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LIETUVOS MUZIEJŲ KELIAS

ETNOGR AFINIŲ
regionų metai

LIAUDIES
MENO
GROŽIS
2015 m. gegužės 18–rugsėjo 27 d.

programA
Gegužės 18–birželio 14 d.

Dzūkijoje
Birželio 15–liepos 12 d.

SUVALKijoje
Liepos 13–rugpjūčio 9 d.

ŽEMAITIjoje
Rugpjūčio 10–30 d.

Mažojoje LIEtuvoje
Rugpjūčio 31–rugsėjo 27 d.

Aukštaitijoje

Tarptautinę muziejų dieną – gegužės 18-ąją – per Lietuvą nusidrieks
jau ketvirtus metus skaičiuojantis Lietuvos muziejų asociacijos orga
nizuojamas nacionalinis kultūros paveldo aktualinimo, kultūrinio
turizmo plėtros ir modernių muziejinių iniciatyvų edukacinis projektas – „Lietuvos muziejų kelias“.
Prasidėjęs Dzūkijoje „Muziejų kelias“ vingiuos per Suvalkiją
(Sūduvą), Žemaitiją, Mažąją Lietuvą ir baigsis Aukštaitijoje Lietuvos
liaudies buities muziejuje rugsėjo 27-ąją – pasaulinę turizmo dieną.
Šiemet, atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Seimo sprendimą
2015-uosius paskelbti Etnografinių regionų metais, „Lietuvos muziejų
kelio“ organizatoriai plėtoja temą „Liaudies meno grožis“, kurios
renginiai yra įtraukti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą
Etnografinių regionų metų minėjimo veiksmų planą.
Projekte dalyvaujantys muziejai siūlo renginius, atskleidžiančius
etnografinių regionų savitumą, kultūrinį palikimą, tradicijas. Ekspozicijų
atnaujinimai, parodos, meniniai edukaciniai projektai, tradicinių amatų renginiai, susitikimai su tautodailininkais, liaudies meno sričių
tyrinėtojais – tai tik dalis veiklos įvairovės, kurią galės rinktis lankytojai,
keliaujantys „Muziejų keliu“.
Šiemet tęsiamas 2014 m. pradėtas Lietuvos valstybės atkūrimo
100-mečiui skirtas penkerių metų „Lietuvos muziejų kelio“ ciklas –
plėtojama lietuvių liaudies meno tema. 2016 m. bus populiarinami
Lietuvos dvarai ir juose sukauptos vertybės. 2017 m. prisiminsime
Vasario 16-osios kūrėjus ir puoselėtojus, o paskutiniaisiais, 2018 m.,
skatinsime apmąstyti ir šiuolaikiškai išreikšti svarbiausius Lietuvos
Respublikos pasiekimus.
Pirmą kartą 2012-aisiais, Muziejų metais, surengtas „Lietuvos
muziejų kelias“ į renginius sukvietė beveik 29 000 lankytojų. 2014 m.
susidomėjusių lankytojų skaičius išaugo net iki 54 000. Šiemet „Lietuvos
muziejų kelio“ programoje dalyvauja 67 muziejai iš visos Lietuvos,
visuomenei bus pristatyti 104 renginiai. Tikimės sulaukti didelio lanky
tojų susidomėjimo.
Lietuvos muziejų vardu kviečiu visus dalyvauti „Liaudies meno
grožio“ renginiuose ir linkiu, kad aplankyti muziejai praturtintų Jūsų
pažinimo kelionę, suteiktų atradimo džiaugsmą.
Raimundas Balza
Lietuvos muziejų asociacijos valdybos pirmininkas

Ge gu žės 18–birželio 14

Birštono muziejus
Vytauto g. 9, Birštonas, tel. (8 319) 656 99

d.

17.00 Parodos „Mūsų krašto tautodailės raštai ir ženklai“ pristatymas.
Kiekvienas etnografinis regionas ir kraštas turėjo savitus, tik jiems
būdingus austinius raštus. Dzūkijos Nemuno kilpų regionas taip
pat išsiskyrė kai kuriais tik šiam kraštui būdingais raštais. Parodoje
esponuojama tekstilė, surinkta iš vietos audėjų ekspedicijų metu.

Dz ū kij o je

Alytaus kraštotyros muziejus
Savanorių g. 6, Alytus, tel. (8 315) 519 90

Nuo gegužės 18 d.

Trakų istorijos muziejaus svetainė – tim.limis.lt
Virtuali paroda „Šv. Jonas Nepomukas – Trakų miesto globėjas“.
Paroda parengta iš Trakų istorijos muziejaus rinkiniuose saugomų
skulptūrų, graviūrų, paveikslų, medalikėlių skaitmeninių vaizdų.
Gegužės 19 d. (antradienis)

Alytaus kraštotyros muziejus
Savanorių g. 6, Alytus, tel. (8 315) 519 90

17.00 Parodos „Šešias dienas žąseles ganiau, septintą į bažnyčią ėjau“
atidarymas. Edukacinio tipo paroda skirta pradinių klasių
mokiniams. Joje pristatoma liaudiška XIX a. piemenėlių apranga.
Bendraamžių fotografijose matyti aprangos sudėtis, rengimosi
nuoseklumas, o sukurta aplinka liūdną piemenėlio dalią paverčia
nuotaikinga ganiavos erdve – žąsų pulkeliu.
Gegužės 20–21d. (trečiadienis, ketvirtadienis)

17.00 Parodos „Kryžų norėjau pastacyt“ atidarymas. Eksponuojama
pietų Lietuvoje išsaugoti kryžiai, koplytėlės, šventųjų skulptūrėlės.
Įvairiausiais raiškos būdais parodomi ir pristatomi Dzūkijos
mentalinio pasaulėvaizdžio skliautai, ieškoma istorijos atsiliepimo
dabartyje.
Trakų istorijos muziejus
Trakų salos pilis, vakariniai kazematai, 13–14 salės
Karaimų g. 43c, Trakai
Paroda „Šv. Jonas Nepomukas – Trakų miesto globėjas“ (nuo
gegužės 15 d.).
Muziejaus rinkiniuose gausu šv. Jono Nepomuko skulptūrų,
sukurtų XVIII–XX a. pradžioje Lietuvos bei Vakarų Europos meistrų.
Parodoje eksponuojamos ne tik meninės skulptūros, bet ir įvairūs
taikomosios bei vaizduojamosios dailės kūriniai.
18.00 Paskaita „Šv. Jono Nepomuko kelias į Lietuvą“.
Parodos tema parengta paskaita apie šv. Jono Nepomuko kelią nuo
Čekijos iki Lietuvos.
Merkinės muziejus
S. Dariaus ir S. Girėno a. 1, Merkinė, Varėnos r., tel. (8 310) 391 36
19.00 Poezijos skaitymai ir parodos „Dunda barška skrynelės“ atidarymas.
Renginio metu bus atidaryta Pietų Lietuvos skrynių paroda.
Įžangoje – poezijos skaitymai prie istorinio Lietuvos didžiojo
kunigaikščio, Lenkijos karaliaus Vladislovo Vazos namo, esančio
priešais muziejų.
Gegužės 20 d. (trečiadienis)

Birštono sakralinis muziejus
Birutės g. 10, Birštonas, tel. (8 319) 656 99
11.00 Edukacinis užsiėmimas „Monogramos rankšluostyje ir ne tik“.
Užsiėmimo tikslas – sukurti monogramą ir ją išsiuvinėti ant lininio
audinio. Edukacijos metu supažindinama su monogramų paskirtimi
apeiginiuose krikštynų, vestuvių rankšluosčiuose, rankšluosčio
svarba laidotuvių papročiuose. Monogramą liaudies meistrai
siuvinėdavo, įrėždavo medžio dirbiniuose. Užsiėmimo dalyviai
sukurs savo monogramos projektą, vėliau inicialus išsiuvinės ant
lininio audinio arba išpieš ant buities apyvokos daikto.
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Lazdijų krašto muziejaus padalinys
Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės muziejus
Taikos g. 11, Kapčiamiestis, Lazdijų r., tel. 8 633 30102
15.00 Edukaciniai užsiėmimai „Seni dar mena – jauni tik sužino...“
Dzūkijoje juosta nuo neatmenamų laikų buvo labai svarbi aprangos
dalis, neatsiejamas tautinio kostiumo elementas. Laikui bėgant,
juostos pritaikymas kasdienėje buityje keitėsi. Senovėje ji lydėjo
žmogų nuo lopšio iki karsto. Dabar kai kurie juostų panaudojimo
papročiai išlikę, o kai kurie pasikeitę, išnykę. Nedaug krašte beliko
moterų, mokančių dzūkiškas juostas austi. Šiuolaikinė visuomenė
pamiršo juostų raštų simboliką, spalvų reikšmę.
Edukacinės programos dalyviai susipažins su juostų audimo
įrankiais, naudojimo papročiais ir tradicijomis, mokysis austi
rinktines juostas. Jaunesni dalyviai turės galimybę sudėlioti juostądėlionę, sukurti dzūkiškos rinktinės juostos ornamentą.
Gegužės 21 d. (ketvirtadienis)

Alytaus kraštotyros muziejus
Savanorių g. 6, Alytus, tel. (8 315) 519 90
10.00–17.00 Muziejaus kieme – kūrybinės dirbtuvės „Dzūkijos
kryžiai, koplytėlės, skulptūros – dvasinio ir kasdieninio žmogaus
ir bendruomenės gyvenimo dalis“. Kūrybinėse dirbtuvėse
tautodailininkai rodys, mokys, aiškins, konsultuos. Bus pradėta
gaminti vieno muziejuje esančio kryžiaus kopija, prie jo gamybos
galės prisidėti visi pageidaujantys.
11.00 Edukacinė programa „Šešias dienas žąseles ganiau, septintą į
bažnyčią ėjau“. XIX a. liaudiškos piemenėlių aprangos pristatymas
pradinių klasių mokiniams.
Trakų istorijos muziejus
Trakų salos pilis, vakariniai kazematai, 13–14 salės
Karaimų g. 43c, Trakai
16.00 Edukacinis užsiėmimas „Ką žinai apie šv. Joną Nepomuką?“
Užsiėmimo metu moksleiviai bus supažindinti su parodos
eksponatais, dalyvaus viktorinoje. Laimėjusieji bus apdovanoti
diplomais su šv. Jono Nepomuko atvaizdu.
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ar pašokti, o vyresnieji aptardavo darbus, pasidalydavo patirtimi.
Šiam renginiui muziejuje bus daromas Švč. Mergelės Marijos altorėlis
ir supažindinama su gegužinių pamaldų eiga.

Gegužės 21–22 d. (ketvirtadienis, penktadienis)

Birštono muziejus
Vytauto g. 9, Birštonas, tel. (8 319) 656 99
11.00 ir 14.00 Edukaciniai užsiėmimai „Prakalbinkime tautodailės raštą“.
Edukacinės programos metu dalyviai susipažins su Dzūkijos
regionui būdingais raštais, sužinos, kuo jie išsiskiria iš kitų regionų,
pasiaiškins audinių raštų ir ornamentų formas, reikšmes, simboliką
bei spalvinius aspektus. Vyresni dalyviai iš drobės pasisius maišelį ir
specialiu rašikliu jį dekoruos simboliais ar ornamentais, o jaunesni –
pieš ant jau pasiūto maišelio ir užpildys jį linų sėklomis ar grūdais.
Gegužės 22 d. (penktadienis)

Druskininkų miesto muziejus
M. K. Čiurlionio g. 59, Druskininkai, tel. (8 313) 510 24
15.00 Parodos „Pagal savo fantaziją“ atidarymas. Pristatomi eksponatai iš
Druskininkų miesto ir Trakų istorijos muziejų rinkinių bei paveikslai
iš privačių kolekcijų. Parodos esmę atspindi žymaus liaudies
menininko Romano Krasninkevičiaus (1926–1996) žodžiai iš jo
autobiografijos: „Po sunkių darbų kaime aš, pasislėpęs palėpėje,
žiūrėdavau Šimonio iliustracijas knygutei „Sutemų šnekos“ ir žurnalą
vaikams „Saulutė“ ir vis piešdavau pagal savo fantaziją sukurtus
piešinius“.
Parodoje eksponuojami didelio formato šventųjų paveikslai,
portretai, grafikos kūriniai. Parodos tikslas – supažindinti lankytojus
su lietuvių liaudies vaizduojamąja daile, pristatyti užsienio lankytojui
šią Lietuvos kultūros paveldo dalį, skatinti jaunimą domėtis liaudies
menu, jį vertinti ir saugoti.
Gegužės 22–30 d.

V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinis muziejus
Subartonių k., Varėnos r., tel. (8 310) 572 10
Edukacinis užsiėmimas „Gimtoji erdvė – kūrybos versmė“ – lietuvių
liaudies dainų atspindžiai rašytojo V. Krėvės kūryboje.
Derinti laiką tel. (8 310) 572 10 arba el. p. evelbur@gmail.com
Gegužės 26 d. (antradienis)

Alytaus kraštotyros muziejus
Savanorių g. 6, Alytus, tel. (8 315) 519 90
11.00 Edukacinė programa „Piemenėlių augalų pasaulis“. Ant audinio
spaudžiami įvairių augalų lapeliai, grožimasi jų formų įvairove.
Lazdijų krašto muziejaus padalinys
Etnografinė Prano Dzūko sodyba
Delnicos k., Šeštokų sen., Lazdijų r., tel. 8 633 30628
11.00 Pažintinis-parodomasis renginys mokiniams ,,Mojavos“. Gražiausią
pavasario mėnesį – gegužę – per patį žydėjimą nuo seno kaimo
trobose skambėdavo giesmės Švč. Mergelei Marijai. Nors ir iš
lėto, bet atgimstanti gegužinių pamaldų, Dzūkijoje ,,mojavomis“
vadinamų, tradicija sugrįžta į Lietuvos kaimus ir miestelius.
Gegužės mėnesio pamaldos, skirtos Švč. Mergelei Marijai, Lietuvoje
pradėtos rengti XIX a. Jos vyko bažnyčiose, tačiau atokiau kaimuose
gyvenantys žmonės kiekvieną vakarą susieidavo trobose, rečiau
klėtyse prie pačių įrengto Švč. Mergelės Marijos altorėlio ar prie
kryžiaus, koplytėlės. Po pamaldų jaunimas susirinkdavo padainuoti
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Gegužės 27–28d. (trečiadienis, ketvirtadienis)

Lazdijų krašto muziejaus padalinys
Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės muziejus
Taikos g. 11, Kapčiamiestis, Lazdijų r., tel. 8 633 30102
15.00 Edukaciniai užsiėmimai „Seni dar mena – jauni tik sužino...“
Dzūkijoje juosta nuo neatmenamų laikų buvo labai svarbi aprangos
dalis, neatsiejamas tautinio kostiumo elementas. Laikui bėgant,
juostos pritaikymas kasdienėje buityje keitėsi. Senovėje ji lydėjo
žmogų nuo lopšio iki karsto. Dabar kai kurie juostų panaudojimo
papročiai išlikę, o kai kurie pasikeitę, išnykę. Nedaug krašte beliko
moterų, mokančių dzūkiškas juostas austi. Šiuolaikinė visuomenė
pamiršo juostų raštų simboliką, spalvų reikšmę.
Edukacinės programos dalyviai susipažins su juostų audimo
įrankiais, naudojimo papročiais ir tradicijomis, mokysis austi
rinktines juostas. Jaunesni dalyviai turės galimybę sudėlioti juostądėlionę, sukurti dzūkiškos rinktinės juostos ornamentą.
Gegužės 27 ir 29 d. (trečiadienis, penktadienis)

Birštono muziejus
Vytauto g. 9, Birštonas, tel. (8 319) 656 99
11.00 ir 14.00 Edukaciniai užsiėmimai „Prakalbinkime tautodailės raštą“.
Edukacinės programos metu dalyviai susipažins su Dzūkijos
regionui būdingais raštais, sužinos, kuo jie išsiskiria iš kitų regionų,
pasiaiškins audinių raštų ir ornamentų formas, reikšmes, simboliką
bei spalvinius aspektus. Vyresni dalyviai iš drobės pasisius maišelį ir
specialiu rašikliu jį dekoruos simboliais ar ornamentais, o jaunesni –
pieš ant jau pasiūto maišelio ir užpildys jį linų sėklomis ar grūdais.
Gegužės 29 d. (penktadienis)

Lazdijų krašto muziejaus padalinys
Veisiejų krašto muziejus
Vytauto g. 47, Veisiejai, tel. (8 318) 565 35
16.00 Parodos „Dievo Motina lietuvių liaudies mene“ atidarymas.
Iš Lietuvos dailės muziejuje saugomų senosios liaudies skulptūros
eksponatų sukomplektuota kilnojamoji paroda. Atrinkti gražiausi
kūriniai iliustruos svarbiausius Švč. Mergelės Marijos gyvenimo
etapus. Paroda atskleis ne tik unikalų liaudies skulptūros grožį, bet
ir Dievo Motinos reikšmę žmogaus gyvenime ir tautos sąmonėje.
Svarbus edukacinis uždavinys – supažindinti žiūrovus su senąja
liaudies skulptūra, išreiškiančia gilų tradicinį krikščioniško pasaulio
vaizdą.
Birštono sakralinis muziejus
Birutės g. 10, Birštonas, tel. (8 319) 656 99
11.00 Edukacinis užsiėmimas „Monogramos rankšluostyje ir ne tik“.
Užsiėmimo tikslas – sukurti monogramą ir ją išsiuvinėti ant lininio
audinio. Edukacijos metu supažindinama su monogramų paskirtimi
apeiginiuose krikštynų, vestuvių rankšluosčiuose, rankšluosčio
svarba laidotuvių papročiuose. Monogramą liaudies meistrai
siuvinėdavo, įrėždavo medžio dirbiniuose. Užsiėmimo dalyviai
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sukurs savo monogramos projektą, vėliau inicialus išsiuvinės ant
lininio audinio arba išpieš ant buities apyvokos daikto.
Birželio 3–4 d. (trečiadienis, ketvirtadienis)

Birštono muziejus
Vytauto g. 9, Birštonas, tel. (8 319) 656 99, 656 05
11.00 ir 14.00 Edukaciniai užsiėmimai „Prakalbinkime tautodailės raštą“.
Edukacinės programos metu dalyviai susipažins su Dzūkijos
regionui būdingais raštais, sužinos, kuo jie išsiskiria iš kitų regionų,
pasiaiškins audinių raštų ir ornamentų formas, reikšmes, simboliką
bei spalvinius aspektus. Vyresni dalyviai iš drobės pasisius maišelį ir
specialiu rašikliu jį dekoruos simboliais ar ornamentais, o jaunesni –
pieš ant jau pasiūto maišelio ir užpildys jį linų sėklomis ar grūdais.
Birželio 5 d. (penktadienis)

Birželio 12 d. (penktadienis)

Tautodailės muziejus „Senoji klebonija“
A. Mickevičiaus g. 47, Punskas, Lenkijos Respublika, tel. +48875161406
9.00–15.00 Paroda ir edukaciniai užsiėmimai „Eksponatai atgyja jaunimo
rankose“.
Tai 2014 m. pradėto ciklo ,,Nėriniai ant rėmų“ baigiamasis
renginys. Per tą laikotarpį buvo ieškoma naujų eksponatų
muziejui, mokomasi atkurti senąsias nėrimo technikas ant rėmų.
Renginio metu bus atidaryta papildyta muziejinių eksponatų ir
šiuolaikinių dirbinių paroda, vyks nėrimo ant rėmų technologijos
demonstravimas, kuriame dalyvaus ir Punsko gimnazijos jaunimas.
Renginio metu pasirodys LLEKD folkloro kolektyvai „Šalcinukas“ ir
„Saulalės“.
Birštono sakralinis muziejus
Birutės g. 10, Birštonas, tel. (8 319) 656 99

Lazdijų krašto muziejus
Seinų g. 29, Lazdijai, tel. (8 318) 527 26
16.00 Parodos „Savo divonais kelių in bažnyčių nuklotau“ pristatymas.
Eksponuojamos rinktinių raštų lovatiesės, surinktos ir saugomos
Dzūkijos regiono muziejuose.
Lazdijų kraštas garsėja ne tik vaizdinga gamta, grybų gausa, bet
ir ryškiu audinių spalvingumu. Pati puošniausia audinių rūšis
yra lovatiesės. Pačios gražiausios yra rinktinės lovatiesės, kurios
audžiamos vienu metmenų ir dviem ataudų sluoksniais. Tik labai
patyrusios audėjos imdavosi šio audimo būdo.
Parodos metu bus galima pamatyti lovatiesės audimo procesą,
paklausyti audėjų dainų.
Birželio 10 d. (trečiadienis)

Lazdijų krašto muziejaus padalinys
Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės muziejus
Taikos g. 11, Kapčiamiestis, Lazdijų r., tel. 8 633 30102
11.00 Parodos „Saulės ženklai verpsčių ir prieverpsčių dekore (pagal
N. Vėlių)“ pristatymas. Eksponuojami kūriniai iš Lietuvos dailės
muziejaus rinkinių.
Regionų metams ir baltų etninės kultūros genezei skirtoje parodoje
per gražiausias Lietuvos dailės muziejuje saugomas verpstes ir
prieverpstes bus atskleidžiamos vieno žymiausių senosios lietuvių
kultūros ir mitologijos tyrinėtojų Norberto Vėliaus įžvalgos apie
saulės simbolinimą lietuvių liaudies mene. Tai viena iš sudėtinių jo
teorijos dalių apie tris baltų mitologijos atmainas ir jų arealus.
Birželio 10–11 d. (trečiadienis, ketvirtadienis)

Birštono muziejus
Vytauto g. 9, Birštonas, tel. (8 319) 656 99

16.00 Parodos „...duosiu nusišluoscyt rankšluosciu dailiu“ pristatymas.
Austiniai rankšluosčiai Dzūkijoje buvo naudojami ne tik
kasdienybėje, bet ir įvairių apeigų (vestuvių, krikštynų, laidotuvių)
metu. Kai kurios tradicijos išlikusios iki šių dienų (pvz., įvairių švenčių
metu duonos kepalo dovanojimas ant drobinio rankšluosčio).
Beveik kiekvienoje Dzūkijos pirkioje kabodavo medinė rankų darbo
rankšluostinė, o ant jos – rankšluostis. Rankšluosčių raštai atspindi
krašto tradicijas, tautodailės dvasią ir etnografinių regionų savitumą.
Audiniai išmarginti geometriniais raštais, ritmiškai kartodamiesi
jie sudaro raiškų grafinį piešinį. Dzūkų tekstilė pasižymi raštų
įvairove. Rankšluosčiuose derinami balinti ir nebalinti lininiai arba
medvilniniai verpalai, kuriuos suaudžiant išgaunami geometriniai
raštai.
Parodoje eksponuojami austi rankšluosčiai iš Dzūkijos regiono
muziejų fondų ir ekspedicijų metu surinkti darbai.
Birželio 14 d. (sekmadienis)

Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
Vytauto g. 196, Senoji Varėna, tel. 8 687 87732
12.00–14.00 Renginys „M. K. Čiurlionio muzikinės kūrybos interpretacijos“:
12.00 Šv. Mišios, aukos klebonas Pranciškus Čivilis. Mišių metų giedos
Senosios Varėnos parapijos choras „Sonata“.
13.00 Parodos „M. K. Čiurlionio muzikinės kūrybos interpretacijos“
atidarymas Senosios Varėnos bažnyčioje. Eksponuojami Varėnos
„Ąžuolo“ gimnazijos ir J. Čiurlionytės menų mokyklos mokinių
darbai. Skambės M. K Čiurlionio harmonizuotos lietuvių liaudies
dainos, kurias atliks Varėnos kultūros namų mišrus choras
„Harmonija“.

11.00 ir 14.00 Edukaciniai užsiėmimai „Prakalbinkime tautodailės raštą“.
Edukacinės programos metu dalyviai susipažins su Dzūkijos
regionui būdingais raštais, sužinos, kuo jie išsiskiria iš kitų regionų,
pasiaiškins audinių raštų ir ornamentų formas, reikšmes, simboliką
bei spalvinius aspektus. Vyresni dalyviai iš drobės pasisius maišelį ir
specialiu rašikliu jį dekoruos simboliais ar ornamentais, o jaunesni –
pieš ant jau pasiūto maišelio ir užpildys jį linų sėklomis ar grūdais.
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Birželio 20 d. (šeštadienis)

Šilavoto „Davatkynas“
Lašašos g. 6, Naujasodžio k., Šilavoto sen., Prienų r., tel. 8 687 24394

Bir želio 15–liep os 12 d.

SU VALKij o je

14.00 Etnografinė popietė „Šilavoto margi raštai“. Parodos, skirtos
etnografinių regionų metams paminėti, atidarymas. Pristatomas
Sūduvos regione esančio Šilavoto etnografinis paveldas,
atsiskleidžiantis XIX a. pab.–XX a. pradžios audiniuose, siuvinėjimo
raštuose, liaudies meistrų medžio darbuose. Renginio metu bus
skaitomi kūriniai, parašyti suvalkiečių tarme, pasakojami šio krašto
padavimai, legendos.
Popietėje koncertuos Prienų krašto liaudies ansamblis.

Birželio 15–20 d.

Birželio 23 d. (antradienis)

Prienų krašto muziejus
F. Martišiaus g. 13, Prienai, tel. (8 319) 603 79
Etnoedukacinių užsiėmimų savaitė muziejuje – „Ateik, pamatyk,
sužinok, išbandyk“. Renginių ciklas skirtas šeimoms, siekiant
pristatyti muziejų kaip vietą, tinkamą praleisti laisvalaikį. Užsiėmimų
metu bus supažindinama su muziejuje jau veikiančiomis
edukacinėmis programomis ir pristatomos naujos.
Birželio 16 d. (antradienis)

Marijampolės kraštotyros muziejus
Vytauto g. 29, Marijampolė, tel.: (8 343) 562 88, 545 75
17.00 Parodos „Lelijos (tulpės) ornamentas Suvalkijoje“ atidarymas.
Eksponuojama Marijampolės kraštotyros muziejuje saugomų
tradicinių tekstilės dirbinių kolekcijos ir kiti dirbiniai, kurių
puošyboje naudotas ornamentas kelia aliuzijas į prancūziškąjį
fleur-de-lis, arba lelijos žiedo ornamento grupę. Aiškinama, kuo šis
ornamentas svarbus Lietuvai ir koks Suvalkijos indėlis į visai Europai
gerai žinomo simbolio vaizdavimo raidą? Analizuojama, kokia vieta
suteikta lelijai lietuvių, ypač suvalkiečių, tautosakoje.
Birželio 18 d. (ketvirtadienis)

Marijampolės kraštotyros muziejus
Vytauto g. 29, Marijampolė, tel.: (8 343) 562 88, 545 75
Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinis muziejus
Bažnyčios g. 23, Marijampolė, tel. (8 343) 913 62

Skriaudžių buities muziejus
Puskunigio g. 2, Skriaudžių k., Veiverių sen., Prienų r., tel. 8 614 70958
Edukacinis praktikumas „Liaudies tradicijos ir kūrybos ieškojimai“.
Veiverių krašto tautodailininkės Gražinos Berezun unikalių dirbinių,
rišamų iš šiaudų ir surinktų lauko pievų gėlių, paroda-praktikumas.
Vilkaviškio krašto muziejus
Paežerių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav., tel. (8 342) 462 68
16.00 Parodoje ,,Nusiausiu ir pasidabinsiu“ pristatomas Vilkaviškio krašto
tautinis kostiumas, audiniai, supažindinama su jų ornamentika.
Kiekvienas norintysis galės paausti audimo staklėmis.
Parodoje ,,Prakalbintas medis“ eksponuojami Vilkaviškio krašto
tautodailininkų sukurti darbai.
Liepos 2 d. (ketvirtadienis)

Prienų krašto muziejus
F. Martišiaus g. 13, Prienai, tel. (8 319) 603 79
16.00 Prienų krašto tautodailės parodos atidarymas. Lankytojai galės
gerėtis tapybos, medžio drožybos, kalvystės, keramikos, audimo,
pynimo, siuvinėjimo darbais. Paroda parengta iš Prienų krašto
muziejaus fondų.
Liepos 10 d. (PENKtadienis)

Literatūrinė-edukacinė išvyka „Mažųjų stebuklų beieškant“. Išvykoje
susipažinsime su Marijampolės apylinkėmis, kuriose kūrė du
dėmesio verti Suvalkijos menininkai. Vienas jų – dievdirbys Vincas
Dovinė, kurio darbai įkvėpė rašytoją Kazį Borutą sukurti romaną
„Mediniai stebuklai“. Išvykos metu planuojama aplankyti daugiau nei
penkias šių dviejų asmenybių kūrybą sujungti padėjusias vietas.
Birželio 19 d. (penktadienis)

Zanavykų muziejus
Beržų g. 3, Tubelių k., Lukšių sen., tel. (8 345) 456 35

Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinis muziejus
Bažnyčios g. 23, Marijampolė, tel. (8 343) 913 62
16.30 Parodos „Dievo Motina lietuvių liaudies mene“ atidarymas. Lietuvos
dailės muziejus pristato senosios liaudies skulptūros kilnojamąją
parodą, skirtą Švč. Mergelės Marijos gyvenimo etapams iliustruoti.
Parodos tikslas – supažindinti žiūrovus su senąja liaudies skulptūra,
išreiškiančia gilų tradicinį krikščioniško pasaulio vaizdą. Lankytojai
išvys ne tik unikalų liaudies grožį, bet ir pažins Dievo Motinos
reikšmę žmogaus gyvenime ir tautos sąmonėje.

15.00 Parodos „Zanavykų liaudies meno grožis“ atidarymas. Kraitinių
skrynių iš Lietuvos liaudies buities muziejaus fondų ir tekstilės iš
Zanavykų muziejaus fondų paroda. Lietuvos liaudies kultūros centro
išleisto DVD „Lietuvių tautinis kostiumas“ ir edukacinės programos
„Kraitinės skrynios ir suvenyrinės skrynutės“ pristatymai.
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Liepos 15 d. (trečiadienis)

d.
Liepos 13–rugpjūčio 9

Mažeikių muziejus
Renavo dvaro sodyba
Dvaro g. 2, Renavas, Mažeikių r., tel. (8 443) 436 68, 257 98

Ž E M AITIj o je

16.00 Parodos „XIX–XXI a. metaliniai kryžiai“ pristatymas. Eksponuojama
Mažeikių muziejaus fonduose saugomi mažosios architektūros
paminklų viršūnės, antkapių kryžiai bei senosios kryždirbystės
tradicijų tęsėjų kalvių Česlovo Pečetausko ir Virgilijaus Mikuckio
dirbiniai.

Liepos 13–rugpjūčio 9 d.

Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus svetainė
www.silalesmuziejus.lt

Tauragės krašto muziejus
Dariaus ir Girėno g. 5, Tauragė, tel. (8 446) 514 68

Virtuali paroda „Aukso vainiko“ laureato kryždirbystės srityje
Klemenso Lovčiko darbų fotografijos“.
Žemaičių muziejaus „Alka“ svetainė www.muziejusalka.lt
Virtuali paroda „Liaudies meno turtai Žemaičių muziejuje „Alka“.
Rodomi eksponatai iš muziejuje saugomo liaudies meno fondo:
šventųjų skulptūros, dekoruoti buities apyvokos daiktai, audiniai.
Jurbarko krašto muziejus
Vydūno g. 21, Jurbarkas, tel. (8 447) 527 10
Skulptoriaus tautodailininko Juozo Videikos kūrybos darbų paroda.
Virtuali paroda ,,Skulptoriaus Juozo Videikos medžio skulptūra
fotografijose“.
Medžio skulptorius J. Videika yra sukūręs daug medžio skulptūrų,
lauko paminklų, kryžiastulpių, daugelį metų dalyvauja respublikinėse
parodose-konkursuose ,,Aukso vainikas“, ne kartą pelnė aukštus
įvertinimus. Jo darbų fotografijos, patalpintos muziejaus svetainėje,
taip pat bus demonstruojamos muziejaus lankytojams.
Liepos 13 d. (pirmadienis)

Mažeikių muziejus
V. Burbos g. 9, Mažeikiai, tel.: (8 443) 260 37, 267 91
16.00 Parodos „Liaudies meno grožis drožiniuose“ atidarymas. J. Rušino
ir C. Mikulskienės drožinių pristatymas. Parodą paįvairins Mažeikių
tautodailininkų drožėjų darbai.
Liepos 14–18 d.

16.00 Ekspozicijos „Liaudies meno grožis tremtinių kūryboje“ pristatymas
Tremtinių ir politinių kalinių kančių namų ekspozicijoje.
Eksponuojami tremtinių rankdarbiai: paveikslėliai, siuvinėjimai,
medžio drožiniai, iš duonos gabalėlių padarytas rožinis ir kt. darbai.
17.00 Parodos „Etnografiniai motyvai Tauragės krašto tautodailėje“ iš
muziejaus fondų, skirtos Etnografinių regionų metams, pristatymas.
Tauragės krašto muziejuje iš maždaug 600 tautodailininkų
padovanotų kūrinių išsiskiria darbai, kuriuose matomi mitologiniai,
tautosakos ir etnografiniai motyvai. Tai ypač būdinga medžio
drožiniams. Parodoje pristatomi kūriniai, kuriuose vienaip ar kitaip
kartojasi etnografiniai ir tautosakos motyvai.
Liepos 16 d. (ketvirtadienis)

Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus
Salantų g. 2, Mosėdis, Skuodo r., tel. (8 440) 763 11
12.00 Parodos „Baltų ženklai. Juodoji keramika ir skulptūra“ atidarymas.
Lietuva yra viena iš nedaugelio šalių, išsaugojusių juodosios
keramikos amatą – seniausią molio degimo būdą, kuris naudojamas
jau nuo akmens amžiaus. Akmuo ir iš jo gaminami įrankiai buvo
nuolatiniai žmogaus palydovai. Baltų kultūros ženklai, pasiekę mus iš
ano tolimo laiko, įkvepia mus ir šiandien.
Liepos 17 d. (penktadienis)

Kretingos muziejus, tel. (8 445) 773 23
Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
Vilniaus g. 2, Kretinga
14.00 Renginys „Širdies rožančius“. Parodos „Lietuvių liaudies medžio
raižiniai. Žemaičių grafika“ atidarymas. Maldų popietė „Žemaičių
Kalvarijos kalnai“.
Parodos atidarymas ir Kalnų giedojimas vyks Kretingos Viešpaties
Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje. Bažnyčios galerijoje bus
eksponuojami Kretingos ir Palangos meistrų medžio raižinių – šventųjų paveikslų, kurie buvo itin populiarūs Žemaitijoje ir platinami
atlaidų metu – atspaudai. Siekiant populiarinti gyvąją Kalnų giedojimo tradiciją ir paminėti mirusius grafus Tiškevičius ir jų artimuosius,
bus giedami tradiciniai Žemaičių Kalvarijos kalnai.

Žemaičių muziejus „Alka“
Muziejaus g. 31, Telšiai, tel. (8 444) 702 82
Videoprojektas „Aukso vainikas“ liaudies menui“.
Muziejaus lankytojams liaudies meno ekspozicijoje bus rodomi
Telšių rajono liaudies meno kūrėjus pristatantys filmai.
Liepos 14 d. (antradienis)

Mažeikių muziejaus filialas
Lietuvos aviacijos pradininko A. Griškevičiaus muziejus
Akmenės g. 10, Viekšniai, Mažeikių r., tel. 8 655 95979
16.00 Parodos „Keramika. Viekšniai – molio karalystė“ pristatymas.
Eksponuojami keramikos dirbiniai iš Mažeikių muziejaus fondų,
sukurti arba naudoti Viekšnių krašte, ir profesionalaus keramiko
Vyganto Vasaičio darbai. Parodos lankytojai galės pažiūrėti filmą
„Puodininkystė Viekšniuose“ (filmas sukurtas Ventos regioninio
parko direkcijos užsakymu).
Parodos „Saulės ženklai verpsčių ir prieverpsčių dekore (pagal
N. Vėlių)“ atidarymas. Eksponuojami kūriniai iš Lietuvos dailės
muziejaus rinkinių.
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Liepos 18 d. (šeštadienis)

Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejus
M. Valančiaus g. 9, Nasrėnų k., Kretingos r., tel. (8 445) 487 22
12.00 Parodos „Šventieji – namų ir dvasinės ramybės globėjai“ atidarymas.
Eksponuojamos XX a. pradžios nežinomo autoriaus šventųjų
skulptūros iš privačios kolekcijos ir šiuolaikinio šventųjų skulptūrėlių
meistro Liudo Šopausko darbai.
Parodos atidaryme dalyvaus žemaitiškų giesmių giedotojai.
13

Raseinių krašto istorijos muziejaus padalinys
Pasandravio istorinis draustinis – poeto Maironio tėviškė
Bernotų k., Pagojukų sen., Raseinių r., tel.: (8 428) 518 92
14.00–17.00 Interaktyvi etnokultūros popietė „Šiaudinio sodo magija“.
Autorinės parodos „Šiaudiniai sodai“ pristatymas. Edukacinė
programa – pažintis su šiaudinių dirbinių gamyba, meninės
dirbtuvės. Folkloro ansamblio koncertas.
Liepos 19 d. (sekmadienis)

Žemaitijos nacionalinis parkas, tel. (8 448) 492 31
Platelių dvaro arklidė
Didžioji g. 24, Plateliai
13.00 Platelių krašto tradicinių siuvinėtų darbų parodos ,,Žīd žaliuo
lonkuo baltė duobėlelē...“ atidarymas. Parodoje – Platelių ir Beržoro
bažnyčių antepediumai, privačiose kolekcijose saugomi takeliai,
takai, staltiesės, servetėlės ir kiti siuviniai, atlikti įvairia siuvinėjimo
technika.

16.00 Liaudiška vakaronė „Švėnta uona – gera žmuona: aptep douna
su smetuona“. Dalyvauja ansamblis „Šateikee“. Šateikių apylinkių
gražiausiai tvarkomų kaimo sodybų konkursas „Suodas poikiausė
truoba“ (prioritetas – etnografinių sodybų tradicijos tęstinumas).
Liepos 30 d. (ketvirtadienis )

Skuodo muziejus
Šaulių g. 3, Skuodas, tel. (8 440) 736 38
15.00 Parodos ,,Dievo Motina lietuvių liaudies mene“ atidarymas.
Iš Lietuvos dailės muziejuje saugomų senosios liaudies skulptūros
eksponatų sukomplektuota kilnojamoji paroda. Atrinkti gražiausi
kūriniai iliustruos svarbiausius Šv. Mergelės Marijos gyvenimo
etapus. Paroda atskleis ne tik unikalų liaudies skulptūros grožį, bet
ir Dievo Motinos reikšmę žmogaus gyvenime ir tautos sąmonėje.
Taip pat bus surengta mini paroda ta pačia tema iš senosios liaudies
skulptūros eksponatų, esančių Skuodo muziejaus fonduose.
Liepos 31 d. (penktadienis)

Viekšnių pirmosios vaistinės muziejus
Tilto g. 3, Viekšniai, Mažeikių r., tel. (8 443) 374 20

Liepos 23 d. (ketvirtadienis)

Mažeikių muziejus
V. Burbos g. 9, Mažeikiai, tel. (8 443) 260 37, 257 98
10.00–15.00 Edukacijos diena su vietiniais medžio meistrais.
Artimesnė pažintis ir edukacinis užsiėmimas su medžio meistrais,
tautodailininkais.

16.00 Parodos „Viekšnių krašto audinių raštai“ atidarymas. Pristatomi
Viekšnių krašte gyvenusių ir kūrusių audėjų darbai, taip pat šiame
krašte gyvenančių žmonių išsaugoti gražiausi audiniai. Eksponatai
surinkti iš Viekšnių gyventojų ir Mažeikių muziejaus fondų.
Rugpjūčio 1 d. (šeštadienis)

Liepos 24 d. (penktadienis)

Orvidų sodyba-muziejus
Gargždelės k., Imbarės sen., Kretingos r., tel. 8 613 28624

Lietuvos dailės muziejaus padalinys
Palangos gintaro muziejus
Vytauto g. 17, Palanga, tel. (8 460) 535 01, 513 19
14.00 Etninės kultūros popietė „Ant krašto marės, Palangos miestely...“.
Etnologė Zita Baniulaitytė su ansambliu „Mėguva“ dainuos, seks
pasakas, pristatys žemaitišką tautinį kostiumą. Dr. Sigita BagužaitėTalačkienė atskleis baltiškos proistorės papuošalų ornamentikos
simboliką. Dovilė Valužytė supažindins su liaudiškų motyvų
perimamumu tautodailininkų ir dailininkų kūryboje.
Liepos 25d. (šeštadienis)

Žemaičių muziejus „Alka“
Žemaitijos kaimo ekspozicija
Malūno g. 5, Telšiai, tel. (8 444) 702 83
14.00 Meninės edukacijos renginys „Aukso vainikas“ liaudies menui“.
Susitikimas–popietė autentiškoje Žemaitijos kaimo ekspozicijos
aplinkoje su Telšių rajono tautodailininkais – „Aukso vainiko“
laureatais ir nominantais. Lankytojai stebės ir mokysis medžio
drožybos, audimo, pynimo. Veiks videoprojektas.
Liepos 26 d. (sekmadienis)

Žemaičių dailės muziejaus padalinys
Rašytojos Žemaitės memorialinis muziejus
Bukantės vs., Godelių k., Plungės r., tel. 8 618 74169
Renginys „Oninės ir rugiapjūtės pabaigtuvės Bukantėje“ – šv. Mišios,
paroda, liaudiška vakaronė, gražiausiai tvarkomų kaimo sodybų
konkursas.
14.00 Šv. Mišios Bukantės koplyčioje.
15.00 Liaudies meistrų parodos „Talentingų meistrų supintas vainikas
Žemaitijai“ iš Žemaičių dailės muziejaus rinkinių atidarymas.

14

17.00 Parodos „Pokalbiai su akmeniu“, skirtos akmentašio Viliaus Orvido
atminimui, pristatymas. Parodoje eksponuojami akmentašio
V. Orvido ir 2014–2015 m. kūrybinių plenerų metu sukurti darbai iš
akmens.
Rugpjūčio 2 d. (sekmadienis)

Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus, tel. (8 448) 68 992
Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia, Laisvės g. 2A
Rietavo parapijos namai, Laukuvos g. 2
13.00 Parodos „Kryždirbystės tradicija Rietavo krašte: iš praeities į ateitį“
pristatymas.
Rugpjūčio 2-ą dieną, sekmadienį, Rietave bus švenčiami
Porciunkulės atlaidai. Tai graži proga Rietavo krašto žmonėms
priminti senąsias koplytėlių ir kryžių statymo tradicijas. Atlaidų
metu Rietavo bažnyčioje ir parapijos namų salėje numatoma
pristatyti dviejų dalių parodą.
Pirmojoje dalyje bus eksponuojamos fotografo Mečislovo Sakalaus
ko fotografijos – kraštotyrinių ekspedicijų metu užfiksuotos Rietavo
apylinkių koplytėlės, kryžiai ir skulptūrėlės. Antrojoje dalyje – šių
dienų Rietavo apylinkėse esančių koplytėlių ir kryžių fotografijos.
Taip pat planuojama šia tema paruošti pranešimą, prisiminti
apeigines koplytėlių ir kryžių šventinimo bei pagerbimo giesmes.
Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su Rietavo Šv. arkangelo
Mykolo bažnyčia, parapijos pastoracine taryba.
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metu. Po ekskursijos bus pristatomos vaizdo projekcijos – krikštų
istorija, jų mitologiniai vaizdiniai, funkcionalumas, spalvinė reikšmė,
sudėtis ir priklausomybė. Renginio dalyviai edukacinės programos
metu galės susikurti savo šeimos krikštus, originaliausių krikštų
autorių laukia prizai.
Renginį praturtins folkloro ansamblių dainos apie krikštus.

Rugpjūčio 6 d. (ketvirtadienis)

Skuodo muziejus
Šiaulių g. 3, Skuodas, tel. (8 440) 736 38
15.00 Parodos „Žemaitiškų ornamentų paslaptys audimo raštuose“
pristatymas visuomenei. Eksponuojami XIX a. II pusės–XXI a.
audiniai iš Skuodo muziejaus fondų ir dabartinių audėjų darbai.
Susitikimas su žymiausia Skuodo krašto audėja Brone Steponavičie
ne. Edukaciniai užsiėmimai „Audimo menas žemaičių tautodailėje“.
Dalyvauja Skuodo kultūros centro folkloro ansamblis „Vereta“.
Rugpjūčio 7 d. (penktadienis)

Kelmės krašto muziejus
Dvaro g. 5, Kelmė, tel. (8 427) 610 65
16.00 Parodos „Senoji keramika“ atidarymas. Pristatomi Kelmės krašto
muziejuje saugojami keramikos meno ir liaudies buities dirbiniai.
17.00 Edukacinis užsiėmimas „Lipdytinės keramikos paslaptys“. Bus
mokoma nusilipdyti molinį žaisliuką.

Rugpjūčio 12 d. (trečiadienis)

Šilutės muziejus
Lietuvininkų g. 36, Šilutė, tel. (8 441) 622 07
Šilutės dvaras, Lietuvininkų g. 4
17.15 Šilutės muziejininkai atvers neseniai restauruoto Šilutės dvaro
duris (Lietuvininkų g. 4) ir lankytojus pakvies į unikalią parodą
„Etnografinė dr. H. Šojaus kolekcija – lietuvininkų krašto liaudies
meno atspindys“. Išskirtinė etnografinė Hugo Šojaus kolekcija
papasakos apie Mažosios Lietuvos gyventojų buitį ir būtį.
Rugpjūčio 14 d. (penktadienis)

Kintų Vydūno kultūros centras
Kuršių g. 22, Kintai, Šilutės r., tel. (8 441) 473 79
15.00 13-osios emalio meno dailininkų laboratorijos „Pamario ženklai“
uždarymas ir emalio meno parodos „Kodas – vėtrungė“ pristatymas.

Rugpjūčio 10–30 d

je
M ažo Jo je Lie tuvo

Rugpjūčio 19 d. (šeštadienis)

Lietuvos jūrų muziejus
Smiltynės g. 3, Klaipėda, tel.: (8 46) 492 250, 490 751
11.00–15.00 Etnografinėje pajūrio žvejo sodyboje vyks gyvoji ekskursija
„Žolynu taku pas senąjį žveją“.

Rugpjūčio 10 d. (pirmadienis)

Rugpjūčio 20 d. (ketvirtadienis)

Agluonėnų etnografinė sodyba
Aukštujų g. 5 a, Agluonėnai, Klaipėdos r., tel. (8 46) 442 094
16.00 Onos Šimaitytės-Račkauskienės grafikos darbų parodos atidarymas.
Menininkė ne vieną kūrinį paskyrė Mažosios Lietuvos, Klaipėdos
krašto ir vieno iš gražiųjų jo kampelių – Agluonėnų, įprasminimui.
Kūriniuose, sukurtuose oforto technika, išliko tėviškės motyvai.
Rugpjūčio 11 d. (antradienis)

Lietuvos dailės muziejaus padalinys
Miniatiūrų muziejus
L. Rėzos g. 3, Neringa (Juodkrantė), tel. (8 469) 533 23
17.00 Renginys „Gimtojo krašto vaizdai miniatiūrose“.
Muziejuje Juodkrantėje eksponuojamos unikalios savamokslės
dailininkės Lidos Meškaitytės (1927–1993) miniatiūros, kuriose
subtiliai nupiešti menininkės gimtinės Mažojoje Lietuvoje vaizdai –
sodybų statiniai, augmenija ir gyvūnija, peizažai.
Renginio metu vyks pokalbis prie miniatiūrinių akvarelių ir
kūrybinės dirbtuvės.
Neringos istorijos muziejus
Pamario g. 53, Neringa (Nida), tel. (8 469) 523 72
19.00 Parodos iš Neringos istorijos muziejaus dailės rinkinio ,,Krikštai,
krikšteliai, krikštužėliai. Praeitis ir dabartis“ atidarymas. A. Krajinsko
ir J. Bučmytės paskaita apie krikštus ekskursijos po Nidos kapinaites
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Lietuvos dailės muziejaus padalinys
Prano Domšaičio galerija
Liepų g. 33, Klaipėda, tel. (8 46) 410 416, 410 421
18.00 Renginys „Mažosios Lietuvos regiono gyventojų buitis ir darbai
dailės kūriniuose“.
Galerijoje veikiančios parodos „Nuostabioji žemė. Dailininkai
Rytų Prūsijoje. XIX a.–XX a. I pusės tapyba ir grafika iš Aleksandro
Popovo rinkinio“ eksponatai – paveikslai ir grafikos lakštai –
vaizdingai atskleidžia regiono gyventojų kasdienybę, darbus ir
amatus, pasakoja apie krašto gamtą. Renginio metu vyks pokalbis
prie kūrinių ir kūrybinės dirbtuvės.
Rugpjūčio 21 d. (penktadienis)

Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus
M. Jankaus g. 5, Bitėnai, Lumpėnų sen., Pagėgių sav., tel. (8 441) 427 36
16.00 Tautodailininko, medžio drožėjo Albino Drukteinio darbų parodos
„Mano darbymečiai“ atidarymas.
Paroda veiks iki rugsėjo 26 d.
Lietuvos dailės muziejaus padalinys
Laikrodžių muziejus
Liepų g. 12, Klaipėda, tel.: (8 46) 410 417, 410 413
16.00 Renginys „Liaudiška ornamentika laikrodžių puošyboje“.
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Lankytojai susipažins su įvairių stilių laikrodžių apdaila bei laikrodžio
ciferblato dekoravimo subtilybėmis. Kiekvienas lankytojas galės
pasigaminti laikrodį virtuvei, prieškambariui, miegamajam,
valgomajam ar svetainei, papuošdami laikrodžio ciferblatą XIX a.
Vakarų Lietuvoje naudotais liaudiškais ornamentais. Taip pat dalyvių
laukia maloni kelionė po muziejaus ekspoziciją.

Rugsėjo 1–15 d.

Energetikos ir technikos muziejus
Rinktinės g. 2, Vilnius, tel. (8 5) 278 2085
Paroda „Lietuva pašto siuntoje“.
Atidarę skrynią (pašto siuntą) išvysite ir pažinsite Lietuvos kultūros
ir gamtos stebuklus, įrašytus į UNESCO registrus ir sąrašus:
kryždirbystė ir kryžių simbolika Lietuvoje, sutartinės, dainų ir šokių
švenčių tradicijos Baltijos valstybėse ir kt. įdomybės.

Rugpjūčio 22 d. (šeštadienis)

J. Gižo etnografinė sodyba
Žvejų g. 13, Dreverna, Klaipėdos r., tel. (8 46) 326 173

Rugsėjo 1–26 d.

11.00–18.00 Nemokamas nuolatinės ekspozicijos „J. Gižas. Laivadirbio
skrynią atvėrus...“ lankymas.
Rugpjūčio 25 d. (antradienis)

Utenos kraštotyros muziejaus padalinys
Vytauto Valiušio keramikos muziejus
Topolių g. 7, Leliūnai, Utenos r., tel. (8 686) 228 07
Respublikinė tradicinės keramikos darbų paroda.
Dalyvauja Aukštaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos, Žemaitijos sertifikuoti
keramikos meistrai.

Rašytojo Thomo Manno memorialinis muziejus
Skruzdynės g. 17, Neringa (Nida), tel. (8 469) 522 60
18.00 Knygos „Eduardas Jonušas. Vaizdai ir mintys“ pristatymas.
E. Jonušas buvo žymus Lietuvos menininkas, tautodailininkas,
Neringos miesto garbės pilietis, Lietuvos didžiojo kunigaikščio
Gedimino ordino kavalierius, pirmasis Liudviko Rėzos kultūros ir
meno premijos laureatas, dar vadinamas Kuršių nerijos atgimimo
simboliu.
Rugpjūčio 27 d. (ketvirtadienis)

Rugsėjo 3–spalio 31 d.

Kupiškio etnografijos muziejus
Gedimino g. 2, Kupiškis, tel. (8 459) 354 39
Seserų Glemžaičių fotografijų paroda „Kokia graži Aukštaičių
žemė – tik neužkalk joje langų“.
Rugsėjo 4 d. (penktadienis)

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus
Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda, tel. (8 46) 410 527
16.00 Parodos „Lietuvininkai kloja drobules“ atidarymas ir pristatymas.
17.00 Kūrybinės dirbtuvės, kurių metu kartu su karpinių meistre Irena
Dargužiene bus kuriamos drobulių puošmenos, ženklai ir simboliai.
18.00 Klaipėdos valstybinės kolegijos folkloro kolektyvo „Aitvaras“
rengiama liaudiška vakaronė. Jos metu bus pristatomos lietuvininkų
vaišių dainos, vaišinamasi „kafija“, ragaujami klaipėdietiški pyragai.

Maironio lietuvių literatūros muziejus
Rotušės a. 13, Kaunas, tel. (8 37) 201 284
16.00 Parodos „Tarp Maironio medžių: liaudies menas iš rašytojų rinkinių“
atidarymas ir liaudies kūrybos popietė.
Tautinės juostos, audiniai, siuviniai, mezginiai ir kiti liaudies menui
priskiriami eksponatai vienai popietei „įsikurs“ tarp Maironio sodo
medžių. Liaudies meno grožį ne tik matysime, bet ir girdėsime:
klausysimės lietuvių liaudies dainų, eilių, sakmių, minsime mįsles.
Rugsėjo 5 d. (šeštadienis)

Rugpjūčio 31–rug sėjo

Biržų krašto muziejus „Sėla“
J. Radvilos g. 3, Biržai, tel. (8 450) 318 83

27 d.

12.00 Biržų krašto tradicinės tekstilės parodos atidarymas. Pristatomi Biržų
krašto audiniai (lovatiesės, staltiesės, rankšluosčiai ir kt.) nuo XIX a.
pabaigos iki XX a. antrosios pusės.
Paroda veiks iki spalio 31 d.

AU KŠTAITIJ o je

Panevėžio kraštotyros muziejus, tel. (8 45) 462 331
Laisvės aikštė, Panevėžys

Rugpjūčio 31 d. (pirmadienis)

Pasvalio krašto muziejus
P. Avižonio g. 6, Pasvalys, tel. (8 451) 340 96
14.00 Tautodailininko primityvisto Broniaus Zavackio dailės darbų parodos
pristatymas. Eksponuojami restauruoti kūriniai iš muziejaus fondų.
Nalšios muziejus
Laisvės a. 1, Švenčionys, tel. (8 387) 518 31

13.00 Edukacinė programa „Tradicinių Aukštaitijos amatų dirbtuvė“
Panevėžio miesto šventėje. Miesto bendruomenė ir svečiai bus
supažindinami su aukštaitiškais amatais: verpimu, audimu, juostų
rišimu, mezgimu. Kiekvienas dalyvis galės pasigaminti tautinio
kostiumo aksesuarą.
Rugsėjo 10 d. (ketvirtadienis)

Vytauto Didžiojo karo muziejus
K. Donelaičio g. 64, Kaunas, tel. (8 37) 320 765

12.00 Parodos „Saulės ženklai verpsčių ir prieverpsčių dekore (pagal
N. Vėlių)“ pristatymas. Eksponuojami kūriniai iš Lietuvos dailės
muziejaus rinkinių.

15.00 Renginys (paskaita ir koncertas), skirtas „Lietuvos muziejų keliui“.
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Rugsėjo 11 d. (penktadienis)

Rugsėjo 19 d. (šeštadienis)

Šiaulių „Aušros“ muziejus
Chaimo Frenkelio vila
Vilniaus g. 74, Šiauliai, tel. (8 41) 524 389

Rokiškio krašto muziejus
Tyzenhauzų al. 5, Rokiškis, tel. (8 458) 315 12

16.00 Tarptautinės parodos „Antanas Rimavičius. Dievui ir Žmogui“
atidarymas.
Parodoje atskleidžiamos A. Rimavičiaus asmenybės pusės –
skulptoriaus ir kunigo, kūrėjo, atvėrusio vertybių pasaulį, kuris
suteikia žmogui vilties ir dvasinės pilnatvės. Eksponuojama Šiaulių
„Aušros“ muziejaus rinkiniuose saugomos skulptūros ir bareljefai iš
Rundalės rūmų muziejaus (Latvija) rinkinių.
Rugsėjo 12 d. (šeštadienis)

14.00 Parodos „Aukštaitijos spalvų šventė“ pristatymas. Eksponuojami
tapytojos primityvistės Monikos Bičiūnienės (1910–2009) kūriniai.
Paroda veiks iki gruodžio 30 d.
Rugsėjo 19–20 d. (šeštadienis, sekmadienis)

Kauno rajono muziejaus padalinys
Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejus
Kauno Mažoji g. 2, Vilkija, Kauno r., tel. (8 37) 556 400
18.00 V tarptautinis dūdmaišininkų seminaras-festivalis ,,Lietuvos
dūdmaišininkų susipūtimas“.

Kauno miesto muziejaus padalinys
P. Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejus
L. Zamenhofo g. 12, Kaunas, tel. (8 37) 422 295

Rugsėjo 21–25 d.

11.00 ir 14.00 Edukacinė programa „Kaip Jonukas nuotakos ieškojo“.
Nuotaikingai bus pristatomi tautiniai Lietuvos etnografinių
regionų drabužiai. Žaidimo metu dalyviai stengsis sukomplektuoti
atitinkamo regiono tautinį kostiumą.
Būtina užsakyti iš anksto tel. (8 37) 208 220			

Biržų krašto muziejus „Sėla“
J. Radvilos g. 3, Biržai, tel. ( 8 450) 318 83
Edukacinė savaitė mokiniams. Edukacinės programos lietuvių
liaudies meno temomis.
Visų amžiaus grupių mokiniams visą savaitę vyks edukaciniai
užsiėmimai, kuriuose tautodailininkai, dailės ir technologijų
mokytojai analizuos lietuvių liaudies simbolius tekstilėje,
architektūroje, baldų puošyboje, margučių raštuose ir kt.
Būtina užsakyti iš anksto tel. (8 450) 33 390

Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis
Burbiškio k., Pakalniškių sen., Radviliškio r., tel. (8 422) 420 01
Kleboniškių kaimo buities muziejaus pagrindinė aikštė
12.00 Etnografinė šventė „Kleboniškių etnografinės spalvos“.
Šventėje dalyvaus amatininkai, kulinarinio paveldo puoselėtojai,
senovinio muzikavimo atlikėjai, etnografiniai ansambliai iš
Aukštaitijos regiono.

Rugsėjo 22 d. (antradienis)

Kupiškio etnografijos muziejus
Gedimino g. 2, Kupiškis, tel. (8 459) 354 39
Kupiškio piliakalnis

Rugsėjo 14–18 d.

15.00 Baltų vienybės diena ant Kupiškio piliakalnio „Baltiški amatai
šiuolaikinėje Lietuvos etnografinių regionų kultūroje“.

Kėdainių krašto muziejaus padalinys
Arnetų namas
Radvilų g. 21, Kėdainiai, tel. (8 347) 612 74

Rugsėjo 25 d. (penktadienis)

Edukaciniai užsiėmimai „Kėdainių krašto senieji amatai“ (keramika,
audimas, juostų rišimas, vytelių pynimas, drožyba).
Būtina užsakyti iš anksto tel. (8 347) 612 74
Rugsėjo 16 d. (trečiadienis)

Pasvalio krašto muziejus
P. Avižonio g. 6, Pasvalys, tel. (8 451) 340 96
12.00 Dviračių žygis „Medinės architektūros stebuklai“.
Žygio dalyviai apžiūrės išlikusius senus ir naujesnius medžio meistrų
darbus: kryžius, koplytstulpius, aplankys kaimus, kuriuose tebestovi
senoviniai pastatai.

Ukmergės kraštotyros muziejaus
Užugirio skyrius
Užulėnio k., Taujėnų sen., Ukmergės r., tel. (8 670) 273 06
11.00 Edukacinis užsiėmimas „Duonos kelias“.
Dalyviai supažindinami su arimo, sėjos, kūlimo, malimo, duonos
kepimo priemonėmis. Vėliau, kepant duoną, primenama duonos
istorija, papročiai, menamos mįslės, dainuojama, žaidžiama.
Būtina užsakyti iš anksto tel. (8 340) 639 57
Pasvalio krašto muziejus
P. Avižonio g. 6, Pasvalys, tel. (8 451) 340 96
13.00 Senovinio apavo paroda „Apsiausiu batukus ir keliausiu pas
draugus...“ ir edukacinė programa, skirta apavo istorijai. Rauksime
nagines.

Rugsėjo 18 d. (penktadienis)

Pasvalio krašto muziejus
P. Avižonio g. 6, Pasvalys, tel. (8 451) 340 96

Utenos kraštotyros muziejaus padalinys
Vytauto Valiušio keramikos muziejus
Topolių g. 7, Leliūnai, Utenos r., tel. (8 686) 228 07

13.00 Ekspozicijoje „Pasvalio krašto kryždirbystė“ pristatomi
restauruoti eksponatai iš muziejaus fondų.

14.00 Tradicinės keramikos kūrybos darbų aptarimas „Šiuolaikinė liaudies
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keramika: raida ir tendencijos“.
Dalyvauja Aukštaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos, Žemaitijos sertifikuoti
keramikos meistrai.
Rugsėjo 27 d. (sekmadienis)

Lietuvos liaudies buities muziejus
L. Lekavičiaus g. 2, Rumšiškės, Kaišiadorių r., tel. (8 346) 472 33
12.00 Baigiamasis Lietuvos muziejų kelio „Liaudies meno grožis“ renginys
„Etnografiniai regionai: medinis paveldas ir liaudies meno tradicijos“.

Rugpjūčio–rugsėjo mėn.

Lietuvos liaudies buities muziejus
L. Lekavičiaus g. 2, Rumšiškės, Kaišiadorių r., tel. (8 346) 472 33
Albino Šileikos drožtų prieverpsčių paroda. Žinomas Aukštaitijos
drožėjas savo kūryboje naudoja ne tik tradicinio meno principus,
bet randa erdvės ir interpretacijoms. Nuo vaikystės pamėgęs
darbuotis su medžiu, tautodailininkas šiandien turi sukaupęs didelę
savo darbų kolekciją, kurios didžiąją dalį sudaro iš natūralaus medžio
gaminamos verpimo ratelių sudėtinės dalys – prieverpstės.

SAUSIO–GRUODŽIO mėn.

Rugsėjo 28 d. (pirmadienis)

Lietuvos liaudies buities muziejus
L. Lekavičiaus g. 2, Rumšiškės, Kaišiadorių r., tel. (8 346) 472 33
12.00 Baigiamasis Lietuvos muziejų kelio „Liaudies meno grožis“ renginys
Lietuvos muziejininkams.

KI T I RENGINI A I AU KŠTA I T IJO S REGIONE

Kauno rajono muziejaus padalinys
Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejus
Kauno Mažoji g. 2, Vilkija, Kauno r., tel. (8 37) 556 400
Edukacinė programa ,,Šiaudinių menai“: ,,Lietuvių liaudies tradiciniai
sodai“, ,,Reketukai, saulutės, angelai, paukšteliai“, ,,Kalėdų eglutės
šiaudiniai papuošalai“. Edukacinė programa ,,Vaikų dainos, žaidimai,
rateliai ir smulkioji tautosaka“.
Būtina užsakyti iš anksto tel. (8 37) 556 400
Panevėžio kraštotyros muziejus
Moigių parodų salė
Vasario16-osios g. 25, Panevėžys, tel. (8 45) 596 181

Gegužės 8–rugsėjo 13 d.

Vytauto Didžiojo karo muziejus
K. Donelaičio g. 64, Kaunas, tel. (8 37) 320 765

Paroda „Panevėžio krašto praeitis audimo raštuose“.
Edukacinė programa „Siūlai, siūlai susivykit“.
Būtina užsakyti iš anksto tel. (8 45) 596 181

Paroda „Šventas karys“. Šv. Jurgis dailės kūriniuose Lietuvoje.
Gegužės 15–rugsėjo 15 d.

Rokiškio krašto muziejus
Tyzenhauzų al. 5, Rokiškis, tel. (8 458) 315 12
Liaudies meno paroda „Aukštaitiško ornamento melodija“.

Gegužės 15–rugsėjo 27 d.

Rokiškio krašto muziejus
Tyzenhauzų al. 5, Rokiškis, tel. (8 458) 315 12
Edukacinės programos „Aukštaitiški ornamentai“, „Aukštaitiškų
juostų pynimas“.
Būtina užsakyti iš anksto tel. (8 458) 315 12

Birželio 12–rugsėjo 6 d.

LGGRC Genocido aukų muziejus
Aukų g. 2A, Vilnius, tel. (8 5) 249 81 56
Paroda „Skausmo paženklintas liaudies meno grožis...“ iš Šiaulių
„Aušros“ muziejaus rinkinių.

Liepos 19–rugsėjo 18 d.

Anykščių menų centro Angelų muziejus
Vilniaus g. 11, Anykščiai, tel. (8 381) 514 47
Paroda „Angelai senajame lietuvių liaudies mene“ iš Lietuvos
nacionalinio muziejaus rinkinių.
Redaktorė Gražina Rutskienė
Dailininkė Laima Zulonė, dizaino studija „Savas takas“ ir ko
Išleido Lietuvos muziejų asociacija (Šnipiškių g. 3, Vilnius)
Spausdino .............................
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Projekte
Liaudies meno grožis
dalyvauja 67 muziejai
Išsami „Lietuvos muziejų kelio“ programa
www.muziejai.lt
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