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leidžiama 2020 m. įgyvendinant 

Lietuvos kultūros tarybos programos 

„Strateginis kūltūros organizacijų 

finansavimas“ projektą

2019 m. lapkričio 22 d. Utenos kraštoty-
ros muziejus pažymėjo 90 metų jubiliejų. 
UKM archyvo nuotr.

2019 m. gruodžio 7 d. vienam iš Lietuvos  
liaudies buities muziejaus kūrėjų Vytautui 
Stanikūnui sukako 95-eri. LLBM archyvo nuotr.

2019 m. gruodžio 21 d. Palangos kurorto 
muziejuje atidaryta nuolatinė ekspozicija, 
įrengta muziejui dalyvaujant projekte „Pa-
langa. Pavilosta. Jūros įkvėpta istorija“.
PLKM archyvo nuotr.

2020 m. vasario 7 d. duris atvėrusi Druski-
ninkų miesto muziejaus galerija tapo nauju 
kultūros ir edukacinės veiklos traukos cent-
ru. A. Lukoševičiaus nuotr.

2020 m. vasario 20–23 d. Lietuvos muziejų asociacija dalyvavo 21-ojoje tarptautinėje Vil-
niaus knygų mugėje. Muziejai lankytojams pristatė beveik 250 pavadinimų leidinių, įrengė 
instaliaciją „Muziejai be formulių: vaizdai, garsai, virtuali realybė“ ir kt. LMA archyvo nuotr.

2020-ieji paskelbti Vilniaus Gaono ir Lietu-
vos žydų istorijos metais. Vyriausybės 
patvirtintame minėjimo plane numatyta 
parengti investicinį projektą, skirtą Žako 
Lipšico memorialiniam muziejui Druski-
ninkuose atnaujinti. VGŽIM archyvo nuotr.

2020 m. kovo 16 d. šalyje įvedus karantiną 
Lietuvos muziejai lankytojams pasiūlė vir-
tualių ekskursijų ir kitų paslaugų. Valdovų 
rūmų archyvo nuotr.
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Muziejaus vartotojų tyrimai: 
būtinybė ir / ar realybė
Dr. Dovilė PESECKIENĖ 
Dr. Virginija JURĖNIENĖ 

Kalbant apie svarbius apsilankymo 
muziejuje ar galerijoje aspektus, 

svarbu suprasti, kaip veikia meno vartojimo, 
suvokimo procesas. Manoma, kad meno 
vartojimas skiriasi nuo kitų rūšių vartojimo 
– meno suvokimo patirtis yra abstraktesnė, 
subjektyvesnė, visapusiška, nepritaikoma, 
sunkiau apibrėžiama ir įvertinama. Kita ver-
tus, meno vartojimas taip pat gali būti pritai-
komas – gali tapti investicija, kultūriniu ka-
pitalu ar prestižu. Vis dėlto, meno vartojimas 
turi ir vieną išskirtinį aspektą, tai – žmogiško-
jo kapitalo indėlis į meno vartojimą.

Svarbus kultūrinio kapitalo elemen-
tas yra gebėti perskaityti, dekoduoti meno 

kūrinius ir vyksmus. Su šiuo gebėjimu 
susijęs ir meno vartojimo pasitenkinimo 
lygis. Įdomu, kad kai kuriose šiuolaikinėse 
kultūros teorijose, pavyzdžiui, Hanso-Geor-
go Gadamerio atviro kūrinio idėjos teori-
joje ir Rolando Bartheso autoriaus mirties 
teorijoje, remiamasi nuostata, jog kiekvie-
nas meno vartotojas yra tarsi bendrakūrėjas, 
jis užbaigia meno kūrinio sukūrimo procesą. 
Jo suvokimas, sukurtos reikšmės, įspūdis 
yra baigtinis kūrinys. Taigi, meno patyrimas 
priklauso nuo kompetencijų, nuo konteks-
to išmanymo – kuo daugiau lankytojas turi 
kompetencijų, tuo daugiau reikšmių suku-
riama, tuo daugiau pasitenkinimo jam teikia 

Šiandien auditorija apsilankymo muziejuje kokybę verti-
na pagal patirtą pasitenkinimą. Kiekviena paslaugas tei-

kianti organizacija turi žinoti, kokie yra lankytojų pasitenki-
nimo kriterijai. Geriausias būdas tai atskleisti yra tyrinėti savo 
lankytojų lūkesčius ir patirtis. 
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Aukščiau minėtas kompetencijas moks-
lininkai sieja su skoniu. Ar kūrinys patinka, 
ar ne, lemia tai, ar vartotojas jį supranta, 
geba vertinti, interpretuoti. Pasak Pierro 
Bourdieau, skonis priklauso nuo socialinės 
klasės, kuriai žmogus priklauso. Skonį repre-
zentuoja valdančiosios klasės nariai, turintys 
didžiausią simbolinį / kultūrinį kapitalą. Vi-
durinioji klasė išorinius ženklus skolinasi iš 
legitimuotos kultūros, o darbininkų klasės 
skonis remiasi objektais, kurie dėl masinės 
produkcijos prarado menines ambicijas ir 
vertes. Teigiama, kad sprendimas aplankyti 
muziejų ar ne, taip pat yra skonio atspindys.

Muziejaus lankytojas, skirtingai nei 
teatro žiūrovas ar muzikos klausytojas, yra 
ne pasyvus, o aktyvus dalyvis, jis pats renka-
si. Tai muziejui yra iššūkis, nes vartotojas gali 
kontroliuoti paslaugų vartojimą – pats gali 
pasirinkti, ką pamatyti ir patirti, o apsilanky-
mą muziejuje vertina pagal individualią mo-
tyvaciją, skonį ir kompetencijas.

„Vizualaus meno institucijų pasiekiamu-
mas ir kuo didesnės visuomenės dalies 
įtraukimas yra svarbiausia muziejaus parei-
ga visuomenei“, – teigia Ruth Rentschler. 
Padidinti muziejų prieinamumą ir pagausin-
ti auditoriją gali padėti tik supratimas, kaip 
vertę, malonią patirtį pasiūlyti didesnei da-
liai skirtingų segmentų. Orientuotis į pub-
liką nebūtinai reiškia atsižvelgti į potencia-
laus kliento reikalavimus, keliančius pavojų 
muziejaus misijai ir vientisumui. Atvirkščiai, 
muziejus savo tikslus ir pareigas turi suba-
lansuoti su auditorijos poreikiais. Nors rinko-
dara tapo svarbiu muziejaus valdymo įran-
kiu, muziejai savo lankytojus pažįsta vis dar 
per menkai ir fragmentuotai. Siekiant efek-
tyvaus auditorijos segmentavimo ypač svar-
bu geriau pažinti auditoriją ir jos poreikius. 
Muziejus gali pasiekti geresnių rezultatų, jei 
nustatys savo tikslinę auditoriją. 

Veiklos ir strategijos, susijusios su lanky-

tojų įtraukimu į muziejaus programą, vadi-
namos auditorijų plėtra. Tai procesas, skir-
tas išlaikyti senąsias auditorijas ir pritraukti 
naujas. Auditorijų plėtra yra rinkodaros, 
edukacijos, kuratorystės ir lankytojų aptar-
navimo sąveikos rezultatas. Tai – komandinis 
darbas, už kurį atsakingas visas kolektyvas.

Institucijos valdymo schemoje taikant 
auditorijų plėtros strategijas galima pasiek-
ti svarbių tikslų – praturtinti lankytojų pa-
tirtį muziejuje, sudaryti jam sąlygas daugiau 
išmokti, sužinoti ir patirti pasitenkinimą tuo, 
kas jam siūloma. Auditorijų plėtra padeda 
užtikrinti muziejaus, kaip viešosios insti-
tucijos, ryšius su skirtingomis visuomenės 
grupėmis. Pagrindinis auditorijų plėtros 
elementas yra veiksmai, kuriais siekiama vi-
suomenės / bendruomenės narius įtraukti į 
institucijos programas. Tai padaryti galima 
tik užmezgant su jais kontaktą, bandant su-
prasti jų poreikius ir kuriant jiems patrauklią 
aplinką ir patirtį.

Daugelis mokslininkų pastaraisiais de-
šimtmečiais sutaria, kad vizualaus meno 
institucijos neturi vientisos bendros pub-
likos. Ilgą laiką buvo manoma, jog mu-
ziejaus auditorija yra maža, vientisa ir sava-
rankiška. Šiandien suprantama, kad tai yra 
heterogeniška auditorija, apimanti įvairias, 
daugialypes lankytojų grupes, siekiančias 
įvairių patirčių, naudos ir pasitenkinimo. 

Šiuolaikinio muziejaus ašis yra lankyto-
jai, todėl ypač svarbu tirti jų apsilankymo 
organizacijoje motyvus ir įpročius. Auditori-
jai pažinti naudinga atlikti lankytojų tyri-
mus, kurie padeda geriau suprasti vartotojų 
poreikius, motyvus, elgseną, įsitraukimo į 
muziejaus veiklas būdus, lankymosi meno 
institucijoje įpročius ir lūkesčius, nustatyti 
poveikį ir grįžtamąjį ryšį. Lankytojų tyrimai 
padeda įgyvendinti efektyvią rinkodaros 
strategiją. Nepaisant jų teikiamos didelės 
naudos, tyrimų atliekama mažai, nes tam 
reikia papildomo laiko, lėšų ir personalo. 
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demografinius rodiklius. Sėkmingo segmen-
tavimo pagrindas susideda iš daugelio as-
pektų – muziejaus misijos, lankytojų skonio 
skirtumų, meno stilių, naudos, kurią teikia 
apsilankymas muziejuje. Anot Meganos 
Hood, muziejų auditorijos tyrimuose visa-
da svarbiausi buvo demografiniai rodikliai ir 
dalyvavimo meno pažinimo procese būdai, 
bet tai nepaaiškina, kodėl žmonės apskritai 
renkasi eiti arba neiti į muziejų. 

M. Hood dar XX a. pabaigoje teigė, kad 
svarbu tirti psichografinius aspektus – lanky-
tojų vertybes, nuomones, požiūrius, intere-
sus, savivoką, socialinę elgseną, lūkesčius, 
pasitenkinimą, tikslus, veiklas, priklausymą 
grupėms, socialinį statusą ir vartojimo 
elgseną. M. Hood klausė: kodėl žmonės lan-
kosi arba nesilanko vizualaus meno instituci-
jose, ko jie tikisi ateidami į muziejų ar galeri-
ją, kaip jie matuoja savo pasitenkinimą? 
Norint atsakyti į šiuos klausimus, nepakanka 
demografinių rodiklių, reikia tirti lankytojų 
vertybes, požiūrį, skonį, identitetą. Be to, pa-
sak mokslininkės, tirti tik žmones, kurie lan-
kosi muziejuje, yra tas pats, kas pamokslauti 
atsivertusiems – niekada nesužinosime, kas 
mūsų institucijoje yra negerai, jei neklau-
sime ir tų žmonių, kurie mūsų vengia.

Johnas H. Falkas, tyrinėdamas auditori-
jas, išskyrė dvi auditorijų tyrimų problemas, 
lemiančias rezultatų nepatikimumą ir va-
lidumą. 

Erdvės ir laiko problema. Visi auditori-
jų tyrimai apibrėžti tuo, kas vyksta muzie-
juje. Pasirinkimo eiti ar neiti į muziejų pro-
cesas prasideda už muziejaus ribų ir siejasi 
su ankstesne lankytojo patirtimi, žiniomis ir 
interesais. Visa tai turi įtakos ir tam, ką jis gal-
voja būdamas muziejuje. Patirties muziejuje 
reikšmes žmonės kuria už muziejaus erdvės 
ir apsilankymo jame laiko ribų. Tik nežinia, 
kaip ilgai trunka, kol atmintyje susiformuo-
ja prisiminimai, po kiek dienų ar savaičių 

veikiant kitiems kontekstams žmogaus at-
mintyje išnyra apsilankymo muziejuje patir-
tis. Tad norint išsamiau sužinoti apie asmens 
patirtį muziejuje, reikia išplėsti tyrimo laiko 
ribas, apimant ir jo gyvenimo patirtį prieš ir 
po apsilankymo muziejuje.

Per didelė priklausomybė nuo de-
mografinių rodiklių, tokių kaip metai, 
rasė, lytis, socialinė klasė. Pastaraisiais 
dešimtmečiais Vakarų ir Pietų Europoje, JAV, 
Australijoje buvo atliekami muziejų lanky-
tojų tyrimai, tačiau tik maža jų dalis buvo 
publikuota. Vienas iš svarbiausių visų ty-
rimų kriterijų buvo demografija. Daugelio 
tyrimų rezultatai rodo, kad vidutinis mu-
ziejaus lankytojas yra vyresnė, išsilavinusi, 
aukštesnes pajamas gaunanti moteris. Vis 
dėlto juk muziejaus lankytojai yra individai, 
o ne vidutinės asmenybės. Taigi šiuo atveju 
demografiniai rodikliai pasako labai mažai, 
remiantis jais sudėtinga atspėti, ar asmuo 
ateis į muziejų arba kokia bus jo patirtis 
jame apsilankius. Lankytojo patirtis muzie-
juje nėra lengvai užfiksuojama nekintamų 
kategorijų tipais.

Susidomėjęs lankytojų motyvais, verty-
bėmis bei su identitetu susijusiais lankyto-
jų aspektais ir jų tarpusavio koreliacijomis 
renkantis kultūros paslaugas, H. J. Falkas at-
liko nemažai giluminių interviu. Juose ana-
lizuojama žmonių patirtis prieš apsilankymą 
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metams). Mokslininkui įspūdį paliko naraty-
vo prieš apsilankymą muziejuje ir po jo sąsa-
jos – lankytojai, apibūdindami savo patirtį, 
kalbėjo panašiai net ir tada, kai po apsilan-
kymo buvo praėję nemažai laiko. Žmonės 
pasakojo, ko siekė ateidami į muziejų ir kaip 
tai siejasi su tuo, kuo jie nori ar norėjo būti, 
kaip lankymasis muziejuje padėjo pasiekti jų 
asmeninius tikslus ir patenkinti poreikius. 

Šie interviu iš esmės pakeitė H. J. Falko 
suvokimą apie lankytojų patirtis, taip pat 
padėjo nustatyti, kad dažniausia apsilanky-
mo priežastis (sąmoninga ir nesąmoninga) 
buvo meno institucijos pastatas ir tapatybė.

Lankytojų segmentavimas, t. y. skirsty-
mas pagal individualius kriterijus, susijusius 
su jų vertybėmis, įsitikinimais, požiūriu ir 
identitetu, padeda ne tik geriau patenkinti jų 
poreikius, bet ir pritraukti daugiau žmonių, 
kurie muziejuje paprastai nesilanko. Tyrimai 
padeda išsiaiškinti, kaip pateikti muziejų ir 
jo vertybes, kad daugiau žmonių jį vertintų 
kaip vietą, kur gali būti tenkinami jų indivi-
dualūs poreikiai. 

Vizualaus meno institucijų vartotojų 
segmentavimas – svarbi užduotis siekiant 
įgyvendinti organizacijos tikslus ir misiją. 
Demografiniais rodikliais grįstas segmen-
tavimas atspindi tik vieną medalio pusę. 
Šiandien mokslininkai skverbiasi giliau, tad 
muziejai, siekdami geriau pažinti savo var-

totojus, imasi tirti lankytojus atsižvelgdami į 
psichografinius aspektus. 

Tyrimo objektas: Nacionalinio M. K. Čiur-
lionio dailės muziejaus Kauno paveikslų 
galerijos vartotojai. Tyrimo duomenims 
rinkti naudotas pusiau struktūruotas stan-
dartizuotas interviu. Tyrimo instrumentas 
– pusiau struktūruotas klausimynas, suda-
rytas iš 5 klausimų blokų, tačiau čia patei-
kiami 1-jo „Vizualaus meno auditorijų tyri-
mai (suvokimas, reikšmė, vykdymas)“ ir 2-ojo 
„Vizualaus meno organizacijos lankytojų 
segmentavimas (reikšmė, efektyvumas, tai-
kymas)“ klausimų tyrimų analizės rezultatai.

Tyrimo duomenys rinkti 2019 m. liepos 
17–rugpjūčio 25 d. Atlikta ir transkribuota 
10 interviu su muziejaus atstovais ir aktyviais 
Kauno vizualaus meno lauko vadybininkais, 
kuratoriais, institucijų direktoriais. Atitin-
kamų ekspertų pasirinkimas motyvuoja-
mas jų santykiu su Kauno paveikslų galerija: 
visi respondentai vienaip ar kitaip tiesiogiai 
susiję su muziejaus veikla, čia jie periodiškai 
įgyvendina savo idėjas.

Visi kokybinio interviu metodu ap-
klausti vizualaus meno ekspertai sutartinai 
teigė, kad vartotojų tyrimai institucijos pro-
gramoje yra svarbus ir reikšmingas aspektas. 
Ekspertė Nr. 7 teigė: „Auditorijų tyrimai yra 
labai svarbūs, nes turi žinoti, kam ir kodėl da-
rai tuos projektus. Jei žinai savo lankytojus, 
jų poreikius, mėgstamus dalykus, interesų 
sritis, tuomet gali siekti juos patenkinti.“

Ekspertas Nr. 5 minėjo, kad „būtų tiks-
linga, jei vyktų lankytojų tyrimai, nes mu-
ziejų ir galerijų veikla nukreipta į lankytojus 
ir reikėtų pasigilinti į jų poreikius.“ Eksper-
tas   Nr. 9 kalbėjo: „Mes auditorijų tyrimų ne-
darome, nes, reikia pripažinti, tiek pas mus, 
tiek ir kitose tokio tipo institucijose nėra 
tokio didelio lankytojų srauto. Srautui di-
dinti reikia ne tyrimą daryti, bet keisti darbo 
organizaciją. Mūsų programa yra orientuota 
į šiuolaikinį meną, mes neatliekame muzie-
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matyti, tai nereiškia, kad mes kažką keistume 
savo veikloje. Organizacijos specifika kitokia. 
Mums aktualu būtų pasidaryti tyrimą, kaip 
žmonės reaguoja į šiuolaikinį meną.“

Ekspertas Nr. 10, apklaustas apie lanky-
tojų tyrimus, teigė: „Pažinoti organizacijos 
lankytojus, narius, draugus yra itin svarbu. 
Dauguma organizacijos veiklų yra orien-
tuotos į minėtas grupes, todėl norint pasiek-
ti bet kokio rezultato ar dialogo, išorės lauko 
suvokimas ir įsivertinimas yra neatsiejamas 
kasdienis procesas. Specifinių statistinių ty-
rimų nerengiame, tačiau nuolatos bendrau-
jame renginių metu ir bendrai vertiname 
lankytojų srautą renginiuose. Reikiamą in-
formaciją surenkame vadovaudamiesi koky-
biniu, bet ne kiekybiniu principu.“ 

Ekspertė Nr. 8, „Kaunas – Europos 
kultūros sostinė 2022“ atstovė, pabrėžė: 
„Kultūros institucijoms ir reguliariems ren-
giniams būtinas lankytojų tyrimas. Svarbu 
atrasti pačias efektyviausias ir nenuobodžias 
priemones ir auditorijų poreikiams tirti, ir 
grįžtamajam ryšiui palaikyti. Dauguma mūsų 
įstaigos projektų prasideda konteksto ir vie-
tos tyrimu, o vietos gyventojai ar vietovės 
bendruomenės nariai laikomi savo vietos 
ekspertais. Jų nuomonė ne tik įtraukiama, 
bet dažnai yra lemiama kūrybinių procesų 
dalis.“

Nors visi tyrime dalyvavę ekspertai pri-
pažino, kad tokie tyrimai reikšmingi ir svar-
būs, iki šiol savo institucijose klausimo apie 
jų poreikį nekėlė. Remiantis ekspertų atsaky-
mais, galima teigti, jog Kauno vizualaus meno 
lauke išsamūs vartotojų tyrimai neatliekami, 
apsiribojama tik fragmentiškai vykdomomis 
iniciatyvomis, dažniausiai steigėjo (šiuo atve-
ju  –  Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės mu-
ziejaus) inicijuotomis apklausomis ar siekiu 
išsiaiškinti lankytojų požiūrį į ketinamus prak-
tiškus institucijos vadybos proceso pokyčius, 
taip pat vietos ir konteksto tyrimais. 

Pavyzdžiui, Nacionaliniame M. K. Čiur-
lionio dailės muziejuje atlikta lakoniška 
apklausa, tirianti lankytojų nuomonę apie 
nemokamus sekmadienius, galerijoje „Meno 
parkas“ vyko apklausa, kuria siekta išsi-
aiškinti, kaip lankytojai vertintų galimybę už 
apsilankymą galerijoje mokėti – pirkti bilietą 
(ekspertai Nr.1 ir Nr. 9). Kai kurios vizualaus 
meno institucijos koncentruojasi į stebėjimą, 
lankytojų bruožų, poreikių atpažinimą su jais 
tiesiogiai bendraujant, tačiau tokie metodai 
vargiai padeda daryti kompleksines ir argu-
mentuotas išvadas apie lankytojų įpročius, 
vertybes ir poreikius.

Taigi, vizualaus meno ekspertai neatlieka 
sistemingų auditorijos tyrimų, padedančių 
suvokti lankytojų poreikius ir lūkesčius, ap-
siribojama fragmentiškomis apklausomis, 
susijusiomis su konkrečiu praktiniu insti-
tucijos klausimu arba stebėjimais, kurie nėra 
fiksuojami ir analizuojami, nors tai sudarytų 
sąlygas gilesnėms įžvalgoms ir apibendrini-
mams daryti. 

Visi ekspertai pažymėjo didelę tyrimų 
naudą. Tyrimai muziejui padeda pažinti savo 
lankytoją ir tam tikru laipsniu atsižvelgti į jo 
poreikius.             ■

Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus 
archyvo nuotr.
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Aušra ROZANKEVIČIŪTĖ

Žako Lipšico memorialinis muziejus 
yra Vilniaus Gaono žydų istorijos 

muziejaus (VGŽIM) padalinys. Muziejus šiuo 
metu atnaujina beveik visus savo padalinius. 
Jau renovuojamas buvosios Tarbut gimnazi-
jos (Pylimo g. 4) pastatas,  kur įsikurs Lietu-
vos žydų kultūros ir tapatybės muziejus, 
pradėta kurti būsimo muziejaus ekspozicija. 
Su Vyriausybės parama etapais vykdomas 
kompleksinis Panerių memorialo atnaujini-
mas. Neseniai skirtos lėšos Holokausto Lietu-
voje ir Vilniaus geto memorialinio muziejaus 
ekspozicijai įrengti buvusiame Vilniaus geto 
bibliotekos pastate (Žemaitijos g. 4). 

Nepriklausomybės pradžioje Druskinin-
kuose pradėjęs veikti Žako Lipšico muziejus 
vėliau ilgą laiką buvo uždarytas dėl remon-
to darbų ir techninių kliūčių. Vis dėlto ir už-

darius ekspoziciją VGŽIM siekė visuome-
nei pristatyti Ž. Lipšico kūrybą ir muziejaus 
fonduose saugomą gausų memorialinį pa-
likimą. 2016 m. buvo atidaryta didelio re-
zonanso sulaukusi paroda „Gyvenimas 
skulptūroje. Žakui Lipšicui 125“. Ta proga į 
Lietuvą pirmą kartą atvežtos itin vertingos 
Ž. Lipšico skulptūros iš Pompidou centro Pa-
ryžiuje, kitų muziejų ir privačių kolekcijų. 

Muziejus atgims

Paroda tapo savotiška „generaline 
repeticija“, leidusia galvoti apie bū-

simą nuolatinę ekspoziciją Druskininkuo-
se, skatino siekti ambicingų tikslų ir tęs-
ti sėkmingai užsimezgusį tarpinstitucinį 
bendradarbiavimą. Stiprėja bendradarbiavi-
mas su Druskininkų miesto bendruomene, 

Šiais metais minime Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istori-
jos metus. Vyriausybės patvirtintame šių metų minėjimo 

plane numatyta parengti ir LR kultūros ministerijai pateik-
ti investicinį projektą „Žako Lipšico memorialinio muziejaus 
Druskininkuose atnaujinimas ir plėtra“. 

Memorialinis Žako Lipšico muziejus iki uždarymo 
rekonstrukcijai.

Žakas Lipšicas apie 1970 m.
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vietos verslu. 2017 m. atidaryta fotografijų 
paroda „Nuo Druskininkų iki Jeruzalės: Žako 
Lipšico gyvenimo ir kūrybos akimirkos“, ta-
pusi XV tarptautinio menų festivalio „Druski-
ninkų vasara su M. K. Čiurlioniu“ dalimi.

Sulaukus asociacijos „Druskininkų verslo 
klubas“ paramos, 2019 m. muziejus parengė 
ekspozicijos pastato remonto darbų tech-
ninį projektą su paveldosaugos eksper-
tize, o 2020 m. kovo mėnesį LR Vyriausybei 
pateikė muziejaus parengtą investicinį pro-
jektą „Žako Lipšico memorialinio muziejaus 
Druskininkuose modernizavimas ir plėtra“. 
Įgyvendinus projekto veiklas bus atliktas 
muziejaus pastato kapitalinis remontas 
ir iš esmės atnaujinta ekspozicija. Projek-
tas papildys Druskininkų kurorte teikiamų 
paslaugų spektrą, sukurs nišą naujoms 
meninėms švietimo ir edukacinėms pro-
gramoms. 

Renovuojant pastatą daug dėmesio bus 
skiriama pastato paveldosauginėms savy-
bėms išsaugoti, tačiau pati ekspozicija bus 
moderni, joje bus gausu interaktyvių ele-
mentų, kurios leis pritraukti ne tik meno ar 
istorijos mylėtojus, bet ir padės sudominti 
jaunąją Druskininkų ir kitų Lietuvos miestų 
auditoriją.

Taps aktyviu regioniniu muziejumi 

Atnaujinamo padalinio misija – tap-
ti aktyviu regioniniu muziejumi, 

kūrybine laboratorija, tarpkultūrinių susiti-
kimų vieta. Svarbiu atnaujintos ekspozici-
jos akcentu taps Druskininkų žydų bend-
ruomenės istorija. Tai leis per vieno miesto 
bendruomenės pavyzdį parodyti žydų indėlį 
į bet kurio XX a. Lietuvos miestelio raidą. 
Žydai Druskininkuose aktyviai dalyvavo ku-
riant sveikatinimo verslus, steigė viešbučius 
atvykėliams ir net inicijavo kelių tiesimą. 

Platesnis savo miesto ar regiono istorijos 

pažinimas ypač naudingas moksleiviams – 
jaunimas, susipažinęs su kitomis kultūromis, 
jas priims ne kaip kažką tolima, o kaip svar-
bią savo regiono istorijos dalį. Druskininkų 
žydų istorija taps puikiu įvadu pristatant ir 
Ž. Lipšico asmenybę, mat jo šeima taip pat 
turėjo viešbutį ir aktyviai dalyvavo mieste 
plėtojant verslą. 

Naujojoje ekspozicijoje bus išsamiai 
pristatytas pasaulinio garso skulptoriaus 
kubisto Ž. Lipšico (Jacques Lipchitz, 1891–
1973), gimusio Druskininkuose, gyvenusio 
ir kūrusio Prancūzijoje, JAV, Italijoje, kūry-
bos ir gyvenimo kelias. Ypatingas dėmesys 
bus skiriamas Ž. Lipšico saitams su Lietuva, 
kurie išliko stiprūs nepaisant menininką nuo 
tėvynės atskyrusios geležinės uždangos. 
„Esu skulptorius iš Lietuvos“, – taip prisi-
statydavo Ž. Lipšicas, atidarydamas paro-
das garsiausiuose pasaulio muziejuose ir 
galerijose, nors Lietuva tuo metu pasaulio 
žemėlapyje apskritai neegzistavo. Skulpto-
rius globojo Lietuvos išeivius menininkus, 
susirašinėdamas su kraštiečiais Vladu 

Žakas Lipšicas šalia kuriamo paminklo Danieliui 
Greiselonui. JAV,  7 dešimtmetis.
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šalies kultūriniu gyvenimu, diskutavo apie 
kito druskininkiečio – M. K. Čiurlionio kūry-
bą. 

Ž. Lipšicas – išskirtinė asmenybė, ne 
tik palikusi ryškų pėdsaką XX a. amžiaus 
mene, bet taip pat savo įdomia biografija 
atskleidžianti tiek savitus, tiek universalius 
bendražmogiškus ieškojimus, likimo iššū-
kius, su kuriais teko susidurti kūrėjui, žmo-
gui, giminės ir tautos atstovui. Todėl me-
nininką  pristatančią ekspoziciją sudarys 4 
pagrindiniai chronologiniai-teminiai blokai: 
Druskininkai,  Paryžiaus laikotarpis: 1909–
1940 m., Amerikos laikotarpis: 1941–1973 m., 
ryšys su Lietuva.

Kiekvienas ekspozicijos teminis blo-
kas bus atskleidžiamas padedant moder-
niausioms šiuolaikinėms muziejininkystės 
priemonėms, naudojant vaizdo medžiagą 
ir interaktyvias informacines technologijas. 
Svarbi vieta bus skiriama ir artefaktams iš 
VGŽIM saugomo unikalaus Ž. Lipšico kūry-
binio ir memorialinio palikimo, dovanoto 
Lipšicų šeimos fondo, taip pat iš privačių 
kolekcijų skolinamų darbų. Besiruošdamas 
naujai ekspozicijai muziejus aktyviai pildo   
Ž. Lipšico darbų kolekciją – 2016–2017 m. 
gavus Lietuvos kultūros tarybos finansavi-
mą, įsigyta skulptoriaus kūrinių. 

Veiklų spektras – platus

Vienas iš svarbiausių naujos ekspozici-
jos tikslų – įvairaus amžiaus ir socia-

linių grupių lankytojams siūlyti edukacinę 
veiklą. Numatoma rengti filmų peržiūras, 
lipdymo ir piešimo pamokėles, susitikimus 
su dailininkais, konkursus, viktorinas, se-
minarus. Vienas iš projekto siekių yra skatinti 
vietinę bendruomenę aktyviai ir kūrybingai 
praleisti laisvalaikį, todėl planuojama rengti 
savaitgalio edukacinių programų ciklą „Šei-
ma muziejuje“. Edukacinėms veikloms pla-

nuojama pasitelkti ne tik ekspozicijos erdvę, 
bet ir muziejaus aplinką bei kaimynystėje 
esančius žydų bendruomenės istorijos ob-
jektus – buvusius pensionus, Druskininkų 
geto teritoriją ir kitas vietas.  

Įgyvendinus investicinį projektą numa-
tomas itin platus veiklų spektras. Muziejus 
kaups, tyrinės ir įvairiomis formomis popu-
liarins materialųjį ir nematerialųjį Ž. Lipšico 
kūrybos paveldą, rengs ekspozicijas, pasa-
kojančias apie Lietuvos žydų kultūros pali-
kimą kaip apie pasaulio kultūros dalį, atskleis          
Ž. Lipšico kūrybos sąsajas su Lietuvos ir kitų 
šalių kultūromis ir abipusę įtaką, pristatys 
Druskininkų žydų bendruomenės istoriją, 
nuolatinėse ir periodiškai atnaujinamose 
meno parodose visapusiškai supažindins su 
VGŽIM fondų kolekcijomis, organizuos edu-
kacinius projektus, skatinančius bei ugdan-
čius meno ir kultūros suvokimą, toleranciją.

Patvirtinus investicinio projekto finan-
savimą projektą numatoma įgyvendinti per 
24 mėnesius.          ■

Žakas Lipšicas ir Pablas Pikaso, Prancūzija, 1965.

VGŽIM archyvo nuotr.
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Kristina MIRVIENĖ

Projektas įgyvendinamas dalyvaujant 
Europos sąjungos (ES) Interreg V-A 

Lietuva–Lenkija programos projekte „Lietu-
vos–Lenkijos istorija iš trijų miestų perspek-
tyvos“. Partneriai – Pagėgių rajono savivaldy-
bė ir Punsko valsčius (Lenkija). 

Pasak Kėdainių krašto muziejaus direk-
toriaus Rimanto Žirgulio, Punskas, Pagėgiai 
ir Kėdainiai yra glaudžiai susiję istoriniais, 
kultūriniais ir ekonominiais saitais: „Kėdai-
nius valdę kunigaikščiai Radvilos turėjo valdų 
ir Palenkėje, Punske. Pagėgiai priklausė Rytų 
Prūsijai, miestelis ekonominiais, konfesiniais 
ryšiais ir knygnešyste darė didelę įtaką Kė-
dainiams bei Punskui, tačiau apie stiprius is-
torinius miestų ryšius yra mažai žinoma, tai 
menkai atskleista muziejų ekspozicijose.“ 

Šio projekto tikslas yra didinti Punsko, 
Pagėgių ir Kėdainių savivaldybių bei jų 
kultūrinių institucijų bendradarbiavimą, 
skatinti domėjimąsi bendru kultūros pavel-
du ir jį puoselėti siekiant pritraukti daugiau 
turistų. „Įgyvendintas projektas padės trims 

miestams, taip pat ir visam Lietuvos – Lenki-
jos regionui geriau saugoti kultūros paveldą, 
kurti naujas turistams įdomias vietas, išsau-
goti istorijos bendrumą“, – sako muziejaus 
direktorius.

Unikali ekspozicija

Pernai Kėdainių krašto muziejuje rajo-
no savivaldybės lėšomis buvo sukur-

ta interaktyvi, Lietuvoje analogų neturinti 
ekspozicija „Kėdainių aukso amžius XVII a. 
miesto gyventojų pasakojimuose“. Tai – in-
teraktyvus Kėdainių miesto maketas. Jame 
galima išvysti Kėdainių senamiestį su XVII a. 
stovėjusiais objektais, besidriekusiomis gat-
vėmis, tipišku apstatymu, gamtiniu reljefu.

XVII a. Kėdainiai buvo 
tapę stipriu kultūros, me-
no, prekybos centru, kur 
sugyveno kelios skirtingos 
religinės konfesijos, tau-
tos. Virtualiame makete 
apie miestą pasakoja 7 
personažai – to laikotarpio 
Kėdainių miesto gyven-
tojai: lietuvis evangelikas 
reformatas, gimnazijos 
mokinys, vokietis evan-
gelikas liuteronas pirklys, 
pirklys škotas, prekeivis žy-

das, katalikė moteris ir kurtų veislės kalaitė 
Karūna. Jų pasakojimus tikrų istorinių doku-
mentų pagrindu padėjo parengti geriausi 
senųjų Kėdainių istorijos tyrinėtojai profe-
soriai Raimonda ir Aivas Ragauskai bei Dei-
mantas Karvelis.

Kėdainių krašto muziejuje šiais metais atsiras net keturios 
naujos interaktyvios ekspozicijos dalys.

Kėdainių krašto muziejuje apsilankė Nacionalinės ekspedicijos dalyviai.
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Muziejaus ekspoziciją papildys dar 
trys naujos kompiuterinėmis tech-

nologijomis paremtos ekspozicijos. Šalia 
interaktyvaus maketo bus pastatyti monito-
riai, kuriuose padedant papildytos realybės 
technologijoms bus galima apžiūrėti keletą 
skirtingų XVII a. Kėdainių miesto vietovių, 
savo istorijas pasakos animuoti herojai.

Iki 2020 m. pabaigos muziejuje supla-
nuota įrengti dar keletą interaktyvių eks-
pozicijų. Viena iš jų bus skirta Česlovui 
Milošui, kita atskleis Kėdainių ryšius su pa-
sauliu, dar viena pasakos apie kunigaikščius 
Radvilas. Šios ekspozicijos kainuos apie 100 
tūkst. eurų.

Muziejaus direktorius pastebi, kad šiuo-
laikinės technologijos nedideliems krašto 
muziejams yra nemenka pagalba siekiant 
sudominti lankytojus: „Muziejai, galintys 
pasigirti turtingais autentiškais istoriniais 
eksponatais, pavyzdžiui, Luvras ar Versalis, 
interaktyvių sprendimų turi mažiau, ir tai su-
prantama. Inovatyvūs, interaktyvūs ekspo-
natai labiausiai praverčia muziejams, kuriuo-
se nėra tiek daug išlikusių eksponatų, bet 
kurie gali papasakoti įdomių istorijų. Inova-
tyvios skaitmeninės technologijos pasitar-
nauja atskleidžiant ne tik istorinę praeitį, bet 
ir socialinius procesus.“

Muziejus – patrauklesnis

Muziejaus direktorius sako, kad, ne-
paisant turtingos Kėdainių istorijos, 

muziejaus eksponatų nėra gausu. Šaltiniai 
atskleidžia toli gražu ne visą Kėdainių mies-
to istoriją. 

„Kėdainiai buvo protestantiškas miestas, 
tad ir daiktų, prabangos čia buvo mažiau, 
nes žmonės labiau koncentravosi ne į mate-
rialius, o į dvasinius dalykus ir verslą. Be to, 
nemažai daiktų buvo sunaikinta, išvogta, 

išvežta per gais-
rus, karus, kovas, 
sukilimus, so-
vietmetį ir pan. 
Dėl tų pačių 
priežasčių Kė-

dainiuose gyvena nedaug autochtonų 
(vietinių gyventojų – aut. past.). Vien sunai-
kinus miesto žydų bendruomenę netekome 
trečdalio to meto gyventojų“, – pasakoja      
R. Žirgulis. Jo teigimu, virtualios ekspozici-
jos kaip tik ir padeda atgaivinti ir praturtinti 
muziejų, kuris jau buvo pasenęs tiek fiziškai, 
tiek morališkai.

Muziejaus vadovas pastebi, kad pasta-
ruoju metu Kėdainiai atgyja, sulaukia vis 
daugiau lankytojų. Daug jų sutelkia kultūri-
niai renginiai Daugiakultūriame centre, 
reformatų bažnyčioje. „Į Kėdainių evan-
gelikų reformatų bažnyčią užsuka turbūt 
kiekvienas turistas – tai tikrai unikalus, įdo-
mus pastatas. Daugelį traukia aplankyti ir čia 
esantį Radvilų mauzoliejų – juk tai vienas iš 
dviejų išlikusių Lietuvos didikų mauzoliejų. 
O muziejus buvo ne toks populiarus – tiesą 
sakant, ką išskirtinio ten galėjai pamatyti, 
neskaitant ragų, baldų ir V. Svirskio kryžių? 
Žymiai įdomiau vaikščioti po miestą, gerti 
kavą, mėgautis aplinka“, – svarsto R. Žirgulis. 

Jo teigimu muziejus tapo patraukles-
nis dėl šiuolaikiškų ekspozicijų. Lankytojų 
skaičius tikriausiai auga ir dėl besikeičiančių 
žmonių laisvalaikio leidimo įpročių, popu-
liarėjančio vietinio turizmo.  „Tendencijos 
tikrai džiugina. 2022 m. minėsime Kėdainių 
krašto muziejaus 100-metį. Pasitinkant ju-
biliejų labai norisi, kad jis būtų įdomus, pa-
trauklus ir aktualus, kad apie mus sakytų, 
jog į šitą muziejų tikrai verta užsukti“, – sako         
R. Žirgulis.                      ■

Interaktyviame ma-
kete apie miestą pa-
sakoja 7 personažai.

V. Špečkausko nuotr.
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Vilniaus knygų mugėje 2020

21-osios knygų mugės lankytojams 
pristatyta beveik 250 pavadi-

nimų leidinių, surengti 6 naujausių knygų 
pristatymai, edukaciniai pasirodymai, įreng-
ta instaliacija „Muziejai be formulių: vaizdai, 
garsai, virtuali realybė“.

Jungtiniame LMA stende prisistatė: Aly-
taus kraštotyros, Angelų, Joniškio istorijos ir 
kultūros, Gargždų krašto, Kauno rajono, Kė-
dainių krašto, Lietuvos jūrų, Lietuvos teatro, 
muzikos ir kino, Lietuvos liaudies buities, 
Maironio lietuvių literatūros, Marijampolės 
kraštotyros, Mažosios Lietuvos istorijos, Molėtų 
krašto, Muitinės, Nacionalinis M. K. Čiurlionio 
dailės, Panevėžio kraštotyros, Rokiškio kraš-
to, Rietavo Oginskių kultūros istorijos, Šilutės 
Hugo Šojaus, Trakų istorijos, Utenos kraštoty-
ros, Valstybinis Vilniaus Gaono žydų, Vytauto 
Didžiojo karo, Zarasų krašto muziejai, Tau-

ragės krašto muziejus „Santaka“, Venclovų 
namai-muziejus, Žemaičių muziejus „Alka“ 
ir Muziejus „Duonos kelias“.  Atskiruose sten-
duose lankytojus su savo leidiniais supažin-
dino A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko 
memorialinis, Lietuvos nacionalinis dailės, 
Lietuvos nacionalinis, MO, Šiaulių „Aušros“ 
muziejai, Nacionalinis muziejus Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai.

Kultūrinėje mugės programoje pri-
statyti naujausi muziejų leidiniai: knyga                                   
„M. K. Čiurlionio korespondencija. I tomas“ 
(sud. Radosław Okulicz-Kozaryn, Nijolė 
Adomavičienė, Petras Kimbrys, Nacionalinis 

Lietuvos muziejų asociacija 
(LMA), devintą kartą daly-

vavusi tarptautinėje Vilniaus 
knygų mugėje, kartu su šalies 
muziejais parengė įtraukią 
programą. 

Renginio akimirka. R. Vaitkaus nuotr.

Knygų mugės vaikų scenoje netrūko žiūrovų. 
LMA archyvo nuotr.
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M. K. Čiurlionio dailės muziejus); Romaldo 
ir Romualdo Adomavičių sudarytos kny-
gos „Prie Lietuvos laivyno ištakų. Žmonės ir 
laivai“ ir „Prezidentas Smetona. Apie Lietu-
vos karo laivą ir jo įgulą“ (Lietuvos jūrų mu-
ziejus); Rimanto Žirgulio sudarytas albumas 
„Kėdainių šimtmetis fotografijoje 1918–
2018“, Arūno Bėkštos ir Audronės Pečiulytės 
knygelės „Atrandu ir spalvinu Kėdainius“ 
(Kėdainių krašo muziejus); Rasos Benedi-
kienės sudarytas katalogas „Dzūkų abrūsė-
liai“ (Alytaus kraštotyros muziejus). 

Taip pat pristatyta knyga „Klaipėdos kraš-
to kulinarinio paveldo atradimai“ (Šilutės 
Hugo Šojaus muziejus); Odetos Stripinienės 
knyga „Susitikimas: dailininkės Sofija Rome-
rienė ir Ona Römerienė“ (Šiaulių „Aušros“ 
muziejus). Knygų mugės Vaikų scenoje 
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus 
surengė ne tik vaikams skirtą Šešėlių teatro 
pasirodymą lietuvių liaudies pasakos „Gyve-
no senelis ir bobutė“ motyvais. 

Turėjo ką pasirinkti ir edukacinių pro-

gramų mėgėjai. Kauno rajono muziejus 
pristatė edukacines programas „Obelynės 
parko kankorėžiai ir kankorėžėliai“ ir „Rau-
dondvario grafų Tiškevičių rojaus sodas“, o 
Muitinės muziejus – edukacinę veiklą „Kas 
yra kinologija? Kodėl šunys yra puikūs pa-
galbininkai?“ 

Visos mugės metu LMA stende veikė 
instaliacija „Muziejai be formulių: vaizdai, 
garsai, virtuali realybė“, supažindinusi su 
muziejų veiklomis. Vilniaus knygų mugė 
muziejininkams suteikė galimybę susitik-
ti seniai matytus kolegas, pasidalyti, pa-
sak Kėdainių krašto muziejaus direktoriaus 
Rimanto Žirgulio, „kasdieniais džiaugsmais, 
lūkesčiais ir rūpesčiais.“

LMA narių programą Vilniaus knygų 
mugėje finansavo Lietuvos kultūros taryba 
ir Lietuvos leidėjų asociacija.        ■

Nina Puteikienė: „Susitikimai su draugais, knygomis 
ir mintimis.“ Asmeninio archyvo nuotr.

Romualdas Vaitkus: „Ačiū LMA už galimybę būti 
kartu ir už pastangas darant mus visus dar

populiaresniais.“ R. Vaitkaus nuotr.

Rimanta Žirgulis: „Kur kitur, jei ne Vilniaus knygų 
mugės LMA stende gali sutikti mielą kolegą Antaną 

Verbicką iš Anykščių ir pasidalyti kasdieniais džiaug-
smais, lūkesčiais ir rūpesčiais.“ Asmeninio archyvo 

nuotr.

LMA informacija
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Naujosios ekspozicijos istorijos
Daina KAMARAUSKIENĖ

Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje prista-
tyta ekspozicija „Senoji Lietuvos dailė XIV–XIX a.“ tapo 

tikru iššūkiu ir muziejininkams, ir architektams.

Pirmiesiems todėl, kad eksponatų, 
galinčių pristatyti šio laikotarpio dai-

lės raidą, yra išlikę labai nedaug, jų meninė 
vertė labai netolygi. O štai architektams 
reikėjo sukurti ekspoziciją nedėkingose 
patalpose, jiems teko statyti „namą name“, 
eksponatų įvairovė reikalavo labai daug 
sudėtingų technologinių sprendimų. 

Kuriant ekspoziciją pasirinktas metodas 
atrinktus objektus pristatyti kaip per istori-
jos verpetus išlikusias brangenybes, uniku-
mus, skiriant jiems ir specialią erdvę, ir spe-
cialų apšvietimą, ir labai išsamią kontekstinę 
informaciją. Įspūdžiui sustiprinti sugalvoti 
emociniai kodai: nuo tamsių, paslaptingų 
salių, kuriose rodomi seniausi eksponatai 
iki palaipsniui šviesėjančių erdvių, kuriose 
ryškiau sužiba Apšvietos amžiaus kūriniai ir 
XIX a. kovų už laisvę laikotarpis. Ekspozicija 
papildyta muziejų archyvuose rastomis is-
torinėmis nuotraukomis, atskleidžiančiomis 
kūrinių kontekstą: pavyzdžiui, sužinome 
kaip buvo kuriamas Romano Švoinickio 
paveikslas „Pasilinksminimas“, kaip rasta 
seniausia Lietuvoje romaninė skulptūra ar 
kaip  apleistoje Zapyškio bažnyčioje atrodė 

ekstravagantiška elnio galva.
Pirmojoje salėje kalbama apie Lietu-

vos didybę, prabangią miestiečių buitį, 
kurią iliustruoja Lietuvos Didžiosios kuni-
gaikštystės žemėlapiai, monetų ir papuošalų 
lobiai, Kauno senamiestyje iškasti kokliai 
ir lėkštės, 1421 m. Trakuose pasirašyta uni-
kali Vytauto Didžiojo privilegija, Žemaičių 
vyskupijai suteikianti žemes ir žmones. Gre-
ta – dvasinė, religinė kultūra, kurią perteikia 
seniausia religinė skulptūra „Žygaičių liūtu-
kas“, netikėtai atrasta 1931 m. gyvuliams per 
sausrą nuspardžius Ežerūnos upelio krantą. 
Įdomiausia, kad ji, ko gero, buvo sukurta 
gerokai prieš Lietuvos krikštą, o tai leidžia 
daryti prielaidą, kad tai – kryžiuočių ordino 
meistro kūrinys. 

Apie dvasinius dalykus pasakoja ir re-
tos religinės knygos: Jono Bretkūno „Pos-
tilė“, Inkanabulas – popiežiaus Urbono 
VI-ojo (Bartolomėjo Prinjano), 1389 m. pri-
pažinusio Lietuvos krikštą, tekstai. Postilė 
reformacijos formavimosi laiku buvo itin 
populiarus žanras. Siekdamas įtvirtinti refor-
maciją kunigaikštis Albrechtas Branden-
burgietis suteikė teisių vietinėms kalboms, 
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Karaliaučiuje, G. Osterbergero spaustuvėje. 
Tai pirmas tokio žanro lietuvių prozos leidi-
nys. Knyga įrišta balinta kiaulės oda, puoš-
ta renesansiniu ornamentu. Viršeliuose – 
Prūsijos valstybės herbas. Tai leidžia manyti, 
kad knyga galėjo priklausyti kunigaikščio Al-
brechto bibliotekai. Inkanabulas yra puikiai 
išlikęs. Puošnūs ąžuolinių lentelių, aptrauktų 
oda, viršeliai, puošti spaustais ornamentais 
ir metaliniais gumburais. Išlikusi reta detalė 
– prie viršelio pritvirtinta grandinė, kuria 
knyga būdavo rišama prie skaitymo pultų ar 
bibliotekos lentynų. Abi šios knygos atkelia-
vo iš Vlado Daumanto kolekcijos. Daugiau 
nei 2000 knygų puslapių buvo nuskenuota, 
tad lankytojai gali jas virtualiai „pavartyti“ 
įrengtame monitoriuje.

Dar viena tema, atspindinti baroko laiko-
tarpio specifiką – mirtis. Ligos, epidemijos, 
gaisrai, karai negailėjo nei vargšo, nei didiko. 
Sotus, prabangus gvenimas kontrastavo su 
viską šluojančia mirtimi. Šią temą atskleidžia 
skulptūra „Laiko alegorija“, retas, ant skardos 
nutapytas jauno bajoro karstinis portretas 
ir didingas, gyvenimo tuštybę primenan-
tis tapybos darbas „Memento mori“. Jame 
įvairiomis citatomis, simboliais ir atributais 
kalbama apie tai, kad visi – karaliai, didikai, 
vyskupai, juokdariai, mokslininkai, me-
nininkai – sulauks to paties likimo. Frazės 
iš Jobo knygos „Mano dienos eiklesnės už 
bėgiką, prabėga ir laimės neatneša (Job 9, 
25)“ primena, kad viskas yra tuštybių tušty-
bė (lot. vanitas).

Antrojoje salėje bažnytinę dailę repre-
zentuoja muziejaus darbuotojos dr. Aldonos 
Snitkuvienės ir menotyrininkės dr. Marijos 
Matušakaitės 1970 m. paminklų patikri-
nimo metu Kaune, Šv. Gertrūdos (Šariečių) 
bažnyčios pastogėje, rasta Dievo tėvo 
skulptūra ir gotikinės medinės madonos. Go-
tikinė skulptūra Lietuvoje galėjo pasirodyti 
po oficialaus Lietuvos krikšto. Dažniausiai tai 

buvo Čekijos, Lenkijos, Livonijos, Prūsijos ir 
Vokietijos meistrų kūriniai. Tikėtina, kad vė-
liau skulptūras drožė ir vietos meistrai. Lietu-
vos muziejuose yra išlikę apie 20 to laiko-
tarpio madonų skulptūrų, tačiau muziejus 
didžiuojasi galėdamas pristatyti vieną gra-
žiausių – „Veliuonos madoną“. Ji laikyta din-
gusia per Antrąjį pasaulinį karą ir atrasta tik 
1964 m. užmūryta buvusioje Domininkonų 
bažnyčioje, kai sovietų valdžios sprendimu ji 
buvo pertvarkoma į „Santakos“ kino teatrą. 
Skulptūra nustebino netgi Bavarijos bažny-
tinio meno muziejaus specialistus.

Trečiojoje salėje – dvarų, didikų gyve-
nimo atspindžiai. Greta interjero puošmenų, 
baldų, tekstilės eksponuojama ir turtinga 
portretų galerija. Lietuvos-Lenkijos valsty-
bėje, kaip ir visoje Europoje, XVI a. pradėjo 
plisti reprezentacinis portretas. Portretus 
dovanodavo kaip diplomatines dovanas, jie 
puošė magnatų rezidencijas, jų funduotas 
bažnyčias. Nors iš didingų portretų galerijų 
išliko nedidelė dalis (dauguma buvo sunai-
kinta per XIX a. sukilimus, siekiant nuslėpti 
savo bajorišką kilmę), tačiau čia eksponuo-
jami portretai vaizduoja didžiųjų Lietuvos 
giminių (Oginskių, Zavišų, Pacų) atstovus.

Tamsoje skendinčiose erdvėse ekspo-
nuojami jautriausi, nuo šviesos saugotini 
kūriniai: grafika, piešiniai ir kontušo juostų 
rinkinys. Kontušo juostų, jų fragmentų ir iš 
jų pasiūtų liturginių drabužių rinkinį sudaro 
21 eksponatas. Tai itin vertingаs lietuviškos 
XVIII a. tekstilės šedevrų rinkinys. Kontušas 
– ilgas, įliemenuotas rūbas su įmantrio-
mis, nuo pažasties iki riešo atviromis, ant 
pečių užverčiamomis rankovėmis. Šios Rytų 
kilmės juostos, pradžioje naudotos kaip 
diržas, laikantis ginklą, vėliau – kaip puošnus 
atributas, ypač prigijo Lenkijos Karalystėje ir 
LDK. Juostos buvo itin brangios, jas sau leidę 
įsigyti taip demonstravo savo išskirtinį sta-
tusą. 12 ypač vertingų juostų 1921 m. mu-
ziejui dovanojo mecenatė kunigaikštienė 
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buvo Varšuvos lietuvių draugijos globė-
ja, 1912 m. lietuviams Varšuvoje pastačiusi 
bažnytėlę (su sąlyga, kad nebus aukoja-
mos lenkiškos mišios). Grafienė aukojo ir 
Marijampolės „Žiburio“ progimnazijai, o 
ateitininkų Kaune rūmams statyti skyrė net        
30 000 litų. 

„Grafikos kabinete“ kiekvienas kūrinys 
yra nepaprastai vertingas, apipintas įdomio-
mis istorijomis. Bene daugiausiai susidomė-
jimo sulaukia vienintelis Tado Kosčiuškos au-
toportretas, nutapytas ant pergamentinės 
vėduoklės, kurią savo mylimajai padovanojo 
pats kovotojas. Ši vėduoklė buvo perduoda-
ma iš kartos į kartą, kol galiausiai įsigyta iš    
A. Žmuidzinavičiaus žmonos šeimos. 

Ne mažiau įdomus eksponatas – Ig-
noto Ceiziko keramikinė miniatiūra „Moti-
nystė“. Šio menininko darbų Lietuvoje tėra 
keletas, daugelis pasiklydę Rusijoje, Sibire. 
I. Ceizikas – Vilniaus meno mokyklos atsto-
vas, pagarsėjęs tiek dėl savo itin preciziškų 
keramikos dirbinių, tiek dėl plačiai nuskam-
bėjusios pinigų padirbinėjimo bylos. Jis su 
broliu ir dailininku Dameliu užsiėmė Rusijos 
pinigų padirbinėjimu, taip prisidėdami prie 
pasipriešinimo carinei valdžiai. Už tai buvo 
ne kartą teistas, ištremtas į Sibirą, kuriame 
kaip visų mėgstamas menininkas gana oriai 
baigė savo gyvenimą.

Bene keisčiausias visoje ekspozicijoje, 

legendomis apipintas objektas – medinė, 
dažyta elnio galva su natūraliais ragais, va-
dinamoji „meliuzina“ iš Zapyškio bažnyčios. 
Toks sietyno tipas XV–XVIII a. dažniausiai 
buvo sutinkamas Vokietijoje, Lenkijoje ir 
Lietuvoje. Meliuzina – tai viduramžių le-
gendų herojė mergelė su žuvies arba žalčio 
uodega, kartais ir su sparnais. Jos figūrėlė 
dažniausiai komponuota su elnio ar kito 
gyvulio ragais ir lizdais žvakėms. Terminas 
„meliuzina“ (pranc. mélusine) prigijo Lenki-
joje ir Lietuvoje, o Vokietijoje toks sietynas 
vadintas šviestuvu-moterimi (vok. lüster-
weibchen), šviestuvu-drakonu (vok. drachen-
leuchter) ar elnio galva (vok. hirschkopf).

Ši meliuzina kabėjo Zapyškio Šv. Jono 
krikštytojo bažnyčioje. Pasak vienos legen-
dos, prieš 1655 m. karą su Maskva potvynis 
į Zapyškį atplukdė tarp elnio ragų įstrigusį 
Švč. Mergelės Marijos paveikslą, kuris, net 
perkeltas į kitą vietą, vis tiek sugrįždavo į Za-
pyškį, tad nuspręsta jį pakabinti Didžiajame 
altoriuje. Kita legenda byloja, kad paveikslas 
ant elnio galvos buvo paleistas plaukti iš Vil-
niaus Nemunu žemyn, tikintis taip apsisau-
goti nuo potvynių.

Visa ekspozicija pilna nepakartojamų 
daiktų atsiradimo, įsigijimo istorijų, kurios 
kaip kaleidoskope atkuria įvariaspalvį šio 
laikotarpio vaizdą ir sudėtingą mūsų šalies 
istoriją. Lankytojai gali patys „pasigaminti“ 
ekspozicijos vadovą, susikomplektuodami 
jiems įdomių eksponatų aprašus. Vis dėlto 
lankytojai istorijų dažniausiai klausosi gy-
vai – su audiogidu, besišnekučiuodami su 
ekspozicijos konsultantu arba lankydamiesi 
specializuotose ekskursijose. Čia mokytojai 
rengia istorijos ir net anglų kalbos pamokas, 
nes vertimuose gausu neįprastų žodžių bei 
terminų. Taigi ši nedidelė muziejaus erdvė 
prisodrinta netikėtų sąsajų, emocijų ir po-
tyrių.            ■

Naujosios ekspozicijos fragmentai. 
J. Mocevičiūtės nuotr.
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Palangos kurorto muziejuje 2019 m. gruodžio 21 d. iškilmin-
gai atidaryta nuolatinė ekspozicija, įrengta muziejui daly-

vaujant projekte „Palanga. Pavilosta. Jūros įkvėpta istorija“.

Šiame Interreg V-A Latvijos ir Lietu-
vos bendradarbiavimo per sieną 

programos projekte Palangos kurorto mu-
ziejus dalyvavo kartu su Pavilostos (Latvi-
ja) savivaldybe. Buvo numatyta Palangos ir 
Pavilostos muziejuose įrengti šiuolaikiškas 
ekspozicijas, sukurti mobiliąją programėlę 
abiejų miestų partnerių kultūros pavel-
do objektams pristatyti, išleisti leidinį ir kt. 
Visą informaciją numatyta pateikti lietuvių, 
latvių, anglų ir rusų kalbomis. Projektą iš 
dalies finansavo Palangos miesto savivaldy-
bė. 2017 m. balandžio 1 d. prasidėjęs pro-
jektas turėjo baigtis 2018 m. rugsėjo 30 d., 
bet dėl užsitęsusio viešųjų pirkimų proceso 
Palangos kurorto muziejaus prašymu buvo 
pratęstas.

Interaktyvi kelionė laiku

Ekspozicija lankytojus kviečia į inter-
aktyvią kelionę laiku nuo Palangos is-

torijos ištakų iki šių dienų. Ekspozicijos kūrė-
jai ir rengėjai – Palangos kurorto muziejus, 
UAB „MartPro“ ir UAB „Gluk Media“.

Muziejuje atidarytos 4 teminės salės. 
Palangos priešistorijos salėje pasakojama 
apie Birutės kalno papėdėje IX a. buvusią 
prekybinę gyvenvietę, vikingų epochos 
baltų genčių gyvenimą ir žygius. Čia minima 
pirmoji legendinė Palangos miesto paminė-
jimo data, supažindinama su XIII–XVIII a. 
pajūrio žvejų gyvenimu ir verslu, Birutės ir 
Kęstučio bei Naglio kalno legendomis.

Grafų Tiškevičių salėje pasakojama apie 
Tiškevičių iniciatyvas nuo 1824 m. kuriant 
Palangos kurortą, pristatomi svarbiausi XIX a. 
vid.–XX a. pr. kurorto statiniai, vilos „Anapi-
lis“ istorija, pirmosios fotografės Lietuvoje 
Paulinos Mongirdaitės (1865–1924) sukur-
tas Palangos vaizdų albumėlis „Polonga. 
Bains de mer“ („Palanga. Jūros maudyklės“, 
apie   1898 m., Paryžius). Ekspozicija taip pat 
supažindina su Palangoje kūrusiais ir gyve-
nusiais žymiais žmonėmis. 

Kurorto salėje atskleidžiama XIX a. pa-
plūdimio kultūra ir mada, išryškinami kuror-
to suklestėjimo epizodai.

Palangos šimtmečio salėje iliustruojami 
1918–2018 m. laikotarpio įvykiai. Ekspozici-
joje pasakojama apie tai, kaip 1921 m. Lat-
vija grąžino Lietuvai Palangos ir Šventosios 
pajūrio ruožą, supažindinama su svarbiau-
siomis tarpukario datomis, sovietmečiu ir 
dabartine Palanga. 

Dalis ekspozicijos skiriama Palangos 
miesto tapatumo simboliams, tarp kurių 
– senųjų palangiškių išradimas – paleoas-
tronominė stebykla Birutės kalne, garsaus 
prancūzų architekto E. F. Andre suprojektuo-
tas Palangos botanikos parkas, Baltijos jūra, 
jos gyvūnija ir augalija. Čia galima sužinoti 
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navičiaus gatvės istorija, Šventosios gyven-
viete. 

Ekspozicijoje gausu archeologinių ra-
dinių, dokumentų, fotografijų, žemėlapių, 
įvairių daiktų, saugomų Palangos kurorto 
ir kituose Lietuvos muziejuose, privačiose 
kolekcijose, pateikiama ir daug audio-
vizualinės medžiagos. Interaktyvių žemė-
lapių ir reljefinės sienelės, informacinių 
stendų ir liečiamo albumo, žaidimų ir vaizdo 
siužetų tekstai paruošti lietuvių, latvių, anglų 
ir rusų kalbomis. Be to, muziejaus lankytojai 
gali užsukti į veidrodžių kambarį, pasiklausy-
ti įspūdingų vėjo vargonų garsų, įsiamžinti 
retro fotografijose.

Muziejaus istorija

Palangos kurorto muziejus įkurtas    
2013 m. rugpjūčio 29 d. Palangos 

miesto savivaldybės tarybos sprendimu 
vienoje gražiausių Lietuvos pajūrio vilų 
„Anapilis“. 2016 m. vyko renovuotos vilos 
pristatymas visuomenei. Tiksli vilos „Anapi-
lis“ statybos data ir projekto autorius nėra 
žinomi. Pirmoji vilos savininkė ir galbūt 
net užsakovė buvo grafienė Sofija Hor-
vataitė-Tiškevičienė (~1839–1919), todėl ilgą 
laiką vila vadinta Sofijos vardu. Po jos vyro 
Juozapo (1835–1891) mirties vilą paveldėjo 
jų dukra Marija Tiškevičiūtė (1871–1941). 

Grafų Tiškevičių giminei vila priklausė 

iki Pirmojo pasaulinio karo pabaigos. Vėliau 
pastatą nupirko Lietuvos ūkio bankas, ku-
rio pagrindiniai akcininkai buvo broliai 
Jonas (1886–1944) ir Juozas (1880–1953) 
Vailokaičiai. Nuo tada vila pradėta vadinti 
„Anapiliu“. Naujasis pavadinimas bylojo apie 
kažką nežemiška, antgamtiška, bet labiau-
siai tikėtina, kad tai yra dviejų žodžių „Ana 
pilis“ trumpinys. 

Vila „Anapilis“ Palangos kultūriniame 
gyvenime užėmė svarbią vietą. Čia lankė-
si iškilūs visuomenės ir politikos veikėjai, 
rašytojai, menininkai, veikė muzikos klubas, 
kuriame koncertavo garsūs atlikėjai, šokių 
kolektyvai, dirbo Palangos kultūros centro 
darbuotojai. 

Daugiafunkcis centras

Palangos kurorto muziejus – svarbus 
daugiafunkcis centras, kuris saugo, 

tyrinėja ir reprezentuoja muziejines verty-
bes, reikšmingą Palangos vizualiojo paveldo 
rinkinį, saugo archeologinių tyrimų metu Pa-
langos mieste rastas kultūros vertybes. Mu-
ziejaus fonduose formuojami archeologijos, 
istorijos, fotografijos, numizmatikos, faleris-
tikos, filatelijos, dailės, Palangos kraštotyros 
draugijos, privačių asmenų rinkiniai. 

Modernizuotame muziejuje rengiamos 
šiuolaikinės ir istorinės Lietuvos ir užsienio 
parodos, organizuojami susitikimai su au-
toriais, istorijos ir kultūros tyrinėtojais, vyks-
ta edukaciniai užsiėmimai, konferencijos, 
paskaitos, filmų peržiūros, koncertai, kita 
pramoginė veikla. Kasmet muziejus įsilieja 
į miesto šventę – Palangos dienas, organi-
zuojami tradiciniai Muziejų nakties rengi-
niai, meno paroda „Balta drobulė“, poezijos 
konkursas „Haiku Palangai“, paroda iš privačių 
kolekcijų „Palanga. Istorijos atspindžiai“.       ■

Palangos kurorto muziejaus informacija 
Nuolatinės ekspozicijos fragmentai. PLKM archyvo nuotr.
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Renata MIKELIONYTĖ

Tai – kompleksiškai sutvarkytas, 
kurorto gyventojų ir svečių kultūros 

bei edukaciniams poreikiams pritaiky-
tas kultūros paveldo objektas. Įgyvendi-
nant rekonstrukcijos projektą išsaugotos ir 
atskleistos vertingosios kultūros paveldo 
objekto savybės, sudarytos prielaidos mu-
ziejaus lankytojų srautams didinti. Pagrin-
dinėje miesto gatvėje, šalia M. K. Čiurlionio 
memorialinio muziejaus ir V. K. Jonyno 
galerijos, atidaryta Druskininkų miesto mu-
ziejaus galerija tapo nauju kultūros ir edu-
kacinės veiklos traukos centru. 

Galerijai atidaryti pasirinkta lietuvių dai-
lės patriarchu tituluojamo Adomo Varno 
piešinių paroda „Portretai“, skirta Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui. 

A. Varnas (1879–1979) – tapytojas, 
grafikas, fotografas, liaudies meno rinkė-
jas, propaguotojas ir puoselėtojas, dailės 
pedagogas, scenografas. 1944 m. dailininkas 
pasitraukė į Vokietiją, nuo 1949 m. gyveno 
JAV. Sukūrė apie 1280 aliejinės tapybos dar-
bų, iš jų 170 portretų, 1090 peizažų, apie 470 
grafikos darbų. 

A. Varno piešinių kolekciją Druskininkų 

miesto muziejui dovanojo muziejaus bičiu-
liai ir mecenatai Domas ir Snieguolė Akstinai. 
2018 m. Lietuvos kultūros rėmimo lėšomis  ir 
restauratorės ekspertės Rytės Šimaitės nau-
jam gyvenimui prikelti portretai lankyto-
jams pasakoja apie Lietuvos žmones, kurie 
savo gyvenimo darbus skyrė nepriklauso-
mos Lietuvos idėjai. 

Išmaniosios klasės galimybės

Atidarymo renginio dalyviai taip pat 
apžiūrėjo naują edukacinę muzie-

jaus erdvę, kur įkurta Išmanioji klasė. Čia 
įrengtas interaktyvus ekranas ir integruoti 
planšetiniai kompiuteriai, kuriais vaikai gali 
atlikti grupines ir individualias užduotis. 
Šiuolaikinės technologijos praturtina įprastą 
ugdymo procesą, skatina aktyviai dalyvauti 
pamokose, moko dirbti komandoje. Vaikai 
šioje klasėje gali žiūrėti edukacinius filmus, 
piešti, fotografuoti, žaisti lavinamuosius 
žaidimus. 

Didelio susidomėjimo ir gerų atsiliepimų 
sulaukė pirmoji edukacinė programa, skir-
ta Kovo 11-ajai – įvairaus amžiaus vaikai in-
teraktyviajame ekrane atliko užduotis ir at-
minčiai pasigamino Laisvės vėjo malūnėlius. 

Muziejaus galerijoje vyks teminiai kalen-
dorinėms ir valstybės šventėms skirti rengi-
niai, įvairios pamokos ir kitokios veiklos.      ■

Vasario 7 d. duris atvėrė 
Druskininkų miesto mu-

ziejaus galerija.

A. Lukoševičiaus nuotr.

Adomo Varno piešinių paroda „Portretai“.
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Arminas ŠILEIKIS

Parodoje pristatomi trejus metus trukę 
mokslininkų tyrimai, suteikę impulsą 

naujai pažvelgti į 1863–1864 m. sukilimą ir 
jo dalyvius, ypač tuos, kurie buvo nuteisti 
mirties bausme ir nužudyti Vilniuje, Lukiškių 
aikštėje. 

Parodą rengė didelė mokslininkų, dizai-
nerių, menininkų, restauratorių, muzie-
jininkų grupė. Parodos kuratoriai: dr. Žygintas 
Būčys, Gytis Grižas, Jūratė Gudaitė, dr. Rūta 
Kačkutė, Arūnas Kalėjus, Valdas Steponaitis, 
Tadas Šėma, Indrė Urbelytė, dr. Birutė Rūta 
Vitkauskienė. Parodos architektas – Rokas 
Kilčiauskas.

Areštinė, virtusi muziejumi

Paroda „Pažadinti“ veikia pirmą kartą 
visuomenei atvertame pastate – 

XIX a. buvusioje politinių kalinių areštinėje 
Nr. 14 (T. Kosciuškos g. 1). Čia sukilimo me-

tais kalėjo apie 1000 jo dalyvių, tarp jų ir 8 iš 
21 Lukiškių aikštėje sušaudytų arba pakartų 
ir Gedimino kalne užkastų sukilėlių.

„Naujai atvykusį kalinį išrengdavo 
nuogai, paimdavo asmeninius daiktus ir 
pinigus, ypač stebėjo, kad jam neliktų nei 
nosinių, nei kelnes prilaikančių petnešų. 
Politinių kalinių priežiūros instrukcijose 
nurodyta ypač kreipti dėmesį į kalinių nau-
dojimąsi rašymo popieriumi, knygomis“, 
– apie griežtas areštinės sąlygas pasakoja 
pastato istoriją tyrinėjusi menotyrininkė 
Birutė Rūta Vitkauskienė.

Lietuvos nacionalinio muziejaus direk-
toriaus pavaduotojas, parodos kuratorius                 
dr. Ž. Būčys pabrėžia, kad ši paroda pirmiau-
siai unikali tuo, jog vyksta autentiškame 
pastate: „Parodą įrengėme celėse, kuriose ir 
kalėjo sukilėliai. Stengėmės papasakoti 20-ies 
ant Gedimino kalno rastų sukilėlių asmenines 
istorijas. Kiekvienas iš jų reprezentuoja kokią 
nors socialinę grupę, dalyvavusią sukilime – 
kunigus, bajorus, valstiečius, studentus. Ar-
cheologų radiniai pristatomi koridoriuje.“ 

Lietuvos nacionalinis muziejus praėjusių metų pabaigoje 
lankytojus pakvietė į parodą „Pažadinti: Gedimino kalne 

rastų sukilėlių istorija“. 

Sukilėlių vado Zigmanto Sierakausko 
vestuvinis žiedas. K. Stoškaus nuotr.

Buvusios areštinės vidaus vaizdas dar prieš patalpą 
pritaikant parodai. A. Šileikio nuotr.
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dr. R. Kačkutė teigia, kad šia paroda siekiama 
deramai pagerbti sukilėlius, drauge įpras-
minant jų vertybinį pasirinkimą kovoti už 
laisvę: „Lankytojai susipažįsta su tais vyrais 
ir jaunuoliais, kurie šiandien tapo sukilimo 
simboliais. Per šias asmenybes atsiveria is-
torinis sukilimo kontekstas, jo dalyvių tikslai 
ir lūkesčiai. Ne mažiau svarbu atskleisti ir as-
menines sukilėlių istorijas, suteikti galimybę 
suprasti jų išgyvenimus. Parodos pasako-
jimas kuriamas pasitelkiant ne tik įprastas, 
bet ir interaktyvias priemones, įspūdį su-
stiprina autentiška erdvė.“

Eksponatu tapo veido atvaizdas

Didelę dalį parodos eksponatų su-
daro archeologinių tyrimų medžia-

ga, sukilimą iliustruojantys dokumentai, 
fotografijos ir asmeniniai sukilimo dalyvių 
daiktai, tarp jų – vestuvinis Zigmanto Siera-
kausko žiedas ir vieno iš sukilėlių – Eduardo 
Čaplinskio veido atspaudas.

„Ši gipsinė veido atspaudo išlieja kelia 
ypač daug emocijų, – sako dr. Ž. Būčys. – Ją 
muziejaus restauratorius Jonas Petucho-
vas padarė nuo šio sukilėlio veidą gaubusio 
kalkių sluoksnio, užpilto slepiant jo palaikus 
duobėje ant Gedimino kalno. Neįtikėtina, 
tačiau šiuo metu tai yra vienintelis, nors ir ne-
pilnas šio sukilėlio atvaizdas – jo nuotraukų 
ar portretų nėra išlikę arba jų net ir nebuvo.“

„Zigmanto Sierakausko celėje girdime 
moterišku balsu skaitomus laiškus – jis su-
sirašinėjo su žmona ir laiškuose kalbėjo apie 
pabaigą, pasiaukojimą dėl Lietuvos, nors 
sukilimas dar net nebuvo prasidėjęs. Ant 
sienos kabo romantiškas mergaitės paveiks-
las – tie, kurie gilinsis į istoriją, sužinos, kad 
Sierakauskas nesulaukė savo dukters gimi-
mo“, – pasakoja architektas R. Kilčiauskas, 
areštinę pavertęs į muziejų.

Parodos rengėjai lankytojams prista-

to dar vieną atradimą, kuriuo iš užmaršties 
prikeliamas pasakojimas apie mėginimus 
sovietmečiu gaivinti tikrąją 1863–1864 m. 
sukilimo atmintį ir puoselėti vėl sugniuždytą 
laisvės siekį.

„1964 m. rudenį jauni menininkai Arūnas 
Tarabilda, Vladas Vildžiūnas, Vincas Kisaraus-
kas, Aloyzas Stasiulevičius ir kiti be valdžios 
leidimo surengė sukilimo šimtmečiui skirtą 
parodą. Tačiau ekspozicija veikė tik dieną ar 
pusantros. Pirmiausiai paroda įkurta Vilniaus 
dailės akademijoje, vėliau buvo išprašy-
ta ir perkelta į Nacionalinę M. Mažvydo bi-
blioteką, bet ir ten greitai uždaryta. Anuo-
met parodoje eksponuoti kūriniai lankytojus 
kviečia susimąstyti, ką mums šiandien reiškia 
laisvė“, – pasakoja dr. Ž. Būčys. 

Paroda veiks iki 2020 metų pabaigos. 
Informacija joje pateikiama lietuvių, anglų, 
lenkų ir baltarusių kalbomis.         ■

Eduardo Čaplinskio veido atspaudo rekonstukcija. 
K. Stoškaus nuotr.
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Dr. Aušra VASILIAUSKIENĖ

Vilniaus paveikslų galerijo-
je atidaryta bendra Nacio-

nalinio M. K. Čiurlionio dailės 
muziejaus ir Lietuvos dailės 
muziejaus paroda „Veidai iš 
būtojo laiko: kunigaikščiai 
Oginskiai – kultūros mece-
natai“.

Oginskiai nuo seno garsėjo kaip 
kultūros, meno puoselėtojai ir me-

cenatai, muzikos, dailės mylėtojai ir kolek-
cininkai. Lietuvoje šios giminės vardą prime-
na įvairūs architektūros ir meno paminklai, 
susiję su meniniais giminės užmojais ir 
įvairiapuse veikla. Oginskiai gausiai rėmė 
katalikų bažnyčių, stačiatikių cerkvių staty-
bas, renovacijas. Tarp ryškiausių pavyzdžių 
neabejotinai yra Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios 
Dievo Kūno koplyčia, kurios fundatorius 
buvo Tadas Pranciškus Oginskis (1712–
1783), o įspūdingu koplyčios vitražu rūpi-
nosi Irenėjus Kleopas Oginskis (1808–1863). 
Lietuvos ir pasaulio raštijos istorijoje svarbi 
Bogdano Marcijono Oginskio (1568–1640) 
funduota Vievio spaustuvė. 

Yra žinoma, kad garsus meninio gyve-
nimo Lietuvoje veikėjas, literatas, muzikos 
teatro kūrėjas, didysis Lietuvos etmonas 
Mykolas Kazimieras Oginskis (1728–1800) 
vertino prancūzų meną, o paskutinysis LDK 
iždininkas Mykolas Kleopas Oginskis (1765–
1833) pirmenybę teikė italų dailei. XIX a. 
giminė iškilo kaip lituanistinio sąjūdžio 
rėmėjai. Itin plačia ir įvairia lituanistine veik-
la pasižymėjęs Mykolas Mikalojus Oginskis 
(1849–1902) daug dėmesio skyrė ir vietinei 

Lietuvos dailei, vienas pirmųjų tarp dvari-
ninkų pradėjo vertinti lietuvių liaudies meną. 
M. M. Oginskio pastangomis į Plungės dvarą 
buvo surinkti meno kūriniai ir iš kitų Oginskių 
dvarų – Rietavo, Zalesės. Simboliška, kad 
Plungės meno kolekcija pateko būtent į Na-
cionalinį M. K. Čiurlionio muziejų – būsimą 
didį Lietuvos menininką M. M. Oginskis glo-
bojo nuo 14-os metų, rėmė jo studijas Varšu-
voje ir Leipcige. Giminės tradicija globoti 
muzikus įsigalėjo dar nuo Grigaliaus Antano 
Oginskio (1654–1709).

Nemaža dalis Plungės dvaro turtų buvo 
prarasta Pirmojo pasaulinio karo metu. Ne-
paisant to, Lietuvos valstybė paveldėjo daug 
užsienio ir Lietuvos dailės vertybių, kurios 
1925 m. iš Plungės dvaro buvo atvežtos į 
tuometį Valstybės muziejų. Šiandien kolek-
cijoje yra per 300 eksponatų. 

Parodoje eksponuojama per 100 tapy-

François-Xavier Fabre. Mykolas Kleopas Oginskis. 
Drobė, aliejus.
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lės kūrinių. Didžiąją tapybos rinkinio dalį 
sudaro Oginskių giminės portretai, sukurti 
Lietuvos, Lenkijos ir Vakarų Europos meistrų. 
Iki šiol populiariausi yra prancūzų tapytojo 
Françoiso Xaviero Fabre Florencijoje sukur-
ti Amelijos Oginskytės ir Irenėjaus Kleopo 
Oginskio portretai. Itin vertinga Marcello 
Bacciarelli istorinė drobė „Karaliaus Stanis-
lovo Augusto Poniatovskio mirtis“. Kolekci-
ją taip pat praturtina Anthony van Dycko, 
Josepho Mathias Grassi, Thomo Lawrence, 
Josepho-Désire Courto, Kazimierzo Mor-
dasiewicziaus ir kt. autorių darbai. Ikonogra-
finiu aspektu įdomūs Josepho Hearno, Do-
menico Pellegrini, Juozapo Oleškevičiaus 
kūriniai. 

Gausus grafikos rinkinys, kuriame figūruo-
ja tokie garsūs Vakarų Europos raižytojų 
vardai, kaip Gérardas Audranas, Gérardas 
Edelinckas, Anthony Cardonas, Georgas Fried-
richas Schmidtas, F. X. Fabre. Lietuvos dai-
lininkų kontekste sutinkamos Jono Damelio, 
Adomo Šemešio, Juozapo Ozemblovskio, 
Jono Kazimiero Vilčinskio pavardės. Seniausių 
XVII a. atspaudų grupėje minėtinas „Jono III 
Sobieskio šeimos portretas“ (1693), atliktas 
pagal žinomą Henri Gascaro paveikslą, taip 
pat pagal Charleso Le Bruno tapybą išraižy-
tos didelio formato graviūros „Pergalingas 
Aleksandro Makedoniečio įžengimas į Babi-
loną“ (1675) ir „Darijaus palapinė“ (XVII a. II p.). 
Iš XVIIIa. laikotarpio darbų išskiriami ofortai 
pagal Gaspardo Dugheto (Poussino) tapytus 
atvaizdus. 

Didžiąją grafikos rinkinio dalį sudaro XIX a. 
atspaudai ir piešiniai. Svarbią vietą šio laiko-
tarpio kūrinių kontekste, kaip ir tapyboje, 
užima portretai. Pirmiausiai išskiriami pačių 
Oginskių giminės atstovų atvaizdai. Vieni 
vertingiausių eksponatų yra Aleksanderio 
Molinari sukurti Mykolo Kleopo Oginskio 
ir jo žmonos portretai. Kitą stambesnę 
XIX a. atvaizdų grupę sudaro LDK ir Lenki-

jos valdovų ir 
kultūros vei-
kėjų portretai. 
Tarp XIX a. 

kūrinių  yra ir kitų žanrų darbai, atskiri rarite-
tai. Vienas jų – J. K. Vilčinskio ir Jono Vincen-
to Puzino sukurtas minėtos Vilniaus  Šv. Jonų 
bažnyčios Dievo Kūno (Oginskių) koplyčios 
vitražo projektas.

Skulptūros rinkinį puošia marmuriniai 
italų skulptoriaus Tommaso Cardelli ir len-
kų skulptoriaus Marcelio Guyski sukur-
ti kunigaikštienių Oginskių biustai – vieni 
vertingiausių rinkinio eksponatų. Figūrinių 
ir grupinių kompozicijų kontekste išskirti-
nos Clemente Bossi „Šokančios italės“ (1876) 
bei Luigio Bienaimé  „Angelo sargo su vaiku 
skulptūros“. Šie neoklasicizmo pavyzdžiai, 
puošę dvaro rūmus, puikiai atspindi tuo-
metę grožio sampratą ir idealus.  

Taikomosios dailės rinkinyje vyrauja Ita-
lijos meistrų darbai. Tarp eksponatų dau-
giausiai yra XVIII–XX a. pr. porceliano dirbinių, 
dekoratyvinių statulėlių, vazų. Rinkinį puošia 
Neapolio ir Meiseno manufaktūrų dirbiniai, 
įspūdingas 1856–1872 m. laikrodis,  puošni 
XIX a. alebastrinė vaza. Įdomios ir retos XIX a. 
sukurtos bronzinės mitologinės tematikos 
statulėlės, vaizduojančios mūzas. Vertingi 
Boulle stiliaus baldai traukia žvilgsnį tech-
nikos sudėtingumu. Nedidelis, autentiškas 
taikomosios dailės rinkinys supažindina su 
dvaro interjeru, aplinka, supusia kunigaikščių 
gyvenimą. Oginskių giminės kaupti vertin-
gi eksponatai atspindi jos meninį skonį ir 
kultūrinius interesus.              ■

Nežinomas XIX 
a. dailininkas. 
Nežinoma 
Oginskių 
giminės mer-
gaitė.
Popierius, 
pieštukas.
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Dr. Nelė KOSTINIENĖ

Lietuvos muziejai turi didelę patirtį ku-
riant galimybes lankytojui muziejuje pabu-
voti virtualiai. Dauguma muziejų jau ne pir-
mus metus kuria įvairaus turinio virtualius 
turus, apžvalgines ekskursijas, edukacinius 
žaidimus, siūlo atsispausdinti edukacinės 
medžiagos paketus. Ekstremalios situacijos 
metu nuotolinio ryšio su lankytoju galimybių 
padaugėjo – muziejai, negalėdami pakviesti 
atverti jų duris, kviečia apsilankyti virtualiai: 
pasižvalgyti po ekspozicijas, pavartyti lei-
dinius, atsispausdinti įvairius istorinius žai-
dimus, spalvinimo knygeles ar lavinamąsias 
užduotis. 

Kuria įvairų virtualų turinį

Virtualius turus siūlo ne tik nacio-
naliniai, kelis filialus turintys didieji 

muziejai, nuotoliniu būdu pasižvalgyti ga-
lime ir po Angelų muziejų – Sakralinio meno 

centrą Anykščiuose, Biržų muziejų „Sėla“, 
Kelmės krašto, Kėdainių krašto, Rokiškio 
krašto, Raseinių krašto istorijos, Mažeikių, 
Nalšios, Šilalės Vlado Statkevičiaus, Zana-
vykų, Geležinkelių muziejus, Janinos Mon-
kutės-Marks muziejų-galeriją ir kt. 

Nuotolinei pažinčiai muziejai išnaudo-
ja tris pagrindinius kanalus – savo tinklala-
pius, „Facebook“ paskyras ir „Youtube“ plat-
formą. Štai Lietuvos nacionalinis muziejus 
prasidėjus karantinui internetiniame pusla-
pyje sukūrė atskirą skiltį „Ką veikti, kai ne-
veikiame“, kur siūlo naują ir laiko patikrintą 
virtualų turinį, o muziejaus „Youtube“ kana-
le patalpino daugiau nei 115 vaizdo įrašų: 
įvairaus turinio paskaitų, knygų pristatymų, 
pranešimų iš tarptautinių konferencijų. 

Kartu su muziejaus gidais keliaudamas 
„Virtualiu Valdovų rūmų muziejumi“, lankyto-
jas gali pasivaikščioti visais 4-iais muziejaus 
maršrutais, apžiūrėti virtualius eksponatus, 
čia randa ir edukacinės medžiagos paketus, 
supažindinančius su istoriniais simboliais 
ir Gediminaičių dinastijos istorija. Lietuvos 
nacionalinis dailės muziejus atvėrė savo 
lobius rubrikoje „Muziejus jūsų namuose“, 
muziejaus „Youtube“ kanale ir „Facebook“ 

Lietuvoje prasidėjus karantinui ypač išryškėjo skaitmeninio 
mokymo(si) plėtros svarba ir informatyvių, patikimo 

turinio, gerai veikiančių skaitmeninių edukacinių platformų 
poreikis.
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filmuotas virtualias pamokas, susitikimus su 
menininkais. 

Lietuvos jūrų muziejus savo veiklą orien-
tavo dar kryptingiau – tikslingai pradėjo kur-
ti virtualias pamokas, kurių turinys ir veiklų 
strategijos skirtos padėti mokytojui pasi-
rengti pamokai, įdomiai ir sklandžiai organi-
zuoti ugdymo procesą. Paskelbta pandemija 
Jūrų muziejui tapo nauju postūmiu greitai 
sureaguoti į pokyčius švietimo sistemoje, tad 
muziejus visą savo edukacinę patirtį ope-
ratyviai perkėlė į virtualias pamokas. Jau 
pirmą karantino savaitę muziejaus interne-
tiniame puslapyje sukurta nauja platforma 
„Virtualios pamokos“, kurioje pateikiama 14 
pamokų. Muziejaus darbuotojai džiaugiasi, 
kad jos susilaukė didelio dėmesio – fiksuo-
ta, jog vienai pamokai tenka per 65 000 
peržiūrų. Šiuo metu kuriama dar ne viena 
pamoka, tad artimiausiu metu virtualių 
pamokų sąrašą planuojama papildyti. 

Šios krypties veiklos plėtra yra itin aktuali 
ne tik gyvenant ekstremalios situacijos sąly-
gomis. Virtuali, į mokinį orientuota veikla 
yra būtina šiandieninės muziejinės edu-
kacijos dalis, nes ji sudaro sąlygas virtualiai 
susipažinti su muziejų ugdomosios veiklos 
strategijomis. Bet kurioje Lietuvos vietoje 
gyvenantis vaikas, atsidaręs vieno ar kito 
šalies muziejaus internetinį puslapį, gali ne 
tik susipažinti su muziejaus ekspozicijomis, 
sužinoti, kas jame saugoma, bet ir mokytis, 
įgyti naujų žinių, patirčių, savarankiškai arba 
padedant mokytojams ir artimiesiems plė-
toti bei gilinti  kūrybinius  gebėjimus. 

Atrask savo kraštą muziejuje

Naujas žingsnis muziejų virtualioje 
aplinkoje – tikslingai ir kokybiškai 

parengtas virtualių edukacinių programų 
arba su ugdymo programomis suderintų 
pamokų rengimas ir kaupimas muziejų 

tink-lalapiuose ar „Youtube“ kanale. Lietu-
vos muziejų asociacijos Švietimo sekcijos 
iniciatyva 2019 m. pradėtas įgyvendinti pro-
jektas „Atrask savo kraštą muziejuje“, kurio 
rezultatas – 10 sukurtų virtualių pamokų 
7–11 klasių mokiniams, parengtų atsižvel-
giant į Bendrųjų ugdymo programų turinį 
ir integruojant keletą mokomųjų dalykų. 
Pamokų turinys ir metodinė struktūra tiks-
lingai orientuota nuotoliniu būdu susipažin-
ti su muziejų atveriamomis galimybėmis ir 
taip gilinti bendrojo ugdymo metu mokinių 
įgyjamas kompetencijas. 

Virtualias pamokas kūrė Lietuvos na-
cionalinis dailės, Lietuvos jūrų, Kretingos, 
Kelmės, Kėdainių krašto, Rokiškio krašto, 
Respublikinis Vaclovo Into akmenų, Mairo-
nio lietuvių literatūros muziejai, Lietuvos na-
cionalinio dailės muziejaus Prano Domšaičio 
galerija ir Nacionalinė dailės galerija, Mairo-
nio lietuvių literatūros muziejaus padalinys 
– S. Nėries memorialinis muziejus, Nacio-
nalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės valdovų rūmai ir kt. Rengiant 
pamokas siekta formuoti tik patikimą, koky-
bišką turinį. Pamokų scenarijuose pateiktos 
metodinės rekomendacijos, garso, vaizdo 
ir fotomedžiaga, sukurta žinių įsivertini-
mo galimybė. Pamokos patalpintos inter-
netinėje svetainėje MUZIEJUS-MOKYKLA-
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tus. Taip bus formuojama tikslingos ir kryp-
tingos pagalbos mokyklos bendruomenėms 
tradicija, kai muziejų parengta ir virtualiai 
pateikta mokymo(si) medžiaga siekiama 
praplėsti, papildyti ir pagilinti bendrojo ug-
dymo programų turinį. Kviečiame muziejus 
bendradarbiauti su mokyklomis, įtraukti 
įvairių dalykų mokytojus ir drauge ieškoti 
sprendimų, kaip muziejų kuriami edukaci-
niai produktai galėtų tapti neatsiejama 
bendrojo ugdymo dalimi. 

Numatoma kultūros skaitmeninio   
turinio kūrimo plėtra 

Lietuvos kultūros įstaigos kviečiamos 
pasinaudoti dar viena atsiveriančia 

perspektyva – LR Vyriausybė pritarė Kultūros 
ministerijos siūlymui kompleksinei kultūros 
sektoriaus skatinimo programai karantino 
metu papildomai skirti 5 mln. eurų, iš kurių 
3 mln. eurų bus paskirstyti per Kultūros 
rėmimo fondą programai, skirtai kultūros 
produktams ir paslaugoms skubiai perkelti  
į skaitmeninę erdvę. Priemonė skiriama 
skaitmeniniams kultūros produktams ir pa-
slaugoms, būtinoms pasikeitus kultūros 
vartojimo poreikiams karantino metu ir po 
jo, kurti. Teikti paraiškas dėl finansavimo 
galės visos kultūros organizacijos, taip pat ir 
muziejai.          ■

MOKSLEIVIS (http://www.muziejuedukacija.
lt/lt/virtualios_pamokos). 

Edukacinę medžiagą mokytojai gali nau-
doti pamokose, o mokiniams ši vaizdinė 
medžiaga padės mokytis individualiai. 
Pavyzdžiui, rengiant pamoką „Lietuvos kūri-
mo istorija arba Maironis Kaune“, buvo sie-
kiama, kad, pamokos turinį pristatant per 
muziejaus eksponatus, rašytinius šaltinius, 
autoriaus kūrybą, biografijos detales, mo-
kiniai suvoktų istorinį ir kultūrinį poeto pali-
kimą, literatūrą pažintų kaip tautos kultūros 
dalį, susipažintų su kultūros tradicijomis, ug-
dytųsi pagarbą visuomenės ir valstybės ver-
tybėms – žmogaus laisvei, orumui, lygybei, 
puoselėtų tėvynės meilę, jaustų atsakomybę 
už tautą ir valstybę. Pamoka „Tik viena pėda, 
pusė uncijos, ir tu jau pažįsti Rokiškio kraš-
to senuosius matavimo vienetus“ parengta 
naudojant Rokiškio muziejuje saugomus 
įvairius matuoti skirtus eksponatus, atsižvel-
giant į 7–8 klasių matematikos ugdymo pro-
gramą. Edukacinė medžiaga mokinius ne tik 
supažindina su matų ir saikų formavimosi 
raida, bet ir ugdo sąmoningą matematinių 
sąvokų vartojimą, o užduotys skatina ir pa-
sitikrinti žinias, ir spręsti gana sudėtingas 
matematinio skaičiavimo problemas.

Projektas bus tęsiamas

Šiais metais numatoma šią virtualių 
pamokų kūrimo patirtį plėsti, įtrau-

kiant daugiau Lietuvos muziejų ir tinkamiau 
pritaikant skaitmeninės platformos galimy-
bes. Muziejai, numatantys rengti naujas 
virtualias pamokas, turėtų gerai apgalvoti 
siūlomas temas, dalykų integraciją, mišraus 
mokymo(si) modelius ir konkrečią pagalbą 
būtent savo lokalios aplinkos mokyklų bend-
ruomenėms. 

Aktualu ir skatintina, kad kuo daugiau 
muziejų patys tikslingai formuotų nuotoli-
niu būdu pasiekiamus su bendrojo ugdymo 

Valdovų rūmų, Lietuvos teatro, muzikos ir kino 
muziejaus, Lietuvos nacionalinio muziejaus ir portalo 
„Lietuvos muziejai“ iliustracijos.
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Eglė NEDZINSKAITĖ

Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo sekcija po metų per-
traukos kvietė į ketvirtąją „Idėjų mugę“. 

Tai renginys, kai muziejų edukatoriai 
ir ekskursijų vadovai keliauja po skir-

tingus muziejus, susitinka su kolegomis ir 
kuria naujas edukacines programas bei eks-
kursijas. Norinčiųjų dalyvauti „Idėjų mugėje“ 
kasmet daugėja, 2019 m. užsiregistravo 60 
dalyvių iš 37 muziejų ir jų padalinių.

Džiugu, kad kai kurie „Idėjų mugės“ da-
lyvių (ypač – ekskursijų vadovų) pasiūlymai 
buvo itin originalūs, kūrėjai naudojo naujas 
formas, pasitelkė kūrybiškumą. Iš viso sukur-
ta 20 edukacinių programų ir 6 ekskursijų 
koncepcijos. Mugės dalyviai patys išrinko 
įdomiausias, labiausiai įtraukiančias.

Geriausiomis pripažintos ekskursijos:  
„Veronika Šleivytė – fotomenininkė“ (Veroni-
kos Šleivytės paveikslų galerija), autorė Daiva 
Krutulienė (Lietuvos teatro, kino ir muzikos 
muziejus); „Biržų religinės bendruomenės“ 
(Biržų krašto muziejus „Sėla“), autorius 
Aleksandras Krivošeinas (Medininkų pilis); 
„Viešnagė viduramžių Kernavėje“ (Kernavės 
archeologinės vietovės muziejus), autorius 

Bronius Pipiras (Anykščių A. Baranausko ir 
A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muzie-
jus); „Sofija Tyzenhauzaitė de Šuazel-Gufje – 
pirmoji moteris rašytoja istorinėje Lietuvoje“ 
(Žemaičių muziejus „Alka“), autorė Gabrielė 
Paškevičiūtė (Kazio Varnelio namai-muzie-
jus).

Geriausio edukacinio užsiėmimo idėja 
pripažinta Vytauto Didžiojo karo muziejaus 
komandos sukurta koncepcija „Su lagaminu 
per pasaulį“, kurios kūrėjai Erika Kisieliūtė, 
Mindaugas Tamošiūnas, Simonas Semena-
vičius ir Justas Motijauskas darbavosi Kauno 
rajono muziejaus ekspozicijoje.

Visi „Idėjų mugės“ rezultatai skelbiami 
svetainėje www.muziejuedukacija.lt. Siūlo-
mas idėjas naudokite savo veiklose, papil-
dykite jas savo patirtimi. Taip prisidėsite 
prie pagrindinio „Idėjų mugės“ tikslo – plės-
ti muziejų edukatorių akiratį, gilinti žinias, 
kurti savitarpio pagalbos, idėjų sklaidos 
erdvę.           ■

Ekskursijoje „Viešnagė viduramžių Kernavėje“ siūloma susipažinti su 
senovės amatais. Kernavės archeologinės vietovės muziejaus archyvo nuotr.

Edukacinio užsiėmimo „Su 
lagaminu per pasaulį“ akcentas – 
lagaminai. KRM archyvo nuotr.
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Neretai žodis „maketas“ asocijuojamas su grafinių ele-
mentų išdėstymu spaudos pavyzdžiuose, landšafto ar ar-

chitektūros projektuose naudojamais modeliais, t. y. pasyviu 
erdvinės kompozicijos ar objekto pateikimu.

Ar iš pažiūros pasyvi 
konstrukcija gali pa-

sakoti istoriją ir skatinanti 
aktyvų įsitraukimą? Atsaky-
mas nesudėtingas – žinoma, 
gali. Šiuolaikinės technologi-
jos suteikia galimybę ma-
ketą „atgaivinti“, paversti jį 
„gyvu“ ir unikaliu istorijų pa-
sakotoju. Tai pasiekti padeda 
inovatyvių sprendimų – 3D 
technologijų, projekcijų, įvairių jutiklių, au-
dioįrašų, vaizdo medžiagos, mechaninės in-
žinerijos ir kitų priemonių integracija. Kiek-
viena iš jų gali būti pasitelkiama atskirai arba 
tikslingai derinama su kitomis atsižvelgiant 
į tai, kokio efekto siekiama. Skirtingi tech-
nologiniai sprendimai suteikia įvairių istorijų 
plėtojimo galimybių.

Vienas iš makete pasitelkiamų tech-
nologinių sprendimų – projekcijos. Jos gali 
būti integruojamos siekiant suteikti papil-
domos kontekstinės informacijos, maketą 
papildyti personažais, žymėti svarbias ir (ar) 

interaktyvias maketo zonas ir kt. (pav. 1). Au-
diomedžiaga praturtina pasakojimą, leidžia 
jį patirti ne tik vizualiai, bet ir klausantis. Ji 
gali būti ir pagrindine maketo dominante 
(pav. 2). 

Animacijos sprendimai padeda istori-
ją atskleisti žaidybiškai, pratęsiant ją už 
fizinių maketo ribų. Animacija ypač patrauk-
li jaunesniosios amžiaus grupės atstovams 
(pav. 3).

 3D technologijos leidžia kurti unikalų 
(prireikus – tikslų, detalų) maketo reljefą ir 
išskirtinius personažus. Įvairūs interaktyvūs 
inžinerinės mechanikos sprendimai sustipri-
na dalyvavimo įspūdį pasitelkiant lytėjimą, 
aktyvaus veiksmo, kurį vartotojas turi atlikti, 
elementus (pav. 1, 2, 3). 

Svarbus maketo dėmuo – inovatyvus 
dizainas. Pasitelkus jį kuriami sprendimai, 
kurie yra ne tik išskirtinai estetiški, padeda 
atskleisti projekto idėją, bet taip pat yra er-
gonomiški, užtikrina naudojimosi patogumą 
įvairių amžiaus grupių ir poreikių turintiems 
vartotojams. 

Pav. 1

Pav. 2

Martynas KASIULIS



LIETUVOS MUZIEJAI 2020’1 31

Ed
uk

ac
ijaAtvejo studija 

Vienas iš sėkmingų maketo, kaip būdo 
pasakoti istoriją, pavyzdžių – analogų 

neturintis Kėdainių miesto maketas. Jo idėja 
kilo siekiant kuo įdomiau, iš socialinės, so-
ciologinės, religinės perspektyvos perteikti 
XVII a. miesto istoriją. Buvo nuspręsta, kad 
būtent interaktyvus maketas yra tinkamiau-
sia išraiškos forma, galinti padėti atskleisti 
tiek fizinę miesto aplinką (reljefą, pastatus ir 
kt.), tiek pristatyti gyventojų tautinę, religinę 
įvairovę. 

Makete galima matyti miesto pastatų 
(Šv. Jurgio bažnyčios, Didžiosios evange-
likų-reformatų bažnyčios, miesto Rotušės ir 
kt.) modelius, suformuotą reljefą. Padedant 
apšvietimui, jame išskirtos ir patį maketą ak-
tyvuojančios apskritimo formos zonos. 

Svarbus maketo dėmuo – 7 skirtingų 
Kėdainių miesto gyventojų figūrėlės, repre-
zentuojančios XVII a. miesto gyventojų so-
cialinę, tautinę, religinę įvairovę. Kurią nors 
iš šių figūrėlių pastačius į bet kurią akty-
vavimo zoną, pasigirsta audiopasakojimas, 
atskleidžiantis šio personažo požiūrį. Iš viso 
buvo sukurti net 144 audioįrašai. 

Projekto iššūkiai 

Pagrindinis iššūkis siekiant įtiki-
namai perteikti XVII a. Kėdai-

nių istoriją buvo 
suderinti du dė-
menis – istorinį 
tikslumą ir kuriamą 
estetinį įspūdį. Dėl 
šios priežasties itin 
atsakingai buvo 

UAB „MultimediaMark“ informacija ir 
vizualizacijos

vertinama pagrindinių maketo sudėtinių 
dalių, tokių kaip audioįrašai, fizinė miesto 
aplinka, elektronikos, apšvietimo sprendimai 
ir kt., tarpusavio sąveika. Nemažai laiko ir 
dėmesio pareikalavo pastatų atkūrimas 3D 
formatu ir jų galutinis parengimas naudoti. 
Modeliuojant figūras reikėjo atsižvelgti į tai, 
kad jomis naudosis įvairaus amžiaus muzie-
jaus lankytojai, taip pat ir vaikai. 

Taigi šis maketo, kaip istorijos pasako-
jimo būdo, pasirinkimas pateisino visus 
lūkesčius. Jame į visumą susijungė istorinis 
tikslumas ir įspūdingi estetikos sprendimai. 
Ši darni visuma lėmė tai, kad maketas yra 
vertingas net ir neturėdamas interaktyvumo 
dėmens.                ■

Pav. 3

UAB „Multimediamark“  
sukurto XVII a. 

Kėdainių miesto 
maketo fragmentas.

V. Špečkausko nuotr.
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i Sensacinga fotografijų kolekcija
Vilija ULINSKYTĖ-BALZIENĖ

Šiaulių „Aušros“ muziejus savo padalinio – Fotografijos mu-
ziejaus fondus papildė unikalia grafo Benedikto Henriko 

Tiškevičiaus (1852–1935) fotografijų kolekcija.

Kolekcininkas, mecenatas, keliautojas 
ir fotografas, Raudondvario grafas 

Benediktas Henrikas Tiškevičius – išskirtinė, 
dar nepakankamai pažinta ir atskleista Lietu-
vos kultūros istorijos asmenybė. Tiškevičius 
buvo neeilinė fotografijos meno figūra, vie-
nas iš meninės fotografijos pradininkų Lietu-
voje ir pirmasis šalies keliautojas-fotografas. 
Jo kelionės po Alžyrą fotografijos, 1876 m. 
Pasaulinėje parodoje Filadelfijoje (JAV) pel-
niusios aukso medalį, laikytinos pirmosio-
mis žinomomis kelionių reportažo žanro fo-
tografijomis Lietuvoje.

Fotografas nuo 1884 m. buvo Prancūzų 
fotografų draugijos, nuo 1898 m. – prestižinio 
Paryžiaus fotoklubo narys. 1894–1902 m. da-
lyvavo parodose Lvove, Varšuvoje, Vilniuje, 
Berlyne (1899 m. už režisūrines kompozicijas 
Berlyne gavo aukso medalį), jo fotografijos 
publikuotos Paryžiaus fotoklubo reprezen-
taciniuose leidiniuose. 

Tiškevičiaus kūrybą sudarė reportažai iš 
jo gausių kelionių po įvairias pasaulio šalis ir 
savitos meninės režisūrinės kompozicijos: jis 
savo vasaros rezidencijoje Vialoje (dab. Bal-
tarusijos teritorija) ir fotostudijoje Paryžiuje 
fotografavo inscenizuotas įvairių epochų 
žanrines scenas, monumentalius portre-
tus. Daug tokių kompozicijų sukūrė 1890–    
1899 m. Pastarieji piktorializmo (XIX a. pab. 
Vakarų Europos meninės fotografijos kryp-
ties) stilistika sukurti meninės fotografijos 
kūriniai Tiškevičių išgarsino tarptautinėje 
meno bendruomenėje ir sulaukė šiuolaiki-
nių menotyrininkų dėmesio. 

Paradoksalu, bet taip pat ir dėsninga, 
kad jau šiais laikais pirmieji Tiškevičių atra-
do prancūzai. Jo pavardė Lietuvoje garsiau 
nuskambėjo po to, kai 1993 m. pirmosios 
pasaulyje fotografijos išradėjo Nicephore 
Niepce vardo muziejus Prancūzijoje įsigijo 
tuo metu didžiausią autoriaus darbų kolek-

Benediktas Henrikas Tiškevičius. 1830-ųjų epochos jaunuolės. Paryžius, 1897–1899 m. 
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ciją (86 kūriniai, paklijuoti ant 46 kartono 
lakštų), surengė parodą ir išleido kolekciją 
pristatantį leidinuką. Be to, paaiškėjo, kad 
nedidelė Tiškevičiaus kūrinių kolekcija sau-
goma ir Lenkijoje, Varšuvos karališkosios 
pilies muziejuje, pavienių darbų turėjo Orse 
muziejus, Prancūzijos nacionalinė biblioteka 
Paryžiuje ir privatūs užsienio kolekcininkai.

Netrukus Niepce muziejaus kolekcija 
buvo pristatyta parodose Vilniuje ir Kaune, 
išleistas leidinys „Tyszkiewicz“ (Baltos lan-
kos, 2002) ir dr. Aldonos Snitkuvienės studija 
„Raudondvaris. Grafai Tiškevičiai ir jų pa-
likimas“ (Vilnius, 1998). Atrodė, kad iš to, 
kas buvo žinoma, jau galima pakankamai 
išsamiai spręsti apie Tiškevičiaus kūrybą, 
naujų atradimų nebesitikėta, nes manyta, 
kad visi grafo kūriniai pražuvo per gaisrus 
studijose ir laboratorijose Paryžiuje ir Vialo-
je. Vis dėlto 2018 m. pabaigoje iš neskelbia-
mo užsienio šaltinio į Lietuvą sugrąžinti keli 
šimtai B. H. Tiškevičiaus kūrinių, kurie reikš-
mingai praplečia autoriaus kūrybos aprėptį 
ir reikšmę. Lietuvos kultūros tarybai skyrus 
finansavimą, didelę šios kolekcijos dalį įsigi-
jo Šiaulių „Aušros“ muziejus savo padalinio – 
Fotografijos muziejaus rinkiniams. 

Įsigytoje kolekcijoje – 27 kartono lakštai, 
greičiausiai atskiri buvusių albumų lapai, ant 
kurių paklijuotos 93 įvairių formatų albu-
mino fotografijos. Ant lakštų paties autoriaus 
daryti įrašai prancūzų kalba, nurodantys 

fotografavimo datą, vietas, pavadinimą. 
Muziejaus įsigytos kolekcijos branduolį 
sudaro greičiausiai Tiškevičiaus Paryžiaus 
studijoje 1897–1899 m. kurtos vadinamų-
jų Imperijos ir 1830-ųjų epochų stiliaus in-
scenizacijos, atliktos piktorializmo stilistika. 
Kai kurie iš įsigytų kūrinių publikuoti ilius-
truojant atskirą skyrių apie „interjerinę fo-
tografiją“ prestižiniame Paryžiaus fotoklubo 
leidinyje „Esthetique de la photographie“ 
(sud. Paul Bourgeois, Paryžius, 1900). Šame 
leidinyje, kurį galima laikyti XIX a. pabaigos 
prancūzų piktorializmo chrestomatija ar 
manifestu, atsispindėjo pagrindiniai pikto-
rialistų kūrybos principai, meniniai siekiai ir 
šio stiliaus kūrėjų darbai. Tiškevičiaus kūri-
niai šiame leidinyje rikiuojasi greta prancūzų 
piktorializmo klasikų Puyo, Demachy bei kt. 
darbų ir pristato jį kaip vieną iš to meto pik-
torialistų elito atstovų. To meto Lietuvos fo-
tografijos kontekste tai buvo nauja, nė vieno 
iš tuomečių fotomenininkų nepraktikuota 
kūryba. Tiškevičius pirmasis Lietuvos fo-
tografų kūryboje nutolo nuo dokumentinio, 
reportažinio fotografijos turinio ir koncep-
tualiai realizavo kūrybinį sumanymą, kons-
truodamas savitą fotografinę realybę. 

Likusią kolekcijos dalį sudaro 1897 m. 
medžioklės scenos Vialos dvare, taip pat 
1891–1897 m. Tiškevičiaus kelionių re-
portažų fotografijos, tarp kurių didžiausia 
–  1892 m. Nicos reportažinių fotografijų 
grupė, kitų vietovių (Amsterdamo, Garbuvo 
Lenkijoje, Vezuvijaus) vaizdai, paties grafo ir 
jo artimųjų fotografijos. 

Visi įsigyti kolekcijos eksponatai yra su-
skaitmeninti ir paviešinti Lietuvos integralio-
je muziejų informacijos sistemoje LIMIS 
(https://sam.limis.lt), kolekciją planuojama 
parodyti visuomenei rengiamoje parodoje ir 
leidinyje.            ■

Benediktas Henrikas Tiškevičius. Nica, Prancūzija, 
1892 m. sausio mėn.–1892 m. balandžio mėn.
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se XIX a. antepedijaus prikėlimas
Dr. Jurga BAGDZEVIČIENĖ, Rasa BIELIAUSKAITĖ-MIKOLAITIENĖ, dr. Laima GRABAUSKAITĖ, 
dr. Gabija SURDOKAITĖ-VITIENĖ, Virginija ŽIGELIENĖ

Prano Gudyno restauravimo centre restauruotas XIX a. 
II pusės stiklo karoliukais austas antepedijus su Švč. 

Mergelės Marijos monograma.

Šis kūrinys buvo rastas 2005 m. Kauno 
Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus arkika-

tedros bazilikos palėpėje ir perduotas Kauno 
arkivyskupijos muziejui.

Iki Vatikano II susirinkimo antepedijus 
– krikščionių altoriaus puošmena – buvo la-
bai svarbi liturginio bažnyčios inventoriaus 
dalis. XVII–XIX a. Lietuvos bažnyčiose ante-
pedijai dažniausiai būdavo siuvami iš įvairių 
audinių, dekoruojami siuvinėjimo, aplikaci-
jos technikomis. Turtingesni fundatoriai an-
tepedijus užsakydavo pagaminti iš šilko, ak-
somo, damasto, brokato audinių, finansiškai 
mažiau pajėgūs – iš medvilnės, nebrangios 
vilnelės. Tapytų ant drobės, lentos, metalinių 
ar odinių antepedijų pasitaikydavo retai. Tik 
XIX a. Lietuvos bažnyčių inventoriuose ima 
daugėti iš patvaresnių medžiagų (medžio, 
metalo) pagamintų altoriaus mensos 
puošmenų, taip pat ir antepedijų. Šį procesą 

paskatino XIX a. suvešėjusi masinė liturginių 
reikmenų gamyba: tokios produkcijos atsi-
radimas lėmė kainų sumažėjimą. Tekstilinių 
antepedijų spalvos atitiko liturgines, todėl 
jie būdavo keičiami pagal liturginį kalen-
dorių.

Antepedijaus kilmė ir meninis stilius

Prano Gudyno restauravimo centre 
restauruotas liturginio inventoriaus 

rekvizitas yra neogotikinio stiliaus, konk-
rečiau – prancūziškosios neogotikos, kuriai 
būdingos neogotikinės arkos ir ornamentas, 
gili mėlyna spalva. Šie elementai naudoja-
mi ir kitų bažnytinių reikmenų puošyboje. 
1806 m. tarp Napoleono ir Apaštalų Sosto 
pasirašius konkordatą Prancūzijoje atgijo 
katalikybė, tad suklestėjo ir bažnytinių reik-
menų pramonė. Aptariamo antepedijaus 

Restauruotas XIX a. II pusės antepedijus  prisiūtas ant tinklo.
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sepirmavaizdžio ir dirbtuvių, kuriose jis buvo 
pagamintas, kol kas nepavyko nustatyti, 
tačiau ištyrinėjus jo stilistiką ir palyginus su 
kitais panašiais dirbiniais neabejojama, kad 
jis išaustas Prancūzijoje. Dirbinio kilmės ty-
rimą apsunkina tai, kad nežinoma, iš kurios 
Lietuvos bažnyčios jis atkeliavo į Kauno arki-
katedrą. Tikėtina, jog čia jis pateko ne iš ku-
rios nors Kauno ar jo apylinkių šventovės, o 
buvo tarpukariu veikusio Bažnytinio meno 
muziejaus eksponatas. Muziejus buvo įkur-
tas 1935 m., tačiau jau 1940 m. sovietinė 
valdžia jį uždarė, o 1941-ųjų pirmaisiais mė-
nesiais muziejaus rinkinį išskaidė: didžioji jo 
dalis iškeliavo į tuometį Vilniaus dailės mu-
ziejų, kita pateko į Kultūros paminklų apsau-
gos įstaigą. 

1941 m. vasarą bažnytinio meno muzie-
jus buvo atgaivintas ir pavadintas Religinės 
dailės muziejumi. Jo rinkinį sudarė ekspo-
natai, atsiimti iš Kultūros paminklų apsau-
gos įstaigos ir Vilniaus dailės muziejaus (iš 
pastarojo atgauta tik dalis vertybių).   1944 m. 
muziejus buvo vėl uždarytas. Karo ir pokario 
metais jo rinkinys išblaškytas po įvairius 
Lietuvos muziejus, įstaigas ir privačias kolek-
cijas. Kai kurie eksponatai saugoti Kauno 
kunigų seminarijoje, dalis jų 1958 m. per-
duoti Kauno istorijos muziejui (dab. Vytauto 
Didžiojo karo muziejus).

XIX a. žavėjimasis viduramžiais sugrąžino 
simbolinį meną, jo augalinius ir gyvulinius 
motyvus, ornamentus bei simbolius. Apta-

riamas kūrinys skirtas Švč. Mergelės Marijos 
altoriui puošti. Apie tai liudija ne tik Dievo 
Motinos vardo inicialas dirbinio centre, bet 
ir išaustos baltų ir rausvų rožių puokštelės. 
Nuo XIX a. rožė vėl dažniausiai siejama su 
Švč. Mergele Marija. Ši gėlė simbolizuoja 
mistinį Švč. Mergelės Marijos dalyvavimą 
Švč. Trejybėje, nes Dievo Motina vadinama 
Dangaus rože. Loreto litanijoje Švč. Mergelė 
Marija – paslaptingoji rožė. „Išsamiausiai 
Marijos ir žiedo palyginimą išplėtojo šv. Am-
brozijus (apie 340–397) Luko evangelijos ko-
mentaruose, kurio ištarmė, jog Dievo Motina 
– tai rožė be spyglių, įtvirtino rožę kaip vieną 
dažniausių Marijos atributų.“ Balta rožės 
spalva siejama su Marijos skaistumu.

Atkreiptinas dėmesys į antepedijaus 
meninę vertę. Šio liturginio reikmens pie-
šinio kompozicijoje virtuoziškai suderinti 
neogotikos architektūriniai ir neobaroko 
augaliniai ornamentai. Architektūrinės de-
talės primena grafinį piešinį. Šių elementų 
ir neobarokinio ornamento dermė sukuria 
aukštą meninę raišką ir kokybę, gyvą, subtilų 
estetinį vaizdą.

Balta fono spalva rodo, kad antepedijus 
buvo naudojamas paminint visas Jėzaus 
(išskyrus Kristaus Kančios), Švč. Mergelės 
Marijos ir šventųjų išpažinėjų šventes.

Antepedijaus restauravimas

Stiklo karoliukais dekoruotų antepedi-
jų atsiradimo istorija ar jų paplitimas 

Lietuvos šventovėse iki šiol nebuvo tyrinė-
tas, šia technika atliktas tokio dydžio kūrinys 
Prano Gudyno restauravimo centro tekstilės 
restauravimo praktikoje pirmasis. Į centrą 
antepedijus pateko sunykęs, labai nešvarus 
– pro storą dulkių ir nešvarumų sluoksnį 
buvo sunkiai įžiūrimas piešinys ir stiklo 
karoliukų spalvos. Nešvarumai buvo giliai 
įsigėrę į audinio pluoštus ir užpildę karoliukų 
vidines ertmes. Dėl susidėvėjimo ir dide-

Storas dulkių sluoksnis dengė tikrąją stiklo karoliukų 
spalvą.
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se lio eksponato svorio (apie 6 kg) daugybėje 
vietų audinys įplyšęs, nutrūkę metmenų ir 
ataudų siūlai. Visame plote trūko daugy-
bės pavienių karoliukų, kai kurie iš likusiųjų 
sutrūkinėję ir įskilę. Liturginis reikmuo išaus-
tas įvairių formų, dydžių ir spalvų (apie 15 
atspalvių) stiklo karoliukais, jų skaičius siekia 
apie 51 400 vienetų. 

Sprendžiant iš to, kad dekoratyvinio 
audinio metmenys ir ataudai apgaubia po-
rėmio kraštines, tikėtina, jog audeklas ant 
jo ir buvo išaustas. Audinys (70x159,5 cm) 
pritvirtintas prie metalinio porėmio 
(88x165cm), kuris įtaisytas į drožinėtus 
plačius medinius rėmus (90x167 cm). Met-
menys ir ataudai sąlyčio su metalo porėmiu 
vietose buvo paveikti rūdžių ir daugelyje 
vietų sutrūkę. 

Restauravimo centre nustatyta, kad 
porėmis pagamintas iš geležies lydinio. 
Audinio metmenys ir ataudai – lininiai, o 
karoliukai – bespalvio ir spalvoto stiklo. Dalis 
bespalvių karoliukų vidinėje pusėje padeng-
ti įvairių spalvų dažais. Kai kuriuos atsipa-
laidavusius karoliukus buvo įmanoma ištir-
ti rentgeno spindulių dispersinės analizės 
(SEM/EDX1) metodu. Remiantis gautais re-
zultatais galima daryti išvadas, kad karoliu-
kai pagaminti iš natrio ir kalio silikatinio 
stiklo. Žalią spalvą stiklui suteikė jo sudėtyje 
esantys vario pigmentai. Metališkai blizgaus 
karoliuko sudėtyje rastas gana didelis kiekis 
švino ir vario.

Restauravimo eiga 

Nuo paviršiaus pašalinus storą dulkių 
ir nešvarumų sluoksnį, išryškėjo an-

tepedijaus kompozicija, spalvos, augaliniai 
ir architektūriniai motyvai, o taip pat ir vi-
sos netektys. Spalvoto stiklo šešiabriauniai 
vamzdeliai sukūrė nepakartojamą faktūros 
žaismą, o Dievo Motinos vardo inicialui iš-
skirtinumą suteikė apvalūs vario spalvos 

karoliukai. Netekčių plotai pastebimai žeidė 
kūrinio vientisumą. 

Trūko įvairių spalvų šešiabriaunių karo-
liukų – apie 300 vienetų. Neradus identiškų 
arba autentiškiems karoliukams artimų stik-
lo dirbinių, nutarta išlieti analogiškos formos 
ir spalvos karoliukus, pritaikius stiklui restau-
ruoti naudojamas medžiagas, metodus bei 
patirtį. Renkantis medžiagą buvo svarbus 
jos tinkamumas išlieti ypač smukius objek-
tus, liejimas privalėjo būti labai tikslus, buvo 
svarbu išvengti formos  šlifavimo. Reikėjo 
pritaikyti tokį liejimo būdą, kuris leistų su-
formuoti ypač mažus objektus – šešiabriau-
nius, tuščiavidurius vamzdelius, kurių ilgis 
4–7mm, angos skersmuo 1,5–3 mm, sienelės 
storis apie 1 mm. 

Karoliukų bandiniai buvo liejami iš epok-
sidinės dervos „Araldite 2020 A/B“. Stiklo 
restauratoriams tai gerai žinoma ir išbandy-
ta derva. Jos optinės savybės artimos stiklui, 
o cheminės patikrintos ir palygintos su kito-
mis medžiagomis. Pagal visus parametrus ši 
derva tiko netektims atkurti. Pagal pavienius 
antepedijaus karoliukus buvo paruošta lieji-
mo forma. Išbyrėję karoliukai sustatyti eilute 
į pagamintą plastilino formelę ir užlieti plas-
tiško skaidraus silikono „Elastosil M 4644“ 
mase. Po sėkmingų bandymų paruoštose 
silikono formose išlieti bespalviai, įvairaus 
intensyvumo melsvi ir kitų reikiamų atspal-
vių karoliukai. Epoksidinė derva spalvinta 

Restauravimo centre išlieti nauji karoliukai.
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sesausais pigmentais („Kremer Pigmente“). 
Skaidri silikoninė forma leido stebėti, kaip 
derva užpildo mažą karoliuko dydžio ert-
mę, kontroliuoti, ar nesusidaro oro intarpai. 
Sustingus epoksidinei dervai, išlieti karoliu-
kai išimti iš formos ir aštriu skalpeliu atliktas 
minimalus briaunos retušas. 

Išlieti karoliukai buvo visiškai identiški 
autentiškiems ir leido grąžinti kūriniui de-
koro visumą. Netektys atkurtos naudojant 
autentišką lygiagretaus audimo stiklo ka-
roliukais techniką. Tai seniai žinomas biserio 
– įvairių formų karoliukų įaudimo į audeklą 
– būdas. Ataudas per karoliukus perveria-
mas du kartus: iš pradžių – į vieną pusę, po 
to – atgal, apkabinant kraštinius metimo 
metmenis ir iš abiejų pusių apgaubiant kitus 
metmenis. Įvairiaspalviai karoliukai tvarkin-
gai išsidėsto tarp metmenų, taip suformuo-
dami norimą ornamentą. 

Sunykusiems metmenims ir ataudams 
atkurti ir atsipalaidavusiems ar sutrūkinė-
jusiems autentiškiems siūlams sutvirtinti 
buvo parinkti tinkamo storio lininiai siūlai. 
Juos teko papildomai tonuoti tekstilės 
dažikliais. Naujieji siūlai, ant jų suveriant pa-
gamintus karoliukus, buvo įsiūti į autentišką 
audinį. Vietose, kur audinys labiausiai nusil-
pęs, siūlai perverti per visą audinio plotį. 
Kitur jie pritvitinti prie senųjų metmenų ar 
ataudų toliau nuo pažeistų vietų ribos. 

Siekiant kuo mažiau traumuoti restau-
ruotą eksponatą dėl jo didelio svorio, stik-
lo karoliukų ir siūlų  trapumo, taip pat dėl 
būtinybės išsaugoti  stiklo švytėjimą, ante-
pedijus prie pagalbinio audinio – tinklinio 
stiklo pluošto, laminuoto polimeru, prisiūtas 
poliesterio siūlu vertikaliomis linijomis. Prie 
tinklo restauraciniu dygsniu pritvirtinti ir 
metmenų bei ataudų galai pagal visą audinio 
perimetrą. Taip sutvirtintas antepedijus už-
temptas ant restauruoto metalinio porėmio 
ir įrėmintas naudojant atraminę organinio 
stiklo plokštę. 

Po restauravimo šiam daugiasluoksniam 
eksponatui iš uosio medienos pagaminti 
nauji rėmai, atitinkantys antepedijaus išma-
tavimus ir jo sudėtingą konstrukciją. Senieji 
rėmai nėra autentiški, nes yra per silpni ir maži 
– jų plačios kraštinės iš abiejų šonų uždengė 
po 7 cm ir 7,5 cm antepedijaus audinio. 

Apibendrinimas

XIX a. liturginė tekstilė vertinama 
nevienareikšmiškai. Vieni ob-

jektai pripažįstami meno kūriniais, kiti lai-
komi pigia pramonine produkcija. Kauno 
arkikatedros antepedijus Lietuvos liturginės 
tekstilės kontekste užima ypatingą vietą 
dėl retos atlikimo technologijos – ši audi-
mo technika iki šiol buvo aptikta tik stulose. 
Be to, piešinio kompozicija, neogotikinių 
architektūrinių elementų panaudojimas ir 
neobarokinių augalinių ornamentų dermė 
pasižymi aukšta menine raiška ir kokybe. 
Unikalių meno kūrinių būklė didele dalimi 
priklauso nuo saugojimo sąlygų ir profesio-
nalaus restauravimo. Įveikus visus antepedi-
jaus tyrimų ir restauravimo etapus nuspręs-
ta, kad šis unikalus eksponatas tik laikinai 
galėtų būti eksponuojamas vertikalioje 
padėtyje.          ■

Išplautas antepedijus ruošiamas džiovinimui.

LDM Prano Gudyno restauravimo centro nuotr.
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Dr. Rasa PRANCKŪNIENĖ

Laimėjusi Lietuvos kultūros tarybos 
stipendiją, dalyvavau konferencijoje 

„Muziejai kaip kultūros centrai: tradicijos 
ateitis“, vykusioje kultūrinėmis tradicijomis 
garsėjančiame Japonijos mieste. Renginy-
je skaičiau pranešimą „Atgal į muziejinės 
edukacijos ateitį“ ir kaip Tarptautinės mu-
ziejų tarybos Lietuvoje atstovė dalyvavau 
apvaliojo stalo debatuose bei statutiniuose 
susirinkimuose. 

Generalinėje konferencijoje ICOM na-
riai dalijosi patirtimi, ateities vizijomis. 
Pastaraisiais metais viso pasaulio muzie-

Kas treji metai vykstanti Generalinė ICOM (Tarptautinės 
muziejų tarybos) asamblėja tapo svarbiausiu muziejininkų 

susitikimu. 2019 m. rugsėjo 1–7 d. Kiote vykusi konferencija 
buvo jau 25-oji.

jai vis rimčiau galvoja apie tai, kaip geriau 
prisidėti prie globalių ir lokalių visuomenės 
iššūkių. Visame pasaulyje vykstant poli-
tiniams, ekonominiams ir socialiniams 
pokyčiams, muziejai negali likti nuošaly-
je, turi prisidėti sprendžiant klimato kaitos 
problemas, karinius konfliktus, kovojant su 
skurdu, žmogaus teisių pažeidimais ir kt. 
Todėl daugiau nei 4500 konferencijos daly-
vių, susirinkusių iš 120 šalių ir regionų, keitė-
si idėjomis, kaip muziejai turi veikti globalių 
iššūkių akivaizdoje.  

2019 m. ICOM Generalinėje asamblėjoje 
daug dėmesio skirta diskusijoms dėl nau-
jojo muziejaus apibrėžimo. Po ilgų ir karštų 
debatų šis klausimas atidėtas iki kitų susiti-
kimų. ICOM prezidentas Suay Aksoy sakė, 
kad tai – tik naujojo apibrėžimo kūrimo pro-
ceso pradžia, tad visus organizacijos narius 
kvietė toliau aktyviai diskutuoti kuriant nau-
jąjį muziejaus apibrėžimą.          ■

Šinto šventovė Kiote. ICOM archyvo nuotr.

ICOM Kioto 2019 atidarymo akimirka. ICOM archyvo nuotr.
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Ką pasirinks ateities muziejai?
Dr. Sigita BAGUŽAITĖ-TALAČKIENĖ

Sekant šiuolaikinių muziejų, bandan-
čių žengti koja kojon su modernė-

jančia visuomene ir atitikti besikeičiančius 
jos lūkesčius, pulsą, kyla diskusinių klau-
simų: ar pasirinktos pažangos kryptys yra 
teisingos, ar muziejai vis dar atlieka savo 
pamatines funkcijas? 

Muziejų apibrėžimo problematika yra 
atsidūrusi ir Tarptautinės muziejų tarybos 
(ICOM) akiratyje – vyksta aktyvūs debatai dėl 
muziejų apibrėžimo, misijos ir vizijos. Siekia-
ma, kad modernus muziejaus apibrėžimas 
būtų aiškiai suformuluotas, išreikštų muzie-
jų esmę, atspindėtų jų originalumą, apimtų 
materialųjį ir nematerialųjį paveldą. Api-
brėžime turėtų atsispindėti ir pasikeitusios 
muziejų funkcijos – tokios, kaip visuomenės 
įsitraukimo skatinimas, laisvas prieinamu-
mas ir aktyvus dalyvavimas kuriant visuome-
ninę aplinką. 

Diskusijoms pateiktas toks apibūdi-
nimas: „Muziejai yra demokratizuojančios, 

įtraukiančios ir polifoninės erdvės, kuriose 
gali įvykti kritinis dialogas apie praeitį ir 
ateitį. Turėdami visuomenės pasitikėjimą, 
pripažindami ir spręsdami dabarties kon-
fliktus ir iššūkius, jie ateities kartoms sau-
go artefaktus, gamtinius pavyzdžius bei 
įvairią istorinę atmintį ir visiems žmonėms 
garantuoja vienodas teises ir vienodas 
galimybes naudotis paveldu. Muziejai ne-
siekia pelno. Jie yra skaidrūs visuomenės 
dalyviai, aktyviai bendradarbiauja su įvai-
riomis bendruomenėmis ir dirba joms rink-
dami, išsaugodami, tyrinėdami, aiškindami, 
eksponuodami ir gerindami pasaulio supra-
timą. Muziejai siekia prisidėti prie žmogaus 
orumo ir socialinio teisingumo, visuotinės 
lygybės ir pasaulio gerovės.“

Balansuojant tarp išmanios visuomenės 
lūkesčių ir muziejaus esmės, ekspozicijų bei 
parodų kuratoriams kyla dilema: Pasako-
jimas versus technologija. Ką pasirinkti? O 
gal geriau stengtis viena ir kita suderinti? 

Dubrovnike, Kroatijoje, 2019 m. rugsėjį jau 18-ąjį kartą 
vyko tarptautinis projektas / konferencija „The Best in 

Heritage“ („Paveldo geriausieji“), kurioje pristatyti geriausi 
2018–2019 m. parengti 42-iejų muziejų iš Europos šalių, JAV, 
Kinijos, Japonijos, Indijos, Kanados ir Brazilijos projektai.

Dubrovniko senamiestis. S. Bagužaitės-Talačkienės nuotr.

LIETUVOS MUZIEJAI 2020’1 39

Sv
et

ur



LIETUVOS MUZIEJAI 2020’140

Sv
et

ur

Pasak Antano Maceinos, „praeities žygiai ir 
ateities užmojai yra tiek vertingi, kiek jie turi 
reikšmės dabarčiai.“ Taigi, muziejaus veikla 
turėtų būti orientuota į dabartį, o raktas į 
sėkmę, matyt, yra visuomenę įtraukiantys ir 
ją įkvepiantys projektai. Kaip tik tokių ieško 
ir juos kasmet pristato tarptautinio projekto 
/ konferencijos „The Best in Heritage“ orga-
nizatoriai, bendradarbiaujantys su Europos 
paveldo asociacija, kultūros paveldo fede-
racijos Europa Nostra remiama Kūrybinės 
Europos programa bei 2019 m. prisijungu-
sia ir pagrindine partnere tapusia ICOM. 
Pagrindinė renginio idėja – „Įtaką darantys 
projektai“, t. y. projektai, kurie gali įkvėp-
ti, patraukti ir sudominti lankytoją, įtaigiai 
perteikti pasakojimą. 

Visi renginio dalyviai kalbėjo apie tai, 
kad muziejaus ekspozicijos ar parodos kūri-
mas turi prasidėti ne nuo technologinių da-
lykų, o nuo pasakojimo ir pagrindinės idėjos 
suformulavimo. 2018 m. laimėjusio projekto 
„The Lost Palace“ („Prarasta pilis“) koordina-
torius Timas Powellas (Istoriniai karališkieji 
rūmai, Anglija) skatino dėmesį atkreipti į tai, 
kokį įspūdį ar jausmą lankytojas išsineša iš 
muziejaus, ir siūlė įspūdį kurti pasitelkiant 
pagrindinius žmogaus pojūčius. Matyt, sėk-
mės raktas ir yra sugebėjimas padėti lanky-
tojui susikurti empatišką ryšį su pasakojama 
istorija, sudaryti sąlygas prisiliesti prie fizinių 

daiktų, pasistengti iš lankytojų gauti atgalinį 
ryšį. Technologinės galimybės turi tik padėti 
sustiprinti kuriamą įspūdį.

Sarah Ozolins (Australijos nacionalinis 
muziejus) pristatė įspūdingą projektą, at-
skleidžiantį turtingą vietos indėnų kultūrinį 
palikimą ir pasaulėžiūrą. Originalūs pie-
šiniai, didžiuliuose ekranuose transliuoja-
mi bendruomenės narių pasakojimai kuria 
bendrą leitmotyvą, lydintį į centrinę galeri-
jos erdvę, kur virš lankytojų galvų sukons-
truotame kupole tarsi dangaus skliaute 
demonstruojami įtaigūs vaizdai, lydimi 
skambančių dainų ir pasakojamų legendų. 

Daugelio šalių muziejų parodose ar eks-
pozicijose nagrinėjamos skaudžios, neretai 
nepatogios etnografijos ar istorijos temos. 
Kolegos iš JAV (Amerikos indėnų naciona-
linis muziejus, Misisipės pilietinių teisių mu-
ziejus, Detroito istorinės visuomenės orga-
nizacija) kalbėjo apie rasinės diskriminacijos 
problemas, kurios atskleidžiamos per at-
skirų žmonių istorijas. Projekte „Žmonėms 
pasakojamos žmonių istorijos“ (Karo vaikų 
muziejus, Bosnija ir Hercegovina) dalija-
masi suaugusiųjų prisiminimais apie karą, 
kuris vyko, kai jie dar buvo vaikai. GULAG‘o 
istorijos muziejus (Rusija) pristatė projektą 
„Įamžinant politinių represijų atmintį“, ku-
rio misija – skaudžią istorinę praeitį išsau-
goti ateities kartoms, skleidžiant žinią apie 

Projekto / konferencijos „The Best in Heritage“ 2019 m. dalyviai. Konferencijos organizatorių archyvo nuotr.
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represijas.

Organizatoriai įsteigė 2 apdovanojimus 
projektams, kuriuos renginio moderatoriai, 
dalyviai ir praėjusių metų nugalėtojai pri-
pažįsta geriausiais. „Imagines“ kategorija 
skirta technologiniams pasiekimams, daran-
tiems poveikį auditorijai, pabrėžti. Šios ka-
tegorijos 2019 m. laureatu tapo kolektyvi-
nis projektas „#Romanovs100 & #1917LIVE“, 
kurį pristatė Ivoras Crotty (Rusija). Čia istorija 
perteikiama originaliai pasitelkiant socia-
linius tinklus – keliamas retorinis klausimas, 
kaip būtų pasisukusi istorija, jei 1917 m. 
būtų egzistavęs „Twitter“. Kūrėjų komanda, 
naudodamasi šiuolaikinės komunikacinės 
kultūros priemonėmis, šmaikščiai pasakoja 
apie 1917 m. Rusijos revoliucijos įvykius. Ki-
tame projekte, „#Romanovs100“, išradingai 
naudojamas išlikęs carų Romanovų šeimos 
fotografijų archyvas. Vaizdai animuojami, 
spalvinami, taip siekiant sustiprinti emoci-
jas, kurias kelia pasakojamos istorijos.

Kategorijos „Įtakos projektas 2019“ lau-
reatu pripažintas projektas „Kultūrinis at-
jaunėjimas Leho senamiestyje, Ladakhas“ 
(Meno ir medijų organizacija – LAMO cent-
ras Ladakhe, Indija). Projektas pasakoja apie 
dviejų Himalajuose esančių XVII a. pastatų 

atnaujinimą ir pritaikymą vietos bendruo-
menės socialiniams bei kultūriniams po-
reikiams. Daugelis istorinių pastatų ten nėra 
saugomi valstybės, todėl yra naikinami, tad 
projekto autoriai pabrėžia didžiulę tokios 
iniciatyvos naudą ir įtaką jaunajai kartai.

Apibendrindama noriu pabrėžti, kad 
kasmet Dubrovnike vykstantis renginys 
suteikia galimybę vienoje vietoje pamaty-
ti kultūrinį paveldą globojančių institucijų 
idėjų ir darbų įvairovę. Čia galima susipažin-
ti ir su Kinijos muziejų milžinų, kuriuos per 
metus aplanko milijonai žmonių, projek-
tais, ir įspūdingo dydžio Rytdienos muzie-
jaus Brazilijoje, per trejus metus sutraukusio 
3,8 mln lankytojų, veikla, ir su mažais vietos 
bendruomenes jungiančiais projektais, 
tokiais kaip Betina medinių laivų muziejaus 
(Kroatija), siekiančio išlaikyti vietos medinių 
laivų statymo tradiciją, kurią išstumia plas-
tiko laiveliai. Taigi, šiame dideliame paveiksle 
kiekvienas gali rasti naujų idėjų ir tech-
nologijų naudojimo pavyzdžių.

Visi konferencijos dalyvių pranešimai 
buvo filmuojami, organizatoriai suteikia 
galimybę visiems besidomintiems nemoka-
mai su jais susipažinti „The Best in Heritage“ 
svetainėje (http://presentations.thebestin-
heritage.com/).

Dalyvavimas šioje konferencijoje tapo 
įmanomas laimėjus Lietuvos kultūros tary-
bos organizuojamą edukacinių stipendijų 
konkursą. Už paramą dėkoju ir Lietuvos na-
cionaliniam dailės muziejui.        ■

Carų Romanovų šeima. Organizatorių archyvo nuotr.

2019 m. geriausių projektų autoriai Monisha Ahmed 
ir Ivoras Crotty. Organizatorių archyvo nuotr.
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Bronislava JUKNEVIČIENĖ

Muziejaus istorija prasidėjo 1929 m. 
lapkričio 22 d., kai Utenos apskrities 

valdyba Utenos apskrities antrojo rajono 
mokyklų inspektoriui Antanui Namikui leido 
steigti muziejų ir skyrė jo vedėju. 

Antano Namiko 
stebuklas

Būsimasis mu-
ziejaus įkūrė-

jas 1917 m. baigė 
Maskvos archeologijos instituto Smolensko 
filialą ir įgijo „mokyto archeologo“ vardą. 
1921 m. su šeima grįžęs į Lietuvą dirbo 
mokytoju Rokiškyje, Skapiškyje, Radvilišky-
je, 11 metų ėjo Utenos apskrities pradžios 
mokyklų inspektoriaus pareigas. Dar studijų 
metais   A. Namikas pradėjo kaupti istorinę 
medžiagą apie Lietuvą, buvo parašęs mono-
grafijas apie Uteną ir Užpalius, bet jos nebu-
vo išleistos, o karo metu dingo. 

Dirbdamas mokyklų inspektoriumi A. Na-
mikas ragino mokytojus rinkti ir saugoti ar-
cheologinius radinius, senienas, tautodailę. 
Įvairių radinių jam perduodavo ne tik moky-
tojai, bet ir ūkininkai. Eksponatų gausėjo, 
tad A. Namikas kreipėsi į apskrities valdy-
bą prašydamas leisti kurti Utenos istorijos 
muziejų. Leidimas buvo duotas, muziejui 

paskirtas kambarys naujoje Utenos pradžios 
mokykloje (dabar – Rapolo Šaltenio pagrin-
dinė mokykla). Ekskursijas į muziejų įleisdavo 
mokyklos sargas, kuriam apskrities valdyba 
kas mėnesį mokėjo po 15 litų. Vedėju tapęs 
A. Namikas dirbo veltui, be to, vertingiausius 
eksponatus pirkdavo už savo pinigus, nes 
lėšų eksponatams įsigyti nebuvo.

Iki 1940 m. inventorinėje knygoje A. Na-
mikas buvo įrašęs 740 eksponatų, antra 
tiek dar laukė savo eilės. Sovietinė ir nacis-
tinė okupacijos beveik sunaikino muziejaus 
įkūrėjo darbą – eksponatai buvo išgrobsty-
ti, sunaikinti, po karo išliko tik maža jų dalis. 
Pats A. Namikas su žmona ir sūnumi 1951 m. 
ištremtas į Sibirą. Ten pradėjo versti Her-
mano Vartbergės kroniką. Po 5 metų grįžęs 
į Lietuvą darbus tęsė. Duktė Verutė Čar-
neckienė po tėvo mirties Utenos kraštoty-
ros muziejui perdavė visus jo rankraščius ir 
vertimus – H. Vartbergės kroniką, „Naująją 
Prūsų kroniką“, „Senąją Livonijos kroniką“, 
„Eiliuotąją Livonijos kroniką“, Petro Dusbur-
go „Prūsų žemės kroniką“, knygas, vertingus 
senuosius dokumentus. 

Atkurtas valdžios nurodymu

Pasibaigus karui Utenos muziejus 
buvo atkurtas, paskirtos trys pareigy-

Utenos kraštotyros mu-
ziejus 2019 m. lapkritį 

šventė 90-metį. „Senas, bet 
dar nepasenęs“, – kaip susitarę 
tvirtino šventės svečiai. 

Antanas Namikas 
(1887–1980).
UKM archyvo nuotr.

Utenos muziejus tarpukariu. UKM archyvo nuotr.
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bio ir valytojo-šveicoriaus. Bet ir po 2 metų 
muziejus dar neveikė – atrodo, vietos val-
džiai nebuvo svarbu, ar muziejus dirbs, ar tik 
bus įvykdytas aukštesnės instancijos nuro-
dymas. Pirmuoju direktoriumi tapo mokyklų 
inspektorius Antanas Gadliauskas. Po jo pa-
skirtai Verai Bojevai užimti vadovo pareigas 
užteko vos 3 klasių išsilavinimo. 

1948 m. pastate S. Dariaus ir S. Girėno gat-
vėje muziejus gavo du kambariukus: 16 kv. m 
ekspozicijai ir 8 kv. m darbui. Į muziejų pate-
ko dalis sovietų išdraskytos Antano Reinio iš 
Madagaskaro kaimo kolekcijos radinių, išlikę 
A. Namiko įkurto muziejaus eksponatai. 

Valdžios nurodymu buvo tvarkomi ir 
muziejaus fondai. Glavlito atstovas Utenos 
apskričiai įsakė nurašyti vertingas XVII a. 
gimimų (krikšto) įrašų knygas, 8 šventųjų 
skulptūrėles, vėliau – dalį kitų eksponatų, 
taip pat ir tautodailės nuotraukas su liaudies 
gynėjais. Sovietų valdžia norėjo nuslėpti, 
kad gurguoles su mokesčiais valstybei lydė-
jo ginkluoti stribai, be kurių neapsiėjo nei 
rinkimai, nei trėmimai.

1951 m. muziejus persikėlė į didesnes 
patalpas. 1952 m. direktore pradėjo dirbti 
Vilniaus universitetą baigusi Janina Myko-
laitienė, muziejaus veikla aktyvėjo. 1955 m. 

moksliniu bendradarbiu priimtas dirbti Ka-
rolis Keras rūpinosi archeologiniais tyrinė-
jimais, pats dalyvavo kasinėjimuose. Po 2 
metų paskirtas direktoriumi pradėjo rūpin-
tis, kad muziejus persikeltų į didesnes pa-
talpas – pastatą Tarybų aikštėje, kur 1918– 
1919 m. veikė revoliucinis komitetas, o prieš 
tai dirbo pirmoji Utenos apskrities savivaldy-
bė, sukurta Nepriklausomybės akto signata-
ro Stepono Kairio. 1957 m. muziejus šias pa-
talpas gavo, ten pat veikia ir dabar, tik aikštė 
vadinama Utenio,  kaip ir tarpukariu. Signa-
tarui S. Kairiui atminti 2018 m. vasario 15 d. 
ant muziejaus fasado atidengta paminklinė 
lenta.

1973 m. buvo atidaryta nauja Utenos 
kraštotyros muziejaus ekspozicija. Antra-
jame aukšte įkurta ekspozicija, atspindė-
jusi Utenos apylinkių istoriją nuo 1917 m. 
Kadangi po kiekvieno Komunistų partijos 
suvažiavimo socializmas vis labiau „bren-
do“, laimėjimams demonstruoti reikėjo vis 
daugiau vietos, tad pertvarkymai antrajame 
aukšte vis nesibaigdavo.

Atgimimas

Iki 1990 m. muziejus buvo tarprajoninis 
(Anykščių, Molėtų ir Utenos). Įkūrus mu-

ziejų Molėtuose, o Anykščiuose 
pradėjus rinkti medžiagą ne tik 
apie anykštėnus rašytojus, Ute-
nos kraštotyros muziejui liko 
tik Utenos rajonas.

2000–2001 m. vyko muzie-
jaus kapitalinis remontas ir 
rekonstrukcija. Nuo 2002-ųjų, 
kai muziejaus direktore tapo 
Lilija Jovarienė, buvo įreng-
tos naujos etnografijos, seno-
sios skulptūros archeologijos, 
Utenos krašto amatų ir verslų 

Utenos krašto muziejus ir jo 
padaliniai. UKM archyvo nuotr.
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tą „Muziejų vartai“ atidaryta nauja Utenos 
miesto istorijos ekspozicija (plotas daugiau 
kaip 80 kv. m) su kompiuteriniu terminalu. 
Šiandieninio muziejaus vizija – būti tarp-
kultūrine kontaktine zona ir atviro dialogo 
vieta. 

Muziejaus padaliniai

Muziejus turi 6 padalinius. Pirmasis  – 
1971 m. Tauragnuose įkurtas poe-

to Teofilio Tilvyčio memorialinis muziejus. 
Lietuvai atgavus nepriklausomybę pertvar-
kytas į Tauragnų krašto muziejų. 2012 m. čia 
įrengta kraštietės mokslininkės Eugenijos 
Šimkūnaitės edukacinė klasė.

Lietuvos puodžių karalius Vytautas Va-
liušis 2001 m. Leliūnuose įkūrė vienintelį 
Lietuvoje tokios apimties keramikos muzie-
jų, savo lėšomis parengė unikalią ekspozici-
ją, o surinktą daugiau kaip 3000 eksponatų 
kolekciją padovanojo Utenos kraštotyros 
muziejui. Keramikos muziejuje vykdoma 
aktyvi kultūrinė, edukacinė, leidybinė ir kt. 
veikla. „Kaimo muziejus turi būti geresnis už 
miesto dėl to, kad žmonės čia atvažiuotų. 
Niekas čia nevažiuos, jei muziejus bus toks 
pats kaip ir visi kiti...“, – teigia V. Valiušis. 

Leliūnuose nuo 2013 m. veikia ir Ute-
nos meno centras, siekiantis suburti regione 
kuriančius profesionalius šiuolaikinius me-
nininkus, pristatyti regiono visuomenei ak-

tualius meno kūrinius.
Juknėnų kaime gimė poetas Antanas 

Miškinis ir jo brolis  literatūrologas, vertėjas 
Motiejus Miškinis. Jų gimtąją sodybą brolių 
vaikai padovanojo Utenos rajono savivaldy-
bei. 2005 m. čia įsikūrė A. ir M. Miškinių li-
teratūrinė-etnografinė sodyba, kur vyksta 
spektakliai, knygų pristatymai, kasmetinės 
literatūrinės A. Miškinio literatūrinės premi-
jos įteikimo šventės. 

Viename iš buvusio Utenos dvaro kom-
plekso pastatų po rekonstrukcijos 2013 m. 
veiklą pradėjo Utenos tradicinių amatų cent-
ras „Svirnas“, kur galima susipažinti su tradi-
ciniais lietuvių liaudies amatais. 

Jauniausias muziejaus padalinys – 2015m. 
veiklą pradėjęs Laisvės kovų muziejus, 
įsikūręs siaurojo geležinkelio stoties pastate 
Utenoje. Ekspozicija parengta istorinių kont-
rastų principu – Utenos krašto ir Lietuvos įvy-
kiai 1940–1965 m. lyginami su gyvenimu už 
„geležinės uždangos“, išryškinant tam tikras 
XX a. Europos tautų istorines sąsajas.            ■

Laisvės kovų muziejus laukia lankytojų. R. Misiūno nuotr.

Vytauto Valiušio keramikos muziejaus ekspozicija. R. Misiūno nuotr.
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Inga LEVICKAITĖ-VAŠKEVIČIENĖ
Sigita ŽUKAUSKAITĖ

Vy t a u t a s 
Stanikūnas 

g i m ė  1 9 2 4  m . 
Venslaviškių kaime, 
Panevėžio rajone, 
Juozo Stanikūno 
ir Aleksandros Nar-

kevičiūtės šeimoje. Tėvas J. Stanikūnas – 
Panevėžio apskrities valdybos tarnautojas, 
poetas, kūrinius pasirašinėjęs Žemės Dulkės 
slapyvardžiu, straipsnelius spausdinęs „Šal-
tinyje“, „Viltyje“, vaidinęs „Aido“ draugijoje, 
dainavęs bažnyčios chore.

1937−1944 m. V. Stanikūnas mokėsi 
Panevėžio berniukų gimnazijoje, 1944 m. 
vietinėje rinktinėje tarnavo Tėvynės apsau-
gos kariu savanoriu. Baigiantis karui pradėjo 
mokytojauti, nes buvo baigęs pedagoginę 
klasę ir turėjo teisę dirbti jaunesniuoju 
mokytoju. Taip išsigelbėjo nuo mobilizacijos 
į sovietinę kariuomenę. 1944−1945 m. dirbo 
Panevėžio rajono Pajuostės ir Krekenavos 
mokyklose, 1945−1946 m. – Pakruojo rajono 
Rozalimo progimnazijoje.

1946−1950 m. V. Stanikūnas Vilniaus 
valstybiniame universitete studijavo meno-
tyrą ir muziejininkystę. 1949 m. kovo 25 d. 
represavus šeimą, įtrauktas į tremiamų 
žmonių sąrašus, buvo persekiojamas ir pri-
verstas išvykti iš Vilniaus. 1951 m. apsigyve-
no Biržuose, dirbo mokytoju. Dirbdamas 

mokykloje baigė Vilniaus pedagoginį insti-
tutą, įgijo istoriko specialybę. Studijuojant 
didelę įtaką jam padarė Dominyko Urbo, 
Eugenijaus Meškausko, Vosyliaus Sezemano 
paskaitos, o pagrindinis mokytojas ir vado-
vas buvo Paulius Galaunė. V. Stanikūnas sva-
jojo apie aktorystę, tad mokėsi ir vaidybos 
studijoje, kur jam dėstė Borisas Dauguvietis, 
Juozas Siparis.

1966 m. gegužės 16 d. tuomečio kul-
tūros ministro Juozo Banaičio įsakymu V. Sta-
nikūnas paskirtas kuriamo Liaudies buities 
muziejaus direktoriumi ir kartu su muzie-
jininkais Stasiu Dauniu bei Petru Vėlyviu 
pradėjo kurti muziejaus programą. Joje buvo 
numatoma atkelti ir eksponuoti 133 įvairios 
paskirties pastatus, atkurti 27 sodybų komp-
leksus, atstatyti dvaro pastatus ir miestelį. 
Būdamas geras organizatorius, tolerantiškas 
žmogus, greit subūrė darbštų bendraminčių 
kolektyvą. Ieškodamas muziejui tinkamų 
pastatų, baldų, buities rakandų, kartu su ko-
legomis ne vieną sykį apvažiavo visą Lietu-
vą. Bendravo su žmonėmis, prašė, įtikinėjo, 
derėjosi. Būdamas Lietuvos liaudies bui-
ties muziejaus mokslo tarybos pirmininku, 
V. Stanikūnas glaudžiai bendradarbiavo su 
žymiais Lietuvos muziejininkais, architektais, 
istorikais, etnologais ir kitais krašto kultūros 
mylėtojais, prisidėjusiais prie muziejaus kūri-
mo. Taip gimė vienas didžiausių ir geriausių 
muziejų po atviru dangumi Europoje, ku-
rio išskirtinumas – išsaugotas kraštovaizdis, 
demonstruojamos žemės įdirbimo sistemos 
ir gyvenviečių raida. 

Vienas iš Lietuvos liaudies buities muziejaus kūrėjų, pir-
masis direktorius, muziejininkystės veteranas Vytautas 

Stanikūnas 2019 m. gruodžio 7 d. šventė 95-metį.
Vytautas Stanikūnas. 
LLBM archyvo nuotr.
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sostinėje Stokholme įkurtą pirmąjį muziejų 
po atviru dangumi – buvo neįgyvendinama 
svajonė. Patirties pasisemta iš estų, latvių, 
Archangelsko, Bukarešto muziejų, remta-
si asmeniniais muziejininkų prisiminimais 
ir patirtimi. Ekspozicijos rengtos taip, kad 
kiekvienas lankytojas, atvykęs į muziejų, čia 
galėtų rasti savo tėviškę – tėvų, senelių ar 
prosenelių namus. Nuo pat įkūrimo direkto-
rius svajojo, kad sodybose skambėtų dainos 
ir muziejus būtų gyvas. Prasidėjo Dalios ir 
Povilo Mataičių trupės koncertai, peraugę į 
nepakartojamus spektaklius Klojimo teatre. 

Tie, kuriems teko dirbti su V. Stanikūnu, 
prisimena jį kaip gerą vadovą, ramų, in-
teligentišką žmogų, puikų pasakotoją ir 
oratorių, poezijos skaitovą ir dainininką. 
Kiekviename muziejininkų pasibuvime 
skambėdavo Bernardo Brazdžionio „Laimės 
namelis“. Muziejus V. Stanikūnui labiau pri-
minė prarastąją tėviškę, o ne darbo vietą – 
čia savas kiekvienas kampelis ir takelis, o ko-
legos – lyg šeimos nariai. Jam vadovaujant 
muziejuje tyliai buvo įdarbinta ir nemažai 
sovietų valdžiai kliuvusių žmonių.

Muziejuje V. Stanikūnas darbavosi iki 
2006 m., paskutinius 7 metus – direktoriaus 
pavaduotojo muziejininkystei pareigose. 
Čia prabėgo 40 geriausių ir darbingiausių 
gyvenimo metų. 1996 m. V. Stanikūnas 
už nuopelnus apdovanotas Lietuvos ka-
riuomenės savanorio kūrėjo medaliu, yra 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino or-
dino Riterio kryžiaus kavalierius. 

V. Stanikūnas gyvena Kaune, tebe-
sirūpina muziejumi, seka jo veiklą, atvyks-
ta į renginius. Šiemet jis taip pat aplankė 
neįprastai šlapias ir lietingas Užgavėnes. 
Kaip kitaip – juk dar gyvas prisiminimas apie 
ministerijos įspėjimą už surengtas pirmąsias 
viešas žiemos palydas muziejuje. Ir dabar 
nesėdi sudėjęs rankų – tvarko sukauptą ar-
chyvą, taip pat rengia leidinuką apie tėvą. 

2016 m. išleido knygą „Lietuvos kai-
mo trobesiai“. Baigiamajame knygos žody-
je parašė: „Saugokime savo tėvų, senelių ir 
prosenelių gyvenimo atmintį! Tada mūsų 
šiuolaikiniai patogūs, erdvūs, sveikos ir es-
tetiškos aplinkos namai turės išskirtinę 
vertę. Juk iš tikrųjų geri tie namai, kuriuose 
saugoma tėvų ir protėvių idealų, kultūros 
tradicijų atmintis, kurie pilni dvasinių verty-
bių kaip bičių avilys medaus, kurie skleidžia 
kultūros šviesą, dorovę, pagarbą išsimoks-
linimui, kurie yra visos giminės vienijimo 
centras. Tokiuose namuose vaikai išauga 
darbštūs, sąžiningi, siekia mokslo ir kultūri-
nio išprusimo, geba suprasti ir atjausti aplin-
kinius žmones. O svarbiausia – jų širdyse visą 
gyvenimą dega meilė savo gimtinei, tėviškei, 
Tėvynei.“

Ilgametis V. Stanikūno darbas, atsidavi-
mas profesijai ir iš gimtųjų namų atsinešta 
meilė tėviškei padovanojo Lietuvai muziejų – 
tautinių vertybių lobyną, kurį kasmet aplan-
ko tūkstančiai žmonių iš viso pasaulio. ■
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i• Mikalojus Konstantinas Čiur-

lionis: korespondencija T. 1, 
1892–1906. Radoslav Okulicz-
Kozaryn, Nijolė Adomavičienė, 
Petras Kimbrys. Knyga yra Nacio-
nalinio M. K. Čiurlionio dailės mu-
ziejaus leidinys. 

▶ Leidinyje dviem – lenkų 
ir lietuvių – kalbomis pirmą kartą 
skelbiama visa M. K. Čiurlionio 
korespondencija. Didžioji laiškų 
dalis saugoma Nacionaliniame 
M. K. Čiurlionio muziejuje Kaune. 
Laiškai pateikiami chronologine 

tvarka. Išsamūs komentarai kompozitorių tarsi įkurdina 
gimtųjų Druskininkų visuomenės apsuptyje, Leipcigo, 
Varšuvos, Vilniaus ir Sankt Peterburgo menininkų ir in-
telektualų terpėje. Leidinį praturtina gausios iliustracijos. 
Dizainerei Mildai Kairaitienei skirtas Kultūros ministerijos 
apdovanojimas už elegantišką ir prasmingą minimalizmą 
knygoje. 

▶ Kaunas: sp. Uždaroji 
dizaino ir leidybos AB „Kopa“, 2019, 
552 psl., iliustr. ■

• Lietuvos muziejų rinkiniai 
2019 Nr. 18. XXII mokslinė kon-
ferencija „Pasaulio lietuvių pa-
likimas Lietuvos muziejuose“. 
Tęstinis Lietuvos muziejų asocia-
cijos leidinys.  

▶ Šiame leidinyje publikuo-
jamas LMA Rinkinių mokslinių 
tyrimų sekcijos organizuotoje 

metinėje XXII mokslinėje konferencijoje „Pasaulio lietuvių 
palikimas Lietuvos muziejuose“, įvykusioje 2019 m. ba-
landžio 25 d. Kaune, Maironio lietuvių literatūros muzie-
juje, skaitytų pranešimų rinkinys. LR Seimas 2019-uosius 
paskelbė Pasaulio lietuvių metais, tad konferencijoje buvo 
aktualizuotas išeivijos kultūros paveldas Lietuvos muzie-
juose. Konferencijos pranešėjų parengti straipsniai pub-
likuojami lietuvių ir anglų kalbomis. Sudarytoja dr. Sigita 
Bagužaitė-Talačkienė. 

▶ Vilnius: sp. BĮ UAB „Baltijos 
kopija“, 2019, 136 psl., iliustr. Ti-
ražas 300.■

• Prezidento rūmai Kaune.          
Dr. Vilma Akmenytė-Ruzgienė, 
dr. Ingrida Jakubavičienė, Re-
nata Mikalajūnaitė, Justina 
Minelgaitė-Plentienė, Marija 
Navickaitė ir Raimonda Ricke-
vičienė. Kolektyvinė monografija 
yra Nacionalinio M. K. Čiurlionio 

dailės muziejaus leidinys. 
▶ Gausiai iliustruotoje monografijoje pasakojama 

apie išskirtinį Kauno pastatą – istorinius rūmus Kaune, 
esančius Vilniaus g. 33, vadinamus Istorine Lietuvos 
Respublikos Prezidentūra. Leidinys skirtas Lietuvos Ta-
rybos pirmininko, Lietuvos Valstybės Prezidento Anta-
no Smetonos metams ir Prezidento institucijos įkūrimo 
100-osioms gimimo metinėms paminėti. 2005-aisiais duris 
atvėrusioje Istorinėje Prezidentūroje pristatomi 1918–
1940 metų Lietuvos Respublikos įvykiai. Knygoje pateikia-
mas daug platesnis pasakojimas – 175 metus skaičiuo-
jantis pastatas pamena šio laikotarpio miesto ir valstybės 
gyvenimą, jame gyvenusius ir dirbusius žmones. 

▶ Kaunas: sp. Uždaroji dizaino ir leidybos AB „Kopa“, 
2019, 368 psl., iliustr. Tiražas 1000 egz.■

• Liagalizacija. Giedrius Liagas. 
Fotografija. Fotografijų albu-
mas – Šiaulių „Aušros“ muziejaus 
leidinys. Sudarytoja Ieva Mei-
lutė-Svinkūnienė.

▶ Šiame albume pristatomi 
intensyviausio ir kūrybingiausio 
avangardinės lietuvių fotografi-
jos atstovo G. Liagos (g. 1967) 
kūrybos etapo darbai, apimantys 
1985–2000 m. laikotarpį. Kaip me-
nininkas Liagas formavosi kūrybinės laisvės pritvinkusioje 
aplinkoje, kur avangardinės idėjos reiškėsi ne vien kom-
poziciniais sprendimais, technologiniais eksperimentais, 
bet veržėsi ir į turinį. Būdamas 16-os prisijungė prie Kau-
no jaunųjų fotografijos „chuliganų“, vėliau pakrikštytų 
„Plėšriųjų sekcija“. Vėliau jam dėstant Vilniaus dailės aka-
demijos Kauno fakultete ir Vytauto Didžiojo universitete 
prasiplėtusi tarpdisciplininė terpė suteikė naujų inspiraci-
jų, padėjo dar labiau išsilaisvinti ir atrasti naujas raiškos 
formas. Menininko darbai neretai labiau primena ne 
fotografiją, o grafiką ar tapybą. Sudarytoja Ieva Meilutė-
Svinkūnienė. 

▶ Šiauliai: Šiaulių „Aušros“ 
muziejaus leidykla, sp. Uždaroji 
dizaino ir leidybos AB „Kopa“ 2019. 
168 psl., iliustr. Tiražas 300 egz.■

• Lietuvos privačių muziejų 
žinynas. Eimantas Kontrimavi-
čius. VšĮ „Kultūros paveldo išsau-
gojimo pajėgos“ leidinys.

▶ Ši knyga – tarsi gidas po 
Lietuvos privačius muziejus, skir-
tas tiems, kurie nori daugiau žino-
ti apie Lietuvos gyventojų praeitį, 
kultūrą, buitį ir lankytinas vietas. 
Informacija leidinyje pateikiama pagal Lietuvos etnogra-
finius regionus. Mintis išleisti knygą apie Lietuvos priva-
čius muziejus autoriui kilo bendraujant su kolekcininkais, 
privačių muziejų įkūrėjais. Juose sukaupta daugybė 
vertingų, unikalių eksponatų, primenančių mūsų tautos 
istoriją, atskleidžiančių gyventojų buitį, amatus, kultūrą. 
Neretai privačių muziejų savininkai savo sukauptus lobius 
perduoda ar dovanoja savivaldybėms, iš privačių muziejų 
išauga valstybiniai. Knygoje aprašytos ir muziejaus statu-
so neturinčios kolekcijos, lankytojams atviros ekspozici-
jos. 

▶ Vilnius: sp. „Standartų 
spaustuvė“ 2019, 288 psl., iliustr. 
Tiražas 1000 egz.■

• Kėdainių šimtmetis fotografi-
jose 1918–2018. Fotografijų al-
bumas – Kėdainių krašto muziejaus 
leidinys, skirtas Lietuvos valstybės 
atkūrimo šimtmečiui minėti.

▶ Albumo sudarytojas – 
Rimantas Žirgulis. Albume panaudotos tarpukario ir so-
vietmečio K. Daugėlos, V. Garbaliausko, P. Januškevičiaus, 
V. Jasinevičiaus, J. Jasiulio, B. Mikštavičiaus, J. Skrinskos 
nuotraukos, saugomos Kėdainių krašto muziejaus fon-
duose,  dauguma jų yra iš Henriko Grinevičiaus (1924–
1998) kolekcijos, taip pat „Getty images“ (69 psl.) ir Vaido 
Juškos nuotraukos. Knyga padės pažinti Kėdainius ir jo 
istoriją, skatins pamilti unikalų kraštą. Spaudai parengė ir 
išleido „Inter se“.

▶ Vilnius: sp. „Petro ofsetas“, 2019, 96 psl., iliustr. Ti-
ražas 1000 egz.■




