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ANT AKMENOS KRANTŲ

Restauruoto Kretingos dvaro ūkvedžio namo mįslė –
puošnios freskos
Restauruotas Kretingos dvaro ūkvedžio namas pretenduoja tapti viso istorinio komplekso pažiba. Darbus jame baigiantys UAB „Pamario
restauratorius“ specialistai sako, jog tai vienas iš įdomiausių atkurtų objektų – namas su mįsle.
„Pradėdami darbus turėjome
prieš porą dešimtmečių atliktų
istorinių tyrimų medžiagą, kurioje buvo nuorodų apie pastate
esančius lubų tapybos fragmentus, tačiau namo būklė buvo
tokia katastrofiška, kad tikėtis
įspūdingų radinių buvo naivu.
Vis dėlto kartais pasitaiko stebuklų... Keli dešimtmečiai nepriežiūros, kiauras stogas nesunaikino 19-ojo amžiaus menininko
išpieštos freskos. Ne visų dvarų
rūmuose rasi tokių puošybos
elementų, o čia – tik ūkvedžio
namas“, – sako UAB „Pamario
restauratorius“ direktorius Aldas Kliukas.
Motyvai, kodėl
ūkvedžio
kambariai galėjo būti dekoruoti
puošniomis freskomis, matyt,
taip ir liks neįmenama mįsle
ir spėlionių objektu: gal šiame
pastate laikinai gyveno rūmų
statybas tuomet dar tik planavę kilmingieji Tiškevičiai, o gal
čia buvusi laikinoji jų koplyčia?
Versijų esama visokių, tačiau
beveik visus metus šio namo
lubų ir sienų tapybai atnaujinti paskyrusi restauratorė Lina

Navikienė sako, jog tai neabejotinai esąs profesionalaus dekoratoriaus, išmaniusio Vakarų
Europos interjerų dekoravimo
principus, darbas. Specialistų
teigimu, freskos sukurtos XIX
a. 4 dešimtmetyje pagal brito
Roberto Adamo išpopuliarintą
stilistiką. Lubų ornamentikoje
matomi antikos ir Pompėjos
motyvai, piešiniu stengtasi sukurti lipdinių iliuziją, sienų dekoras – trafaretinė tapyba. Beje,
sienų ornamentiką restauratoriai aptiko tik nugramdę penkis
dažų sluoksnius. Akylas stebėtojas, apsilankęs netrukus muziejine ekspozicija tapsiančiose
salėse, tiek ant sienų, tiek ant
lubų nesunkiai įžvelgs paliktus
autentiško dekoro fragmentus.
Įdomu ir tai, jog ant lubų išpieštose rozetėse kadaise buvę
ant pergamento ištapyti moterų veidai. Teigiama, jog jie yra
išsaugoti ir po specialaus restauravimo gali būti sugrąžinti į
pirminę vietą.
XVIII a. pabaigoje statytas
Ūkvedžio namas, kuriame šį
rudenį įsikurs Kretingos mu-

Kretingos dvaro ūkvedžio namo pažiba ir kartu spėlionių objektas – puošnios freskos ar jų fragmentai.
Autorės nuotr.
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Ant lubų išpieštose rozetėse kadaise buvę ant pergamento ištapyti
moterų veidai.

ziejaus administracija, o dalyje
– apie dvariškių gyvenimą pasakojanti interaktyvi ekspozicija, ne pirmas UAB „Pamario
restauratorius“ atkurtas dvaro
komplekso pastatas. Istoriniu
paveldu turtingą miestą puošia
ir lankytojams Žemaitijos istoriją pasakoja restauruoti ratinė-sandėlis, vandens malūno
pastatas, daržininko namelis su
šiltnamiu bei rekonstruoti pagrindiniai dvaro rūmai. Ūkvedžio namo atkūrimo projekto
vertė – 1,5 mln. eurų.

Nuo rugsėjo 8 iki 10 dienos

Vaidinimų pradžia:
Rugsėjo 8, 9, 10 d. – 18.30 val.

Dalia GRIKŠAITĖ

Restauratorių archyvinėse nuotraukose – piešinių būklė prieš pradedant
restauravimą.

PROFESIONALAUS KILNOJAMO
Bilietų kainos:
7,8,9 eurai
„AMBER CIRKO” GASTROLĖS
Informacija ir išanks•nis bilietų
PIEVOJE PRIE TURGELIO
užsakymas tel.: (8 655) 50662
(Savanorių g.)
Visiškai naujoje dviejų dalių programoje: Poniukas Goša,
Lama Pūkis, Asiliukas Alanas, šuniukai, antytės, ožkytės. O
taip pat žonglieriai, ekvilibristai su kar•mis, akrobatai, oro
gimnastai, transfomeris fakyrai ir linksmieji klounai.
ATVYKITE !!! Gerą nuotaiką garantuojame.
Su šiuo kuponu perkant 2 bilietus – trečias žiūrovas įleidžiamas nemokamai.
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