arsenalo atstatymo patirtis gali bti ir yra tam tikra metodinò Valdov˜ rm˜ atkrimo nuoroda. Senajame arsenale ∞sikr´s Taikomosios dailòs muziejus, tap´s viena Ïinomiausi˜ ir labiausiai turist˜ lankom˜ muziejini˜ erdvi˜ Lietuvoje, kartu yra
ir kitos plaãios kultrinòs veiklos centras, kuriame rengiamos svarbiausios nacionalinòs ir tarptautinòs parodos, daÏnai vyksta koncertai, ∞vairs kultros vakarai,
mokslinòs konferencijos, valstybòs protokolo ir kiti reprezentaciniai renginiai, realizuojamos edukacini˜ uÏsiòmim˜ programos. ·ios daugiafunkcòs kultrinòs iniciatyvos, atitinkanãios modernaus muziejaus pasaulinòs teorijos rekomendacijas ir
atspindinãios praktinòs veiklos patirt∞, bdingà visiems Lietuvos dailòs muziejaus
padaliniams, taip pat ir Taikomosios dailòs muziejui, yra tam tikra prasme pavyzdys ir bsimai atkurt˜ Valdov˜ rm˜ ∞vairiaplanei veiklai, kurià jau dabar ∞vairiomis formomis numatoma modeliuoti ‰iame muziejuje veikianãiose Valdov˜ rm˜
paveldui ir j˜ atkrimui skirtose ekspozicijose.
Taigi abi minòtos aktualios kultrinòs ir paveldosauginòs temos – Lietuvos sakralinòs dailòs paveldas bei Lietuvos DidÏiosios Kunigaik‰tystòs valdov˜ rm˜ atkrimas – Taikomosios dailòs muziejuje bus pristatomos keliomis formomis. Tai
periodi‰kai atnaujinamos ilgalaikòs ekspozicijos, laikinos nacionalinòs ir tarptautinòs parodos, ∞vairs kultros vakarai ir moksliniai renginiai (klasikinòs muzikos
koncertai, teatralizuoti renginiai, paskaitos, seminarai, susitikimai ir pan.).
Øgyvendinant Lietuvos dailòs muziejaus vadovybòs patvirtintà Taikomosios dailòs
muziejaus veiklos iki 2009 m. strategin∞ planà, kurio rengimà koordinavo muziejaus sekretorius strateginiam planavimui, plòtrai ir vadybai Vytautas Balãinas, minint Lietuvos karaliaus Mindaugo karnavimo 751 metines ir ‰venãiant Valstybòs
dienà, 2004 m. liepos 6-àjà jame buvo atidaryta viena i‰ ilgalaiki˜ parod˜, skirt˜
Valdov˜ rm˜ paveldui ir j˜ atkrimui, – Lietuvos DidÏiosios Kunigaik‰tystòs val”
dov˜ rm˜ radiniai“2. ·ià parodà, ‰ventin´ dienà susirinkus gausiam briui Valdov˜ rm˜ atkrimu bei Lietuvos kultriniu ir meniniu paveldu besidominãios visuomenòs atstov˜, atidarò Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Algirdas Brazauskas, kultros ministrò Roma Îakaitienò ir ‰vietimo bei mokslo ministras Algirdas Monkeviãius. Paroda veikia Taikomosios dailòs muziejaus pirmojo auk‰to ekspozicinòse erdvòse, kuri˜ ypatingà istorin´ aplinkà kuria atstatyti Senojo arsenalo
skliautai, besiremiantys ∞ masyvius stulpus. Dòl to ‰ios erdvòs primena atkuriam˜
Valdov˜ rm˜ skliautuotas sales. Gali bti, kad tiek statant Senàj∞ arsenalà, tiek periodi‰kai perstatant Valdov˜ rmus dirbo bent dalis t˜ paãi˜ meistr˜, abiej˜ objekt˜ statybose buvo naudojamos pana‰ios medÏiagos. Pvz., vietinio smiltainio apdailos detalòs eksponuojamos vienos Arsenalo skliaut˜ atramos cokolyje, o tokio pat
smiltainio blokai, kuriais buvo ∞ròmintos Valdov˜ rm˜ lang˜, dur˜, ∞vaÏiavim˜
angos ir pan., eksponuojamos greta ∞rengtoje Valdov˜ rm˜ radini˜ parodoje.
Lietuvos dailòs muziejaus, Pili˜ tyrimo centro Lietuvos pilys“ bei Valdov˜ rm˜
”
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paramos fondo bendromis pastangomis surengta paroda Lietuvos DidÏiosios
”
Kunigaik‰tystòs valdov˜ rm˜ radiniai“ Taikomosios dailòs muziejuje, Valdov˜
rm˜ kaimynystòje, veiks iki tol, kol bus atkurti Lietuvos DidÏiosios Kunigaik‰tystòs valdov˜ rmai ir pradòti rengti j˜ interjerai bei ekspozicijos. Tada parodoje
rodomi radiniai bus perkelti ∞ Valdov˜ rm˜ ekspozicijas. Taikomosios dailòs muziejuje veikianãià parodà numatoma kasmet Valstybòs dienà atnaujinti, ekspozicijà
papildant ∞spdingiausiais naujais radiniais (pvz., planuojama parodyti unikalaus
senojo stiklo dirbini˜, statybos ∞ranki˜ ir metalini˜ architektros element˜ kolekcijas, plòsti rodomus medÏio, odos dirbini˜, ginkl˜, amunicijos bei kit˜ karybos
reikmen˜, numizmatikos rinkinius3 ir kt.).
2004 m. atidarytoje parodoje Lietuvos DidÏiosios Kunigaik‰tystòs valdov˜ rm˜
”
radiniai“ parodyta beveik tkstantis eksponat˜ – vertingiausi˜, ∞domiausi˜ ir informatyviausi˜ radini˜, kurie Pili˜ tyrimo centro Lietuvos pilys“ specialist˜ buvo su”
rasti ir sukaupti per archeologinius bei architektrinius tyrimus, nuo 1987 m. nuosekliai ir sistemingai vykdomus Valdov˜ rm˜ teritorijoje (i‰ viso per beveik du
de‰imtmeãius sukaupta per 300 000 ∞vairi˜ radini˜)4. Tai ∞vairiaspalvio i‰ Belgijos,
Nyderland˜, Italijos importuoto marmuro5, vietinio ir i‰ ·vedijos Gotlando salos
atveÏto smiltainio, granito architektrinòs detalòs ir j˜ fragmentai, keramikos, metalo, odos, medÏio, kaulo ir kiti dirbiniai. Seniausi parodos eksponatai, manoma,
siekia karaliaus Mindaugo, didÏi˜j˜ kunigaik‰ãi˜ Gedimino, Algirdo, Jogailos laikus – XIII–XIV a., o vòlyviausi susij´ su paskutiniu Valdov˜ rm˜, kaip Lietuvos
didÏi˜j˜ kunigaik‰ãi˜ rezidencijos, egzistavimo laikotarpiu – XVII a. I p., t. y. Vaz˜
dinastijos valdymo metais. Parodos ekspozicijoje dauguma radini˜ i‰dòstyta chronologine tvarka, siekiant atspindòti pagrindinius Valdov˜ rm˜ meninòs ir istorinòs raidos, stilistinòs kaitos etapus gotikos, Renesanso ir ankstyvojo baroko epochose. Norint parodos lankytojams sudaryti geras sàlygas ∞dòmiau paÏvelgti ∞ smulkesni˜ ir meni‰kai bei materialiai itin verting˜ radini˜ subtilumà, kai kurie i‰ j˜
(pvz., juvelyrikos kriniai, monetos, kaulo dirbiniai ir pan.) eksponuojami tipologiniu principu, rodomi maÏesnòse vitrinose per padidinamuosius stiklus. Taip galima ai‰kiau ∞Ïvelgti, pvz., XVI a. auksinio Ïiedo su deimanto akute meistri‰kà emalio puo‰ybà, ∞mantrias jo apsodo formas, pamatyti kitus prabangius papuo‰alus, j˜
liejimo formas, miniatirines XIV–XVI a. i‰ kaulo pagamint˜ ‰achmat˜ ir ‰a‰ki˜
figras.
Gausiausia parodoje pristatom˜ radini˜ kolekcija, eksponuojama ‰vieslaidÏiais
ap‰viestose didÏiosiose vitrinose, atspindi Lietuvos valdov˜ rm˜, kaip europinio
lygio rezidencijos, klestòjimo laikus – Renesanso ir ankstyvojo baroko epochas.
Skaitlingiausia ‰i˜ eksponat˜ grupò – tai architektrinò ir buitinò keramika (krosni˜ kokliai, grind˜ ir sien˜ plytelòs, profiliuotos plytos su polichrominio dekoro
liekanomis ant tinko6, masverko fragmentai, buityje naudoti ∞vairs indai ir kiti
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Smiltainio karnizo fragmentas su Vaz˜ dinastijos
herbu ir Aukso vilnos ordinu.

Koklis su Lietuvos DidÏiosios
Kunigaik‰tystòs herbu.

XVII a. pr.

XVII a. I p.

reikmenys). Seniausieji kokliai, gotikinòs profiliuotos ir figrinòs plytos, manoma,
siekia XIV–XV a. – gotikos epochà, didÏi˜j˜ kunigaik‰ãi˜ Vytauto, Kazimiero,
Aleksandro laikus7. Itin gausiai pristatomi Renesanso ir ankstyvojo baroko (XVI ir
XVII a. I p.) daÏniausiai ∞vairi˜ spalv˜ glazra puo‰ti kokliai8. NemaÏa j˜ dalis su
heraldinòmis figromis, Lietuvos valstybòs valdov˜ bei svarbias valstybòs tarnybas
uÏòmusi˜ ir su rmais susijusi˜ didik˜ inicialais. Greta Îygimanto Senojo, Bonos
Sforcos, Îygimanto Augusto herbini˜ Ïenkl˜ bei inicial˜ renesansiniuose kokliuose, XVII a. dirbiniuose matoma ne tik valstybinò Lietuvos ir Lenkijos, valdanãiosios
Vaz˜ dinastijos, bet ir LDK kanclerio kunigaik‰ãio Leono Sapiegos, kunigaik‰ãi˜
Radvil˜, kit˜ garsi˜ Lietuvos didik˜ gimini˜ heraldika. DaÏnas koklis taip pat papuo‰tas religinòs, alegorinòs, mitologinòs ar buitinòs tematikos reljefinòmis kompozicijomis, stilizuota augaline ar geometrine polichromine bei reljefine ornamentika. Greta restauruot˜ Bonos Sforcos laik˜ kokli˜ skaitlingos ir labai ∞spdingos kolekcijos rodomas ir vienos Valdov˜ rm˜ renesansinòs krosnies rekonstrukcijos natralaus dydÏio maketas, sukurtas Pili˜ tyrimo centro specialist˜. Buitinòs
keramikos ekspozicijoje pristatomi gana traps, todòl visi‰kai ar i‰ dalies restauruoti bei atkurti kasdienòje buityje naudoti moliniai ir fajansiniai XIII–XVII a.
indai: àsoãiai, puodeliai, dubenys, lòk‰tòs, taurelòs ir kt. Tarp ‰i˜ radini˜ ne∞prastu form˜ originalumu i‰siskiria keptuvòs.
I‰ ∞vairi˜ akmens r‰i˜ i‰kaltos parodoje eksponuojamos Valdov˜ rm˜ architektrinòs detalòs, elementai ir j˜ fragmentai (pvz., profiliuoti lang˜ apvadai, karnizai,
palangòs, smulks architektriniai elementai, grind˜ plok‰tòs ir kt.) yra itin svarbs
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bei vertingi Lietuvos didÏi˜j˜ kunigaik‰ãi˜ rezidencijos eksterjer˜ ir interjer˜ puo‰ybos atkrimo informacijos ‰altiniai, atspindintys charakteringiausius XVI–XVII a.
I p. rm˜ architektros bruoÏus9. Manoma, kad ankstyviausios akmens detalòs siekia Renesanso epochà (gotikoje, matyt, pasitenkinta keramikos apdaila). Paskutini˜j˜ Gediminaiãi˜-Jogailaiãi˜ dinastijos atstov˜ – Îygimanto Senojo ir Îygimanto
Augusto – valdymo metais rm˜ puo‰ybai imtas plaãiai naudoti vietinis smiltainis,
o interjeruose – ir marmuras. Vaz˜ laikais vietoje grubesnio vietinio smiltainio daÏniau naudotas ‰vedi‰kas smiltainis10, o interjeruose – importuojamas marmuras bei
galbt granitas. Parodoje kaip tik ir rodoma daugiau negu ‰imtas toki˜ akmenini˜
architektrini˜ detali˜ ir j˜ fragment˜. Ypaã ∞spdingi yra dviej˜ smiltainio karniz˜
fragmentai su Vaz˜ dinastijos heraldiniais Ïenklais. Eksponuojama ir reto bei itin
brangaus Ïalsvo atspalvio marmuro nuolauÏa, liudijanti ypatingà kai kuri˜ buvusi˜
Valdov˜ rm˜ interjer˜ prabangà, i‰taigingumà ir puo‰numà. Siekiant parodos
lankytojus akivaizdÏiau ir i‰samiau supaÏindinti su Valdov˜ rm˜ architektrine ir
istorine raida, greta radini˜ eksponuojami penki Vilniaus pili˜ ir Valdov˜ rm˜
maketai, sukurti Lietuvos dailòs muziejaus, Pili˜ tyrimo centro Lietuvos pilys“ ir
”
Projektavimo ir restauravimo instituto architekt˜ grupòs specialist˜.
Gausiai parodoje pristatomi palyginti gerai i‰lik´ ∞vairs XIII–XVII a. metalo dirbiniai – kari˜ ‰arv˜ ir ginkl˜ fragmentai, raiteli˜ ekipuotòs reikmenys, monet˜
spaudai, spynos, raktai, indai, ∞vairs kiti buities ∞rankiai11. Menine ir materialine
verte i‰siskiria juvelyriniai dirbiniai (rodomos kelios de‰imtys auksini˜ ir sidabrini˜
Ïied˜ su brangakmeniais, kit˜ papuo‰al˜), numizmatikos pavyzdÏiai (Valdov˜ rm˜ teritorijos tyrim˜ metu surast˜ XIV–XVII a. monet˜ rinkinys, laikinai saugomas
Lietuvos nacionaliniame muziejuje). Kai kurie papuo‰alai akivaizdÏiai mena dar
pagoni‰kosios Lietuvos laikus, jie papuo‰ti tam metui bdinga ornamentika. Ødomu, nors ir labai suprantama, kad dauguma papuo‰al˜ ir kit˜ brangi˜ radini˜
archeolog˜ yra randama Valdov˜ rm˜ sen˜j˜ latrin˜ vietose12. Parodoje taip pat
rodomi kaulo (pvz., ‰a‰ki˜ ir ‰achmat˜ figròlòs), medÏio (pvz., ‰ukos, apeiginòs
pagoni˜ lazdos, indai), odos (pvz., batas, skrybòlòs fragmentai, piniginò, knygos
vir‰elis ir kt.) dirbiniai.
Parodoje eksponuojamos Pili˜ tyrimo centro Lietuvos pilys“ radini˜ kolekcijos
”
papildytos Lietuvos dailòs muziejuje saugomais eksponatais (keramikos13 ir metalo
dirbiniais), rastais Îemutinòs pilies teritorijos tyrinòjim˜, vykdyt˜ pokaryje, metu.
Visi radiniai yra i‰kalbingi ir informatyvs ne tik Valdov˜ rm˜ meninio charakterio bruoÏ˜ atspindÏiai, bet ir kasdienio gyvenimo, valdov˜, j˜ aplinkos, dvaro
tarn˜ buities, pomògi˜, prabangos ir reprezentacijos liudytojai. Plaãiajai kultrinei
visuomenei, moksleiviams ir studentams, uÏsienio sveãiams, specialistams parodoje siekiama pristatyti gaus˜ ir iki ‰iol akivaizdÏiai per menkai paÏintà Valdov˜
rm˜ kultrin∞ bei menin∞ paveldà, ne tik atskleidÏiant∞ Lietuvos valdov˜ reprezen-
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Auksinis Ïiedas su deimanto akute.
XVI a. Fotografas Vytautas Abramauskas (Pili˜ tyrimo centras Lietuvos pilys“)
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tacinòs rezidencijos ∞vairiapus∞ gyvenimà14, bet ir gerokai prapleãiant∞ bendrà LDK
politinòs, kultrinòs, socialinòs ir kinòs istorijos, architektros ir dailòs raidos, Vilniaus pili˜ rezidencinòs ir gynybinòs sistemos kaitos vaizdà. Gilesnis kontekstinis
radini˜ paÏinimas, j˜ tolesnis tyrinòjimas, duomen˜ lyginimas su ra‰ytini˜ istorijos
‰altini˜ bei tipologi‰kai ir chronologi‰kai artim˜ kit˜ Europos rezidencij˜ analogi‰ka medÏiaga sudarys sàlygas tiksliai ir pagr∞stai vykdyti Valdov˜ rm˜ atkrimo,
interjer˜ ir ekspozicij˜ ∞rengimo programas, sklaidyti ∞vairias nepagr∞stas rm˜
atkrimo oponent˜ ir skeptik˜ abejones.
Vienas svarbiausi˜ parodos tiksl˜ yra edukacija. Todòl Lietuvos dailòs muziejaus
Meno paÏinimo centro ir Taikomosios dailòs muziejaus specialistai bei Valdov˜
rm˜ paramos fondo atstovai jau parodos pradÏiai parengò tris edukacines programas moksleiviams ( Kelionò i‰ Vilniaus Îemutinòs pilies Senojo arsenalo ∞ Valdov˜
”
rmus“, Lietuvos valdov˜ rmai: klestòjimas, gyvensenos ∞domybòs“ ir Îemutinòs
”
”
pilies rmai – meno ir amat˜ centras“). Nauj˜ mokslo met˜ pradÏiai planuojama
parengti dar kelias temines edukacini˜ uÏsiòmim˜ programas, kurias ves ir patys
mokiniai. Valdov˜ rm˜ paramos fondas taip pat numato rengti ∞vairias kultrinesedukacines akcijas moksleiviams. Edukaciniais projektais, kuriuose dalyvauti skatina
·vietimo ir mokslo ministerija, siekiama i‰samiai ir ∞vairiapusi‰kai supaÏindinti Lietuvos moksleivius, kitus kultrinòs visuomenòs narius, sostinòs sveãius ne tik su Valdov˜ rm˜ praeitimi, bet ir aktualinti svarbiausià Lietuvos tkstantmeãio programos
projektà – Valdov˜ rm˜ atkrimà, pateikti i‰samià ir ∞vairiapus´ objektyvià informacijà apie Valdov˜ rmus, j˜ raidà ir atkrimo eigà, ∞traukti Lietuvos jaunimà ∞ Valdo-
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v˜ rm˜ atkrimo procesus, ugdyti aktyv˜ j˜ santyk∞ su ‰iuo svarbiu tautinòs ir pilietinòs savimonòs, istorinòs sàmonòs ugdymui projektu.
Radini˜ parodoje taip pat galima pasiÏiròti kelias archeologo prof. Vytauto
Urbanaviãiaus, ilgus metus vadovavusio Pili˜ tyrimo centrui, sukurtas dokumentines juostas, pasakojanãias apie Valdov˜ rm˜ tyrimus. Ilgalaikòje parodoje numatoma realizuoti su Valdov˜ rm˜ istorinòmis funkcijomis ir j˜ atkrimu susijusius nacionalinius ir tarptautinius mokslo projektus (konferencijos, seminarai,
diskusijos), taip pat rm˜ meninio paveldo (muzikos, teatro, literatros, architektros ir dailòs) propagavimo programas (kartu su VØ Banchetto Musicale“, VØ Do”
”
mus Artis“ ir kitais partneriais). Vienas plaãiausi˜ ir aktualiausi˜ tarptautini˜ diskusij˜, konsultacij˜ bei seminar˜ projekt˜, kuris Lietuvos dailòs muziejaus Vilniaus
paveiksl˜ galerijoje realizuojamas nuo 2003 m. (Berlyno karali‰k˜j˜ rm˜ atstatymo eksperto ir Vienos universiteto architektros istorijos profesoriaus Hellmuto
Lorenzo paskaita apie Berlyno rezidencijos atkrimo problemas), o nuo 2004 m.
rengiamas Taikomosios dailòs muziejuje, – tai Europos valstybi˜ valdov˜ rm˜
pristatymo programa. 2004 m. paskaitose bei seminaruose pristatyti Lietuvos
valdov˜ rm˜ atkrimui aktualiausi pavyzdÏiai, svarbiausi˜ istorini˜ Lenkijos
rezidencij˜ (Krokuvos Vavelio pilies karali‰k˜j˜ rm˜, Var‰uvos karali‰kosios
pilies ir Marienburgo pilies) atkrimo, atstatymo, rekonstravimo, restauravimo,
pritaikymo modernioms kultros funkcijoms ir ‰iandienòs veiklos patirtis15.
Greta Valdov˜ rm˜ radini˜ parodos Taikomosios dailòs muziejaus antrojo auk‰to parod˜ salòje iki pat 2009 m. taip pat numatoma realizuoti nacionalinius ir tarptautinius parod˜ projektus, susijusius su Valdov˜ rm˜ atkrimu, bsimomis rm˜
ekspozicijomis, planuojamais atkurti istoriniais Lietuvos didÏi˜j˜ kunigaik‰ãi˜
rezidencijos interjerais. Pvz., 2005 m. kartu su Liublino muziejumi numatyta surengti
tarptautin´ edukacin´ fotografij˜ parodà Liublino pilies ·vã. Trejybòs koplyãia. Ten,
”
kur Rytai susitinka su Vakarais“, kuria Lietuvos visuomenei bus pristatytas unikalus
Liublino pilies koplyãios interjero polichrominio dekoro paveldas, susij´s su Lietuvos
bei Lenkijos valdovo Jogailos asmeniu ir i‰ Lietuvos DidÏiosios Kunigaik‰tystòs
kilusiais menininkais. Pradòtos derybos su ParyÏiaus Luvro muziejumi dòl Lietuvos,
Lenkijos ir Pranczijos valdovo Henriko Valua epochos meno vertybi˜ (auksakalystòs, tapybos, tekstilòs krini˜) kolekcijos pristatymo, o su ·vedijos karo archyvu
tariamasi dòl istorini˜ XVII–XVIII a. Lietuvos vòliav˜ parodos.
Paroda Lietuvos DidÏiosios Kunigaik‰tystòs valdov˜ rm˜ radiniai“ buvo su”
rengta bendromis keli˜ institucij˜ – nacionalinio Lietuvos dailòs muziejaus (direktorius – Romualdas Budrys), Kultros ministerijos pavedimu rengianãio ir ∞gyvendinanãio Valdov˜ rm˜ pritaikymo reprezentacinòms, muziejinòms ir edukacinòms funkcijoms programà, Pili˜ tyrimo centro Lietuvos pilys“ (direktorius –
”
Eduardas Kauklys), koordinuojanãio ir vykdanãio Valdov˜ rm˜ kompleksini˜
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tyrim˜ programà, ir Valdov˜ rm˜ paramos fondo (valdybos pirmininkas – Edmundas Kulikauskas), kaupianãio lò‰as Valdov˜ rm˜ atkrimui ir propaguojanãio
rm˜ atkrimo idòjà, – pastangomis ir kolegi‰kai bendradarbiaujant. Parodos rengòjams taip pat talkino Projektavimo ir restauravimo instituto architekt˜, kurianãi˜
ir ∞gyvendinanãi˜ Valdov˜ rm˜ atkrimo projektà, grupò (vadovas – Rimas
Grigas) ir Vilniaus pili˜ direkcija (direktorius – Saulius Andra‰nas), vykdanti Valdov˜ rm˜ atkrimo uÏsakovo funkcijas. Parodos ekspozicijos autorius – Lietuvos
dailòs muziejaus direktorius Romualdas Budrys, konsultantai – habil. dr. Vytautas
Urbanaviãius, dr. Napalys Kitkauskas, dr. Gintautas Rackeviãius, Gintautas Stri‰ka,
Lietuvos nacionalinio muziejaus darbuotojas Eduardas Remecas. Parodos kuratoriai – ñrika Stri‰kienò ir dr. Vydas Dolinskas. Visi parodoje eksponuojami radiniai
yra kruop‰ãiai restauruoti ir eksponavimui parengti Pili˜ tyrimo centro Lietuvos
”
pilys“ restauravimo skyriaus bei Lietuvos dailòs muziejaus Prano Gudyno restauravimo centro specialist˜.
Informacija apie parodà ir joje eksponuojamus restauruotus radinius taip pat
yra pateikta ir ateityje bus pristatoma jos organizatori˜ interneto svetainòse16.
Parodos atidarymui buvo i‰leistas dvikalbis (lietuvi˜ ir angl˜ k.) plakatas bei
suvenyrinis bilietas, o lietuvi˜ kalba i‰spausdintas informacinis bukletas17 ir
informacinis lapelis.
Greta parodos Lietuvos DidÏiosios Kunigaik‰tystòs valdov˜ rm˜ radiniai“
”
Taikomosios dailòs muziejuje 2004 m. liepos 6 d. buvo atidaryta ir i‰ Vilniaus paveiksl˜ galerijos perkelta Lietuvos DidÏiosios Kunigaik‰tystòs valdov˜ rm˜
atkrimo projekt˜ ekspozicija, parengta Paminkl˜ restauravimo instituto bei Pili˜
tyrimo centro Lietuvos pilys“18. Joje muziejaus lankytojams pristatoma architek”
trini˜ tyrim˜, ikonografijos bei analogij˜ studij˜ medÏiaga, retrospektyviniai
projektai, taip pat aktuals Valdov˜ rm˜ atkrimo darb˜ vykdymo projektai,
kompiuterinòs atkrimo versijos ir kita su atkrimo darbais susijusi informacija.
Nuo 2005 m. ãia pat numatoma ∞rengti ir treãiàjà ilgalaik´ ekspozicijà, skirtà
Valdov˜ rmams ir j˜ atkrimui. Tai atkuriamiems Valdov˜ rmams ∞sigyt˜ bei
dovanot˜ autenti‰k˜ vertybi˜ paroda, kuri bus bendrai rengiama Lietuvos dailòs
muziejaus ir Valdov˜ rm˜ paramos fondo19.
Taikomosios dailòs muziejus su savo parodomis ir rengini˜ programomis tampa svarbiausiu Lietuvos DidÏiosios Kunigaik‰tystòs valdov˜ rm˜ atkrimo, kaip
unikaliomis sàlygomis vykdomo europinio istorinòs rezidencijos atstatymo ir
svarbiausio Lietuvos tkstantmeãio programos projekto, pristatymo centru tiek
Lietuvos visuomenei, tiek ir uÏsienio sveãiams, aktuali˜ atkrimo klausim˜ nacionalini˜ bei tarptautini˜ diskusij˜ vieta. Visos parodos kartu yra ir metodiniai
modeliai, kuriais siekiama parengti, patikrinti ir i‰gryninti bsimas atkurt˜ Valdov˜ rm˜ ekspozicijas bei istorini˜ reprezentacini˜ interjer˜ kompozicijas.
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p. 51–53.
Apie parodà Ïr. ir spaudos publikacijas, pvz.,
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vasara, nr. 41, p. 22–27; V. Dolinskas, Lietuvos
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Apie Vilniaus katedros poÏemi˜ freskà bei
Îemutinòs pilies pastat˜ sienin´ tapybà Ïr.
S. Abramauskas, Zur Genesis der spätgotischen
”
Wandmalerei in der litauschen Architektur. Zu
einer wiederentdeckten Wandmalerei im Dom
zu Vilnius“, Kunst im Ostseeraum. Mittelalterliche Architektur und ihre Rezeption. Wissenschaftliche Beiträge der E.-M.-Arndt-Universität
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Îemutinòje pilyje“, Kultros barai, 1989, nr. 1
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1991, nr. 2 (314), p. 65–67; A. Kunceviãius,
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Vilniaus Îemutinòje pilyje“, Kultros barai,
1991, nr. 6 (318), p. 59–60; K. Katalynas, Dar
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apie krosnis su ki‰kiais“, Kultros barai, 1992,
nr. 1 (325), p. 61–64; A. Tautaviãius, Radiniai
”
su Vaz˜ herbu ir karna“, Kultros barai, 1991,
nr. 5 (317), p. 67–69.
N. Kitkauskas, Valdov˜ rm˜ architektra.
”
Stili˜ kaita ir mada“, Balt˜ archeologija, 1996,
nr. 1 (8), p. 16–22; N. Kitkauskas, Îemutinòs
”
pilies Valdov˜ rm˜ architektros atkrimo
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niaus pili˜ architektros raida“, Lietuvos pili˜
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”
aidas, 2003-07-04, nr. 154, p. 8; 2003-07-05,
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”
architektros raida“, Draugas, 2003-11-29,
nr. 230 (43), p. 1–2, 4.
B. Slavinskas, Valdov˜ rmai puo‰is ‰vedi‰ku
”
smiltainiu“, Lietuvos Ïinios, priedas Nam˜
”
pasaulis“, 2004-08-30, nr. 11, p. 5; plg. t. p.
A. Tautaviãius, Radiniai su Vaz˜ herbu ir kar”
na“, Kultros barai, 1991, nr. 5 (317), p. 67–69.
G. Rackeviãius, Arbaletas ir lankas Lietuvoje
XIII–XVI a., 2002; plg. t. p. G. Rackeviãius,
XV a. pradÏios arbaleto ir lanko stròli˜ antgaliai
”
Vilniaus Îemutinòje pilyje“, Balt˜ archeologija,
1996, nr. 1 (8), p. 23–25; G. Rackeviãius, XV a.
”
pradÏios stròli˜ antgaliai Vilniaus Îemutinòje
pilyje“, Vilniaus Îemutinòs pilies rmai, t. 4,
1999, p. 270–279; G. Rackeviãius, Arbaletas
”
Lietuvos pili˜ tyrim˜ duomenimis“, Lietuvos
pili˜ archeologija, 2001, p. 231–250;
A. Skuãienò, D. Steponaviãienò, Spynos ir
”
raktai Vilniaus Îemutinòje pilyje“, Ibid.,
p. 14–15; A. Skuãienò, D. Steponaviãienò,
Spynos ir raktai“, Vilniaus Îemutinòs pilies
”
rmai, t. 4, 1999, p. 107–115.
D. Steponaviãienò, Vilniaus Îemutinòs pilies
”
valdov˜ rm˜ latrinos“, Lietuvos pili˜ archeologija, 2001, p. 184–198.
J. Meilnienò, Bdingesni Lietuvos dailòs mu”

14

15

ziejaus rinkiniuose saugom˜ XV–XVII a. pirmosios pusòs kokli˜ tipai, dekoro motyvai, stilistika“, Lietuvos dailòs muziejaus metra‰tis, t. 6,
2005, p. 104–114.
Pastabas ir i‰vadas apie Valdov˜ rm˜ muzikin∞
gyvenimà, kuris rekonstruojamas remiantis ir
radini˜ teikiama informacija, Ïr. D. Steponaviãienò, Muzikinis gyvenimas Vilniaus Ïemutinòje
”
pilyje“, Istorija. Lietuvos auk‰t˜j˜ mokykl˜
mokslo darbai, 2002, t. LII, p. 24–38; D. Steponaviãienò, Valdov˜ rm˜ muzikinis gyvenimas:
”
tiltai i‰ dabarties ∞ praeit∞“, Lietuvos muziejai,
2004, nr. 2–3, p. 16–20; D. Steponaviãienò,
Gothic period music in the court of the Lithua”
nian Grand Duchy“, Castela Maris Baltici, vol. 6,
2004, p. 197–200.
V. Dolinskas, Susitikimu su Vavelio pilies
”
vadovu t´siama Europos valstybi˜ valdov˜
rm˜ pristatymo programa“, Literatra ir menas,
2004-09-03, nr. 32 (3013), p. 9; plg. t. p. Euro”
pos valstybi˜ valdov˜ rm˜ pristatymo programa“, Lietuvos muziejai, 2004, nr. 2–3, p. 8–11;
J. K. Ostrowski, Vavelio karali‰koji pilis: tautos
”
didybòs simbolis, monumentalus paminkl˜ ansamblis, moderni institucija“, Literatra ir menas,
2004-11-26, nr. 44 (3025), p. 9, 23, 2004-12-03,
nr. 45 (3026), p. 9, 19 (i‰ lenk˜ kalbos vertò ir
spaudai parengò R. âernius ir V. Dolinskas);
A. Rottermund, Var‰uvos karali‰koji pilis“,
”

16

17

18

19

Literatra ir menas, 2004-12-10, nr. 46 (3027),
p. 22–23, 2004-12-17, nr. 47 (3028), p. 9 (i‰ lenk˜ kalbos vertò ir spaudai parengò R. âernius).
Lietuvos dailòs muziejaus, Pili˜ tyrimo centro
Lietuvos pilys“ ir Valdov˜ rm˜ paramos fondo
”
elektronini˜ tinklalapi˜ adresai:
www.muziejai.lt; www.ldm.lt;
www.lietuvospilys.lt, www.lvr.lt.
Informacinis bukletas Paroda Lietuvos DidÏio”
”
sios Kunigaik‰tystòs valdov˜ rm˜ radiniai“,
sudarytojas ir tekst˜ autorius V. Dolinskas,
redaktorius G. Mikelaitis, dailininkòs L. Pri‰montaitò ir S. Jankauskaitò, maketuotojas R. Birmanas, fotografai V. Abramauskas ir A. Luk‰ònas,
Lietuvos dailòs muziejus, 2004. 2005 m. turizmo
sezonui planuojama ‰∞ informacin∞ bukletà
i‰leisti ir angl˜ kalba.
Plaãiau Ïr. V. Dolinskas, Lietuvos DidÏiosios
”
Kunigaik‰tystòs valdov˜ rm˜ projekt˜ salò“,
Literatra ir menas, 2004-02-13, nr. 7 (2988),
p. 9–10.
R. Budrys, Pirmasis eksponatas, dovanotas
”
atkuriamiems Valdov˜ rmams“, Literatra ir
menas, 2003-12-05, nr. 2979, p. 9; L. Armonaitò,
Pirmoji dovana Lietuvos valdov˜ rmams“,
”
Lietuvos Ïinios, 2003-12-02, nr. 281 (10 924),
p. 6; V. Dolinskas, Gobelenai atkuriamiems
”
Valdov˜ rmams“, Literatra ir menas,
2004-10-29, nr. 40 (3021), p. 9.
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Rima Rutkauskienò

Viktoro Vizgirdos jubiliejinò krybos paroda
Viktoras Vizgirda – vienas Ïymiausi˜ XX a. lietuvi˜ dailinink˜, pedagogas, dailòs
gyvenimo organizatorius, dailòs kritikas. ·is tapytojas pirmasis i‰ i‰eivijos dailinink˜ aplankò tòvyn´ ir surengò savo krybos parodà Lietuvoje, taip pramyn´s takà
∞ gimtin´ ir kit˜ meninink˜ krybai.
Viktoras Vizgirda gimò 1904 m. sausio 14 d. Domininkoni˜ vienkiemyje, Garliavos valsãiuje, Kauno apskrityje. 1920–1926 m. mokòsi Kauno meno mokykloje pas
Justinà VienoÏinsk∞. 1927 m., gav´s valstybòs stipendijà, dail´ studijavo ParyÏiuje –
lankò populiariàjà Andre Lhote akademijà, garsiàjà Academie de la Grand Chaumiere, V. ·uchajevo privaãioje pie‰imo studijoje susipaÏino su dailòs dòstymo
principais. Gr∞Ï´s ∞ Lietuvà, mokytojavo Raseini˜ gimnazijoje, vòliau – Kauno amat˜ mokykloje. V. Vizgirda buvo vienas i‰ Nepriklausom˜j˜, Ars“ dailinink˜ grupi˜
”
steigòj˜. Jis taip pat ir vienas i‰ Lietuvos dailinink˜ sàjungos krimo organizatori˜,
jos vadov˜. Apsigyven´s Vilniuje, 1941–1943 m. padòjo kurti Dailòs akademijà ir
buvo i‰rinktas jos direktoriumi. 1944 m. pasitraukò ∞ Vakarus. 1946–1949 m. dòstò
tapybà ir buvo administracijos direktoriumi Dailòs ir amat˜ mokykloje Freiburge,
Vokietijoje. 1950 m. persikòlò ∞ Bostonà, kur penkiolika met˜ dirbo vitraÏ˜ studijoje. Mirò 1993 m. liepos 10 d. Keip Kode.
Pirmoji personalinò V. Vizgirdos krybos paroda Vilniuje surengta 1966 m., dailininkui pirmà kartà vie‰int Lietuvoje. Tada buvo eksponuota apie devyniasde‰imt
drobi˜. Trijose Lietuvos dailòs muziejaus salòse buvo rodomi portretai, peizaÏai,
figrinòs kompozicijos, natiurmortai, sukurti 1929–1944 m. Parodoje buvo eksponuota Lietuvos dailòs ir Nacionaliniame M. K. âiurlionio dailòs muziejuose saugota dailininko krini˜ kolekcija, kurià papildò i‰ privaãi˜ rinkini˜ skolinti darbai.
Anot i‰eivijos spaudos, ‰i paroda buvo staigmena, nes tai pirmas atsitikimas per
”
20 su vir‰um met˜, kai rengiama nuo okupacijos ∞ uÏsienius pasitraukusio ir dabar
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Viktoras Vizgirda Centerville 1987 m.
Rimanto Dichaviãiaus nuotrauka. LDM archyvas, Dr. Jurgio Gimbuto archyvas

Amerikoj gyvenanãio dailininko darb˜ paroda“1. V. Vizgirda, apsilank´s Vilniuje,
Lietuvos dailòs muziejuje veikianãioje savo tapybos krini˜ parodoje, buvo nusteb´s: Net nesinori tikòti, kad tai vis mano darbai. Rodos, a‰ tiek daug ir nepai‰iau.
”
Ir kaip pavyko visus surinkti. âia matau netgi toki˜, kuriuos tapiau dar besimokydamas Kauno meno mokykloje.“2
Lietuvos dailòs muziejuje dabar saugomi 86 dailininko kriniai. Didesnò dalis
(64 vnt.) sukurti iki Antrojo pasaulinio karo, maÏesnò (22) – jau gyvenant emigracijoje. Pusò kolekcijos yra dovanota (didÏioji jos dalis – paties autoriaus). Kita –
∞vairiu metu nupirkta, gauta i‰ kit˜ ∞staig˜, privaãi˜ asmen˜.
V. Vizgirdos krini˜ kolekcija Lietuvos dailòs muziejuje buvo pradòta formuoti dar
1940–1941 m. i‰ autoriaus nupirkus keletà jo krini˜. Tai Autoportretas“ (1938),
”
Kaimo gatvò su koplytòle“ (1939), Ponios E. Senkuvienòs portretas“ (1944). 1943
”
”
m. nupirktas paveikslas Vilniaus Bernardin˜ baÏnyãia ir vienuolynas“ (1943). Vòliau
”
V. Vizgirdos krini˜ kolekcija LDM pasipildò paveikslais Vilniaus ‰v. Mykolo baÏ”
nyãia“ (1944), MedÏiai“ (1938). Kelionòs ∞ Lietuvà, palikusios dalininkui didÏiul∞
”
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∞spd∞, taip pat padòjo praturtinti LDM rinkinius. Pirmà kartà (1966 m.) Lietuvoje po
ilgos pertraukos apsilank´s dailininkas i‰ tuo metu ãia surengtos parodos LDM padovanojo ‰e‰ias dar Lietuvoje savo sukurtas drobes. Tai Sodyba medÏi˜ fone“ (1930),
”
Bobutò“ (1930), PeizaÏas“ (1931), Dievukai“ (1935), Vilijos slònis ties Vilniumi“
”
”
”
”
(1943) ir Autoportretas“ (1923). Vòliau muziejus daug krini˜ nupirko i‰ privaãi˜
”
asmen˜. I‰ dailininko snaus Rimanto Vizgirdos buvo nupirkta 17 paveiksl˜. Tuomet buvo ∞gyti ir patys ankstyviausi V. Vizgirdos sukurti darbai: Ruduo“ (1923),
”
Moters aktas“, Natiurmortas“, Miesto panorama“, Mi‰kas“ (visi iki 1925 m.), ir
”
”
”
”
vòlesni kriniai: Autoportretas“ (1928), MedÏiai“ (1938). Tada kolekcija pasipildò ir
”
”
‰e‰iais nedideliais etiudais, nutapytais 1939–1942 m. Dailininkas tris kartus lankòsi
Lietuvoje. Ir po kiekvienos vie‰nagòs padovanodavo savo krini˜. 1971 m. jis pirmà
kartà dovanojo jau i‰eivijoje nutapytas dvi drobes: Autoportretà su palete“ (1967) ir
”
PeizaÏà“ (1970). Po treãiosios vie‰nagòs (1977 m.) V. Vizgirda LDM padovanojo
”
septynias 1971–1977 m. nutapytas drobes. Vòliau dailininkas LDM nemaÏai savo paveiksl˜ perdavò per Lietuvos kultros fondà. Dal∞ krini˜, V. Vizgirdos sukurt˜ i‰eivijoje, muziejui padovanojo dailininkas Pranas Lapò ir dr. Jurgis Gimbutas. Taip
V. Vizgirdos krini˜ kolekcija pasipildò ne tik aliejumi, akrilu tapytais paveikslais,
bet ir pastele pie‰tu peizaÏu, vitraÏu, ekslibrisu.
V. Vizgirdos kriniai nuolat eksponuojami Lietuvoje ir uÏsienyje rengiamose
lietuvi˜ dailòs parodose, tarp j˜ ir Vilniaus paveiksl˜ galerijoje veikianãioje nuolatinòje ekspozicijoje, Vytauto Kazimiero Jonyno, Vytauto Ka‰ubos ir Viktoro Vizgirdos dovanot˜ krini˜ parodoje, kurià 1987 m. surengò Lietuvos kultros fondas,
Lietuvi˜ dailinink˜ parodoje Sugr∞Ïimas“, vykusioje 1993 m. Nacionalinòje dailòs
”
galerijoje Vilniuje. 1993 m. rugsòjo mònes∞ Lietuvos dailòs muziejuje buvo surengta
dailininko pomirtinò krini˜ paroda In memoriam“.
”
2004 m. sausio 14 d. jubiliejinò V. Vizgirdos krini˜ paroda atidaryta Nacionaliniame M. K. âiurlionio dailòs muziejuje. Vòliau ‰io dailininko jubiliejui skirti renginiai ir parodos vyko Vilniuje. 2004 m. sausio 20 d. Vilniaus dailòs akademijos
(VDA) DidÏiajame kieme buvo atidengta memorialinò lenta, kuria ∞amÏintas ‰io
dailininko atminimas. Jubiliejaus proga VDA sen˜j˜ rm˜ Baltajame koridoriuje
buvo surengta devyni˜ V. Vizgirdos premijà pelniusi˜ Vilniaus dailòs akademijos
student˜ ir jau baigusi˜ studijas dailinink˜ krini˜ paroda.
Lietuvos dailòs muziejaus Radvil˜ rmuose surengta jubiliejinò V. Vizgirdos krybos paroda veikò 2004 m. sausio 20 d. – kovo 15 d. ·iai parodai Radvil˜ rmuose buvo skirtos 8 salòs ir jas jungiantys koridoriai, rm˜ fojò. âia buvo eksponuota
apie pusantro ‰imto V. Vizgirdos krini˜. Paroda buvo padalinta ∞ dvi atskiras dalis. Pirmojoje eksponuota ikikarinò dailininko kryba, antrojoje – pokarinò. Nuo
pirmosios LDM surengtos V. Vizgirdos krybos parodos ‰i paroda skyròsi savo
apimtimi, krini˜ ∞vairove, prasiplòtò jos chronologinòs ribos. Pirmojoje buvo eks-
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Estijos Respublikos prezidento garbòs
apdovanojimas V. Vizgirdai. 1938

V. Vizgirdos iliustracija A. Gustaiãio
knygai Pasiglostymo palaima“. 1987
”

ponuojami tik Lietuvoje tapyti paveikslai, o ‰ioje buvo galima susipaÏinti ir su i‰eivijoje sukurtais jo kriniais. âia rodyti ne tik aliejumi, akrilu, gua‰u tapyti, akvarele lieti peizaÏai, natiurmortai, figrinòs kompozicijos, portretai, bet ir vitraÏas, teatro dekoracij˜ eskizai, pie‰ini˜ albumas, ekslibrisas, dailininko iliustruotos knygos.
Dalis krini˜ ir nuotrauk˜ Lietuvos visuomenei buvo pristatyti pirmà kartà. Siekiant parodoje kuo plaãiau atspindòti dailininko krybà, buvo surinkti ir eksponuojami daugybòs parod˜, kuriose dalyvavo V. Vizgirda, katalogai, personalini˜ ir
bendr˜ parod˜, kuriose V. Vizgirdos kriniai eksponuoti Lietuvoje, plakatai,
bukletai, knygos.
DidÏiàjà parodoje eksponuot˜ krini˜ dal∞ sudarò eksponatai i‰ Lietuvos dailòs
muziejuje sukauptos V. Vizgirdos krini˜ kolekcijos. Parodai nemaÏai eksponat˜
paskolino dailininko giminòs, privats asmenys, kolekcininkai, menininkai, Lietuvos literatros ir meno archyvas, Lietuvos muzikos, teatro ir kino muziejus, Îemaiãi˜ muziejus Alka“, Anastazijos ir Antano Tamo‰aiãi˜ galerija Îidinys“, Vilniaus
”
”
apskrities A. Mickeviãiaus vie‰oji biblioteka.
Pats dailininkas yra sak´s, kad 1930–1944 m. laikotarpyje (Lietuvoje) priskaiãiau
”
apie 120 darb˜, 1946–1950 met˜ laikotarpyje (Vokietija) – 25 darbus, Amerikoje
nuo 1950 m. iki dabar – per 260“3. Radvil˜ rmuose surengtoje parodoje pavyko
pristatyti daugiau ikikarinio laikotarpio krini˜. PeizaÏas, pamògtas dailininko Ïanras, dominavo ir ‰ioje parodoje.
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Pirmojoje parodos dalyje buvo eksponuojami darbai pradedant paãiais ankstyviausiais, sukurtais 1923 m., kuriuose dar labai ry‰ki Meno mokyklos ∞taka, ir baigiant jau subrendusio, savo braiÏà turinãio menininko kriniais. Nei‰liko ParyÏiaus
laikotarpio V. Vizgirdos krini˜, taãiau ParyÏiaus ∞takà buvo galima pajausti ‰velniai nutapytame skaidrios, intymios nuotaikos dailininko sukurtame Moters akte“
”
(prie‰ 1925), trumpais, trkinòjanãiais potòpiais nutapytame Sode“ (1937). Paro”
doje eksponuotose drobòse buvo dailininko nuo vaikystòs pamògti gamtos vaizdai, ve‰li medÏi˜ lapija, soduose skendinãios sodybos, smòlòtos miesteli˜ gatvelòs
ir pasodÏi˜ ‰e‰òliuose papilkòjusios trobelòs. Banguojanãio ritmo galingi medÏiai –
pagrindiniai veikòjai, keliaujantys i‰ vieno V. Vizgirdos paveikslo ∞ kità. Tai ypaã
ry‰ku jo paveiksluose Kelias per kaimà“ (1937), PeizaÏas Vi‰akio Rdoje“ (1936),
”
”
Kelias per kaimà“ (1939), Kaimo gatvò su koplytòle“ (1939), MedÏiai“ (1938).
”
”
”
·ioje parodoje pirmà kartà Lietuvos dailòs muziejuje eksponuota i‰ Îemaiãi˜
muziejaus Alka“ atkeliavusi drobò Pami‰kio trobelò“ (1937), kuri skyròsi nuo kit˜
”
”
peizaÏ˜ savo spalvingumu, kontrastingu ap‰vietimu.
Kita tema, uÏvaldÏiusi dailininkà, buvo Vilnius. Nors V. Vizgirda Vilniuje praleido tik porà met˜, taãiau ‰is miestas j∞ suÏavòjo ir jis skubòjo j∞ ∞amÏinti savo drobòse. âia gimò ir puikusis paveiksl˜ ciklas Vilnius“, Vilniaus ‰v. Mykolo baÏnyãia“
”
”
(1940), Vilniaus peizaÏas su ·v. Mykolo baÏnyãia“ (1943), Vilniaus Bernardin˜
”
”
baÏnyãia ir vienuolynas“ (1943) ir kiti.
Atskirai tarsi maÏytò galerija parodoje buvo eksponuojami dailininko pamògti
maÏo formato etiudai, sukurti 1939–1943 m. Juose tos paãios temos atspindòtos gyvai ir spontani‰kai – Vi‰akio Rda“ (1939), Domininkoni‰kò“ (1942), Obelis
”
”
”
sodybos fone“ (1942), Vilniaus senamiesãio panorama“, Vilniaus panorama su
”
”
·v. Jono baÏnyãios bok‰tu“, Viziãi˜ baÏnyãia“ (1943) ir kt.
”
Antrojoje parodos dalyje buvo eksponuojami kriniai, dailininko sukurti i‰eivijoje. ·ioje parodoje pirmà kartà buvo galima i‰vysti pokario metais nutapytà peizaÏà
Îalias peizaÏas su nameliais ir medÏiais“ (1947) ir kiek vòlesnius – Kelias pro
”
”
rugi˜ laukus“, Kelias“ (abu 1955), Bala“, Natiurmortas“ (1951). ·iuos krinius
”
”
”
parodai maloniai paskolino Anastazijos ir Antano Tamo‰aiãi˜ galerija Îidinys“. ·ie
”
kriniai dar turi lengvumo ir Ïaismo, motyvais ir rakursais daug kuo pana‰s ∞ prie‰karinius – ãia tas pats vidudienio kar‰tis, kelias pro banguojanãius rugi˜ laukus,
oras, kvepiantis medumi, medÏiai, sodybos, keliuko poskiai, tvoros. Potòpis tir‰tas
ir klampus. ·ie darbai – lyg tiltas, jungiantis ikikarin´ ir pokarin´ dailininko tapybà.
I‰eivijoje sukurtuose paveiksluose dominuoja dvi temos – urbanistika ir peizaÏas. Stambs pastat˜ triai uÏgoÏò paveiksl˜ erdv´, beveik neliko vietos gamtai.
Banguojanãià linijà i‰stmò lyg kirãiai a‰trs potòpiai. JAV laikotarpiu sukurti
peizaÏai ‰viesesnio kolorito. Dailininkas daugiau dòmesio tuo metu skyrò spalvai
ir linijai, spalvini˜ plotmi˜ ritmikai. Jo peizaÏai lyg bt˜ komponuoti atitrkus
”
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V. Vizgirda. PeizaÏas su nameliais ir medÏiais“. 1947.
”
Kart., al., 38x46. Anastazijos ir Antano Tamo‰aiãi˜ galerija Îidinys“
”

V. Vizgirda. Kelias“. 1955.
”
Kart., al., 60,9x50,7. Anastazijos ir Antano Tamo‰aiãi˜ galerija Îidinys“
”
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nuo tapomo gamtovaizdÏio, lyg vaizduojamasis kampelis tegyvuot˜ tik autoriaus
atmintyje.“4 Jo peizaÏai priartòjo prie abstrakãi˜ ekspresionistini˜ darb˜, nors spalvos tebeprimena jo dar tòvynòje tapyt˜ drobi˜ kolorito sodrumà.
Meil´ Vilniui dailininkas i‰laikò visà gyvenimà. T˜ gatveli˜ ir skvereli˜ Vilniuje
”
a‰ nedavalgiau ir gr∞Ïau alkanas kaip ‰uva“, – lai‰kuose draugams ra‰ò V. Vizgirda5.
Trij˜ vie‰nagi˜ Lietuvoje ∞spdÏiai ∞amÏinti pastele pie‰tuose jo etiuduose – Etiu”
das su baÏnyãia“ (1971), Etiudas“ ir akrilu tapytose drobòse ( BerÏoras“, 1979).
”
”
Îymiai maÏiau negu peizaÏ˜ parodoje buvo eksponuota portret˜. V. Vizgirda
yra pasak´s: Keliolika portret˜, atrinkt˜ pagal galimyb´, nepa∞vairins mano paro”
dos tematikos, nes tapydamas Ïmog˜, a‰ ∞ j∞ Ïiriu lygiai kaip ∞ krmà ar i‰sikerojus∞ kelmà. Ne vienà i‰ nutapyt˜ gyv˜ btybi˜ galòãiau pavadinti ir nature morte.“6
Spalvomis, linijomis, kompozicija jo portretai labai primena peizaÏus ar natiurmortus. Matyti, kad dailininkui portretas yra gamtos dalis. Portretuose tos paãios
banguojanãios linijos, sodrs potòpiai, tik Ïmogaus figra sustingusi, stati‰ka.
Parodoje eksponuoti dailininko ∞vairiais laikotarpiais sukurti portretai – Dailininko
”
Antano Samuolio portretas“ (1925), Bobulò“ (1930), Vyras, sòdintis atviro lango
”
”
fone“ (1933), Viktoro Petraviãiaus portretas“ (1939), Ponios Elenos Senkuvienòs
”
”
portretas“, Sòdinãios juodaplaukòs moters portretas“ (abu 1944). Îymiai maÏiau
”
i‰eivijoje sukurt˜ portret˜ – Jurgio Gimbuto portretas“ (1987), Moters (Îmonos)
”
”
portretas“ (1970), Birutòs Vizgirdienòs portretas“ (1985). Parodoje eksponuoti ir
”
penki autoportretai, i‰ kuri˜ didÏioji dalis sukurta gyvenant Lietuvoje. Tarp j˜ buvo
ir pats ankstyviausias, nutapytas 1923 m., ir i‰rai‰kingos kompozicijos 1938 m.
autoportretas. Vienas ∞ parodà atrinktas portretas nutapytas gyvenant uÏsienyje,
1967 m. I‰ ‰i˜ autoportret˜ ai‰kiai matyti V. Vizgirdos tapybos kaita.
Natiurmortai – kita dailininko pamògta tapybos sritis. Juose, kaip ir peizaÏuose,
dailininko nuo vaikystò matytos, daÏytos ir puo‰tos religinòs mistikos ∞kvòptos
medinòs liaudies skulptròlòs – dievukai. Natiurmort˜ tapyba niresnò, tonai gils,
formos kompakti‰kos ir supaprastintos. Natiurmortas su dievuku“ (1935) – vienas
”
ry‰kiausi˜ to meto dailininko krini˜. Jame liaudies plastikos formos dekoratyviai
apibendrintos, suprimityvintos, matosi ry‰ki˜ potòpi˜ tapybos darna. Kolorite –
ry‰kios sàsajos su liaudies tekstilei bdingomis spalvomis. Paveiksle vyrauja ramybò ir statika, kurià tartum nulemia sakralinò vaizduojamo dievuko rimtis. Parodoje
pirmà kartà buvo eksponuotas Natiurmortas“ (1951) i‰ Anastazijos ir Antano Ta”
mo‰aiãi˜ galerijos Îidinys“.
”
Dailininkas nemògo kurti figrini˜ kompozicij˜. ·ioje parodoje j˜ taip pat nebuvo daug – tik karo metais nutapytos didÏiulòs drobòs ·ienapjtò Vi‰akio Rdoje“
”
(1943), Rugiapjtò“ (1944), taip pat iki ‰ios parodos nedaug kam matyta kompo”
zicija Veda su‰audyti“ (1942–1943).
”
Gyvendamas Kaune, V. Vizgirda dirbo ir teatro dailininku. Parodoje buvo ekspo-
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V. Vizgirda. Natiurmortas“. 1951.
”
Kart., al., 50,8x60,8. Anastazijos ir Antano Tamo‰aiãi˜ galerija Îidinys“
”

nuojami jo kurt˜ scenovaizdÏi˜ eskizai. Tai keturi tempera atlikti darbai V. Alanto
pjesei UÏtvanka“ (1932, Valstybòs teatras, reÏisierius Borisas Dauguvietis). Daili”
ninko sukurti scenovaizdÏiai labai skyròsi nuo ∞prastini˜ scenovaizdÏi˜. V. Vizgir”
da visi‰kai savoti‰kai bandò sukurti teatro dekoracijà, btent, laikydamasis tapybinio principo. Jo idòja – laimòti formà ne ‰viesa-‰e‰òliu, bet spalvos dòmòmis. Todòl formos atÏvilgiu dekoracijos nòra tokios konkreãios, kaip kit˜.“7 Su teatru
dailininkas nenutraukò ry‰i˜ ir gyvendamas toli nuo tòvynòs. V. Vizgirda buvo
Bostono lietuvi˜ dramos sambrio narys, daug kuo prisidòj´s beveik prie kiekvieno jo pastatyto spektaklio – (R. Blaumanio Indrana“ (1953), Petro Vaiãino Tu‰”
”
ãios pastangos“ (1953) ir kt.). ·ioje parodoje buvo eksponuotas aliejumi ‰iltomis
spalvomis nutapytas tamsaus kolorito dekoracijos eskizas P. Niccodemi komedijai
NeÏauga arba gatvòs vaikas“ (1963, Bostono lietuvi˜ teatras, reÏ. A. Gustaitienò).
”
Nedideliame pirmà kartà eksponuotame pie‰ini˜ albumòlyje – dvide‰imt pie‰ini˜, ra‰alu, pie‰tuku pie‰t˜ eskiz˜. Nors dailininko pamògtas Ïanras buvo peizaÏas, taãiau ãia dominuoja portretai, yra vienas scenografijos eskizas, keletas kompozicij˜ kavinòs tema, daugiafigri˜ kompozicij˜ eskiz˜. I‰ ‰iame bloknote esanãi˜ portret˜ eskiz˜, atrodo, tik V. Petraviãiaus portretas ir autoportretas buvo nuta-
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pyti aliejumi drobòje. Portret˜ eskiz˜, kaip ir V. Petraviãiaus portreto, laisva, eleganti‰ka, plasti‰ka linija, banguojanãios formos. I‰ vis˜ portret˜ eskiz˜ i‰siskiria
autoportretas, pie‰tas a‰triais lyg kirãiai brk‰niais. Keletas eskiz˜ padaryti kuriant
kompozicijà Veda su‰audyti“: ‰aunantis kareivis, kareivis su miline ir ‰autuvu. Du
”
eskizai skirti daugiafigròms kompozicijoms.
Dailininkas, gyvendamas Bostone, duonà pelnydavosi dirbdamas vitraÏ˜ studijose – Whittemore Stained Glass Studio, Murphy Stained Glass Studio, O’Duggan
Stained Glass Studio. Vòliau jis savaranki‰kai pradòjo kurti vitraÏus. Sukrò Gol”
gota“ (1961), Sopulingoji Dievo Motina“ (1954). Parodoje eksponuotas nedidelis
”
vitraÏas ·v. Jurgis“ (1951), kuriame plonytòmis ‰vino juostelòmis sujungtos stam”
bios geometri‰kai skaldytos stiklo formos.
·ioje parodoje buvo eksponuotas ir vienintelis dailininko sukurtas ekslibrisas,
skirtas dr. Jurgiui Gimbutui. Pats dailininkas skepti‰kai vertina ‰∞ savo darbà: Tai
”
mano pirmas ir paskutinis tos srities darbas, nes tai ne mano sritis. Dr. Gimbutui
papra‰ius, padariau grotaÏà ant stikl˜.“8 Øvairiapus∞ dailininko talentà galima buvo
∞vertinti ir vartant parodoje eksponuotas dvi jo iliustruotas knygas. Tai A. Gustaiãio
Saulòs ‰ermenys“9 ir Pasiglostymo palaima“10.
”
”
Parodà papildò nuotraukos, atspindinãios dailininko gyvenimà nuo vaikystòs iki
pat gyvenimo saulòlydÏio. Dailininko brolio dukters Guodos Mackeviãienòs dòka
parodoje buvo galima pamatyti dailininko vaikystòs, taip pat ir gyvenimo JAV akimirkas. Buvo eksponuojamos ir nuotraukos, kurias parodai paskolino Lietuvos
literatros ir meno archyvas, dailininko snus Rimantas Vizgirda, Nijolò Murelò,
G. Mackeviãienò. Dalis nuotrauk˜ buvo i‰ dr. Jurgio Gimbuto archyvo, saugomo
Lietuvos dailòs muziejaus archyve. Jas galima bt˜ suskirstyti ∞ tris dalis: V. Vizgirdos vaikystò, dailininkas Lietuvoje, gyvenimo JAV akimirkos. Lietuvos literatros ir
meno archyvo medÏiaga parodoje sudarò galimyb´ visuomen´ i‰samiau supaÏindinti su V. Vizgirdos gyvenimu Kaune – mokslai meno mokykloje, pirmoji Kauno
meno mokyklos mokini˜ laida (1926), Lietuvi˜ dailinink˜ parodos Taline atidarymas (1937) ir kt. Parodoje eksponuotose nuotraukose buvo ∞amÏinta ir antroji
dailininko kelionò ∞ Lietuvà, susitikimai su Lietuvos dailininkais: Saule ir Vincu Kisarauskais, Antanu Gudaiãiu, Birute Îilyte, Petru Aleksandraviãiumi, Egle Kunãiuviene, Sofija Veiveryte, Antanu Kmieliausku, Vladu VildÏinu, Marija Ladigaite ir
kt. Parodoje galima buvo i‰vysti ir nuotraukà, kurioje V. Vizgirda ir J. Mikònas
∞amÏinti ParyÏiuje. Aktyvus dailininko gyvenimas JAV buvo uÏfiksuotas parodoje
pateiktose nuotraukose i‰ G. Mackeviãienòs, dr. Jurgio Gimbuto archyv˜. Dokumentin´ parodos dal∞ papildò dvi Arno Baltòno nuotraukos i‰ ciklo, sukurto
vie‰int V. Vizgirdos studijoje Keip Kode, JAV.
Bendr˜ ir personalini˜ parod˜ tiek Lietuvoje, tiek JAV katalogai, plakatai, bukletai, ∞vairs leidiniai taip pat papildò parodoje eksponuotà dokumentin´ medÏiagà
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V. Vizgirda. Kelias pro rugi˜ laukus“. 1955.
”

V. Vizgirda. PeizaÏas su medÏiais“.
”

Kart., al., 40,5x30,5. Anastazijos ir
Antano Tamo‰aiãi˜ galerija Îidinys“
”

Kart., al., 50,9x60,7. Anastazijos ir
Antano Tamo‰aiãi˜ galerija Îidinys“
”

apie dailininkà. âia buvo galima pamatyti dar 1969 m. Vagos“ leidyklos i‰leistà
”
V. Vizgirdos krini˜ aplankà. Jame – 17 didelio formato tapybos reprodukcij˜. Tie
patys darbai pakartoti atviruk˜ formatu. Rodyta ir V. Liutkaus knyga V. Vizgirda“,
”
kurioje apÏvelgta dailininko kryba, jos stilistikos raida nuo Kauno meno mokyklos laik˜ iki XX a. 9 de‰imtmeãio pabaigos.
V. Vizgirdos jubiliejinò krybos paroda i‰samiai buvo pristatyta internete: LDM
svetainòje www.ldm.lt ir portale Lietuvos muziejai“ www.muziejai.lt.
”
Vykstant parodai, LDM Meno paÏinimo centro darbuotojai ∞gyvendino specialià
edukacin´ programà, skirtà vaikams – Praskleisk paveikslus gaubiant∞ paslapties
”
‰ydà“.
I‰na‰os
1
2
3

4

5

Dirva, 1966-08-17.
Draugas, 1966-10-01.
Pokalbis su dail. V. Vizgirda. Îvilgsnis ∞ pragy”
vento laikotarpio dail´“, Aidai, 1980, nr. 3, p. 146.
M. Nasvytis, Kultrinò laisvò ir i‰tikimybò.
”
Dailininko Viktoro Vizgirdos meninis kelias“,
Aidai, 1972, nr. 8.
Viktoras Vizgirda: Mane vis kankina mintis –
”
”
kodòl a‰ ãia, o ne kitur...“, Kultros barai, 1999,
nr. 2, p. 88.

6

7

8

9
10

Pokalbis su V. Vizgirda Negalime bti abejingi
”
”
dabarties meno slinkãiai“, Draugas, 1973-01-06.
A. Vale‰ka, Valstybòs teatro dekoracij˜ eskiz˜
”
apÏvalginò paroda“, Naujoji Romuva, 1933,
nr. 109, p. 109.
Viktoras Vizgirda: Mane vis kankina mintis –
”
”
kodòl a‰ ãia, o ne kitur...“, Kultros barai, 1999,
nr. 2, p. 85.
A. Gustaitis, Saulòs ‰ermenys, âikaga, 1973.
A. Gustaitis, Pasiglostymo palaima, Vilnius, 1987.
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Giedrò Jankeviãitò

Atgijusi klasika: Antano Gudaiãio 100-meãiui
skirta paroda Radvil˜ rmuose
Visà 2004-˜j˜ vasarà praeivi˜ Ïvilgsn∞ ties Radvil˜ rmais traukò ry‰kios afi‰os su
provokuojanãiu ‰kiu – I‰silaisvinimas / Liberation“. Taip pavadinta Antano Gudai”
ãio 100-meãiui skirta apÏvalginò paroda (kuratoròs Lolita Jablonskienò ir Jolita Muleviãitò) buvo i‰kilmingai atidaryta 2004-˜j˜ liepà ir, nestokodama lankytoj˜, veikò iki
vòlyvo rudens. Publikà traukò ne tik seniai matyti ms˜ legendinio XX a. tapytojo kriniai. Radvil˜ rm˜ lankytoj˜ skaiãi˜ pastebimai padidino klasiko pristatymo bdas –
nuodugniai apgalvota ir ∞taigi ekspozicija, leidusi apròpti A. Gudaiãio krybos visumà, suvokti esminius jo krybos raidos etapus, naujai pamatyti Ïinomus ir atrasti“
”
praÏiròtus ar niekada neregòtus jo darbus. Îirovai tuojau ∞vertino parodos i‰skirtinumà. Tà jie parodò gausiai lankydami Radvil˜ rm˜ sales. Toks publikos dòmesys
priminò muziejininkams, parodos kuratoriams apie dvi opias Lietuvos dailòs problemas. Pirmiausia, kad ir kà ‰nekòt˜ kai kurie kultros ekspertai, ir saviems, ir i‰ kitur
atvykusiems dailòs mògòjams ∞domus XX a. Lietuvos dailòs paveldas. Antra, akivaizdu, kad ekspozicija, turinti ai‰kià a‰∞, intriguojanãià fabulà, deja, tebòra reta i‰imtis.
Parodos koncepcija, anot vienos i‰ jos autori˜ dailòs istorikòs Jolitos Muleviãitòs,
buvo pagr∞sta siekiu parodyti A. Gudaiãio krybos dominant´ – modernistin∞ atsinaujinimo tro‰kimà. J∞ kaip tik ir i‰rei‰kò lakoni‰kas, lengvai ∞simenantis retrospektyvos pavadinimas – I‰silaisvinimas / Liberation“, nuskambòj´s labiau kaip provo”
kuojantis dailininko i‰‰kis visuomenei, o ne kaip solidÏios akademinòs krybos
apÏvalgos antra‰tò. Dinami‰kà pavadinimà buvo galima perskaityti ir kaip parodos
rengòj˜ kvietimà Ïirovui ie‰koti savo santykio su A. Gudaiãio menu, visu XX a.
Lietuvos dailòs paveldu. Ekspozicijos pateikimo bdas patvirtino, kad ‰is kvietimas
buvo vienas i‰ parodos rengòj˜ tiksl˜. Dialogo siekis lòmò parodos (ir jos pagrindu
parengto katalogo) turin∞, struktrà, kurià tikt˜ pavadinti teatro ar kino terminu –
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reÏisra. Bet... apie fabulà ir jos ∞vaizdinimà – kiek vòliau. I‰ pradÏi˜, kaip ir dera
komentuojant dailòs parodos ∞spdÏius, – apie renginio reik‰m´ meno ir kultros
paveldo sklaidai.
A. Gudaiãio krybos apÏvalga buvo ∞domi ir diletantui, ir dailòs Ïinovui. Diletantui buvo sudarytos sàlygos visapusi‰kai paÏinti gausià ir ∞vairià A. Gudaiãio krybà
ir jos kontekstà. Na, o parodos lankytojas, bent kiek susipaÏin´s su Lietuvos dailòs
istorija, i‰ karto pastebòjo ir ∞vertino informacijos gausà, meistri‰kà jos pateikimà ir
i‰ to kylant∞ problemikos gilumà, atitinkant∞ visus akademi‰kumo reikalavimus. Tuo
pat metu retrospektyvos rengòjos sòkmingai i‰vengò akademinio sunkiasvori‰kumo.
Klausinòjamos jos kukliai tvirtino, kad tuo tikslu kaip tik ir buvo pasitelkta Ïinomo
eseisto ir kultros Ïurnalisto Tomo Sakalausko knyga Antanas Gudaitis: septyni
”
vakarai su dailininku“ (Vilnius, 1989). Pasak J. Muleviãitòs, paòmusi ∞ rankas minòtà
knygà, ji suprato, kad btent ‰io vaizdÏiai para‰yto veikalo dailininko mintis perteikiantys tekstai geriausiai tiks ∞vesdinti Ïirovà ∞ turtingà ir sudòtingà A. Gudaiãio krybos pasaul∞. Atskiras ekspozicijos dalis (jos perkeltos ir ∞ katalogo struktrà) lydòjo
tarytum dailininko lpomis i‰tarti moto – citatos i‰ minòtos T. Sakalausko knygos1.
Devyni skyriai – PradÏia“, ParyÏius: formos ∞valdymas“, Viek‰niai: ...tai, kas yra
”
”
”
tavo viduje“, Modernizmas ir tradicija“, Menas – visuomenei“, Atgal ∞ gamtà: tarp
”
”
”
prievolòs ir ∞kvòpimo“, Siautòjimas rage“, Anapus laisvòs“, Susitikimai“ – leido per”
”
”
nelyg nenukrypstant nuo ∞prasto vieno autoriaus krybos apÏvalgai chronologinio
principo pritaikyti ir kità, problemin∞, poÏir∞, suteikiant∞ parodos Ïirovui / katalogo
skaitytojui naujà perspektyvà, skatinant∞ plaãiau Ïvelgti ∞ pristatomo autoriaus menin∞
palikimà. Parodos autoròs siekò atskleisti ne tik A. Gudaiãio krybos raidà, atskirus
jos etapus, priminti i‰kiliausius krinius, bet taip pat ir nukreipti Ïirovo mintis,
jausmus ∞ paãià tapytojo krybos ‰erd∞. Joms rpòjo atskleisti ir tai, kaip dailininko
rai‰kà, jos formas ir bdus veikò jo gyvenimo poskiai, visuomenòs gyvenimo
sàlygos, politinòs peripetijos. Dòl to ryÏtingai atsisakyta maÏai ∞pareigojanãio ir todòl
patogaus pasyvaus mediumo vaidmens ir imtasi ∞pareigojanãios atsakomybòs i‰provokuoti Ïirovà dialogui ir su dailininku, ir su j∞ pristatanãiais parodos rengòjais.
Ie‰kant bdo suteikti parodos lankytojams kuo platesnes galimybes ie‰koti savojo
poÏirio ∞ A. Gudaiãio menin∞ palikimà, ∞vertinti jo vietà XX a. Lietuvos kultroje,
vienoje i‰ parodos sali˜ ∞rengta vitrina su svarbiausi˜ leidini˜ apie dailininkà ekspozicija. Tas, kas noròjo, galòjo pasiÏymòti j˜ pavadinimus ir bibliotekos tyloje pagilinti parodoje ∞gytas Ïinias, palyginti parodos kuratori˜ pasilytas nuomones, j˜
Ïvilgsn∞ su mintimis, pateiktomis silomose publikacijose.
Interaktyvumo siekis, be abejo, pareikalavo papildom˜ pastang˜ sudarant pagrindin´ ekspozicijos dal∞, t. y. parenkant krinius. Pastarasis uÏdavinys nebuvo toks
lengvas, kaip gali pasirodyti i‰ pirmo Ïvilgsnio. A. Gudaitis yra vienas i‰ dailinink˜,
kurio darbus mes (turiu omenyje tuos, kurie studijavo dail´, kurie dirba muziejuose
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ir nuolat susiduria su XX a. dailòs paveldu) esame i‰mok´ mintinai. Jo vardas pirmiausia asocijuojasi su tapyba. Tiesa, pastaruoju metu vis daÏniau greta tapybos krini˜ prisimenami jo pie‰iniai, raiÏiniai ir scenografijos eskizai. Taãiau A. Gudaitis
kaip interjer˜ dekoratorius, knyg˜ dailininkas ar plakatininkas iki ‰iol domino tik
specializuot˜ straipsni˜ ar akademini˜ dailòs istorijos studij˜ autorius. Dòl to svarbu
ir prasminga, kad Radvil˜ rm˜ salòse visi norintys turòjo progà susipaÏinti su plaãiajai visuomenei vien i‰ reprodukcij˜ paÏ∞stamais A. Gudaiãio sukurtais interjer˜ dekoro projektais, plakat˜ originalais. ·ie marginaliniai A. Gudaiãio meninio paveldo
pavyzdÏiai kartu su jo krybinòs biografijos ir asmeninio gyvenimo dokumentais, fotografijomis ne tik praturtino asmeninòs dailininko istorijos vaizdà, bet taip pat suteikò naujos medÏiagos norintiems paÏinti XX a. Lietuvos kultros visumà, dailòs ir
dailòs kròjo vietà, reik‰m´ joje. Kitaip tariant, naujausios dailòs istorijos mokslinòs
∞Ïvalgos parodoje buvo paverstos vaizd˜ kalba, ∞domia Ïinovui, kartu prieinama ir
suprantama dailòtyrinio i‰silavinimo neturinãiam parodos lankytojui. Taip paroda
∞gijo dar vienà reik‰mingà dòmen∞, liudijant∞ apie kultrinio integralumo paie‰k˜
∞vairov´ ir galimybes.
Parodos rengòj˜ reÏisriniai sugebòjimai i‰ry‰kòjo ne tik kuriant parodos struktrà, komponuojant atskirus eksponatus ir derinant j˜ grupes. Màstyta ne tik apie apÏvalgos informatyvumà, bet ir apie vaizdin∞ patrauklumà. Parodos visumà, sudarytà
i‰ paveiksl˜, pie‰ini˜, dokument˜ ir archyvini˜ nuotrauk˜, esmingai praturtino
A. Gudaiãio Ïento Ïinomo fotografo Algimanto Kunãiaus nuotrauk˜ paroda, pristatanti tapytojà jo laisvalaikio akimirkomis – Baltijos pakrantòje, Ïemaiti‰kose kapinaitòse prie patikusios vietos meistro skulptros, tarp jaunystòs biãiuli˜, parod˜ atidarymuose... Sekant geriausiais vakarieti‰kais pavyzdÏiais, surasta vietos kampeliui, kur
buvo galima pasiÏiròti 1984 m. Lietuvos kino studijoje nufilmuotà siuÏetà ir specialiai parodai pagal ‰eimos archyve i‰likusià medÏiagà sukurtà dokumentin∞ filmà. Visa
tai gyvai atkrò A. Gudaiãio i‰vaizdà, balsà, kalbòsenà, aplinkà. Fotografijos ir filmuota medÏiaga – patikimiausia priemonò, galinti paÏadinti subjektyvias ‰iuolaikinio, prie televizijos ir kino pratusio dailòs mògòjo emocijas, padedanti jam geriau
∞sijausti ∞ eksponuojamus dailòs krinius.
Kaip minòta, parodos autori˜ pastangos pasiteisino. Retokai lankomose Radvil˜
rm˜ salòse ‰∞ kartà netrko sav˜ dailòs mylòtoj˜, girdòjosi ir lenk˜, latvi˜, rus˜,
angl˜, prancz˜ kalbos.
A. Gudaiãio retrospektyvos pasisekimas – puiki paskata ne tik t´sti XX a. Lietuvos
dailòs paveldo vie‰inimà, bet ir ie‰koti nauj˜ klasikinio modernizmo dailòs pristatymo bd˜ ir form˜.
I‰na‰a
1

Plg. Antanas Gudaitis 1904–1989: I‰silaisvinimas. Liberation, kat., sudaryt. ir tekst˜ aut. J. Muleviãitò,
Vilnius, 2004.
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Danutò Mukienò

Leonardo Tuleikio krybos paroda
Autorinò Leonardo Tuleikio krybos paroda, skirta dailininko 65-osioms gimimo
metinòms, Lietuvos dailòs muziejaus Radvil˜ rmuose veikò 2004 m. kovo 25 d. –
birÏelio 15 d. Joje buvo eksponuota daugiau negu ‰imtas menininko tapybos
darb˜ (peizaÏ˜, figrini˜ kompozicij˜, natiurmort˜), sukurt˜ per pastaruosius
penkiolika met˜. Tai ∞vairios tematikos, skirtingos kompozicijos, dydÏi˜, spalv˜ ir
nuotaik˜ paveikslai. Anot paties dailininko, vieni i‰ j˜ nutapyti per trumpà laikà,
”
kiti – dirbant gana ilgai. Kai kurie pradòti prie‰ dvide‰imt ir daugiau met˜. Bet visi
jie baigti (jei uÏbaigti) pastar˜j˜ penkiolikos met˜ laikotarpiu.“
Leonardas Tuleikis gimò 1939 m. Plungòs rajono Bebrungòn˜ kaime. Parodose
pradòjo dalyvauti nuo 1963 m., baig´s Vilniaus dailòs institutà. Jis – Lietuvos dailinink˜ sàjungos (nuo 1966 m.), Lietuvoje veikianãios Individualist˜ dailinink˜ grupòs narys. Gyvena ir kuria Vilniuje, vasaromis – Plateliuose.
Menotyrininkò Nijolò Tumònienò parodos kataloge ra‰o, kad Leonardas Tulei”
kis – vienas Ïymiausi˜ XX a. antrosios pusòs lietuvi˜ dailinink˜, dalyvav´s beveik
visose lietuvi˜ dailòs parodose tiek ms˜ ‰alyje, tiek uÏsienyje. 1975–1976 m. jis
staÏavosi Italijoje. Buvo to meto dailinink˜ avangardist˜ gretose, kurie ∞teisino lietuvi˜ tapyboje deformacijos principà, moderni‰kai suvokò liaudies meno tradicij˜
panaudojimà – ne motyv˜ pakartojimu, o ie‰kodami ∞kvòpimo plastinòs formos
interpretacijos srityje. Jis aktyviai gynò tikrojo meno pozicijas ir kaip dailininkas, ir
kaip Lietuvos dailinink˜ sàjungos tapytoj˜ sekcijos vadovas, valdybos narys.“ Tais
metais jo kriniai buvo eksponuojami visose Baltijos ‰ali˜ tapybos trienalòse. Pasak N. Tumònienòs, vòlesniais metais (1989–1999) L. Tuleikis, kaip ir dauguma
”
kit˜ jo bendraminãi˜, uÏsisklendò savo dirbtuvòje, nes skaudÏiai i‰gyveno estetini˜
ir etini˜ ideal˜ praradimà naujoje postmodernistinòje aplinkoje. Vòl atsirado vie‰oje meno erdvòje NeÏinomos XX a. paskutiniojo de‰imtmeãio Lietuvos tapybos
”
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I‰ kairòs: Antanas Gudaitis ir Leonardas Tuleikis 1966 m. A. Gudaiãio bute.
Nuotrauka i‰ L. Tuleikio archyvo

parodoje“, prie‰ tai retsykiais pasirodydamas Individualist˜ grupòs rengiamose
parodose.“
Pastaraisiais metais L. Tuleikio kryba sulaukò i‰skirtinio dòmesio ne tik Lietuvoje, bet ir uÏsienyje, Individualist˜ krybinòs grupòs parodose Vokietijoje, Anglijoje (1999), Italijoje (2002). âia L. Tuleikis buvo ∞vertintas kaip viena ry‰kiausi˜
menini˜ individualybi˜ Lietuvos ir europinio meno kontekste. 2003 m. Îemaiãi˜
dailòs muziejuje (Plungòs kunigaik‰ãi˜ Oginski˜ rmai) surengtoje IV pasaulio Ïemaiãi˜ dailòs parodoje L. Tuleikiui paskirta pagrindinò Lietuvos dailinink˜ sàjungos premija. 2004 m. L. Tuleikis buvo vienas i‰ kandidat˜ Lietuvos nacionalinei
premijai gauti.
Anot N. Tumònienòs, ‰io menininko tapyba visada buvo perdòm rimta, patrau”
kianti psichologi‰ka giluma, o plastinò kalba – prasminga, sklidina dvasinòs ∞tampos. Dailininko pasaulòjauta Ïemaiti‰kai tvirta, apròpianti esmingas Ïmogaus egzistencijos problemas, nenukrypstanti ∞ pavir‰utines smulkmenas, daÏnai dramati‰ka,
palytòta kanãios pergyvenim˜. Jo paveikslai pasiÏymi vieninga kompozicija, vidine
ekspresija ir pastovia ∞tampa, sukurta gili˜ sunki˜ spalvini˜ ton˜ deriniais ir konstruktyvia vaizdo struktra. Visada stebina meistri‰kai nutapytas kiekvienas plotelis,
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Neramus pokalbis“. 1998.
”
Drobò, aliejus. 105x120. Autoriaus nuosavybò

Dvi figros“. 2002.
”
Aliejus, kartonas. 122x122. Autoriaus nuosavybò
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Rudenelis“ 1997.
”
Kartonas, aliejus. 40x50. Autoriaus nuosavybò

suderintas kiekvienas atspalvis, glotnios ir ‰iurk‰ãios faktros, plok‰tum˜ ir potòpi˜ ritmas ir svarbiausia – toks gyvas spalv˜ Ïòròjimas, kur∞ esame ∞prat´ matyti
vitraÏuose. âia neberasi lengvos Ïaismòs ∞spdÏio net tuomet, kai jis naudoja ry‰kias ar ‰viesesnes spalvas.
Labai paprasti dailininko pasirinkti motyvai: keli galingi medÏiai, kaimi‰kos buities natiurmortai, Ïmoni˜ figros, kurios pateikiamos kaip neatskiriama gamtos bei
kitos aplinkos dalis. O sukurti vaizdai verãia susimàstyti apie sudòtingus Ïmogi‰kosios bties klausimus. Nors dailininkas seniai gyvena mieste, bet jo stipriai apibendrinti dekoratyvs paveikslai alsuoja lietuvi‰ko kaimo dvasia, svaiginanãia Ïaluma ir praÏydusios gamtos pilnatve, stebina raudonais saulòlydÏiais, atkeliavusiais
i‰ vaikystòs prisiminim˜.
Paskutiniojo de‰imtmeãio darbai i‰siskiria ry‰kesni˜ spalv˜ koloritu, impresionizmà primenanãiais ‰vytinãiais mòlynais ‰e‰òliais, sustipròjusiu dekoratyvumu,
ilgesinga ir viltinga nuotaika.“
Su tokia L. Tuleikio kryba turòjo galimyb´ susipaÏinti ir parodos lankytojai.
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Apibdindamas ‰i˜ krini˜ plastin´ kalbà ir stilistikà, L. Tuleikio kra‰tietis dailininkas Aloyzas Stasiuleviãius i‰leistame parodos kataloge ra‰o, kad tai arsinink˜,
”
prie‰kario Nepriklausomos Lietuvos dailinink˜ suformuota plastinò kalba, paremta
prancz˜ tapybos mokykla. (...) Plòtodamas arsinink˜ menines tradicijas, Leonardas Tuleikis sukuria naujà tapybos meno kokyb´, apimdamas abstrahuoto meno
pasiekimus, etninòs, Ïemaiti‰kos plastikos elementus bei europines ekspresionistines tendencijas. (...) Savo drobòse dailininkas t´sia vaikystòs i‰gyvenim˜, dabarties
ir praeities nuotaik˜ menin´ refleksijà. Per spalvas, per netikòtas j˜ dermes, per
rupias figras ir veidus jo drobòse veriasi vaikystòs ir dabarties pasaulis, lyri‰kas,
dramati‰kas, o kartais skaudus. Tai labai asmeni‰ka kryba, palieãianti ir ‰iuolaikinio pasaulio dramatizmà. UÏsidar´s savo studijos tyloje, menininkas tarsi geriau girdi dabartinio pasaulio pulsà. Leonardo Tuleikio kriniuose nematome tiesiogini˜ dabarties tragedij˜ atspindÏi˜. Drama i‰sakoma spalvomis, plastinòmis
formomis, kompozicine struktra.“
Nuotraukos i‰ L. Tuleikio archyvo
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Nideta Jarockienò

Edukacinis projektas ”Lieãiu – matau“
MaÏdaug prie‰ dvide‰imt met˜ muziejai, bendradarbiaudami su ne∞gali˜j˜ organizacijomis, pradòjo kurti ir ∞gyvendinti projektus, kuri˜ tikslas – negalià turinãi˜
Ïmoni˜ reabilitacijai naudoti menà, stimuliuoti ne∞gali˜j˜ krybinius sugebòjimus,
padaryti j˜ gyvenimà pilnaverti‰kesn∞, padòti lengviau integruotis ∞ visuomen´.
Øgyvendinant minòtus projektus, ne∞galiesiems sudaromos geresnòs sàlygos lankyti
parodas muziejuose, ∞gyti jose nauj˜ ∞spdÏi˜, daugiau bendrauti su kitais Ïmonòmis, tyrinòti pasaul∞.
Pastaraisiais metais vis daugiau mokslinink˜, su ne∞galiaisiais dirbanãi˜ pedagog˜ sutaria, kad integracija yra daugiau negu socialinis rei‰kinys. Tai – filosofija. In”
tegracija yra tikòjimas kiekvieno asmens ∞gimta teise dalyvauti visuomenòs gyvenime. Îmonòs turi bti vertinami ne pagal j˜ negalià, o pagal j˜ sugebòjimus. Pritaikius ‰ià filosofijà realybòje, integracija suprantama kaip procesas, kurio metu btinas bendradarbiavimas, lankstumas, daugelio tarnyb˜ ir institucij˜ sàveika.“1
Ar aklam Ïmogui reikòs meno, priklauso nuo daugelio veiksni˜: ‰eimos, mokyklos, ne∞galiojo realios galimybòs pasiekti meno vertybes ir kt. Muziej˜ tikslas – prisidòti prie to, kad meno jam reikt˜. Anglijos, Pranczijos muziejuose jau seniai
steigiami atskiri departamentai darbui su negalià turinãiais Ïmonòmis, ‰io darbo
svarba akcentuojama valstybinòse programose. Pranczijos Lijono meno muziejuje, bendradarbiaujant su regos negalios Ïmonòmis, ∞gyvendinami projektai, akluosius supaÏindinantys su muziejaus skyriais ir kriniais, rengiami temini˜ parod˜
ciklai, kurie yra sudòtinò kasmetini˜ muziejaus bendr˜j˜ program˜ dalis. ·iose
parodose pristatoma antikos, viduramÏi˜, XIX a. skulptra ir kt.
Valensjeno (Valencienne) meno muziejuje sukurta nuolat veikianti lieãiamoji
ekspozicija. Joje yra 11 skulptr˜ i‰ muziejaus kolekcijos. Paroda parengta taip,
kad aklasis galòt˜ savaranki‰kai vaik‰ãioti po muziej˜ ir apÏirinòti“ skulptras.
”
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Vygando Vasaiãio krinys pagal 1934 m.
Antano Gudaiãio (1904–1989) nutapytà
paveikslà ·v. Mykolas arkangelas.
”
Natiurmortas su skulptròlò“.

·arno Arbaãiausko krinys pagal 1937 m.
Antano Gudaiãio (1904–1989) nutapytà
paveikslà Îvej˜ valtys“.
”
Drobò, aliejus, 64,5x79,5. LDM

Drobò, aliejus, 80,5x60. LDM

Puikiai su ne∞galiaisiais dirbama DidÏiosios Britanijos muziejuose. ·ios ‰alies Muziej˜, archyv˜ ir bibliotek˜ taryba (strateginò organizacija, kuri dirba su muziejais,
bibliotekomis ir archyvais visoje DidÏiojoje Britanijoje) 1993 m. parengò ir i‰leido
Negalios Ïinynà“ (Disability directory). ·iame leidinyje skatinama griauti muziej˜
”
ir galerij˜ neprieinamumo ne∞galiesiems barjerus, akcentuojama, kad tik taip galima nugalòti socialinòs atskirties problemà ir muziejams, galerijoms tapti mokymosi
ir nauj˜ pomògi˜ formavimosi vieta. Leidinyje pabròÏiama, kad regos negalios
Ïmonòms muziejuose reikia prieinamos informacijos Brailio ir padidintu ra‰tu, lieãiam˜ eksponat˜ ar j˜ kopij˜, diagram˜, muziejaus plan˜, informacijos, ∞ra‰ytos ∞
garso juostas, CD. Ypatingas dòmesys muziejuose turòt˜ bti skiriamas nauj˜ technologij˜ taikymui ir multisensoriniam mokymui. DidÏiojoje Britanijoje 1987 m. parengtos rekomendacijos muziejams Kaip dirbti su aklaisiais“, kuriose nurodoma,
”
koks turi bti ap‰vietimas, anotacij˜ ir etikeãi˜ raidÏi˜ dydis, pateikiamas rekomenduojamas tekst˜ ‰riftas, eksponat˜ pristatymo metodika ir kt.
Ødomiausias pastar˜j˜ met˜ tokio edukacinio darbo pavyzdys – Teito ‰iuolaikinio meno galerijoje ∞gyvendinami projektai. ·ios galerijos darbuotojai savo
interneto svetainòje sukrò puslap∞, skirtà akliesiems ir silpnaregiams (adresas
www.tate.org.uk/imap). ·∞ projektà finansavo DidÏiosios Britanijos telekomas ir
kai kurios kitos organizacijos. Aklieji gali atsisi˜sti PDF formato bylas ir i‰sispaus-
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dinti reljefines paveiksl˜ reprodukcijas, tekstà Brailio ra‰tu. DidÏiosios Britanijos
neregiai turi galimyb´ reljefines paveiksl˜ kopijas i‰ galerijos ir pasiskolinti. Silpnaregiams svetainòs lankytojams siloma animacija, smulks krini˜ apra‰ymai,
spalvotos dailinink˜ darb˜ reprodukcijos, kurias ekrane galima pasididinti.
Lietuvoje pirmasis ∞ akluosius atsigr´Ïò Nacionalinis M. K. âiurlionio dailòs muziejus, ‰ioje veiklos srityje bendradarbiaujantis su Kauno menininkais. Kauno paveiksl˜ galerijoje 1987 m. surengta R. Antinio skulptros paroda, kurios tema – aklieji. Tai buvo pirmoji paroda, kai krinio autorius sudarò galimyb´ akliesiems susipaÏinti su jo darbais lieãiant juos.
Nacionaliniame M. K. âiurlionio dailòs muziejuje 1996 m. surengta ir pirmoji paroda, pritaikyta neregiams ir silpnaregiams – ·e‰tojo pojãio beie‰kant“.
”
Lietuvos dailòs muziejaus Meno paÏinimo centras 1997 m. parengò muziejaus
edukacinòs politikos kryptis. Vienas i‰ svarbiausi˜ ‰io centro tiksl˜ – darbas su
regos negalios Ïmonòmis, ypaã vaikais ir jaunimu. Plòtojant ‰ià veiklos srit∞ i‰ pat
pradÏi˜ ie‰kota galimybi˜ pritaikyti darbui su regos negalià turinãiais Ïmonòmis
muziejuje veikianãias parodas ir rengti tokius uÏsiòmimus, kuriuose jie dalyvaut˜
ir pajust˜ krybos dÏiaugsmà.
I‰ Pranczijos iki ms˜ yra atkeliav´s teiginys, kad ne∞gals asmenys ir sveikieji
yra lygs prie popieriaus lapo ir teptuk˜. Krybiniame procese svarbiausia jautrumas, kuris nepriklauso nuo negalios. Kai suÏadinamas jautrumas meninei krybai
ir sudaromos sàlygos savirai‰kai per menà, negalia i‰nyksta.
Pirmaisiais darbo su regos negalià turinãiais Ïmonòmis metais ∞gyvendintas projektas Muziejus – vaikams“ (ròmò Atviros Lietuvos fondas). Jo metu Lietuvos dai”
lòs muziejuje surengta pirmoji lieãiamoji paroda Baroko dailininko dirbtuvò“, pa”
rengti Radvil˜ rm˜, Vilniaus paveiksl˜ galerijos, Taikomosios dailòs muziejaus
parod˜ garsiniai komentarai, tekstai apie eksponuojamus meno krinius pristatyti
Brailio ir padidintu ‰riftais.
Øgyvendinant pirmuosius projektus ir programas, Meno paÏinimo centro partnerò buvo Lietuvos akl˜j˜ ir silpnaregi˜ sàjunga (LASS). ·i sàjunga, daug dòmesio
skirianti akl˜j˜ ir silpnaregi˜ kultriniam uÏimtumui, jau kelis de‰imtmeãius ie‰ko
bd˜, kaip ∞veikti konservatyvià visuomenòs nuomon´, kad regos negalià turintys
Ïmonòs negali paÏinti vaizduojamojo meno. Senas, stiprus ir paãi˜ regos negalià
turinãi˜ Ïmoni˜ noras paÏinti ir suvokti vaizduojamàj∞ menà – ne vien tik girdòti
atskir˜ jo krini˜, kolekcij˜ apibdinimà.
LASS centro taryba yra parengusi ilgalaik´ meninio ugdymo programà PaÏinki”
me menà pojãiais“. Øgyvendinant jà, 2000 m. rugsòjo mònes∞ LASS bibliotekoje
buvo atidaryta Artesens“ asociacijos (Pranczija) atsi˜st˜ skulptr˜ paroda Nuo
”
”
LespiuÏo Veneros iki Rodeno Màstytojo“.
Asociacija Artesens“ – nevyriausybinò organizacija, ∞kurta 1995 m. Ji rengia kil”
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Eimanto Pakalkos ir Rtos Katilitòs krinys pagal Vytauto Kairik‰ãio (1890–1961)
paveikslà Sòdinãios moterys“.
”
Drobò, aliejus, 70x61. LDM

nojamàsias meno, gamtos paÏinimo parodas, muzikografines ekskursijas muziejuose. Artesens“ devizas – meninis pabudimas per pojãius. Asociacijos nariai sa”
vo darbe naudoja ∞vairias priemones, kurios akliesiems padeda naudojantis savo
pojãiais ∞gyti nauj˜ Ïini˜, patenkinti smalsumà.
Asociacijos surengtoje parodoje Nuo LespiuÏo Veneros iki Rodeno Màstytojo“
”
lieãiant eksponatus galima susipaÏinti su Ïmogaus skulptros istorija nuo prie‰istorini˜ laik˜ iki XIX a. Paroda buvo parengta ir pirmà kartà pristatyta visuomenei
1997 m. Rodeno muziejuje (ParyÏius). Tai kilnojamoji paroda. Ji visus tuos metus
keliauja po pasaul∞ – pirmiausia po Pranczijà, pabuvojo ir Belgijoje, Japonijoje.
·iai parodai buvo atrinkta 12 skulptr˜ i‰ Pranczijos muziej˜ kolekcij˜. Visà parodà sudaro 12 stoveli˜, ant kiekvieno j˜ yra dviej˜ skulptr˜ kopijos, padarytos
i‰ dervos. Viena i‰ j˜ padaryta taip, kad jà bt˜ galima i‰ardyti ir vòl sudòti. âia
yra ir medÏiagos, i‰ kurios sukurtas skulptros originalas, pavyzdys ir apra‰ymas
Brailio, padidintu ‰riftais.
2002 m. lapkrit∞ Radvil˜ rmuose surengta antroji tos paãios asociacijos sumanyta
dailòs paÏinimo paroda Pajuskime gamtà su Sezanu“. Ekspozicija, padòjusi blogai
”
matantiems ar visai nematantiems Ïmonòms ne tik regòjimo pojãiais, bet ir lytòjimu,
klausa, uosle pajusti Polio Sezano tapybos pasaul∞ – ve‰lius augalus, ‰iluma kvòpuojanãià jrà ir tolyje dunksanãius kalnus, sulaukò didelio susidomòjimo.
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Meno paÏinimo centro paroda Lieãiu – matau“, Radvil˜ rmuose veikusi
”
2004 m. spalio 19 d. – lapkriãio 6 dienomis, taip pat skirta regos negalià turintiems
Ïmonòms. ·∞ kartà jos taktiliniai (lieãiamieji) objektai sukurti pagal Ïinom˜ tarpukario Lietuvos dailinink˜ paveikslus vadovaujant dailòs pedagogams, konsultuojantis su ekspertais i‰ akl˜j˜ bendruomenòs. Parodos sumanymà inspiravo J. VienoÏinskio, A. Galdiko, A. Gudaiãio, A. Samuolio, V. Eidukeviãiaus, V. Kairik‰ãio
ir V. Dròmos kriniai. Tokià pirmàjà dailòs paÏinimo parodà ryÏosi sukurti skulptorius ·arnas Arbaãiauskas, stiklo menininkò Vaida Andra‰inaitò, tekstilininkò
Sigita BlaÏinaitò, tapytojai Rta Katilitò, Eikantas Pakalka ir keramikas Vygantas
Vasaitis. ·ie menininkai pateikò 11 lieãiam˜j˜ objekt˜, padaryt˜ i‰ stiklo, tekstilòs,
keramikos, metalo, medÏio, atkartojanãi˜ pasirinktus tapybos darbus. Lieãiam˜j˜
objekt˜ autoriai nesiekò tiksliai kopijuoti dailinink˜ drobi˜, bet laisvai interpretavo
klasik˜ darbus.
Prie A. Gudaiãio paveikslo ·v. Mykolas arkangelas. Natiurmortas su statulòle“
”
Vygantas Vasaitis padòjo negilià dòÏ´, kurioje patalpino angelà. Stengdamasis perteikti plok‰ãià paveikslo vaizdà, angelo figrà skulptorius i‰droÏò i‰ lentos. Jo angelas aktyvus, jis puãia ddà. Grubus droÏinio pavir‰ius geriausiai i‰ry‰kina
energingus potòpius. Liesdami med∞ – jaukià, ‰iltà medÏiagà – lankytojai pasijuto
kaip kaimo troboje. Jos sienoj˜ saman˜ ir moãiutòs valerijon˜ kvapà buvo galima
uÏuosti atidarius medines dòÏutes, ∞montuotas ∞ darbo stalà, ant kurio padòtas lieãiamasis objektas.
·arno Arbaãiausko sukurtà objektà pagal A. Gudaiãio paveikslà Îvej˜ valtys“
”
buvo galima ne tik paliesti, bet ir per ausines pasiklausyti Kur‰i˜ mari˜ o‰imo. Lieãiant V. Eidukeviãiaus paveikslà Kauno vaizdas nuo meno mokyklos“, buvo gali”
ma apãiuopti vingiuotas ir dulkòtas Kauno gatves, vingiuojant∞ Nemunà. Parodoje
buvo sudaryta galimybò pasiklausyti ir XX a. 4 de‰imtmeãio muzikos, pasiÏiròti
filmà apie XX a. 4 de‰imtmeãio Kaunà.
Rengiantis parodai, adaptuotas V. Dròmos paveikslas Stiklius“. Krinio pavadini”
mas dailininkei Vaidai Andra‰inaitei pakuÏdòjo, kokià medÏiagà pasirinkti. Jos krinyje a‰trs, stats i‰ stiklo i‰pjaut˜ form˜ kampai ir banguotos linijos atkartoja paveiksle nutapytà Ïmog˜ ir daiktus. Liesdami ‰∞ krin∞, nesunkiai atpaÏ∞stame tai, kà
nutapò V. Dròma paveiksle Stiklius“. Visi jo krinyje pavaizduoti objektai V. An”
dra‰inaitòs darbe labai tiksliai i‰pjauti i‰ storo matinio (nupsto smòliu) stiklo.
Visai kitokie pojãiai patiriami lieãiant Rtos Katilitòs sukurtus objektus pagal
V. Kairik‰ãio paveikslus. Liesdamas i‰ fanerini˜ plok‰ãi˜ sukonstruotà reljefi‰kà
objektà, sukurtà pagal paveikslà Gòli˜ pardavòja“, regos negalios Ïmogus gali pa”
bandyti suprasti, kas yra kubistinò tapyba. Specialiai ‰iam paveikslui sukurta
dòlionò padeda suvokti paveikslo kompozicijà ir paveiksle pavaizduot˜ daikt˜
formas.
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Parodos Lieãiu – matau“, 2004 m. spalio 19 d. – lapkriãio 6 d. eksponuotos
”
LDM Radvil˜ rmuose, fragmentas

Sigita BlaÏinaitò A. Samuolio Baltàjà obel∞“ perkòlò ∞ gobelenà, kuriame mink‰”
tos ir ‰velnios formos bent i‰ dalies atspindi paveikslo nuotaikà.
Visi parodai sukurti lieãiamieji objektai yra tarsi kuklus bandymas suteikti galimyb´ neregiui geriau paÏinti kryboje gldint∞ didÏiul∞ jausm˜ pasaul∞. ·∞ uÏdavin∞
∞gyvendinti padòjo ir para‰ai po darbais, garsi˜ dailinink˜ pristatymai ir parodos
katalogas. Akliesiems jis i‰leistas Brailio ra‰tu, silpnaregiams – didesnòmis raidòmis
spausdintu ra‰tu. Prie‰ parodà taip pat buvo parengti vis˜ krini˜ apra‰ymai, jie
∞garsinti kompaktinòse plok‰telòse ir kasetòse. ·i˜ ∞ra‰˜ buvo galima pasiklausyti
ãia pat, prie eksponat˜, lieãiant juos.
Pasibaigus parodai Radvil˜ rmuose, ji pradòjo savo kelion´ po ∞vairius Lietuvos
miestus. ·ios keliaujanãios parodos tikslas – sudaryti galimyb´ paÏinti vaizduojamàj∞ menà periferijoje gyvenantiems regos negalià turintiems Ïmonòms, paskatinti
rajonuose dirbanãius muziejininkus krybingai dirbti su ∞vairià negalià turinãiais
Ïmonòmis, sumaÏinti visuomenòs abejingumà j˜ ir konkreãiai neregi˜, silpnaregi˜
kultriniams poreikiams.
I‰na‰a
1

A. Valenta, Noriu bti gyvenimo dalininkas, V., 2003, p. 245.
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Paroda ”Trys Klaipòdos dailòs de‰imtmeãiai“
2004 m. spalio 26 d. Prano Dom‰aiãio galerija buvo sausakim‰a. Menininkai, valdÏios atstovai, kiti miestelònai rinkosi ∞ neeilin∞ rengin∞ – ilgalaikòs parodos ekspozicijos Trys Klaipòdos dailòs de‰imtmeãiai“ atidarymà. Parodoje, pristatanãioje
”
pastar˜j˜ de‰imtmeãi˜ miesto dailinink˜ krybà, eksponuojami tapybos, grafikos,
skulptros, keramikos, tekstilòs kriniai. Tai pirmoji muziejuje surengta miesto
dailinink˜ ilgalaikò retrospektyvinò ekspozicija (kuratorò K. Jokubaviãienò, paroda
veiks iki 2008 m.). Parodos projektà paròmò Klaipòdos miesto savivaldybò, spaustuvò Druka“, Lietuvos dailinink˜ sàjungos Klaipòdos skyrius ir Klaipòdos apskri”
ties dailinink˜ sàjunga.
Idòja sukurti nuolatin´ miesto dailòs ekspozicijà Klaipòdoje atsirado pastaraisiais
de‰imtmeãiais. Apie jà ne kartà buvo kalbama dailinink˜ susibrimuose, LDS Klaipòdos skyriaus konferencijose, valdinink˜ kabinetuose. Taãiau tokios ekspozicijos
uostamiestyje neturime, ji dar nepradòta formuoti, nòra sukomplektuota ir reprezentacinò uostamiesãio dailinink˜ krini˜ kolekcija (miesto dailinink˜ kriniai niekada nebuvo tikslingai renkami). Pasibaigus ∞vairiose miesto galerijose rengiamoms parodoms, dailinink˜ kriniai arba nuperkami, i‰keliauja ∞ plat˜j∞ pasaul∞,
arba gr∞Ïta ∞ meninink˜ studijas. Tai, kà rengdami parodà LDM Prano Dom‰aiãio
galerijoje radome dailinink˜ ar kolekcinink˜ rinkiniuose, yra tik atskiri, nors ir vertingi j˜ krybos fragmentai. Esant tokioms aplinkybòms natralu, kad paroda Trys
”
Klaipòdos dailòs de‰imtmeãiai“ negali pretenduoti ∞ i‰sam˜ ir nuosekl˜ pastarojo
meto vis˜ Klaipòdos meninink˜ ir j˜ sukurt˜ geriausi˜ darb˜ pristatymà. Vienas i‰
parodos tiksl˜ – atskleisti dailòs krini˜ stilistin´ ∞vairov´ ir jos kitimà per pastaruosius de‰imtmeãius, ∞vairi˜ kart˜ dailinink˜ krybà. Ie‰kojome krini˜, kuriuose
∞amÏinti kra‰to ypatumai, gamta, praeities ir ‰iandienos asmenybòs.
Parodoje dalyvauja 55 autoriai. Eksponuojama daugiau negu 160 tapybos, skulp-
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Parodos Trys Klaipòdos dailòs de‰imtmeãiai“ fragmentas. 2005 m. birÏelio mòn.
”

tros, grafikos, taikomosios dailòs krini˜. Paroda uÏima keturias Prano Dom‰aiãio
galerijos sales pirmajame ir antrajame galerijos auk‰tuose. Erdvioje pirmojo auk‰to
salòje, i‰ kurios atsiveria graÏs galerijos vidini˜ kiemeli˜ vaizdai, eksponuojamos
skulptros, pie‰iniai. Greta – dvi grafikai skirtos salòs. Antrojo auk‰to salòje eksponuojama tapyba.
Kriniai apima laikotarp∞ nuo 1970 iki 2004 met˜. Parodai i‰leistas plakataslankstinys, katalogas. Øgyvendinamos specialiai ‰iai parodai parengtos edukacinòs
programos vaikams ir jaunimui. Vykstant parodai, suaugusieji kvieãiami ∞ galerijà
susitikti su uostamiesãio dailininkais. Rengiami bendri Klaipòdos ∞vairi˜ sriãi˜ kròj˜ – muzikant˜, kompozitori˜, ra‰ytoj˜, aktori˜, dailinink˜ – kultros vakarai,
koncertai.
Nuo to laiko, kai buvo ∞rengta nuolat veikianti Prano Dom‰aiãio tapybos ekspozicija, galerijos veikloje, ãia rengiamose parodose, ∞gyvendinamuose projektuose vis daÏniau atsispindi Vakar˜ Lietuvos regiono dailòs problemika, susijusi ir
su MaÏosios Lietuvos, ir konkreãiai Klaipòdos kra‰to dailòs paveldu, su ‰iandienine
kra‰to daile. Rengiant parodà Trys Klaipòdos dailòs de‰imtmeãiai“ tikòta, kad ‰i
”
paroda taps reik‰minga uostamiesãio kultrinio gyvenimo dalimi, bus ∞domi ∞vairioms lankytoj˜ grupòms, prisidòs prie miesto dailòs populiarinimo, galbt net paskatins ∞gyvendinti senà Klaipòdos meninink˜ idòjà – ∞kurti nuolatin´ Klaipòdos
dailòs galerijà.
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Nikolajaus ir Sviatoslavo Rerich˜ tapybos paroda
2004 m. geguÏòs 18 d., minint Tarptautin´ muziej˜ dienà, Prano Dom‰aiãio galerijoje Klaipòdoje atidaryta Nikolajaus ir Sviatoslavo Rerich˜ tapybos paroda. Jos
eksponatai atveÏti i‰ Rygos, Latvijos valstybinio dailòs muziejaus, kuriame saugoma Ïymaus rus˜ dailininko, màstytojo Nikolajaus Rericho (1874–1947) dovanota
kolekcija. Tai didÏiausias Rerich˜ tapybos rinkinys Baltijos ‰alyse.
Paroda Lietuvos Ïirovus supaÏindino su ‰ios unikalios Rygoje nuo 1930 m. saugomos kolekcijos dalimi. Rerich˜ kryba i‰ muziejaus Rygoje i‰veÏama labai retai,
todòl Klaipòdoje buvo sudaryta unikali galimybò pamatyti N. ir S. Rerich˜ tapybos
originalus. Parodà Lietuvos dailòs muziejui surengti padòjo Lietuvos Respublikos
ambasada Latvijoje ir Latvijos valstybinis dailòs muziejus.
Parodoje buvo eksponuojama keturiolika Nikolajaus Rericho paveiksl˜, kuriuose
uÏfiksuoti ∞vairi˜ Europos ‰ali˜, Japonijos, Indijos vaizdai. Paveikslai nutapyti tempera, aliejumi, gua‰u ant drobòs arba kartono. Ødomi detalò: visi eksponuot˜ paveiksl˜ ròmai originals, pagaminti 1930 m. Rygoje pagal N. Rericho apra‰ymà.
Jauniausiojo N. Rericho snaus Sviatoslavo Rericho krybai atstovavo trys tempera ant drobòs tapyti Himalaj˜ vaizdai ir anglimi pie‰tas Nikolajaus Rericho portretas. Parodà papildò dokumentai ir fotografijos i‰ Latvijos Rericho draugijos prezidentòs Guntos Rudzytòs archyvo, atskleidÏiantys N. Rericho ry‰ius su Lietuva.
Latvijoje jau nuo 1930 m., o Lietuvoje nuo 1935 m. aktyviai veikia Rericho draugijos, kurios populiarina menininko propaguotà kultr˜ apsaugos idòjà. XX a.
4 de‰imtmetyje sustipròjo N. Rericho ry‰iai su Latvija, jo protòvi˜ Ïeme. Øgyvendindamas mint∞ apie Rerich˜ muziejaus steigimà Rygoje, N. Rerichas i‰ Indijos siuntò
Latvijos muziejui atrinktus darbus. Muziejus Rygoje buvo atidarytas 1937 m., jame
tuo laiku buvo eksponuojami 55 Nikolajaus ir Sviatoslavo Rerich˜ kriniai. Po Antrojo pasaulinio karo jie pateko ∞ Valstybin∞ dailòs muziej˜.

396 / EKSPOZICIJOS,

PARODOS

Parodos atidarymo akimirka

Nikolajus Rerichas. Himalajai“. 1936.
”
Kartonas, tempera. 30,5x45,5. Latvijos valstybinis dailòs muziejus
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Nuo krybinòs veiklos pradÏios N. Rericho gyvenimas siejosi su daugeliu pasaulio kra‰t˜. Nuo vaikystòs jis jautò ypatingà potrauk∞ Rytams, kuris vòliau peraugo
∞ tvirtà ∞sitikinimà, kad Rytuose reikia ie‰koti slav˜ protòvynòs ir rus˜ kultros
i‰tak˜. XX a. 2 de‰imtmetyje N. Rerichas pradòjo rengtis kelionei ∞ Indijà. Londone
jis bendravo su Rabindranatu Tagore, gilinosi ∞ teosofin∞ màstymà. 1923 m. Rerich˜
‰eima atvyko ∞ Indijà. ·i kelionò pradòjo keletà garsi˜ jo tapybos serij˜: Himala”
jai“, ·ventyklos ir tvirtovòs“, Ryt˜ mokytojai“. Indijoje N. Rerichas organizavo
”
”
analog˜ neturinãià Centrinòs Azijos ekspedicijà (1925–1928), kurios metu sukrò
‰imtus paveiksl˜ ir etiud˜, rinko mokslin´ archeologin´, etnografin´, lingvistin´
medÏiagà Mongolijoje, Himalajuose ir Tibete.
Po ekspedicijos Rerich˜ ‰eima apsigyveno Kulu slònyje prie Himalaj˜. Parodoje
eksponuoti Nikolajaus Rericho ir Sviatoslavo Rericho kriniai buvo kaip tik i‰ ‰io
Himalaj˜ laikotarpio. Indijoje N. Rerichas praleido paskutiniuosius dvide‰imt savo
gyvenimo met˜, ten sulaukò ypatingo pripaÏinimo, ∞steigò ir vadovavo moksliniam
institutui, parengò Taikos Pakto projektà, daug keliavo, ra‰ò. Tuo metu sukurti
paveikslai pasiÏymi ypatinga menine ∞taiga, poveikiu ir groÏiu.
Svarbiausia N. Rericho krybos tema, jam gyvenant Kulu slònyje, buvo kalnai,
vieta, kur atsiskleidÏia natros dvasia, o Ïmogaus mintys tampa ‰varios ir grynos.
Visuose jo tuo metu sukurtuose paveiksluose matome labai konkreãi˜ viet˜ vaizdus – kaln˜ peròjas, kaimus, vienuolynus Himalajuose ir Tibete. N. Rerichas sugebòjo meistri‰kai perteikti kaln˜ atmosferà. I‰retòj´s vir‰ukalni˜ oras, ypatinga
skaidruma perkelta ∞ jo paveikslus. Sudòtinga tapymo technika, i‰mokta studijuojant Europos viduramÏi˜ ir Ryt˜ tapybà, atskleidÏia netikòtas tapybos tempera ypatybes. N. Rericho paveiksluose tapybiniai sluoksniai labai ploni, persi‰vieãiantys,
pasiektas ypatingas ton˜ ‰vytòjimas. Labiausiai N. Rericho tapyboje jaudina harmoningas menininko pasaulòvaizdis, suteikiantis jo kriniams ai‰kumo, pastovumo,
idealios bsenos pojt∞.
N. ir S. Rerich˜ tapybos paroda, veikusi Prano Dom‰aiãio galerijoje visà
2004 met˜ vasarà, sulaukò didelio lankytoj˜ susidomòjimo. Paroda prat´sò tarptautini˜ parod˜ ciklà Baltijos meno dialogai“, pagal kurio programà LDM planuoja
”
nuosekliai pristatyti dailòs palikimo vertybes, saugomas Baltijos jros ‰ali˜ muziejuose.
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Nikolajus Rerichas. Ladakchas“. 1937.
”
Kartonas, tempera. 31x46. Latvijos valstybinis dailòs muziejus

Nikolajus Rerichas. Rotangas – kaln˜ peròja“. 1936.
”
Kartonas, tempera. 30,5x45,5. Latvijos valstybinis dailòs muziejus
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Prano Dom‰aiãio paroda Vokietijoje
2004 m. kovo 1 d. Diuseldorfe, fondo Gerhart-Hauptmann-Haus. Deutsch”
osteuropäisches Forum“ parod˜ salòse, buvo atidaryta tapytojo Prano Dom‰aiãio
tapybos paroda. Diuseldorfo meno publika iki balandÏio 18 d. turòjo galimyb´
susipaÏinti su dailininko, kuris iki Antrojo pasaulinio karo buvo garsus ir pripaÏintas Vokietijoje, kryba.
2001 m. Lietuvi˜ fondui (JAV) Lietuvai padovanojus P. Dom‰aiãio krini˜ kolekcijà, LDM Klaipòdos paveiksl˜ galerijoje (2004 m. jai suteiktas Prano Dom‰aiãio
vardas) buvo atidaryta nuolatinò jo tapybos ekspozicija.
P. Dom‰aiãio kryba sulaukia vis daugiau dòmesio. Tai liudija ir Diuseldorfo
fondo Gerhart-Hauptmann-Haus. Deutsch-osteuropäisches Forum“ iniciatyva su”
rengti dailininko parodà Vokietijoje. Fondas yra ∞vairiapusis kultros, meno ir informacijos centras. Jo misija – megzti ir stiprinti kultrinius ry‰ius tarp Ryt˜ ir Vakar˜. Vienas i‰ fondo tiksl˜ – organizuoti kultrinius mainus tarp Ryt˜ Europos taut˜,
skatinti ∞vairi˜ taut˜ eurointegracijà. Fondas rengia meno ir dokumentines parodas, paskaitas, koncertus, mokslines konferencijas. P. Dom‰aiãio parodà Diuseldorfe ròmò Gerhart-Hauptmann-Haus. Deutsch-osteuropäisches Forum“ fondas,
”
Lietuvi˜ fondas (JAV), Lietuvos Respublikos kultros ministerija.
Ø parodos atidarymà susirinko gausus Diuseldorfo meno visuomenòs brys, nemaÏai kultros institucij˜ atstov˜. Atidaryme dalyvavo ·iauròs Reino-Vestfalijos Ïemòs Sveikatos ir socialini˜ reikal˜ ministerijos pataròjas kultrai Johannes Lierenfeldas ir Federalinòs valdÏios Bonoje ∞galiotasis atstovas kultrai Uwe Schötleris.
Labai malonu buvo tarp sveãi˜ sutikti ponià Majà Elehrmann-Mollenhauer, gerà
Lietuvos dailòs muziejaus biãiul´, specialiai ∞ atidarymà atvykusià i‰ Mainco, esanãio uÏ keli˜ ‰imt˜ kilometr˜ nuo Diuseldorfo. Btent Majos Elehrmann-Mollenhauer (2001 m. jos ir Lietuvos dailòs muziejaus iniciatyva Lietuvoje buvo surengta
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jos tòvo Ernsto Mollenhauerio krybos paroda) dòka uÏsimezgò muziejaus ir fondo Gerhart-Hauptmann-Haus“ bendradarbiavimas.
”
P. Dom‰aiãio tapybos parodos atidarymà pradòjo pianistò, atlikusi kelis F. Listo
ir F. ·uberto krinius. Sveikinimo kalbà pasakò p. Johannes Lierenfeldas ir fondo
Gerhart-Hauptmann-Haus“ direktorius dr. Walteris Engelis. Kalbòjusieji pabròÏò
”
kultrinio bendradarbiavimo tarp Vokietijos ir Lietuvos svarbà.
Atidaryme dalyvavo ir ‰ios publikacijos autorò, parodos kuratorò Kristina Jokubaviãienò. Ji perskaitò prane‰imà apie Prano Dom‰aiãio gyvenimà ir krybà, jo
vardu pavadintà galerijà Klaipòdoje, Prano Dom‰aiãio kultros centro veiklà. Visus
sudomino faktai apie P. Dom‰aiãio krybos populiarumà Vokietijoje XX a. 3–4 de‰imtmeãiais.
Iki Antrojo pasaulinio karo P. Dom‰aitis buvo garsus Berlyno dailininkas, vis˜
svarbesni˜ grupini˜ parod˜ dalyvis. Jis rengò ir individualias parodas, o jo paveikslus mielai pirko Vokietijos valstybiniai muziejai ir privaãios galerijos. Po karo
P. Dom‰aitis persikòlò gyventi ∞ Piet˜ Afrikos Respublikà, kur taip pat tapo pripaÏintu ir garsiu kròju, savo darbuose sòkmingai sujungusiu Europos modernizmo
ir Piet˜ Afrikos kultrines tradicijas.
Publikai didel∞ ∞spd∞ padarò informacija apie Lietuvi˜ fondo darbà, atliktà ∞sigyjant ir i‰saugant P. Dom‰aiãio krinius. Kolekcijos dovanojimo Lietuvai faktas
buvo ∞vertintas kaip ypatingas rpestis Lietuvos dailòs paveldu. Po oficialiosios parodos atidarymo dalies sulaukta daug klausim˜ apie dailininkà, Klaipòdà ir Lietuvà. Kadangi paroda vyko Lietuvos stojimo ∞ Europos Sàjungà i‰vakaròse, susidomòjimas ms˜ kra‰tu buvo akivaizdus.
Diuseldorfe surengtoje parodoje buvo eksponuotas trisde‰imt vienas Prano
Dom‰aiãio krinys: dvide‰imt septyni aliejiniai paveikslai ir keturios akvarelòs.
Darbai buvo atrinkti taip, kad paroda nuosekliai atspindòt˜ svarbesnius P. Dom‰aiãio krybos etapus: iki studij˜ Karaliauãiaus meno akademijoje, studij˜ metus ir
laikotarp∞ iki pirmosios personalinòs parodos, surengtos 1919 m. Berlyno Ferdinando Möllerio galerijoje, pripaÏinimo Vokietijoje de‰imtmeãius (XX a. 3–4 de‰imtmeãiai) ir naujàj∞ menininko krybin∞ pakilimà Piet˜ Afrikoje. Parodoje buvo eksponuojami peizaÏai, portretai, figrinòs kompozicijos ir kriniai religine tema.
Fondo Gerhart-Hauptmann-Haus“ parodoms skirtos salòs ∞rengtos moderniai,
”
sukurta kamerinò aplinka puikiai tiko P. Dom‰aiãio paveikslams.
Surengus ‰ià parodà, P. Dom‰aiãio kryba simboli‰kai sugr∞Ïo ∞ Vokietijos menin´ erdv´, i‰ kurios jis, verãiamas istorini˜ aplinkybi˜, i‰vyko pokario metais.
P. Dom‰aiãio kriniai Diuseldorfe buvo rodomi jau nebe pirmà kartà. 1937 m.
Vokietijoje buvo surengta kilnojamoji paroda Entartete Kunst“. Tai buvo naci˜
”
kampanijos, nukreiptos prie‰ modern˜j∞ menà, vis˜ pirma prie‰ ekspresionizmà,
apogòjus. Paroda veikò Miunchene, Berlyne, kituose Vokietijos miestuose, taip pat
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ir Diuseldorfe. Joje buvo eksponuotas ir P. Dom‰aiãio Pagarbinimas“, paimtas i‰
”
Nacionalinòs galerijos Berlyne 1937 m. Tolesnis paveikslo likimas neÏinomas. Netoli nuo Diuseldorfo yra Esenas. Eseno Folkwango muziejuje 1921 m. vyko
P. Dom‰aiãio tapybos paroda, po kurios menininkas sulaukò pripaÏinimo Vokietijoje.
2004 m. surengtai parodai pirmà kartà P. Dom‰aiãio kriniai buvo atveÏti i‰
Lietuvos. Tai buvo svarbus Lietuvos kultros pristatymas uÏsienyje. Paroda sulaukò
graÏi˜ atsiliepim˜ JAV lietuvi˜ ir Vokietijos spaudoje, prisidòjo prie tapytojo ekspresionisto P. Dom‰aiãio vardo garsinimo.
Prano Dom‰aiãio galerija tikisi, kad bendradarbiavimas su fondu Gerhart”
Hauptmann-Haus“ nesibaigs ‰iuo projektu. Lankantis Diuseldorfe, buvo aptartos
tolesnio keitimosi parodomis galimybòs. Diuseldorfe, privataus asmens rinkiniuose, yra saugoma vieno i‰ nedaugelio Klaipòdoje XX a. pr. gimusio dailininko Karlo
Leo Herberto Gutmanno (1907–1978) krini˜ kolekcija, kurioje yra daugiau kaip
keturi ‰imtai paveiksl˜ ir akvareli˜. Kolekcijoje yra ir i‰saugot˜ prie‰karini˜ darb˜,
kuriuose uÏfiksuoti Kur‰i˜ nerijos, Klaipòdos vaizdai. K. L. H. Gutmannas studijavo
Karaliauãiaus meno akademijoje pas Alfredà Partikel∞, Eduardà Bischoffà, o po
Antrojo pasaulinio karo gyveno Diuseldorfe. 2007 m. bus minimos K. L. H. Gutmanno ‰imtosios gimimo metinòs. Tai puiki proga parodyti i‰ Klaipòdos kilusio
dailininko krinius Prano Dom‰aiãio galerijoje. K. L. H. Gutmanno krybos parodà
planuojama surengti bendradarbiaujant su Diuseldorfo fondu Gerhart-Haupt”
mann-Haus“.
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Dvi Arnòs Jakobseno parodos
2003 m. pabaigoje Prano Dom‰aiãio galerijoje buvo atidarytos dvi dan˜ architektros ir dizaino patriarcho Arnòs Jakobseno (Arne Jacobsen) parodos: MaÏasis
”
Arnò“ ir Kertiniai ir nesenstantys“. Parodas surengò Danijos kultros institutas ir
”
Danijos ambasada. Jos veikò iki 2004 m. kovo mònesio.
Arnò Jakobsenas (1902–1971) – Ïymiausias dan˜ architektas ir dizaineris. Domòjimasis jo kryba neslgsta, nors 2002 m. Danijoje buvo i‰kilmingai paminòtos menininko ‰imtosios gimimo metinòs.
A. Jakobseno dizainas ir architektra pelnò pripaÏinimà toli uÏ Danijos rib˜. ·is
menininkas, apibdinamas kaip tobulybòs siekiàs modernistas ir ‰iltas, gamtà mylintis Ïmogus, krybin∞ kelià pradòjo kaip neoklasicizmo atstovas ir tapo Ïymiausiu
Danijos moderniosios architektros ir dizaino kròju.
A. Jakobsenas studijavo architektrà, o dizainu susidomòjo apie 1950 m. Nauji
ie‰kojimai atvedò prie dviej˜ jau XX a. dizaino klasika laikom˜ garsi˜ A. Jakobseno projekt˜: kòdòs-kiau‰inio ir kòdòs-gulbòs (1957–1958). Abi kòdòs buvo eksponuojamos LDM Prano Dom‰aiãio galerijoje veikusioje parodoje. A. Jakobsenas
dirbo ir pramoninio dizaino srityje – dar 1951–1952 m. suprojektavo garsiàjà kòd´
Nr. 3100, kuri, kaip ir kitos Serija 7“ kòdòs, iki ‰iol yra sòkmingai gaminamos ir
”
parduodamos.
Parodoje MaÏasis Arnò“ buvo eksponuojami baldai, kuriuos A. Jakobsenas su”
projektavo vaikams. Menininkas aktyviai formavo laimingos vaikystòs sampratà su
visais btinais jos elementais ir atributais. Vaikystòs pasaulis ir jo erdvòs matomos
patyrusio dizainerio akimis. Tad parodos dòmesio centre ir buvo specialiai maÏiesiems sukurti baldai, stalai, kòdòs, mokykliniai baldai ir ∞ranga, stalo ∞rankiai, kuri˜
dizainas, formos ir spalvos atspindi tai, kas, XX a. 6 de‰imtmeãio pedagog˜, psicholog˜ ir dizaineri˜ nuomone, buvo geriausia ir svarbiausia vaik˜ lavinimui.
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Parodos MaÏasis Arnò“ edukaciniuose uÏsiòmimuose maÏiesiems muziejaus
”
lankytojams buvo ∞domu

DidÏioji dalis parodos MaÏasis Arnò“ eksponat˜ buvo skirti ne tik pasiÏiròti. Juos
”
buvo galima i‰bandyti – atsisòsti, paliesti. Tai ypaã sudomino vaikus ir j˜ tòvelius,
pedagogus, kurie gausiai lankò parodà.
A. Jakobsenas suprojektavo daug architektrini˜ objekt˜ Danijoje ir visoje Europoje. Parodos Kertiniai ir nesenstantys“ stenduose buvo pristatytos ‰e‰i˜ svarbiau”
si˜ A. Jakobseno architektros darb˜, ∞gyvendint˜ Danijoje, Kopenhagos apylinkòse, fotografijos. Ilgainiui jie tapo nesenstanãiais XX a. dizaino ir architektros
simboliais.
Parodos atidarymo dienà Prano Dom‰aiãio galerijoje vyko seminaras, skirtas
Arnòs Jakobseno krybai. Seminarà vedò jo krybos tyrinòtojai i‰ Danijos – parodos MaÏasis Arnò“ kuratorò Anna Enemark ir architektas Christianas Olesenas.
”
Parodai Prano Dom‰aiãio galerijos muziejininkai parengò vaikams skirtà edukacin´ programà Kaip pasidaryti kòd´“, kuri sulaukò ypatingo pasisekimo. Edukaci”
ni˜ uÏsiòmim˜ dalyviai buvo supaÏindinti su dizaino pagrindais, A. Jakobseno kryba, kurios ∞kvòpti vaikai krò savo kòdes“.
”
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2004 m. LaikrodÏi˜ muziejuje surengtos parodos
Prie‰ dvide‰imt penkerius metus Lietuvos dailòs muziejaus padalinyje Klaipòdos
paveiksl˜ galerijoje buvo atidaryta senovini˜ laikrodÏi˜ paroda ir ∞steigtas LaikrodÏi˜
skyrius. Praòjus penkeriems metams, Liep˜ gatvòs 12 name duris atvòrò Klaipòdos
laikrodÏi˜ muziejus. Minint buvusio Klaipòdos paveiksl˜ galerijos LaikrodÏi˜ skyriaus dvide‰imtpenkmet∞ ir LaikrodÏi˜ muziejaus ∞krimo dvide‰imtmet∞, muziejuje
atidarytos trys parodos: LaikrodÏi˜ muziejaus pastato istorija XIX–XX a.“, Barokas –
”
”
stebuklinga ·arlio Bulio technika“, LaikrodÏi˜ muziejus 1979–1984–2004 metais“,
”
kurias jungia bendra tema – Praeitis, dabartis, ateitis Liep˜ g. 12“.
”
Paroda LaikrodÏi˜ muziejaus pastato istorija XIX–XX a.“
”
2003 m. vasarà LaikrodÏi˜ muziej˜ aplankò Johano Hir‰bergerio (Johann Hirschberger), vieno i‰ LaikrodÏi˜ muziejaus pastato savinink˜, vaikaitò p. Sabina Koch,
gyvenanti Vokietijoje. Ji muziejui padovanojo 1914–1924 met˜ Alexanderstrasse
(Liep˜ g. 12 pastato, kuriame dabar veikia LaikrodÏi˜ muziejus) ekstrjero ir interjero fotografij˜. P. Sabinos apsilankymas, jos suteikta informacija muziejininkus paskatino surengti parodà. Joje eksponuotos 1914–1924 m. muziejaus pirmojo auk‰to
interjero nuotraukos (60x80 cm). Parodos nuotraukose matome, kaip atrodò salòs
1914–1924 m.
1914 m. p. Sabinos Koch senelis Johanas Hir‰bergeris su ‰eima atsikòlò gyventi
∞ Aleksaderstrasse (Liep˜ g. 12). âia gimò ir p. Sabinos mama Marianne.
1923 m., Klaipòdos kra‰tà prijungus prie Lietuvos, bankininkas Johanas Hir‰bergeris pardavò Klaipòdoje turòtà namà ir i‰vyko ∞ Vokietijà.
Muziejaus vestibiulyje eksponuojama nuotrauka, kurioje muziejaus pastatas ∞amÏintas 1924 m. Parodos anotacijoje pateikta i‰sami LaikrodÏi˜ muziejaus pastato
istorija (nuo XIX iki XX a.).
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XVIII a. II p. Klaipòdos turtingieji miestelònai, dabartinòs Liep˜ g. pradÏioje
pradòjo statyti uÏmiesãio vilas. 1778 m. sklyp˜ sàvinink˜ sàra‰uose pirmuoju sklypo savininku minimas finansininkas Hofmanas (Hoffman), kuris XVIII a. pabaigoje
sklypà pardavò vienam turtingiausi˜ Klaipòdos patricij˜ Johanui Simpsonui (Johan
Simpson). Po to ilgà laikà sklypas nebuvo uÏstatytas ir tik apie 1820 m. ‰iame sklype pagal neÏinomo angl˜ architekto projektà Johanas Simpsonas pastatò nedidel´
uÏmiesãio vilà.
1855 m. namas atiteko naujam ‰eimininkui – medicinos daktarui Johanui Augustui Mutròjui (Johan August Mutray). ·iame name jis gyveno iki pat savo mirties –
1872 m. Kas buvo namo savininkas po gydytojo mirties (iki 1913 m.), duomen˜
neturima.
1913 m. namas jau priklausò bankininkui Johanui Hir‰bergeriui. Spòjama, kad,
jam uÏsakius, buvo atlikta namo rekonstrukcija. Pastato antrajame auk‰te jis buvo
∞kr´s bankà. Pats bankininkas iki 1924 m. su ‰eima gyveno namo pirmajame
auk‰te.
1924–1929 m. adres˜ knygose namo saviniku uÏregistruotas fabriko drektorius“
”
Jozefas Krauzò (Jozef Kraus)
1931 m. namà ir sklypà nupirko Lietuvos valstybò ir ãia ∞krò Îemòs bankà. Tuo
laiku ‰iuo adresu minimi ir du gyventojai: banko direktorius ·ernas ir vicedirektorius Kybrancas.
1939 m. vokieãi˜ aneksijos metu Îemòs bankas buvo uÏdarytas.
1942 m. adres˜ knygoje ra‰oma, kad namas priklausò miesto bendruomenei ir
jame buvo kambarys, skirtas jaunimo muzikavimui“. Name buvo ∞registruotas vie”
nintelis gyventojas p. Doring.
1945 m., po Antrojo pasaulinio karo, pastate ∞sikrò Klaipòdos pionieri˜ ir moksleivi˜ namai.
1984 m. liepos 27 d. Klaipòdoje, uÏbaigus pastato Liep˜ g. 12 restauravimà, atidarytas LaikrodÏi˜ muziejus.
Paroda Barokas – stebuklinga ·arlio Bulio technika“
”
LaikrodÏi˜ muziejaus ∞krimo dvide‰imtmeãio proga muziejuje atidaryta baroko
stiliaus laikrodÏi˜ ir bald˜ paroda, suformuota i‰ Lietuvos dailòs muziejaus rinkiniuose saugomos kolekcijos. âia buvo eksponuojami laikrodÏiai ir baldai, pagaminti pagal Ïymaus prancz˜ meistro ·arlio Bulio technikà. Parodoje lankytojai
turòjo retà galimyb´ ne tik pamatyti ‰iuos eksponatus, bet ir susipaÏinti su garsiàja
·arlio Bulio atlikimo technika.
Parodoje eksponuojama: XVII a. konsolinis laikrodis, XVII a. pab. – XVIII a. pr. ant
grind˜ pastatomas laikrodis, stalas, XIX a. II p. du konsoliniai laikrodÏiai, stalelis.
·. Bulio vardu buvo pavadinta bald˜ ir laikrodÏi˜ apdailos inkrustacijos techni-
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ka. Ji buvo atliekama naudojant vòÏlio kiautà ir Ïalvar∞: gausiai dekoruota, prabangi, sodri˜ spalv˜. VòÏlio kiauto ir Ïalvario inkrustacija ∞ Pranczijà atkeliavo dar
X a. ital˜ meistro Mary de Mediãi (Marie de Medici) dòka, o XVII a. ·. Bulis jà i‰tobulino. ·. Bulis buvo laikomas geriausiu ‰ios technikos Ïinovu. Jo apdailos technika idealiai i‰rei‰kò baroko laikotarpio stili˜. I‰ dalies transformuota ·. Bulio
inkrustacijos technika buvo madinga iki pat XIX a.
Paroda LaikrodÏi˜ muziejus 1979–1984–2004 metais“
”
Parodoje eksponuotos LaikrodÏi˜ muziejaus krimo procesà – nuo pirmosios senovini˜ laikrodÏi˜ parodos atidarymo Klaipòdos paveiksl˜ galerijoje (LaikrodÏi˜
skyriaus ∞krimo), LaikrodÏi˜ muziejaus pastato restauravimo iki ekspozicijos sukrimo) – atspindinãios retos istorinòs nuotraukos, planai, projektai, maketai, modeli˜ eskizai, bròÏiniai. I‰ viso parodoje buvo 13 ekspozicini˜ vitrin˜ ir anotacij˜.
1978 m., kai Paveiksl˜ galerijoje buvo atidaryta pirmoji senovini˜ laikrodÏi˜ paroda, joje buvo rodomi miesto kolekcinink˜ Vytauto Jakelaiãio, Dionyzo Varkalio,
Stasio Gadeikio, Liudo MaÏno sukaupti eksponatai. Paroda susilaukò didelio klaipòdieãi˜ ir miesto sveãi˜ susidomòjimo.
1979 m. Lietuvos dailòs muziejaus vadov˜ Prano Gudyno ir Romualdo Budrio
iniciatyva buvo ∞steigtas Lietuvos dailòs muziejaus LaikrodÏi˜ skyrius, kurio vadovu paskirtas tuometinio Lietuvos dailòs instituto absolventas, dizaineris Romualdas
Martinkus. Pirmoji paroda tuo metu buvo papildyta ir i‰plòsta Dailòs muziejaus
eksponatais. Ekspozicijos pagrindà sudarò XIX a. pab. – XX a. pr. laikrodÏiai.
Østeigus LaikrodÏi˜ skyri˜, pradòtas plòtoti mokslo tiriamasis darbas: surinkta ir
susisteminta informacija apie laiko matavimo prietais˜ raidà, daug svarbi˜ fakt˜
apie laikrodÏi˜ vystymosi istorijà surinkta i‰ atskir˜ leidini˜, sudaryta chronologinò
laikrodÏi˜ istorijos kartoteka.
Muziejuje sukaupta medÏiaga buvo pagrindas rengiant LaikrodÏi˜ muziejaus
ekspozicijos koncepcijà, nustatant laikrodÏi˜ raidos istorijos etapus, atsakant ∞
klausimus, kada ir kaip susiformavo atskiros laikrodÏi˜ konstrukcij˜ r‰ys ir formos. Pradiniame muziejaus krimo etape didel∞ mokslo tiriamàj∞ darbà atliko fizikos-matematikos moksl˜ daktarò Ona Kubilinienò, parengusi mokslin∞ darbà
Laiko matavimo prietais˜ raida“, ir dailòtyrininkas Petras ·mitas, i‰analizav´s laik”
rodÏi˜ form˜ kitimà ∞vairiomis epochomis.
Tuo pat metu vyko ir pastato restauravimo, jo pritaikymo muziejaus ekspozicijai
darbai. Daug dòmesio ir pastang˜ tam skyrò tuometinis Klaipòdos miesto vykdomojo komiteto pirmininkas, miesto garbòs pilietis Alfonsas Îalys. Klaipòdos restauravimo-paminkl˜ konservavimo instituto architektas Vaidotas Guogis parengò pastato pritaikymo LaikrodÏi˜ muziejui projektà. Prie projektavimo darb˜ prisidòjo ir
Paminkl˜ konservavimo instituto Klaipòdos skyriaus vir‰ininkas S. Prikockis. Re-
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miantis LaikrodÏi˜ skyriaus mokslini˜ darbuotoj˜ parengtu LaikrodÏi˜ muziejaus
teminiu planu buvo pradòtas ∞gyvendinti ekspozicijos projektas: bendrà muziejaus
dizaino koncepcijà parengò skyriaus vedòjas, dizaineris Romualdas Martinkus, ekspozicini˜ bald˜ ir j˜ i‰dòstymo projektà – architektas Arvedas Kybrancas.
Rengiant ekspozicijà paai‰kòjo, jog norint akivaizdÏiai parodyti laikrodÏi˜ konstrukcij˜ raidos istorijà, reikia sukurti daugelio saulòs, vandens, ugnies, smòlio laikrodÏi˜ modelius, mechanini˜ laikrodÏi˜ detales. Juos pagal dizainerio Romualdo
Martinkaus projektus pagamino tautodailininkai âeslovas Martinkus, Viktoras Ivanauskas, Konstantinas Stanius, Dionyzas Varkalis, dailininkas Vladas Petraviãius.
Rengiant muziejaus ekspozicijà atsakingai dirbo Lietuvos dailòs muziejaus Prano
Gudyno restauravimo centro specialistai.
Mokslini˜ darbuotoj˜ surinktà medÏiagà anotacijoms pritaikò ir grafi‰kai apipavidalino, iliustravo dizaineris Alvydas Klimas ir grafikas Petras Gaidamaviãius.
Kuriantis muziejui, atidarytas ir uÏdaras Saulòs laikrodÏi˜ parkas (kiemelis). Jis
∞rengtas ‰alia muziejaus pastato i‰likusioje XIX a. ∞kurto parko dalyje pagal muziejaus darbuotoj˜ parengtà temin∞ planà.
1989 m. kiemelio centre buvo ∞rengtas originalus ekvatorinis saulòs laikrodis, rodantis tiksl˜ vidutin∞ Klaipòdos miesto platumos saulòs laikà. Tai apvalaus fontano
centre esanti nerdijanãio plieno konstrukcija. Ant fontano kra‰t˜ sumontuoti
12 ÏvaigÏdyn˜ Ïenklai (aut. R. Martinkus).
1991 m. buvo ∞rengta Saulòs sistemos ÏvaigÏdyn˜ kompozicija Saulòs kelias per
”
ÏvaigÏdynus“. ·is krinys atliktas stilizuota florentieti‰kos mozaikos technika (aut.
monumentalistò L. Sadauskaitò, dizaineris R. Martinkus).
1997 m. 62 kv. m sienoje sumontuotas vertikalus saulòs laikrodis. Originali, dekoratyvi, monumentali kompozicija atlikta sudòtinga trisluoksnio sgrafito technika
(aut. dailininkai A. Banytò, J. Vosylius, dizaineris R. Martinkus).
1999 m. ∞rengtas horizontalus saulòs laikrodis-dekoratyvinò kompozicija I‰ma”
tuok laikà savo ‰e‰òliu“ (aut. dailininkò L. Sadauskaitò, dizaineris R. Martinkus).
2001 m. muziejaus lankytojams buvo pristatytas Gòli˜ kalendorius“. Îemòs plo”
tas padalytas ∞ 12 dali˜, simbolizuojanãi˜ 12 mònesi˜, kuriose kiekvienà mònes∞
Ïydi skirting˜ r‰i˜ gòlòs.
2004 m. muziejus miesto visuomenei ir sveãiams pristatò restauruotà skulptoriaus Petro Mazro horizontal˜ saulòs laikrod∞, sukurtà 1987 m. Restauruojant ‰∞
laikrod∞, buvo patikslintos vis˜ kiemelyje esanãi˜ saulòs laikrodÏi˜ koordinatòs –
55°42’ ‰iauròs platuma ir 21°08’ ryt˜ ilguma.
Per dvide‰imt veiklos met˜ LaikrodÏi˜ muziej˜ aplankò daugiau negu 708 tks.
lankytoj˜.
1999 m. ∞kurtas muziejaus Edukacinis centras, kur∞ iki 2004 m. pabaigos aplankò
apie 3 780 moksleivi˜.
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Integruodamasis ∞ Europos kultrin´ aplinkà, ateityje muziejus planuoja uÏmegzti tamprius ry‰ius su pana‰aus profilio muziejais, veikianãiais uÏsienio ‰alyse.
Klaipòdos laikrodÏi˜ muziejus – reprezentacinò uostamiesãio kultros ∞staiga, todòl numatyta ateityje populiarinti muziej˜ ne tik Lietuvoje, bet ir uÏ jos rib˜, pritraukti lankytojus ∞ muziej˜ ne tik turiningomis ekspozicijomis, parodomis, bet ir
∞vairiais kitais renginiais.
Viena i‰ perspektyviausi˜ muziejaus veiklos sriãi˜ – edukacinis darbas, program˜, skirt˜ ∞vairioms gyventoj˜ grupòms (moksleiviams, studentams, ne∞galiems
Ïmonòms), rengimas ir ∞gyvendinimas.
Pagrindiniai muziejaus tikslai tiek anksãiau, tiek ir pastaraisiais metais – ret˜ eksponat˜ kaupimas, tyrinòjimas, populiarinimas ir saugojimas. ·ià misijà muziejus
∞gyvendina savo jògomis ir pasitelkdamas ∞ pagalbà ∞vairi˜ sriãi˜ specialistus, rengdamas mokslines konferencijas, edukacinius uÏsiòmimus, perimdamas Lietuvos ir
uÏsienio ‰ali˜ paÏangiai dirbanãi˜ muziej˜ geràjà patirt∞.
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Rta Pileckaitò

Gintaro ir liaudies meno paroda Austrijoje
2004 m. geguÏòs 28 d. netoli Vienos ∞sikrusiame Gross-Schweinbartho Îemutinòs Austrijos liaudies kultros muziejuje atidaryta Lietuvos dailòs muziejaus parengta (kolekcijos sudarytojas Romualdas Budrys, parodos kuratorò dr. Rta Pileckaitò) gintaro ir liaudies meno paroda Lietuva – gintaro Ïemò“, veikusi iki 2005 m.
”
lapkriãio 15 d. ·iuo projektu Lietuvos dailòs muziejus ∞sitraukò ∞ tarptautin´ Euro”
pos gintaro kelio“ kultrin´ programà, kuria siekiama suaktualinti jau nuo antikos
laik˜ plòtotus prekybos gintaru ry‰ius, ‰iandien, besipleãianãios Europos situacijoje, paverãiant juos turiningo kultrinio bendradarbiavimo mainais.
Jau porà de‰imtmeãi˜ senuosius Europos ‰ali˜ kultr˜ ry‰ius puoselòjanti Europos Tarybos kultros keli˜ programa (Lietuva ∞ jà ∞sitraukò nuo 1994 m., parengusi
Baroko kelio Lietuvoje“, Vienuolyn˜ ∞takos kelio Lietuvoje“, Piligrim˜ kelio
”
”
”
Lietuvoje“ programas) pastaruoju metu òmòsi nauj˜ iniciatyv˜. Europos gintaro kelio idòjà subrandino nacionalini˜ turizmo plòtros asociacij˜ pastangos. Daugiausiai
ãia nuveikò Austrijos kultros, mokslo ir turizmo verslo institucijos, susibrusios ∞
Austrijos gintaro kelio asociacijà. Prie‰ kelerius metus ‰i asociacija ∞gyvendino
ilgametòs ir dideli˜ mast˜ programos pirmàj∞ etapà – parengò i‰samià studijà apie
Vidurio ir Ryt˜ Europos valstybòse sukauptas ir eksponuojamas gintaro kolekcijas,
gintaro dirbini˜ gamybà ir j˜ pasilà, turistini˜ paslaug˜ gintarà pristatanãiose
vietovòse infrastruktrà. ·∞ tyrimà, kuriame Palangos gintaro muziejus ∞vertintas
kaip europinòs reik‰mòs institucija, lydòjo i‰plòsto turistinio mar‰ruto Akvilòja (Italija)–Palanga (Lietuva) sukrimas ir jo populiarinimas (mar‰rutas publikuotas interneto svetainòje www.bernsteinstrasse.net). Btent pagal ‰∞ mar‰rutà 2003 m. vasarà
∞ Lietuvà atvyko pirmosios turistinòs grupòs i‰ Vakar˜ Europos valstybi˜. Antrasis
Austrijos gintaro kelio asociacijos parengtos programos etapas – kultrini˜ projekt˜ (parod˜, koncert˜ ir kt.) rengimas Europos gintaro kelio ‰alyse.
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Po apsilankymo Vidurio ir Ryt˜ Europos ‰alyse Austrijos gintaro kelio asociacija
i‰skyrò Lietuvà i‰ kit˜ valstybi˜ kaip ry‰kiausià gintaro tradicij˜ puoselòtojà, o
Lietuvos dailòs muziej˜ pasirinko bti partneriu pradedant ∞gyvendinti jau kelerius
metus besit´sianãià Europos gintaro kelio parod˜ programà.
Pasak austr˜ koleg˜, Lietuva patraukò dòmes∞ dòl dviej˜ dalyk˜ – ∞domaus ir
turtingo, taãiau Austrijos publikai menkai paÏ∞stamo kultrinio paveldo ir dòl prie‰
kelis de‰imtmeãius ‰ioje ‰alyje su dideliu pasisekimu ∞vykusi˜ lietuvi‰ko gintaro
parod˜ (Zalcburge, Lince ir Vienoje).
Jei mintyse bròÏtume istorinio, skirtingas kultras sujungusio Europos gintaro
kelio vektori˜ tarp Adrijos ir Baltijos jr˜, Lietuvà rastume paskutinòje jo atkarpoje
kaip labiausiai ∞ ·iaur´ nutolus∞ ta‰kà.
Nors gintaras randamas daugelyje pasaulio viet˜, Lietuvoje jis ypaã svarbus,
vertinamas, branginamas ir puoselòjamas. Juo persmelkta kultrinò tradicija – nuo
mit˜, senojo balti‰kojo tikòjimo Ïenkl˜, folkloro iki profesionalaus meno, jo
moderni˜ i‰rai‰k˜.
Parodoje Lietuva – gintaro Ïemò“ Gross-Schweinbartho muziejuje pristatyti eks”
ponatai i‰ Lietuvos dailòs muziejaus rinkini˜ – archeologiniai ir meniniai gintaro
dirbiniai: nuo Juodkrantòs, ·ventosios ir kit˜ Vakar˜ Lietuvos archeologini˜ kasinòjim˜ radini˜, sen˜j˜ Palangos dirbtuvi˜ gamini˜ iki Ïymi˜ ‰iuolaikini˜ juvelyr˜
Felikso Daukanto, Kazimiero Simanonio, Birutòs Stulgaitòs ir kit˜ autori˜ i‰ gintaro
sukurt˜ papuo‰al˜.
Sudarant kolekcijà, siekta atspindòti gintaro svarbà ms˜ kra‰to archeologijai,
per senuosius radinius atskleidÏiant istorinius Lietuvos ry‰ius su kitomis Europos
‰alimis, i‰ry‰kinta gintaro reik‰mò etninòs kultros ir profesionaliosios meninòs
krybos tradicijoms.
NemaÏiau svarias senos ir savitos lietuvi˜ kultros paÏinimo galimybes atvòrò
antroji parodos dalis, skirta Lietuvos etninòs kultros paveldui. Etnin´ kultrà,
kurià XX a. viduryje nutraukò industrializacija ir sovietinò ideologija, reprezentavo
valstieãi˜ medinòs skulptros tradicija, taip pat ‰iandien jau ir ∞ UNESCO saugomo
pasaulio kultros paveldo sàra‰à ∞traukta kryÏdirbystò. Parodoje pristatytos ir kitos,
nemaÏiau unikalios jos formos – liaudies tapyba, grafika, tekstilò, kurios ne tik yra
savita keli˜ ‰imtmeãi˜ tautos dvasinòs kultros aprai‰ka, atskleidusi krybin∞ lietuvi˜ tautos gyvybingumà, bet ir tapusi nei‰senkama ∞kvòpimo versme ‰i˜ dien˜ kròjams. Ekspozicijoje parodytas ir vienas tautinio ‰ventinio lietuvi˜ kostiumo pavyzdÏi˜, atspindintis valstieti‰koje aplinkoje vyravusias aprangos tradicijas, audimo
meno pasiekimus.
Ekspozicijà lydòjo specialiai parengti informaciniai stendai, kuriuose reprodukuoti unikals istoriniai Lietuvos Ïemòlapiai, etnografinio kra‰tovaizdÏio, paÏenklinto mediniais koplytstulpiais ir kryÏiais, vaizdai su vieno garsiausi˜ lietuvi˜ diev-
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dirbio Vinco Svirskio kryÏiais, graÏiausiems pasaulio gamtos kampeliams priskiriamos Kur‰i˜ Nerijos ir turtingu architektriniu paveldu Europoje garsòjanãios Lietuvos sostinòs Vilniaus, senosios Lietuvos sostinòs Kernavòs fotografijos (fotografij˜
autorius Raimondas Paknys). Ekspozicijoje taip pat rodytas Arvydo Baryso sukurtas filmas, pasakojantis apie gintaro radimvietes Kur‰i˜ Nerijoje, jo gamybos, panaudojimo liaudies ir profesionaliojoje meninòje kryboje istorijà.
Paroda Lietuva – gintaro Ïemò“ tapo ir pagrindiniu kultros ∞vykiu, kuriuo
”
Austrija sveikino Lietuvà ∞stojus ∞ Europos Sàjungà. Parodos atidaryme dalyvavo
Lietuvos Respublikos ambasadorius Austrijoje dr. Jonas Rudaleviãius, buv´s Austrijos ambasadorius Lietuvoje dr. Florianas Haugas, Gross-Schweinbartho meras
L. Thalleris, Îemutinòs Austrijos Ïemòs vadovas H. Nowohradskis, Lietuvos dailòs
muziejaus direktoriaus pavaduotoja Jratò Senvaitienò, parodos kuratorò Lietuvos
dailòs muziejaus ·iuolaikinòs dailòs informacijos centro vedòja dr. Rta Pileckaitò.
Pirma po bemaÏ trij˜ de‰imtmeãi˜ pertraukos Austrijoje surengta lietuvi˜ gintaro
ir liaudies meno paroda sulaukò didelio Austrijos Ïiniasklaidos ir visuomenòs susidomòjimo. ReportaÏas i‰ parodos atidarymo buvo parodytas pagrindinio nacionalinio Austrijos televizijos kanalo kultros laidoje. Paroda anonsuota Vienos ir visos
Austrijos turistams skirtuose informaciniuose ir kultriniuose leidiniuose. Ilgamet´
edukacini˜ program˜ vaikams rengimo patirt∞ turintys Gross-Schweinbartho muziejaus darbuotojai parengò specialià programà ‰eimoms ir moksleiviams, pristatanãià Lietuvos gintaro istorijà. Lietuvoje projektas pristatytas portale Lietuvos mu”
ziejai“ http://www.muziejai.lt, edukaciniame interneto leidinyje Palanga: gintaras,
”
parkas, muziejus“ http://www.pgm.lt ir savaitra‰tyje Literatra ir menas“.
”
Projektui paramà skyrò Lietuvos Respublikos kultros ir sporto ròmimo fondas,
Îemutinòs Austrijos vyriausybò ir Austrijos gintaro kelio asociacija.
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GraÏina Gurneviãitò

Paroda ”Elegija dvar˜ paveldui“
2004 m. birÏelio 11 – spalio 1 dienomis Palangos gintaro muziejuje veikò paroda
Elegija dvar˜ paveldui“, sudaryta i‰ gana retai eksponuojam˜ porceliano, stiklo ir
”
vòduokli˜ rinkini˜, papildyta portretinòmis miniatiromis, smulkiàja metalo plastika, senosios grafikos kriniais ir bydermejerio stiliaus baldais. Parodai eksponatai
buvo atrinkti i‰ Lietuvos dailòs muziejaus rinkini˜. Ekspozicijos autorius – LDM
direktorius Romualdas Budrys.
Paroda, kuriai buvo pasirinkti Ti‰keviãi˜ rmai, turòjo priminti senàjà Lietuvos
dvar˜ kultrà, kuriai nesvetima buvo prabanga, graÏi˜ daikt˜ pomògis ir noras ãia
turòti tai, kas tuo metu buvo madinga didÏiuosiuose Europos miestuose.
Lietuvos dvar˜ gyvenimo tradicijos nutrko daugiau kaip prie‰ pus‰imt∞ met˜.
Laikas pasirodò esàs kiek pakantesnis daiktams negu Ïmonòms ir j˜ paproãiams.
Daikt˜ – XVIII–XIX a. pasiturinãio dvar˜ gyvenimo liudinink˜ – i‰liko iki ‰i˜ dien˜, daugiausia muziejinink˜, privaãi˜ asmen˜, ypaã kolekcinink˜, dòka.
Visa, kas buvo rodoma parodoje Elegija dvar˜ paveldui“ – praòjusi˜ amÏi˜
”
puo‰naus, patogaus, turtingo gyvenimo, kuriuo buvo dÏiaugiamasi, pripildant j∞
sveãiavimosi ritualais, vai‰òmis, muzikavimu, smagiais pasivaÏinòjimais karietomis
ir neretai ∞domiais pokalbiais, priminimas. Tas gyvenimas, atgydamas pavasariais
ir kiek aprimdamas per rudens darganas, ramiai ir svetingai pulsavo dvaruose, kiek
labiau sukreãiamas tik pratrkstanãi˜ sukilim˜ ir paskui juos uÏgrivanãi˜ bausmi˜. Vien per XIX a. Lietuva patyrò tris tokius sukròtimus. Istoriniai ∞vykiai parodoje nebuvo atspindòti. Joje buvo rodomi tik daiktai, meno kriniai – an˜ met˜
liudininkai, dÏiugin´ daugel∞ Ïmoni˜ ir jiems tarnav´. Parodoje eksponuoti laimingo atsitiktinumo dòka i‰lik´ vertingi daiktai, yra muziejinink˜ surasti, ∞sigyti, i‰saugoti, restauruoti. ·iandien jie verÏiasi ∞ Ïmogaus istorin´ atmint∞, kaitina jo vaizduot´, verãia lyginti tai, kas yra, su tuo, kas buvo.
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Parodai buvo atrinkti stilingi, brangs indai, taip pat kaip ir baldai, drabuÏiai, dails
biserio rankdarbiai – dvar˜ paveldas. ·iandien apie ano meto dvaro gyvenimà i‰kalbingai pasakoja i‰lik´ dvar˜ pastat˜ ansambliai – Ti‰keviãi˜ rmai Palangoje ir Kretingoje, Oginski˜ Plungòje, Radvil˜ BirÏuose, Tyzenhauz˜ Roki‰kyje ir daugelis kit˜.
Informatyvs parodoje eksponuoti Napoleono Ordos grafikos kriniai. XIX a.
viduryje N. Orda apvaÏiavo graÏiausias Lietuvos dvar˜ sodybas, gilinosi ∞ pastat˜
architektrà, nupie‰ò daugel∞ j˜, atspaudò litografijas. ·iandien tuose darbuose,
daÏnai paÏenklintuose keisto nykimo lidesio, atgyja tai, ko jau nebeturime.
Ordos albumòlyje daugiau negu ‰imtas lietuvi‰k˜ dvar˜ sodyb˜. Parodoje eksponuoti N. Ordos pie‰iniai vòl priminò BirÏ˜, Raudonòs, Siesik˜, Rietavo, keli˜
kit˜ dvar˜ praòjusi˜ dien˜ didyb´ ir groÏ∞. Palangos graf˜ Ti‰keviãi˜ rm˜ dailininkas nenupie‰ò (tuo metu jie dar nebuvo pastatyti), taãiau N. Orda, pasiek´s Palangà, uÏfiksavo jam, matyt, ãia didÏiausià ∞spd∞ palikus∞ legendin∞ Birutòs kalnà
ir koplyãià.
Palangoje, graf˜ Ti‰keviãi˜ rmuose, ‰iandien veikia Palangos gintaro muziejus.
Ekspozicijos autoriai, rengdami parodà Elegija dvar˜ paveldui“, stengòsi priartinti
”
praòjusius laikus ne tik vaizduojamosios ir taikomosios dailòs kriniais, bet ir intymia nuotaika, kuri sklinda i‰ kuklios mergaitòs su verb˜ ‰akelòmis laikysenos. ·ia
nuotaika galòjai uÏsikròsti pastebòj´s ms˜ skubrioje kasdienybòje visi‰kai uÏmir‰tus daiktus, tarp j˜ ir graÏias vòduokles, kurioms padaryti reikòjo didelòs tapytoj˜
ir perlamutro raiÏytoj˜ meistrystòs. Pateko jos ∞ Lietuvà i‰ Pranczijos, Anglijos, uÏklydo kaip egzoti‰k˜ ‰ali˜ pla‰takòs net i‰ Japonijos ir Indijos.
Labai dails parodoje eksponuoti biserio rankdarbiai. ·iandien sunku nustatyti, ar
spalvotais stiklo karoliukais i‰siuvinòti paveikslòliai, uÏra‰˜ knyguãi˜ vir‰eliai ir dokumentinòs pateko ∞ Lietuvà i‰ Vakar˜ Europos, ar juos i‰dailino paãios lietuvi˜
bajoraitòs pagal i‰ Berlyno atsisi˜sdintus siuvinòjimo pavyzdÏi˜ pie‰inòlius. Taãiau i‰
sentimentali˜ romanti‰k˜ vaizdeli˜, i‰siuvinòt˜ paveikslòliuose, ai‰ku, kad Lietuvos
dvar˜ panelòs Ïinojo, kokio stiliaus daiktus XIX a. pradÏioje vertino ir mògo Europa.
Siuvinòjimas biseriu – gilias tradicijas turintis uÏsiòmimas. Smulks skaidraus
arba spalvoto stiklo karoliukai jau buvo taikomi daikt˜ puo‰yboje senajame Egipte
ir antikinòje Graikijoje. XIII–XVIII a. pradÏioje biserio gamyba garsòjo Murano sala
Adrijoje netoli Venecijos. Biseris greitai plito. XVIII a. antroje pusòje j∞ jau gamino
Rusijoje, o XIX a., kai siuvinòjimas biseriu tapo mada, Vienoje, ParyÏiuje, Berlyne
pradòta spausdinti specialius spalvotus pie‰inius – siuvinòjimo pavyzdÏius. Siuvinòjama daÏniausiai bdavo ant drobòs, o nuo 1820 m. – ant kanvos.
XVIII–XIX a. Europoje itin populiarios buvo vòduoklòs. Vargu ar ms˜ kra‰tuose
jas gamino, bet vòduoklòmis naudotis Lietuvos merginos ir moterys mokòjo pakiliai, grak‰ãiai, gal net ne prasãiau negu Versalyje, kur pokyli˜ ir priòmim˜ ceremonialuose vòduoklòs dam˜ rankose tapdavo tikromis artistòmis. Trapus tai daiktas ir

414 / EKSPOZICIJOS,

PARODOS

brangus, nes, gaminant vòduokles, buvo naudojamos brangios medÏiagos, jas dirbo
dailininkai, dramblio kaulo raiÏytojai, juvelyrai. Vòduoklòms pagaminti reikòjo
odos, ‰ilko, pergamento, vòÏlio kiauto, perlamutro ir kit˜ brangi˜ medÏiag˜.
Vòduoklòs atsirado gilioje senovòje – Ryt˜ ‰alyse Ïtbt reikòjo vòdinti veidà
palmi˜ ar lotoso lapais, nes buvo kar‰ta ir puolò vabzdÏiai. Vòliau Indijoje vòduoklòs, kaip ir skòãiai nuo saulòs, tapo karali‰kojo rango atributu, Japonijoje – karinòs
valdÏios Ïenklu. XVI a. pabaigoje atklydusios ∞ Europà, jos apsiribojo lengvabdÏi˜
keròtoj˜ vaidmeniu.
·iuo poÏiriu vòduoklòms buvo giminingas vienintelis parodoje eksponuotas
lornetas – aristokrati‰ki akiniai su rankenòle. Juo, kaip ir vòduoklòmis, Lietuvoje
taip pat mokòta naudotis. DaÏnai, ypaã teatre, jis tapdavo auk‰tuomenòs dam˜ Ïaidim˜ dalyviu.
Plati parodoje eksponuoto porceliano geografija – Vokietija, Austrija, Anglija,
Pranczija, artimesnòs mums kaimyninòs ‰alys.
Porcelianas – tobuliausià ir auk‰ãiausià meistri‰kumà demonstruojanti keramikos
r‰is. Prabangs, subtilaus skonio dirbiniai nuo seno Ïavòjo aristokratus, kurie savo dvaruose kaupò turtingas porceliano kolekcijas.
Porceliano dirbinius, dav´ jiems portugali‰kà vardà (port. porcella – jr˜ kriauklò), vieni pirm˜j˜ i‰ Tolim˜j˜ Ryt˜ ∞ Europà XV a. òmò gabenti portugal˜ ir oland˜
pirkliai. Jausdami kylant∞ susidomòjimà brangia, aukso vertòs egzoti‰ka preke,
suskato dirbti alchemikai. Eksperimentuojant ir bandant i‰siai‰kinti kin˜ porceliano receptrà, ∞ XVI a. pabaigà i‰ Viãencos apylinki˜ molio, balto smòlio, trinto
kaln˜ kri‰tolo, degto ‰vino ir alavo mi‰inio Florencijoje pradòtas gaminti mink‰tasis porcelianas. Bet iki kietojo, arba tikrojo, porceliano sukrimo Europai dar teko
ilgokai palaukti.
1709 m. saks˜ alchemikas Johanas Betgeris (Johann Friedrich Böttger, 1682–
1719) pagaliau i‰siai‰kino tikrojo porceliano masòs sudòt∞, ir jau po met˜ Saksonijoje, Meisene, buvo ∞kurta pirmoji Europoje porceliano manufaktra. I‰ pradÏi˜
jos produkcija buvo pana‰i ∞ kin˜ porcelianà, taãiau Johanas Kendleris (Johann
Kändler, 1706–1775) dòka ji netrukus ∞gavo savitumo. Kendleris buvo puikus modeliuotojas, i‰tobulin´s porceliano skulptrin´ plastikà. Îaismingos rokoko figròlòs, vaizduojanãios piemenaiãius, vaisi˜ pardavòjus, puo‰nias damas su kavalieriais, taip pat vazos ir indai, gausiai puo‰ti lipdyba, greitai tapo europinio porceliano meno etalonais. Meiseno produkcija dominavo Europoje bene pus´ ‰imtmeãio, vòliau jai teko konkuruoti su nauj˜ manufaktr˜, toki˜ kaip Vienos, gaminiais.
Vienoje porcelianas buvo pradòtas gaminti 1718 m. Austrai siekò, kad j˜ gaminiai skirt˜si nuo Meiseno, ir tai jiems pasisekò. Daug dòmesio jie skyrò ind˜
dekorui – siuÏetinei tapybai, ornamentiniams motyvams. Be to, labai rpintasi
glazr˜ ir keramini˜ daÏ˜ kokybe.
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Sparãiai tobulòjo Sevro manufaktros porcelianas. Ømonò gana greitai sulaukò
plataus pripaÏinimo. Jos produkcija buvo dekoruojama itin subtilia tapyba, gausiai
auksuojama, atrodò prabangiai. Sevro meistrai naudojo naujus, neretai paãi˜ i‰rastus ir lig tol nematyt˜ ry‰ki˜, sodri˜ spalv˜ keraminius daÏus. Mògstamiausios
spalvos – tamsiai mòlyna karali‰koji, turkio Ïydra, obuolio Ïalia, roÏinò (rose Pompadour). Balt˜ viet˜ ant ind˜ sieneli˜ buvo paliekama nedaug, tik vadinamieji
laukeliai, kuriuose buvo tapoma – gòlòs, pauk‰ãiai, galanti‰kos scenos. Manufaktra bendradarbiavo su Ïinomais dailininkais Fransua Bu‰ò (Franïois Boucher) ir
Etjenu Falkonò (Etienne Falconet). XVIII a. pab. ∞sigalint klasicizmo stiliui, Sevre
imta gaminti populiarias biskvito (neglazruoto porceliano) skulptròles, biustus,
primenanãius antikines marmuro skulptras.
Angl˜ keramiko Jozijo VedÏvudo (Josiah Wedgwoodo, 1730–1795) ∞monòse
pagal jo technologijas buvo gaminama balta ir spalvota keraminò masò, i‰ kurios
padaryti biustai, medalionai, vazos atrodò tarsi i‰kalti i‰ jaspio (jasper ware). Vienspalviai (daugiausia mòlyni, Ïali) keraminiai indai, poliruoti ir dekoruoti antikines
kamòjas primenanãiu baltu reljefu, buvo itin populiars klasicizmo laikotarpiu.
Juodà keramin´ mas´, Anglijoje vadinamà black basalt, pats VedÏvudas ∞vardijo
kaip porcelianà – trap˜, kietumu prilygstant∞ porfyrui ar agatui, atspar˜ kaip bazaltas rg‰ãi˜ poveikiui. 1812 m. Jozijas VedÏvudas jaunesnysis ∞steigò kaulo porceliano manufaktrà. Jos veikla truko neilgai, bet po kurio laiko, 1878 m., ‰eimos
∞monòs atnaujino porceliano gamybà.
Apie 1770 m. Europoje jau veikò daugiau kaip 20 porceliano manufaktr˜, j˜
skaiãius sparãiai didòjo. XIX a. daug j˜ ∞sisteigò Tiringijoje, Bohemijoje, atokesnòse Rusijos vietovòse, kur labai populiars buvo privats ‰eimyniniai fabrikòliai
(broli˜ Raãkin˜, Gulin˜ ir kt.). Taãiau per visà XIX ‰imtmet∞ daugumos porceliano dirbtuvi˜ (ypaã smulkesni˜) veiklà goÏò Meiseno, Sevro (Pranczija), Worchesterio (Anglija) ir Vienos manufaktr˜ ‰lovò, j˜ dirbinius kopijavo, mògdÏiojo, j˜ meistrai turòjo gerà vardà ir buvo kvieãiami vis˜, norinãi˜ ‰∞ verslà vystyti.
Sustipròjusios Berlyno, Rygos, Peterburgo ∞monòs ilgainiui taip pat tapo Ïinomais
porceliano gamybos centrais. Po Antrojo pasaulinio karo imta siekti didesnio
krini˜ originalumo. Vis labiau buvo vertinami autoriniai modeliai, individuali
kryba.
Lietuvos dailòs muziejaus rinkiniuose saugomi ir parodoje eksponuoti XVIII–
XIX a. porceliano dirbiniai – Meiseno manufaktrai bdingos statulòlòs, mitologiniais siuÏetais i‰tapytos Vienos lòk‰tòs, rafinuoto dekoro Sevro servizas, Ïaisminga
Tiringijos dirbtuvi˜ plastika, Rusijos ir Lenkijos porcelianas. Ekspozicijoje atsiskleidò menini˜ stili˜ ∞vairovò – plasti‰kas, spalvingas rokokas, santrus klasicizmas, i‰kilmingas, grieÏtas ampyras. NemaÏai eksponuota ir XIX a. dirbini˜, kuriuose kartojami ir jungiami istoriniai stiliai.
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Palangos sen˜j˜ gintaro meistr˜ dirbini˜ paroda
Sen˜j˜ gintaro meistr˜ dirbini˜ paroda Palangoje veikò 2004 m. geguÏòs 1 d. –
2005 m. geguÏòs 15 d. ir buvo skirta Lietuvos narystòs Europos Sàjungoje pradÏiai.
Palanga nuo seno yra vienas svarbiausi˜ gintaro apdirbimo centr˜ Lietuvoje.
Gintaro rinkimo ir apdirbimo tradicijos ‰imtmeãiais buvo perduodamos i‰ kartos ∞
kartà. XVIII–XIX a. gintaro apdirbimas Lietuvos pajryje buvo menkai i‰vystytas,
nes Ïaliavà reikòdavo importuoti i‰ uÏsienio, o vokieãi˜ monopolistai ne visada
prieinama kaina ir reikiamais kiekiais jà parduodavo. Antrojo pasaulinio karo metais gintaro pramonò Palangoje buvo visai sunaikinta, o apdirbimo specialistai
i‰bla‰kyti.
Pirmaisiais pokario metais gintaro apdirbimu vertòsi ∞vairios artelòs ir pramoniniai kombinatai. Vòliau svarbiausiu gintaro apdirbimo centru tapo Lietuvos dailòs
fondo Klaipòdos kombinatas Dailò“, kurio gintaro cechas buvo perkeltas ∞ Palan”
gà. Jis kur∞ laikà buvo vienintelis centralizuotas gintaro dirbini˜ gamintojas ‰alyje.
âia buvo sudarytos geriausios darbo sàlygos, ∞sigyti nauji ∞rankiai, sutelkti Ïymiausi
gintaro specialistai – profesionals dailininkai ir liaudies meistrai. Btent tada ∞ meninio gintaro apdirbimà ∞sitraukò auk‰tàj∞ mokslà baigusi˜ dailinink˜ brys: Elena
Augaitytò, Albina Vertulienò, Îymantò Jonu‰kaitò, Julius Vertulis. GraÏius dirbinius
krò Tel‰i˜ taikomosios dailòs mokyklos auklòtiniai ir liaudies meistrai Jonas
Liukaitis, Vytautas Galdikas, Ona Katkienò, Regina Andriekutò ir keletas kit˜. J˜
sukurti papuo‰alai ir suvenyrai turòjo didel´ paklausà, buvo eksportuojami ∞
Japonijà, JAV, Danijà, Vengrijà, kai kurias kitas ‰alis.
Norint i‰samiau visuomen´ supaÏindinti su geriausiais Lietuvos gintaro meistr˜
darbais, Palangos gintaro muziejuje nuo 1971 m. pradòtos rengti autorinòs gintaro
meistr˜ darb˜ parodos. Tai paskatino menininkus labiau gilintis ∞ gintaro apdirbimo specifikà ir atskleisti visà jo groÏ∞. Autorinòms parodoms gintaro meistrai kur-
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Viliaus Butvilo ir Dionyzo Varkalio krybos parodos fragmentas. 1972 m.,
Palangos gintaro muziejus

davo originalius papuo‰alus ir suvenyrus, kurie vòliau nebuvo tiraÏuojami. Parodoms pasibaigus, muziejus pagal galimybes geriausius dirbinius ∞sigydavo ir jais
papildydavo savo rinkinius. Tuo metu ∞ muziej˜ pateko Ievos ir Juozo Strikaiãi˜,
Amandos ir Antano BauÏi˜, Onos ir Povilo Katk˜, Irenos ir Felikso Pakutinsk˜,
kit˜ Ïinom˜ Palangos gintaro meistr˜ dirbiniai. 1971–1986 m. ∞sigyti profesionali˜
dailinink˜ ir liaudies meistr˜ sukurti gintaro dirbiniai (papuo‰alai, suvenyrai)
sudaro didel´ Gintaro muziejaus rinkini˜ dal∞.
2004 m. geguÏòs 1 d. Palangos gintaro muziejuje atidarytoje parodoje lankytojai
turòjo galimyb´ pamatyti minòt˜ dailinink˜ sukurtus gintaro dirbinius ir prisiminti
tuos, kurie pokario metais t´sò gintaro apdirbimo tradicijas, garsino Lietuvos
pajr∞.
Parodoje buvo eksponuojami dvide‰imt ‰e‰i˜ dailinink˜ profesional˜ bei tautodailinink˜ kriniai i‰ muziejaus rinkini˜. Atidaryme dalyvavusiems gintaro meistrams padòkos ra‰tus ∞teikò Palangos meras Pranas Îeimys. Dailininkai, i‰òj´ anapilin, parodos atidarymo metu buvo pagerbti tylos minute.
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Albinos Vertulienòs krybos parodos fragmentai. 1971 m., Palanga

EKSPOZICIJOS,

PARODOS

/ 419

Regina Urbonienò

Sugr∞Ïimas
(pokalbis su Pranczijoje gyvenanãiu tapytoju ir grafiku Pranu Gailiumi)
Pranas Gailius gimò 1928 m. sausio 22 d. MaÏeikiuose. Antrojo pasaulinio karo metais pasitraukò ∞ Vakarus. 1944 m. apsigyveno Pranczijoje, Strasbre. âia jis lankò pie‰imo kursus Taikomosios dailòs mokykloje (École des Arts Decoratifs). 1950 m. dailininkas persikòlò gyventi ∞
ParyÏi˜. Lankò paskaitas F. Léger meno akademijoje (Academie Fernand Léger). Nuo 1953 m.
studijavo litografijà auk‰tojoje Nacionalinòje dailòs mokykloje (École Nationale Supérieure des
Beaux Arts). Dailòs parodose dalyvauja nuo 1955 m.
Ankstyvojoje P. Gailiaus tapyboje juntami prancz˜ naujojo figratyvumo atgarsiai. Vòliau jis
siekò abstrakãios formos plastinio i‰rai‰kingumo, inspiracij˜ rasdamas gamtos pasaulyje. 9 de‰imtmeãio tapyboje galime pastebòti Ryt˜ estetikos, kaligrafijos ∞takos. Kai kuriuose vòlyvuosiuose tapybos kriniuose dòl spalv˜ derini˜, vaizdo suprimityvinimo, sàmoningo gruboko
kontro bròÏimo pastebimi lietuvi˜ liaudies meno atgarsiai. Naujausiems tapybos darbams bdingi subtils spalviniai deriniai. ·iuo laikotarpiu pavir‰iaus faktra dailininkui maÏiau rpi. Jis
naudoja koliaÏà.
Svarbesni tapybos darbai: Geltona figra“, Ritmai geltoname fone“ (XX a. 6 de‰.), Mòlynas
”
”
”
noras“, Pirmoji pieva“, OranÏinò diena“ (1979), ciklai ·e‰òlio auk‰tumoje“ ( Hauteur d’omb”
”
”
”
re“, 1985), Sielrank‰luosãiai“ (1987), Îalias noras“ ( Verte Envie“, 1994), Adrét“ (1994–2004),
”
”
”
”
91-oji Dovydo psalmò“ (2000–2004) ir kt.
”
XX a. 7 de‰imtmetyje (maÏdaug nuo 1962 m.) P. Gailius susitelkò ties grafika. Ankstyvuosiuose jo raiÏiniuose vyrauja sausos adatos bei vario raiÏini˜ technika, vòliau pirmenybò teikiama medÏio raiÏiniams bei linoraiÏiniams. Kriniai pasiÏymi linij˜ lankstumu, form˜ ir silueto
rai‰kumu, grynos, aktyvios spalvos ir reljefo, kaip papildom˜ meninòs i‰rai‰kos priemoni˜,
naudojimu. Svarbesni krinai: vario raiÏini˜ ciklai Metamorfozòs“ (1963), Profilio ekspresija“
”
”
( Profil expression“, apie 1963), Intra Muros“ (1965); spalvoti linoraiÏini˜ bei medÏio raiÏini˜
”
”
ciklai Incablock“ ir Kammerblock“ (abu 1972), Eagle Lake Story“ (1979) bei Expression
”
”
”
”
Oblitérée (1981)“; dailininko knyga Lietuvi‰ka siuita“ ( La Suite Lituanienne“, 1967–1968) –
”
”
‰e‰iolikos lino raiÏini˜ knyga su i‰raiÏytais penki˜ Oskaro Mila‰iaus perkurt˜ lietuvi‰k˜ dain˜
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