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Muziejuje – kuriančių baubliškių paroda
Laima STONKUVIENĖ

Kretingos muziejaus lankytojai turės progą pasigrožėti ir kūrybos gyslelę turinčių, kurti mėgstančių Baublių kaimo moterų rankdarbiais. Jų paroda atidaryta vienoje muziejaus parodų salių.
„Ši paroda – įrodymas, kad
kaimo moterys moka ne tik gražiai savo sodybas prižiūrėti, gausų
daržovių derlių užauginti, bet ir
randa laiko širdžiai maloniems
užsiėmimams, – sveikindama
parodos autores, sakė muziejaus
direktorė Vida Kanapkienė. –
Baubliai garsėja įgyvendinamais
projektais, dabar savo kaimą plačiai išgarsins ir kūrybingos moterys“.
Muziejaus etnografė Nijolė
Vasiliauskienė prisipažino, jog,
matydama baubliškių darbų parodą, itin džiaugiasi jau todėl, kad
ją su šiuo kaimu daug kas sieja.
„Baubliuose gimiau, ten ir mamos
gimtinė. Mama sakydavo, jog niekur nėra tokių gerų žmonių, kaip
Baubliuose. Pirmieji darbo metai
taip pat prabėgo čia. Iki šiol maniau, kad tik Staselė Gideikienė
yra nerimstanti siela, neišsenkantis kūrybos šaltinis, tačiau, pasirodo, kurti mėgstančių moterų
Baubliuose yra ir daug daugiau.

Muziejaus lankytojai turės progą pasigrožėti darbais iš vilnos, mezginiais, nėriniais ir kt.

Labai tuo džiaugiuosi ir sveikinu“,
– kalbėjo N. Vasiliauskienė.
Baublių bendruomenės centro
pirmininkė Gražina Rimkuvienė
neslėpė, jog baubliškėms didelė garbė savo darbus eksponuoti
vienoje gražiausių Kretingos vietų. Už tai jos dėkingos S. Gideikienei. „Nekuriame specialiai dėl
parodų, o šeimos nariams, artimiesiems, – teigė G. Rimkuvienė.

– Visos esame paprastos kaimo
moterys, kurių viduje kirba noras
kurti kažką gražaus. Velti išmokome neseniai, o prieš tai kūrėme
darbus panaudodamos dekupažo
techniką, iš molio. Labai tikimės,
kad mūsų kūrybinio darbo „vaisiais“ pasidžiaugs ir muziejaus lankytojai“.
Kretingos savivaldybės Kultūros skyriaus vyr. specialistė Dalia
Činkienė akcentavo, jog tai, ką
sukursime šiandien, liks ateities
kartoms. „Malonu, kad kurdamos
šiuolaikiškus darbus išlaikote ir senąsias tradicijas. Veltiniai, nuostabiausiais raštais išmargintos pirštinės – mūsų paveldas, kurį privalu
išsaugoti“, – kalbėjo D. Činkienė.
Skyriaus vedėja Reimunda
Ruškuvienė linkėjo, kad Baublių
moterų pavyzdžiu pasektų ir kitų
rajono vietovių kuriančios moterys. „Mūsų pareiga padėti žmonėms, kurie kuria, kad jų darbais
galėtų pasidžiaugti ne tik vietos
bendruomenių nariai. Tačiau tam
Baublių moterys garsėja ir tuo, kad renka vaistažoles, ruošia įvairias reikia ir pačių moterų iniciatyvos.
arbatas.
Gintauto Maciaus nuotr. Tikiu, kad ateityje muziejuje savo

Muziejaus etnografė Nijolė Vasiliauskienė neslėpė, kad matyti baubliškių moterų darbus muziejuje jai ypač malonu: Baubliai – jos gimtinė.
Dėkodama už parodą, rudens gėlių puokštę ji įteikė Baublių bendruomenės pirmininkei Gražinai Rimkuvienei.

Parodoje eksponuojami ir bendrai kaimo bendruomenės narių dekupažo technika kartu sukurti darbai.

darbų parodas surengs ir kitų kaimų kūrybingos moterys“, – sakė
vedėja.
Baublių moterų darbų parodoje eksponuojami Stasės Gideikienės, Virginijos Baltmiškienės,

Gražinos Rimkuvienės, Janinos
Lingienės, Loretos Stravinskienės,
Editos Palenskytės, Vilmos Krasauskienės, Rasmos Noreikytės,
Veronikos Krasauskienės kūrybos darbai.

ATEIK, PAMATYK, IŠGIRSK
Kretingos kultūros centras
Rugsėjo 12-30 d. Aleksandro Ilginio tapybos darbų paroda Parodų salėje.
14 d. 20 val. Šokių vakaras „Kam per 40“.
15-19 d. 10-12 val. Edukacinės-kūrybinės dirbtuvės vaikams
„Šiaudinės skulptūros kūrimas“ dekoracijų kambaryje.
19-30 d. Tautodailininko Edvardo Stalmoko tapybos darbų paroda Vitražo salėje.

Skyriai

13 d. 12 val. Sporto šventė „Judėk ir bendrauk“ S. Įpiltyje.
13 d. 16 val. Vasaros palydėtuvių šventė Baublių skyriuje.
15-30 d. Dailininkės Tatjanos Simanaitienės akvarelės darbų paroda „Skrieja mano sapnai“ Laukžemės skyriuje.
15-30 d. Tapybos plenero „Kretingos paletė 2014“ dalyvių darbų
paroda Vydmantų skyriuje.

Salantų kultūros centras, skyriai
13 d. 12 val. Susitikimas su žolininkais Rasa ir Kazimieru Žalūdomis Žvainių skyriuje.

Kretingos muziejus
Iki rugsėjo 30 d. Baublių kaimo bendruomenės moterų rankdarbių paroda Parodų salėje.
Iki rugsėjo 30 d. Paroda „Antaną Drungilą prisimenant“ Parodų
salėje.
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