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KovotoJOS

Pirmą kartą istorijoje bandoma pažvelgti į moterų 

dalyvavimą kovose XIX-XX a. Ginkluota ir neginkluota 

kova, parama ir pagalba, aktyvesnis ar mažiau 

matomas pasipriešinimas, vedantis prie lygiaverčio 

vyrams indėlio.

Paroda atskleidžia, kaip moterys vadavosi iš socialinių 

stereotipų, kovojo už emancipaciją, o iškovojusios ją, 

įsitraukė į tiesioginę kovą už laisvę. Savanoriškas 

moterų vaidmuo dar labiau įtvirtino jų teises. Per 

moterų istorijas parodoma vykusių karų ir kovų metodų 

įvairovė bei įvairiapusiškumas.

„KovotoJOS“ pristato stereotipus apie kovą 

griaunančias moterų istorijas net ir šiandien 

priverčiančias permąstyti lyčių vaidmenis.
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~220 m2
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Edukacinės veiklos, leidiniai:
actionbound žaidimas, leidinukas
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ANTANAS INGELEVIČIUS: 

KŪRĖJAS IR MIESTAS

Jo nuotraukos tokia pat paslaptis, kaip ir jų autorius. Prieš jo 

fotoobjektyvą tarpukario Kaunas atsiskleidė visai kitomis 

spalvomis – senovinis, medinis, besivystantis, kasdienis ir iki 

modernistinis. Visai kitoks, negu jį pažįstame.

Antanas Ingelevičius (1892–1947?) – žmogus-slėpinys, 

žmogus-kūrėjas, kuriam buvo gausiai atseikėta talento, bet 

pagailėta šlovės. Ši duoklė jam buvo grąžinta parodoje 

„Antanas Ingelevičius: kūrėjas ir miestas“. Dienos šviesą 

išvydusių jo fotografijų archyvas bus įrašyti į Lietuvos 

fotografijos istoriją. 

Ši fotografijų paroda leido pasižvalgyti po XX a. 3–4 

dešimtmečio pradžios Kauną, jo medinę architektūrą, 

Vilkolakio teatrą, to meto kultūros veikėjų ir bohemos 

gyvenimą.
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~420 m2
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Edukacinis leidinys:
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NATO

2023 metais Lietuvoje planuojamas pirmasis šalies 

istorijoje Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos 

(NATO) aukščiausio lygio vadovų susitikimas. 2024-

aisiais minėsime dar vieną svarbią Lietuvai datą –

narystės NATO struktūrose dvidešimtmetį.

Šiems reikšmingiems įvykiams pažymėti Lietuvos 

nacionalinis muziejus planuoja parodą, kuri 

pasakotų apie Lietuvos ir NATO bendradarbiavimą 

bei jo svarbą šalies nacionaliniam saugumui.

Planuojama paroda didintų informacijos sklaidą apie 

NATO veiklą, plėtrą, valstybes nares, Lietuvos kelią į 

aljansą ir indėlį tapus nare, skatintų domėjimąsi 

Lietuvos kariuomenės istorija, prisidėtų ugdant 

pilietiškumą ir patriotiškumą.



15



16



17

~30 m2

~1000 m2 (lauke)
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MIGRACIJA

Migracijos paroda sudarys galimybę visuomenei 

susipažinti ne tik su Lietuvos migracijos istoriniais, 

bet ir dabar vykstančiais procesais. Paroda apims 

ne vien lietuvių migraciją, bet ir įvairių tautų 

imigraciją į Lietuvą, bei Lietuvoje gyvenusių kitų 

tautybių asmenų išvykimo istorijas (visų pirma 

litvakų). 

Parodos pagrindinis tikslas yra suartinti Lietuvos 

diasporos ir krašto gyventojus papasakojant šalies 

migracijos patirtis ir įtraukiant į parodos kūrimą 

pačius išeivijos atstovus. Pusę planuojamų 

parodyti eksponatų sudarys Lietuvos nacionalinio 

muziejaus rinkinių objektai, kurie iki šiol nebuvo 

viešinami. Didžioji dalis jų saugomi Išeivijos 

rinkinyje.
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~420 m2




