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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. liepos 30 d. netoli Vilniaus esan-
čiame Europos centro muziejuje „Europos 
parke“ visuomenei pristatyta žymaus meni-
ninko Sasono Soferio (Sasson Soffer, 1925–
2009) skulptūra „Midmien“. 
L. Bielinio nuotr.

2017 m. rugpjūčio 20–26 d. Estijos nacio-
naliniame muziejuje Tartu vyko tarptau-
tinio bendradarbiavimo projekto „Baltijos 
muzeologijos mokykla“ mokymai, kuriuose 
dalyvavo ir muziejininkai iš Lietuvos. 
J. Šakare nuotr.

2017 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos muziejų aso-
ciacija paskelbė Lietuvos muziejų kultūrinio 
svetingumo programos pradžią. 
J. Jankauskienės nuotr.

2017 m. rugsėjo 8 d. Žemaičių muziejus 
„Alka“ minėjo muziejaus įkūrimo 85-ąją 
sukaktį ir Žemaitijos kaimo ekspozicijos        
50-metį. L. Norvaišienės nuotr.

2017 m. rugsėjo 14 d. Šiaulių „Aušros“ mu-
ziejus pristatė parodą „Piliakalniai be pilių“, 
skirtą Piliakalnių metams. 
J. Kirkilaitės nuotr.

2017 m. rugsėjo 22 d. Mažosios Lietuvos 
istorijos muziejuje atidaryta S. Gudo foto-
grafijų paroda „Pagoniška Lietuva: kuršių ir 
žemaičių piliakalniai.“ 
Z. Mazaliauskaitės nuotr.

2017 m. rugsėjo 27 d. Jono Basanavičiaus gimtinėje Ožkabalių kaime (Vilkaviškio r.)            
uždaryta „Lietuvos muziejų kelio“ programa „Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai“. 
J. Kirkilaitės nuotr.
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kelias šiuolaikinio muziejaus link

XX a. pabaigoje–XXI a. 
pradžioje vykę politi-

niai, ekonominiai, socialiniai 
ir technologiniai pokyčiai nu-
lėmė viešojo sektoriaus insti-
tucijų kaitos poreikį ir dides-
nius kokybės reikalavimus. 

Išryškėjus tuo metu vyravusios naujo-
sios viešosios vadybos teorijos siūlytų prie-
monių trūkumams, viešojo sektoriaus re-
formų pagrindu užsienio valstybėse tapo 
naujojo viešojo valdymo idėjos1.  Atsižvel-
giant į šios teorijos siūlomų priemonių ir 
viešojo sektoriaus problemų atitikimą, jomis 
rekomenduojama vadovautis ir Lietuvoje2.

Šiuolaikinio muziejaus pamatas – naujojo 
viešojo valdymo principų taikymas

Naujojo viešojo valdymo principai itin 
aktualūs muziejų sektoriuje, kuris 

per pastaruosius penkiasdešimt metų paty-
rė aiškią transformaciją ir iš kolekcijų saugo-
jimo bei eksponatų demonstravimo erdvės 
tapo atvira bendruomenės atstovavimo vie-

ta3. Pasikeitus veiklos orientacijai, XXI a. mu-
ziejai yra priversti įgyvendinti vadymo poky-
čius. Straipsnyje remiamasi Gailos Anderson 
pasiūlytais „atsinaujinusio“ muziejaus (angl. 
reinvented museum) valdymo principais. 
Toks valdymas iškeliamas kaip priešprieša 
tradiciniam modeliui: jis pasižymi hierarchi-
nio valdymo atsisakymu, bendradarbiavimu 
su kitomis institucijomis, atskaitingumu, re-
akcija į lankytojų poreikius ir bendru paslau-
gų kūrimu4. Būtent šios glaudžiai su naujojo 
viešojo valdymo siūlomomis priemonėmis 
susijusios idėjos gali būti laikomos šiuolaiki-
nio muziejaus valdymo pamatu5.  

G. Brown Goode yra sakęs, jog netobulė-
jantis muziejus yra miręs, o miręs „muziejus“ 
– tik erdvė, pripildyta medžiaga, iš kurios ga-
lėtų būti sukurtas tikras muziejus6. Jei XX a. 
viduryje muziejams keliami reikalavimai 
apsiribojo kolekcijų saugojimu ir ekspona-
tų demonstravimu lankytojams, šiandien 
visuotinai sutariama, jog viena svarbiausių 
muziejaus funkcijų – atstovavimas visuo-
menės interesams7. Veiklos orientacijai pa-
sislinkus nuo kolekcijų link lankytojų, XXI a. 
muziejai yra priversti įgyvendinti valdymo 
pokyčius, kad išlaikytų aktualumą ir įgyven-
dintų pavestas funkcijas. 

Šiuo aspektu Lietuvos muziejų situaci-

_________________________________
1 Šiame straipsnyje bus vartojama naujojo viešojo valdymo sąvoka, apibrėžianti viešųjų reikalų tvarkymą užtikrinant konstruktyvų 
valstybės institucijų, privataus sektoriaus ir visuomenės bendradarbiavimą, įstaigų skaidrumą ir atskaitingumą.
2 Nakrošis Vitalis, Viešojo valdymo reformos Lietuvoje: kodėl ir kuo reikia pakeisti Naująją viešąją vadybą? Politologija, 1 (61), 2011,    
p. 65–98, <http://www.zurnalai. vu.lt/politologija/article/viewFile/8283/6155>.
3 Weil Stephen E., From Being about Something to Being for Somebody. The ongoing Transformation of the American Museum, 
Sandell Richard ir Janes Robert R. (sud.), Museum Management and Marketing, Oxon: Routledge, 2007, p. 32.
4 Anderson Gail (sud.), Reinventing the Museum. The Evolving Conversation on the Paradigm Shift. Second edition, Plymouth: Alta-
Mira Press, 2012, p. 1–4.
5 Šiame straipsnyje sąvoka „šiuolaikinis muziejų valdymas“ bus vartojama kaip naujojo viešojo valdymo priemonių taikymo Lietuvos 
muziejuose sinonimas.
6 Goode George Brown, The Relationships and Responsibilities of Museums. Science, New Series, 2(34), 1895, 197–209, <https://
www.jstor.org/stable/pdf/1622598.pdf>.
7  Weil Stephen E., From Being about Something to Being for Somebody. The ongoing transformation of the American museum.       
Kn. Richard Sandell ir Robert R. Janes (sud.), Museum Management and Marketing, Oxon: Routledge, 2007, 32.

Rasa BORTKEVIČIŪTĖ
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jos negalima vertinti vienareikšmiškai. Aki-
vaizdu, kad naujojo viešojo valdymo idėjos 
nėra svetimos: dalyje muziejų veiklą regla-
mentuojančių dokumentų (Muziejų verti-
nimo nuostatuose ir Muziejų plėtros strate-
ginėse kryptyse 2015–2020 m.) nurodomi 
šiuolaikinio muziejaus valdymą atitinkantys 
uždaviniai ir priemonės. Dokumentuose 
akcentuojamas muziejų veiklos skaidrumo, 
atskaitingumo ir nuolatinio tobulėjimo po-
reikis, pabrėžiama tarpsektorinio bendra-
darbiavimo, rinkodaros priemonių taikymo, 
piliečių įtraukimo svarba. Nors veikiantys 
teisės aktai fragmentuotai sudaro teorines 
prielaidas naujojo viešojo valdymo taiky-
mui, praktinis šių priemonių paplitimas Lie-
tuvos muziejuose nežinomas, kadangi nėra 
atlikti empiriniai srities tyrimai. 

Vis dėlto muziejų valdymo spragas išryš-
kina lankytojų nuomonė: vertindami muzie-
juose teikiamų paslaugų kokybės pokytį per 
2014 m., daugiau nei pusė respondentų nu-
rodė nepastebėję jokių pokyčių, o tik trečda-
lis manė esant teigiamų muziejų veiklos pa-
kitimų. Negana to, „Gyventojų dalyvavimo 
kultūroje ir pasitenkinimo kultūros paslau-
gomis“ tyrimas atskleidė, kad 2014 m. pagal 
gyventojų lankymosi muziejuose ar galeri-
jose rodiklį Lietuva atitiko arba turėjo kiek 

aukštesnį nei 27 ES šalių rodiklį, o 2017 m. 
Lietuva pateko į grupę šalių, kurių gyvento-
jai muziejuose ar galerijose lankosi mažiau-
siai8. Idealiojo šiuolaikinio muziejaus tipo, 
teisinio reglamentavimo ir veiklos praktikų 
neatitikimas kelia poreikį išsiaiškinti naujojo 
viešojo valdymo priemonių paplitimą Lietu-
vos muziejuose, kas leistų nustatyti jų taiky-
mą lemiančius veiksnius bei pateikti reko-
mendacijas, padėsiančias sėkmingiau taikyti 
šiuolaikinio muziejų valdymo įrankius.

Naujojo viešojo valdymo priemonių      
paplitimas Lietuvos muziejuose

2017 m. kovo–balandžio mė-
nesiais atlikto tyrimo 

duomenys9 atskleidžia, jog Lietuvos mu-
ziejuose taikomos kai kurios naujojo viešo-
jo valdymo priemonės. Vis dėlto rezultatai 
rodo, kad muziejų personalas yra nepakan-
kamai susipažinęs su šiuolaikinio muziejų 
valdymo samprata, lankytojai į veiklą daž-
niausiai įtraukiami tik paviršutiniškai, muzie-
jų misijos dažnai nėra pagrindiniai jų veiklos 
vedliai ir, nors yra pakankamai atviri visuo-
menei, muziejai nėra linkę kritiškai vertinti 
savo veiklos. 

Nors absoliuti dauguma apklaustųjų nu-
rodė muziejų veikloje naudojantys šiuolaiki-
nio muziejų valdymo metodus, šis terminas 
nėra pakankamai paplitęs tarp vadovaujan-
čio personalo. Tai rodo tiek pačių respon-
dentų komentarai, tiek pateikti atsakymai, 
kuriuose nurodoma, jog „šiuolaikiškai“ val-
domame muziejuje sprendimus priima tik 
muziejaus vadovybė, o veikloje nebendra-
darbiaujama nei su lankytojais, nei su kitų 
sektorių institucijomis. Remiantis tuo galima 
manyti, jog muziejų personalas savo veikloje 
labiau vadovaujasi praktine patirtimi, intui-

_________________________________
8 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Gyventojų dalyvavimo kultūroje ir pasitenkinimo kultūros paslaugomis tyrimo atas-
kaita, Vilnius, 2017, <https://lrkm.lrv. lt/uploads/lrkm/documents/files/2017%20Gyventoju%20dalyvavimo%20kulturoje%20tyri-
mo%20ataskaita.pdf>.
9 Bortkevičiūtė Rasa, Lietuvos muziejų valdymas: kelias šiuolaikinio muziejaus link. Politologija, 4(88), 2017, p. 36–65, <http://www.
zurnalai.vu.lt/politologija/article/view/11152>.
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jamas muziejaus darbas, o ne teorinėmis 
konstrukcijomis. 

Muziejai taip pat išlieka pakankamai 
uždaromis institucijomis, čia nedirbantys 
asmenys retai įtraukiami į sprendimų priė-
mimą. Įstaigose vyrauja konsultacinio po-
būdžio požiūris į lankytojus, o privačiojo 
sektoriaus atstovai dažniau vertinami kaip 
paslaugų tiekėjai nei ekspertines žinias su-
teikti galintys partneriai. Nors muziejuose 
plačiai taikoma tarpsektorinio bendradar-
biavimo praktika, dažniausiai tai – informa-
cijos mainai ar naudojimasis paslaugomis, o 
ne bendra kūrybinė veikla. 

Svarbu paminėti, kad muziejaus veiklo-
je taip pat ne visada remiamasi ilgalaikiais 
prioritetais: trečdalis apklaustųjų nurodo 
besivadovaujantys tik metine veiklos strate-
gija, tiek pat jų įvardija misiją kaip pagrindinį 
muziejaus veiklą nulemiantį veiksnį. Panašią 
reikšmę respondentai suteikia ir lankytojų 
poreikių tenkinimui bei finansinei situacijai 
– nepastoviems veiksniams, kurie neleidžia 
apibrėžti muziejaus specifikos ir veikti užsi-
brėžto tikslo link. Respondentų pateikti ko-
mentarai leidžia teigti, jog misijos įgyvendi-
nimo sėkmingumas yra susijęs su muziejaus 
finansinėmis galimybėmis. Dėl šios ar kitų 
priežasčių misija ne visuomet traktuojama 
kaip veiklos atspirties taškas.

Didžioji dalis muziejų yra linkę dalytis 
informacija apie savo veiklą ir pasiektus re-
zultatus. Vis dėlto svarbesniu kriterijumi čia 
tampa tai, jog muziejų veiklą retai vertina 
nešališki vertintojai, tuo tarpu menkai tikė-
tina, jog darbuotojų ar muziejaus vadovo 
atliekamas vertinimas bus objektyvus. Ne-
gana to, muziejai nėra linkę savo iniciatyva 
kreiptis į LR Kultūros ministeriją, prašydami 
atlikti paslaugų vertinimą, kas nurodo men-
ką kritiškos refleksijos ir jos gautais rezulta-
tais pagrįsto veiklos tobulinimo siekį. 

Kodėl muziejuose (ne)taikomos           
viešojo valdymo priemonės? 

Vertinant 2017 m. balandžio–gegužės 
mėnesiais vykdyto kokybinio tyri-

mo10 metu nagrinėtas šiuolaikinio muziejų 
valdymo (ne)taikymo priežastis, svarbu pa-
minėti, kad, nors visi veiksniai yra glaudžiai 
susiję tarpusavyje, pastebėta, jog pagrin-
diniu muziejaus valdymo šiuolaikiškumą 
nulemiančiu veiksniu laikytinas institucijos 
vadovo požiūris. Nesant tvirtos muziejų po-
litikos, vadovai muziejaus veiklą gali laisviau 
interpretuoti ir plėtoti pagal savo asmenines 
nuostatas. Pastebima tendencija, kad ilgiau 
muziejuose dirbantys vadovai ir darbuoto-
jai labiau pasisako už tradicinio muziejaus 
vertybių išsaugojimą, o trumpesnį laikotarpį 

dirbantys muziejininkai įžvelgia poky-
čių poreikį ir vertina muziejaus veiklą iš 
lankytojo perspektyvos. 

Svarbia problema tyrimo metu 
įvardytas vieningos muziejų politikos 
stygius. Nors šiuolaikinio muziejų val-
dymo idėjas atliepiančių Muziejų plė-
tros strateginių krypčių 2015–2020 m. 
sukūrimas gali būti pozityvus žingsnis 
siekiant atnaujinti Lietuvos muziejų 
valdymą, tai – tik viena dėlionės deta-
lė. Kol kas muziejininkų bendruomenė 
į jų laikymąsi žiūri kaip į papildomą for-

_________________________________
10 Bortkevičiūtė Rasa, Lietuvos muziejų valdymas: kelias šiuolaikinio muziejaus link. Politologija, 4(88), 2017, p. 36–65, <http://www.
zurnalai.vu.lt/politologija/article/view/11152>.
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– LR muziejų įstatymas – skatina muziejus 
susikoncentruoti ties eksponatų kaupimu ir 
saugojimu. Negana to, muziejų vadovai jau-
čiasi nepakankamai įtraukiami į strateginių 
dokumentų kūrimą, teisės aktų turinys ne vi-
sada atliepia jų poreikius, todėl kyla nepasi-
tenkinimas (ši, hierarchinio valdymo proble-
ma gaji ir muziejų vidaus valdyme). Nesant 
aiškiai apibrėžtos muziejų veiklos krypties, 
vadovai labiausiai remiasi savo požiūriu, pa-
siteisinusiomis praktikomis ir privalomais 
teisės aktais.

Dar vienas muziejų valdymą komplikuo-
jantis veiksnys – kompleksinė muziejų finan-
savimo problema. Pirma, šiuo metu muziejų 
personalas nėra motyvuojamas keisti veiklą, 
kadangi muziejaus finansavimas nepri-
klauso nuo pasiektų rezultatų. Antra, mo-
tyvuojami nėra ne tik muziejų vadovai, bet 
ir darbuotojai, kadangi maži muziejininkų 
atlyginimai nėra pakankami pritraukti ar iš-
laikyti savo srities specialistus, didžioji dalis 
darbuotojų nurodo veikiantys vedini en-
tuziazmo ir savirealizacijos siekio. Trečia, 
norėdami plėsti ir tobulinti veiklą, muziejų 
vadovai dažniausiai turi galvoti ne tik apie 
koncepciją, bet ir ieškoti papildomų finan-
savimo galimybių, kadangi steigėjo finan-
savimas įprastai pakankamas tik kasdienei 
muziejaus veiklai palaikyti. Svarbu paminėti, 
jog pokyčiais suinteresuoti vadovai nurodo 
randantys būdų pasiekti papildomą finan-
savimą. Tai, viena vertus, skatina muziejų 
tarpsektorinį bendradarbiavimą ar paslaugų 
plėtrą, kita vertus, atitraukia šias institucijas 
nuo pagrindinės jų veiklos. 

Šiuolaikinio muziejų valdymo priemonių 
taikymas Lietuvos muziejuose yra komp-
leksinis reiškinys – dėl tarpusavio sąsajų jį 
lemiančius veiksnius sudėtinga vertinti at-
skirai, taip pat skiriasi kiekvienai LR muziejų 
įstatyme nurodytai muziejų grupei keliami 
reikalavimai ir veiklos specifika. Vis dėlto ga-
lima įžvelgti tam tikras tolimesnės veiklos 
kryptis. 

Kokie vidaus valdymo pokyčiai                 
reikalingi muziejų „atsinaujinimui“?

Vertinant muziejaus vidaus valdymą, 
svarbu atsižvelgti į horizontaliojo 

valdymo principų diegimą. Nors kiekybinio 
tyrimo rezultatai rodo, kad į valdymo proce-
sus įtraukiama didžioji dalis muziejų darbuo-
tojų, kokybinis tyrimas atskleidė, jog perso-
nalas ne visuomet jaučiasi išklausytas: tai 
mažina darbuotojų motyvaciją ir galimai turi 
neigiamą poveikį veiklos kokybei. Nepaisant 
to, kad dideliuose muziejuose, turinčiuose 
ne tik po kelis skyrius, tačiau ir atskirai vei-
kiančius padalinius, sunku išvengti sprendi-
mų priėmimo centralizacijos, horizontaliojo 
valdymo diegimas būtinas dėl kelių aspektų. 
Viena vertus, atitinkamos srities specialistai 
geriau įžvelgia kasdienėje veikloje kylančias 
problemas ir poreikius, antra vertus, nesant 
dideliam darbo užmokesčiui, galimybė bent 
iš dalies realizuoti savo idėjas tampa stip-
riausia veiklos motyvacija. Dėl šių priežasčių 
muziejų vadovams, atsižvelgiant į instituci-
jos dydį ir struktūrą, svarbu rasti patogią dar-
buotojų įtraukimo formą: mažiesiems mu-
ziejams ja gali tapti kas savaitę vykstantys 
kolektyvo susirinkimai, didiesiems – nuola-
tinis suinteresuotųjų šalių įtraukimas, išklau-
symas ir realus atsižvelgimas į darbuotojų 
nuomonę. 

Ne ką mažiau svarbus ir bendruomenių 
įtraukimo klausimas: norint išlaikyti aktualu-
mą ir netapti vienkartinio apsilankymo vieta, 
muziejams svarbu palaikyti nuolatinį ryšį su 
lankytojais – aiškintis jų poreikius, pageida-
vimus ir lūkesčius muziejaus atžvilgiu. Bent 
kartą per tris mėnesius vykstantis muziejaus 
darbuotojų ir muziejaus veikla suinteresuo-
tų žmonių susitikimas, konstruktyvus lanky-
tojų idėjų svarstymas parodytų muziejaus 
atvirumą, pastangas keistis. Tai ne tik padėtų 
auginti nuolatinių, drauge muziejų kurian-
čių lankytojų būrį ir didintų veiklos kokybę, 
bet ir stiprintų įsitraukiančiųjų pilietines ver-
tybes ir tvarią visuomenės raidą.
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muziejų sektoriaus valdyme

Kokybinis tyrimas atskleidė, kad Lie-
tuvoje stinga vieningos muziejų po-

litikos, esamas sektoriaus veiklos reglamen-
tavimas yra daugialypis ir neveiksmingas 
– muziejų vadovai jį priima kaip formalumą, 
o ne veiklos kryptį nurodančią pagalbą. Tai 
lemia ryškius muziejų veiklos kokybės skir-
tumus ir vadovo reikšmės išaugimą: nuo jo 
priklauso muziejaus krypties pasirinkimas 
ir teisės aktų interpretacija. Norint spręsti 
šią problemą, svarbus aiškios muziejų poli-
tikos suformavimas. Dabartinis LR muziejų 
įstatymas reprezentuoja tradicinį požiūrį, o 
šiuolaikišką viziją siūlančių Muziejų plėtros 
strateginių krypčių 2015–2020 m. įgyvendi-
nimas nėra privalomas visiems muziejams. 
Muziejai skiriasi dydžiu, veiklos pobūdžiu, 
muzealijomis, todėl konkrečiai apibrėžtų 
užduočių taikymas visiems muziejams ne-
būtų įmanomas, tačiau reikalingas bendros 
veiklos krypties nustatymas. Norint pasiekti 
šį tikslą, svarbi nauja, XXI a. muziejaus aktua-
lijas ir vertybes atliepianti LR muziejų įstaty-
mo redakcija. Muziejų vadovai šį dokumentą 
įvardija kaip pagrindinę atramą, todėl svar-
bu, jog būtų sukurtas kokybiškas veiklos pa-
matas. Tuo metu Muziejų plėtros strateginės 
kryptys 2015–2020 m. galėtų tapti nuolat 
atnaujinamomis muziejų politikos gairėmis, 
tobulinamomis atsižvelgiant į Lietuvos mu-
ziejų situaciją ir pasaulines tendencijas. 

Antrasis reikšmingas pokytis – muziejų 
vidaus valdymui siūlytas horizontalusis prin-
cipas turėtų būti perkeltas į viso sektoriaus 
veiklą. Įtraukiant muziejų vadovus į strategi-
nių dokumentų formavimą, pastarieji labiau 
atlieptų realybę, esamus poreikius, nebūtų 
tik teorinis, „iš viršaus“ nuleistas konstruktas. 
Nors muziejų vadovų nuomonei turėtų ats-

tovauti Muziejų tarybą, susidaro įspūdis, jog 
jos veikla galėtų būti veiksmingesnė11: stin-
ga tiesioginio kontakto su muziejų vadovais, 
jų konsultacijų. Dėl šios priežasties siūlytina 
aktyvinti Muziejų tarybos veiklą, ją verčiant 
reprezentatyvesne ir labiau muziejininkų 
interesus atstovaujančia institucija. Taip pat 
svarbu sudaryti sąlygas asmeniniam muzie-
jų vadovų tobulėjimui, kad šiuolaikinių val-
dymo priemonių taikymas atrodytų ne kaip 
grėsmė, o kaip veiklos privalumas. Valstybės 
pagalba čia būtų visą gyvenimą trunkančio 
mokymosi sistemos palaikymas, tačiau šio 
mechanizmo efektyvumui reikalingas atski-
ras tyrimas.

Galiausiai, atliktą mokslinės literatūros 
analizę papildžius kokybinio tyrimo rezulta-
tais nustatyta, kad, siekiant gerinti muziejų 
veiklos ir valdymo kokybę, būtini finansavi-
mo modelio pakeitimai. Šiuo metu muziejai 
nėra motyvuojami keistis – jiems tenkantis 
finansavimas nepriklauso nuo veiklos ko-
kybės ar pasiektų rezultatų. Būtų tikslinga 
muziejams skiriamas lėšas sieti su institu-
cijos metinio plano įgyvendinimu – toks 
principas naudingas, kadangi skatintų ak-
tyvesnius muziejų pokyčius, didintų veiklos 
kokybę, atskleistų su didesnėmis problemo-
mis susiduriančius muziejus. Svarbi būtų ne 
tik bendroji motyvacija, bet ir muziejuose 
dirbančių specialistų atlyginimų didinimas 
ar priedų sistemos iš muziejaus uždirbtų 
lėšų sukūrimas, leisiantis pritraukti ir išlaikyti 
aukštos kvalifikacijos specialistus.          ■

Rasa Bortkevičiūtė – Vilniaus universiteto 
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto 
viešosios politikos analizės magistro programos 
studentė. Straipsnis parengtas pagal VU TSPMI 
2017 m. apgintą bakalauro darbą.

_________________________________
11 Portale muziejai.lt pateikiami Muziejų tarybos posėdžių protokolų išrašai, paskutinysis jų įvestas 2015 m. gegužę. Skaitant išrašus, 
susidaro įspūdis, jog, vertinant Muziejų plėtros strategines kryptis 2015–2020 m., daugiau dėmesio skirta dokumento pateikimui, 
o ne turiniui. Pavyzdžiui, nutarta: „siūlyti Kultūros ministerijai pagal posėdžio metu išsakytas pastabas keisti dokumento retoriką, 
problemoms įvardinti pasirenkant neutralesnius žodžius.“ Lietuvos Respublikos Kultūros Ministerijos Muziejų taryba, 2015 m. sausio 
7 d., Nr. EK14-1, Vilnius, <http://www.muziejai.lt/Muziejininkams/images/mt_2014_12_04.pdf>.
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Kultūros objektų aktualiza-
vimo 2014–2020 m. pro-

grama sudaro sąlygas Lietu-
vos muziejams rekonstruoti 
ir modernizuoti nacionalinio 
kultūros paveldo pastatus, iš-
plėsti muziejų teikiamas pa-
slaugas.

Šilutės H. Šojaus muziejuje planuojamos                         
naujos ekspozicijos ir paslaugos

2017 m. birželio 22 d. tarp VšĮ 
Centrinės projektų valdy-

mo agentūros ir Šilutės rajono savivaldybės 
administracijos buvo sudaryta finansavimo 
ir administravimo sutartis dėl projekto „Ši-
lutės H. Šojaus dvaro pastatų komplekso 
įveiklinimas, pritaikant viešiems kultūros po-
reikiams“. Projekto vertė – 452 832 Eur. Iš ES 
struktūrinių fondų lėšų skiriama 384 907 Eur. 

Projekto tikslas – įveiklinti Šilutės H. Šo-
jaus dvaro pastatus, pritaikant juos viešiems 

kultūros, edukacijos ir mokslo poreikiams. 
Dvaro centrinių rūmų, Restauracijos cent-
ro (buvusio tvarto-karvidės) ir Etnografi-
jos-edukacijos centro (buvusio tarnų namo) 
patalpos rekonstruotos 2012–2014 m., ta-
čiau turimi eksponatai ir įranga neužtikrino 
pakankamo kultūros paslaugų prieinamu-
mo ir interaktyvumo. 

Projekto metu bus parengta muzie-
jaus patalpų ekspozicijų koncepcija, vidaus 
dizaino techninis projektas, įsigyti dau-
giafunkciniai baldai, apšvietimo, kompiute-
rinė, ekspozicijų ir visa kita reikalinga įranga. 
Įveiklintuose Šilutės H. Šojaus dvaro patal-
pose bus vykdomi tyrimai, įrengta moder-
ni ekspozicija, rengiami klasikinės muzikos 
koncertai, parodos, edukacinės veiklos, eks-
kursijos po dvarą ir istorinį dvaro parką, bus 
teikiamos senosios spaustuvės paslaugos, 
vykdomas neformalus vaikų ir suaugusių 
švietimas. Restauravimo (amatų) centre bus 
vykdomas medžio ir metalo, popieriaus (do-
kumentų), tekstilės vertybių konservavimas 
ir restauravimas. 

Šilutės H. Šojaus muziejaus istorija sie-
kia XIX a. pabaigą. 1889 m. iš Klaipėdos kilęs 

Hugo Šojaus dvaro pastatas. I. Skablauskaitės nuotr.

ES investicijos padės 
įveiklinti istorinius pastatus
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nas iš žinomiausių Klaipėdos krašto žmonių, 
pasireiškusių Rytų Prūsijos ekonominėje ir 
kultūrinėje veikloje, nupirko senąjį Šilokar-
čemos dvarą. Matydamas, kaip greitai dėl 
pramonės revoliucijos XIX a. nyksta tradici-
jos ir verslai, dviejuose rūmų kambariuose 
pradėjo kaupti Klaipėdos krašto etnografi-
nius eksponatus. Tai buvo pirmasis muziejus 
Klaipėdos krašte, jau tuo metu prieinamas 
inteligentijai, mokslininkams.

Antrojo pasaulinio karo metais dvaras 
ir dvaro muziejus labai nukentėjo nuo ten 
apsistojusios Raudonosios armijos. 1948 m. 
dvaro pastatai perduoti sodininkystės ir bi-
tininkystės mokyklai, muziejus perkeltas į 
namą Šilutės miesto centre ir tapo Šilutės 
kraštotyros muziejumi. 1965 m. įvykdžius 
reorganizaciją, Šilutės kraštotyros muziejus 
tapo Klaipėdos kraštotyros muziejaus filialu. 
1980 m. uždarytos pagrindinės Šilutės mu-
ziejaus ekspozicijos. Tik 1990 m., kai muzie-
jaus steigėju tapo Šilutės rajono savivaldybė, 
įvyko kardinalūs pokyčiai – paruoštos nau-
jos Šilutės muziejaus ekspozicijos, pradėti 
eksponuoti patys vertingiausi Hugo Šojaus 
kolekcijos eksponatai. Tik 2015 m. balandžio 
9 d. muziejui suteiktas Šilutės Hugo Šojaus 
muziejaus vardas, o gegužės 30 d. muzie-
jininkams įteikti restauruoto Hugo Šojaus 
dvaro raktai. 

H. Šojaus vizija išpildyta – kadaise jis yra 
pasakęs, kad muziejus be dvaro rūmų yra 
neįsivaizduojamas. Aktualizavimo programa 
leis buvusį dvarą dar labiau pritaikyti muzie-
jinei, kultūrinei, mokslinei veiklai. 

Bus įveiklintas istorinis hebrajų             
gimnazijos Tarbut pastatas

Viešoji įstaiga Centrinė projektų val-
dymo agentūra 2017 m. rugpjūčio 

31 d. pasirašė sutartį su Valstybiniu Vilniaus 
Gaono žydų muziejumi dėl projekto „Isto-
rinio hebrajų gimnazijos Tarbut pastato,         
Pylimo g. 4, Vilnius, aktualizavimas“. Projekto 

vertė – 5 000 000 Eur, finansavimas skiriamas 
iš ES struktūrinių fondų lėšų.

Valstybiniam Vilniaus Gaono žydų mu-
ziejui (toliau – VVGŽM) priklausantis istori-
nio hebrajų gimnazijos Tarbut pastatas yra 
valstybės saugomas kultūros paveldo objek-
tas, tačiau iki šiol dar nė karto nebuvo re-
montuotas. Projektu siekiama nenaudojamą 
pastatą aktualizuoti, didinant jo patrauklu-
mą visuomenei. Numatyta vykdyti pastato 
tvarkybos ir kapitalinio remonto darbus, įsi-
gyti modernioms kultūros paslaugoms teikti 
būtiną įrangą ir baldus. 

Pastate planuojama įkurti kultūros ir dai-
lės meno centrą, kuriame būtų teikiamos 
patrauklios kultūros paslaugos. Tikimasi, 
kad šis centras taps unikaliu traukos centru. 
Čia  planuojama rengti parodas, organizuo-
ti įvairaus pobūdžio edukacinius renginius, 
kūrybines dirbtuves, dienos stovyklas, kon-
ferencijas, dalykinio turizmo veiklas, rengi-
nius ir kt.

Gimnazijos Tarbut pastatas buvo pasta-
tytas 1898–1901 m. paties projekto autoriaus 
Tadeušo Rostvorovskio lėšomis, rekonstruo-
tas 1915–1920 m. Po rekonstrukcijos jame 
trumpai veikė Josifo Epšteino gimnazija, vė-
liau įkurta elitinė Tarbut žydų gimnazija. Tar-

Pastatas Pylimo g. 4 Vilniuje šiandien. 
P. Račiūno nuotr.
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inovatyvia žydų švietimo sistema ir skleidė 
modernią hebrajų kultūrą žydų diasporo-
je Rytų Europoje. 1940 m. gimnazija buvo 
uždaryta, o po 1941 m. nacionalizavimo 
pastate įkurtas vaikų darželis, po to veikė ta-
rybinių darbuotojų kursai prie Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybos. 1992 m. pastatas patikėji-
mo teise perduotas tuometiniam Valstybi-
niam žydų muziejui (dabar – VVGŽM).

Šis pastatas yra vienas reikšmingiausių 
po karo ir sovietinės okupacijos išlikusių 
objektų, turėjęs didžiulę reikšmę prieška-
rinei Lietuvos žydų (litvakų) kultūrai, todėl 
šiame pastate bus steigiamas naujas VVGŽM 
padalinys – Litvakų kultūros ir tapatybės 
muziejus. 

Lietuvos žydai – litvakai – ir jų palikuo-
nys, pasiekę reikšmingų kultūros ir mokslo 
aukštumų, turėjo didelės įtakos Lietuvos 
ir pasaulio kultūros bei civilizacijos raidai. 
Steigiamo Litvakų kultūros ir tapatybės mu-
ziejaus vizija: tapti istorinių ir kultūrinių at-

radimų bei savos tapatybės suvokimo vieta 
šalies ir užsienio lankytojams, atskleidžiant 
ne tik pasaulyje žinomų litvakų santykį su 
Lietuva, bet ir pristatant reikšmingą mažiau 
žinomų ar užmirštų litvakų mokslininkų, me-
nininkų, politikų veiklą. 

Litvakų kultūros ir tapatybės muziejus, 
remiantis išsaugotais eksponatais ir moder-
niausiomis technologijomis, sieks patrauk-
liai ir šiuolaikiškai atskleisti savitus Lietuvos 
žydų kultūros ir meno fenomenus, žydų kil-
mės išeivių iš Lietuvos miestų ir miestelių 
indėlį į pasaulio kultūros ir mokslo pažangą. 
Planuojama ypatingą dėmesį skirti eduka-
cijai, prisidėti įveikiant negatyvius stereoti-
pus, įsisenėjusius mitus bei antisemitizmo 
apraiškų priežastis, ugdyti jauniausių kartų – 
moksleivių, studentų – pasitikėjimą kultūra, 
menais, mokslu, savo kūrybinėmis galimy-
bėmis, padėti formuotis visą Lietuvos istori-
ją aprėpiančiai šiuolaikinei Lietuvos piliečio 
tapatybei.           ■

Parengta pagal LR kultūros ministerijos, 
Šilutės H. Šojaus muziejaus ir VVGŽM informacijąHebrajų gimnazijos „Tarbut“ mokinių ir mokytojų 

grupinis portretas, 1927 m. VVGŽM rinkinio nuotr.



LIETUVOS MUZIEJAI 2017’312

Be
nd

ra
da

rb
ia

vi
m

as Paskutinė 2017 m. „Lietuvos
muziejų kelio“ programos stotelė – 
J. Basanavičiaus gimtinėje
Jolita KIRKILAITĖ

Artėjančio Valstybės atkū-
rimo 100-mečio išvaka-

rėse „Lietuvos muziejų kelias“ 
simboliškai kvietė į šimtą pro-
gramos „Vasario 16-osios kū-
rėjai ir puoselėtojai“ renginių, 
kuriuos paruošė 55 muziejai 
iš visos Lietuvos. 

Dėmesys – iškiliausioms asmenybėms 

Jau tapo tradicija, kad, prasidėjęs ge-
gužės 18-ąją, Tarptautinę muziejų die-

ną, „Lietuvos muziejų kelias“ baigiasi rugsė-
jo 27-ąją, Pasaulinę turizmo dieną. 2017 m. 
programa „Vasario 16-osios kūrėjai ir puose-
lėtojai“ simboliškai prasidėjo Lietuvos nepri-

klausomybės šauklio, poeto Maironio gim-
tinėje Pasandravyje (Raseinių r.), o uždaryta 
vieno iškiliausių Lietuvos visuomenės veikė-
jų, Nepriklausomybės akto signataro Jono 
Basanavičiaus gimtinėje Ožkabalių kaime 
(Vilkaviškio r.).

Projektu „2017 m. Lietuvos muziejų ke-
lias: Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai“ 

buvo tęsiamas kultūros 
paveldo aktualinimo, kul-
tūrinio turizmo plėtros ir 
kultūros bei meno sklai-
dos edukacinis projektas 
„Lietuvos muziejų kelias“, 
skirtas Lietuvos valstybės 
atkūrimo 100-mečiui. Pa-
sitinkant jubiliejų, šiais 
metais visuomenei buvo 
pristatyti muziejuose su-
kaupti įdomūs ekspona-
tai, vietovės, kiti atminties 

J. Basanavičiaus gimtinės sodybos Ožkabalių kaime 
pagrindinis pastatas – stuba

J. Basanavičiaus gimtinės sodybos klėtyje eksponuo-
jami įvairūs buities daiktai, namų apyvokos reikme-
nys, tekstilė ir įrankiai.
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buriantys renginiai, kuriais buvo prisimena-
mi prie Lietuvos valstybės atkūrimo prisidė-
ję ir ją puoselėję žmonės: rašytojai, švietėjai, 
dailininkai, Nepriklausomybės akto signata-
rai ir kitos išskirtinės asmenybės.

Renginiai tema „Vasario 16-osios kūrėjai 
ir puoselėtojai“ ilgiau nei 4 mėnesius vyko 
55-iuose Lietuvos muziejuose. Per šį laiką 
šeštus veiklos metus skaičiuojantis projektas 
„Lietuvos muziejų kelias“ visuose penkiuose 
šalies regionuose kvietė į turiningas veiklas 
ir renginius, kuriuos aplankė kelios dešim-
tys tūkstančių besidominčiųjų iškiliausiomis 
Lietuvos valstybės atkūrimui nusipelniu-
siomis asmenybėmis. Muziejai parengė per 
30 meno ir istorinės dokumentikos parodų, 
virtualių parodų ir atnaujintų ekspozicijų, 
organizavo 8 mokslines konferencijas ir pa-
skaitas, 14 kultūrinės atminties vakarų ir po-
piečių, 16 edukacinių programų užsiėmimų 
ciklų bei pažintinių-teminių ekskursijų, kūry-
binių dirbtuvių, meno plenerų ir instaliacijų.

Akcentas –                                              
Nepriklausomybės laimėjimai

Ožkabaliuose vykusiame programos 
uždarymo renginyje muziejininkai 

susirinkusiems pristatė ekspozicijas, eduka-
cines programas, Lietuvos tautinio atgimimo 
ąžuolyną, surengė vik-
toriną „Pažink Sūduvos 
krašto signatarus“. Bai-
giamojoje konferencijo-
je aptarti 2017 m. „Mu-
ziejų kelio“ rezultatai, 
diskutuota apie 2018 m. 
temą „Nepriklausomy-
bės metų ženklai“. Lietu-
vos muziejų asociacijos 
valdybos pirmininkas 
Raimundas Balza, kal-

bėdamas apie kitų metų temą, akcentavo, 
kad jubiliejiniais Valstybės atkūrimo metais 
projekto renginiai turėtų apmąstyti ir šiuo-
laikiškai pateikti svarbiausius Lietuvos Res-
publikos 1918–1940 m. laimėjimus, paženk-
linusius mokslo, menų, kultūros, švietimo 
raidą, pramonės, diplomatijos ir kitų sričių 
plėtrą.

Valstybės 100-mečiui skirtas ciklas

Lietuvos valstybės atkūrimo 100-me-
čiui skirtam Lietuvos muziejų aso-

ciacijos projektui pradėta ruoštis dar 
2013 m. Tada nuspręsta pradėti 5-erių metų 
ciklą, kurio kiekvienų metų tema lydėtų iki 
valstybei svarbios datos minėjimo 2018 m. 
2014 m. muziejai kvietė pažvelgti į sukaup-
tas archeologines vertybes, 2015 m. – į lietu-
vių liaudies meną, 2016 m. – į įvairias dvarų 
kultūros formas. 

Projektas „2018 m. Lietuvos muziejų ke-
lias: Nepriklausomybės metų ženklai“ jau 
įtrauktas į 2018-ųjų – Europos kultūros pa-
veldo metų – įgyvendinimo Lietuvoje LR 
kultūros ministerijos veiksmų planą.

Išsami Lietuvos muziejų kelio programa 
kasmet pateikiama portalo www.muziejai.lt 
specialiai  projektui sukurtame tinklapyje.   ■

J. Kirkilaitės, D. Mukienės nuotr.

Ožkabaliuose aptarti 
2017 m.  „Muziejų kelio“ 
rezultatai
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planuose – nauja ekspozicija
Virginija PALUCKIENĖ

Kitąmet viloje „Anapilis“ 
planuojama įrengti ir vi-

suomenei pristatyti analogų 
Vakarų Lietuvoje neturinčią, 
šiuolaikišką, interaktyvią eks-
poziciją.

Nuo 2014 m. veikiantis Palangos kuror-
to muziejus savo fonduose jau yra sukaupęs 
nemažai eksponatų, organizuoja įvairius 
renginius, kuriuose mielai lankosi palangiš-
kiai ir kurorto svečiai. Nuo pirmųjų savo gy-
vavimo dienų muziejus aktyviai įsiliejo į kul-
tūrinį gyvenimą, tačiau jis bus pilnavertis tik 
tada, kai turės nuolatinę ekspoziciją, įdomiai 
pristatančią Palangos kraštą, jo istoriją ir čia 
gyvenusias bei kūrusias unikalias asmeny-
bes. 

Tuo tikslu Palangos kurorto muziejus 
ir Pavilostos savivaldybė (Latvija) 2017 m. 
pradėjo įgyvendinti tarptautinį projektą „Pa-
langa. Pavilosta: Jūros padiktuota istorija“. 
Abu miestai turi nemažai panašumų, mat 
jų krantus skalauja Baltijos jūra, kuri darė ir 
tebedaro didelę įtaką šių miestų raidai ir tra-
dicijoms. Planuojama, kad tiek Palangos ku-
rorto, tiek Pavilostos kraštotyros muziejuose 
iki 2018 m. vasaros bus įrengtos interakty-
vios ekspozicijos, kurių dėka muziejai taps 
dar patrauklesni lankytojams. 

Abiejų miestų gyventojai taip pat bus 
pakviesti dalyvauti dviejuose konkursuose 

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Palangos kurorto ir Pavilostos kraštotyros muziejų. 
Palangos kurorto muziejaus archyvo nuotr.
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– gražiausios kultūros paveldo nuotraukos 
ir įdomiausio eksponato. Abiejų konkursų 
laureatai bus apdovanoti, o atrinktos gra-
žiausios kultūros paveldo nuotraukos – eks-
ponuojamos Lietuvoje ir Latvijoje. Taip pat 
planuojama išleisti Palangos kurorto muzie-
jaus įkūrimo istoriją pristatantį lei-
dinį, išversti jį į keturias kalbas. Bus 
sukurta ir mobili programėlė, skirta 
pažinti Palangą ir Pavilostą. 

Gegužės 24 d. vyko pirmasis 
projekto partnerių susitikimas, ku-
rio metu sudaryta projekto valdy-
mo grupė, nustatytos pagrindinės 
įgyvendinimo procedūros, patvir-
tintas veiklų planas, preliminarios 
renginių ir susitikimų datos.

Birželio 21 d. Latvijoje vykusio 
antrojo projekto „Palanga. Pavilos-
ta: Jūros įkvėpta istorija“ partnerių 
susitikimo metu apžiūrėtos Pavilos-
tos kraštotyros muziejaus patalpos, 
kuriose bus įrengta pagal projektą 
numatyta nauja ekspozicija, susitar-
ta dėl konkrečių interaktyvios eks-
pozicijos pasikeitimo datų, apsvars-
tyta projekto reklaminė kompanija.                

Projektą, kuris pradėtas 2017 m. 
balandžio mėnesį, planuojama 
baigti iki 2019 m. sausio 31 d. Pro-
jektą finansuoja 2014–2020 m. 
Interreg V-A  Latvijos ir Lietuvos 
bendradarbiavimo per sieną pro-
grama (Europos regioninės plėtros 
fondo bendrasis finansavimas –                    
542 488,15 Eur). Pagrindinis pro-
jekto tikslas – padidinti programos 
vietovės lankytojų skaičių, gerinant 
ir plėtojant kultūrinio ir gamtos pa-

veldo objektus, paslaugas ir produktus.       ■

Daugiau informacijos:
www.latlit.eu ir www.europa.eu

Tarptautinio projekto „Palanga. Pavilosta: 
Jūros padiktuota istorija“ partnerių 

pirmasis susitikimas. Palangos kurorto 
muziejaus archyvo nuotr.

Projekto dalyviai apžiūrėjo patalpą, 
kur bus įrengta Pavilostos muziejaus 
ekspozicija. Pavilostos savivaldybės 
archyvo nuotr.
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Sasono Soferio skulptūra
Gintaras KAROSAS

Netoli Vilniaus esančiame 
Europos centro muzieju-

je Europos parke 2017 m. lie-
pos 30 d. visuomenei pristaty-
ta žymaus menininko Sasono 
Soferio skulptūra „Midmien“.  
Renginyje dalyvavo iš Niujor-
ko atvykusi menininko žmona 
Stella Sands.

Išgarsėjo kaip viešųjų erdvių menininkas

Talentingas tapytojas ir skulptorius 
Sasonas Soferis (Sasson Soffer, 1925–

2009) gimė Bagdade (Irakas), o pripažini-
mo sulaukė Jungtinėse Amerikos Valstijose. 
Pirmąsias piešimo pamokas jis gavo iš savo 
tėvo jo studijoje, vėliau, paaštrėjus arabų 
konfliktui su Izraeliu, pasitraukė į Iraną, o 

dar vėliau – į Jungtines Amerikos Valstijas. 
1950–1954 m. Soferis studijavo meną Niu-
jorke, Bruklino koledže, kur tuo metu dėstė 
Adas Reinhardas (Ad Reinhardt), Burgoinas 
Dileris (Burgoine Diller) ir Markas Rotko 
(Mark Rothko). Pastarasis tapo jo gyvenimo 

draugu ir mentoriumi, rė-
musiu Soferį per visą jo kar-
jerą.

Soferio kūrybą įkvė-
pė Polio Klė (Paul Klee) ir 
Choano Miro (Joan Miro) 
kūryba. 1958 m. Niujorke 
jis surengė pirmąją perso-
nalinę parodą, o 1962 m. 
žurnale „Art in America“ 
(„Amerikos menas“) buvo 
pristatytas kaip naujasis 

Sasono Soferio kūrybą pristatė 
menininko žmona Stella Sands 
(nuotr. dešinėje, šalia – Europos 
parko įkūrėjas Gintaras Karosas). 
L. Bielinio nuotr.
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trimačius meno kūrinius ir tapo plačiai ži-
nomas kaip viešųjų erdvių menininkas, ku-
riantis konceptualias ir abstrakčias skulptū-
ras. Kiek vėliau menininkas savo trimačiams 
sumanymams pradėjo naudoti nerūdijančio 
plieno vamzdžius ir stiklą.

Menininkas surengė daug parodų JAV, 
o Niujorko miesto Vitnio (Whitney) Ameri-
kos meno, Olbraito-Nokso (Albright-Knox), 
Indianapolio muziejuose ir kitose viešosiose 
erdvėse jo darbai tapo pastovių ekspozicijų 
dalimi. Paskutinės penkios parodos, dar jam 
gyvam esant, buvo surengtos Grendstrito 
(Grandstreet) galerijoje Niujorke.

Modernaus meno pavyzdys

1998 m. buvo įsteigtas Sasono 
Soferio fondas (Sasson 

Soffer Foundation). 2006 m. Ist Hamptono 
miestui (East Hampton, Niujorkas) fondas 
perleido 5 akrus žemės Soferio skulptūrų 
parkui įkurti.

Europos parko muziejui šio fondo do-
vanota skulptūra „Midmien“ buvo sukurta 
aštuntojo dešimtmečio pradžioje. Ši įdomi 
nerūdijančio plieno skulptūra tarsi sujun-
gia muziką ir vizualųjį meną, tai – šiam me-
nininkui ypač būdingas darbas, jo kūrybos 
„vizitinė kortelė“. Europos parko muziejus 
ypač dėkingas Sasono Soferio fondui, jo sie-
lai menininko žmonai Stellai, šiame fonde 
dirbusiai idėjos sumanytojai ir organizatorei 
menininkei Brigitai Krasauskaitei už įspūdin-
gą indėlį į Europos parko pastovią meno kū-
rinių ekspoziciją.

Sasono Soferio kūrinys Europos parke – 
tai tikro modernaus meno skulptūra, kokių 
dabar retai bepasitaiko. Džiugu, kad nuo 
šiol Europos parko lankytojai galės mėgau-
tis puikiu ekspresionistiniu bei virtuoziškai 
meistriškai atliktu, milžinišku ir gamtinės 
aplinkos visai netrikdančiu talentingo meni-
ninko darbu.           ■

Daugiau informacijos: 
www.europosparkas.lt, www.soffer.org       

Sasson Soffer skulptūra „Midmien“ Europos parke. G. Karoso nuotr.
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išnykę ir išlikę dvarai

Lietuvos nacionaliniame 
muziejuje rugsėjo 28 d. 

pristatyta 2017 m. Vyriausy-
bės kultūros ir meno premi-
jos laureato Arūno Eduardo 
Paslaičio dvarų piešinių paro-
da „Dvarų keliais“.

Parodos autorius sako: „Esu architek-
tas, juo dirbu daugiau kaip 50 metų. 

Manau, kad būtent ši veikla išugdė poreikį 
ieškoti vis kažko naujo, dar neatrasto, tad 
kiekvienas vis naujai pamatytas objektas 
man yra paslaptingas ir žavingas“.

Architektas A. E. Paslaitis, projektavęs 
nemažai pastatų, tarp kurių bene žinomiau-
si yra Seimo viešbutis Gedimino prospekte, 
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
pastatas, jau beveik penkis dešimtmečius 
keliauja po Lietuvą ir buvusias Lietuvos Di-

džiosios Kunigaikštystės žemes ir piešiniuo-
se įamžina mūsų kultūros praeities reliktus.

A. E. Paslaitis teigia, kad kūrybos pra-
džioje jį labiausiai domino sakralinės archi-
tektūros motyvai – bažnyčios, koplytėlės, 
koplytstulpiai, bet pastaruosius 20–30 metų 
jo dėmesį labiausiai traukia viena tema – Lie-
tuvos dvarai.

„Piešiu ir pilis, piliakalnius, pasitaiko įam-
žinti ir vieną kitą švyturį, kaip antai Preilos. 
Na, o dvarai – Lietuvos kultūros dalis, o kul-
tūra yra architektų duona. Architektūrinės 
pastato detalės man tėra dizainas. Mane la-
biau domina dvaras ir aplink jį esančių pas-
tatų visuma, dvaro santykis su gamta, jo isto-
rija. Akį traukia ir dar vienas dalykas – juk visi 
žinome, kad dvarus dažniausiai supa graži, 
išskirtinė aplinka“, – pasakoja A. E. Paslaitis.

Tiesa, architekto teigimu, nors ir yra tvar-
komų, antram gyvenimui prikeltų dvarų, 
tačiau bendra padėtis liūdnoka. Daugelio 
dvarų likimus A. E. Paslaitis gali nesunkiai 

Petešos dvaras. Vilniaus r. 2012. Popierius, akvarelė, tušas, sausas tušas, 71,6×51,8 cm
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nupasakoti vien tik pažvelgęs į kurį nors 
savo piešinį: „Didžioji dalis dvarų, įamžintų 
mano darbuose devintajame dešimtmetyje 
ar anksčiau, pasikeitė, tiesa, vieni – į gerą-
ją, kiti – į blogąją pusę. Kai kurie buvo res-

tauruoti, kiti visai sunyko. Jei pažvelgtume 
į šioje parodoje pristatomus darbus, labai 
nedetalizuojant, galima būtų pasakyti, kad 
dramatiškiausiai susiklostė Anykščių rajone 
esančio Svirnų I dvaro, kurį pirmą kartą nu-
piešiau 2004 m., ir Palonų dvaro Radviliškio 
rajone, nupiešto 2010 ir 2011-aisiais, likimas. 
Pirmasis 2007 m. sudegė, o antrasis 2014 m. 
buvo nugriautas. Tragiški ir kai kurių kitų 
mano pieštų dvarų likimai – Šešuolėlių II, Pa-
širvinčio.“

Paklaustas, ką mano apie iniciatyvas gai-
vinti dvarų kultūrą šalyje, A. E. Paslaitis tei-
gia, kad tai daryti būtina, ir ne tik todėl, kad 
dvarai yra Lietuvos istorijos dalis, bet ir todėl, 
jog tai – kultūros paveldas, esantis natūralio-
je aplinkoje.

Pasak Lietuvos nacionalinio muziejaus 
vyresniosios muziejininkės, parodos kurato-
rės Evelinos Bukauskaitės, A. E. Paslaitis dva-

Parodos autorius A. E. Paslaitis.
K. Stoškaus nuotr.

Kurėnų II dvaras. Ukmergės r. 2014. Popierius, tušas, 71,4×51,2 cm 
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rus savo piešiniuose vaizduoja kaip didingos 
praeities liudytojus.

„Savo darbuose A. E. Paslaitis dvarams 
grąžina didybę ir ypatingą aurą, net jei iš jų 
likę tik griuvėsiai. Būdamas architektas, au-
torius į pirmą planą iškelia dvaro struktūrą, 
eksterjero puošybą ir kitas architektūrines 
detales. Jis dvarą įkomponuoja į gyvą, gal 
šiek tiek iškreiptą kraštovaizdį, dažnai pa-
sitelkia didelius dangaus fono plotus, kuria 
romantiško dvaro vaizdinį“, – A. E. Paslaičio 
kūrybos bruožus apibūdina E. Bukauskaitė.

Per dešimtmetį A. E. Paslaitis sukūrė pus-
antro šimto darbų. Parodoje „Dvarų keliais. 
Arūno Eduardo Paslaičio Lietuvos dvarų 
piešiniai 2007–2017“ Lietuvos nacionalinis 
muziejus pristatė daugiau nei 70 naujausių 
autoriaus kūrinių.             ■

LNM nformacija

Mitriūnų dvaras. Panevėžio r. 2011. 
Popierius, akvarelė, tušas, sausas tušas, 51×71 cm

Pauslajo (Kušleikiškio) dvaras. Kėdainių r. 2014. Popierius, tušas, 69,6×49,3 cm
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Lietuvos Respublikos Sei-
mui 2017-uosius paskel-

bus Piliakalnių metais, Šiau-
lių „Aušros“ muziejus parengė 
parodą, kurioje atgaivinama 
Šiaulių apskrities piliakalnių 
praeitis, apžvelgiami juose 
rasti archeologiniai radiniai.
Paroda „Piliakalniai be pilių“ 
atidaryta 2017 m. rugsėjo 14 d. 
Chaimo Frenkelio viloje. 

Pasakoja praeities istorijas

Šiandien piliakalnius saugo nekilno-
jamosios kultūros vertybės statusas, 

jie tyrinėjami ir saugomi kaip archeologijos 
paminklai, baltų kultūros ir ankstyvosios Lie-
tuvos valstybės simboliai. Neretai jie tampa 
įvairių kultūrinių renginių vieta, yra įtraukia-
mi į turistinius marš-
rutus. 

Žalvario ir gele-
žies amžiais piliakal-
niuose stovėjo me-
dinės pilys, ten virė 
gyvenimas, apie kurį 
liudija žemės pavir-
šiuje dar matomi 
gynybiniai įtvirtini-
mai ir archeologinių 
tyrimų metu surinkti 
radiniai. Rasti ginklai 
pasakoja apie pilių 
gynybą, darbo įran-
kiai – apie kasdienius 
buities rūpesčius, 

papuošalai – apie pilėnų išvaizdos detales 
ir to meto juvelyrikos meną. Pasitaiko itin 
retų radinių – tokie yra Ch. Frenkelio viloje 
eksponuoti trys apeiginiai raginiai kirveliai iš 
Jurgaičių piliakalnio (Šiaulių r.), įrodantys čia 
buvus pagonišką šventvietę.

Visada traukė dėmesį

Medinės pilys nuėjo užmarštin, bet 
lietuviškame kraštovaizdyje savo 

forma išsiskiriantys piliakalniai vis tiek trau-
kė žmonių dėmesį. Apie juos buvo pasakoja-
mos legendos, piliakalnius piešė dailininkai, 
fotografavo fotomenininkai. Piliakalniuose 
nuo pagoniškų laikų susiklosčiusios sakrali-
nės tradicijos tęsiamos. Pavyzdžiui, Jurgai-
čių piliakalnis – dabartinis Kryžių kalnas – iki 
mūsų dienų išliko apeigine gilaus religinio 
turinio vieta. Ne viename piliakalnyje įreng-
tos kapinės – tuo išsiskiria Kurtuvėnų (Šiau-
lių r.), Papilės (Akmenės r.), Raktuvės (Žagarė, 
Joniškio r.) piliakalniai. Į kai kuriuos po per-
traukos, XVI–XVIII a., grįžo gyventi žmonės, 

Audronė ŠAPAITĖ
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kalnyje Žagarėje, Joniškio r.) ar kai-
mai (Kalnelyje, Joniškio r.).

Piliakalniai nepraslydo ir pro savo 
ideologiją siekusių įamžinti politikų 
akis. Būtent prie Salduvės piliakalnio 
(Šiauliai) buvo parinkta vieta sovie-
tinės armijos monumentui. Kol dar 
menkai buvo rūpinamasi kultūros 
paveldo apsauga, piliakalniai daž-
nai nukentėdavo nuo ūkinės veiklos. 
Kai kurių nė pėdsakų neliko: Pilkal-
nis (Šiaulių r.) buvo visiškai sunaikin-
tas kasant žvyrą, Sauginių piliakalnis 
(Šiaulių r.) paskandintas – jį apsėmė 
Bubių tvenkinio vandenys.

Nuo archeologinių radinių                             
iki virtualios dėlionės

Chaimo Frenkelio vilos lankytojai 
parodoje išvydo originalius kon-

servuotus piliakalnių archeologinius radi-
nius, galėjo pasitikrinti savo žinias prie edu-
kacinių stendų, sudėlioti priešistorės laiko 
juostą, „pastatyti“ pilį ant piliakalnio make-
to ar sudėlioti išmanią piliakalnių dėlionę. 
Buvo galima išbandyti ir virtualią dėlionę – ji 
skelbta muziejaus tinklapyje. Paroda buvo 
įtraukta į Lietuvos muziejų kultūrinio svetin-

gumo programą, todėl moksleiviai ir jų gru-
pės parodoje galėjo apsilankyti nemokamai.

Norintys plačiau susipažinti su informa-
cija apie Šiaulių apskrities piliakalnius tai gali 
padaryti virtualioje erdvėje: http://krastoar-
cheologija.fotomuziejus.lt/en/40/piliakal-
niai/show/18/83. 

Ieškantiems aktyvesnių pramogų „izi.
TRAVEL“ programėlėje muziejininkai sukū-
rė interaktyvų maršrutą, leidžiantį išsiruoš-
ti į tikrą kelionę po aplinkinius piliakalnius: 
https://www.izi.travel/en/3e86-siauliu-apy-
linkiu-piliakalniai/lt.         ■

J. Kirkilaitės nuotraukose – 
parodos Ch. Frenkelio viloje atidarymo akimirkos
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kuršių ir žemaičių piliakalniai
Dr. Jonas GENYS

2017 m. rugsėjo 22 d. 
Mažosios Lietu-

vos istorijos muziejuje Klaipė-
doje atidaryta Sauliaus Gudo 
fotografijų paroda „Pagoniška 
Lietuva: kuršių ir žemaičių pi-
liakalniai“, taip pat skirta Pi-
liakalnių metams. 

Parodos data pasirinkta neatsitiktinai 
– norėta įprasminti rudens lygiadienį, 

žinomą kaip senosios pagoniškos kultūros 
kalendorinę šventę, kuri gana aktyviai buvo 
minima ir XIX a. Klaipėdoje.

Renginio metu lankytojai ne tik susitiko 
su autoriumi, išgirdo apie jo sumanytą idėją 

ir jos įgyvendinimą, bet ir sužinojo daugiau 
apie piliakalnius – susirinkusiems apie se-
nuosius kuršių piliakalnius pasakojo archeo-
logai – akademikas hab. dr. Vladas Žulkus ir 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direk-
torius dr. Jonas Genys. 

Ko gero, niekur kitur nėra tiek daug pilia-
kalnių tokiame nedideliam plote, kaip Lietu-
voje. Mūsų krašte suskaičiuota iki tūkstančio 
piliakalnių, bet vis dar naujų atrandama. Se-
nais laikais piliakalniai buvo labai svarbūs, jų 
paskirtis buvo gynybinė, dalis kalvų naudo-
tos kaip šventvietės.

Mintis surengti parodą Sauliui Gudui kilo 
išgirdus, kad 2017-ieji Lietuvoje paskelbti Pi-
liakalnių metais. Fotografas jais domisi jau 
du dešimtmečius, daug jų yra aplankęs. Jo 
nuomone, šiandien piliakalniai yra nepelny-
tai primiršti. 

Imbarės piliakalnis, Kretingos rajonas. S. Gudo nuotr.
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„Pagonybės laikais piliakalniai buvo gy-
vybės, politikos, kulto centrai. Jie atspindėjo 
Lietuvos galybę, tad pamiršti jų negalima. 
Piliakalniai yra reikšmingi Lietuvai“, – paro-
dos atidarymo metu kalbėjo autorius.

Eksponuojamose nuotraukose įamžinta 
14 kuršių ir 6 žemaičių piliakalniai. Klaipėdie-
čiai ir miesto svečiai galėjo pasigėrėti vaiz-
dais iš Žardės, Purmalių, Apuolės, Šatrijos ir 
kitų piliakalnių. Autorius piliakalnius užfik-

savo naudodamas be-
pilotę skraidyklę. Pasak 
jo, pasitelkus šią tech-
niką, galima atskleisti 
tikrą piliakalnių grožį.

Parodą organizavo 
Mažosios Lietuvos isto-
rijos muziejus.        ■

Parodos atidaryme dalyvavo 
(nuotr. iš kairės): MLIM 
direktorius dr. J. Genys, 

akademikas hab. dr. V. Žulkus, 
parodos autorius S. Gudas. 

Z. Mazaliauskaitės nuotr.

Šatrijos piliakalnis, Telšių rajonas. S. Gudo nuotr.
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tautinis kostiumas?

2017 m. rugsėjo 21 d. 
Lazdijų krašto 

muziejuje atidaryta paroda 
„Dzūkų krašto tautinis kostiu-
mas“, skirta Tautinio kostiu-
mo metams.

Paroda parengta iš Alytaus kraštotyros 
muziejaus rinkinių ir papildyta Lazdi-

jų krašto muziejaus bei Punsko (Lenkija) mu-
ziejaus „Senosios klebonijos“ eksponatais.

Renginio dalyvius sutiko ir svečius pri-
statė Lazdijų krašto muziejaus direktorė Dai-
na Pledienė. Alytaus kraštotyros muziejaus 
dailininkė Gintarė Markevičienė renginio 
dalyviams pristatė dzūkų tautinio kostiumo 
ypatumus, apžvelgė jo spalvų išskirtinumą, 
raštų įvairovę ir nešioseną. Dzūkiškas dai-
nas kartu dainuoti kvietė Lazdijų Motiejaus 
Gustaičio gimnazijos folkloro ansamblio „Vo-
verėlė“ atlikėjos, pasipuošusios Dzūkijos re-
giono tautiniais kostiumais.

Tautinis kostiumas – išnykusio šventadie-
nio liaudies kostiumo palikuonis, paveldėjęs 
pastarojo grožį, tapęs svarbiu tautos simbo-
liu, atspindintis mūsų protėvių meninį sko-
nį ir nagingumą. Dzūkijos krašto gyventojai 
tradicinius kaimo drabužius dėvėjo ypač il-
gai, o atskiras jų detales tebevilkė-
jo net po Antrojo pasaulinio karo. 

Šiandien Lietuvoje jau nebeli-
ko vietovių, kur vis dar būtų vilkimi 
tradiciniai šventadieniai drabužiai. 
Seniai pastebėta, kad apie skirtin-
gų tautų papročius, pasaulėjautą 
ir grožio supratimą iškalbingiausiai 
liudija jų drabužiai. Ši mintis pa-
skatino etninių tradicijų savitumą 
išsaugoti ypatingoje simbolinėje 

aprangoje – tautiniuose drabužiuose. Vis la-
biau įsigalintis tautinių drabužių variantas 
– kiek įmanoma tiksliau rekonstruota XIX–
XX a. pradžios lietuvių tradicinė apranga. Ją 
atkurti padeda išlikę senoviniai drabužiai, 
anų laikų piešiniai, aprašymai ir moksliniai 
šio istorinio paveldo tyrinėjimai.         ■

LKM informacija

Parodos atidarymo metu. 
LKM archyvo nuotr.

Dzūkų moterų apranga. LKM archyvo nuotr.
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Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje 2017 m. 
rugpjūčio 17 d. atidaryta fotografijų paroda „Tuojau fo-

tografuoju. Balys Buračas (1897–1972)“, skirta 120-osioms 
kraštotyrininko ir fotografo gimimo metinėms pažymėti. 

Atspindėta aistra fotografuoti

Ekspozicijoje – per 150 vienetų foto-
archyvo ir rankraštinės medžiagos iš 

Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muzie-
jaus  B. Buračo fotodokumentų kolekcijos. 
Parodai pavadinti pasirinkta fotografo die-
noraščio frazė „tuojau fotografuoju“ atspin-
di B. Buračo aistrą fiksuoti ir dokumentuoti. 
Vos pamatęs etnografinių objektų turtingą 
sodybą, dirbančius ar švenčiančius žmones, 
nedelsdamas juos fotografuodavo. 

Parodoje atskleistos visos B. Buračo pa-
mėgtos temos: šventės (dainininkai, ves-
tuvininkai, muzikantai, dirbantys žmonės 

(meistrai, amatininkai), Lietuvos kraštovaiz-
džiai su didingos architektūros ir etnografi-
niais objektais, liaudies meno objektai (au-
diniai, mezginiai, baldai, verpimo įrankiai). 
Ekspoziciją papildė fotomenininko ieškoji-
mai – autoaktai ir stereoskopinės fotografi-
jos. 

Žmonės  su tautiniais drabužiais

Minint 2017-uosius – Tautinio kostiu-
mo metus, parodos akcentu tapo 

žmonių su tautiniais drabužiais nuotraukos. 
Jų skaitmeninius vaizdus galima pamatyti 
virtualioje parodoje „Balys Buračas (1897–

Monika GINEIKIENĖ

Balio Buračo fotografijų parodoje – 
visos jo pamėgtos temos
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(www.limis.lt/virtualios-parodos/).
Stiklo ir filmo negatyvuose užfiksuoti 

žmonės, dėvintys tautinius drabužius: dai-
nininkai, vestuvininkai, muzikantai, švenčių 
dalyviai, nufotografuoti keturiuose etnogra-
finiuose Lietuvos regionuose: Aukštaitijoje, 
Dzūkijoje, Suvalkijoje ir Žemaitijoje. Portre-
tiniams stovinčių ir sėdinčių žmonių atvaiz-
dams būdingas surežisuotas ir reportažinis 
siužetas bei portretuojamojo asmens sudva-
sinimas, o tautiniai drabužiai atspindi nacio-
nalinio kostiumo tendencijas XX a. pradžioje, 
parodo jų dėvėjimo progas. Šiuos drabužius  
žmonės vilkėdavo asmeninių ir valstybinių 
švenčių metu. 

Fotodokumentuose matoma tautinių 
drabužių visuma ir jų detalės. Moterų statu-

są šeimoje atspindi galvos apdangalai: de-
monstruojančių savo vestuvinius drabužius 
galvas dengia kalpokai, puošti dirbtinėmis 
gėlėmis, kitos ryši nuometus, skareles, dėvi 
kepurėles. Vyrų tautiniai drabužiai fotogra-
fijose kuklūs: ilgi balti drobiniai marškiniai 
ir kelnės, liemenės arba tamsūs kostiumai, 
papildyti skrybėlėmis, kepurėmis, juostomis 
ar margomis kojinėmis. Žmonių su tautiniais 
drabužiais fotografijos nukelia stebėtoją į ro-
mantizuotą XX a. tarpukario Lietuvą, parodo 
to periodo tautinio kostiumo madą.

Sukūrė etnografinį Lietuvos paveikslą

Savo pirmąjį dumplinį fotoaparatą         
B. Buračas įsigijo 1915 m., išsimainęs jį 

su vokiečiu į savo įmantriai drožinėtą lazdą. 
Nuo 1928-ųjų atsidėjo kraš-
totyrinei veiklai. B. Buračas 
pirmasis Lietuvoje fotoapa-
ratą panaudojo kraštotyros 
tikslais ir reportažinėmis bei 
dokumentinėmis fotografi-
jomis sukūrė platų ir tikro-
višką etnografinės Lietuvos 
paveikslą, kurį sentimen-
taliai įvardijo: „Tai Lietuvėlė 
vakar...“

Tarptautiniu mastu fo-
tografas buvo įvertintas 
1937 m. Paryžiuje. Pasau-
linėje parodoje „Menas ir 
technika šiuolaikinėje vi-
suomenėje“ už ten ekspo-
nuotą 27 etnografinių foto-
grafijų kolekciją pelnė Didįjį 
aukso medalį. Jis sėkmingai 
bendradarbiavo su „Illustra-
ted London News“, garsią-
ja Larousse enciklopedija, 
čekų, vokiečių spauda.         ■

 

MKČ dailės muziejaus B. Buračo 
fotodokumentų kolekcijos nuotr.
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Rasa AUGUTYTĖ

Lietuvos muziejų asociacija, 
2017 m. rugsėjo 1-ąją ša-

lies mokyklų bendruomenes 
sveikindama Mokslo ir žinių 
dienos proga, paskelbė Lietu-
vos muziejų kultūrinio svetin-
gumo programos pradžią. 

Net keturis mėnesius iki gruodžio 31 d. 
moksleiviai kviečiami nemokamai 

dalyvauti specialiai jiems parengtoje svetin-
gumo programoje, skirtoje Vasario 16-osios 
kūrėjams ir puoselėtojams. 

„Simboliška, kad rugsėjo 1-ąją, kuomet 
prasideda nauji mokslo metai, muziejai at-
siveria moksleiviams ir kviečia prasmingai 
bendradarbiaujant pasitikti Lietuvos valsty-
bės atkūrimo šimtmetį,“ – sakė Lietuvos mu-
ziejų asociacijos vadovas, Šiaulių „Aušros“ 
muziejaus direktorius Raimundas Balza.

Muziejų svetingumo programą ir jos 

temą inicijavo Kultūros ministerija, bendra-
darbiaudama su Lietuvos muziejų asociacija 
ir įvertinusi sėkmingą LMA projekto Lietu-
vos muziejų kelias „Vasario 16-osios kūrėjai ir 
puoselėtojai“ patirtį. Šis muziejus jungiantis 
projektas skatina kultūros prieinamumą, vai-
kų ir jaunimo kultūrinių kompetencijų ugdy-
mą. 

Naujoji iniciatyva 
sujungė visų Lietu-
vos regionų muziejų 
parengtas turiningas 
programas ir įvairias 
edukacines veiklas, su-
teikiančias galimybių 
artimiau pažinti iški-
liausias mūsų krašto 
asmenybes – rašytojus, 
švietėjus, dailininkus, 
Vasario 16-osios akto 
signatarus, žymius po-
litikus, verslo, mokslo,  
sporto atstovus, iš jų 
darbų semtis įkvėpimo 

Muziejai svetingai 
atveria duris moksleiviams
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savo veiklai, kurti unikalų asmeninį santykį 
su šalies paveldu, istorine atmintimi. 

Moksleiviams muziejai siūlo įvairius edu-
kacinius užsiėmimus, kūrybines dirbtuves, 
temines ekskursijas, filmų pristatymus bei 
kitus renginius ir veiklas, kurios suteikia ga-
limybę artimiau pažinti valstybės kūrėjus ir 
puoselėtojus: rašytojus, švietėjus, dailinin-
kus, Nepriklausomybės akto signatarus ir ki-
tas iškilias asmenybes.

Rugsėjo 15 d. Lietuvos jūrų muziejuje 
vykusio oficialaus Lietuvos muziejų kultūri-
nio svetingumo programos atidarymo metu 
kalbėjusi kultūros ministrė Lijana Ruoky-
tė-Jonsson pabrėžė, kad kultūrinio prieina-
mumo skatinimas visoje Lietuvoje yra vienas 
iš svarbiausių šios programos tikslų. Lietu-

vos muziejai turi daug kultūrinių produktų 
ir įdomių edukacinių programų, kurios pui-
kiai tinka vaikų ir jaunimo kompetencijoms 
kultūros srityje ugdyti. Ministrė pabrėžė, kad 
labai svarbu vaikams ir jaunimui padėti už-
megzti unikalų santykį su šalies paveldu ir 
istorija, ypač valstybės atkūrimo šimtmečio 
minėjimo išvakarėse. 

„Kultūra yra vertybinio ugdymo pagrin-
das. Kultūra besidomintis, kultūrą vartojan-
tis, kultūra gyvenantis žmogus visada bus 
iniciatyvus, išmanus ir aktyvus. Jis visada bus 
pilietis, ko Lietuvai ir trūksta“, – pristatydama 
programą, kalbėjo Lijana Ruokytė-Jonsson.

Prie kultūrinės svetingumo programos 
jau prisijungė visi nacionaliniai ir valsty-
biniai muziejai, sulaukta iniciatyvų ir iš sa-
vivaldybių muziejų. Programa bus nuolat 
papildoma ir atnaujinama. Preliminarioje 
programoje pateikta informacija iš 50 įvairių 
Lietuvos muziejų. Bendra muziejų kultūrinio 
svetingumo programa moksleiviams skel-
biama šiuose tinklapiuose: www.muziejai.lt,        
www.muziejuedukacija.lt, taip pat visų prie 
iniciatyvos prisijungusių Lietuvos muziejų 
tiklapiuose.                    ■

LMA archyvo nuotr.
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i Trakų istorijos muziejaus rinkinį
papildė išskirtinis portretas
Alvyga ZMEJEVSKIENĖ

Gavęs Lietuvos kultūros ta-
rybos finansavimą, Trakų 

istorijos muziejus dailės rin-
kinį papildė prancūzų daili-
ninko Liudviko de Silvestre 
Jaunesniojo tapytu Pranciš-
kos Izabelės Sapiegaitės, gra-
fienės de Flemming portretu.

Autorius – žymus portretistas

Šio portreto autorius Liudvikas de          
Silvestre Jaunesnysis1 (pranc. Louis 

de Silvestre le jeune, 1675–1760) buvo as-
meninio Prancūzijos karaliaus Liudviko XIV 
dailininko ir graverio, dailės akademijos ti-
krojo nario Izrailio de Silvestre (1621–1691) 
bei Henrietos Selincart (1644–1680) sūnus2.  
Tėvas buvo pirmasis būsimo dailininko pieši-
mo mokytojas, vėliau jaunuolis mokėsi Kara-
liškojoje tapybos ir skulptūros akademijoje, 
kur jo pedagogai buvo prancūzų klasikinio 
baroko tapytojas Šarlis Lebrenas (pranc. 
Charles Le Brun, Lebrun, 1619–1690) ir svar-
biausias Prancūzijos dailininkas Liudviko XIV 
valdymo metu, garsus dailės pedagogas, 
tapytojas Bonas Bulonis Vyresnysis (pranc. 
Bon de Boullogne, 1649–1717). Dailės stu-
dijas tęsė Romoje. Besimokydamas pas 
Karlą Maratą (it. Carlo Maratta, 1625–1713), 
buvo apdovanotas Romos šv. Luko akade-
mijos premija. Vėliau apsilankė Venecijoje 
ir Lombardijoje. 1702 m., grįžęs į Paryžių, 

buvo priimtas į Paryžiaus Karališkąją dailės 
akademiją, 1704 m. tapo docentu, 1706 m. 
–  profesoriumi. Tų pačių metų sausio 6 d. 
Paryžiuje L. de Silvestre vedė Mariją Kate-
riną Herault (1680–1743), su kuria susilau-
kė septynių vaikų – keturių dukterų ir trys 
sūnų – iš kurių penki vėliau gimė Drezdene.

1720 m. Liudvikas de Silvestre, jau gyve-
nantis Drezdene, buvo paskirtas Paryžiaus 
Karališkosios akademijos prorektoriumi3.  
Dailininkas-„istorikas“ dirbo pastatuose, iš-
tapė keletą svarbių Paryžiaus maldos namų 
altorių (pvz., Sakramento koplyčios Versaly-
je). Jau nuo 1704 m. garsėjo kaip portretis-
tas, eksponuojamas Paryžiaus salonuose. 
Darbų, kurie žinomi iš šio laikotarpio, sąra-
šas negali apibendrinti visos jo veiklos. Ti-
kėtina, kad jau tada buvo kuriami portretai 
pagal privačius užsakymus. 1716 m. Sakso-
nijos kurfiursto, Lenkijos karaliaus, Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Augusto II Stipriojo 
kvietimu dailininkas nuvyko į Drezdeną, ten 
gyveno ir kūrė kitus 32 metus. Jaunajam dai-
lininkui pavyko „užkariauti“ Saksų dvarą, vie-
ną prašmatniausių Europos valdovų dvarų 
po Versalio – L. de Silvestre tapo Karališkojo 
dvaro dailininku. Gyvendamas Saksonijoje 
ne tik tapė daugelio aukštuomenės atsto-
vų portretus, bet taip pat kūrė dekoracijas ir 
interjerus Drezdeno rūmams bei Cvingerio 
(vok. Zwinger) – Saksonijos sostinės Drezde-
no senamiestyje stovinčių barokinių rūmų 
su vidiniu sodeliu ir fontanais) salonams. 
Beje, kadangi Augustas II Stiprusis buvo ATR 
valdovas, Lietuvos Vytis greta Lenkijos heral-

___________________________________
1 Ši pastaba labai svarbi, kad galėtume minimo autoriaus kūrybą atskirti nuo jo brolio, t. p. Liudviko, gimusio 1669 m., darbų.
2 Colin, Armand, L‘art français dans les pays du nord et de l‘est de l‘Europe (XVIIIe–XIXe siècles), Textes et documents publiés par Louis 
Réau, G Lundberg, R.-A Weigert, 1932.
3 Leibetseder, Mathis, Die Kavalierstour – adlige Erziehungsreisen im 17. und 18. Jahrhundert, Böhlau, 2004.
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idinio Aro pavaizduoti virš Cvingerio rūmų 
įėjimo vartų. Aptariamasis dailininkas yra 
sukūręs Saksonijos valdovų rūmų freskas, 
tarp jų ir karališkosios sosto salės, kur taip 
pat jungtiniame heraldiniame valdovo her-
be yra pavaizdavęs Lietuvos Vytį4.  Daug ke-
liaudamas, kartais apsistodavęs Saksonijoje, 
Varšuvoje, Prūsijoje ar Bohemijoje, jis sukūrė 
daugybę darbų.  1727 m. L. de Silvestre pa-
skirtas Drezdeno 
dailės akademi-
jos direktoriumi. 
Ir, nors jo įtaka 
dažnai yra per-
dedama, tačiau 
jis laikytinas vie-
nu įdomiausių 
prancūzų meno 
ir skonio pro-
paguotojų tiek 
Saksonijoje, tiek 
Lietuvos-Lenkijos 
valstybėje. Vien 
dėl šios priežas-
ties nusipelno 
ypatingo dėme-
sio. Panašu, kad 
aistringi Itali-
jos ir Flandrijos 
šedevrų mėgė-
jai – Augustas II 
Stiprusis, vėliau 
jo sūnus ir įpėdinis Augustus III – taip pat 
įvertino Silvestre darbą. 1741 m. rugpjūčio 
mėn. jam netgi suteikė didiko titulą. 

1748 m. jau 74 metų senjoras pasiprašė 
leidimo sugrįžti į gimtąjį Paryžių. Po Pary-
žiaus Karališkosios akademijos rektoriaus 
Šarlio Antuano Kuapelio (pranc. Charles-     
Antoine Coypel, 1694–1752) mirties 1752 m. 
jis grįžo į garbingas rektoriaus pareigas, į ku-
rias bus perrenkamas kasmet iki savo mirties. 
Įvairūs išbandymai apkartino paskutines gy-

venimo dienas – septynerių metų karo pra-
džioje Prūsijos armijai įsiveržus į Saksoniją, 
kur buvo sukoncentruotas visas dailininko 
turtas, suprastėjo jo materialinė padėtis, kuri 
būtų tapusi kritine, jei ne Prancūzijos kara-
liaus Liudviko XV paskirta piniginė pensija. 
1760 m. balandžio 11 d. dailininkas mirė su-
laukęs 85 metų.

Su L. De Silvestre prasidėjo prancūzų ir 
italų menininkų, kurie 
daugiau ne pusę am-
žiaus mėgavosi Sak-
sonijos Vetinų rūmų 
palankumu, era. Šio 
kūrėjo paveikslais gali 
didžiuotis savo dai-
lės rinkiniais besipui-
kuojantys pasaulio 
muziejai. Deja, keleto 
šio dailininko darbų 
visuomenė neteko 
1945 m. – jie sąmo-
ningai buvo suniokoti 
ugnimi5. 

Portreto herojė – aukštuomenės atstovė

Vetinų dinastijos karališkieji rūmai 
įvairiais būdais skatino Abiejų Tautų 

Respublikos (ATR) ir Saksonijos suartėjimą, 
darydami didžiulę įtaką meno ir kultūros 
mainams. Turėtumėm nedelsiant paaiškinti, 
kad suartėjimas įvyko tik valdančiojo elito 
lygiu. Vienas būdų suartinti kilminguosius 
buvo kadetų mokyklų jauniesiems bajorams, 
kurie pasirinktų karininkų tarnybą, įsteigi-

__________________________________
4 Marx, Harald, Die Deckenbilder für Schlafzimmer und Thronsaal des Dresdener Residenzschlosses, Zur dekorativen Malerei des 18. 
Jahrhunderts in Sachsen, Kunstgeschichtliche Disertacija, Halle/Saale, 1971, 65–70 p.
5 Rudlof-Hille, Gertrud, Die Dresdner Galerie. Henschelverlag, Berlin, 1957.

Pranciška Izabelė 
Sapiegaitė-de Flemming.
Louis de Silvestre le jeune,
drobė, aliejus, 
78,5 x 61 cm.
TIM kolekcija
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teritorijoje, Respublikos piliečiai buvo prii-
mami į Dresdner Kadettenschule karališko-
jo biudžeto sąskaita, kur, remiantis buvusio 
mokyklos komendanto Jokūbo Henriko fon 
Flemingo (1667–1728) 1716 m. ataskaita jie 
skaičiuojami tarp visų studentų.

Portrete pavaizduota moteris – Pranciš-
ka Izabelė Sapiegaitė-de Flemming (apie 
1679–1760 / 1764), Pranciškaus Stepono 
Sapiegos (1647–1688, herbas Lapinas, Lis) 
ir Onos Kristinos Sapiegienės / Radvilienės 
(Liubomirskytės) (1650–1701) dukra. Pir-
moji Pranciškos Izabelės Sapiegaitės san-
tuoka buvo sudaryta su Dominyku Radvila 
(?–1698). Likusi našle, 1699 m. ji susižadėjo 
su Jokūbu Henriku fon Flemingu. Tačiau dėl 
neminimų priežasčių santuoka buvo įregis-
truota tik 1701 m. liepos 9 d. Tšebnicos mies-
to cisterių vienuolyno koplyčioje. Ši santuo-
ka buvo ne tik kelių aukštuomenės giminių 
sąjunga, bet ir skirtingų valstybių politinių 
tikslų įgyvendinimas. Grafas J. H. fon Flemin-
gas buvo karinis ir valstybinio masto Sakso-
nijos bei ATR veikėjas, Saksonijos kurfiursto 
(vėliau tapusio ir Lietuvos valdovu), Vetinų 
giminės atstovo Augusto II Stipriojo kariuo-
menės vadas, Saksonijos generolas feldmar-
šalas (1711), karūnos artilerijos generolas 
(1710–1714), Saksonijos ministrų kabineto 
narys (1705–1714), didysis Lietuvos žirginin-
kas (1701–1725). 1717 m. jis Drezdene inici-
javo barokinių Japoniškųjų rūmų statybą. 

Grafienės portretas – epochos atspindys

Šis kūrinys yra ne tik menininko, bet 
ir epochos palikimas, savotiškas do-

kumentas, liudijantis XVIII a. portretinės ta-
pybos lygmenį ir pasakantis ne mažiau nei 
istorinis dokumentas. Portretas pirmiausiai 
yra istorijos šaltinis, galintis labai daug papa-
sakoti apie portretuojamą asmenį, jo sociali-
nį statusą, nuopelnus, socialinę ir kultūrinę 
aplinką, kuriai portretuojamasis priklausė. 
Kita vertus, portretas yra meno kūrinys, at-

spindintis konkrečios kultūros epochos me-
nines nuostatas ir kūrėjo brandą. 

Manoma, kad Vetinų valdomos Lietu-
vos-Lenkijos valstybės moterų drabužiai 
buvo sektinas pavyzdys Saksonijos Dresde-
no rūmuose ir net paveikė kostiumo madą 
Prancūzijoje, kur ATR mada buvo laikoma 
„orientalistine“.  Saksų laikais iškiliausia ATR 
kultūros globėja, įtakinga politikė buvo Ka-
rūnos didžiojo etmono Adomo Mikalojaus 
Seniavskio (1666–1726) žmona Elžbieta 
Elena Seniavska (1669–1729), vadinta „ne-
karūnuota Lenkijos karaliene“.  Dėl plačių 
užsienio ryšių ši dama į ATR sugebėdavo 
„prisivilioti“ žymius menininkus, tarp kurių 
buvo ir Dresdeno rūmų tapytojas Liudvikas 
de Silvestre. 

Portreto svarba akivaizdžiai išryškėjo 
Europos XVIII a. pabaigos–XIX a. pradžios 
dailėje. Tuo metu joks žanras neprilygo port-
retui. Jis tapo madingiausia tapybos sritimi 
visame pasaulyje – ir aukščiausios aristo-
kratijos sluoksniuose, ir tarp miestiečių. Šis 
Pranciškos Izabelės Sapiegaitės, grafienės 
de Flemming portretas neabejotinai yra su 
Lietuvos istorija siejamo tapybos paveldo                       
aktualizacija.           ■
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Muziejus sulaukė netikėtų dovanų

Žemaičių dailės muziejaus 
rinkinį papildė svarbūs 

dokumentai – 1919 m. kuni-
gaikštienės Marijos Oginskie-
nės pasirašytas turto valdymo 
perdavimo aktas ir dvaro tur-
to valdytojo pasas.

Neįkainojamos dovanos

Žemaičių dailės muziejuje surengtos 
konferencijos apie Žemaitijos nacio-

nalinio parko perspektyvas metu muziejaus 
vadovas Alvidas Bakanauskas sulaukė staig-
menos: parko direktoriaus pavaduotojas 
Giedrius Norvaišas jam įteikė dokumentus, 
kuriuos rado savo mamos archyvuose. Tai – 
1919 m. kunigaikštienės Marijos Oginskie-
nės pasirašytas aktas, kuriuo ji dvaro turto 
administratoriui Jonui Petkūnui perduoda 
valdyti turtą, ir Jono Petkūno pasas.

G. Norvaišas, jau daug metų dirbantis 
Žemaitijos nacionaliniame parke, tvirtina 
esąs plungiškis – jam brangus kunigaikščių 
Oginskių dvaras, todėl tai, ką rado pasirau-
sęs mamos archyvuose, nusprendęs pado-
vanoti Žemaičių dailės muziejui, įsikūrusiam 
Oginskių rūmuose.

Žemaitijos nacionalinio parko direktoriaus 
pavaduotojas G. Norvaišas pristatė savo radinį

Oginskių dvaro rūmai. ŽDM archyvo nuotr.
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Muziejaus vadovas gautus dokumentus 
pavadino neįkainojama dovana. Duodamas 
interviu laikraščiui „Plungė“ A. Bakanauskas 
sakė, kad padovanotieji dokumentai labai 
svarbūs dvaro istorijai – iki šiol iš liudytojų, 
ant dokumentų išlikusių parašų buvo žino-
ma, kad našlė M. Oginskienė, prieš Pirmąjį 
pasaulinį karą išvykdama į Poznanę, turto 
administratoriumi paskyrė J. Petkūną, tačiau 
tai patvirtinančio akto nebuvo. 

Dokumentai liudija dvaro istoriją

Akte įrašyta data – 1919 metų gruo-
džio 18 d. Panašu, kad, jau būdama 

Poznanėje, M. Oginskienė tą raštą padikta-
vusi raštininkui, jį Lenkijoje pasirašė notaras. 
Be to, ant dokumento uždėtas kažkurios mi-
nisterijos antspaudas, yra ir jo galiojimą pa-
tvirtinantis Lietuvos pasiuntinybės Vokieti-
joje sekretoriaus parašas. Matyt, J. Petkūnas 
įgaliojimą administruoti M. Oginskienės tur-
tą parsivežė į Lietuvą. Dokumentą patvirtino 
notaras Telšiuose, paskui Kretingoje jis buvo 
išverstas į lietuvių kalbą ir dar kartą patvir-
tintas notaro. „Ir lenkiškas, ir lietuviškas įga-
liojimai yra surišti į vieną, kaip kad tais laikais 
buvo daroma“, – laikraščiui sakė direktorius.

Labai reikšmingas ir J. Petkūno pasas. 
Jame nurodyta, kad jis gimęs 1879 m. Kau-
ne, nuolatinė gyvenamoji vieta – Plungė, 
užsiėmimas – Plungės dvaro tarnautojas. 
Dar užrašyta tautybė, tikėjimas, ūgis, plau-

kų spalva, ypatingos žymės.
Deja, dokumentų būklė nėra 
gera, juos teks restauruoti ir 
konservuoti. Taip pat reikės 
išsiaiškinti, kaip tie doku-
mentai galėjo atsirasti pas  
G. Norvaišo mamą. 

G. Norvaišas laikraščiui 
„Plungė“ pasakojo, kad jo 

mama daug metų dėstė lietuvių kalbą tuo-
metiniame Plungės statybos technikume, 
kuris buvo įsikūręs Oginskių rūmuose, kurį 
laiką netgi gyveno vienoje iš oficinų. Ji visa-
da domėjosi istorine, etnografine medžia-
ga ir ją rinko. Šiuos dokumentus jai atvežęs 
vienas studentas. Gali būti, kad jis – vienas iš 
Šilutėje tebegyvenančių J. Petkūno palikuo-
nių.                  ■

ŽDM informacija

G. Norvaišas archyvinius doku-
mentus įteikė Žemaičių dailės 

muziejaus vadovui A. Bakanauskui 
(nuotr. – dešinėje).

Muziejui dovanotus dokumentus reikės restauruoti. 
O. Šukienės nuotraukos
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dovana Kelmės krašto muziejui
Birutė RADAVIČIENĖ

Kelmės rajono garbės pilietis, Šaulių organizacijos atmi-
nimo puoselėtojas Vytautas Dudėnas 2017 m. rugpjūčio 

mėnesį Kelmės krašto muziejui perdavė aštuoniolika valsty-
bės kūrimąsi simbolizuojančių daiktų.

nuopelnus tarnyboje 1930–1940 m. Medalio 
projekto autorius – skulptorius Jonas Burba. 

Lietuvos kariuome-
nės kūrėjų savanorių 
medalį Lietuvos vy-
riausybė 1928 m. va-
sario 27 d. įsteigė kaip 
specialų apdovanoji-
mą asmenims, kurie 

V. Dudėnas Kelmės krašto muziejaus direktorei D. Žalpienei perduoda Lietuvos karininko kardą. 
Kelmės krašto muziejaus archyvo nuotr.

Tarp dovanotų tarpukario ekspona-
tų – geros būklės Lietuvos karininko 

Vyčio Kryžiaus kavalieriaus kardas su ordino 
kaspino kutu. Taip pat muziejaus mecenatas 
perdavė medalius, kuriais nepriklausomy-
bės pradžioje buvo apdovanojami valstybei 
nusipelnę žmonės. 

Tarp dovanotų eksponatų – Didžiojo Lie-
tuvos Kunigaikščio Gedimino ordino 3-iojo 
laipsnio medalis, skirtas pažymėti žemes-
niojo rango valstybės ir savivaldybių įstai-
gų pareigūnų, kariuomenės puskarininkių 

Lietuvos atsargos 
karininkų karo mokyklos 

baigimo ženklas
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aktyviai dalyvavo 
Nepriklausomybės 
kovose. Medalio 
autorius – Adomas 
Smetona. 

Vytauto Didžio-
jo ordino 3-iojo 
laipsnio be kardų 
medalis įsteigtas 
1930 m. nusipelniu-
siems Lietuvai bei 
žmonijos gerovei 
asmenims pagerbti, 

jo autorius – dailininkas Petras Tarabilda. Ne-
priklausomybės medalis buvo įsteigtas pa-
žymėti Lietuvos Nepriklausomybės paskel-
bimo 10-metį. Juozo Zikaro suprojektuotas 
medalis buvo skirtas masiniam apdovano-
jimui, dalijamas žemiausio rango valstybės 
tarnautojams, Nepriklausomybės kovų vete-
ranams, kariškiams, ūkininkams. 

V. Dudėnas muziejui perdavė įvairių žen-
klų ir ženklelių. Tarp jų – seniūno ir viršaičio 
ženklai, kurių projektus 1933 m. sukūrė dai-
lininkas Vytautas Bičiūnas. Taip pat muzie-
jaus rinkinį papildė Lietuvos karo mokyklos, 
Lietuvos atsargos karininkų karo mokyklos 
baigimo, Vytauto Didžiojo karininkų kursų 

baigimo, Lietuvos ugniagesių organizacijos 
ženkleliai. Daugelio mažosios faleristikos 
eksponatų, vadinamų mažaisiais Lietuvos is-
torijos paminklais, autorystė yra nežinoma, 
dažnai juos kūrė meninio išsilavinimo ne-
turėję žmonės, tačiau jie, nors yra paprasto 
dizaino, bet vertingi kaip tų laikų istorijos 
artefaktai.

Iš Kelmės kilu-
sio ir Jungtinėse 
Amerikos Valsti-
jose gyvenančio 
Vytauto Dudėno 
draugystė su Kel-
mės krašto mu-
ziejumi tęsiasi     
du dešimtmečius, 
jis muziejui jau 
yra padovanojęs 
312 eksponatų. 
Muziejaus mecenatas labai daug prisidė-
jo ir prisideda prie ekspozicijos apie Šaulių 
organizacijos įkūrėją, visuomenės veikėją 
Vladą Putvinskį Kelmės krašto muziejuje kū-
rimo. Jo pastangomis ir lėšomis ekspozicija 
papildyta iš įvairiausių antikvariatų įsigytais 
Šaulių organizacijos spaudos leidiniais, kny-
gomis, ženkleliais, nuotraukomis ir Lietuvos 
valstybės kūrimo simboliais.                             ■

Medaliai ir ženklai iš Kelmės krašto muziejaus rinkinio

Vytauto Didžiojo ordino 
3-iojo laipsnio be kardų 

medalis

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino 3-iojo laipsnio medalis 

Viršaičio ženklas

Seniūno ženklas
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seĮgyvendintas muziejinių vertybių 
restauravimo ir konservavimo 
projektas
Jūratė LAURINAITIENĖ
Lina VAPSEVIČIENĖ

Raseinių krašto istorijos 
muziejus (RKIM) įgyven-

dino didelės apimties restau-
ravimo ir konservavimo pro-
gramą „Muziejinių vertybių, 
atspindinčių Raseinių krašto 
indėlį į Lietuvos valstybingu-
mą, restauravimas ir konser-
vavimas“, skirtą Valstybės at-
kūrimo 100-mečiui. 

2015–2017 m. vykusios programos metu 
restauruoti ir konservuoti 267 pagrindinio 
fondo eksponatai.

Trejų metų 
veiklos rezul-
tatas – reikš-
mingų kilnoja-
mųjų kultūros 
paveldo verty-
bių, raseiniškių 
indėlio į vals-
tybės kūrimą 
1918–1940 m. 

įvertinimas nacionaliniu mastu. Restauruoti 
ir konservuoti išskirtinės vertės RKIM eks-
ponatai: „Raseinių Apskričio Pašto ženklas          
15 k.“, spausdintas 1919 m. Raseiniuose Š. Ka-
dušino spaustuvėje; Lietuvos kariuomenės 
kūrėjų savanorių fotografijos ir apdovanoji-
mų dokumentai; iškilių Raseinių krašto žmo-

Raseinių miesto valdybos ir vaistinės pastatas Nepriklausomybės aikštėje, 1936 m.

Atvirukas 
„Raseinių miesto 
herbas“, sukurtas 
pagal T. Daugirdo 

projektą, XX a. I p.
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se Atgimę eksponatai rodomi muziejaus 
ekspozicijoje „Raseinių kraštas – istorijos rai-
da“. Didžioji restauruotų ir konservuotų mu-
ziejinių vertybių dalis pristatoma Raseinių 
krašto istorijos muziejaus 2017 m. išleistoje 
knygoje-albume „Laiko ir istorijos ženklai Ra-
seinių krašte 1918–2018 m.“

Šiuo pro-
jektu pasiektas 
svarbus mu-
ziejinės veiklos 
tikslas – kul-
tūros paveldo 
vertybių rinki-
mas, restaura-
vimas, sklaida. 
Tai – svarus 
Raseinių krašto 
istorijos mu-
ziejaus indėlis į 
Valstybės atkū-
rimo 100-mečio programą.               ■

RKIM archyvo nuotraukose – eksponatai po        
restauravimo ir konservavimo

Maironis „Pavasario balsai“, 1920 m. Tilžė „Savivaldybė“ Nr. 6, 1934 m.

nių, valstybininkų fotografijos, atvirlaiškiai, 
atvirukai. Taip pat atnaujinti antspauduoti 
krašto įstaigų dokumentai, maironistikos 
kolekcijos eksponatai – skirtingų leidimų 
Maironio kūriniai, fotografijos, leidiniai, skirti 
poeto garbei ir jo kūrybai.

RKIM muziejinių vertybių išsaugojimo 
projekte technologinius tyrimus, restauravi-
mo ir konservavimo darbus atliko aukščiau-
sios kvalifikacinės kategorijos restauratorės 
J. Dulinskienė ir A. Nikienė. 

Gediminaičių stulpai prie Ariogalos, Dubysos šlaite, 1937 m.  

LIETUVOS MUZIEJAI 2017’338
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Šiaulių „Aušros“ muzie-
jaus Chaimo Frenkelio vi-

los ekspozicijos „Provincijos 
dvaras ir miestas“ Galerijoje 
eksponuojamas šiauliečio dai-
lininko Gerardo Bagdonavi-
čiaus (1901–1986) suprojek-
tuotas ir jo šeimos XX a. I p. 
naudotas baldų komplektas: 
kanapa ir dvi kėdės.

Pasirinkimą eksponuoti šį baldų kom-
plektą stilizuotoje dvaro aplinkoje 

lėmė baldų dekoratyvumas ir tai, kad jie pro-
fesionaliai perteikia laikotarpio dvasią: tokie 
ar panašūs baldai galėjo būti naudojami ir 
XX a. I p. Lietuvos dvaruose. Be to, balduose 
dominuoja art deco stiliaus elementai, dėl 
kurių jie labai dera su Chaimo Frenkelio vilos 
interjeru.

Į muziejų baldai pateko 
1986 m. Po G. Bagdonavičiaus 
mirties muziejui juos perdavė 
dailininko našlė Marija Bagdo-
navičienė. Baldų būklė buvo 
labai bloga: trūko ne vieno me-
dinio ir metalinio elemento, 
audinys buvo labai pažeistas, 
nešvarus, sudūlėjęs, skylėtas, 
spyruoklės iššokusios, surūdiju-
sios. Įvertinus baldų komplekto 

Muziejuje pristatomas 
restauruotas baldų komplektas
Jolita KIRKILAITĖ

Restauruotas G. Bagdonavičiaus baldų 
komplektas Ch. Frenkelio vilos ekspo-
zicijoje „Provincijos dvaras ir miestas“. 
V. Andrulienės nuotr.

istorinę ir memorialinę vertę, nutarta jį res-
tauruoti ir taip išsaugoti bei padaryti priei-
namą visuomenei.

Kadangi „Aušros“ muziejaus Restaura-
vimo centre nedirba baldų restauratorius, 
2015–2016 m. baldai buvo restauruojami 
Kaune, Vytauto Didžiojo karo muziejaus 
Restauravimo skyriuje. Restauravimo darbus 
finansavo Lietuvos kultūros taryba.

Dabar restauruoti baldai eksponuojami. 
Dažniausiai muziejaus lankytojams informa-
cija apie eksponatų restauravimą pateikiama 
labai glaustai, tik žodžiu, vedant ekskursiją ar 
yra neprieinama ir nematoma. Siekiant lan-
kytojams parodyti restauravimo svarbą su-
grąžinant buvusią daikto išvaizdą ir jį išsau-
gant, ekspozicijoje, šalia restauruotų baldų, 
nutarta pakabinti stendus su fotografijomis, 
kuriose užfiksuoti baldų restauravimo pro-
cesai, pateikiama išsami kanapos ir kėdžių 
restauravimo darbų eiga. Tai pirmas kartas, 
kai ekspozicijoje šalia pagrindinių duomenų 
apie eksponatus mėginama pateikti žinių ir 
apie jų restauravimo procesą.        ■
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Estijos nacionaliniame muziejuje Tartu 2017 m. rugpjūčio 
20–26 d.  vyko tarptautinio bendradarbiavimo projekto 

„Baltijos muzeologijos mokykla“ mokymai, kurių tema šiais 
metais – „Muziejų informacijos valdymas“.

Turininga programa

Savo patirtimi 
su Lietuvos, 

Latvijos ir Estijos 
muziejininkais mo-
kymuose dalijosi 
dėstytojos – Maija 
Ekosaari, Vapriikki 
muziejų centro (Suo-
mija) projektų vado-
vė, Tarptautinės mu-
ziejų tarybos (ICOM) 
tarptautinio Muziejų 
rinkinių apskaitos ko-
miteto (CIDOC) pir-
mininko pavaduoto-
ja bei Trilce Navarrete, Erasmus universiteto 
Roterdame (Olandija) lektorė, skaitmeninio 
paveldo istorinių ir ekonominių aspektų ty-

rinėtoja ir Olandijos kultūros paveldo skait-
meninės infrastruktūros kūrimo projektų 
vertinimo komisijos narė. 

Baltijos muzeologijos mokykloje –
apie muziejų informacijos valdymą

Sv
et

ur
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Mokymų metu muziejininkai buvo iš-
samiai supažindinti su tarptautiniais doku-
mentais (CIDOC dokumentacijos principai, 
CIDOC CRM), numatančiais muziejų infor-
macijos valdymą. Taip pat pateikti pavyz-
džiai, kaip šie dokumentai pritaikyti Suo-
mijos muziejuose. Didelis dėmesys skirtas 
muziejinių vertybių skaitmeninimui ir vie-
šinimui. Aptartos skaitmeninimo programų 
įgyvendinimo patirtys.

Neatsiejama mokymų 
dalis buvo darbas grupė-
se. Atlikdami dėstytojų 
parengtas užduotis, savo 
patirtimi ir žiniomis dalijosi 
Baltijos šalių muziejininkai. 
Mokymų metu susipažinta 
ne tik su teorine informacija 
apie muziejų informacijos 
valdymą, bet ir buvo atlie-
kamos praktinės užduo-
tys, susijusios su muziejų 
ekspozicijomis bei fondais. 
Mokymų dalyviai turėjo 
progos apsilankyti Tartu 
mieste ir apylinkėse esan-
čiuose muziejuose. 

Tęstinis projektas

Baltijos muzeologijos mokykla yra 
tęstinis, nuo 2004 m. kasmet organi-

zuojamas tarptautinio bendradarbiavimo 
projektas, skirtas Lietuvos, Latvijos ir Esti-
jos muziejininkų profesiniams gebėjimams 
tobulinti ir kultūriniam bendradarbiavimui 
skatinti. Mokykla kasmet organizuojama vis 
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kitoje Baltijos valstybėje. 2004–2007, 2010, 
2013 ir 2016 m. ji vyko Latvijoje, 2008, 2011, 
2014 m. – Estijoje, 2009, 2012, 2015 m. – Lie-
tuvoje. Savaitės trukmės mokymuose kvie-
čiama dalyvauti po 10 muziejų specialistų iš 
kiekvienos Baltijos valstybės.

Mokyklos tikslas – skatinti muziejinės 
minties sklaidą, derinant teorijos ir prakti-
kos aspektus, siekiant Baltijos šalių muziejų 
profesionalėjimo, modernėjimo ir atvirumo 
visuomenei. Mokykloje siūloma pažvelgti 
į muziejų, jo vaidmenį visuomenėje ir ana-

lizuoti iškilusias 
problemas garsių, 
pasaulyje pripažin-
tų muziejininkystės 
teoretikų ir praktikų 
akimis. 

Pagrindinis Bal-
tijos muzeologijos 
mokyklos idėjos au-
torius ir organizato-
rius – Latvijos Res-
publikos kultūros 
ministerijos Kultū-
ros politikos depar-
tamento Muziejų 

skyrius. Mokyklos idėją remia Tarptautinės 
muziejų tarybos (ICOM) Europos regioninis 
skyrius. Savo šalies muziejininkų dalyvavimą 
mokykloje finansuoja Lietuvos, Latvijos ir Es-
tijos respublikų kultūros ministerijos.

2018 m. Baltijos muzeologijos mokykla 
vyks Lietuvoje.          ■

Informacija parengta pagal LR kultūros 
ministerijos ir www.bms.edu.lv informaciją

J. Šakare nuotraukose – 2017 m. Tartu vykusių 
„Baltijos muzeologijos mokyklos“ mokymų akimirkos
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Žemaičių muziejui „Alka“ – 85-eri, 
Žemaitijos kaimo ekspozicijai – 50

2017 m. rugsėjo 8 d. 
Žemaičių muzie-

jus „Alka“ minėjo muziejaus 
įkūrimo 85-ąją sukaktį ir Že-
maitijos kaimo ekspozicijos 
50-metį. 

Pažymėtos sukaktys

Šventinė programa tęsėsi visą dieną 
abiejuose muziejaus padaliniuose. 

Svarbių sukakčių proga muziejų sveikino 
JE Vyskupas Kęstutis Kėvalas ir kiti garbūs 
dvasininkai, LR Seimo narys Valentinas Bu-
kauskas, Telšių rajono savivaldybės adminis-
tracijos direktorius Saulius Urbonas, Telšių 

miesto seniūnas Kazys Lečkauskas, Lietuvos 
nacionalinio muziejaus direktorė Birutė Kul-
nytė, Lietuvos muziejų asociacijos valdybos 
pirmininkas Raimundas Balza, muziejų va-
dovai ir muziejininkai, kiti muziejaus drau-
gai. 

Šventė prasidėjo Luokės folkloro ansam-
blio „Šatrija“ programa, kuri derėjo prie tą-
dien atidarytos Tautinio kostiumo metams 
skirtos parodos „Tautinis kostiumas – graži ir 
nesenstanti mada“ iš Lietuvos nacionalinio 
muziejaus rinkinių. 

Žemaitijos kaimo ekspozicijoje atidary-
tos dvi kitos parodos – „Lietuvių kostiumas 
senose fotografijose“ iš LNM, Maironio lie-
tuvių literatūros muziejaus, Mažeikių mu-
ziejaus ir Žemaičių muziejaus „Alka“ rinkinių 
bei Kristinos Siebaitės „Tradicinių lietuvių de-

Ingrida VAITIEKIENĖ

Žemaičių muziejus „Alka“ pagrindiniai rūmai. L. Norvaišienės nuotr.
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koratyvinių motyvų pritaikymas šiuolaikinei 
reklaminei grafikai“. 

Tradiciniu tautiniu žemaitės apdaru pasi-
dabinusi muziejaus direktorė Elvyra Spudy-
tė susirinkusiems priminė muziejaus istoriją, 
pasveikino ir pagerbė darbuotojus, kurie 
muziejui atidavė per 20 gyvenimo metų. Il-
giausiai – apie keturis dešimtmečius – mu-
ziejuje išdirbo pati direktorė Elvyra Spudytė, 
Etninės kultūros skyriaus vedėja Vida Rimku-
vienė, Istorijos skyriaus muziejininkė Marina 
Petrauskienė. 

Šventinę dieną „Atžalyno“ progimnazi-
jos, Žemaitės gimnazijos, lopšelio-darželio 
„Saulutė“ bendruomenių ir „Šatrijos“ ko-
lektyvo nariai muziejaus sukakčių proga 
pievelėje prie muziejaus sustojo į „gyvąsias 
raides“ ALKA 85. Šis vaizdas – dovana muzie-

jui – buvo užfiksuotas iš oro. Dėkingi muzie-
jininkai šios akcijos dalyviams padovanojo 
galimybę nemokamai apsilankyti muziejaus 
ekspozicijose.

Įgyvendinta muziejaus idėja

Žemaičių muziejus „Alka“ oficialiai 
įkurtas 1932 m. vasario 16 d. Ta-

čiau idėja Telšiuose turėti muziejų brandin-
ta anksčiau. 1923 m. gruodžio 29 d. Telšių 
švietimo srities darbuotojų rašte Lietuvos 
Švietimo ministerijos Pradžios mokslo de-
partamentui argumentuojama: „(...) Rado-
me reikalingu kuo greičiausiai įkurti Telšių 
muziejų, nes pradžios mokyklos mokytojai 
ir šiaip žmonės turi daug gerų, muziejui tin-
kamų daiktų, kurie priešingame atsilikime 
gali žūti ir tuomet pačių kraštas turės daug 
nuostolių...“. 

Mokytojo Jono Gedmino pastangomis 
prie Telšių mokytojų seminarijos įsteigtame 
kraštotyros kampelyje buvo surinkta apie 
400 eksponatų. 1930 m. seminarija kartu su 
muziejėliu iškelta į Plungę. Muziejaus entuzi-
astai nenuleido rankų – 1931 m. sausio 24 d. 

L. Norvaišienės nuotraukose– jubiliejinio muziejaus renginio akimirkos

Jubiliejinį renginį vedė muziejaus direktorė 
E. Spudytė ir vyr. muziejininkas R. Stankevičius
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Telšiuose įvyko susirinkimas, kurio metu 
įkurta Žemaičių senovės mėgėjų draugija 
„Alka“, pirmininku išrinktas vienas aktyviau-
sių muziejaus steigimo iniciatorių Pranas 
Genys. Pagrindinis draugijos tikslas – mu-
ziejaus įkūrimas. Draugijos pastangų dėka 
1932 m. vasario 16 d. muziejus atvėrė duris 
trijuose išnuomotuose Birutės g. 31 namo 
kambariuose.

Pirmasis muziejaus direktorius Pranas 
Genys, prisiminda-
mas muziejaus vei-
klos pradžią, rašė: 
„(...) eksponatus 
buvau išdėstęs tri-
juose kambariuo-
se, o tų eksponatų 
buvo vos keletas 
dievukų, keletas 
pinigėlių, keletas 

paveikslų, keletas archeologijos trupinių ir 
kt. Tačiau muziejus jau tada padarė visuo-
menei gerą įspūdį, ji tą naują įstaigą pavadi-
no garbingu muziejaus vardu ir tuo, žinoma, 
muziejaus darbuotojus paskatino dirbti“. 

1933 m. spalio 12 d. Žemaičių senovės 
mėgėjų draugijos „Alka“ narių visuotiniame 
metiniame susirinkime konstatuota, kad 
muziejų jau aplankė per 5000 lankytojų. 
1935 m. Telšiuose saugomos vertybės jau 

Šventė tęsėsi Žemaitijos kaimo ekspozicijoje

LNM direktorė
B. Kulnytė JE 
Telšių vyskupui 
K. Kėvalui ir Seimo 
nariui V. Bukauskui 
pristatė Tautinio 
kostiumo metams 
skirtą parodą
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jų dėmesį. Dalis Žemaičių muziejuje saugo-
mų eksponatų tais metais buvo eksponuoja-
ma Paryžiuje vykusioje meno parodoje.

Naujo pastato statyba

1933 m. visoje Žemaitijoje pra-
dėta rinkliava naujo mu-

ziejaus pastato statybai Telšiuose. Pinigus, 
statybines medžiagas muziejui aukojo aps-
kričių, valsčių savivaldybės, atskiri asmenys, 
gyvenantys ne tik Žemaitijoje, Lietuvoje, bet 
ir užsienyje. Gauta paramos ir iš Lietuvos 
švietimo ministerijos, Vyriausybės. 

1936 m. spalio 4 d. vakariniame Mas-
čio ežero krante, ant Žaliojo kalno iškilmin-
gai pašventintas kertinis muziejaus rūmų 
akmuo. Muziejus statytas pagal Telšių apskri-
ties inžinieriaus Stepono Stulginskio sukurtą 
projektą. Rūmai buvo statomi iki pat 1941m. 
Dalis projekto nespėta įgyvendinti, tačiau 
padaryta daugiau, negu kur nors kitur – tuo 
metu tai buvo vienintelis naujas muziejaus 
pastatas, iškilęs Lietuvos provincijoje.

Išliko kultūros centras

Dar prieškario metais Žemaičių muzie-
jus „Alka“ tapo žinomu kultūros cen-

tru ne tik Žemaičiuose, bet ir visoje Lietuvoje. 
1940 m. vasarą naujajai Lietuvos valdžiai pri-
ėmus Kultūros paminklų apsaugos įstatymą, 
itin daug vertybių į muziejų atvežta iš Že-
maitijoje nacionalizuotų Tiškevičių, Ogins-
kių, Pliaterių, Šuazelių, Gorskių dvarų, ir šie 
daiktai iki pat šiol sudaro muziejaus aukso 

fondą. Deja, dalis vertybių iš dvarų buvo iš-
grobstyta arba sunaikinta vietinių gyventojų 
ir tuose dvaruose įsikūrusių kariškių.

Karo metais muziejaus vadovo P. Genio 
rūpesčiu didžiausios vertybės buvo išslaps-
tytos pas kaimuose gyvenusius pažįstamus, 
patikimus valstiečius, pačiame muziejuje 
įrengtoje slėptuvėje. Po karo beveik visi eks-
ponatai buvo sugrąžinti. 

Susigrąžino vardą ir statusą

Žemaičių muziejus „Alka“ 1948–      
1988 m. oficialiai buvo vadinamas 

Telšių kraštotyros muziejumi.
1967 m. prie muziejaus pradėti kurti fi-

lialai. Pirmasis 1967 m. įkurtas Žemaitės 
gimtinėje Bukantėje. 1982 m. atidaryta Že-
maitijos kaimo ekspozicija. Muziejus turėjo 
ir daugiau filialų, bet 1988 m. Lietuvoje atli-
kus muziejų decentralizaciją, daugelis filialų 
tapo savarankiškais muziejais.

1988 m. spalio 30 d. muziejus susigrąži-
no senąjį Žemaičių muziejaus „Alka“ vardą. 
1994 m. pradėta šio muziejaus priestato 
statyba (architektas – Algirdas Žebrauskas). 
Netrukus pradėta ir senojo pastato rekonst-
rukcija, kuri baigta 2002 m., o 2012 m. baigti 
rekonstruoti Žemaitijos kaimo ekspozicijos 
pastatai.

Šis muziejus savo veikla, turimais rinki-
niais, archyvais, darbuotojų kompetencija 
ir vykdomais projektais jau seniai buvo per-
žengęs savivaldybės muziejaus ribas, todėl 
nuo 2014 m. LR Vyriausybės nutarimu Že-
maičių muziejus „Alka“ tapo respublikiniu 
muziejumi.                        ■

Už „gyvųjų raidžių“ užfiksavimą iš oro muziejus 
dėkingas Žemaitės gimnazijos moksleiviui 

Dominykui Petrulaičiui
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iAlgirdas Juknevičius. Senieji Kėdainiai. 
Istorija ir įdomybės / Old Kėdainiai. Histo-
ry and Places of Interest. Knygos – Kėdainių 
krašto muziejaus leidiniai.
Leidiniai (lietuvių ir anglų kalbomis) skirti 
visiems, kurie domisi vieno seniausių Lietu-
vos miestų – Kėdainių praeitimi. Čia pasa-
kojama apie apylinkių kraštovaizdį, miesto 
ištakas, senąją urbanistiką, įvairių epochų 
architektūrą, Kėdainiuose gyvenusias ben-
druomenes, miesto įdomybes, legendas ir 
paslaptis. Supažindinama ir su netoli Kėdai-
nių esančiomis dvarvietėmis, susijusiomis 
su Nobelio premijos laureato, Kėdainių kraš-
to garbės piliečio Česlovo Milošo gyvenimu 

ir aplinka. Populiariai parašyti tekstai, iliustruoti nuotraukomis ir istorine 
ikonografija, atskleidžia senųjų Kėdainių raidą ir su ja susijusius svarbiau-
sius, įdomiausius įvykius.
Knygos autorius archeologas Algirdas Juknevičius jau tris dešimtmečius 
vykdo Kėdainių archeologinius kasinėjimus, tyrinėja istorinius šaltinius, 
yra paskelbęs straipsnių ir leidinių apie Kėdainių įsikūrimą, senamiesčio 
raidą, čia gyvenusias tautines bendruomenes ir kt.
Kėdainiai – Vilnius: spaudai parengė Inter Se, sp. Balto pint, 2017. 214;          
206  p.: iliustr. Tiražas liet. k. 900; angl.k. 1500 egz.

Vaizdai iš Lietuvos. Roberto Minz-
loffo etnografinių scenų albumas 
/ Bilder aus Litauen: Etnografische 
Aufnahmen von Robert Minzloff. 
Albumas – Thomo Manno kultūros 
centro ir BĮ Neringos muziejai leidinys.
Fotoalbumas – iškalbingas istorijos 
dokumentas ir liudininkas, atspindin-
tis Prūsijos lietuvių etninės-kultūrinės 
tradicijos atkarpą ir šiandien pade-
dantis suvokti identiteto trapumą, 
ypač paribio regionuose. Fotogra-
fas Robertas Minzloffas užfiksavo ir 
Kuršių neriją lemtingu jos raidos momentu, kai žvejų kaimeliai išaugo į 
kurortus su visais civilizacijos atributais, vis labiau pridengusiais šimtme-
čių suformuotą žvejų gyvenimo aurą. / Iš doc. dr. Nijolės Strakauskaitės 
įžanginio žodžio /.
Leidinio sudarytojai dr. Lina Motuzienė ir dr. Vasilijus Sofronovas.
Neringa – Vilnius: spaudai parengė Inter Se, sp. Balto print, 2017. 155 p.: 
iliustr. Tiražas 500 egz.

Senasis Panevėžys. Henriko Gri-
nevičiaus atvirukų ir fotografijų 
kolekcija. Albumas – Panevėžio 
kraštotyros muziejaus leidinys.
Albume pristatomas vieno žy-
miausių Lietuvos kolekcininkų 
Henriko Grinevičiaus (1924–1998) 
Panevėžio miesto fotografijų ir 
atvirukų iki 1940 m. rinkinys. So-
lidus vaizdų albumas (publikuo-
jami 239 atvirukai ir fotografijos) 
pateikia plačią miesto panoramą, 
supažindina su gatvių ir aikščių kaita, istoriniais pastatais. Pažintį su rinki-
niu, senuoju miestu ir jį fotografavusiais žmonėmis praturtina fotografi-
jos istorikės ir leidinio sudarytojos dr. Zitos Pikelytės tekstai.
Panevėžys – Vilnius: sp. Standartų spaustuvė, 2015. 300 p.: iliustr. Tiražas 
500 egz.

Vakarų Lietuvos istorinis kostiu-
mas XV a.–XX a. I pusė. Katalogas – 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus 
leidinys.
Katalogas parengtas pažymint tau-
tinio kostiumo metus. Leidinyje pri-
statyti Vakarų Lietuvos gyventojų is-
toriniai drabužiai, aprangos priedai ir 
papuošalai pagal Lietuvos muziejuo-
se saugomą Vakarų Lietuvos archeo-
loginę, Klaipėdos krašto ir Rytprūsių 
ikonografinę, etnografinę medžiagą. 
Siekiama atskleisti kuršių ir Mažosios 
Lietuvos regiono gyventojų apran-
gos bei nešiosenos savitumą, tradici-
jų tąsą, atskirų aprangos elementų ir papuošalų išskirtinumą, tekstilės 
spalvų bei raštų įvairovę.
Leidinys iliustruotas ne tik istorinėmis ir muziejinių eksponatų nuotrau-
komis, ikonografine medžiaga, bet ir šiuolaikinėmis atkurtų drabužių 
nuotraukomis. Tai – mokslo populiarinimo leidinys, skirtas jaunimui ir 
visuomenei susipažinti su Vakarų Lietuvos istoriniu kostiumu XV a.–XX 
a. pirmojoje pusėje, skatinantis domėtis kuršių ir Mažosios Lietuvos re-
giono istorija, tradicijomis, kultūros paveldu. Leidinio sudarytoja Aušra 
Kavaliauskienė. 
Klaipėda – Vilnius: sp. Standartų spaustuvė, 2017. 151 p.: iliustr. Tiražas       
500 egz.

Penas ir jo mokiniai. Tapyba. Parodos ka-
talogas – Zarasų krašto muziejaus leidinys.
Leidinys – parodos „Penas ir jo mokiniai“, 
veikusios Zarasų krašto muziejuje 2017 m. 
rugpjūčio 11–spalio 13 dienomis, katalo-
gas. Parodą parengė Vitebsko srities kraš-
totyros  muziejus (Baltarusijos Respublika). 
Kataloge pristatomi parodoje eksponuoti 
22 dailės kūriniai, sukurti Yjegudos Peno 
ir jo mokinių, garsių pasaulyje dailininkų 
– Isaako Borovskio, Piotro Zankevičiaus, 
Isaako Zeldino, Jelenos Kabiščer-Jakerson, 

Piotro Javičiaus ir Michailo Kuznecovo. 
Yjeguda Penas (Jurijus Moisejevičius) (1854–1937) – žymus dailininkas ir 
pedagogas, pasaulinio garso dailininko Marko Šagalo mokytojas, gimęs 
Zarasuose (Novoaleksandrovske, Kauno gubernija). Baigęs dailės studi-
jas Sankt Peterburge, Jehuda Penas įkūrė dailės mokyklą Vitebske. Čia 
savo įgūdžius tobulino daug būsimų garsių dailininkų, tarp jų – pasauli-
nę šlovę pelnęs modernizmo tapytojas ir grafikas Markas Šagalas.
Y. Peno kūryba Vitebsko srities kraštotyros muziejuje pristatoma patei-
kiant 166 dailės ir 17 grafikos darbus. Tai – didžiausia šio dailininko kū-
rybos kolekcija pasaulyje. Muziejuje taip pat saugomi fotografijų ir do-
kumentų apie Y. Peno gyvenimą ir kūrybą rinkiniai. Leidinio sudarytoja 
Ilona Vaitkevičienė. 
Utena: sp. UAB „Utenos Indra“, 2017. 56 p.: iliustr. 

Klaipėdos pilies ir senamiesčio 
kokliai XIV a.–XIX a. vidurys. Ka-
talogas – Mažosios Lietuvos istorijos 
muziejaus leidinys.
Šiuo leidiniu Mažosios Lietuvos 
istorijos muziejus tęsia sukauptų 
pilies ir senamiesčio archeologinių 
radinių publikavimą. 2010 m. mu-
ziejus parengė ir išleido katalogą 
„Klaipėdos pilies ir senamiesčio 
buitinė keramika XIV a. vid.–XIX 
a.“ Naujajame kataloge pristatomi 
Klaipėdos pilyje ir senamiestyje ar-
cheologų rasti kokliai.
Kelių tūkstančių Klaipėdos koklių 
kolekcija kaupiama nuo 1968 m., 
kai buvo pradėti Klaipėdos pilia-

vietės, o nuo 1973 m. – ir senamiesčio archeologiniai tyrimai. Archeologų 
aptikti radiniai – taip pat ir kokliai – patenka į Mažosios Lietuvos istorijos 
muziejų, yra eksponuojami muziejaus salėse, parodose Lietuvoje ir už-
sienyje. Jie tyrinėjami mokslininkų, studentų, prieinami visiems, besido-
mintiems taikomuoju menu. 
Kataloge pateikiama įvairių laikotarpių koklių tipų, dekoravimo, stilių 
įvairovė, nurodomi tikslūs matmenys, datavimas, radimo adresas ir in-
ventorinis numeris. Šie duomenys svarbūs ne tik visiems muziejinin-
kams, kaupiantiems panašias kolekcijas, bet ir tyrėjams – archeologams, 
menotyrininkams, istorikams, architektams, restauratoriams. 
Katalogo sudarytojai dr. Jonas Genys, Liolė Rutkaitienė, Roma Songailai-
tė. Tekstų autoriai dr. Jonas Genys, Raimonda Nabažaitė.
Klaipėda – Vilnius: sp. UAB „Petro ofsetas“, 2015. 151 p.: iliustr. Tiražas            
500 egz.
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