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leidžiama 2021 m. įgyvendinant 

Lietuvos kultūros tarybos programos 

„Strateginis kūltūros organizacijų finan-

savimas“ projektą

Vytautui Mikalauskui, kino režisieriui ir 
kino istorijos tyrinėtojui, 2021 m. kovo 2 d. 
sukako 100 metų. A. Tarvydo nuotr.

2021 m. vasario–gegužės mėn. jau šeštąjį 
kartą rengiamos Lietuvių kalbos dienos, ku-
riose dalyvauja Lietuvos muziejai. Renginių 
ciklo „Lietuvių kalbos dienos 2021“ plakatas.

Lietuvos nacionalinis muziejus ruošiasi ati-
daryti naują, visus standartus rengti tarp-
tautines parodas atitinkantį padalinį – Isto-
rijų namus. S. Samsono nuotr.

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muzie-
jus 100-mečio proga pristatė naują nuolati-
nę ekspoziciją „Lietuvos dailė 1900–1940“. 
J. Vyšniauskaitės nuotr.

Archeologės Marijos Alseikaitės-Gimbu-
tienės metų proga Vytauto Didžiojo karo 
muziejus parengė virtualią parodą „Marija 
Gimbutienė – Reketės kapinyno tyrinėtoja“. 
A. Tarvydo nuotr. 

Pramonininkas, kultūros rėmėjas dr. Pranas 
Kiznis Nacionalinio muziejaus Lietuvos Di-
džiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų mu-
ziejui perdavė saugoti ir eksponuoti vertin-
gą paveikslų kolekciją. M. Kaminsko nuotr.

Prieš 100 metų, 1921 m. vasario 16-ąją, iš-
kilmingai atidarytas Vytauto Didžiojo karo 
muziejus. VDKM archyvo nuotr.

LMA jau trečius metus įgyvendina veiklas, 
kurias iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros 
tarybos administruojama programa „Strate-
ginis kultūros organizacijų finansavimas“. 
A. Baltėno nuotr.
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Loreta KURMIENĖ

Dar praėjusio šimtmečio 8-ajame dešimtmetyje pradėta 
plėtoti bendruomeniško, atviro visuomenei, į socialinius 

pokyčius reaguojančio muziejaus vizija. Šiandien šią viziją pa-
deda įgyvendinti mobiliosios technologijos.

Gyvename nuolatinio virsmo laikais, 
kai nesibaigiančios naujienos viena 

kitą keičia vienu piršto mostu. Net ir naujie-
nų portalai dažniausiai naršomi perskaitant 
straipsnių antraštes, šiek tiek didesnio dėme-
sio sulaukia tik išskirtinės naujienos. Besikei-
čiančios nuotraukos, vaizdo įrašai, reklamos 
žinutės ir kita informacija nenutrūkstamai 
konkuruoja dėl kiekvienos dėmesio minu-
tės. Šiame begaliniame sraute atsiduria ir 
muziejų kuriamas turinys. Muziejai, norėda-
mi jame būti konkurencingi, privalo atliep-
ti visuomenės poreikius išlaikydami savo 
identitetą ir tradicijas. Juose saugoma žmo-

nijos tapatybės prasmė, tačiau ar muziejaus 
veikla gali būti prasminga, jei jis nesulaukia 
šiuolaikinio žmogaus dėmesio? 

Muziejams reprezentuoti save, komuni-
kuoti su lankytojais, rūpintis turinio rinko-
dara padeda mobiliosios technologijos. Tai 
tapo ypač aktualu 2020 m. pavasarį dėl ko-
ronaviruso pandemijos paskelbus karantiną, 
kai visi turėjo izoliuotis namuose, fizinių kul-
tūros įstaigų durys buvo užvertos ir muzie-
jinės vertybės tapo fiziškai nepasiekiamos. 
Reikia viltis, kad panaši ekstremali situacija 
nebepasikartos, tačiau išgyvenus šį sunkų 
laikotarpį atminties institucijoms reikėtų 

R. Parafinavičiaus nuotr.
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XX a. pabaigoje į spartų mobiliųjų tech-
nologijų tobulėjimo bumą įsitraukę pasau-
lio muziejai įvairiomis priemonėmis bandė 
stiprinti ryšius su savo auditorija ir pritraukti 
naujų lankytojų. Dar 1952 m. Stedelijk mu-
ziejus Amsterdame pirmasis pasinaudojo 
mobiliųjų technologijų teikiamomis galimy-
bėmis ir pristatė radijo audiogidą. Nuo to 
laiko technologiniai sprendimai kasdien to-
bulėjo, tačiau muziejų sau iškeltas klausimas 
nesikeitė: kaip, būnant atminties institucija 
ir kaupiant visuomenės istorinį paveldą, ras-
ti ryšį su modernėjančia ir skubančia visuo-
mene? Muziejinis turinys turi didelę įtaką 
formuojant bendruomenės, miesto, šalies 
ar pasaulio identitetą, ir dažniausiai tai nėra 
pramoginis turinys, todėl muziejininkai susi-
duria su sunkumais jį pristatydami pramogų, 
įspūdžių, neišdildomų potyrių ieškančioms 
visuomenės grupėms. Šiuos iššūkius muzie-
jai bando spręsti pasitelkdami šiuolaikines 
mobiliąsias technologijas.

Mobiliųjų technologijų progresas per 
nepilnus du dešimtmečius pakeitė šiuolaiki-
nės visuomenės kasdienybę. Mobilieji įren-
giniai gali teikti tiesioginę ir visur prieinamą 
prieigą prie žiniatinklio, leidžia kurti ryšius 
socialiniuose tinkluose. Mobiliųjų techno-
logijų techninių privalumų ir jų teikiamos 
pridėtinės vertės panaudojimas muziejams 
padeda ne tik sukurti naujus ryšius su savo 
šalies ar užsienio auditorijomis, bet ir leidžia 
savo erdves praplėsti už fizinio muziejaus 
pastato ribų.   

Muziejus, norėdamas ne tik išlikti istori-
nio paveldo saugojimo vieta, bet ir siekda-
mas šiuolaikinei visuomenei suteikti galimy-
bę save identifikuoti ir suvokti istoriniame 
kontekste, turi užmegzti ryšius su visuome-
nės atstovais. Šiandien šiuolaikinės tech-
nologijos dar iki gyvai susitinkant padeda 
užmezgzti virtualius ryšius – tai suteikia sau-
gumo, pažinimo ir artumo jausmą. Muziejai 

galėtų tuo pasinaudoti kurdami komunika-
cijos kanalus su būsimaisiais lankytojais ir 
išlaikydami ryšį su savo nuolatine auditorija. 
Į muziejų atvykęs lankytojas nori jaustis čia 
laukiamas ir savas. Taip pat ir muziejus, reng-
damas ekspozicijas, pristatydamas aktualias 
parodas, kurdamas technologinius produk-
tus, tikisi sulaukti vadinamosios „naudos“ – 
grįžtamojo ryšio. Jei nors viena pusė nejau-
čia pasitenkinimo, vadinasi, padaryta klaidų 
kuriant institucijos ir jos vartotojo ryšį. Čia, 
kaip ir palaikant bet kokius santykius, svarbu 
įsigilinti į abiejų pusių poreikius – juk niekas 
nenorėtų tęsti netenkinančių santykių. To-
dėl muziejams labai svarbu išsiaiškinti savo 
lankytojų lūkesčius.

Mobiliosios technologijos šiandien mu-
ziejams leidžia smarkiai sumažinti naujų 
produktų kūrimo išlaidų kaštus. Pasaulio at-
minties institucijos, negalinčios pasigirti iš-
skirtiniais meno ar istorijos rinkiniais ir dėl to 
nesulaukiančios didelių lankytojų iš viso pa-
saulio srautų, turi ribotus, nuo valdžios do-
tacijų ar privačių rėmėjų priklausančius biu-
džetus. Tokiems muziejams sudėtinga įsigyti 
ar kurti produktus, skirtus komunikacijai su 
auditorija palaikyti, ekspozicijoms praplės-
ti ar papildyti, vietų rezervavimo ar bilietų 
įsigijimo sistemoms kurti. Laimei, šiandien 
dauguma muziejų lankytojų turi savo mo-
biliuosius įrenginius, todėl muziejams nebe-
reikia investuoti į brangios techninės įrangos 
įsigijimą. Daugelio muziejų ekspozicijose jau 
įprastais tapo QR kodai, mobilieji turai ar pa-
pildytos realybės elementai.

Dauguma didžiųjų pasaulio muziejų 
ne vienus metus, pasitelkdami mobiliųjų 
programų galimybes, ne tik pristato savo 
ekspozicijas, svarbiausius rinkinius ar išskir-
tinius eksponatus, bet ir lankytojams siūlo 
turus po muziejų, kviečia kurti savarankiš-
kus individualius maršrutus. Gautą informa-
ciją lankytojai gali išsisaugoti asmeniniuose 
įrenginiuose ar dalytis socialiniuose tinkluo-
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auditorijos ribas. Mobiliosios aplikacijos su-
teikia būtiną informaciją, palengvina išanks-
tinių lankymo bilietų įsigijimą ir daugeliu 
aspektų atstoja muziejų interneto svetaines. 
Išskirtines mobiliąsias programas „Google 
Play“ parduotuvėje siūlo didelė dalis Jungti-
nių Amerikos Valstijų, Azijos šalių muziejų. Iš 
Europos muziejų šioje srityje išsiskiria Luvro 
muziejus Paryžiuje, TATE muziejus Londone, 
RIJIKS muziejus Amsterdame, kai kurie Vo-
kietijos muziejai. 

Muziejus, kaip ir bet kuri kita viešojo ar 
privataus sektoriaus organizacija, norėda-
mas pasiekti savo tikslinę auditoriją, turi 
susikurti aiškią mobiliosios visuomenės 
įtraukimo viziją, išsikelti tikslus ir apgalvoti 
uždavinius šiems tikslams pasiekti. Šie išvar-
dyti veiklos žingsniai apima organizacijos 
vadybos sritį, kurią sudaro strateginis pla-
navimas, ilgalaikių koncepcijų strateginėms 
veiklos sritims nustatymas, veiksmingų 
sisteminių struktūrų sukūrimas, diegimas ir 
palaikymas. Atsižvelgiant į tradicinius mu-
ziejams keliamus uždavinius ir siekiant išlai-
kyti ar kurti ryšį su mobiliosios visuomenės 
individais, reikia numatyti aiškius vadybos 
veiklos principus. 

Muziejus, kaupdamas ir puoselėdamas 
istorinį, archeologinį, etnografinį, meno 
technikos ar kt. paveldą, pasitelkdamas 
žmogiškuosius išteklius bei šiuolaikiškus 
vadybos principus, galėtų įsilieti į populia-
riosios kultūros srautą. Tuo tikslu adminis-
tracija turėtų kurti strateginius veiklos pla-
nus, kuriuose atsispindėtų ne tik darbo su 
muziejiniu paveldu planai, esamų ar naujų 
muziejaus lankytojų išlaikymo būdai, bet ir 
darbuotojų motyvacijos bei kvalifikacijos 
kėlimo atsižvelgiant į rinkos poreikius prie-
monės. Neretai rengiant ir vertinant mu-
ziejaus strateginius planus ir aktualizuojant 
institucijos trūkumus esminis dėmesys ski-

riamas finansiniams aspektams nekreipiant 
dėmesio į galimus žinių, kompetencijų, kva-
lifikacijos trūkumus ar neefektyvų vadovavi-
mą. Muziejaus administracijai identifikavus 
galimus trūkumus, užsibrėžus veiklos tikslus, 
suformavus kolektyvinę institucijos tapaty-
bę, tampa daug lengviau konkuruoti mobi-
liosios rinkos erdvėje. 

Sklandesnį ir greitesnį muziejų įsiliejimą 
į mobiliųjų technologijų rinką paskatintų 
papildomas nebiudžetinis finansavimas. Pa-
rengti ir sukurti konkurencingą produktą rei-
kia ir pakankamų žmogiškųjų išteklių, ir ne-
menko finansinio pagrindo. Paskatą tokiems 
siekiams įgyvendinti suteikia dalyvavimas 
įvairiuose projektuose. Kad projektų paren-
gimo ir pateikimo procesai vyktų sklandžiai, 
reikia tiksliai ir aiškiai identifikuoti tikslus, su-
kurti įgyvendinamą strateginį planą, suburti 
darnią, kompetentingą, motyvuotą koman-
dą, kurią turėtų sudaryti skirtingų sričių spe-
cialistai, į bendrą projekto rezultatą įnešan-
tys savo indėlį. Idealiu atveju prie komandos 
galėtų prisijungti ir įmonės, kuriančios mo-
biliąsias technologijas, atstovas. Stiprinant 
komandos narių tarpusavio pasitikėjimą 
gimsta novatoriškos idėjos, atsiranda tikslas 
įgyvendinti siekius bei sklandžiai prisitaiky-
ti prie kylančių iššūkių. Vis dėlto vertinant 

Šiaulių „Aušros“ muziejaus archyvo nuotr.
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panašių produktų kūrimo ir įgyvendinimo 
projektus tenka pastebėti, kad dažnai mu-
ziejuose trūksta technologijas išmanančių 
žmonių. Neretai projekto komandą sudaro 
vos pora muziejininkų, o kartais projekto 
idėją sugeneruoja ir paraišką rengia vienas 
asmuo, todėl dažnai parengiami primityvūs, 
vienpusiški ir ne visada tikslinės auditorijos 
poreikius atitinkantys projektai. 

Nuo žmogiškųjų išteklių priklauso, ar 
muziejus sugeba operatyviai reaguoti į kin-
tančios visuomenės poreikius. Deja, negalė-
damos pasiūlyti konkurencingo atlyginimo, 
muziejų administracijos neįstengia pritrauk-
ti motyvuotų, kompetentingų, šiuolaikinės 
rinkodaros ir komunikacijos principus išma-
nančių specialistų. Juos išlaikyti gali padėti 
nebent muziejuje darbuotojams kuriama 
pridėtinė vertė. 

Įgyvendindami įvairius projektus Lie-
tuvos muziejai pereina prie skaitmeninių 
eksponatų aprašymo bei inventorizavimo 
sistemų, todėl Lietuvos muziejų informaci-
jos, skaitmeninimo ir LIMIS centro iniciatyva 
kiekvienais metais muziejininkams rengiami 

muziejinių vertybių skaitmeninimo kompe-
tencijų kėlimo kursai, bet jie apsiriboja eks-
ponatų skaitmeninimo principų pristatymu 
ir perėjimu nuo popierinės eksponatų in-
ventorizacijos prie skaitmeninės jų apskai-
tos. Lietuvos muziejų asociacija taip pat porą 
metų organizavo rinkodaros ir komunikaci-
jos mokymus, kuriuose galėjo dalyvauti tik 
dalis suinteresuotų specialistų. Atsižvelgiant 
į tai, kad kvalifikacijos tobulinimo galimybės 
yra ribotos, nereikia tikėtis greitų pokyčių 
įgyvendinant mobiliųjų technologijų diegi-
mu paremtas muziejų komunikacijos ir rin-
kodaros strategijas.   

Muziejaus veidas neišvengiamai keičiasi ir 
keisis. Globaliai visuomenei reikia muziejaus 
patyrimo formų, kurių neapriboja konkreti 
fizinė vieta. Turėdamas ir kaupdamas muzie-
jinių vertybių potencialą, jį skaitmenindamas 
ir dalydamasis informacine baze, fizinis mu-
ziejus prasiplės iki virtualaus, nebūtinai turin-
čio realią egzistavimo vietą, bet savo turiniu 
reikšmingai papildančio kiekvieno individo 
kultūrinės atminties poreikius.              ■

R. Parafinavičiaus nuotr.
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Rasa AUGUTYTĖ
Lolita VALUŽIENĖ

Asociacija projektinę veiklą organi-
zuoja trimis pagrindinėmis priorite-

tinėmis veiklos kryptimis: muziejų specialis-
tų kvalifikacijos tobulinimo organizavimas; 
kultūros paveldo sklaidos, kultūrinio tu-
rizmo, neformalaus švietimo ir edukacinių 
programų įgyvendinimas bei sklaida; mu-
ziejaus, kaip visuomenei patrauklios, šiuo-
laikiškos institucijos, ir juos atstovaujančios 
organizacijos, įvaizdžio formavimo įrankių 
bei priemonių kūrimas.

Kvalifikacijos tobulinimas ir                        
metodinės medžiagos leidyba

Asociacijos Vadybos sekcija, rūpin-
damasi muziejų darbuotojų kvali-

fikacija, 2019–2020 m. organizavo muziejų 
specialistų stažuotes Lenkijoje aplankant 
inovatyviausius šios šalies muziejus, taip pat 
seminarą, skatinantį kurti lankytojų pakarto-
tinio grįžimo į muziejus strategijas, ir tarp-
tautinį forumą „Muziejus – pokyčio jėga“, ku-
riame diskutuota apie esminius Baltijos šalių 
regiono ir Europos muziejams kylančius po-
kyčių valdymo iššūkius.

2021 m. Vadybos sekcija planuoja išleisti  
aktualų verstinį leidinį, pristatantį kasdienes 
muziejines veiklas ir jų analizę – „Muziejaus 
pagrindai. Tarptautinis vadovas“ (Museum 
Basics. The International Handbook, London, 
New York: Routledge, 2018, 4th ed.). Taip pat 
numatyta organizuoti muziejų specialistų 
nuotolinius mokymus. Kvalifikacijos tobu-

Lietuvos muziejų asociacija (LMA) jau trečius metus įgyvendi-
na veiklas, kurias iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros tary-

bos administruojama programa „Strateginis kultūros organiza-
cijų finansavimas“. 

linimo programos tikslas – sistemingai ir 
nuosekliai gilinti muziejų darbuotojų žinias 
ir ugdyti kompetencijas, aktualias dabarti-
nėje darbo rinkoje. Planuojama, kad moky-
muose dalyvaus 300 muziejininkų. Atrinkta 
10 temų, apimančių visų muziejinės veiklos 
grandžių specifiką – nuo rinkinių vadybos iki 
lankytojų aptarnavimo kultūros. 

Kultūrinių kraštovaizdžių akiratyje –   
parkų ir sodų menas

Lietuvos muziejų kelio (LMK) plėtros 
antrasis etapas (2019–2021 m.) vykdo-

mas kaip nacionalinės kultūrinės tapatybės 
formavimo ir puoselėjimo programa „Tėvynės 
ieškojimas“, skirta Lietuvos Respublikos atkū-
rimo 1990 m. kovo 11 d. 30-mečio sukakčiai 
2020 m. pažymėti. LMK naujojo ciklo koncep-
cija grįsta žmogaus santykiu su Tėvyne, jos 
kultūros erdvėmis, kultūriniais objektais, visu 
kultūriniu kraštovaizdžiu, kuris formuojasi tik 
tada, jei to ryšio siekiama sąmoningai, kryp-
tingai, asmeniškai, natūraliai. 

2019 m. visuomenei pristatyta LMK tema 
– „Lietuvos kraštovaizdžiai: vandenų kultū-
rinė atmintis“, 2020 m. – „Lietuvos krašto-
vaizdžiai: kalnų ir kalvų kultūriniai reginiai“,    
2021 m. LMK kvies pažinti kultūrinius kraš-
tovaizdžius per istorinių parkų ir sodų meną. 
Šiuo projektu LMK siekia atgaivinti šių parkų 
ir sodų kultūrinę atmintį – surasti ir įvairiomis 
formomis papasakoti asmenybių likimus, 
objektų sukūrimo, jų sunykimo ir kt. istorijas; 
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parodyti muziejuose išsaugotas vertybes; 
pristatyti naujausius mokslo tyrimus ir meno 
kūrinius apie istorinius parkus ir sodus; susi-
tikti su parkų savininkų palikuonimis, parkų 
tyrinėtojais ir žinovais. 

2021 m. programa siekiama sukurti rea-
lų kultūros kelią, planuojant maršrutus nuo 
objekto prie objekto. Atsižvelgiant į Covid-19 
epidemiologinę situaciją, programa, įprastai 
atsiverianti lankytojams Tarptautinę muzie-
jų dieną – gegužės 18-ąją, bus įgyvendina-
ma per trumpesnį laiką, t. y. liepos 2–rugsėjo      
26 d., renginius koncentruojant į savaitgalius 
bei juos organizuojant atvirose parkų ir sodų 
erdvėse. Planuojama, kad programos rengi-
niai Žemaitijoje vyks liepos 2–25 d., Mažojoje 
Lietuvoje liepos 26– rugpjūčio 8 d., Sūduvo-
je (Suvalkijoje) rugpjūčio 9–22  d., Dzūkijoje 
– rugpjūčio 23– rugsėjo 5 d., Aukštaitijoje – 
rugsėjo 6–26 d. Programos uždarymas pla-
nuojamas rugsėjo 27 d., Pasaulinę turizmo 
dieną, Trakų istoriniame nacionaliniame par-
ke ir Užutrakio dvaro rūmuose.

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio keliu

Nuo 2019 m. gegužės LMA ir partne-
rių įgyvendinamas M. K. Čiurlionio 

kelias (toliau – Čiurlionio kelias)  yra kultūros 
kelio projektas, aktualizuojantis Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio asmenybės ir jo kū-
rybos svarbą. Jį sudaro dailininko, kompozi-
toriaus, kultūrininko M. K. Čiurlionio asme-
nybės memorialinių objektų, jo atminimą 
įprasminančių ženklų bei gyvenimą ir kūry-
bą menančių vietovių visuma, sujungianti 
objektus (per 100 vnt.), esančius Vilniaus, 
Kauno, Druskininkų, Palangos miestuose ir 
Varėnos, Rietavo, Plungės rajonuose. Čiurlio-
nio kelias veikia kaip nuolatinis objektų lan-

kymo maršrutas (apie 500 km). 
2021 m. planuojamos Čiurlionio kelią ak-

tualizuojančios ir nacionalinę plėtrą bei tarp-
tautinio maršruto atsiradimą skatinančios 
veiklos. Gegužės 24–30 d. visuose 7-iuose 
Čiurlionio kelio miestuose vyks jau tradici-
ne tampanti kultūrinės topografijos savaitė 
„Čiurlionio Lietuva“. 

Pirmosios topografinės savaitės progra-
ma, įgyvendinta 2019 m., rėmėsi Čiurlionio 
muzikiniu palikimu, antroji, organizuota 
2020 m., – Čiurlionio tapybos palikimu. Šiais 
metais rengiama trečiosios kultūrinės topo-
grafijos savaitės programa siekiama aktua-
lizuoti M. K. Čiurlionio literatūrinį palikimą. 
Kiekviename mieste sudarant kultūrinę pro-
gramą bus pasiremta išlikusiais jo literatūri-
niais kūriniais ir amžininkų atsiminimais apie 
menininką, taip iš užmaršties ištraukiant 
gyvą M. K. Čiurlionio portretą. Muzikinėje 
programoje taip pat bus derinami Čiurlionio 
ir jo amžininkų kūriniai, kuriuose atsiskleis 
stilistinis Čiurlionio epochos kontekstas. 

Š. m. rugsėjį, pažymint Čiurlionio gim-
tadienį, kiekviename mieste bus rengiamos 
įvairios Čiurlionio laiškų skaitymo iniciaty-
vos, kurios taip pat atsispindės ir interneto 

M. K. Čiurlionis (1875–1911). Kompozicija. 1903. 
Paveikslas tapo nacionalinio projekto „Lietuvos 

muziejų fenomenai: eksponatas – nešantis laimę ir 
viltį“ ikona. Jame pavaizduota tai, kuo mūsų 

pasaulis serga ir, kas jį galėtų išgelbėti.
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palanki, planuojama organizuoti ekskursijas 
pagal detalius lankomų vietų žemėlapius, 
lankytojus kvies edukacinės Čiurlionio gyve-
nimo ir kūrybos pažinimo programos. 

Archeologijos paveldas muziejuose

Asociacijos Rinkinių mokslinio tyrimo 
sekcija kasmet organizuoja moks-

lines-praktines konferencijas, skirtas kultū-
rinės atminties ir paveldo sklaidai. Pasiren-
kama vis kita aktuali tema ir konferencijos 
vieta – muziejus. Tradiciškai rengiamas ir 
publikuojamas spausdintinis konferencijos 
leidinys „Lietuvos muziejų rinkiniai“. 

2021 m. organizuojamos XXIV konferen-
cijos tema – „Archeologijos paveldas Lietu-
vos muziejuose“.  Šį kartą muziejininkai, ar-
cheologai, kiti kultūros paveldo specialistai 
kviečiami aptarti archeologinių kolekcijų 
formavimo, ekspozicijų ir parodų rengimo 
problematiką, nagrinėti originalo ir rekons-
trukcijos santykio muziejaus ekspozicijose, 
parodose, gyvosios archeologijos edukaci-
nėse šventėse temas, apžvelgti archeolo-
ginio artefakto (radinio) kelią iki muziejinio 
eksponato. 

Planuojama konferencijos vieta – Valsty-
binio Kernavės kultūrinio rezervato Kerna-
vės archeologinės vietovės muziejus, tačiau 
priklausomai nuo epidemiologinės situaci-
jos ji gali būti organizuojama ir per nuotolį.

Atrask savo kraštą muziejuje

Asociacijos Švietimo sekcijos jau tre-
čius metus kuriama virtuali eduka-

cinių programų / pamokų platforma „Atrask 
savo kraštą muziejuje“ skirta mokiniams 
muziejinių vertybių pagalba gilinti bendrojo 
ugdymo metu įgyjamas kompetencijas. 

2019–2020 m. organizavus pirmąjį ir 
antrąjį edukacinių programų / pamokų kū-

rimo etapą, remiantis muziejinių rinkinių ir 
ekspozicijų medžiaga sukurtos 25 virtualios 
pamokos. Nuotolinio mokymosi platforma 
prieinama ir atvira kiekvienam besidomin-
čiam Lietuvos kultūros paveldu, interneto 
svetainėje www.muziejuedukacija.lt.

Per pandemiją smarkiai išaugo šios sve-
tainės lankomumas, todėl LMA Švietimo sek-
cija 2021 m. tęsia virtualių pamokų kūrimą. 
Platformos formavimas vyksta nauju rakursu 
– muziejus ir jų ekspozicijų informacinį ver-
tingumą įvairiomis kūrybinėmis formomis 
atskleidžia patys mokiniai. Tikslinė aktyvių 
dalyvių grupė – 7–11 klasių mokiniai (12–18 
metų) ir jų mokytojai, kurie dirba kartu su 
muziejaus darbuotojais. Įtraukiami ir kūry-
bininkai, kurie įvairiomis formomis pristato 
efektyviausias edukacines muziejų galimy-
bes padėti pažinti gimtąjį kraštą. 

Lietuvos muziejų fenomenai

Lietuvos muziejai, 2020 m. dėl Co-
vid-19 pandemijos negalėdami lan-

kytojų pakviesti į Tarptautinės muziejų die-
nos renginius, visuomenei parengė virtualų 
nacionalinį projektą „Lietuvos muziejų fe-
nomenai“, kuris kvietė „atrasti“ ir pažinti Lie-
tuvos istoriją, kultūros ir technikos paveldą, 
gamtą ir meną per išskirtinius eksponatus 
– simbolius. Į iniciatyvą kurti vaizdo siužetus 
įsijungė beveik 80 muziejų. Sukurta nacio-
nalinio projekto „Lietuvos muziejų fenome-
nai“ „Youtube“ paskyra. 

2021 m. LMA kartu su Tarptautinės mu-
ziejų tarybos Lietuvos skyriumi (ICOM-LT) 
Lietuvos muziejus ir muziejininkus vėl kvie-
čia dalyvauti bendrame projekte bei vaizdo 
siužetais visuomenei papasakoti apie pačius 
įdomiausius eksponatus. Šiais metais siūlo-
ma vaizdo siužetų tema – „Eksponatas – ne-
šantis laimę ir viltį“. LMA ir ICOM-LT kviečia 
visus muziejus peržvelgti saugomas kolek-
cijas ir visuomenei pristatyti tas vertybes, 

http://www.muziejuedukacija.lt
https://www.youtube.com/channel/UCcGg8-W985lWM3TF2wX6TWA
https://www.youtube.com/channel/UCcGg8-W985lWM3TF2wX6TWA
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vis dar gali būti laikomos optimizmo žadin-
tojomis bei vilties nešėjomis. 

Tikimasi, kad šis bendras muziejų pro-
jektas puikiai derės ir su ICOM paskelbta 
2021 m. Tarptautinės muziejų dienos tema 
„Muziejų ateitis: sugrįžti ir atsinaujinti“, kuri 
sutelkta į muziejaus ateities permąstymą, 
siekiant įveikti dabartinius pasaulio iššū-
kius, eksperimentuoti su naujais ir hibridi-
niais kultūros sklaidos modeliais bei įtvirtinti 
svarbų muziejų vaidmenį kuriant modernią 
ir tvarią ateitį. 

Švietimo inovacijų  paroda „Mokykla“

Vienas svarbiausių LMA veiklos už-
davinių yra glaudinti muziejų ryšius 

su švietimo ir mokymo institucijomis. Nuo     
2013 m. kasmetis dalyvavimas parodoje „Mo-
kykla“ yra vienas pagrindinių ir didžiausių 
LMA edukacinės veiklos projektų, sudarantis 
galimybes pedagogus ir mokinius išsamiau 
supažindinti su Lietuvos muziejų edukacine 
veikla.

Įprastai Lietuvos muziejų dalyvavimas 
parodoje organizuojamas dviem tarpusavy-
je susijusiomis kryptimis: 

1. Muziejai, LMA nariai, dalyvauja švieti-
mo inovacijų parodoje „Mokykla“ Jungtinia-
me stende pristatydami naujausias eduka-
cines programas ir ugdymo procesui skirtas 
metodines priemones; 

2. LMA Švietimo sekcija atskiru renginiu 
kitose parodos „Mokykla“ erdvėse švietimo 
bendruomenei pristato edukacinių progra-
mų / virtualių pamokų platformą „Atrask 
savo kraštą muziejuje“ ir kitas muziejinės 
edukacijos naujienas.

2020 m. dėl sudėtingos epidemiologi-
nės situacijos šalyje paroda „Mokykla“ vyko 
tik virtualioje erdvėje. Deja, muziejams 
virtualus parodos formatas, kai nėra gyvo 
bendravimo, nepasiteisino. Kaip š. m. lapkri-

čio mėnesį vyks paroda, kol kas neaišku. 

Tarptautinis bendradarbiavimas

Bendradarbiavimas su Europos muzieji-
nių organizacijų tinklu (NEMO) ir ICOM 

bei jos nacionaliniu skyriumi užtikrina infor-
macijos apie tarptautinius muziejinius proce-
sus sklaidą ir mainus, Lietuvos muziejų veik-
los pristatymą tarptautinei bendruomenei. 

LMA narystė ir pastaruoju metu ypač ak-
tyvus bendradarbiavimas su NEMO atveria 
labai aktualią tarptautinę veiklos dimensiją, 
leidžiančią ne tik jaustis Europos muziejų 
ir / ar kultūros paveldo tinklo dalimi, bet ir 
aktyviai dalyvauti tarptautiniuose procesuo-
se. Šiais metais, kaip ir anksčiau, numatoma 
NEMO naujienlaiškiui rengti kasmėnesinius 
pranešimus apie LMA ir jos narių veiklą, 
dalyvauti Europos muziejinių organizacijų 
vadovų veikloje, taip pat metinėje NEMO 
konferencijoje, kuri š. m. lapkričio 14–17 d. 
turėtų vykti Baku, Azerbaidžane.

Informacijos sklaida el. leidiniuose

Muziejinės, edukacinės, kultūros pa-
veldo informacijos sklaidą LMA 

įgyvendina per administruojamus informa-
cijos sklaidos kanalus: el. žurnalo „Lietuvos 
muziejai“ leidybą ir internetines svetaines 
www.muziejuedukacija.lt, www.museums.
lt, www.muziejukelias.lt, www.ciurlionioke-
lias.lt. Didelis privalumas, kad informacijos 
sklaidos veiklos gali būti saugiai vykdomos 
ir pandeminės situacijos metu.

Tenka apgailestauti, kad dalis LMA veiklų 
dėl Covid-19 pandemijos liks neįgyvendin-
tos. Vis dėlto, nepaisant esamos situacijos, 
2021 m. numatytos LMA strateginės pro-
gramos veiklos toliau kuria pridėtinę vertę 
visuomenei, ugdo ir gilina muziejininkų ge-
bėjimus, skatinančius naujas kultūros edu-
kacijos iniciatyvas.           ■

http://www.muziejuedukacija.lt
http://www.museums.lt/
http://www.museums.lt/
http://www.muziejukelias.lt
http://www.ciurlioniokelias.lt
http://www.ciurlioniokelias.lt
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Irmina PRYVALOVA

Radvilų miestu neretai vadinami Kėdainiai siekia išsaugoti 
vienos įtakingiausių ir turtingiausių Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštystės didikų giminių paveldą.

Mokslininkai ir istorikai kelia klau-
simą – kiek iš tiesų kunigaikščių 

Radvilų giminės atstovų palaikų ilsisi Kėdai-
nių evangelikų reformatų bažnyčios kripto-
je? Atsakymo ieškoma įgyvendinant Kėdai-
nių krašto muziejaus projektą „Kunigaikščių 
Radvilų paveldo Kėdainiuose ir Nesvyžiuje 
išsaugojimas bei pritaikymas turizmo reik-
mėms“, finansuojamą Lietuvos, Latvijos ir 
Baltarusijos bendradarbiavimo abipus sie-
nos programos. Projekto partneris – Nacio-
nalinis istorijos ir kultūros muziejus-drausti-
nis „Nesvyžius“ (Baltarusija).  

Šio projekto darbai – kunigaikščių Radvi-
lų kriptos ir sarkofagų restauravimas, is-
toriniai, archeologiniai ir antropologiniai 
tyrimai, modernios ekspozicijos įrengimas 
bažnyčioje.

Galvosūkis istorikams ir mokslininkams

Kėdainių evangelikų reformatų baž-
nyčia – viena seniausių ir didžiausių 

protestantų bažnyčių buvusioje Abiejų Tau-
tų Respublikoje. Šių maldos namų statytojų 
ir miesto savininkų didikų Radvilų šeimos 
kriptoje, esančioje bažnyčios rūsyje, saugo-
mi 6 unikalūs XVII a. sarkofagai – naciona-
linės reikšmės dailės ir istorijos paminklai. 
Tai – kunigaikščių Kristupo Perkūno (1547–
1603), Jonušo (1612–1655), Mikalojaus 
(1610–1611), Jurgio (1616–1617), Stepono 
(1624–1624) ir Elžbietos (1622–1626) Radvi-
lų sarkofagai.

„Istoriniai tyrimai ir dokumentai rodo, 
kad Kėdainiuose tikrai buvo palaidoti Jonu-

šo Radvilos ir visų vaikučių tėvai – Kristupas 
II Radvila ir Ona Kiškaitė Radvilienė, taip pat 
ir jų dukra bei Jonušo, Mikalojaus, Jurgio, 
Elžbietos ir Stepono Radvilų sesuo Kotryna 
Radvilaitė Hlebavičienė (1614–1674). Bažny-
čioje iš viso buvo palaidoti 9 Radvilų giminės 
atstovai, bet sarkofagai tėra 6, – reziumuo-
ja Kėdainių krašto muziejaus direktorius Ri-
mantas Žirgulis. – Yra tik Jonušo ir Stepono 
palaikai, ir labai didelis klausimas, ar yra Kris-
tupo Radvilos Perkūno, nes jo sarkofage rasti 
keturių žmonių palaikai. Nėra ir trijų vaikučių 
– Jurgio, Mikalojaus ir Elžbietos palaikų. Tai 
iki šiol – didelis galvosūkis.“

Galvosūkį narplioja                                         
Vilniaus universiteto mokslininkai

Vilniaus universiteto (VU) Istorijos ir 
Medicinos fakultetų mokslininkų ko-

manda tyrimus pradėjo 2019 m. liepos mė-
nesį, kuomet buvo atverti Radvilų mauzo-
liejuje saugomi sarkofagai. Kaip jau minėta, 
mokslininkai palaikus rado tik trijuose sar-
kofaguose. Antrajame tyrimų etape iš antro-
sios kriptos buvo surinkti, sutvarkyti, ištirti 
bei aprašyti senųjų Kėdainių miesto gyven-
tojų palaikai.

Mokslininkai turi tikslą ištirti, kurie palai-
kai priklauso Kristupui Radvilai Perkūnui ir ar 
iš tiesų sarkofaguose Nr. 2 ir Nr. 3 ilsisi, kaip 
tikėtina, Jonušo Radvilos ir Stepono Radvi-
los palaikai. Dar vienas mokslininkus domi-
nantis klausimas – palaikų būklė. 

Iš viso ištirti 31 individo kūnai.  „Pirmiausia 
palaikai buvo išdžiovinti, po to atlikti kom-
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piuterinės tomografijos ir kiti tyrimai. Pats 
svarbiausias momentas – kaulų ir minkštųjų 
audinių mėginių paėmimas genetiniams ty-
rimams siekiant nustatyti šeimyninius ryšius, 
patogenus (kokiomis ligomis sirgo), mitybą 
ir t. t.“, – pasakoja dr. Justina Kozakaitė.

VU mokslininkai linkę manyti, kad Jonu-
šo Radvilos sarkofage esantys palaikai pri-
klauso būtent šiam didikui, tačiau tai dar turi 
patvirtinti genetiniai tyrimai. „Atidengus sar-
kofagą rasti puikiai išsilaikę palaikai – jie išsi-
skyrė iš bendro konteksto, pažeidimai buvo 
minimalūs. Jie priklausė suaugusiam vidu-
tinio amžiaus vyrui. Svarbu akcentuoti, kad 
apžiūros metu pilvo srityje pastebėtas arkos 
formos susiūtas pjūvis – tai kol kas vieninte-
lis rastas balzamavimo atvejis“, – komentuo-
ja mokslininkė. Įdomu, kad kūno vidus buvo 
prikimštas į pakulas panašios medžiagos. 
Paimtas nedidelis mėginys, kad būtų galima 
daugiau sužinoti apie naudotas balzamavi-
mo priemones. 

Viltis – genetika

Kompiuterinė tomografija atskleidė, 
kad sarkofage Nr. 3 rasti kūdikio iki 

vienerių metų amžiaus palaikai. Spėjama, 
kad čia buvo palaidotas Steponas Radvila. 
Tyrimo išvados ypač svarbios siekiant nu-

statyti, kur yra Kristupo 
Radvilos Perkūno palai-
kai. Atvėrus jo sarkofagą 
rasti kelių asmenų palai-
kai, kuriuos ištyrę moks-
lininkai nustatė, kad nė 
vieni iš jų neatitinka apie 
šį didiką turimų duome-
nų.

„Suformulavome ker-
tinius uždavinius: Kristu-
po Radvilos identifikacija, 

Jonušo ir Stepono Radvilų tapatybės patvir-
tinimas, taip pat surinkome turimus duome-
nis apie Radvilų giminystės ryšius. Visą šią 
informaciją kartu su nedideliais kaulų mėgi-
niais išsiuntėme į Kanadą, MacMasterio uni-
versiteto genetikams. Jei pasitvirtins dviejų 
Radvilų giminystės ryšys – kad Jonušas ir 
Steponas yra broliai, tai taptų labai tvirtu 
atskaitos tašku genetikams ieškant Kristupo 
Radvilos, nes pastarasis yra jų senelis“, – aiš-
kina dr. J. Kozakaitė. 

Gavę genetinių tyrimų rezultatus VU 
mokslininkai ketina užsiimti kėdainiečių mi-
tybos rekonstrukcija, daugiau sužinoti apie 
juos kamavusias ligas, taip pat apie balza-
mavimo tradicijas. 

Dėlionė – iš buvusios didybės likučių

Muziejaus direktorius R. Žirgulis ap-
gailestauja, kad daug istorinės 

medžiagos prarasta dėl sovietmečiu vykdy-
tų vandalizmo aktų. Evangelikų reformatų 
bažnyčia buvo tapusi ir grūdų sandėliu, ir 
vaikų sporto mokykla. Ypač žiaurūs niokoji-
mai vyko 1985–1986 metais, kai bažnyčios 
pastate buvusi sporto salė buvo remontuo-
jama ketinant ją paversti koncertų sale. 

„Mumijos buvo mėtomos gatvėje, kelia-
mos į traktoriaus kabiną. Tiesa, Radviloms 
tie aktai gal ir nepakenkė. Kita vertus, galbūt 
kitų Radvilų palaikai dingo anksčiau, nes nuo 

Radvilų sarkofagai. V. Špečkausko nuotr.
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pasauliniai karai, – teigia R. Žirgulis. – Rei-
kia turėti omenyje, kad tai – evangelikų re-
formatų bažnyčia – Kėdainiuose tarpukariu 
šios konfesijos atstovų buvo labai mažai, o 
po Antrojo pasaulinio karo praktiškai neliko. 
Bažnyčia buvo nacionalizuota, nebuvo kam 
ją ginti. Dabar mėginame surinkti buvusios 
didybės likučius.“ 

Perlaidojimai – dėl saugumo

Lietuvos istorijos instituto profesorė 
Raimonda Ragauskienė teigia, kad 

kaltas ne vien sovietmečio vandalizmas. 
Pasak jos, svarbu nepamiršti, kad Kėdainių 
Radvilų kapavietė yra protestantiško palai-
dojimo atvejis. Mokslininkės teigimu, vargai 
dėl laidojimų Radviloms kilo jau jų gyvena-
muoju laikotarpiu. Su protestantišku Kė-
dainių Radvilų mauzoliejumi susijęs Biržų ir 
Dubingių šakos Radvilų laidojimų vietos ne-
stabilumas. 

„Vieta kilnota ne tiek dėl tam tikrų įgei-
džių, bet dėl to, kad ypač įsigalėjus kontrre-
formacijai palaikų saugumo nebuvo galima 
užtikrinti net savo valdose – katalikai iš at-
gautų bažnyčių evangelikų palaikus tiesiog 
išmesdavo. Prisidėjo ir tvano sukeltos ne-
gandos. Neatsitiktinai Boguslavas Radvila 
ir Kotryna Radvilaitė Hlebavičienė šeimos 
atstovų palaikus iš savo nuosavos Vyžuonų 
valdos, kur apie 1656 m. bažnyčia atiteko ka-
talikams, perkėlė į Kėdainius, nes ten buvo 
saugiau. Palaikų perkėlimas vyko visiškai 
slaptai, todėl tikslaus perlaidojimo laiko ne-
žinome“, – pasakoja prof. R. Ragauskienė.

Skyrėsi ir protestantų supratimas apie 
mirusiųjų atminimo įamžinimą. „Kaip bebū-
tų keista, mirusieji nebuvo įamžinami antka-
piniuose paminkluose. Boguslavas Radvila 
buvo pirmasis, kuris fundavo antkapinį pa-
minklą savo žmonai, kaip buvo įprasta kata-
likams. Protestantai Radvilos mirusiųjų atmi-
nimą įamžindavo įrašais sarkofaguose, o ne 
bažnyčiose. Gal dėl to labai sunku atsakyti, 
kiek jų tiksliai palaidota Biržuose ir Kėdai-
niuose“, – svarsto prof. R. Ragauskienė.

Mokytoją palaidojo šalia mokinio

Profesorė taip pat pasidalijo nau-
jausiais savo tyrinėjimų rezultatais. 

Radvilų Kėdainių mauzoliejuje greta Jonušo 
II Radvilos buvo palaidotas jo mokytojas, ku-
nigas Adomas Reinholdas. Pasak prof. R. Ra-
gauskienės, kėdainietiškoje istorijoje bene 
labiausiai neaiškus Kristupo II Radvilos duk-
ters Kotrynos Radvilaitės atvejis – ji ištekėjo 
už kataliko Vilniaus vaivados Jurgio Karolio 
Hlebavičiaus, tačiau liko uoli evangelikė. 

Vis dėlto pavyko pasistūmėti ir šiuo klau-
simu, nes 1691 m. kunigo Danieliaus Mikola-
jevskio rašytas laiškas rodo, kad jos palaikai 
buvo atgabenti į Kėdainius. Taigi, Radvilų 
kriptoje iš viso buvo palaidota 10 asmenų – 
devyni Radvilos ir kunigas Reinholdas.       ■

Vienas iš Radvilų sarkofagų. V. Špečkausko nuotr.
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Šių metų vasario–gegužės mėnsiais šeštąjį kartą rengiamo-
se Lietuvių kalbos dienose vėl dalyvauja Lietuvos muziejai.

Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas 
2015 m. pritarė Valstybinės lietuvių 

kalbos komisijos (VLKK) iniciatyvai rengti 
Lietuvių kalbos dienas. Tikėtasi, kad jos pri-
sidės prie lietuvių kalbos sklaidos Lietuvoje 
ir užsienyje, telks užsienio lietuvių bendruo-
menes, stiprins lietuvių kalbos mokymosi 
motyvaciją Lietuvoje ir užsienyje, didins lie-
tuvių kalbos prestižą. 

Buvo nutarta, kad, atsižvelgiant į lietuvių 
bendruomenių užsienyje veiklos specifiką, 
programa lietuvių kalbai paminėti galėtų 
būti vykdoma laikotarpiu tarp dviejų Lietu-
vai svarbių švenčių – nuo vasario 16 d. iki 
kovo 11 d. Tarp jų – vasario 21 d. – minima 
Tarptautinė gimtosios kalbos diena.

Lietuvių kalbos dienos pirmą kartą su-
rengtos 2016 m. vasario 16–kovo 11 dieno-
mis. Lietuvoje ir užsienyje organizuota dau-

gybė įvairiausių renginių. Vieni iš aktyvių jų 
organizatorių buvo Lietuvos muziejai. VLKK 
itin gerai įvertino muziejų renginių kokybę 
bei aktualumą, tad Lietuvos muziejų aso-
ciaciją (LMA) pakvietė bendradarbiauti ir ko-
ordinuoti muziejų programą. Nuo 2017 m. 
Lietuvių kalbos dienose muziejai dalyvauja 
organizuotai, o renginiai skelbiami LMA in-
terneto svetainėje.

VLKK, atsižvelgdama į šalies epide-
miologinę situaciją dėl Covid-19, pasiūlė                
2021 m. Lietuvių kalbos dienas organizuoti 
vasario–gegužės mėn. Komisija pirmenybę 
siūlė teikti šiais metais Lietuvos Respublikos 
Seimo paskelbtiems Archyvų metams.

46 nacionaliniai, valstybiniai, savivaldy-
bių ir kt. muziejai parengė išradingą pro-
gramą, kurioje – parodos, renginių ciklai, 
edukacinės veiklos šeimoms, popietės, vik-
torinos, žaidimai, filmų peržiūros, virtualūs 
pokalbiai, kūrybos skaitymai. Didžioji dalis 
renginių – virtualūs. Su muziejų programa 
susipažinti galima LMA svetainėje LKD 2021 
renginiai Lietuvos muziejuose. Visas Lietuvių 
kalbos dienų 2021 m. renginių planas skel-
biamas VLKK svetainėje Lietuvių kalbos die-
nų planas (2021).                ■

Žemaičių dailės muziejaus archyvo nuotr.

LMA informacija

Renginių ciklo „Lietuvių kalbos dienos 2021“ plakatas.

http://museums.lt/wp-content/uploads/LKD-2021-renginiai-Lietuvos-muziejuose-2.pdf
http://museums.lt/wp-content/uploads/LKD-2021-renginiai-Lietuvos-muziejuose-2.pdf
http://www.vlkk.lt/veikla/lietuviu-kalbos-dienos/lietuviu-kalbos-dienu-planas-2021
http://www.vlkk.lt/veikla/lietuviu-kalbos-dienos/lietuviu-kalbos-dienu-planas-2021
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užliejo socialinius tinklus
Jolita JUREVIČIENĖ

Rokiškio krašto muziejus Lietuvos valstybės atkūrimo dienos 
– Vasario 16-osios išvakarėse paskelbė Trispalvį iššūkį.

Visi stengiamės Vasario 16-ąją pami-
nėti netradiciškai, kūrybingai, išra-

dingai. Idėja paskelbti Trispalvį iššūkį atėjo 
benaršant interneto platybėse, prisiminėme 
ir pavasarį Jorkšyro muziejaus (Jungtinė Ka-
ralystė) organizuotą kuratorių iššūkį. 

Trispalvį iššūkį paskelbėme iki Vasario 
16-osios likus trims savaitėms. Taigi, kiekvie-
nai Lietuvos vėliavos spalvai buvo skirta po 
savaitę. Kolegas muziejininkus kvietėme 
socialinius tinklus nuspalvinti Lietuvos tri-
spalvės spalvomis. Jų ieškoti prašėme savo 
ekspozicijose – siūlėme per karantiną, kai 
negalima lankyti muziejų, visuomenei paro-
dyti tai, ką turime gražiausio. 

Paskelbę pirmąjį įrašą su kvietimu prisi-
jungti prie mūsų iššūkio, nekantriai laukėm, 
ar atsiras įsijungiančių į mūsų, nedidelio 
miesto muziejaus, pasiūlytą žaidimą. Ilgai 

laukti nereikėjo – jau tą pačią dieną iššūkį 
priėmė Angelų muziejus – Sakralinio meno 
centras iš Anykščių. Ledai buvo pralaužti, 
ir spalvų upė pajudėjo. Rezultatai pranoko 
lūkesčius – į iššūkį įsijungė 42 dalyviai. Ak-
tyviausi buvo Alytaus kraštotyros, Angelų, 
Druskininkų miesto, Lietuvos jūrų, Lietuvos 
liaudies buities muziejai.

Geltona, žalia, raudona

Kodėl Lietuvos vėliavą sudaro būtent 
šios trys spalvos? Kai Antanas Žmui-

dzinavičius kūrė atgimusios Lietuvos vals-

Geltonas ąsotis. Rokiškio krašto muziejaus 
archyvo nuotr.

Geltona skardinė. 
Lietuvos liaudies buities muziejaus archyvo nuotr.
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tybės vėliavą, inteligentija tautinių spalvų 
siūlė ieškoti lietuvių austuose audiniuose ir 
juostose. Žalia ir raudona spalvos buvo pa-
sirinktos dėl to, kad jos dominuoja liaudies 
audiniuose, o geltona simbolizuoja aušrą.

Taigi, pirmąją savaitę ieškojome aušros, 
derlingų Lietuvos laukų, banguojančių rugių 
ir kviečių varpomis, spalvos. Ją kartu su ko-
legomis radome renginių plakatuose, knygų 
viršeliuose, paveiksluose, net žuvų akvariu-
muose. Geltonos spalvos gali būti ir ąsočiai, 
drabužiai bei jų eskizai, matavimo įrankiai, 
herbai ir vaško dėžutės, rankšluostinės, 
kanklės, medaliai, taip pat karietos, kumšti-
nės pirštinės, lovatiesės, juostos, gintariniai 
papuošalai, laikrodžiai, sraigtasparnio grote-
lės ar kačpėdėlių puokštelė.

Žalią spalvą – gyvybės simbolį – pamatė-
me kvarco lempos žaliai nušviestame kam-
baryje. Galėjome sukurti net visą jo interje-
rą: ant sienos kabo paveikslai, fotoparodos 
plakatas ir geneologinis medis, ant žalios 
kėdės – vinilinės plokštelės dėklas, saldai-
nių popieriukas, stiklinis butelis, atvirukas, 
banknotai, dokumentai, kryželis, druskinė. 
Lova užtiesta žalia lovatiese, šalia jos pasta-
tyti tokios pat spalvos lagaminas ir medinė 
figūrėlė, nuo lubų nuleistas sietynas-žibalinė 
lempa, kampe – akmuo ir žaislinis kibirėlis. 

Dar radom žalią lėkščių servizą, prijuostę, ar-
notą, žaliomis akimis į mus žvelgė jūrvėžys 
arba jūrų tarakonas.

Raudona – už tėvynę pralieto kraujo 
spalva –  nuspalvinti urmininko namas mu-
ziejaus miestelyje,  laiškas, knygos, atvirukas, 
spektaklio ir kino afišos, reklaminis stendas, 
baldai, knygos, karo mirties dievo kaukė, 
ženklelis, Vyčio ordino ir tautinė juostos, lo-
vatiesė, lempos ropė, frakas, batai, studento 
kepuraitė, drabužių detalės, aplankas-biuva-
ras, obuolys, grafinas, pašto ženklas. 

Buvo ir eksponatų, kuriuose tilpo vi-
sos trys vėliavos spalvos. Norisi paminėti 

Energetikos ir technikos 
muziejaus pasidalytą nuo-
trauką, kurioje užfiksuotas 
1946 m. įrengto elektros 
valdymo pulto skirstyklos 
fragmentas. Nuotrauką ly-
dėjo pasakojimas: „Mato-
mas spalvinis šynų žymė-
jimas atsirado sovietmečiu 
ir išliko nepakitęs iki mūsų 
dienų. Pasakojama, kad 

Žalias lagaminas. Ignalinos  
krašto muziejaus archyvo nuotr.

Raudonas angelas. Angelų muziejaus – 
Sakralinio meno centro archyvo nuotr.
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je elektrinėje apsilankęs saugumietis apti-
ko ką tik geltona-žalia-raudona spalvomis 
nudažytas šynas. Už tai atsakingas asmuo 
atsidūrė KGB kalėjime, o į Maskvą iškeliavo 
skundas. Po kurio laiko gautas atsakymas: 
buvo rašoma, kad dėl buržuazinės Lietuvos 
vėliavos šynų žymėjimas Sovietų Sąjungoje 
nebus keičiamas. Elektrinės darbuotojas grį-
žo į tarnybą, o skirstyklos trispalvės, užtikrin-
tai atlaikiusios visas sovietmečio negandas, 
tebeplazda dar ir šiandien.“

Beveik 200 atvaizdų

Per tris akcijos savaites socialiniuose 
tinkluose pasidalyta beveik dviem 

šimtais spalvotų eksponatų atvaizdų, čia iš-
vardyti tikrai ne visi. Pats Rokiškio krašto mu-
ziejus savo eksponatus skelbė kiekvieną die-
ną – paskelbus iššūkį reikėjo rodyti pavyzdį 
kitiems. Iš anksto nebuvome pasiruošę visų 

viešinti skirtų eksponatų, iš pradžių atrodė, 
kad nerasime gražių spalvų, kad pateikiami 
eksponatai nebus įdomūs. Norėjosi, kad vi-
suomenei rodomos muziejinės vertybės ne 
tik atitiktų savaitės spalvą, bet ir gražiai at-
rodytų nuotraukose feisbuke ir instagrame. 
Beje, Alytaus kraštotyros muziejus, norėda-
mas sukurti geresnį trispalvės vaizdą insta-
grame, pažeidė iššūkio taisykles ir ekspona-
tus skelbė atbuline tvarka: raudona, žalia, 
geltona. Todėl pasibaigus iššūkiui alytiškiai 
galėjo džiaugtis tvarkingai iš viršaus į apačią 
iš eksponatų atvaizdų sudėliota trispalve.

Šis iššūkis muziejų rinkinių kuratorius 
paskatino atrasti ir visuomenei pristatyti 
mažiau žinomus eksponatus. Be to, tai buvo 
puiki proga parodyti, kad muziejai ir per ka-
rantiną yra gyvi ir dirba lankytojams. Akcijos 
dalyvių eksponatų nuotraukas bet kada ga-
lima peržiūrėti feisbuke ir instagrame, paieš-
kos langelyje įrašius #trispalvisiššūkis.           ■

1946 m. įrengto elektros valdymo pulto skirstyklos fragmentas. 
Energetikos ir technikos muziejaus archyvo nuotr.
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Istorijų namai – naujas Lietuvos  
nacionalinio muziejaus padalinys
Arminas ŠILEIKIS

Lietuvos nacionalinis muziejus (LNM) atidaro naują, šiuo-
laikišką ir visus standartus rengti tarptautines parodas 

atitinkantį padalinį – Istorijų namus.

Istorijų namuose, įsikūrusiuose T. Kos-
ciuškos g. 3, per du aukštus lankyto-

jams atsivers parodų erdvė, veiks kavinė, o 
cokoliniame aukšte bus įrengta moderni 
saugykla-ekspozicija. 

Naujoji parodų erdvė įsikūrė kareivinių 
tipo pastate, iškilusiame 1878 m. panai-
kinus Vilniaus tvirtovę, kurią buvo įkūrusi 
anuomet Lietuvą valdžiusios carinės Rusijos 
administracija. Sovietiniais metais, iki 1990-
ųjų, čia veikė internatinė mokykla. 1995 m. 
sausio 25 d. nesuremontuoti, apleisti buvu-
sių kareivinių pastatai ir visas kompleksas 
buvo perduoti LNM.

„Mūsų tikslas – šiame padalinyje pasa-

koti istorijas truputį kitaip, mokslinių tyrimų 
rezultatus pristatyti paprasta kalba, galbūt 
net lankytojams leisti patiems padaryti kai 
kuriuos eksperimentus. Orientuojamės į visą 
šeimą, tad norime, kad čia pristatomos pa-
rodos būtų patrauklios tiek vaikams, tiek su-
augusiesiems“, – teigia LNM vadovė dr. Rūta 
Kačkutė.

Kurdamas parodų erdvę interjero ir 
ekspozicijos projekto autorius architektas 
Alfredas Trimonis ieškojo tokios universalios 
įrangos, kurią būtų galima modifikuoti pagal 
poreikį vis kitai parodai. Įrangos gamintojas 
iš Vokietijos „FRANK Showcase Systems“ yra 
vienas geriausių pasaulyje, kuriantis siste-

Istorijos namų interjero fragmentas. S. Samsono nuotr.
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mas daugybei garsių pasaulio muziejų, pra-
dedant Archeologijos muziejumi Dubajuje, 
baigiant ekspozicijų vitrinomis Baltuosiuo-
se rūmuose Vašingtone ar Metropoliteno 
meno muziejuje Niujorke.

Pastato rekonstrukcija su pertrauko-
mis užtruko daugiau nei 10 metų. Dabar 
čia įdiegtos šiuolaikinės šildymo, vėdinimo, 
oro rekuperavimo su vėsinimo ir drėkinimo 
funkcijomis sistemos (dirbant visu pajėgu-
mu oras patalpoje pasikeičia per valandą), 
žemo slėgio rūko gesinimo sistema.

„Muziejus turi daug padalinių, bet šiuo-
laikinės muziejininkystės reikalavimus atitin-
kančios erdvės, kur galėtume rengti keičia-
mas parodas, iki šiol nebuvo. Norint atsivežti 
eksponatų ir iš užsienio, ekspozicinės salės 
turi atitikti tam tikrus kriterijus, pavyzdžiui, 
vitrinose turi būti valdomas mikroklimatas, 
turi būti įrengtos gaisro gesinimo sistemos ir 
kt. Dabar tokias patalpas turėsime, galėsime 
drąsiai rengti tarptautines parodas“, – džiau-
giasi muziejaus vadovė.

Pastato cokoliniame aukšte įrengta sau-
gykla-ekspozicija. Joje bus saugomi XVIII a.–
XX a. pirmosios pusės architektūros, inter-
jero, apšvietimo priemonių, darbo įrankių 
rinkiniai. Čia bus galima susipažinti su stalių, 

baldžių, ratelių dirbėjų, medžio apdirbimo 
įrankiais.

„Visame cokoliniame aukšte įrengtos 
tinkamos patalpos ir sudarytos palankios 
sąlygos eksponatams saugoti, – pasakoja               
R. Kačkutė. – Gidų lydimi lankytojai čia ga-
lės apžiūrėti mūsų etnografines kolekcijas. 
Eksponatai bus pateikiami grupėmis, pavyz-
džiui: verpstės, skrynios ir pan. Kadangi eks-
ponatų bus nemažai, įkūrėme darbo vietą ir 
mokslininkams.“ 

Saugyklos, ekspozicinės salės ir admi-
nistracinės patalpos apima kiek daugiau nei 
2300 kv. metrų. Planuojama, kad vasarą kie-
me galės vykti įvairūs renginiai ir koncertai. 
Iš viso naujo padalinio tvarkymo darbai kai-
navo apie 9,5 mln. eurų.

Į pirmąsias parodas Istorijų namuose 
muziejus lankytojus kviečia jau šį pavasarį. 
Pirmajame aukšte įkurta paroda „Ką slepia 
sarkofagas? Senovės Egipto mumijų tyrimai“, 
o antrajame eksponuojama Arūno Baltėno 
fotografijų paroda, pasakojanti apie Lietu-
vos žmonių darbus ir laisvalaikį.                    ■

Istorijos namų eksponatai rodomi 
specialiose vitrinose. S. Samsono nuotr.

Istorijos namų interjero fragmentas. LNM archyvo nuotr.
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Lietuvos dailės „aukso fondas“
Justė VYŠNIAUSKAITĖ

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus 2021 m., mi-
nėdamas savo istorijos 100-metį, pristatė naują nuolati-

nę ekspoziciją „Lietuvos dailė 1900–1940“.

Naujoji ekspozicija, atskleidžianti 
svarbiausias XX a. pirmosios pusės 

meno tendencijas ir jų kūrėjus, užima visą 
trečiąjį muziejaus aukštą. Ryškiausių šio laik-
mečio menininkų darbai eksponuojami de-
šimtyje skirtingų erdvių, išnaudojant ir iki 
šiol lankytojams nežinomą muziejaus patal-
pą. Skirtingose parodos salėse pristatomos 
6 ekspozicijos temos: „Tapatybės beieškant 
(1900–1918)“, „Nacionalinės dailės pamatai 
(1919–1930)“, „Lito istorija (1918–1940)“, „Art 
Deco Lietuvoje“, „Petro Rimšos dirbtuvė“ ir 
„Jaunųjų maištas (1930–1940)“. „Lietuvos 
dailė 1900–1940“ chronologiškai pratęsia 
2019 m. pabaigoje muziejuje atidarytos eks-
pozicijos „Lietuvos dailė XIV–XIX a.“ pasako-
jimą. 

Siekiant atskleisti dailės svarbą formuo-
jantis lietuvių tapatybei, ekspozicijoje „Ta-
patybės beieškant (1900–1918)“ pristatomi 
pirmųjų lietuvių dailės parodų organiza-
toriai ir dalyviai: Antanas Žmuidzinavičius, 
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Petras 
Rimša, Kazimieras Stabrauskas, Petras Kal-
pokas, Juozas Zikaras, Adomas Varnas, Jonas 
Šileika, Kazimieras Ulianskis ir kt. Pirmojoje 
salėje lankytojus pasitinka šių autorių dar-
bai, daugiausia portretai, peizažai, skulptū-
ros, aukšto meistriškumo baldai. Antrojoje, 
mažesnėje erdvėje, eksponuojami grafikos 
kūriniai. Ekspoziciją paįvairina netikėti kūri-
niai: pirmą kartą rodomos P. Rimšos „paslap-
čių dėžutės“, iki šiol nematyta jo brolio Jono 
Rimšos keramikos kolekcija, K. Ulianskio laz-

Ekspozicijos salė „Nacionalinės dailės pamatai (1919–1930)“

LIETUVOS MUZIEJAI 2021’1 21
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Toliau lankytojai kviečiami į erdvią ir švie-
sią salę, kurios ekspozicija atskleidžia temą 
„Nacionalinės dailės pamatai (1919–1930)“. 
Čia perteikiama 1922 m. Justino Vienožins-
kio iniciatyva įkurtos Kauno meno mokyklos 
mokytojų pasaulėjauta ir požiūris į dailę. Ši 
ekspozicijos dalis supažindina su profesūra, 
menininkais, formavusiais jaunosios daili-
ninkų kartos įgūdžius, mąstymą, kūrusi mo-
kymo metodikas. J. Vienožinskio, A. Galdiko, 
A. Varno, J. Zikaro, J. Šileikos, P. Kalpoko, Jono 
Mackevičiaus, Kajetono Sklėriaus ir kitų dėka 
pradėjo formuotis profesionalaus lietuviško 
meno mokykla. Iš studijų Sankt Peterburge, 
Varšuvoje, Vokietijos meno mokyklose sugrį-
žę dailininkai ne tik siekė jaunimui perduoti 
išmoktas technikas, bet ir ieškojo išskirtinių 
lietuviško meno bruožų. 

Mokytojų kūrybos ir mokiniams per-
duodamų idealų pagrindas buvo liaudies 
menas, gamtos studijos ir prancūzų meni-
ninkų atradimai. Tai atsiskleidžia tokiuose 

kūriniuose kaip J. Šileikos „Pagirio gyvento-
jas“ (1926), A. Galdiko „Trobelė pamiškėje“ 
(1927), K. Sklėriaus „Vežikas“ (1930). Tarp pri-
statomų kūrinių yra ir mažiau žinomo Prano 
Brazdžiaus, lietuvių keramikoje įdiegusio re-
dukcinę glazūrą, nedidelė skulptūra „Varna“ 
(apie 1928–1931).

Dalis ekspozicijos skirta P. Rimšos kūry-
bai. Muziejui atiteko visas menininko kūry-
bos palikimas. Šioje ekspozicijoje P. Rimšos 
darbai tapo jungiamąja grandimi tarp am-
žiaus pradžios ir amžiaus vidurio meno ten-
dencijas atspindinčių darbų. Iki šiol lankyto-
jams nematytoje kamerinėje erdvėje atkurta 
P. Rimšos dirbtuvės atmosfera, o pravėrę pa-
slaptingas, tarsi nykštukams skirtas, duris 
lankytojai ne tik randa netikėtų kūrinių, bet 
ir sužino apie muziejuje karo metais slėptas 
žydų šeimas. 

Laikinąja sostine tapęs Kaunas sparčiai 
vijosi Europos ir JAV didmiesčius, kuriuo-
se po Pirmojo pasaulinio karo atsigaunant 
ekonomikai, plėtojantis naujoms techno-

Matas Menčinskas. Skausmas. 1938 m. Medis (kvebrachas). 
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logijoms, pramonei, susisiekimo infrastruk-
tūroms, formavosi naują gyvenimo būdą 
atliepiantis Art Deco stilius. Lietuvoje turime 
gausų šios stilistikos kūrinių, dažnai įgavusių 
ir specifišką tautinį atspalvį, palikimą. Ekspo-
zicijoje, pavadintoje „Art Deco Lietuvoje“, ro-
domi kūriniai apima įvairiausias meno rūšis 
– greta tapybos ir skulptūros eksponuojami 
plakatai, papuošalai, aksesuarai, pristatomi 
ir vienintelio Lietuvoje veikusio S. Edelšteino 
sidabro fabriko gaminiai. Svarbiausi šios eks-
pozicijos akcentai – Vlado Drėmos, K. Šimo-
nio, A. Galdiko, S. Ušinsko darbai. 

Atskiroje erdvėje pristatomos moterys 
menininkės, daugiausiai Kauno meno mo-
kyklos auklėtinės, 4-ąjį dešimtmetį įgavusios 
daugiau laisvių, savarankiškumo, kovojusios 
už savo vietą „vyriškame“ meno pasaulyje. 
Šias menininkes suvienijo netikėta Marcės 
Katiliūtės mirtis. Norėdamos įamžinti drau-
gės atminimą jos 1937 m. surengė pirmąją 
moterų dailininkių parodą, vėliau susibūrė į 
Moterų dailininkių draugiją. Tikras ekspozi-
cijos kūrėjų atradimas – Bronislava Adelaida 

Abaravičiūtė, Art Deco stiliaus atstovė, bu-
vusi Kauno meno mokyklos mokinė, kurios 
kūryba buvo atrasta tik prieš kelerius metus, 
muziejui įsigijus negausų jos kūrybos paliki-
mą.

Dar viena ekspozicijos dalis trumpai pri-
stato „Lito istoriją“, nes ji neatsiejama nuo lai-
kotarpio, kai energingai kūrėsi nepriklauso-
ma valstybė. Savo indėlį kuriant nacionalinę 
valiutą įdėjo J. Zikaras, A. Žmuidzinavičius 
ir A. Varnas. Lankytojai gali apžiūrėti ranka 
pieštus jų eskizus ir suprasti, kodėl pinigai 
neatsiejami nuo estetikos. 

Ekspozicija baigiama tema „Jaunųjų 
maištas (1930–1940)“. Čia rodomas Lietuvos 
dailės „aukso fondas“: S. Ušinsko, A. Gudaičio, 
Antano Samuolio, Viktoro Vizgirdos ir kt. iški-
liausių mūsų menininkų kūriniai. Svarbiausi 
šios ekspozicijos dalies akcentai: A. Samuolio 
„Geltona moteris“ (1933) ir S. Ušinsko „Sute-
mos (Sušaudymas)“ (1944). Pirmasis kūrinys 
atskleidžia jaunosios kartos norą atsisakyti 
nusistovėjusio akademinio braižo, ieškoti 
savo stilistikos, kurti gyvą, modernią tautinę 
dailę, o antrasis atskleidžia menininkų nuo-
taikos pokyčius Antrojo pasaulinio karo, nu-
traukusio pakilimą išgyvenančios lietuviškos 
dailės, akivaizdoje. 

Ekspozicija „Lietuvos dailė 1900–1940“ 
supažindina su svarbiu Lietuvos dailės pe-
riodu, šiuo laikotarpiu sukurti meno kūri-
niai padeda geriau suprasti to meto gyve-
nimą. Orientuotis ekspozicijoje muziejaus 
lankytojams padeda anotacijos, pristatan-
čios kiekvieną temą, išplėstinės etiketės, 
teminės ekskursijos ir edukacinės veiklos. 
Net nesigilinant į meno istorijos vingius ši 
ekspozicija žiūrovui leidžia tiesiog pabūti 
apsuptam gero meno ir pasigėrėti patiku-
siais kūriniais.          ■

J. Vyšniauskaitės nuotr.

Petras Rimša. Diena ir naktis. Bronza, marmuras. 
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Sandė TRUBILAITĖ

Lietuvos Respublikos Seimas 2021-uosius metus paskelbė 
visame pasaulyje žinomos archeologės Marijos Alseikai-

tės-Gimbutienės metais. Minint mokslininkės 100-ąsias gimi-
mo metines Vytauto Didžiojo karo muziejus parengė virtualią 
parodą „Marija Gimbutienė – Reketės kapinyno tyrinėtoja“.

Pasaulio archeologijos istorijoje Mari-
ja Gimbutienė paliko ryškų pėdsaką 

interpretuodama ir aiškindama iškastų radi-
nių prasmę bei iškeldama Kurganų hipote-
zę. Profesorė atliko archeologinius tyrimus 
Balkanų šalyse, Graikijoje, jų pagrindu nagri-
nėjo matriarchalinių pirmykščių bendruo-
menių tikėjimus, indoeuropiečių atsiradimo 
Europoje kelius. Ji iškėlė hipotezę, kad neoli-
to periodu Europoje klestėjo taiki civilizacija, 
kurios pagrindas buvo meninė kūryba ir ne-
materialiosios vertybės. 

Parodos koncepciją pakeitė rasta užrašinė

Pradinė virtualios parodos idėja – su-
pažindinti visuomenę su dar nema-

tytais ir niekur neeksponuotais M. Gimbu-
tienės nagrinėtų archeologinių laikotarpių 
– akmens ir bronzos amžių – radiniais. Be-
sidomint mokslininkės biografiniais faktais, 
ieškant įdomesnės, dar niekur negirdėtos 
informacijos, dėmesį patraukė sena užrašinė 
su pavaizduota rašomąja plunksna ir užrašu 
ant viršelio: „Reketės kasinėjimų dienoraš-
tis. 1942 metai“. Svarbu paminėti tai, kad 
archeologė Lietuvoje detaliai tyrė tik šį Kre-
tingos rajone aptiktą archeologinį objektą. 
Užrašinės puslapis, pasirašytas M. Alseikai-
tės vardu, ir archeologo Adolfo Tautavičiaus 
prie Reketės senkapio 1942 m. kasinėjimų 
ataskaitos paliktas prierašas apie tai, kad 
mokslininkė šią užrašinę ir per tyrimus ras-

tus artefaktus perdavė muziejui, rodo, jog 
tai – autentiškas ir unikalus M. Gimbutienės 
archeologinių tyrimų Lietuvoje rankraštis. 

Pati užrašinė yra nedidelė, plėšomais la-
pais, autorės raštas – dailus ir smulkus. Savo 
kasinėjimų pastabas archeologė rašė itin 
kruopščiai ir nuosekliai, nepraleisdama net 
mažų detalių. Pavyzdžiui, dienoraštyje rašo-
ma, kad nuo moters kape Nr. 42 rastų griau-
čių „nuėmus kaukolę, po pakaušio viduriu, 
apačioje aptiktas žalvarinės vielos gabalėlis, 
o prie vielos pastebėti keli smulkūs angliu-
kai“. Toliau mokslininkė mini, kad „šiaip po 

Reketės kapinyno 1942 m. archeologinių kasinėjimų 
dienoraščio ištrauka. VDKM archyvo nuotr.
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medžiagų nepastebima“.
M. Gimbutienės užrašinės atradimas 

paskatino pakeisti parodos pirminę idėją – 
nuspręsta visuomenę supažindinti su kasi-
nėjant Reketės kapinyną surinktomis verty-
bėmis, saugomomis Vytauto Didžiojo karo 
muziejaus archeologijos rinkinyje. Paroda 
parengta Lietuvos integralioje muziejų in-
formacinėje sistemoje (LIMIS). 

Reketės kapinyno kasinėjimų radiniai

Ekspedicijos metu aptikti vieno vyro, 
dviejų moterų ir vaiko kapai, iš kelių 

perkasų surinkti ir atsitiktiniai radiniai. Vyro 
kape Nr. 41 rasti: II grupės lankinė žieduo-
toji segė (datuojama IV a. pab.–V a. pirmoji 
pusė), peilis ir ant dešiniosios rankos piršto 
užmautas įvijinis žiedas (datuojamas V–X a.). 
Kape taip pat buvo rasti ir 4 vienas šalia kito 
išdėstyti akmenys (tyrėja nemano, kad jie 
priklauso aptariamajam kapui) bei smulkių 
angliukų liekanų kairėje klubikaulio pusėje. 

Moters kape Nr. 42 rasti: neornamen-
tuotas verpstukas (datuojamas V–IX a.), du 
įvijiniai žiedai (užmauti ant kairės ir dešinės 
rankos pirštų), lazdelinis smeigtukas ir jau 
minėtas vielos gabalėlis po kaukole. Kape 
taip pat buvo rasta „grūdo didumo angliu-
kų“. 

Kitame moters kape Nr. 43 rasta neor-
namentuota juostinė apyrankė (datuojama 
V–VI a.), du įvijiniai žiedai (vienas iš jų buvo 

užmautas ant kairės rankos didžiojo piršto), 
du lazdeliniai smeigtukai, neornamentuo-
tas verpstukas, šalia – adata (verpstukas su 
adata galėjo būti sudėti į tošinę arba medinę 
dėžutę), kaklo apvara, susidedanti iš įvijų, tri-
jų gintarinių ir trijų mėlyno stiklo karolių, po 
kairiuoju blauzdikauliu, kapo duobės dugne 
– neaiškios paskirties trikampis geležies (?) 
gabalėlis. Galvos srityje ir iš dalies ties kojo-
mis rastas nemažas kiekis smulkių angliukų. 

Vaiko kapas Nr. 44, pasak profesorės, ga-
lėjo būti apdėtas akmenų vainiku, nes aplink 
vaiko kaukolę buvo rasta 10 gražiai sudėtų 
akmenų. Po apatiniu žandikauliu rastas mė-
lyno stiklo karoliukas, taip pat kaklo apvija, 
susidedanti iš dviejų mėlyno stiklo įvijų (su-
plotų pailgų karoliukų) ir dviejų žalvarinių 
vielos įvijų (datuojama V a.). Smulkių angliu-
kų daugiausia aptikta prie galvos. Atsitikti-
niai radiniai rasti perkasose Nr. II (įmovinis 
kirvis) ir III (įmovinis ietigalis ir pjautuvo da-
lis). Tirtose perkasose aptikta nemažai ats-
kirų smulkių žmogaus kauliukų ir angliukų. 
Greičiausiai tai – suardytų kapų liekanos.

Virtualios parodos eksponatai

Virtualioje parodoje eksponuoja-
mi V–IX a. datuojamų dviejų mote-

rų (kapai Nr. 42 ir 43) ir vieno vyro (kapas                              
Nr. 41) kapų įkapės (jau aptarti kovos ginklai, 
buities įrankiai ir papuošalai) bei atsitiktinai 
perkasose (Nr. II ir III) rasti darbo ir kovos ge-
ležiniai dirbiniai. Pagrindinis parodos ekspo-
natas – suskaitmenintas 1942 m. Reketės ka-
sinėjimų dienoraštis, kuriame aprašyti rasti 
keturi kapai, tirtos perkasos, taip pat surašyti 
rasti radiniai. Užrašinėje pateikta informaci-
jos apie Imbarės piliakalnį (Kretingos r.), ap-
rašyti gyvatgalviai kapliai, yra ir keli lapeliai 
atsitiktinių užrašų. 

Parodą galima apžiūrėti LIMIS virtualioje 
erdvėje.                ■ 

Įvijinis žiedas. Reketės kapinynas, 
moters kapas Nr. 42. VDKM archyvo nuotr.

https://vdkm.limis.lt/virtualios-parodos/-/virtualExhibitions/view/49607004?backUrl=%2fvirtualios-parodos
https://vdkm.limis.lt/virtualios-parodos/-/virtualExhibitions/view/49607004?backUrl=%2fvirtualios-parodos
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Keliaujanti paroda apie                                 
Vasario 16-osios šventę

Lietuvos nacionalinis muziejus (LNM) 
ir Signatarų namai parengė ir šalies 

regionų bendruomenėms dovanoja kilnoja-
mąją parodą apie Vasario 16-osios šventę ir 
jos minėjimo 1919–1940 m. tradicijas. 

Paroda nukelia ne tik į tuometę sostinę 
Kauną, kitus miestus ir miestelius, bet net ir 
į Čikagą bei Buenos Aires. Demokratiškos, 
telkiančios šventės nuotraukose – valstybės 
kūrėjai, vadovai ir paprasti žmonės. 

Specialiai šiai parodai sukurta nuotai-
kinga edukacinė programa pagal rašytojo 
Antano Vienuolio tarpukariu skelbtas vizijas 
ir pranašystes, kaip Vasario 16-oji atrodys 
po 100 metų, t. y. dabar.  A. Vienuolis 1920–           
1927 m. šią dieną spaudoje skelbdavo hu-
moristines praėjusių metų apžvalgas. Jis pra-
našavo, kad po 100 metų į šventinio Vilniaus 
centrą ne tik automobiliais, bet ir lėktuvais, 

banais, cugais, čiužiais, vėjuvais suplūs mi-
nios žmonių, kurie veršis Tautos namuose iš-
klausyti paskaitą apie Lietuvos Respublikos 
gimimą. Dieną jie grožėsis gyvomis gėlėmis 
ir tautinėmis spalvomis papuoštomis gatvė-
mis, o vakare – „elektros ugnių jūroje“ sken-
dinčiu Gedimino kalnu ir kino kadrais ant 
didžiųjų pastatų sienų.

Šiuos įspūdingus A. Vienuolio vaizdi-
nius dailininkė Edita Prelgauskienė įamžino 
komikse. Pagal jį parodos dailininkė Jurga 
Karosaitė sukūrė lankstinį-dėžutę, kuri lan-
kytojui primins apsilankymą parodoje. Paro-
dą kelionėms po Lietuvą pritaikė architektė 
Ieva Cicėnaitė. 

Su dalimi parodos eksponatų galima su-
sipažinti virtualiai.

Parengė Arminas Šileikis

Nuo kovo 15 d. lankytojus vėl gali priimti Lietuvos muziejai 
ir galerijos. Lapkričio 7 d. Lietuvoje paskelbus karantiną. 

jiems teko atšaukti arba nukelti suplanuotus parodų atidary-
mus ir rengti virtualias parodas, planuoti naujas ekspozicijas.

Specialiai parodai sukurta edukacinė programa. 
E. Prelgauskienės pieš.

Minia, susirinkusi į Vasario 16-osios šventę
 Kaune, Viešojoje (dab. Rotušės) aikštėje. 1920. 

LNM archyvo nuotr.

 http://www.lnm.lt/kaip-jie-mokesi-svesti-laisve/
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Trečioji Lietuvos meno pažinimo centro 
„Tartle“ paroda pristato išskirtinę kolek-

cijos dalį, atskleidžiančią platų Kauno ir Vilniaus 
tarpukario bei Antrojo pasaulinio karo metų 
meninio gyvenimo spektrą. Menininkų darbų 
įvairove ir kontrastais pasižyminti paroda tarsi 
užduoda nebylų klausimą: kuo būtumėte, jei 
gyventumėte tarpukariu – tradicijos ir paveldo 
bei šiek tiek romantikos puoselėtojais istorinė-
je Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) 
sostinėje Vilniuje ar laikinosios, bet naujos ir 
modernios sostinės statytojas Kaune? Apsi-
spręsti kiekvienam parodos lankytojui padeda 
daugiau nei 100 parodos eksponatų.

Ekspozicijoje pristatomi tokie Lietuvos 
ir Lenkijos dailės klasikai, kaip Adomas Gal-
dikas, Antanas Gudaitis, Jurgis Hopenas, 
Bronislovas Jamontas, Juozas Mikėnas, Ty-
monas Niesiolovskis, Petras Rimša, Antanas 
Samuolis, Liudomiras Slendzinskis, Stasys 
Ušinskas, Justinas Vienožinskis, Antanas 
Žmuidzinavičius. Parodoje eksponuojami 
tapybos, skulptūros, grafikos kūriniai ir pieši-
niai, fotografijos bei spaudiniai iš „Tartle“ ko-
lekcijos, Lietuvos nacionalinio ir Lietuvos na-
cionalinio dailės muziejų ir aukciono namų 
„Ars Via“. 

Parengė Ieva Burbaitė                               

„Laisvas kinas: 1990–2020“

Lietuvos teatro, muzikos ir kino mu-
ziejaus (LTKMK) parengta Lietuvos 

kino 30-mečiui skirta paroda yra pirmoji iš-
sami nepriklausomybės laikų kino istorijos 
apžvalga. Parodoje atskleidžiami saviti trijų 
dešimtmečių kino ypatumai, kiekvienam iš 
jų skirtos atskiros erdvės. 

Parodos ekspozicija užima 9 sales. Lan-
kytojai gali ne tik apžiūrėti filmus primenan-
čius eksponatus, bet ir dideliuose ekranuose 
pasižiūrėti filmų ištraukas, pasiklausyti kino 
kūrėjų pasakojimų. Speciali erdvė skirta kino 
„virtuvei“, kur prisėdus ant vienos iš 12-os 
kėdžių galima pasižiūrėti į filmus nepateku-
sius juostų fragmentus ar susipažinti su fil-
mų kūrimo procesu. Lietuvos kino industrijai 
skirtoje salėje lankytojams pristatomi nepri-
klausomybės metais vykę kino procesai. 

Kam tokia paroda reikalinga, kai, atrody-
tų, patys filmai kalba už save? Rašytojas Ste-
fanas Zweigas rašė: „Iš patirties žinome, kad 
šimtąkart lengviau atkurti praeities faktus 
negu juos lydėjusią dvasinę nuotaiką.“ Toks 
ir yra LTKMK tikslas – šia paroda tokią nuo-
taiką  sukurti.

Parengė Sonata Žalneravičiūtė

Parodos „Laisvas kinas: 1990–2020“ reklama. 
Z. Nekrošiaus nuotr.

 Justinas Vienožinskis (1886–1960) | „Vaikai“. 
Dailininko brolio Apolinaro Vienožinskio 

vaikų portretas, 1932, drobė, aliejus.
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Szapocznikow – Wajda – Wróblewski“

Tai – iki šiol didžiausias ir ambicingiau-
sias MO muziejaus projektas, įtrau-

kiantis 25 tarptautinius muziejus, galerijas 
ir privačias kolekcijas. Apie 120 kūrinių į šią 
parodą atkeliavo net iš 5 valstybių. 

Paroda pristato trijų garsių pasaulio me-
nininkų, reikšmingiausių Lenkijos pokario 
kūrėjų – kino režisieriaus Andrzejaus Waj-
dos (1926–2016), skulptorės Alinos Szapo-
cznikow (1926–1973) ir tapytojo Andrzejaus 
Wróblewskio (1927–1957) kūrybą. 

Visi šie menininkai gimė panašiu metu, 
anksti neteko tėvų ir tapo karo nusikaltimų 
liudininkais bei dalyviais. Šie įvykiai ir trau-
minės patirtys paliko ypatingą žymę jų gy-
venime ir kūryboje. Parodos kuratorė, lenkų 
menotyrininkė Anda Rottenberg parodoje 
atskleidžia, kaip tie patys simboliai ir meta-
foros atsikartoja šių trijų menininkų kūrybo-
je – tapyboje, kine, skulptūroje.

Paroda taip pat žymi istorinę akimirką – į 
Vilnių sugrįžta čia gimęs ir augęs tapytojas 
Andrzejus Wróblewski. Šio dailininko ryšys 
su Vilniumi ir jo reikšmė XX a. antrosios pu-
sės Lenkijos menui tapo pagrindine prie-
žastimi surengti šią parodą MO muziejuje. 
Paroda įgyvendinama kaip 2018 m. Silezijos 

muziejuje, Katovicuose vykusios parodos 
„Paauglystės perspektyva. Szapocznikow – 
Wróblewski – Wajda“ variacija.

MO muziejaus informacija ir nuotr.   

„Baltarusijos ateitį kuriančios moterys“

Ši paroda-projekcija MO lauke atspin-
di baltarusių fotožurnalisčių požiūrį į 

moterų protestus, atskleidžia kontrastą tarp 
taikių susibūrimų ir atviro valdžios smurto. 
Po 2020 m. rugpjūčio 9 d. įvykusių preziden-
to rinkimų šalyje prasidėjo masiniai protes-
tai, į kuriuos policija reagavo smurtu. Rug-
pjūčio 12 d. tūkstančiai baltai pasipuošusių 
Baltarusijos moterų su gėlėmis rankose išėjo 
į gatves ir sustojo į gyvą solidarumo grandi-
nę, reikalaudamos nutraukti smurtą. Narsiai 

Paroda-projekcija „Baltarusijos ateitį kuriančios 
moterys“.

Parodos „Baltarusijos ateitį kuriančios moterys“ 
fragmentas.

Andrzejus Wróblewski. 
Šoferis (Mėlynasis šoferis), 1948.
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moterys tapo taikių protestų šalyje simboliu.
Penkios fotografės – Nadia Bužan, Darja 

Burakina, Irina Arеchouskaja, Volha Šukaila ir 
Vialeta Saučic kruopščiai fiksavo moterų de-
monstracijas. Apžiūrėti fotografijas galima 
užsukus į Estijoje eksponuotos parodos vir-
tualų turą. Visų parodos autorių pasakojimus 
galima rasti MO muziejaus „Youtube“ vaizdo 
grojaraštyje.

MO muziejaus informacija ir nuotr.  

„Formuojant ateitį.                                           
Erdvinės Aleksandros Kasubos aplinkos“  

Parodoje pirmą kartą pristatomas 
Lietuvos-JAV aplinkos menininkės 

vizionierės Aleksandros Fledžinskaitės-Ka-
šubienės-Kasubos (1923–2019) palikimas, 
apimantis 7 jos kūrybos dešimtmečius.

Parodos pagrindą sudaro Lietuvos nacio-
naliniam dailės muziejui (LNDM) menininkės 
padovanotų kūrinių ir 8 000 skaitmeninių 
vaizdų kolekcija, kurią prasmingai papildo 
Amerikos meno archyve, Smithsonian ins-
titute (JAV) saugomi A. Kasubos darbai ant 
popieriaus ir Šiaulių „Aušros“ muziejaus rin-
kiniuose esantys grafų Zubovų ir Fledžinskų 
šeimos dokumentai ir daiktai. Taip pat eks-
ponuojami du specialiai šiai parodai sukurti 

Whiz Bang Quick City 2. 1972 m. gegužės 26–
birželio 4 d., Vudstokas, Niujorko valstija. 
Skaitmeninis A. Kasubos archyvas LNDM.

darbai: Vytenio Jankūno skaidrių projekcija 
– menininkės darbų viešosiose JAV erdvė-
se dokumentacija – ir komandos „Weekend 
Warriors Studio“ kompiuterinis žaidimas 
pagal A. Kasubos autorinę knygą „Įrengimai 
sielai“ („Utility for the Soul“, 1970–1975).  

Istorinės aplinkybės lėmė, kad A. Kasuba 
susiejo kultūrines XIX a. pabaigos Lietuvos 
dvarininkijos, pirmosios nepriklausomos 
Lietuvos Respublikos tradicijas ir naujovėms 
bei eksperimentams atvirą, demokratiškai 
maištingą XX a. antrosios pusės Niujorko 
meninės kultūros energetiką.

Parodos ekspozicija konstruojama chro-
nologiškai, gretinant taikomąsias ir eks-
perimentines, hibridines meno, dizaino, 
architektūros praktikas bei teorines įžval-
gas – menininkės nuosekliai plėtotą tvarios 
architektūros kaip socialinio instrumento, 
buveinių be stačių kampų viziją. Menininkė 
pristatoma Kasubos pavarde, nes taip ji pasi-
rašinėjo JAV, buvo ir yra žinoma tarptautinė-
je meno aplinkoje.

Parodą „Formuojant ateitį“ lydi me-
nininkės Emilijos Škarnulytės instaliacija 
„Daugdara. Dedikuojama Aleksandrai 
Kasubai“. Tai – naujas kūrinys, inspiruo-
tas 2018–2020 m. įvykusios asmeninės pa-
žinties su Aleksandra Kasuba ir jos kūryba. 
Daugiakanalė audiovizualinė instaliacija 
žiūrovus kviečia įžengti į daugiaplanę erdvę, 
kurioje susitinka abiejų menininkių kūrybi-
nės vizijos.                   ■

LNDM informacija 
Emilija Škarnulytė. Daugdara. Dedikuojama 
Aleksandrai Kasubai. 2021. Videokūrinio fragmentas.

https://www.artsteps.com/view/5fbb8d02df3c2e114fef7fe3
https://www.artsteps.com/view/5fbb8d02df3c2e114fef7fe3
https://www.youtube.com/channel/UCJEAoQV6Gk75Wmt-2H6WO7w
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pažintis su Fluxus judėjimu
Agnė TALIŪTĖ

Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Kauno pa-
veikslų galerijoje veikiančiame Jurgio Mačiūno Fluxus 

kabinete lankytojai galės išbandyti edukacinių priemonių rin-
kinį-lagaminą „Flux-Kit“.

Šiuolaikinę edukacijos muziejuose 
sampratą lemia ne tik bendrosios 

mokymosi tendencijos, bet ir kintanti paties 
muziejaus sąvoka ir misija. Muziejai vis daž-
niau atsisako linijinio pasakojimo, kuriame 
akcentuojama formali kūrinio vertė, ir kuria 
horizantalų, dialogu grįstą santykį. Vienas iš 
svarbiausių edukacinių veiklų pokyčių taip 
pat yra perėjimas iš žinių perteikimo į patir-
čių kūrimą ir požiūris į muziejaus lankyto-
ją ne kaip į pasyvų žiūrovą, o kaip į aktyvų 
bendrakūrėją. 

Šiandien didesnis dėmesys skiriamas ir 

edukacinių veiklų formoms. Daugėja indivi-
dualių edukacinių veiklų formų, leidžiančių 
muziejaus lankytojams patiems, be tarpi-
ninko – edukatoriaus, tiesiogiai, kūrybiškai 
ir žaidybiškai patirti meną. Kuriami interak-
tyvūs parodų žemėlapiai, komiksai, audio-
gidai, telefoninės meno programėlės ar ori-
ginalūs edukaciniai žaidimai. Kaip pavyzdį 
galima paminėti Latvijos nacionaliniame 
dailės muziejuje siūlomą edukacinę kupri-
nę-užduočių rinkinį „Šeimos krepšys“, kuris 
mažiesiems lankytojams ir jų tėveliams su 
muziejaus ekspozicija leidžia susipažinti lie-

Edukacinių  priemonių rinkinys-lagaminas „Flux-Kit“

LIETUVOS MUZIEJAI 2021’130
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čiant eksponatus ir žaidžiant. 
Panašios edukacinės veiklos pavyzdys 

bus ir kuriamas edukacinių priemonių rin-
kinys-lagaminas „Flux-Kit“, skirtas susipa-
žinti su Fluxus judėjimu. Idėja jį sukurti kilo 
siekiant įprasminti Fluxus esmę. Šiandien 
Fluxus menas yra eksponuojamas muziejuo-
se, saugomas po stiklu, nors pats judėjimas 
priešinosi ne tik meno institucionalizavimo 
tendencijoms, bet ir propagavo meno kaip 
žaidimo idėją, skatino patiems dalyvauti 
meno kūrimo procese. Tai-
gi, norėjosi sukurti eduka-
cinę priemonę, kuri įkūnytų 
tikrąją Fluxus dvasią ir leistų 
ją patirti visomis juslėmis. 
Vis dėlto ilgai galvoti ir kurti 
nereikėjo – tokią priemonę 
1964 m. pasiūlė patys Fluxus 
menininkai. 

Ketvirtajame Fluxus laikraš-
tyje jie pranešė apie Fluxkit la-
gaminą – įvairių Fluxus meno 

objektų – dėlionių, dėžučių, 
pašto ženklų, antspaudų, žur-
nalų ir kitų mažų smulkmenų 
– rinkinį. Šiame lagamine buvo 
galima rasti japonų menininkės 
Mieko Shiomi „Nesibaigiančias 
dėžutes“ (angl. „Endless Box“), 
amerikiečių menininko Dicko 
Higginso „įvykių“ (angl. events) 
instrukcijas ar  japonų meninin-
ko Ay-O „Pirštų dėžutes“. Visus 
šiuos objektus uoliai rinko ir į la-
gaminą dėjo bei grafinį dizainą 
jam kūrė pats Fluxus judėjimo 
pradininkas Jurgis Mačiūnas. 
Taigi, Fluxkit buvo tarsi maža 

keliaujanti Fluxus meno paroda, kurią buvo 
siūloma įsigyti ir kaip prekę. Vieno lagamino 
kaina siekė apie 100 dolerių.

Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės 
muziejaus Kauno paveikslų galerijoje „Flux-
Kit“ bus prieinamas nemokamai, jį galės iš-
bandyti kiekvienas, įsigijęs muziejaus bilietą. 
Iš viso tokių lagaminų galerijoje bus net 10. 
Kiekviename lagamine siūlomos veiklos vai-
kams ir suaugusiems, leidžiančios sužinoti, 
kurti, patirti, paliesti, užuosti meną. Tai – ki-

Edukacinių  priemonių rinkinys-
lagaminas „Flux-Kit“ supažindina 
su Fluxus judėjimu.

Fluxus šaškės.
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tus, aktyvi patirtis, nesibaigiantis žaidimas ir 
smagus potyris muziejuje. 

Edukacinę priemonę-lagaminą sudaro 
6 dalys. Magnetinė lenta „Aukštas–Žemas“ 
supažindina su įvairiomis meno sritimis ir 
naikina jų skirtį – kaip tik to ir siekė Fluxus 
judėjimas. Pašto menas – kvietimas muzie-
jaus lankytojams susikurti unikalų atvirlaiškį 
Fluxus menininkų ypač mėgtu pašto meno 
būdu. 

Fluxus šaškės – garsinės kvapios šaškės, 
kviečiančios sužaisti neįprastą šaškių mačą 
ar, pasitelkus garsus ir kvapus, prakalbinti 
nuobodžiaujančius galerijos kūrinius. Šaš-
kės įkvėptos Fluxus menininkės Takako Saito 
kurtų neįprastų šachmatų. Kauliukų žaidi-
mas „Pãrti-tūra“ – unikalus fizinis žaidimas, 
gyvas performansas ir būdas geriau pažinti 
draugą ar šeimos narį. Pirštų dėžutės skirtos 
pažinti medžiagas, iš kurių kuriamas menas, 
(jų, beje, galima paieškoti ir savo aplinkoje). 
Dėžutės įkvėptos Fluxus menininko Ay-O 
kurtų taktilinių pirštų dėžučių, skatinančių 

meną patirti jautriau – su nuostaba ar net 
baime. Dėlionė „Vienos akies pakanka“ – 
Fluxus judėjimo įkūrėjo Jurgio Mačiūno at-
vaizdas. „Flux-Kit“ papildo ir edukacinis leidi-
nys-instrukcija, skirtas plačiau susipažinti su 
Fluxus judėjimu ir jo įtaka Lietuvoje. 

Edukacinė priemonė-lagaminas „Flux-
Kit“ šiais metais pasirodo neatsitiktinai – 
2021 m. lapkričio 8 d. švęsime 90-ąsias Jurgio 
Mačiūno gimimo metines. Taigi, „Flux-Kit“ 
taps puikia gimtadienio įžanga, siūlys sma-
gų, alternatyvų ir įtraukiantį būdą susipažin-
ti su didžiuoju J. Mačiūno gyvenimo projek-
tu – Fluxus.               ■

Justės Vyšniauskaitės nuotr.

Fluxus įkūrėjo Jurgio Mačiūno portretas.

Pirštų dėžutės iš „Flux-Kit“ rinkinio-lagamino.

Edukacinio priemonių rinkinio-lagamino 
„Flux-Kit“ emblema.
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Valdovų rūmuose atidaryta mecenato 
dr. Prano Kiznio paveikslų galerija
Ramunė VAIČIULYTĖ

Žinomas pramonininkas, mecenatas, PK Fondo vado-
vas  dr. Pranas Kiznis Nacionalinio muziejaus Lietu-

vos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų muziejui 
neatlygintinai perdavė saugoti ir eksponuoti ypač vertingą 23 
paveikslų kolekciją.

Valdovų rūmų muziejuje įkurta dr. Pra-
no Kiznio paveikslų galerija, kurioje 

eksponuojami XIV–XVII a. kūriniai, reprezen-
tuojantys įvairias italų tapybos mokyklas. 
Dalį paveikslų mecenatas dovanoja Valdovų 
rūmų muziejui, kitus perdavė saugoti ir nuo-
lat eksponuoti 20 ir daugiau metų. 

Muziejaus ir dr. P. Kiznio sutarimu ši įspū-
dinga kolekcija eksponuojama tik jai skirto-
je salėje, kuri ir istoriniais laikais buvo itin 
svarbi ir didžiausia rūmų erdvė, nes buvo 
greta barokinės Sosto menės, o joje vyko 
svarbiausios Lietuvos didžiųjų kunigaikščių 
iškilmės, šventės. Galeriją jau galima išvysti 
antro maršruto „Atkurti istoriniai interjerai“ 

ekspozicijos III manieristinėje antikameroje. 
Beje, šioje menėje vyksta daug muzikinių ir 
kitų kamerinių kultūros renginių, tad italų 
dailės vertybėmis bus galima gėrėtis ir per 
renginius. Planuojama šią galeriją pristatyti 
visuomenei išsamiau surengiant jos atida-
rymo iškilmes, taip pat išleidžiant specialų 
leidinį.

„Valdovų rūmų muziejaus ir visos Lietu-
vos muziejininkystės istorijoje tai – itin retas 
gestas ir labai sektinas pavyzdys, gal lyginti-
nas su Mykolo Žilinsko iniciatyva, kai vieno 
asmens pastangomis ir dosnumu muziejus 
turi galimybę papuošti savo erdves ne vienu 
ar keliais, o ištisa vertingų paveikslų galerija, 

Dr. Prano Kiznio paveikslų galerijos Valdovų rūmų muziejuje fragmentas. 
M. Kaminsko nuotr.
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– sako Valdovų rūmų muziejaus direktorius. 
V. Dolinskas, dėkodamas mecenatui, pa-

brėžia, kad į Lietuvą sugrįžta unikalios se-
nojo europinio meno vertybės, kurios ilgus 
šimtmečius buvo naikinamos ir grobstomos 
įvairių perėjūnų, niokojusių Lietuvos žemę. 
Taip susigrąžinami prarasti Lietuvos europie-
tiškumo, Lietuvos priklausymo lotyniškosios 
ir krikščioniškosios Europos civilizacijos erd-
vei ženklai, esmingai praturtinama muzie-
jaus ekspozicija ir nacionaliniai rinkiniai. 

Derinimas truko bene dvejus metus 

Mecenatas dr. P. Kiznis teigia: „Tokia 
kultūrinė kibirkštis, inspiracija ma-

nyje ruseno nuo prigimties. O kam gi tu gy-
veni? Nors augau negailestingoje aplinkoje 
ir rūsčiomis sąlygomis, visą laiką galvojau, 
ką galima padaryti, kas liktų ilgam laikui, 
tarnautų žmonėms ir man artimų išėjusiųjų 
atminimui. Tokie dalykai man teikia dvasinį 
pasitenkinimą ir energiją“. P. Kiznis pabrėžia, 
kad jam buvo svarbus ir šeimos pritarimas, 
ir tai, kad galerijos itin vertingi ir įspūdingi 
biblijinės tematikos kūriniai, Kristaus, Švč. 
Mergelės Marijos ir šventųjų atvaizdai, por-
tretai, architektūros objektus vaizduojantys 
darbai nenuguls į Valdovų rūmų muziejaus 
fondus, o bus nuolat rodomi visiems muzie-
jaus lankytojams. 

Visas kolekcijos įsigijimo, tyri-
nėjimų ir organizacinių klausimų 
derinimas užtruko bene dvejus 
metus. Kūriniai galutinai atrinkti 
konsultuojantis su Lietuvos ir už-
sienio dailės istorikais, restaura-
toriais ir kitais ekspertais, atlikus 
išsamius infraraudonųjų ir ultra-
violetinių spindulių bei kitus fiziki-
nius tyrimus. 

Unikali galerija

Valdovų rūmų muziejaus tarptautinių 
ryšių vadovė Daiva Mitrulevičiūtė, 

inicijavusi ir kuravusi tarptautinę parodą, 
iš kurios atkeliavo kūriniai, neabejoja, kad 
antro maršruto „Atkurti istoriniai interjerai“ 
ekspozicijoje įkurdinta nauja paveikslų gale-
rija įvaizdins Lietuvos didžiųjų kunigaikščių 
rezidencijos erdves. Beje, kaip mini rašytiniai 
šaltiniai, XVI–XVII a. Vilniaus rūmų vienoje ar 
keliose salėse tikrai buvo Jogailaičių ir Vazų 
dinastijų valdovų kaupta paveikslų galerija. 
Taip pat dr. P. Kiznio galerija taps įspūdingu 
estetiniu objektu Gotikos, Renesanso ir Ba-
roko meno mylėtojams ir puikia edukacine 
erdve europiniam menui ir Lietuvos istori-
nėms kolekcijoms pažinti.

„Italų dailės istorikų teigimu, seniausias 
dr. P. Kiznio dovanojamas kūrinys buvo nuta-
pytas XIV a. septintajame dešimtmetyje, t. y. 
jis mena mūsų valdovų Kęstučio ir Vytauto 
gyvenimo metus. Svarbius Lietuvos istori-
jos kontekstus primena Jakopino del Kontės 
(Jacopino del Conte, 1515–1598) sukurtas 
popiežiaus Leono X portretas, kūrybingai 
atkartojantis Rafaelio (Raffaello Sanzio, 
1483–1520) kūrinį. Būtent šis popiežius, as-
meniškai bendravęs su Vilniaus vyskupu Al-
bertu Radvila, pradėjo karalaičio Kazimiero 

Žinomas pramonininkas ir kultūros 
rėmėjas dr. Pranas Kiznis. 
V. Abramausko nuotr.
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iJogailaičio paskelbimo šventuoju procesą. 
Kiti į Lietuvą sugrįžtantys paveikslai sukurti 
XV–XVII a. Verta paminėti Venecijos tapybos 
mokyklos pradininko genealiojo Džovanio 
Belinio (Giovanni Bellini) mokinio Nikolo 
Rondinelio (Nicoló Rondinelli, dok. nuo 1495 
iki 1502) itin subtilų darbą, garsaus Floren-
cijos XVI a. antrosios pusės tapytojo Santi 
di Tito (1536–1603), puikių kitų šio miesto 
XVII a. meistrų Domeniko Puljanio (Dome-
nico Pugliani, 1589–1658) ir Jakopo Vinjalio 
(Jacopo Vignali, 1592–1664) drobes, pirmo-
jo Karavadžo (Caravaggio) mokytojo Ro-
moje – Džuzepės Čezario (Giuseppe Cezari, 
1568–1640), praminto Arpino Kavalieriumi 
(Cavalier d’Arpino), kūrinį“, – pasakoja D. Mi-
trulevičiūtė.

Galerijoje yra ir tokių garsių italų dailinin-
kų kaip Federiko Dzukario (Federico Zuccari), 
Pjetro da Kortonos (Pietro da Cortona) ir jo 
mokinių (šių dirbtuvių kūrinių yra buvę Vazų 
rinkiniuose), Lorenco Lipio (Lorenzo Lippi), 
Frančesko Kairo (Francesco Cairo, 1607–
1665) ar Matijos Prečio (Mattia Preti) ir kt. 
menininkų darbų. 

Net 6 į Vilnių atkeliavę paveikslai nutapy-

ti XVI a., kiti 15 – XVII a. Būtent tuo metu Lie-
tuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencija Vil-
niuje buvo europinio lygio kultūros ir meno 
centras, o valdovai Žygimantas Vaza ir Vla-
dislovas Vaza per tarpininkus meno kūrinius 
įsigydavo Romoje, Florencijoje, Venecijoje, 
Neapolyje, kituose Italijos miestuose. 

Dr. P. Kiznio galerija Valdovų rūmuose 
eksponuojama taip, kaip tokios galerijos 
buvo kuriamos prieš kelis šimtus metų – kū-
riniai beveik ištisai dengia visas sienas, jie su-
grupuoti keliais aukštais. Tokių istorinių ga-
lerijų dar galima pamatyti senųjų aristokratų 
rūmuose Romoje ar Florencijoje. 

Tai – ne pirmoji dr. P. Kiznio dovana Val-
dovų rūmų muziejui. Mecenatas yra rėmęs 
muziejų rengiant antrosios dalies atidarymą 
2018 m. ir įgyvendinant ekspozicijų projek-
tus, o pernai, minint Lietuvos didžiojo kuni-
gaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Au-
gusto 500-ąsias gimimo metines, dovanojo 
šio valdovo bronzinį biustą su pjedestalu.  
Dr. P. Kiznis rėmė ir kitus svarbius Lietuvos 
kultūros projektus, visada dėmesį kreipda-
mas ir į regionų iniciatyvas.         ■

Dr. Prano Kiznio paveikslų galerijos Valdovų rūmų muziejuje fragmentas. M. Kaminsko nuotr.
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se Iš restauravimo dirbtuvių – 
į naująją muziejaus ekspoziciją
Jūratė GAIDELIENĖ

Panevėžio kraštotyros muziejuje atidarytoje naujoje ekspo-
zicijoje „Epochų dialogai“ viename iš interjerų galima pa-

matyti ką tik restauruotą autentišką, itin retą, didelę istorinę 
vertę turinčią XIX a. alebastro vazą.

Rengiant ekspoziciją muzie-
jaus restauratoriams teko 

nemažai paplušėti, kad muziejiniai 
artefaktai būtų tinkamai restauruo-
ti ar konservuoti. Ilgametę darbo 
patirtį turinti I kategorijos metalo 
dirbinių restauratorė Birutė Kaziu-
konienė naujam gyvenimui prikėlė 
archeologijos ir etnografijos eks-
ponatus, geležines kryžių viršūnes, 
istorinius daiktus, numizmatiką. 
I kategorijos medinės polichromi-
nės skulptūros restauratorius Žy-
gimantas Mileris keletą metų pro-
fesionaliai ir kruopščiai restauravo 
ir konservavo Vinco Svirskio ąžuo-
linius kryžius, senąją medžio skulp-
tūrą, etnografijos eksponatus.

Restauruojant itin sudėtingus ekspona-
tus pagalbos teko ieškoti Lietuvos nacio-
nalinio dailės muziejaus (LNDM) P. Gudyno 
restauravimo centre, su kuriuo sėkmingai 
bendradarbiaujame jau daugelį metų. Šįkart 
į restauravimo centrą kreipėmės su itin su-
dėtingu uždaviniu – naujojoje ekspozicijo-
je planavome eksponuoti unikalias porines   
XIX a. pab. Italijoje pagamintas alebastro 
vazas. Jos buvo blogos būklės, išmontuotos 
(smulkios dalys užėmė kelias dėžes), nestabi-
lios,  aptrupėjusios, daug kartų klijuotos, pa-
geltusios, dėmėtos, kai kurių dalių trūko, tad 
iki šiol negalėjome jų pristatyti visuomenei. 

Kaip vazos pateko į muziejų

Nors alebastro vazos muziejuje buvo 
saugotos beveik 80 metų, apie jas 

buvo žinoma labai mažai. Padedant ilgame-
čiam Panevėžio rajono vyriausiajam kultūros 
paveldo specialistui Petrui Juknevičiui pa-
vyko išsiaiškinti, kad nacionalizuojant Nau-
dvario dvarą (Panevėžio r.) į 1940 m. rugpjū-
čio 17 d. sudarytą šio dvaro meno vertybių 
sąrašą buvo įtrauktos dvi alebastro vazos. 
Tarp Kultūros paminklų apsaugos inspekci-

Restauruota alebastro vaza (XIX a., Italija) naujojoje 
Panevėžio kraštotyros muziejaus ekspozicijoje. 
G. Kartano nuotr.
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sejos atstovų ir Gustonių geležinkelio stoties 
viršininko kilus nesutarimui dėl skrynios už-
antspaudavimo, iš Naudvario dvaro buvo 
paimtos tik knygos, o meno kūriniai palikti 
dvare. Naudvario dvaras ilgą laiką priklausė 
bajorams Kerbedžiams, čia gimė žymus til-
tų ir geležinkelių inžinierius Stanislovas Ker-
bedis (1801–1899). Rusijoje ir Lenkijoje įgy-
vendinęs sudėtingus inžinerinius projektus 
S. Kerbedis tapo turtingu ir įtakingu visuo-
menės veikėju, žymiu mecenatu. Gyvenimo 
saulėlydyje jis kurį laiką gyveno Italijoje, tad 
tikėtina, kad šias prašmatnias brangias vazas 
XIX a. 9–10 deš. atsiuntė į gimtinę iš Italijos. 

Manoma, kad šios porinės alebastro va-
zos, kadaise puošusios Naudvario interjerą, 
į muziejų pateko 1943 m. kartu su Valerijo-
no Straševičiaus pasaulio vabzdžių kolekci-
ja. Minėtą dvarą pedagogas, entomologas          
V. Straševičius paveldėjo po Valerijono Ker-
bedžio ir jo žmonos Gabrielės (V. Straševi-
čiaus motinos sesers) mirties. 

Atsiskleidė vazų grožis

Restauravimo projektą 2020 m. finan-
savo Lietuvos kultūros taryba ir Pane-

vėžio miesto savivaldybė. Vazas 4 mėnesius 
restauravo LNDM P. Gudyno restauravimo 
centro restauratorės: keramikos restauravi-
mo ekspertės Bronislova Kunkulienė ir Rasa 
Mikolaitienė, aukščiausios kvalifikacinės ka-
tegorijos keramikos restauratorės Lina Ona 
Adomaitytė ir Leokadija Šalkovska. Pasak 
restauratorių, darbas buvęs įdomus, tačiau 
sudėtingas, imlus laikui, reikalavęs pačios 
aukščiausios profesinės patirties. Tokio tipo 
vazos LNDM P. Gudyno restauravimo centre 
restauruotos pirmą kartą. 

Po kruopštaus keramikos restauratorių 
darbo atsiskleidė eksponatų grožis ir spinde-
sys. Ant šešiabriaunės kolonos stovinti vaza 

puošta ažūrinėmis rankenomis, išdabinta 
augalinių motyvų drožiniais. Šis labai trapus 
ir dailus eksponatas yra 2 metrų aukščio. Pa-
grindinę vazos kompoziciją sudaro 8 tekin-
tos viena ant kitos sustatytos alebastro da-
lys. Kol kas restauruota viena alebastro vaza, 
antrosios sumontuoti dar negalima – trūksta 
kai kurių svarbių detalių, kurias turėtų atkur-
ti skulptorius, taip pat būtinas papildomas 
finansavimas.

Restauratorių laukė iššūkiai

Apie atliktą sudėtingą darbą LNDM     
P. Gudyno restauravimo centro va-

dovė dr. Jūratė Senvaitienė pasakoja: „Pirmą 
kartą restauratoriams teko dirbti su tokiu di-
deliu alebastro objektu, ne kasdien restaura-
toriams pasitaiko toks eksponatas.“ 

P. Gudyno restauravimo centro kerami-
kos restauravimo ekspertė Rasa Bieliauskai-
tė-Mikolaitienė pristatė restauravimo eigą ir 
darbo metu iškilusius iššūkius: „Restauruoto-
ji alebastro vaza stovi ant trijų viena į kitą su-
leistų šešiabriaunių kolonos dalių. Kiekviena 
jų sumontuota iš šešių alebastro plokščių ir 
alebastrinių jungiamųjų žiedų viduje. Pir-
miausia reikėjo išsiaiškinti, kaip kolonos 
buvo sumontuotos – kokiomis medžiago-
mis stačiakampės plokštės buvo sujungtos į 
šešiabriaunius blokus.“ 

Alebastro vazos fragmentas prieš restauravimą. 
G. Kartano nuotr.
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se Pasak R. Bieliauskaitės-Mikolaitienės, res-
tauratoriai ne kartą konsultavosi su Restau-
ravimo taryba, kurią sudaro skirtingų sričių 
specialistai, ir tik visiems sutarus buvo priim-
ti atsakingi sprendimai. Nuspręsta kolonos 
dalis ardyti ir iš naujo sustatyti naudojant 
autentišką jų sumontavimo būdą bei koky-
biškas patvarias restauracines medžiagas. 
„Išsiaiškinome, kad kolonų vidinė dalis buvo 
uždrėbta trijų skirtingų rūšių gipso sluoks-
niais. Viršutinis trupantis blogos kokybės 
gipsas buvo su plaušais, jis gausiai dengė 
visas vidines plokštumas, kampus ir visas su-
jungimo vietas. Tai rodė, kad kolonos buvo 
ne kartą remontuotos vis užtepant naują 
gipso sluoksnį“, – pasakoja restauratorė.

Pradėję ardyti sujungimus restauratoriai 
įsitikino, kad gamintojai visai nenaudojo kli-
jų ir nelengvą statinį montavo naudodami 
gipso masę. Kolonų viduje sujungimų kam-
puose meistrai buvo įstatę alebastro atra-
mėles. Pašalinus gipsą nuo vidinių kolonos 
plokštumų rasta apie 30 tokių atramėlių. 

Nuvalius ir nuplovus visas alebastro da-
lis, atsiskleidė graži peršviečiama medžiaga. 
R. Bieliauskaitė-Mikolaitienė pabrėžia, kad 

alebastras – subtili,  labai trapi ir ypač pažei-
džiama uoliena, kurią lengva drožinėti – tai 
jos ypatinga savybė, be to, ji kiek persišvie-
čia. Dėl šių savybių restauratoriams kilo ir 
papildomų užduočių. Neišlikusius vazų frag-
mentus reikėjo atkurti iš tokių restauracinių 
medžiagų, kurios imituotų alebastrą, per-
teiktų pienišką jo baltumą ir peršviečiamu-
mą.

Suskilusios plokštės suklijuotos polime-
riniais klijais, o nuskilę kraštai atkurti restau-
racine medžiaga. Visos vidinės kolonos 
sumontuotos naudojant aukštos kokybės 
gipsą. Visos dalys sustatytos viena ant kitos 
taip, kaip buvo sumanę senieji meistrai. Dėl 
stabilumo tik kai kurios dalys buvo suklijuo-
tos.

Nuskilę ir neišlikę vazos fragmentai at-
kurti iš restauracinių medžiagų. Gražiausioji 
vazos dalis – puošnios drožinėtos ažūrinės 
rankenos su drakonų figūromis. Deja, išliko 
tik vazos apatinės rankenų dalys – stilizuoti 
drakonai su sparnais. Pagal geriau išlikusią 
pirmosios rankenos drakono figūrą buvo 
atkurti visi prarasti antrosios rankenos ele-
mentai – drakono galva ir kaklas, sparnai bei 
stilizuoti lapai. Rankenų viršutinė dalis grei-
čiausiai buvo išdrožinėta stilizuotais augali-
niais motyvais. Tikslios analogijos nepavyko 
rasti. Kadangi nebuvo tikslaus autentiško 
pavyzdžio, laikantis restauravimo etikos vir-
šutinė rankenų dalis nebuvo atkurta. Pasak 
keramikos restauravimo ekspertės, taip bent 
iš dalies buvo atkurtas vazos puošnumas.

LNDM sukūrė vaizdo siužetą „Tyrimai ir 
restauravimas. XIX a. itališkų alebastro vazų 
atkūrimas“, kuriame pasakojama apie šios 
dvaro puošmenos restauravimą. Filmą gali-
ma peržiūrėti muziejaus interneto svetainė-
je.                  ■

LNDM P. Gudyno restauravimo centro Keramikos 
skyriaus specialistės prie restauruotos alebastro vazos. 
Iš kairės: Lina Ona Adomaitytė, Rasa Bieliauskaitė-Mi-
kolaitienė ir Bronislava Kunkulienė. Ž. Milerio nuotr.

http://www.lndm.lt
http://www.lndm.lt
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urPažintis su Danijos muzikos muziejais
Dr. Gintarė DUSEVIČIŪTĖ-NEIMONTIENĖ

Ieškodami naujesnių tiek muziejinio turinio, tiek formos pa-
teikimo būdų neretai pasižvalgome į Skandinavijos muzie-

jus, kurių pavyzdžiai daugelį įkvepia judėti į priekį.

Šiame straipsnyje apžvelgsiu muzi-
kos temą pristatančius Danijos mu-

ziejus. Pagrindiniai danų muzikinės tema-
tikos muziejai yra Kopenhagoje įsikūręs 
Musikmusset – Danų muzikos muziejus 
(Nacionalinis Danijos muziejus) ir Roskildėje 
esantis Ragnarock. 

Danų muzikos muziejus 

Šio muziejaus ekspozicija yra klasikinė, 
dominuoja aukštos, stiklinės, lubas 

siekiančios uždaros vitrinos, kuriose muzikos 
instrumentai yra išdėstyti erdvėje. Ekspona-
tai sugrupuoti į 3 temas:  Danijos, Europos 
ir pasaulio muzikos instrumentai. Jie ekspo-
nuojami atsižvelgiant ne tik į jų paplitimą, 
bet ir į chronologiją. 

Danijos muzikos instrumentų temą re-
prezentuojančios ekspozicijos pradžioje pri-
statomas vienas unikaliausių Skandinavijoje 
naudotų trimitų. Kadangi bajorų ir didikų 
luomų naudoti instrumentai mažai kuo sky-
rėsi nuo tų, kurie vyravo kitose Europos šaly-
se, dėmesys sutelktas į miestiečių, valstiečių 
naudotus muzikos instrumentus. Be to, eks-
pozicijoje vietos skiriama ir žinomiems danų 
kompozitoriams bei muzikantams. 

Kita tema – Europos instrumentai. Ji ap-
ima instrumentų raidą nuo senovės iki mo-
dernių laikų. Detalizuojamos tokios potemės 
kaip renesansas, barokas, Vienos mokykla ir 
romantizmas. Taip pat ekspozicijoje prista-
toma styginių instrumentų ir pianinų raidos 
istorija. Vieni įdomiausių – keisto dizaino ar 
neįprastų savybių instrumentai, kuriais buvo 

grojama, bet jie netapo populiarūs. Pasaulio 
muzikos instrumentų temą daugiausiai at-
spindi iš Azijos (Kinijos, Japonijos, Korėjos) 
kilę instrumentai, bet yra ir pavyzdžių iš Af-
rikos bei Lotynų Amerikos. 

Visą ekspoziciją praturtina ir pagyvina 
skaitmeninis vedlys, kuriuo siūloma naudo-
tis nemokamai. Didžioji dalis jame perteikia-
mos informacijos yra garsinė. Vedlio naudo-
jimas papildo ekspoziciją ir iš esmės atstoja 
nuoseklų gido pasakojimą. Vedlyje galima 
pasirinkti anglų kalbą (pačioje ekspozicijoje 
tekstai pateikiami tik danų kalba).

Į ekspoziciją integruotos ir kelios edu-
kacinės-pramoginės erdvės. Pirmoji – muzi-
kinė žaidimų erdvė „The Flexspace“, kurioje 
visa šeima kviečiama įsijungti į garsų kūrimo 
ir atkūrimo žaidimus. Tai – eksperimentai su 
ateities garsais. Siūloma išbandyti tiek klasi-
kinius, tiek improvizuotus futuristinius muzi-
kos instrumentus. 

Šioje erdvėje yra ir žaidimas „Dienai tapk 

Danų muzikos muziejaus ekspozicija. Danų muzikos 
muziejaus archyvo nuotr.

https://en.natmus.dk/museums-and-palaces/the-danish-music-museum/exhibition/
https://museumragnarock.dk/en-battlevest-kom-paa-museum/
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ur didžėjumi“, kuris lankytojams leidžia kur-
ti įvairias muzikinių kūrinių variacijas ant 
žaidimo lentos tiesiog dėliojant skirtingas 
kaladėles. Beje, šiuo žaidimo principu pa-
remtas ir Kauno miesto muziejaus Tautinės 
muzikos skyriuje pristatomas interaktyvus 
žaidimas „DJ Folk“. Įdomu tai, kad tokios in-
teraktyvių veiklų kūrimo organizacijos kaip 
„Mash Mashine“, kuri sugalvojo šiuos didžė-
javimo žaidimus, pastebi panašias tiek mu-
ziejų, tiek kitų sričių organizacijų atsinaujini-
mo tendencijas siekiant išlaisvinti žmogaus 
kūrybiškumą, todėl savo produkciją lengvai 
adaptuoja ir skirtingų šalių muziejams, ir po-
puliariems pramoginiams renginiams ar net 
firmų vakarėliams.

Danų muzikos muziejuje lankytojams 
sukurta dar viena itin patraukli erdvė – „The 
Sound Box“ (liet. „Garsadėžė“). Tai – uždara 
patalpa, kurioje sumontuotos garsą suge-
riančios izoliacinės plokštės. Dėl šios garso 
kontrolės kiti muziejaus lankytojai nepatiria 
diskomforto. Garsų suvaldymas nemažiau 
svarbus ir siekiant užtikrinti geras aptar-
naujančio personalo darbo sąlygas. „Garsa-
dėžės“ patalpoje galima išbandyti tokius 
istorinius instrumentus (ar jų kopijas) kaip 
smuikas, arfa, gongai, lietaus lazdelė, tim-
panai ir kt. Verta atkreipti dėmesį į įdomų 
sprendimą – balso įrašymą į kaleidoskopą. 

Aptartos edukacinės veiklos muziejaus sve-
tainėje vadinamos „šauniausia garso žaidi-
mų erdve Kopenhagoje“.  

Ragnarock 

Tai – nacionalinis, šiuolaikinis Danijos 
kultūros istorijos muziejus, daugiau-

siai dėmesio skiriantis jaunimo kultūrai ir 
popmuzikai bei rokui. Pastatas buvo pro-
jektuotas specialiai muziejui, todėl išsiskiria 
ne tik neįprasta forma, auksine spalva, bet 
ir funkcionalumu. Tiek įėjimas, tiek ir visa 
ekspozicija yra pritaikyta specialiųjų porei-
kių turintiems lankytojams. Fojė esančiose 
spintelėse patogu laikyti drabužius, krepšius 
ir kt., šalia įrengta kavinė ir suvenyrų parduo-
tuvė. Verta paminėti, kad muziejus suveny-
rais prekiauja ir savo internetinėje parduotu-
vėje. 

Ragnarock muziejaus svetainėje lanky-
tojams siūloma tapti vieno iš 5 klubų nariu. 
Nariams siunčiama aktuali informacija apie 
parodas ir renginius, nuolaidos bilietams, 
suvenyrams, užkandžiams ir gėrimams ka-
vinėje, kiti specialūs pasiūlymai. Tai yra pa-
trauklus būdas palaikyti glaudžius santykius 
su ištikimiausiais lankytojais, bet Lietuvos 
muziejuose jis vis dar nėra dažnai taikomas.

Muziejaus kasoje įsigijus bilietą lankytojui 
išduodamos kortelės, kurios 
primena muzikos žvaigždžių 
koncertų ir festivalių dalyvių 
korteles. Kiekvienas lankyto-
jas iki pat ekspozicijos pra-
džios žengia raudonu kilimu 
– taip ne tik puikiai atspindi-
ma muziejaus tematika, bet 
ir rodomas išskirtinis dėme-
sys lankytojui. Dar vienas 
Lietuvoje mažiau įprastas 

Šokių projekcija Ragnarock 
muziejuje. Ragnarock 
muziejaus archyvo nuotr.

https://kaunomuziejus.lt/
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Ragnarock muziejaus ekspoziciją galima 

apibūdinti kaip kelionę per muzikos ir jau-
nimo kultūros istoriją, kurios pradžia siekia 
1950-uosius. Iškirtinai daug dėmesio skiria-
ma populiariam Roskildės muzikos festiva-
liui bei visame pasaulyje žinomai danų gru-
pei „Gasolin“. 

Muziejuje pristatoma 11 temų. Pavyz-
džiui, tema „Kai muzika išvydo šviesą!“ pasa-
koja apie šviesos poveikį muzikai. „Fanboys“ ir 
„Fangirls“ perteikia „The Beatles“ bei kitų atli-
kėjų, dariusių ir tebedarančių įtaką jaunimui, 
istorijas. Grupės ir atlikėjai pristatomi ekspo-
nuojant jiems priklausiusius instrumentus, 
sceninius kostiumus ar kitus muzikos dvasią 
perteikiančius asmeninius daiktus. Ekspozi-
cijos nėra pasyvios, jose aktyviai komunikuo-
jama su lankytojais, jiems užduodant klau-
simus, pavyzdžiui, „Ar muzika gali pakeisti 
pasaulį?“ Šiuo atveju muziką galima vertinti 
kaip sociopolitinių idėjų raiškos formą. 

Interaktyvių elementų muziejaus eks-
pozicijoje yra išties gausu. Pirmiausia lan-
kytojus pasitinka muzikos ir šviesos erdvė. 
Čia galima eksperimentuoti su psichodeline 
muzika ir spalvomis. Keliant ir leidžiant ran-
kas virš šviečiančių cilindrų reguliuojamas 
garso dažnis ir intensyvumas. Rankų judesiai 
atsispindi projekcijose. Sukiodamas iš pirmo 
žvilgsnio gana paprastas geometrines figū-
ras lankytojas įsitraukia į garsų kūrimo pro-
cesą. 

Ekspozicijoje pabrėžiama glaudi muzi-
kos ir judesio sąsaja, kuri geriausiai išreiš-
kiama šokiu. Kiekvieną ekspozicijoje prista-
tomą laikotarpį atspindi savitas muzikos ir 
šokio stilius (pvz. reivas, hiphopas) bei skir-
tingos šokio manieros, kurias stebint ekrane 
galima mėginti atkartoti. Šokis trunka kelias 
minutes, po to balais pateikiamas judesių 
atkartojimo įvertinimas. Gautas grįžtamasis 
ryšys visiems suteikia teigiamų emocijų. 

Ekspozicijoje įrengtoje garso įrašų stu-

dijoje galima įsirašyti savo paties atliekamą 
dainą ir pasiklausyti kitų lankytojų sukurtų 
įrašų. Taip kuriamas ryšys tarp muziejaus, jo 
lankytojų ir tarp skirtingų lankytojų grupių. 
Dar vienas dėmesio vertas sprendimas – di-
delė besisukanti vinilo plokštelė, ant kurios 
galima užlipti, pasisukti, pailsėti ar net pa-
medituoti. 

Visame muziejuje yra daug vietų, kur 
galima prisėsti ir ramiai pasiklausyti muzi-
kos atlikėjų pasakojimų, jų interviu ar dainų 
įrašų. Šiame muziejuje skamba daug garsų, 
bet visi jie „suvaldyti“, todėl lankytojai vienas 
kitam netrukdo. Aptarti interaktyvūs Ragna-
rock muziejaus elementai yra ne tik įmantrūs 
techniniai sprendimai, bet ir įdomus, pavei-
kus bei žaismingas temos pristatymas.

Apibendrinant galima pasakyti, kad Da-
nijos nacionaliniame muzikos muziejuje 
didesnis dėmesys teikiamas muziejiniams 
objektams, o ne jų kontekstui. Kitokia Ra-
gnarock muziejaus koncepcija – čia vienodą 
reikšmę turi tiek muzikos kūrėjas ar atlikėjas, 
tiek jo sukurta muzika, ja perteikiama idėja ir 
kitos aplinkybės. 

Nors abiejuose muziejuose eksponatų 
pateikimo principai skiriasi, juos jungia dė-
mesys lankytojui, jo komfortui, edukacinių 
interaktyvių veiklų gausa ir įvairovė. Šiuo 
aspektu Lietuvos muziejų ekspozicijos vis 
dar atsilieka. Reikia pripažinti, kad pagrindi-
nis trukdis, ribojantis spartesnį šiuolaikinius 
poreikius ir europinius standartus atitinkan-
čių ekspozicijų kūrimą yra ne originalių idė-
jų stoka, o finansų trūkumas. Nepaisant šio 
skirtumo, esame atviri naujovėms. Tikslingas 
planavimas, ilgaamžiškų ir patvarių medžia-
gų pasirinkimas bei originalios, kultūrinį 
kontekstą atliepiančios temos gali būti svar-
bus veiksnys norint pasiekti geriausių rezul-
tatų. Lankytojų emocinės patirtys yra raktas, 
padedantis ne tik perteikti muziejaus pasa-
kojamą istoriją, bet ir įkvepiantis juos naujai 
kūrybai.                 ■
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Dovilė ANDRIJAUSKAITĖ

Prieš 100 metų, 1921 m. vasario 16-ąją, iškilmingai atidary-
tas Vytauto Didžiojo karo muziejus.

Muziejaus istorija prasidėjo tada, kai, 
paskelbus Lietuvos Nepriklauso-

mybės aktą ir pradėjus kurti Lietuvos kariuo-
menę, kariuomenės vadovybė nusprendė 
Kaune įsteigti Karo muziejų. Nors muziejaus 
kūrimo darbai buvo pristabdyti, tačiau juos 
atnaujinus brigados generolas Vladas Na-
gevičius vos per 4 savaites seną, caro karių 
reikmėms naudotą jojyklą ir koplyčią paver-
tė Lietuvos kovų istoriją įamžinančia erdve. 
Per visą šimto metų istoriją muziejui teko 5 
kartus keisti pavadinimą, išgyventi net kelias 
okupacijas. Naujasis šimtmetis verčia naują 
muziejaus istorijos puslapį: šiandien muzie-
jus yra modernus, interaktyvus, artimas ir 
pažįstamas visoms kartoms.

 Muziejus tarpukariu

Krašto apsaugos ministerijos įsaky-
mas kariuomenei Nr. 17, pasirašytas 

1921 m. sausio 22 d., skelbė: „Steigiama nuo-

latinė „Karo istorijos kolegija“, kuriai paveda-
ma rūpintis taisyklingu pulkų istorijos vedi-
mu ir Centriniu Karo muziejaus ir archyvo 
organizavimu“. Muziejaus patalpoms buvo 
skirta sena, 1884–1885 m. pastatyta rusų 
cerkvė ir 1877 m. įkurtas buvęs carinės Ru-
sijos imperijos kariuomenės 111-ojo Dono 
pėstininkų pulko maniežas. Iš surinktų ir pa-
aukotų eksponatų buvo rengiama ekspozici-
ja: pakabintas lėktuvas ir eksponuota kelios 
dešimtys nuotraukų iš Nepriklausomybės 
kovų ir kariuomenės pulkų istorijos.

1936 m. vasario 16 d. muziejus iškilmin-
gai perkeltas į naujuosius rūmus. Atidaryme 
dalyvavo Prezidentas Antanas Smetona, mi-
nistras pirmininkas Juozas Tūbelis, arkivys-
kupas Juozapas Skvireckas, kariuomenės va-
das gen. št. plk. Stasys Raštikis ir kiti garbūs 
svečiai. Būtent šiame architektūros paveldo 
pastate, suprojektuotame architektų Vladi-
miro Dubeneckio, Karolio Reisono ir Kazio 
Krikščiukaičio, Vytauto Didžiojo karo muzie-
jus įsikūręs ir šiandien.

Vienybės aikštės Kaune su Vytauto Didžiojo karo muziejumi panorama 

LIETUVOS MUZIEJAI 2021’142
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Muziejaus istorijoje svarbus pir-
mosios bei antrosios sovietinių ir 

nacistinės okupacijų laikotarpis. Muziejus 
buvo priverstas sunaikinti okupacinių reži-
mų ideologijai ir propagandai neparankius 
eksponatus, istorinius paminklus. Okupa-
cijų metais keitėsi muziejaus pavadinimas: 
1940–1941 m. ir 1944–1956 m. muziejus 
vadintas Kariškai-istoriniu, 1956–1990 m. 
– Kauno valstybiniu istorijos muziejumi, tik 
nacių okupacijos metais buvo išsaugotas Vy-
tauto Didžiojo karo muziejaus vardas. 

Nepaisant antrosios sovietinės okupaci-
jos metais tęsto istorinių relikvijų naikinimo 
ir ideologinės propagandos, visuomenės 
akyse muziejus išliko nepriklausomos Lie-
tuvos simboliu. 1988 m. įsikūrus Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžiui visuomenės pa-
stangomis buvo atkurtas muziejaus sodelis, 
darbuotojai išardė ideologizuotas propa-
gandines ekspozicijas. 1990 m. sausio 29 d. 
sugrąžintas senasis Vytauto Didžiojo karo 
muziejaus vardas (VDKM), o nuo 2006 m. 
sausio 1 d. muziejus grįžo pas savo steigė-
ją ir vėl tapo LR krašto apsaugos ministerijai 
pavaldžia įstaiga.

Modernizacija

Svarbi, reikšmingus pokyčius žymėjusi 
data – 2014 m., kai pradėtas įgyven-

dinti investicinis kultūros projektas, skirtas 
atnaujinti VDKM statinių kompleksą. Sėk-
mingai jį užbaigus 2018 m. pradėti įgyven-
dinti dar trys dideli projektai – „Lietuvos Res-
publikos tarpukario kariuomenės uniformų 
rekonstrukcijos“, „100 kariuomenės pėdsa-
kų“ ir „Kariuomenės istorija – mano istorija“. 
Didesnis dėmesys sutelktas į bendradarbia-
vimą su universitetais. Su Kauno technolo-
gijos universitetu pradėti kurti interaktyvūs 
žaidimai, kurie pelno netgi tarptautinius ap-

dovanojimus. 
Išplėstas ir tarptautinis bendradarbiavi-

mas. Muziejaus eksponatai rodyti Prancū-
zijos sostinėje Paryžiuje, Invalidų rūmuose 
įsikūrusiame muziejuje. Plėtojamas bendra-
darbiavimas su Belgijos Karališkųjų karinių 
pajėgų ir karo istorijos muziejumi, kurio 
nuolatinėje ekspozicijoje galima pamatyti 
VDKM saugotus tarpukario uniformų frag-
mentus ir kitus daiktus. Muziejaus pareng-
ta paroda apie Lietuvos kariuomenę 1918–                    
2018 m. eksponuojama JAV, Pentagone. 
Bendradarbiaujama su Drezdeno, Estijos ir 
Latvijos karo muziejais. 

Šiuo metu į virtualią erdvę pradėtas in-
tegruoti projektas „Pasklidę po pasaulį“. Šiuo 
projektu, įgyvendinamu kartu su užsienio 
lietuvių bendruomenėmis, mokyklomis ir 
nevyriausybinėmis organizacijomis, tikimasi 
ne tik sukurti tvarius ryšius su užsienio lietu-
viais, bet ir paskatinti juos prisidėti prie Lie-

Karo muziejaus statybos baigtos 1936 m.
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tuvos karybos istorijos rinkimo ir išsaugoji-
mo proceso.  

Dabar VDKM – moderni, integruojanti 
šiuolaikines technologijas ir į priekį žengian-
ti įstaiga, išsaugojusi pagrindinį tikslą – kūry-
biškai ugdyti pilietinę patriotinę visuomenę. 
Nuolatinis bendradarbiavimas su Lietuvos 
kariuomene, šiandienos poreikius atliepian-
čios edukacinės programos, naujausiomis 
technologijomis papildytos ekspozicijos ir 
stacionarios parodos, taikomi naujausi virtu-
alių parodų kūrimo metodai, organizuojami 
skirtingoms auditorijoms pritaikyti renginiai, 
nuolat pildomi muziejaus rinkiniai, vykstan-
tys Didžiosios salės ekspozicijos atnaujinimo 
darbai – tik maža dalis šiuolaikinio muzie-
jaus gyvenimo. 

Muziejaus sodelis

Įdomi ne tik muziejaus istorija, ypatingas 
ir jo kiemelis. Karo muziejus buvo neat-

siejamas nuo sodelyje esančių paminklų, ku- VDKM archyvo nuotr.

rie įkūnijo valstybingumo idėją ir kovas dėl 
jos. Pirmasis sodelyje pastatytas paminklas 
„Žuvusiems už Lietuvos laisvę“ projektuotas 
architekto Vladimiro Dubeneckio ir skulpto-
riaus Juozo Zikaro. Šio paminklo piramidei 
skirti akmenys buvo atvežti iš Nepriklauso-
mybės kovų vietų. Nuo 1923 m. kasdien prie 
paminklo vykdavo „Vyčio Kryžiaus“ vėliavos 
kėlimo ceremonija, kurioje dalyvavo ir vė-
liavą kėlė tuo metu Karo muziejuje tarnavę 
Lietuvos karo veteranai. Tais pačiais metais 
šalia paminklo pastatytas aukuras, ant kurio 
įrašyti lotyniški žodžiai „Redde, quod debes / 
Petronus“ (liet. „Grąžink, ką privalai“).

Plačiai žinomi ir muziejaus įėjimą saugan-
tys liūtai, į Kauną atkeliavę iš Astravo dvaro. 
Jie išlieti iš ketaus XIX a. viduryje Sankt Pe-
terburge pagal grafo Jono Tiškevičiaus užsa-
kymą. Pastačius naują Vytauto Didžiojo karo 
muziejaus pastatą grafo Tiškevičiaus sūnus 
Jonas Tiškevičius juos padovanojo muziejui.

100–mečio paroda „Pradžios taškas“

Šimtmečiui skirta paroda „Pradžios 
taškas“ – žymios menininkės Jolitos 

Vaitkutės, garsėjančios originalia kūryba ir 
instaliacijomis, kūrinys, pristatantis muzie-
jaus įkūrėją – generolą V. Nagevičių. Prisi-
menant jo indėlį kuriant ir kuruojant muzie-
jų bei naujojo muziejaus pastato, tapusio 
Lietuvos valstybingumo ir nepriklausomy-
bės simboliu, statybas, vienoje iš muziejaus 
salių iškilo gen. V. Nagevičiaus portretas. Jis 
sukurtas iš muziejaus saugyklose saugomų 
1918–1940 m. laikotarpio Lietuvos kariuo-
menę atspindinčių eksponatų. Paroda „Pra-
džios taškas“ bus eksponuojama iki 2021 m. 
gruodžio 31 d.          ■

Jolitos Vaitkutės instaliacija parodoje 
„Pradžios taškas“.
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ir jo svajonė apie Kino muziejų
Liucija ARMONAITĖ

Vytautas Mikalauskas (1921–2002) – profesionalus vaidy-
binio kino režisierius, visą gyvenimą niekieno neragina-

mas tyrinėjęs kino istoriją ir tikėjęs, kad Lietuvoje bus Kino 
muziejus. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejui režisie-
rius padovanojo per 1300 eksponatų.

Kovo 2-ąją V. Mikalauskui būtų sukakę 
100 metų. Plati, reikšminga jo veikla: 

1957 m. režisavo pirmąjį tik lietuvių autorių 
sukurtą Lietuvos kino vaidybinį filmą „Žydra-
sis horizontas“, vadovavo dubliuojant per 
1000 juostų, parašė 12 knygų apie kiną, išlei-
do kelionių, daržininkystės, patarimų skaiti-
nių, sukūrė humoristinį Kindziulio persona-
žą, daug metų keliavusį per „Šluotos“ ir kitų 
leidinių puslapius. Svarūs ir jo kaip muzieji-
ninko nuopelnai.

Kino režisierius iš Jeseniaukos 

Vytautas Mikalauskas gimė Jaseniau-
kos kaime (dabar Lazdijų r.). Tėvai ne-

abejojo, kad sūnus taps kunigu, tačiau jis pa-
reiškė, kad nori būti mokytoju. Marijampolės 
mokytojų seminarijoje mokėsi su tuo metu 
jau žinomais vaikų poetais Anzelmu Matu-
čiu, Kostu Kubilinsku, lankė dramos būrelį. 
Pradėjo rašyti feljetonus, kuriuos spausdino 
vietiniai laikraščiai, net mokėję kuklų hono-
rarą.

Baigęs mokslus ir padirbėjęs mokytoju  
V. Mikalauskas įstojo į Kauno dramos teatro 
vaidybos studiją. Šįkart tarp jo bendra-
mokslių buvo vėliau garsiais aktoriais tapę 
Henrikas Kurauskas, Vytautas Dumšaitis.                          
1948 m. pradėjo vaidinti Klaipėdos muziki-
niame dramos teatre, tačiau jį veikė slogi po-

kario atmosfera – teatras tuo metu niekam 
nerūpėjo. Atvykęs į Vilnių, Kultūros ministe-
rijoje įsidarbino redaktoriumi-pagalbininku. 
Čia sužinojo, kad Sąjunginiame kinemato-
grafijos institute Maskvoje (VGIK) Lietuvai 
skirta vieta. Nors prastai mokėjo rusiškai, ri-
zikavo – išvažiavo į Maskvą.

1951-aisiais stojantiesiems į kino reži-
sūrą per egzaminą duota rašinio tema „Ne-
užmirštama mano gyvenimo diena“. V. Mi-
kalauskas aprašė, kaip mama jį pirmą kartą 
lydėjo į pirmąją klasę kaimo mokykloje. Ra-
šinys išsiskyrė iš daugybės kitų – dauguma 

V.Mikalauskas prie Lietuvos kino studijos Birutės g. 
1990 m. A. Tarvydo nuotr.
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savo rašiniuose patriotiškai pasakoję apie 
karo pabaigą. Komisija įvertino nestandar-
tinį lietuvio mąstymą – jį priėmė į prestižinį 
institutą.

Studijų pradžia buvo sunki. Vytautas ne 
viską suprasdavo, paskaitas konspektuoda-
vo... lietuviškomis raidėmis. Vis dėlto išgyve-
no, po dvejų metų jau prisidurdavo rusiškai 
skaitydamas žinias per Maskvos radiją, iš-
vertė 4 knygas į lietuvių kalbą, o Petro Tara-
senkos „Užburtus lobius“ – į rusų. Studijas       
1956 m. baigė gavęs raudoną diplomą.

Dešimtmečiai, skirti animacijos pradininkui

Dar studijuodamas Maskvoje režisie-
rius Maskvos ir tuomečio Leningra-

do (dabar Sankt Peterburgas) archyvuose 
po kruopelytę rinko medžiagą apie lėlių ani-
macijos pradininką V. Starevičių ir jo darbus. 
Į archyvus patekdavo pateikęs institucijų 
prašymus, o kartais kaip... kino muziejaus 
direktorius. Ši gudrybė jam atvėrė kelią prie 
svarbių, iki tol mūsų kino istorijoje neužfik-
suotų faktų.  

2005 m. išleista V. Mikalausko knyga 

„Stebukladaris iš Kauno: pasakojimas apie 
animacinių lėlių filmų pradininką Vladislovą 
Starevičių (1882–1965)“. Leidinys apiben-
drino nuo studijų Maskvoje beveik 50 metų 
vykusius tyrimus apie 1886–1911 m. Kaune 
gyvenusį garsųjį animatorių, padėjusį ir lie-
tuviško kino pagrindus. 

Dingusio filmo kadrai

Kauno „Forume“ 1931 m. įvyko pirmo-
jo lietuviško pilnametražio (dar be-

garsio) vaidybinio filmo „Jonukas ir Onutė“ 
arba „Nelįsk, kur nereikia“ premjera. Jurgio 
Linarto režisuotoje komedijoje apie kaimie-
čius, kurie išsižadėję kaimo veržiasi į miestą, 
vaidino Vladas Sipaitis, Vanda Lietuvaitytė, 
Potencija Pinkauskaitė, Antanas Mackevi-
čius (V. Mikalausko dėstytojas vaidybos stu-
dijoje), „artistų mokyklų“ mokiniai.

Filmas „Jonukas ir Onutė“ dingo, daug 
metų apie jį liudijo tik spaudos pranešimai, 
liudininkų prisiminimai. 1990 m. V. Mikalaus-
kas, sužinojęs, kad Algirdas Tarvydas kuria 
filmą „Kiti keliauja žvaigždynais“, pasakojan-
tį apie pirmuosius lietuviško kino žingsnius 
1924–1933 m., pasisiūlė padėti. Jis pateikė 

11 fotografijų, kuriose – 
filmavimo akimirkos, fil-
mo kadrai. Šios fotogra-
fijos iki šiol naudojamos 
pristatant mūsų kino is-
toriją ir dingusį filmą. 

Daugiau svarbių kino 
paveldo istorijų galima 
rasti V. Mikalausko knygo-
je „Kinas Lietuvoje. Nuo 
atrakciono iki nacionali-
nio kino meno“ (1999).   ■

Vytautas Mikalauskas (centre) 
filmuojant vaidybinį filmą 
„Žydrasis horizontas“ 1957 m. 
LTMKM archyvo nuotr.
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i• Mikalojus Konstantinas Čiur-

lionis: piešiniai, kompozicijų 
eskizai, grafika (antrasis patai-
sytas ir papildytas leidimas). 
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės 
muziejaus leidinys. 

▶ Sudarytoja Milda Milda-
žytė-Kulikauskienė. Konsultantai: 
Vytautas Landsbergis, Osvaldas 
Daugelis. Tai – Mikalojaus Kons-
tantino Čiurlionio darbų katalo-

gas, į kurį įtraukti visi žinomi jo grafikos kūriniai, piešiniai, 
kompozicijų eskizai ir piešti atvirlaiškiai, esantys muzie-
juose ar turimi privačių asmenų. Kataloge spausdinami 
4 straipsniai: „Dar vienas žingsnis Mikalojui Konstantinui 
Čiurlioniui suprasti“ (aut. šviesios atminties Osvaldas Dau-
gelis), „Mikalojaus Konstantino Čiurlionio universalizmo 
horizontai“ (Antanas Andrijauskas), „Mikalojaus Konstan-
tino Čiurlionio grafika“ (aut. Nijolė Tumėnienė), „Šiek tiek 
apie Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gyvenimą ir kūry-
bą“ (Milda Mildažytė-Kulikauskienė). 

▶ Kaunas: sp. UAB „Balto print“, 2020, 440 psl., iliustr. 
Tiražas 1100. ■

• Vasilijus Safronovas „Klaipė-
dos miesto istorija“. Mažosios 
Lietuvos istorijos muziejaus leidinys. 

▶ Knyga parengta bendra-
darbiaujant su Klaipėdos miesto 
savivaldybe bei Klaipėdos univer-
siteto Baltijos regiono istorijos ir 
archeologijos institutu. Tai – pir-
moji profesionalaus istoriko pa-
rašyta miesto raidos sintezė. Au-
torius siekė skaitytojui prieinama 
forma perteikti esmę apie Klaipė-

dos praeitį. Knyga rašyta jau galvojant apie jos vertimą į 
kitas kalbas, istorinę medžiagą ir temas dėstant taip, kad 
informacija būtų aktuali ir suprantama ne vien Lietuvos 
istorinio konteksto žinovams. Skaitytojai čia aptiks daug 
pirmą kartą skelbiamų faktų, iki šiol nepublikuotų vaizdų. 
Specialiai šiam leidiniui buvo sukurta daugybė kartogra-
finių schemų, lentelių. Po kiekvienos temos pateikiamas 
svarbiausios literatūros sąrašas, informatyvios iliustracijos 
iš Lietuvos ir įvairių Europos archyvų, muziejų. 

▶ Klaipėda: sp. UAB Petro ofsetas, 2021, 304 psl., iliustr. 
Tiražas 500 egz. ■

• Mažeikių istorinė fotografija. 
Mažeikių muziejaus leidinys. 

▶ Sudarytojas Vytautas Ra-
manauskas. Dizaineris Martynas 
Gintalas. Tai yra antrasis (pakar-
totinas) istorinių fotografijų albu-
mas, skirtas Mažeikių savivaldos 
100-mečiui, papildytas aktualiais 

straipsniais ir nuotraukomis. Knygoje panaudoti senosios 
periodikos šaltiniai, kraštiečių Balio Radžiūno, Algirdo Stan-
čiaus, Onos Kunigundos Kerpauskienės, kun. Stanislovo 
Gorodeckio surinkta kraštotyrinė medžiaga ir nuotraukos. 
Knygoje publikuojama 200 Mažeikių miesto ir miestiečių 
nuotraukų iš Lietuvos nacionalinio dailės, Panevėžio kraš-
totyros, Šiaulių „Aušros“ ir Mažeikių muziejų fondų, taip pat 
nuotraukos iš asmeninių kolekcijų ir archyvų. 

▶ Mažeikiai: sp. UAB Petro ofsetas, 2020, 250 psl., iliustr. 
Tiražas 500 vnt. ■

• Žvėryno medinių namų, lan-
gų, apvadų ir dailylenčių ka-
talogas. Marius Skerniškis, 
Darius Rudzinskas. Vilniaus 
memorialinių muziejų direkcijos ir 
Medinės miesto architektūros mu-
ziejaus leidinys. 

▶ Katalogo pagrindas – 
Vilniaus miesto savivaldybės 
administracijos užsakymu 2019–     
2020 m. atlikti Žvėryno medinės 

architektūros elementų ir metalinių langų detalių ma-
tavimai, papildyti archyviniais ir paveldosaugos tyrimų 
dokumentais iš Lietuvos nacionalinio muziejaus fondų, 
Lietuvos valstybės istorijos, Lietuvos centrinio valstybės, 
Vilniaus regioninio apskrities, Žvėryno bendruomenės 
archyvų ir kt. Katalogas gausiai iliustruotas autorinėmis 
fotografijomis. Leidinyje ateikiamos visų 2019 m. stovė-
jusių (iki 1940 m. statytų) medinių namų ypatybės. Tai 
leidžia identifikuoti, kokie autentiški elementai konkrečia-
me name buvo tinkamai restauruoti arba atkuria pirminį 
namo vizualinį identitetą. Išleistas ir el. leidinys.

▶ Vilnius: sp. UAB Petro ofsetas, 2021, 169 psl., iliustr. 
Tiražas 900.  ■

• Dingusi Tauragė 1939–1945. 
Darius Kiniulis, Agnė Vitartaitė. 
Tauragės krašto muziejus „Santa-
ka“ leidinys.

▶ Istorinėmis nuotraukomis 
ir rekonstrukcijomis gausiai ilius-
truotame leidinyje aprašomas 
istorinis ir geopolitinis Tauragės 
kontekstas, sugretinama mies-
to praeitis ir dabartis. Leidinyje 
publikuojamas istoriko dr. Arūno 
Vyšniausko straipsnis apie Antro-

jo pasaulinio karo pradžią Tauragėje: jis Vokietijos archyve 
atrado svarbų istorinį šaltinį – 1941 m. iš važiuojančio ka-
rinio automobilio nufilmuoti miesto griuvėsiai. Tarpukariu 
Tauragėje buvo statomi gražūs mūriniai namai, grindžia-
mos gatvės, įvedamas vandentiekis, plačiai naudota elek-
tra. 1941 m. birželio  22 d. miestas virto griuvėsių krūva. 
Elektroninio leidinio nuoroda Tauragės krašto muziejaus 
interneto svetainėje  Dingusi Tauragė 1939-1945.

▶ Tauragė: sp. UAB „Judex spauda“, 2021, 60 psl. iliustr. 
Tiražas 500 egz. ■

• Telšių kunigų seminarija. Že-
maičių muziejaus „Alka“ leidinys. 

▶ Knygos sudarytoja istori-
kė Elvyra Spudytė 1975–2019 m. 
dirbo Žemaičių muziejuje „Alka“. 
Knygoje apžvelgiama Telšių ku-
nigų seminarijos raida nuo jos 
įsteigimo 1927 m. iki 2019 m., at-
skleidžiami vyskupo Justino Stau-
gaičio diplomatiniai ir ūkiniai ge-
bėjimai sprendžiant būtiniausius 
seminarijos veiklos klausimus. 
Knyga gausiai iliustruota fotogra-

fijomis, dokumentais ir ikonografine medžiaga. Leidinyje 
panaudoti Žemaičių muziejuje „Alka“ saugomi dailininko 
Juzefo Perkovskio (1896–1940) piešiniai ir grafikos darbai.

▶ Klaipėda: sp. Druka, 2020, 352 psl. iliustr. Tiražas 
1000 egz. ■

https://vilniausmuziejai.lt/MMAM/Zveryno%20katalogas.pdf
https://tauragesmuziejus.lt/leidiniai/dingusi-taurage-1939-1945/



