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leidžiama 2019 m. įgyvendinant 

Lietuvos kultūros tarybos programos 

„Strateginis kūltūros organizacijų 

finansavimas“ projektą

Balandžio mėn. V. Kasiulio dailės muziejuje 
atidaryta retrospektyvinė Juzefos Katiliūtės 
ir Gabrieliaus Stanulio kūrybos paroda – 
tęstinio Lietuvos dailės muziejaus projekto, 
skirto Pasaulio lietuvių metams, dalis. 
Vytauto Kasiulio dailės muziejaus archyvo 
nuotr.

Gegužės 17 d. Šeteniuose (Kėdainių r.) vyko Lietuvos muziejų asociacijos projekto „Lietuvos 
muziejų kelias“ naujojo etapo „Tėvynės ieškojimas“ atidarymas. Jo metu 2018 Metų 
muziejininke paskelbta Vytauto Kasiulio dailės muziejaus vadovė dr. Ilona Mažeikienė. 
V. Špečkausko ir D. Mukienės nuotr.

Balandžio 25 d. Maironio lietuvių literatūros 
muziejuje vyko LMA Rinkinių mokslinio 
tyrimo sekcijos XXII mokslinė-praktinė 
konferencija „Pasaulio lietuvių palikimas 
Lietuvos muziejuose“. 
Šiaulių „Aušros“ muziejaus archyvo nuotr.

Gegužės 24 d. startavo pirmasis nacio-
nalinis kultūros kelias – „Čiurlionio kelias“. 
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muzie-
jaus archyvo nuotr.

Molėtų rajone įsikūrusiam unikaliam Ežerų 
žvejybos muziejui –  30 metų.
Ežerų žvejybos muziejaus archyvo nuotr.

Gegužės 17 d. Joniškio istorijos ir kultūros 
muziejus atšventė 30-metį. 
Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus ar-
chyvo nuotr.

Birželio 25 d. Lietuvos banko Pinigų 
muziejui sukako 20 metų. 
Pinigų muziejaus archyvo nuotr.
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Taip viename mūsų pokalbių apie 
muziejų prieinamumą atsiliepė 

kultūros prieinamumo klausimų ekspertė 
Rita Paqvalen, Nacionalinės agentūros 
Suomijoje „Kultūra visiems“, kuri savo veik-
los kryptį suformavo veikdama Suomijos 
muziejų kontekste, vadovė. Su Rita glaudžiai 
bendradarbiavome įgyvendindamos VšĮ 
„Socialiniai meno projektai“ tyrimą, kurio 
tikslas – apžvelgti Lietuvos meno muziejų 
paslaugų prieinamumą socialinės atskirties 
grupių asmenims.  Į projektą buvo įtrauktas 
apsikeitimas nuomonėmis, patirtimi ir 
įžvalgomis apie muziejų reikšmės mūsų 
visuomenėje kaitą.

Projekto metu atlikta literatūros analizė, 
daugiau kaip 100 interviu su įvairias pa-
reigas einančiais muziejų darbuotojais 
(direktoriais, vedėjais, parodų kuratoriais, 
edukatoriais, kasos, rūbinės, salių dar-
buotojais), parengtos gairės muziejams ver-
tinti savo prieinamumą, taip pat apžvelgti 
prieinamumą didinantys sprendimai Lie-
tuvoje ir Suomijoje. Bendradarbiaujant su 
agentūra „Kultūra visiems“ buvo įgyvendinti 
tyrimo rezultatų sklaidos renginiai Vilniuje, 
Kaune, Šiauliuose ir Utenoje, kuriuose svečiai 
iš Suomijos, Švedijos ir Norvegijos pasidalijo 
muziejų prieinamumo didinimo patirtimi. 

Užsimerkite ir įsivaizduokite muziejaus 
lankytoją jūsų šalyje. Kaip jis / ji atrodo, kokia 
yra jo / jos gyvenimo istorija ir kaip jis / ji juda? 
Koks yra tobulas muziejaus lankytojas? O dabar 
įsivaizduokite muziejaus darbuotojus. Kaip 
jie atrodo? Kokie yra valytojai, bilietų kasos 
darbuotojai, muziejaus administracijos dar-
buotojai, edukatoriai, kuratoriai ir koks yra mu-
ziejaus vadovas? Kokio asmens trūksta arba ku-
rie iš šių asmenų yra nepastebimi? 

Dabar atsimerkite. Ar jūsų įsivaizduojami 
muziejaus lankytojai ir darbuotojai atspindėjo 
visą visuomenę ir daugumą gyventojų? Tai, 
ką matome ir įsivaizduojame galvodami apie 
muziejus, yra mūsų patirties ir vaizduotės 
nubrėžtos ribos (normos), o ne visuomenės, 
kurioje gyvename, realybė. Norminis asmuo 
daugumoje Europos šalių – įgalus asmuo, 
eurocentriškų pažiūrų, heteroseksualus balta-
odis, atstovaujantis viduriniąją klasę, prisistatan-
tis krikščionimi.

Dažnai tipinio muziejaus lankytojo įvaizdis 
atspindi šias normas. Įprastai tai reiškia, kad mu-
ziejaus paslaugos ir parodos yra planuojamos 
pirmiausia tokiam lankytojui. „Norminis lan-
kytojas“ atsiduria muziejaus praktikos, įdarbi-
nimo politikos, parodų turinio, istorijų ir meno 
dėmesio centre. Tai reiškia, kad kitų visuomenės 
grupių – įvairių etninių, socialinių grupių ar ma-
žumų – istorija, jų menas ar jų reprezentacija yra 
nutildyta arba paversta nematoma. Geriausiu 
atveju erdvė šių visuomenės grupių istorijai ir 
menui yra suteikiama atskiroje patalpoje arba 
atskiroje parodoje, kitaip sakant „paraštėse“, 
neintegruojant jų į pagrindinių parodų progra-
mą. 

Dr. Simona KARPAVIČIŪTĖ 
Ieva PETKUTĖ 

 E. Tamošiūno nuotr.

Meno prieinamumas: 
įtraukaus muziejaus link
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pritaikymą, fizinio prieinamumo didinimą, 
strateginių muziejų pokyčių įgyvendinimą 
ir svetingumo kultūros puoselėjimą. Tyri-
mas atskleidė muziejų bendruomenėje vy-
raujančius požiūrius į meno prieinamumą, 
taip pat iššūkius, su kuriais susiduria negalią 
turintys asmenys ir jų artimieji, siekdami 
dalyvauti kultūrinėje veikloje. 

Žvilgsnis į save –                                                     
ką, kaip ir kodėl darome?

Kalbėdami su muziejų darbuotojais 
turėjome bendrą sutarimą, kad mu-

ziejams tenka didžiausia atsakomybė už 
mūsų kolektyvinės istorijos ir kultūrinio 
paveldo išsaugojimą. Jie tai pat yra viena 
iš institucijų, apibrėžiančių, kuri mūsų is-
torijos dalis, koks menas yra svarbūs ir ak-
tualūs ir  kas turėtų reprezentuoti mūsų 
šalį ir jos žmones. Muziejai gali praplėsti 
istorijos matymą, įsiklausydami į balsą 
tų grupių, kurios patyrė socialinę atskirtį, 
viešame diskurse buvo nematomos, suteikti 
jiems erdvės ir taip keisti visuomenėje nu-
sistovėjusias nuostatas. Muziejai savo veikla 
taip pat gali pastiprinti išankstines nuostatas 
ir priimtas normas, susijusius pirmiausia su 
asmens galimybėmis, taip pat su jo socialine 
padėtimi, tautybe, lytimi ir kt.

Lietuvoje atliktas meno muziejų pri-
einamumo socialinę atskirtį patiriantiems 
asmenims tyrimas parodė, jog siekiant, kad 
muziejai taptų prieinami ir įtraukiantys, 
reikia pažinti, kokios normos ir vertybės 
daro įtaką parodų kuravimo praktikai ir 
teikiamoms paslaugoms. Kiekvieno mu-
ziejaus vadovas turėtų paklausti, kas yra 
jų atstovaujamo muziejaus norma, kieno 
žvilgsnis nusprendžia, kas yra laikoma 
svarbiu, koks požiūris formuoja muziejaus 
politiką, taip pat būtina permąstyti, kieno 
balsas nėra girdimas. Ką muziejaus konteks-

te apibrėžiame kaip „mes“ ir „jie“? 
Dalis tyrime dalyvavusių muziejų at-

virai priėmė kvietimą kalbėtis apie jų veik-
lą. Deja, su kai kuriais komunikuoti buvo 
kur kas sunkiau, tais atvejais buvo ryškus 
tendencingas situacijos pateikimas taip, 
tarsi problemų nebūtų. O jų yra, ir jos yra 
kompleksinės, priklausančios ne vien nuo 
išorinės aplinkos, kaip dažnai buvo pa-
žymima, bet ir nuo vidinės kultūros. Va-
dovaujamas pareigas einantys muziejų dar-
buotojai, vengiantys į savo veiklą pažvelgti 
iš šalies, pabrėžė, kad vertinimo veikla 
kaip tokia muziejų kontekste Lietuvoje yra 
betikslė ir apklausos daromos tik Kultū-
ros ministerijos nurodymu. Vadovaujantis 
šiuo požiūriu, vertinimo veikla vykdoma iš 
būtinybės pateikti kokius nors duomenis, 
o ne siekiant paskatinti pokyčius. O juk 
pokyčių stebėjimas yra pagrindinė bet 
kokio vertinimo priežastis. Jeigu vertinimas 
neveda į pokyčius, jis yra betikslis.

Prieinamumo samprata

Dalis apklaustų Lietuvos muziejų 
darbuotojų, nedirbančių tiesiogiai 

su auditorijomis, pažymėjo, jog fizinis pri-
einamumas yra kone pagrindinė problema, 
su kuria susiduria muziejai. Kiti apie pri-
einamumą kalbėjo kur kas kompleksiškiau 
– jiems prieinamumas yra barjerų ma-
žinimas siekiant fizinio, informacinio ir tu-
rinio prieinamumo. Turintieji tokį požiūrį 
pažymėjo, kad įsiklausymas į lankytoją yra 
svarbus: „Jeigu tu atsižvelgi į žmonių norus, 
pasidarai prieinamas. Nes kitu atveju tu esi 
savo pasaulyje, o kiti žmonės yra kitame 
pasaulyje, ir tokiu atveju mes turim sieną, 
kuri mus atskiria nuo žmonių,“ – sakė vieno 
muziejaus vedėja. 

Vis dėlto dauguma pritarusių šiai nuo-
monei sutiko, kad auditorijos pritraukimo 
ir prieinamumo didinimo sprendimai di-
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parodų turinio atvėrimą įvairiems pojū-
čiams kuriant audiogidus, audioaprašymus, 
taktilinius modelius) ir judėti erdve lei-
džiančių taktilinių sprendimų (pvz., tak-
tilinių maršrutų ar žemėlapių) diegimą. Pri-
einamumas taip pat reiškia informacijos 
pateikimą keliomis kalbomis (pvz., gestų, 
įvairios rašytinės / šnekamosios kalbos arba 
supaprastintos kalbos), tam tikros parodų 
turinio dalies pristatymą tinklalapiuose, 
kad lankytojai galėtų planuoti ir iš anksto 
susipažinti su parodos temomis, pigesnio 
apsilankymo muziejuje galimybė mažesnes 
pajamas turintiems asmenims. 

Siekiant užtikrinti prieinamumą, gali 
tapti būtina kai kuriuos meno objektus pri-
statyti pastato išorėje arba perkelti į kitas 
erdves – pavyzdžiui, mokyklas, kalėjimus, ki-
tas uždaras institucijas. Ir ne mažiau svarbu 
pažymėti, kad prieinamumas taip pat apima 
informacijos apie muziejaus prieinamumą 
skleidimą muziejaus internetinėje svetai-
nėje ir kitais informacijos kanalais naudo-
jant prieinamus formatus, simbolius, žodžių 
žemėlapius ir skirtingų kalbų pasirinkimą, 
įskaitant gestų kalbą ir supaprastintą kalbą. 

Prieinamumo, įtraukties ir lygybės už-
tikrinimo klausimai turėtų būti vertinami 
kaip įprasto („normalaus“) muziejaus darbo 
dalis, kitaip tariant, sudėtinė visų muziejuje 
vykdomų funkcijų dalis. Parodos, edukaci-
nės programos, renginiai ir internete tal-
pinama informacija turi būti planuojami 
kuo labiau atsižvelgiant į įvairius poreikius, 
prieinami ir įtraukūs. 

Iš lankytojo taško

Pokalbio pakviestos auditorijos – fizi-
nę, regos, klausos, intelekto nega-

lią turintys asmenys, jų atstovai – išsa-
miai pristatė iššūkius, susijusius su visais 
prieinamumo aspektais – nuo to, kaip juos 

džiąja dalimi vykdomi kai kurių asmenų są-
moningumo dėka, iš suvokimo, kad to reikia. 
Be to, dauguma su auditorijomis tiesiogiai 
nedirbančių asmenų, skyrių vedėjų, kura-
torių ar fondų saugotojų taip pat užsiminė, 
kad prieinamumo klausimų žinovai muzie-
juose – edukatoriai, todėl nustebdavo, kodėl 
apskritai į juos kreipiamės. 

Taikliausiai šią situaciją apibūdino vie-
nas su auditorijomis dirbantis asmuo: „Kiek 
aš dalyvavau mokymuose, juose visada 
dalyvaudavo edukatoriai, gidai, net ne pa-
rodų kuratoriai. Beveik niekada vadovai ir 
vadovaujantys asmenys. Ir mes beveik vi-
sada kalbėdavome tą patį – kaip gerai, kad 
mes visa tai girdime, kaip visa tai yra gražu, 
bet kaip gaila, kad to negirdi vadovai. O 
juk vadovas neša atsakomybę. Jeigu yra 
tas supratimas, tada galiausiai tai atsiranda 
muziejaus strategijoje ir tai turi būti įgy-
vendinama. Tai tampa tavo veiklos dalis. 
Nebūtų taip, kaip dabar, kad kažkas kažkur 
ten nori ir daro, nes jam įdomu. Dabar yra 
taip. Man yra įdomu kaip žmogui. Bet jeigu 
man nebūtų įdomu kaip žmogui, aš nežinau, 
ar aš, kaip muziejininkas, daryčiau“. 

Prieinamumas muziejaus kontekste yra 
kur kas daugiau nei fizinis priėjimas prie pa-
stato, erdvių ir parodų pasiekiamumas neį-
galiojo vežimėliu judantiems lankytojams. 
Tai taip pat yra kur kas daugiau nei edukaci-
nė veikla ir ekskursijos specialiųjų poreikių 

R. Ščerbausko nuotr.
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pasiekia informacija apie muziejų veiklą, 
taip pat atvykimo į muziejų, judėjimo jame, 
iki bendravimo su muziejų darbuotojais pa-
tirties. 

Negalią turintys asmenys pažymi, kad 
svarbiausia problema – požiūris į žmogų 
ir į jo teisę būti savarankiškam. Šiuo metu 
sistema veikia taip, jog negalią turintis as-
muo, nepriklausomai nuo to, ar jo negalia 
yra fizinė ar sensorinė, neturi beveik jo-
kių galimybių savarankiškai naudotis mu-
ziejų paslaugomis. Kalbintieji taip pat 
atkreipia dėmesį į tai, kad ir negalią tu-
rinčių asmenų auditorija yra įvairialypė, 
todėl klaidinga manyti, jog jie nesilanko 
muziejuose, nes neturi šeimos perduoto 
domėjimosi kultūra „geno“. Menko negalią 
turinčių asmenų lankymosi muziejuose 
priežastys elementarios – darbuotojų nepa-
rengtumas, paslaugų nebuvimas ir fizinis 
neprieinamumas.

Negalią turinčių asmenų poreikiai nėra 
išskirtiniai, panašius poreikius turi daugelis 
žmonių. Todėl atsižvelgimas į negalią tu-
rinčių asmenų situaciją muziejų padarytų 
draugiškesnį, svetingesnį ir atviresnį kur kas 
didesnei asmenų įvairovei – paprastiems 
lankytojams, senjorams, tėvams su mažais 
vaikais ir pan. Šias įžvalgas patvirtina Suo-
mijos patirtis, kuri rodo, kad savalaikis pri-
einamumo klausimų integravimas mažina 
išlaidas, sudaro sąlygas nepabranginant 
projektų įgyvendinti prieinamus architek-

tūrinius parodų projektus. Parodos, kuriose 
atsižvelgta į prieinamumo aspektus, yra 
atviresnės visiems – turintiems negalią ir jos 
neturintiems.  

Nuo ko pradėti?

Pokyčiai neateina savaime – norint su-
kurti įtraukų ir prieinamą muziejų, 

reikia turėti realius planus, adekvatų fi-
nansavimą, gerą lyderystę ir aiškią viziją. 
Vienas iš pasiteisinusių būdų didinti mu-
ziejaus prieinamumą ir įtrauktį Suomijoje 
– Lygybės skatinimo planas (angl. Equality 
promotion plan). Šis planas apima įvai-
rovės ir prieinamumo klausimus, susijusius 
tiek su lankytojais ir jiems teikiamomis 
paslaugomis, tiek su turimais ir naujai 
priimamais darbuotojais. Kad juo būtų 
galima vadovautis įgyvendinant kasdienę 
muziejų veiklą, į plano rengimo procesą 
įtraukiami visi muziejaus darbuotojai. Pla-
nas taip pat padeda stebėti, ar pasiekiami 
tikslai, iškeliami vienerių, trejų ar penkerių 
metų laikotarpiui. 

Pasitelkiant strategiją, kurioje yra aiškiai 
apibrėžti tikslai ir užduotys, užtikrinama, 
kad prieinamumas ir įtrauktis yra muziejaus 
vizijos dalis, kad prieinamumą didinantiems 
uždaviniams yra numatytas finansavimas 
muziejaus biudžete ir kad atsakomybe už 
pokyčius dalijasi visi muziejaus darbuotojai. 

Kitas svarbus įrankis – išorinis muziejaus 
prieinamumo vertinimas. Muziejui, kuris 
siekia turėti kuo daugiau lankytojų, toks ver-
tinimas suteiktų informacijos apie jo funk-
cionalumą ir padėtų plėtoti efektyvesnę 
komunikaciją, prieinamesnę infrastruktūrą ir 
paslaugas.

Tyrimas patvirtino, kad paslaugų ko-
kybės vertinimas yra darbas, kuriam at-
likti muziejai neturi nei išteklių, nei kom-
petencijų. Tam reikalingi išorės partneriai 
– tyrėjai ir auditorijos. Pasitelkę partnerius 

R. Ščerbausko nuotr.
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P. Šnaro nuotr.

Lietuvos meno muziejų prieinamumo socialinės 
atskirties grupėms tyrimo rezultatų pristatymo 
renginių akimirkos.

muziejai galėtų ne tik pamatyti realią savo 
prieinamumo situaciją (sužinotų, kad, pa-
vyzdžiui, kurtiesiems skirti gidai gestų kalba 
nebuvo nė karto panaudoti, arba išsiaiškin-
tų, kad silpnaregiams vaikams parengta 
teatralizuota edukacinė programa šios 
bendruomenės atstovus nuteikia ironiškai), 
bet ir galėtų rasti tinkamiausius sprendimus 
problemoms įveikti.

Siekiant kurti platesnes galimybes ne-
galią turintiems asmenims taip pat bū-
tina aktyviau bendradarbiauti su negalią 
turinčių asmenų organizacijomis. Tada 
bus ne tik pasidalijama atsakomybe, bet 
galima iš tiesų tikėtis rezultato, kuris ten-
kintų visus, išvengiant tokių situacijų, kaip 
šioji, apibūdinta silpnaregio: „Kadangi nesi-
konsultuota su mumis, padarė paveikslo 
reljefą vienos spalvos. Tai mane, kaip 
silpnaregį, nervina. Aš matau paveiksle 
kelis planus – paveiksle trečią planą matau 
toliausiai, o reljefe jis atsidūrė pirmame. Tai 
mane jis suklaidino.“

Deja, norint paskatinti muziejus bend-
radarbiauti, nepakanka „iš viršaus“ nuleisto 

įsako. Svarbu, kad būtų bendradarbiaujama 
su kitomis organizacijomis ir kad visų 
jų atstovai vienodai suprastų tas pačias 
sąvokas, nes labai dažnai vienu ir tuo pačiu 
žodžiu „prieinamumas“ vadiname skirtin-
gus dalykus, todėl nesusišnekame. Be abejo, 
visuose lygmenyse būtinas švietimas. 

Galiausiai – būtina plėsti muziejų pa-
žangos vertinimo kriterijus. Vertindami pa-
žangą, turėtume kalbėti ne apie lankytojų 
ar sukurtų edukacinių programų skaičių, o 
apie lankytojų pasitenkinimą paslaugomis, 
jų jausmus. Jeigu didėjant apsilankiusiųjų 
pasitenkinimui didėja lankytojų skaičius, ga-
lime sakyti, kad einame teisinga kryptimi. 

Tyrimą rėmė LR kultūros ministerija ir 
Lietuvos kultūros taryba. Partneriai: Šiaurės 
ministrų tarybos biuras Lietuvoje, Lietuvos 
muziejų asociacija, Lietuvos savivaldybių 
asociacija, nacionalinė agentūra Culture for 
All (Suomija), Lietuvos sporto universitetas, 
Slaugos darbuotojų ir farmacijos specialistų 
kompetencijų centras.         ■ 



LIETUVOS MUZIEJAI 2019’2 9

Pr
og

ra
m

os
, p

ro
je

kt
ai

Projektas įgyvendinamas pagal 
2014–2020 metų ES fondų inves-

ticijų veiksmų programos 2 prioriteto „Infor-
macinės visuomenės skatinimas“ priemonę 
„Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida“. 
Pagrindinis jo vykdytojas – Lietuvos dailės 
muziejus, partneriai – trys regioniniai mu-
ziejų skaitmeninimo kompetencijos cent-
rai – Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės 
muziejus, Šiaulių „Aušros“ muziejus, Lietu-
vos jūrų muziejus, taip pat Lietuvos liaudies 
buities muziejus ir Lietuvių kalbos institutas.

Iš ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Res-
publikos biudžeto finansuojamą projektą 
planuojama užbaigti iki 2021 m. liepos 31 d. 
Jo vykdymui skirta per 4.2 mln. eurų.

Projekto tikslas – modernizuoti LIMIS, pri-
taikant ją naujiems muziejų ir visuomenės 
poreikiams, pažangioms elektroninėms pa-
slaugoms  teikti, sistemos duomenų bazėse 
kaupiamam skaitmeniniam turiniui tinka-
mai atvaizduoti, prieinamumui internete 
didinti, skaitmeninimui skirtai projekto da-
lyvių materialinei bazei sustiprinti.

Pirmasis paslaugų teikimo etapas

Vykdant projektą iki šių metų 
gegužės buvo užbaigti vykdyti visi 

pagrindiniai prekių ir paslaugų pirkimai. 

Prasidėjus pirma-
jam paslaugų tei-
kimo etapui jau 

vykdomi LIMIS modernizavimo, elektroni-
nių  paslaugų sukūrimo analizės darbai. 
Birželio mėnesį Lietuvos liaudies buities 
muziejuje pradėtos medinių pastatų 3D 
skaitmeninių vaizdų (modelių su tekstūra) 
kūrimo veiklos, bendradarbiaujant su 
muziejais, jiems kuriami virtualūs turai (iš 
viso numatyta sukurti 26). Dešimčiai Lietu-
vos muziejų ekspozicijų, kurios pritaikytos 
vaikų lankymui, bus sukurti vaikams skirtų 
audiogidų audiovizualinis turinys, kuris bus 
integruotas į audiogidams skirtą iš projek-
to lėšų nupirktą įrangą. Be to, bus sukurta 
po 2 vnt. muziejuose saugomų kilnojamų 
kultūros paveldo objektų 3D skaitmeninių 
vaizdų (modelių su tekstūra), kurie skirti 
muziejų virtualiems turams. 

Didelis darbas laukia modernizuojant 
2013 m. sukurtą elektroninę paslaugą 
„E-gidas“ ir kuriant 10 naujų LIMIS 
elektroninių paslaugų. Numatytos tokios 
naujos paslaugos: Virtualus muziejų 
turas, Virtualios parodos / Skaitmeniniai 
pasakojimai; Kultūros paveldo objektų 
restauravimas; Didelių parametrų 
skaitmeninių vaizdų teikimas; Registracija, 
bilietų įsigijimas į muziejų renginius; In-
teraktyvių virtualių pasakojimų paslauga 

Projektas „Virtualus muziejus“
Danutė MUKIENĖ

Praėjusių metų liepą pra-
dėtas įgyvendinti Lietuvos 

integralios muziejų informa-
cinės sistemos (LIMIS) plėt-
ros, modernizavimo ir naujų 
elektroninių paslaugų pro-
jektas „Virtualus muziejus“.

H. E. A. Trodo 
skulptūros „Dama 
su skrybėle“ 
3D skaitmeninį 
vaizdą  jau 
galima pamatyti 
internete. 
J. Gaigalo nuotr.
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teritoriją virtualiai; Audiogidas vaikams; 
Lietuvių kalba per priemones, eksponatus 
bei ekspozicijas; Meno kūriniai, moksliniai 
tyrimai ir jų autorių paieška.

Yra numatyta ir į LIMIS viešąją prieigą 
perkelti pagrindinius prieš dvidešimt 
metų sukurto portalo „Lietuvos muziejai“            
(www.muziejai.lt) funkcionalumus, susiejant 
juos su LIMIS sklaidai pateikiama informacija 
apie sistemos duomenų bazėse aprašytus 
kultūros paveldo objektus ir su LIMIS 
elektroninėmis paslaugomis.

Sustiprinta materialinė bazė

Vienas iš pagrindinių šio projekto 
uždavinių – sustiprinti nacionalinio 

ir regioninių muziejų skaitmeninimo kom-
petencijų centrų ir kitų projekto partnerių 
materialinę bazę, aprūpinant juos iš pro-
jekto lėšų nupirkta projekto veikloms vyk-
dyti, kultūros paveldui skaitmeninti  skirta 
technine ir programine įranga. Tai jau pada-
ryta: nupirkta ir įstaigoms naudoti perduota 
įrangos už 431 tūkst. eurų. Naudojant iš 

projekto lėšų įsigytą pirmąjį 3D skenerį, 
jau pradėti kurti ir muziejų eksponatų 3D 
skaitmeniniai vaizdai (juos galima rasti 
https://sketchfab.com/limis/collections). 

Modernizavus LIMIS, 3D skaitmeniniai 
vaizdai bus pateikiami ir LIMIS viešosiose 
prieigose, nacionaliniame kultūros paveldo 
portale „ePaveldas“ (www.epaveldas.lt), 
taip pat bus teikiami į svarbiausią Europos 
kultūros paveldo portalą „Europeana“                                       
(www.europeana.eu).  

Įgyvendinant projektą iš viso papildomai 
yra numatyta suskaitmeninti, LIMIS viešo-
siose prieigose paskelbti ir į nacionalinę 
bei tarptautinę kultūros paveldo virtualią 
erdvę integruoti sklaidai skirtus duomenis 
apie projekto partnerių įstaigose saugomus         
63 tūkst. eksponatų bei kitų vertybių. 

Šiuo metu projektą administruoja  ir 
jo veiklas vykdo 35 projekte įdarbinti 
specialistai. Informacija apie projekto eigą 
yra viešinama LIMIS portale www.limis.
lt, interneto svetainėje „Kultūros paveldo 
skaitmeninimas“ (www.ekultura.lt) ir 
projekto partnerių interneto svetainėse.   ■

LDM filialo LM ISC LIMIS organizuojami darbo su LIMIS, skaitmeninių vaizdų kūrimo ir jų parengimo sau-
gojimui bei sklaidai mokymai yra tiesiogiai susiję su projekto „Virtualus muziejus“ veiklomis. T. Kapočiaus nuotr.
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Gegužės 23-iąją visuomenei prista-
tytas pirmasis Čiurlionio kelio spe-

cialusis projektas – kultūrinės topografijos 
savaitė „Čiurlionio Lietuva“ ir portalas       
www.ciurlioniokelias.lt. 

Čiurlionio kelias kuriamas ir plėtojamas 
įgyvendinant Septynioliktosios Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės programos nuo-
statas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
programos įgyvendinimo plano numatytus 
darbus „2.4.3. Kultūros paslaugų išplėti-
mas regionuose, sukuriant europinius, 
nacionalinius, regioninius kultūros kelius“,           
„2.3.9. Programinio-konkursinio finansavi-
mo modelio atnaujinimas ir įdiegimas Lie-
tuvos kultūros taryboje bei pritaikymas 
pažangioms kultūros paslaugoms“, „1.2.3. 
Bendruomeniškumo sustiprinimas, įtrau-
kiant nevyriausybines organizacijas ir bend-
ruomenes į sprendimų priėmimo procesus“.

Čiurlionio kelio, kaip nacionalinio kul-
tūros kelio, modelį parengė darbo grupė, 
sudaryta kultūros ministro 2017 m. lapkričio 

29 d. įsakymu Nr. ĮV-1140. Rengiant Čiurlio-
nio kelio kultūrinį maršrutą, išanalizuota ir 
kūrybingai panaudota Europos valstybių 
nacionalinių kultūros kelių, skirtų meno 
kūrėjams, patirtis: Gėtės kelio (Vokietija), 
Dali kelio ir Gojos kelio (Ispanija), Šopeno 
kelio (Lenkija), Ibseno kelio (Norvegija), 
Jokūbo kelio (Latvija) ir kt. šalių nacionalinių 
kultūros kelių modeliai.

Čiurlionio kelias organizuojamas ir 
veikia kaip Europos Tarybos (ET) kultūros 
kelių sistemos nacionalinių kelių gran-
dies analogas, atitinkantis nacionaliniams 
kultūros keliams keliamus kultūrinės topo-
grafijos reikalavimus. Čiurlionio kelias savo 
veiklą grindžia ET kultūros kelių veiklą 
reglamentuojančiais strateginiais dokumen-
tais:  

 ▶ ET Ministrų Komiteto 2013 m. gruo-
džio 18 d. rezoliucija (2013), 66 patvirtinto 
Išplėstiniu daliniu susitarimu dėl kultūros 
kelių (IDS); 

 ▶ Tarptautinės paminklų ir paveldo 

Šių metų gegužės pabaigoje startavo pirmasis nacionalinis 
kultūros kelias Lietuvoje, aktualizuojantis M. K. Čiurlionio 

gyvenimo ir kūrybos vietas (toliau – Čiurlionio kelias). 

Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio kelias

Dabartinės Aleksoto apžvalgos aikštelės vietoje Čiurlionis su 
Sofija Kymantaite grožėjosi Kauno panorama ir Nemunu.

ČDM archyvo nuotr.  
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chartija, ratifikuota ICOMOS 16-ojoje ge-
neralinėje asamblėjoje Kvebeke (Kanada) 
2008 m. spalio 4 d.

Čiurlionio kelio pobūdis ir organizatoriai

Čiurlionio kelią sudaro dailininko, 
kompozitoriaus, kultūrininko Mika-

lojaus Konstantino Čiurlionio asmenybės 
memorialinių objektų, jo atminimą įpras-
minančių ženklų bei gyvenimą ir kūrybą 
menančių vietovių visuma, sujungianti 
objektus pagal personalinės kultūrinės 
topografijos kriterijus. Čiurlionio kelias 
aktualizuoja dailininko gyvenimo ir kūry-
bos ženklus, esančius Vilniaus, Kauno, Pa-
langos miestų, Varėnos, Plungės rajonų 
ir Druskininkų, Rietavo savivaldybių teri-
torijose.  Čiurlionio kelio objektus ir lan-
komas vietoves sujungiantį maršrutą suda-
ro 487 km. 

Čiurlionio kelias veikia kaip nuolatinis 
objektų lankymo maršrutas. Jį sudaro nuolat 
viešai paskelbtu laiku lankytojus stacionariai 
priimančios kultūrinės atminties institucijos 
(muziejai ir kt. įstaigos bei organizacijos). 
Jos lankytojams pristato Čiurlionio kūrybos 
ir jo kultūrinio konteksto nuolatines kūrinių 
ekspozicijas, memorialines erdves, temines 
informacines parodas, rengia specialius edu-
kacinius užsiėmimus, organizuoja temines 
ekskursijas po dailininko gyvenimo ir kū-
rybos vietas menančius objektus (nuolat 
yra rengiamos ekskursijos pagal detalius 
lankomų vietų žemėlapius „Čiurlionio Va-
rėna“, „Čiurlionio Druskininkai“, „Čiurlio-
nio Vilnius“, „Čiurlionio Kaunas“, „Čiurlionio 
Plungė“ „Čiurlionio Rietavas“, „Čiurlionio Pa-
langa“). 

Čiurlionio kelio partneriai ir jame da-
lyvaujančios įstaigos ir organizacijos taip pat 
inicijuoja ir specialiuosius Čiurlionio kelio 
renginius: muzikos festivalius, kūrybines 

stovyklas, koncertų ciklus, plenerus, meno 
savaites, konferencijas ir kitus kultūros, me-
no, edukacijos ir kultūrinio turizmo rengi-
nius (svarbiausi Čiurlionio kūrybos aktualini-
mui skirti renginiai, organizuojami kasmet ar 
kas keletą metų, yra: M. K. Čiurlionio festiva-
lis (Palanga, Vilnius), Druskininkų vasara su       
M. K. Čiurlioniu, Tarptautinis M. K. Čiurlionio 
vargonininkų ir pianistų konkursas ir kt.).

Čiurlionio kelio operatorius yra Lietuvos 
muziejų asociacija (LMA). Čiurlionio kelią 
įgyvendina partneriai: 

 ▶ Nacionalinės institucijos: Lietuvos 
dailės muziejus (Nacionalinė dailės galerija 
ir Palangos gintaro muziejus), Nacionalinis 
M. K. Čiurlionio dailės muziejus (M. K. 
Čiurlionio tapybos ir grafikos ekspozicija, 
M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus 
Druskininkuose);

 ▶ Valstybinė įstaiga: BĮ Lietuvių lite-
ratūros ir tautosakos institutas; 

 ▶ Savivaldybių įstaigos: M. K. Čiurlionio 
namai (Vilniaus miesto savivaldybė); Varė-
nos kultūros (Varėnos rajono savivaldybė), 
Druskininkų miesto muziejus (Druskininkų 
savivaldybė), Rietavo Oginskių kultūros 
istorijos muziejus (Rietavo savivaldybė), 
Žemaičių dailės muziejus (Plungės rajono 
savivaldybė), Palangos kurorto muziejus 
(Palangos miesto savivaldybė).

 ▶ Nevyriausybinės organizacijos: Seno-
sios Varėnos šv. Mykolo arkangelo parapija; 

LR kultūros ministerijos viceministrė Gintautė 
Žemaitytė ir prof. Rokas Zubovas. Agness Wee nuotr.
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nosios Varėnos skyrius.
Čiurlionio kelyje dalyvaujančių nacio-

nalinių, valstybės, savivaldybių bei ne-
vyriausybinių organizacijų projektų part-
neriai yra Lietuvos nacionalinė filharmonija, 
Lietuvos muzikų rėmimo fondas, Tarptauti-
nis Čiurlionio pianistų ir vargonininkų kon-
kursas, Klasika LT ir kt.

Nacionalinis Čiurlionio kelias išsamiai 
visapusiškai pristatomas internetiniame 
portale www.ciurlioniokelias.lt. Šioje sve-
tainėje skelbiamas interaktyvus žemėlapis, 
maršrutai, objektų pasiūlos ilgalaikės nuo-
latinės programos. Šio internetinio portalo 
administratorius yra Lietuvos muziejų 
asociacija. Portalo nuolatiniai partneriai – 
Čiurlionio kelyje dalyvaujančios institucijos 
ir jų projektų partneriai.

Čiurlionio kelio partneriai ir jų pro-
jektų partneriai inicijuoja ir vykdo tiek 
bendruosius nacionalinius projektus, tiek 
lokalines kultūrines iniciatyvas. Pirmoji 
bendra nacionaliniame Čiurlionio kelyje 
dalyvaujančių institucijų iniciatyva – 2019 
metais gegužės 24–31 d. įgyvendinta 
kultūrinės topografijos savaitė „Čiurlionio 
Lietuva“, rengiama Varėnoje, Druskinin-

kuose, Vilniuje, Kaune, Plungėje, Rietave 
ir Palangoje. Šio projekto idėja pagrįsta 
kultūriniu faktu, jog M. K. Čiurlionis su 
broliais Stasiu ir Jonu 1907 m. gegužės 24 d. 
su jų pačių pasidirbintu laiveliu išplaukė iš 
Druskininkų Nemunu į Jurbarką, veždami 
M. K. Čiurlionio sukurtą paveikslą „Šv. Rokas“, 
kurį dailininkui užsakė Jurbarko parapijos 
klebonas baigiamai statyti neogotikinei 
bažnyčiai (jų kelionė laiveliu su paveikslu 
baigėsi Jurbarke, o į Druskininkus jie sugrįžo 
traukiniu per Sekmines). Projektu „Čiurlionio 
Lietuva“ pradedamas įvairių kultūros ir 
meno iniciatyvų ciklas, kuriuo siekiama pil-
navertiškai pasiruošti dailininko gimimo 
150-ųjų metinių jubiliejui 2025 m.

Nacionalinė ir tarptautinė plėtra

Čiurlionio kelio sukūrimą ir plėtrą 
2019–2021 m. finansuoja Lietuvos 

kultūros tarybos programa „Strateginis 
kultūros organizacijų finansavimas“ bei 
miestų ir rajonų savivaldybės, kitos insti-
tucijos ir organizacijos. Čiurlionio kelias 
akredituojamas ir jo objektai ženklinami  Kul-
tūros kelių vystymo Lietuvoje koncepcijoje 
nustatyta tvarka.

Čiurlionio kelio nacionalinė plėtra ska-
tins atlikti mokslinius ir taikomuosius ty-
rimus, kurie turėtų padėti tiksliau nustatyti 
Čiurlionio keliui svarbių objektų genezę, 
patikslintų reikalingus duomenis, stiprintų 
kultūrinius ryšius.

Čiurlionio kelias 2019–2020 m. vyk-
domas tik Lietuvos teritorijoje, o 2021 m. 
planuojama sukurti jo tarptautinį maršrutą, 
siekiant į kelią įtraukti kitose šalyse esančias 
M. K. Čiurlionio gyvenimo ir kūrybos vietas 
Leipcige (Vokietija), Varšuvoje (Lenkija), 
Sankt Peterburge (Rusija) ir kt.        ■

LR kultūros ministerijos ir LMA informacija

Šiame Kauno pastate 1925 m. buvo įkurta laikinoji  
M. K. Čiurlionio galerija. ČDM archyvo nuotr. 
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Kėdainių aukso amžius

Balandžio mėnesį pristatytas projektas 
„Kėdainių aukso amžius XVII a. miesto 

gyventojų pasakojimuose“. Tai interaktyvus 
XVII a. maketas, kuriame 7 figūros perteikia 
istoriniais faktais paremtus pasakojimus 
apie to meto švietimą, miesto 
ir dvaro gyvenimą, prekybą 
ir įvairių konfesijų santykius. 
Maketas pagamintas organinio 
stiklo pagrindu, o jame 
esantys objektai sukurti 3D 
spausdintuvu.  

Interaktyviame makete ga-
lima išvysti Kėdainių  senamies-
tį su XVII a. čia stovėjusiais 
objektais, besidriekusiais gatvių 
labirintais, gamtiniu reljefu. Tie-
sa, akylesnis lankytojas kai kurių 
objektų ir neras – pavyzdžiui, 

makete nėra Šv. Juozapo bažnyčios, kuri 
buvo pastatyta vėliau, XVIII a. 

Personažai pasirinkti atsižvelgiant į 
tuo metu mieste gyvenusias pagrindines 
tautines ir konfesines bendruomenes. Tarp 
personažų – lietuvis evangelikas reformatas 
kunigas, lietuvis evangelikas reformatas 
gimnazijos mokinys, vokietis evangelikas 
liuteronas pirklys, škotas pirklys, prekeivis 
žydas, katalikė moteris iš kairiakrantės 
Nevėžio pusės ir net kurtų veislės kalaitė 
Karūna. Personažus įgarsino profesionalūs 
aktoriai.

Dėliodami figūras ant šviečiančių taškų 
lankytojai gali išgirsti istoriniais dokumen-
tais paremtus pasakojimus. Iš viso sukurta 
apie 140 pasakojimų, tad kiekvienas lan-
kytojas čia gali sužinoti ką nors naujo ir ne-
girdėto.

Šį interaktyvų maketą kūrė UAB 
„MultimediaMark“, dizaineris Albinas Šima-

Pristatomas Kėdainių aukso amžius

Kėdainių krašto muziejuje 2019 m. vasario–balandžio 
mėnesiais pristatyta nauja virtualios realybės ekspozicija 

ir interaktyvus XVII a. maketas.

Rimantas ŽIRGULIS

3D spausdintuvu sukurti XVII a. personažai.

Kiekvienas lankytojas gali patirti ką nors įdomaus.
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nauskas, architektė Viktorija Sideraitė Alon. 
Kūrėjams talkino muziejaus archeologas 
Algirdas Juknevičius ir direktorius Rimantas 
Žirgulis. Personažų tekstus rengė profesoriai 
Raimonda Ragauskienė, Aivas Ragauskas ir 
Deimantas Karvelis.

Virtualios realybės ekspozicija

Vasarį pristatytoje virtualios realybės 
ekspozicijoje „Pirmasis 1919 m. 

Lietuvos Nepriklausomybės kovų mūšis“ 
perteikti ties Kėdainiais vykę reikšmingiau-
si ir lemtingiausi Nepriklausomybės kovų 
įvykiai. Šios ekspozicijos lankytojai, užsidėję 

3D akinius, tarsi patenka į prieš 100 metų 
vykusius pirmuosius 1919 m. Lietuvos sa-
vanorių mūšius su bolševikais. 

Virtualią 3D realybės ekspoziciją su-
daro du epizodai. Pirmajame epizode per-
teikiamas 1919 m. vasario 7 d. vykęs pirmasis 
Lietuvos nepriklausomybės kovų mūšis. 
Būtent nuo jo pirmųjų šūvių ir prasidėjo 
Lietuvos nepriklausomybės kovų istorija. 
Lankytojai turi galimybę naudodamiesi 
valdymo pulteliu pasijusti šaulio vaidme-
nyje. 

Antrajame epizode lankytojai nusikelia 
į Koliupės kaimą. Čia atkurtas vasario 7 d. 
vykusių mūšių tęsinys, kai lietuvių pajėgos 
pagaliau sulaukė pastiprinimo iš Lietuvos 

teritorijoje buvusių vokiečių sava-
norių. Antrasis epizodas įdomus tuo, 
kad čia vaizduojama, kaip pirmą 
kartą Nepriklausomybės kovose 
buvo panaudota vokiečių karinė 
aviacija. 

Šią ekspoziciją parengė UAB 
„MultimediaMark“, talkino muzie-
jininkas Vaidas Banys.                ■

Kėdainių krašto muziejaus archyvo nuotr.

Lankytojai gali dalyvauti virtualiame mūšyje.

Virtualioje ekspozicijoje atkurtos Nepriklausomybės kovos. 
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Organizatoriai konferencijos temą 
parinko atsižvelgę į tai, jog 

2019-uosius LR Seimas paskelbė Pasaulio 
lietuvių metais. Konferencijoje panorusių 
dalyvauti pranešėjų gausa ir plati geografi-
ja (pranešimus skaitė 17 prelegentų iš įvairių 
Lietuvos muziejų) rodo, kad išeivių kauptas 
ir Lietuvos muziejus pasiekęs kultūros pa-
veldas sudaro svarbią rinkinių dalį ne vie-
name Lietuvos muziejuje. 

Išeivių kasdienį bei sociokultūrinį gyve-
nimą atspindintys dokumentai jau yra tapę 
mokslinių tyrimų šaltiniais. Pasaulio lietuvių 
toli nuo tėvynės rinkti meno dirbiniai bei 
istorinės vertybės jau nuo 1918–1940 metų 
laikotarpio tapo ir Lietuvos muziejų kolekcijų 

dalimi, o kai kuriais atvejais – net rinkinių 
pagrindu. Čia galima prisiminti Aleksandrą 
Mykolą Račkų ir jo 1935 m. Vytauto Didžio-
jo kultūros muziejui (dabar – Nacionalinis            
M. K. Čiurlionio dailės muziejus) padovano-
tą asmeninę monetų kolekciją bei Lietuvių 
numizmatikos ir istorijos draugijos rinkinį, 
apie kurį konferencijos dalyviams priminė 
muziejaus Numizmatikos skyriaus vadovas 
dr. Ignas Narbutas ir parodų kuratorė Vida 
Sirvydaitė-Rakutienė. 

Muziejams kolekcijos dovanojamos ir 
mūsų laikais. Štai 2016 m. Nacionaliniam 
muziejui Lietuvos Didžiosiosios Kunigaikš-
tystės valdovų rūmams savo surinktų 
monetų, medalių ir banknotų kolekciją 

Žvilgsnis į pasaulio lietuvių palikimą
Kęstutis BARTKEVIČIUS

Maironio lietuvių literatūros muziejuje, Kaune, 2019 m.          
balandžio 25 d.  vyko Lietuvos muziejų asociacijos 

(LMA) Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos XXII mokslinė-
praktinė konferencija „Pasaulio lietuvių palikimas Lietuvos 
muziejuose“. 
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perdavė Edmuntas Kulikauskas. Kaip 
konferencijoje teigė muziejaus atstovė 
Toma Zarankaitė-Margienė, šis rinkinys 
tapo muziejaus Numizmatikos skyriaus 
pradžia. Konferencijos metu priminti ir kiti 
garsūs išeiviai, savo sukauptas kolekcijas 
padovanoję Lietuvos muziejams: Mykolas 
Žilinskas, Adomas Galdikas ir kt.

Lietuvos muziejus pasiekia ne tik 
meno ar istorinių vertybių kolekcijos, bet 
ir literatūrinis išeivių palikimas. Ypač tuo 
gali pasigirti Maironio lietuvių literatūros 
muziejus, kur saugomi Bernardo Brazdžio-
nio, Algirdo Landsbergio ir kitų rašytojų 
rankraščiai, knygos ir panašūs eksponatai. 

Konferencija atskleidė, kad ne mažiau 
garsių, išeivijoje kūrusių lietuvių archy-
vais  gali pasigirti ir kiti Lietuvos muziejai. 
Pavyzdžiui, Rokiškio krašto muziejuje sau-
gomas Juozo Tininio veiklą atspindintis 

archyvas, Šilutės Hugo Šojaus muziejuje 
– Valterio Kristupo Banaičio sukauptos 
lietuviškos vertybės bei unikali Heinricho 
Kuršaičio kolekcija, Biržų krašto „Sėlos“ 
muziejuje – dailininko ir skulptoriaus Jokū-
bo Dagio darbai. 

Svarbiu ir įdomiu palikimu dažnai tampa 
ir užsienyje gyvenusių lietuvių į Tėvynę 
siųsti laiškai ar fotografijos, kurie atskleidžia 
neįtikėtinus faktus, leidžiančius iš fragmen-
tų atkurti kai kurių pasaulio lietuvių gy-
venimo istorijas. Vieną tokią istoriją apie 
lietuvį banginių medžiotoją Joną Aloyzą 
Bendiką, sudėliotą iš 7 fotografijų ir 1 
atviruko, pristatė Lietuvos jūrų muziejaus 
istorikas Dainius Elertas. 

Apibendrinant konferencijos „Pasaulio 
lietuvių palikimas Lietuvos muziejuose“ 
rezultatus, galima konstatuoti, kad pasaulio 
lietuvių palikimas Lietuvos muziejuose 
sudaro svarbią rinkinių dalį, yra unikalus 
savo menotyrine ar istorine verte. Akivaizdu, 
kad daugiausiai meno, kultūros ir istorinių 
vertybių, vėliau papildžiusių muziejų ko-
lekcijas, savo laiku sukaupė antrosios lie-
tuvių išeivių bangos, vadinamųjų dipukų, 
atstovai.           ■

Mokslinės-praktinės konferencijos „Pasaulio lietuvių 
palikimas Lietuvos muziejuose“ akimirkos.
Z. Baltrušio ir Maironio lietuvių literatūros muziejaus 
archyvo nuotr.
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ieškoti Tėvynės
Janina STANKEVIČIENĖ

„...Kad ir kur klajočiau, po kokius žemy-
nus, visada buvau atsigręžęs veidu į Upę.“                               
(Czesław Miłosz)

niekada nepalikusias 
gimtojo krašto dva-
sias.  2000 m. poeto 
brolio sukurtas do-
kumentinis filmas 
„Sapnavau, kad su-
grįžtu“ buvo demon-
struojamas vieninte-
liame išlikusiame Cz. 
Miloszo senelių dvaro 
sodybos pastate – svirne įkurtoje kultūros 
centro salėje.  

Susirinkusiems į Šetenius gamta do-
vanojo saulėtą, šiltą dieną. „Garsiausio vi-
same pasaulyje kėdainiečio, literatūrinės 
Nobelio premijos laureato ir Lietuvos garbės 
piliečio Cz. Miłoszo gimtinėje prie Nevėžio, 
šalia augančios laukinių morkų pievos, mū-
sų muziejų kelią sveikina ir šis pavasaris, šios 
senos dvaro sodybos medžiuose ošiantis 
vėjas, romantiški Joanos ir Elenos  Daunyčių 
muzikiniai inetrliudai“, – sakė Kėdainių kraš-
to muziejaus direktorius Rimantas Žirgulis.

Į renginį susirinkusį gausų Lietuvos 
muziejininkų ir kultūrininkų būrį sveikino 

Gegužės 17 d. Nobelio premijos 
laureato Czesławo Miłoszo kultūros 

centre Šeteniuose (Kėdainių r.) vyko Tarp-
tautinės muziejų dienos minėjimas ir 
Lietuvos muziejų asociacijos inicijuojamo 
projekto „Lietuvos muziejų kelias“ naujojo 
etapo „Tėvynės ieškojimas“ atidarymas.

Naujoji nacionalinės kultūrinės tapa-
tybės formavimo ir puoselėjimo programa 
skiriama Lietuvos Respublikos atkūrimo 
30-mečiui, kurį minėsime 2020 m. 

Cz. Miłoszo sugrįžimas

Atidarymo renginyje pimasis  Andrze-
jaus Miloszo sukurto dokumen-

tinio filmo kadruose prabilo pats Cz. Miło-
szas – vienas didžiųjų XX a. rašytojų, ypač 
giliai ir tauriai išreiškęs Tėvynės ieškojimą, 
savo kūryba pasauliui atskleidęs Lietu-
vos kraštovaizdžių savitumą ir aprašęs jo     

Czesławo Miłoszo gimtinės upė Nevėžis. D. Mukienės nuotr.

LIETUVOS MUZIEJAI 2019’218

D. Mukienės nuotr.
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Mindaugas Kvietkauskas, Kėdainių rajono 
savivaldybės meras Valentinas Tamulis, Lie-
tuvos muziejų asociacijos vadovas-valdybos 
pirmininkas Raimundas Balza.

Tardamas sveikinimo kalbą kultūros 
ministras džiaugėsi dar 2012 m. startavusia 
„Lietuvos muziejų kelio“ programa, jau 
sulaukusia virš pusės milijono lankytojų, 
Lietuvos muziejų veiklą iškėlusia į iki tol 
nematytą nacionalinės reikšmės lygmenį. 
Ministro manymu, prasidedanti nauja šio 
kelio atkarpa Lietuvos muziejams ir jų 
lankytojams atvers naujus horizontus.  

„Tėvynės ieškojimo“ tematika ir Cz. Mi-
łoszo minčių akiratis man yra labai arti-
mas, – sakė M. Kvietkauskas. – Šiandien 
važiuodamas į Šetenius galvojau, kad iš 
tiesų grįžtu pažįstamu patirčių keliu, kurių 
viena įspūdingiausių – tai Cz. Miłoszo 
100-ųjų gimimo metinių minėjimas šioje 

pievoje 2011-aisiais. Į šios muziejų kelio 
atkarpos atidarymą atsivežiau Cz. Miłoszo  
„Tėvynės ieškojimų“  pirmąjį leidimą, pa-
sirodžiusį Krokuvoje 1992 m. Knygą šia 
proga pasiskolinau iš Vilniaus universiteto 
bibliotekos, ji yra su Cz. Miłoszo  autografu 
Česlovui Kudabai – mokslininkui,  kūrusiam 

Lietuvos kraštovaizdžio viziją, puoselėjusiam 
Lietuvos kraštovaizdžio atmintį, siekusiam 
saugoti unikalius Lietuvos kraštovaizdžius. 
Simboliška, kad jie susitinka čia, Šeteniuose, 
„Tėvynės ieškojimo“ kelio atidarymo ren-
ginyje“. 

„Sudariau šią knygą norėdamas pasi-
tarnauti“, – citatą iš knygos perskaitė mi-
nistras,  „Lietuvos muziejų kelio“ dalyviams 
linkėdamas sėkmės ir siekio pasitarnauti 
galvojant apie tai, „kam pasitarnauti yra 
svarbiausia ir vertingiausia“.

Trys etapai

Sveikindamas susirinkusiuosius, Rai-
mundas Balza trumpai apžvelgė pro-

gramos „Tėvynės ieškojimas“ būsimo  „kelių 
triptiko“ turinį.

Iš kairės: Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus 
direktorius dr. Arūnas Gelūnas, Kėdainių rajono 

savivaldybės meras Valentinas Tamulis, LR kultūros 
ministras dr. Mindaugas Kvietkauskas. 

V. Špečkausko nuotr.

Joanos (kairėje) ir Elenos Daunyčių duetas. 
V. Špečkausko nuotr.

Kėdainių krašto muziejaus direktorius Rimantas 
Žirgulis. D. Mukienės nuotr.
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džiai: vandenų kultūrinė atmintis“ renginiais 
bus siekiama įvardyti ir aktualizuoti Lietuvos 
upių, upelių, ežerų, tvenkinių, šaltinių, Bal-
tijos jūros, marių ir kitų vandens telkinių 
kultūrinę atmintį. Kultūros ir gamtos pa-
veldą puoselėjančios  Lietuvos institucijos 
aktualizuos etninius pasakojimus, profe-
sionaliojoje meno kūryboje esančius lite-
ratūros, dailės, muzikos, kino, scenos meno 
vaizdinius, atskleis įvairias istorijos detales, 
kvies susitikti prie vandens telkinių ar net 
jais keliauti. 

2020 m. „Lietuvos muziejų  kelio“ tema 
– „Lietuvos kraštovaizdžiai: kalnų ir kalvų 
kultūriniai reginiai“. Jos metu bus siūloma į 
Tėvynę pasižvalgyti nuo kalvų, piliakalnių 
ir bokštų, atskleidžiant jų kultūrinę atmintį 
dailėje, muzikoje, folklore, fotografijose.

2021 m. tema „Lietuvos kraštovaizdžiai: 
parkų ir sodų menas“ bus siekiama lankytojų 
dėmesį atkreipti į istorinius parkus ir sodus, 
kuriuose galima susipažinti ir pasigrožėti 
žmogaus rankų sukurtais gamtos meno pa-
minklais. 

R. Balza išsakė viltį, kad baigiamasis „Lie-
tuvos muziejų kelio“ ciklo etpas „Lietuvos 
kraštovaizdžiai: parkų ir sodų menas“ sėk-
mingai įsilies į bendrą Europos Tarybos 
kultūros kelių programą „Parkų ir sodų 
kelias“. Tai bus pirmas sisteminis bandymas 
„Lietuvos muziejų kelyje“ pamatyti europi-
nės vertės ženklus ar jų likučius. LMA valdy-
bos pirmininkas taip pat padėkojo daugelio 
muziejinių idėjų generatoriui Lietuvos 
dailės muziejaus direktoriaus pavaduotojui 
Vytautui Balčiūnui ir kitiems, prisidėjusiems 
rengiant ir įgyvendinant  LMA projektus. 

Paskelbta 2018 Metų muziejininkė

Renginyje paskelbta 2018 Metų 
muziejininko apdovanojimo, kurį 

skiria LMA valdyba, laimėtoja. Šis vardas 

už Lietuvos muziejininkystės tradicijų 
puoselėjimą, inovatyvų reikšmingų dailės 
paveldo vertybių tyrimą bei sklaidą Lietuvo-
je ir užsienyje skirtas Vytauto Kasiulio dailės 
muziejaus vadovei muziejininkei dr. Ilonai 
Mažeikienei.

I. Mažeikienė muziejininkystės srityje 
dirba nuo 1995 m. Per dvidešimt intensy-
vios profesinės veiklos metų ji sukaupė 
įspūdingą dailės paveldo saugojimo, tyri-
mų ir sklaidos patirtį, kurią liudija parodos, 
jų katalogai, muziejininkės įžvalgos ir nau-
jos kūrinių interpretacijos. Lietuvos kultūros 
aruodą I. Mažeikienė kasmet turiningai pa-
pildo darbais iš trijų sričių: Vilniaus meno, 
Lietuvos išeivijos ir Vakarų Europos dailės. 

Nuo 2013 m. I. Mažeikienė vadovauja 
Vytauto Kasiulio dailės muziejui. Kartu su 
Romualdu Budriu ir dr. Laima Bialopetravi-
čiene ji perėmė dailininko šeimos Lietu-
vai dovanotą kūrinių ir archyvo kolekciją, 
sukūrė ekspozicijos koncepciją, suformavo 
pagrindines naujojo muziejaus veiklos gai-
res. 

Teikdamas apdovanojimą LMA valdy-
bos pirmininkas pažymėjo, kad jis teikiamas 

2018 metų muziejininkė dr. Ilona  Mažeikienė.
V. Špečkausko nuotr.
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jau 15-ąjį kartą ir visiems muziejininkams 
yra labai svarbus: „Tai labai brangi mums 
nominacija, nes tai – nei valdžios, nei poli-
tikų mums neprimestas apdovanojimas. Tai 
yra mūsų bendruomenėje išaugusi tradi-
cija. Mes patys atrandame žmogų ir norime 
jį pažymėti, pasidžiaugti jo darbais“.

Sveikindamas 2018 m. Metų muzie-
jininkę, nacionalinio Lietuvos dailės mu-
ziejaus direktorius dr. Arūnas Gelūnas tarsi 
apibendrino visos šventės metu išsakytas 
mintis. „Mes sau dažnai užduodame klau-
simą: kur gi yra tas pasaulio centras? Ar 
tai Paryžius? Gal Niujorkas, Londonas? Aš 
manau, kad pasaulio centras yra ten, kur 
padaromi ar sukuriami visiems žmonėms 
rekšmingi darbai. Czesławas Miłoszas ne-
abejotinai yra tokių darbų, tokių idėjų, tokių 
kūrinių autorius. Ir tų darbų kilmė, jų pradžia 
yra čia, Šeteniuose. Čia, kur mes susirinkome 
ieškoti Tėvynės, ir yra vienas iš pasaulio 
centrų“, – kalbėjo A. Gelūnas.          ■

Tarptautinė muziejų taryba (ICOM) 
kasmet gegužės 18 d. inicijuoja 

Tarptautinės muziejų dienos, o Prancūzijos 
kultūros ir ryšių ministerija – tarptautinės 
muziejų bendruomenės akciją „Europos 
muziejų naktis“. 

Šie metai ypatingi tuo, kad 2019 m. 
gegužės 18 d. Lietuvoje iki vėlumos vyko 
ne tik Europos muziejų nakties akcijai 
skirti renginiai muziejuose, bet visuomenė 
buvo kviečiama ir kartu su muziejininkų 
bendruomene švęsti Tarptautinę muziejų 
dieną, kurios tema – „Muziejai kaip kultū-
ros ašys: tradicijos ateitis“. Jau keturioliktus 
metus iš eilės į šią akciją įsitraukia ir Lietu-
vos muziejai, jų renginiuose apsilanko apie 
120 tūkst. lankytojų. 

Šiemet muziejai kvietė į daugiau kaip 
300 renginių, kuriuos buvo galima aplan-
kyti nemokamai. Informacija apie renginius 
skelbiama atnaujintame tinklalapyje:
https://www.muziejunaktis.lt/

Šventinius renginius šalyje inicijuoja 
Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Lietu-
vos skyrius, o  jai talkina LMA.            ■

LMA informacija

Tarptautinės muziejų dienos plakatas.

LMA valdybos pirmininkas, Šiaulių  „Aušros“ 
muziejaus direktorius Raimundas Balza. 

V. Špečkausko nuotr.

Muziejų šventė
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Lilija PETRAITIENĖ

Mažeikių muziejuje įgyvendintas archeologinių vertybių ir 
kultūros paveldo pažinimo projektas „Atrask, paliesk ir 

išgirsk Mažeikių krašto istoriją“. 

Archeologinė Mažeikių krašto eks-
pozicija pritaikyta žmonėms, kurie 

turi regėjimo negalią, kitokių suvokimo 
problemų ir kurie supantį pasaulį gali pažinti 
tik lytėdami daiktus.

Unikali archeologinė ekspozicija „Ma-
žeikių kraštas: tarp kuršių, žiemgalių ir že-
maičių“ muziejuje veikia nuo 2011 m. Ją kar-
tu su muziejaus kolektyvu sukūrė Vilniaus 
dailės akademijos mokslininkai, dailininkai, 
dizaineriai. Ekspozicija skirta Lietuvos ir 
Latvijos teritorijose gyvenusių senųjų baltų 
genčių, dalyvavusių formuojant Lietuvos 
ir Latvijos valstybes, istorijai ir kultūros pa-
veldui pažinti. 

Ekspozicijoje – kuršių ir žiemgalių pa-
puošalai, kuršių, žiemgalių ir žemaičių 
ginklai. Eksponuojmi ir unikalūs radiniai: 
zoomorfinės figūrėlės, gintaro dirbiniai, 
amuletai, kaustytas ragas ir ypač retas 
radinys – šalmas, taip pat baltų genčių te-
ritorijų, kapinynų, piliakalnių ir mūšių vietų 
žemėlapiai. 

Su šiomis vertybėmis iki praėjusių 
metų pabaigos galėjo susipažinti ne visi. 
Kadangi archeologinėje ekspozicijoje bu-
vo laisvos vietos, svarstyta, kuo ją būtų ga-
lima užimti. Didžiausio pritarimo sulaukė 
pasiūlymas ekspoziciją papildyti eksponatų 
kopijomis, kurias būtų galima paliesti ir 
netgi pasimatuoti. Nuspręsta parengti ar-
cheologinių vertybių ir kultūros paveldo 
pažinimo projektą „Atrask, paliesk ir išgirsk 
Mažeikių krašto istoriją“. 

Įgyvendinant projektą pagaminta 18 
eksponatų kopijų, tarp jų: kalavijai, ieti-

galiai, žiedai, antkaklė, segės, šalmas ir kt. 
Juos visus galima liesti ir taip susidaryti 
vaizdinį apie demonstruojamus eksponatus: 
sužinoti eksponato dydį, faktūrą, formą ir 
netgi dėvėjimo ant žmogaus kūno vietą, 
nes pagamintos kopijos demonstruojamos 
ant manekenų: žiedas – piršto, segė – ant 
krūtinės, apyrankė – ant riešo ir t. t. 

Eksponatus atrinko neregintys kon-
sultantai broliai Domarkai. Jie teikė pa-
siūlymus ir dėl eksponavimo, pasiūlė šalia 
eksponatų ant plokščių pateikti išdidintus 
raštų pavyzdžius.

Archeologinių eksponatų kopijoms 
demonstruoti buvo pagaminti ekspoziciniai 
baldai, manekenai, laikikliai, sumontuota 
apšvietimo įranga. Prie eksponatų kopijų 
taip pat pateikiami tekstai Brailio raštu. 
Juos parengė šį raštą gerai išmanantis kon-
sultantas Vytautas Gentvilas. 

Neregiams pritaikyta ekspozicija pri-
einama visiems muziejaus lankytojams. ■

Ekspozicijos fragmentas. L. Petraitienės nuotr.
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Lolita BATUTIENĖ

Tokiais poeto Justino Marcinkevičiaus 
žodžiais, pasakytais 1995 m. rugsėjo 

16 d. muziejaus atidarymo proga, Prienų 
krašto muziejus pasitinka savo lankytojus.

Nuo to laiko praėjo beveik ketvirtis 
amžiaus, užaugo nauja karta, pasikeitė ir 
muziejus. 2019 m. vasarį Prienų krašto mu-
ziejuje atidarytos 8 naujos ekspozicijos, 
supažindinančios su Prienų krašto istorija, 
kultūra, žymiais žmonėmis. Ekspozicijos 

atnaujintos įgyvendinus projektą „Prienų 
krašto muziejaus modernizavimas“, kurį 
finansavo Europos regioninės plėtros fondas 
ir Prienų rajono savivaldybė, įgyvendino 
UAB „TerraMedia“. 

Naujas ekspozicijas sieja pavadinimas 
„Aukšto skrydžio žmonės“. Daug Lietuvoje 
žinomų žmonių yra kilę iš Prienų krašto, 
čia gyvenę ar dirbę. Jų darbai rodo, kad šie 
žmonės sugebėjo žvelgti aukščiau, plačiau, 
neapsiriboti nūdienos problemomis. 

Pšemeneckių namo istorija 

Muziejaus pastato istorija pradedama 
pasakoti nuo tada, kai šiuose 

namuose gyveno Cezaro Pšemeneckio šei-
ma. Cezaras Prienų „Žiburio“ gimnazijoje 
dėstė matematką, fiziką, įrengė fizikos la-
boratoriją, buvo miesto tarybos narys, rū-
pinosi švietimo klausimais. Jo dėka 1925 m. 
Prienams buvo pradėta tiekti elektra. Pše-
menckių namuose prieškariu vyko aktyvus 
kultūrinis gyvenimas. Abu su žmona Ana, iš 
Maskvos kilusia operos soliste, savo namuo-
se organizuodavo kultūrinius renginius. 
Pšemeneckių namuose yra viešėjęs žymus 
rusų dainininkas Fiodoras Šaliapinas. In-
teraktyvioje ekspozicijos dalyje galima pa-
siklausyti šiame pastate anksčiau dirbusių 
medicinos darbuotojų ir C. Pšemeneckio 
mokinės atsiminimų, pasėdėti sovietinus 

 „…Šiandien galime su džiaugsmu ir pasididžiavimu pasakyti: Prienai turi tai, ko dar nie-
kados neturėjo – savo krašto muziejų. Tai daug, tai labai daug. Turime vietą, turime pastogę, 
į kurią patys atėję ar kokį svečią atlydėję galime ištarti: štai čia su meile sudėtas, su pagarba 
surinktas ir išrikiuotas šito krašto gyvenimas, jo žmonių darbai, jų džiaugsmas ir vargas, jų 
kančios ir praradimai. Čia dega niekada neužgesęs mūsų krašto žmonių siekimas laisvės ir 
šviesos, tiesos ir grožio. Galime pasakyti, kad nuo šiol čia apsigyveno Prienų krašto DVASIA, 
įsikūnijusi senuose audiniuose, medžio ir molio dirbiniuose, senose nuotraukose ir knygose. 
Tegul būna jai čia gera ir jauku.“
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dalyvauti viktorinoje.

„Akiplėša“

Kunigas Juozas Zdebskis – vienas žy-
miausių XX a. disidentų ir kovotojų už 

tikinčiųjų teises. Kunigo veiklą akylai stebėjo 
KGB agentai, jam užvesta byla pavadinta 
„Akiplėša“. Jis du kartus kalėjo Lukiškių ir 
Pravieniškių kalėjimuose. 

1969 m. vasarį dėl nepaklusnumo tuo-
metinei valdžiai iš J. Zdebskio atimtas ku-
nigo pažymėjimas. Jis ir kunigas Sigitas 
Tamkevičius įsidarbino melioracijos dar-
bininkais, bet ir toliau rūpinosi religiniu 
auklėjimu. J. Zdebskis Pirmajai Komunijai 
Prienuose parengė kelis šimtus vaikų, 
drąsiai, nesislapstydamas juos katechizavo. 
1978 m. kartu su kunigais Alfonsu Svarins-
ku, Sigitu Tamkevičiumi, Jonu Kaunecku ir 
Vincu Vėlavičiumi įkūrė Tikinčiųjų teisėms 
ginti katalikų komitetą.

1986 m. vasario 5 d. 14 val. 30 min. 
Šalčininkų rajono kelyje Kalesninkai–Eišiškės 
ties posūkiu į Valkininkus įvyko avarija, ku-
rios metu susidūrė automobilis „Žiguliai“ 
ir pienovežis GAZ-53. Avarijos metu žuvo 
lengvuoju automobiliu važiavęs kunigas 
J. Zdebskis. Ekspozicijoje galima pamatyti 
švarko, kurį vilkėdamas jis žuvo autoavari-
joje, likučius. Eksponuojamas ir automobilio 
vairas, saugantis avarijos paslaptį, taip 
pat J. Zdebskio memorialiniai daiktai. In-
teraktyvioje ekspozicijos dalyje galima 
pasiklausyti kunigo J. Zdebskio vedamų 
rekolekcijų įrašų, vyskupo S. Tamkevičiaus 
atsiminimų. 

Sklandytuvų istorija

Nedaug kas žino, kad Prienai – viena 
iš keturių pasaulyje vietų, kur 

rankomis gaminami unikalūs skraidymo 

aparatai – sklandytuvai. Ekspozicijoje su-
pažindinama su Lietuvos sklandymo ir Prie-
nų sportinės aviacijos gamyklos istorija, 
asmenybėmis, kurių dėka Prienuose buvo 
pradėta stikloplasčių sklandytuvų ga-
myba, taip pat sklandytuvų ypatybėmis, 
modeliais, sklandytojais. Žemėlapyje pa-
vaizduotas 1934 m. birželio–liepos mėn. 
surengto trijų lėktuvų ANBO-IV skrydžio 
aplink Europą, skirto pirmosioms istorinio 
Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio 
per Atlantą metinėms paminėti, maršrutas. 
Interaktyvioje ekspozicijos dalyje galima 
pamatyti sklandytuvų gamybos procesą, 
susipažinti su sklandytuvų modeliais, išsiųsti 
atviruką su linkėjimais iš Prienų krašto.

Krašto šviesuoliai

Šioje ekspozicijoje daug dėmesio 
skirta Matui Šalčiui – tarpukario ke-

liautojui, žurnalistui, mokytojui, vienam iš 
Šaulių Sąjungos įkūrėjų. Supažindinama su 
jo biografija, šeima, kelionėmis, išleistomis 
knygomis. Eksponuojami memorialiniai 
daiktai iš M. Šalčiaus namų Kaune, kaligrafo 
Gedimino Pempės, dailininko Jurgio Juodžio 
darbai, Marijono Baranausko ir Stanislovo 
Žvirgždo fotografijos. Interakyvioje eks-
pozicijos dalyje pristatomi žymiausi krašto 
mokslininkai, menininkai, politikai, spor-
tininkai, filosofai ir kt., siūloma pakeliauti 
Mato Šalčiaus kelionių maršrutais, dalyvauti 
viktorinoje.

Miesto istorija

Čia sužinosite Prienų seniūnijos 
atsiradimo ir jos raidos istoriją. 

Plačiausiai pristatomas tarpukario laiko-
tarpis: supažindinama su to meto Prienų 
infrastruktūra, mieste teiktomis paslaugo-
mis, pramone, maldos namais, mokymosi 
įstaigų, Prienų kareivinių istorija. Daug 
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įmonės – alaus bravoro istorijai. Su senaisiais 
Prienais galima susipažinti interaktyviai.

Išėjo broliai

Šioje ekspozicijoje pasakojama apie 
okupacinei sistemai pasipriešinusių 

šeimų gyvenimas sovietiniu laikotarpiu. 
Kaip prototipas pasirinkta Lukšų šeima. At-
skleidžiama, kas buvo sakoma viešai ir koks 
iš tikrųjų buvo žmonių gyvenimas – vyrai 
tapo partizanais, kovojo miškuose, buvo 
medžiojami ir kalinami, o moterys likdavo 
namuose, tapdavo ryšininkėmis,  stengėsi 
kuo gali padėti miškuose kovojantiems 
vyrams. Ypatingą vertę turintys eksponatai 
– kryžius ir šventasis paveikslas, prie kurių 
Ona Lukšienė palaimino savo sūnus ir išleido 
į partizanus.

Literatūriniai Prienai

Šioje ekspozicijoje daugiausiai dėme-
sio skiriama visos tautos gerbiamam 

poetui, eseistui, dramaturgui Justinui 
Marcinkevičiui. Iš dalies atkurtas jo darbo 
kabinetas, įrengtas terminalas, kuriame 
galima plačiau susipažinti su  poeto kūrybo-
je vartojamais žodžiais, pasiklausyti  jo paties 
skaitomų eilių, susipažinti su ištraukomis iš  
Marcinkevičiaus kūrybai skirtų filmų ir pagal 
jo dramas pastatytų spektaklių. 

Ekspozicijoje nemažai dėmesio skirta ir 
iš Prienų krašto kilusiam rašytojui Vytautui 
Bubniui bei jo žmonai Elenai Kurklietytei, 
čia galima sužinoti ir apie kitų žymių Prienų 
krašto rašytojų – Vinco Mykolaičio Putino, 
Juozo Vilkutaičio-Keturakio, Donaldo Kajoko, 
Aldonos Ruseckaitės, Marko Zingerio, Gin-
tauto Dabrišiaus ir kitų gyvenimą bei kūrybą. 

Atviras muziejininko kabinetas

Lankytojai kviečiami susipažinti su 
muziejinko darbo specifika, pasėdėti 

už jo darbo stalo, pabandyti aprašyti, įver-
tinti eksponatą. 

Įvairiais ekspoziciniais elementais de-
koruotos bendrosios muziejaus patalpos 
(holas, rūbinė, koridorius, laiptai). Čia gali-
ma surasti, kur Prienuose gyveno kunigas 
Juozas Zdebskis, kaip 1935 m. atrodė F. Mar-
tišiaus gatvė, kur Jiezne yra Pacų rūmai ir kt. 

Vienas pagrindinių muziejaus atnau-
jinimo tikslų – pritraukti kuo daugiau lan-
kytojų, todėl stengtasi kurti pasakojimus, 
pagrįstus emocijomis – perteikiant įvairius 
garsus, pasitelkiant dideles nuotraukas, 
kitą vaizdinę medžiagą, pateikiant trumpus 
tekstus, viktorinas.         ■

Prienų krašto muziejuje – naujos ekspozicijos. 
M. Kimbirausko nuotr.
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Dr. Aldona SNITKUVIENĖ

Mykolo Žilinsko dailės galerijoje pristatomas žinomo 
Kaune vokiečių kilmės verslininko Kurto Tilmanso 

šeimos palikimas.

Paroda „Atminties kodas: Tilmansų 
palikimas Kaune“ ir monografija 

„Tilmansai ir jų palikimas Kaune“ leidžia 
prisiminti Tilmansų šeimą, labai ryškiai 
įsiliejusią į Kauno istoriją. 

1906 m. dėdės Richardo pakviestas          
K. Tilmansas kartu su žmona Marija atvyko 
į Kauną ir įsikūrė viloje Smėlio g. (dabar 
Griunvaldo g.). Trijų Tilmansų šeimos kartų 
atstovai aktyviai įsitraukė į miesto gy-
venimą, politinę, kultūrinę ir visuomeninę 
veiklą. Jie priklausė turtingiausiam Lietuvos 
gyventojų sluoksniui ir sėkmingai į krašto 
gyvenimą integruotai tautinei (vokiečių 
bendruomenei) bei religinei (evangelikų 
liuteronų bažnyčiai) mažumai. Sudėtingų 
istorinių aplinkybių laikotarpiu Tilmansų 
šeimos veikla įvairiose sferose atskleidžia 
savitą Kauno istorijos puslapį. 

Rūpinosi ne tik verslu

Tilmansai pasižymėjo ir kaip sėkmės 
susilaukę pramonininkai, ir kaip ga-

būs prekybininkai. 1893 m. senojo „Vulkano“ 

bazėje Richardas Tilmansas įkūrė akcinę 
bendrovę „Br. Tilmansai ir Ko“, gaminusią 
vinis, varžtus, sraigtus, vielą ir kitus metalo 
dirbinius. Brolių Tilmansų įkurti geležies 
dirbinių ir statybinių medžiagų Prekybos 
namai „Br. Tilmansai ir Ko“ veikė 1894–
1940 metais. Tilmansai buvo aktyvūs ir 
finansų srityje: dalyvavo steigiant Lietuvos 
komercijos banką, draudimo bendrovę „Lie-
tuvos Lloydas“.

Metalo gaminių paklausos sumažėjimas 
Tilmansus privertė dalį kapitalo perkelti į 
kitas pramonės šakas. 1921 m. įkurta akcinė 
bendrovė „Tilka“. Jos steigėjai – Richardas 
Tilmansas, Povilas Medemas, broliai Sa-
lamonas ir Borisas Kaganai. Iš pradžių 
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fabrikas gamino degtukus, baldus, šokola-
dą ir saldainius, o vėliau – tik saldainius, šo-
koladą ir kakavą.

Garsių Kauno verslininkų palikimui 
priskiriama nemažai nekilnojamojo turto 
– pramonės, gyvenamųjų ir kultūrai bei 
sportui skirtų pastatų. Tilmansų fabriko 
darbininkams įsteigtas akcinės bendrovės 
„Br. Tilmansai ir Ko“ klubas tapo miesto 
kultūros ir švietimo centru. Klubas, kauniečių 
vadintas „Tilmansų teatru“, „Tilmanso 
sale“ arba „Tilmansų rūmais“, suvaidino 
nepaprastai svarbų vaidmenį miestiečių 
kultūriniame gyvenime.

Atrastas turto registras

Apie kultūros vertybių, saugomų Na-
cionaliniame M. K. Čiurlionio dailės 

muziejuje (ČDM), priklausomybę Kurto ir 
Marijos Tilmansų šeimai sužinota tik tada, 
kai Kultūros paveldo centro Paveldosaugos 
bibliotekos Dokumentų skyriuje buvo at-
rastas 1941 m. sudarytas jų turto registras. 
Paaiškėjo, kad 1941 m. Kultūros paminklų 
apsaugos įstaigos įgalioti asmenys surašė 
Tilmansų viloje (Griunvaldo g. 16) buvusius 
meno, kultūros ir istorijos požiūriu ver-

tingus objektus. Dalį jų buvo leista M. ir 
K. Tilmansų sūnui Herbertui (1907–1977) 
išsivežti į Vokietiją, o vertingiausi pervežti 
į Kauno valstybinio kultūros muziejaus 
patalpas (dabar ČDM). Dalis vertybių 
paties H. Tilmanso buvo padovanotos šiam 
muziejui. Pokario metais praradus eks-
ponatų patekimo į muziejų dokumentus jie 
prarado savo istoriją. Tik atradus Tilmansų 
turto registrą, atsirado galimybė atlikti 
eksponatų identifikavimą, atkurti jų istoriją 
ir eksponuoti rinkinį.

K. Tilmanso vilos interjero objektų vi-
suma – vienas iš nedaugelio išlikusių tokio 
pobūdžio rinkinių Lietuvos muziejuose. Šis 
unikalus kultūros paveldas puikiai iliustruoja 
XX a. 1–4 deš. pasiturinčių Kauno verslininkų 
interjerą. Jis reikšmingas istoriniu požiūriu, 
nes atspindi šeimininkų savimonę, meninius 
interesus, dvasinius poreikius ir pomėgius. 
Kaip vieni turtingiausių miestiečių, Tilmansai, 
nors ir nebūdami kolekcininkai, pagal savo 
skonį formavo savo namų ir biurų interjerą, 
o taip pat diktavo tam tikrą madą tuometei 
Kauno aukštuomenei.         ■

Ekspozicijos „Atminties kodas: Tilmansų palikimas 
Kaune“ fragmentai. A. Kapčiaus nuotr.
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Kaune, Mykolo Žilinsko dailės galerijoje, veikė Prancūzijoje 
gyvenusio lietuvių menininko Prano Gailiaus retrospek-

tyvinė paroda „Gyvenimo scenos“ (pranc. „Scènes de la vie de 
Pranas“).

Pranas Gailius – vienas žinomiausių 
lietuvių dailininkų pasaulyje. Iš Lie-

tuvos išvyko būdamas 17 metų, 1945 m., o 
jau 1955 m. meno pasaulis pradėjo mokytis 
jo vardą Pranas Gailius, dit Prãnas – tais 
metais Paryžiuje, Galerie du Haut Pavé, 
atidaryta pirmoji jo personalinė paroda 
sulaukė palankių atsiliepimų ir atvėrė kelią į 
pripažinimą. 

Pirmoji P. Gailiaus paroda Lietuvoje 
atidaryta Nacionaliniame M. K. Čiurlionio 
dailės muziejuje 2004 m., minint Lietuvos 
spaudos atgavimo šimtmetį. Muziejuje bu-
vo parodytos autorinės knygos „Pirmoji 
lietuviška siuita“ ir „Jūra“, sukurtos pagal 
Oskaro Milašiaus eiles. Nuo to laiko Lietuvoje 
vykusiose dailininko darbų parodose buvo 
galima susipažinti su daugeliu jo kūrybos 
etapų. „Gyvenimo scenos“ –  pirmoji jo re-
trospektyvinė paroda Lietuvoje. Tarp joje 
eksponuotų darbų buvo ir niekur anksčiau 
nerodytų, tokių, kaip medinės bei metalinės 
skulptūros.

Per du M. Žilinsko dailės galerijos aukš-
tus išsidėsčiusioje parodoje pristatyta apie 

300 kūrinių. Jie į Kauną atvežti iš Paryžiaus – 
darbus paskolino dailininko dukra Nathalie 
Gailius. 

P. Gailių kaip menininką suformavo Pa-
ryžius, o lietuviški vaikystės prisiminimai ir 
liaudies menas tapo įkvėpimo šaltiniu, su-
teikusiu jo kūrybai  originalumo. Menininkas 
turėjo unikalų gebėjimą sudominti žiūrovą, 
pašnekovą, nors niekada nesistengė sukurti 
ilgaamžių kūrinių. P. Gailiaus energija, vi-
tališkumas, charizma priviliojo jo kūrybos 
gerbėjus, taip tarsi kompensuodama gana 
sudėtingus dailininko biografijos mo-
mentus.            ■ 

Mykolo Žilinsko dailės galerijos 
informacija ir nuotr.

P. Gailiaus parodos „Gyvenimo scenos“ M. Žilinsko dailės galerijoje fragmentai.
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„Kūrybinio tandemo“ paroda

Vytauto Kasiulio dailės muziejuje balandžio mėn. atidaryta 
retrospektyvinė Šveicarijos lietuvių menininkų Juzefos 

Katiliūtės ir Gabrieliaus Stanulio kūrybos paroda.

Menininkų porų kūrybos parodos 
Vytauto Kasiulio dailės muziejuje 

yra tęstinio Lietuvos dailės muziejaus pro-
jekto, skirto 2019-aisiais paskelbtiems pa-
saulio lietuvių metams, dalis. 

Šveicarijoje gyvenusių dailininkų Juzefos 
Katiliūtės (1916–2009) ir Gabrieliaus Stanulio 
(1915–1999) retrospektyvinė paroda yra 
reikšminga galimybė žiūrovus supažindinti 
su skirtingose kultūrose brendusių kūrėjų 
darbais, modernistinio meno idėjomis, 
savito pasaulio ir meno uždavinių suvokimo 
aspektais.

 G. Stanulio kūryba Lietuvos dailės mu-
ziejaus išeivijos dailės kūrinių rinkinyje 
užima reikšmingą vietą. Menininkas sva-
riai prisidėjo prie Šveicarijos meno stu-
dijų kūrimo. Jam buvo patikėtas Meno 
mokyklos reorganizavimas į universitetinę 
ir jos prijungimas prie valstybinio Ženevos 
universiteto, kur menininkas nuo 1963 m.  
dirbo kaip profesorius. 

Aktyvus dailės parodų dalyvis G. Sta-
nulis Šveicarijos spaudoje buvo minimas 
kaip vienas savičiausių, išskirtinį braižą  
turinčių menininkų. Jis ypač įdomiai dir-
bo su šviesomis, spalvomis. G. Stanulio 
drobėse atsispindi filosofiniai ieškojimai, 

skulptūrose ryški modernizmo dvasia. Pa-
rodoje eksponuojamos jo tapybos drobės ir 
kamerinės skulptūros iš LDM rinkinio.

 J. Katiliūtė buvo surengusi tik tris 
personalines parodas, tačiau ji buvo aktyvi 
Šveicarijos moterų dailininkių sąjungos na-
rė, dalyvavo bendrose parodose. Kritikai ją 
dažnai apibūdindavo kaip jautrią gamtos 
interpretatorę, savo tautinių šaknų puose-
lėtoją. Pirmasis dailininkės kūrybinis „su-
grįžimas“ į Lietuvą žymimas 1988 m., kai 
Vilniuje pirmą kartą buvo surengta Lietuvių 
išeivijos dailininkų kūrybos paroda.  Lietuvos 
dailės muziejuje 1994 m. buvo atidaryta 
išsami J. Katiliūtės personalinė paroda. Po 
šios parodos dailininkė dalį savo paveikslų 
padovanojo Lietuvai. 

Nors menininkė gyveno Šveicarijoje, 
širdyje visada puoselėjo lietuvybę ir 
parodose prisistatydavo lietuve. Parodoje 
eksponuojami kūriniai iš Lietuvos dailės 
muziejaus rinkinių, Marijampolės kultūros 
centro, privačių Vidmanto Martikonio, 
Lietuvos meno pažinimo centro „Tartle“ 
kolekcijų.               ■

Vytauto Kasiulio dailės muziejaus 
informacija ir nuotr.
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J. Katiliūtės ir G. Stanulio kūrybos parodos ekspozicijos fragmentas. 
Vytauto Kasiulio dailės muzijaus archyvo nuotr.



LIETUVOS MUZIEJAI 2019’230

Ed
uk

ac
ija

Šio projekto tikslas – pristatyti naują 
Laikrodžių muziejaus ekspoziciją ir 

mokyklų bendruomenėms padovanoti tris 
edukacinius užsiėmimus. 

Projektas-paroda „Muziejus ant ratų“ 
per pusę metų aplankė keturias mokyklas: 
Dituvos pagrindinę mokyklą, Kvėdarnos 
Kazimiero Jauniaus gimnaziją, Darbėnų 
gimnaziją, Kartenos mokyklą-daugiafunkcį 
centrą. Kiekvienoje mokykloje paroda 
„Muziejus ant ratų“ eksponuojama tris 
savaites. Projektas mokytojus skatina kū-
rybiškai ir įvairiais požiūriais pažvelgti į meno 
vertybes ir šią patirtį pritaikyti pamokose.

Ši paroda atspindi Laikrodžių muziejaus 
antrojo aukšto ekspoziciją „Laikrodžių formų 
raida nuo Renesanso iki moderno“. Joje at-
skleidžiami svarbiausi laikrodžių korpusų 
pokyčiai skirtingose epochose. Kadangi 

daug lengviau informaciją perimti pasitelkus 
žmogaus pojūčius, parodoje yra naudojami 
interaktyvūs elementai, sužadinantys įvai-
rius pojūčius – klausą, lytėjimą,  uoslę, regą. 

Mokyklos bendruomenė yra kviečiama 
išgirsti muzikinės dėžutės garsą, paliesti 
laikrodžio reljefą, užuosti tvyrantį kvapą, 

pro akutę žvilgtelėti į 
paslaptingą laikrodžio 
mechanizmą.

Laikrodžių muzie-
jus šiuo projektu kvie-
čia mokyklos bendruo-
menes iš naujo atrasti 
muziejų ir susidomėti 
paslaptingomis laikro-
džių istorijomis.            ■

Muziejus ant ratų
Agnė JONIKAITĖ

Laikrodžių muziejus pristato 
projektą „Muziejus ant 

ratų“, kuris skirtas mokyklų 
bendruomenėms. 

Projekto-parodos „Muziejus 
ant ratų“ ekspozicijos 
fragmentai. E. Rumbutytės-
Šimienės nuotr.
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iDovanos Valdovų rūmams

Visi eksponatų dovanotojai ir kiti 
Valdovų rūmų mecenatai, rėmėjai 

įamžinti Rėmėjų salėje esančiose specialiose 
marmuro lentose. Ši salė užbaigia Rūmų is-
torinės ir architektūrinės raidos I ekspozicinį 
maršrutą. Eksponatų dovanotojų vardai taip 
pat skelbiami prie jų ekspozicinių aprašų, 
kataloguose ir įvairiose publikacijose.

Dovanotas 
unikalus XVII a. 

laikrodis

Valdovų rūmų rinkinius papildė 
įspūdinga Kalifornijoje (JAV) gyve-

nančio lietuvių išeivijos teisininko, visuo-
menininko ir dosnaus mecenato Donato 
Janutos dovanota unikali muziejinė vertybė 
– žinomo laikrodžių meistro Johano (Hanso) 
Klaseno (Johannes (Hans) Klassen) 1638 m. 
Vilniuje sukurtas stalinis laikrodis. Kol kas 
tai – vienintelis žinomas šio meistro kūrinys, 
saugomas Lietuvoje. Jis, kaip ir kito Vilniuje 
kūrusio laikrodžių meistro Johano Šairerio 
XVII a. I p. sukurtas laikrodis, yra saugomas 
Valdovų rūmų muziejaus rinkiniuose ir 
rodomas Valdovų lobyno ekspozicijoje.

Yra žinoma, kad J. (H.) Klaseno laikrodis 

buvo teisėjo Warreno Shepro kolekcijoje, 
2001 m. parduotas Niujorko (JAV) aukcione 
„Sotheby’s“. Antrasis žinomas šio meistro   
XVII a. II ketvirtyje pagamintas laikrodis 
saugomas Lenkijoje, Krokuvos Vavelio ka-
rališkojoje pilyje. Trečiasis laikrodis, datuotas 
1652 m., 2010 m. buvo parduotas Londono 
(Jungtinė Karalystė) aukcione „Bonhams“.

Keturkampio laikrodžio ciferblate pa-
vaizduotas peizažas – matyti upė, medis ir 
tolumoje ant kalno stūksanti pilis. Romėniš-
ki skaičiai, žymintys valandas, surikiuoti ra-
tu aukso spalvos fone. Laikrodžio viršaus 
pakraštėlis dekoruotas įvairių augalinių 
motyvų girlianda. Laikrodžio kampuose 
pavaizduotos XVII a. Lietuvos Didžiojoje 
Kunigaikštystėje augintos gėlės – lelijos, 
rožės ir natūraliai gamtoje randamos ru-
giagėlės, aguonos. Per laikrodžio šonuose 
esančius langelius su ornamentuotais bal-

Per pastaruosius keliolika metų Nacionaliniam muziejui 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmams 

daugiau kaip pusšimtis dosnių mecenatų, kolekcininkų, 
organizacijų padovanojo arba perdavė daugiau kaip 1,5 tūkst. 
įvairių vertingų eksponatų.

J. (H.) Klaseno 
pagaminto 
laikrodžio detalės 
papuoštos 
augaliniais raštais.

J. (H.) Klaseno 1638 m. Vilniuje sukurtas stalinis 
laikrodis.
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i tojo metalo apvadais matomos augaliniais 
raštais papuoštos laikrodžio detalės, kai 
kurios iš jų virsta paukščių galvų atvaizdais.

Keturkampis laikrodis visuose kam-
puose turi kojeles, vaizduojančias plėšraus 
paukščio kojas, laikančias po rutulį, su 
paukščio sparnais šonuose. Laikrodžio dė-
žutė pagaminta iš bronzos ir yra auksuota. 
Mechanizmas valandas muša skambučiu, 
įtaisytu dėžutės dugne. Atidarius dugno 
dangtelį, matyti ties viena iš kraštinių pa-
vaizduotas kartušas, jame išgraviruota 
meistro signatūra Johanes Kllassenn, laik-
rodžio pagaminimo vieta fecit Willna ir 
pagaminimo data – 1638. Laikrodžio me-
chanizmo viduje yra daug įdomių detalių. 
Viena iš jų – rodyklė, vaizduojanti ranką su 
ištiestu pirštu. Itin įdomus plėšraus paukščio 
galvą primenantis laikrodžio skambučio 
muštukas. Laikrodis turi vieną valandinę 
rodyklę, papuoštą augaliniais ornamentais. 
Jo apdaila rodo aukštą Vilniaus dailiųjų 
amatų lygį XVII a. pirmoje pusėje.

Beje, šis laikrodis – ne vienintelė D. Ja-
nutos dovana muziejui. Mecenatas Lietuvai 
valstybės atkūrimo šimtmečio proga 
anksčiau dovanojo Lenkijos ir Lietuvos 
princo Jono Kazimiero Vazos (1609–
1672), vėliau tapusio Lenkijos karaliumi 

ir Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu (1648–
1668), portretą, nutapytą garsaus XVII a. 
olandų kilmės tapytojo ir architekto Peterio 
Dankerso de Rėjaus (Peeter Danckers de Rij, 
1605–1661).

Profesoriaus K. P. Žygo dovanos

Aštuonias muziejines vertybes 
Nacionalinio muziejaus Lietuvos 

Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmams 
padovanojo žinomas lietuvių išeivijos 
kultūrininkas, Lietuvos garbės konsulas 
Arizonos valstijoje, vienas iš Valdovų rūmų 
paramos fondo steigėjų ir Valdovų rūmų 
atkūrimo konsultantų, Arizonos valstybinio 
universiteto architektūros istorijos pro-
fesorius Kęstutis Paulius Žygas. Nuo 2010 m. 
mecenatas muziejui iš viso padovanojo net 
83 eksponatus. 

Į rinkinius perduoti 1812 m. liepos 15 d. ir 
gruodžio 15 d. laikraščio „Journal de l’Emire“ 
ir 1812 m. liepos 23 d. laikraščio „Le Moniteur 
Universel“ lapų atvartai suteikia žinių apie 
tuo metu per Lietuvos valstybę ėjusį karo 
frontą. Kiti trys vertingi eksponatai – XIX a. 
vidurio grafikos darbai iš A. Viskovatovo 
leidinių, kuriuose pateikti kariuomenės 
aprangos ir ginkluotės istoriniai aprašymai. 

Itin vertingi padovanoti du XV a. antros 
pusės–XVI a. antifonalai. Tai – katalikų 
liturginiai giesmynai, kurių atsiradimas sie-
tinas su popiežiaus Grigaliaus I Didžiojo 
laikais, o terminas susiformavo VIII amžiuje. 
Manytina, kad šie ant pergamento surašyti 
giesmynai buvo sukurti Ispanijoje, o juose 
užfiksuotos paprastai rugsėjo 8-ąją minimos 
Švč. Mergelės Marijos gimimo šventės 
giesmės.           ■

Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų rūmų 

informacija ir nuotr.

Teisininkas, visuomenininkas ir mecenatas 
Donatas Januta.
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Kairiajame Vilnios krante, Marku-
čiuose, įsikūręs Markučių, arba Mel-

nikovų-Puškinų dvaras, kuriam jau daugiau 
nei 150 metų. Aleksejus Melnikovas (1808–
1879), inžinierius, generolas, geležinkelių 
tiesimo specialistas, 1867 m. nupirko že-
mę iš gydytojo Ignatijaus Godlevskio ir 
pradėjo statyti naują namą bei ūkinius pa-
status.  1875 m. Aleksejus Melnikovas šį 
dvarą kaip kraitį padovanojo savo dukrai 
Varvarai Melnikovai (1855–1935), jai tekant 
už Vasilijaus Moškovo. 

Santuoka truko tik dvejus metus. 1883 
m. Varvara Melnikova Vilniuje susituokė su 
jaunesniuoju poeto Aleksandro Puškino 
sūnumi Grigorijumi Puškinu. Sutuoktiniai 
dažnai viešėdavo Markučių dvare, o galutinai 
jame įsikūrė 1899 m. 

Varvaros ir Grigorijaus Puškinų pastan-

gomis 1906 m. pastatyta Markučių Šv. 
Barboros koplyčia. 1940 m., praėjus 5 
metams po dvaro šeimininkės Varvaros 
Puškinos mirties, Markučių dvare įsteigtas 
Literatūrinis A. Puškino muziejus.

Ikonų paslaptis

Tęstinis investicijų projektas „Šv. 
Barboros koplyčios tvarkybos dar-

bai“, finansuojamas Kultūros ministerijos 
ir Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis, 
pradėtas įgyvendinti 2014 m. Atlikti 
koplyčios pastato (fasado, stogo) ir 
baliustrados tvarkybos darbai, restauruotos 
minėtos koplyčios fasado ikonos, tapytos 
ant cinko skardos aliejiniais dažais. Šių iko-
nų atsiradimo ir išlikimo istorija apipinta 
mįslėmis. 

Markučių Šv. Barboros koplyčios 
fasado ikonų istorijos vingiai
Rūta VIZBARAITĖ-ZABOROVSKIENĖ

Literatūrinis A. Puškino muziejus įgyvendino tęstinį inves-
ticijų projektą „Šv. Barboros koplyčios tvarkybos darbai“, 

kurio metu restauruotos koplyčios fasado ikonos.

Buvusio Markučių Šv. Barboros koplyčios fasado fragmentas.
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koplyčios  tvarkybos darbų projektą, atkreipė 
dėmesį į ikonografinėje medžiagoje mato-
mas ikonas „kokošnikuose“ – fasado nišose. 
Manyta, kad šios freskos galėjo būti tapytos. 
1983 m. architektės Arimetos Vojevodskai-
tės atliktų Markučių parko ir esamų pastatų 
istorinių tyrimų ataskaitoje buvo minimos 
restauruotinos koplyčios fasado freskos. At-
likus polichromijos tyrimą, atidengus dažų 
sluoksnius, tapybos fragmentų nerasta. 
Toliau derinant įgyvendinamo projekto de-
tales muziejaus darbuotojai informavo, kad 
muziejaus patalpose saugomos tapytos ant 
skardos ikonos, kurių matmenys visiškai ati-
tiko koplyčios fasado nišas, todėl darytina 
prielaida, kad A. Vojevodskaitės ataskaitoje 
minimos būtent šios, tuo metu jau nuimtos 
ikonos, kurios buvo klaidingai palaikytos 
freskomis. Neliko abejonių, kad tai – au-
tentiškos Markučių Šv. Barboros koplyčios 
fasado ikonos. 

Ikonose – šeimos globėjai

Muziejaus darbuotojai, pasidomėję 
Melnikovų ir Puškinų giminių is-

torija, padarė išvadą, kad ikonose vaiz-
duojami Melnikovų-Puškinų šeimos narių 
šventieji globėjai: Šv. Barbora, Markučių 
dvaro šeimininkės Varvaros Puškinos ir jos 
motinos Varvaros Lochtinos-Melnikovos 

dangiškoji globėja; Šv. Grigalius Nazianzietis, 
Markučių dvaro šeimininkės vyro Grigorijaus 
Puškino dangiškasis globėjas; Šv. Aleksijus 
Romietis, Dievo žmogus, Varvaros Puškinos 
tėvo Aleksejaus Melnikovo dangiškasis 
globėjas; Šv. apaštalas Paulius, Varvaros 
Puškinos brolio ir dėdės Pavelų Melnikovų 
bendravardis dangiškasis globėjas; Šv. 
apaštalas Petras, Varvaros Puškinos senelio 
Piot-ro Melnikovo dangiškasis globėjas;  
Šv. Marija Magdalietė, Varvaros Puškinos 
sesers Marijos Melnikovos-Filosofovos 
dangiškoji globėja, pavaizduota centrinėje 
ir didžiausioje ikonoje „Dievo Motina su 
Kūdikiu“. 

Deja, išliko tik septynios iš devynių ikonų. 
Manoma, kad dviejose neišlikusiose ikonose 
galėjo būti pavaizduoti Šv. Mikalojus, Var-
varos Puškinos brolio Nikolajaus Melnikovo 
dangiškasis globėjas, ir Šv. Natalija, Varvaros 
Puškinos sesers Natalijos Melnikovos-Vo-
lockajos dangiškoji globėja.

Ikonų autoriaus mįslė  

Remiantis pirmuoju Šv. Barboros kop-
lyčios eskizu, koplyčios projektavimo 

darbai prasidėjo 1903 m., o užbaigti 
1906 m. Panašiu laikotarpiu galėjo būti 
nutapytos visos koplyčios fasado ikonos. 
Jų autorius nėra žinomas, tačiau, pasak 
ikonas restauravusių UAB „Opus Optimum“ 
restauratorių, galima daryti prielaidą, jog 
tai buvo žymus XIX a. pab.–XX a. pr. Vil-
niaus ikonų tapytojas Georgijus Molokinas 
(?–1905), nutapęs Lukiškių Šv. Mikalojaus, 
Šnipiškių Šv. arkangelo Mykolo, Žvėryno 
Dievo Motinos Ženklo iš Dangaus cerkvės 
ir Šv. Sergijaus Radonežiečio koplyčios                      
Šv. Mikalojaus sobore atvaizdus. G. Mo-
lokinas turėjo ir ikonų ant skardos tapymo 
patirties. Yra žinoma, kad jis artimai 
bendradarbiavo su Markučių Šv. Barboros 
koplyčios architektu Michailu Prozorovu 

Ikona „Dievo Motina su Kūdikiu“.  
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daug pastatų, iš kurių žymiausi – Mokslų 
akademijos (tuo metu Rusijos valstybinio 
banko) pastatas, karaimų kenesa Žvėryne, 
Pirklių klubo pastatas dabartiniame Gedi-
mino prospekte, Žvėryno Dievo Motinos 
Ženklo iš Dangaus cerkvė. Pastaroji cerkvė 
sieja G. Molokiną ir M. Prozorovą: architektas 
statė pastatą, o dailininkas cerkvėje tapė 
šventųjų atvaizdus.

Restauratoriams – sunki užduotis

Ikonas restauravusi profesionali UAB 
„Opus Optimum“ restauratorių ko-

manda pirmiausiai atliko išsamius cheminius 
ir fizikinius tyrimus. Aukščiausios kategorijos 
restauravimo technologė-chemikė Jurga 
Bagdzevičienė, tyrinėdama ikonų tapybos 
techniką, siekė nustatyti pigmentų sudėtį, 
nes tai leistų bent apytiksliai apibūdinti 
kūrinių sukūrimo laikmetį. Šią užduotį 
labiausiai apsunkino tai, kad ikonos nu-
tapytos ant cinko lakštų. 

Visos ikonos buvo stipriai paveiktos 
korozijos – jos dariniai persismelkė per vi-
sus tapybinius sluoksnius. Restauravimo 
technologo fiziko Rapolo Vedricko fizikinių 
tyrimų metu darytos fotonuotraukos atsklei-
dė didelę tapybos pagrindo deformaciją. 
Daugelyje vietų pagrindas deformuotas ne-
dideliais apvalios formos pažeidimais, kurie 
atsirado dėl stiprių koncentruotų smūgių. 

Ne mažesni išbandymai laukė ir res-

tauratorių. Ikonų būklė, nors jos buvo 
kruopščiai saugotos muziejaus patalpose, 
buvo kritinė: ikonos buvo sulankstytos, 
deformuotos kulkų ir pažeistos korozijos. 

Aukščiausios kategorijos tapybos restau-
ratorius Linas Lukoševičius prisimena, kad 
didžiausias iššūkis buvo nuo kiekvienos iko-
nos pašalinti purvo ir nešvarumų klodus. 
Atrodė, kad dažų sluoksnis tiesiog trupa 
po kiekvieno prisilietimo. Ikonos, ilgą laiką 
buvusios koplyčios fasado puošmenomis, 
buvo veikiamos saulės, kritulių ir šalčio, 
kai kurių kūrinių nugarinėje pusėje buvo 
rastos vabzdžių kolonijų liekanos. Mėnesiai 
ilgo ir kruopštaus darbo atstatant pagrindo 
deformacijas, milimetras po milimetro 
tvirtinant dažų sluoksnius, šalinant purvą ir 
korozijos liekanas, galiausiai leido atskleisti 
tikrąjį ikonų koloritą ir grožį. 

Laikantis restauratorių rekomendacijų 
ikonas nutarta eksponuoti uždaruose kase-
tiniuose rėmuose,  tad koplyčios fasadą 
papuoš restauruotų ikonų kopijos. Po eks-
ponavimo Bažnytinio paveldo muziejuje  
restauruotos ikonos grįš į Literatūrinį A. Puš-
kino muziejų.

Muziejus tikisi tolimesnio finansavimo, 
kuris būtų skirtas koplyčios vidaus tvarkybos 
darbams. Jau dabar dauguma muziejaus 
lankytojų teiraujasi, kada jie, įėję į koplyčią, 
galės pajusti tikrą to laikmečio dvasią.       ■

Ikona „Šv. Grigalius Nazianzietis“.

Ikona „Šv. Marija Magdalietė“.

Ikonos prieš ir po restauravimo. LPM archyvo nuotr. 
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se Žemaitijos istorijos liudininkai
Teresė ŽULKUTĖ

Buvo numatyta eksponatus restau-
ruoti, suskaitmeninti ir eksponuoti 

muziejaus ekspozicijose bei parodose.

Restauruoti XVI–XX a. eksponatai: 
metaliniai kryžiai-viršūnės (16 vnt.), 
dokumentai (20 vnt.), knygos (3 vnt.) ir 
vyskupo M. Valančiaus 1860 m. lietuvių kalba 
sudaryta knyga „Kantičkos“ (1 vnt.). Visų jų 
būklė buvo prasta, o kai kurių – kritiška.

Restauruoti memorialiniai kryžiai-
viršūnės, datuojami XIX a., byloja apie 
buvusią turtingą dvasinę krašto kultūrą. 
Viršūnės-kryžiai buvo kalami savamokslių 
kalvių naudojant paprasčiausius kalvių dar-

bo įrankius, plokščias geležines juostas, 
geležinius strypus, skardą. Įkaitintą žaliavą 
kalė, tempė, suko, lenkė, plojo. Viršūnes 
montavo iš atskirų detalių, puošybai naudo-
jo geometrinius, augalinius ornamentus. 

Kita restauruotų eksponatų grupė – 
XVI a.–XX a. dokumentai ir knygos, svarbūs 
Žemaitijos regiono istorijos liudytojai. Tai – 
Žemaičių vyskupo M. Valančiaus raštai, rašyti 
1862–1868 m. Varniuose, Šuazelių Gufje 
giminės „Genealoginis medis“ XX a. 2–3 
deš., aplankas su Džiuginėnų dvaro (Telšių 
raj.) rekonstrukcijos brėžiniais 1918 m.,  
reviziniai raštai, rašyti 1554 m., Leščevskių 
ir Knieževskių giminių XIX a. genealoginiai 
medžiai, plakatas „Sveiki sulaukę 10 metų 
Nepriklausomos Lietuvos!“ 

Restauruotos penkios XIX a. pabaigos 
knygos iš muziejuje saugomos žemaitiškos 
literatūros rinkinio: Vyskupo M. Valančiaus 
1861m. ir 1868 m. išleistos dvi knygos, tau-
tosakininko, kunigo Antano Juškos 1880 m. 
išleista knyga, J. Dovydaičio 1863 m. išleista 
knyga, kurioje spausdinami M. Valančiaus 
blaivybės laiškai, teologijos dėstytojo, ku-
nigo M. Olševskio apie 1750 m. išleista kny-
ga, ypač prastos būklės buvusi M. Valančiaus 
1860 m. sudaryta ir lietuvių kalba Vilniuje 
išleista 736 psl. knyga „Kantičkos“.

Sulaukus Lietuvos kultūros tarybos finan-
savimo, pavyko išsaugoti šiuos unikalius 
eksponatus ir jais praturtinti muziejaus 
ekspozicijas bei parodas. Iš viso Žemaičių 
muziejuje „Alka“ sukaupta daugiau kaip 140 
tūkst. eksponatų.            ■ 

Projektas „Išsaugoti ir viešinti unikalius Žemaitijos regiono 
eksponatus“ padėjo išsaugoti retus, vertingus, XVI a. pab.–

XX a. pr. datuojamus Žemaitijos regiono eksponatus. 

Metaliniai kryžiai po restauravimo. 
Žemaičių muziejaus „Alka“ archyvo nuotr.



LIETUVOS MUZIEJAI 2019’2 37

Sv
et

urRestauratorių konferencija Kijeve
Laima GRABAUSKAITĖ

Pastaraisiais metais vis stiprėja Lietuvos ir Ukrainos 
restauratorių ir tyrėjų kūrybinis bendradarbiavimas.

Ukrainos restauratoriai dažnai sta-
žuojasi mūsų restauracinėse dirb-

tuvėse, kur dalijamasi patirtimi įvairiais 
praktinio darbo ir mokslinių tyrimų klau-
simais. Jau tapo tradicija, kad ir mūsų 
restauratoriai bei tyrėjai kviečiami į Ukraino-
je organizuojamas mokslines konferencijas.

Buvome pakviesti į Kijeve vykusią XI 
tarptautinę konferenciją „Restauravimas. 
Istorija, šiuolaikinės problemos, naujovės“. 
Šiuo renginiu Ukrainos nacionalinis moks-
linių tyrimų ir restauravimo centras paminėjo 
80-tąsias savo gyvavimo  metines. 

Konferencijos atidarymo iškilmėse 
Restauravimo centrą jubiliejaus proga svei-

kino šalies kultūros ministras, kultūros, 
meno, dvasininkijos bendruomenių atstovai, 
kolegos iš Ukrainos ir užsienio. Geriausi 
centro darbuotojai apdovanoti diplomais ir 
atminimo ženklais.

Vakare konferencijos dalyviai bu-
vo pakviesti į restauruotų kūrinių paro-
dos „Žvilgsnis per amžius. Tyrimai ir res-
tauravimas“ atidarymą. Galėjome pasigėrėti 
kolegų darbais, aptarti darbo niuansus ir 
subtilybes. 

Tarp pranešėjų – ir lietuviai

Konferencijoje dalyvavo per 370 
muziejininkų ir restauravimo 

specialistų iš Ukrainos, Azerbaidžano, 
Baltarusijos, Gruzijos, Latvijos, Lietuvos, 
Moldovos, Lenkijos, Slovakijos. Per keturias 
dienas dalyviai turėjo galimybę išklausyti 
135 pranešimus, kuriuose nagrinėtos kul-
tūros vertybių išsaugojimo problemos, 
susijusios su autentiškumo, istorijos bei 

Parodos „Žvilgsnis per amžius. Tyrimai ir 
restauravimas“ atidarymo akimirka.

Konferencijos dalyvių ekskursija į Kijevo Pečorų laurą.
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paminklas. Vienuolyną sudaro Aukštutinės 
lauros, Artimųjų (Šv. Antonijaus) ir Tolimųjų 
(Šv. Teodosijaus) olų (senąja rusų k. pečory, 
rusų k. peščery) paminklų kompleksas, 
susidedantis iš 102 statinių. XII a. laura 
tapo krikščionybės ir kultūros centru Kijevo 
Rusioje. Vienuolyne buvo verčiamos už-
sienio autorių knygos. 1615 m. čia įkurta 
spaustuvė, o 1631 m. metropolitas Petras 
Mohyla įsteigė mokyklą. Vienuolyno olose 
palaidoti stačiatikių šventieji, kunigaikščiai, 
Gediminaičių dinastijos atstovai. 

Lauros teritorijoje įsikūrusiose res-
tauracinėse dirbtuvėse sutikome se-

niai pažįstamus kolegas – tekstilės, tapybos 
ir polichrominės skulptūros restauratorius, 
besidarbuojančius ties šedevrais, nuken-
tėjusiais lauroje per gaisrus ir karus. 

Kijevo Sofijos sobore buvome šiltai sutik-
ti ten dirbančių kolegių grafikos restaurato-
rių Marijos Borisenko ir Valerijos Pedčenko. 
Jos mus mielai palydėjo dabar restauruoja-
mo soboro labirintais, kur galėjome pa-
sigėrėti jau iš pastolių išvaduota Oranto 
Dievo Motinos mozaika. Vėliau kolegių 
dirbtuvėse, įsikūrusiose vienuolių celėse, 
aptarėme aktualius restauravimo klausimus. 

Iš konferencijos grįžome kupini naujų 
minčių ir idėjų, pasigėrėję miestu-muzieju-
mi Kijevu. Kolegų iš Ukrainos laukiame 
Lietuvos dailės muziejaus rengiamoje XII-
oje Baltijos šalių restauratorių konferencijoje 
„Tyrimai. Dilemos. Sprendimai.“, kuri vyks 
2020 m.               ■ 

informacijos išsaugojimu ir ilgalaikiu išliki-
mu pritaikant optimaliausius šių laikų tyrimų 
ir restauravimo technologijų metodus, me-
džiagas bei restauravimo praktiką. 

Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno 
restauravimo centro specialistai pristatė tris 
pranešimus: „Istorinės XIX a. fotografijos 
tyrimo strategija“ (V. Šileikienė, E. Piščikaitė),  
„Šiuolaikinio šildymo įrenginio IMAT pa-
naudojimas restauruojant meno kūrinius“ 
(R. Šimaitė, L. Grabauskaitė) ir „Kinų medžio 
raižiniai iš Lietuvos dailės muziejaus rinkinių: 
tyrimai ir restauravimas“ (E. Piščikaitė,                      
J. Petrauskienė). Mūsų pranešimai sudomino 
kolegas, iškėlė klausimų ir sukėlė diskusijų. 

Įspūdinga kultūrinė programa

Neišdildomą įspūdį paliko kultūrinė 
konferencijos programa. Buvo or-

ganizuota ekskursija į Kijevo Pečorų laurą 
(Kyjevo-Pečerska lavra) – seniausią, XI a. 
įkurtą Ukrainos stačiatikių vienuolyną, kuris 
nuo 1990 m. yra UNESCO pasaulio paveldo 

Kijevas – miestas-muziejus.

Apsilankymas kolegių dirbtuvėse, įsikūrusiose 
vienuolių celėse.
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V. Šileikienės nuotr.  
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Eglė NEDZINSKAITĖ

Mokymų tema – „Muziejus ir moky-
kla – ranka rankon. Kaip ir kodėl 

formuojame tvarius ryšius su švietimo sek-
toriumi“. 

Mokymai užsienio šalyje, pažintis su 
kolegomis iš kitų muziejų sukelia daug 
entuziazmo  ir ateities planų, bet grįžus į 
kasdienį darbą polėkis dažnai išsisklaido. 
Ne tiek dėl rutinos, kiek dėl supratimo, kad 
skirtinga muziejinės edukacijos padėtis 
skirtingose šalyse lemia labai daug ir įvai-
riais lygiais. Nors su Slovėnija mus daug kas 
sieja tiek istoriškai, tiek lyginant dabartinę 
socialinę raidą, muziejų edukacijos padėtis 
šalyse labai skiriasi.

Mokymų metu susitikau su kolegomis iš 
Slovėnijos muziejų, taip pat  su edukatoriais 
ir kultūros darbuotojais iš Latvijos, Estijos, 
Airijos, Vengrijos, Lenkijos, Vokietijos bei 
Turkijos.  

Po apsilankymų  Liublianoje įsikūrusiuo-
se Šiuolaikinės istorijos, Slovėnijos et-
nografijos muziejuose ir Nacionalinėje 
galerijoje, taip pat Maribore esančiame Na-

cionaliniame išsilaisvinimo mu-
ziejuje, Mariboro meno galerijoje, 
Šiuolaikinės istorijos muziejuje 
Celjėje, apibendrinčiau keletą 
dalykų. 

Visų pirma, edukacija mu-
ziejuose yra konceptualiai ir 
praktiškai įtvirtinta Slovėnijos 
formalaus ugdymo dalis. Dar-
želiai, mokyklos, universitetai 
vykdo trumpalaikius ir ilgalaikius 
projektus su muziejais, kurie 
atsiranda derinant abiejų pusių 
poreikius ir tikslus. Iškalbingi 
tuo požiūriu projektai, į kurių 

įgyvendinimą įsitraukia visa mokykla. Pa-
vyzdžiui, Slovėnijos technikos muziejuje 
vyksta „Mokslo ir inžinerijos dienos“.  
Vieną dieną į šį muziejų pamainomis at-
važiuoja visa mokykla ir dalyvauja mokslo 
pristatymuose, eksperimentuose, žaidi-
muose. Universitetų studentai pristato 
veiklas, kurios pripažįstamos kaip įprastos 
fizikos, chemijos, inžinerijos pamokos.

Nacionalinis išsilaisvinimo muziejus, 
kasmet bendradarbiaudamas su vis kita 
miesto mokykla, organizuoja „Europos kul-
tūros paveldo dienas“. Tai projektas, kuriam 
mokykla ir muziejus rengiasi pusmetį, o 
finalas – visą dieną mokykloje vykstantys 
renginiai, inscenizacijos, pristatančios 

Pavasariop Europos muziejinių organizacijų tinklas (NEMO) 
kartu su Slovėnijos muziejų asociacija pakvietė į tarp-

tautinius mokymus. 

Stažuotės Slovėnijoje dalyviai.Pelikan Studio nuotr.
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chemijos mokytoja įsikūnija į XIX a. vaistinin-
kę ir vaikus supažindina su chemijos iš-
radimais, muziejaus direktorė tampa XX a. 
pradžios mokytoja, mokančia berniukų ir 
mergaičių elgesio etiketo ir pan. Pristatymus 
daro ir vyresnių klasių mokiniai, o renginy-
je dalyvauja visa mokyklos ir muziejaus 
bendruomenė.

Kitas išryškėjęs aspektas – Slovėnijos 
muziejai vykdo daugybę tarptautinių pro-
jektų, partnerių ieškodami tiek asmeniniais 
ir instituciniais ryšiais, tiek per europinio 
finansavimo platformas. Vienas iš tokių 
projektų yra „Ana Frank – šiandienos is-
torija“ (anafrankslo.eu), koordinuojamas 
Šiuolaikinės istorijos muziejaus. Tai yra nuo 
2014 m. po mokyklas keliaujanti paroda, 
kurios dizaineriais, instaliuotojais, gidais 
tampa konkrečios mokyklos mokiniai. 
Parodoje pristatoma Holokausto aukos              
A. Frank biografija. Projekto metu apmokyti 
moksleiviai savo bendraamžiams veda eks-
kursijas po parodą, pasakoja apie to paties 
amžiaus mergaitės išgyvenimus, lygina su 
„šiuolaikinio paauglio“ gyvenimu, vadovauja 
kūrybinėms dirbtuvėms, aktualizuodami ir 
neįgalumo temą. Projektą pratęsia veiklos 
už mokyklos ribų: paraleliai rengiamas ra-
šinių „Ana Frank – jos žinutė mano kartai“ 
konkursas, o muziejuje vyksta susitikimas su 
Holokaustą išgyvenusiu žmogumi. 

Kitas įspūdingas projektas – „Išgirsk 
mane – sutelkiant draugėn jaunimą ir 
muziejus“ (projecthearme.org), kurį Na-
cionalinė galerija vykdo kartu su muziejais 
ir kultūros organizacijomis iš Austrijos, 
Serbijos ir Ispanijos. Projekto tikslas – 
pasitelkiant žmonių ir kultūros migracijos, 
kelionės temas atrasti būdus per meno 
kūrinius kalbėtis apie šiandienos aktualijas. 
Viename projekto užsiėmime turėjome 
progos dalyvauti ir mes, stažuotės dalyviai. 
Jo metu galvojome apie asmenines kelionės 

patirtis ir požiūrį į namus, konstravome savo 
refleksijas naudodamiesi specialiu „LEGO“ 
kaladėlių rinkiniu ir savo kūrinius lyginome 
su parodoje eksponuojamais Zoran Mušič 
– menininko, išgyvenusio koncentracijos 
stovykloje, darbais.

Trečias, bet ne mažiau svarbus pa-
stebėjimas – Slovėnijos muziejininkai da-
lijasi savo idėjomis ir nori bendrauti. Vi-
sose aplankytose institucijose buvome 
supažindinti ne tik su projektų idėjomis, 
statistika, bet ir su labai praktinėmis, tech-
ninėmis jų įgyvendinimo detalėmis. Su-
laukėme kvietimų bendradarbiauti ir atei-
tyje. Tad jei kas nors norėtų susisiekti su 
Slovėnijos muziejais, kreipkitės elektroni-
niu paštu egle.nedzinskaite@ndg.lt, mielai 
pasidalysiu kontaktais.  

Mokymų metu mus lydėjusi Slovėnijos 
muziejų asociacijos vadovė ir Nacionali-
nio išsilaisvinimo muziejaus direktorė 
dr. Aleksandra Berberith-Slana pabrėžė: 
svarbiausia – pažinti savo mokytoją. Kitaip 
tariant, nelaukti, kol į muziejų ateis moki-
niai, studentai ar kitos lankytojų grupės, o 
patiems eiti į bendruomenes ir klausti, kas 
joms aktualu, kuo muziejus joms gali būti 
naudingas. Tik tada, kai suderinami abiejų 
pusių interesai, gali atsirasti ilgalaikis tvarus 
ryšys.           ■ 

Projekto „Ana Frank – šiandienos istorija“ 
fragmentas. Anafrankslo.eu nuotr.
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Alfreda PETRAUSKIENĖ

Besibaigiant 2018-iesiems 
30-metį pažymėjo Molėtų 

rajone įsikūręs unikalus Ežerų 
žvejybos muziejus.

Prasidėjus Atgimimui Lietuvos mo-
kyklose atsigręžta į kraštotyrą, buvo 

steigiami mokykliniai muziejai. Deja, iš visų 
tuo metu Molėtų rajone įsteigtų muziejų 
iki šių dienų išsaugotas tik visuomeninis 
žvejybos įrankių muziejus, tapęs Molėtų 
krašto muziejaus padaliniu – Ežerų žvejybos 
muziejumi.  

1988 m. lapkričio 28 d. buvusiame 45 m² 
mokyklos ūkiniame pastatėlyje istorijos mo-
kytoja Virginija Mackonienė įsteigė Mindū-
nų devynmetės mokyklos Žvejybos įrankių 
muziejų, kuriame buvo apie 70 žvejybos 
eksponatų. 1990–1994 m. muziejų prižiūrėjo 
mokytoja Rima Rimšienė. 1994 m. muziejaus 
vadove tapo Alfreda Petrauskienė. Imtasi 
skleisti žinią apie unikalų muziejų. Lėšų 
trūko, tad reikėjo verstis savomis jėgomis. 

Muziejaus vadovės iniciatyva įkurtas 
klubas „KOPS“ („Keliauk, orientuokis, pažink, 
sportuok“), į jo veiklą įsitraukė aktyvus 

jaunimas, Mindūnų seniūnijos  žmonės. 
Vadovei talkino bendraminčiai – Irena 
Rimydienė ir Juozas Petrauskas. Klubas 
ypatingą dėmesį skyrė krašto žmonių pa-
pročiams, tradicijoms, kulinariniam pavel-
dui išsaugoti. Buvo apvažiuoti atokiausi 
Molėtų rajono kaimai. Eksponatai rinkti 
ir Švenčionių, Zarasų, Utenos, Ignalinos  
rajonuose. Aktyviai bendradarbiauta su 
Molėtų ir Utenos aplinkos apsaugos agen-
tūromis, Tado Ivanausko zoologijos mu-
ziejumi, Aukštaitijos nacionaliniu parku ir 
Labanoro regioniniu parku, Lietuvos kaimo 
kultūros ir sporto asociacija „Nemunas“, 
Lietuvos nacionaliniu muziejumi, sportinės 
žūklės klubu „Ešerys“. 

Žvejo sodybos kūrimas

Gautus eksponatus reikėjo paruošti 
eksponuoti, tad pradėtas žvejo so-

dybos kūrimas. Atsilaisvinusioje mokyklos 
bibliotekoje imtasi kurti žvejo kambarį: 
pastatyta aukštaitiška krosnelė, kurią buvo 
galima užkurti, tik dūmai rūko į vidų. Tai 
lankytojus žavėjo – dūminę pirkią juk ne 
visur pamatysi. Kamarėlėje buvo įtaisytos 
girnos grūdams malti, jas lankytojai galėjo 
pasukti. Lentynose sustatyti ąsočiai, puo-
dynės, „blėkutės“ grietinei atskirti, „boika“ 
(sviestamušė), sūrspaudis ir kiti eksponatai.  

Ežerų žvejybos muziejuje vykstančios šventės 
sutraukia šimtus lankytojų. 
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salė, kurioje eksponuojami bučiai, varžos, 
venteriai, elektros žūklės aparatai, harpūnai 
ir kt. Sienas puošė įvairiaspalviai tinklai ir 
nuotraukos, kuriose užfiksuota žvejyba 
„sukant bobas“. Viduryje, po gaubtu, buvo 
demonstruojama jauno gulbiuko iškamša. 
Prie šio eksponato sustoję mažieji lankytojai 
apie jį kurdavo įvairias istorijas. Kad sodyba 
būtų tikra, teritorija aptverta eglišakių 
tvora. Atsigabenti du bičių aviliai ir bičių 
spiečius. Bitėms ši vieta iš karto patiko, jos 
čia apsigyveno ir nešė medų.

Prie sodybos pastatytos dvi akmeninės 
lauko rūkyklos, kuriomis žavėjosi muziejaus 
lankytojai. Jas užkūrus vykdavo edukaciniai 
žuvų rūkymo užsiėmimai. Ant laužo ga-
ruodavo žvejo arbata, kuria vaišindavosi 
lankytojai ir svečiai. Šalia pirkios žydėjo 
senovinis gėlių darželis, o prie takelio mė-
lynavo linai, žaliavo diemedis. Kieme, lau-
ko ekspozicijoje, pastatytos valtys, jos 
apdėliotos akmenimis – tai priminė akme-
nuotą ežero pakrantę. Įlipę į valtis ar sustoję 
šalia jų lankytojai mėgo fotografuotis. 

Už tvoros buvo sena malkinė, kuri 
nepuošė sodybos, todėl buvo pasodinta 
100 pušelių gyvatvorė – ji teritoriją padalijo 
į atskiras zonas. Atėjo eilė ir malkinei.                      
A. Petrauskienė kartu su klubo „KOPS“ nare 

Irena Rimydiene parašė projektą „Senos 
malkinės rekonstrukcija į pavėsinę“. Sulau-
kus paramos iš Žemės ūkio ministerijos, 
atsirado nauja erdvi pavėsinė.

2005 m. muziejui atiteko dar vienas 
pastatėlis, buvęs traktoriaus garažas. Čia 
nutarta įrengti žvejo padarginę. Garažo 
sienos iškaltos lentomis, padarytos pakylos. 
Visa tai pasiteisino su kaupu, nes kaip tik 
čia lankytojai rasdavo daug įdomių dalykų 
(šiuo metu šio pastato nebėra, jo vietoje 
„išdygo“ Molėtų tradicinių amatų centras). 
Žvejo padarginės viduryje ant pakylos 
puikavosi medinė valtis su visais reikalingais 
žvejo atributais. Čia buvo galima pamatyti 
senovines roges ir ratus, arklines akėčias ir 

Iš kairės: mokytoja Virginija Mackonienė ir 
muziejaus vadovė Alfreda Petrauskienė.

Poledinės žūklės šventės vyksta nuo 1995 m.
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sertifikuota amatininkė Irena Rimydienė. 

Tradicinės šventės 

Muziejaus direktorei kilo mintis or-
ganizuoti Poledinės žūklės šventę. 

Pirmoji šventė, vėliau tapusi tradicine,  įvyko 
1995 m. vasarį. Kasmet paskutinį vasario 
mėnesio savaitgalį vykstanti šventė – per 
2000 lankytojų. Vyksta mugė, kurioje gali-
ma įsigyti ežerų žuvies, organizuojamos 
įvairios sportinės rungtys (ekečių gręžimo, 
virvės traukimo, orientavimosi sporto, val-
čių stūmimo sniegu ir kt.), žygiai, kuriamos 
ledo skulptūros, ant Baltųjų Lakajų ežero de-
monstruojamas senovinis stintelių ir seliavų 
gaudymo būdas „sukant bobas“. 

Kai žiemos šventės tapo tradicija, imta 
galvoti apie panašią šventę vasarą. 2008 m. 
vasarą įvyko Kultūros ir sporto šventė. Joje 
buvo demonstruojami senieji amatai, vyko 
sviesto mušimo varžybos, įvairios sportinės 
rungtys,  žaidimai. 2012 m. šventė pavadinta 
Ežerų švente, ji vyko šešetą metų.       ■

„drapoką“, „bobas“, gausybę tinklų ir daug 
kitų žvejui reikalingų daiktų. 

2005 m. Mindūnų žvejybos muziejus 
tapo  Molėtų krašto muziejaus padaliniu 
Ežerų žvejybos muziejumi.

Atsinaujinęs muziejus

Įgyvendinant Molėtų rajono savi-
valdybės ES lėšomis finansuojamą 

projektą 2010 m. pradėta muziejaus pastatų 
rekonstrukcija. Jos metu Ežerų žvejybos 
muziejuje liko veikti kelios ekspozicijos. 
2012 m. liepos 28 d. po rekonstrukcijos 
duris atvėręs atsinaujinęs Ežerų žvejybos 
muziejus jau dalyvavo „Lietuvos muziejų 
kelio“ programoje. Tais pačiais metais Molėtų 
krašto muziejaus direktorės Viktorijos 
Kazlienės vykdyto projekto dėka muziejus 
pasipildė interaktyvia ekspozicija. 

Šiuo metu Ežerų žvejybos muziejuje yra 
apie 900 eksponatų. Tai – įvairiausi tinklai, 
meškerės,  blizgės, marozai, bučiai, varžos, 
velkės, žeberklai, įvairūs buities reikmenys. 
Daug eksponatų Ežerų žvejybos muziejui 
padovanojo Lietuvos nacionalinis muziejus. 

Kiekvienas muziejaus eksponatas turi 
savo istoriją. Labiausiai džiaugiamasi seniau-
siais muziejaus eksponatais – XV a. luotais. 
Vieno luoto dalis rasta Tramio ežere. Ypač 
įspūdingas 4 metrų ilgio luotas, ištrauktas 
iš Peršokšnų ežero. Prireikė dvejų metų, kad 
jis atsidurtų Ežerų žvejybos muziejuje. Luotą 
2000 m. ištraukė ir atgabeno Labanoro 
regioninio parko darbuotojai.

Dar vienas muziejų garsinantis eks-
ponatas vadinamas „boba“. 2017 m. Molėtų 
krašto muziejaus teikimu LR kultūros mi-
nisterija į Lietuvos Nematerialaus kultūros 
paveldo vertybių sąvadą įtraukė Senovinį 
stintelių ir seliavų gaudymą žiemą „sukant 
bobas“ Mindūnų kaime ant Baltųjų Lakajų 
ežero. 

Muziejų garsina ir Rimydžių žuvienė, 

Poledinėje žūklės šventėje kuriamos ir ledo 
skulptūros.

Ežerų žvejybos muziejaus archyvo nuotr.
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muziejaus 30-metis

Parodoje eksponuojama 16 didelio 
formato fotodrobių, kurių autorius – 

fotografas Darius Šulčius. Šie darbai sukurti 
remiantis Mato Slančiausko ir  jo bendražy-
gių užfiksuotų mitinių pasakojimų moty-
vais.  „Mito‘morfozės“ – modernistinė mūsų 
protėvių pasaulio suvokimo interpretacija. 
Ją šokio kalba perteikė ir šventės metu 
parodytas performansas, atliktas šokio 
trupės, suburtos muziejaus darbuotojos 
Simonos Jonkutės.

Po gausių sveikinimų muziejui buvo 
išdalytos padėkos ištikimiausiems muziejaus 
draugams. Garbingiausi apdovanojimai 
– muziejininko ir archeologo Gvido Slah 
žalvario smeigtukų rekonstrukcijos, pa-
gamintos remiantis archeologinių tyrinė-
jimų metu rastais radinių fragmentais, 
būdingais Joniškio kraštui.  Renginį  vainika-
vo grupės „Gyvata“ koncertas. 2009 m. į šią 

grupę susibūrė bendraminčiai – moksleiviai 
ir studentai, mylintys ir puoselėjantys se-
nąsias lietuvių tautos tradicijas. 

Pradžia 

Muziejaus ištakos siekia XX a. 8 de-
šimtmetį, kai Joniškio 2-ojoje 

vidurinėje mokykloje (dabar –  Saulės 
pagrindinė mokykla) dirbusio mokytojo 
Karolio Algio Bačionio iniciatyva buvo 
įkurtas mokyklinis muziejus. Eksponatus 
jam rinko pats muziejaus įkūrėjas, nemažai 
jų dovanojo vietiniai žmonės ir kraštiečiai. 

Poreikis įkurti Joniškio muziejų kilo At-
gimimo metais. Tuo metu rajono vykdomojo 
komiteto pirmininko pavaduotoju tapo 
istorikas Vytautas Adomaitis. 1989 m. jo-
niškiečiai aktyviai ruošėsi minėti su mies-
to ištakomis siejamos žiemgalių pilies 
Sidabrės 700-ųjų metų sukaktį. Rajono 
valdžia muziejui skyrė patalpas buvusio 
banko pastate. Muziejaus direktoriumi 
buvo paskirtas K. A. Bačionis. Didelė 
eksponatų dalis buvo perimta iš rajono 
vidurinių mokyklų muziejėlių. Teko gerokai 
pasistengti, kad skirtos patalpos būtų 
pritaikytos muziejinei veiklai, bet muziejus 
ten veikė neilgai. 

1993 m. patalpos buvo sugrąžintos 
savininkams, o muziejus buvo laikinai 
perkeltas į Joniškio kultūros centrą (Žemai-
čių g. 14). Vis dėlto muziejaus veikla nesusto-
jo: buvo kaupiami ir restauruojami ekspona-
tai, vykdomi archeologiniai tyrinėjimai, 
organizuojamos etnografinės ekspedicijos, 
konferencijos, leidžiami leidiniai. 

2005 m. muziejaus direktore tapus 
Rasai Ališauskienei, pradėti organizuoti 

Mato Slančiausko sodyba-muziejus Reibinių kaime.

Joniškio istorijos ir kul-
tūros muziejaus 30-mečio 

proga gegužės 17 d. atidaryta 
paroda „Mito‘morfozės“. 
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skatinti domėjimąsi savo krašto istorija, 
kultūra, papročiais ir tradicijomis. Jų dėka 
muziejų dažniau pradėjo lankyti moksleiviai.

 Muziejus ėmėsi ir aktyvios leidybinės 
veiklos. Nuo 2006 m. leidžiamas krašto 
istorijos ir kultūros žurnalas „Žemygala“, o 
nuo 2012 m. kasmet spausdinamas etninės 
kultūros kalendorius „Nauji gaspadoriai 
– švieži kalendoriai“. 2013 m. kalendorius 
įvertintas respublikine Lauryno Ivinskio 
premija kaip geriausias lietuviškas metų 
kalendorius.

Naujos ekspozicijos

Muziejus 2013 m. persikėlė į naujas, 
erdvias patalpas. Po metų atidary-

tos naujos etnografijos ir archeologijos 
ekspozicijos, kurios reprezentuoja muzieju-
je sukauptą ir saugomą archeologijos, et-
ninės kultūros ir tautodailės paveldą. Nuo           
2015 m. veikia ekspozicija „Joniškio krašto 
gyventojų verslai, amatai ir prekyba nuo          
V a. iki XX a. I pusės“. 2016–2018 m. atidaryta 
dviejų dalių ekspozicija „Joniškio dekanato 
istorija ir sakralinio paveldo vertybės“, 
kurioje eksponuojami meninę ir istorinę 
vertę turintys eksponatai: XIX a. nežinomo 
tapytojo ir dailininko Adomo Varno nutapyti 
Kryžiaus kelio stočių paveikslai, talentingo 
meistro Augustino Ulčino išdrožtas Kryžiaus 
kelio stočių skulptūrų ciklas, kitų krašto 

dievdirbių kūriniai, XVI–XIX a. religinės 
knygos, liturginiai rūbai, kunigo Jono Mar-
cinkaus-Tauronio ir monsinjoro Juozapo 
Dobilaičio asmeniniai daiktai, nuotraukos ir 
apeiginiai reikmenys. 

Muziejui priklauso 3 padaliniai: Joniškio 
sinagogų kompleksas, Rudiškių muziejus 
ir tautosakininko Mato Slančiausko 
sodyba-muziejus Reibinių kaime. 2011 m. 
muziejui perduotos restauruotos Baltoji ir 
Raudonoji sinagogos tapo svarbiais rajono 
kultūriniais ir reprezentaciniais centrais, 
kur vyksta Europos žydų kultūros dienos, 

istorinėms sukaktims 
skirti  renginiai, kon-
ferencijos, koncertai, 
leidinių ir parodų pri-
statymai. 

Nuo 2017 m. Balto-
joje sinagogoje veikia 
interaktyvi ekspozicija 
„Joniškio miesto is-
torijos raida“, kurioje 
yra eksponuojamos 
miesto istorinių XVII–

XX a. pastatų imitacijos su juose esančiais 
eksponatais.  Ant sinagogos sienos demon-
struojama audiovizualinė projekcija, per-
teikianti  Joniškio istorijos raidą ir kaitą, kraš-
tovaizdį. 

2019 m. Raudonojoje sinagogoje 
atidarytoje ekspozicijoje „Joniškio žy-
dų bendruomenės istorija ir kultūra“ de-
monstruojami žydų papročius ir tradicijas 
liudijantys eksponatai, ritualiniai reikmenys, 
žydams priklausę daiktai ir drabužiai, 
pateikiama informacija apie Joniškio žydų 
bendruomenės istoriją. Ekspozicijoje veikia 
kompiuterinis terminalas, kuriame galima 
peržiūrėti sinagogoje vykusių renginių 
vaizdo įrašus ir pažaisti edukacinį žaidimą.  ■

Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus 
archyvo informacija ir nuotr.

Interaktyvi ekspozicija „Joniškio miesto istorijos raida“.
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Birželio 25 d. Lietuvos banko Pinigų 
muziejui sukako 20 metų.

Muziejus prasidėjo nuo Lietuvos 
banko pastate veikusios nedidelės 

bankininkystės ir pinigų istorijos eksponatų 
ekspozicijos ir laikinų parodų, kurios buvo 
atviros tik banko darbuotojams ir svečiams. 
1999 m. pagal būsimojo Pinigų muziejaus 
vedėjo Vidmanto Laurinavičiaus parengtą 
koncepciją įkurtas Pinigų muziejus birželio 
25 d. tapo atviras visuomenei. 

Naujas muziejaus etapas prasidėjo        
2010 m. gruodžio 21 d., kai buvo atidaryta 
nauja moderni Lietuvos banko pinigų 
muziejaus ekspozicija. Beveik 3 kartus pa-
didintas ekspozicijos plotas, pailgėjo mu-
ziejaus darbo valandos. 

Pinigų muziejuje galima ne tik apžiūrėti 
ekspozicijas. Čia vyksta ekskursijos, edu-
kacinės programos, nemokamos paskaitos, 
monetų, knygų pristatymai, pokalbiai 
su garsiais ekonomistais ir kt. Lankytojai 
gali nemokamai naudotis audiogidais 
penkiomis kalbomis. Muziejus pritaikytas ir 
neįgaliesiems (patogus aukštis lankytojams 
vėžimėliuose, yra liftas, audiogidai ir 
videogidai, pritaikyti silpnai girdintiems ir 
silpnai matantiems žmonėms). Muziejus 
yra pirmasis Baltijos šalyse, kuriame įdiegta 

vertimo į gestų 
kalbą elektroninė 
sistema.

Pinigų muziejus 
– tai Tarptautinės 
muziejų tarybos ir Lietuvos integralios 
muziejų informacinės sistemos dalyvis. 
Muziejus yra išleidęs daugiau kaip dešimtį 
įvairių leidinių, lankytojai muziejuje randa 
unikalių suvenyrų.

Muziejuje sukaupta per 55 tūkst. 
eksponatų. Per metus jį aplanko apie 40  
tūkst. lankytojų iš visų pasaulio, o turizmo 
įstaigas vertinančioje interneto svetainėje 
„TripAdvisor“ jis yra tarp 5 populiariausių ir 
geriausiai vertinamų Vilniaus vietų. Muziejus 
patrauklus ne tik tuo, kad yra nemokamas, 
bet ir dėl to, kad čia įdomu apsilankyti tiek 
darželinukui, tiek senjorui. 

Vienas iš ypatingų traukos objektų – į 
pasaulio Gineso rekordų knygą įrašyta di-
džiausia pasaulyje monetų piramidė iš 1 mi-
lijono 935 centų. Piramidė buvo pastatyta iš 
lietuviškų 1 cento monetų prieš euro įvedi-
mą pagerbiant buvusią Lietuvos valiutą litą. 

Lankytojams suteikiama galimybė ir 
patiems aktyviai dalyvauti pažinimo pro-
cese. Interaktyvios mokomosios priemonės 
stebėtoją paverčia dalyviu – jis gali sa-
varankiškai nusikalti suvenyrinę plokštelę, 
pasisverti ant specialių svarstyklių ir sužino-
ti, kiek jis kainuotų, jei būtų auksinis, 
platininis ar sidabrinis. Ir tai toli gražu ne 
viskas. Virtualios ekspozicijos, teminiai fil-
mai, žaidimai, specializuota interneto prieiga 
– visa tai galima rasti kompiuteriniuose 
terminaluose su jutikliniais ekranais.      ■

Lietuvos banko pinigų muziejaus informacija

2010 m. išleistas Lietuvos 
banko pinigų muziejaus 

medalis.

Pinigų muziejaus vedėjas Vidmantas Laurinavičiaus 
pristato piramidę iš 1 cento monetų. 

Pinigų muziejaus archyvo nuotr.
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Raseinių krašto žydai. Gyvenimai ir 
likimai. Raseiniai Region Jews. Their 
Lives and Fates. Knyga – Raseinių krašto 
istorijos muziejaus leidinys lietuvių ir 
anglų kalbomis. 

Tai antroji muziejininkės L. 
Kantautienės knyga apie Raseinių 
krašto žydus, skirta holokausto 
aukoms atminti. Leidinys papildytas 
dokumentais, litvakų atsiųstomis 
nuotraukomis ir prisiminimais. Knygoje 
atskleistas žydų bendruomenės indėlis 
į Lietuvos valstybės kūrimą, nušviesta 
visuomeninė veikla Raseinių mieste 
ir apskrityje. Knygoje rasite duomenų apie holokaustą, žydų tremtinių 
ir žydų gelbėtojų sąrašus, arti tūkstančio holokausto aukų, gyvenusių 
Raseinių krašte, vardų ir pavardžių ir kt. 

Autorė Lina Kantautienė. Į anglų kalbą išvertė Diana Guogienė. Klai-
pėda: S. Jokučio leidykla-spaustuvė, 2018, 271 psl., iliustr. Tiražas 300 vnt. 

Antanas Gudaitis: Potėpis ir Spalva. 
Antanas Gudaitis: Stroke of the 
Brush and Color. Parodos katalogas 
– Šiaulių „Aušros“ muziejaus leidinys 
lietuvių ir anglų kalbomis. 

Lietuvos dailės klasiko Antano 
Gudaičio (1904–1989) kūrybos paroda 
„Antanas Gudaitis: Potėpis ir Spalva“ 
buvo eksponuojama Šiauliuose,  Chai-
mo  Frenkelio viloje 2018 m. Parodos 
autorius pasirinktas neatsitiktinai – 
šimtametė nepriklausomos Lietuvos 
istroija ir iš Šiaulių kilusio dailininko 

kūrybinis kelias, kuris tęsėsi daugiau nei šešis dešimtmečius, turi daug 
bendro – abu ėjo ieškojimų, modernėjimo, laisvėjimo keliu. 

Katalogo sudarytoja Jūratė Kaučikaitė. Vertėja į anglų kalbą Solveiga 
Sušinskienė. Katalogas išleistas Kunčių šeimos ir Šiaulių „Aušros“ muziejaus 
lėšomis. Vilnius: sp. UAB „Petro ofsetas“, 2018, iliustr. Tiražas 400 vnt.

Lietuviškumo formulė: kultūra, litera-
tūra, asmenybės. Tarptautinės mokslinės-
praktinės konferencijos „Lietuviškumo 
formulė: kultūra, literatūra, asmenybės“ 
pranešimų rinkinys – Maironio lietuvių 
literatūros muziejaus leidinys. 

Parengė Deimantė Cibulskienė, 
maketavo Inga Zamulskienė. Maironio 
lietuvių literatūros muziejus. 
Kaunas, 2018, 83 psl., iliustr.

Lietuvos šimtmetis žemėlapiuose. 
Parodos katalogas „Lietuvos šimtmetis 
žemėlapiuose“. Trakų istorijos muziejaus 
leidinys, tęsiantis muziejaus leidinių seriją 
„Spectaculo etcollectio“ ir koncentruotai 
atspindintis Lietuvos kartografijos 
šimtmečio istoriją. 

Leidinyje pristatoma apie 200 
kolekcinių vertybių – žemėlapių 
irkartografijos leidinių iš Algimanto 
Muzikevičiaus privataus kartografijos 
rinkinio, kurį sudaro per 2 000 eksponatų, 
kauptų daugiau kaip 30 metų. Leidinyje 

reprodukuota apie 300 privačios kolekcjos eksponatų: žemėlapiai, 
iliustruojantys tarpukario laikotarpio (1918–1940) lietuviškos 
kartografijos tematikos įvairovę, iki 1940 m. išleisti kariniai topografiniai 
žemėlapiai, įvairių šalių žemėlapiai, taip pat vaizduojantys Lietuvos 
pajūrį, Klaipėdos kraštą, Baltijos jūros pakrantę ir Klaipėdos uosto 
akvatoriją, pirmosios sovietinės ir vokiečių okupacijos laikotarpiu (1940–
1944) išleisti bendro pobūdžio ir kariniai žemėlapiai, iliustruojantys 
lietuvių išeivijos pastangas propaguoti laisvės ir nepriklausomybės 
idėjas, pasitelkiant kartografijos priemones, pristatomi sovietmečiu 
(1945–1990) ir atkurtoje Lietuvos Respublikoje (1990–2018) išleisti 
žemėlapiai. Sovietmetį atspindi unikalūs Lietuvos partizanų žemėlapiai, 
bendro pobūdžio visą Lietuvos teritoriją apimantysir specialūs, 
pavyzdžiui, Lietuvos kelių, geležinkelių, oro linijų, turistiniai, Lietuvos 
regionų žemėlapiai ir miestų planai. 

Sudarytojai: Algimantas Muzikevičius, Virgilijus Poviliūnas.18 m. 
liepos 15 d.Vilnius: sp.  VšĮ „Mirabilis“, 2018, 223 pls., iliustr. Tiražas 400 vnt.

Vilniaus krašto bažnyčios. 
Fotomenininko Sauliaus 
Paukščio parodos „Vilniaus 
krašto bažnyčios“. Katalogas 
– Trakų istorijos muziejaus 
leidinys. 

Kataloge pristatomi 
Vilniaus ir Vilniaus krašto 
bažnyčių atvaizdai, atspausti 
Van Dyke technologija, ir 
žemėlapis. Van Dyke brown 
fotografinė technologija 

pavadinta olandų tapytojo Antonio van Deiko (orig. Antoon Van Dyck, 
1599–1641) garbei. Drobė padengiama geležies amonio citratu, vyno 
rūgštimi ir sidabro nitratu, tada apšviečiama ultravioletine šviesa. 
Sukurtas ir atspaustas užbaigtas vaizdas turi ypatingą rudą atspalvį, 
skirtingai nuo kitų fotospausdinimo metodų, jam išryškinti nereikia 
tamsos. Kiekvienas šia technologija padarytas atspaudas – vienetinis 
ir unikalus, o popieriaus faktūra atspaustą vaizdą priartina prie 
grafikos. Itin įspūdingai atrodo architektūrinės kompozicijos – išryškėja 
architektūrinių elementų kontrastai, faktūros, daugiaplanių struktūrų 
šešėliai. 

Sudarytojai: Virgilijus Poviliūnas, Oleg Ševeliov. Trakai: sp. UAB 
„Šiaulių spaustuvė“, 2019, 127 psl., iliustr. Tiražas 200 vnt.

Remigijus Pačėsa. SHTAI. Remigijaus 
Pačėsos fotografijų albumas „shtai“. 
Šiaulių „Aušros“ muziejaus Fotografijos 
muziejaus leidinys lietuvių ir anglų 
kalbomis. 

Fotomenininkas Remigijus 
Pačėsa (1955–2015) – vienas pirmųjų 
postmodernizmo atstovų Lietuvoje. 
Jo kūrybai būdingas iš menkniekio 
estetinę patirtį kuriantis minimalizmas, 
kūrybiniai eksperimentai. R. Pačėsa 
buvo vadinamojo Vilniaus fotografijos 
mokyklos ketvertuko narys. Su žinomais fotomenininkais Algirdu 
Šeškumi, Alfonsu Budvyčiu ir Vytautu Balčyčiu devintajame praėjusio 
amžiaus dešimtmetyje įnešė daug gaivaus vėjo į to meto Lietuvos 
fotografiją, kurioje vyravo reportažinės tendencijos. Šių jaunų menininkų 
dėka šalies fotografijos mene įvyko lūžis, imta vertinti kitokią kūrybą – 
minimalistinę, atsisakančią ekspresyvumo, naudojančią mėgėjiškumo 
imitacijas. R. Pačėsos minimalistinė kūryba sovietmečiu buvo išskirtinė 
– fotografo pasirenkami kasdienybės objektai tarsi laiko ženklai subtiliai 
perteikė nykų „sovietmetį“. 

Sudarytojai: Agnė Narušytė, Gintaras Zinkevičius. Vertė Agnė 
Narušytė, anglų k. redaktorius Jeremy Hill. Vilnius: sp.UAB „Petro ofsetas“, 
2018, 246, iliustr. Tiražas 300 vnt.




