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Muziejaus sienas papuošė tautodailininkės vėliavos

ANT AKMENOS KRANTŲ

Muziejuje – naujos išskirtinės ekspozicijos

Ketvirtadienį įvykusiame 
ekspozicijų „Kretingos (pajū-
rio) krašto priešistorė. Anksty-
vieji viduramžiai (X-XIII a.)“ 
ir  „Unikalus grafo Aleksandro 
Tiškevičiaus Pirmojo pasaulinio 
karo atvirukų ir nuotraukų rin-
kinys“, skirtų Lietuvos muziejų 
keliui Žemaitijos regione, prista-
tyme muziejaus direktorė Vida 
Kanapkienė teigė, jog bendra-
darbiaujant keliems Žemaitijos 
muziejams pavyko labai stropiai 
padaryti kelis „namų darbus“.

Organizuojant Lietuvos mu-
ziejų kelią Žemaitijos regione 
kiekvienas muziejus pasistengė 
parodyti ne tik kasdienių savo 
darbų rezultatus, bet ir tai, ką 
iš tikrųjų jie saugoja savo ar-
chyvuose – kokius turi lobius, 
dvasinį palikimą liudijančius 
istorinius eksponatus. Lietuvos 
muziejų kelyje Žemaitijoje šie-
met dalyvavo septyniolika mu-
ziejų, atidarytos keturios naujos 
ekspozicijos, dešimt parodų, 

surengta daug kultūrinių, edu-
kacinių renginių. „Itin daug 
dėmesio buvo skirta archeolo-
gijai. Ir Plungės, ir Skuodo, ir 
Kretingos bei dar keli muziejai 
akcentavo baltų kultūrą, mūsų 
tradicijas, mūsų pačią pradžią“, 
– sakė V. Kanapkienė.

Pasak Kretingos muziejaus 
Archeologijos skyriaus vedė-
jos Daivos Jazbutytės, naujoji 
ekspozicija yra baigiamoji dalis 
visų muziejuje esančių archeo-
logijos ekspozicijų. „Kitose sa-
lėse galima pamatyti Geležies, 
Akmens amžiaus eksponatus, 
o dabar pristatomoje ekspo-
zicijoje eksponuojami X-XIII 
a., Ankstyvųjų viduramžių ra-
diniai. Muziejaus lankytojams 
demonstruojami eksponatai 
daugiausia rasti kasinėjant ka-
pavietes, kuriose buvo laidoja-
mi anuomet Kretingos, Palan-
gos, Skuodo kraštuose gyvenę 
kuršiai“, – sakė ji. Ekspozicijoje 
taip pat galima pamatyti, kaip 

atrodė anksčiau surasti ir ty-
rinėti degintiniai kuršių kapai 
prieš pradedant radinius pre-
paruoti.

Kitoje naujoje ekspozicijo-
je „Unikalus grafo Aleksandro 
Tiškevičiaus Pirmojo pasauli-
nio karo atvirukų ir nuotraukų 
rinkinys“, kuri parengta Kre-
tingos muziejaus direktorės 
pavaduotojo muziejininkystei 
Juliaus Kanarsko iniciatyva, 
eksponuojami unikalūs atvi-
rukai bei fotografi jos, pasako-
jančios apie Pirmojo pasauli-
nio karo kariuomenių vadus, 
mūšiuose pasižymėjusius karo 
lakūnus bei žiaurią kareivišką 
kasdienybę. 

Pasak J. Kanarsko, anksčiau 
į grafo Aleksandro Tiškevičiaus 
atvirukų ir fotografi jų rinkinį 
nebuvo atkreiptas labai didelis 
dėmesys. Tačiau vėliau pasido-
mėjus paaiškėjo, jog tai unika-
lus radinys, į muziejų 1940-ai-
siais patekęs iš Kretingos dvaro. 

Atvirukų ir fotografi jų ekspozicijos autorius Julius Kanarskas teigė, jog 
eksponuojamame rinkinyje unikalūs Pirmajame pasauliniame kare pa-
sižymėjusių vokiečių lakūnų portretai iki šiol niekada nerodyti.

Aistas MENDEIKA

Kretingos muziejus pasipildė naujomis ekspozicijomis, kuriose eksponuoja-
mi archeologiniai ankstyvųjų viduramžių radiniai bei unikali Pirmojo pasau-
linio karo atvirukų ir fotografi jų kolekcija.

Jį sudaro 324 atvirukai, 18 pa-
vienių nuotraukų ir du albumai 
su 355 nuotraukomis. Daugiau-
sia atvirukai išleisti Vokietijoje, 
taip pat Lenkijoje, Rusijoje, 
Prancūzijoje. 

Eksponuojamos nuotraukos 
bei albumai priklausė vokiečių 
lakūnui žvalgui ir fotografui 
Otui Lysmanui. Pasak istoriko, 
atvirukų rinkinio kilmė neaiš-
ki. Spėjama, kad jis į Kretingą 

pateko kartu su O. Lysmano 
fotografi jomis. 1918-aisiais iš 
Sankt Peterburgo į Kretingą 
grįžęs grafas A. Tiškevičius vo-
kiečių paliktą rinkinį saugojo 
savo archyve.

Naujųjų Kretingos muzie-
jaus ekspozicijų pristatymo 
lankytojams proga kretingiš-
kius muziejininkus pasveikino 
rajono vadovai, kolegos iš kitų 
Žemaitijos muziejų.

Kretingos muziejuje ketvirtadienį atidaryta tautodailininkės Virginos Onos 
Laučienės siuvinėtų vėliavų paroda „Istoriniai atspindžiai vėliavose“. Ja baig-
tas Lietuvos muziejų keliui „Atrastieji lobiai ir įmintos paslaptys“ Žemaitijos 
regione skirtų renginių ciklas.

Parodoje eksponuojamos 
Kretingos miesto bei rajono 
mokykloms, asociacijoms, or-
ganizacijoms tautodailininkės 
sukurtos vėliavos. Jų menininkė 
per visą savo kūrybos laikotarpį 
išsiuvinėjo 50. V. Laučienės eks-
pozicijos tematika – istorinė. 
Joje atsispindi senovės lietuvių, 
tremtinių, miesto praeitis.

„Virginos kūryba yra unikali 
tuo, jog medžiagos skiautėje ji 
sutalpina Lietuvos istoriją, žen-
klus, giminių herbus. Šis meno 
kūrinys turi didelę išliekamąją 
vertę“, – taip apie menininkės 
kūrinius parodos atidarymo 
šventėje kalbėjo ją pristačiusi 
muziejaus direktorė Vida Ka-
napkienė.

Šiais metais V. Laučienė tapo 
Kretingos rajono savivaldybės 
kultūros ir meno premijos lau-
reate. Premija tautodailininkei 
skirta už reikšmingą etninės 
kultūros ir paveldo puoselėji-
mą. Savo kūriniuose istorijos 
atspindžius menininkė suvokia 
kaip neišvengiamybę: „Istorijos 
įmažinimas vėliavose, kurios 
man yra tarsi kūdikiai, reiškia 
tautos, garbės įprasminimą. 
Kiekvieną kartą prieš ją atiduo-
dama liūdžiu, nes visos savaip 
svarbios bei turinčios savitą gy-

venimą“.
Tautodailininkės pagerbti 

bei parodoje pasižvalgyti at-
vyko daugybė svečių – Kretin-
gos rajono savivaldybės meras 
Juozas Mažeika, vicemeras Vy-
tautas Ročys, brolis Bernardas, 
įvairių organizacijų vadovai, ra-
jono Garbės piliečiai, artimieji. 

Giedrė ZUBRICKYTĖ

Kretingos rajono savivaldybės kul-
tūros ir meno premijos laureatės 
Virginos Laučienės dėka miesto 
mokyklos bei organizacijos turi 
originalias vėliavas.

Tautodailininkė parodos metu sulaukė gausybės sveikinimų.

Virgina Laučienė: „Istorijos įmažinimas vėliavose, kurios man yra tarsi 
kūdikiai, reiškia tautos, garbės įprasminimą. Kiekvieną kartą prieš ją 
atiduodama liūdžiu, nes visos savaip svarbios bei turinčios savitą gyve-
nimą“.


