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Nuotraukose įamžino Lietuvos gamtos grožį
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Laima STONKUVIENĖ

Kretingos muziejaus parodų salėse penktadienį atidaryta Kretingos Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) fotografų mėgėjų klubo „Foto akimirka“ narių kūrybos darbų paroda „Lietuva – Tėvyne mano“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Joje devyni fotografijos mylėtojai
eksponuoja apie 50 nuotraukų, kuriose įamžintas gimtos šalies grožis.
Sveikindama parodos autorius,
asociacijos TAU direktorė Janina
Mikučionienė šmaikštavo, kad klubo nariams Kretingos vaizdų jau nebeužtenka, jie jų ieško po visą Lietuvą, ir linkėjo rasti bei užfiksuoti dar
gražesnių vietų bei toliau garsinti ir
klubą, ir universitetą.
Klubo vadovo Vaclovo Griciaus
teigimu, pirmosiose nuotraukose
klubo nariai dažniausiai fiksavo gėles, vėliau – įvairius gamtos vaizdus,
paskui atėjo eilė „gyviems“ daiktams – šunims, katėms ir vabalams.
„Parodoje eksponuojami devynių
autorių: Danutės Vasiliauskienės,
Irenos Gaigalienės, Stanislavos Zakličkienės, Janinos Kažkevičienės,
Eugenijos Kedienės, Juozo Griciaus,
Alberto Mikučionio, Valdemaro
Muehlenrad bei mano paties darbai.
Vertinkite juos kritiškai ir pasakykite, kaip toliau turėtume dirbti, kokia
linkme eiti“, – juokavo V. Gricius.
Fotografija senjorams yra atsipalaidavimo forma, nesibaigiantys atradimai, galimybė tobulėti bei maloniai išgyventos akimirkos.
Klubo „Foto akimirka“ iniciatorė D.
Vasiliauskienė priminė, kad fotografijos mylėtojai susibūrė 2015 metų sausį, o spalį jau surengė pirmąją parodą.
„Kadangi atsiliepimai buvo labai geri
ir šilti, nuspręsta rankų nesudėti, fo-

Įdomu pamatyti ir savo, ir kolegų nuotraukas.
TAU direktorė Janina Mikučionienė dėkoja fotografų mėgėjų klubo iniciatorei Danutei Vasiliauskienei.

tografuoti toliau. Mūsų klubo narių
nuotraukų galima pamatyti ne tik
parodose, bet ir TV3 žinių orų rubrikos pabaigoje, rajono spaudos puslapiuose. Mums tos nuotraukos tokios
gražios, kaip pelėdai jos pelėdžiukai.
Parodoms atrenkame pačias, mūsų
nuomone, įspūdingiausias, parodai
pasibaigus, jos dovanojamos patiems kūrėjams. Norime dar labiau
tobulėti – ateityje ketiname organizuoti naktinius fotografavimus“, –
pasakojo D. Vasiliauskienė.
Parodos autoriams, natiurmortuo-

se bei peizažuose įamžinusiems ne tik
nuostabų Lietuvos grožį, bet tuo pačiu ir tikėjimą, viltį, meilę ir pagarbą
savo šaliai, taip pat dėkojo ir sėkmės
kūryboje linkėjo asociacijos TAU
valdybos pirmininkė Angelina Paulauskienė, muziejaus direktorė Vida
Kanapkienė. Klubo nariai padėkojo
parodos kuratorei Danutei Šorienei.
TAU fotografų mėgėjų klubo
„Foto akimirka“ narių kūrybos darbų parodą „Lietuva – tėvyne mano“
muziejaus lankytojai galės apžiūrėti
iki spalio 8 dienos.

Gėlės iš klubo vadovo Vaclovo Griciaus rankų – ne tik nuotraukų autoriams, bet ir parodą padėjusiai surengti muziejininkei Danutei Šorienei.

Aisto Mendeikos nuotr.

Lietuvos muziejų kelyje – apie Nepriklausomybės metų ženklus
Pavasarį prasidėjęs „Lietuvos muziejų kelias“, kurio tema šiemet – „Nepriklausomybės metų ženklai“, rugsėjo pradžioje atkeliavo į Žemaitiją. Iki rugsėjo 27-osios – Pasaulinės turizmo dienos – įvairiuose šio regiono muziejuose Kretingoje, Nasrėnuose, Palangoje, Mosėdyje, Plungėje,
Gargžduose, Skuode, Raseiniuose, Rietave, Kelmėje, Akmenės rajone ir kt. vyks įvairūs susitikimai, konferencijos, filmų peržiūros, bus atidarytos parodos, pasakojančios apie Nepriklausomybės kelio ženklus.

Apie Laisvės kovą ir
užsienyje įkurtą parapiją
Atsiverti naujoms žinioms ir netikėtiems atradimams, kaip kviečia Lietuvos muziejų asociacijos vadovas-valdybos pirmininkas Raimundas Balza,
galimybę turės ir kretingiškiai. Praėjusį
penktadienį gyventojai, kurie domisi
savo krašto istorija, buvo pakviesti į
Kretingos muziejaus organizuotą popietę „Kretingos kraštotyros draugijos
įkūrimo reikšmė krašto kultūrai“, o šį
penktadienį, rugsėjo 14-ąją, Baltojoje
salėje bus surengta režisieriaus Justino
Lingio filmo „Kartu su Lietuva“ peržiūra. Filme pasakojama apie žmones, kurie sovietų armijai antrą kartą
užėmus Lietuvą priešinosi okupacijai,
kovojo aktyvią ar pasyvią Laisvės kovą,
buvo priversti savo gyvenimą derinti
su gyvenimu miške ar besislapstant.
Lietuvos katalikų bažnyčia neliko laisvės kovų nuošalyje – nors bažnyčios
hierarchai jos atvirai palaikyti negalėjo,
patriotiškai nusiteikę dvasininkai šią
kovą rėmė kitais būdais.
Rugsėjo 21 dieną muziejuje kretingiškių laukia dar vieno filmo

„Malonė“ – peržiūra ir susitikimas
su režisiere Dalia Kancleryte. „Malonė“ – tai brolių pranciškonų puoselėta lietuvių emigrantų tikėjimo,
kalbos, kultūros išlikimo istorija
užjūryje – Kanadoje. Lietuviai emigrantai privalėjo įsikurti, išlaikyti tikėjimą, lietuvybę, tad pamažu ėmė
burtis Toronto mieste, kur 1953 m.
kartu su broliais pranciškonais įkūrė
Toronto Prisikėlimo parapiją.
Vyskupo M. Valančiaus gimtinės
muziejuje rugsėjo 20 d., 12 val., bus
atidaryta fotografijų paroda „Nuotraukos mena Lietuvos nepriklausomybės metus (1918–1940). Joje
eksponuojamos nuotraukos, vaizduojančios Nasrėnų ir aplinkinių
kaimų žmonių gyvenimą, veiklą Lietuvos nepriklausomybės laikotarpiu.

Pažintis su signatarais ir
šimtmečio moterimis
Norintieji daugiau sužinoti apie Vasario 16-osios akto signatarus, rugsėjo
22 d., 11, 14 ir 16 val., galės apsilankyti
dr. Jono Šliūpo memorialinėje sodyboje-muziejuje Palangoje. Čia bus pristatyta paroda „Vasario 16-osios Akto
signatarai Palangos progimnazijos auklėtiniai“. Palangos progimnazija grafo
Juozapo Tiškevičiaus iniciatyva buvo
įkurta 1886 m. vietoje valstybinės pradinės miesto mokyklos, kurioje buvo
dėstoma vokiečių kalba. Net keturi
progimnazijos auklėtiniai – Antanas
Smetona, Steponas Kairys, Jurgis Šaulys ir Kazimieras Šaulys – tapo Vasario
16-osios akto signatarais.
Dar daugiau apie dr. Jurgio Šaulio
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asmenybę bus galima sužinoti Gargždų muziejaus šį penktadienį (rugsėjo
14 d., 14 val.) J. Šaulio gimtinėje Balsėnuose organizuojamoje popietėje.
Palangos Gintaro muziejuje šeštadienį (rugsėjo 15 d.), 16 val. bus
rodomas spektaklis „Šimtmečio
moterys“, kuriame vaidins Lietuvos
nacionalinio dramos teatro aktorės
Jurga Kalvaitytė ir Neringa Bulotaitė.
Gargždų krašto muziejuje atidaryta paroda, pristatanti pokario Lietuvos laisvės kovas ir tremtį; Žemaičių
dailės muziejuje Plungėje – paroda
„Didžiojo tikslo link: lietuvių konferencijai Vilniuje –100“; Rietavo
Oginskių kultūros istorijos muziejuje nuo rytojaus bus eksponuojama
paroda „Lietuvos nepriklausomybės
ženklai Rietavo metraštyje“ ir kt.

Skyrė atkurtos
Lietuvos šimtmečiui

Nacionalinio kultūros paveldo aktualinimo, kultūros ir meno sklaidos
bei modernių muziejinių iniciatyvų
edukacinis projektas „Lietuvos muziejų kelias“ pirmą kartą buvo surengtas
2012-aisiais –Muziejų metais. Jis sutelkė

tiek muziejininkų bendruomenę, tiek ir
visų Lietuvos regionų visuomenę ir paskatino dalyvauti bendrame sumanyme. 2014 m. muziejai pradėjo penkerių
metų ciklą, skirtą Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-mečiui. Per penkerius
metus muziejai visuomenei pristatė sukauptas archeologines vertybes, kalbėjo
apie lietuvių liaudies meną, įvairias dvarų kultūros formas, prisiminė Vasario
16-osios kūrėjus ir puoselėtojus.
Šiemet „Lietuvos muziejų kelias“
prasidėjo gegužės 18-ąją – Tarptautinę muziejų dieną. Pirmieji temą
„Nepriklausomybės metų ženklai“
plėtojo Aukštaitijos muziejai, savo
programą pradėdami Kaune, laikinojoje valstybės sostinėje. Vėliau kelio
ratas sukosi per Dzūkijos, Suvalkijos
(Sūduvos) ir Mažosios Lietuvos regionus. Valstybės atkūrimo šimtmečio
metais 75 muziejai iš visos Lietuvos
parengė per 130 renginių, kuriuose
įvairiomis formomis pasakojo apie
Nepriklausomybės kelio ženklus.
Projekto renginiuose per penkerius metus pabuvojo daugiau nei 500
tūkst. lankytojų.
„Švyturio“ inf.
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