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muziejaiLIETUVOS

Vienas didžiausių, bet ilgą laiką lyg po 
šešėliu stūksojęs sostinės pastatų – Rad-
vilų rūmų dailės muziejus – rengiasi ke-
letą metų truksiančiai rekonstrukcijai.  
„PROCESSOFFICE“ vizualizacija.

Prahoje – istorinė ICOM Generalinė kon-
ferencija. Po pusės šimto metų patvirtintas 
naujas žodžio „muziejus“ apibrėžimas. Apie 
svarbiausius susitikimo aspektus pasakoja 
dr. Sigita Bagužaitė-Talačkienė. S. Bagužai-
tės-Talačkienės nuotr.

Energetikos ir technikos muziejuje atidaryta 
1000 kv. m plotą užimanti moderniausia Bal-
tijos šalyse ekspozicija energetikos tema. Čia 
lankytojai kviečiami groti žaibais ir generuoti 
energiją. N. Tukaj nuotr., ETM.

Lietuvos jūrų muziejus lankytojams atvėrė 
didžiausią ir vieną naujausių eksponatų – 
baigusį karinę tarnybą laivą M52 „Sūduvis“. 
A. Mažūno nuotr.

2022-ieji, be daugelio kitų minėtinų datų, 
buvo ir Savanorystės metai. Muziejai džiau-
giasi jų institucijose vystoma savanoryste ir 
šios veiklos atnešamais pokyčiais. LJM nuotr.

Performansas kaip eksponatas. Balandį Lietu-
vos olimpinei čempionei Rūtai Meilutytei per-
plaukus raudonai it kraujas nudažytą tvenkinį 
prie Rusijos ambasados, visą performanso 
dokumentaciją įsigijo Lietuvos nacionalinis 
dailės muziejus. 

Lietuvos archyvarai dalyvavo ekspedicijo-
je Argentinoje, kur Eskelio mieste lietuvių 
migrantų palikuonys yra įkūrę „Lituana  
Olgbrun“ muziejų. D. Bujoko nuotr.

Rugsėjį Londone pirmą kartą pristatyta žy-
miausio lietuvių menininko Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio darbų paroda. Čia 
eksponuojama daugiau nei 100 jo kūrinių.  
T. Short nuotr.

2
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suvaldyti išlaidas už elektrą: realybė, 
kurios nebūtų sapnavę net košmare
Arminas ŠILEIKIS

Kuršių nerijoje esantis ir todėl vien tik nuo elektros ener-
gijos priklausomas Lietuvos jūrų muziejus (LJM) antrąjį 

2022 m. pusmetį pasitiko šaltu dušu. Rugpjūtį už suvartotos 
elektros kilovatvalandę muziejus turėjo sumokėti penkis kar-
tus daugiau nei įprastai. Iš viso 127 tūkst. eurų. Metus muzie-
jus baigė be skolų tik todėl, kad panaudojo rezerve esančius ir 
investiciniams projektams numatytus pinigus. Čia aptariama 
tik viena konkreti situacija, bet atrodo, kad 2023 metai bus 
ne ką mažiau pilni iššūkių ne tik Jūrų muziejui, bet ir visam 
kultūros sektoriui. 

Pirmas šokas ir pigesnės elektros  
paieškos

Antrąjį šių metų pusmetį prasidėjusi 
energetikos krizė, pasireiškusi ke-

liskart išaugusiomis elektros kainomis, su-
krėtė visus kultūros lauko dalyvius – muzie-
jus, archyvus, kultūros centrus, bibliotekas, 
meno įstaigas. Šios bendru raštu rugsėjo 9 d.  
kreipėsi į valdžios pareigūnus išreikšdamos 
nerimą ir susirūpinimą dėl nenuspėjamai 
augančių energetinių išteklių kainų ir ka-
tastrofiškai didėjančių kultūros organizacijų 
išlaidų. Kreipimąsi pasirašė ir LJM vadovė, 
tuomet Lietuvos muziejų tarybos pirminin-
kė Olga Žalienė.

Ji pasakoja, kad šoką dėl elektros kainų 
patyrė dar rugpjūtį, kai jos vadovaujamam 
muziejui už vieną mėnesį teko sumokė-
ti 127 tūkst. eurų. Palyginimui, už septynis 
mėnesius (laikotarpį nuo 2022 m. sausio iki 
liepos) muziejus sumokėjo 202 tūkst. eurų. 

Tokia situacija susiklostė ne tik dėl išaugusių 
elektros kainų, bet ir todėl, kad būtent šiuo 
kriziniu laikotarpiu pasibaigė muziejaus su-
tartis su elektros energijos tiekėju, o naujas 
pirkimas dar nebuvo įvykęs. Neturėdamas 
sutarties, muziejus elektrą gavo pagal ga-
rantinį tiekimą, o tai reiškė ne tik didesnę 
kainą už kilovatvalandę, bet ir papildomą 
tuo metu taikytą 25 proc. mokestį. 

„Lietuvos jūrų muziejus yra išskirtinis 
tuo, kad valstybės asignuojamų lėšų, kad 
ir komunalinėm išlaidom, mes negaunam. 
Mokame už elektrą iš savo taip vadinamų 
spec. lėšų, t.y. to, ką mes surenkame iš bilie-
tų. Gal todėl visa tai skaudžiai buvo ir yra. 
<...> Rugpjūtį mes patekome į situaciją, kai 
baigėsi sutartis su buvusiu tiekėju ir turė-
jome vykdyti naują viešąjį pirkimą kaip tik 
tuo metu, kai patys elektros energijos tie-
kėjai nežinojo, kokios bus kainos. Beveik 
nė vienas tiekėjas nedalyvavo viešuosiuose 
pirkimuose tokiomis sąlygomis, kurias mes 

turėjome anksčiau. Pavyzdžiui, fiksuotos 
kainos sąlyga, kai sudarome sutartį ir už ki-
lovatvalandę mokame tą pačią kainą metus 
ar dvejus. Kai supratome, kad rinkoje niekas 
nepasiūlys fiksuotos kainos, nusprendėme 
pirkti biržos kainomis, lygiai tą patį jau po 
mūsų padarė ir Valdovų rūmai, kuriems mes 
patarėm taip daryti. Pirkimo esmė – pirkti 
ne mažiau kaip metams. Nes tiekėjai buvo 
nesuinteresuoti tiekti energiją nei trumpą 
laiką, nei fiksuota kaina“,  – apie muziejų pir-
mosiomis dienomis ištikusią krizinę situaci-
ją pasakojo O. Žalienė.

Taupymo priemonės ir elektros  
pirkimas biržoje

Kultūros organizacijos rašte, skirtame 
valdžios atstovams, teigia, kad jų ats-

tovaujamos įstaigos taiko visas nuolatines, 
kasdienines energijos sąnaudų taupymo 
priemones, tačiau tai leidžia elektros suvar-

tojimą sumažinti daugiausia iki 10 proc., o 
tuo tarpu elektros kaina padidėjo keturis, ar 
kaip nutiko LJM atveju rugpjūtį, net penkis 
kartus. 

Lyg nujausdamas galimą krizę, kiek 
anksčiau, LJM ėmėsi įvairių priemonių ma-
žinant energijos suvartojimo kaštus – op-
timizavo kai kurių įrenginių, labai imlių 
energijos suvartojimui, veikimą, kai kuriuos 
įrenginius išjungė, įrengė judesio ir šviesos 
daviklius, taip pat prieš metus ant delfina-
riumo stogo įrengė saulės jėgainę. „Vasara 
ji pagamina apie 10 tūkst. kilovatvalandžių 
ir sunaudojame visą jos pagamintą elektrą. 
Žiemą pagaminama mažiau – nuo 300 iki 
1000 kilovatvalandžių. Nepaisant to, kad 
turime saulės jėgainę, bet problemos ji ne-
sprendžia“, – sakė muziejaus vadovė O. Ža-
lienė.

Nuo spalio LJM už elektrą moka biržos 
kainą, tai, anot O. Žalienės, reiškia, kad kai-
na už elektrą perkama pagal tos dienos va-

Lietuvos jūrų muziejaus delfinariumas iš viršaus. E. Lasio nuotr., LJM.
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LJM vadovė Olga Žalienė sako, kad jau įprato klausytis specialistų komentarų ir analizių apie  
kintančią situaciją elektros rinkoje.  Matthew Henry nuotr.

landinį įkainį. Čia muziejaus vadovė įžvelgia 
privalumų, tačiau vėlgi yra aibė kintamųjų, 
kurie situacijos nepalengvina: „Kiekvieną 
dieną, apie vidurdienį, galime žinoti kitos 
dienos elektros kainą biržoje. Mes bando-
me į tai reaguoti: kai kaina yra pigesnė, ban-
dome daugiau savo poreikių patenkinti, kai 
brangesnė – sumažinti. Pavyzdžiui, jeigu 
naktį elektros kainos mažesnės, tai tuomet 
vandens išleidimas į baseinus atliekamas 
naktį, kai elektros kainos tarifas yra mažes-
nis. Administracinį pastatą šildome nuo 
6:30 val. iki 15:30 val. Visgi tai [elektros kai-
nos sekimas – red.] ganėtinai sunkiai sekasi, 
nes kai kuriuos dalykus, tokius kaip vandens 
kokybės palaikymas baseinuose, dezinfek-
cija, vandens apykaita, turime atlikti pagal 
būtinybę tam tikru metu ir kaskart į elektros 
kainą atsižvelgti nepavyksta. Tad biržos kai-
na ne visada yra rodiklis, nors elektros kainų 
skirtumai būna tikrai didžiuliai – dešimtimis 
euro centų, o tai jaučiama, ypač, kai per me-

tus muziejus suvartoja iki 3 mln. kilovatva-
landžių.“

2022 metus LJM pavyko baigti be skolų 
už elektrą. O. Žalienė įsitikinusi, kad tai pa-
vyko tik todėl, kad muziejus turėjo rezervą 
lėšų, numatytų ir suplanuotų įvairiems in-
vesticiniams projektams: 

„Žinoma, muziejus neliks be investicinių 
projektų, ieškome galimybių, šaltinių, įvairių 
programų. Kai kurie investiciniai projektai 
yra labai svarbūs, todėl visais būdais sten-
giamės rezervo nepalikti visai tuščio. Kol kas 
sekasi, bet niekas juk nežino, koks bus mu-
ziejų lankymas 2023 metais.“

2023 metai – dar daugiau iššūkių?

O. Žalienės teigimu 2022 m. buvo la-
bai geri, jie suteikė muziejams op-

timizmo, nes po dviejų pandemijos metų 
buvo justi, kad lankytojai sugrįžo. Jeigu būtų 
išlaikytas panašus tempas ar bent jau nebū-

tų fiksuotas lankytojų skaičiaus kritimas, apie 
2023 m. būtų galima kalbėti optimistiškiau, 
tačiau dabartiniai įvykiai, tokie kaip karas 
Ukrainoje, infliacija, sufleruoja apie galimą 
nestabilumą, tad numatyti, koks bus sezonas 
nuo gegužės iki spalio vidurio, kai Jūrų mu-
ziejuje apsilanko didžiausi lankytojų srautai, 
– labai sunku. 2023 m. LJM prasidėjo gera 
žinia, mat Kultūros ministerijai padedant, pir-
mą kartą muziejus gavo valstybės lėšų (190 
tūkst. eurų) elektros energijos pabrangimui 
kompensuoti. Visgi, kalbama, kad elektros 
kainos tikėtina jau nebegrįš į ankstesnius lai-
kus.

„Vyriausybė visiems nebuitiniams varto-
tojams taiko tą patį kompensavimo modelį: 
ir verslui, ir valstybinėm įstaigom – kompen-
suoja dalį suvartojamos elektros kainos. Bet 
skaičiuojama, kad 2023 m. elektra gali kai-
nuoti ir 38 euro centus, ir tai jau kaina pritai-
kius kompensaciją. Jeigu taip, išeitų, kad už 
elektrą turėsime sumokėti 789 tūkst. eurų 
daugiau nei 2021 metais ir 490 tūkst. dau-
giau nei pernai. To net blogiausiam košmare 
nebūtume susapnavę, kad už elektrą mokė-
sime virš 1 mln. eurų per metus. O dabar tai 
yra beveik realybė. 

Tiek ramu, kad tai situacija, kuri nuti-
ko ne mums vieniems. Labai viliuosi, kad 
šį kartą pati Vyriausybė ir visuomenė, kuri 
gali daryti įtaką valdžiai, sureaguos anks-
čiau. Džiaugiamės, kad atsirado dideli pini-
gai atsinaujinantiems energijos šaltiniams. 
Dabar mes teikėme paraišką nuotolinei 
saulės jėgainei įsigyti ir mums iš šios pro-
gramos, kurią kuruoja Aplinkos ministerija, 
buvo skirta 1 mln. 450 tūkst. eurų. Aišku, 
turime ir patys labai rimtai prisidėti – 800 
tūkst. mūsų pačių pinigų. Toji elektrinės 
galia padengtų šiek tiek daugiau nei pusę 
muziejaus suvartojamos elektros energijos. 
Labai optimistiniu scenarijumi, galbūt metų 
pabaigoje galėtume gauti elektrą iš šios jė-
gainės“, – kalbėjo LJM vadovė O. Žalienė. ■ 
 

Ėmęsi taupymo Europos muziejai išjungė pastatų 
apšvietimą, kiti trumpina darbo laiką. 

Craig Whitehead nuotr.
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Muziejų bendruomenės susitikime: 
kolekcijų mobilumo programos idė-
jų lietus ir nauja Lietuvos muziejų 
kelio programa 
Greta KATKEVIČIENĖ

Spalio 27 d. Lietuvos muziejų atstovai rinkosi į Lietuvos mu-
ziejų asociacijos (LMA) visuotinį narių susirinkimą Trakų 

istorijos muziejaus (TIM) Salos pilyje, kur dalijosi naujausio-
mis parodomis Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 
rengiamoje Muziejų kolekcijų mobilumo projektų mugėje ir 
pristatė Lietuvos muziejų kelio projekto programą „Gimtoji 
Europa“ tema „Europos ženklai Lietuvoje: Gotika“.

Asociacija, muziejininkystės tradicijas 
puoselėjanti nuo 1995 m., šiuo metu 

vienija šimtą Lietuvoje veikiančių muziejų. 
Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė 
buvo kaip niekad turinin-
ga: diena prasidėjo LMA 
valdybos metine ataskai-
ta, po kurios asociacijos 
vadovas-valdybos pirmi-
ninkas Marius Pečiulis pa-
kvietė muziejų atstovus 
aptarti LMA naujos strate-
gijos gaires.

Kita, itin muziejų 
bendruomenės laukiama 
renginio dalis – bendra-
darbiaujant su Lietuvos 
Respublikos kultūros mi-
nisterija rengiama Mu-
ziejų kolekcijų mobilumo 
projektų (parodų) Idėjų / 
kontaktų mugė, kurioje 
muziejai pristatė naujau-

sias keliauti pasiruošusias parodas. Muziejų 
kolekcijų mobilumo projektų (parodų) idė-
jų mugės tikslas – paskatinti muziejus ben-
dradarbiauti ir įgyvendinti projektus, kurie 

Lietuvos asociacijos valdybos nariai susitikime  
Trakuose. L. Valužienės nuotr.

sudarytų sąlygas regionų gyventojams susi-
pažinti su aukštos meninės vertės naciona-
linio ar tarptautinio lygmens muziejinėmis 
vertybėmis.

Muziejų kolekcijų mobilumo projektai 
nuo 2022 m. finansuojami LR kultūros minis-
terijos Kultūros ir kūrybingumo plėtros pro-
gramos lėšomis, kurias administruoja Lietu-
vos kultūros taryba (LKT) per finansavimo 
programą „Atminties institucijos: muziejų 
kolekcijų mobilumas“. Kad visi norintys (net 
ir tie, kurie negalėjo atvykti) galėtų išgirsti 
apie mobiliąsias parodas, 
gauti reikiamus kontaktus, 
Idėjų mugė buvo transliuo-
jama gyvai. Susitikimo įrašas 
prieinamas LMA „Facebook“ 
paskyroje.

Apsikeitę idėjomis ir 
kontaktais, muziejininkai 
dalyvavo Lietuvos muziejų 
kelio projekto programos 
„Gimtoji Europa“ temos 
„Europos ženklai Lietuvoje: 
Gotika“ pristatyme. Čia jų 
laukė net keturi pranešimai, 
kuriuos skaitė Trakų istorijos 
muziejaus direktorė Alvyga 

Zmejevskienė, humanitarinių mokslų dak-
taras, vyriausiasis Lietuvos istorijos institu-
to mokslo darbuotojas Darius Baronas, Vil-
niaus universiteto Komunikacijos fakulteto 
prof. dr. Rimvydas Laužikas, archeologas bei 
archeologinių radinių restauravimo eksper-
tas dr. Arūnas Puškorius. Šią LMA renginio 
dalį vainikavo tarptautinės ekslibrisų paro-
dos „Lietuviškoji gotika: Trakų estetikos ir 
refleksijos“ atidarymas.

Paskutinį kartą asociacijos nariai gyvai 
buvo susitikę 2021 m. spalį, kuomet buvo 
išrinktas asociacijos vadovas-valdybos pir-
mininkas Marius Pečiulis (Kauno IX forto 
muziejaus direktorius) ir naujoji valdyba: 
Olga Žalienė, Lietuvos jūrų muziejaus direk-
torė; dr. Rūta Kačkutė, Lietuvos nacionalinio 
muziejaus direktorė; Gabrielius Sužiedėlis, 
Kauno miesto muziejaus direktorius; Daina 
Kamarauskienė, Nacionalinio M.K.Čiurlio-
nio dailės muziejaus direktorė; Raimundas 
Balza, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direkto-
rius, Eva Stonkevičienė, Žemaičių muziejaus 
„Alka“ direktorė; Jovita Nalevaikienė, Ute-
nos kraštotyros muziejaus direktorė.

2022–2024 metų Lietuvos muziejų aso-
ciacijos veiklą finansuoja Lietuvos kultūros 
taryba.                                                                     ■

Muziejų asociacijos susitikime taip pat dalyvavo ir Kultūros ministerijos 
Atminties institucijų politikos grupės patarėja Vaiva Lankelienė.  

L. Valužienės nuotr.

Muziejininkai klausė įvairių pranešimų  
skirtingomis temomis, vieną iš jų publikai skaitė  

prof. dr. Rimvydas Laužikas. L. Valužienės nuotr.



LIETUVOS MUZIEJAI 2022'1-210 11

Pr
og

ra
m

os
, p

ro
je

kt
ai

Pr
og

ra
m

os
, p

ro
je

kt
ai

LIETUVOS MUZIEJAI 2022'1-2

Pristatyta Lietuvos nacionalinio 
muziejaus strategija 2023–2028 m.: 
atvirumas ir dėmesys demokratijos 
stiprinimui
Jurga STRIMAITIENĖ

Nauji iššūkiai viso pasaulio  
muziejams

Pradėdama strategijos pristatymą LNM 
direktorė dr. R. Kačkutė pabrėžė, kad 

dar po pandemijos iššūkių susitelkusi mu-
ziejininkų bendruomenė į ateities 
planus žvelgė viltingai, tačiau 2022 
metai atnešė didelių išbandymų 
visam demokratiniam pasauliui. 
Nuo karo Ukrainoje pradžios ma-
toma, kaip grubiai perinterpretuo-
jama istorija, naikinami istoriniai ir 
kultūriniai artefaktai, kultūros pa-
veldas. Šios kovos taikiniais tampa 
ir muziejai. Informacinės aplinkos 
stebėsena rodo, kad iš kultūros 
temų Lietuvoje dezinformacijai 
daugiausia naudojama istorinės 
atminties tema, todėl muziejai turi 
būti pasiruošę šiuolaikiniams iššū-

kiams ir nuolat ruoštis ateičiai. „Muziejaus 
misija išlieka nepakitusi, o iššūkiai, su kuriais 
susiduriame mes ir kiti pasaulio muziejai, 
rodo, kad gyvenimo kasdienybė labai keičia-
si“, – akcentavo LNM direktorė.

Gruodžio pradžioje Lietuvos nacionalinio muziejaus (LNM) 
direktorė dr. Rūta Kačkutė pristatė 2023–2028 metų mu-

ziejaus strategiją LNM darbuotojams. Tarp svarbiausių įvar-
dintų prioritetų – atvirumas įvairovei, bendrystė pasakojime 
ir auginanti lyderystė. Šešerių metų veiklos strategijoje numa-
toma kurti dialogą tarp skirtingus požiūrius turinčių visuome-
nės grupių ir prisidėti prie demokratijos puoselėjimo valstybė-
je. Svarbiu pristatymo akcentu tapo ir parama Ukrainos tautai.

Numatyta, kad muziejus kurs dialogą tarp skirtingus požiūrius  
turinčių visuomenės grupių ir prisidės prie demokratijos  

puoselėjimo valstybėje. Fot. S. Samsonas, LNM nuotr.

Muziejus kaip erdvė kurti dialogą  
visuomenėje

„Naujos galimybės visada atneša 
ir naujas atsakomybes muziejui. 

Atvirumas pokyčiams, gebėjimas mode-
liuoti veiklą pagal naujus visuomenės porei-
kius yra tai, kas užtikrintai paruošia ateičiai 
ir ugdo kritinį mąstymą. O mes atsiveriame 
naujovėms ir diskusijoms, kuriame muzie-
jų kartu su įvairiomis bendruomenėmis“, –  
pristatymo metu teigė LNM vadovė. Reaguo-
jant į karą Ukrainoje, toks dialogo skatinimas 
buvo įvardintas ir kaip priemonė, padedanti 
stiprinti visuomenės atsparumą informaci-
nėms grėsmėms, dezinformacijai. „Muziejus 
Lietuvoje matome kaip erdvę, kur ukrainie-
čiai gali burtis, puoselėti savo kultūrą, išlai-
kyti dvasios stiprybę“, – sakė dr. R. Kačkutė 
LNM savo kasdieniais darbais padeda ukrai-
niečiams, kolegoms muziejininkams, ben-
dradarbiauja su visais, kuriems rūpi istori-

nės atminties ir kultūros paveldo klausimai. 
Muziejuje jau vyksta ir planuojamos naujos 
šioms temoms skirtos parodos bei renginiai.

Lyderystė, kuri įkvepia pavyzdžiu

Ateinančių šešerių metų LNM strategi-
jos pristatyme darbuotojams akcen-

tuotas ir muziejininkystės kompetencijų ug-
dymas bei lyderystė šioje srityje. Muziejaus 
vadovė skatino dalintis sukaupta patirtimi, 
pabrėžė, jog muziejuje planuojama sutelk-
ti stipriausius specialistus ir tapti edukacijų 
centru, kad Lietuvoje būtų palaikomos nau-
jausios šios srities žinios. O LNM lyderystė 
kuo plačiau atsiverti ne tik savai visuomenei, 
bet ir pasauliui realizuosis jau kitais metais 
planuojamose teminėse parodose, skirto-
se Vilniaus 700 metų jubiliejui, migracijos, 
informacinio karo, sąmokslo teorijų, propa-
gandos ir kitoms temoms, svarbioms šiuolai-
kiniam žmogui.                                                             ■

Lietuvos nacionalinio muziejaus vadovė Rūta Kačkutė pristatė veiklos planą, apimantį šešerius metus – 
 iki 2028 m. Fot. S. Samsonas, LNM nuotr.
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Paskirtį nuolat keitę Radvilų rūmai 
atsinaujina
Arminas ŠILEIKIS

Vienas didžiausių, bet ilgą laiką lyg po šešėliu stūksojęs sos-
tinės pastatų – Radvilų rūmų dailės muziejus – rengiasi 

keletą metų truksiančiai rekonstrukcijai. Po įvykusio tarptau-
tinio atviro architektūrinio projekto konkurso jo organizato-
rius ir pastatą valdantis Lietuvos nacionalinis dailės muziejus 
(LNDM) paskelbė galutinę architektūrinių projektų eilę ir nu-
galėtoją.

Būsimi rekonstrukcijos darbai

LNDM pranešė, kad Jonušo Radvilos 
rūmų pastatų komplekso ir jo priei-

gų Vilniaus g. 24, Vilniuje, tarptautinio atvi-
ro architektūrinio projekto konkursui buvo 
pateikti 33 darbai, iš kurių 22 vertinimo pro-
cedūrų metu buvo atmesti kaip neatitikę 
konkurso sąlygų arba vertinimo komisijos 
įvertinti mažiau nei 50 balų iš 100 galimų. 
Konkurso organizatoriams atstovavo Lietu-
vos architektų sąjunga.

Pirmoji vieta skirta projektui „RRUMAI“, 
kurio autorius yra UAB „PROCESSOFFICE“ iš 
Lietuvos, projekto autoriai – Vytautas Biekša, 
Dovilė Kriščiūnaitė, Coralie Lamilhau, Eglė 
Matulaitytė, Martynas Brimas, Viktorija Rim-
kutė, Adelė Dovydavičiūtė. Pirmosios vietos 
nugalėtojams skirtas 12 tūkst. eurų piniginis 
prizas.

Komisijos ataskaitoje projektas apibūdi-
namas kaip „profesionalus, jautrus, gaivus, 
siūlantis darnų santykį tarp seno ir naujo. 
Jame atsispindi pagarba paveldui ir supra-

timas apie pačius rūmus. Projektas netei-
kia pirmenybės kokiai nors vienai istorijos 
akimirkai, bet semiasi įkvėpimo iš skirtingų 
prisiminimų, susijusių su šia vieta. Projektas 
parodo autorių supratimą apie šiuolaikinio 
paveldo problemas ir šiuolaikines meno ins-
titucijas.“

Apleistas ir nykstantis pastatų  
kompleksas vėl virs didžiu

LNDM rengtą architektūros konkursą 
laimėjusi įmonė jau pasirašė projek-

tavimo darbų sutartį ir per kelerius metus 
miesto vieta, kur stovi Jonušo Radvilos rū-
mai, turėtų pasikeisti neatpažįstamai. Mu-
ziejaus vadovas dr. A. Gelūnas 
LRT „Panoramai“ yra sakęs, 
kad jo vadovaujamam muzie-
jui priklauso 11 padalinių Lie-
tuvoje ir visko tvarkyti vienu 
metu neįmanoma. Ankstesnis 
muziejaus vadovas Romualdas 
Budrys sėkmingai sutvarkė Tiš-
kevičių rūmus (Gintaro muzie-
jus Palangoje), Vytauto Kasiulio 
dailės muziejų Vilniuje. Dabar 
laikas atėjo Radvilų rūmams.

Muziejus skelbia, kad rūmų 
projektavimo darbai truks 20 
mėnesių. Pagal architektų pro-
jektą, planuojama apleistą isto-

rinį kompleksą pritaikyti muziejinei veiklai, 
išsaugant rūmų komplekso istorinių struk-
tūrų raidą. Vienas iš projekto autorių, archi-
tektas Vytautas Biekša, pabrėžė, kad neke-
tinama grįžti prie rūmų iliuzinio įvaizdžio, 
įgyvendinamu projektu bandoma suderinti 
įvairius laikotarpius – priminti ne tik apie di-
dingus laikus, bet ir paliktus sužalojimus. 

Viso tvarkomo komplekso plotas apie 
10 tūkst. kvadratinių metrų. Suplanuota, 
kad daugiau nei 70 proc. bus lankytojams 
prieinamos viešos erdvės, ekspozicijos, edu-
kacinis centras, konferencijų bei renginių 
patalpos, knygynas ir kavinė. Projektui įgy-
vendinti prireiks iki 5 metų, šiandien jam 
skirta apie 27 mln. eurų.                                           ■ 

Radvilų rūmai po pastato rekonstrukcijos. „PROCESSOFFICE“ vizualizacija

Sutvarkytas vėlyviausias Radvilų rūmų korpusas.  
Fot. G. Grigėnaitė, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus nuotr.
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Darbą pradėjo naujos kadencijos  
Muziejų taryba

Naująją Muziejų tarybą pasveikino 
kultūros viceministras Rimantas Mi-

kaitis, Atminties institucijų politikos grupės 
vadovė dr. Rūta Pileckaitė-Vasilienė pristatė 
svarbiausius pokyčius, kurie įtvirtinti Vyriau-
sybei pateiktame Muziejų įstatymo pakeiti-
mo projekte.

Muziejų taryba yra visuomeniniais pagrin-
dais veikianti institucija, atliekanti eksperto 
ir konsultanto funkcijas sprendžiant muzie-
jų politikos formavimo ir įgyvendinimo klau-
simus, o svarbiausiasis tarybos uždavinys –  
teikti Kultūros ministerijai pasiūlymus dėl 
kultūros politikos muziejininkystės srityje 
formavimo bei šios politikos įgyvendinimo.

2022–2025 metų Muziejų tarybos nariai: 
dr. Rasa Antanavičiūtė – viešosios įstaigos „Vil-
niaus miesto muziejus“ direktorė,  
dr. Sigita Bagužaitė-Talač-
kienė – Lietuvos nacionali-
nio dailės muziejaus Palangos 
gintaro muziejaus vedėja, dele-
guota Tarptautinės muziejų ta-
rybos (ICOM) Lietuvos skyriaus,  
dr. Arūnas Gelūnas – Lietuvos 
nacionalinio dailės muziejaus 
direktorius, dr. Rūta Kačkutė –  
Lietuvos nacionalinio muzie-
jaus direktorė, deleguota Lietu-
vos muziejų asociacijos, Zigmas 
Kalesinskas – Kauno rajono mu-

ziejaus direktorius, deleguotas Savivaldybių 
muziejų bendrijos, Daina Kamarauskienė –  
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės mu-
ziejaus direktorė, deleguota Tarptauti-
nės muziejų tarybos (ICOM) Lietuvos 
skyriaus, Nadežda Petrauskienė – Literatū-
rinio A. Puškino muziejaus direktorė, de-
leguota Savivaldybių muziejų bendrijos, 
Eva Stonkevičienė – Žemaičių muziejaus 
„Alka“ direktorė, deleguota Lietuvos mu-
ziejų asociacijos, Gabrielius Sužiedėlis – 
Kauno miesto muziejaus direktorius, dele-
guotas Lietuvos muziejų asociacijos, Gita 
Šapranauskaitė – Lietuvos liaudies buities 
muziejaus direktorė, Alvyga Zmejevskienė – 
Trakų istorijos muziejaus direktorė.                  ■

Naujoji Muziejų taryba jau pradėjo darbą. A. Grinevičiūtės nuotr.

Istorinė konferencija Prahoje: patvir-
tintas naujas muziejaus apibrėžimas
Dr. Sigita BAGUŽAITĖ-TALAČKIENĖ

Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Generalinė konferen-
cija – vienas reikšmingiausių pasaulinių renginių, skirtų 

muziejams ir jų profesionalams. Jau 26-tą kartą rengiama kon-
ferencija rugpjūčio 20–28 d. vyko Čekijos sostinėje Prahoje. 
Čia susibūrė daugiau nei 3500 dalyvių iš 123 šalių.  Apie svar-
biausius susitikimo aspektus pasakoja dr. Sigita Bagužaitė- 
Talačkienė, Palangos gintaro muziejaus (LNDM) vedėja, 
ICOM Lietuvos nacionalinio komiteto valdybos pirmininkė. 

Lapkričio pabaigoje į pirmąjį posėdį Kultūros ministerijoje 
susirinko naujos kadencijos Muziejų taryba, išrinktas jos 

pirmininkas ir pavaduotojas. Muziejų tarybai trejus metus 
pirmininkaus Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direkto-
rius dr. Arūnas Gelūnas, jo pavaduotoju tapo Kauno miesto 
muziejaus direktorius Gabrielius Sužiedėlis. 

Naujos konferencijos formos  
ir turinys

Pirmą kartą ICOM istorijoje Generalinė 
konferencija vyko hibridiniu forma-

tu. Ji tapo prieinama viso pasaulio muziejų 
bendruomenės nariams, tuo pačiu užtikrino 
narių saugumą. Skaitmeninė platforma da-
lyviams, nevykusiems į Prahą, suteikė nuoto-
linę prieigą prie ICOM Praha 2022 mokslinės 
programos. Šioji buvo turtinga savo savo tu-
riniu ir apskritojo stalo diskusijomis. 

Iš viso organizatoriai surengė daugiau 
nei 600 įvairių paskaitų ir diskusijų. Jų metu 
dalintasi, kas yra muziejų stiprybė, kokia 
šiandieninė padėtis šiame sektoriuje ir ko-
kius pajėgumus turime, kurdami laisvą, de-
mokratišką ir išsilavinusią visuomenę bei ko-
kia muziejų reakcija į XXI amžiaus iššūkius ir 
poreikius. Atsakymų ieškota ir į klausimus, ar 
sugebėta susidoroti su COVID-19 pandemi-
jos poveikiu sektoriui. Viena iš konferencijos 
naujovių – galimybė jauniesiems ICOM na-
riams išreikšti savo rūpesčius ir įžvalgas tam 
skirtose „Jaunimo forumo“ sesijose. 

Kartu su konferencija vyko ir muziejų 
mugė, kurioje įmonės bei muziejai pristatė 
naujausius muziejinius sprendimus ir eks-
pozicijoms skirtas inovacijas.

ICOM Praha 2022 metu nariai, tiek da-
lyvaujantys vietoje, tiek ir nuotoliniu būdu, 
buvo kviečiami diskutuoti ir balsuoti įvai-
riomis temomis, lėmusiomis organizacijos 
darbą per pastaruosius kelerius metus: nau-
jas muziejaus apibrėžimas, Etikos kodekso 
peržiūra, Įstatų ir naujojo ICOM strateginio 
plano 2022–2028 m. rengimas. 

Esminės konferencijos temos

Pirmosiomis konferencijos dienomis 
daug dėmesio buvo skirta Ukrainos 

kultūrinio paveldo situacijai karo metu ap-
žvelgti bei įvertinti. Nacionalinio komiteto 
ICOM Ukraina atstovų gyvai pristatyta šalį 
užpuolusių rusų kareivių barbariška vei-
kla sukrėtė. Skubos tvarka ICOM sukurtas 
ir konferencijos metu pristatytas svarbiau-
sių Ukrainos kultūros vertybių Raudonasis 
sąrašas (Red List), kuris ypatingai svarbus 

Kultūros ministerijos informacija
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struktūroms – ne muziejų, meno ar kultūros 
lauko profesionalams, susiduriantiems su 
nelegalia vertybių prekyba ar jų gabenimu 
per sieną. Nuo 2000 m. ICOM rengia Raudo-
nuosius sąrašus, kad apsaugotų skirtingų 
(daugiau nei 50) šalių paveldą nuo netei-
sėtos prekybos. Tokie sąrašai buvo išversti į 
daugiau nei 20 kalbų. Taip pat pristatytas ir 
ICOM koordinacinis komitetas, kuris rūpinasi 
ir  koordinuoja humanitarinę pagalbą Ukrai-
nos muziejininkams, bei siunčia muziejams 
vertybių apsaugai reikalingas medžiagas. 

ICOM plenarinėse sesijose apžvelgtos 
ir aplinkosaugos temos. Tvarių sprendimų 
ieškojimas – vienas iš modernios muzieji-
ninkystės kelių. Muziejų lyderystės temoje, 
gvildenant muziejų vadovams tenkančius 
iššūkius, buvo minimi ir COVID-19 sukelti 
padariniai, kurie vertė ieškoti ir netradicinių 
sprendimų (stipresnė skaitmeninė integraci-
ja, nauji verslo modeliai, didesnis socialinis 
įsitraukimas ir pan.), leidžiančių organizaci-
joms išsilaikyti.

Kalbėta, jog šiandieninėje tikrovėje nau-
jos technologijos leidžia ne tik pagerinti au-
ditorijos įsitraukimą į pristatomą muziejinį 

turinį, bet ir išlaiko ryšį su vietos bei emi-
gracijoje esančiomis bendruomenėmis, taip 
pat suteikia galimybę organizacijoms plėstis 
efektyvinant sklaidai numatytus išteklius. 
Muziejų laukas supažindintas ir su NFT (ne-
pakeičiami žetonai, skaitmeniniai meno kū-
riniai – red.) siūlomomis galimybėmis.

Visuotinio susirinkimo vinimi tapo nau-
jo muziejaus apibrėžimo paieškos rezultatų  
pristatymas, mat iki šiol naudotas terminas 
sukurtas prieš 50 metų. Proceso, kuriant 
naują apibrėžimą, sudėtingumą iliustruoja 
2019 m. Kioto patirtis, kai pasipriešinus da-
liai narių, muziejų apibrėžimo priėmimas 
buvo sustabdytas. Naujo apibrėžimo sukū-
rimas – didžiausio informavimo projekto or-
ganizacijos istorijoje rezultatas. 

Muziejų atstovai iš 126 ICOM nacionali-
nių komitetų, apimančių daugiau nei 50 000 
organizacijos narių, per 18 mėnesių ir ketu-
ris skirtingus konsultacijų etapus kalbėjosi 
su ICOM Define specialiai sukurtu komitetu. 
Kuriant naują apibrėžimą konsultuotasi su 
Europos, Amerikos, Afrikos, Lotynų Ameri-
kos ir Azijos bei Ramiojo vandenyno šalių 
muziejais. Neeilinėje konferencijos sesijoje 

ICOM bendruomenė plojimais sveikina patvirtinus naują žodžio „muziejus“ apibrėžimą. Asm. archyv. nuotr.

Charakteringiausių Ukrainos kultūros vertybių  
Raudonasis sąrašas. Asm. archyv. nuotr.

ICOM Lietuva nacionaliniam komitetui atstovavo pirmi-
ninkė Sigita Bagužaitė-Talačkienė ir  

valdybos narė Rūta Kačkutė. Asm. archyv. nuotr.

buvo pakeistas pusšimtį metų egzistavęs 
muziejaus apibrėžimas: Prahoje už naują jo 
formuluotę vieningai balsavo daugiau nei 
500 tokią teisę turinčių ICOM narių. Pirmą 
kartą termino apibrėžime atsirado tokios są-
vokos kaip įtraukimas, prieinamumas, tvaru-
mas ir etika. Apibrėžimo lietuviška versija yra 
ruošiama ICOM Lietuva nacionalinio komi-
teto narių ir bus pristatyta ICOM atsakingam 
komitetui pripažinti oficialiu vertimu. Šiuo 
metu apibrėžimas išverstas į 4 kalbas.

Kita konferencija – ICOM Dubai 2025

2022 m. lapkritį buvo paskelbta, kad 
kitos Generalinės konferencijos šei-

mininkais bus Jungtiniai Arabų Emyratai 
(JAE), o konferencija vyks Dubajuje. JAE at-
stovai pranoko Švedijos ir Rusijos pasiūly-
mus. Tikimasi, kad konferencija, kuri ICOM 
bus pirmoji šiame regione, sustiprins šalies 
kaip naujovių centro poziciją, ypač kultūros 
paveldo ir išsaugojimo srityse. Dalyviams 
tikimasi pristatyti ir juos supažindinti su ne-
seniai atidarytu Ateities muziejumi ir būsi-
mu gamtos istorijos muziejumi Abu Dabyje, 
Guggenheimo Abu Dabio ir Zaido naciona-
liniu muziejumi.                                                         ■
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Arminas ŠILEIKIS

Paieškos, kaip būti novatoriškiems ir 
inovatyviems: apie NEMO susitikimus 
Nyderlanduose ir Portugalijoje

Darbo grupės sesija liepą Nyderlanduose ir tarptautinė 
konferencija spalį Portugalijoje – muziejų profesionalai 

iš Lietuvos – Kauno miesto muziejaus direktorius Gabrielius 
Sužiedėlis ir Kauno IX forto direktorius Marius Pečiulis – pa-
sakoja apie savo patirtis Europos muziejinių organizacijų tin-
klo (Network of European Museum Organisations – NEMO) 
susitikimuose.

Nyderlanduose – gairių nustatymas  
būsimai konferencijai

Liepos 4 d. Nacionaliniame jūrų muzie-
juje Amsterdame vyko NEMO organi-

zuota Advokacijos ir viešųjų reikalų (Advoca-
cy and Public Affairs) darbo grupės sesija. Ją 
koordinavo darbo grupės vadovas Lodewijk 
Kuiper iš Nyderlandų muziejų asociacijos. 
Pagrindinis susitikimo 
tikslas – aptarti mu-
ziejų tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo, fi-
nansavimo bei intere-
sų atstovavimo proble-
matiką ir galimybes.

Sesijoje atstovai iš 
šešių šalių – Belgijos, 
Lietuvos, Nyderlan-
dų, Sakartvelo, Suo-
mijos bei Vokietijos –  
pirmiausia aptarė da-
bartinę Europos mu-
ziejų situaciją, ypa-
tingą dėmesį skiriant 
pagrindinėms susitiki-

mo temoms. Vėliau kaip inovatyvų globa-
laus bendradarbiavimo pavyzdį Naciona-
linio jūrų muziejaus Amsterdame atstovė 
Eefje Valkema pristatė kartu su kitais JAV 
bei Jungtinės Karalystės jūrų muziejais vyk-
domą projektą, kuriam neišvengiamą įtaką 
padarė per COVID-19 pandemiją susidariu-
sios sąlygos. Žengiant nuo praktikos teorijos 
link, kitoje sesijos dalyje L. Kuiper apžvelgė 

Liepą įvykusiuje NEMO darbo grupės sesijoje nustatytos esminės gairės  
aptarimui metinėje konferencijoje Lolės mieste, Portugalijoje. NEMO nuotr. 

NEMO 2021 m. parengtą leidinį, pristatantį 
Europos Sąjungos erdvės muziejų bendra-
darbiavimo ir finansavimo galimybes.  Gru-
pėje buvo aptartas šio priemonių rinkinio 
poveikis, naudojimo iššūkiai, sklaida bei ga-
limi atnaujinimai. Susitikimą pratęsė Nyder-
landų „Kūrybiškos Europos“ biuro (Creative 
Europe Desk) konsultanto Albert Meijer pri-
statymas apie dabartines finansavimo gali-
mybes. Šiuo atveju ypatingas dėmesys vėlgi 
buvo skirtas tarptautiniam bendradarbiavi-
mui, o vėliau bendrai buvo aptartos ir jį bei 
finansinę paramą ribojančios kliūtys. Api-
bendrindama sesiją, grupė nustatė esmines 
NEMO metinės konferencijos Lolės mieste 
(Portugalija) gaires.

Amsterdame Lietuvos muziejų asociaci-
ją atstovavo antrasis pirmininko pavaduo-
tojas, Kauno miesto muziejaus direktorius 
Gabrielius Sužiedėlis. Sesijoje užmegzti tvir-
tesni ryšiai su darbo grupės nariais, aptar-
tos galimybės Lietuvos atstovams aktyviau 
įsitraukti į jos veiklą. Taip pat susipažinta su 
vertinga kitų tinklo narių patirtimi spren-
džiant prieš tai minėtus klausimus. Ypatingo 
dėmesio nusipelno lobistinė muziejų veikla, 

kuri Lietuvos atveju, palyginus su Vakarų Eu-
ropos kontekstu, žengia dar tik pirmuosius 
žingsnius. 

Portugalijoje – paieškos, kaip būti  
novatoriškiems

Spalio 9–11 d. Portugalijoje, Lolės 
mieste, vyko NEMO konferencija „No-

vatoriškumas viduje: muziejų prisitaikymas 
būti atspariems nenuspėjamu laikotarpiu“. 
Joje dalyvavo 200 muziejų profesionalų iš 
40 valstybių. Konferencijoje kalbėta, kaip 
muziejai gali tapti novatoriškesni, imlesni ir 
lankstesni greitai kintančiame, iššūkių kupi-
name pasaulyje. 

Portugalijos valstybės sekretorė kultū-
rai Isabel Cordeiro į konferencijos dalyvius 
kreipėsi: „NEMO 2022 m. konferencijos tema 
pabrėžia, kad muziejų novatoriškumas ir jų 
gebėjimas prisitaikyti vykstant socialiniams 
pokyčiams turi kilt pačių socialinių institu-
cijų viduje, tokiu būdu jos gebės rasti kitokį 
veikimo ir bendravimo būdą, kartu prisitai-
kydamos prie naujų socialinių ir ekonomių 
sąlygų, taip pat ir informacijos bei komuni-

NEMO konferencijos dalyviai. Jorge Gomes nuotr.
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kacijos technologijų, kuriomis grindžiamas 
šiuolaikinės visuomenės gyvenimas.“

Konferencijos dalyviams buvo pristatyta 
išsami muziejų sektoriaus gebėjimo reaguo-
ti į įvairias krizes, kaip antai, karas, pande-
mija, energetikos krizė, socialinė neteisybė, 
klimato kaita, analizė. Pagrindinis konfe-
rencijos tikslas – paskatinti muziejus priimti 
novatoriškumą kaip struktūrinį savo veiklos 
komponentą ir tokiu būdu tapti atspares-
niais ir atliepiančiais netikėtai susiklosčiusias 
situacijas. Konferencijoje buvo pasidžiaugta 
sektoriuje jau egzistuojančiais kūrybiniais 
sprendimais ir įgūdžiais, pasidalinta naujais 
galimais būdais. 

Tarptautinėje konferencijoje dalyvavęs 
Lietuvos muziejų asociacijos vadovas Ma-
rius Pečiulis teigia, kad trijų dienų susitikime 
buvo aiškinamasi, kaip novatoriškumas gali 
tapti struktūrine muziejų veiklos dalimi. Nie-
kas negali būti tikras dėl ateities, bet, ar tai 
reiškia, kad muziejai negali būti atsparūs ne-
numatytiems atvejams? Pandemija sujaukė 
pasaulį, kokį pažinojome, tačiau matyti, kad 

ji išugdė muziejų gebėjimą reaguoti ne tik į 
šią, bet ir kitas vykstančias krizes. 

„Konferencijoje žvelgta į muziejų kaip 
instituciją iš vidaus, pasitelkiant esamus pro-
fesionalų įgūdžius ir bandant išsiaiškinti, ko 
dar trūksta. Ieškojome atsakymų ir už mu-
ziejų sektoriaus ribų, juk įkvėpimo naujiems 
požiūriams, perspektyvoms, idėjoms galima 
ir, kaip parodė konferencija, yra būtina ieš-
koti peržengus savo namų kiemą“, – kalbėjo 
M. Pečiulis.  

Apibendrindamas konferenciją NEMO 
pirmininkas David Vuillaume atkreipė dė-
mesį, kad būti novatorišku reiškia prisiimti 
riziką, o tokiu būdu ir palikti susikurtą kom-
forto zoną. Tačiau, norint išeiti iš komforto 
zonos, reikia pirmiausia joje būti. Ir neats-
kiriama to dalimi tampa jausmas, kai darbe 
jautiesi saugus, o finansavimas – užtikrintas. 
Paradoksalu, bet žmonės, ieškantys saugu-
mo darbe, dažniausiai nėra atviri pokyčiams 
ar linkę rizikuoti. Norint paspartinti pokyčius 
ir naujoves, reikia į vieną sujungti saugumo 
jausmą ir verslumą.                                                     ■

Ugdydami naujas kompetencijas ir žinias NEMO konferencijos dalyviai dirbo 
įvairiais formatais. Jorge Gomes nuotr.

Į Lietuvos jūrų muziejų 2019 m. birželį 
kreipėsi Lietuvos karinių jūrų pajėgų 

vadas flot. adm. Arūnas Mockus su siūly-
mu išsaugoti atitarnavusį ir nurašomą karo 
laivą M52 „Sūduvis“. Muziejus, atsakingai 
išanalizavęs laivo perėmimo galimybes, iš-
reiškė norą perimti karinį laivą „Sūduvis“ ir 
pritaikyti jį muziejinei funkcijai. Po viene-
rius metus trukusios diskusijos su Klaipė-
dos miesto savivaldybe pasirašyta sutartis 
dėl krantinės prie 
Dangės upės panau-
dos, kurioje ketinta 
šį laivą prišvartuoti. 
Iškart po to muziejus 
pradėjo rengti kranti-
nės remonto projektą 
siekdamas pritaikyti 
minėtą krantinę laivo 
saugiam stovėjimui ir 
čia planuojamai vei-
klai. Laivas nuo pat 
pradžių projektuotas 
kaip atviras lankymui 
muziejus, kuriame 
pristatoma Lietuvos 
karinių jūrų pajėgų 
moderni istorija, ren-
giamos edukacinės 

programos, įvairūs renginiai ir kt.
2022 m. liepos 5 d. laivas atkeliavo į 

nuolatinę eksponavimo vietą Danės upės 
Karališkoje krantinėje prie Pilies tilto. Laivo 
atplukdymo operacija sėkmingai įvykdy-
ta padedant UAB „Narų servisas“ ir Karinių 
jūrų pajėgų įgulai. Prišvartavus laivą lau-
kė paskutiniai paruošiamieji darbai: laivo 
elektros, vandentiekio ir nuotekų sistemų 
prijungimas prie krantinėje paruoštų įvadų. 

Dr. Edvinas UBIS

Istorinė akimirka: laivas-muziejus 
„Sūduvis“ atvėrė duris lankytojams

Lietuvos jūrų muziejus šiemet lankytojams atvėrė didžiau-
sią ir vieną naujausių eksponatų – baigusį karinę tarnybą 

laivą M52 „Sūduvis“. 2022 m. liepos 29 d. bus įrašyta į me-
traščius, kaip dar vienos naujos ekspozicijos atidarymo ir mu-
ziejaus grįžimo į Klaipėdos naujamiesčio teritoriją diena. 

Pasirašomi dokumentai dėl M52 „Sūduvis“ perdavimo  
muziejui 2021 m. liepos 9 d. A. Mažūno nuotr.
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Tai buvo sklandžiai įvykdyta ir liko paruošti 
lankytojams ekspoziciją. Lankytojams pa-
rengtos erdvės viršutiniame (tiltelio, ope-
racijų valdymo patalpos), pagrindiniame 
(gyvenamosios karininkų, puskarininkių gy-
venamosios kajutės, energetinio valdymo, 
dirbtuvių, bufeto ir virtuvės patalpos) ir apa-
tiniame deniuose (jūreivių gyvenamosios ir 
sonaro antenos patalpos). Įrengus laiptelius 
bei nuorodų sistemą, lankymui taip pat pri-
taikytos visos išorinės erdvės: viršutinis (til-
telio), valčių ir pagrindinis deniai. Lankytojai 
gali apžiūrėti pagrindines laivo erdves, susi-
pažinti su laivo valdymu, gyvenimo jame są-
lygomis ar specifiškomis funkcijomis ir, kas 
svarbiausia, pajusti tą laivo atmosferą, kokią 
ją juto jame tarnavę Lietuvos Respublikos 
kariai. Šiuo metu planuojamas pabėgimo 
kambario įrengimas vienoje iš laivo kajut-
kompanijų. 

Iškilminga „Sūduvio“ atidarymo cere-
monija, skambant Tautiškai giesmei, įvyko 
liepos 29 d. Taip atsidėkota visų pastan-
goms šiam laivui suteikti naują – muzie-
jaus – gyvenimą. Lietuvos jūrų muziejaus 
metraščiuose nuo šiol ši data žymės naują 
ir didelį žingsnį įprasminant XX a. pabai-
gos – XXI a. nepriklausomos Lietuvos pra-
eities dalį – jūrų pajėgų istoriją. Atidarymo 
ceremonijoje Lietuvos Karinės jūrų pajėgos 
perdavė pirmąją laivo vėliavą, kuri jau eks-
ponuojama laive. Muziejaus kolektyvas tiki, 
kad „Sūduvyje“ jaučiama autentika laikui 
bėgant įgaus dar didesnę vertę bei leis vis 
aiškiau suvokti karinių jūrų pajėgų, o kartu ir 
visos jūrinės praeities svarbą mūsų istorijai 
ir dabarčiai.                                                                      ■

Laivo-muziejaus atidarymas 2022 m. liepos 29 d. A. Mažūno nuotr.

Naujoji ekspozicinė erdvė finansuo-
ta iš Europos Sąjungos Regioninės 

plėtros fondo ir Vilniaus miesto savivaldybės 
lėšų. Užbaigęs šį projektą ETM praplėtė savo 
funkcijas – senosios elektrinės istorijos ir 
įrenginių saugotojas tapo moderniu mokslu 
centru.

Per keturias dienas naująją Energetikos 
ir technikos muziejaus ekspoziciją apie ener-
getiką – Virsmo salę – aplankė pirmieji 2000 
lankytojų. Ekspozicijos atidarymo metu uni-
kalus eksponatas, Tesla ritės, tapo instrumen-
tu – pirmąkart Lietuvoje žaibais grojo elektro-
ninės muzikos kūrėjas Andrius Mamontovas. 

Gintarė URNIEŽĖ

Groti žaibais ir generuoti energiją: 
atidaryta moderniausia ekspozicija 
Baltijos šalyse

Besibaigiant metams Energetikos ir technikos muziejuje 
(ETM) atidaryta  nauja nuolatinė ekspozicija – Virsmo 

salė, – kurta 2018–2022 m. Moderniausia Baltijos šalyse eks-
pozicija apie energetiką ir energijos transformacijas užima 
1000 kv. m plotą, o ją užpildo daugiau nei dvi dešimtys inter-
aktyvių eksponatų.
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Unikali ir įtraukianti patirtis

Naujoji Virsmo salė įkurta buvusios 
Transporto ekspozicijos vietoje, tik 

įrengta 6 m po žeme. Jos statybų metu at-
rasta objektų iš senosios Vilniaus elektrinės 
statybos metų. Vienas jų – Virsmo salės pa-
šonėje atverti istorinės elektrinės kamino 
pamatai, kurių vieta iki šiol nebuvo tiksliai 
žinoma.

Virsmo salėje lankytojams kuriama uni-
kali ir įtraukianti patirtis. Kiekvieną ekspona-
tą sudaro dvi dalys. Vykdydamas interaktyvų 
iššūkį lankytojas generuos energijos Kvan-
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tus, kurie bus keičiami į suvenyrus ir Virsmo 
salės inžinieriaus atestatą. Antrojoje dalyje –  
istorinis ir technologinės raidos pasakoji-
mas, kuris pateikiamas per pjūvį vakar-šian-
dien-rytoj.

„Kurdami Virsmo salę taikėmės į ateitį –  
domėjomės, kokios technologijos vystomos 
ir bus diegiamos ateityje, kaip tai pakeis 
mūsų gyvenimus, kasdienybę ir įpročius. 
Konsultavomės su inžinieriais, fizikais, archi-
tektais – daugybe įvairių sričių mokslininkų 
ir apjungėme jų mokslinius tyrimus. Tikimės, 
kad ekspozicijos skiltį „rytoj“ gana greitai 
galėsime pakeisti į „šiandien“, – kalbėjo ETM 
direktorius, projekto vadovas Mykolas Bis-
trickas.

Augins energetikų ir inžinierių kartą

Ekspozicijos centre – išskirtiniai ekspo-
natai: viena mažoji ir dvi didžiosios 

Tesla ritės. 1891 m. išradimą sukūrė serbų 
kilmės inžinierius Nikola Tesla. „Gyvename 
laikais, kai klimato ir geopolitiniai iššūkiai 
verčia mus mažinti CO2 emisiją, ieškoti al-

ternatyvių kuro šaltinių, efektyviau naudoti 
turimus resursus ir tobulinti esamas techno-
logijas. Šiuos iššūkius spręs mūsų ir ateities 
kartos. O N. Teslos idėjos pralenkė laiką ir dar 
šiandien yra aktualios. Tad norime lankyto-
jui, ypač jaunam, pasakyti: svajok plačiai, nes 
ir vienas žmogus gali nuveikti labai daug“, – 
sakė M. Bistrickas.

Be pagrindinės ekspozicijos Virsmo salė 
pasiūlys įtraukiančių edukacinių programų 
ir erdvę moksleiviams pasiruošti brandos 
egzaminams. Ekspozicija atliepia švietimo 
sektoriaus poreikį ugdyti daugiau inžinie-
rių ir energetikų, visuomenės norą šviestis 
energetikos, technologijų srityse. Šiuo tiks-
lu Energetikos ir technikos muziejus šiemet 
prisijungė prie „Ignitis grupės“ programos 
#EnergySmartSTART, kuri ugdo ateities ener-
getikus ir populiarina inžinerijos studijas.

„Ignitis grupės“ vadovo Dariaus Maikš-
tėno teigimu, atsinaujinančios energetikos 
svarba artimiausiais dešimtmečiais augs. 
„Ji skverbsis į visas mūsų gyvenimo sritis, 
paliesdama visą visuomenę. Tai reiškia, kad 
augs ir energetikų poreikis, o drauge – pro-

Virsmo salėje įkurta erdvė, kur mokleiviai gali pasiruošti 
brandos egzaminam. Fot. N. Tukaj, ETM nuotr.

fesijos svarba. Muziejus yra kaip tik ta vieta, 
kur vaikams ir jaunimui galima įžiebti smal-
sumo kibirkštėlę ir paskatinti tęsti mokslus 
ir karjerą energetikoje ar inžinerijoje. Džiau-
giuosi, kad Virsmo salės tikslai sutampa ir su 
mūsų #EnergySmartSTART programa, kuria 
siekiame į energetiką pritraukti daugiau jau-
nų žmonių“, – sakė D. Maikštėnas.

Mokslo centras

ES investicijų projekto metu moder-
nizuota muziejaus infrastruktūra, 

pagerintas prieinamumas neįgaliesiems, 
lankymui atverta stogo terasa, sukurtos ir 
įrengtos mokslo dirbtuvės (elektronikos, 
mechanikos, chemijos ir fotografijos), kurio-
se vyksta edukacinės veiklos moksleiviams, 
techninės kūrybos būrelis ir vasaros stovy-
kla, praktiką atlieka studentai.

Neapsiribodamas tradiciniais muzieji-
ninkystės uždaviniais kaupti, saugoti ir tirti, 
Energetikos ir technikos muziejus tampa 
reikšmingu mokslo pažinimo bei populiari-
nimo centru. „2019 m. Tarptautinės muzie-

jų asociacijos ICOM su-
sitikime kalbėjome apie 
tai, kaip kinta muziejaus 
institucijos apibrėžtis 
ir funkcijos, – prisiminė 
M. Bistrickas. – Norėda-
mi išlaikyti savo svarbą 
muziejai privalo būti in-
teraktyvūs, turėti dirb-
tuves ir įtraukti moks-
leivius į kūrybinę veiklą. 
Praėjus rekonstrukcijos 
etapui, pandeminiam 
laikotarpiui, atverdami 
naują ekspoziciją į kultū-
rą ir švietimą grįžtame su 
trenksmu. Naujoji Virsmo 
salė leis mums veiklą vyk-
dyti europiniu lygiu, o jų 

architektūra ir turinys padės pamatus kitų 
modernių ekspozicijų kūrimui Lietuvoje.“      ■

Naujoje nuolatinėje ekspozicijoje lankytojai gali groti žaibais ir  
generuoti energiją. Fot. N. Tukaj, ETM nuotr.

Naujoji erdvė muziejuje 
gavo Virsmo vardą.  

Fot. N. Tukaj, ETM nuotr.
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Sakralinio paveldo ekspozicijoje išskirtiniai 
meno kūriniai ir liturginiai reikmenys.  

Žemaičių muziejaus „Alka“ nuotr.

Istorijos lobynai

Atidarymo renginyje dalyvavo Žemai-
čių muziejaus „Alka“ direktorė Eva 

Stonkevičienė, Telšių vyskupijos generalvi-
karas Vilius Viktoravičius, Telšių rajono savi-
valdybės meras Kęstutis Gusarovas, įstaigų ir 
organizacijų atstovai, muziejininkai, meninin-
kai, bendruomenės nariai.

„Pirmoji sakralinės ekspozicijos įkūrimo 
idėjos iniciatorė buvo buvusi muziejaus di-
rektorė Elvyra Spudytė. Atėjus dirbti man, 
ši mintis vystėsi toliau. Dėkoju architektui 
Algirdui Žebrauskui, Telšių vyskupijai, kuni-
gų seminarijai už konsultacijas, patarimus ir 
pasidalintas vertybes. Džiugu, kad Žemaičių 
muziejus „Alka“ vis plačiau pristato Telšių ir 
Žemaitijos istoriją visuomenei. Esame įsi-
kūrę Telšių ješivoje, turime Žemaičių kaimo 
muziejų, Žemaičių vyskupystės muziejų Var-
niuose, pagrindinį „Alkos“ pastatą, kuriame 
bus didžiausi istorijos lobynai ir štai šiandien 
mes atveriame Sakralinio paveldo ekspoziciją 
miesto centre“, – apie svarbų momentą mu-
ziejui kalbėjo E. Stonkevičienė.

Sakralinio paveldo ekspozicijoje miesto ir 
visos Žemaitijos religinį (katalikišką), istorinį ir 

Donata KAZLAUSKIENĖ

Naujoje Sakralinio paveldo ekspozi-
cijoje – Žemaitijos religinio gyveni-
mo istorija

Gruodžio 6-ąją, minint 231-ąjį Telšių miesto gimtadienį, 
buvusio Bernardinų vienuolyno ir Telšių kunigų semina-

rijos patalpose (Katedros a. 6) atsivėrė nauja muziejinė erdvė 
mieste – Žemaičių muziejaus „Alka“ Sakralinio paveldo ekspo-
zicija, pasakojanti Žemaitijos religinio gyvenimo istoriją. 

kultūrinį pasakojimą kartu su Žemaičių mu-
ziejaus „Alka“ muziejinėmis vertybėmis ilius-
truoja ir bažnytiniai lobiai iš Telšių vyskupijos 
kurijos, Telšių šv. Antano Paduviečio katedros, 
Alsėdžių Švenčiausiosios Mergelės Marijos 
Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios, Palangos 
Švenčiausiosios Mergelės Marijos ėmimo į 
dangų bažnyčios, Tryškių Švenčiausiosios tre-
jybės bažnyčios, Tverų Švenčiausiosios Mer-
gelės Marijos Apsilankymo bažnyčios ir Že-
maičių Kalvarijos Švenčiausiosios Mergelės 
Marijos Apsilankymo bazilikos.

Sakralinis kompleksas ant Insulos 

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
miestų istorija yra neatsiejama nuo vie-

nuolynų kūrimosi. Vienuolių įsikūrimas mies-
te keisdavo ne tik religinę ir kultūrinę vietos 
aplinką, bet kartu ir miesto urbanistiką. Iškilę 
sakraliniai objektai – vienuolynas, bažnyčia ir 
kt. – paprastai tapdavo viso miesto architek-
tūros dominantėmis.

Sakralinio paveldo ekspozicijoje per iš-
skirtinius meno kūrinius, liaudies meistrų 
darbus, liturginius reikmenis ir istorinius ar-
tefaktus pasakojama Žemaitijos religinio 
gyvenimo istorija. Senojo Telšių bernardinų 
vienuolyno pastate įsikūrusi nauja ekspozi-
cija lankytoją supažindina su Telšių vyskupi-
jos istorija, unikaliomis Lietuvos ir Žemaitijos 
liaudies pamaldumo tradicijomis, liturginiais 
reikmenimis ir bažnytinių procesijų atributais.

Ekspozicijoje sakralinės dailės paveldas: 
auksakalystė, liturginės tekstilės dirbiniai, 
vaizduojamoji dailė, kryždirbystė. Didžioji 
dalis eksponuojamų kūrinių priklauso XIX a.  
laikotarpiui, tačiau lankytojai gali išvysti ir 
išskirtinių XVIII a. Baroko eksponatų – seną-
ją Žemaičių Kalvarijos krikštyklą, relikvijorių, 
procesijų altorėlių ir kitų liturginių reikmenų, 
dalis jų – paskelbti Lietuvos kultūros paveldo 
vertybėmis.                                                                      ■

Telšių vyskupijos generalvikaras Vilius Viktoravičius ir kiti naujos ekspozicijos 
atidarymo svečiai. Žemaičių muziejaus „Alka“ nuotr.
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Kauno miesto muziejuje – nauja 
interaktyvi tradicinių šokių ir 
kapelos erdvė

Kauno miesto muziejaus Tautinės muzikos skyrius metų 
pabaigoje pristatė naują erdvę, kurioje inovatyviomis 

priemonėmis populiarinamas lietuvių folkloras – tradiciniai 
šokiai ir muzika. Šioje erdvėje muziejaus lankytojai gali žaisti 
šiuolaikiškus, interaktyvius žaidimus, leidžiančius susipažinti 
ne tik su įvairiais muzikos instrumentais, jų skambesiu, bet ir 
pasimokyti lietuviškų šokių.

„Jau dabar matome, kad ši interakty-
vi erdvė bus itin patraukli vaikams, 

jaunimui ir šeimoms, kadangi joje esančio 
naujai sukurto interaktyvaus žaidimo veiki-
mo principas yra paremtas visame pasauly-
je populiariais žaidimais“, – pasakojo projek-
to vadovė, Tautinės muzikos skyriaus vedėja 
dr. Gintarė Dusevičiūtė-Neimontienė.

Naujai įrengtoje erdvėje esantis žaidi-
mas yra sudarytas iš trijų dalių: „Pajusk rit-
mą“,  „Šok“ ir „Grok“. Kiekviena žaidimo dalis 
leidžia giliau pažvelgti į liaudies muzika-
vimo tradiciją. „Pajusk ritmą“ suteikia gali-

mybę iš arčiau pažinti ir pamuzikuoti tikru 
mušamuoju muzikos instrumentu – tambū-
rinu. „Šok“ dalyje galima išmėginti net du 
senuosius lietuviškus šokius: „Žemaituką” ir 
„Griečenikę“. O kad šokti būtų dar linksmiau, 
galima pasirinkti norimą lankytoją įkūnijan-
tį personažą ir pasinerti į šokių sūkurį kartu 
su draugu arba išmėginti vienam. 

Dar viena žaidimo dalis – „Grok“ – im-
provizuotos kapelos „pultas”, kurį sudaro 
30 skirtingų muzikos instrumentų: būgnas, 
akordeonas, gitara, smuikas, ryla, vargonai, 
kanklės, dūdmaišis ir daug kitų.  Žaidžiant, 

Aurelija GERVICKAITĖ

visų pirma galima išgirsti daug negirdėtų 
muzikos instrumentų skambesių ir su jais 
susipažinti. Galima žaisti su skambesiais, 
sudarant tradicinės muzikos kapelas, arba 
improvizuoti pačiam lankytojui su neįpras-
tu instrumentų sąskambiu. Žaidime yra ir 
daugiau siurprizų, kuriuos atras ir sužinos 
muziejaus lankytojai.  

Naujai įrengta erdvė ir žaidimai yra pri-
taikyti įvairių poreikių turintiems lankyto-
jams. Čia ras ką veikti tiek jauni, tiek pagyve-
nę, tiek itin judrūs ir aktyvūs, tiek judėjimo 
negalią turintys lankytojai. Pagrindinis ak-
centas naujuose muzikiniuose žaidimuose 
sutelkiamas į garsą, tačiau čia kuo puikiau-
siai sudalyvaus ir klausos negalią ar sutriki-
mus turintys lankytojai. Interaktyvaus šokio 
metu jie turės galimybę per ritmingus šokio 
judesius pajusti lietuviškų tradicinių šokių 
grožį. 

Bendradarbiaujant su Lietuvos aklųjų ir 
silpnaregių sąjungos Kauno miesto filialo 

specialistais, konsultuojamasi, kaip page-
rinti regėjimo negalią ar sutrikimus turinčių 
žmonių patirtį muziejuje, nes ir šiems lanky-
tojams interaktyvioje erdvėje yra daugybė 
įtraukiančių veiklų.

Tautinės muzikos skyrius siekia skatin-
ti kauniečius ir miesto svečius, ieškančius 
turiningo laisvalaikio praleidimo būdų, ap-
silankyti muziejuje ir atrasti tradicinę liau-
dies kultūrą per šiuolaikines formas. Tiek 
vaikams, tiek dažnai skeptiškai folkloro at-
žvilgiu nusiteikusiam jaunimui, tai gali tapti 
puikia vieta įsimintinai praleisti laiką. Tiki-
masi, jog šios erdvės pagrindinis akcentas –  
interaktyvus šokių ir kapelos žaidimas –  
paskatins daugiau žmonių susidomėti tra-
diciniais lietuviškais šokiais ar net padrąsins 
prisijungti prie muziejuje daugiau kaip de-
šimtmetį vykstančių ir didelio populiaru-
mo susilaukiančių „Lietuviškų šokių vakarų” 
bendruomenės.                                                           ■

Atrasti tradicinę liaudies kultūrą per šiuolaikines formas, taip būtų galima apibūdinti 
naują muziejaus erdvę. Fot. J. Lasauskaitė, „Kauno dienos“ nuotr.
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Patalai ir purslai

Liepos 14 – spalio 2 dienomis Lietu-
vos nacionalinio dailės muziejaus 

Nacionalinė dailės galerija (NDG) kvietė 
lankytojus patyrinėti laisvalaikio sampra-
tą lietuvio sąmonėje. Lietuvoje, kuri išgy-
veno ilgus priespaudos ir nepritekliaus 
metus, laisvalaikis – komplikuota sąvoka. 
Ką, ilgus dešimtmečius turėję save ribo-

ti, įsivaizduojame išgirdę žodį „laisvalai-
kis“? Siekiant apžvelgti šį reiškinį, laisva-
laikio įvaizdžių parodos rengėjai ieškojo 

modernios Lietuvos vizualiosios kultūros 
artefaktuose: tapyboje, grafikoje, skulp-
tūroje, fotografijoje, taikomojoje dailėje, 
šiuolaikiniame mene, reklamoje, meni-
niame ir dokumentiniame kine, mėgėjų 
mene.

Daugiau nei 100 kūrėjų darbai ir ar-
chyvinė medžiaga parodoje leidžia ste-
bėti, kaip per pastarąjį šimtmetį mūsų 
krašte mainėsi psichinės ir fizinės sveika-
tos palaikymo formos, kokios veiklos išli-
ko nepakitusios, kurie motyvai, nepaisant 
politinių ir ideologinių virsmų, nesiliovė 
dominę meninink(i)ų. Panoraminiame 
parodos žvilgsnyje skleidžiasi iš pažiū-
ros vien teigiamas emocijas turintys kelti 
vyksmai, o kartu atkreipiamas dėmesys 
į kūriniuose ar aplink juos tvyrančias as-
menines ir kolektyvines įtampas.

Juvelyrika iš… plaukų                 

Liepos 15 d. Marijos ir Jurgio Šlape-
lių namo-muziejaus paslaptinga-

jame rūsyje, kuris mena XV–XVII amžius, 
atidaryta paroda „Juvelyrika iš plaukų: 
[ne]pamiršta tradicija ir prasmė“.

Parodoje – papuošalai iš plaukų: me-

Parodų kaleidoskopas

Parodos kuratoriai pristatydami įvairius eksponatus 
nagrinėja, ką reiškia laisvalaikis Lietuvoje. 

A. Šileikio nuotr.

Antrąjį šių metų pusmetį Lietuvos muziejai pakvietė lanky-
tojus pasikalbėti įdomiausiomis ir įvairiausiomis temomis 

naujose parodose: tyrinėti laisvalaikio vaizdinius lietuvio są-
monėje, panirti ne tik į pasąmonės, bet ir Baltijos jūros gelmes 
povandeninio kultūrinio paveldo pažiūrėti, paminėti Baltijos 
šalių nacionalinės valiutos šimtmečius, kartu nužingsniuoti 
milijoną žingsnių nuo Romos iki Baltijos, palaikyti karą išgy-
venančios Ukrainos žmones drauge kartojant „Amžinai laisva 
Ukraina!“

Neringa STANČIKIENĖ

nininkės Linos Krasnovaitės-Siparienės 
autoriniai darbai, artefaktai iš Lietuvos 
nacionalinio muziejaus ir Šiaulių „Aušros“ 
muziejaus bei parodos rengėjų asmeni-
nės kolekcijos. Paroda šia unikalia tema 
Lietuvoje surengta pirmą kartą, o tema-
tika praktiškai netyrinėta, plačiajam vi-
suomenės ratui apskritai beveik nežino-
ma. Tačiau, nors dabar beveik pamiršta, 
juvelyrikos iš plaukų tradicija XIX amžiuje 
buvo gyva ir Lietuvoje, o plaukų gijų py-
nimo ant apvalaus stalelio technika buvo 
žinoma mūsų krašte.

Lina Krasnovaitė-Siparienė juvelyrikos 
iš plaukų tema domisi nuo 2015 metų. Iš 
autentiškų XIX a. šaltinių ir remdamasi 
senaisiais artefaktais bei muziejų ekspo-
natais, ji atkūrė pačią technologiją ir ne 
vieną plaukų gijų pynimo ant apvalaus 
stalelio raštą. 

Būsto revoliucija ir pokyčiai vilniečių 
namuose 

1879 m. Vilniuje suprojektuotas 
bene pirmasis vonios kambarys. 

Apie 1900 m. pirmą kartą vilniečio na-
muose buvo įžiebta elektros lemputė. 
Prieš pat Pirmąjį pasaulinį karą pradėti 
tiesti miesto vandentiekio ir kanalizacijos 

tinklai. Gatvės ir namai švarėjo, šviesėjo, 
buityje plito visiškai nauji daiktai – radi-
atoriai, elektriniai šviestuvai, vandeniu 
nuplaunami klozetai. Rūpinimasis namais 
užėmė vis mažiau laiko, dėl to ėmė keistis 
miestiečių gyvenimo būdas. Būtent tokią 
parodą, pasakojančią apie Vilniuje prieš 
100 metų vykusią būsto revoliuciją, lie-
pos 22 d. pristatė Vilniaus miesto muzie-
jus (VMM).

Parodoje pristatomą laikotarpį galima 
laikyti lūžiu vilniečių būsto evoliucijoje. 
Žinoma, naujos mados ne visiems buvo 
pagal skonį ar pagal kišenę, o įvairūs pa-
togumai paplito ne iškart – kai kuriais 
atvejais tie patogumai iki vilniečių namų 
keliavo gerokai ilgiau, nei penkiasdešimt 
metų. 

Nematytos Veronikos Šleivytės  
fotografijos

Liepos 29 d. NDG atidaryta drauge 
su Kupiškio etnografijos muziejumi 

parengta paroda „Kartais Vėra taip atrodo. 
Veronikos Šleivytės (1906–1998) fotogra-
fijos“. Parodoje daugiau nei 250 originalų 
ir iki šiol nematytų negatyvų iš meninin-
kės archyvo. 

V.Šleivytė gimė 1906 m. gruodžio 6 d. 
Antašavoje, Kupiškio r., užaugo netoli 

Juvelyrikos iš plaukų eksponatai – menininkės Linos 
Krasnovaitės-Siparienės autoriniai darbai, muziejuose 

ir privačiose kolekcijose saugomos vertybės.
Organizatorių nuotr.

Lankytojus parodoje pasitinka atkurti interjerai. 
VMM nuotr.
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esančiame Viktariškių kaime, gyveno ir 
dirbo Kaune, ten ir mirė 1998 m. balan-
džio 21 d., palaidota Antašavos kapinėse. 
Fotografijos dokumentuoja jos gyvenimą 
šiose dviejose Lietuvos vietose, virsmą 

iš Rusijos imperijos pakraščio bežemių 
valstiečių dukters į menininkę, Lietuvos 
moterų dailininkių draugijos pirmininkę 
nepriklausomybę atgavusios šalies laiki-
nojoje sostinėje, o paskui – į gėles tapan-
čią sovietinę dailininkę keistuolę. 

V. Šleivytės fotografijos šiandien yra 
įdomios ir kaip meninis palikimas, ir kaip 
jos vaidmenis – dukters, sesers, dailinin-
kės, visuomenininkės, pedagogės, my-
limosios – liudijantys dokumentai. Ypač 
svarbi parodos dalis – fotografijos, fiksuo-
jančios V. Šleivytės meilę moterims ir ku-
riančios LGBTQ+ bendruomenės istoriją.

Lietuvos jūrų muziejuje –  
Baltijos gelmių istorijos 

Lietuvos jūrų muziejaus parodų salėje 
rugsėjo 16 d. drauge su tarptautine 

moksline konferencija „Baltijos gelmių istori-
jos“ pristatyta ir nauja paroda. 

Parodoje pasakojamos dviejų į Baltijos 
gelmes nugrimzdusių laivų – Elbing IX (nu-
skendo 1914 m.) ir Edith Bosselman (nu-
skendo 1942 m.) istorijos. Čia lankytojai ne 

tik pažins šių laivų istorijas, bet ir išvys unika-
lius vaizdus iš jų po vandeniu besitęsiančio 
gyvenimo. Parodoje eksponuojami iš Bal-
tijos dugno iškelti ir laiko beveik nepaliesti 
abiejų laivų varpai, laivų paveikslai, autentiš-
kos nuotraukos ir kiti povandeninio kultūros 
paveldo reliktai. Vaizdo projekcijas parodai 
sukūrė jau ne pirmą kartą su muziejumi ben-
dradarbiaujantis vaizdo meno kūrėjas Rimas 
Sakalauskas. Meninė vaizdo instaliacija atku-
ria laivo „Elbing IX“ paskutinio reiso ir katas-
trofiškos baigties atmosferą.

Projekto partneriai „Baltic Sea Heritage 
Rescue Project“ parodai 3D laivų modelius 
pagamino spausdinimo technika iš organi-
nių medžiagų, pabrėžiant tvaraus vartojimo 
svarbą.

Tarptautinė paroda  
„Amžinai laisva Ukraina!“

Rugsėjo 22 d. Vytauto Didžiojo karo 
muziejuje Kaune atidaryta išskirti-

nė paroda – „Amžinai laisva Ukraina!“. Joje 
pristatomi XX a. pr. Ukrainos kariuomenės 
eksponatai, atskleidžiantys mažai žinomus 
tarpukario Ukrainos kovų puslapius. Paro-
dą sudaro 250 eksponatų, surinktų iš įvairių 
Ukrainos ir JAV muziejų, archyvų ir biblio-
tekų, apimančių 1914–1923 m. Pagrindinis 
akcentas – XX a. pr. Ukrainos kariuomenės 

Parodoje Baltijos gelmių istorijos eksponuojamas 
laivo Elbing IX varpas. Alfonso Mažūno nuotr.

Parodos „Kartais Vėra taip atrodo“ ekspozicijos 
fragmentas.  Fot. G. Grigėnaitė, LNDM nuotr.

uniformų istorijai. Paroda siekiama pagerbti 
Ukrainos ginkluotąsias pajėgas – pagrindinį 
Ukrainos nepriklausomybės garantą, pabrė-
žiant ryšį tarp šiuolaikinės Ukrainos gynė-
jų kartos ir tų, kurie kovojo 1917–1921 m. 
Ukrainos nepriklausomybės kovose.

Iki Rusijos karinių veiksmų prieš Ukrainą 
pradžios paroda buvo eksponuojama Ukrai-

nos istorijos Antrojo pasaulinio karo nacio-
naliniame muziejuje, Kyjive. Prasidėjus karui 
parodos eksponavimas buvo nutrauktas ir 
muziejinės vertybės buvo evakuotos. Ben-
dradarbiaujant Ukrainai, JAV ir Lietuvai, visi 
eksponatai buvo perkelti į Vytauto Didžiojo 
karo muziejų Kaune, kuriame jie bus ekspo-
nuojami iki kitų metų gegužės.

Ši paroda – pirmasis Ukrainos, kaip kan-
didatės į ES, muziejinis projektas Europoje, 
apjungiantis Lietuvą, Ukrainą ir JAV. Vienin-
ga Amerikos, Lietuvos ir Ukrainos paroda 
simbolizuoja ne tik transatlantinį kultūrinį, 
bet ir karinį bendradarbiavimą.

Kelionė atminties tiltais Alytuje

Rugsėjo 24 d. Alytaus kraštotyros mu-
ziejus pristatė skulptoriaus Saadios 

Bahato akmens ir medžio skulptūrų parodą. 
S. Bahatas gimė 1928 m. Alytuje, advokato 
Mendelio Bokšickio šeimoje. 1939 m. šeima 
persikėlė gyventi į Vilnių. Antrojo pasaulinio 

karo tragiški įvykiai nulėmė, kad visi šeimos 
nariai pateko į Vilniaus getą, kuriame žuvo 
abu tėvai. S. Bahatą išvežė ir kalino keliose 
koncentracijos stovyklose Estijoje, vėliau 
Štuthofe, Lenkijoje.

Po Antrojo pasaulinio karo S. Bahatas 
išvyko į Izraelį, dalyvavo nepriklausomybės 
kare. Baigęs mokslus, dirbo inžinieriumi gy-
nybos pramonės įmonėse. Išėjęs į pensiją –  
pradėjo kurti skulptūras. S. Bahato asmeni-
nis pavyzdys įveikiant visus gyvenimo sun-
kumus yra žmogiškumo ir nepalaužiamos 
stiprybės liudijimas. Prieš ketverius metus 
Izraelyje apie S. Bahato gyvenimą sukurtas 
dokumentinis filmas „The Sun Shines for Me 
as Well“, išleista biografinė knyga „Nuo vai-
kystės rojaus iki pragaro, ir atgal“. S. Bahato 
draugų iniciatyva ši knyga išversta į lietuvių 
kalbą, parodos atidarymo metu ji buvo pri-
statyta lankytojams.

S. Bahatas surengė virš dvidešimt indi-
vidualių parodų Izraelyje. 2012 m. jo kūrinių 
parodos pristatytos Vilniuje, Kaune, Ukmer-
gėje ir Alytuje. Taip pat jo darbai pristatyti 
grupinėse parodose JAV, Japonijoje, Vietna-
me, Austrijoje, Italijoje ir Prancūzijoje. Dar-
bai įvertinti keliais tarptautiniais apdovano-
jimais.

Parodoje pristatomos Saadios Bahato akmens ir 
medžio skulptūros. I. Kronkaitienės nuotr.

Vienas iš parodos eksponatų – šalmas su tridan-
čiu. Vytauto Didžiojo karo muziejaus nuotr.
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Artima, atpažįstama,  
bet jau istorija 

Šiais metais litas ir latas mini šimtme-
čius, iškilios sukakties laukia ir krona, 

todėl Vilniuje atidaryta Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos muziejininkų parengta tarptauti-
nė keliaujanti paroda „100 metų: litas, latas, 
krona“. Trijų valstybių numizmatai suvienijo 
jėgas, kad visuomenei primintų nacionalinių 
pinigų reikšmę, Baltijos šalių ir jos žmonių 
istoriją. Lietuvos nacionalinio muziejaus lan-
kytojai parodoje gali išvysti iki šiol neekspo-
nuotas vertybes: pirmųjų Lietuvos Respubli-
kos pinigų – muštinių – bandomųjų projektų 
vaizdus, nepublikuotus dailininko Vladimiro 
Dubeneckio pinigų eskizus, dailininko Ado-
mo Varno piešinius, skirtus banknotų pro-
jektams.  

Greta eksponatų iš Lietuvos muziejų, ar-
chyvų ir privačių rinkinių, parodoje ekspo-
nuojamos vertybės iš Latvijos ir Estijos. Kitų 
metų kovo 3 – gegužės 28 dienomis paroda 
bus eksponuojama Latvijos nacionaliniame 
istorijos muziejuje Rygoje, o 2023 metų bir-
želio 15 – spalio 12 dienomis veiks Estijos is-
torijos muziejuje Taline. 

Nuo Romos iki Baltijos –  
1 000 000 žingsnių 

Spalio 26 dieną Lietuvos nacionali-
nis muziejus pristatė svarbiausią šių 

metų tarptautinę parodą Istorijų namuose 
– „1 000 000 žingsnių: Gintaro kelias nuo Ro-
mos iki Baltijos“

Įvairūs gintaro dirbiniai ir kiti istoriniai 
artefaktai į Lietuvos nacionalinį muziejų 
atkeliavo iš Italijos, Austrijos, Kroatijos, Slo-
vėnijos, Lenkijos… Būtent per šiuos išskir-
tinius eksponatus pasakojama apie aisčių ir 
romėnų visuomenes, jų tarpusavio ryšius, 
kurie nešė naudą abiem pusėms. Lankytojas 
supažindinamas ir su tuometinio keliavimo 
ypatumais, žemėlapiais, kuriuose jau pažy-
mėta Baltijos jūra ir Nemunas, keliais, vedan-
čiais į dabartinę Lietuvos teritoriją, skirtingų 
kultūrų gyvenimo būdu, pasaulėvoka, net ir 
požiūriu į moteris. 

Tokio masto tarptautinė paroda Lietuvo-
je surengta pirmą kartą, o parodos kuratorės 
dr. Rūta Kačkutė ir dr. Sigita Bagužaitė-Ta-
lačkienė akcentuoja, kad gintaras buvo tai, 
kas skirtingas visuomenes vertė bendrauti ir 
bendradarbiauti.

Parodoje, skirtoje trims nacionalinėms Baltijos 
šalių valiutoms, pristatomos iki šiol neeksponuo-

tos vertybės. Fot. S. Samsonas, LNM nuotr.

Parodoje vizualiai pristatoma, kaip šiaurės auksu 
vadinamas gintaras sujungė romėnus ir aisčius. 

Fot. S. Samsonas, LNM nuotr.

Pauliaus Galaunės fotografijos

Nuo gruodžio 7 d. Kaune Adelės ir Pau-
liaus Galaunių namuose-muziejuje 

(Vydūno al. 2) lankytojus pasitinka paroda 
„Pro menotyrininko objektyvą. Pauliaus Ga-
launės fotografijos“. Lietuvos kultūros istori-
joje P. Galaunės pavardė suskamba Lietuvos 
menotyros, muziejininkystės, dailėtyros, gra-
fikos, ekslibriso kontekste. Dažnas jį žino kaip 
aistringą kolekcininką, sukaupusį vertingas li-
tuanistinės grafikos, ekslibrisų, bibliofilinę ko-
lekcijas. Ir tik labai mažai kam žinomas faktas, 
kad P. Galaunė turėjo ir dar vieną mėgstamą 
kūrybinės veiklos sritį – fotografavimą.

Tarp gausių namuose-muziejuje sau-

gomų Adelės, Pauliaus ir Kazimieros Galau-
nių šeimos rinkinių ir kolekcijų neabejotinai 
svarbią vietą užima fototeka, kurią sudaro 
per 2000 eksponatų. Didelė fototekos dalis –  
nuotraukos, pasakojančios apie Galaunių šei-
mos, jų aplinkos žmonių gyvenimą, veiklas 
ir pomėgius Nepriklausomos Lietuvos laiko-
tarpiu. Per šimto šio rinkinio fotografijų au-
torius yra pats P. Galaunė, ir arti pusės šimto 
fototekoje saugomų nesignuotų nuotraukų 
autorystę taip pat būtų galima priskirti jam. 
Savarankiškai išmokęs fotografuoti, P. Galau-

nė, kaip rodo išlikusių vaizdų skaičius, siuže-
tai, kokybė, labiau buvo fotografas mėgėjas, 
jo kūrybinį palikimą šioje srityje sudaro ne-
formalios asmeninės nuotraukos, sakralinės, 
etnografinės, nykstančios senosios Kauno ar-
chitektūros objektų, jų interjerų fiksacijos. 

P. Galaunės foto palikimas, saugomas A. 
ir P. Galaunių namuose-muziejuje, yra cha-
rakteringas neformalių asmeninių fotografijų 
rinkinys, neabejotinai reikšmingas ikonogra-
finis šaltinis tyrinėjant Lietuvos tarpukario so-
cialinę, kultūros, architektūros istoriją.

Patricijos Jurkšaitytės „Iliuzoriumas“

Gruodžio 15 d. Vilniaus paveikslų ga-
lerija (Didžioji g. 4) pakvietė visus 

įžengti į iliuzoriumą – šiuolaikinės meninin-
kės Patricijos Jurkšaitytės parodą, nuteikian-
čią lankytojus meno istorijos rebusams ir 
vaizduotės pratimams. 

Patricija Jurkšaitytė (g. 1968) – viena ži-
nomiausių šiuolaikinės konceptualiosios ta-
pybos atstovių. Išskirtiniu jos kūrybos ženklu 
tapo žinomų renesanso, baroko meistrų ta-
pybos šedevrų imitavimas, ištrinant pagrindi-
nius personažus. Vėliau menininkė praktikavo 
vaizduotės pratimus, renesansine maniera ta-
pydama tuščius kurortų viešbučių kambarius, 
senovinių baldų ekspozicijas antikvariatuose, 
laužydama portreto tapymo tradicijas, o pas-
taraisiais metais – nūdienos vidurinės klasės 

Kultūros paminklų apsaugos kursai, nuotraukoje su 
fotoaparatu P. Galaunė. Dubaklonio kaimas, Varėnos 

rajonas. A. ir P. Galaunių namų-muziejaus nuotr.

Patricijos Jurkšaitytės darbas „Terasa“  
iš serijos „Peizažai ir interjerai“
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lų aptaisai, kielikai, relikvijorius, komuninė, 
smilkalinė, filakterijus, kidušinės taurės. 

Paroda apie socialinę kritiką 
 tarpukario Lietuvoje

Gruodžio 9 d. Nacionalinėje dailės ga-
lerijoje (NDG) atidaryta paroda „Ri-

bos ir paraštės: socialinė kritika tarpukario 
Lietuvoje“ (kuratoriai Gabrielė Radzevičiūtė, 
Norbertas Černiauskas). Joje pagrindinis dė-
mesys skiriamas XX a. 3–4 dešimtm. iškilusių 
ir brendusių Lietuvos menininkų kūrybiniam 
palikimui.

Parodos pasakojimą autoriai konstravo 
bendradarbiaudami su 11 Lietuvos muziejų 
ir kitomis meno institucijomis, biblioteko-

mis, archyvais ir dailininkų šeimomis. Paro-
doje pristatomi meno kūriniai ir juos lydinti 
istorinė-dokumentinė medžiaga atskleidžia, 
kad daugeliui tarpukario dailininkų rūpėjo vi-
suomenės paraštėse ir paribiuose atsidūrusių 
žmonių kasdienybė. Dalis jų kūryboje ėmėsi 
gana atvirai kalbėti apie nepatogias to meto 
socialines problemas: nedarbą, skurdą, soci-
alinę nelygybę ir atskirtį, lyčių nelygybę, vi-
suomenės „moralinį“ nuosmukį ir kt. Daugiau 
nei 30 autorių darbus pristatanti paroda – tai 

Telesforas Valius. Rūpesčiai. 1934. Nacionalinis  
M. K. Čiurlionio dailės muziejus

vartotojo idealią gerovę simbolizuojančios 
baldų prekybos gigantės IKEA parodinius in-
terjerus. 

Autorė mėgsta žaisti intelektiniu para-
doksu – tai, kas neregima, yra apčiuopiama, o 
tai, kas regima, atrodo nepatikima ir netikra. 
„Išardyti“ klasikinius žanrus, tokius kaip pei-
zažas, interjeras, portretas ar natiurmortas, ir 
panaudoti juos ne pagal paskirtį – vienas ryš-
kiausių P. Jurkšaitytės rebuso kūrimo būdų. 
Šioje parodoje į įvairių laikotarpių meninin-
kės kūrybą kviečiama pažvelgti kaip į bendrą 
filosofinę visumą, prasmių, simbolių, kompo-
zicinės traktuotės kodais žaidžiančią su žiūro-
vo meno istorijos žiniomis ir vaizduote. 

Senojo sidabro spindesys 

Valdovų rūmų muziejus pristato sida-
bro vertybių parodą iš Vilniaus kolek-

cininkų rinkinių. Čia ir seniausi išlikę dirbiniai, 
sukurti Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 
XVII a., ir paskutinių Vilniaus auksakalystės 
mokyklos tradicijomis sekusių meistrų XVIII– 
XIX a. darbai. Tarp seniausių dirbinių: XVII a. 
sidabriniai šaukštai, signetinis žiedas, sida-
bro detalėmis puoštas diržas, XVIII a. Karo-
liui Stanislovui Radvilai dirbusio auksakalio 
Jurgio Liudviko Kikenapo (Georg Ludwig 
Kikenap, dirbo 1779 – po 1797) pagamintas 
kavinukas ir kiti darbai. Greta eksponuojami 
įvairių konfesijų sakraliniai kūriniai – paveiks-

Parodos „Senojo sidabro spindesys“ akimirka. 
M. Kaminsko nuotr.

proga atidžiau pažvelgti į socialinės kritikos 
reiškinį, atskleidžiant sudėtingus meno, ide-
ologijos ir propagandos klausimus. Parodos 
proga taip pat leidžiamas ją pristatantis išsa-
mus katalogas, kuriame jos kontekstus išplės 
skirtingų sričių atstovų – Norberto Černiaus-
ko, Mariaus Emužio, Gabrielės Radzevičiūtės 
ir Viktorijos Šeinos – tekstai.

„Barbora etc.“

Gruodžio 17 d. Bažnytinio paveldo 
muziejus Vilniaus katedros varpinėje 

atidarė Barboros Radvilaitės 500-osioms gi-
mimo metinėms skirtą parodą „Barbora etc.“. 
Parodos pavadinimą įkvėpė valdovės laiškai 
artimiesiems. Juose Lenkijos karalienė ir Lie-
tuvos didžioji kunigaikštienė dažnai pasira-
šydavo ne priderančia iškilminga forma, bet 
paprastai: „Barbora etc.“.

Parodoje lankytojams suteikiama galimy-
bė iš naujo atrasti itin populiarią istorijos figū-
rą, pažvelgti į ją ne per gerai žinomą meilės 
istoriją su Žygimantu Augustu, bet pasitelkus 
žaidimo formą per lytėjimą ir uoslę, pažinti 
įvairius pačios Barboros asmenybės, jos kas-
dienio gyvenimo aspektus – nuo sveikatos, 
mitybos iki garderobo, raštingumo ir geo-
grafijos. Bene garsiausios Lietuvos istorijoje 
moters gyvenimą parodoje pristato stilizuota 
komoda. Dvidešimt keturi stalčiai, kuriuose 
perlai ir drabužių audiniai, galėję puošti val-
dovę, jai ruoštos vaistinės, kvapiosios medžia-

gos, jos epochos burnos higienos priemonės. 
Taip pat laiškai, kuriuos skaitydami lankytojai 
galės pasvarstyti, koks galėjo būti karalienės 
būdas, kam ji atskleisdavo savo rūpesčius ir 
norus, kokį skanumyną ypač mėgo. 

Kaip lietuviai pradėjo rūkyti?

Nuo vaisto visoms ligoms gydyti iki XXI 
amžiaus rykštės – tabako istorija pa-

saulyje ir Europoje yra intriguojanti. Pastarųjų 
šimtmečių vilniečių rūkymo kultūra iš kitų Eu-
ropos miestų išsiskiria savo įvairumu ir dina-
miškumu. Ją pasakoja Vilniaus gynybinės sie-
nos bastėjoje atidaryta Lietuvos nacionalinio 
muziejaus paroda „Po šimts pypkių!“. 

Tai pirma Lietuvoje tokio pobūdžio paro-
da, kurioje surinktos molinės pypkės atsklei-
džia vilniečių tabako rūkymo įpročius ir jų 
dinamiką daugiau nei dviejų šimtų metų lai-
kotarpiu. Lankytojų dėmesio laukia molinės 
pypkės, kurios pateko į Vilnių iš įvairių Europos 
pypkių dirbtuvių nuo Nyderlandų iki Osmanų 
imperijos, taip pat ir vietinės, kurias pagamino 
vietiniai meistrai Vilniuje. Iš viso eksponuoja-
ma beveik 300 pypkių fragmentų. Parodą pa-
pildo autentiškos jų gamybos priemonės, su 
Vilniaus rūkaliais siejama ikonografija ir kiti 
eksponatai, pavyzdžiui, kaukolė su nuolati-
nio rūkymo pažeistais dantimis. Paroda ne tik 
atskleidžia žalingų įpročių istoriją, priežastis, 
pasekmes, bet ir primena, jog rūkymas ken-
kia sveikatai.                                                          ■

Parodos „Barbora etc.“ vizualiniu pagrindu tapusi 
iliustracija. Bažnytinio paveldo muziejaus nuotr.

Paroda „Po šimts pypkių!“ atskleidžia žalingų 
įpročių istoriją, priežastis ir pasekmes. 

Fot. S. Samsonas, LNM nuotr.
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Savanoriška veikla Lietuvos Respubli-
koje reglamentuojama savanoriškos 

veiklos įstatymu, priimtu 2011 metais. Nuo 
2018 metų pradėjusi veikti jaunimo sava-
noriška tarnyba paskatino savanoriaujančio 
jaunimo kreivės augimą. Siekiant į savanoriš-
ką veiklą įtraukti vyresnius visuomenės na-
rius, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 
paskelbė tam skirtas specialias programas. Ir 
panašu, kad savanorystės reikšmės įrodinėti 
jau nebereikia ir muziejų sektoriuje. 

Pirmosios savanorystės užuomazgos 
Lietuvos jūrų muziejuje siekia 1999 m., 
kuomet čia aktyviai veikė vaikų ir jaunuolių 

grupė – „Bičiulių klubas“. Savanorystės pro-
grama muziejuje pradėta kurti nuo 2015 m. 
ir nuolat vystoma. Šiuo metu Lietuvos jūrų 
muziejus yra akredituotas pagal Jaunimo sa-
vanoriškos tarnybos (JST) programą. Kauno 
miesto muziejuje, kaip pripažįsta A. Gervic-
kaitė, savanorystė vyksta nuo pat muziejaus 
atkūrimo pradžios, tačiau nuosekli progra-
ma pradėta kurti ir vystyti tik šiemet: „Anks-
čiau atrodė, kad neturime tam pakankamai 
žmogiškųjų išteklių. Tačiau, prisėdus prie šio 
klausimo ir išsigryninus savanorystės poreikį 
bei abipusę naudą, supratome, kad tereikia 
pergalvoti darbo su savanoriais modelį. Šį 

Neringa STANČIKIENĖ

Savanorystės metai: turiningai 
praleisto laiko akimirkos

2022-ieji, be daugelio kitų minėtinų datų, buvo pa-
skelbti ir Savanorystės metais, todėl labai norisi 

pasidžiaugti ir muziejuose vystomos savanoriškos veiklos po-
kyčiais. Šįkart mintimis apie tai, kaip pasikeitė savanoriška 
veikla muziejuose, pasidalijo Lietuvos jūrų muziejaus (LJM) 
Lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Jurgita Vasiljevienė 
ir Kauno miesto muziejaus (KMM) Komunikacijos skyriaus 
vedėja Aurelija Gervickaitė. 

KMM savanorių komanda po renginio 
Kauno rotušėje. KMM  nuotr.

rudenį su nauju modeliu ir pasitikome sava-
norius. Mūsų darbo su savanoriais tikslas – 
suformuoti motyvuotą savanorių komandą, 
matančią naudą ir prasmę būti muziejaus 
komandos dalimi.“

Savanoriška veikla grindžiama savanorių 
ir muziejaus tarpusavio bendradarbiavimu. 
Čia itin reikšmingas bendruomeniškumo as-
pektas: muziejai siekia burti bendruomenes, 
tapti erdve, kur miestiečiai gali būti, veikti ir 
kurti, o savanorystė padeda tai pasiekti. Mu-
ziejuose savanoriauja įvairaus amžiaus, skir-
tingo išsilavinimo ir patirčių žmonės, mylin-
tis savo miestą, atrandantys jį giliau. 

„Muziejui savanoriai – tai naujos idėjos, 
žinios, įgūdžiai, kuriuos gali įnešti į muziejaus 
vykdomas veiklas; tai muziejaus ambasado-
riai, galimai būsimi muziejaus darbuotojai; tai 
bendruomenė ir visuomet vertingi ryšiai“, –  
neabejotiną savanorių reikšmę muziejui 

įvardina A. Gervickaitė. Paklausta, o kokią 
naudą gauna savanoris muziejuje, Lietuvos 
jūrų muziejaus atstovė J. Vasiljevienė atsakė, 
kad savanorystė muziejuje padeda jaustis 
reikalingu bendruomenės nariu, suteikia gy-
venimui naujų patirčių ir spalvų. Pačios įvai-
riausios muziejų veiklos padeda asmeniui 
pažinti naujas sritis, išsiaiškinti profesinius 
polinkius ar panaudoti jau turimus įgūdžius. 
Savanoris muziejuje gali prisidėti prie svar-
bių ir prasmingų projektų ir praturtinti savo 
laisvalaikį.

Ir Kauno miesto muziejus, ir Lietuvos 
jūrų muziejaus susideda iš kelių skirtingų pa-
dalinių, tai leidžia savanoriams prisidėti prie 
įvairiapusiškos veiklos. Savanoriai gali pasi-
rinkti vieną veiklos sričių: renginių organiza-
vimą, komunikaciją ir rinkodarą, edukaciją 
arba lankytojų aptarnavimą. A. Gervickaitė 
pasakoja, kad „pasirinkti renginių organiza-
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vimo sritį kviečiame tuos, kuriuos domina 
techninė renginių organizavimo pusė. Ko-
munikacijos ir rinkodaros sritis puikiai tinka 
tiems, kurie rašo tekstus, juos redaguoja ar 
verčia, fotografuoja, o galbūt žino, kaip tapti 
matomu socialiniuose tinkluose. Edukacijos 
sritis buria tuos, kurie galbūt groja muzikos 
instrumentu, laisvalaikiu kuria animacinius 
filmus, šoka tautinius šokius ar domisi isto-
rija bei nori to pamokyti kitus. O lankytojų 
aptarnavimo sritis ypač tinkama komuni-
kabiliems miestiečiams, kurie nenustygsta 
vietoje ir nori tapti muziejaus „veidu“ – būti 
pirmajam pasitinkančiam lankytojus, suteik-
ti informaciją apie ekspozicijas ir pasirūpinti, 
kad jų vizitas muziejuje būtų kuo malones-
nis tiek įprastomis dienomis, tiek per įvairius 
muziejaus renginius.“

Lietuvos jūrų muziejaus Lankytojų aptar-
navimo skyriaus vedėja J. Vasiljevienė išskiria, 
kad tokiam muziejui kaip Lietuvos jūrų muzie-
jus, kur labai ryškus sezoniškumas ir vasaros 
sezonu  lankytojų srautai itin dideli, savanoriai 
yra aukso vertės pagalbininkai, kurie padeda 
sureguliuoti lankytojų srautus, teikia jiems 
būtiną informaciją ir tinkamai juos nukreipia. 
Taip jie tampa nepakeičiamais planuojant ir 
įgyvendinant edukacinius kūrybinius užsiė-
mimus.

Pabaigai verta paminėti, kad po truputį 
ryškėja ir dar viena savanoriškos veiklos, kaip 
kolektyvo sutelktumo skatinimo priemonės, 
augimas – Lietuvos jūrų muziejui šiais metais 
savanoriškos veiklos dienas dovanojo net ke-
lios organizacijos.                                                    ■

Lietuvos jūrų muziejaus savanorių komanda 
Nerijos forto kieme. LJM nuotr.

Muzikos festivalio vadovė Beatričė Baltrušaitytė.  
M. Frolovos nuotr.

Sukurti ryšį su senąja muzika, apskrieti 
laiko mašina epochomis – tokios idėjos 

vedama tarptautinio edukacinio Šv. Cecilijos 
senosios muzikos festivalio vadovė Beatričė 
Baltrušaitytė kvietė į muzikos studiją 4–6 
metų vaikus. Mažieji studijos dalyviai du 
mėnesius mokėsi senosios muzikos pagrin-
dų, susipažino su Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės istorija, Valdovų rūmuose užgi-
musiomis tradicijomis, valdovų gyvenimu, 
jų pomėgiais. Ši muzikos studija – išskirtinė, 
nes užsiėmimai vyksta autentiškoje Valdovų 
rūmų vietoje, edukacinę erdvę supa Žemuti-
nės pilies mūrai. 

Festivalio edukaciniai užsiėmimai yra su-
kurti ilgalaikio, tęstinio mokymosi principu, 
paremti vertybiniu pagrindu – t. y. pirmiausia 
kuriama pozityvi, jauki ir atpažįstama aplinka, 
užmezgami šilti tarpusavio ryšiai, ir tik tuo-
met pasineriama į edukaciją, senąją muziką, 
istoriją. Taigi, vaikas pirmiausia prisimins tai, 
kaip jis jautėsi edukacinio užsiėmimo metu, 
kokia emocinė aplinka jį supo. Tik taip senoji 
muzika jam kels pozityvius jausmus ir išliks 
atmintyje, įsitikinę organizatoriai. 

Beatričė pasakoja, kad, pavyzdžiui, per 
edukacinį užsiėmimą grodama organetu 
(nešiojamieji vargonėliai), nepaisant nuosta-

Tarptautinis Šv. Cecilijos senosios 
muzikos festivalis skraidina į seno-
sios muzikos planetas

Per pastaruosius kelerius metus stipriai išaugo senosios mu-
zikos iniciatyvos – festivaliai, koncertai, edukacinės veiklos. 

Tam, kad užaugtų senosios muzikos klausytojas, mylėtojas, rei-
kia laiko. To ir siekiama tarptautiniu edukaciniu Šv. Cecilijos 
senosios muzikos festivaliu, jau dvylika metų vykstančiu Lietu-
vos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmuose.

baus instrumento skambesio, visada užsime-
na, kad jis dar skaniai ir kvepia. Taigi, įvairiomis 
juslėmis, emocijomis, mąstant ir juokiantis 
vyksta, stebuklingi patyrimai. „Pirmiausia 
vyksta dalijimasis – mes bendraujame, o ben-
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dravimą lydi muzika ir tam tikros veiklos. Vis-
kas vyksta labai natūraliai. Iš to paprastumo 
gimsta nepaprasti dalykai. Siekiame, kad šie 
edukaciniai užsiėmimai įtrauktų ir socialinę 
atskirtį patiriančius ar specialiųjų ugdymosi 
poreikių turinčius vaikus. Mums svarbūs visi –  
juk kiekvienas vaikas turi teisę į išlavintą 
skonį ir išsilavinimą ir kiekvieno jų reakci-
jos į senąją muziką mums yra svarbios“ –  
festivalio idėjomis dalijasi B. Baltrušaitytė. 

Tarptautinio edukacinio festivalio pro-
gramos dalimi tapo ir lapkričio 12 dieną su-
rengta dr. Aleksandros Pister paskaita „Lie-
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės magnatų 
gyvenimo aktualijos: ką praneša XVII a. Ita-
lijos muzikos leidiniai?“. Pirmą kartą per 12 
metų Šv. Cecilijos senosios muzikos festiva-
lis vyko ir Italijoje. Lietuvių bendruomenių 
Italijoje vaikams surengti trys nuotoliniai 
muzikos studijos užsiėmimai apie Lietuvos 
Didžiojoje Kunigaikštystėje skambėjusią mu-

ziką, instrumentus, operą, senąjį šokį ir isto-
rines asmenybes. Užsiėmimai tapo virtualios 
lituanistinės mokyklos pamokų tvarkaraščio 
dalimi. Taip pat buvo parengtas ir muzikinis 
siurprizas – edukacinis koncertas „Muzikinis 
pasakojimas apie Barborą Radvilaitę“, kuris 
pristatytas Turine kartu su puikiais senosios 
muzikos atlikėjais – Sauliumi S. Lipčiumi, Ieva 
Gaidamavičiūte ir Ieva Baublyte. O festivalį 
užbaigė lapkričio 26 d. surengtas edukaci-
nis koncertas „Sveika, šv. Cecilija!“. Koncerto 
metu italų Renesanso ir Baroko kompozi-
torių kūrinius atliko Vilniaus Balio Dvariono 
dešimtmetės muzikos mokyklos mokiniai, 
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos 
mokiniai ir kiti festivalio bičiuliai, partneriai 
ir dalyviai. Projektą finansavo Lietuvos kultū-
ros taryba.                                                              ■

Šv. Cecilijos festivalio Vaikų muzikos studija. 
M. Frolovos nuotr. 

Projekto „Savas muziejus“ akimirkos. LNDM nuotr.

Projektas „Savas muziejus“ – 
iniciatyva, orientuota į ilgalaikę 
perspektyvą

Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus (LNDM) edukato-
riams 2022-ieji metai buvo turtingi nepaprastų susitikimų, 

patirčių ir mokymosi. Tai metai, kai startavo unikalus muzie-
jinės edukacijos projektas „Savas muziejus“, jungiantis visus 
aštuonis Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus padalinius Vil-
niuje, Palangoje ir Klaipėdoje. 

Karolina SADLAUSKAITĖ

nuo šiol tampa savu, artimu dėl saugios ir 
pritaikytos aplinkos, patrauklių ir atliepian-
čių edukacinių paslaugų.

Per 2022 metus įvyko daugiau nei aštuo-
niasdešimt edukacinių susitikimų, o lapkri-
čio 28 dieną Nacionalinėje dailės galerijoje 
surengtas „Savo muziejaus“ patirčių apiben-
drinimo renginys. Visa diena buvo skirta pro-

Projekto „Savas muziejus“ tikslas – pa-
didinti muziejaus siūlomų veiklų įvai-

rovę ir prieinamumą specialiųjų poreikių 
turinčioms bei atskirtį patiriančioms audi-
torijoms. Projekto koncepcinė ašis – nuoro-
da į savą, asmeninį muziejų, kaip į vidinių 
patirčių, jausmų ir asmeninių kompetencijų 
buveinę. Tai kartu ir nuoroda, kad muziejus 

Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios  
Kunigaikštystės valdovų rūmų informacija
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pristatyti sukurtas ir įgyvendintas edukaci-
nes metodikas ir aptarti poveikį tikslinėms 
grupėms.

Šis projektas ypač svarbus, nes siekia, 
kad muziejaus aplinka ir užsiėmimai jame 
taptų įtraukūs ir jaukesni tiek vaikams, tiek 
suaugusiems su specialiaisiais poreikiais. To-
kiu būdu muziejus ir tampa savas visiems.

Darbui su specialiųjų poreikių turinčiais 
vaikais ir su suaugusiaisiais edukatoriai ren-
gėsi gilindami žinias, bandydami iš anksto 
pasiruošti galimiems iššūkiams ir paleisdami 
išankstines nuostatas. Didžiulę svarbą šiame 
projekte turėjo profesionali mentorystė, ve-
dama psichiatrės, meno terapeutės, viešo-
sios įstaigos „Psichikos sveikatos iniciatyva“ 
vadovės Nijolės Goštautaitės-Midttun, kuri 
padėjo edukatoriams formuoti ne tik tinka-
miausią metodiką, bet svarbiausia – nuosta-
tą, jog nereikia tikėtis didelių pokyčių iš kar-

to, kartais užtenka padaryti truputį.
„Savame muziejuje“, kuriant naujų edu-

kacinių veiklų metodikas bei priemones, 
dalyvavo ir menininkai. Edukatoriai kvietė 
bendradarbiauti kūrėjus, drauge rengti skir-
tas tikslinei auditorijai, jų raišką ir poreikius 
atitinkančias, kūrybines veiklas. Menininkai, 
sveikatos specialistai ir edukatoriai pastebė-
jo, jog bendri užsiėmimai skatino įsiklausyti 
ir išgirsti mažiau pažįstamus lankytojus, jų 
artimuosius, globėjus, nebijoti drauge eks-
perimentuoti, nes visų svarbiausia – veikla 
turi teikti malonią patirtį, tik tuomet ji taps 
lavinanti.

Iniciatyva orientuota į ilgalaikę perspek-
tyvą ir tvarų poslinkį visoje muziejaus teikia-
mų paslaugų sistemoje. Ateinančiais metais 
planuojama tobulinti sukurtas priemones, 
gilinti žinias, įtraukti daugiau specialiųjų po-
reikių turinčius vaikus ir suaugusiuosius vie-
nijančių organizacijų.                                          ■

Projektu organizatoriai siekia padidinti veiklų įvairovę ir prieinamumą  
specialiųjų poreikių turinčioms muziejaus auditorijoms. LNDM nuotr.

Valdovų rūmų muziejuje – naujos  
programos mokytojams

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys-
tės valdovų rūmai – pirmoji kultūros įstaiga, akredituo-

ta kaip institucija, vykdanti mokytojų ir švietimo pagalbą tei-
kiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą. 

Muziejaus rengiamų programų iš-
skirtinumas – kultūros ir švietimo 

dermė. Rengiant ir įgyvendinant kvalifika-
cijos tobulinimo programas siekiama gilinti 
pedagogų kultūrines, profesines ir dalykines 
kompetencijas siejant naujausias mokslo ži-
nias su atminties institucijose saugomu kul-
tūros ir istorijos paveldu. Kvalifikacijos tobu-
linimo programos skirtos pradinio ugdymo, 
muzikos, dailės, istorijos, lietuvių kalbos ir 
literatūros bei kitų dalykų mokytojams, taip 
pat mokyklų vadovams, jų pavaduotojams 
ugdymui.

Viena tokių Valdovų rūmų muziejaus 
parengtų programų – „Vaikystės fenomenas 
Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“. Pro-
grama siūlo plačiau pažvelgti į pedagogo 

Monika PETRULIENĖ

darbą, susipažinti su ugdymo modeliais Va-
karų Europoje ir Lietuvoje XVI–XVIII a., įsigi-
linti į švietimo tradicijas ir jų kaitos priežastis.

„Dažniausiai girdime, kaip turime mo-
kyti vaikus, kokios yra švietimo naujovės, o 
čia buvo diena, padovanota mums, moky-
tojams. Vos išėję iš Valdovų rūmų muziejaus 
siuntėme padėkos žinutes, nes buvome nu-
stebinti,“ – sako Vilniaus Žvėryno gimnazijos 
istorijos mokytoja ekspertė Odeta Jonykie-
nė.

Šios gimnazijos įvairių dalykų mokytojai 
nusprendė išbandyti naują Valdovų rūmų 
muziejaus specialistų parengtą kvalifikacijos 
tobulinimo programą „Vaikystės fenomenas 
Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“.

 Programos išskirtinumas yra tas, kad 
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ibendrąsias, didaktines ir profesines pedago-
gų kompetencijas siekiama ugdyti remiantis 
Valdovų rūmų ekspozicijų ir parodos „NErū-
pestingas amžius. Vaikystė Lietuvos Didžio-
joje Kunigaikštystėje“ informacija bei moks-
lininkų sukauptais duomenimis, aktyviais 
mokymo(si) metodais pristatant kultūrinį ir 
istorinį paveldą.

„Mums, mokytojams, neįprasta, kad kita 
institucija skirtų tiek daug dėmesio. Anks-
čiau lankydavomės Valdovų rūmų muzieju-
je, bet šįkart paskaitos pranoko visus lūkes-
čius, – dalijasi įspūdžiais O. Jonykienė. – Tai 
buvo visiškai kitoks pedagogų kvalifikacijos 
tobulinimo seminaras, nei esame įpratę. Ne 
viską panaudosime tiesiogiai pamokose, bet 
buvo labai įdomu susipažinti su švietimo 
tradicijų istorija.“

Valdovų rūmų muziejaus kultūros isto-
rikai ir edukacijos specialistai dr. Ramunė 
Šmigelskytė-Stukienė, Lirija Steponavičienė,  
dr. Nelija Kostinienė, Rita Lelekauskaitė-Kar-
lienė patraukliai pristatė vaikystės sampratos 

kismą Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, 
vaiko padėtį ir vaidmenį skirtingų socialinių 
sluoksnių šeimose. Mokytojai išgirdo, kaip 
švietimo pokyčiai atsispindėjo to meto Lie-
tuvos Statutuose, kokių dalykų vaikai buvo 
mokomi namuose, kada tapo populiaru val-
dovų vaikus ir didikų giminių atžalas siųsti į 
Europos universitetus, kurios aukštosios mo-
kyklos buvo populiariausios.

Valdovų rūmų muziejaus pedagogų kva-
lifikacijos programos rengiamos taip, kad 
mokytojai galėtų įgyti daugiau edukacinės 
patirties, žinių, kaip pritaikyti įtraukiančius 
metodus pamokose arba vaizdžiai pristaty-
ti ne tik istorijos, bet ir, pavyzdžiui, chemijos 
pamokas.

2023 metais minint 700-ąsias Vilniaus 
metines, Valdovų rūmų muziejus mokyto-
jams ir švietimo pagalbą teikiantiems spe-
cialistams pristatys naują kvalifikacijos tobu-
linimo programą, skirtą Vilniaus istorijai.       ■

Kvalifikacijos tobulinimo programos suaktualinamos ir pritaikomos  
atsižvelgiant į muziejuje vykstančių parodų turinį. Valdovų rūmų muziejaus nuotr.

Padovanoti ir įsigyti eksponatai papil-
dys Šiaulių „Aušros“ muziejaus kaupia-
mus rinkinius

2022 metų antrąjį pusmetį – nuo birželio iki gruodžio – Šiau-
lių „Aušros“ muziejus pasipildė išskirtinėmis vertybėmis. 

Vienas iš jų muziejui padovanojo miesto garbės pilietis Edmun-
das Armoška, o kitas – daugiau kaip 200 vienetų – gavęs dalinį 
Lietuvos kultūros tarybos finansavimą, muziejus įsigijo pats.

Mecenato dovana – tapytojų darbai

Šiaulių „Aušros“ muziejui ruduo pra-
sidėjo ypatingai – Šiaulių miesto 

garbės pilietis, mecenatas ir kolekcininkas 
E. Armoška muziejui perdavė itin vertingą 
kolekciją. Ją sudaro penkių autorių – vieno 
garsiausių šiuolaikinių Lietuvos tapytojų 
Šarūno Saukos, tapytojų Jono Rimšos, So-
lomono Teitelbaumo, Arbit Blato ir grafikės 
Birutės Stančikaitės – kūriniai. Šie vertingi, 
pripažintų dailininkų darbai puikiai papil-
dys „Aušros“ muziejaus dailės rinkinius.

E. Armoška – vienas žymiausių lietuvių 
kolekcininkų, kuris per 40 metų surinko skai-
tlingą ir vertingą įvairių dailės kūrinių kolek-
ciją. Kolekcininkas Šiaulių „Aušros“ muziejui 
jau yra dovanojęs apie šimtą XIX a. pab. – XX a. 
I p. įvairių autorių tapybos darbų.

Šį kartą muziejui perduoti trys itin ver-
tingi Šarūno Saukos aliejinės tapybos dar-
bai. Š. Sauka (g. 1958 m.) – vienas garsiau-
sių šiuolaikinių Lietuvos tapytojų. Jo tapyba 
apibūdinama kaip artima siurrealizmo ir 
fantastinio realizmo srovėms. Autoriaus kū-
rinių yra Lietuvos muziejuose, privačiose 
kolekcijose Lietuvoje ir užsienyje.

Muziejui taip pat padovanotas vienas 
aliejinės tapybos technika 1926 m. Jono 

Rimšos (1903–1978) atliktas moters portre-
tas. J. Rimša – išeivis, Amerikos lietuvių dai-
lininkas, gyvenęs ir kūręs Paryžiuje, Buenos 
Airėse, La Pase, Santa Monikoje. Dailininkas 
vertinamas įvairių užsienio šalių dailėtyri-
ninkų.

Muziejaus rinkinį papildys ir vienas Jono Rimšos 
kūrinys. Fot. J. Kaučikaitė, Šiaulių „Aušros“  

muziejaus nuotr.
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i Perduoti du aliejinės tapybos technika 
Arbit Blato (1908–1999) atlikti vyro ir moters 
portretai. Žydų kilmės Lietuvos dailininkas 
A. Blatas kūrybinį kelią pradėjo gimtinėje ir 
pratęsė jį Berlyno, Drezdeno ir Miuncheno 
mokyklose. Vėliau gyveno ir kūrė Prancūzi-
joje, Italijoje ir JAV.

Muziejaus rinkinius papildė ir Solomo-
no Teitelbaumo (g. 1972 m.) mišria techni-
ka 2000 m. atlikta scenografijos iliustracija.  
S. Teitelbaumas – vienas ryškiausių Lietuvos 
jaunosios kartos dailininkų, tęsiančių žydų 
tapytojų tradicijas. Apdovanotas Lietuvos 
nacionaline premija. 

Rinkiniuose nuo šiol ir du Birutės Stanči-
kaitės (g. 1952 m.) litografijos technika atlik-
ti estampai. B. Stančikaitė – Lietuvos dailės 
klasikė, grafikė, iliustratorė, ekslibrių kūrėja, 
Lietuvos Vyriausybės kultūros ir meno pre-
mijos laureatė. Kūrinių yra įsigiję Lietuvos 
ir užsienio muziejai, privatūs kolekcininkai 
Lietuvoje ir užsienyje.

Įsigyti nauji eksponatai papildys  
jau esamus rinkinius

Šiaulių „Aušros“ muziejus Lietuvos kul-
tūros tarybos programos „Atminties 

institucijos: kultūros vertybių įsigijimas“ pro-
jektų konkursui pateikė projektą „Lietuvos 
ir Šiaulių krašto istorijai reikšmingų kultūros 
vertybių įsigijimas“, o gavęs dalinį finansavi-
mą, įsigijo 229 muziejines vertybes. 

Šiaulių „Aušros“ muziejaus padalinio –  
Fotografijos muziejaus – meninės fotogra-
fijos rinkinį papildė trijų postmoderniz-
mo, konceptualiosios fotografijos atstovų,  
Giedriaus Liago (g. 1967), Sauliaus Paukš-
čio (g. 1964) ir Arūno Kulikausko (g. 1959) 
kūrinių, sukurtų XX a. 9 deš., kolekcija. Šių 
menininkų kūrybines biografijas sieja pas-
kutinįjį sovietmečio dešimtmetį Kaune vei-
kusios neformalios „Plėšriųjų“ grupės veikla, 
tapusi išskirtiniu reiškiniu šiuolaikinėje Lie-

tuvos fotografijoje. Šį menininkų kūrybos  
laikotarpį žymi įsigyta kolekcija, kurią sudaro 
31 G. Liago, 46 S. Paukščio ir 32 A. Kulikausko 
kūriniai. 

Pastaraisiais metais Fotografijos muzieju-
je nuosekliai pristatoma konceptualioji Lietu-
vos fotografija, kaupiama jos atstovų kūrinių 
kolekcija (surengtos „Plėšriųjų“ grupės narių 
G. Stulgaičio, A. Kulikausko, G. Liago parodos), 

Įsigytais eksponatais muziejus papildė turimus 
fotografijos rinkinius. Fotografo Arūno Kulikausko 

darbas „Zoo daiktai. Ryto rūkas“, apie 1985–1986 m.  
Šiaulių „Aušros“muziejaus nuotr.

Lietuvos dailės klasikės Birutės Stančikaitės litogra-
fijos technika atliktas estampas. Fot. J. Kaučikaitė, 

Šiaulių „Aušros“ muziejaus nuotr.

pristatyta R. Pačėsos kūryba, muziejaus ko-
lekcija papildyta šių autorių kūriniais, išleisti 
leidiniai (G. Liago „Liagalizacija“, G. Stulgaičio 
„Fotografija“, R. Pačėsos „Shtai“ ir kt.), sureng-
ta teminių parodų. Taigi, dėmesys G. Liago,  
S. Paukščio ir A. Kulikausko darbams yra ne-
atsitiktinis, nuosekliai pratęsia pasirinktą 
muziejaus rinkinio formavimo kryptį ir prio-
ritetus, apspręstus šiandienos muziejaus pa-
rodinės ir leidybinės veiklos bei ekspozicijos 
temų.    

Istorijos skyriaus rinkiniuose kryptingai 
renkamos kultūros vertybės, atspindinčios 
Šiaulių krašto ir miesto istoriją, svarbius 
miesto gyvenimo momentus, didžiuosius 
istorinius įvykius, kaupiama medžiaga apie 
iškilias asmenybes, turėjusias įtakos ne tik 
Šiaulių kraštui, bet ir Lietuvos istorijai.

Įsigyta apdovanojimo taurė „Mėme-
lis-Tilžė“ – vienetinė, unikali vertybė, skirta 
istoriniam ir atmintinam įvykiui – dviračių 
lenktynėms 1893 m. Manoma, kad laimėto-
jas važiuodamas nuo dabartinės Klaipėdos 
link Tilžės dviračiu, galėjo aplankyti šioje 
atkarpoje esančius miestelius – Priekulę ir 
Pagėgius. Ši taurė papildys muziejaus Tech-
nikos rinkinį bei vienintelio Lietuvoje Dvira-
čių muziejaus ekspoziciją, kurioje atspindėta 
dviračio raida nuo jo išradimo iki šių dienų. 
Ekspozicijoje dviratis pristatomas ne tik kaip 
viena seniausių ir populiariausių susisiekimo 
priemonių, bet ir kaip pasaulyje populiaraus 
dviračių sporto priemonė.

Istorijos skyriaus rinkinius papildė Vla-
do Čižausko (1888–1970), įkūrusio tarpu-
kariu Šiauliuose vienas didžiausių Lietuvoje 
bažnytinių reikmenų dirbtuves, archyvas –  
bažnyčių altorių ir interjerų dekoro eskizai, 
brėžiniai, projektai, veiklos dokumentai – 
sutartys, firminiai blankai ir vokai, smulki ko-
respondencija (119 vnt.). V. Čižausko archyve 
surinkta tik originali medžiaga – ranka piešti 
ir spalvinti altorių projektai, bažnyčių interje-
ro dekoro eskizai, brėžiniai, darbų užsakymo 

sutartys, korespondencija. V. Čižauskas 1922 
m. Šiauliuose įkūrė dirbtuves, pavadintas 
„Pirmąja tapybos, dailės ir bažnytinių dar-
bų dirbtuve Lietuvoje“ (Tilžės g. 126, Šiau-
liai). Jos buvo žinomos ne tik Šiauliuose, bet 
visoje Lietuvoje. V. Čižausko indėlis į XX a. 
Lietuvos bažnyčių puošybos istoriją – di-
džiulis. Įsigytos vertybės turi išskirtinę svar-
bą šio daug Lietuvos kultūrai ir Šiaulių mies-
tui nuveikusio žmogaus gyvenimo ir veiklos 
atskleidimui. Jos svarbios Šiaulių miesto is-
torinei atminčiai žadinti, praeities paveldo 
atpažinimui ir jo aktualinimui, išsaugojimui 
ir puoselėjimui.

Šiais metais įsigytos vertybės Lietuvos 
integralios muziejų informacinės sistemos 
(LIMIS) dėka taps prieinamos plačiajai visuo-
menei.                                                                      ■

Apdovanojimo taurė „Mėmelis-Tilžė“, skirta dviračių 
lenktynėms 1893 m. atminti. Šiaulių „Aušros“

 muziejaus nuotr.

Šiaulių „Aušros“ muziejaus informacija
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Performansas kaip eksponatas: bangos 
sukilo ne tik raudoname tvenkinyje

Šių metų balandžio mėnesį prie Rusijos ambasados Vilniu-
je buvo surengtas performansas – Lietuvos olimpinė čem-

pionė Rūta Meilutytė perplaukė tvenkinį, nudažytą raudona –  
it kraujas – spalva. Spalio mėnesį paskelbta, kad meninį per-
formansą, vaizdo įrašą „Swimming Through / Išplaukti“, ku-
rio pagrindinė mintis – imtis aktyvesnių veiksmų gelbstint 
Ukrainos žmones nuo Rusijos vykdomo genocido, įsigijo Lie-
tuvos nacionalinis dailės muziejus (LNDM).

Apie tai, kad LNDM panoro įsigyti šio 
performanso vizualinę medžiagą 

ir ją įtraukti į muziejaus kaupiamų rinkinių 
kolekciją savo socialinio tinklo „Facebook“ 
paskyroje pranešė viena iš šios akcijos ren-
gėjų Neringa Rekašiūtė.

„Koks įdomus dalykas nutiko… susi-
siekė su manim Arūnas Gelūnas ir pasakė, 
kad Lietuvos nacionalinis dailės muziejus 
nori įsigyti „Swimming Through / Išplaukti“ 
kūrinį į savo kolekciją. Visos autorės – Berta 
Tilmantaitė, Aurelija Striužė ir Rūta Meiluty-

Arminas ŠILEIKIS

tė – nusprendėme visą gautą sumą už savo 
kūrinį pervesti Ukrainai. Toks gražus ratas 
išėjo: darėme, nes norėjome padėti Ukrai-
nai, o dabar vėl galėsime padėti, nes kūri-
nys toliau gyvena savo gyvenimą“, – rašė  
N. Rekašiūtė.

Pasakodamas apie tai, kaip muziejui kilo 
mintis įsigyti performanso dokumentaciją, 
LNDM vadovas dr. A. Gelūnas LRT radijo lai-
dai „Ryto allegro“ sakė: „Sprendimas gimė 
diskusijoje su kolegomis, kokie yra ryškiau-
si vizualūs ar meniniai pastarųjų metų žen-

klai, kurie būtų įsiminti, iliustruotų ar ki-
taip įženklintų mūsų būklę pokovidiniame 
laikotarpyje ar karo Ukrainoje metu. <...> 
Tai yra performansas, kuris buvo kuriamas 
kaip vieša akcija, savotiškas plakatas, kaip 
viena kolegė pavadino, kviečiantis palai-
kyti Ukrainą, bet, manau, kad plakato ar 
reklaminio klipo funkcijas jis gerokai pra-
noko, nes daugybė žmonių ne tik iš Ukrai-
nos dėkojo autorėms, kad jos vienintelės 
supratusios, kaip žmonės iš tiesų jaučiasi 
kariaudami. <...> Taip, kad tas kraujo tven-
kinys pataikė į labai jautrų visuomenės 
nervą ir subendravardiklino tas būsenas į 
vieną kelių minučių klipą, kuris pasklido po 
visą pasaulį, surezonavo ne tik Lietuvoje ir 
Ukrainoje <...>, bet ir kitur pasaulyje – su 
autorėmis susisiekė daugybė televizijų, jos 
davė interviu žiniasklaidos priemonėms iš 
įvairių šalių. Sutikime, eilinis akcijos klipas 

tokių emocijų bangų nesukelia, atlieka savo 
funkciją ir nugrimzta praeitin.“

Naujienų portalui delfi.lt dr. A. Gelūnas 
papasakojo kūrinio įsigijimo aplinkybes:  
„Susisiekėme, sulaukėme iš autorių palan-
kaus požiūrio, pakeliui sugalvojome, kad tai 
galėtų virsti dar viena paramos Ukrainai ak-
cija, kad mes sumokame už performansą, jo 
dokumentaciją 3 tūkst. eurų, o autorės juos 
skiria Ukrainai paremti.“

Dailėtyrininkė, parodų kuratorė Laima
Kreivytė leidinyje „7 meno dienos“ ap-

žvelgdama ryškiausius 2022 metų įvykius 
kultūros lauke, apie LNDM įsigytą R. Mei-
lutytės performansą rašė: „Rūta yra šiuolai-
kinės Lietuvos alegorija. Ne XIX a. linų ro-
vėja ar mergaitė su verbomis, o kovojanti 
ir laiminti asmenybė. <...> Tai, kad karjeros 
viršūnėje esanti Lietuvos sportininkė, ką 
tik vėl pagerinusi pasaulio rekordą, kartu 

Muziejus įsigijo performansą ir visą jo vizualinę dokumentaciją už 3 tūkst. eurų. 
Kūrinio autorės šiuos pinigus skyrė Ukrainai paremti. Fot. G. Grigėnaitė,  

LNDM nuotr.
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yra ir pilietiška, drąsi asmenybė, savo plau-
kimu lediniame vandenyje raginanti ginti 
Ukrainą, paverčia ją simboline figūra, o jos 
ir Bertos Tilmantaitės, Neringos Rekašiūtės 
bei Aurelijos Urbonavičiūtės sugalvotą per-
formansą – aktyvistinio meno kūriniu, kuris 
jau įrašytas į Lietuvos meno ir politikos isto-
riją. Nors meno bendruomenėje kilo disku-
sijos, kuriam – dailės ar istorijos artefaktus 
saugančiam – muziejui šis kūrinys turėtų 
priklausyti, tai nėra svarbiausias klausimas 
karo metu. Kaip ir svarstymai apie Ukrainos 
palaikymui skirtų performansų meniškumą. 
Istorija – geriausia kuratorė, laikas parodys 
kūrinių išliekamąją vertę.“

Dr. A. Gelūnas kalbėdamas LRT „Ryto al-
legro“ laidoje pripažino, kad diskusijos, ar 
šis performansas yra plakatas, ar taikomo-
sios dailės kūrinys, ar performansas, per-
einantis į vizualiojo meno teritoriją, virė ir 
muziejaus bendruomenėje. „Ir man atrodo, 
kad tas ginčas yra gerai, kad tas ginčas atve-
ria tai, apie ką mes susimąstėme labai trum-
pai, ar nepakankamai giliai. Mūsų kalbin-
tos kolegės, kaip kad Laima Kreivytė, labai 

gražiai įvardijo šį įvykį kaip pilietinį-politinį 
akcionizmą, kuris virto menine akcija, atsi-
žvelgiant į vietos specifiką (Rusijos ambasa-
da) ir laiką (buvo sumanytas vos prasidėjus 
karui, o įgyvendintas balandžio 6 d.), šios ir 
kitos aplinkybės, specialūs iš Londono atsi-
vežti dažai, visi kūriniui pasirinkti elemen-
tai, R. Meilutytės plaukimas, puikiai įkūnijo 
idėjos esmę.“

Lietuvos paviljono Venecijos meno 
bienalėje kuratorės Neringos Bumblienės 
teigimu, performansų įsigijimas užsienio 
muziejuose jau tapusi kone įprasta prakti-
ka, tačiau abejonės dėl jų įsigijimo kyla dėl 
kūrinių efemeriškumo, nematerialumo, o 
kalbant apie jų eksponavimą tenka turėti 
omenyje, kad „dažnai performansai jautrūs 
tam tikrai aplinkai, laikmečiui, tad labai 
svarbu jį jautriai adaptuoti rodant skirtin-
guose kontekstuose.“                                        ■

Performansas „Swimming Through / Išplaukti“. YouTube stop kadras.

Nuotraukose išlikusi istorija

LNM pranešė įsigijęs dviejų iškilių Lie-
tuvos menininkų kūrinius, kurie reikš-

mingai papildė ir pratęsia Ikonografijos 
rinkinių skyriuje formuojamas šiuolaikinių 
menininkų kolekcijas.

Tai Lietuvos fotomenininko, dailininko 
grafiko Rimanto Dichavičiaus fotografijų ci-
klas „Kultūros darbuotojų portretai“. 1961–
1990 m. sukurtose fotografijose užfiksuoti 
XX amžiaus antros pusės kultūrinio lauko 
kūrėjai, iškiliausi Lietuvos me-
nininkai – tapytojai, grafikai, 
skulptoriai, tekstilininkai, sce-
nografai, monumentalistai, 
heraldikos kūrėjai ir jų kūrybi-
nė aplinka, dirbtuvės. Unika-
lūs kadrai iliustruoja Lietuvos 
dailininkų kūrybinę aplinką.

Antrasis menininkas, ku-
rio darbai buvo įsigyti – daili-
ninkas Petras Repšys, kurian-
tis įvairiausiomis technikomis. 
Muziejaus rinkinius papildė 
du šio menininko ciklai. Tai 
piešinių ciklas „Vaikų žaidi-
mai“, iliustruojantis senuosius 
vaiko kasdienybės užsiėmi-

mus. Šis ciklas buvo eksponuojamas LNM 
surengtoje parodoje „Petras Repšys: darbai“. 
Autoriaus kūriniuose užfiksuotos paties dai-
lininko vaikystės patirtys, įamžinusios dabar 
jau beišnykstantį tradicinį vaikų veiklų pavel-
dą. Ir mitologinis paprotinis grafikos atspau-
dų ciklas „Užgavėnės“. Jame po kaukėmis 
pasislėpę Užgavėnių personažai, autoriaus 
prikelti gyventi žmonių gyvenimą. Šis ciklas 
vienetinis, autoriaus pasirinkta sausos adatos 
technika neleidžia jo tiražuoti.

Etnografijos rinkinius muziejus papildė 
šešiais tautodailininko, skulptoriaus Adolfo 

Vienetiniai ir dėl atlikimo technikos 
netiražuojami: nacionaliniai muzie-
jai įsigijo naujų eksponatų

Lietuvos nacionalinis muziejus (LNM) ir Lietuvos naciona-
linis dailės muziejus (LNDM), parėmus Lietuvos kultūros 

tarybai (LKT), savo turimus eksponatų rinkinius papildė nau-
jais. Įsigytos fotografijos, piešiniai, tapybos darbai, etnografi-
nės vertybės.

LNM įsigijo fotografo R. Dichavičius nuotraukų, kurias eksponavo  
parodoje „Vardai, tapę mūsų laiko ženklais“.  

Nuotraukoje grafikas Arūnas Tarabila.
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Teresiaus ciklo „Didžiausias turgus atlaidų 
dieną“ darbais ir dailininkės, tekstilininkės 
Monikos Žaltauskaitės-Grašienės kūrinių ci-
klu „Besišypsanti“.

Verta pažymėti, kad LNM Pasaulietinės 
skulptūros rinkinyje saugomi 144 medžio 
drožėjų darbai iš visos Lietuvos. Patyrusi 
daugybę sovietinių priespaudos metų, liau-
dies skulptūra pradėjo atgimimo etapą vos 
atgavus Lietuvos nepriklausomybę, bet į 
rinkinį pasaulietinės skulptūros geriausi pa-
vyzdžiai nėra įsigyti. LKT finansavus liaudies 
meistro Adolfo Teresiaus šešių skulptūrų iš 
ciklo „Didžiausias turgus atlaidų dieną“ įsigi-
jimą, buvo žengtas pirmas žingsnis kaupiant 
Respublikinės konkursinės liaudies meno 
parodos „Aukso vainikas“ (A. Teresius buvo 
apdovanotas 2008, 2017, 2019 m.) laureatų 
darbus.

LNDM įsigyti eksponatai:  
nuo tapybos darbų iki skersinio  

medžio raižinių

LNDM už 48 tūkst. eurų, kuriuos mu-
ziejaus rinkiniams papildyti skyrė LKT, 

įsigijo 53 eksponatus. Tai dailininko Liucijo-
no Pšepiorskio (183?–1911) paveikslas „Pa-
vasaris“, dvi dailininko Hiacinto Alchimavi-
čiaus (1841–1916) akvarelės, liaudies meno 
skulptūra „Šv. Rokas“ ir paveikslas „Rožinio 
Švč. Mergelė Marija“, du dailininko Broniaus 
Gražio (g. 1952) tapybos kūriniai, dailininko 
Felikso Daukanto (1915–1995) dizaino kū-
rinių kolekcija ir fotografo Ričardo Dailidės  
(g. 1937) fotografijos iš ciklų „Langas į Kubą“ 
ir „Dagestanas“. 

Kitam LNDM projektui „Lietuvos arba lie-
tuvių kilmės menininkų šiuolaikinio vizualaus 
meno ir dizaino darbų, sukurtų po 1990 m., 
įsigijimas LNDM rinkiniams papildyti“ LKT 
skyrė 28 tūkst. eurų. Už šias lėšas LNDM įsi-
gijo 8 eksponatus: tai tapytojo Žygimanto 
Augustino (g. 1973) tapybos kūrinys „Jogai-

laitis“, grupės „Žalias lapas“ akcijos „Kelias“ 
videodokumentacija ir Aurelijos Maknytės 
(g. 1969) instaliacija „Tėvų kambarys“ (iš 32 
dalių), Karinos Kazlauskaitės (g. 1980) segė 
„Orange“, du LR Vyriausybės kultūros ir meno 
premijos laureatės (2022) dailininkės Birutės 
Zokaitytės (g. 1968) įspūdingo formato sker-
sinio medžio raižiniai ir jauno fotomeninin-
ko Pauliaus Makausko (g. 1986) fotografijos 
iš  ciklo „Naujosios jūros“.

Visi įsigyti kūriniai svariai papildys Lietu-
vos nacionalinio dailės muziejaus vaizduo-
jamosios dailės, liaudies meno bei taikomo-
sios dailės ir dizaino rinkinius.                          ■

Skulptūra „Gėlininkė“. Medis,  
drožyba, polichromija.  

LNM nuotr.

Naujai pažvelgė į Tauragę: restaura-
vo planą, leidžiantį suprasti, kiek 
pokyčių įvyko mieste
Darius KINIULIS

Plano paskirtis

Šiais laikais planai braižomi pažangio-
mis kompiuterinėmis programomis, 

naudojant palydovines nuotraukas ir skait-
menines koordinates. Planus naudoja terito-
rijų planavimui, užstatymui savivaldybių spe-
cialistai, architektų įmonės ir kitos įstaigos. 
Anksčiau planai buvo braižomi rankomis, 
vėliau juos padauginant įvairiomis spaudos 
technologijomis.

Lietuvoje pirmieji tikslūs stambaus mas-
telio planai pasirodė XVIII a., bet dideliais kie-
kiais pradėti naudoti XIX a. pr. šalį jau užėmus 
Rusijos imperijai. Pas daugelį žmonių dar iš-
likę jų prosenelių žemės dokumentai, daryti 
XIX–XX a. sandūroje, kai, pavyzdžiui, du bro-
liai pasidalija žemę, o šalia valdininko ranka 
rašyto teksto būna nubraižytas valdos pla-
nas. Atkūrus valstybę po karo, Tauragė buvo 
tik griuvėsių krūva, nors kai kurie namai liko 
sveiki arba mažai apgadinti. Verta paminėti, 
kad sveikas sienas turėjo cerkvė (dabar šioje 
vietoje Kultūros rūmai), paštas, pilis, karinė 
komendantūra (dabar stovi darželis „Ąžuo-

liukas“), miestiečių klubo pastatas (dabar Da-
riaus ir Girėno 26A stovi daugiaaukštis) ir du 
parduotuvių-gyvenamieji namai (dabar Baž-
nyčių g. 22 ir Vytauto g. 60). Buvo likę sveiki ir 
keletas medinių namų. 

Miestą reikėjo atstatyti ir daryti tai geriau 
nei anksčiau: su vandentiekiu, elektra, grįsto-
mis gatvėmis, šaligatviais, telefono linijomis. 
Miestų planai būdavo sudaromi kas keletą 
metų arba kai kuriais atvejais modifikuojami 
pagal esamą padėtį senieji. Labiausiai tikėti-
na, kad muziejuje saugomą 1930 m. žemėlapį 
naudojo Tauragės apskrities valdyba, įsikūru-
si puošniame pastate, stovėjusiame darželio 
„Ąžuoliukas“ vietoje.

Tuometinės Tauragės ribos

Gaila, tačiau planas yra netekęs kai 
kurių dalių. Nuplėštas šiaurvakari-

nis kampas, kuriame buvo parašytas pla-
no pavadinimas ir paskirtis. Apmaudu, kad 
išplyšęs nemažas gabalas popieriaus, kur 
buvo pažymėtas miesto centras. Todėl ne-
matome senosios turgaus aikštės vaizdo, 

Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ saugotas itin pras-
tos būklės, trupantis, perplyšęs į tris dalis 1930 m. ranka 

braižytas Tauragės planas, parengus projektą ir gavus finan-
savimą, buvo restauruotas. Muziejininkų įsitikinimu, miestui 
reikšmingas eksponatas, kuriame matomi senieji gatvių pava-
dinimai, jų išsidėstymas, miesto užstatymas, svarbesni objek-
tai, būsimasis pramonės rajonas, senųjų kapinių išplanavimas 
ir kita, dabar išliks ilgiems metams.

Lietuvos nacionalinio muziejaus ir Lietuvos  
nacionalinio dailės muziejaus informacija
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dalies Vytauto bei Kęstučio g. atkarpų. Kita 
vertus, dauguma pastatų plane nepažymė-
ti, tik gatvės, geležinkelis, sodai ir sklypų 
savininkai. Galbūt planas nebuvo iki galo 
užbaigtas, nes Tauragės dvare visi pastatai 
nubraižyti. Stebina, kokį mažą plotą 1930 m. 
užėmė Tauragė. Vos per vėlesnį dešimtmetį 
miestas gerokai išsiplėtė.

Įsivaizduokime, kad dabar 1930-ieji. Visą 
miestą perskiria Plento gatvė, ant kurios pa-
vadinimo vėliau ranka perrašyta „Dariaus ir 
Girėno gt“ (lakūnai žuvo 1933 m.). Miesto 
ribos šioje gatvėje prasideda ties motori-
niu Hiršo Gitkino malūnu ir tiltu (šalia dabar 
veikia „Jysk“), o baigiasi ties Veterinarijos g. 
(tada jos nebuvo) ir Bernotiškės g. riba (tada 
siauras ganyklų keliukas) (I fragmentas). 
Šiandieninio turgaus vietoje ir kitoje gatvės 
pusėje esančiuose Šemetiškiuose: piliečių 
H. Gitkino, Frydricho Canderio, Šlependorfo 
dirbami laukai. Į šiaurės vakarus nuo Plento g. 
lygiagrečiai eina Vinco Kudirkos g. bei Pa-
pušynio g. Statmenai jas kerta Jūros, siaura 
Žemaitės (dabar jos vietoje stovi naujasis li-
goninės korpusas), Vytauto, Kęstučio (dabar 
Spaustuvės), Šilalės ir Birutės gatvės.

Priešais jau nugriautą 
cerkvę, bet dar nepastaty-
tus Šaulių (Kultūros) rūmus 
yra medžiais apsodinta Ne-
priklausomybės aikštė. Už 
pilies – ligoninės sodas, o 
ligoninės dar nėra. Jau nu-
piešta užtvanka ir Jurgio 
Gudžiūno hidroelektrinė 
(dabar viešbutis „Banga“). 
Šiaurės vakaruose miestas 
baigiasi iškart už Molupio 
upelio ir plytinės tvenkinio 
(Bagdono prūdo). Netoli jo 
veikia Alberto Gudelio ply-
tinė. Toliau: piliečių Leono 
Juškos, A. Gudelio, Juozo 
Bajorino dirbami laukai. 

Už miesto parko (dabar sovietų karių kapai 
ir senasis stadionas) miestas baigiasi ir pra-
sideda piliečio Augaičio žemė (dabar bendri 
garažai Jaunimo g. 1), o tarp šios žemės ir Ši-
lalės g. – „Magazinlaukio žemės“.

Keliamės į pietus ir pietryčius nuo Plento g.  
Čia lygiagrečiai jai eina Bažnyčių, Vokiečių ir 
Gimnazijos gatvės (II fragmentas). Bažnyčių g.  
reikia įsivaizduoti gerokai ilgesnę nei šiais lai-
kais, mat dabar ją perkerta M. Mažvydo pro-
gimnazijos stadionas, o už jo – gatvė, vadi-
nama Žemaitės. Anksčiau stadiono nebuvo, 
o gatvė tęsėsi iki pat Birutės g., bet jau tada 
buvo suplanuotas jos tęsinys iki Bernotiškės g. 
Kaip ir Plento g. atveju, ant Vokiečių g. 
pavadinimo vėliau ranka užrašyta „Prez. 
Smetonos gt“, nes 1934 m. pavadinimas pa-
keistas prezidentui minint 60-ąjį gimtadienį. 
Gimnazijos g. (vėliau pervadinta J. T. Vaiž-
ganto) atliepia čia veikusią mokymo įstai-
gą, be to, 1935 m. pradėta statyti dabartinė 
„Versmės“ gimnazija. Ši gatvė kitoje pusėje 
užsibaigdavo keliu į ganyklą ties Birutės g. 
Statmenai minėtoms gatvėms eina jau mi-
nėta Kęstučio g. (dabar pietinė jos atkarpa 
vadinama M. Mažvydo), kuri užsibaigia su-

Restauruoto žemėlapio I fragmentas. 
Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ nuotr.

sikirtusi su Gimnazijos g. Įdomus, kartu ir 
liūdnas šios gatvės likimas. Kadaise tai buvo 
viena judriausių, tankiausiai užstatytų ir pa-
grindinių miesto gatvių. Dabar gi centrinė 
jos dalis paversta M. Mažvydo parku ir pasi-
vaikščiojimo alėja, kurioje yra Vydūno skulp-
tūra. 

Vytauto g. tęsiasi taip pat iki Gimnazi- 
jos g., tačiau plane jau suplanuota ją ištęsti  
iki geležinkelio (tai padaryta labai greit). Ne-
užmirškime trumpų, bet centrinių Respubli-
kos ir Tauro (vėliau Vasario 16-osios) gatvių. 
Nuo katalikų bažnyčios iki pat geležinkelio 
tęsiasi Stoties g. Ties dabartiniu Senamiesčio 
skveru įdomi trikampio formos kelių struktū-
ra išlikusi dar nuo XVI a. laikų, kai šio skvero 
vietoje pradėjo veikti turgūs. Taigi, iš  Stoties g. 
atšaka virsta į Majorato g. (dabar Laisvės), 
kurioje miestas baigiasi ties dabartine Lais-
vės ir Versmės gatvių sankirta, o toliau – 
Magazinlaukio žemės (vėliau plečiantis 
miestui dar tarpukariu sugalvotas naujas 
Jovarų pavadinimas). Prie geležinkelio – ką 
tik pastatyta moderni geležinkelio stotis, 
bet gatvės iki jos 1930 m. 
vedė visai kitaip nei šian-
dien – Tremtinių kelio 
nebuvo. Ką tik pradėta 
formuoti Daržų g., kuri 
turi ir  Daržų skersgatvį, 
nueinantį  į  Stoties g. 
(dabar skersgatvio nėra, 
jis ėjo per vaikų reabilitaci-
jos centro „Pušelė“ terito-
riją). Suprojektuotos, bet 
dar be pavadinimų: Biliū-
no, Malūno, Žalgirio, Jur-
barko, Taikos g. Į rytus nuo 
Vytauto g. pabaigos iki 
geležinkelio ir dabartinių 
Žalgirių driekiasi įspūdin-
go ploto bendra ganyk-
la. Šiandieninio Ateities 
tako g., už didžiulės mies-

tiečių ganyklos yra piliečių Tado Lomsargio, 
Marijonos [?]ienės, Antano Lukošiaus žemės. 

Persikeliame į kitą geležinkelio pusę ties 
dabartiniu Kartų parku. Nuo ten iki pat San-
dėlių g. pabaigos 400 m pločio juosta irgi 
driekėsi bendros miestiečių ganyklos. Šia-
me lauke buvo tik senosios kapinės (beje, 
perpus mažesnės nei dabar). AB „Maistas“ 
gamykla dar nesuprojektuota. Iš šiaurės šią 
ganyklą supo valdiškas (Oko) miškas ir pilie-
čių Broniaus Misevičiaus, Jurgio Šikšniaus, 
Alberto Judelio, Leopoldo Gregerio, žemės, 
o toliau į pietvakarius – Paberžių k. žemės 
(dabar Pramonės rajonas). Už Paberžių k. pa-
žymėtos Dacijonų ir Ližių k. žemės.

Tauragės dvaro ribos

Kita plano dalis susijusi su Tauragės 
dvaru – miesto šaknimis. Sovietme-

čiu nugramzdintas į nebūtį, iškankintas „go-
rodokas“ po Nepriklausomybės atkūrimo 
sunkiai skynėsi kelią į tauragiškių kasdieny-
bę. Dabar padėtis daug geresnė. Gyventojai, 

Restauruoto žemėlapio II fragmentas.   
Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ nuotr.
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susikūrusi bendruomenė vis labiau stengiasi 
puoselėti dvaro atmintį. 2020 m. nuo Taurų k. 
atskirta teritorija ir suformuotas Tauragės 
dvaro k., taip į žemėlapius vėl sugrąžinant 
svarbią gyvenvietę. Daug šiuo klausimu nu-
veikė ilgametis dvaro gyventojas Vytautas 
Balčiūnas bei kai kurie supratingi, patriotiški 
savivaldybės darbuotojai. Kaimas šiandien 
nedidelis, o 1930 m. plane atsispindi, kokios 
dvaro valdos buvo prieš šimtmetį.

Sunku patikėti, bet priešingai nei miesto 
centras, dvaro širdis pavaizduota daug deta-
liau. Raudonai nuspalvinti mūriniai pastatai, 
o raudonai apvedžioti – mediniai. Pažymėtas 
dvaro sodas su takais, tvenkiniais. Pažymėta 
net ir brasta, kuri vedė į Majorato (Laisvės) 
g. Palei šią gatvę pažymėti susodinti medžiai 
jovarai, vėliau davę vardą kvartalui. Įdomu, 
kad kitoje upės pusėje plane dvarui priklau-
so didelė dalis šiandieninių Jovarų, o Žvejų g. 
tarnavo kaip riba, skirianti miestą nuo dvaro.

Plane pažymėtas lauko kelias – dabar-
tinė Tilto g. Tiesa, palei upę dvaro valda 
ėjo net iki V. Kundroto g. Kito-
je upės pusėje ganyklų kelias 
buvo daug svarbesnis nei da-
bar Butkeliuose, o dvaro žemė 
tęsėsi iki pat hipodromo, kurio 
tada, žinoma, dar nebuvo. Palei 
plentą išsidėstę retai apgyventi 
Butkelių ir Tarailių kaimai.

Apie žemėlapį ir jo kelią į 
muziejų

Tauragės miesto planas –  
reikšmingas ekspona-

tas. Jame galima įžiūrėti ne tik 
jau minėtus senuosius gatvių 
pavadinimus, čia taip pat vaiz-
duojamos ir gatvės, kurių jau 
nebėra. Daug informacijos su-
teikia aplink miestą buvę skly-
pai, ganyklos. Svarbi ir atokiau 

nuo centro pietvakariuose esanti Tauragės 
dvaro teritorija, kuri tuo metu dar buvo išlai-
kiusi daug dvaro laikus menančių struktūros 
ypatybių.

Planas į muziejų atkeliavo iš buvusios 
Kultūros paveldo tarnybos prie Kultūros 
centro, kuriame daug metų dirbo garsus 
paveldosaugininkas Edmundas Mažrimas. 
Kad daiktui vieta muziejuje, nutarė buvusi 
Kultūros paveldo tarnybos vyr. specialistė 
Svetlana Jašinskienė. Tauragės miesto planą 
restauravo Šilutės Hugo Šojaus muziejaus 
direktorės pavaduotoja-vyriausioji fondų 
saugotoja, restauratorė Natalija Kučinskaja. 
Planas restauruotas Lietuvos kultūros tary-
bos bei Tauragės rajono savivaldybės lėšo-
mis. Žemėlapis jau įrėmintas ir eksponuo-
jamas Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ 
Istorijos ekspozicijoje.                                         ■

Jau restauruoto Tauragės miesto plano vaizdas. 
Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ nuotr.

Restauruojant atrastas tikrasis 
Šaukoto Švč. Trejybės bažnyčios 
paveikslo veidas

Restauruojant medinę Šaukoto Švč. Trejybės bažnyčią (Ra-
dviliškio r.) po užklijuotu, ant popieriaus nupieštu Mari-

jos veidu buvo rastas senasis, autentiškas veidas. Paveikslo 
restauratorius įsitikinęs, kad po dažų sluoksniu ilgus metus 
slėpėsi nuostabus senosios dailės darbas.

Medinę Šaukoto Švč. Trejybės baž-
nyčią savo lėšomis apie 1767 m. 

pastatė Kalnuotojo Šaukoto dvaro savinin-
kas Simonas Herubavičius. Prie kelio Šedu-
va–Šiluva stovinti bažnyčia yra liaudies ar-
chitektūros formų, stačiakampio plano. Ji 
buvo tvarkyta prieš kelerius metus, o šiemet 
spalio mėnesį užbaigti bažnyčios paveikslo 
„Švč. Mergelė Marija su vaikeliu“ konser-
vavimo ir restauravimo darbai, pradėti dar 
2019 m. 

Paveikslas tyrinėtas rentgenografiškai, 
nustatyta, kad po pertapymais yra išlikęs 
ankstesnis tapybos sluoksnis. Kaip pasako-
jo paveikslą restauravęs aukščiausios kvali-

fikacinės kategorijos molbertinės tapybos 
restauratorius Mantas Matuiza, pirminės 
apžiūros metu jo būklė buvo labai prasta. 
„Paveikslo tapybą dengė neaiškios sudėties 
tūriniai aptaisai. Viskas buvo pertepta storu 
grunto sluoksniu ir net kelis kartus perda-
žyta siaubingai nekokybiškais sidabriniais 
dažais. Dažų mišinyje buvo labai daug ne-
švarumų ir priemaišų, todėl paviršius buvo 
šiurkštus ir nelygus. Matomos tapybos de-
talės taip pat kelis kartus storai nekoky-
biškai pertapytos. Ant Marijos veido buvo 
užklijuotas ant popieriaus lapo nutapytas 
kitas veidas. Nuėmus pasimatė autentiškas 
veidas. Pradžioje paveikslas atrodė menka-
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vertis, tačiau atlikus tyrimus ir palaipsniui 
restauruojant pradėjo ryškėti nuostabus se-
nosios dailės darbas“, – teigė M. Matuiza.

Išėmus iš altoriaus ir atvežus į Vilniaus 
dirbtuves pirmiausia buvo nuimti autori-
niai prastos būklės rėmai. Sutvirtintas ap-
taisų paviršius, atsargiai nuimti paveikslą 
dengiantys aptaisai. Kadangi jų pakraštėliai 
buvo tankiai prikalti vinutėmis, kurių neį-
manoma buvo ištraukti nepažeidus aptaisų, 
nuspręsta frezuoti aplink kiekvieną vinutę 
bei visą aptaisų perimetrą. Pasak restau-
ratoriaus, nuėmus aptaisus pasimatė susi-
bangavęs, apkirptas, patamsėjęs ir vinimis 
prikaltas paveikslo fragmentas su byrančia 
tapyba. Po aptaiso iškilimais buvo pridėta 
susuktų skudurų. Ištrauktos surūdijusios 
vinutės, nuvalyti nešvarumai, dezinfekuo-
ta, ištiesintas pagrindas, sutvirtinta tapyba, 
užtaisytos skylutės ir įplyšimai. Nuvalius nu-
garinę paveikslo pusę ir atlikus paruošimo 
darbus paveikslas buvo dubliuotas ant nau-
jos drobės ir užtemptas ant naujo, paslan-
kios konstrukci-
jos porėmio. Tada 
buvo gruntuotos 
ištrupėjusios tapy-
bos vietos bei pa-
veikslo kraštai. 

„Žingsnis po 
žingsnio nuo ran-
kų, kojyčių ir vei-
dų mechaniškai 
pašalinti keli už-
tapymų sluoks-
niai. Restauraciniu 
gruntu atstatytos 
tapybos netektys. 
Dedant taškelį po 
taškelio, restau-
raciniais dažais 
atstatytas auten-
tiškas koloritas bei 
tapybos kompo-

zicinės detalės, – pasakojo M. Matuiza. –  
Ankstyvesnio restauravimo metu apkirptas 
paveikslo fragmentas atgavo mechaninį 
tvirtumą, pirminę išvaizdą, meninę ir dva-
sinę vertę. Restauruojant unikalius ir retai 
aptinkamus aptaisus, padarytus iš kartono, 
buvo didžiausias iššūkis nuo jų paviršiaus 
nuvalyti storą grunto sluoksnį, uždažytą si-
dabriniais dažais. Šildant paviršių, gruntas 
suminkštėdavo ir mechaniškai, skalpelio 
galiuku buvo šalinamas nedideliais zon-
deliais. Po storu bordo sluoksniu pasimatė 
autentiškas, auksuotas, sidabruotas, poli-
ruotas paviršius su iškiliais gėlių motyvais. 
Restauraciniu gruntu buvo užpildytos dide-
lės autorinio grunto netektys, pagal galimy-
bes atstatyti augaliniai motyvai, padengta 
polimentu, trintu auksu bei sidabru ir viskas 
poliruota. Pakraščiuose esančios kartono 
skylutės užpildytos kartono miltų ir tilozės 
mišiniu.“

Marijos ir Vaikelio  karūnos buvo drož-
tos iš medienos. Ankstyvesnio restauravimo 

Restauruota aptaisų dalis. M. Matuizos nuotr.

metu jos buvo uždažytos bronziniais dažais, 
kurie per laiką oksidavosi ir patamsėjo. At-
likus tyrimus ir padarius bronzos valymo 
zondelius paaiškėjo, kad jų autentiškas pa-
viršius padengtas polimentiniu auksavimu 
bei sidabravimu. Restauravimo metu bron-
ziniai dažai buvo pašalinti. Kreidinis gruntas 
sutvirtintas bei atstatytos jo netektys. Nusi-
trynusios vietos padengtos trintu auksu bei 
sidabru.

Siekiant apsaugoti restauruotą paveiks-
lą, pagamintas atskiras fanerinis skydas, jis 
aptrauktas vyšninės spalvos audiniu, skyde 
išpjautos ertmės veidams, rankoms, kojy-
tėms. Skydas pritvirtintas prie restauruoto 
paveikslo rėmų, tada ant skydo uždėti ir pri-
tvirtinti aptaisai, karūnos bei naujai išdrož-
tos paauksuotos žvaigždutės. Vėliau skydas 

priglaustas prie paveikslo ir pritvirtintas. Po 
restauracijos meno kūrinys įgavo ekspozici-
nę išvaizdą. Jis buvo sumontuotas dešinia-
jame „Švč. Mergelės Marijos“ altoriuje.

Tyrimai ir restauravimo darbai finansuo-
ti Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto 
sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir 
kultūros srityje įgyvendinimo programos lė-
šomis.                                                                       ■

Marijos paveikslas  prieš restauravimą. 
M. Matuizos nuotr.

Marijos paveikslas po restauravimo.  
M. Matuizos nuotr.

Kultūros paveldo departamento 
informacija
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Vienas naujausių muziejaus restau-
ruotų kūrinių – XVI a. antros pusės 

gobelenas „Odisėjo atsisveikinimas su žmo-
na ir tėvais“. Tai vienas vertingiausių Valdovų 
rūmų muziejaus istorinių audinių. Gobelenas 
sukurtas pagal Michilio Koksio I (Michiel I Cox-
cie, Coxie, 1499–1592) kartonus Briuselyje.  
M. Koksis buvo ir pagrindinis Žygimanto Au-
gusto biblinių gobelenų bei galbūt verdiū-

rų autorius. Jogailaičiai – viena galingiausių 
Europos dinastijų, dėl įtakos Vidurio ir Rytų 
Europoje konkuravusi su Habsburgais. Ta 
konkurencija atsispindėjo ir meninių ambici-
jų plotmėje, nes įprasta karališkųjų užsakovų 
gobelenų serijos kaina buvo milžiniška – ji 
beveik prilygo mūšio ar bažnyčios statybos 
išlaidoms.

Valdovų rūmų muziejaus rinkinyje yra du 

Restauruotas gobelenas „Odisėjo  
atsisveikinimas su žmona ir tėvais“
Monika PETRULIENĖ

įspūdingi „Odisėjo istorijos“ serijos gobele-
nai. Jie eksponuojami Barokinėje audiencijų, 
arba Sosto,  salėje.  Audinys   „Achilas ir Likome-
do dukterys“ restauruotas anksčiau, 2018 m.,  
gavus Lietuvos kultūros tarybos finansavimą. 
Gobelenų tema – artima Vilniaus rezidenci-
ją XVII a. pradžioje puošusiems audiniams.  
 „Odisėjo istorijų“ seriją savo rinkinyje turė-
jo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės val- 
dovas – Žygimantas Vaza.

Šiais metais Lietuvos nacionalinio dai-
lės muziejaus Prano Gudyno restauravimo 
centre buvo restauruojamas ir „Odisėjo at-
sisveikinimas su žmona ir tėvais“. Tyrimo 
ir restauravimo darbus atliko aukščiausios 
kategorijos tekstilės restauratorė Elena Jaz-
butienė, tekstilės restauratorė ekspertė Au-

dronė Petroševičiūtė ir pirmos kategorijos 
tekstilės restauratorė Rima Togonidzė.

Prieš restauravimą buvo atlikti kruopš-
tūs gobeleno tyrimai. Vėliau specialistai 
pašalino ankstesnio restauravimo pėdsa-
kus, išryškintas originalaus audinio gro-
žis, paruošta ir pritvirtinta dubliavimo 
medžiaga. Pažeistos vietos atkurtos pa-
sitelkiant specialų siuvinėjimo metodą. 
Šiandien  gobelenas vėl parengtas ekspo-
nuoti. Apie 1570 m. iš vilnos ir šilko ranko-
mis išausto audinio aukštis  – 359 cm, plo-
tis  – 381 cm. Jis buvo įsigytas dar 2007 m. 
Venecijoje (Italija), renkant Valdovų rūmų 
muziejaus kolekciją. Istorinio audinio restau-
ravimą finansavo Lietuvos kultūros taryba. ■ 

Gobelenas „Odisėjo atsisveikinimas su žmona ir tėvais“ prieš restauravimą.  
Valdovų rūmų muziejaus nuotr.

2022 m. Valdovų rūmų muziejaus iniciatyva buvo restauruoti 
keli šimtai eksponatų. Kai kurie iš jų yra mažos detalės, ar-

cheologų rastos Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijos te-
ritorijoje per kelis dešimtmečius trukusius kasinėjimus. Kiti –  
stambūs, vertingi daiktai, įsigyti padedant valstybei, ir taip po 
truputį atkuriant Vilniuje prabanga ir grožiu garsėjusius rūmus.

Per 2022 m. P. Gudyno restauravimo centras restauravo du Valdovų rūmų muziejaus 
gobelenus. Vienas iš jų – „Psichės vestuvės“. Valdovų rūmų muziejaus nuotr.
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Po ketverių metų restauravimo darbų 
atsiskleidė meninė ir istorinė XVIII a. 
paveikslo vertė

Paveikslas „Pšemislas II – Lenkijos karalius“ Petro Gudyno 
restauravimo centre buvo restauruojamas ketverius me-

tus – nuo 2018 iki 2022 m. Darbą ėmėsi restauruoti Virginija 
Liūgienė – aukščiausios kvalifikacinės kategorijos molberti-
nės tapybos kūrinių restauratorė. Anot specialistės, ne iš kar-
to buvo įvertintas paveikslo unikalumas, bet tyrinėjat istorinį 
kontekstą atskleista išskirtinė kūrinio meninė vertė ir neeilinė 
atradimo Lietuvoje istorija. Nuo čia prasideda jau pačios res-
tauratorės pasakojimas.

Istorinis kontekstas

Paveikslas „Pšemislas II – Lenkijos ka-
ralius“ kadaise priklausė karalių re-

prezantacinių portretų galerijai Višniovecų 
rūmuose (ukr. Вишніве́цький пала́ц). Tai 
vienas iš keturių Lietuvos nacionaliniame 
dailės muziejaus (LNDM) fonde saugomų 
Višniovecų rūmų kolekcijos paveikslų. 

Rūmai Vyšniovece (Voluinė,  dab. Terna-
polio sr., Zbaražo r., Ukraina) buvo pagrindinė 
LDK, Abiejų Tautų Respublikos kunigaikščių 
ir karalių Višnioveckių rezidencija. Višnio-
veckiai LDK administracijoje užėmė aukštas 
pareigas. Pagrindinis atstovas buvo Mykolas 
Kaributas Višnioveckis, kilęs iš Algirdaičių, 
kuris 1669 m. Krokuvoje buvo karūnuotas 
Lenkijos karaliumi. Paskutinis iš giminės ku-
nigaikštis Mykolas Servantietis Višnioveckis 
(1680–1744), kancleris ir etmonas, Šiaurės 
mūšyje sėkmingai vadovavo Lietuvos kariuo-
menei. Kunigaikštis apie 1720–1728 m. Viš-
niovece pastatė prancūziško stiliaus rūmus, 

Virginija LIŪGIENĖ

kurie garsėjo įspūdingais turtais ir prabanga. 
Kai kurių salių atvaizdai buvo naudojami kaip 
knygų ir paveikslų kolekcijų iliustracijos. 

Višnioveco rūmų meno galerija buvo 
ypatingai garsi, joje eksponuoti žymiausių 
Europos tapybos mokyklų meistrų darbai. 
Šią kolekciją  sudarė Lenkijos ir Lietuvos kara-
lių, kunigaikščių ir magnatų portretai. Po ku-
nigaikščio M. S. Višnioveckio mirties 1744 m. 
rūmai atiteko artimiausiems giminaičiams 
Mniškoms, kurie gausino rūmų kolekci-
jas. Tačiau XIX a. rūmai ėjo iš rankų į rankas, 
daug vertybių buvo išvežta ir išblaškyta; da-
lis molbertinės tapybos kūrinių nukeliavo į 
Varšuvos, Krokuvos ir Maskvos muziejus. Šių 
eilučių autorei pavyko surasti išlikusias XX a. 
pradžios interjerų nuotraukas. Nuotrauko-
je, darytoje 1912 m., matyti dviem aukštais 
sukabinti reprezentaciniai karalių portretai. 
Šie portretai formatu, kompozicine sandara 
(plati balta juosta paveikslo apačioje su loty-
niškais (?) įrašais) ir įrėminimu yra artimi res-
tauruotam paveikslui „Pšemislas II – Lenkijos 

karalius“. Įdomu tai, kad šis paveikslas 1908 m.  
pateko į Vilniaus mokslo bičiulių draugijos 
rinkinius. Jį, kartu su kitais karališkosios šei-
mos (Jogailos, Jadvygos ir Vladislovo Lokiet-
kos) portretais, draugijai dovanojo Ada ir 
Alionija Beranuvos. Kiek vėliau darbai tapo 
LNDM kolekcijos dalimi.

Karaliaus Pšemislo II vaizdavimas  
paveiksle

Pšemislas II (1257–1296) buvo svarbi fi-
gūra Lenkijos istorijoje, Piastų dinasti-

jos atstovas, vienijęs Lenkijos žemes. Praėjus 
daugiau nei 200 m. nuo karaliaus Boleslovo 
Drąsiojo (967–1025) laikų jis buvo 1295 m. 
karūnuotas Lenkijos karaliumi.

Paveiksle karalius yra pavaizduotas de-
besų fone, stovintis ant žemės, vilkintis šar-
vus, ties juosmeniu surišta tunika be ranko-
vių. Jo galva apsaugota grandininiu gobtuvu 
ir kūgio formos šalmu. Dešinėje rankoje laiko 
trigubą gonfalonę (trijų juostų heraldinę vė-
liavą), kurioje pavaizduotas erelis be karūnos. 
Sulenkta per alkūnę kairioji ranka remia vir-
šutinį skydo kraštą, už kurio matyti kardas. 
Skyde pavaizduotas erelis. Iš abiejų pusių 
stovi trijų aukštų bokštai, kurių viršuje trimi-
tininkai pučia dūdas. Dešinėje pusėje, virš tri-
mitininko, iš dangaus išnyra laiminanti ranka. 
Virš karaliaus galvos – balandis. Apačioje yra 
balta juosta, ant kurios lotyniškai užrašyta 
(versta iš lot. kalbos, vertėja Veronika Gerlia-

kienė): „Pšemislas II, Didžiosios Lenkijos ku-
nigaikštis, Pomeraniją palikęs, iš Boleslovo 
Drąsiojo karūnos puošmeną perėmė. Karū-
nuotas Gniezne 1295 metais neilgai karūną 
dėvėjo. Brandenburgo markgrafų buvo išda-
vikiškai nužudytas puotoje tais pačiais me-
tais, kai pradėjo karaliauti“. 

Galima teigti, kad šis dailės kūrinys, re-
miantis atliktais technologiniais tyrimais ir 
tapybos technikos analize, buvo nutapytas 
XVIII a. Šių eilučių autorei pavyko surasti in-
formacijos, kad Pšemislui II pavaizduoti buvo 
pasirinkti Viduramžių karalių simboliai, artimi 
Pšemislo II (1290–1295) valdovo antspaude 
vaizduojamiems simboliams. Galima numa-
nyti, kad Apšvietos laikotarpio dailininkas 
pasirinko viduramžių heraldikoje naudoja-
mus ženklus, kurie simbolizavo riteriškos kul-
tūros suvokimą, to meto valstybinę ideologi-
ją: kyšanti iš debesų ir laiminanti Dievo ranka 
reiškė Dievo valią ir galią, o balandis – Šventą-
ją Dvasią. Paveiksle pavaizduoti trimitininkai, 
pučiantys dūdas; jie šlovino valdovo vardą 
ir pasiekimus. Stovintis monarchas simboli-
zavo rūpinimąsi pavaldiniais ir valdomomis 
žemėmis. 

Paveikslo restauravimas

Paveikslas buvo smarkiai pažeistas, su-
plyšęs, skylėtas, su daugybe didelių 

lopų, užklijuotų nugarinėje pusėje, be to, 
buvo labai deformuotas, su didelėmis dažų 
sluoksnio netektimis, nešvarus.  

Paveikslas nutapytas ant lininės drobės, 
prie porėmio prikaltas  medinėmis  vinimis. 
Įrėmintas naudojant medines juosteles, tu-
rinčias auksavimo pėdsakų. Kūrinys anksčiau 
niekada nebuvo nuimtas nuo originalaus 
porėmio, bet pertapytas ir kitaip atnaujintas 
mažiausiai porą kartų. Paveikslo įplyšimai ir 
skylės sutvirtintos lopais iš nugarinės pusės. 
Iš viso būta penkiolika lopų iš skirtingo storio 
drobės, marlės, medicininio pleistro. Įvairių 

Lenkijos karalių portretų salė Višniovecų rūmuose. 
1912 m. nuotrauka
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laikotarpių lopai bent keliose vietose dengė 
vienas kitą.

Vaizdinėje pusėje konstatuota plyšimų 
nesueinančiais kraštais, kurie vienur išsisky-
rę, kitur persidengę. Aplink lopus drobė de-
formuota, sutraukta; šiose vietose, aplink ply-
šimus, dažų sluoksniai pakeitę spalvą. 

Restauruojant paveikslas nuimtas nuo 
porėmio, pašalinti lopai, drėgmės kameroje 
atstatytas paveikslo elastingumas, ištiesintos 
deformacijos, suvesti įplyšimų kraštai, atskir-
tos persidengiančios vietos. Įplyšimai ir sky-
lės suklijuotos restauraciniais klijais. Trūksta-
mos drobės vietos atstatytos lopeliais kraštas 
prie krašto metodu. Tam buvo panaudota 
išplauta ir įklijinta senųjų lopų drobė ir lino 
pluoštas. Sutvirtinus dažų sluoksnį, paveiks-
las dubliuotas nauja drobe ir ištemptas ant 
naujo porėmio.

Ištrupėjusios tapybos vietos gruntuotos 

restauraciniu gruntu, kurio spalva parinkta 
artima originalaus grunto spalvai. Dides-
niuose netekimų plotuose naudota tapybos 
paviršių imituojanti gruntavimo technika. 
Dažų sluoksnio netekimai retušuoti guašu ir 
akvarele. Retušuotos vietos padengtos ap-
sauginiu lako sluoksniu. 

Restauruojant paveikslą didžiausias iššū-
kis buvo ištiesinti deformacijas ir suklijuoti 
gausius ir ilgus figūrinius įplyšimus; kai kurių 
ilgis siekė iki 72 cm. Problemų kėlė ir retušas: 
mat ankstesnių tvarkymų metu užklijuotų 
lopų vietose, plačiai aplink įplyšimus, dažų 
sluoksnis buvo pakeitęs spalvą. Sekant res-
tauravimo etikos ir estetikos principais, teko 
kūrybingai pritaikyti retušavimą, kuris atitik-
tų paveikslo tapybinę visumą. 

Neabejojame, kad restauruotas paveiks-
las ir jo istorinis kontekstas bus patrauklus 
ekspozicijų lankytojams.                                    ■

Paveikslo vaizdas po restauravimo darbų.
T. Ručio nuotr.

Nežinomas XVIII a. dailininkas „Pšemislas II – Len-
kijos karalius“, drobė, aliejus, 155x107 cm, LNDM.  

Paveikslas prieš pradedant darbus. V. Šileikienės 
nuotr.

Londone pirmą kartą eksponuoti  
M. K. Čiurlionio darbai

Dėmesys ir palankus vertinimas

Chronologine tvarka eksponuojami 
parodos „M. K. Čiurlionis: supantys 

pasauliai“ kūriniai atskleidžia, kaip, pasitelk-
damas kompozicijos ir kolorito dermę, me-
nininkas sukūrė tarp mitologijos ir realybės 
laviruojančius kūrinius. Paroda akcentuoja 
platų Čiurlionio minčių spektrą, kuriame 
daugiausia dėmesio skiriama žmonijos ir vi-
satos santykiui, apžvelgia temas ir motyvus, 
priartinusius jo kūrybą prie simbolizmo Eu-
ropos mene. Tokius šedevrus, kaip „Pasaulio 

Rugsėjį Jungtinėje Karalystėje, Dalidžo (Dulwich) paveiks-
lų galerijoje Londone, pirmą kartą pristatyta žymiausio 

lietuvių menininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio (1875–
1911)  kūrinių paroda. Čia eksponuojama daugiau nei 100 jo 
kūrinių, sukurtų per trumpą, tačiau išskirtinai kūrybingą gy-
venimo kelią.

sutvėrimas“ (1905/1906), „Zodiako ženklai“ 
(1906/1907) ir „Rex“ (1909), pristatanti par-
oda išryškina Čiurlionį kaip išskirtinę figūrą 
Europos meno istorijoje, kurioje nežemiški, 
kartais fantastiški menininko kūriniai laiko-
mi abstraktaus meno pirmtakais.

Vos atidaryta paroda sulaukė palankių 
Didžiosios Britanijos kritikų ir apžvalginin-
kų vertinimų. Britų meno kritikė, žurnalistė 
Laura Gascoigne žurnale „The Spectator“ 
prisipažįsta, kad iki parodos Londone žino-
jo vos vieną lietuvį – (literatūrinį personažą) 
Hanibalą Lekterį, tačiau, kaip ji pati teigia, 
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ti.“ Parodos recenzijoje kritikė pabrėžia, kad 
M. K. Čiurlionį ji matytų kaip vokiečių siur-
realisto, dadaisto, skulptoriaus ir dailininko 
Makso Ernsto ir kino režisieriaus Fritzo Lan-
go pirmtaką. Ji taip pat pastebi, kad lietuvio 
menininko paveiksluose gausu į pasaulinės 
dailės kūrinius panašių elementų, pavyz-
džiui, japonų dailininko Hokusai „Didžiosios 
bangos“ elementų matoma „Jūros sonatos“ 
finaliniame paveiksle, o „Altoriuje“ (1909) – 
Piterio Breigelio vyresniojo „Babelio bokštų“ 
atspalvių.

Recenzijos autorė pažymi, kad dailinin-
kas buvo įpratęs mąstyti muzikiniais termi-
nais ir matė pasaulį kaip didelę simfoniją, 
tad ir paveikslų pavadinimai – muzikiniai 
terminai, pavyzdžiui, „Sonatų“ ciklo darbai 
vadinami andante, allegro, scherzo terminais.

Menininko kūrybinis palikimas ir  
jo atspindėjimas parodoje

Čiurlionis paliko gilų pėdsaką Lietuvos 
kultūroje, jis yra viena mėgstamiau-

sių ir žinomiausių šalies istorinių asmenybių –  
jo paveikslų reprodukcijos yra itin populia-
rios, dažnai atliekama jo muzika. Savo karje-
rą menininkas pradėjo kaip pianistas ir var-
gonininkas, 1894–1899 m. studijavo muziką 
Varšuvos muzikos institute. Tik 1902 m. jis 
pradėjo piešti ir tapyti, o 1904 m. įstojo į Var-
šuvos dailės mokyklą. Kitus šešerius metus 
Čiurlionio kūryboje dominavo tapyba, nors 
per savo trumpą gyvenimą jis visuomet išli-
ko aktyvus ir aukštai vertinamas kaip kom-
pozitorius. Nuo pat vaikystės Čiurlionis jautė 
psichikos sveikatos negalavimus, sveikda-
mas nuo depresijos sanatorijoje, mirė nuo 
plaučių uždegimo, sulaukęs vos 35 metų. 
Tačiau jo meninis palikimas yra neįtikėtinai 
gausus: 1903–1909 m. laikotarpiu jis sukūrė 
apie keturis šimtus paveikslų ir ofortų, ketu-
ris šimtus muzikinių kompozicijų, nemažai 

literatūrinių veikalų ir eilėraščių.
Parodoje Londone M. K. Čiurlionio pa-

veikslai eksponuojami ciklais, siekiant pa-
rodyti, kaip laikui bėgant keitėsi kūrybiniai 
sumanymai. 13 paveikslų ciklas „Pasaulio 
sutvėrimas“ (1905/1906) išryškins jo vizijas, 

M. K. Čiurlionis „Angelo preliudas“, 1909 m.  
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės

 muziejaus nuotr.

„Allegro“ iš ciklo „Sonata VI (Žvaigždžių sonata)“, 
1908 m. Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės  

muziejaus nuotr.

o aštuonių paveikslų ciklas „Žiema“ (1907) 
atskleis dailininko priartėjimą prie abstrak-
cijos.

Parodos centrinėje dalyje rodomi trys iš 
septynių Čiurlionio „Sonatos“ ciklų, tarp jų ir 
trijų dalių „Jūros sonata” (1908). Šio ciklo kū-
riniai Andante, Allegro ir Finale yra skirtingos 
muzikinės sonatos dalys, tačiau vienijančios 
bendrą jūros įvaizdį. Šiuose kūriniuose aki-
vaizdi savita muzikos ir tapybos principų sin-
tezė. Ekspoziciją vainikuoja vienas vėlyviau-
sių ir žinomiausių Čiurlionio kūrinių „Rex” 
(1909), kuriame Čiurlionis įkūnijo savo viziją 
apie sudėtingą tarpusavyje susijusių žemiš-
ko ir dangiško pasaulių santykį. Didžiausias 
parodos kūrinys jungia menininko kūryboje 
nuolat pasikartojančius mitologijos, folkloro 
ir mistinio pasaulio elementus.

Parodos kuratorė ir koordinatorė Kath-
leen Soriano kalbėdama apie M. K. Čiurlio-

nio kūrinius sakė: „1866 m. rašytojas Emilis 
Zola meno kūrinį apibūdino kaip „tempe-
ramento išraišką“, o Čiurlionio estetiška ir 
jautri, bet galinga kūryba atskleidžia vizijas 
žmogaus, kurio intensyvi ir aistra pulsuo-
janti kūryba staiga nutrūko sulaukus vos 35 
metų. Šioje parodoje Čiurlionis kviečia mus 
visus pasinerti į supančių pasaulių erdves – 
nuo dangiškos iki žemiškos, nuo fizinio pra-
do iki dvasinio, nuo muzikos iki tapybos, nuo 
fantazijos iki realybės, nuo daiktiško iki abs-
traktaus.“

Čiurlionio muzikiniai kūriniai pristatomi 
įspūdingoje garso erdvėje Dalidžo paveiks-
lų galerijos mauzoliejuje, kur lankytojai turi 
puikią progą pajusti menininko – kaip kom-
pozitoriaus – kūrybos esmę.   ■

Parodą apžvelgusi Didžiosios Britanijos meno kritinė teigia, kad M. K. Čiurlionio 
paveiksluose gausu į pasaulinės dailės kūrinius panašių elementų. Fot. T. Short.

Nacionalinio M. K. Čiurlionio  
dailės muziejaus informacija
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Archyvistų žvilgsnis: Argentinos  
lietuvių muziejus „Lituana Olgbrun“

Argentinos Eskelio mieste įkurtą „Lituana Olgbrun“ mu-
ziejų galima įvardyti kaip unikalią lietuvybę liudijančią 

vietą Pietų Amerikoje. 2003 m. Olgos ir Bruno Lukoševičių 
(iš jų vardų ir kilo muziejaus pavadinimas) įkurtame muzieju-
je saugomi eksponatai, susiję su Lietuvos kultūra, praeitimi ir 
dabartimi. Ši vieta itin pamėgta ne tik vietinių gyventojų, bet 
ir iš viso pasaulio į Eskelį poilsiauti plūstančių turistų.

Nuotraukose išlikusi istorija

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai 
gavus finansavimą iš Lietuvos Kultū-

ros tarybos  buvo surengta ekspediciją į šį 
Patagonijos regione esantį muziejų. Projekto 
tikslas – papildyti Lietuvos centrinio valsty-
bės archyvo kolekciją skaitmeninėmis doku-

mentų, saugomų  „Lituana Olgbrun“ muzie-
juje, kopijomis, jų pagrindu parengti virtualią 
parodą.

Į ekspediciją vyko Lietuvos vyriausiojo 
archyvaro tarnybos Dokumentų ir archyvų 
valdymo ir naudojimo skyriaus vyriausiasis 
specialistas Darius Bujokas ir Lietuvos centri-
nio valstybės archyvo Fotodokumentų sky-

Lietuvių palikuonių Patagonijoje įkurtas muziejus gausus įvairių eksponatų. D. Bujoko nuotr.

Darius BUJOKAS, Simona JUZĖNIENĖ

riaus vedėja Simona Juzėnienė. Per dvi sa-
vaites darbo buvo suskaitmeninta apie 3 500 
nuotraukų – nuotraukos eksponuojamos 
„Lituana Olgbrun“ muziejaus nuolatinėje 
ekspozicijoje, 10 nuotraukų albumų, bei pa-
vienės nuotraukos. 4 iš 10 albumų nuotrau-
kos (iš viso apie 700 nuotraukų) buvo apra-
šytos padedant muziejaus šeimininkei Olgai 
Lukoševičius ir Mario Kalainiui bei remiantis 
albumuose pateikta informacija. Nuotraukų 
temos pačios įvairiausios – užsienio lietuvių 
veikla ir buitis, kelionės po Lietuvą, portreti-
nės nuotraukos, ryšiai su Lietuva ir vaizdai iš 
Lietuvos, diplomatija ir kt. Kitos fotografijos 
bus aprašytos jau grįžus į Lietuvą, identifi-
kuojant asmenis ir vietas, užfiksuotas jose. 
Šios nuotraukos taps prieinamos ir internete.

Apsilankymas Lietuvoje tapo įkvėpimu

Muziejaus bei visos poilsiavietės isto-
rija prasidėjo dar 1996 metais, kada 

lietuviškų šaknų turintis Bronius Lukoševi-

čius (isp. Bruno Lukosevicius) kartu su žmo-
na Olga Ipolitas Lukoševičiene nusprendė 
nusipirkti sklypą gamtos turtais apdovano-
tame Eskelio mieste. Jau po mažiau nei metų 
darbštūs sutuoktiniai buvo pastatę pirmuo-
sius gėlių vardais pavadintus namelius, 
skirtus turistams apgyvendinti. Visgi, gėlių 
vardams nebuvo lemta pasilikti ant lente-
lių, žyminčių namelių pavadinimus. Gimęs 
Argentinoje, tačiau niekaip negalintis tėvų, 
senelių, prosenelių gimtosios šalies mintyse 
nuošalin nustumti, 1997 m. Bronius kartu su 
žmona nusprendžia apsilankyti Lietuvoje. 
Šis apsilankymas tampa svarbiausiu veiks-
niu, lėmusiu Lietuvos vardo įrašymą į šių die-
nų Eskelio turizmo žemėlapius. 

Lietuvoje Olga ir Bronius pirmą kartą 
susitiko su giminaičiais, taip pat aplankė 
tėvams brangias vietas, viena kurių – Ma-
rijampolė. Būtent šiame mieste gyvenimą 
pradėjo ir vėliau kūrė Broniaus tėvas Liudas 
Lukoševičius. Įdomu, kad tėvo išsaugoto-
se nuotraukose matytą namą Bronius rado 

Prie įėjimo į muziejų lankytojus pasitinka koplytstulpis. D. Bujoko nuotr.
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Rumšiškėse. Būtent šis namas tapo inspiraci-
ja muziejui, jo išplanavimui. 

Lukoševičiams grįžus iš kelionės, to-
limesnė poilsiavietės istorija Eskelyje jau 
tarsi buvo nulemta – gėlių vardus pakeitė 
su Lietuva ar šeimos nariais susiję žodžiai, 
o iki tol įėjimą puošęs „Olgbrun“ pavadini-
mas tapo „Campina Lituana Olgbrun“. Šiuo 
metu „Campina Lituana Olgbrun“ teritorijo-
je – muziejus, trejos dirbtuvės ir 8 turistams 
skirti nameliai. Jų pavadinimai – Vilnius, Tra-
kai, Marijampolė, Alytus, Kaunas, Rumšiškės, 
Palanga, Šeštokai, Obelinė, Pušynė, Kalvis, 
Liudas, Susana – ne visada lengvai ištariami 
čia viešinčių svečių.

Lietuvybės oazė 

Pažintis su Lietuva prasideda jau lau-
ke, vos tik įžengus į stovyklavietės 

teritoriją. Nuomojamų namelių eksterjere ir 
interjere gausu lietuviškų motyvų: vėliavos, 
Broniaus rankomis sukurti medžio raižiniai, 
molio dirbiniai ir kt. Einant takeliu nuo „Cam-
pina Lituana Olgbrun“ vartų link, muziejaus 
lankytojus pasitinka medinis paminklas 

knygnešiui, ant kurio nuro-
dyti atstumai tarp Lietuvos 
ir įvairių valstybių. Toliau 
žengiant takeliu prieiname 
įėjimą į muziejų. Kiek paė-
ję, prieitume pastatą, pa-
vadintą Rumšiškėmis, kur 
įrengta kalvystės ekspozi-
cija, o pažvelgus pro name-
lio langą išvystume buities 
sceną su dviem maneke-
nais, vilkinčiais senovinius 
drabužius, taip pat verpimo 
ratelį, žibalines lempas ir 
kitas buities detales. Dar to-
liau namelis – Alytus. Jame 
anksčiau buvo žiedžiami 
puodai, o ant namelio sto-

go – gandras ir informacija, kad tai – nacio-
nalinis Lietuvos paukštis. Lietuvą mena ir ki-
tos, rodos mažos, tačiau itin svarbios detalės, 
pavyzdžiui, Olgos puoselėjamas alyvmedis, 
krienai, eksponuojami audiniai, jų spalvos.

Muziejuje ekskursijas lankytojams veda 
itin charizmatiška Olga. Ekskursijos dažniau-
siai pradedamos nuo kambario, kuris skirtas 
Argentinos lietuvių „Balsui“ – laikraščiui, ėju-
siam 1927–2001 m. Čia saugomos mašinos, 
kuriomis buvo spausdinamas laikraštis. Mu-
ziejuje eksponuojamos nuotraukos, liudijan-
čios mašinų atgabenimą į „Campina Lituana 
Olgbrun“. Įdomu tai, kad mašinos pirmiau-
siai buvo atgabentos į vietą ir tik po to aplink 
jas pradėtas statyti muziejus. Šiame kamba-
ryje taip pat saugomi Argentinos lietuvių 
„Balso“ numeriai, eksponuojamos nuotrau-
kos su Lietuvos vaizdais. Kitame kambary-
je eksponuojami baldai, siuvimo mašinos, 
juostos bei maždaug 2000 knygų kolekcija. 
Trečiajame kambaryje eksponuojami tauti-
niai drabužiai, margučiai, indai ir stalo įran-
kiai, gintarai su inkliuzais bei lietuviškų litų 
kolekcija. Itin vertinga ir įspūdinga kolekcija, 
kaip juokais sako Olga, kainavo ne tik daug 

Šalia muziejaus veikia ir stovyklavietė, o joje apstu 
lietuvybės ženklų. D. Bujoko nuotr.

laiko, jėgų, išmonės, asmeninių lėšų, bet kar-
tais ir sutuoktinių nervų. 

Stebinantys eksponatai

Iš tiesų, sunku patikėti, kad privatūs as-
menys taip toli nuo Lietuvos sugebė-

jo sukurti muziejų su tiek daug eksponatų. 
Paskutinis kambarys – gamtos ekspozicija. 
Šią kolekciją Olga ir Bronius gavo iš vokiečių 
gamtininko ir gero savo draugo Reinardo Fo-
ersterio. Joje vabzdžių, vabalų, drugelių pa-
vyzdžiai, gyvatės odos. Taip pat geologiniai 
eksponatai – suakmenėjusios kriauklės, uo-
lienos su išlikusiomis fosilijomis ir kt. Ši ekspo-
zicija yra itin turtinga – vietos 
muziejininkai kalba, kad Ol-
gos saugoma ekspozicija yra 
viena rečiausių ne tik Patago-
nijoje, bet ir visoje šalyje.

Prieš išvykstant Olga 
svečiams parodė ir dar vie-
ną „neoficialų“ muziejų, ku-
riame saugo Eskelio miestui 
svarbius eksponatus: pirmą 
Eskelio miesto planą, tele-
fono aparatus, spausdinimo 
mašinėles, taip pat nuotrau-
kas ir kt. Visa teritorija, mu-

ziejus yra itin prižiūrėti. 
Neseniai našle likusi Olga ir toliau puo-

selėja kartu su vyru pradėtą darbą. Ne tik 
stovyklavietė, muziejus, tačiau ir aktyvi vi-
suomeninė Olgos, jos šeimos bei bendruo-
menės veikla – Lietuvai skirti paminklai mies-
te, parodos, šokiai, stendai, Lietuvos vėliavos 
Imigrantų dienos bei kitų švenčių metu – 
tolimojoje Argentinoje neleidžia pamiršti 
Lietuvos vardo. Keista ir sunkiai nusakoma, 
tačiau visgi atstumas, skaičiuojamas tūks-
tančiais kilometrų, tėra skaičiai, kai kalbama 
apie „Campina Lituana Olgbrun“ ir nuostabų 
jausmą – jaustis lyg Lietuvoje, rasti lietuvybę 
ir didelę meilę Lietuvai, kur mažai tikiesi.      ■

Gamtos ekspozicijoje vabzdžių ir vabalų kolekcija, drugelių pavyzdžiai, gyvatės odos. D. Bujoko nuotr.

Muziejaus ekspozicijos dalis. D. Bujoko nuotr.
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Pasisemti patirties – į Šiaurės 
Europą
Donata KAZLAUSKIENĖ

„Žemaičių muziejuje „Alka“ šiuo 
metu įrenginėjamos naujos eks-

pozicijos, todėl muziejininkams buvo ypač 
aktualu susipažinti su kaimyninių šalių, pir-
maujančių muzeologijos srityse, saugyklo-
mis, jų įranga ir ekspozicijų kūrimu, muzie-
jinių vertybių eksponavimu“, – suplanuotos 
darbuotojų kvalifikacijos kėlimo koman-
diruotės tikslą į Šiaurės Europos muziejus 
pristatė muziejaus direktorė Eva Stonkevi-
čienė ir padėkojo darbo kelionę palaikiu-
siai bei finansiškai prisidėjusiai prie išvykos 
Respublikinei jungtinei kultūros darbuotojų 
profesinei sąjungai. Grupę lydėjo mokymų 

Žemaičių muziejaus „Alka“ muziejininkai lankėsi seniau-
siame pasaulyje po atviru dangumi „Skansen“ bei VRAK 

laivų nuolaužų muziejuose Stokholme, Talino miesto muzie-
juje ir Ukrainos kultūros centre Taline. Ši kelionė – tai dalis 
mokymų, kurie vykdomi pagal Telšių švietimo centro pareng-
tą kvalifikacijos tobulinimo programą „Muziejai lygybės labui: 
įvairovė ir įtrauktis“. 

vadovas, kultūros, švietimo, įvairių tautų kul-
tūrų ir jaunimo srities projektų organizato-
rius Dainius Babilas.

Susitikę su skirtingų muziejų atstovais, 
muziejininkai susipažino su muziejų siūlo-
momis ekskursijomis, edukaciniais užsiėmi-
mais, jų sklaida, pateikimu ir ekspozicinių 
salių įrengimu bei eksponatų pasiekiamumu 
įvairioms visuomenės grupėms, jų įtraukimu 
į muziejų siūlomas veiklas bei edukacinius 
užsiėmimus.

Švedijos Karalystėje, Stokholme, aplan-
kytas Žemaičių kaimo muziejaus pirmtakas –  
etnografinis muziejus po atviru dangumi 

„Skansen“, kuriame apie 150 istorinių pasta-
tų. Objektas įkurtas 1891 m. ir laikomas se-
niausiu tokiu muziejumi pasaulyje. Telšiškius 
pasitiko muziejaus edukatorius Fredrik Klang 
iš muziejaus Kultūros istorijos skyriaus. Jis 
papasakojo apie muziejaus infrastruktūrą, 
pagrindinius muziejaus pastatus, apžvelgė 
muziejaus kūrimosi aspektus, ekspozicijas, 
pristatė ekskursiją su gidu, edukacinių užsiė-
mimų įvairovę bei pademonstravo edukaci-
nes priemones. Muziejininkai turėjo galimy-
bę užduoti aktualius klausimus, padiskutuoti 
rūpimomis temomis.

Vėliau pažintis su muziejų veiklos organi-
zavimo principais ir metodais bei modernių 
ekspozicijų kūrimu tęsėsi viename naujau-
sių Švedijos sostinėje įrengtų Švedijos jūrų 
archeologijos muziejaus VRAK nuolaužų 
muziejuje. Mokymų dalyvius pasitiko muzie-
jaus koordinatorė Emma van Eelen, grupei 
surengta ekskursija su vienu profesionaliau-
sių muziejaus gidų ir jūrų archeologu. Papa-
sakota, kaip kūrėsi ekspozicija, pristatytos 
rengiamos edukacinės veiklos, pasidalinta 

gerąja patirtimi. 2021 m. įkurtas VRAK pasa-
koja apie unikalų pasaulio kultūros paveldą, 
esantį Baltijos jūros dugne. Naudodamas 
skaitmenines technologijas, muziejus iškelia 
istorijas į paviršių, o nuolaužas palieka apa-
čioje, kur jos geriausiai išsilaiko. Muziejaus 
veikla grindžiama jūrų archeologinių tyrimų 
ir bendradarbiavimo su tyrėjais žiniomis.

Komandiruotės metu muziejininkai išsi-
kėlė iššūkį palyginti Lietuvos, Estijos ir Šve-
dijos muziejų darbo specifiką, susipažinti su 
įvairių profilių bei paskirties muziejais Šiau-
rės Europoje, todėl itin domėjosi muziejų 
vertybių saugojimo galimybėmis, jų ekspo-
navimu, edukacine veikla bei įrengtų ekspo-
zicijų pristatymu ir sklaida visuomenėje, ge-
bėjimu atspindėti įvairių visuomenės grupių 
interesus, jų įtrauktį į muziejų veiklą, ypač, 
žmonių su negalia. 

Po vizito Švedijoje, Žemaičių muziejaus 
„Alka“ kolektyvas apsilankė Estijos sostinė-
je Talino miesto muziejuje (Tallinna Linna-
muuseum), kur turėjo galimybę su dviem 
ekskursijų gidėmis apžiūrėti įrengtą ekspo-

Švedijos ir Estijos muziejuose muziejininkai iš Lietuvos išbandė ekspozicijose veikiančias, 
įtraukias šiuolaikines technologijas. D. Babilo, D. Kazlauskienės nuotr.
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ziciją. Po ekskursijos muziejaus erdvėse, su-
rengta diskusija „XXI a. muziejininkų patirtys 
ir perspektyvos“, kurioje dalyvavo Žemaičių 
muziejaus „Alka“ muziejininkai ir Talino mu-
ziejaus vyriausiasis kuratorius Toomas Abili-
ne, vienas iš Talino miesto muziejaus filialų 
direktorius Toomas Mäelt bei Talino miesto 
muziejaus direktorė Heli Nurger. Ieškota pa-
našumų ir skirtumų tarp muziejų, aptartos 
partnerystės perspektyvos ateityje ir bendrų 
projektų rengimo galimybės. „Su muziejaus 
vadovais diskutavome apie kultūros įstaigų 
Lietuvoje ir Estijoje panašumus ir skirtumus. 
Pasidalinus veiklos ypatumais ir patirtimi, 
paaiškėjo, kad Talino miesto muziejus savo 
rinkiniais ir jų kolekcijomis labai panašus 
į Žemaičių muziejų „Alka“, todėl sutarėme 
pratęsti bendradarbiavimą ateityje“, – moky-
mų rezultatu pasidžiaugė direktorė E. Ston-
kevičienė.

Kvalifikacijos kėlimo komandiruotė baig-
ta apsilankymu unikaliame Ukrainos kultū-
ros centre (Ukraina Kultuurikeskus) Talino 
senamiestyje, kur surengtas susitikimas su 
Ukrainos kultūros centro įkūrėju, naujų idėjų 
generatoriumi ir pagrindiniu veiklų koordi-
natoriumi Anatoli Ljutjuk ir jo sūnumi Nestor. 

Centre veikia senosios popieriaus ir kaligra-
fijos kūrybinės dirbtuvės, darbuotojai papa-
sakojo, kokias veiklas vykdo, pristatė pačių 
gamintus unikalius medžio kūrybos darbus, 
pasidalino patirtimi apie neatitaisomas karo 
Ukrainoje pasekmes jų bendruomenei, apie 
vienijančią kultūros įtaką visoms tautoms ir 
nuolatinį gyvenimą viltimi ir tikėjimu, tad, 
vedini tarptautinius santykius stiprinančios 
idėjos, muziejininkai su centro darbuotojais 
aptarė bendro projekto rengimą, Telšiuose 
pristatant parodą bei organizuojant kaligra-
fijos meistriškumo pamokas-edukacinius 
užsiėmimus, leidžiant lietuviškąją knygos 
„Marijos rauda“ versiją.

Kvalifikacijos kėlimo komandiruotė Že-
maičių muziejaus „Alka“ darbuotojams įnešė 
naujų vėjų, papildė turimą žinių bei idėjų ba-
gažą, o įgytos žinios jau pritaikomos kuriant 
naujos Žemaičių muziejaus „Alka“ ekspozici-
jos naratyvus.                                                        ■

Užsienio kolegos pasidalino gerosiomis praktikomis ir užmezgė ryšius, 
būtinus bendriems darbams ateityje. D. Babilo, D. Kazlauskienės nuotr.

Kaip skelbiama muziejaus tinklalapyje, 
muziejaus bendruomenė pastaraisiais 

mėnesiais gyvena pasiruošimo ir šventinio 
jaudulio nuotaikomis – kitų metų kovo 11 d. 
bus minima muziejaus įkūrimo 100 metų su-
kaktis. Muziejaus, vienos iš seniausių šalies 
kultūros institucijų, istorija glaudžiai susijusi 
su Šiauliais, tad šimtmečiui paminėti skiria-
mos veiklos įvairiais būdais pristatys miesto 
savastį, kultūrą, dvasią bei patį muziejų ir jo 
vietą miesto istorijoje. Ši sukaktis – tai gilių 

tradicijų ir sukauptos patirties įprasminimas 
bei perteikimas visuomenei, kuris teminiais 
renginiais ir veiklomis džiugins šiauliečius ir 
miesto svečius visus 2023 metus.

Jubiliejiniai renginiai kvies išvysti nau-
jausią Šiaulių istorijos muziejaus ekspoziciją, 
parodą „Šiaulių albumas“, veiksiančią 7 mu-
ziejaus padaliniuose, susitikti iškilmingame 
100-mečio minėjimo renginyje, dalyvauti te-
miniuose edukaciniuose užsiėmimuose, Fo-
tografijos muziejaus 50-mečio jubiliejui skir-

Pirmas dovanas išpakuoja dar prieš 
šventę: muziejus ruošiasi pasitikti 
šimto metų gimtadienį

Apsilankius Šiaulių „Aušros“ muziejaus tinklalapyje aus-
rosmuziejus.lt lankytojus pasitinka speciali užsklanda. 

Joje bėga laikas, rodantis, kiek dienų, valandų, minučių ir se-
kundžių liko iki muziejaus šimtojo gimtadienio. Jo dar teks 
palaukti, bet po truputį muziejus išpakuoja dovanas – vie-
name iš padalinių – Fotografijos muziejaus kieme – atidarė 
lauko galeriją, o kitame – Šiaulių istorijos muziejuje – atvirų 
saugyklų ekspoziciją.
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Frenkelio vilos vasaros festivalyje, Europos 
muziejų naktyje ir kituose „Aušros“ muzie-
jaus šimtmečiui dedikuotuose renginiuose 
ir parodose.

Prieš šimtą metų Šiaulių miesto visuo-
menės ir kultūros šviesuoliai kūrė muziejų 
su mintimi, kad jis puoselės ir reprezentuos 
Šiaulių regiono praeities paveldą ir istorinę 
atmintį. Besikeičiant muziejininkų kartoms, 
„Aušros“ muziejaus veikla išsiplėtė tiek Lie-
tuvoje, tiek užsienyje, bet tuo pačiu ir itin 
susikoncentravo į Šiaulių istorijos svarbą. 
Nenuostabu, kad planuojant Šimtmečio vei-
klas, muziejininkai ėmėsi aktualizuoti mies-
to istorinį ir kultūrinį tapatumą, gaivinti gy-
ventojų savitapatybę formuojančią istorinę 
atmintį, stiprinti Šiaulių, kaip 
istorinio miesto, įvaizdį ir presti-
žą, miestiečių paveldosaugines 
nuostatas, kurti estetišką ir kū-
rybišką miesto gatvių aplinką, 
atskleisti senamiesčio dvasią 
bei savitumą.

Istoriniai atminčiai –  
neofreska

Plėtoti istorinės atminties 
ir tapatumo temą „Auš-

ros“ muziejus pradėjo jau dabar. 
Arkoje į Fotografijos muziejaus 
(Vilniaus g. 140) ir Tilžės g. 164 
kiemą sukurta neofreska, kuri įprasmins nau-
ją meninę erdvę Šiauliuose – gatvės galeriją. 
Neofreska sukurta pagal „Aušros“ muziejaus 
rinkiniuose saugomą nežinomo autoriaus 
fotografiją, vaizduojančią žydų šeimą Tilžės 
gatvėje Šiauliuose apie 1935 m. Kūrinys ski-
riamas Šiauliuose iki Antrojo pasaulinio karo 
gyvavusios gausios žydų bendruomenės at-
minimui. Neofreską sukūrė šiaulietiškų šak-
nų turinti dailininkė monumentalistė Lina 
Šlipavičiūtė-Černiauskienė ir ją ant sienos 

perkėlė kartu su metalo dailininke Lauryna 
Kiškyte.

Arkoje sukurta galerija trauks stabtelėti, 
įsižiūrėti, pažinti bei išjausti miesto ir jį kūru-
sių žmonių istoriją per meną. Taip pat atkreips 
dėmesį į istorinę architektūrą, pro kurią gal-
būt kasdien praeinama, neatpažįstant jos is-
toriškumo.

Istorinės audros ne tik pakeitė Šiaulių gy-
ventojų sudėtį – liko mažai senųjų šiauliečių, 
menančių ir galinčių perduoti savo ainiams 
istorinės praeities patirtis ir taip išlaikyti at-
minties tęstinumą, bet pakeitė ir miesto pa-
vidalą, ištrynė ar suniveliavo miesto istorinės 
architektūros, liudijančios miesto istorišku-
mą, paveldą. Tikimasi, kad lauko galerija per 
meną skatins gyventojų ir miesto svečių su-

sidomėjimą, diskusijas, pažinimą, o mieste 
kuriantiems menininkams atsivers nauja er-
dvė kūrybinių sumanymų, interpretuojančių 
miesto istorijos ir tapatumo temas, erdvė.

Atvirų saugyklų ekspozicija

Muziejaus padalinyje – Šiaulių istorijos 
muziejuje (Aušros al. 47) – metų pa-

baigoje atidaryta atvirų saugyklų ekspozicija, 
pristatanti itin turtingus muziejaus rinkinius. 

Naujoje erdvėje pristatomi reikšmingiausi etnografijos bei dailės 
skyrių eksponatai, kaupiami nuo pat muziejaus įkūrimo pradžios. 

Fot.  E. Tamošiūnas, Šiaulių „Aušros“ muziejaus nuotr.

Tarp jų – patys reikšmingiausi etnografijos bei 
dailės skyrių eksponatai, muziejaus „Aukso 
fondas“, parodantis nuo pat muziejaus įkūri-
mo 1923 m. iki šių dienų surinktas vertybes, 
iliustruojančias „Aušros“ muziejaus istoriją.

Atvirų saugyklų ekspozicijoje vyraujan-
čios temos – sakralinis, paprotinis bei taiko-
masis lietuvių liaudies menas, kuris glaudžiai 
siejasi su valstiečių žemdirbių ir kaimo ama-
tininkų krikščioniškąja pasaulėjauta, dvasi-
nėmis ir moralinėmis tautos vertybėmis.

Šiaulių „Aušros“ muziejaus Liaudies 
skulptūros rinkinyje saugomi 1 200 tradici-
nės liaudies skulptūros ir mažosios architek-
tūros eksponatai, surinkti  iš Šiaulių krašto ir 
Žemaitijos apylinkių. Tai vertingas ir gausus 
XVIII–XX a. senosios liaudies skulptūros rin-
kinys.

Ekspozicijoje eksponuojami kunigo, 
skulptoriaus Antano Rimavičiaus (1865–
1933) darbai. Jo kūrinius – nacionalinį Lie-
tuvos turtą – profesoriaus Vytenio Rimkaus 
žodžiais tariant, galima laikyti oficialiosios 
bažnytinės skulptūros ir Šiaurės Lietuvos ir 
Pietryčių Latvijos liaudies skulptūros tarpine 
stilistine grandimi.

Muziejaus tapybos rinkinyje saugoma 
daugiau kaip 100 XVIII a. – XX a. pr. religinio 
pobūdžio senosios liaudies tapybos darbų. 
Populiariausi Jėzaus ir Marijos siužetai. Ko-

Lauko galerijos kūrimas. Fot. E. Tamošiūnas, 
Šiaulių „Aušros“ muziejaus nuotr.

Neofreskos autorės darbų eigoje. Fot. E. Tamošiūnas, 
Šiaulių „Aušros“ muziejaus nuotr.
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lekcijoje yra Lietuvos globėjų – šv. Kazimiero 
ir šv. Jurgio paveikslų, kitų šventųjų atvaiz-
dų – šv. Onos, šv. Barboros, šv. Pranciškaus, 
šv. Antano, šv. Juozapo ir kt. Paveikslai tapy-
ti ant drobės, medžio, skardos, aliejiniais ir 
temperos dažais.

Atvirų saugyklų ekspozicijoje dėmesį 
patraukia ir XIX–XX a. senoji ir profesionalioji 
keramika ir XX–XXI a. tautodailė. Nuo puodų, 
dubenų, vazų iki  nedegto molio skulptūrė-
lių, švilpukų. Itin unikali eksponuojama ąso-
čių kolekcija.

Čia pat ir gausiai ornamentuotos prie-
verpstės, rankšluostinės, senoji mūsų krašto 
tekstilė, didesnės apimties eksponatai: krai-
čio skrynios, spintos, indaujos, kėdės. Tauti-
niai sijonai, marškiniai, liemenės, juostos, ka-
klaraiščiai, pirštinės, šiaudinės skrybėlės ir kt. 
aprangos detalės paliudys moterų nagingu-

mą bei kūrybiškumą. Eksponuojamas ir rašy-
tojos Šatrijos Raganos tautinis kostiumas bei 
muziejaus įkūrėjo Pelikso Bugailiškio ryšėtas 
kaklaraištis. O kur dar gausios Užgavėnių 
kaukių, margučių kolekcijos!

Atvirų saugyklų ekspozicijoje įspūdis ku-
riamas pasitelkiant gausos efektą. Didžioji 
dalis eksponatų pateikiami iki lubų sumon-
tuotose vitrinose, kurios tarsi atstoja sie-
nas. Vitrinos permatomos, apšviestos, todėl 
galima lengvai apžiūrėti eksponatus iš visų 
pusių. Atviros saugyklos leidžia lankytojams 
parodyti kur kas daugiau ir įvairesnių muzie-
juje saugomų eksponatų, nei yra eksponuo-
jama įprastoje ekspozicijoje. Lietuvoje jos 
dar laikomos naujiena, tokiomis gali pasigir-
ti nedažnas muziejus.                                                  ■

Lauko galerijos kūrėjai, įgyvendintojai ir sumanytojai.  
Fot. E. Tamošiūnas, Šiaulių „Aušros“ muziejaus nuotr.

torikams, nei Kauno miesto tyrinėtojams. Tačiau kartu su 
paroda „Antanas Ingelevičius: kūrėjas ir miestas“ išleistas pa-
rodos katalogas šiek tiek praskleidžia paslapties šydą. Dabar 
galima pasakyti, kad A. Ingelevičiui buvo atseikėta talento, 
bet pagailėta šlovės. Visgi akivaizdu, kad šis žmogus-slėpi-
nys ir į dienos šviesą iškeltas jo fotografijų archyvas bus įra-
šyti į Lietuvos fotografijos istoriją.  ■

•  Baroko skulptūros mistika: 
Johanas Georgas Pinzelis 
ir kiti XVIII a. Lvivo meistrai
Katalogo sudarytojai: Vydas 
Dolinskas, Gintarė Tadarovska
(Išleido Nacionalinis muziejus 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys-
tės valdovų rūmai, 2022)

▶ Tai tarptautinės parodos 
„Baroko skulptūros mistika: Joha-

nas Georgas Pinzelis ir kiti XVIII a. Lvivo meistrai“ katalogas. 
Jame publikuojami Johano Georgo Pinzelio (Johann Georg 
Pinsel, apie 1720?–1761?) kūrybos ir Vakarų Ukrainos meni-
nio paveldo tyrinėtojų – prof. habil. dr. Andžejaus Betlejaus 
(Andrzej Betlej), Taraso Vozniako (Taras Vozniak), Boryso 
Šengeros (Borys Shengera) ir prof. habil. dr. Jano K. Ostrov-
skio (Jan K. Ostrowski) – straipsniai. Kataloge pristatoma 20 
įspūdingų medinių, dažniausiai paauksuotų skulptūrų, su-
kurtų nuo XVIII a. pirmos pusės iki XVIII a. pabaigos. Greta J. 
G. Pinzelio darbų pristatomi ir kitų garsių meistrų, tokių kaip 
Antanas Osinskis (Antoni Osiński, kūrė 1747–1764), Jonas 
Obrockis (Jan Obrocki, kūrė 1756–1794), Pranciškus Olens-
kis (Franciszek Oleński, kūrė 1771–1792), bei kelių nežinomų 
to meto skulptorių kūriniai, atspindintys Lvivo skulptūros 
dramatizmą ir mistiką.  ■

• Filius vero unicus... Vaikiški 
Žygimanto Augusto šarvai
Katalogo sudarytojai: 
Krzysztof J. Czyżewski, 
dr. Vydas Dolinskas, 
dr. Živilė Mikailienė
(Išleido Nacionalinis muziejus 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys-
tės valdovų rūmai, 2022)

▶ Tarptautinės vieno šedevro parodos „Filius vero uni-
cus... Vaikiški Žygimanto Augusto šarvai“ katalogas. Katalo-
ge publikuojamas išsamus, gausiai iliustruotas tyrinėtojo, 
lenkų dailės istoriko Kšyštofo Čyževskio (Krzysztof  J.Czyże-
wski) straipsnis, pasakojantis vaikiškų Žygimanto Augusto 
šarvų istoriją. Plačiai nagrinėjamas to meto istorinis kon-
tekstas, Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus 
Žygimanto Augusto (1544/1548–1572) bei jo nuotakos Elž-
bietos Habsburgaitės (1526–1545) sužadėtuvių ir vedybų 
istorija, taip pat nagrinėjami šarvų paskirties ir gamybos 
XVI a. Europoje ypatumai. Kataloginėje leidinio dalyje pri-
statomi vaikiški Žygimanto šarvai ir atskiros jų dalys – šal-
mas, goržetas, antkrūtinis, rankų bei kojų apsaugos ir kt., 
pateikiama detali informacija apie jų matmenis, medžiagas, 
gamybos technikas.   ■

• Justinas Žilinskas, 
Ūla Šveikauskaitė
Bėgliai. Jūrų keliais į Ameriką
(Išleido Lietuvos jūrų muziejus, 
leidykla „Aukso žuvys“, 2022)

▶ Nuotykinis iliustruotas ro-
manas, paremtas gausia istorine 
medžiaga, rekonstruojantis XX a. 
pradžios lietuvių keliones į Jungti-
nes Amerikos Valstijas.

1912-ieji. Jis – gimnazistas, tu-
rėjęs palikti gimnaziją dėl lietuviškos veiklos. Ji – nuskurdusio 
šlėktos dukra, kurios geriausiu atveju laukė vedybos su caro 
valdininku ir ramus gyvenimas provincijoje. Netikėtas šių 
jaunų žmonių susitikimas pakvietė į drąsią ir pavojingą kelio-
nę – per Europą ir Atlantą, iki pat Hadsono žiočių, kur stūk-
so Laisvės statula. Daugybė išbandymų – pradedant išmone 
gauti bilietus ir kirsti sieną, iki kankinamų patikrų muitinėse ir 
negalavimų perpildytame traukinyje ar bangų blaškomame 
laive. Amerika – toli. Laivu kelionė trunka ilgas savaites.  ■

• Išpakuojam! Henrio 
Gaidžio dovana Lietuvai
Katalogo sudarytojai: 
Tadas Šėma, dr. Ina Ėmužienė
(Išleido Lietuvos nacionalinis 
muziejus, 2022) 

▶ Parodos katalogas „Iš- 
pakuojam! Henrio Gaidžio do-
vana Lietuvai“ kviečia atrasti 
muziejaus kasdienybę ir H. L.  
Gaidžio kolekcijoje sukauptus 

eksponatus, pasižvalgyti po improvizuotas eksponatų sau-
gyklas, pažvelgti į parodos kuratoriaus, tyrėjo, muziejininko 
kabinetą. 

H. L. Gaidžio kolekcija, kaupta daugiau kaip 50 metų, –  
įspūdingas karinės ginkluotės ir kariuomenės atributų, ar-
chyvinių ir rašytinių šaltinių rinkinys – nuostabi dovana 
Lietuvos nacionaliniam muziejui ir visai Lietuvai. Rinkiny-
je, kurį sudaro beveik 8000 vienetų, sukaupti eksponatai 
ir memorialijos mena laikus nuo Lietuvos Didžiosios Ku-
nigaikštystės iki mūsų dienų. Kolekcininkas surinko daug 
išskirtinių eksponatų, susijusių su sunaikinta tarpukario 
Lietuvos kariuomene, taip pat lietuviais, tarnavusiais įvairių 
valstybių kariuomenėse. Kolekcijoje gausu karinės apran-
gos, archyvinės ir ikonografinės medžiagos, numizmatinis  
rinkinys.   ■

• Antanas Ingelevičius. 
Kūrėjas ir miestas
Katalogo sudarytojai: 
Gytis Grižas, Vitalija Jočytė, 
Agnė Taliūtė
(Išleido Lietuvos nacionalinis  
muziejus, 2022) 

▶ Fotografo Antano Ingele-
vičiaus pavardė dar iki 2022 metų 
pavasario nebuvo žinoma nei 

akyliems tarpukario Lietuvos fotografijos žinovams, nei is-

Šiaulių „Aušros“ muziejaus informacija
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• Dvasinis skydas: Lietuvos 
kanclerio Alberto Goštauto 
maldynas iš Miuncheno
Katalogo sudarytojai: Vydas 
Dolinskas, Gintarė Tadarovska
(Išleido Nacionalinis muziejus 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
valdovų rūmai, 2022)

▶ Tarptautinę vieno šedevro 
parodą „Dvasinis skydas: Lietuvos 
kanclerio Alberto Goštauto maldy-

nas iš Miuncheno“ lydinčiame kataloge pristatomas iškilaus 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybininko, Lietuvos 
valstybės savarankiškumo gynėjo, Lietuvos Didžiosios Ku-
nigaikštystės didžiojo kanclerio ir Vilniaus vaivados grafo 
Alberto Goštauto (apie 1480–1539) užsakytas ir Mogilos 
cistersų abatijos vienuolio Stanislovo Samostšelniko (lenk. 
Stanisław Samostrzelnik, lot. Stanislaus Claratumbensis, apie 
1480–1541) sukurtas maldynas. Tai meistriškai miniatiūromis 
ir kitais elementais papuošta knyga, pasirodžiusi 1528 m. 
Krokuvoje. Parodos kataloge publikuojamas išsamus šio lei-
dinio sudarytojo, Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų rūmų direktoriaus dr. Vydo Dolinsko 
straipsnis. ■

•  Deima Žuklytė-
Gasperaitienė
Pranas Gasparonis: 
svarstyklės persviro 
meno pusėn
(Išleido Utenos kraštotyros 
muziejus, 2022)
 

▶ Utenos kraštotyros mu-
ziejus išleido leidinį, kuriame 
pirmą kartą išsamiai pristatomas 
iš Utenos krašto kilusio inžinie-

riaus, karininko, skulptoriaus P. Gasparonio (1910–2005) gy-
venimo kelias, atvedęs prie dailės studijų, analizuojama tau-
tiniais motyvais persmelkta autoriaus modernistinė kūryba. 
Leidinys gausiai iliustruotas, papildytas autentiškais Antrojo 
pasaulinio karo pabaigos liudininko prisiminimais. Knygoje 
pasakojama dramatiška išeivijos skulptoriaus gyvenimo isto-
rija, apžvelgiama jo kūryba. 

Knygos prieduose publikuojami anksčiau neskelbti 
Gasparonio tarnavimo Lietuvos Vietinėje rinktinėje prisimi-
nimai „Nevalios keliais“ – juos užrašė pasitraukęs į Vokietiją. 
Dienoraščio formatu atkurtuose pasakojimuose greta as-
meninių pasitraukimo iš Lietuvos detalių pristatoma kariška 
kasdienybė, susirėmimai su Armija Krajova, kalėjimo Salaspi-
lio koncentracijos stovykloje sąlygos ir kita istoriniu požiūriu 
vertinga medžiaga.   ■ 

• Marija Drėmaitė
Arno funcionalizmas. 
Architekto Arno Funko 
(1898-1957) gyvenimas 
ir kūryba
(Išleido Nacionalinis M. K. Čiurlio-
nio dailės muziejus, 2022)

▶ Arno Funkas (1898–1957) –  
vienas įdomiausių ir paslaptingiau-
sių tarpukario Kauno architektų. 

Apie jo gyvenimą̨ išliko mažai žinių, tačiau jo suprojektuo-
ti modernūs elegantiški pastatai pasakoja apie tarpukario 
Lietuvą, Kauną, jo transformaciją, gyventojus ir kasdienybę. 
Knygoje pateikiami Arno Funko biografijos faktai, pristato-
mi gyvenamųjų namų, interjerų, visuomeninių ir pramoni-
nių pastatų projektai. Knygos rengimą ir leidybą finansavo: 
Lietuvos kultūros taryba, Kaunas – Europos kultūros sosti-
nė 2022, Vokietijos–Baltijos kultūrinių ryšių fondas „Boec-
kler-Mare-Balticum-Stiftung“.  ■

• William Kentridge
Tai, ko nepamename
(Išleido VŠĮ Kaunas 2022)
 

▶ Pasaulinio pripažinimo 
sulaukęs, vienas įtaigiausių šiuo 
metu kuriančių menininkų Wil-
liam Kentridge (g. 1955, PAR) pir-
mą kartą pristatomas Lietuvoje, 
Kaune, kur jo litvakiškos kilmės 
šaknys. Užaugęs Pietų Afrikoje, 

įstabios gamtos ir pramoninio kraštovaizdžio kontrastų pa-
žymėtame Johanesburge, kurti šis menininkas pradėjo dar 
apartheido metais, tad jo kūriniai persmelkti vietos jausenos 
ir aštrių temų – žmogaus teisių, rasinės ir turtinės nelygybės, 
revoliucijų, gluminančios akistatos tarp garbingų idealų ir gė-
dingos, į žmogaus orumą pasikėsinančios kasdienybės. Leidi-
nio sudarytoja – Sandra Bernotaitė. ■

• Meno miškas, žad(in)antis 
svajones: Europos parkui – 30
(Išleido Europos parko muziejus, 
2022) 

▶ Trisdešimties sėkmingo 
Europos parko gyvavimo ir veiklos 
metų proga muziejus kartu su lei-

dykla „Terra Publica“ išleido leidinį „Meno miškas, žad(in)antis 
svajones“. Tai tarsi istorinio fotoaparato juostelės negatyvo 
retrospektyvi apžvalga, kurios epicentre – svarbiausi parko 
kūrimosi ir raidos etapai, refleksijos, įsimintiniausi įvykiai.

Gintaras Karosas knygos įžangoje užsimena: „Žodžių de-
rinys Europos parkas man skamba panašiai kaip kas ištartų 
mano vardą ir pavardę. Daugiau kaip trisdešimt metų skirta 
jo kūrybai, o tiksliau – Lietuvos kūrimui. Juk ji kaip mozaika – 
susideda iš to, ką mes joje prasmingo nuveikiame.“ Knygą 
„Meno miškas, žad(in)antis svajones“ galima skaityti taip pat 
ir skaitmeniniu formatu Europos parko muziejaus interneto 
svetainėje.  ■

•  Trakams – 700. Tapatybės 
beieškant: trakiečio DNR
(Išleido Trakų istorijos muzie-
jus, 2021)
 

▶ Trakų istorijos muziejaus 
organizuojami kasmetiniai eks-
librisų kūrėjų konkursai jau tapo 
gražia tradicija. 2021 m. ekslibri-
sų kūrėjų konkurse buvo klausia-
ma, kokia yra trakiečio tapatybė. 

Konkurso tikslas – populiarinti knygos ženklą ir Trakų miestą, 
per istorinę prizmę pavaizduoti Trakų identitetą ir paieškoti 
Trakų, kaip daugiakultūrio miesto, veido istorinio konteksto 
plotmėse, kur svarbios visos – žydų, karaimų, totorių, lenkų, 
rusų – etninės grupės ir bendruomenės.

Konkurse dalyvavo 96 dalyviai, atstovaujantys 29 pa-
saulio šalims. Leidinio sudarytojai: Živilė Barkauskaitė, Renata 
Mečkovskienė, Oleg Ševeliov, Alvyga Zmejevskienė.   ■

 •  Pakruojo dvaro baronų Van 
Der Roppų meno kolekcija: 
straipsnių rinkinys ir 
katalogas
(Išleido Nacionalinis M. K. Čiur-
lionio dailės muziejus, 2021)

▶ Knygoje pristatomos iš-
likusios Pakruojo dvaro baronų 
Von Der Roppų vertybės, šian-
dien saugomos Nacionaliniame 
M. K. Čiurlionio dailės ir Šiaulių 

„Aušros“ muziejuose. Kolekcijos tyrinėtojų Osvaldo Dauge-
lio, dr. Aldonos Snitkuvienės, Ritos Kišonienės straipsniuose 
atskleidžiama rinkinio istorija, vertė, išryškinami vertingiausi 
ir įdomiausi vaizduojamosios bei taikomosios dailės kūriniai. 
Katalogo dalyje pateikiami išsamūs moksliniai duomenys 
apie kūrinių įsigijimą, eksponavimą, restauravimą, šaltinius 
ir publikavimą. Sudarytoja: Aušra Vasiliauskienė. Straipsnių 
autoriai: Osvaldas Daugelis, Aldona Snitkuvienė, Rita Kišo-
nienė. ■

• Egidijus Prascevičius, 
dr. Laura Prascevičiūtė
Burbiškio dvaras. Istorija, 
kultūra, paveldas
(Išleido Daugyvenės kultūros 
istorijos muziejus-draustinis, 2022)

▶ Burbiškio dvaras – unikalios 
kultūros vertybės statusą turintis 

paveldo objektas. Ši knyga yra pirmasis Burbiškio dvaro isto-
rijai ir kultūrai skirtas leidinys, kuriame siekiama aktualizuoti 
dvaro reikšmę, jo kūrimo ir atkūrimo istoriją, populiarinti ir 
išsaugoti čia gyvenusių ir kūrusių asmenybių palikimą bei at-
minimą ateities kartoms. 

Gausiai iliustruotas leidinys – E. Prascevičiaus per 40 
metų kauptų duomenų rezultatas. E. Prascevičius nuo 1981 m.  
ėmėsi Burbiškio dvaro atkūrimo idėjos, rinko medžiagą, 
ikonografinius ir archyvinius šaltinius, užrašinėjo dvare tar-
navusių žmonių pasakojimus, tyrinėjo dvaro istoriją, skelbė 
straipsnius. Knygos bendraautorė dr. Laura Prascevičiūtė nuo 
vaikystės stebėjo dvaro restauravimo ir muziejaus kūrimo 
procesus, ilgainiui nulėmusius pasirinkimą bei siekį tyrinėti 
Lietuvos kultūros paveldo reiškinius. ■

•  Kaunas Stanislovo 
Lukošiaus žvilgsniu: 
tarpukario architektūra
(Išleido Kauno miesto 
muziejus, 2022)
 

▶ Autorių kolektyvo – 
dr. Gediminas Kasparavičius,  
dr. Paulius Tautvydas Laurinaitis, 
dr. Rokas Sinkevičius – pareng-
ta ir gausiai istorinėmis Kauno 
fotografijomis iliustruota knyga 
yra jau antroji publikacija iš se-
rijos, skirtos žymaus fotografo 

Stanislovo Lukošiaus (1906–1997) daugiatūkstantiniam nuo-
traukų, negatyvų ir diapozityvų archyvui, saugomam Kauno 
miesto muziejuje. Šįsyk tema – įvairialypė tarpukario Kauno 
architektūra. Kruopščiai specialistų atrinkta ir jautriai meniš-
kai sudėliota vizualinė medžiaga kuria saulėto, pažangaus, 
ekonominį ir mentalinį šuolį patiriančio tuomečio miesto 
įspūdį. Matome, kaip skirtingi architektūriniai pasirinkimai 
jungiasi tarpusavyje į harmoningą visumą. Akiai patrauklias, 
skirtingas perspektyvas atveriančias nuotraukas lydi istorikų 
ir architektūrologų tekstai, pristatantys jas S. Lukošiaus bio-
grafijos, miesto socialinės ir urbanistinės raidos kontekste.   ■



Ekspozicijų kūrimas


