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Problemos, nuomonės

Kultūros pasas ir muziejai:
pirmųjų metų patirtis
Dr. Nelija KOSTINIENĖ

J

au metai, kaip mokyklos
naudojasi Lietuvos Respublikos kultūros bei švietimo,
mokslo ir sporto ministerijų
kartu įgyvendinama Kultūros
paso paslauga.

Š

iuo metu bendrame Kultūros paso
paslaugų pakete patvirtinta 1700
įvairaus pobūdžio renginių. Ypač džiugina
tai, kad nuo pat pirmojo etapo Kultūros
pasui savo paslaugas itin aktyviai siūlė
Lietuvos muziejai – paraiškas pateikė per
100 valstybinių, savivaldybių ir privačių
muziejų. Tiesa, ne visos teikiamos paraiškos
buvo patvirtintos, kadangi kai kurie siūlomi
edukaciniai užsiėmimai arba renginiai neatitiko visų septynių Kultūros paso paslaugų
atrankos ir finansavimo tvarkos apraše nurodytų vertinimo kriterijų.
Kultūros pasui siūloma paslauga turi
atitikti šiuos kriterijus:
▶▶ 1. Paslauga turi būti aukštos meninės
ir kultūrinės vertės ir (ar) pasitelkiama šiuolaikiška kultūros raiškos ar kultūros paveldo
aukštos kokybės komunikavimo forma;
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▶▶ 2. Paslaugos turinys turi būti aktualus
mokiniams, taikomi kūrybingi ir inovatyvūs /
interaktyvūs metodai;
▶▶ 3. Paslauga turi prisidėti prie mokinių
kultūrinio akiračio plėtimo, kultūros patirčių
įvairovės bei ugdyti kūrybingumą ir kritinį
mąstymą;
▶▶ 4. Paslauga turi stiprinti kultūrinį
identitetą ir sąmoningumą;
▶▶ 5. Paslauga mokiniams turi būti teikiama metus ar ilgiau;
▶▶ 6. Paslauga turi būti pritaikyta tikslinei
mokinių amžiaus grupei;
▶▶ 7. Paslaugos teikėjai turi atsižvelgti
ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius
moksleivius ir siekti užtikrinti jų dalyvavimą
užsiėmimuose.
Jei iš pateiktos paslaugą pristatančios

rugsėjo mėnesio Kultūros paso paslaugų
sąrašo renginiuose dalyvavo 269 910 mokinių, iš jų 57 179 apsilankė muziejuose;
muziejams už suteiktas paslaugas pervesta 159 419 eurų. Remiantis Kultūros ministerijos sukauptais duomenimis, daugiausiai
lankytojų sulaukė A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus – jų
edukaciniuose užsiėmimuose per minėtą
laikotarpį dalyvavo 7261 mokinys. Antrasis
pagal lankomumą – Lietuvos jūrų muziejus,
sulaukęs 5157 edukacinių užsiėmimų dalyvių, trečiasis – Angelo muziejus Šiauliuose,
sulaukęs 3 660 lankytojų.
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paraiškos aprašo vertinimo komisija nusprendžia, kad teikiama paslauga neatitinka
bent vieno iš nurodytų kriterijų, paslauga
nepatvirtinama, bet teikėjas gali ją tobulinti,
aprašą koreguoti ir atnaujintą paraišką teikti
kito kvietimo metu.
Nors dėl patirties trūkumo sudėtingiausia buvo teikti paraiškas pirmame etape, vis
dėlto dalis paraiškų nebuvo patvirtintos ir
po antro, ir po trečio kvietimo. Dažniausios to
priežastys – netinkamas siūlomos paslaugos
anotavimas, veiklų išskyrimas, pritaikomumo specialiųjų poreikių asmenims arba amžiaus tarpsniui ignoravimas. Vertinimo komisija negali atspėti, kas tarp eilučių slepiasi
po lakonišku turiniu – siūloma paslauga
turi būti išsamiai ir profesionaliai aprašyta,
atskleidžiant jos turinį, kultūrinę vertę, įvairiapusį pritaikomumą.
Visų kvietimų metu vertinant teikiamas
paraiškas teko susipažinti su nemaža dalimi Lietuvos muziejų teiktų paraiškų. Džiugina faktas, kad Kultūros pasui muziejų
darbuotojai teikė išbandytus dažnai jau
ne vienus metus vedamus ir švietimo
bendruomenių pamėgtus edukacinius užsiėmimus. Pavyzdžiui, Nacionalinis muziejus
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai pirmajame etape pateikė devynių edukacinių užsiėmimų paraiškas;
trys užsiėmimai buvo sukurti tuo metu,
kai muziejus dar tik rengėsi atverti duris
lankytojams ir šiuo metu yra patys populiariausi.
Išanalizavus bendrą Kultūros pasui pateiktų muziejų paraiškų statistiką, matome,
kad aktyviausiai vertinimui paraiškas teikė
Lietuvos nacionalinis muziejus (pateikė 67
paraiškas, iš jų patvirtintos 48), Nacionalinis
M. K. Čiurlionio dailės muziejus (pateikė 43,
patvirtintos 26), A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus (pateikė 40, patvirtintos 35).
Nuo Kultūros paso starto iki 2019 m.

Rengiant straipsnį, siekta išsiaiškinti pačių muziejų darbuotojų patirtį, todėl buvo
apklausta 20 atsitiktine tvarka pasirinktų
Lietuvos muziejų darbuotojų-edukatorių.
Daugumos apklaustųjų nuomonė dėl Kultūros paso paslaugos įtakos muziejų edukacinei veiklai sutapo.
Muziejų patirtis skirtinga – vienuose
akivaizdžiai pagausėjo lankytojų, kitų statistika nepakito. Yra ir tokių muziejų, kurių
teikiamomis paslaugomis per Kultūros pasą
nepasinaudojo nė viena mokykla, nors
įprastas lankytojų srautas nesumažėjo.
Sėkmingu startu ypač džiaugėsi Vakarų
ir Šiaurės Lietuvos muziejai. Pavyzdžiui, Lietuvos jūrų muziejuje 2018 m. į Kultūros pasą
įtrauktuose edukaciniuose užsiėmimuose
dalyvavo 1 422 1–4 klasių mokiniai, muzieLIETUVOS MUZIEJAI 2019’3
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jus gavo 7 110 eurų pajamų. 2019 m. net
21 šio muziejaus edukacinis užsiėmimas
buvo įtrauktas į Kultūros paso paslaugų
sąrašą, ir iki birželio mėnesio buvo pravesti
225 užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 5 077
mokiniai. Sėkmingu startu džiaugėsi ir
Biržų krašto muziejus „Sėla“ – nuo 2018 m.
rudens iki 2019 m. vasaros šio muziejaus
edukaciniuose užsiėmimuose apsilankė
1 230 mokinių.
Apibendrinant galima išskirti keletą
esminių Kultūros paso paslaugos verčių:
išaugo edukacinių paslaugų užsakymų
apimtys, prasiplėtė paslaugų vartotojų geografija – atvyksta mokinių iš tolimesnių
Lietuvos vietų (pavyzdžiui, mokiniams iš
Alytaus arba Šalčininkų į Klaipėdą ar Biržus
atvykti būdavo brangu, nes tekdavo mokėti
už kelionę ir bilietus, o Kultūros paso dėka
mokiniams tereikia susimokėti už kelionę).
Kultūros paso dėka paslaugos tapo labiau
prieinamos ir socialinės atskirties grupėms,
ženkliai sumažėjo atotrūkis tarp sezonų
– muziejai tapo aktyviau lankomi žiemą.
Muziejų darbuotojai teigiamai vertino ir
situaciją, kad e-mokyklos aplinkoje sukurta
Kultūros paso svetainė veikia ir kaip muziejų
edukacinių paslaugų viešinimo platforma.
Joje gana išsamiai pristatant edukacines
programas, stiprėja muziejaus kaip švietimo
paslaugų teikėjo pozicijos.
Apibendrinus metų patirtį galima iš-

skirti ir taisytinus aspektus. Akivaizdu, kad
reikėtų tobulinti Kultūros paso paslaugų
užsakymo valdymo programą, muziejams
paliekant teisę koreguoti renginių laikus.

Būtina stiprinti Kultūros paso viešinimo
strategiją, nes ji kol kas orientuota į mokyklų
administracijos darbuotojus: mokyklose
Kultūros paso paslaugų užsakymą kuruoja
direktorių pavaduotojai ugdymui arba informacinių technologijų specialistai, kurie
dėl didelio užimtumo ne visada įsigilina į
paslaugų esmę ir mokinių poreikius. Iš tiesų programos viešinimas turėtų būti labai
stipriai orientuotas į mokytojus – dabar
nemaža dalis jų apie šią paslaugą net nežino. Dar efektyviau būtų orientuotis ne į
mokytojus-klasių auklėtojus, muziejaus lankymą vertinančius kaip klasės užimtumą,
o į mokytojus-dalykų specialistus, kurie
siektų, kad muziejų edukaciniai užsiėmimai
pagilintų ir praplėstų bendrojo ugdymo
procese įgyjamas žinias, gebėjimus ir kompetencijas. ■
Šio straipsnio autorė dr. Nelija
Kostinienė yra Lietuvos muziejų
asociacijos Švietimo sekcijos vadovė, Kultūros paso ekspertų komisijos narė.

Lietuvos jūrų muziejaus edukacinių
užsiėmimų akimirkos. Lietuvos jūrų
muziejaus archyvo nuotr.
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Atvirumas – Kauno rotušės
pritaikymo projekto vertybė
Sigita ŽEMAITYTĖ-STRAZDĖ
Justina JUODIŠIŪTĖ

R

ugsėjo 10 d. visuomenei pristatyti Kauno rotušės pastato
pritaikymo muziejinei veiklai projektiniai pasiūlymai.
Kartu su architektūriniais pokyčiais iki 2022 m. šiame
Kauno miesto muziejaus skyriuje turėtų būti įgyvendinti ir
ekspozicijos atnaujinimo darbai.

Projektą rengia patyrę architektai

P

raėjusių metų liepą paskelbto architektūrinio konkurso dalyviams
keltas iššūkis – permąsčius šiuolaikinio
miesto rotušės ir muziejaus koncepcijas,
pasiūlyti projektą, kuriame pateikiami nauji
architektūriniai sprendimai bei interjero
elementai kartu su būsima ekspozicija
sudarytų vientisą, darnią , šiuolaikinę, tačiau
autentiškas pastato savybes išryškinančią ir
sujungiančią visumą. Šį konkursą ekspertų
komisijos sprendimu laimėjo architektų

studija „Processoffice“. Projekto autoriai:
Vytautas Biekša, Adelė Dovydavičiūtė, Aistė
Galaunytė, Justinas Malinauskas. Projekto
vadovė – architektė ir paveldo specialistė
Loreta Janušaitienė.
Šis architektų biuras pastaraisiais metais
įgyvendino kelis reikšmingus ir puikiai įvertintus architektūros ir ekspozicinius projektus. 2015 m. Nacionalinio Latvijos meno muziejaus rekonstrukcija ir išplėtimas
įvertintas kaip Latvijos metų statinys, pelnė didįjį prizą ir buvo išrinktas tarp penkių geriausių 2015–2018 m. Centrinės ir
Rytų Europos rekonstrukcijos projektų. Architektų biuras taip pat rengia ir įgyvendina tarpdisciplininius architektūros bei
ekspozicijų projektus, vienas iš jų – 2016 m.
duris atvėręs Valstybės pažinimo centras.
Idėjinis projekto pagrindas

A

rchitektų siūlomame rotušės atnaujinimo projekte stipriai akcentuojamas atvirumo dėmuo, kuris pasireiškia
tiek erdviniu, tiek idėjiniu pastato atvėrimu.
Po kapitalinio remonto visuomenei taps
atviros iki šiol nematytos erdvės, pastatas
taip pat bus pritaikytas specialiųjų poreikių
turintiems lankytojams. Apvalydami rotušę
nuo nereikalingų pertvarų ir nevertingų
LIETUVOS MUZIEJAI 2019’3
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interjero detalių, architektai būsimajai ekspozicijai suteikia erdvės ir naujų galimybių.
„Kauno miesto muziejaus misija – kurti kiekvieno įsitraukimui, pažinimui ir dalijimuisi atvirą erdvę, kurioje būtų pasakojamos Kauno, jo miestiečių ir svečių
istorijos. Siekiame, kad dar iki taip laukiamų
2022 metų, kuomet Kaunas taps Europos
kultūros sostine, visus galėtume pakviesti
į atsinaujinusį Rotušės skyrių, kuriame ketiname ne tik moderniai pristatyti Kauno
istoriją ir raidą, bet ir kalbėti apie šiandienos
miestą, jo viziją ir dabartinius jame vykstančius procesus“, – teigia Kauno miesto
muziejaus direktorius Gabrielius Sužiedėlis.
Architektų parengtas projektas pasižymi nedidele intervencija į dabartinį pastatą ir jį tausojančiais sprendiniais. Siekiama išsaugoti ir atskleisti vertingąsias
pastato savybes, anksčiau įgyvendintų
rekonstrukcijų ir pastatą keitusių epochų
atgarsius, taip sudarant galimybę pažinti
istoriją iš arti.
Intervencijos daromos mažiausiai jautriose pastato vietose, siekiant nepažeisti
autentiškų konstrukcijų. Liftas, sujungsian-

tis visus pastato aukštus ir leisiantis lankytojams lengvai persikelti iš vieno aukšto į
kitą, yra vienas didžiausių planuojamų pokyčių. Dar vienas ir bene drąsiausias pokytis – stiklinis tūris rotušės palėpėje. Taip
formuojama nauja erdvė, kurioje bus pristatoma muziejaus ekspozicija, galės vykti
laikinos parodos, kiti renginiai. Iki šiol palėpė buvo mažiausiai paliesta vykusių pastato restauracijos ir rekonstrukcijos procesų,
todėl pasirinktas jos įveiklinimo būdas leido
sukurti 190 kv. m. erdvę komfortiškai gėrėtis autentiška stogo konstrukcija nė kiek jos
nekeičiant.
Ekspozicijos atnaujinimas

R

otušės pastatas pelnytai vadinamas
vienu iš svarbiausių Kauno miesto
simbolių. Jame bus siekiama išlaikyti ir darniai sujungti muziejaus, miesto reprezentacijos, santuokų registravimo ir turizmo
informacijos funkcijas – muziejus su „Kaunas IN“ biuru dalysis vienu lankytojų informacijos centru, o Baltojoje salėje bei kitose
patalpose ir toliau bus registruojamos civilinės santuokos.
Vienas svarbiausių rotušės atnaujinimo
tikslų – Kauno miesto muziejaus ekspozicijai skirto ploto išplėtimas. Ekspozicijoms
projekte numatyta kiek daugiau nei 890
kv. m ploto. Dar 2019 m. rudenį Kauno
miesto savivaldybės administracija ketina
skelbti šio Kauno miesto muziejaus skyriaus
ekspozicijos sukūrimo ir įrengimo paslaugų
viešąjį konkursą, kurio dalyviai bus kviečiami siūlyti ekspozicijos, kuri įkvėptų mąstyti
apie Kauną, jo praeitį, dabartį, ateitį ir
skatintų norą tyrinėti bei kurti šį miestą, koncepciją.
			
■

Projektinių pasiūlymų vizualizacijos.
Projekto rengėjas: Processoffice.
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Kuriamas Medinės miesto
architektūros muziejus
Donata ARMAKAUSKAITĖ
Birutė VAGRIENĖ

V

ilniaus memorialinių muziejų direkcija įgyvendina
projektą „Medinės architektūros paveldo muziejaus
Vilniuje, Polocko g. 52, sukūrimas“. Jo metu Užupyje bus
sukurtas ir lankytojams duris atvers naujas traukos centras –
Medinės miesto architektūros muziejus (MMAM).

Unikalus medinis pastatas Polocko g. 52 Vilniuje.
D. Armakauskaitės nuotr.

M

uziejuje planuojama vykdyti kultūrinę, edukacinę ir mokslinę veiklą, taip pat jame bus įsteigtas konsultacijų
centras, teikiantis pagalbą medinių pastatų
savininkams ir gyventojams.
Ilgai brandinta idėja

A

pie būtinybę išsaugoti unikalius Vilniaus medinės architektūros pastatus kalbėta ne vieną dešimtmetį: 2004 m.
paruošti „Vilniaus miesto centrinės dalies
medinės architektūros paveldo apsaugos
strategijos metmenys“, o 2006 m. patvirtinta
„Medinės architektūros paveldo apsaugos
strategijos įgyvendinimo programa“, kurioje,
siekiant tinkamo programos koordinavimo

ir įgyvendinimo užtikrinimo, buvo siūloma įsteigti juridinį asmenį – medžio kultūros centrą
(muziejų). Tik po daugiau nei
dešimtmečio, 2018-ųjų spalio
17 d. Vilniaus miesto tarybos
sprendimu buvo pritarta Medinės
miesto architektūros muziejaus
steigimui, jį įkuriant mediniame
kultūros paveldo objekte – Polocko g. 52 esančiame pastate.
Kadangi šio ypatingos architektūrinės vertės pastato ir unikalaus medinės XIX a.
architektūros pavyzdžio būklė – avarinė,
Vilniaus memorialinių muziejų direkcija
2018 m. pateikė paraišką 2014–2020 metų
Europos Sąjungos (ES) fondų investicijų
veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško
užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje
skatinimas“ 07.1.1-CPVA-K-306 priemonės
„Modernizuoti viešąją ir privačią kultūros
infrastruktūrą“ finansavimui gauti.
Vilniaus miesto savivaldybės Ekonomikos ir investicijų departamento ES projektų
koordinavimo skyriaus rengta paraiška
buvo sėkminga, tad Vilniaus memorialinių
muziejų direkcija 2019 m. gegužės 7 d.
pasirašė projekto finansavimo sutartį ir
pradėjo projekto įgyvendinimo veiklas.
Projekto vertė – 1.183.597,81 Eur, iš kuLIETUVOS MUZIEJAI 2019’3
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Vizualizacija iš techninio projekto „Kultūros paskirties pastato Polocko g. 52, Vilniuje,
rekonstravimo projektas“. Aut. Vincas Brezgys, SĮ Vilniaus planas.

rių 676.606,63 Eur yra Vilniaus miesto sa- dinukų išskirtinumas – stilistikos, atspinvivaldybės biudžeto lėšos, o 506.991,18 Eur dinčios mieste susikertančias skirtingas
kultūras, daugialypiškumas. Lankytojai taip
– ES finansavimo lėšos.
pat galės susipažinti su statybai tinkamos
ir Lietuvoje daugiausiai naudojamos mePastato tvarkymas ir muziejaus
dienos rūšimis, istoriniais medžio apdirbimo
ekspozicijų įrengimas
įrankiais, medinių miesto namų statybos
rojekto įgyvendinimo metu bus at- technologijomis. Pasitelkiant Lietuvos ir
likti unikalaus medinės architektū- užsienio šalių pavyzdžius, MMAM taip pat
ros paveldo objekto tvarkymo darbai, o bus pristatoma šiuolaikinė medinė miestų
pastato viduje bus įkurdintas Medinės architektūra, šiuolaikinės medinių namų
miesto architektūros muziejus (MMAM), statybos technologijos, inovacijos, vizijos.
pristatysiantis inovatyvias ir kūrybiškas Ekspozicijose bus siekiama parodyti mediekspozicijas, skatinančias domėtis ir pamilti nės architektūros trūkumus bei privalumus
medinę miestų architektūrą bei jos paveldą. – tvarumą, ekologiškumą, ekonomiškumą ir
Tvarkybos darbus atliekančiam rango- kt.
Didelis dėmesys bus skiriamas pastavui keliami itin aukšti kvalifikaciniai reikalavimai, turintys užtikrinti, kad būtų to, kuriame įsikurs MMAM, istorijai: bus
tinkamai atliekami būtini architektūriniai, pristatomi šio unikalaus architektūros papolichrominiai ir kiti tyrimai, išsaugota kiek veldo objekto projektai ir statybos etapai,
įmanoma daugiau autentiškų pastato dalių namo savininkų ir jame gyvenusių nuoir dekoratyvinių elementų. Sutvarkytas pa- mininkų istorijos, artimiausios aplinkos
statas turi tapti tinkamos medinukų tvar- – medinio Užupio kultūrinio gyvenimo
kybos pavyzdžiu, padedančiu įkvėpti kitus ypatumai. Pastato tvarkybos darbai bus
medinių pastatų savininkus ir gyventojus fiksuojami ir dokumentuojami, o pats
medinuko tvarkybos procesas pristatomas
tinkamai rūpintis savo namais.
MMAM ekspozicijose bus pristatomas ekspozicijoje, papildant ją informacija ir
sostinėje išlikęs medinės architektūros rekomendacijomis, kaip tinkamai rūpintis
paveldas, atskleidžiami pagrindiniai jo mediniais namais.
Ši ekspozicijos dalis glaudžiai siejasi su
susitelkimo arealai ir Vilniaus miesto me-

P
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Unikalus paveldo objektas

P

astatas Polocko g. 52 yra unikalios
medinės XIX a. architektūros ir
ypatingos architektūrinės vertės pavyzdys
– namas puoštas menine drožyba, kuriai
Vilniuje neprilygsta joks kitas medinis
pastatas. 1876 m. pagal Vilniaus miesto
dūmos patvirtintą statybos brėžinį (projektą)
kolegijos patarėjo našlė Marija Šulska
(Šulskaja) iš Vilniaus Šv. Dvasios stačiatikių
vienuolyno nuomojamame sklype (miesto 614 istorinėje posesijoje, Polocko gatvėje), pradėjo statyti vieno aukšto medinį
gyvenamąjį namą ir ūkinį pastatą. Brėžinys
nepasirašytas, tačiau valdos statybos archyvinės bylos dokumentuose yra įrašas,
kuriame nurodoma įrašyti inžinieriaus architekto Ivano Levickio (Ivan Levickij, 1830–
1894) pavardę. Pagal šį statybos brėžinį
buvo pastatytas vieno aukšto, dviejų galų
utilitarus medinis gyvenamasis namas
su akmenų mūro pamatu ir medinėmis
langinėmis, apkaltas medinėmis lentelėmis,
ir ūkinis pastatas (orig. сарай).
1887 m. Boleslovas Šulskis, gavęs
Miesto dūmos leidimą, pagal inžinieriaus
Antonovičiaus projektą pristatė namo antrąjį aukštą (mezoniną). Statant buvo pakeisti
lodžijos medinių ažūrų raštai, tad pastato
puošyba skiriasi nuo numatytos projekte.
1887 m. rekonstrukcijos brėžinyje yra pažymėtas ir lauko tualetas, suprojektuotas
teritorijos rytinėje dalyje.
Vėliau pastate gyveno nuomininkės

Helena ir Malvina Zdebski, o nuo 1920 m.
sklypą nuomojosi Mykolas Čepas. 1939 m.,
tikriausiai M. Čepui mirus, jo sūnus Jonas
Čepas ir Stanislava Budrykova (Budryk) kreipėsi į Vilniaus miesto teismą dėl teisės išpirkti 1300 kv. m ploto posesiją Polocko g. 52
iš žemės savininko Šv. Dvasios vienuolyno.
Po 1939 m. sklypo savininku jau yra vadinamas J. Čepas, nors namų knygoje namo
savininke nurodyta Stanislava Budryk.
Vilniaus miesto valdyba rūpinosi, kad
savininkai savo nekilnojamąjį turtą prižiūrėtų, medinius namus dažytų aliejiniais
dažais, apkaltų lentelėmis. Tokį nurodymą
1939 m. yra gavęs ir J. Čepas, nors paskutinį
kartą namą buvo perdažęs 1938 m.
Archyvuose yra išlikęs jo susirašinėjimas su
miesto valdyba, kuri leido darbus nukelti į
1940 metus. 1939 m. name buvo tvarkomos
visos krosnys, nudažytas mezoninas ir namo
skardos lakštų stogas, tačiau reikalavimas
mezoniną apkalti medinėmis lentelėmis
nebuvo įvykdytas.
Pastate buvo įrengti 5 nuomojami butai,
kurių nuosavybės teisę sovietmečiu perėmė
valstybė, vėliau šie butai buvo privatizuoti.
Naujieji gyventojai pastatu nesirūpino, jame
niekada nebuvo atlikti jokie tvarkybos darbai. Greičiausiai dėl šios priežasties pastate
iki šiol išliko ir projekto įgyvendinimo metu
bus išsaugoti autentiški vertingi pastato
interjero ir eksterjero elementai: ažūriniai
mezonino puošybos raižiniai, langų apvadai
ir langinės, namo langai su furnitūra, vidinės
pastato durys, karnizai kambariuose, rozetė,
trafaretinė sienų tapyba ir kt.
Polocko g. 52 namų ir registracijos
knygose išliko per šimtą butų nuomininkų
pavardžių. Tarp jų – XX a. 3-ajame dešimtmetyje čia gyvenę aktoriai Konstantyn
Markovski, Jadvyga Minska, literatė Zofija
Bykova.
				
■
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MMAM planuojama vykdyti konsultacine
veikla medinių namų savininkams ir gyventojams: pasitelkiant Lietuvos ir užsienio partnerius ketinama organizuoti
konsultacinius seminarus, dirbtuves ir renginius, padedančius geriau pažinti medinę
architektūrą, jos priežiūros bei tvarkybos
procesus.
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Modernus žvilgsnis į šiuolaikinį
muziejaus lankytoją
Arminas ŠILEIKIS

M

arju iš Estijos jau beveik pasiruošusi. Ji dėvi
geltoną kepuraitę, prie kurios pritvirtintas mobilusis
telefonas. Netrukus moteris
įžengs į Latvijos šimtmečiui
skirtą parodą, kuri pristatoma
Latvijos nacionaliniame istorijos muziejuje.

M

arju ketina nufilmuoti savo apsilankymą, o po to ji bus pakviesta
duoti interviu – kartu su ja peržiūrėdami medžiagą, mes klausinėsime, ką ji pamatė, kaip
jautėsi vienoje ar kitoje parodos salėje, kas
ją nustebino ir kaip ji įvertintų (skalėje nuo
–2 iki 2) kai kuriuos parodos momentus. Tai
– tik viena iš šių metų Baltijos muzeologijos
mokyklos dalių.
Baltijos muzeologijos mokykla – nuo
2004 m. kasmet vykstantis tarptautinis projektas, skirtas Lietuvos, Latvijos ir Estijos
muziejininkų profesiniams gebėjimams tobulinti ir jų kultūriniam bendradarbiavimui skatinti.
Šiemet dalyvauti Baltijos muzeologijos
mokykloje konkurso būdu buvo pakviesta
po 10 asmenų iš Lietuvos ir Estijos ir 15 – iš
Latvijos. Jūrmaloje, kurortiniame Latvijos
mieste, muziejininkai praleido savaitę – nuo
birželio 16 iki 22 d. Ir nors prieš vykdami
juokavome, kad važiuojame gerai pailsėti,
mėgautis jūra nebuvo kada, mat latviai
sudarė labai intensyvią mokymų programą.
Vesti paskaitų ir užsiėmimų pakvietė lektorių
iš Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos. Mo12
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J. Šakare nuotr.

kymai, pavadinti „Muziejus, lankytojas ir
visuomenė“, truko nuo ankstaus ryto iki pat
vakaro, ir net po to tie, kas norėjo, dar galėjo
lankytis Jūrmaloje esančiuose muziejuose ar
dalyvauti ekskursijose.
Diana Walters iš Didžiosios Britanijos visus muzeologijos mokyklos dalyvius kvietė
diskutuoti apie tai, kas yra muziejus šiuolaikiniame pasaulyje. Lektorė atkreipė dėmesį, kad vienos ar kitos šalies išsaugotas
paveldas šiandien gali būti panaudojamas
kaip ginklas, kad populiarindami paveldą
prisidedame ir prie jo nykimo (Venecijos
miesto atvejis), kalbėjo ir apie tai, kaip muziejuje pristatomas paveldas aktualizuoja
problemas ir temas, kurias būtume linkę
nutylėti (pavyzdžiui, sąmoningas vengimas
šalies istoriniame naratyve pristatyti LGBT
bendruomenę ar kitokios odos spalvos
žmones).
Lektoriai iš Prancūzijos ne tik skaitė
teorines paskaitas, bet ir vedė praktinius
užsiėmimus. Danielis Schmittas ir Muriel
Meyer-Chemenska dalijosi muziejaus lankytojų tyrimo, atliekamo remiantis jų sukur-

A. Šileikio nuotr.

Pristatant tyrimo išvadas paaiškėjo, kad
lankytojų, filmavusių savo apsilankymą parodoje, potyriai buvo panašūs: dažniausiai

jie įvardijo tuos pačius parodos trūkumus
ir išskyrė beveik tuos pačius patikusius dalykus.
Lektorių iš Prancūzijos teigimu, „Remind“
metodą užtenka išbandyti su 12 asmenų,
kad suprastum, kur yra silpnoji ir stiprioji
parodos dalis, į ką žmogus reaguoja, o
kam lieka abejingas. Tiesa, tyrimas sukėlė ir
nemažai diskusijų: ar muziejus turi pataikauti lankytojui, jo skoniui? Ar muziejuje pristatomi dalykai visuomet turi dirginti lankytojo jausmus? Kuo panašūs muziejaus
lankytojai?
Kad ir kaip atsakytume į šiuos klausimus,
po šiųmetės Baltijos muzeologijos mokyklos aišku viena – būtina siekti suprasti,
kas yra muziejaus lankytojas ir kaip jis mus
vertina. Grįžtamasis ryšys padeda analizuoti
kasdienį mūsų darbą (analizuodami juos,
analizuojame save), suprasti, kokį poveikį
darome lankytojams, taip pat geriau suvokti
mūsų kasdienio darbo reikšmę bei prasmę
ir pamatyti, ar muziejus šiandieninėje visuomenėje iš tiesų atlieka savo funkciją.
Remiantis mokymų metu pristatytais
tyrimais galima teigti, jog tipiškas muziejaus lankytojas (bent jau Vakarų pasaulyje)
yra: dažniau moteris nei vyras; 25–54 metų
amžiaus; didžioji dalis lankytojų yra dirbantys asmenys ir dažniausiai žmogus muziejuje apsilanko ne vienas. Estai netgi padarė
tyrimą siekdami išsiaiškinti, kas nelanko
muziejų – pasirodo, rečiausiai juos lanko senyvesnio amžiaus vyrai. Nelankantys muziejų teisinasi, kad ten neužsuka, nes neturi
laiko, juos kankina sveikatos problemos,
muziejus yra jiems nepatogioje vietoje.
Kitais metais Baltijos muzeologijos mokykla vyks Estijoje. Siūlau nepraleisti progos, nes, esu tikras, bus ką nauja sužinoti ir
išmokti.				
■
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tu „Remind“ metodu, patirtimi: lankytojas
apsilanko muziejuje dėvėdamas specialius
akinius, fiksuojančius, kur krypsta ir ties kuo
bei kaip ilgai sustoja lankytojo žvilgsnis.
„Remind“ metodas gali būti modifikuotas (jei tyrimui būtų naudojami įprastiniai
kasdienybėje naudojami technologiniai
prietaisai – filmuojantis išmanusis telefonas
ar GoPro kamera) arba originalus, kai dirbama su specialia technika, kurios pagrindinė
dalis – ne tik lankytojo žvilgsnio trajektoriją
fiksuojantys akiniai, bet ir kompiuterinė
programa, pateikianti daugiau informacijos:
kiek laiko lankytojas praleido vienoje ar
kitoje parodos dalyje, kas apsilankymo metu labiausiai prikaustė dėmesį.
35 Baltijos šalių muziejininkai, susiskirstę į kelias grupes, lankytojo patirtį
nustatantį „Remind“ metodą išbandė Latvijos nacionaliniame istorijos muziejuje.
Apžiūrinėdami Latvijos nepriklausomybės
šimtmečiui skirtą parodą, keli muzeologijos
mokyklos dalyviai nufilmavo savo apsilankymą, o po to kartu su jais peržiūrint
filmuotą medžiagą buvo aiškinamasi, kodėl
lankytojas sureagavo į vienokius ar kitokius
parodos akcentus ir kodėl kitiems liko
abejingas.

13

Bendradarbiavimas

(Ne)matyti Lenkijos muziejai
Rasa AUGUTYTĖ

L

ietuvos muziejų asociacijos (LMA) Vadybos sekcija liepos
8–12 d. organizavo stažuotę-studijinę kelionę „Lenkijos
muziejų inovacijos ir jų pritaikymas Lietuvos muziejų modernizavime“.

Į

stažuotės maršrutą įtraukti net 5
inovatyviausi Lenkijos muziejai, tarp
jų – Gdynės emigracijos muziejus, Antrojo
pasaulinio karo muziejus ir Europos solidarumo centras (Gdanskas), POLIN muziejus ir Koperniko mokslo centras (Varšuva). Šie milijoninius lankytojų srautus
skaičiuojantys muziejai yra sulaukę pripažinimo ne tik savo šalyje, bet pastebėti
ir tarptautiniu mastu. Studijinėje kelionėje
dalyvavę beveik pusšimtis muziejininkų
susitiko su šių muziejų vadovais ir jų
komandų nariais.
Pirmasis susitikimas vyko Antrojo pasaulinio karo muziejuje. Su direktoriaus
pavaduotoju prof. Grzegorzu Berendtu
bei ekspozicijų ir parodų skyriaus vadovu
Bartłomiejumi Garba kalbėta apie iššūkius,
su kuriais muziejaus komanda susidūrė
rengdama ekspoziciją, atskleidžiančią tragiškiausias pasekmes šaliai turėjusį įvykį –
Antrąjį pasaulinį karą.
Europos solidarumo centro vadovas Ba-
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silis Kerski neslėpė džiaugsmo, kad galėjo
muziejininkams iš Lietuvos papasakoti apie
sėkmingą, tik kelis dešimtmečius menančios istorijos aktualinimo pavyzdį – ekspozicijoje patraukliai perteikta Lenkijos valstybei laisvę iškovojusio „Solidarumo“ judėjimo
istorija.
Gdynės emigracijos muziejuje bendrauta su kolegomis, dalyvavusiais ekspozicijos
kūrimo procese, todėl vertingi buvo jų pasakojimai ir pasidalijimas savo patirtimi.
Lenkijoje, kaip ir Lietuvoje, emigracija kėlė
ir tebekelia didelius ekonominius ir socialinius iššūkius.
Su stažuotės dalyviais taip pat susitiko
POLIN muziejaus direktorius Zygmunt
Stępiński bei charizmatiška ekspozicijų ir
parodų skyriaus vadovė Joanna Fikus. Jie
pasakojo apie muziejaus kūrimo procesą,
pristatė taikytas inovacijas. Susitikimo
dalyviai diskutavo apie jautraus praeities
pateikimo moderniuose muziejuose problematiką, darnią kaimynystę, aptarė įstai-

gos valdymo ir net muziejaus lankytojų patikros klausimus.
Koperniko mokslo centro vadovas Robertas Firmhoferis dalijosi gerąja patirtimi
kuriant mokslo aktualinimo centrą Lenkijoje. Lietuvoje šis procesas dar tik pradedamas
vykdant „Mokslo salos“ projektą.
Stažuotės metu muziejininkai dalyvavo
dviejose diskusijose: „Kokio muziejaus
reikia Lietuvai?“ ir „Ko galime pasimokyti
iš kaimynų?“ Atsakymai į šiuos aktualius
klausimus rasis kiekvienam studijinės kelionės dalyviui asmeniškai sisteminant kelionėje įgytas žinias ir kompetencijas.

Bendradarbiavimas

man asmeniškai buvo išsiaiškinti Lenkijos
muziejų pakilimo per pastaruosius 15 metų
priežastis, palyginti su Lietuvos situacija,
išskirti problemiškiausius taškus ir, kadangi kartais pamiklinu publicisto plunksną,
eventualiai pasiūlyti sprendimų. Taip pat
norėjosi išsiaiškinti, kaip vyko istorijos muziejų Lenkijoje kūrimo procesas.
Susitikimų metu paaiškėjo, kad svarbiausia inovatyvių Lenkijos istorijos muziejų
bumo per pastaruosius 10–15 metų priežastis – kryptinga atminimo politika, kitaip
tariant, aiški, tvirta, keičiantis valdantiesiems nekintanti aukščiausiųjų Lenkijos
vadovų pozicija steigti naujas atminimo
institucijas ir jas finansuoti, supratimas, kad
inovatyvus istorijos reprezentavimas yra
esminis istorinės sąmonės (ir vaizduotės)
formavimo instrumentas.
Buvo svarbu įsitikinti, kad kiekvieną iš

Dr. Zigmas VITKUS

A

pie tai, ar išvyka pavyko, galima
spręsti iš to, ar, praėjus ilgesniam
laikui, nori ją prisiminti. Nors nuo studijinės
kelionės į Varšuvą, Gdanską ir Gdynę jau
praėjo keli mėnesiai, prisipažinsiu, į tą savaitę mintimis vis sugrįžtu. Apsilankymas
buvo išties praturtinantis: užmegzti arba atnaujinti ryšiai su kitų muziejų darbuotojais,
pasidalyta patirtimi, pamatyta daug inovatyvių ekspozicijų sprendinių, kuriais
bus galima remtis (arba nesiremti) kuriant
ekspozicijas Lietuvoje.
Vienas svarbiausių šios kelionės tikslų

aplankytų muziejų kūrė specialiai tam tikslui
sudaryta keliolikos įvairių sričių specialistų
komanda, kuri pradėdavo ir užbaigdavo
projektą. Tai leido užtikrinti nuoseklų, efektyvų, dinamišką kūrybos procesą ir per gana
trumpą laiką įgyvendinti didelio masto projektus, kas nebūtų pavykę, jei, tarkime, tie
patys žmonės būtų dirbę ir koordinatoriais,
ir tekstų rašytojais, ir ekspertais.
LIETUVOS MUZIEJAI 2019’3
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Kelionės metu vykusiose diskusijose
iškristalizavome ir vieną „kita vertus“. Tai,
jog Lietuvoje vis dar nėra tokių inovatyvių
muziejų kaip Lenkijoje, gali būti ir privalumas – lietuvių specialistai jau dabar gali
matyti, kokių dalykų, kuriant ekspozicijas,
reikėtų vengti. Viena pagrindinių taisyklių,
dėl kurios veik nesiginčyta – „mažiau
yra daugiau“. Nereikia stengtis lankytojų
priblokšti objektų, ekranų, garsų gausa,
reikia sudaryti jiems galimybę įsigilinti į
ekspoziciją.
Kalbant apie interaktyvių priemonių
muziejų ekspozicijose klausimus prieita
daugiau mažiau bendros išvados, jog tokių
priemonių naudojimas negali būti savitikslis, vien siekiant sau ir kitiems parodyti –
„štai kokias technologijas mes taikome“.
Svarbiausias principas, kuriuo turėtume
remtis – priemonė (technologija) neturėtų
užgožti objekto, kurį jai patikėta atskleisti.
Kartais geriausias eksponatas yra tiesiog iš
bulvių suformuota siena.
Pagrindinis šios studijinės kelionės klausimas – „Kokio muziejaus reikia Lietuvai?“
skambėjo ne kartą (ačiū stažuotės progra-

mos vadovui Kauno miesto muziejaus direktoriui Gabrieliui Sužiedėliui už konceptualumą).
Kaip muziejaus, reprezentuojančio Lietuvos žydų istorijos paveldą, atstovas kėliau
sau konkretesnį klausimą – „Kokio Holokausto muziejaus reikia Lietuvai?“ ir atsakiau, jog mums reikia bent trijų tokių muziejų: naujo Holokausto Lietuvoje muziejaus,
naujo Vilniaus geto muziejaus (nesuplakant
jo su Holokausto Lietuvoje muziejumi,
nes tai susilpnintų abu dėmenis) ir naujo
muziejaus Panerių memoriale. Šiuos tris
nacionalinius atminimo centrus papildytų
šiuo metu Šeduvoje kuriamas muziejus
„Dingęs štetlas“ ir Kauno IX forto muziejus,
kuriame, kaip žinia, veikia sovietinės ir nacių
okupacijų ekspozicija. To visiškai pakaks.
Lenkijai pavyko sukurti stiprią muziejų
kultūrą. Ar pavyks Lietuvai? Su tam tikra
atsargumo įvairių pažangos strategijų atžvilgiu doze vis dėlto būčiau linkęs pritarti
diskusijose skambėjusiai minčiai, jog mums
reikia nacionalinio susitarimo dėl muziejų –
svaraus dokumento, kuriame atsispindėtų
pažadas sukurti keletą inovatyvių istorijos
muziejų, kuriuose apsilankęs niekas neliktų abejingas – nei taksi vairuotojas, nei mokinys, nei senjoras. 		
■
Lietuvos muziejininkų studijinės kelionės į Lenkiją
akimirkos. R. Vaitkaus nuotr.
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Atnaujinta Nacionalinės dailės
galerijos ekspozicija

L

iepos viduryje lankytojams duris atvėrė atnaujinta Nacionalinės dailės galerijos (NDG) nuolatinė ekspozicija.

S

varbiausios reprezentacinę ir edukacinę funkciją atliekančios meno
erdvės atnaujinimas – iš tiesų reikšmingas
stabtelėjimas tarpinėje stotelėje, minint
galerijos veiklos dešimtmetį.
Šia darbų ir perspektyvų įvertinimo
proga NDG žiūrovus kvietė į išskirtinę
kelionę, paženklintą šūkiu „Atgal į ateitį 10“.
Kelionės maršrutą sudarė ne tik atnaujinta
XX a. antrosios pusės–XXI a. modernaus ir
šiuolaikinio Lietuvos meno ekspozicija, bet
ir jos tęsinys – iki vasaros pabaigos veikusi
paroda „Saldus ateities prakaitas“. Abu
projektai kvietė keliauti dviejomis kryptimis, siūlydami naują žvilgsnį į istoriją ir
žadindami ateities vizijas.

Nuolatinė ekspozicija apima laikotarpį
nuo XIX a. pabaigos iki šių dienų ir
yra išsidėsčiusi 11-oje salių. Atnaujinti
pagrindinę dailės gyvenimo pasakojimą
atspindinčią erdvę – didelė ir atsakinga
užduotis, pareikalavusi naujo požiūrio
paieškos ir kėlusi daug diskusijų. Kadangi
per dešimtį galerijos veiklos metų buvo
padaryta naujų, reikšmingų meno istorijos

tyrimų, surengta parodų, leidusių naujai
pažvelgti į susiformavusi dailės gyvenimo
kanoną ir kvestionuoti kai kuriuos jo
aspektus, rodėsi reikalinga pasiūlyti į naujai
kuriamą ekspozicijos pasakojimą įjungti
daugiau galimų naratyvų, atsisakant linijinio pasakojimo modelio.
Ekspozicijos, apimančios laikotarpį
nuo Antrojo pasaulinio karo iki dabarties,
koncepcinę sąrangą kartu su galerijos vadove dr. Lolita Jablonskiene ir muziejininke Jolanta Marcišauskyte-Jurašiene buvo
pakviestos kurti menotyrininkės dr. Agnė
Narušytė ir Laima Kreivytė.
Parodos architektūrinio pavidalo kūrėjams – jaunosios kartos architektams Onai
Lozuraitytei ir Petrui Išorai pavyko įtaigiai
perteikti „permąstomos dailės istorijos“
idėją, pasitelkus ekspozicinės įrangos
antrinio panaudojimo principą. Parodos
architektūroje puoselėtas tvarumo siekis
– daugelis ekspozicijos architektūrinių
elementų kurti pritaikant detales, naudotas
prieš tai rengtose NDG parodose. Taip įnešta
žiūrovų įsitraukimą skatinančių naujovių,
tokių, kaip stumdoma siena, leidžianti
pasirinkti „savo pasakojimo“ versiją.
Vienas esminių atnaujinimo siekių
– modernų ir šiuolaikinį Lietuvos meną
pristatyti sudėtingų XX a. antrosios pusės–
XXI a. politinių, socialinių, kultūrinių šalies
bei pasaulio įvykių kontekste. Parodos
kuratorių žvilgsnio centre – modernybės
pasaulėvaizdis, jo atspindys prieštaravimų
kupiname sovietmečio Lietuvos meniniame gyvenime, dailės kūriniuose ir transforLIETUVOS MUZIEJAI 2019’3
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macija po nepriklausomybės atgavimo plačiai išsiskleidusiame šiuolaikiniame mene.
Daugiaplanis pasakojimas atspindi kontrastų ir netolygumų kupiną dailės gyvenimo
raidą, suskirstytą į teminius skyrius: „Sprogimas“, „Modernizacijos projektai“, „Krizė ir
maištas“, „Virsmas“ ir „Šiuolaikybė: kritika ir
vaizduotė“.
Kiekvienos temos atspirties tašku pasirinktas vis kitas šiuolaikinio meno kūrinys –
nuo Roberto Antinio jaun. paminklo Romui
Kalantai modelio, Indrės Šerpytytės meninio
projekto, reflektuojančio KGB / NKVD nusikaltimų atmintį iki Artūro Railos „Žemės
galios“. Reflektyvus, kritiškas žvilgsnis kelia
atvirus klausimus ir kvestionuoja vienos tiesos egzistavimo galimybę. Nors jaučiama
įvykių chronologinė raida, vietomis ji sąmoningai ardoma arba pateikiami du–trys
chronologiškai vienalaikiai, tačiau mentaline prasme vienas kitam prieštaraujantys
reiškiniai, tokie, kaip oficialioji kultūra
sovietmečiu ir jai nepavaldūs individualūs
menininkų eksperimentai, naujojo meno
pakilimas ir greta išlikęs savitas tradicionalizmas, feministinio meno apraiškos.
Atnaujinta ekspozicija siūlo susipažinti
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su 150-ies įvairių kartų Lietuvos ir egzilio
dailininkų kūryba – tapyba, skulptūra, grafika, fotografija, tekstile, objektais, instaliacijomis, videomenu, kino filmais ir kitais
kūriniais, tarp kurių – ir mažai žiūrovams žinomi, retai matomi eksponatai.
Daugiasluoksnio pasakojimo kūrimo intenciją atspindi kuratorių pasirinkimas eksponuoti ne tik Lietuvos dailės muziejaus
rinkiniui priklausančius kūrinius. Ekspoziciją
svariai papildo darbai iš Valstybinio Vilniaus
Gaono žydų muziejaus, Lietuvos nacionalinio muziejaus, Vilniaus dailės akademijos
muziejaus, Vilniaus universiteto bibliotekos,
Jono Meko vizualiųjų menų centro, privačių
rinkinių – „Lewben Art Foundation“, „BTA
Art“, Audronės ir Mariaus Vaupšų kolekcijos
bei pačių menininkų dirbtuvių.
Mąstant apie ekspozicijos ateitį, neatsisakoma ją atnaujinti dažniau, vietoje
kai kurių (ypač – šviesai jautresnių) kūrinių
įterpiant naujus, žiūrovams iki šiol dar nematytus.
				
■
NDG informacija
Atnaujintos ekspozicijos fragmentai.
G. Grigėnaitės nuotr.

Nauji muziejai, ekspozicijos

Kazio Varnelio namuose-muziejuje
keičiasi lankymo modelis

N

uo liepos mėnesio apsilankyti optinio meno meistro
Kazio Varnelio namuose-muziejuje tapo paprasčiau –
lankytojų patogumui prailgintas muziejaus darbo laikas, o
į pagrindines sales dabar jau galima patekti be išankstinės
registracijos.
Pasikeitęs lankymo pobūdis

L

ankytojai Kazio Varnelio namuosemuziejuje nuo šiol laukiami nuo
antradienio iki sekmadienio 10–18 val.
Savarankiškai apsilankyti nuo šiol galima
muziejaus erdvėse, kuriose eksponuojami
charakteringiausi K. Varnelio optinio meno

darbai ir pristatoma dalis jo kolekcijos.
„Tikimės, kad pasikeitusi muziejaus
lankymo tvarka didins pasaulyje įvertinto,
tačiau Lietuvoje ne kiekvienam žinomo
dailininko ir jo per daugiau nei 50 metų
sukauptos unikalių meno kūrinių kolekcijos
žinomumą ir prieinamumą“, – pristatydama
naują lankymo modelį kalbėjo Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė dr. Rūta Kačkutė.
Dėl unikalios aplinkos, kuriančios namų
atmosferą, ir nestandartinio meno kūrinių
eksponavimo principo likusi muziejaus dalis
ir toliau bus lankoma tik su gidu, užsisakius
ekskursiją. Priklausomai nuo pasirinktos
ekskursijos – apžvalginės arba išplėstinės –
pobūdžio lankytojams atsivers ir išskirtinės
erdvės: asmeninė menininko biblioteka ir
studija, kurioje jis kūrė iki mirties 2010 m.
LIETUVOS MUZIEJAI 2019’3
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Kiekvieną vasaros šeštadienį įsigijus
muziejaus bilietą buvo galima dalyvauti
nemokamose ekskursijose po 14 iš 43 muziejaus kambarių.

rį sudaro daugiau nei 300 žemėlapių.
Įspūdinga ir asmeninė dailininko biblioteka,
kurioje – per 9 tūkst. leidinių: lituanistikos,
meno istorijos veikalai, grožinė literatūra,
knygotyros studijos.

Unikalus menininkas ir jo kolekcija

D

ailininkas K. Varnelis meno pasaulyje išpopuliarėjo kaip optinio
meno meistras. Septintasis ir aštuntasis
dešimtmečiai laikomi menininko aukso
amžiumi. Ankstyvosiose jo kompozicijose
vyravo juoda ir balta spalvos, vėliau atsirado
ir kitų derinių: juodos ir mėlynos, juodos ir
raudonos ir kt.
Autoriaus darbų yra Niujorko Guggenheimo, Čikagos šiuolaikinio meno, Ajovos
universiteto meno muziejuose, Detroito
ir Akrono meno institutuose, privačiose
kolekcijose. Tačiau Vilniuje įsikūrusiame
muziejuje vienoje vietoje galima išvysti
didžiausią pasaulyje dailininko kūrinių
rinkinį.
K. Varnelio namuose-muziejuje taip pat
galima pamatyti paties dailininko ištisus
5 dešimtmečius kauptą XV–XX a. Vakarų
Europos ir Rytų Azijos dailės kolekciją. Niekur daugiau Lietuvoje nepamatysite garsaus
ispanų dailininko Francisco Goya‘os darbų
originalų.
Dar viena įspūdingos K. Varnelio kolekcijos dalis – kartografijos rinkinys, ku-
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Tarptautinė konferencija

K

azio Varnelio namus pagrįstai galima vadinti pirmuoju kolekcininko
muziejumi mūsų šalyje. Nuo pat muziejaus
įkūrimo ekspozicijos koncepcija ir jos įgyvendinimu rūpinosi pats K. Varnelis. Taikydamas kontrasto principą, menininkas
sugebėjo atrasti jungtį tarp istorinių interjerų, dailės kolekcijos ir modernių optinių
abstrakcijų. Taip netikėti vizualiniai deriniai muziejuje
virsta turiningais dialogais
tarp skirtingų epochų ir stilių.
Neatsitiktinai
rugsėjo
26–27 d. būtent šiuose kolekcininko namuose-muziejuje surengta konferencija
„Akims ir sielai: privačios
meno kolekcijos Lietuvoje“.
Konferencijos tikslas – į meno
kolekcionavimą
pažvelgti

Nauji muziejai, ekspozicijos
kaip į daugiasluoksnį reiškinį, kuriame
susipina meniniai, socialiniai, ekonominiai
ir politiniai epochos ypatumai bei paties
kolekcininko asmens savybės. Taip pat norėta Lietuvos kolekcionavimo tradiciją palyginti su Vakarų Europos tendencijomis.
Konferencijoje dalyvavo mokslininkai
iš Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos, Vokietijos,
Šveicarijos Pranešimų, kurių temos apėmė
XVI–XXI a. laikotarpį, autoriai stengėsi ne
tik rekonstruoti prarastus rinkinius, bet ir
užčiuopti kolekcionavimo tradicijų poky-

čius, kolekcionavimo motyvus ir kolekcininkų pastangas per objektus konstruoti savąją
tapatybę.
Konferenciją organizavo Lietuvos nacionalinis muziejus ir partneriai – Lietuvos
kultūros tyrimų institutas ir Lietuvos dailės
istorikų draugija. 				
■

Kazio Varnelio namų-muziejaus informacija
Kazio Varnelio namų-muziejaus
ekspozicijos fragmentai. E. Čingo nuotr.
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Vytis – Lietuvos ir lietuvių
Irena NAVICKIENĖ

B

ostone gyvenantis JAV lietuvis Gintaras
Karosas 2018 m. vasarą tapo tikru atradimu
Lietuvos heraldikos specialistams.

P

asirodo, Lietuvoje parduodamos patriotinės atributikos simboliu tapęs
stilizuotas Vytis yra autorinis jo įmonės „Baltic Associates“ darbas. Iki šiol išraiškingo
raitelio autorystė Lietuvoje nebuvo žinoma.
Stilizuotą Vytį pagal G. Karoso pateiktus
pasakojimus sukūrė iš Škotijos kilęs laisvas
menininkas, hipis Dana Franzen.
2019 m. kovo 11-ąją LR Seime pristatyta
paroda „Vytis – Lietuvos ir lietuvių“, supažindinanti su per pastaruosius 4 dešimtmečius JAV išeivijoje kurtais tautiniais simboliais, puoselėta istorine atmintimi.
Daugeliui lankytojų paroda suteikė progą
sužinoti, kas sukūrė Lietuvoje populiarų
modernų „Vytį“, ant marškinėlių ir suvenyrų
spausdinamą Geležinį vilką, iš kur atkeliavo lipdukai „Žalgiris“ ar Persitvarkymo
Sąjūdį remiantys plakatai. Lietuvos valstybingumą primenantys simboliai jau 1988 m.
pasiekė laisvėjantį kraštą, buvo naudojami
daugiatūkstantiniuose mitinguose, dalis

G. Karoso įmonėje sukurtas Vytis.

iš jų puikiai prigijo ir šiandien milijoniniais
tiražais yra platinami Lietuvos pašto, naudojami „Lietuvos geležinkelių“, garsių lenktynininkų atributikoje ir kt.
Ekspoziciją pristatė pats G. Karosas, šių
simbolių kūrėjas ir organizatorius. Jis su
bendraminčiais dar prieš 40 metų rūpinosi
Amerikos lietuvių jaunimo sąjungos informacinio biuro, vėliau – kompanijų „Baltic Enterprises“ ir „Baltic Associates“ leidiniais, kūrė vaizdinę produkciją, rengė
kilnojamas parodas, bandydamas pasiekti
jau nutautėjusius išeivius, grąžinti jiems lietuvišką dvasią.
G. Karosas rūpinosi ir specialiais leidiniais
anglų kalba, skirtais Amerikos politikams.
Specialiai šiai parodai nuotraukas atsiuntė
prezidentų Ronaldo Reigano ir Džordžo Bušo bibliotekos-muziejai Kalifornijoje ir Teksase. JAV lietuvių jaunimo plakatai su lietuviškais simboliais išgarsėjo visoje Amerikoje
– kai JAV vadovai juos viešai demonstravo,
Baltijos kraštų likimu ėmė intensyviai domėtis ir didžioji Vakarų spauda.
Ekspozicija keliauja po Lietuvą: jau rodyta Kauno miesto, Alytaus kraštotyros
ir kituose muziejuose, vėliau pasieks savivaldybių bibliotekas, kultūros centrus. Po
to šie unikalūs dokumentai bus parodyti
ir išeivijos centruose, dar kartą primenant,
kokią didelę dvasinę paramą Vakaruose
gyvenantys lietuviai teikė kraštui sovietų
okupacijos laikotarpiu ir Sąjūdžio metais. ■
G. Karoso įmonės išleistas lipdukas – JAV prezidento
Ronaldo Reigano rankose. G. Karoso archyvo nuotr.
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Liublino unijai – 450

L

iublino unijos 450 m. sukakties proga Nacionalinis
muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų
rūmai ir Liublino muziejus (Lenkija) surengė tarptautinę
parodą „Liublinas – Lietuvos ir Lenkijos unijos miestas“.

L

iublino unija, sukūrusi unikalią Europoje valstybę – Abiejų Tautų Respubliką, buvo esminis įvykis Lietuvos valstybingumo raidoje. 1569 m. pasirašyta
sutartis pakeitė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos Karalystės santykius,
sukūrė dviejų valstybių konfederaciją, tačiau nepanaikino jų abiejų valstybingumo
ženklų ir svarbiausių to meto visuomenės
politinio tapatumo atributų. Šis istorinę
reikšmę turintis susitarimas yra gyvybinga
lietuvių ir lenkų tautas siejanti tradicija,
neišsemiama diskusijų versmė istorikams ir
įkvėpimo šaltinis menininkams.
Liublino unijos 450 m. sukakties proga
surengtoje parodoje eksponuojamas įspūdingas, matmenimis, menine įtaiga, simbolinėmis prasmėmis ir pavaizduotų istorinių personažų gausa išsiskiriantis garsaus
lenkų dailininko Jano Mateikos (Jan Matejko,
1838–1893) paveikslas „Liublino unija“.
Ši istorinė drobė nutapyta 1869 m.,
minint Liublino unijos 300 m. jubiliejų.
Monumentaliame paveiksle vaizduojamas
baigiamasis Liublino seimo etapas – unijos
priesaika renesansinėje Liublino pilies menėje. Ypatingas dėmesys sutelktas į Lenkijos karalių ir Lietuvos didįjį kunigaikštį
Žygimantą Augustą (1544/1548–1572), unijos iniciatorių ir rėmėją. Paveiksle meistriškai
atskleidžiami istorinės savimonės ir tapatybės akcentai, aktualūs ir reikšmingi iki šių
dienų.
Iki Antrojo pasaulinio karo paveikslas
buvo saugomas Lvovo Liubomirskių mu-

ziejuje (Ukraina), karo metais išvežtas į
Visničių, vėliau – į Žemutinę Sileziją (Lenkija). 1945 m. kūrinys perkeltas į Varšuvos nacionalinį muziejų, o nuo 1957 m.
nuolat eksponuojamas Liublino muziejuje.
2009-aisiais, minint Liublino unijos 440
metų sukaktį, paveikslas kaip svarbus parodos „Liublino unija ir jos epocha Jano
Mateikos kūryboje“ akcentas kartu su kitais
garsaus lenkų dailininko darbais buvo
rodomas Taikomosios dailės muziejuje Vilniuje.

Kartu su J. Mateikos paveikslu Valdovų
rūmuose eksponuojamos šešios dešimtys
XVII–XX a. istorinės tematikos meno kūrinių,
plačiau pristatančių Liublino miestą, garsų
įstabia architektūra, meniniu paveldu ir
istorija. 					
■
Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valdovų rūmai
informacija ir archyvo nuotr.
LIETUVOS MUZIEJAI 2019’3
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Dviejuose muziejuose –
Broniaus Leonavičiaus darbų paroda
Arminas ŠILEIKIS

L

ietuvos nacionaliniame muziejuje š. m. liepos–lapkričio
mėn. pristatoma vieno žymiausių šalies menininkų –
Broniaus Leonavičiaus (g. 1933) naujausių darbų paroda.

Ekspozicijos Lietuvos nacionaliniame muziejuje fragmentas. K. Stoškaus nuotr.

P

B. Leonavičių ir K. Donelaitį skiria
arodoje – daugiau nei 100 dailininko
apipavidalintų knygų, nepaprastu 250 metų, tačiau jungia ta pati tėviškė,
grakštumu ir dėmesiu detalei išsiskiriantys abiem kūrėjams tapusi įkvėpimo šaltiniu.
grafikos, tapybos, kaligrafijos ir skulptūros B. Leonavičiaus iliustracija „Pavasaris“.
darbai, sužavėję ne tik Lietuvos, bet ir Iš ciklo Kristijonas Donelaitis „Metai“.
Vokietijos, Norvegijos, Prancūzijos, Rusijos
žiūrovus.
Paroda pristatoma dviejose erdvėse:
Lietuvos nacionaliniame muziejuje atidaryta paroda „Istorija ir dailininkas: Bronius
Leonavičius“, o Kazio Varnelio namuosemuziejuje – „Knygos menas ir kaligrafinės
kompozicijos“.
Du kūrėjai, viena tėviškė

L

ietuvos nacionalinio muziejaus parodų erdvėje dailininkas pristato
27 iliustracijų ciklą, įkvėptą Kristijono Donelaičio „Metų“.
24
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B. Leonavičiaus iliustracija „Žiema“.
Iš ciklo Kristijonas Donelaitis „Metai“.

Tolminkiemis, kuriame gyveno K. Donelaitis, ir Vištytis, kuriame užaugo B. Leonavičius,
vienas nuo kito nutolę tik per paukščio skrydį – vos 15 kilometrų.
B. Leonavičiaus sukurtas „Metų“ ciklas
atveria panoraminius Mažosios Lietuvos
vaizdus, kuriuose dailininkas, kruopščiai
išstudijavęs įvairią to laikotarpio medžiagą,
meistriškai perteikia etnografinę aplinką,
krašto tautinius apdarus ir darbo įrankius.
„Man rūpėjo atskleisti to krašto gamtos
ir etnografinį savitumą, todėl neatsitiktinai
iliustracijose įrašyti Liudviko Rėzos ir Viliaus
Kalvaičio lietuvininkų dainų tekstai“, – pasakoja darbų autorius.

Parodų salėse

tapybos darbuose ypatingas dėmesys
skiriamas peizažui, ypač gimtojo Vištyčio
kraštovaizdžiui. Žvilgsniu sklęsdamas virš
priešais jį atsiveriančių laukų, autorius geba
įtikinamai perteikti erdvės ir laiko atstumą.
B. Leonavičiaus gimtinėje tyvuliuojantis
Vištyčio ežeras yra virtęs ne tik menininko
kūrybos šaltiniu, bet ir įrankiu. Lietuvos
nacionalinio muziejaus parodoje rodomi
ir trys skulptūriniai objektai, kuriuos menininkas sukūrė panaudojęs ežere rastus
medžius, akmenis bei kriaukles. Šie natūralūs gamtos turtai išradingai interpretuojami, suteikiant jiems naują formą ir išryškinant
medžiagiškumą.
Knygų grafikos ekspozicija

K

ita B. Leonavičiaus parodos dalis
eksponuojama Kazio Varnelio namuose-muziejuje. Čia lankytojai gali išvysti menininko kaligrafijos darbus ir 15
iliustracijų, sukurtų Martyno Vainilaičio knygai „Bruknelė“ (1991 m.).
Filosofo, kultūrologo Antano Andrijausko teigimu, B. Leonavičius – vienas iš Lietuvos knygų grafikos meistrų. Būtent šioje
srityje geriausiai atsiskleidžia jo kūriniams
būdingi netikėti fantazijos polėkiai, pastabumas detalėms ir profesionalumas.
■

Kūrybos įrankis –
Vištyčio ežero gamtos turtai

P

agrindinis B. Leonavičiaus
kūrybos šaltinis – istorija,
gamta ir mitologija. Parodoje
pristatomose iliustracijose ir
Parodos Kazio Varnelio
namuose-muziejuje fragmentas.
K. Stoškaus nuotr.
LIETUVOS MUZIEJAI 2019’3
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Vasarok – vakarok su muziejumi!
Rita DABULSKYTĖ

A

tsižvelgus į visuomenės poreikius, Kauno IX forto muziejus nuo 2017 m. rengia nemokamų edukacinių renginių
ciklą, pavadintą „Vasarok - vakarok su muziejumi!“.

V

ienas pagrindinių Kauno IX forto
muziejaus veiklos tikslų – šviesti
visuomenę sovietų ir nacių okupacijų
Lietuvoje temomis, pristatyti Kauno tvirtovės gynybinį paveldą. Atsižvelgiant į
didėjantį dezinformacijos, kuria mėginama
iškreipti istorinius įvykius ir vakarietiškas
demokratinės valstybės vertybes, srautą,
edukacinė veikla tampa vis svarbesnė.
Kauno IX forto muziejus, organizuodamas
visuomenei nemokamus edukacinius renginius, skatina kritinį faktų ar informacijos
vertinimą.
Siekiant pritraukti daugiau jaunimo ir tų,
kurie neturi galimybės muziejuje apsilankyti darbo valandomis, 2016 m. liepos 21 d.
minint Pasaulio lietuvių vienybės dieną suorganizuotas pirmasis netradicinio formato renginys neįprastu metu – nuo 20.30 val.
Visiems atviro edukacinio renginio po
atviru dangumi programą sudarė parodos
pristatymas, ekskursija memorialiniame
komplekse ir filmo „Skrydis per Atlantą“
(rež. Raimondas Vabalas, 1983 m.) peržiūra.
Renginys susilaukė didelio visuomenės
susidomėjimo, gerų atsiliepimų ir prašymų
organizuoti daugiau panašaus pobūdžio
renginių.
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Kiekvieną vasarą suorganizuojama po
6 renginius. Lankytojų pageidavimu kino
seansai vyksta nebe po atviru dangumi, o
muziejaus kino salėje. Renginių metu ne
tik pristatomos muziejaus ekspozicijos, bet
ir vedamos teminės ekskursijos, rodomi
dokumentiniai ir vaidybiniai filmai. Po filmų
peržiūrų vyksta diskusijos su svečiais –
kino kritikais, istorikais, sociologais, menotyrininkais. Auditorija skatinama domėtis
istoriniais filmais, nagrinėti jų meninę kalbą,
suprasti filmo kūrimo kontekstą ir idėją.
2019 m. organizuotas jau trečiasis edukacinių renginių ciklas. Šį kartą muziejus
kvietė gilintis į šalies okupacijų ir Holokausto istoriją. Renginiuose paminėtos Lietuvos
istorijai reikšmingos ir atmintinos dienos –
Gedulo ir vilties diena, Kauno geto 75-osios
likvidavimo metinės, Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti. Nors
pristatytos sudėtingos, rimtos ir neretai
nejaukios temos, turiningai praleisti vasaros
vakarus į muziejų rinkosi įvairaus amžiaus
žmonės. 					
■
R. Pranckevičiūtės nuotr.

Rinkiniai

Prezidento A. Smetonos rankraščio „Pro memoria“
antrasis ir trečiasis puslapiai. R. Mikalajūnaitės nuotr.

Sugrįžtančios relikvijos
Renata MIKALAJŪNAITĖ

N

acionaliniam M. K. Čiurlionio dailės muziejui 2005 m.
visuomenei atveriant istorinius Prezidento rūmus, įrengta ekspozicija, pavadinta „Sugrįžtančios relikvijos“.

Š

is pavadinimas pasirodė pranašiškas
– į autentiškais eksponatais gana
neturtingus muziejaus fondus iš tiesų pamažu ėmė grįžti relikvijos – tarpukario veikėjų archyvinės nuotraukos, asmeniniai ir
šeimos daiktai. Daugiausiai džiaugsmo kėlė
tiesiogiai su Lietuvos prezidentais susiję
artefaktai, kurių būta ne vieno: pavyzdžiui,
2000 m. sulaukta ypač vertingos dovanos iš
JAV – prezidento Antano Smetonos šeimos
stalo sidabro rinkinys. Atkurtos Lietuvos
100-mečio ir pirmojo Lietuvos Respublikos
prezidento A. Smetonos metų proga taip
pat sulaukta kelių itin malonių siurprizų.
Lietuvos 100-mečio proga – dovanos

D

ar 2016 m. artėjant valstybės jubiliejui Užsienio reikalų ministras
Linas Linkevičius muziejui perdavė iš JAV
atkeliavusį puošnų Prezidento A. Smetonos
rankšluostį su išaustu „Tautiškos giesmės“
įrašu. Šį rankšluostį 2015 m. Lietuvos generalinio konsulato Čikagoje perkėlimo į naujas patalpas proga Lietuvos generaliniam
konsului Marijui Gudynui perdavė kunigas Lukas Laniauskas. Teigiama, jog tai –
Smetonos namuose buvęs rankšluostis,

Adelaidės lietuvių bendruomenės dovaną – A. Smetonos rankraštį „Pro memoria“ Istorinės Prezidentūros
vadovei R. Mikalajūnaitei perduoda Užsienio reikalų
ministras L. Linkevičius. URM nuotr.

išgelbėtas per 1944 m. ištikusį gaisrą, nusinešusį prezidento gyvybę.
Rankšluostis buvo saugomas Lietuvių
namuose Klivlende kartu su kitais Smetonos daiktais, buvusiais jo anūko žinioje.
L. Laniausko ir Lietuvių namų vadovės
Rūtos Degutienės prašymu dekoratyvinis
rankšluostis nuolatiniam saugojimui perduotas Istorinei Prezidentūrai. Šiuo metu
rankšluostis eksponuojamas parodoje
„100 reikšmingiausių Pirmosios Lietuvos
Respublikos įvykių (1918–1940 m.)“.
LIETUVOS MUZIEJAI 2019’3
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pat Nepriklausomybės akto pasirašymo iki
mirties. Šie du vertingi eksponatai kartu su
prezidentui A. Stulginskiui priklausiusiais
daiktais (pasidabruotu šeimos samčiu su
monograma „AS“ ir barometru) atkeliavo
į Istorinę Prezidentūrą ir buvo eksponuoti
2018 m. balandžio mėnesį, minint Prezidento institucijos įkūrimo 99-ąsias
A. Smetonai padovanota dėžutė su jubiliejine moneta metines. Šiuo metu prezidento lazdą
ir auksine moneta-suvenyru. A. Kapčiaus nuotr.
galima pamatyti nuolatinėje muziejaus
ekspozicijoje, o rankraštis visuomenei pri2018 m. L. Linkevičius Istorinei Pre- statomas specialiomis progomis, pvz., buvo
zidentūrai perdavė dovanas jau iš kito eksponuojamas per Prezidento A. Smetokontinento. Lietuvos 100-mečio proga nos 145-ąsias gimimo metines.
Adelaidės lietuvių bendruomenė Lietuvai
padovanojo Adelaidės lietuvių muziejujePrezidentinės monetos
archyve saugomas prezidentų relikvijas.
Vyriausia archyvarė Daina Pocius pateikė
irmojo Lietuvos Valstybės prezidento
išsamią eksponatų atsiradimo Australijoje
A. Smetonos metais į Lietuvą sugrįžo
dokumentaciją. Pasirodo, dar 1968 m. ir nedidelė dėžutė, kurioje – Lietuvos Nepriaktyvus Adelaidės lietuvių bendruomenės klausomybės 20-mečio proga nukalta ir
narys Vladas Dumčius lankėsi JAV ir Prezidentui padovanota unikalių suvenyKanadoje, ten surinko daug vertingų rinių monetų pora: sidabrinė 10 litų moneta
lituanistinių eksponatų, kuriuos parvežė ir auksinė moneta-suvenyras su prezidento
Adelaidės lietuvių muziejui-archyvui.
A. Smetonos portretu. Dėžutės atvarte
Amerikoje V. Dumčius susitiko su esančioje auksinėje plokštelėje išgraviruota
prezidento A. Smetonos žmona Sofija ir dedikacija. Istorinei Prezidentūrai šią nusūnumi Juliumi, kurie Australijos lietuviams mizmatinę ir istorinę relikviją padovanojo
perdavė keletą unikalių prezidentui pri- Amerikos lietuvių kultūros archyvas (ALKA),
klausiusių daiktų. Tarp šių eksponatų veikiantis Putname, Konektikuto valstijoje,
buvo originalus A. Smetonos rankraštis JAV.
„Pro memoria“, rašytas jam pasitraukus iš
Archyve ši relikvija buvo saugoma 35
Lietuvos ir 1940 m. liepos 1–25 dienomis metus. Kaip ji pateko į archyvą? Tai paaiškiapsistojus prie Mozūrų ežerų Vokietijoje, na ALKA pirmininkės Mirgos Girniuvienės
taip pat A. Smetonos vaikščiojimo lazda, radinys – buvusio ALKA vicepirmininko
kuria jis, pasak jo artimųjų, naudojosi nuo kunigo Rapolo Krasausko padėkos laiškas,

P
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Istorinėje Prezidentūroje vieši Adelaidės lietuvių
bendruomenės narė ir Adelaidės lietuvių muziejaus
archyvarė Daina Pocius. R. Mikalajūnaitės nuotr.

Labai įdomi šių jubiliejinių monetų
istorija. Ją pasakoja numizmatas prof.
Stanislovas Sajauskas ir jo knyga „Pinigų
istorija“. 1938 m. Lietuvos Nepriklausomybės 20-mečio jubiliejaus proga „Spindulio“
bendrovė Finansų ministerijai pasiūlė
nukaldinti jubiliejinę 10 litų monetą su
Prezidento A. Smetonos portretu. Bendrovė
apsiėmė savo lėšomis apmokėti už šios
monetos spaudus. Finansų ministerija sutiko vietoj 100 000 dar nepagamintų 10 li-

tų monetų su Vytauto Didžiojo portretu
nukaldinti monetas su A. Smetonos portretu. Monetos averse Juozas Zikaras pavaizdavo A. Smetonos portretą profiliu,
kurį įrėmino užrašas: „Valstybės Prezidentas
A. Smetona“, apačioje – įvardijamas nominalas „10 litų“. Reverse – Gediminaičių
stulpai, po jais – užrašas „Lietuva, 1918–
1938“, aplink – legenda „dvidešimt metų
nepriklausomybės“, apačioje – romėniškas
skaičius „XX“. Monetų kaldinimo spaudai
Belgijos karališkuose monetų rūmuose buvo pagaminti 1938 m. birželio pradžioje.
Dalia Grimalauskaitė ir Eduardas Remecas
knygoje „Pinigai Lietuvoje“ teigia, kad ši
moneta yra „vienintelis Lietuvos Respublikos pinigas, kuriame vaizduojamas šalies
vadovas, ir vienintelė apyvartinė moneta,
kurioje nėra Vyčio.“
Auksinės monetos-suvenyro istoriją
tyrinėjęs prof. Stanislovas Sajauskas teigė,
jog, spausdinant jubiliejines monetas,
„Spindulio“ bendrovės direktorius Kazys
Puida, suderinęs su kalyklos direktoriumi
ir Finansų ministerijos Mokesčių departamento direktoriumi Jonu Karecku,
nusprendė jubiliejinę „monetą“ nukaldinti
iš gryno aukso. Ji nukaldinta už bendrovės
darbuotojų surinktas lėšas. Tai buvo ne
pinigas, o auksinis suvenyras, kuriuo
sumanyta Prezidentą pagerbti 1938 m.
birželio 13 d. vardadienio proga. Monetų
įstatyme buvo numatyta galimybė iš
užsakovo aukso ir jo lėšomis kaldinti ir
tikras auksines monetas, bet ne 10, o 50 litų
nominalo. Nominalo ir masės neatitikimas
auksinėms monetoms nustatytas 1924 m.
Monetų įstatymas šio auksinio suvenyro
neleidžia vadinti Lietuvos valstybės moneta, tačiau tai jį daro neįkainojama muziejine vertybe. Auksinis suvenyras kartu su
jubiliejine moneta buvo įdėti į specialią
dėžutę, prie kurios pritvirtinta auksinė
plokštelė su sveikinimo Prezidentui tekstu. ■
LIETUVOS MUZIEJAI 2019’3
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kuriame dėkojama A. Smetonos dukrai
Marijai Valušienei, 1984 m. liepos mėnesį
Prezidentui dovanotas monetas perdavusiai ALKA archyvui.
Pertvarkant archyvą jį valdančios Lietuvių katalikų mokslo akademijos taryba
nusprendė, kad Prezidento A. Smetonos
metai yra puiki proga šią unikalią relikviją
grąžinti į Lietuvą. ALKA pirmininkė sakė:
„Valdyba džiaugiasi, kad visi lietuviai dabar
galės pamatyti monetas – jos nebebus
paslėptos kažkur Konektikuto valstijoje“. Šis
noras išpildytas – unikali dovana pristatoma nuolatinėje Istorinės Prezidentūros ekspozicijoje.
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Unikalus Stasio Ušinsko paveldas
Aušra ENDRIUKAITIENĖ

U

NESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinio komiteto nutarimu 2019 m. birželio 4 d. Stasio Ušinsko
lėlių marionečių filmas „Storulio sapnas“ ir lėlių marionečių
konstrukcijos brėžiniai kaip dokumentinio paveldo objektai
pripažinti nacionalinės reikšmės dokumentų kolekcija ir
įrašyti į Lietuvos nacionalinį registrą „Pasaulio atmintis“.

R

inkinys, kuriame sukaupta 15 dailininko sukurtų įstabių lėlių-marionečių, per 300 scenografijos eskizų, yra
viena iš unikaliausių kolekcijų, saugomų
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje.
Įvairiapusis menininkas

S

tasys Ušinskas (1905–1974) – viena
brandžiausių, novatoriškiausių ir
įvairiapusiškiausių Lietuvos meno asmenybių, unikaliai sintezavusi lietuviškos
mokyklos ir avangardistinių XX a. Vakarų
Europos meno krypčių pasiekimus. Jis –
vienas pirmųjų vitražo profesionalų Lietuvoje, suformavęs kompozicijos kanonus
ir estetinę raišką, įkūrė vitražų gamybos
bazę, išugdė ne vieną vitražo dailininkų
kartą. S. Ušinsko tapybos palikimas – unikali
Lietuvos dailės istorijos dalis, jis buvo ir
puikus piešėjas, iliustratorius ir plakatistas,
novatoriškas teatro dailės kūrėjas.
Dailininkas gimė 1905 m. Pakruojyje.
1925–1929 m. Kauno meno mokykloje
studijavo tapybą. Netrukus paskatintas Justino Vienožinskio ir Juozo Mikėno išvyko studijuoti į Paryžių. 1931 m. grįžęs iš Paryžiaus
surengė pirmąją personalinę parodą Kaune,
įsidarbino scenografu Kauno Valstybės
teatre, o 1933 m. pradėjo pedagoginę veiklą.
Paryžiaus bibliotekose išstudijavęs lė30
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Dailininkai Antanas Gudaitis, Liudvikas Strolis ir
Stasys Ušinskas (dešinėje). A. Kunčiaus nuotr.

lių teatro istoriją, S. Ušinskas susidomėjo
senovės kinų ir japonų lėlėmis, aptiko daug
įdomios medžiagos apie Radvilų lėlių teatrą
Lietuvoje. 1934 m., pasikvietęs meistrą
Petrą Svidrą (1893–1957), susipažinusį su
čekų marionečių mechanizmais, pradėjo
eksperimentuoti ir kurti lėles marionetes.
Teko spręsti galybę techninių problemų
– priversti lėles judėti, išreikšti mimiką,
emocijas, kiekvienai surasti charakteringą
išorę.

Rinkiniai
S. Ušinsko lėlės: Storulis, Dainininkė ir Silvestras Dūdelė. LTMKM archyvo nuotr.

Marionečių kūrėjas

U

šinskas drauge su P. Svidru 1936 m.
įkūrė pirmąjį profesionalų Marionečių teatrą, tais pačiais metais įvyko ir
pirmojo spektaklio „Silvestras Dūdelė“ pagal Antano Gustaičio pasaką premjera (režisieriai Henrikas Kačinskas ir Vladas Fedotas Sipavičius, kompozitorius Viktoras
Kuprevičius). Teatras su šiuo spektakliu
apkeliavo beveik visą Lietuvą ir sulaukė
milžiniško pasisekimo, bet gyvavo vos
metus.
1938 m. S. Ušinskas ryžosi naujam
žingsniui – sukūrė pirmąjį garsinį marionečių kino filmą Lietuvoje „Storulio sapnas“.
1939 m. filmas parodytas Niujorke. 1940 m.
gegužės 28 d. S. Ušinsko sukurta marionečių technologija užpatentuota JAV.
Dailininkas kūrė universalių lėlių kolekciją, planavo lėles panaudoti įvairiems
būsimiems kino ir teatro projektams. Lėlių
detales – kostiumus, veido dalis, galvos
apdangalus – keitė, pritaikydamas konkrečiam personažui. Pavyzdžiui lėlė, atlikusi
pagrindinį vaidmenį spektaklyje „Silvestras
Dūdelė“, naudota vienam iš filmo „Storulio
sapnas“ personažų kurti. Pagrindinį filmo

personažą Storulį vaidinusią lėlę, pakeitęs
kai kurias detales, autorius buvo sumanęs
panaudoti JAV kinematografininkų planuotam statyti marionečių filmui pagal Hanso Kristiano Anderseno pasaką „Lakštingala“.
Pirmąsias 5 marionetes 1969 m. muziejui
perdavė pats S. Ušinskas. 1970 m. tuometės
Kultūros ministerijos Meno reikalų valdybos pavedimu įsigytos dar 2 marionetės.
1982 m. iš dailininko šeimos nupirktos 3
lėlės. 2018 m. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus finansuojant Lietuvos kultūros
tarybai iš privačios kolekcijos įsigijo 5 lėles.
Dalis lėlių į muziejų atkeliavo ne itin geros
būklės, tad, norint šias vertybes išsaugoti,
buvo būtina jas restauruoti.
Lietuvos teatro muzikos ir kino muziejaus rūpesčiu ir Prano Gudyno restauravimo
centro profesionalų komandos dėka 2006
ir 2012 m. dalis lėlių buvo restauruotos.
Šiemet, gavus Lietuvos Kultūros tarybos finansavimą, į restauratorių rankas perduotos
likusios lėles. Lietuvos teatro, muzikos ir kino
muziejus šias unikalias vertybes visuomenei
pristatys 2020 m., pasibaigus restauravimo
darbams.					
■
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Restauratorių dirbtuvėse

Vaižganto darbo stalas
prikeltas naujam gyvenimui
Reda RĖKLYTĖ

M

aironio lietuvių literatūros muziejuje nuo 2013 m., sulaukus LR kultūros ministerijos arba Lietuvos kultūros
tarybos finansavimo, restauruojami rašytojų memorialiniai
baldai – rinkinių eksponatai.

M

aironio memorialiniai baldai buvo
restauruojami 2013–2016 m., 2018
m. pradėtas restauruoti B. Sruogos rinkinio
valgomojo komplektas (autorius Jonas
Prapuolenis). 2019-aisiais, Juozo Tumo Vaižganto jubiliejiniais metais, restauruotas jo
stalas.
Vaižganto stalas į rašytojo memorialinį
butą atkeliavo iš prof. Aldonos Vaitiekūnienės (1929–2017) namų. A. Vaitiekūnienė
rašė: „Tas stalas – klajoklis. Daug kur yra
buvęs. Esąs iš Kauno laikų, kai Juozas
Tumas dirbo „Tautos“ redakcijoje. Vėliau
rašytojas įsigijęs kitą stalą (pastarasis saugotas Kauno literatūros muziejuje, dabar yra Vaižganto namuose Kaune). Tas
pirmasis atitekęs Jonui Marcinkevičiui, po
to – Petrui Biržiui – Pupų dėdei. Gal tai ir
folkloras, kaip ir visi atsiminimai. Jonas
Mačiulis, mūsų kultūros paveldo globotojas, priglaudė stalą Vinco Mykolaičio-Putino

namuose. Rengiant Putino memorialinį
butą, stalas vėl liko be vietos. Dvejus metus
jis pagarbiai stovėjo Pedagoginio instituto
lietuvių literatūros kabinete. Ėmė kliūti.
Daug vietos užimąs. Atrodė, geriausia būtų
atidavus Vadaktėliams, Vaižganto klėtelei,
kur rašytojas kūrė pirmuosius „blykst blykst“
– „Aukštaičių vaizdelius“. Griuvo valdžios,
komplikavosi situacija. Stalas atsirado mano namuose. Jis autentiškas, surestauruotas
(t. y. sutriušęs). Man nemaišo, neturiu salonų.
Jį gerbiu, kaip Vaižganto stalą.“
Pirmosios kvalifikacinės kategorijos meninių baldų restauratorius Bangutis Prapuolenis 2018 m. atliko stalo konservavimo ir
restauravimo darbus. Iš dalies išardęs stalą,
nuvalė nešvarumus ir dažus, priklijavo atšokusias korpuso ir stalviršio rėmo lentas,
sutvirtino stalčių korpuso konstrukciją,
atkūrė nuskilusių apvadų, stalo kojų ir
puošybinių detalių vietas, atnaujino išlikusią originalią dangą, naujai padengė paruoštas paviršiaus vietas,
konservavo išlikusias ir pritaikė trūkstamas metalines detales, spyneles ir kt.
Restauruotas stalas eksponuojamas J. Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje Kaune. 		
■

Rašomasis stalas iš Vaižganto rinkinio prieš
restauravimą. Z. Baltrušio nuotr.
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,,Connected Audience“ –
konferencija vizionieriams
Ieva LUCKUTĖ

B

alandžio 4–6 dienomis Berlyne vyko trečioji tarptautinė
auditorijos tyrimų ir raidos konferencija „Sujungta auditorija“ (angl. Connected Audience).

R

enginyje dalyvavo
apie 250 žmonių
iš 37 šalių. Pranešėjų
sąrašas išties įspūdingas:
dr. Maria Gendron iš
Jeilio universiteto, Leičesterio universiteto dėstytoja ir muziejininkystės
ekspertė dr. Sheila Watson, Oregono universiteto
dėstytojas, Mokymosi inovacijų instituto (angl.
Institute for Learning Innovation) įkūrėjas ir neprilygstamas muziejų auditorijos pažinimo ekspertas dr. Johnas H. Falkas.
Šiose tarptautinėse konferencijose nagrinėjami svarbūs teoriniai klausimai, susiję
su kultūros įstaigų lankytojais ir mūsų, kaip
kultūros institucijų, siekiu taikytis ne vien
prie kintančios visuomenės, bet ir prie
individualaus lankytojo. Šiemet kalbėta
apie muziejaus lankytojų emocijas – kaip jas
sukelti ir kaip panaudoti, kokios yra etinės
šių veiksmų ribos.
Pranešimuose aptartos įvairiausios temos: baimės, nuostabos ir empatijos kūrimas muziejuose ir kultūrinėse patirtyse;
emocijų vaidmuo lankytojų įsitraukimui ir
pasitenkinimui; emocijų programavimo ir
rinkodaros potencialas; etiniai klausimai,
susiję su emocijų provokavimu kultūrinėse
erdvėse; inovatyvių technologijų vaidmuo
sukeliant emocijas ir buriant lankytojus;

Konferencijos akimirka. I. Luckutės nuotr.

lankytojų įtraukimas į kultūrinę patirtį
pasitelkiant netradicinius metodus; auditorijos (lankytojų) tyrimai muziejuose;
naratyvo principu paremtos ekspozicijos
įtaigumas pasitelkiant empatiją; muziejaus
lankytojų pažinimas ir jų mokymosi poreikių
tenkinimas; kompiuteriniai žaidimai kaip
priemonė skatinti lankytojų emocinį įsitraukimą.
Visa konferencijos programa pasižymėjo inovatyvumu, aktualumu ir dinamiškumu,
vis dėlto ypatingą mano ir kitų konferencijos
dalyvių susidomėjimą sužadino trys išskirtiniai konferencijos pranešimai, kuriuos norisi aptarti plačiau.
Paulas Spiesas ir Brinda Sommer pristatė
kontroversišką ir ambicingą „The Humboldt
Forum“ projektą. 2020 m. vasarą Berlyne
duris atvers 600 mln. eurų kainavęs statinys,
LIETUVOS MUZIEJAI 2019’3
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kuriame bus sutelkti iki šiol atskirai veikę
Azijos meno, Etnologijos ir Miesto muziejai.
Apie 40 tūkst. kv. m užimančiame plote
lankytojai galės pamatyti 20 tūkst. eksponatų iš viso pasaulio. Kūrėjai žada publiką
kviesti į interaktyvius turus, dirbtuves, kino vakarus, diskusijas. Konferencijos dalyvius nustebino ne tik šiam kultūriniam projektui skirtas biudžetas, bet ir ekspozicijų
inovatyvumas. Lankytojus stebins netradiciniai technologiniai sprendimai ir atmosferinis interjeras, atspindintis visas
Berlyno socialines ir istorines peripetijas.
Smulkesnių detalių negaliu atskleisti, mat
konferencijos dalyvių paprašyta laikytis
solidaraus konfidencialumo, vis dėlto galiu
drąsiai teigti, jog tai bus visas moderniausias
muziejininkystės madas sugėręs naujagimis, kurį nekantrauju pamatyti.
Dar vienas pranešimas, paskatinęs pradėti net keletą diskusinių pokalbių, buvo
Danijos muziejaus po atviru dangumi
„Den Gamle By“ („Senamiestis“) Tyrimų ir
reprezentacijos skyriaus vedėjo Martino
Brandt Djupdræt pristatytas auditorijos tyrimų atvejis. Martinas iškėlė tikslą praplėsti
suvokimą tų, kurie yra tiesiogiai atsakingi
už muziejaus valdymą. „Metas pradėti
rimtai žiūrėti į lankytoją“, – sakė jis. Siekiant
įgyvendinti tikslą lankytojų tyrimų skyrius
pareikalavo, kad sprendimų priėmėjai patys pabandytų tirti muziejaus auditoriją.
Parodų ir ekspozicijos kuratoriai bei kiti administracijos darbuotojai, nesusiduriantys
su lankytojais savo kasdienėje veikloje,
vykdė jų stebėjimus ir apklausas, o rezultatai
buvo orientuoti ne į lankytoją, o į muziejaus
personalą. Auditorijos pažinimo tyrimas
pasirodė esantis toks sėkmingas, jog jį
inicijavo dar 4 Skandinavijos šalių muziejai,
ateityje planuojantys padaryti bendras
tyrimų išvadas.
Galiausiai negaliu nepristatyti lankytojų tapatybių modelio kūrėjo, garsios
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muziejininkystės personos – Johno H.
Falko. Jis yra „laisvo pasirinkimo mokymosi“ (angl. free-choice learning), paremto savimotyvacija, ekspertas. Tyrėjas
siekia kultūrinėms institucijoms padėti
persvarstyti savo edukacines pozicijas ir
jas pritaikyti šiuolaikinio žmogaus poreikiams. 2006-aisiais Amerikos muziejų asociacija Johną H. Falką paskelbė vienu iš
šimto paveikiausių pastarojo šimtmečio
muziejininkystės profesionalų. Garsusis
muziejininkas, pasiremdamas savo prieš
dešimtmetį išleista didelio populiarumo
susilaukusia monografija „Identitetas ir
muziejaus lankytojo patirtis“ (Identity and
the Museum Visitor Experience), pristatė 7
lankytojų identitetus, susijusius su individų
poreikių patenkinimu muziejaus ar kitos
kultūrinės institucijos aplinkoje.
Turiu pripažinti, jog šis pranešimas
man buvo vienas didžiausių konferencijos
atradimų. Johno H. Falko teorija mano
išsitaršiusias mintis apie lankytojus, su
kuriais dirbu kasdien, tvarkingai sudėliojo į
lentynėles ir leido į viską pažiūrėti objektyviu ir sisteminiu žvilgsniu. Tiems, kurie nori
gilintis į šią temą, nuoširdžiai rekomenduoju
įsigyti autoriaus monografiją.
Apibendrindama norėčiau pasakyti,
kad ši konferencija buvo viena labiausiai
įkvepiančių profesinių išvykų mano dar
neilgame muziejinės karjeros kelyje.
Galimybė sutikti tiek daug entuziastingų
ir veiklių kultūros industrijos profesionalų
iš viso pasaulio skatina dar aktyviau dirbti
siekiant pažinti muziejaus lankytoją,
nebijoti inicijuoti ir įgyvendinti ambicingus
novatoriškus projektus.
Baigdama norėčiau padėkoti tiems,
dėl kurių ši mano išvyka tapo įmanoma
– Lietuvos muziejų asociacijai (LMA) ir
NEMO (Network of European Museum
Organisations).
			
■

Svetur

Akimirkos iš Lietuvos žydų istorijos
Dr. Kamilė RUPEIKAITĖ

L

iepos 15 d. Buenos Airėse (Argentina) buvo atidaryta
Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus (VVGŽM)
kilnojamoji paroda „Akimirkos. Iš Lietuvos žydų istorijos“.

Š

ią kamerinę, mažesnėms erdvėms
skirtą parodą sudaro 12 stendų,
kuriuose per istoriniame kontekste pristatomas VVGŽM kolekcijose saugomas
unikalias fotografijas atskleidžiami svarbiausi Lietuvos žydų istorijos ir kultūros aspektai – švietimas, religija, autentiškas miestelių gyvenimas, sinagogų architektūra,
kultūrinė, meninė ir sportinė veikla, verslų
klestėjimas, Lietuvos žydų bendruomenės
dalyvavimas svarbiuose kraštui įvykiuose,
emigracija. Parodos tikslas – padėti lankytojams bent šiek tiek susipažinti su įvairiais žydų gyvenimo Lietuvoje aspektais
ir pajusti vyravusią istorinio ir kultūrinio
bendrabūvio atmosferą.
Parodos „Akimirkos. Iš Lietuvos žydų
istorijos“ atsiradimą 2018 m. inicijavo Lietuvos generalinė konsulė San Paule Laura
Tupe. Portugalų ir anglų kalbomis parengta
paroda buvo pristatyta Lietuvos valstybės
100-mečiui skirto San Paule vykusio festivalio „Labas“ metu. Paroda buvo eksponuota
žymios Brazilijos litvakės, filantropės Emos
Klabin muziejuje, vėliau Lietuvos garbės
konsulo Brazilijoje Carloso Levensteino
iniciatyva rodyta San Paulo žydų klube „Hebraika“, vienijančiame apie 20 000 narių.
2019 m. paroda rodyta Salvadoro mieste
kuriamo San Paulo žydų muziejaus archyve,
vėliau keliaus į kitus Brazilijos miestus.
Užsimezgus ryšiams su IWO fondu,
ispanų ir anglų kalbomis parengta paroda
pradėjo savo kelionę Argentinoje. IWO

fondas Buenos Airėse buvo įkurtas 1928 m.
kaip Vilniaus žydų mokslo instituto JIVO,
įsteigto 1925 m., draugų organizacija, tačiau netrukus tapo savarankiška institucija,
dokumentuojanti ir tirianti Argentinos žydų bendruomenės istoriją. Ji veikia nepriklausomai nuo YIVO Niujorke. „Akimirkos.
Iš Lietuvos žydų istorijos“ yra pirmoji iš
Lietuvos į šią instituciją atkeliavusi paroda.
Ir VVGŽM, ir IWO fondui parodos atidarymas
tapo istorine akimirka, tiesiogiai sujungusia
Vilnių ir Buenos Aires.
Parodą „Akimirkos. Iš Lietuvos žydų istorijos“ atidarė
Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus direktorė
dr. Kamilė Rupeikaitė.
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Parodos atidarymo metu IWO fondo
renginių salė buvo pilnutėlė – susirinko ir
žydų, ir Argentinos lietuvių bendruomenių
nariai ne tik iš Buenos Airių, bet ir Berisso ir La
Platos miestų, Buenos Airių žydų muziejaus
bei Holokausto muziejaus kuratoriai. IWO
fondo vykdomasis direktorius, jidiš profesorius Abrahamas Lichtenbaumas pabrėžė užmegzto bendradarbiavimo tarp Buenos Airių IWO ir VVGŽM svarbą ir trumpai
pristatė Vilniaus išskirtinumą žydų kultūros
istorijoje.
Parodą ir kuriamą naują muziejaus
padalinį – Lietuvos žydų kultūros ir tapatybės muziejų pristatė VVGŽM direktorė dr. Kamilė Rupeikaitė. Pristatymo metu
pasidalyta keliomis su projekto herojais
susijusiomis istorijomis, išryškinusiomis
bendradarbiavimo svarbą ir padėjusiomis
užmegzti šiltą ryšį su susirinkusiais svečiais.
Ne viena istorija sulaukė tąsos ir renginio
metu: buvęs Lietuvos garbės konsulas Argentinoje Algimantas Rastauskas parodoje
pamatė savo dėdės, garsaus Vabalninko fotografo Juozo Daubaro, darytą fotografiją ir
papasakojo, jog ir pats yra kilęs iš Vabalninko. Argentinos kultūros ministerijos patarėja Gabriela Kogan, kurios seneliai – rašytojas
Tsalel Blits ir mokytoja Leike Gilinska buvo
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litvakai, vienoje iš parodoje ekponuojamų
tarpukario fotografijų atpažino savo giminaitį, tuo metu besimokiusį J. Epšteino
žydų gimnazijoje Viniuje.
Parodą Buenos Airėse organizuoti padėjo IWO fondo archyvo vadovė Silvia Hansman. IWO fondas, bendradarbiaudamas ir
su žydų, ir su Argentinos lietuvių organizacijomis, parodą taip pat ketina rodyti
Berisso bei La Platos miestuose.
Už paramą ir pagalbą pristatant parodą
VVGŽM dėkoja Lietuvos kultūros tarybai,
Lietuvos Respublikos ambasadai Ispanijos
Karalystėje, Generalinei konsulei San Paule
Laurai Tupe ir Lietuvos garbės konsului
Brazilijoje Carlosui Levensteinui. 		
■
Parodos Buenos Airėse atidarymo akimirkos.
VVGŽM archyvo nuotr.

Sukaktys
Petras Stauskas su Boleslovu Klova ir Kęstučiu Žitkumi. A. Stauskienės archyvo nuotr.

Petrui Stauskui – 100:
tarp tapybos ir tarnybos
Dr. Genovaitė VERTELKAITĖ-BARTULIENĖ

Ž

muidzinavičiaus muziejuje Kaune vyko parodos „Tarp tapybos ir tarnybos“, skirtos Petro Stausko
100-osioms gimimo metinėms, ir specialiai šiai progai
sukurto dokumentinio filmo
pristatymas.

P

etras Stauskas (1919–2003) – vienas
įsimintiniausių XX a. antrosios pusės
Kauno meno pasaulio atstovų, tapytojas,
akvarelininkas ir M. K. Čiurlionio dailės
muziejaus (ČDM) direktorius, vadovavęs jam
gūdžiausiu sovietmečiu.
Petras Stauskas. 1979 m. R. Ropytės nuotr.
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Nedzelskis, Povilas Karazija, Pranciškus
Porutis, Bronius Petrauskas, prof. Tadas
Petkevičius, iš direktoriaus pareigų atleistas
P. Galaunė ir daugybė kitų sovietams
nepatogių asmenų.
Stausko apdairaus ir toliaregiško mąstymo dėka muziejus tapo savita galimybių
sistema, padėjusia ne tik išsaugoti vertingas kolekcijas, jas gausinti, bet ir
atrasti naujas eksponavimo erdves. Jam
vadovaujant Kaunas buvo įgijęs „muziejų
miesto“ vardą – mieste pastatytos dvi
naujos galerijos, atidaryti filialai Kaune
(Pažaislio architektūrinis ansamblis, Vitražo
ir skulptūros galerija Sobore, Keramikos
muziejus Kauno rotušės rūsiuose, A. Žmuidzinavičiaus memorialinis muziejus), taip
pat Druskininkuose, Jurbarke.
P. Stausko 100 metų jubiliejui paminėti
skirti vienas kitą papildantys specialiai
šiai progai sukurtas dokumentinis filmas
ir paroda. Dokumentiniame filme meno
mylėtojai išvys kadrus iš asmeninių Stasio Dargio, Malvydo Sakalausko, taip
Dail. P.Stauskas. Rūtos Staliliūnaitės portretas. 1972 m pat Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės
P. Stauskui, savaip suvokusiam istorijos muziejaus, Lietuvos literatūros ir meno
išgirs
dailininko
artimųjų,
vyksmo esmę, patyrusiam ir 1941-ųjų tremtį, archyvų,
ir priverstinį dalyvavimą Antrajame pa- bendradarbių prisiminimus, menininkų ir
sauliniame kare, reikšmingiausiu gyvenimo
darbu tapo muziejaus
kaip nonkonformizmo
užuovėjos kūrimas. Tuo
pat metu čia vykdavo
oficioziniai renginiai ir
dirbo ar slėpdavosi buvę politiniai kaliniai,
tremtiniai, taip pat žmonės, nusipelnę lietuvių
kultūrai, tarp jų – Kazimiera
KairiūkštytėGalaunienė, Adelbertas
Dail. P.Stauskas.
Aukštaitijos peizažas. 1973 m.

38

LIETUVOS MUZIEJAI 2019’3

Petras Stauskas su Pauliumu Galaune (dešinėje). Apie 1956 m.
Galaunių šeimos archyvo nuotr.

Sukaktys

akvarelių, tapybos darbų.
Parodoje karaliauja du
žanrai: portretas ir peizažas.
Pristatomi
chrestomatiniai
Lazdynų
Pelėdos
(1957),
Rūtos Staliliūnaitės (1972),
Pauliaus Galaunės (1973) ir
kitų žinomų asmenų portretai.
Peizažuose vyrauja Lietuvos
vaizdai – gimtoji Aukštaitija
(„Duburaičiai“, 1980; „Jaskoniškės“, 1981), Kauno apylinkės
(„Alėja Pažaislyje“, 1968; „Senas
Aleksoto kiemas“, iki 1964).

menotyrininkų mintis apie maestro. Filme
panaudoti ir iki šiol nerodyti dokumentai iš
Lietuvos ypatingajame archyve saugomos
P. Stausko baudžiamosios bylos, tremtyje
vykdytų apklausų protokolai, galima išvysti
šeimos ir muziejaus archyvuose saugomų
fotografijų, dalį iš gausybės menininko

P. Stauskas Nidoje su žmona Aldona ir dukra Jurga.
1972 m. A. Stauskienės archyvo nuotr.

P. Stausko jubiliejinės parodos kuratoriai: dr. Genovaitė Vertelkaitė-Bartulienė,
Osvaldas Daugelis. Filmo kūrybinė grupė:
Linas Citvaras, Genovaitė Vertelkaitė-Bartulienė, Kristina Civinskienė.			
■
Petras Stauskas. 1979 m. R. Ropytės nuotr.
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100 Kauno Tado Ivanausko
zoologijos muziejaus veiklos metų
Audronė KLEIŠMANTIENĖ

K

auno Tado Ivanausko zoologijos muziejus – vienas seniausių muziejų Lietuvoje ir vienintelis tokio pobūdžio
Baltijos šalyse. 2019 m. liepos 15-ąją muziejus minėjo savo
veiklos 100-metį.

S

eniausios datuotos muziejuje saugomos iškamšos, pagamintos prof.
T. Ivanausko tėvo Leonardo Ivanausko rankomis 1859–1861 m., į muziejų pateko iš
gimtųjų T. Ivanausko namų – Lydos apskrities Lebiodkos dvaro (Baltarusija).
Muziejaus istorija – trumpai

T

adas Ivanauskas, dar būdamas gimnazistas, pradėjo kolekcionuoti vabzdžius. Vėliau studijuodamas Peterburgo ir

Prof. Tadas Ivanauskas su stirniuku 1950 m.

Sorbonos universitetuose rinko zoologinę
medžiagą Lietuvoje, Baltarusijoje, o 1914–
1917 m. jau organizavo pirmąsias ekspedicijas į Kolos pusiasalį, Š. Norvegiją, Ledinuotojo vandenyno salas. Grįžęs į Lietuvą,
1919 m. liepos 15 d. Kaune įsteigė Gamtos
tyrimo stotį, davusią pradžią muziejui.
1922 m. Kaune įkūrus Lietuvos universitetą (prof. T. Ivanauskas buvo vienas
iš jo steigėjų), Zoologijos muziejus perėjo
universiteto žinion, gavo didesnes patalpas,
todėl čia koncentravosi visi Lietuvos faunos
tyrimai. Buvo užmegzti ryšiai su 18 Europos
šalių aukštosiomis mokyklomis, gamtos
tyrimo stotimis, zoologijos muziejais bei
sodais, keičiamasi eksponatais.
1931 m. T. Ivanauskas suorganizavo
žymiausią muziejaus istorijoje 3 mėnesius
Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejus 1974 m.
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Muziejaus rinkinių šaltiniai

N

uo 1914 m. eksponatams rinkti muziejaus darbuotojai suorganizavo
42 ekspedicijas į įvairius pasaulio kraštus:
Turkmėniją, Kolos pusiasalį, Murmanską,
Braziliją, Barenco jūrą, Kazachstaną, Astra-

chanę, Tadžikistaną, Buriatiją, Azerbaidžaną, Uzbekistaną, Siera Leone, Bisau Gvinėją,
Nikaragvą. Šiuo metu muziejaus darbuotojai
rengia zoologines ekspedicijas, dalyvauja
mokslinėse konferencijoje, įsijungia į Lietuvos bei tarptautinius gamtosauginius
projektus, publikuoja straipsnius periodinėje ir mokslinėje spaudoje, yra daugelio gamtosauginių knygų autoriai ar
bendraautoriai.
Eksponatai į muziejų patenka ne tik iš
ekspedicijų. Ekspozicijas ir archyvą praturtina ir dovanotos asmeninės kolekcijos. Saugomos ir eksponuojamos prof. P. Šivickio
tropinių jūrų koralų, moliuskų kriauklių
rinkinys, E. Liutikienės N. Zelandijos moliuskų kriauklių kolekcija, K. Ario Palearktikos
bei S. Pileckio vabalų kolekcijos, V. Matuzevičiaus egzotiškų moliuskų kriauklių rinkinys,
V. Bačiansko, V. Inokaičio drugių kolekcijos,
prof. T. Ivanausko anūkės M. Ivanovskos
vyro A. Szklarzyk medžioklės trofėjai iš

Sukaktys

trukusią ekspediciją į Braziliją, kurios metu
surinkti atogrąžų faunos rinkiniai gerokai
praturtino muziejų.
1970 m. gruodžio 16 d. muziejui suteiktas jo įkūrėjo Tado Ivanausko vardas.
1975–1981 m. vyko didžiulė muziejaus
rekonstrukcija. Ekspozicijų plotas gerokai
padidėjo, eksponatai išdėstyti 6 erdviose
salėse.
2011 m. pagal europinius standartus
rekonstruoti ir išplėsti muziejaus moksliniai
fondai, kurie šiuo metu užima 422 kv. m,
2018 m. – rekonstruota muziejaus ekspozicija, užimanti 2 658 kv. m plotą.

Tado Ivanausko 1931 m. suorganiuotos ekspedicijos Brazilijoje akimirka.

LIETUVOS MUZIEJAI 2019’3

41

Sukaktys

Afrikos, Aliaskos ir kt. Eksponatų sulaukiama
ir iš įvairių gamtosauginių įstaigų: Lietuvos
zoologijos sodo, gamtos tyrimo stočių, gyvųjų kampelių, gamtosauginių institucijų,
privačių asmenų ir t. t.
Muziejus šiandien

M

Čia veikia paukščių migracijos ekspozicija,
vedamos ekskursijos apie paukščių migracijas, žiedavimą, gaudykles, pristatoma
stoties veiklos istorija.
Ventės ragas yra vienas didžiausių
paukščių koncentracijos taškų Baltosios–
Baltijos jūrų migraciniame kelyje. Kai kada
per Ventės ragą praskrenda iki 700 tūkst.
sparnuočių per parą. Stoties darbuotojai
per metus apžieduoja 70–100 tūkst. paukščių. Stotyje sukonstruotos didžiausios Pasaulyje migruojančių paukščių gaudyklės,
migruojantys bei vietinių populiacijų
paukščiai gaudomi ir originalios konstrukcijos „zigzaginėmis“ gaudyklėmis. Nuo žiedavimo pradžios Lietuvoje paženklinta per
4 mln. paukščių.

uziejaus ekspozicijų salėse šiuo
metu lankytojams pateikiama apie
15 tūkst., o iš viso moksliniuose rinkiniuose
saugoma apie 300 tūkst. eksponatų.
Muziejuje veikia 7 moksliniai skyriai, 3
laboratorijos, paukščių žiedavimo centras,
saugomas vienintelis Lietuvoje laukinių
gyvūnų audinių bankas.
Per metus muziejų (be filialų) aplanko
per 60 tūkst. žmonių. Nuo 1971 m. muziejuje
Jubiliejui skirtos parodos
veikia Ekskursinis skyrius, nuo 2015 m. –
Edukacinis skyrius. Ekskursinės ir edukacinės
programos bei muziejaus naujienos pateiasitinkant 100 metų jubiliejų muziekiamos svetainėje www.zoomuziejus.lt ir
juje lankytojams pristatytos 4 naujos
feisbuko puslapyje „Kauno Tado Ivanausko parodos.
zoologijos muziejus“.
Parodoje „Taksidermijos raida Lietuvoje“
demonstruojami įvairūs gyvūnų iškamšų
gamybos metodai – nuo XX a. pradžios
naudojamų iki pagrįstų šiuolaikinėmis
technologijomis.
Ekspozicijoje
galime
apžiūrėti senąsias gyvūnų iškamšas, pagamintas naudojant primityvias medžiagas: pjuvenas, molį, medienos drožles,
kamšalus, taip pat pristatomi šiuolaikiniai metodai – skulptūrinis, atliejų ir
muliažinis. Demonstruojami pasauliniuose
taksidermistų konkursuose prizais įvertinti
Lietuvos taksidermistų darbai.
Parodoje „Šimtamečiai eksponatai ir
paukščių žiedavimo Lietuvoje pradžia“
lankytojai gali pamatyti šimtametes paVentės rago paukščių žiedavimo stotis. ties T. Ivanausko ir taksidermisto Felikso
Jomanto rankomis gamintas paukščių bei
Muziejaus filialas – Ventės rago orni- žinduolių iškamšas. 1919 m. įkurtoje Gamtologinė stotis šį rudenį mini 90-metį. Stotis tos tyrimo stotyje jie dirbo dviese – įvairiuoįkurta 1929 m. prof. T. Ivanausko iniciatyva. se Lietuvos kampeliuose rinko eksponatus,

P
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2017 m. muziejaus entomologas Vytautas Tamutis talkinant kolegoms iš Daugpilio
ir Kaliningrado universitetų Baltijos gintare
aptiko ir aprašė naują afodijų genties vabalų rūšį, kurį mūsų valstybės atkūrimo
šimtmečio proga pavadino Lietuvos vardu
– Airapus lituanicus. Šis išskirtinis eksponatas
taip pat demonstruojamas parodoje.
Muziejaus jubiliejaus proga pristatyta ir
dailininko, biologo doc. Kęstučio Žuko paroda „Pastelė. Piešiniai“. Tai – 18-oji K. Žuko
paroda, kurioje eksponuojami jo mėgstamo
animalistinio žanro darbai. Autorius rašo:
„Šioje parodoje sugulė dalis pastelių, piešinių, kuriuose gyveno ir tebegyvena mano
pamėgti gyvūnai – avijaučiai, raganosiai,
lamos, triušiai, liūtai, leopardai, galantiški
paukščiai, apuokai, pelėdos... Ekspozicijoje
pateikti darbai surinkti iš kelis dešimtmečius lentynose užsibuvusių aplankų“.
■

Sukaktys

stengėsi parengti kuo gausesnę, turtingesnę Lietuvos faunos, ypač – paukščių ir
žinduolių ekspoziciją. 1929 m. Lietuvoje
T. Ivanausko iniciatyva pradėtas sistemingas
paukščių žiedavimas, tad parodoje galima
pamatyti pirmuosius lietuviškus paukščių
žiedus, susipažinti su pirmaisiais žiedavimų
duomenimis, 1930–1933 m. pranešimais
apie žieduotų paukščių aptikimą Lietuvoje
ir užsienyje, paukščių žiedavimo iki 1939 m.
rezultatų suvestinėmis, 1931–1933 m. duomenų registracijos knygomis.
Dar viena paroda pavadinta „Baltijos
gintaro inkliuzai“. Gintaro inkliuzai – prieš
milijonus metų sakuose sustingusios fosilijos – domina ir paleontologus, ir zoologus.
Muziejaus vabzdžių ekspozicinėje salėje
pristatomas privačių kolekcininkų paruoštas
inkliuzinių gintarų rinkinys. 24 stovuose
demonstruojama per 30 gintare sustingusių jau išnykusių gyvūnų.

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus kolektyvas. Muziejaus archyvo nuotr.
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Žemaičių dailės muziejus įsikūręs Mykolo Oginskio rūmuose Plungėje.

Žemaičių dailės muziejui – 25
Dr. Jolanta SKURDAUSKIENĖ

L

iepos 16 d. Plungėje paminėta svarbi data – prieš 25 m.
Mykolo Oginskio rūmai lankytojams duris atvėrė kaip
Žemaičių dailės muziejus.

L

yginant su kitais Žemaitijoje veikiančiais muziejais, plungiškis dar
gana jaunas, vis dėlto jam per palyginti neilgą gyvavimo laikotarpį pavyko įsitvirtinti
Lietuvos kultūros kraštovaizdyje ir atsiskleisti kaip kultūrinę misiją vykdančiam savitam
regiono kultūros ir meno centrui.
Oginskių dvaro ansamblis ir jį supantis
parkas visada buvo Plungės puošmena ir
pasididžiavimas. Laimei, sovietmečiu restauruoti dvaro pastatai buvo pritaikyti mokslo ir švietimo poreikiams – rūmuose įsteigtas
statybininkų technikumas. Prasidėjus Atgimimui ši mokslo įstaiga pradėjo menkti ir
galiausiai veiklą nutraukė.
Oginskių rūmuose – muziejus

B

ūta įvairių minčių, kaip panaudoti
Oginskių dvaro ansamblį. Apsistota
ties muziejaus idėja, kurią seniai puoselėjo
vietos kultūros žmonės. Ją dar labiau su44
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stiprino Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių
profesionalų lietuvių dailininkų palaikymas.
Be to, nuo Atgimimo pradžios į Lietuvą gausiai pradėjęs grįžti lietuvių kūrybinis palikimas vertė Lietuvos kultūros vadybininkus
svarstyti, kur šis turtas bus saugomas ir
eksponuojamas. Tai ir padėjo suformuoti
būsimojo pirmojo Lietuvoje regioninio dailės muziejaus koncepciją: Žemaičių dailės
muziejus – atminties institucija su žemaičių
dailės, krašto ir Oginskių istorijos rinkiniais
bei ekspozicijomis.

dalinys Rašytojos Žemaitės memorialinis
muziejus Bukantėje. 2012 m. suremontuotas
dvarelio gyvenamasis namas, atstatyti
tvartas ir svirnas. Čia veikia rašytojos Žemaitės memorialinė ekspozicija, žemaičių
sakralinio liaudies meno, etnografinės
ekspozicijos ir memorialinė iš šių apylinkių
kilusio liaudies drožėjo Stanislovo Riaubos
ekspozicija.

Sukaktys

1994 m. liepos 16 d. Plungės rajono
savivaldybės ir Kultūros ministerijos atstovai
pasirašė Žemaičių dailės muziejaus steigimo
sutartį. Tą pačią dieną iškilmingai atidaryta
Pasaulio žemaičių dailės paroda. Nuo to laiko
Oginskių rūmai tapo kas ketverius metus
rengiamų Pasaulio žemaičių dailės parodų
rezidencija, į šią meno šventę sukviečiančia
dailininkus ir dailės mėgėjus ne tik iš
Lietuvos, bet ir iš įvairių pasaulio kampelių.
Parodos muziejuje tapo mėgiama dailininkų
susitikimų, bendravimo erdve.

Tarptautinis bendradarbivimas ir tyrimai

N

uo muziejaus veiklos pradžios didelis dėmesys skiriamas tarptautiniam
bendradarbiavimui. Muziejuje ne tik eksponuojamos iš užsienio atvežtos parodos.
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su
Varšuvos istorijos muziejumi, Lenkų institutu Vilniuje. Užmegzti kontaktai su Lenkų
Lietuvos mylėtojų klubu (Ogólnopolski
Klub Miłośników Litwy), Lenkijos paminklų
globos draugija (Toważystwo opieki nad
Zabytkami).
Dvaro ansamblio išsaugojimas

M

uziejui perduoti ir beveik visi išlikę Oginskių dvaro sodybos pastatai, juos supantis parkas. Naujai įkurto
muziejaus rūpesčiu tapo ne tik rinkinių
kaupimas, reprezentavimas, bet ir vieno
gražiausių Lietuvoje dvaro ansamblio išsaugojimas. 2007 m. pradėti rūmų Plungės
dvaro sodybos restauravimo ir pritaikymo
turizmo reikmėms darbai. Per keturis iki šiol
įgyvendintus tvarkybos etapus buvo išvalyti
ir sutvarkyti parko tvenkiniai, rekonstruotos
užtvankos, nutiestas akmens grindinio takas, turizmo informacijos centro funkcijoms
pritaikytas sargo namelis, sutvarkyti Vakariniai, arba Raudonieji vartai, iš parko į
rūmus vedantys laiptai, baigiami restauruoti centriniai dvaro rūmai.
Restauracijos sulaukė ir muziejaus pa-

Glaudžios draugystės rezultatas – keitimasis parodomis, bendri leidiniai, tarptautinės konferencijos kultūros paveldo
temomis. Mokslinės konferencijos, kuriose
nagrinėtos Lietuvos ir Lenkijos parkų, dvarų paveldo problemos, medalininkystės istorija, sulaukė plataus atgarsio ir specialistų
įvertinimo.
Muziejus didelį dėmesį skiria Žemaitijos
regiono kultūros ir istorijos tyrimams.
LIETUVOS MUZIEJAI 2019’3
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Bendradarbiaujant su akademinėmis ir ekspertinėmis institucijomis – Vilniaus dailės
akademija, Klaipėdos universiteto Baltijos
regiono istorijos ir archeologijos institutu,
Lietuvos istorijos institutu, Tarptautine
paminklų ir paminklinių vietovių taryba
bei kitomis, kasmet rengiamos mokslinės
konferencijos, seminarai, kūrybinės laboratorijos.
Regiono kultūros židinys

N

uo 2006 m. kartu su Plungiškių
draugija, Plungės meno mokykla ir
kitais partneriais pradėtas rengti Tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis. Istorinio dvaro aplinkoje vykstantys akademinės muzikos festivaliai tapo neatskiriama Žemaitijos
muzikinės kultūros dalimi. Festivalio renginiais siekiama praturtinti regiono kultūrinį
gyvenimą, vietinius klausytojus supažindinti su muzikine kultūra, atskleisti ilgą laiką
neišnaudotas kultūros paminklų galimybes,

aktualizuoti muzikinį, kultūrinį ir istorinį
dvarų paveldą.
Vienas iš festivalio koncertų visada
būna skiriamas M. K. Čiurlionio atminimui,
į jį suburiami Žemaitijos regiono muzikos
mokyklų moksleiviai. Dar vienas festivalio
renginys – tradiciškai kasmet rengiamas žirgų konkūras Tarptautinio Mykolo Oginskio
festivalio taurei laimėti. Lankytojų dėmesio
ir pripažinimo kasmet sulaukia ir tradiciniai
Tarptautinės muziejų nakties renginiai.
Tiek pačiame Žemaičių dailės muziejuje,
tiek jo padalinyje Rašytojos Žemaitės memorialiniame muziejuje nuolat vyksta edukaciniai užsiėmimai. Populiariausiomis programomis tapo „Kalėdų senelio rezidencija“
ir „Pažintis su žemaičių kulinariniu paveldu“.
Nors dar tebevyksta paskutinieji Mykolo
Oginskio rūmų tvarkybos darbai, Žemaičių
dailės muziejus jau dabar yra tapęs traukos
centru, reprezentuojančiu Žemaitijos dailę ir
dvarų kultūrą. 		
		
■

II Pasaulio žemaičių dailės parodos dalyviai. 1994 m. Žemaičių dailės muziejaus archyvo nuotr.
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•

Pažįstamas ir nepažįstamas
Lionginas Šepka. Albumas – Rokiškio krašto muziejaus leidinys apie
žymų Lietuvos liaudies skulptoriųdrožėją.
▶ L. Šepka (1907–1985), drožinėti
pradėjęs tik 1950 m., įžengęs į penktą
dešimtį, sukūrė apie 1500 medinių
skulptūrų: apvalių žmogaus ūgio
statulų, žvėrių ir paukščių figūrėlių,
bareljefų, horeljefų. Knygoje publikuojamos L. Šepkos nematytų darbų nuotraukos, laiškai, gyvenimo ir
kūrybos aprašymas lietuvių ir anglų
kalbomis.
▶ Sudarytoja Marijona Mieliauskienė.
Vertėja Margarita Lisevičiūtė. Rokiškis: sp. UAB „Petro ofsetas“ 2018, 184 psl.,
iliustr. Antras leidimas.■

•

Ypatinga dovana Lietuvai.
Paroda iš Amerikoje surinktų
kolekcijų, skirta A. M. Račkaus
125-osioms gimimo metinėms.
/ A special Gift for Lithuania.
Exhibition from the Collections
collected in America, dedicated
to the 125th birth anniversary of
A. M. Račkus. Parodos katalogas –
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės
muziejaus leidinys lietuvių ir anglų
kalbomis.
▶
Minėdamas kolekcininko
Aleksandro Mykolo Račkaus 125-ąsias gimimo metines bei pasitikdamas
Pasaulio lietuvių metus Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
surengė parodą „Ypatinga dovana Lietuvai“, kurioje rodomos dvi
kolekcijos. Pirmoji – Račkaus rinkiniai, įdomiausi eksponatai: retos
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir pasaulio tautų monetos, vertingi
medaliai, egzotiškos įvairenybės, retos lituanistinės ir numizmatinės
knygos. Antrojoje – unikalūs lituanistiniai eksponatai, susipažindinantys
su XIX a. 7 deš.–XX a. 4 deš. JAV lietuvių visuomeniniu gyvenimu, jų
indėliu į Lietuvos valstybės atkūrimą ir įtvirtinimą. Šis parodos katalogas
– tai turiningas dokumentas, kuriame sukoncentruotos žinios apie A.
M. Račkaus asmenybę, JAV veikusias visuomenines lietuvių išeivijos
organizacijas, taip pat pateikiamas eksponatų sąrašas, įdomiausių
eksponatų iliustracijos.
▶ Kaunas: sp. Uždaroji dizaino ir leidybos AB „KOPA“, 2018, 120 psl., iliustr.
Tiražas 850 egz. ■

•

Tapytojas primityvistas Antanas
Kliauga Katalogas / Primitivist
painter Antanas Kliauga Catalogue. Katalogas – Rokiškio krašto
muziejaus leidinys lietuvių ir anglų
kalbomis.
▶
Leidinyje pristatoma Lietuvos
kario, tapytojo primityvisto Antano
Kliaugos (1896–1991) kūryba. Publikuojama per 70 tapybos darbų iš
Rokiškio krašto muziejaus fondų ir privačių kolekcijų, dailininko Arūno
Augučio ir žurnalisto Stasio Varnecko straipsniai, bibliografija.
▶ Sudarė Dalia Kiukienė. Maketavo Asta Radvenskienė / Amalkeros leidyba.
Rokiškis: sp. „Standartų spaustuvė“ 2018, 91 psl., iliustr. Tiražas 400 egz.■

•

Giedrius Mackevičius (19452008) ir jo Teatras. Monografija
– Lietuvos teatro, muzikos ir kino
muziejaus leidinys.
▶
Tai knyga apie iškilaus XX a.
teatro menininko Giedriaus Mackevičiaus gyvenimą, kūrybą ir jo
likimą paveikusį sudėtingą istorinį
laikotarpį. G. Mackevičius – teatro
novatorius, pasaulinę teatro istoriją
praturtinęs nauju žanru – plastinės
dramos teatru. Žymiam kauniečiui,
dirbusiam Modrio Tenisono pantomimos trupėje, vėliau besimokiusiam ir kūrusiam Maskvos teatruose,
dėl politinių 1972 m. Kauno įvykių nebuvo leista grįžti kurti į Kauną.
Monografijoje siekiama atskleisti talentingą, neišsenkamo kūrybiškumo,
gilaus dvasingumo ir nelengvo likimo asmenybę.
▶ Sudarytoja – Liucija Armonaitė. Vilnius: sp. „Standartų spaustuvė“, 2018,
336 psl., iliustr. Tiražas 800 egz.■

•

Gintautas Stulgaitis FOTOGRAFIJA / Gintautas Stulgaitis
PHFOTOGRAFY. Knyga – Šiaulių
„Aušros“ muziejaus leidinys lietuvių ir
anglų kalbomis.
▶ Leidinys skiriamas fotomenininko
Gintauto Stulgaičio, vieno iš
vadinamosios „Plėšriųjų sekcijos“
narių, kūrybai. Jame publikuojami
G. Stulgaičio kūriniai iš Fotografijos
muziejaus fondų, menininko artimųjų – mamos Gražinos Stulgaitienės, dukrų Jonės ir Astos, taip pat fotografo draugų – Sauliaus
Paukščio, Giedriaus Liago prisiminimai, pateikiama fotomenininko
biografija.
▶ Leidinio sudarytoja – Ieva Meilutė-Svinkūnienė. Vetėja Jonė Šiaulytė.
Šiauliai: sp. UAB „Petro ofsetas“, 2018,
131 psl., iliustr. Tiražas 300 egz.■

•

Mažeikių istorinė fotografija.
XIX a. pab.–1940 m. Senųjų miesto
nuotraukų albumas – Mažeikių muziejaus leidinys.
▶ Albume pateikiamos Mažeikių
muziejaus nuotraukos, taip pat publikuojamos fotografijos iš Merkelio
Račkausko gimnazijos, asmeninių
Mariaus Jankausko, Antano Žulpos kolekcijų ir Motuzų šeimos archyvo.
Nuotraukos atsispindi, kokie Mažeikiai buvo iki nepriklausomybės ir
kokiu miestas tapo artėjant naujoms okupacijoms. Ši knyga – dovana
mažeikiškiams ir unikalos medžiagos įvairių sričių specialistams
teikiantis leidinys
▶ Sudarytojas Vytautas Ramanauskas. Mažeikiai: sp. UAB „BaltoPRINT“,
2018, 235 psl., iliustr.■

Nauji leidiniai

Tautinės modernybės architektas: Vladimiro Dubeneckio gyvenimas ir kūryba, 1888–1932.
Preišagalavičienė Lina. Monografija
– Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės
muziejaus leidinys.
▶ Knyga supažindina su žymaus
architekto, dailininko, pedagogo,
„tautinio stiliaus" ir moderniosios
architektūros pradininko ir propaguotojo Vladimiro Dubeneckio
gyvenimu ir kūryba. Vienas iš
išskirtinių V. Dubeneckio kūrybinės
biografijos bruožų – tai, kad, būdamas rusų kilmės, jis tapo pirmuoju „tautinio stiliaus“ ieškotoju
Nepriklausomoje Lietuvoje ir solidų kūrybinį palikimą dovanojo Kaunui.
Brandžiausias architekto kūrinys – Vytauto Didžiojo muziejaus pastatas
Kaune (šiuo metu – Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus ir
Vytauto Didžiojo karo muziejus) tapo Lietuvos valstybingumo ikona.
▶ Kaunas: sp.UAB „KOPA“, 2018, 272, iliustr. Tiražas 1000 egz.■

(Lietuvos muziejų asociacijos biblioteka)

•

Muziejų ir galerijų
ekspozicijų autoriniai
projektai
Teminių parodų ir
specializuotų ekspozicijų
interaktyvūs media
sprendimai bei
įgyvendinimas
Autorinė priežiūra

(+370 5) 2132535
info@ekspobalta.com
www.ekspobalta.com

