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Baltijos šalių atminties institucijos
ir darnaus vystymosi tikslai
Dr. Povilas BLAŽEVIČIUS

R

ugsėjo 22–24 dienomis Lietuvos, Latvijos ir Estijos muziejininkai ir bibliotekininkai susibūrė draugėn į tris dienas trukusią virtualią konferenciją „Darnaus vystymosi tikslų
lokalizavimas per Baltijos šalių muziejus ir bibliotekas“ (angl.
Localising the Sustainable Development Goals through Baltic museums and libraries).

I

nteraktyvų renginį organizavo Latvijos
nacionalinė biblioteka, Latvijos muziejų ir Latvijos bibliotekininkų asociacijos,
bendradarbiaudamos su Estijos ir Lietuvos
muziejų asociacijomis bei Latvijos nacionaline UNESCO komisija. Konferencijai parinkę
šūkį „Klauskite savo bibliotekos! Klauskite
savo muziejaus!“, organizatoriai siekė atkreipti dėmesį į atminties institucijų darbuotojų galimybes ir poreikį tapti darnaus vystymosi idėjos ekspertais bei skleidėjais.
Rugsėjo 22-ąją, įžanginę konferencijos
dieną, moderuojant Baltijos jūros valstybių
tarybai (The Council of the Baltic Sea States) vyko atviros apskrito stalo diskusijos,
kuriose iškeltos konferencijoje pristatomos
problemos. Atsižvelgiant į tai, kad 74-ojoje
Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje
2021-ieji metai paskelbti darnaus vystymosi siekiančiais Tarptautiniais kūrybinės ekonomikos metais, renginio dalyviai analizavo
kultūros sektoriaus pažeidžiamumo specifiką ir jo mastą Covid-19 pandemijos kontekste.
Įdomu, o taip pat dar ir gana neįprasta,
kad visa diskusija vyko Estraad 3D virtualioje platformoje. Kiekvienas dalyvis, susikūręs
savo asmeninį avatarą, galėjo laisvai judėti
tarp skirtingų renginyje dalyvaujančioms
4
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Konferencijos plakatas.

institucijoms priklausančių laivų, šnekėtis su
kitais dalyviais, klausytis, užmegzti pažintis
ir kurti ryšius tolesniems projektams. Sukūrus beveik realaus renginio jausmą, virtualios konferencijos dalyviai lengvai įsitraukė į
diskusiją sutartinai akcentuodami akivaizdų
kultūros sektoriaus mediatoriaus vaidmenį
šiuolaikinėje visuomenėje. Diskusijoje atsiskleidė kultūros lauko potencialas tapti kertine individualių žmonių ir bendruomenių
darnaus vystymosi terpe ir net savotišku katalizatoriumi. Diskusijos dalyviai pastebėjo,
kad kultūros sektoriaus institucijos savo kasdienėmis inovatyviomis kūrybinėmis veiklomis jau šiandien prisideda skatindamos

ne tik darnų vystymąsi, bet ir perėjimą prie
tvarios ekonomikos.
Pirmąją konferencijos dieną, rugsėjo 23ąją, beveik 150 konferencijos dalyvių ir klausytojų išgirdo šešis pranešimus, kuriuose
išsamiai apibūdintas Baltijos jūros valstybių
darnaus vystymosi kontekstas tiek geografiniu, tiek skirtingų kultūros sektorių požiūriu. Analizuojant Estijos, Latvijos ir Lietuvos
situaciją supažindinta su regiono darnaus
vystymosi srities iššūkiais ir sėkmės istorijomis. Taip pat aptarta, kaip Europos ir Baltijos
šalių bibliotekoms ir muziejams sekėsi dirbti
siekiant tvarios veiklos tikslų.
Antroji pirmosios konferencijos dienos dalis buvo skirta atskirų atvejų studijoms. Šešios Baltijos šalių institucijos (po
dvi iš kiekvienos šalies) pristatė savo patirtį
bendruomenėse prisiimant darnaus vystymosi tikslų įgyvendintojų
ir ekspertų rolę.
Aptarus kultūros institucijų taikomus metodus
ir tai, kaip matuojami projektų rezultatai, muziejų ir
bibliotekų specialistai aktyviai dalyvavo 3D virtualioje erdvėje vykusiuose
praktiniuose seminaruose. Specialistai, suskirstyti
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Konferencijos įrašo stopkadras.

į šešias skirtingas temines grupes, dalijosi savo
patirtimi taikant darnaus
vystymosi tikslus vietiniu
lygmeniu, keitėsi mintimis
ir įžvalgomis.
Antroji
konferencijos diena prasidėjo sesija,
skirta darnaus vystymosi
tikslams planuoti, vertinti
ir viešinti. Pristatytuose šešiuose pranešimuose aptartas platus problemų laukas, analizuotas bibliotekų ir muziejų
kaip darnaus vystymosi tikslų ambasadorių vaidmuo. Drauge apžvelgtos galimybės
pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinių
ir investicinių fondų lėšomis siekiant šiuos
tikslus integruoti į kultūros institucijų veiklos
planus.
Sesijos pabaigoje dalyviai vėl virtualioje
3D erdvėje tęsė praktinius mokymus. Septynių teminių grupių dalyviai įsitraukė į gyvas
profesines diskusijas ir aptarė rūpimus klausimus. Diskusijos atskleidė, kad visos sesijoje
nagrinėtos temos – investicijų, komunikacijos, atsakomybių, idėjų sklaidos – yra aktualios kultūros institucijų specialistams.
Antrąją konferencijos dieną vyko ir apskritojo stalo diskusija, kurioje Baltijos šalių
muziejų, bibliotekų ir vyriausybių atstovai

Konferencijos įrašo stopkadras.
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diskutavo, kaip sektoriai galėtų efektyviau
bendradarbiauti siekiant darnaus vystymosi tikslų. Nors muziejai ir bibliotekos
pasauliniame kontekste nėra pats didžiausias ir reikšmingiausias darnaus vystymosi
judėjimo dalyvis, vis dėlto tai yra įstaigos,
galinčios daryti ir netiesioginį arba ilgalaikį
poveikį. Viešojo sektoriaus ir vyriausybinių
institucijų atstovai svarstė galimybes, kaip,
pasitelkus žinias ir finansinius išteklius, būtų
galima keisti atskirų bendruomenių ir visos
visuomenės galvoseną bei vartoseną.
Diskusijoje pabrėžta, kad, siekiant
bendruomenes įtraukti į siūlomas veiklas ir
skleidžiant tvaraus vystymosi koncepciją,
institucijoms taip pat labai svarbu suvokti,
kas reikšminga pačioms bendruomenėms.
Tik įvertinusios šiuos poreikius ir su jais susijusias globalesnes tarpdisciplinines problemas kultūros institucijos galėtų pilnavertiškai siekti tvarios lyderystės šioje srityje.
Diskusijos dalyviai sutartinai pabrėžė, kad
tam didžiausia kliūtis yra muziejų, bibliotekų ir archyvų veiklų koordinavimas nacionaliniu lygmeniu ir stiprus politinis palaikymas.

Apžvelgus interaktyvios konferencijos /
mokymų „Darnaus vystymosi tikslų lokalizavimas per Baltijos šalių muziejus ir bibliotekas“ rezultatus galima pasidžiaugti, kad per
tris dienas daugiau nei 150 dalyvių susipažino su tokio vystymosi tikslų kultūros srityje
aktualijomis bei specifika, sustiprino savo
gebėjimus. Renginio dalyviai pabrėžė, kad
kultūros institucijos gali ir turi imtis lyderio
vaidmens bendruomenėse komunikuojant darnius kultūros, ekonomikos ar politikos sprendinius. Siekdami stiprinti kultūros
įstaigų, kaip vienų iš pagrindinių darnaus
vystymosi veikėjų bei ekspertų, vaidmenį
muziejų ir bibliotekų specialistai iškėlė idėją artimiausioje ateityje suorganizuoti šiems
tikslams skirtų tinklų kūrimo festivalį. Tikimasi, kad tai ateityje suteiks didelį postūmį
tiek atskiroms institucijoms, tiek visai sričiai.
Kviečiame susipažinti su konferencijoje
skaitytais pranešimais:
▶▶ 1 diena
▶▶ 2 diena				
■

Konferencijos diskusijos vyko naudojant Estraad 3D virtualią platformą.
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Programos, projektai

Poezija – istorijos ir kultūros paveldas
Sonata DUMBLIAUSKIENĖ

N

uo 2020 m. birželio 1 d. pradėtas įgyvendinti projektas
„Pasienio poezija – kalbantis paveikslas“, kurio tikslas –
užtikrinti subalansuotą istorijos, gamtos ir kultūros paveldo
plėtrą bei pritaikymą turizmui.

P

Pasienio gyventojai ir turistai kviečiami
aktyviai dalyvauti naujose edukacinėse programose. Užsiėmimo „Eilėraštis – dėlionė“
dalyviai gali susipažinti su M. Gustaičio gyvenimu, kūryba ir jo indėliu į Lazdijų krašto
švietimo istoriją. Edukacinė veikla „Augalas
– poezijoje, augalas – arbatoje“ supažindina
su poetų M. Gustaičio, A. Matučio ir M. Konopnickos kūryba bei augalų motyvais jų
kūryboje. Užsiėmimai vyksta projekto lėšomis įrengtame Lazdijų krašto muziejaus kieme. Lankytojai ir svečiai gali
ne tik grožėtis šia visai šeimai pritaikyta lauko erdve,
bet ir prisiminimui išsinešti
kvapniųjų dovanų maišelį,
sukurtą iš čia įrengtose lysvėse išdžiovintų išdidžių bazilikų, lengvabūdžių mėtų,
svaiginančių levandų ir kitų
augalų.
Keliauti pasienio poetų
keliu kviečia ir projekto lėšomis sukurta mobili prograMuziejaus lankytojai kviečiami aktyviai dalyvauti naujose edukacinėse ma. Vis dėlto svarbiausias
veiklose. Lazdijų krašto muziejaus archyvo nuotr.
projekto pasiekimas yra užNet trys tarptautiniai festivaliai buvo megztas muziejų bend-radarbiavimas, daliskirti pasienio vaikams ir jaunimui: festiva- jimasis patirtimi. Projektas atvėrė naujas galyje Suvalkuose susikoncentruota į pasakas, limybes būsimoms bendroms iniciatyvoms.
Projekto trukmė – 21 mėnuo, jį finansuoLazdijuose – į raides, o Alytuje vykęs festivalis pavadintas „Gamta ir Džiaugsmas“. ja Europos regioninės plėtros fondas. LazAlytaus, Lazdijų bei Suvalkų krašto vaikus ir dijų rajono savivaldybei tenkanti investicijų
■
jų tėvelius suvienijo kūrybinės veiklos, pa- dalis – per 133 tūkst. eurų.
remtos poetų Anzelmo Matučio, Marijos Konopnickos ir Motiejaus Gustaičio eilėmis.
rojekto partneriai – Suvalkų regioninis muziejus, Alytaus kraštotyros
muziejus ir Lazdijų krašto muziejus. Jie savo
naujomis ekspozicijomis ir edukacinėmis
programomis siekia praturtinti esamus turizmo maršrutus į juos įtraukiant pasienio
poetus ir jų poeziją. Šiuo projektu norima
skatinti naujus muziejų lankytojų potyrius,
emocijas, siūloma susilieti su istorija, kūrybiškumu ir galimybe pakeisti savo pasaulį
tampant aktyviu keliautoju.
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Programos „Tėvynės ieškojimas“
baigiamasis renginys Užutrakyje
Janina STANKEVIČIENĖ

R

ugsėjo 27 d. Užutrakio dvaro sodyboje įvyko Lietuvos
muziejų kelio (LMK) projekto 2019-2021 metų nacionalinės kultūrinės tapatybės formavimo ir puoselėjimo programos „Tėvynės ieškojimas“ (toliau – Programa) baigiamasis
renginys.

T

ai – 2019–2021 m. Lietuvos muziejų
asociacijos (LMA) ir jos narių muziejų
įgyvendinama nacionalinės kultūrinės tapatybės formavimo ir puoselėjimo programa,
skirta Lietuvos Valstybės atkūrimo 30-mečiui. Šią kultūros paveldo aktualinimo LMK
projekto programą įkvėpė Nobelio literatūros premijos laureatas ir Lietuvos garbės
pilietis Česlovas Milošas (Czesław Miłosz)
– vienas didžiųjų XX a. rašytojų, savo kūryba pasauliui apibūdinęs Lietuvos kraštovaizdžius ir jo niekad nepalikusias gimtojo krašto dvasias.
2019 m. renginių programa kvietė ieškoti Tėvynės per temos „Vandenų kultūrinė
8
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atmintis“ vaizdinius, 2020-ųjų programa
„Lietuvos kraštovaizdžiai: kalnų ir kalvų kultūriniai reginiai“, siekė nuo kalnų, piliakalnių
ir bokštų pasižvalgyti mūsų šalies poetų, rašytojų, dailininkų ir visuomenės veikėjų akimis. 2021 m. LMK siekė atgaivinti istorinių
parkų ir sodų kultūrinę atmintį. Pasak programos sumanytojų, „istoriniai parkai ir sodai Lietuvoje – Europos kultūros forma, kurianti tobulumo reginį, kur kultūros formos
(architektūra, skulptūra ir kt.) bei gamtos
menas (augmenijos prancūziškoji simetrija
ir angliškasis natūralizmas, vandens telkiniai, fontanai) yra vientisas sukurtos kultūrinės tikrovės audinys.

namus gaubiančių sodų. Čia lankytojų laukė pasakojimai, teatralizuoti pasirodymai,
lauko parodos, pėsčiųjų žygiai, obuolių degustacijos, puokščių kūrimo meno edukaciniai užsiėmimai.
Baigiamasis renginys Užutrakio dvaro
sodyboje sukvietė gausią muziejininkų ir
kultūros paveldo puoselėtojų šeimą. Renginio dalyviai susipažino su Istorinių parkų
pažinimo centro ekspozicija, Užutrakio dvaro rūmų interjerais bei paskutiniu šių metų
LMK objektu – žymiojo kraštovaizdžio architekto, botaniko Eduardo Fransua Andrė
(1840–1911) įkurtu parku ir, susirinkę į šio
parko Europos salę, dalijosi projekto įspūdžiais ir patirtimis.

Bendradarbiavimas

Trečiasis Programos renginių ciklas
„Kultūriniai kraštovaizdžiai: parkų ir sodų
menas“, iškilmingai startavęs liepos 2 d. Palangos gintaro muziejuje ir apkeliavęs visus
Lietuvos etnografinius regionus, Pasaulinę
turizmo dieną – rugsėjo 27-ąją baigėsi Užutrakyje. Net 75 renginių organizatoriai (muziejai, jų padaliniai, kiti instituciniai partneriai) visoje Lietuvoje buvo sutelkę jėgas ir
kūrybinius išteklius programai įgyvendinti.
Žemaitijoje ją vykdė 17 institucijų, Mažojoje Lietuvoje – 7, Suvalkijoje (Sūduvoje) – 13,
Dzūkijoje – 15, Aukštaitijoje – 23 muziejai ir
jų bičiuliai (plg. 2019 m. LMK projekte dalyvavo 60, o 2020 m. – 42 muziejai ir kt. kultūros
paveldą puoselėjančios institucijos). Įdomu
tai, kad prie šių metų LMK programos dalyvių prisijungė gausus būrys kūrybinių, privačių ir
visuomeninių organizacijų: nuo
Kauno lėlių teatro, Dautarų dvaro sodybos Žemaitijoje, restorano „Kuchmistrai“ Lukšiuose iki
Vilkaviškio medžiojotų ir žvejų
draugijos, MB „Pasaulio puodai“
Merkinėje ir kt.
Garsiuose ir mažiau žinomuose Lietuvos istoriniuose
parkuose ir soduose muziejininkai ir jų partneriai suorganizavo ir įgyvendino 111 renginių.
Juose pabūvojo gerokai per 80
tūkst. lankytojų. Projekto organizatoriai pelnytai gali didžiuotis didėjančiu projekto lankytojų skaičiumi: 2019 m. sulaukta 45 000,
2020 m. – 11 500 lankytojų.
„Tėvynės ieškojimo“ kelionė smalsiausius vedė žinomų ir mažiau girdėtų dvarų ir
rūmų istorinių parkų ir žymių žmonių sodų
pažinimo keliu – nuo garsiųjų Tiškevičių ir
Oginskių rūmų parkų iki miestų sodų, nuo
itin lankytojų mėgstamų Burbiškio dvaro ir
Ch. Frenkelio vilos gėlynų iki retai dėmesį
patraukiančių kompozitorių, rašytojų, poetų

Baigiamajame renginyje skambėjo sveikinimo kalbos. Jas sakė Lietuvos Respublikos kultūros viceministras Rimantas Mikaitis,
LMA vadovas-valdybos pirmininkas Raimundas Balza, Trakų istorinio nacionalinio parko
direkcijos direktorius Gintaras Abaravičius.
Tradicinėje programos uždarymo konferencijoje aptartos ir apibendrintos LMK projekto šių metų programos veiklų patirtys,
pristatyta kultūros ir meno renginių regionuose apžvalga, aptartos istorinių parkų ir
sodų išsaugojimo, atkūrimo (renovacijos),
LIETUVOS MUZIEJAI 2021’3
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tvarkybos ir kt. kraštovaizdžio formavimo
problemos, buvo svarstoma galimybė ir būdai suformuoti ir plėtoti kultūros kelią – istorinių parkų ir sodų kelią Lietuvoje.
Prie diskusijos prisijungęs Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Tarptautinių ryšių ir kultūros paveldo
sklaidos skyriaus vedėjas Alfredas Jomantas
konstatavo, kad istorinių parkų ir sodų kelias
Lietuvoje tikrai galėtų būti organizuojamas
ir veikti kaip Europos Tarybos kultūros kelių
sistemos nacionalinių kelių grandies analogas, atitinkantis nacionaliniams kultūros
keliams keliamus kultūrinės topografijos
reikalavimus. Vien tik LMK projekto „Kultūriniai kraštovaizdžiai: parkų ir sodų menas“
rėmuose visuomenei buvo pristatyta ir įvairiomis kultūrinių renginių formomis aktualizuota per 70 kultūros paveldo objektų
– istorinių parkų ir sodų, sukurti 5 galimi kultūrinio turizmo maršrutai Lietuvos etnografinių regionų istoriniams parkams ir sodams
pažinti.
Diskusijose rezultatais ir įžvalgomis dalijosi programos komunikacijos vadovė Janina Stankevičienė, programos administratorė
Lolita Valužienė ir Lietuvos etnografinių
regionų muziejų koordinatoriai: Jolita Kir10
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kilaitė
(Aukštaitija),
Liudvika Burzdžiuvienė (Mažoji Lietuva),
Tomas Kukauskas (Suvalkija / Sūduva), Daina Pledienė (Dzūkija).
Didelę svarbą Programos informacijos
sklaidai turėjo garso ir
vaizdo anonsų transliacijos nuolatinio projekto informacinio rėmėjo
LRT eteryje (sukurti 5
vaizdo ir garso anonsai
televizijoje transliuoti
140, radijuje – 204 kartus). 2000 egz. tiražu spausdintos projekto
brošiūros – renginių programos bei plakatai
(500 vnt.) buvo dalijami Lietuvos muziejuose, turizmo informacijos centruose, kultūros įstaigose bei savivaldybėse. Informacija
apie projekto renginius buvo spausdinama
Lietuvos spaudoje, viešinama interneto portaluose ir socialiniuose tinkluose: parengti 2
informaciniai pranešimai, 7 naujienlaiškiai,
įvairiuose žiniasklaidos kanaluose pasirodė
per 70 publikacijų.
Vis dėlto svarbiausiu Programos baigiamojo renginio ir diskusijų akcentu tapo
naujojo LMK projekto plėtros etapo – 2022–
2027 m. kultūros paveldo sklaidos programos „Gimtoji Europa“ pristatymas ir jos
2022 m. temos „Europos ženklai Lietuvoje:
gotika“ atskleidimo sprendinių aptarimas.
Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktoriaus pavaduotojas investicijoms, vadybai ir plėtrai Vytautas Balčiūnas pristatė
būsimojo projekto idėjines gaires, pasiūlė
galimas veiklos kryptis ir galimybes originaliai kultūros paveldo sklaidai.
■
Lietuvos muziejų kelio projekto
2019-2021 metų programos „Tėvynės ieškojimas“
uždarymo akimirkos. K. Inkratos nuotr.

Bendradarbiavimas

Muziejų naktis sugrįžo
Rasa AUGUTYTĖ

L

ietuvos muziejai 2021 m. liepos 3 d. po metų pertraukos
ištikimiausius muziejų lankytojus vėl kvietė į Europos muziejų nakties akciją.

E

uropos muziejų nakties renginiai pirmąjį liepos šeštadienį vyko visoje
Europoje. Muziejų nakties organizatorius –
Prancūzijos kultūros ministerija jau 17-tąjį
kartą muziejus kvietė iki vidurnakčio lankytojams duris atverti nemokamai, tik šį kartą
laikantis šalies epidemiologinės situacijos
reikalavimų. 2020 m. renginiai dėl pandemijos rengti internetinėje erdvėje.
Tarptautinės muziejų bendruomenės
akcijos „Europos muziejų naktis“ tikslas –
muziejų duris lankytojams atverti neįprastu
metu ir įvairiomis kultūrinės edukacijos formomis supažindinti visuomenę su muziejų
kolekcijomis.
Jau 16-tą kartą į akciją įsitraukė ir Lietuvos muziejai. Šiais metais beveik 30 muziejų
visoje Lietuvoje lankytojus kvietė į vakarinius-naktinius renginius, organizavo įvairias

pramogas, staigmenas, temines ekskursijas,
diskusijas, paskaitas, parodų pristatymus,
kino filmų peržiūras ir kt. Lankytojų šurmulio
išsiilgę muziejininkai buvo pasirengę saugiai
ir svetingai pasitikti savo lankytojus.
Europos muziejų nakties akciją globoja UNESCO, Europos Taryba ir Tarptautinė
muziejų taryba (ICOM). Muziejų nakties Lietuvoje renginius koordinuoja Tarptautinės
muziejų tarybos Lietuvos skyrius (ICOM-LT)
ir Lietuvos muziejų asociacija.
Visa informacija apie Muziejų nakties
Lietuvoje renginius skelbiama tinklalapyje
muziejunaktis.lt ir feisbuko paskyroje Muziejų naktis Lietuvoje | Facebook. Apie renginį
išsamiai pasakojama tarptautinio renginio
svetainėje http://www.nuitdesmusees.culture.fr/					
■

Lauko kinas Muziejų naktį. Lietuvos švietimo istorijos muziejaus archyvo nuotr.
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Pietų Lietuvos muziejininkų sąskrydis
Vilma STANEIKIENĖ

P

ietų Lietuvos muziejininkai puoselėja gražią tradiciją kasmet viešėti vieni pas kitus. Rugpjūčio 2 d. tradicinis Pietų
Lietuvos muziejininkų sąskrydis vyko Zanavykų muziejuje.

P

rieš metus Zanavykų muziejui buvo
įteikta pereinamoji malka – ženklas,
reiškiantis, kad 2021 m. kviesime pas mus
svečiuotis Pietų Lietuvos muziejininkus.
Gausiai susirinkusiems dalyviams aprodėme
Zanavykų muziejaus ekspozicijas, Sudargo
piliakalnių kompleksą, su dvaro ponia pavaikščiojame po Zyplių dvarą ir pasilinksminome su Zyplių dvaro kapela. Susirinkusiems muziejininkams sveikinimo žodžius
tarė Šakių rajono vicemeras Darius Jakavičius ir Šakių rajono savivaldybės Kultūros ir
meno tarybos pirmininkė Rima Rauktienė.
Už ne pirmus metus puoselėjamą bendrystę, gausios muziejininkų bendruomenės
priėmimą ir pavaišinimą kugeliu norime padėkoti Sudargo seniūnei Ritai Grigaitienei, o
bibliotekininkei Valerijai Endriukaitienei dėkojame už nuotaikingą ekskursiją pristatant
Sudargo piliakalnius. Lukšių kultūros centro
direktorei Daivai Bukšnienei ir visai jos komandai tariame ačiū už bendradarbiavimą
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ir nuoširdžią pagalbą organizuojant muziejininkų sąskrydį. Už muzikinius kūrinius dėkui
Rimantai ir Remigijui Poderiams. Už paramą
esame dėkingi UAB „Lukšių pieninė“ administracijai ir ūkininkui Tomui Skaizgiriui.
Džiaugiamės, kad karantino laikotarpiu
Pietų Lietuvos muziejų gretas papildė net 14
naujų muziejininkų. Kitais metais pasimatysim Druskininkų miesto muziejuje!
■
Pietų Lietuvos muziejininkų sąskrydžio akimirkos.
Zanavykų muziejaus archyvo nuotr.

Nauji muziejai, ekspozicijos

Apie literatūrą – kitaip

Maironio lietuvių literatūros
muziejaus ekspozicijos fragmentas.

Deimantė CIBULSKIENĖ

M

aironio lietuvių literatūros muziejus, šią vasarą minėjęs įkūrimo 85-metį, atidarė ilgai lauktą naują lietuvių
literatūros istorijos ekspoziciją „Literatūra keičia“.

N

et per kelis aukštus nusidriekęs pasakojimas yra suskirstytas svarbiausiais
istoriniais etapais. Lankytojas, pradėjęs kelią
nuo seniausių raštų, kurtų įvairiomis kalbomis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir
Mažojoje Lietuvoje, susipažinęs su pirmosiomis grožinės lietuvių literatūros knygomis,
sužinojęs, kas buvo svarbu spaudos draudimo laikotarpiu, patyręs knygnešio išgyvenimus, pamatys spaudos atgavimo rezultatus,
kultūros suklestėjimą Lietuvos Nepriklausomybės laikotarpiu, papuls į sudėtingą pasirinkimų erdvę okupacijų periodu, kai niekas
nenujautė, kas laukia už paslaptingų likimo
durų, o vėliau pajus artėjantį laisvės gūsį, talentą kalbėti Ezopo kalba, supras, ką sunkiu
laikotarpiu išgyveno ir apie ką rašė lietuvių
rašytojai, gyvenę svetur.
Vienas pagrindinių ekspozicijos tikslų

– supažindinant su lietuvių literatūros klasikais, jų kūriniais, darbais, nustebinti lankytoją, jį įkvėpti, sukelti jam pasididžiavimo
savo kūrėjais ir tauta jausmą. Ekspozicija ne
veltui vadinasi „Literatūra keičia“: muziejaus
darbuotojams bendradarbiaujant su Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslininkais bei „MultimediaMark“ komanda
buvo sukurtas emociškai paveikus turinys,
parodantis, kad literatūra keičia mus visus –
keičia mūsų mąstymą, požiūrį į įvairius reiškinius, įvykius, mūsų nuotaikas, net žmonių
likimus, keičia visą tautą, valstybę.
Itin vaizdingai lietuvių literatūros istorijos etapus apibūdino vienas iš ekspozicijos
kūrėjų, poetas, režisierius Mindaugas Valiukas: „Jei lietuvių literatūrą įsivaizduotume
kaip sodą, pati jos pradžia – Martyno Mažvydo kūryba – būtų tartum laukinis vaismedis
LIETUVOS MUZIEJAI 2021’3
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žinojęs savo pasirinkimo simbolį ir jį pažymėjęs specialioje kortelėje, po apsilankymo
ekspozicijoje išsiaiškina, į kurį lietuvių literatūros herojų jis labiausiai panašus. Šauniai
viešnagei muziejuje prisiminti išleista ir išskirtinė atvirukų bei herojų ženkliukų serija.
Dar vienas ypatingo dėmesio vertas ekspozicijos akcentas – pagal tarpukaryje buvusio populiaraus stalo žaidimo „Parnasas“
versiją sukurta edukacinė veikla: žaidėjai
gali ne tik pasitikrinti žinias, bet ir išgirsti netikėtus rašytojų dialogus. Įspūdinga atšilimo
laikotarpio salės detalė – dailininko Antano Dubros nutapytas
kultūrinių įvykių pano
su papildyta realybe.
Išeivių rašytojams skirtoje erdvėje lankytojų
laukia daug originalių
eksponatų, kūrėjų alėja, virtualios realybės
žaidimas „Kelionė“.
Visoje ekspozicijoje
informacija pateikiama keliais sluoksniais:
skubantis lankytojas
pamatys svarbiausius
originalius eksponatus,
pagrindinius faktus, o
Ekspozicijos „Literatūra keičia“ fragmentas.
turintis daugiau laiko
Naujojoje ekspozicijoje įgyvendintos galės gilintis į terminaluose ar kitomis fororiginalios, kol kas analogų Lietuvoje ne- momis pateiktą papildomą medžiagą. Kuturinčios idėjos. Kelios jų – tai animacinis riant ekspoziciją stengtasi ne tik išgryninti ir
edukacinis serialas „Palikti muziejuje“ ir edu- patraukliai pateikti turinį, bet ir ugdyti mukacinių intelektualių žaidimų ciklas „O ką ziejaus svečią, kad jis pats išmoktų atsirinkti
renkiesi tu?“. Kiekvienas žaidimas – tai pasi- tai, kas jam įdomu ir svarbu.
Ekspozicija – ilgalaikė, veiks ne vienus
nėrimas į skirtingų Lietuvos istorinių, kultūrinių aplinkybių atmosferą, situacijas. Žaidėjas metus, bet muziejus jau dabar nekantriai
kviečiamas išspręsti sudėtingas dilemas, su laukia visų smalsių lankytojų, norinčių tokuriomis realybėje susidūrė Lietuvos kūrė- bulėti ir puikiai praleisti laisvalaikį! Literatūjai, ir taip patirti, įsijausti į kitos asmenybės ra t i k r a i keičia! Kviečiame išbandyti! ■
vaidmenį, per pasirinkimus pažinti rašytoją,
istorinį kontekstą, ir, kas svarbiausia, – save.
Lankytojas, kiekvienos salės terminale su- Maironio lietuvių literatūros muziejaus archyvo nuotr.

Nauji muziejai, ekspozicijos

tamsioje girioje. Spaudos draudimo laikotarpis – negailestingai iškirstas šilas, slapta
atsodinamas pavieniais sodinukais. Tada
besprogstą vaismedžių pumpurai atgavus
spaudą, daugiaspalviai tarpukario literatūros žiedai ir... katastrofos – dviejų okupacijų gaisrai, spygliuotomis vielomis aptvertas
raudonuoju maru užkrėstas sodo likutis, pasitraukę į Vakarus kūrėjai – lyg medžiai be
šaknų... Ekspozicija „Literatūra keičia“ – šiuolaikiškai apie amžinus dalykus. Dalykus, kurie keitė ne tik poetiką, kalbą, bet ir istoriją,
žemėlapį, gyvenimus.“
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Ekspozicija „Česlovas Milošas (Czesław Miłosz) – Kėdainių krašte gimęs genijus“.

Naujos interaktyvios Kėdainių
krašto muziejaus ekspozicijos
Eglė MORKŪNAITĖ

K

ėdainių krašto muziejus atsinaujino – pristatė net keturias naujas ekspozicijas, kurios lankytojams šiuolaikiškai
atskleidžia turtingą miesto istoriją ir supažindina su iškiliomis Kėdainių krašto asmenybėmis.

T

okią galimybę muziejui suteikė dalyvavimas Interreg V-A Lietuva – Lenkija programos projekte „Lietuvos – Lenkijos
istorija iš trijų miestų perspektyvos“, kuriame
Kėdainių krašto muziejus partnerio teisėmis
dalyvavo kartu su Pagėgių rajono savivaldybe ir Punsko valsčiumi (Lenkija). Prie naujų
ekspozicijų muziejuje įrengimo prisidėjo ir
Kėdainių rajono savivaldybė.
Trijose muziejaus salėse įrengtos naujosios ekspozicijos yra interaktyvios, grįstos
šiuolaikinėmis technologijomis ir atitinka
XXI a. lankytojų interesus. Jas kurdami ilgai
dirbo muziejininkai, istorijos profesionalai,
programuotojai ir dizaineriai.
Pasak muziejaus direktoriaus Rimanto
Žirgulio, Kėdainių miesto istorija yra ypač
turtinga, tačiau daiktinių eksponatų, galinčių ją papasakoti, iki mūsų dienų išliko labai
mažai. Todėl muziejininkai nuolatos ieško
savitų ir originalių būdų, kaip praeities isto-

rijas papasakoti XXI a. žmogui, kuris yra pripratęs prie naujausių technologijų ir interaktyvumo. Prieš kelis dešimtmečius lankytojus
buvo galima sudominti paprastais pasakojimais, negyvais vaizdais, bet dabar to jau nebeužtenka, istorija turi būti pateikiama naujai ir netikėtai.
Pirmoji ekspozicija – „Česlovas Milošas
(Czesław Miłosz) – Kėdainių krašte gimęs
genijus“. Šiuolaikiškoje, originalioje bei meniškoje ekspozicijos salėje lankytojas susipažįsta su poeto Česlovo Milošo asmenybe,
kūryba ir ryšiais su Lietuva. Penki siūlomi
pasirinkti vaizdo siužetai padeda pažinti kūrėją, poetą, literatūrinės Nobelio premijos
laureatą, Kėdainių krašto žmogų.
Antroji ekspozicija atskleidžia Kėdainių
ryšius su pasauliu ir supažindina su XVII a.
buvusiais ekonominiais, kultūriniais, religiniais ir edukaciniais Kėdainių ryšiais su kaimyninių Europos šalių miestais. Ateityje šioje
LIETUVOS MUZIEJAI 2021’3
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ekspozicijoje atsiras ir interaktyvus žaidimas:
bus galima įtvirtinti ką tik sužinotą informaciją – tapus to laikotarpio pirkliu pabandyti
prekes nugabenti į Rygą ar Mintaują.
Trečioji atnaujinta ekspozicija – „Kėdainiai – daugiatautis Abiejų Tautų Respublikos
miestas“. Joje lankytojas, XVII a. senuosius
Kėdainių gyventojus simbolizuojančias figūrėles dėliodamas ant makete esančių
šviečiančių taškų, gali išgirsti tikrais dokumentais pagrįstų istorijų apie to laikotarpio
Kėdainius, o ekranuose pamatyti, kaip miestas tuo metu atrodė. Klausydamasis XVII a.
istoriniais faktais paremtų personažų istorijų
lankytojas stebi ekranuose įspūdingai atkurtą animuotą XVII a. Kėdainių miesto aplinką. Čia sužino, kad dauguma XVII a. Kėdainių miesto objektų iki mūsų dienų neišliko,
pastebi, kad ekspozicijoje ir interaktyviame
makete nėra Šv. Juozapo bažnyčios, kuri
buvo pastatyta kiek vėliau, pamato, kad Kėdainių miesto rotušė XVII a. buvo kitokia nei
dabar. Lankytojas nustemba išvydęs, kad kitaip atrodė ir Kėdainių evangelikų reformatų
bažnyčia, o cerkvė buvo medinė ir stovėjo
visiškai kitoje vietoje.
Paskutinėje, ketvirtojoje, ekspozicijoje,
pavadintoje „Kėdainių miesto savininkai“,
interaktyviai atskleidžiamos Kėdainius valdžiusių savininkų asmenybės ir jų miesto

Interatyvus XVII a. maketas.

valdymo ypatybės. Taip pat čia galima susipažinti su svarbiais miesto dokumentais,
miesto herbo kaita.
Kėdainių krašto muziejus džiaugiasi,
kad įrengiant naująsias ekspozicijas prisidėjo savo srities profesionalų komandos:
„Ekspozicijų sistemos“ (dizainerė Skirmantė
Vaitkevičiūtė, ekspozicijų dizaino projekto
vadovas Vilius Juozas Lunevičius), UAB „MultimediaMark“. Tekstų autoriai – prof. dr. Aivas
Ragauskas, prof. dr. Raimonda Ragauskienė,
prof. dr. Deimantas Karvelis, Algirdas Juknevičius, Rimantas Žirgulis. 			
■

Ekspozicija „Kėdainiai – daugiatautis Abiejų Tautų Respublikos miestas“.
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A. Barzdžiaus nuotr.

Kardinolo V. Sladkevičiaus metams

Susitikimas su popiežiumi Šv. Jonu Paulium II.
Birštono sakralinio muziejaus archyvo nuotr.

Š

iuos metus LR Seimas paskelbė
kardinolo Vincento Sladkevičiaus
metais. Birštono sakraliniame muziejuje
gegužės 18 d. atidaryta Kardinolo V. Sladkevičiaus fotografijų paroda iš muziejuje
saugomo albumo ir Kaišiadorių kurijos archyvo.
Kardinolas Vincentas buvo palaimintojo
T. Matulionio konsekruotas vyskupu Birštono klebonijoje (šiuo metu Birštono sakralinis muziejus). Kardinolas širdimi matavo
kiekvieną tautos dvasinio atgimimo žingsnį.
Žmonėms jis tapo gerumo ženklu, iš jo sklido šiluma ir paprastumas.
Nuotraukose V. Sladkevičius užfiksuotas
įvairiais laikotarpiais: jaunas kunigas, Kauno
kunigų seminarijos dėstytojas, Vyskupų konferencijos pirmininkas, susitinkantis su popiežiumi Romoje vizito Ad limina metu, Kardinolo ingresas į Kardinolų kolegiją Romoje,
Kardinolas su popiežiumi Šv. Jonu Paulium II
jam lankantis Lietuvoje ir kt. Parodos lankytojams rodytas ir videofilmas „Žemė, davusi
Lietuvai Kardinolą“ (rež. V. Balsys, 1999 m.).

Parodų salėse

Parodose – apie praeitį ir ateitį
Ekspozicijose – B. H. Tiškevičiaus fotografijos

B. H. Tiškevičius. Keltas per Nevėžį. Raudondvaris,
1893 m. LNDM archyvo nuotr.

V

ilniaus paveikslų galerijoje, Fotografijos muziejuje Šiauliuose ir Kauno
rajone esančioje Raudondvario pilyje liepos
13 d. atidarytos grafo Benedikto Henriko
Tiškevičiaus (1852–1935) fotografijas pristatančios parodos. Jose eksponuojamos dingusiomis laikytos piktorialinės fotografijos
meistro grafo B. H. Tiškevičiaus dokumentinės ir meninės nuotraukos, darytos Prancūzijoje, Lenkijoje, Lietuvoje ir netoli Vilniaus
buvusiame Vialos dvare dabartinėje Baltarusijoje.
Didžiąją gyvenimo dalį praleidęs Prancūzijoje, bet nuolatos į gimtąjį kraštą sugrįždavęs grafas Tiškevičius buvo prestižinio Paryžiaus fotoklubo narys, jo darbais gėrėjosi
meninės fotografijos salonų lankytojai. Grafas fiksavo dvarų aplinką, aristokratų gyvenimą ir pramogas, keliones, savo šeimos narius ir artimus žmones, gamtą, Zakopanės ir
Lietuvos žmonių tipus ir buitį, kūrė menines
scenas gamtoje ir savo fotostudijoje. Šiuolaikiniam žiūrovui šios nuotraukos įdomios
ir kaip praeities liudininkės, ir kaip fotografo
meninių aspiracijų rezultatas.
Parengė dr. Roma Zajančkauskienė
Ilgą laiką buvo manyta, kad visi graLIETUVOS MUZIEJAI 2021’3

17

Parodų salėse

fo nuotraukų negatyvai ir atspaudai žuvo.
Šviesios atminties kolekcininkas Gediminas
Petraitis jas rado ir į Lietuvą sugrąžino daugiau kaip 700 Tiškevičiaus fotografijų, darytų
1891–1898 m.

jos realybę nagrinėjančių kūrybinių dirbtuvių programa „Kas aš esu?“ su režisieriumi,
teatro pedagogu Gildu Aleksa ir Lietuvos
vietos bendruomenėmis; „Atvirosios fotografijos dirbtuvės“ su Gintu Kavoliūnu.

LNDM informacija

LNDM informacija

Paroda „Čiabuvių pasakojimai“

S. K. Kosakovskis. Vaitkūnų kaimo valstiečiai.
Vaitkūnų k., Vilkmergės apskr. (dabar –
Ukmergės r. sav.), 1902 m. MKČDM archyvo nuotr.

N

uo liepos 17 d. iki rugsėjo 26 d. Nacionalinėje dailės galerijos didžiojoje salėje veikė unikalius, mažai žinomus fotografijos ir etnografijos eksponatus sutelkusi
paroda „Aniceta, Stasys, Teresė, Jonas, Janė,
Petras, Mykolas, Uršulė, Anupras ir kiti. Čiabuvių pasakojimai“. Dr. Margaritos Matulytės
kuruotos parodos objektas – lietuvių etnosas, tiksliau, mažiausią XIX–XX a. visuomenės
modernizavimo įtaką patyrusių ir autentiškiausią bei archajiškiausią kultūrą išsaugojusių kaimo gyventojų sluoksnis. Čiabuvių
pasakojimai, išreikšti jų pačių sukurtais artefaktais ir fotografų, kraštotyrininkų, etnologų surinkti liudijimai atvėrė kaimo žmogaus
savastį, jos lėtą raidą.
Parodą lydėjo Sigitos Simonos Paplauskaitės instaliacija „Laikų laukas“ ir Mariaus
Juknevičiaus garso projektas „Čiabuvių fonogramos“. Plati parodos edukacinė programa: menotyrininko, kuratoriaus Adomo
Narkevičiaus paskaita; šiuolaikinę provinci18
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Parodoje – Jogailos laikų lobis

Jogailos denaras 1388 m. G. Trečioko nuotr.

N

uo liepos 16 d. iki rugpjūčio 1 d. naujajame Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinyje Istorijų namuose buvo
galima apžiūrėti šiemet netoli Vilniaus rastą
ir muziejui perduotą saugoti Jogailos laikų
lobį. Anot muziejaus specialistų, pagrindinė
ir vertingiausia lobio dalis – 58 sidabrinės
monetos ir 2 sidabro lydiniai. Lobis aptiktas
Vilniaus rajono savivaldybėje, netoli Raišių,
tad ir pavadintas Raišių lobiu.
Muziejaus numizmato Eduardo Remeco
teigimu, pagal rastas monetas lobio paslėpimo laiką galima būtų sieti su 1390 m. vasarą
vykusiu Vilniaus pilių puolimu, o paslėpto
lobio vertė gali siekti apie 120–130 grašių –
tuo laiku ši suma buvo didelė, tad greičiausiai paslėptas lobis galėjo priklausyti pasiturinčiam, o galbūt ir kilmingam asmeniui.
Radinių laukia detalesni tyrimai, tvarkymas,
restauravimas ir medžiagos publikavimas.
LNM informacija

„Weekend Warriors Studio“ kompiuterinis
žaidimas pagal A. Kasubos knygą „Įrengimai
sielai“ (Utility for the Soul, 1970–1975).

Parodų salėse

Paroda „Formuojant ateitį“

Šiaulių „Aušros“ muziejaus informacija
R. Dichavičiaus nuotraukose –
Lietuvos dailininkų portretai

Parodos plakato fragmentas.

L

iepos 16 d.–rugsėjo 19 d. Šiaulių „Aušros“ muziejaus Chaimo Frenkelio viloje ir Venclauskių namuose buvo eksponuojama Lietuvos-JAV aplinkos menininkės
vizionierės Aleksandros Fledžinskaitės-Kašubienės-Kasubos (1923–2019) paroda „Formuojant ateitį. Erdvinės Aleksandros Kasubos aplinkos“.
Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus
parodos pagrindas – muziejui menininkės
padovanotų kūrinių ir skaitmeninių vaizdų
kolekcija. Šiauliuose paroda skilo į dvi dalis: Ch. Frenkelio viloje pristatyta ankstyvoji ir eksperimentinė menininkės kūryba, o
Venclauskių namuose – darbų JAV viešosiose erdvėse brėžiniai, modeliai ir dokumentacija. Abiejų parodos dalių pasakojimus
papildė menininkės ryšius su gimtuoju Ginkūnų dvaru, grafais Zubovais ir Fledžinskų
šeima liudijantys dokumentai. Jungiamoji
parodos ašis – trijų namų motyvas. Pirmieji – Ginkūnų dvaras – senelių grafų Zubovų, tėvų Fledžinskų namai, antrieji namai –
prie Centrinio parko Manhatane, Niujorke,
kuriuose su šeima apsigyveno 1963 m., o
paskutinis – „Akmenų kalvos namas“ Naujojoje Meksikoje, kur menininkė gyveno iki
2012 m.
Parodoje eksponuoti ir du specialiai šiai
parodai sukurti darbai: Vytenio Jankūno skaidrių projekcija – menininkės darbų viešosiose JAV erdvėse dokumentacija ir komandos

R. Dichavičius. Grafikas, scenografas, heraldikos
kūrėjas Arūnas Tarabila. 1961 m.

N

uo liepos 21 d. iki lapkričio 28 d. Kazio Varnelio namuose-muziejuje veikia fotografo, Vyriausybės kultūros ir meno
premijos laureato Rimanto Dichavičiaus
fotografijų paroda „Vardai, tapę mūsų laiko
ženklais“. Pasak autoriaus, joje pristatomos
fotografijos dailininkų, kurie savo darbais
sukūrė vizualų Lietuvos paveikslą.
Iškiliausių šalies dailininkų portretų ciklą
sudaro per 400 fotografijų. Užfiksuotos svarbios Lietuvos ir išeivijos meno pasaulio asmenybės, įvairių sričių menininkai: skulptoriai, grafikai, tapytojai, juvelyrai, teatro, kino
dailininkai ir kiti kūrėjai: Kazys Varnelis, Arūnas Tarabilda, Gediminas Jokūbonis, Liudas
Truikys, Antanas Mončys ir kt. Didžiąją dalį
dailininkų fotografas įamžino jų asmeninėje
erdvėje, dirbtuvėse.
Parodą lydi ir papildo paties R. Dichavičiaus parengtas parodos katalogas, jame –
nuotraukos ir trumpos istorijos apie kiekvieną fotografijose įamžintą menininką.
LNM informacija
LIETUVOS MUZIEJAI 2021’3

19

Parodų salėse

Plenero fotografijų paroda

Paroda „BANGA“: žmonių balsų kanalas“

Gamyklos „Banga“ darbuotojos.
M. Mačianskio archyvo nuotr.
2020 m. fotografijos plenero „Uždaros teritorijos“
dalyviai. Projekto rengėjų nuotr.

uo liepos 9 d. iki rugpjūčio 6 d. Tauragės krašto muziejaus „Santaka“
fotografijos galerijoje buvo eksponuojama
konceptuali fotografijų paroda „Uždaros teritorijos: tėkmėje“.
Jaunieji fotografai: Augustina Miknevičiūtė ©Lunaria, Domas Rimeika, Ieva
Ližaitytė, Ieva Sutkaitytė, Juozas Petkevičius, Paulius Vepštas, lydimi kolegų
Andriaus Repšio ir Jono Staselio, susitiko estetiškoje, idėjų ir meninių impulsų
prisodrintoje Kuršių nerijoje. Natūralioje
tėkmėje susiliejo kūrėjų energija bei Kuršių nerijos gamtiniai ritmai, o kūrybinės
sesijos rezultatą išvydo tauragiškiai ir
miesto svečiai.
Parodai „Uždaros teritorijos: tėkmėje“
atrinkti autorių kūriniai – trečiojoje plenero
„Uždaros teritorijos“ sesijoje 2020 m. rugsėjo 13–20 d. įvykusios kūrybinės tėkmės liudijimai, skleidžiantys kiekvieno kūrėjo atviro
pasaulio supratimą.
Parodos lankytojai pamatė ir garsaus
fotomenininko Jono Staselio, ilgamečio Lietuvos spaudos fotografų klubo prezidento,
darbų seriją „Ateities horizontai“.
Tauragės krašto muziejaus
„Santaka“ informacija

Nacionalinio M. K. Čiurlionio
dailės muziejaus informacija

N
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L

iepos 16 d. Nacionalinio M. K. Čiurlionio
dailės muziejaus Paveikslų galerijoje
bendruomenių platforma „Mažosios istorijos“
pristatė parodą „BANGA“: žmonių balsų kanalas“. Jos fokuse – Kauno radijo gamyklos ir susivienijimo „Banga“ bendruomenė. Gamykla,
Stalino nurodymu įkurta Prisikėlimo bažnyčioje, gamino kanalų perjungiklius – „širdis“
visiems tarybiniams televizoriams. Planas
paversti gamyklą tylia, slapta sistemos dalimi
nepavyko – lietuviams neužteko milijonų „tv
širdžių“ donorystės teikiamo sotumo. Jie troško tapatybės ir Kauną sugrąžino į žemėlapius,
sukurdami lietuviškos pramonės legendas –
ne tik „Šilelį“, bet ir „Dainą“ – pirmąją radiolą,
kultines magnetolas. Viena iš jų – 1968 m. „Minija 4“ – atidarė parodą, švelniai ir melodingai
sukdama lietuviškos estrados juostas.
Tai – jau penktoji parodų ciklo „Didžioji
pramonė“ paroda. Ji veiks iki 2022 m. sausio
30. Kiekvienas žiūrovas parodoje išskleistame vaizdų, tekstų ir objektų „diapazone“ gali
pagauti savo bangą. Romantikams patiks
nostalgiška technologijų jaunystė, technologijų gerbėjai akimis išlandžios atvirus „Šilelio“ vidurius, sociologai ras vidinio fabriko
gyvenimo paslapčių, o filosofai – vaizdingų
sovietmečio paradoksų. 			
■
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Edukacija
Parodos „Aniceta, Stasys, Teresė, Jonas, Janė, Petras, Mykolas, Uršulė, Anupras
ir kiti. Čiabuvių pasakojimai“ ekspozicija.

Autentiški pasakojimai iš
praeities ir dabarties
Goda AKSAMITAUSKAITĖ

N

acionalinė dailės galerija (NDG) kelis mėnesius vykdė
kūrybinę-edukacinę programą „Kas aš esu?“ su unikaliomis bendruomenėmis iš skirtingų Lietuvos kraštų.

K

as aš esu? Jei esate sau uždavę šį
klausimą, žinote, kad atsakymas nėra
toks paprastas ir gali būti atrandamas daugybe skirtingų būdų. Tautybė, tradicijos, lytis, socialiniai santykiai, profesija – tik kelios
iš galimų tapatybės apibrėžčių. Vienos jų –
prigimtinės, kitos įgyjamos ar sąmoningai
prisiimamos bėgant laikui.
Neatsiejama parodos dalis

M

enotyrininkės, kuratorės Ugnės
Makauskaitės parengta programa
greičiausiai nebūtų atsiradusi be dr. Margaritos Matulytės NDG kuruojamos parodos
„Aniceta, Stasys, Teresė, Jonas, Janė, Petras,
Mykolas, Uršulė, Anupras ir kiti. Čiabuvių pa-

sakojimai“. Parodoje tautinę reprezentaciją,
tapatybės konstravimą, savęs suvokimą mėginta nagrinėti sutelkus per 100 autentiškų
eksponatų: rankomis austų audeklų, drožinėtų prieverpsčių, Užgavėnių kaukių, buities
objektų, etnografinėse ekspedicijose padarytų fotografijų, įrašytų garsinių pasakojimų.
Svarbu tai, kad dauguma šių objektų yra originali, tikroji tapatybės išraiška – kurti sau ir
dėl savęs bendruomeninių ūkio veiklų metu,
ne „dėl akių“ išoriniam stebinčiajam.
Ekspozicijoje buvo išskleista trijų istorinių epochų (carinės Rusijos, Pirmosios
nepriklausomos Lietuvos Respublikos, sovietmečio) gilaus kaimo panorama, o edukacinė programa orientuota į dabartį, šiandien
regionuose susibūrusias ir gyvuojančias
LIETUVOS MUZIEJAI 2021’3
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jantis identitetui, kūrybinę išraišką jų gyvenimuose.
Pradžioje būta nerimo – ar žmonėms
įdomu, ar jie norės važiuoti dešimtis ar net
šimtus kilometrų iki Vilniaus, ar ryšis atvirai
pasikalbėti, pasidalyti savo patirtimis. Juk
apskritai ne kiekvienas yra pratęs ar mėgsta lankytis muziejuose. Vis dėlto jau po kelių pirmųjų susitikimų ėmė aiškėti, kad nerimauti nebuvo ko. A. Tavoraitė pasakoja, jog
svarbus asmeninis dėmesys – bendruomenės buvo dėkingos, kad galerija sukūrė progą susitikti, pasikvietė į svečius. Ji cituoja kai
kuriuos atsiliepimus: „edukacija iš pradžių
kiek gąsdino, nežinojome, ką reikės daryti,
bet paskui praradom laiko nuovoką – kaip
buvo linksma“, „patys niekaip nebūtume
susiorganizavę, o kai pakvietėt – ir atvažiavom“, „labai gera pabūti bendrystėje, kartu
pabūti parodoje, toks pabėgimas
nuo kasdienybės“.
Paroda dalyviams leido prisiminti ankstyvas patirtis, įvertinti
dabartinę savo buitį: „paroda –
kaip senas močiutės albumas“, „lyg
grįžimas į vaikystę, eksponatai taip
gerai apgalvoti“, „mes matome ir žinome, kiek kaime darbo, o miestiečiai nelabai tai supranta“, „parodoje
nėra šviesu, bet užėjus į dūminę
pirkią daug šviesos ten ir nerasi“.
Dalis šių grupių nebūtų atvykuParodos ekspozicijos fragmentas.
siosios be Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos pagalbos ir
Tikros istorijos iš fikcijos
palaikymo.
perkeliamos į dabartį
G. Aleksa patirtį NDG gretina su darbu
gnė Makauskaitė pabrėžia, kad pro- teatre ir pasakoja, kad po spektaklio ar pacesas nebuvo skirtas iš edukacinių rodos dažnas žmogus savo nuomonę nutyli,
veiklų muziejui įgyti ką nors apčiuopiamo. kol neišgirsta, jog ji sutampa su daugumos
Svarbiausias šios programos tikslas – susitik- nuomone. Režisierius pabrėžia pokalbio,
ti, susipažinti su regionų gyventojais meno grupinio aptarimo, žodinės refleksijos svoinstitucijoje ir jaukioje, galbūt jiems atpa- rį: „Tam tikriems stereotipams dekonstruoti
žįstamoje parodos erdvėje pasvarstyti apie pasitelktos istorijos ir pasakojimai (angl. stobendruomenės reikšmę, jos įtaką formuo- rytelling) yra labai tikslingas įrankis – juk kal-

Edukacija

bendruomenes. U. Makauskaitei bendradarbiaujant su Lietuvos vietos bendruomenių
organizacijų sąjunga pavyko pasiekti tolimiausių regionų gyventojus – prie projekto
prisidėjo 14 vietos bendruomenių iš visos
Lietuvos.
U. Makauskaitė pasakoja, kad tokio tipo
edukacija Lietuvos nacionaliniame dailės
muziejuje, kuriam priklauso NDG, vykdoma
bene pirmą kartą, tad buvo be galo svarbu
suburti profesionalią komandą. Pirmiausia
pakviesta NDG Edukacijos centre bendruomenių įtraukties projektus inicijuojanti Austėja Tavoraitė. Į komandą priimtas ir teatro
režisierius, „Teatrono“ vadovas bei įvairių
kultūrinių iniciatyvų kuratorius Gildas Aleksa, kuris susitikimuose su bendruomenėmis
jų dalyvius kvietė pasakoti savo asmenines ir
kolektyvines istorijas.

U
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boje slypi dažniausiai vartojami stereotipai.
Būtent kalbėdami mes dažnai pirma pasakome, o tuomet pagalvojame. Stereotipus
ir konstruktus galime atpažinti tuomet, kai
pasakome ir net nepagalvojame.“
Pasak G. Aleksos, toks edukacijos formatas leidžia padaryti dar vieną dažnai
pasigendamą dalyką – po apmąstymų apsilankius kokioje nors parodoje sugrįžti pasitikrinti tam tikras mintis. Šios edukacinės
programos dalyviai pirmiausiai pasivaikščiodavo po parodą, apžiūrėdavo eksponatus, o
vėliau turėdavo rasti ką nors sau artimo. „Šis
momentas tarsi suaudžia parodą, išgirstas ir
papasakotas istorijas ir tai, ką žmonės vadina „aš“, – pasakoja režisierius.

Edukacija

Susitikimams su bendruomenėmis
vadovavo režisierius G. Aleksa.

Jo nuomone, darbas su realiomis bendruomenėmis šioje parodoje buvo labai svarbus – kuratorė siekė dekonstruoti sudarytą
nuomonę ir pristatė realius Lietuvos kaimo
žmones, jų istorijas, o šiuo metu kaime gyvenantys žmonės turėjo visa tai reflektuoti ir
net legitimuoti. „Juk tai jų namai, kaimynai,
seneliai pavaizduoti visų lankytojų teismui.
Ir iš tiesų išgirdau labai nemažai – „taigi čia
mūsų takas / namas / obelis /“, – prisimena
režisierius. – Susidarė įspūdis, kad iki šių tikrų
istorijų – paprastų, bet tokių tikrų, nesuinterpretuotų ir neromantizuotų – reikia kastis,
irtis. Tarsi jos slepiamos. Visuomet pajuntu,
kai edukacija suveikia – istorija pradedama
savintis, savais pasakojimais parodą iš fikcijos grąžinanti į mūsų dienas ir apsvarstymus,
kas mes esame.“
U. Makauskaitė prisipažįsta sulaukusi pasiūlymų tęsti tokio tipo edukacinę programą
kitose LNDM parodose, gerąja praktika dalytis su kitomis kultūros institucijomis.
■
G. Grigėnaitės nuotr.

Kūrybinėje-edukacinėje programoje „Kas aš esu?“ dalyvavo Lietuvos bendruomenių atstovai.
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Edukacija

Muziejus XXI a. lankytojams
Dr. Ingrida STUNDŽĖ

E

uropos muziejų organizacijų tinklas NEMO
2021 m. kovo 18, 24 ir 31 d. organizavo mokymus „Permąstant muziejaus praktiką XXI
amžiaus lankytojams“ (angl.
Re-thinking Museum Practice
for 21st Century Visitors).

M

okymai jau antrą kartą vyko virtualioje aplinkoje. Juos vedė Anglijos konsultacinės įmonės „Experience business“ įkūrėja ir direktorė Lisa Baxter. Viena iš
16-os dalyvių buvo ir šio teksto autorė, Lietuvos liaudies buities muziejaus Lankytojų
aptarnavimo skyriaus vedėja.
Kiekvienos mokymų sesijos tema gvildeno skirtingus aktualius aspektus, kaip muziejai turėtų prisitaikyti prie XXI a. lankytojų
poreikių.
Pirmojoje mokymų sesijos dalyje „Prekės ženklo patirtis“ (angl. Brand experience)
pristatytos naujos idėjos ir sistemos, palaikančios strateginį lankytojų patirties kūrimą.
Lankytojų patirtis šiuo atveju suprantama
plačiai: tai ir priimančios įstaigos organizaciniai gebėjimai, žmogiškieji ištekliai, skaitmeninių technologijų naudojimas, vaidmenų
atlikimas, pojūčių stimuliacija, naujos žinios
ir poveikis, pateisinantis ar pranokstantis išankstinius lankytojo lūkesčius, o gal jų nepateisinantis.
Antroji mokymų tema „Lankytojų jautrumas“ (angl. Visitor sensibility) buvo skirta lankytojų patirtims ir įsijautimui į aplinką lankantis muziejuje aptarti. Buvo analizuojami
skirtingi lankytojų tipai ir jų poreikių hierarchijos piramidė. Mokymų dalyviai, pasidali24
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Trečiosios mokymų dalies medžiaga.

ję į grupeles, turėjo sukurti išgalvotus charakterius – tariamus muziejaus lankytojus ir
atspindėti skirtingus jų poreikius.
Trečioji mokymų dalis „Kūrybiniai gebėjimai“ (angl. Creative capacity) buvo skirta
vaizduotei išlaisvinti, gebėjimui į paprastus
dalykus pasižiūrėti kitu kampu ir paversti juos nepaprastais. Mokymų dalyviai vėl
buvo kviečiami, pasidalijus grupelėmis po
tris-keturis, sukurti įsivaizduojamą muziejų
(pavyzdžiui, stalo įrankių) ir patraukliai pateikti jį įsivaizduojamai auditorijai, išryškinant vieną dominuojančią emociją – juoką,
nuostabą, pasišlykštėjimą ir pan.
Kursai skatino nauju žvilgsniu pamatyti
kasdienį muziejaus darbuotojo ir lankytojo
gyvenimą, mokė kūrybiškiau, pasitelkiant
paprasčiausius dalykus, spręsti problemas,
gerinti aptarnavimo kokybę, pergalvoti skirtingų asmenybių sudominimo būdus, ragino nebijoti eksperimentuoti ir neatsisakyti
pačių netikėčiausių idėjų. 			
■

Edukacija

Edukacija per pandemiją
Marija KONICKAJA

P

rėjusiais metais dėl pandemijos paskelbus griežtą karantiną Literatūrinio A. Puškino muziejaus kolektyvas parengė
visą pluoštą interaktyvių priemonių mokykloms.

P

rasidėjus karantinui kėlėme klausimą:
ką interaktyvaus galėtume pasiūlyti mokytojams ir moksleiviams, kad sudomintume ir teiktume naujų žinių? Tai buvo
rimtas iššūkis. Per trumpą laiką privalėjau
išmokti dirbti su programomis, padedančiomis kurti interaktyvų ir spalvingą turinį.
Man pagelbėjo canva.com, onlinetestpad.
com, genial.ly ir kitos internete randamos
platformos. Naudodamasi jomis visus praėjusius mokslo metus feisbuke kūriau rubriką
„Puškinas mokytojams“. Muziejaus tinklalapyje sukūriau skiltį „Pagalba mokytojui“, kur
mokytojai ir dabar gali rasti naudingos informacijos: infografiką, skirtą poeto Aleksandro
Puškino gyvenimui ir kūrybai, užduotis pagal jo sukurtas pasakas, romaną „Eugenijus
Oneginas“ ir apysaką „Dubrovskis“, „žodžių
debesis“, prezentacijas, skirtas Viešpaties
Apsireiškimo bei Užgavėnių šventėms. Visos
užduotys laisvai prieinamos, infografiką ir
prezentacijas galima parsisiųsti.
Išmokome kurti ir vaizdo siužetus. Muziejaus darbuotojos nufilmavo 7 „RADIOnovnos“ laidas su iliustruota poezija vaikams
ir 7 vaizdo pasakojimus apie A. Puškino romaną „Eugenijus Oneginas“.
Veiklos nuotoliniu formatu

P

apildomos medžiagos mokytojams
kūrimas buvo tik dalis per karantiną
nuveikto didelio darbo. Norėdami padėti
mokytojams mūsų edukacinius užsiėmimus adaptavome nuotoliniu formatu. Be
to, sukūrėme vaizdo ekskursiją po muziejų,

Karantino iššūkiai. E. Averinos nuotr.

kurioje siūlome susipažinti su muziejaus
interjerais ir eksterjeru, virtualiai pasivaikščioti po dvarą ir jį supantį parką. Kadangi
filmukas įrašytas be garso, jį galima naudoti
susitikimuose su įvairia auditorija – pradinukais ir vyresnių klasių moksleiviais, vaikais, kuriems rusų kalba yra gimtoji, ir tais,
kurie tik pradėjo jos mokytis. Be to, priklausomai nuo auditorijos, nesudėtinga reguliuoti ekskursijos trukmę (pvz., sustabdyti
vaizdo ekskursiją ir pateikti smulkesnės informacijos). Per griežto karantino laikotarpį
vedėme 10 tokių nuotolinių ekskursijų, kurios truko nuo 30 min. iki 1,5 val.
Tarp nuotolinio darbo formatu adaptuotų edukacinių veiklų populiariausios buvo
„Puškino pasakos“ (vyko 11 kartų), UžgavėLIETUVOS MUZIEJAI 2021’3
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nėms skirtas užsiėmimas (7) ir kvestas pagal
A. Puškino romaną „Eugenijus Oneginas“ (5).
Iš viso š. m. sausio–birželio mėnesiais vesti
26 nuotoliniai edukaciniai užsiėmimai, 10
ekskursijų ir 7 susitikimai, skirti supažindinti
su poeto biografija. Kiekvienam užsiėmimui
buvo sukurtos prezentacijos, interaktyvūs
plakatai ir kt. didaktinės priemonės.
Interaktyvaus užsiėmimo pavyzdys

kuris labiau atitinka originalų tekstą.
Pažymėtina, kad pradinių klasių moksleivių įsitraukimas į nuotolinį darbą paprastesnis: vaikai su malonumu atsako į
klausimus, dalijasi savo gyvenimo įvykiais,
bendrauja. Vyresniųjų klasių moksleiviai yra
santūresni, daugelis jų neįsijungia kamerų,
nedalyvauja aptarimuose. Šie elgesio skirtumai matomi ir per gyvus apsilankymus
muziejuje.

P

ateiksiu nuotolinio darbo su vaikais
pavyzdį. Tam pasirinkau edukacinį
užsiėmimą pagal A. Puškino pasakas. Jis prasideda vaikų supažindinimu su pasakomis
– kai kurie jas jau gerai žino, kiti tik pradeda jas skaityti. Šiai pažinčiai buvo paruošta
prezentacija, kurią lydėjo rusų tapytojų I. Bilibino ir N. Rericho iliustracijos bei animacinių filmukų kadrai. Žiūrėdami į paveikslėlius
vaikai turėjo atpažinti vaizduojamą pasaką,
arba iš iliustracijų sudėlioti savo pasakojimą.
Po kiekvienos užduoties aptarimo pasakomas pasakos pavadinimas, sukūrimo metai,
pateikiamas tais metais atsitikęs A. Puškino
gyvenimo įvykis. Pavyzdžiui, savo pirmąją
pasaką poetas parašė tais metais, kai susižadėjo su N. Gončarova ir ruošėsi vestuvėms.
Šis metodas moksleiviams padeda labiau susieti A. Puškino kūrybą ir biografiją.
Antroji užsiėmimo dalis skirtinga rusų ir
lietuvių mokyklų moksleiviams. Rusakalbiai
vaikai, nuo vaikystės žinantys šias pasakas,
turėjo iš citatos atpažinti kūrinį ir pasakyti
pasakos pavadinimą. Lietuvių moksleiviai,
tik pradedantys mokytis rusų kalbos, iš pateiktų ištraukų vertimų variantų turi išsirinkti
tą, kuris atitinka rusišką tekstą. Mokiniai girdi
rusų kalba skaitomą tekstą ir gali jį gretinti su
lietuvišku tekstu. Be to, šalia kai kurių ištraukų pateikiami keli lietuviško vertimo variantai, kuriuos jie gali palyginti. Ši užsiėmimo
dalis labiausiai įtraukia auditoriją – vyksta
gyvas aptarimas, kuris vertimas gražesnis, o
26
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RADIOnovnos laidos stopkadras.

Naujos galimybės

N

eužtenka sukurti edukacinę programą ar virtualią ekskursiją, reikia, kad
apie tai sužinotų mokytojai, kurie yra pagrindiniai šių paslaugų užsakovai. Tam buvo
pasinaudota feisbuko teikiamomis galimybėmis – muziejaus paskyra ir teminių grupių
puslapiais, taip pat organizuoti nuotoliniai
susitikimai „Zoom“ ir „MS Teams“ platformose. Svarbu paminėti, kad abu šie būdai buvo
labai efektyvūs.
Apibendrindama pažymėsiu, kad karantinas privertė daug ko išmokti, ir esu įsitikinusi,
kad šie nauji gebėjimai bus naudingi ne tik
dirbant per nuotolį, nes jie leidžia paįvairinti
bet kokią veiklą. Dar viena išvada: muziejaus
bendradarbiavimas su mokytojais teikia naujų galimybių, leidžia kurti produktus, kurie
paklausūs ir įdomūs moksleiviams.
■

Rinkiniai
Janinos M. Marks muziejaus-galerijos ekspozicija. 2021 m.

Dovanotų kūrinių kolekcija
J. Monkutės-Marks muziejuje
Asta FEDARAVIČIŪTĖ-JASIŪNĖ

P

er beveik 20 veiklos metų Janinos Monkutės-Marks muziejaus-galerijos kolekcijoje sukaupta per 200 kūrinių, kuriuos dovanojo 159 menininkų iš 24 pasaulio šalių.

M

uziejaus istorija prasidėjo Lietuvai
atgavus nepriklausomybę – Lietuvos išeivė, menininkė J. Monkutė-Marks
Tėvynei dovanojo savo tapybos, grafikos
ir tekstilės meno kūrinių kolekciją. 2000 m.
menininkė įsteigė pelno nesiekiančią organizaciją ir įsigijo buvusį Kėdainių krašto muziejaus pastatą, kurio istorija siekia
XX a. pradžią. Per metus atlikta pastato rekonstrukcija, pagal naujausius reikalavimus
įrengtos muziejaus ir galerijos salės, sutvarkyta aplinka. 2001 m. spalio 20 d. menininkė lankytojus pakvietė į savo vardo muziejaus-galerijos atidarymą.
J. Monkutės-Marks muziejus įsipareigojo
kultūros ir meno lobiais dalytis ne tik su kėdainiškiais, bet ir su Lietuvos bendruomenėmis, muziejais, galerijomis, kultūros centrais.
Šiame kultūros židinyje kasmet pristatomos
apie 7 profesionalaus ir šiuolaikinio meno

parodos, kuriose eksponuojami tapybos,
fotografijos, grafikos, keramikos, skulptūros
kūriniai, o prioritetas skiriamas tekstilės eksponavimui, per metus vidutiniškai surengiamos 3 tokios parodos.
Muziejuje-galerijoje eksponuotos pasaulinio garso menininkų – prancūzo Odono
ir amerikiečių Michaelio F. Rohde, Jono Erico Riis kūrybos parodos. Lankytojams savo
kūrybą čia pristatė lietuvių išeiviai iš JAV, su
kuriais Janina yra bendravusi: Zita Sodeikienė, Ina Nenortas, Audrius V. Plioplys, Regina
Palaitytė-Benson, Ada Sutkus, Giedrė Žumbakienė, Algimantas Kezys, Magdalena Birutė Stankūnienė ir kt. Šie ir kiti autoriai pasibaigus parodoms muziejui dovanojo savo
kūrinių.
2009 m. prasidėjęs bendradarbiavimas
su japonų kuratore Kakuko Ishii ir Europos
menininkų kuratore Erny Piret-Heuertz muLIETUVOS MUZIEJAI 2021’3

27

Rinkiniai

ziejaus-galerijos veiklą dar labiau pasuko
tarptautinių parodų kryptimi. Kartu su šiomis kuratorėmis surengtos 6 tarptautinės
parodos, kuriose pristatyti įvairių sričių Azijos ir Europos šalių menininkai, kuriantys tiek
tradicinėmis, tiek autorinėmis meno technikomis. 2012 m. specialiai muziejaus-galerijos erdvėms kuruota paroda „Netradicinis
mini menas iš Azijos ir Europos“, kurioje eksponuoti 90-ties menininkų kūriniai iš 22 Azijos ir Europos šalių. 2015 m. atidaryta tarptautinė pluošto meno paroda „Azija-Europa
2“, o 2016 m., bendradarbiaujant su tomis
pačiomis kuratorėmis, surengta tarptautinė
mini meno paroda „Kas yra pluoštai?“. Vėliau
surengtos pasaulinio lygio tarptautinės parodos „Azija-Europa 3“ ir „Azija-Europa 4“.
Po kiekvienos parodos užsienio menininkai (daugiausiai japonai), norėdami atSuzuki Junko (Japonija). Koja. 2016.
sidėkoti už bendradarbiavimą ir galimybę
savo kūrinius eksponuoti Lietuvoje, muzie- jui-galerijai dovanojo įvairiomis technikomis
sukurtų meno kūrinių. Galerijos rinkinyje jau
Mindaugas Baltuška. Pradžia.
saugojamas 221 kūrinys, dovanotas 159 menininkų iš 24 pasaulio valstybių, tarp jų – Indonezijos, Japonijos, JAV, Kinijos, Pietų Korėjos Jungtinės Karalystės, įvairių Europos ir kt.
šalių.
Kolekcijoje yra įvairių sričių menininkų
skirtingų žanrų ir stiliaus darbų. Jie perteikia autorių individualybes, šalies ir regiono ypatumus ir pasaulyje vyraujančias
meno tendencijas. Nuo 2011 m. J. Monkutės-Marks muziejus-galerija surengė jau
10 tarptautinių muziejui dovanotų kūrinių
parodų, ne viena iš jų rodyta kitose Lietuvos
galerijose. Įvairių dovanotų darbų ekspozicija buvo pristatyta Klaipėdos galerijoje,
Truskavos seniūnijoje, Japonijos šiuolaikinio pluošto meno ekspozicijos džiugino
Vilniuje esančios galerijos „Arka“, taip pat
M. K. Čiurlionio memorialinio muziejaus
Druskininkuose lankytojus.
■
J. Monkutės-Marks muziejaus-galerijos archyvo nuotr.
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Dr. Marinos Kulčinskajos
dovanos Lietuvos muziejams

I

š Klaipėdos krašto kilusi,
šiuo metu Švedijoje gyvenanti vertėja dr. Marina Kulčinskaja Lietuvos muziejams
dovanoja aukcionuose nupirktus eksponatus – fotografijas bei įvairius dokumentus,
fiksuojančius tarpukario gyvenimą.
Kauno miesto muziejui dovanota kolekcija

D

raugystę su Kauno miesto muziejumi M. Kulčinskaja užmezgė prieš
kelerius metus. Nuo tada ji nuolat muziejui
dovanoja eksponatus. Šį rugpjūtį dovanojo aukcione nupirktą itin vertingą kolekciją,
kurioje – 127 fotografijos ir 42 dokumentai.
Rinkinio pagrindą sudaro Anelės Janilionytės sukauptos fotografijos ir jos privatus susirašinėjimas. Daug medžiagos skirta ,,Pieno
lašo“ draugijos, kuriai ji pirmininkavo, veiklai.
Ši draugija rūpinosi pažeidžiamais, be tėvų
likusiais kūdikiais, gimdyvėmis, kovojo su
kūdikių ir nėščiųjų mirtingumu – didele to

Dr. Marinos Kulčinskajos Kauno miesto muziejui
dovanotos fotografijos. O. Bričkutės nuotr.

laikmečio problema. XX a. 4 deš. ir ankstesnėse nuotraukose fiksuojami draugijos veiklą rėmę žymūs Kauno žmonės: Prezidentas
Kazys Grinius su žmona Alina, ilgametis Kauno burmistras Jonas Vileišis, ilgametis Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pirmininkas Rokas
Šliūpas, kiti tuomečio Kauno elitui priklausę
asmenys. Žinias apie A. Janilionytės asmenį
ir jos gyventą laikotarpį papildo dokumentai
iš jos studijų Vytauto Didžiojo universitete –
studijų knygelės, kelionių traukiniais bilietai,
gausybė nuotraukų su žymiais universiteto
dėstytojais.
Tarp anktyviausių dovanoto
archyvo eksponatų – Petrograde
nuo 1916 m. studijavusio A. Janilionytės brolio Jurgio studijų knygelė, bendramokslių nuotraukos,
atvirukai, siųsti iš Tartu, Berlyno
ir kitų miestų. Vėlyviausi susiję su
A. Janilionytės sutuoktiniu Juozu
Slavinsku: jo studijomis Vilniaus
Vaikai „Pieno lašo“ draugijos
lopšelyje. 1938 m.
M. Smečechausko nuotr.
LIETUVOS MUZIEJAI 2021’3
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šalies suverenumą apgynę kariai.
Dauguma ponios Marinos muziejui saugoti perduotos ikonografinės medžiagos
apima XX a. 3–4 deš. ir atspindi Lietuvos kariuomenės raidą taikos metu. Nuotraukose
užfiksuotos skirtingos Lietuvos kariuomenės
ginklų rūšys ir jai pavaldžios institucijos. Tai
daugiausiai pėstininkų (2-ojo pėstininkų Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Algirdo pulko,
Parengė dr. Inga Puidokienė 5-ojo pėstininkų Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Kęstučio pulko ir 8-ojo pėstininkų
Kauno Kunigaikščio Vaidoto pulko),
kavalerijos (1-ojo husarų Lietuvos
Didžiojo Etmono Jonušo Radvilos
pulko ir 2-ojo ulonų Lietuvos Kunigaikštienės Birutės pulko), Artilerijos
ir Šarvuočių dalinių bei Karo medicinos tarnybos fotografijos. Nemaža
dalis dovanotų nuotraukų atspindi
pagrindinės Lietuvos karininkų rengimo įstaigos – Pirmojo Lietuvos Prezidento karo mokyklos – veiklą.
Tiek ankstesniųjų, tiek vėlesDaktaro J. Basanavičiaus karo ligoninės pacientai su sesele. Kaunas,
XX a. 3 deš. Vytauto Didžiojo karo muziejaus archyvo nuotr. niųjų metų tarpukario nuotraukose
įamžintos karių aprangos detalės,
ekipuotė ir ginkluotė, kareivinių aplinka,
Vytauto Didžiojo karo muziejui
pratybų ir buities fragmentai. Visa tai labai
dovanotos fotografijos
vertinga medžiaga Lietuvos kariuomenės
ytauto Didžiojo karo muziejaus Fo- istorijos tyrinėtojams ir patiems muziejinintografijų rinkinyje saugoma daugiau kams, nuotraukas dažnai naudojantiems
nei 40 tūkst. muziejinių vertybių. Kiekvie- kaip pagalbinę priemonę kitiems eksponanais metais rinkinys vis pasipildo naujomis tams tirti. Didžiosios dalies M. Kulčinskajos
dovanotomis fotografijomis. Kelerius metus muziejui saugoti perduotų fotografijų kokydr. M. Kulčinskaja perka ir muziejui dovanoja bė gera, jos yra ne tik su fotografų antspaunuotraukas, fiksuojančias Pirmosios Lietu- dais, bet ir įrašais kitoje pusėje, leidžiančiais
vos Respublikos laikotarpio (1918–1940 m.) identifikuoti nuotraukose esančius karius,
fotografavimo metus ir vietoves.
kariuomenės gyvenimą.
Muziejaus darbuotojai džiaugiasi, kad
Iš dr. M. Kulčinskajos dovanotų fotografijų gausos galima išskirti kelias ypač reikšmin- ponios Marinos dovanos Fotografijų rinkinį
gas, iliustruojančias ankstyvąjį, ką tik nepri- papildo naujais eksponatais ir prisideda iš■
klausomybę paskelbusios Lietuvos valstybės saugant mūsų šalies kultūros paveldą.
ir kuriamos jos kariuomenės laikotarpį. Šiose
Parengė Kristina Berulė
nuotraukose užfiksuoti Nepriklausomybės
kovų (1918–1920 m.) frontuose dalyvavę ir
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suaugusiųjų institute, 1943 m. įvykusiomis
judviejų vestuvėmis, pokariu sovietų represinių struktūrų įvykdyta krata, 1948–1973 m.
darbu LTSR Sveikatos apsaugos ministerijoje
ir kt. Yra ir kitų reikšmingų dokumentų, kurie
per vienos šeimos istoriją atskleidžia daugybę XX a. Kauno ir visos Lietuvos istorijos
puslapių.

V
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Atminties vaizdai: Armėnija
Dalia JONYNAITĖ
Eglė PIŠČIKAITĖ
Vilma ŠILEIKIENĖ

Š

ių metų birželio 15–18 d. Armėnijos sostinėje Jerevane
vyko X tarptautinis seminaras „Atminties vaizdai; naujausios rankraštinio ir spausdintinio paveldo apsaugos, restauravimo bei atkūrimo technologijos“. Seminaro dalyvės iš Lietuvos dalijasi savo įspūdžiais.

Š

iais sunkiais teamsų, zoomų, webexų,
skype laikais, vieną karštą birželio
naktį, visai netikėtai mums pačioms, visai
tarptautinei profesinei aplinkai ir net tarptautinio seminaro organizatoriams, perėjusios visus COVID-19 pandemijos kordonus,
atsidūrėme naktiniame Jerevane. Mes – tai
dvi restauratorės ir restauravimo technologė iš Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus
Prano Gudyno restauravimo centro: Eglė
Piščikaitė, Dalia Jonynaitė ir Vilma Šileikienė.
Mūsų laukusi turininga pažintis su Armėnijos kultūros paveldu, Jerevanu, Armėnijos

nacionaline paveikslų galerija ir jos restauravimo skyriumi tęsėsi keturias sklidinas
profesinės draugystės ir dosnaus dalijimosi,
smalsumo ir džiaugsmo dienas, o greičiau –
paras.
Tarptautinį seminarą „Atminties vaizdai“
kasmet rengia organizacinis komitetas, remiamas Armėnijos kultūros sporto ir turizmo ministerijos bei tarptautinio Nepriklausomų valstybių sandraugos humanitarinio
bendradarbiavimo fondo. Praėjusių metų
vasarą turėjęs vykti renginys buvo atidėtas
dėl COVID-19 pandemijos. Seminaras su-

Seminaro dalyviai prie senovės romėnų šventyklos Garni (I a. po Kr., Armėnija).
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XII a. rankraščio fragmentas.
„Matenadaran“ rinkinys.

manytas kaip rankraštinio ir spausdintinio
paveldo apsaugos, restauravimo, atkūrimo problemas bei technologijas analizuojantis simpoziumas. Daug metų naudotasi
M. Maštocos senųjų rankraščių instituto
„Matenadaran“ baze. Renginys augo, plėtojosi, temos išsiplėtė į kitas kultūros paveldo
apsaugos sritis, seminaras persikėlė ir į kitas
erdves – į Armėnijos nacionalinę paveikslų
galeriją.
Seminaro dalyvius sveikino Armėnijos
švietimo, kultūros ir sporto viceministras
Ara Khazmailian, seminaro „Atminties vaizdai“ koordinatorė Tatevik Muradjan, miela
Armėnijos nacionalinės paveikslų galerijos
šeimininkė, direktorė Marina Hakobian. Pirmąją seminaro dieną atidaryta galerijos restauravimo skyriaus restauratorių pirmą kartą Armėnijoje surengta restauruotų kūrinių
paroda.
P. Gudyno vardo restauravimo centro
Grafikos skyriaus restauratoriai seminare dalyvavo ne pirmą kartą. Šiemet pristatytuose
dviejuose pranešimuose aptarėme istorinės
fotografijos ir istorinių dokumentų restauravimo klausimus: Eglės Piščikaitės ir Vilmos
Restauruotų Ivano Aivazovskio
(1817-1900) kūrinių parodoje.
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Šileikienės pranešimo tema „Istorinė fotografija – galimybė tirti, pažinti, išsaugoti“, o
Dalios Jonynaitės – „Dokumentų su prispaudžiamais vaško antspaudais restauravimas
panaudojant išmanųjį IMAT įrenginį“.
Seminare išklausėme 25 pranešimus ir
dalyvavom meistriškumo klasėse, taigi, turėjome retą progą susipažinti su Armėnijos,
Baltarusios, Kazachstano, Kirgizijos, Latvijos,
Moldovos, Rusijos, Sakartvelo, Ukrainos kolegų pastarųjų metų darbais. Džiaugėmės
mums, kaip ir visiems seminaro dalyviams,
įteiktais dalyvių sertifikatais.
Aplankėme Armėnijos nacionalinės
paveikslų galerijos ir M. Maštocos senųjų
rankraščių instituto „Matenadaran“ restauravimo skyrius, susipažinome su išskirtiniais Armėnijos kultūros paveldo objektais, diskutavome, gilinomės, žavėjomės.
Didžiulį įspūdį paliko „Matenadaran“ ekspozicija, skirta senosios Armėnų miniatiūros menui, ir Ečmiadzino vienuolyne,
Alekso ir Marijos Manoogian lobyno name-muziejuje įrengta ekspozicija, skirta
sakraliniam Armėnijos menui.
Kultūrinė renginio programa suteikė progą aplankyti restauruotus UNESCO pasaulio
paveldo objektus ir atminties vietas: Gehardo, Khor Virap vienuolynus, Garni šventyklą.
Savo atminties saugyklą papildėme nuostabiausiais Armėnijos praeities vaizdais.
■
D. Jonynaitės ir V. Šileikienės nuotr.

Svetur

Paroda apie dingusį litvakų pasaulį
sudomino artimiausius kaimynus
Odeta STRIPINIENĖ
Virginija ŠIUKŠČIENĖ

Š

iaulių „Aušros“ muziejaus paroda „Dingęs litvakų pasaulis
Gerardo Bagdonavičiaus (1901–1986) piešiniuose“ 2021 m.
rugpjūčio 6 d. pristatyta Lenkijoje, Suvalkų apskrities muziejuje, o 2022 m. bus eksponuojama Bauskės muziejuje Latvijoje.

P

arodos atidaryme Suvalkų
apskrities muziejuje dalyvavo parodos kuratorė, „Aušros“
muziejaus vyriausioji fondų saugotoja Odeta Stripinienė, direktoriaus pavaduotoja muziejininkystei Virginija Šiukščienė, Suvalkų
apskrities muziejaus direktorius
Jerzy Brzozowski, Etnografijos
skyriaus vedėjas, žydų istorijos ir
paveldo tyrinėtojas dr. Krzystofas
Snarski. J. Brzozowski, atidarydamas parodą, akcentavo, kad žydų
istorija yra svarbi ir lenkų istorijos
dalis, dėl to paroda iš Šiaulių aktuali ir Suvalkuose. Be to, tai ne pirmasis dviejų muziejų bendradarbiavimo faktas – bendradarbiauta rengiant
parodą ir leidžiant katalogą „1863 m. sukilimas: veidai, vardai, istorijos“, skirtą 1863 m.
sukilimo 150-osioms metinėms, o 2017 m.
„Aušros“ muziejuje eksponuota lenkų dailininko, fotografo Andrzejaus Strumillo tapybos darbų paroda „Psalmės“ iš Suvalkų muziejaus rinkinių.
Šiaulių „Aušros“ muziejus, kurio vienas
pagrindinių padalinių yra įsikūręs žydų kultūros paveldo objekte – Chaimo Frenkelio
viloje, saugo ir puoselėja materialųjį bei dvasinį žydų kultūros paveldą. Lietuvoje 2020 m.
minint Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istori-

jos metus Šiaulių „Aušros“ muziejus inicijavo
tarptautinį projektą „Paroda Dingęs litvakų
pasaulis Gerardo Bagdonavičiaus (1901–
1986) piešiniuose ir tarptautinė jos sklaida“.
Parodą 2020–2021 m. planuota eksponuoti
Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje. Eksponavimo vietos – Šiauliai, Ryga, Bauskė, Ventspilis,
Suvalkai – pasirinktos atsižvelgus į tai, kad
litvakams priskiriama žydų bendruomenės
dalis, gyvenusi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje. Pagal dabartinį valstybių išsidėstymą ši teritorija apima ne tik
Lietuvą, bet ir Gudiją, dalį Latvijos, Lenkijos
Suvalkų krašto, net dalį Rusijos.
LIETUVOS MUZIEJAI 2021’3
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Litvakai – svarbūs Lietuvos kultūros, visuomeninio ir kasdienio gyvenimo dalyviai.
Deja, šimtmečius gyvavusi litvakų istorija
nutrūko per Holokaustą, kai buvo sunaikinta
didžioji Lietuvos žydų bendruomenės dalis,
o kartu ir kultūrinis, meninis jos paveldas.
Šiandien apie tai primena tik išlikę pavieniai
pastatai, rašytiniai šaltiniai, žmonių prisiminimai ir ikonografinė medžiaga.
Parodoje „Dingęs litvakų pasaulis dailininko Gerardo Bagdonavičiaus (1901–1986)
piešiniuose“ pristatomi originalūs dailininko
piešiniai, sukurti 1928–1950 m. iš natūros ir
atspindintys tuometę jo gyvenamąją aplinką ir keliones po Lietuvą. Parodą papildo
Šiaulių krašto fotografų XX a. 3–4 deš. užfiksuoti objektai – sinagogos ir jų interjeras. Ši
medžiaga padeda rekonstruoti žydų bendruomenės bruožus, jos veiklos ypatumus,
atskleidžia savitas Lietuvos žydų meno tradicijas. Išleistas ir parodos katalogas.
G. Bagdonavičiaus piešiniuose vaizduojamos Šiaurės ir Vidurio Lietuvos miestų ir
miestelių sinagogos, kurios yra neatskiriama Lietuvos kultūros paveldo dalis ir ypač
svarbus žydų istorijos, kultūros, architektūros, paveldo tyrimų šaltinis. Piešiniuose
dailininkas daug dėmesio skyrė specifinėms
sinagogų interjero detalėms, baldams, kulto reikmenims. Unikalūs ir dailininko pieš-

ti charakteringi tarpukario Lietuvos žydų
portretai, tarsi prikeliantys iš užmaršties ano
meto sinagogų lankytojus, bendruomeninio
gyvenimo dalyvius. Šie kūriniai yra svarbus
litvakiškos tapatybės formavimosi, puoselėjimo ir praradimo liudijimas.
G. Bagdonavičius gimė 1901 m. Radviliškyje. Pirmojo pasaulinio karo banga visą
šeimą nubloškė į Rusijos gilumą. 6-eri metai,
praleisti karo ir revoliucijos apimtoje Rusijoje, nepraėjo veltui, jaunasis Gerardas išnaudojo visas galimybes siekti išsilavinimo, dailės mokslo. 1921 m. šeima grįžo į Lietuvą ir
apsigyveno Šiauliuose. G. Bagdonavičius užsiėmė pedagogine veikla ir menine kūryba.
Jis pasižymėjo plačiu akiračiu, įvairiais
interesais, buvo unikalus, universalus menininkas – grafikas, tapytojas, scenografas,
knygų ir žurnalų iliustruotojas, ekslibrių kūrėjas, taip pat pedagogas, išugdęs būrį žymių mokinių, fotografas, vienas iš pirmųjų
Lietuvos dizainerių, net architektas, kolekcininkas. Dailininko kūryboje išsiskiria įvairia
tapybos ir grafikos technika sukurti gamtos
ir urbanistiniai peizažai, architektūros vaizdai. G. Bagdonavičius sugebėjo perteikti
miestų ir miestelių tikrovę, piešinius mėgo
papildyti aiškinamaisiais tekstais. Ši jo kūryba yra vertinga ne tik meniniu, bet ir istoriniu požiūriu.
Šiaulių „Aušros“ muziejus turi ir daugiau
vertingos judaikos ikonografijos. Tai Stasio
Ivanausko (1917–2006), Chackelio Lemcheno (1904–2001), Zigfrido Berelsono (?–?),
Stasio Vaitkaus (1907–1989), Jono Dvariškio
(1912–1943), Vlado Šaulio, (1902–1977), Česlovo Liutiko (1903–1984), Pelikso Bugailiškio
(1883–1965) ir Maušos Fligelio (?–?) fotografijos, darytos XX a. 3–4 deš. per etnografines
ekspedicijas po įvairias Lietuvos vietoves,
kuomet buvo fiksuojamas žydų paveldas, jų
gyvenimo būdas, renkami artefaktai.
■
Parodos atidarymo Suvalkų apskrities muziejuje
akimirkos. R. Vaiginio nuotr.
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Muziejai pasaulį daro geresniu
Alžběta HORÁČKOVÁ

L

ikus metams iki 26-osios Tarptautinės muziejų tarybos –
ICOM Generalinės konferencijos, rugpjūčio 25–27 d. organizuotas tarptautinis simpoziumas, kuriame supažindinta
su būsimojo renginio programa ir forma.

G

eneralinė
konferencija,
kuri 2022 m. bus rengiama Čekijos Respublikoje, Prahoje,
pirmą kartą vyks hibridiniu formatu – joje bus galima dalyvauti
ir per nuotolį, tad kiekvienas muziejaus specialistas ar gerbėjas iš
bet kurio pasaulio kampelio galės
prisijungti prie didžiausios muziejų konferencijos pasaulyje.
Prahoje surengtas simpoziumas taip pat vyko hibridiniu
formatu, į jį atvyko 233 svečiai, o
Tarptautinio simpoziumo Prahoje dalyviai. ICOM archyvo nuotr.
daugiau kaip 800 dalyvių jungėsi
per specialiai sukurtą konferencijos interne- tinę šių svarstymų perspektyvą. Atkreiptas
tinę platformą „gCon“. Renginys prasidėjo dėmesys į dabartinę ICOM etikos kodekso
iškilmingu vakaru Prahos miesto mero rezi- būklę ir ICOM darbą darnaus vystymosi sridencijoje. Nacionaliniame muziejuje susirin- tyje, pristatytas ICOM 2022–2028 strateginis
kusieji ir virtualūs simpoziumo dalyviai su- plėtros planas ir ICOM 75-mečio minėjimo
pažindinti su kitų metų konferencijos tema planas.
„Muziejų galia“: muziejai turi galią pakeisti
Simpoziumo dalyviai apžiūrėjo Prahos
pasaulį į gerąją pusę, jie yra neatsiejama vi- kongresų centrą, kuriame vyks pagrindinė
suomenės raidos dalis.
būsimosios konferencijos programos dalis,
Pristatytos ir pagindinės temos pote- jis pristatytas ir internetu prisijungusiems
mės: „Tikslas: muziejai ir pilietinė visuome- dalyviams. Kitos konferencijos erdvės – Denė“, „Tvarumas: muziejai ir gebėjimas įveikti koratyvinio meno muziejus Prahoje, Žydų
krizes“, „Vizija: muziejai ir lyderystė“ bei „Re- muziejus Prahoje, Nacionalinė Prahos galerikomendacija: muziejai ir naujos technologi- ja, Nacionalinis technikos muziejus ir Naciojos“.
nalinis žemės ūkio muziejus.
Kolegos iš Brno Masaryko universiteto
Lauksime jūsų 26-ojoje ICOM generaliArcheologijos ir muziejininkystės katedros nėje konferencijoje Prahoje 2022 m.!
simpoziume kalbėjo apie naujo muziejų apiSimpoziumo įrašą galima pamatyti su rebrėžimo paieškas Čekijoje, o darbo grupės gistracija čia. Daugiau informacijos apie ge„ICOM Define“ pirmininkė pateikė tarptau- neralinę konferenciją Prahoje rasite čia. ■
LIETUVOS MUZIEJAI 2021’3
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Daugyvenės kultūros istorijos
muziejus-draustinis mini 30-metį
Dr. Laura PRASCEVIČIŪTĖ

D

augyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis buvo
įsteigtas 1991 m. sausio 1-ją. Jam priklauso 4 skyriai:
Burbiškio dvaro istorijos, Kleboniškių kaimo buities, Raginėnų archeologijos ir Šeduvos kraštotyros.

V

is dėlto šio dvaro bei senojo Lietuvos
kaimo kultūrą įprasminančio muziejaus sumanymo ir kūrimo laikotarpis apima
jau daugiau kaip 4 dešimtmečius. Egidijus
Prascevičius muziejaus įkūrimo idėją iškėlė
dar 1978 m., visų pirma norėdamas ateities
kartoms išsaugoti Burbiškio dvaro sodybą,
kuri tuo metu buvo apleista ir niokojama paveldo vertybė. E. Prascevičius, tais metais Panevėžio rajone, Smilgiuose, ėmęs kurti muziejų – Smilgių etnografinę sodybą, pradėjo
gilintis į netoliese buvusio Burbiškio dvaro
istoriją. Taip subrendo idėja atkurti Burbiškio
dvarą, parką ir čia įkurti dvarų kultūrai skirtą muziejų. Sunykęs ir apleistas kompleksas
tuo metu atrodė unikalus visų pirma savo

nematerialiąja verte – kaip buvęs kultūros
židinys ir išskirtinis XIX a. pab.–XX a. I pusės
dvaro kūrėjų pasaulėvaizdžio pavyzdys.
Savo idėją E. Prascevičius ėmė įgyvendinti 1981 m. pradėjęs dirbti Radviliškio rajono paminklotvarkininku. Prasidėjo Burbiškio
dvaro parko valymo ir tvarkymo darbai – organizuotos talkos, imti kirsti menkaverčiai
medžiai ir krūmai, išvalyti centrinės parko
dalies želdiniai. 1982 m. pradėti projektavimo darbai, vykdyti tyrimai, paruošti parko,
mažosios architektūros sutvarkymo projektai, o 1987 m. pradėti dvaro parko tvenkinių apvandeninimo sistemos ir tvenkinių
valymo darbai. Tuo pat metu vyko muziejaus įkūrimo idėjos sklaida spaudoje. Nuo

Burbiškio dvaro rūmai ir tvenkinys 2017 m. L.Prascevičiūtės nuotr.
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objektai: senieji kaimo pastatai, autentiška
kaimavietė, vėjo malūnas, taip pat šalia kaimo išlikęs Kleboniškių piliakalnis bei pilkapynas. Visa ši nedidelėje teritorijoje esanti
paminklų sankaupa, atspindinti I tūkst. pr.
Kr.–XIV a. archeologines kultūras, 1557 m.
Valakų reformą, dvarų ir kaimų architektūrą, dvarų parkų kūrimo meną, technikos paveldą bei Daugyvenės slėnio kraštovaizdis
tapo pagrindu muziejui kurti. Muziejininko
vizijoje Kleboniškių kaimo buities muziejus
turėjo atspindėti kaimo istoriją, valstiečių
buitį, liaudies meną ir architektūrą, Burbiškio
istorijos muziejus – supažindinti su dvaro
buities aplinka ir istorija, Raginėnų archeologijos paminklų kompleksas – pristatyti senąsias kultūras, o Šeduvos muziejus – miesto ir miestiečių, regiono istoriją.
1988 m. imtasi aktyvios veiklos siekiant
įrodyti, kad muziejus-draustinis yra reikalingas: idėja ir koncepcija pateikta Kultūros
ministerijai, rajono vykdomajam komitetui,
pradėti derinimai su ministerijomis, pasirodė straipsniai spaudoje. Muziejaus steigimo
idėją labai aktyviai palaikė visuomenė, Radviliškio rajono mokytojai, kultūros istorijos
tyrinėtojai, muziejų ir paminklosaugos sferoje dirbę specialistai, Kultūros ministerija,
Lietuvos kultūros fondas, rajono vykdomasis
komitetas, Kultūros
skyrius ir kt.
1988 m. Kleboniškių kaime pradėtas
kurti kaimo buities
muziejus. Jo įkūrimą sąlygojo sparčiai
nykstanti
medinė
liaudies architektūra,
dailė, nykstantis gatvinių rėžinių kaimų

Sukaktys

1981 m. nuolat ieškota šaltinių, leidžiančių
užpildyti nežinomas dvaro istorijos ir sunykusio kraštovaizdžio vietas, rinkti eksponatai
būsimajam muziejui.
E. Prascevičius, kurdamas muziejaus koncepciją, atliko geografinius ir istorinius apylinkių tyrimus, ištyrė aplinkinius kaimus ir
aplink dvarą esančius paveldo objektus. Atlikęs Daugyvenės upės slėnyje išlikusių paveldo objektų ir kraštovaizdžio analizę, 1984 m.
iškėlė kompleksinio muziejaus-draustinio
įkūrimo idėją. Muziejaus koncepcija buvo
grįsta tuo, kad prie Daugyvenės upės, nedidelėje teritorijoje ir nedideliu atstumu vienas nuo kito, yra išsidėstę daug įvairių tipų
ir įvairaus laikmečio kultūros paveldo objektų, atspindinčių ne tik konkrečios vietovės,
bet ir viso regiono kultūros raidą nuo I tūkst.
prieš Kr. iki XX a. vidurio.
Vienas iš jų – mokslinėje literatūroje plačiai aprašytas Raginėnų archeologijos paminklų kompleksas, kurį sudaro piliakalnis,
senovės gyvenvietės, pilkapynai, kapinynai,
mitologiniai akmenys. Kita objektų sankaupa – netoli Raginėnų esantis Burbiškio dvaro
kompleksas su statiniais ir išskirtiniu parku.
Dar viena paveldo objektų grupė – XVI a.
įkurtų gatvinių rėžinių kaimų istoriją atspindintis Kleboniškių kaimas ir jame išlikę

Teatralizuotas
Europos paveldo dienų
renginys prie muziejaus
vėjo malūno 2000 m.
J. Mikuckio nuotr.
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Restauruojamas vienas iš pirmųjų į Kleboniškių
kaimo buities skyrių perkeltų pastatų. 1992 m.
R. Petriko nuotr.

kraštovaizdis bei siekis tokį paveldą išsaugoti ateities kartoms. Apvažiuoti Radviliškio ir aplinkinių rajonų kaimai, suregistruoti
visi senieji gyvenamieji ir ūkiniai pastatai,
kuriuos galima būtų perkelti į Kleboniškių
kaimą. 1989 m. įsigyti pirmieji trys pastatai.
Rajono kaimuose rasta apie 500 įvairių senosios technikos muziejinių vertybių, žemės
ūkio inventoriaus, buities eksponatų.
Pirmoji muziejaus ekspozicija buvo
įrengta Kleboniškių kaimo buities skyriuje. 1991 m. įsteigus muziejų, į Kleboniškius
jau buvo perkelti 2 pastatai – pirtis ir klėtis.
1993 m., pabaigus namo pastato perkėlimo
ir restauravimo darbus, įrengta XIX a.–XX a. I
pusės kaimo buitį atspindinti gryčios ekspozicija. 1997 m. atkūrus Burbiškio dvaro rūmų
verandą čia buvo įrengta pirmoji šio skyriaus
dvaro istorijos ekspozicija.
Nuo muziejaus įkūrimo pradžios surengta keli šimtai ekspedicijų, kurių metu rinkti
eksponatai, formuotos muziejaus kolekcijos,
archyvas. Dabar Daugyvenės kultūros istorijos muziejuje-draustinyje saugoma daugiau
kaip 30 tūkst. eksponatų. Kleboniškių kaimo
buities skyriuje ekspozicijos yra įrengtos 14oje pastatų, jose atsispindi XIX a.–XX a. I pusės kaimo buitis. Restauruotuose Burbiškio
dvaro pastatuose įrengtos dvaro kultūros
istoriją atspindinčios ekspozicijos: atkurti
XIX a. pab.–XX a. pr. rūmų interjerai, karietinėje įrengta dvaro kinkomojo transporto, o
svirne – įvairios technikos ekspozicijos. Visas
muziejaus kompleksas taip pat yra ir unikali
38
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ekspozicija po atviru dangumi, atspindinti
senųjų kultūrų, dvaro, kaimo istoriją.
Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis valdo, prižiūri, tvarko daugiau
kaip 50 nekilnojamųjų kultūros vertybių –
dvaro ir kaimo pastatus, vėjo malūną, mažosios architektūros elementus (paminklus,
skulptūras), dvaro parką, kaimo želdynus, piliakalnius, senovės gyvenvietes, pilkapynus.
Nuolat tvarkoma daugiau kaip 60 hektarų
turistų lankomų teritorijų.
Lankytojams muziejuje siūloma įvairi
laisvalaikio infrastruktūra. 1995 m. organizuoti pirmieji muziejaus renginiai – Rasų
šventė Kleboniškių kaimo buities skyriuje
ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto
karūnavimo šventė Burbiškio dvaro istorijos skyriuje. Per muziejaus gyvavimo laikotarpį surengta daugiau kaip 600 įvairaus
pobūdžio renginių: švenčių, konferencijų,
seminarų, koncertų, spektaklių, edukacinių
renginių ciklų, parodų. Visi jie – sudėtinė
muziejaus būties dalis, natūrali ekspozicijų
tąsa. Siekiant, kad dvaras funkcionuotų šių
dienų kontekstu, kuriamos ir naujos tradicijos, tokios kaip Burbiškio dvaro festivalis
„Tulpių žydėjimo šventė“, nuo 1999 m. vykstantis antrąjį gegužės savaitgalį. Šventės
sumanytojas ir ilgametis jos organizatorius
– E. Prascevičius. Pramoginiam renginiui
suteikiama daug platesnė prasmė: demonstruojamos dvarų kultūrą liudijančios
vertybės, populiarinama dvaro istorija.
Šiandien Daugyvenės kultūros istorijos
muziejus-draustinis yra unikali praeities pažinimo vieta, išskirtinė poilsio erdvė. Nuo
muziejaus įkūrimo jį jau aplankė daugiau
1,40 mln. registruotų lankytojų. Per metus
muziejuje apsilanko 40–60 tūkst. žmonių iš
Lietuvos ir užsienio šalių. 		
■
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Lietuvos sporto muziejui – 30
Eugenijus RŪKAS

I

dėja kurti Sporto muziejų kilo tarpukario Lietuvoje, XX a.
4-ajame dešimtmetyje – 1934 m. žurnale „Kūno kultūra ir
sveikata“ paskelbta publikacija apie tokio muziejaus būtinybę.

Š

io sumanymo realizuoti neleido prasidėjęs Antrasis pasaulinis karas, sovietų ir nacių okupacijos. Tik 8-tojo dešimtmečio
pradžioje sporto istorijos eksponatus pradėta kaupti tuomečio Kauno valstybinio istorijos muziejaus (KVIM, dabar Vytauto Didžiojo
karo muziejus – VDKM) fonduose. Muziejaus
ekspozicijoje skirta vietos Lietuvos SSR sporto laimėjimams nušviesti, rengtos parodos,
susitikimai su žymiais sportininkais.
Didelis Sporto muziejaus kūrimo entuziastas buvo žymus Lietuvos cirko artistas, sporto veteranas Jonas Ramanauskas
(1912–1996). Didelį darbą kuriant muziejų
nuveikė tuometis Kauno miesto Kūno kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Pranas Majauskas. Jis su talkininkais rengė strategiją, telkė
organizacijų ir pavienių asmenų pastangas
remontuojant muziejui skirtus pastatus,
juos pritaikant, renkant eksponatus ir ren- Įėjimas į Lietuvos sporto muziejų.
giant ekspoziciją. Aktyvūs talkininkai buvo
Kauno sporto veteranų klubas „Ąžuolynas“, svarbiausių XIX–XX a. Lietuvos sporto įvykių
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) metraštį. 1989 m. sausio 1 d. KVIM įkurtas
Kauno rėmimo grupės nariai.
Lietuvos sporto istorijos sektorius, o lygiai
po metų, 1990 m. sausio 1-ąją, – Lietuvos
Nuo skyriaus iki savarankiško muziejaus sporto istorijos skyrius. Jam skirtos ir rekonstruotos patalpos Kauno senamiestyje, Muirmaisiais Sporto istorijos muzieji- ziejaus g. 1991 m. rugpjūčio 2 d., vykstant
ninkais tapo KVIM darbuotojai Ar- IV Pasaulio lietuvių sporto žaidynėms, oficivydas Jakštas ir Algis Markūnas. Pradėta aliai atidarytas muziejaus padalinys – Sporto
kryptingai rinkti eksponatus, rengti parodas. istorijos skyrius, jo vedėju paskirtas A. Jakš1988 m. gruodį Kauno sporto halėje vykusio tas. Pirmoji ekspozicija lankytojus pakvietė
III-ojo Lietuvos sporto veteranų sąskrydžio 1993 m. gruodžio 27 d.
metu dukart olimpinis čempionas GintauSporto istorijos skyriuje padaugėjo dartas Umaras muziejui įteikė ant odos surašytą buotojų, pradėjo dirbti muziejininkas Algir-
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das Kvedaras, fondų apskaitos ir apsaugos
sektoriui ėmė vadovauti Ilona Petrokienė.
1996 m. Skyrius pripažintas pagrindine
sporto paveldo įstaiga Lietuvoje, o 2006 m.
sausį jis tapo savarankišku Lietuvos sporto
muziejumi (LSM), jo direktoriumi paskirtas
P. Majauskas. Nuo 2006 m. LSM steigėjas
buvo Kūno kultūros ir sporto departamentas
(KKSD), o 2019 m. steigėju tapo LR švietimo,
mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM). 2020 m.
l. e. p. direktore paskirta vyr. fondų saugotoja Ilona Petrokienė.
Unikalios ekspozicijos

L

ietuvos sporto muziejui priklauso
du pastatai Kaune: Muziejaus g. 7
esančiame pastate įsikūrę darbuotojai, biblioteka, fondai, antrame aukšte įrengta
pagrindinė ekspozicija, edukacinė klasė,
vestibiulyje rengiamos teminės parodos.
Gretimame pastate (Muziejaus g. 9) 2006 m.
įrengta Jadvygos ir Jono Ramanauskų Lietuvos cirko istorijos ekspozicija, kurios pagrindą sudaro muziejui dovanota kelis dešimtmečius Ramanauskų kaupta kolekcija.
Čia 2015 m. įsikūrė ir legendinio boksininko
ir trenerio Algirdo Šociko bokso ekspoziciLietuvos bokso ekspozicija muziejuje.
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ja, kurios didžiąją dalį sudaro Šociko sūnaus
Gintauto dovanoti tėvo trofėjai, prizai, valstybiniai apdovanojimai, suvenyrai, pristatomi ir kitus žymius Lietuvos boksininkus
ir trenerius primenantys eksponatai. Be to,
pastate įrengta „Olimpiečių pastogė“, kur
buriasi sporto veteranai, rengiamos sporto
ir meno parodos, Vilniaus dailės akademijos
Kauno fakulteto bakalaurai ir magistrai gina
baigiamuosius darbus, rengia parodas.
Muziejaus fonduose sukaupta apie 20
tūkst. eksponatų. Pagrindinėje ekspozicijoje
ir parodose pristatoma Lietuvos sporto istorija nuo ištakų iki šių dienų, supažindinama
su kūno kultūros ir sporto pradininkais, sporto šakų raida, populiariausiomis sporto šakomis Lietuvoje. Tarp išskirtinių muziejaus eksponatų yra du A. Šociko Europos čempiono
diržai, Kauno „Žalgirio“ rankininkių Europos
šalių čempionių taurė, boksininko Jono Čepulio Meksiko olimpiados sidabro medalis,
Kauno „Žalgirio“ krepšininkų tarpkontinentinė V. Džonso taurė ir Eurolygos čempionų
taurė, slidininkės Vidos Vencienės Kalgario
žiemos olimpiados bronzos medalis. Eksponuojamos žymiausių Lietuvos sportininkų
regalijos, asmeniniai daiktai, sportinė apranga, sporto inventoriaus pavyzdžiai. Ekspo-
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LTOK pagrindinis prizas Sporto muziejui – 2010 m.
Lietuvos kilnaus sportinio elgesio laureatui

natus muziejui dovanoja įvairių sporto šakų
atstovai, olimpiečiai, sporto veteranai, LTOK,
KKSD, Lietuvos studentų sporto ir Kūno kultūros mokytojų asociacijos, sporto klubai,
išeivijos lietuviai.
Pripažinimas

M

uziejuje ne kartą lankėsi garbūs svečiai: LR prezidentas Valdas Adamkus, LR premjerai Gediminas Vagnorius ir
Adolfas Šleževičius, LR Seimo nariai, Europos olimpinių komitetų (EOC) prezidentas
Patrickas Hickey, CESS prezidentas Rafaelis
Niubo, LTOK prezidentas Artūras Poviliūnas,
akademikai Jurgis Brėdikis, Jurgis Vilemas,
Antanas Kudzys ir kt. Po 1996 m. Atlantos
olimpinių žaidynių Sporto muziejų aplankęs
geriausias XX a. Lietuvos sportininkas Arvydas Sabonis padovanojo savo sportinius
marškinėlius su Lietuvos krepšinio rinktinės,
laimėjusios bronzos medalius, žaidėjų autografais ir Svečių knygoje paliko įrašą: „Net
negaliu patikėti, kad ilgai nežinojau, jog yra
toks Sporto muziejus, kuris, tikiuosi, ir atei-

tyje nustebins ne vieną lankytoją ir sporto
mėgėją bei gerbėją...“
LSM leidžia parodų bukletus, brošiūras,
2007 m. išleistas informacinis leidinys „Lietuvos sporto muziejus“. Muziejininkai bendradarbiauja rengiant „Lietuvos sporto enciklopediją“, dalyvauja konferencijose. LSM, jo
edukacinė veikla buvo ne kartą aukštai įvertinti. 2010 m. muziejus pripažintas Lietuvos
kilnaus sportinio elgesio laureatu ir apdovaLietuvos cirko ekspozicijos fragmentas. notas pagrindiniu LTOK
prizu. 2011 m. muziejus
apdovanotas EOC Europos Fair Play diplomu „Už
puikias
organizacines,
edukacines ir humanistines iniciatyvas“ ir EOC
Europos Fair Play Nuopelnų plakete. 2016 m.
25-mečio proga už sporto paveldo saugojimą,
puoselėjimą ir propagavimą muziejų apdovanojo
KKSD, už nuopelnus olimpizmui – LTOK.
■
Lietuvos sporto muziejaus
archyvo nuotr.
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Juozo Gruušo memorialinis muziejus Kaune.

Jubiliejiniai metai J. Grušo muziejuje
Nijolė MAJERIENĖ

Š

iemet sukanka 120 metų nuo lietuvių literatūros klasiko
Juozo Grušo (1901–1986) gimimo, praėjo 35 metai nuo
rašytojo mirties ir 20 metų, nuo tos dienos, kai lankytojams
duris atvėrė J. Grušo memorialinis muziejus.

M

aironio lietuvių literatūros muziejaus padalinys, dabar J. Grušo namai-muziejus – kuklūs, kaip ir jų šeimininkas,
namai, kuriuose saugomi rašytojo dvasiniai
turtai, kur kaupiami vis nauji eksponatai,
atskleidžiantys J. Grušo kūrybinio pasaulio
paslaptis, suteikiantys vis naujų spalvų jo
portretui.
J. Grušas 1936 m. nusipirko sklypą ir šiame namelyje su šeima – žmona Pulcherija,
dukrele Algimanta ir sūnumi Vytautu (vėliau
dar gimė sūnus Saulius) – įsikūrė 1938 m.
Įdomu, kad namo projektą sukūrė pats Grušas, statybų technikas jį tik profesionaliai
nubraižė. Vėliau sumanė ir įdomią pavėsinę,
pavadinęs ja „Rozenbogenu“ –Rožių vartais. Pasak Grušienės, arka buvusi apauginta
vijoklinėmis rožėmis.
Čia rašytojas nugyveno visą likusį gyvenimą – iki 1986-ųjų. Tik 1942–1949 m. šeima
buvo išvykusi į Joniškį, Grušienės tėviškę.
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Sunkmečiu juos gelbėjo jos tėvų ūkis. P. Grušienė, kaip ir jos mama, buvo gana ūkiška
moteris. Ir grįžę į Kauną Grušai kurį laiką čia
laikė karvutę, vištų – lauke stovėjo tvartelis,
sandėliukai, kurie vėliau buvo nugriauti. Yra
ir nuotraukų prie šio namo – vištos, aptūpusios rašytojo pečius, šalia kojų susirangęs
vilkšunis, ant kelių ilsisi kita augintinė – bolonė Barborytė.
Karo ir pokario metais name gyveno
daugybė vadinamųjų nuomininkų, kurie
jokios nuomos nemokėjo, tiesiog naudojosi šeimininkų gerumu ir jų pastoge, kol
neturėjo savosios. 1989 m. namelį nupirko
Lietuvos kultūros ministerija. Dabartiniuose
memorialiniuose kambariuose dirbo muziejininkai, o kituose dar gyveno šeimos nariai. Muziejus lankytojams duris atvėrė tik
2001-aisiais – per rašytojo 100-metį.
Namas buvo suprojektuotas moderniai – štai pirmo aukšto du pagrindinius

knygų iš Nepriklausomybės laikų. Kai muziejus kūrėsi, senų knygų radome įvairiausiose
vietose – antresolėse, garaže, bet jos nebuvo
itin vertingos, o vertinga humanitarinė literatūra buvo sunaikinta karo metais. Kai Grušai gyveno Joniškyje, įnamiai sunkmečiu irgi
stengėsi kaip nors išsiversti – vienas jų papjė
mašė technika gamino taupykles ir sunaudojo beveik visą senąją biblioteką. Grušas
sugebėjo į tai pasižiūrėti filosofiškai, svarstė,
kad anam žmogui knygų „labiau reikėję“...
Jau sovietmečiu iš naujo sukaupta gausi biblioteka, bet, laimei, išlikę ir kai kurie vertingi prieškario leidiniai.
Išliko daugelis rašytojo originaliosios
kūrybos rankraščių – romano „Karjeristai“,
novelių, dramų apmatai, skirtingi tragedijos „Herkus Mantas“, tragikomedijos „Meilė,
džiazas ir velnias“, istorinės dramos „Barbora
Radvilaitė“ ir kitų variantai, veikėjų charakteristikos. Ypač vertingi senieji rašiniai studijų
metais (1924–1930) klausytų paskaitų užrašai, diplominis darbas „Vinco Krėvės realistinė beletristika“ (1932 m.), atskleidžiantis
autoriaus literatūrinį išprusimą ir estetinių
pažiūrų brandumą.
„Rašymas yra savęs atidavimas“, – kažkaSaugomos knygos, rankraščiai ir laiškai
da prisipažino Grušas ir lyg prieštaraudamas
entynose daugybė knygų – per 3 tūks- pats sau rašė, kad „pertraukos būna suntančius. Fonduose saugoma nemažai kesnės negu rašymas; ateina beprasmybės
jausmas, imi apgailestauti
dėl tuščiai praleistų dienų,
drumsčiasi nuotaika, net
blogėja sveikata... Tada vėl
pradedi rašyti...“ Rašydavo
po kelias valandas rytais,
vidurdienį ir pavakariais.
Įkvėpimo
nelaukdavo.
Daug kartų taisydavo,
rankraščių archyve randame net po 3–4 kartus
perrašytų veikalų epizodų.
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gyvenamuosius kambarius skiria (ir jungia)
suveriamos durys. Juose, galima sakyti, ir
vyko visas J. Grušo gyvenimas. Į mansardoje įrengtus kambarius jis apskritai kojos nekėlė – ten gyveno vaikai, vėliau ir vaikaičiai.
Prieš rašytojo mirtį čia gyveno net keturios
kartos: pats Grušas (žmona mirė anksčiau),
dukra su vyru, jos vaikai su savo vaikučiais.
Pirmajame aukšte būta penkių kambarių,
dar mažas tarnaitės kambarėlis ir virtuvė.
Kambariuose nuostabiai gražios koklinės
krosnys. Nuo Grušų įsikūrimo yra išlikę seni
mediniai baldai. Būstas labai kuklus, be jokios prabangos, nėra krištolinių indų, porceliano.
Vienas iš dviejų susijungiančių kambarių
– didysis – buvo universalios paskirties: tai
ir svetainė, ir darbo kambarys, ir Grušo miegamasis, o mažasis buvo šeimos valgomasis.
Rašytojo šeimoje galiojo nerašyta taisyklė:
kai Grušas užverdavo duris tarp dviejų kambarių, visi žinojo, kad jis dirba. Rašyti mėgo
pusiau gulomis ant raudonos sofos, ant kelių
pasidėjęs kartoninę ar fanerinę lentelę. Rašydavo paprastai pieštuku.

L

Du pagrindinius kambarius
skiria suveriamos durys.
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Dailininko A. Valeškos sukurtas
J. Grušo portretas 1930 m.

Dramaturgas savo kūrybai kėlė didžiulius
reikalavimus. Ilgas, sekinantis sveikatą darbas, o tik paskui – premjerų šurmulys, pilnos
žiūrovų salės, plojimai, palankios spektaklių
recenzijos, diskusijos rašytojų ir teatralų susibūrimuose.
Išsaugotas ir rašytojo laiškų archyvas. Pasak artimiausių bičiulių, jis laiškus rašydavo
tik būtinybės spiriamas. Vis dėlto prieš keletą metų J. Grušo dukra Algimanta Marija
Tamošiūnienė muziejui perdavė turtingą
tėvo epistolinį palikimą – daugiausia draugei – studentei Pulcherijai Račytei, o vėliau
jau – žmonai (susituokė 1932 m. Kristaus
Prisikėlimo bažnyčioje Kaune) 1930–1970
metais rašytus laiškus. Išsaugoti kolegoms,
bičiuliams rašytų laiškų juodraščiai. Įdomūs
ir J. Grušui rašyti jo jaunystės bičiulių, rašytojų – Bernardo Brazdžionio, Stasio Santvaro,
Antano Vaičiulaičio ir kitų iš Amerikos atkeliaudavę laiškai.
Memorialinė biblioteka

G

rušo memorialinėje bibliotekoje
gausu teisės, filosofijos veikalų, tautosakos rinktinių, lituanistikos leidinių, rusų
klasikų, užsienio rašytojų daugiatomių rusų
kalba, leidinių vokiečių, prancūzų kalbomis, meno albumų. Kukliai apipavidalintos
J. Grušo pirmosios knygos – 1928 m. išėjusi
novelių rinktinė „Ponia Bertulienė“, pilna rašytojo ranka įterptų pastabų ir pataisymų,
vienintelis jo romanas „Karjeristai“– taip
pat su J. Grušo korektūra, įrašyta rengiant
sovietinių metų leidimą. 1937 m. išleista
novelių knyga „Sunki ranka“ išlikusi su įklija
– „Spindulio“ akcinės bendrovės literatūros
premijai skirtu komisijos nutarimu.
Pasaulį išvydusios J. Grušo knygos rusų,
latvių, estų, suomių, bulgarų, lenkų, vokiečių
kalbomis dovanotos rašytojui daugiausia su
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vertėjų autografais, o pats kūrėjas savo knygas mėgo dovanoti žmonai, įrašydamas dedikacijas.
Rašytojas pelnytai didžiavosi 1964 m. ir
1979 m. JAV išleista literatūros chrestomatija
„British and Western Literature. Themes and
Writers“ („Britų ir Vakarų literatūra. Temos
ir rašytojai“), kurioje įdėta jo novelė „Kelionė su kliūtimis“, kurią į anglų kalbą išversta
Stepo Zobarsko. Trumpoje biografijoje pažymėta: „Lietuvos rašytojas“ – tai ženklas, kad
JAV niekada nepripažino Lietuvos aneksijos.
Ekspozicijoje galime susipažinti ir su
2001 m. išleista knyga, kurioje išspausdintos 5-ajame dešimtmetyje J. Grušo parašytos pavojingos tikrąja to žodžio prasme
pjesės „Eduardo Dargio nusikaltimas“ ir
„Diktatorius“. Geriau suprasti dramaturgo
paliktus ženklus šiandienos skaitytojui padeda Vytauto Martinkaus žodis. Šis rašytojas ir 2011 m. pasirodžiusio J. Grušo dramų,
apsakymų ir novelių rinktinės „Laimingasis“
įvado autorius. Tai 24-oji serijos „Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius“ knyga.
Malonu, kad po A. Samulionio išleistų
„Neramios šviesos pasaulių“ (1976), J. Lankučio „Etiudų apie Grušą“ (1981), 2001 m.
išėjo dar viena knyga apie J. Grušą – Petro
Palilionio „Svajojęs gražų gyvenimą“. Lei-

Fotografijos, daiktai, meno kūriniai

Išsaugotas sieninis laikrodis su švytuokle ir
pakaba, ant kurios – J. Grušo skrybelė.

F

otografijų rinkinyje seniausia – XX a.
pradžią menanti nuotrauka – 5-erių
metų būsimasis rašytojas su tėvais ir kitais
artimaisiais. 1921 m. jis įamžintas tarp Šiaulių
berniukų gimnazijos, kurioje mokėsi 1919–
1924 m., moksleivių, 1926 m. – su studentais
,,šatrijiečiais“ ir prof. Vincu Mykolaičiu-Putinu, 1937 m. – su Lietuvių rašytojų draugijos,

kuriai tuo metu pirmininkavo, nariais. Įdomūs fotomenininkų Romualdo Rakausko,
Aleksandro Macijausko, Onutės Pajėdaitės,
Algirdo Kairio, Grušų šeimos bičiulio Sigito
Šimkaus, dramaturgo Raimundo Samulevičiaus ir kitų įamžinti rašytojo portretai.
Seniausi memorialiniai J. Grušo namų
daiktai – vyresnė už šeimininką skrynelė,
atsivežta iš tėviškės Šiaulių apskrityje, šventintas vaškinis paveikslėlis iš Romos su mergelės Marijos atvaizdu, rašytojo tėvo Antano Grušo apdovanojimai – Šaulių žvaigždė
(1932) ir P. Rimšos medalis ,,Lietuva“ (1925).
Likimas lėmė, kad šie apdovanojimai atrasti
2001-aisiais, keičiant namo stogą, kur buvo
slepiami daugiau nei pusę amžiaus. Nuo įsikūrimo 1938 m. Grušų namuose laiką skelbė
prieškambaryje pakabintas sieninis laikrodis
su švytuokle, tuos laikus mena ir sena pakaba, trikampis stalelis. Ant kabyklės rašytojo
skrybėlė, pas mus grįžusi po aktoriaus Balio Barausko mirties – jo našlė aktorė Marija Černiauskaitė pasakojo: jos vyras viešėjęs
pas Grušą, o susiruošus išeiti smarkiai liję,
tad jis ir įdavęs savo skrybėlę – vis šiek tiek
apsaugosianti… Vėliau prieangio interjerą
praturtino šeimininkų įsigytas kuklus sieninis veidrodis, menotyrininko, kraštotyrininko, muziejininko Povilo Valaikos dovanota
didžiulė medinė skrynia, ištapyta tautiniais
ornamentais.
Dramaturgo memorialinius kambarius
puošia meno kūrinių rinkinio eksponatai.
Dalis jų saugoma muziejaus fonduose. Išlikę
prieškario tapybos darbai – dailininko Adolfo
Valeškos sukurtas J. Grušo portretas (1930).
Dailininkas pasakojo šio paveikslo sukūrimo
istoriją – rašytojas nebuvęs kantrus pozuotojas, įvykę tik keli seansai, bet abu likę portretu patenkinti. Vertinga dailininko Liudo
Truikio scenografija (1932), Jono Martinaičio
peizažas (1939). J. Grušo visuomeninę veiklą Lietuvių rašytojų draugijoje mena Boriso
Jermolajevo karikatūra „J. Grušas ir L. Gira
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dinyje sudėti įvairaus žanro tekstai: laiškai,
atsiminimai, dokumentai, pastabos. Grušo
kūrybos gerbėjai sulaukė dar kelių knygų –
apsakymų ir novelių rinktinės „Už saulę gražesnis“ (1998), pjesių rinkinio „Meilė, džiazas
ir velnias” (2002). Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Maironio lietuvių literatūros muziejus 2002 m. išleido mokslinių konferencijų, skirtų J. Grušo 100-osioms gimimo
metinėms, medžiagą. Po Grušo mirties jo
novelės verstos į vokiečių, prancūzų, portugalų, armėnų kalbas.
Atsiminimų archyvas praturtėjo rašytojo artimųjų (ypač vertingi klasiko dukros
A. M. Tamošiūnienės, seserų Birutės Gvaizdikienės ir Antaninos Margerienės Grušaičių, dukterėčios Aldonos Pocienės) ir jį
pažinojusių meno žmonių pasakojimais,
kuriuos užrašo muziejininkės ir joms talkinantys jaunieji Kauno Juozo Grušo meno
gimnazijos muziejininkai.
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Sukaktys

Kauno geležinkelio stotyje“ (1938). Tapytojo
Leonardo Kazoko scenografija (1943), Kauno teatralų padovanota jo pirmosios dramos
pastatymo „Tėvas“ 1944 m. Gausi rašytojo
portretų kolekcija. Tai – grafikų Romualdo
Čarnos (1972), Gražinos Didelytės (1982), Rimanto Dichavičiaus (1979) lakštai, dailininkų
Broniaus Uoginto (1971), Vytauto Klemkos
(1984) tapyti paveikslai. Įdomūs ir skulptūriniai Grušo portretai. Štai Leono Striogos
darbas – charakteringas, šiltas portretas visu
ūgiu. Jadvyga Mozūraitė Klemkienė sukūrė
Grušo galvos atvaizdą. Vėliau ponia Jadvyga mums padovanojo ir savo vyro Vytauto
Klemkos akvarelės technika tapytą dramaturgo portretą bei savo 1984 m. sukurtus
prie namų besiilsinčio Grušo portretus grotažo technika. 2009 m. rudenį atidengta
dailininko Leono Striogos sukurta rašytojo
atminimo skulptūrinė stela.
J. Grušo darbo kambaryje dailininko Sigito Straigio skulptūrėlė „Barbora“ mena
1972-uosius, garsiosios istorinės dramos
„Barbora Radvilaitė“ sunkų kelią į Kauno dramos teatro sceną (režisierius Jonas Jurašas).
Tos pačios dramos pastatymui Klaipėdos
dramos teatre (režisierius B. Gražys) sukurta dailininko Henriko Cipario scenografija (1973) puošia muziejaus renginių erdvę
namo palėpėje.
Neblėstanti aura

P

raėjo 35-eri metai, kai rašytojo nebėra
tarp mūsų, bet tebestatomos J. Grušo
pjesės, jo vardu pavadinta gatvė Šilainiuose
ir Kauno meno gimnazija, 2001 m., po mirties jam suteiktas Kauno miesto garbės piliečio vardas. Memorialinis rašytojo palikimas
iki šiol yra patrauklus tyrinėjimų objektas,
suteikiantis galimybę vis kitu aspektu pažvelgti į rašytojo asmenybę ir darbus.
Du dešimtmečius J. Grušo muziejus
bendradarbiavo su nevyriausybine neįga46
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liųjų organizacija Kauno aklųjų ir silpnaregių
vaikų globos bendrija „Akių šviesa“. Drauge
surengta keliasdešimt kultūros renginių, kuriuose dalyvavo regėjimo negalią turintys
asmenys ir jų šeimų nariai. Įsiminė drauge
su Čekijos Respublikos ambasada 2004 m.
birželį atidaryta Antikinio stiklo paroda. Įgyvendinta daugybė sociokultūrinių projektų,
kuriuos rėmė Lietuvos ir tarptautiniai fondai. Prie muziejaus remonto 2001 m. ženkliai
prisidėjo Bendradarbiaujantys Nyderlandų
fondai Centrinei ir Rytų Europai, vėliau parėmę ir sodybos gerbūvio sutvarkymą. Kauno
miesto savivaldybė bendrijai „Akių šviesa“
dovanojo pianiną, kuris iki šiol tarnauja ir
muziejaus reikmėms. Sėkmingai įgyvendinti LR kultūros ministerijos, Lietuvos kultūros
tarybos finansuoti projektai.
J. Grušą be galo mylėjo teatro žmonės.
Žavėjosi jo išmintimi, tolerancija. Kai režisierius Henrikas Vancevičius 1957 m. tuomečiame Kauno muzikiniame teatre repetavo
„Herkų Mantą“, visi nesidrovėdami po repeticijos paryčiais, apie ketvirtą, atvykdavo pasitarti su rašytoju. Rūta Staliliūnaitė, Kęstutis
Genys, kiti aktoriai Grušą lankė vardadienių
ar teatro premjerų proga. Mums renginiuose
dažnai talkindavo ne tik aktoriai, bet ir režisieriai, literatūrologai.
Turime tradicinių švenčių, pažymime rašytojo gimtadienį ir vardadienį, organizuojame susitikimus su teatro ir kultūros žmonėmis. Galbūt dėl J. Grušo namuose tvyrančios
jo auros, vieningo ir kūrybingo muziejininkų
darbo, rašytojo šeimos narių artumo ir dalyvavimo steigiant muziejų ir kartu nueitą
visą jo kelią po dramaturgo stogu susibūrė
neformalus jo gerbėjų klubas, kuris gyvuoja
iki šiol. Teįsitraukia į jį ir jaunimas. Tikrai atras
dar neatskleistų didžiojo humanisto kūrybos paslapčių, pajus jo asmenybės žavesį ir
šviesą. 					
■
J. Grušo memorialinio muziejaus archyvo nuotr.

• Karantino kronikos. Eilėraščių ir
iliustracijų rinktinė – Vinco Mykolaičio-Putino memorialinio buto-muziejaus leidinys. Sudarytojos: Goda
Damaševičiūtė, Gabrielė Sofija Augaitė, leidybos vadovas ir dizaineris
Tomas Valentinaitis.
▶ 2021 m. muziejus kūrėjus
pakvietė prisidėti prie bendros karantino kūrybos rinktinės. Leidinyje
pristatoma per 40 kūrėjų, sutikusių
pasidalyti pandemijos metu sukurtais tekstais ir vaizdais. Viena iš muziejaus veiklos krypčių – pradedančiųjų kūrėjų telkimas. Pats
V. Mykolaitis-Putinas, dėstydamas universitete, globojo neoficialias literatūrines popietes, kuriose studentus kvietė dalytis
savo kūryba. Šią tradiciją perėmė ir muziejus. Rinktinės leidybai
pasirinktas elektroninis formatas užtikrina ne tik platų prieinamumą, bet ir galimybę ateityje būti pildomam.
▶ Vilnius: 2021, 65 psl., iliustr. ■
• Grybo auksas. Komiksas apie vieną žymiausių XX a. pirmosios pusės lietuvių skulptorių Vincą Grybą
(1890–1941). Autorės: Rasa Grybaitė, Lina Itagaki.
▶ Skulptoriaus anūkė, V. Grybo memorialinio muziejaus vedėja
R. Grybaitė, lankytojams pasakodavo apie savo senelį. Menotyrininkė
dr. Ramutė Rachlevičiūtė pasiūlė
skulptoriaus asmenybę ir jo gyvenimo istoriją atskleisti komiksų knygoje. Laiškais, artimųjų atsiminimais
ir istoriniais faktais paremtas pasakojimas apie V. Grybą atgyja
meniškuose ir žaisminguose Linos Itagaki piešiniuose. Skaitytojas, versdamas puslapius, kartu su skulptoriumi išgyvena nepriteklius, kūrybines kančias, džiaugsmą ir meilę, sužino, kaip
Lietuvos miestuose atsirado V. Grybo sukurti monumentai ir
kur jis slėpė savo „auksą“. Komiksas skirtas kuriantiems, besimokantiems meno, susidomėjusiems istorija ir šiaip smalsuoliams.
▶ Vilnius: sp. „Standart Impressa“, 2021, 104 psl., iliustr. Tiražas 2700 egz.■

• Jonas Kazimieras Vilčinskis. Vilniaus albumas / Jan Kazimierz Wilczyński. The Vilnius Album. Lietuvos nacionalinio muziejaus leidinys,
skiriamas Vilniaus miesto 700 metų
jubiliejui. Sudarytoja – Diana Streikuvienė. Vertėja – Aušra Simanavičiūtė.
▶ J. K. Vilčinskio leistas Vilniaus
albumas – vienas svarbiausių XIX a.
Lietuvos istorijos ir kultūros ikonografinių šaltinių, didžiausia ir žinomiausia XIX a. Lietuvos grafikos kolekcija.
Knyga sudaryta muziejaus kolekcijos
pagrindu, papildžius ją kitų Lietuvos muziejų, bibliotekų ir privačiuose rinkiniuose saugomais bei Varšuvos ir Krokuvos nacionalinių muziejų eksponatais, Varšuvos nacionalinės bibliotekos
egzemplioriais. Knyga parengta kaip mokslinis katalogas-albumas, vaizdai knygoje suskirstyti į 6 pagrindines temas: architektūriniai peizažai, bažnytinė dailė, istoriniai įvykiai, literatūros ir
muzikos kūrinių iliustracijos, portretai, istorijos paminklai.
▶ Vilnius: sp. UAB ,,Petro ofsetas“, 2021,464 psl., iliustr. Tiražas 500 egz. ■
• Levo Pavliščevo kelionių užrašai.
Markučiai (1909–1912) / Путевая
тетрадь
Льва
Николаевича
Павлищева. Маркутье (1909–
1912). Literatūrinio A. Puškino muziejaus leidinys. Tyrėjų grupė: Elina
Averina, Natalija Aleksandrova, Julija
Žurina; projekto vadovė Nadežda
Petrauskienė; recenzentai: Piotr Gluškovski (Lenkija), Pavel Lavrinec (Lietuva), Pavel Fokin (Rusija);
redaktorė Jelena Konickaja.
▶ Knygos įžangoje atskleidžiama Aleksandro Puškino
sūnėno Levo Pavliščevo asmenybė, jo gyvenimo peripetijos,
ryšiai su Lietuva ir Lenkija. Pagrindinę knygos dalį sudaro 1909–
1912 m. rašytas Levo Pavliščevo dienoraštis, kupinas smulkių
Markučių dvaro gyvenimo detalių. Leidinys iliustruotas Literatūriniame A. Puškino muziejuje saugomomis nuotraukomis, Vilniaus, Varšuvos, kitų užrašuose minimų miestų vaizdais (atvirukais) ir originalaus dienoraščio rankraščio puslapiais.
▶ Vilnius: sp. UAB ,,Petro ofsetas“, 2020, 280 psl., iliustr. Tiražas 500 egz. ■

Nauji leidiniai

• Kėdainių krašto tautosaka: kraštotyros užrašai. Kėdainių krašto muziejaus leidinys. Sudarytoja – Regina
Lukminienė.
▶ Leidinio autorė daugiau kaip
20 metų užrašinėjo Kėdainių krašto
žodinį paveldą. Kraštotyrininkė užfiksavo vietinių gyventojų prisiminimus,
pasakojimus apie jų šeimų likimus,
tradicinį gyvenimo būdą, eilinius ir
stebuklinius nutikimus, sekamas pasakas ir kitus sakytinės tautosakos
liudijimus, kurie knygoje sukuria savito krašto gyvenimo panoramą. Archajiškos atminties nuotrupos, iškalbios prisiminimų
miniatiūros ir net ilgos asmeninės istorijos įtraukia į praėjusio
laiko realijas. Prisiminimuose skaitytojas atras krikščioniškosios
ir baltiškosios pasaulėžiūrų tradicijos liekanų, retų smulkiosios
tautosakos kūrinėlių, pasakojimuose kaip perlų pribarstyta
„senažodžių“. Leidinys bus įdomus etniniu paveldu besidomintiems žmonėms, siekiantiems pažinti Kėdainių kraštą, jis taps ir
tolesniu etninės kultūros tyrimų šaltiniu.
▶ Kėdainiai: sp. UAB ,,Petro ofsetas“, 2021, 711 psl., iliustr. Tiražas 300 egz. ■

(Lietuvos muziejų asociacijos biblioteka)

• Sakralusis Vilnius: piligrimų kelias nuo Aušros vartų iki Kalvarijų.
Parodos katalogas – Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus (LNDM)
leidinys. Sudarytojos: Rasa Adomaitienė, dr. Rūta Janonienė. Tekstų autorės: dr. Rūta Janonienė, dr. Sigita
Maslauskaitė-Mažylienė.
▶ LNDM, bendradarbiaudamas su Bažnytinio paveldo muziejumi, parengė Vilniaus piligrimų
keliui skirtą parodą ir katalogą,
kuriame pristatomas vilnietiškosios
piligrimystės fenomenas. Vilniaus Kalvarijos, įkurtos Vilniaus
vyskupui priklausiusiose Verkių žemėse, kelis šimtmečius
buvo gyvas tikinčiųjų traukos centras. XVII–XVIII a. suformuotas ansamblis buvo suvokiamas kaip simbolinė Šventosios
Žemės kopija. Svarbi ir memorialinė Vilniaus Kalvarijų paskirtis – jos įkurtos Vilniaus išvadavimui iš maskvėnų okupacijos
(1662 m.) atminti. Kataloge pristatomi meno kūriniai, išsaugoti iš sovietmečiu susprogdintų Kalvarijų koplyčių, Šnipiškių
koplytėlės, Aušros vartų lobyno.
▶ Vilnius: sp. UAB „BALTO print“, 2021, 312 psl., iliustr. Tiražas 400. ■
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