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Prasideda Kretingos dvaro menų festivalis
Kretingos muziejuje šį šeštadienį, spalio 18 dieną, prasideda Kretingos dvaro menų festivalis „Mėnuo su
žvaigžde čia būti norėjo“, kuris tęsis iki pat gruodžio pabaigos. Šiandien Jūsų dėmesiui – festivalio globėjo
ir organizatorių sveikinimai bei palinkėjimai kretingiškiams.
Mielieji Kretingos dvaro
menų festivalio organizatoriai, dalyviai ir svečiai,
Lietuvos darniam vystymuisi svarbūs ne tik didieji miestai,
kaip Vilnius, Kaunas, Klaipėda,
bet ir regionai. Be ekonominės,
socialinės gerovės, neabejotinai
didelė svarba tenka kultūros
plėtojimui ir šalies kultūrinio
paveldo išsaugojimui Lietuvoje.
Kretingos muziejus – vienas
iš pavyzdžių, kaip sėkmingai
įsisavinant Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšas galima
ne tik gerinti muziejaus paslaugų kokybę, bet ir puoselėti dvarų kultūros tradicijas.
Tikiu, kad Kretingos dvaro
menų festivalis atvers naują dvarų kultūros puslapį Kretingoje.
Nuoširdžiai linkiu šio nuostabaus festivalio organizatoriams neblėstančio entuziazmo,
kūrybinės išmonės ir didelės sėkmės darbuojantis kultūros baruose. Tegul Jūsų puoselėjama
kultūra, profesionalusis menas
pakylėja žmonių širdis, nuolat
atskleisdama meno jėgą ir grožį.
Algirdas BUTKEVIČIUS
Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas,
Kretingos dvaro menų festivalio globėjas
Žengiant rudens kilimu esame kviečiami skaityti meno
laiškus, rašytus žmogui. Menų
festivalis suburia neabejingus
kultūrai, ieškančius ne skirtumų
ir priešpriešų, bet supratimo ir
harmonijos, norinčius atsigręžti
ir dar kartą atrasti tikrąsias vertybes, žmonių ir požiūrių įvairovėje, kultūrų ir tradicijų kaitoje
ieškant humaniškojo matmens.
Šiandien nepakartojamų talentų ir kūrybos akivaizdoje, tikiuosi, kad visi eisime tuo pačiu
keliu. Prasmės ir grožio ieškojimo keliu, kiekvienam savos ir
visiems bendros savasties ieškojimo keliu.
Juozas MAŽEIKA
Kretingos rajono savivaldybės meras
Dirbdamas diplomatu įvairiose šalyse, bendraudamas su
skirtingų valstybių atstovais visada sakydavau: kuo mažesnė
tauta, tuo didesnė jos tautinė
savigarba.
Kada atvažiuodavo koncertuoti iš Lietuvos mūsų didieji
muzikos korifėjai ir po jų koncertų kildavo ovacijos – širdyje
visada jausdavau pasididžiavimą ir džiaugsmą: taip, žiūrėkite,
mes lietuviai!
Šiuo festivaliu mes grįžtame
į laiką, kada Kretingoje taip pat
klestėjo kultūrinis muzikinis gyvenimas, ir už tai turime dėkoti
grafams Tiškevičiams. Ne veltui
sakoma, kad žmogus, nesuvokiantis savęs istorijoje ir istorijos
savyje, yra nuogas ir silpnas.
Mes turime kuo didžiuotis,

Pradės šildyti
darželius
Pirmadienį, spalio 20 dieną, lopšeliuose-darželiuose bus
įjungtas šildymas. Ikimokyklinės įstaigos, nelaukiant, kol
lauko paros oro temperatūra
bus mažesnė nei 10 laipsnių šilumos, bus pradėtos šildyti reaguojant į tėvų ir bendruomenių
prašymus.
Gydymo įstaigos pačios
spręs, ar taip pat nori pradėti šildymo sezoną.
„Švyturio“ inf.

ATEIK, PAMATYK,
IŠGIRSK
Kretingos kultūros
centras

Spalio 18 d., šeštadienis, Kretingos muziejus
14 val. – Kretingos dvaro menų festivalio atidarymas. Kraštiečių priesakai
ir laiškai Kretingai. Akcija ATKURKIME GRAFŲ TIŠKEVIČIŲ VASAROS
SODĄ. Aitvarų skrydis.
15.30 val. – Kretingos krašto menininkų kūrybos darbų parodos SIELOS
PROVERŽIAI atidarymas.
16 val. – Koncertas MANO MYLIMAS KRAŠTAS – KRETINGA. Dalyvauja
solistai: Regina Maciūtė (sopranas), Valentina Vadoklienė (sopranas), Mindaugas Rojus (baritonas), Pranas Narušis (klarnetas), Kazys Stonkus (akordeonas) ir kamerinės muzikos ansamblis ,,Si nata“: Sigita Šimkutė (akordeonas),
Silvija Stanienė (fortepijonas), Asta Šidlauskaitė (smuikas)
Koncertmeisterės: Inga Maknavičienė, Renata Krikščiūnaitė-Barcevičienė,
Saulina Atkočaitytė.
ir tik kartu dirbdami jausime
dvasios stiprybę. Neabejoju, šis
festivalis sutelks visus kraštiečius dar didesniam norui kurti
ir dirbti savo krašto bei visos
Lietuvos labui.
Linkiu visiems festivalio žiūrovams, dalyviams puikių emocijų ir prasmingos bendrystės.
Antanas VINKUS
Klubo „Kretingos krašto ainiai“ pirmininkas,
Kretingos dvaro menų festivalio vadovas
Kretingos dvaras žinomas
nuo XVI a. Garsios Lietuvos
didikų giminės – žemaičių seniūnai Kęsgailos, vėliau Jonas
Karolis Chodkevičius, paskutinieji dvaro valdytojai grafai Tiškevičiai – kūrė miestą, plėtojo
dvare mokslą, menus, formavo
muzikinės kultūros tradicijas.
Taip per laikmetį dvaro rūmuose susiformavo istorinės erdvės
– ryškios kultūros atminties
vietos, kuriose puikiai dera muzika, poezija ir meno vertybės.
Tai – nuostabusis žiemos sodas
su egzotiniais augalais ir koralų
lipdiniais ant sienų, reprezentacinės Baltoji (pokylių), Raudonoji (muzikos) salės su Vakarų
Europos taikomojo ir vaizduojamojo meno kūriniais, vasaros
sodas su liepų ir kaštonų alėjomis, gėlynais ir tvenkiniais.
Siekdami įprasminti dvarą
kaip kultūros ir meno židinį,
nuo 1998 m. kartą per ketve-

rius metus organizuojame dvaro
šventes. O šiemet, siekdami pratęsti turistinį sezoną ir šaltuoju
metų laiku, pirmą kartą kviečiame į Kretingos dvaro menų
festivalį „Mėnuo su žvaigžde čia
būti norėjo“. Festivalio programoje – ne tik Lietuvoje žinomų
profesionalių kolektyvų, bet ir
iš Kretingos krašto kilusių kūrėjų: kompozitorių, dailininkų,
dainininkų, literatų, darbai ir
kūryba, kuriuos atlikėjai pristatys įvairiose dvaro ir Kretingos
miesto kultūrinėse erdvėse.
Tikimės, kad bendraminčių
kultūrinis sąjūdis suburs krašto bendruomenę labiau pažinti
Kretingos dvaro kultūros istoriją, tradicijas, skatins kultūros atsinaujinimą, menų mecenavimą
ir globą.
Vida KANAPKIENĖ
Kretingos muziejaus direktorė,
Kretingos dvaro menų festivalio vadovė
Muzika – tai neabejotinai
universaliausia visų laikų žmonijos kalba, atliepianti ir apibūdinanti savo laikmetį, atrandanti neišsenkančius šaltinius
išreikšti toms mintims ar jausmams, kurių negali apibūdinti
talpiausi žodžiai.
Tebūnie pirmasis Kretingos
dvaro festivalis ’2014 džiugi
muzikos šventė ir gaivi dvasios
terapija kretingiškiams, jų svečiams, festivalio rengėjams, at-

likėjams ir rėmėjams. Teskamba
festivalio koncertuose įvairių
žanrų, stilių ir epochų muzika,
kviečianti pajusti harmoniją savyje ir su pasauliu.
Rūta PRUSEVIČIENĖ
Lietuvos nacionalinės filharmonijos direktorė
Mieli festivalio lankytojai,
dalyviai, mus supanti aplinka
didžiąja dalimi priklauso nuo
mūsų pačių kūrybiškumo ir iniciatyvumo. Todėl nuoširdžiai
džiaugiuosi Kretingos muziejaus ir klubo „Kretingos krašto
ainiai“ iniciatyva organizuoti
pirmąjį Kretingos dvaro menų
festivalį. Festivalio programa
išskirtinė savo daugiaplaniškumu. Joje persipina jaunųjų talentų ugdymas su profesionalių
atlikėjų koncertais, kultūrinė
edukacija – su Kretingos krašto
kūrėjų pristatymu ir garsinimu.
Neabejoju, kad šis festivalis išaugs į kasmetinį, visų laukiamą
kultūros įvykį. Tikiu, kad festivalis ne tik prisidės prie profesionalaus meno puoselėjimo Kretingoje, bet ir garsins Kretingą,
jos kūrėjus bei įneš savo indėlį į
bendrą Vakarų Lietuvos regiono
kultūros augimą.
Linkiu visiems įsimintinų ir
gerų akimirkų!
Šarūnė
PETRUŠKEVIČIENĖ
Kretingos dvaro menų festivalio meno vadovė

Iki spalio 23 d. Tautodailininko
Edvardo Stalmoko tapybos darbų paroda Vitražo salėje.
Iki spalio 31 d. Aleksandro Ilginio tapybos darbų paroda Parodų salėje.
18 d. 14 val. Vaikų populiariosios muzikos festivalis „Saulės
takas 2014“.
19 d. 10.30 val. Šachmatų maratonas.
19 d. 20 val. Šokių vakaras
„Kam per 40“.

Skyriai
18 d. 19 val. Budrių kaimo saviveiklininkų šventinis vakaras
„Vėl scenoje“ Budrių skyriuje.
21 d. 11 val. Senovinių žaidimų
popietė Rūdaičių skyriuje.
21 d. 15 val. Edukacinė popietė
„Amatą mokėsi – dovaną turėsi“
Vydmantų skyriuje.

M. Valančiaus viešoji
biblioteka
17-28 d. Spaudinių paroda „Rašytojui Pranciškui Šernui – 80“
Abonemente.
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