ir daug 
kitų netikėtumų. Nuo gegužės iki rugpjūčio 
maršrutinių autobusų stotelėse lūkuriuojan-
tiems keleiviams muziejininkai rengs mo-
mentinius edukacinius užsiėmimus „Muzė 
pasakoja“. Tuo tikslu yra sukurtos mobilios 
šiuolaikiškos edukacinės parodos, kurios 
savo turiniu miestiečius kviečia tapti muzie-
jų istorijos dalimi. Šios veiklos orientuotos į 
greitą poveikį, nes žmonės stotelėse dažnai 
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i Angelų muziejui – italų menininkų 
kūriniai
Rita TULUŠIENĖ

2017 m. gegužės ir bir-
želio mėnesiais 

Angelų muziejus netikėtai su-
laukė italų menininkų dova-
nų. 

Italų juvelyro dovana

Gegužės 13 d. 
specialiai iš 

Italijos Roccaraso 
miestelio į Anykščius 
atvyko juvelyras Fran-
co Coccopalmeri su 
dovana Angelų mu-
ziejui. Menininkas pa-
pasakojo, kad jo tėvo 
vardas – Angelo ir kad 
liepos mėnesį jo šei-

moje gimsiantis sūnus bus pavadintas tuo 
pačiu vardu, todėl angelo simbolis jam labai 
svarbus. Ieškodamas informacijos internete, 
atsitiktinai sužinojo apie Angelų muziejų ir 
nusprendė muziejui sukurti ir padovanoti 
angelą. 

Vienetinius darbus kuriantis menininkas 
vienoje kompozicijoje sujungė širdį, kryžių ir 
angelą. Nuo šiol ši dovana džiugins Angelų 

muziejaus lankytojus. 
Franco Coccopalmeri kuria 

ženklus, skirtus svarbiems įvy-
kiams pažymėti, yra sukūręs ju-
velyrinių dirbinių  popiežiams 
Benediktui XVI, Pranciškui I, Itali-
jos Prezidentui. Juvelyras rengia 
parodas Italijoje ir užsienyje, jo 
darbai eksponuojami muziejuose 
ir galerijose. 

Franco Coccopalmeri įteikė dovaną Angelų muziejui

Juvelyras Franco Coccopalmeri 
ir meno kritikas Andrea Del Castello 
aplankė žymiausias Anykščių vietas
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iRomantiškasis auksakalys savo myli-
majai sukūrė išskirtinį Džiuljetos žiedą ir jai 
pasipiršo Veronoje Džiuljetos balkone. Juve-
lyras pelnė prestižinį „I promessi sposi“ ap-
dovanojimą, siejamą su visų laikų garsiausio 
italų romanisto Alessandro Mansoni kūriniu 
„Sužadėtiniai“.

Kartu su juvelyru Anykščiuose lankėsi 
meno kritikas Andrea Del Castello. Jis muzie-
jui padovanojo Franco Coccopalmeri sukur-
tą Roccaraso miestelio simbolį – L’ Angelo 
Custode. Antrojo pasaulinio karo metu vi-
sas miestelis buvo sugriautas, o bažnyčios 
griuvėsiuose išliko nuolauža su nepažeistu 
angelo atvaizdu. Šis angelas tapo miestelio 
simboliu.

„Mėlynojo angelo“ autorę                                
atlydėjo ambasadorius

Birželio 30 d. 
Angelų mu-

ziejuje lankėsi Ita-
lijos ambasadorius 
Stefano Taliani De 
Marchio ir me-
nininkė Vittoria 

Lepore, specialiai Angelų mu-
ziejui sukūrusi „Mėlynąjį an-
gelą“, kurio suglausti sparnai 
sudaro širdies formą. Mėlyna 
spalva – nacionalinės Italijos 
futbolo komandos spalva, o 
angelo simbolis italams yra la-
bai svarbus. Mėlynasis angelas 
sukurtas iš terakotos – žemos 
degimo temperatūros, porin-

gos, natūralios molio spalvos keramikos. 
Italų keramikė Vittoria Lepore, kilusi iš 

menininkų šeimos, į Lietuvą atvyko prieš 
septynerius metus, čia gyvena jos šeima.

Anykščių Angelų muziejuje eksponuoja-
mi angelai iš  Prancūzijos, Ukrainos, Rumu-
nijos, Izraelio. Nuo šiol lankytojus džiugins ir 
itališki angelai.

Sakralinio meno centras

Angelų muziejus atvėrė duris 2010 m., 
kai savo sukauptą profesionalių me-

nininkų sukurtų angelų kolekciją Anykš-
čiams padovanojo kultūrininkė Beatričė 
Kleizaitė-Vasaris. Jos kolekcijoje per šimtą 
angelų: nutapytų, medinių, keramikinių, 
stiklinių ir kitokių. 

Šiuo metu Angelų muziejus sukaupęs 
per 300 eksponatų. Čia saugomi Lietuvos 
nacionalinės kultūros ir meno premijos lau-
reatų Leono Striogos ir Vlado Vildžiūno kū-
riniai, nuolatinėje ekspozicijoje pristatomi 
Leonardo Gutausko, Aloyzo Stasiulevičiaus, 
Vytauto Igno, Jurgos Ivanauskaitės, Filome-
nos Linčiūtės, Jono Daniliausko kūriniai, lie-
tuvių tautodailininkų darbai, lietuvių liaudies 
meno pavyzdžiai. Kolekcija nuolat pildoma 
meno kūrėjų, dailininkų dovanojamais an-
gelais, pleneruose sukurtais kūriniais.     ■

Anykščių menų centro archyvo nuotraukos

Keramikės  Vittoria 
Lepore sukurtas 

„Mėlynasis angelas“

Italijos ambasadorius 
Stefano Taliani De Marchio ir 
menininkė Vittoria Lepore 
aplankė Angelų muziejų
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se Restauruotas grafo Juozapo 
Tiškevičiaus įkapinis kryžius
Julius KANARSKAS

Restauruotas prieš trejetą 
metų grafo Juozapo Tiš-

kevičiaus (1835–1891) sar-
kofage tarp kitų įkapių rastas 
įkapinis kryžius. 

Užsakytas grafienės

Kryžius rastas Kretingos muziejaus ini-
ciatyva vykdant mokslinius tiriamuo-

sius grafų Tiškevičių šeimos koplyčioje palai-
dotų asmenų palaikų identifikavimo darbus. 
Tyrėjus nustebino, kad šis palyginti masyvus, 
199 x 105 cm dydžio ir 97,4 g masės sidabro 
kryžius liko nepastebėtas XX a. 6 dešimtme-
tyje grafų koplyčioje „pasidarbavusių“ kapų 
plėšikų.

Tiesa, iš 
pirmo žvilgs-
nio kryžius neatrodė labai impozantiškai, 
kadangi visas buvo pasidengęs storoku ap-
našų ir oksidų sluoksniu, nuo sidabro masėje 
esančių vario ir kitų metalų priemaišų paža-
liavęs, vietomis pažeistas korozijos. Istorinių 
duomenų apie šį kryžių ruošiantis identifika-
vimo tyrimams nebuvo rasta. 

Pradėjus domėtis kryžiaus atsiradimo 
istorija, Kretingos muziejuje išlikusiame gra-

fų Tiškevičių archyve pavyko rasti grafienės 
Sofijos Tiškevičienės 1891–1893 metų ūki-
nės-finansinės veiklos užrašus. Juose rasta 
žinių apie grafo Juozapo Tiškevičiaus laido-
tuvių 1891 m. išlaidas. Vienoje išlaidų eilutė-
je grafienė nurodo, kad Bejeriui už sidabrinį 
kryžių sumokėjo 92 vokiškas markes. Kas 
buvo tas Bejeris – juvelyras ar prekybinin-
kas, nenurodyta. Valiuta bei kiti įrašai apie 
įsigytas priemones ir paslaugas laidotuvėms 
leidžia manyti, kad jis gyveno Karaliaučiuje 
arba Klaipėdoje.

Atlikus palaikų identifikavimą, kol bus 
restauruoti laiko ir kapų plėšikų suniokoti 
sarkofagai, palaikus buvo nutarta perkelti į 
medinius karstus. Metalo dirbinių restaura-
torius-ekspertas Gintaras Kazlauskas pasiū-
lė Juozapo Tiškevičiaus kryžių restauruoti ir 
pagal jį pagaminti kopijas būsimiems medi-
niams karstams.

Atkurta dalis istorijos

Pašalinus apnašas, kryžius atgavo pir-
minę išvaizdą. Tolesni tyrimai padėjo 

atkurti dalį jo istorijos. Pasirodė, kad Nukry-
žiuotojo skulptūrėlė išlieta Rusijoje, Sankt 
Peterburge, auksakalio Aleksejaus Sosino 
dirbtuvėse. 

Juozapo Tiškevičiaus sarkofage rastas kryžius. 
J. Klietkutės nuotr.

Grafas 
Juozapas 
Tiškevičius. 
A. V. Štrauso 
nuotr. Vilnius, 
1881–1885 m. 
Kretingos 
muziejaus
rinkinio nuotr.
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Apie tai liu-
dija perizonijaus 
krašte įspaustos 
meistro insig-
nijos („AC“, t. y. 
Алексей Сосин), 
rusiška sidabro 
praba – „84“ ir 
Sankt Peterbur-
go ženklas. Yra 
žinoma, kad                     
A. Sosinas darba-
vosi tuometinėje Rusijos imperijos sostinėje 
XIX a. viduryje, o įspaustas Sankt Peterbur-
go herbas naudotas iki 1856 m. Taigi galime 
teigti, kad Nukryžiuotojo figūrėlė nulieta 
XIX a. 6 dešimtmetyje. Jai naudotas sidabro 
ir kitų spalvotųjų metalų lydinys, kurio vie-
no kilogramo masėje yra 875 gramai gryno 
sidabro.

Nukryžiuotasis pritvirtintas prie kryžiaus 
išplatintais trilapio dobilo pavidalo galais. 
Jis plokščias, sidabro lydinio, su iškiliomis 
suapvalintomis ir amalgaminiu būdu auk-
suotomis briaunomis kraštuose. Kitoje kry-
žiaus pusėje, apatiniame gale įspausta SI 
sistemoje naudojama praba „800“, liudijanti, 
kad vienam kilogramui lydinio panaudota 
800 gramų sidabro. Po prabos ženklu yra 
firminis gamintojo ženklas. Jame ekspertas 
G. Kazlauskas įžvelgia pavardę „[...] REYER“ ir 
mano, kad kryžius buvo nulietas Vokietijos 
imperijoje, t. y. tuo metu vokiečių valdytoje 
Klaipėdoje arba Karaliaučiuje. Tačiau įspau-
das nėra labai ryškus: juvelyro vardo pirmo-
ji raidė neaiški, o pavardę galima skaityti ir 
kaip „BEYER“. Tad pasitvirtina Sofijos Tiškevi-
čienės užrašuose esanti žinutė, kad kryžių ji 
užsakiusi meistrui Bejeriui.

Neįkainojama vertybė

Kad tai yra grafienės užsakytas įkapinis 
kryžius, liudija jo nugarinėje pusėje 

išgraviruotas dedikacinis įrašas lenkų kalba: 
skersinio plokštumoje – „Józef hr Tyszkie-
wicz“ (grafas Juozapas Tiškevičius), liemens 
plokštumoje – „ur. 1835 r. † 1891 r.“ (g. 1838 m. 
† 1891 m.). Vis dėlto neaišku, kaip rusų juve-
lyro pagamintas Nukryžiuotasis 1891 m. atsi-
dūrė ant Vokietijos meistro nulieto kryžiaus. 
Reikia manyti, kad Nukryžiuotojo figūra nuo 
seno priklausė grafui Juozapui Tiškevičiui ir 
buvusi pritvirtinta prie medinio kryželio. Iš-
lydėdama grafą į paskutinę kelionę, jį mylinti 
žmona Sofija užsakė Nukryžiuotajam naują 
kryžių, kurį įdėjo mirusiajam į rankas.

Pragulėjęs kape daugiau kaip 120 metų, 
kryžius išsilaikė gerai. Nukryžiuotojo figūrėlė 
ir dedikacinis įrašas korozijos beveik nepa-
žeisti. Korozija nežymiai pažeidė tik kryžiaus 
apačią, kuri kontaktavo su mirusiuoju ir jo 
rūbais. 

Grafo Juozapo Tiškevičiaus įkapinis kry-
žius – neįkainuojama kultūros vertybė, pasa-
kojanti mums apie Kretingos grafų Tiškevi-
čių šeimą ir XIX a. paskutiniojo dešimtmečio 
didikų laidojimo tradicijas.        ■

Juozapo 
Tiškevičiaus 
sarkofage rastas 
kryžius. 2014 m. 
J. Kanarsko nuotr.

Restauruotas kryžius. 2017 m. 
Kretingos muziejaus archyvo nuotr.
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peizažinis mąstymas“
Milda ŽVIRBLYTĖ

2017 m. gegužės 26 d. 
Kinijos naciona-

liniame dailės muziejuje Peki-
ne oficialiai atidaryta pirmoji 
reprezentacinė modernaus ir 
šiuolaikinio Lietuvos meno 
paroda Kinijoje. 

Parodą, bendradarbiaudamos su Kinijos 
nacionaliniu dailės muziejumi, surengė Lie-
tuvos dailės muziejaus Nacionalinė dailės 
galerija ir Lietuvos Respublikos ambasada 
Kinijos Liaudies Respublikoje. Atidaryda-
ma parodą Lietuvos Respublikos kultūros 
ministrė Liana Ruokytė-Jonsson sakė: „Lie-
tuva ir Kinija turi labai daug skirtumų – isto-
rija, kalba, teritorijos dydis ir kultūra stipriai 
kontrastuoja. Tačiau įvairiapusis kultūrinis ir 
akademinis bendradarbiavimas padeda už-
megzti dialogą, paremtą abipusiu supratimu 
ir pagarba, net ir tarp tokių skirtingų šalių“.

Parodoje pristatoma Lietuvos vizualaus 
meno panorama nuo XIX–XX a. sandūros iki 
šių dienų, atverianti platų peizažo įkvėptos 
žmogiškosios vaizduotės skliautą. Peizažas 

čia traktuojamas daugiareikšmiškai: kaip 
kultūrinį tapatumą, subjekto ir vietos ryšį 
garantuojantis vaizdinys, kaip dailės moder-
nizacijos sąlyga, kaip egzistencinis simbolis 
ir kaip dailės istorijos citata.

Menininkų požiūrio į peizažą, gamtos 
motyvus kaita ir įvairovė ragina susimąsty-
ti ir apie gilesnius dalykus – gamtovaizdžio 
reikšmę ir vietą modernioje bei šiuolaiki-
nėje kultūroje. Eksponuojami kūriniai ke-
lia aktualius gamtos ir žmogaus, natūros ir 
kultūros, subjekto ir vietos, visuomeninių ir 
istorinių procesų sąveikos klausimus. Todėl 
parodoje peizažas apmąstomas ir kaip konk-
reti istorinė vieta, sutelkianti kolektyvines 
kultūrines, lingvistines ir topografines isto-
rijas.

 Parodą „Lietuvos menas: peizažinis mąstymas“ pristatė (iš kairės): parodos 
mecenato „Lewben Group“ atstovės Ugnė Bužinskaitė ir Inga Jonikienė, parodos 

kuratorė Milda Žvirblytė, NDG vadovė Lolita Jablonskienė
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Parodą sudaro keturios dalys: „Tapytojo 
akis“, „Atviros struktūros“, „Deromantizacija“ 
ir „Žemėlapiavimas“. Išdėstytos chronologiš-
kai, jos apima tris Lietuvos meno istorijos lai-
kotarpius: XX a. pradžią ir tarpukarį, pokarinį 
sovietmetį (1945–1990) ir nepriklausomos 
Lietuvos etapą, prasidėjusį 1990 m. Ekspo-
nuojami žymiausi Lietuvoje ir už 
jos ribų dirbantys meno kūrėjai 
ir jų darbai – tapyba, skulptūra, 
fotografija, instaliacijos, video-
menas. 

Paroda parengta Lietuvos 
dailės muziejaus XX–XXI a. Lie-
tuvos dailės rinkinių pagrindu ir 
papildyta kūriniais iš M. K. Čiur-

lionio dailės muziejaus (Kaunas), Lewben 
Art Foundation (Vilnius) bei menininkų dirb-
tuvių.

Parodoje dalyvaujantys menininkai: Vy-
tautas Balčytis, Eugenijus Antanas Cukerma-
nas, Henrikas Čerapas, Mikalojus Konstanti-
nas Čiurlionis, Kostas Dereškevičius, Jonas 
Gasiūnas, Antanas Gerlikas, Antanas Gudai-
tis, Kristina Inčiūraitė, Rimvydas Jankaus-
kas-Kampas, Vytautas Kairiūkštis, Petras Kal-
pokas, Rūta Katiliūtė, Leonas Katinas, Linas 
Leonas Katinas, Žilvinas Kempinas, Algiman-
tas Kuras, Jonas Mekas, Deimantas Narkevi-
čius, Mindaugas Navakas, Algirdas Petrulis, 
Igoris Piekuras, Post Ars, Artūras Raila, Eglė 
Ridikaitė, Ferdynand Ruszczyc, Antanas Sa-
muolis, Mindaugas Skudutis,  Jonas Švažas, 
Gintautas Trimakas, Vladas Urbanavičius, 
Teodoras Kazimieras Valaitis, Povilas Ričar-
das Vaitiekūnas, Justinas Vienožinskis, Vik-
toras Vizgirda, Kęstutis Zapkus, Kazimiera 
Zimblytė.

Šis projektas yra programos „2017-ieji 
– Kinijos-Rytų ir Vidurio Europos kultūros 
sezonas“ ir Kinijos nacionalinio dailės mu-
ziejaus tarptautinių parodų serijos „Diržas ir 
kelias“ dalis.

Parodą pristatė: Kinijos Liaudies Respub-
likos kultūros ministerija, Lietuvos kultūros 
taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros mi-
nisterija. 

Parodos mecenatas – Lewben Group.
Parodos partneris – Lietuvos kultūros 

institutas.           ■

Parodos „Lietuvos menas: peizažinis 
mąstymas“ ekspozicijos fragmentas. 
Žilvinas Kempinas. Kolonos. 2006. 
Iš Lewben Art Foundation kolekcijos

Parodos „Lietuvos menas: peizažinis mąstymas“ 
ekspozicijos fragmentas. 
Kęstučio Zapkaus „Lenktynės“ (1977), 
Vlado Urbanavičiaus skulptūra „Lapai“ (1986)
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Baranausko klėtelė

Ant Šventosios kranto 
Anykščiuose 1927 m. ge-

gužės 1 d. lankytojams buvo 
atverta Antano Baranausko 
klėtelė, tapusi pirmuoju me-
morialiniu muziejumi Lietu-
voje. 

Klėtelės istorija pristatoma kitaip

2017 m. A. Baranausko ir A. Vie-
nuolio-Žukausko memo-

rialiniame muziejuje jubiliejaus proga 
įrengta meno instaliacija, kuri pristato A. Ba-
ranausko asmenybę, kūrybą ir klėtelę-mu-
ziejų. Anykščių svečiams nuo šiol siūloma 

atrasti kitokį Rašytojų kalnelio memorialinį 
parką, aplankyti pirmąkart paslapties tamsa 
apgaubtą A. Baranausko klėtelę.

Šešis dešimtmečius Klėtelė su turistais 
sveikindavosi pro gaubto langus, o dabar ji, 
įvilkta į laiško rūbą, nušvito tamsoje. Kodėl 
toks apdaras? „Todėl, kad laiškas buvo įpras-
ta A. Baranausko laikų bendravimo ir kūry-
bos forma, todėl, kad tik laišku, kurį reikia 
rasti ir perskaityti, šiandien jis ir galėtų į mus 
kreiptis“, – atsakytų šios jubiliejinių metų 
meno instaliacijos autorė anykštėnė Jurgita 
Bugailiškienė.

Gyvasis poeto A. Baranausko žodis, lyg 
tiltas iš praeities į XXI amžių laišku atskriejęs, 
nuo klėtelės gaubto pasitiko visus Rašytojų 
kalnelio lankytojus: „Mylimiausias ir Bran-
giausias Prieteliau mano! Pasiilgau Tams-

VŽM archyvo nuotraukose – A. Baranausko klėtelės ekspozicijos fragmentai 
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tos...“. Išvysti pačią Klėtelę lankytojai galėjo 
tik atvėrę tradicinio laiško voką – simbolinius 
vartus į A. Baranausko gyvenimo ir kūrybos 
pasaulį.

Gaubte prie Klėtelės daugybės talentų 
meistrą A. Baranauską muziejininkai kvie-
čia pažinti naujose „Tyrinėjimo“ ir „Kūrybos“ 
erdvėse. Čia meninėmis voko, laiško, rank-
raštinio teksto priemonėmis pristatomas lai-
kas ir įvykiai, sukuriamas emocinis ryšys su 
A.Baranausku kaip asmeniu, su jo kūryba. 
Ekspozicinėje erdvėje vyrauja šviesūs, balti 
elementai, tarsi atspindintys „Anykščių šile-
lio“ eilutes: „Kai balto miško lapeliai šlamė-
jo...“ 

Klėtelės istorija nuo šiol pristatoma ne tik 
gyvu žodžiu, bet ir vaizdo bei garso priemo-
nėmis. Anykštėnų kūrėjų komanda: dailinin-
kė Loreta Uzdraitė, animatorius Deividas Gi-
kys, muzikas Edvinas Gogelis ir kiti – sukūrė 
vaizdo siužetą jauniesiems lankytojams „Klė-
telės pasaka“. Naujas neįprastas personažas 
Kankorėžiukas mokytojos Rasos Poškuvie-
nės balsu smagiai pasakoja apie Klėtelę nuo 
jos statymo iki tapimo muziejumi, apie savo 

bičiulystę su A. Baranausku.
Lankytojai kviečiami ištisus metus bet 

kuriuo paros metu pasivaikščioti po visą Ra-
šytojų kalnelio memorialinį parką ir atrasti 
jame 12 svarbiausių vietų. Čia pristatomi ir 
nauji edukaciniai elementai: jau želia „vais-
tažolynai“ – lietuviškos vaistažolės, kurias 
pažino ir naudojo dvasininkas A. Baranaus-
kas ir vaistininkas A. Vienuolis-Žukauskas, o 
„kalbantys suoleliai“, „pažadinti“ išmaniuoju 
telefonu, prabyla Anykščių krašto rašytojų ir 
jų kūrinių herojų balsais.

Tarptautinė konferencija

Gegužės 4–5 dienomis Anykščiuose 
vyko tarptautinė mokslinė-praktinė 

memorialinių muziejų konferencija „Memo-
rialinis muziejus: kelias į knygą“, skirta A. Ba-
ranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memoria-
linio muziejaus 90-mečiui.

Renginys penkias dešimtis muziejininkų 
sutelkė paskaitoms ir diskusijoms apie mu-
ziejininkystės, saugančios Lietuvai svarbių 

žmonių atminimą, dabartį ir perspektyvas.
Kartu su Lietuvos muziejininkais konfe-

rencijoje dalyvavo ir pranešimus skaitė sve-
čiai iš Rusijos ir Ukrainos. Sankt Peterburgo 
valstybinio istorijos muziejaus Aleksandro 
Bloko buto-muziejaus vedėja Lidija Puška-
riova pasakojo apie tai, kaip šio muziejaus 
ekspozicijas įkvėpė būtent knygos formatas. 
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nio Taraso Ševčenkos muziejaus direktorius 
Dmytro Stusas dalijosi patirtimi, kaip mu-
ziejus įvairiomis bend-
ravimo su lankytojais 
formomis išplečia savo 
veiklą ir asmenybės ži-
nomumą, inicijuoda-
mas leidybos projektus, 
veikdamas virtualiojoje 
erdvėje.

Vilniaus universiteto 
Muzeologijos katedros 
vedėjas profesorius Rim-
vydas Laužikas analiza-
vo memorialinės mu-
ziejininkystės šiandieną 
asmenybės-herojaus rakursu, siūlydamas 
kaskart įvertinti, ar muziejuje pristatomas 
asmuo gali būti visapusiškai tinkamas gyve-
nimo pavyzdys. Kituose pranešimuose buvo 
nagrinėjami atskirų muziejinių ekspozicijų 
kūrimo, pertvarkymo, pritaikymo šiandie-
nai variantai, lyginami įvairūs ekspoziciniai 
sprendiniai.

Ištakos

Muziejaus įkūrimo data laikoma 
1927 m. gegužės 1 d. Tą dieną 

padarytas pirmasis įrašas A. Baranausko 
muziejaus-klėtelės pirmojoje lankytojų 

knygoje, kurią pradėjo rašytojas Antanas Žu-
kauskas-Vienuolis. Klėtelė tapo šiandieninio 
Anykščių muziejaus komplekso pradžia.

Klėtelę tik kirviu 1826 m. (data įrėžta 
staktoje) pastatė poeto ir vyskupo Antano 
Baranausko tėvas Jonas Baronas buvusiame 
Anykščių priemiestyje Jurzdike. 1839 m. klė-
telė perkelta į dabartinę vietą. Antanas Bara-
nauskas mėgo klėtelėje ilsėtis, čia jis sukūrė 
poemą „Anykščių šilelis“ (1858–1859 m.). 

Poeto brolio Jono Baranausko anū-
kas rašytojas Antanas Žukauskas-Vienuolis 
1921 m. tėvų testamentu Baranauskų sklypą 
gavo kaip palikimą. Jis buvusio Baranauskų 
namo vietoje pasistatė namą, kuriame gy-
veno iki pat savo mirties. Išsaugojo ir klė-
telę – čia sunešė Baranausko asmeninius 
daiktus, baldus, kitus eksponatus. Klėtelė 
nuo 1927 m. pradėta lankyti kaip muziejus, 
o 1945 m. oficialiai paskelbta Antano Bara-
nausko memorialiniu muziejumi. Tai buvo 
pirmasis memorialinis muziejus Lietuvoje. 

1945 m. A. Vienuolis oficialiai paskiria-
mas šio muziejaus direktoriumi, juo dirbo 
iki mirties – 1957 m. rugpjūčio 17 d. Rašy-
tojo rūpesčiu pastatytas klėtelės apsauginis 
gaubtas (archit. Jonas Kvašys). Rašytojas, jo 
paties pageidavimu, palaidotas savo sody-
boje. 1957 m.  A. Vienuolio name įkurtas ra-
šytojo memorialinis muziejus.                                 ■

 
 A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko 

memorialinio muziejaus informacija
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iŠventasis Jurgis – (ne)užmirštas Lie-
tuvos globėjas. Parodos katalogas - Tra-
kų istorijos muziejaus leidinys.

Leidinys –  Trakų salos pilyje 
2016 m. balandžio–liepos mėnesiais 
veikusios tarptautinės parodos „Šven-
tasis Jurgis – (ne) užmirštas Lietuvos 
globėjas“, kurią rengė Trakų istorijos 
muziejus, bendradarbiaudamas su ki-
tais Lietuvos muziejais, kolekcininkais 
bei nuolatiniu partneriu iš Lenkijos 
– Olštyno Varmijos ir Mozūrų muzie-
jumi, katalogas. Tai trečioji Trakų isto-
rijos muziejaus leidinių serijos Specta-
culo et colllectio knyga.

Šv. Jurgis (275–303) nuo se-
novės garbinamas ir Rytų, ir Vakarų. 

Nepaisant legendų, iš tikrųjų žinoma tik tai, kad jis buvo krikščionis ka-
reivis, nukankintas Palestinoje. V a. Šv. Jurgis buvo įtrauktas į šventojo 
Jeronimo martirologiją greta žymiausių karžygių kankinių Demetrijaus, 
Mauricijaus, Martyno, Sebastijono. Šv. Jurgis nuo seno laikomas riterių, 
karių, ginklininkų, ūkininkų, skautų, žirgų ir apskritai gyvulių globėju nuo 
visų ligų. Laikui bėgant, pagerbiant šventąjį, įvairiose šalyse jo atvaizdas 
buvo kaldinamas ant monetų, vaizduojamas banknotuose, buvo kuriami 
jo vardo ordinai, vienas jų – imperatoriaus Zigmanto Liuksemburgiečio 
1408 m. įkurtas pasaulietinis riterių Slibino ordinas, kuriam priklausė ir 
Lietuvos kunigaikštis Vytautas Didysis. Šv. Jurgis vaizduojamas pasaulio 
ir Lietuvos miestų herbuose (Varnių, Marijampolės, Prienų), jo vardu va-
dinamos 25 Lietuvos bažnyčios. Šv. Jurgis yra Vilniaus arkivyskupijos ir 
Lietuvos globėjas. 

Parodai atrinkta ir kataloge publikuojama 350 unikalių XVI–XX a. 
eksponatų: medinės skulptūros, tapybos darbai, graviūros, šventųjų pa-
veikslėliai, medaliai, monetos, banknotai ir kitos muziejinės vertybės, 
kuriose pavaizduotas šventasis Jurgis. Parodos katalogo sudarytojai Vir-
gilijus Poviliūnas, Oleg Ševeliov. 

Vilnius-Trakai, 2016. 259 p. iliustr. Tiražas 400 egz.

Vykintas Vaitkevičius.  Senosios Lietu-
vos šventvietės. Joniškio rajonas. Kny-
ga – Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus 
leidinys.

Leidinyje publikuojama 2015–
2016 m. archyvuose ir bibliotekose su-
rinkta, žvalgomose ekspedicijose tiks-
linama ir pildoma informacija ir žinios 
apie baltų religijos šventvietes Joniškio 
rajone. Leidinys turėtų sudominti ne tik 
istorikus, tyrinėjančius mitologinį pa-
veldą, bet turėtų būti įdomus daugeliui 
skaitytojų, nes čia nagrinėjami su švent-
viečių paieška, apsauga ir tyrimais susiję 

klausimai. Leidinyje aprašomos 225 vietos, skelbiamos jų geografinės 
padėties koordinatės, matavimai, daug archeologinių, istorinių, tautosa-
kinių ir etnologinių žinių, 1780–1949 m. žemėlapių iškarpos, schemos ir 
nuotraukos. Tai pirmasis toks išsamus Lietuvos šventviečių sąvadas, jis 
tęsia autoriaus jau atliktus Žemaitijos (1998), Rytų Aukštaitijos (2006) 
šventviečių tyrinėjimus ir pradeda Žiemgalos šventvietėms skirtų leidi-
nių rinktinę. Leidinio autorius ir sudarytojas prof. dr. Vykintas Vaitkevi-
čius. 

Šiauliai: išleido K. J. Vasiliausko įmonė „Lucilijus“, sp. AB Spauda, 2016. 
190 p. Tiražas 500 egz.

Salys Šemerys. Apie vėjus burėse, gal-
voje ir kišenėse. Atsiminimai. Knyga – 
Lietuvos jūrų muziejaus leidinys.

Lietuvos jūrų muziejus pristato 
lietuvių poeto avangardisto, „Keturių 
vėjų“ sąjūdžio dalyvio, buriuotojo, peda-
gogo Salio Šemerio atsiminimus, kurie 
suteikia galimybę į XX a. pr.–XX a. 6-ojo 
dešimtmečio Lietuvos istorinius įvykius 
pažvelgti poeto amžininko akimis. Unika-
liame leidinyje pirmą kartą publikuojami 
poeto-avangardisto, keturvėjininko Salio 
Šemerio prisiminimai, kurie buvo saugo-
mi Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės ir 
Lietuvos jūrų muziejaus archyvuose. Atsi-
minimai, pastabos, apmąstymai supažin-

dina su Vilkaviškio gyvenimu iki Pirmojo pasaulinio karo. Pasakoja apie 
lietuvių karo pabėgėlių literatūrinę veiklą ir rūpesčius Voroneže (Rusija). 
Skaitytojas vedžiojamas avangardinės literatūros bohemos vieškeliais 
tarpukario Kaune. Sužinome apie Klaipėdos krašto ir uostamiesčio mo-
kytojo kasdienybę. Daug dėmesio skiriama buriavimui Baltijos jūroje. 
Aprašytos lankytos vietos, šalys, linksmi ir liūdni nutikimai. Salys Šeme-
rys – pirmasis lietuvių buriuotojas, užfiksavęs ir plačiausiai perteikęs 
kartais romantiškus, kartais dramatiškus liudijimus. Knygos sudarytojas 
istorikas Dainius Elertas.

Klaipėda: Lietuvos jūrų muziejus, sp. UAB BALTO print, 2016. 356 p. 
Tiražas 400 egz.

Julija Daniliauskienė. Būtis karpi-
niuose. Albumas-katalogas – Šiaulių 
„Aušros“ muziejaus leidinys.

Leidinyje, susidedančiame iš al-
bumo ir katalogo, pristatomas Šiaulių 
„Aušros“ muziejuje sukauptas tauto-
dailininkės, tarptautinį pripažinimą 
pelniusios popieriaus karpinių meis-
trės Julijos Daniliauskienės (1926–
2009) kūrybinis palikimas. Supažindi-
nama su J. Daniliauskienės asmenybe, 
apžvelgiama jos kūryba, pateikiama 
bibliografija. Albumas iliustruotas me-
niniu požiūriu vertingiausiais karpi-
niais, atspindinčiais karpinių meistrės 
kūrybos šaltinius – tautodailę, gamtą 
ir jautrią meninę prigimtį. kataloge pateikiami Šiaulių „Aušros“ muzie-
juje saugomų kūrinių aprašai. Leidinys skirtas visiems, besidomintiems 
tradicine Lietuvos daile, kultūra ir istorija. Leidinio sudarytojos Viktorija 
Daniliauskaitė, Odeta Stripinienė. 

Šiauliai: išleido Šiaulių „Aušros“ muziejaus leidykla; sp. UAB „Petro of-
setas“, 2017. 304 p.: iliustr. Tiražas 500 egz.

Arkitektas Lionginas Šepka. Knyga –  
Rokiškio krašto muziejaus leidinys.

Leidinyje pristatoma garsiausio 
XX a. Lietuvos dievdirbio Liongino Šepkos 
(1907–1985) kūryba, kuriai būdinga ne-
varžoma fantazija, apibendrintos, origina-
lios formos bei ornamentai. L. Šepka kūrė 
žmogaus ūgio figūras, didžiules erdvines 
kompozicijas ir drožinius, telpančius del-
ne. Leidinyje publikuojama per 150 darbų 
fotografijų, menotyrininkės dr. Alės Po-
čiulpaitės straipsnis ir muziejininkės Mari-
jonos Mieliauskienės įžanginis žodis. Lei-
dinio sudarytojos Marijona Mieliauskienė 
ir Dalia Kiukienė.

Vilnius: sp. UAB „Petro ofsetas“, 2017. 162 p.: iliustr. Tiražas 500 egz.

Greitumo velniai. Parodos katalogas 
– Energetikos ir technikos muziejaus 
leidinys.

„Greitumo velnias“ – taip 
1928 m. žurnalas „Mūsų dienos“ pava-
dino motociklų „prabėgimo“ dalyvius. 
Leidinyje pristatomi Energetikos ir 
technikos muziejaus 2016 m. sureng-
toje to paties pavadinimo jungtinėje 
parodoje eksponuoti Lietuvos mu-
ziejuose ir privačių kolekcininkų rin-
kiniuose išsaugoti tarpukario Lietuvos 
ir tuo metu Lenkijos sudėtyje buvusio 

Vilniaus automobilių ir motociklininkų sporto apdovanojimai, varžybų 
dalyvių atminimo suvenyrai ir klubų atributika. Sąlyginai trumpo laiko-
tarpio – XX a. trečiojo ir ketvirtojo dešimtmečių – eksponatai atspindi ne 
tik turtingą šių kraštų automobilių ir motociklų sporto istoriją, bet ir di-
delę istorinę bei meninę varžybų apdovanojimų vertę, jų įvairovę ir auto-
rių išradingumą. Katalogo sudarytojas ir tekstų autorius Ričardas Žičkus.

Vilnius: sp. UAB „Petro ofsetas“, 2016. 52 p.: iliustr. 
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