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Paveikslą galės ne tik apžiūrėti, bet ir „prakalbinti“
Laima STONKUVIENĖ

Spalį prasidėjęs Kretingos dvaro menų festivalis „Mėnuo su žvaigžde čia būti norėjo“ praėjusį savaitgalį baigėsi įspūdingu reginiu – prista-
tytas interaktyvus paveikslas „Salaspilio mūšis 1605“. Nuo šiol kiekvienas Kretingos muziejaus lankytojas galės pats mėginti tarsi prakalbinti 
paveikslą, atidžiau pažvelgti, įsigilinti, gauti papildomų žinių. Kompiuteriniame terminale patalpinta daugiau negu trisdešimt temų, kurios 
atsispindi ir paveiksle. „Salaspilio mūšis 1605“ interaktyviu tapo įgyvendinus projektą „Emocinis pažinimo efektas muziejuje“. 

Projektą pristatė jo vadovė, muziejaus Dailės skyriaus vedėja Danutė Šorienė ir atlikėjas – bendrovės „Mart 
Pro“ vadovas Martinas Kolodzeiskis.

Paveikslo kompiuteriniame terminale – daugiau negu 30 temų, jos tarsi leidžia prakalbinti paveikslą.

„Šiuolaikinis muziejaus lanky-
tojas ieško visapusiškų įspūdžių. 
Jam nebeužtenka statiško įdomių 
ir retų muziejinių eksponatų pa-
teikimo ekspozicijoje, – „Švytu-
riui“ sakė projekto vadovė, mu-
ziejaus Dailės skyriaus vedėja 
Danutė Šorienė. – Vienas iš būdų 
keisti informacijos suvokimą yra 
interaktyvūs sprendimai – elek-
troniniai įrenginiai, kurie šiuo-
laikinių technologijų pagalba 
sukuria tam tikrą valdymo siste-
mą. Ji suteikia galimybę nemo-
notoniškai pateikti kuo daugiau 
informacijos, įvesti žaidybinius 
elementus  atsižvelgiant į lanky-
tojų amžiaus grupes, galimų inte-
resų sritis“. 

Teisę padaryti žymaus flaman-
dų dailininko Pieterio Snayerso 
(1592-1667) XVII a. pradžioje 
nutapytos batalinės kompozici-
jos paveikslo „Salaspilio mūšis“ 
kopiją, padedant Lietuvos naci-
onaliniam dailės muziejui, Kre-
tingos muziejus gavo 2012 me-
tais. Ši kopija – tai kompiuterinė 
kopija  ir žymiai didesnė negu 
originalas. 

Paveikslas „Salaspilio mūšis“ 
vaizduoja 1605 m. rugsėjo 27 d. 
Salaspilyje (dabartinė Latvijos 
teritorija) įvykusį mūšį tarp Lie-
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
ir Švedijos Karalystės kariuo-
menių. Šiame mūšyje Lietuvos 
kariuomenė, vadovaujama LDK 
didžiojo etmono Jono Karolio 
Chodkevičiaus, nugalėjo triskart 
didesnę švedų armiją, vadovauja-
mą paties Švedijos karaliaus Ka-
rolio IX.  Paveiksle vaizduojama 
lemiamoji mūšio scena.

„Dailėtyrininkės D. Taran-
daitės pastebėjimu, „Salaspilio 

mūšis“ P. Snayerso paveiksle nu-
tapytas labai detaliai ir tiksliai. 
Tai daro šį kūrinį ypač vertingu. 
1605 m. rugsėjo 27 d. Salaspilyje 

Lietuvos Didžiosios kunigaikš-
tystės kariuomenės iškovota 
pergalė prieš Švedijos karalystės 
kariuomenę tapo didele mįsle, 

kurią bandė įminti daugelis vė-
lesnių laikų karybos specialistų, 
kuri tebedomina ir šių dienų is-
torikus. Niekada ir niekur tris-

kart mažesnė armija nelaimėjo 
tokios triuškinančios pergalės ir 
niekada nebuvo nužudyta tris-
kart daugiau priešų nei nugalė-
tojų pusėje kariavo pačių karių. 
Turėdamas omenyje šį santykį 
britų istorikas Michaelis Ro-
bertsas Salaspilio pergalę pava-
dino didžiausia pergale žmonijos 
istorijoje. Šis mūšis itin svarbus 
Kretingai, nes jį laimėjo LDK 
didysis etmonas Jonas Karolis 
Chodkevičius (1560-1621), kuris 
įkūrė Kretingos miestą“, – pasa-
kojo D. Šorienė.

Kad paveikslas taptų interak-
tyviu, 2015 ir 2016 m. Kretingos 
muziejus LR Kultūros tarybai pa-
teikė projektą „Emocinis pažini-
mo efektas muziejuje“. Projektui 
įgyvendinti (per du etapus) Kul-
tūros taryba skyrė 12  tūkst. eurų, 
Kretingos rajono savivaldybė – 2 
400 eurų. Projekto vadovė – mu-
ziejaus Dailės skyriaus vedėja 
Danutė Šorienė. Projekto atlikė-
jas – UAB „Mart Pro“, vadovas 
Martynas Kolodzeiskis. 

„Už palaikymą, patarimus esu 
dėkinga muziejaus direktoriaus 
pavaduotojui muziejininkystei 
Juliui Kanarskui ir Edukacijos 
ir informacijos skyriaus vedėjai 
Jurgitai Paulauskienei.  Dabar 
muziejaus lankytojai galės patys 
„prakalbinti“ paveikslą, įsigilinti, 
gauti papildomų žinių – kompiu-
teriniame terminale patalpinta 
daugiau negu trisdešimt temų, 
kurios atsispindi ir paveiksle. 
Kviečiu visus apsilankyti mu-
ziejuje ir patiems įvertinti. Ir tai 
– ne paskutinis projektas pildant 
muziejaus ekspoziciją „Kretingos 
dvaro istorija ir kultūra“, – teigė 
D. Šorienė.

Salantų „Bičiuliai“ susitiko su Kretingos senjorais
Vieną penktadienio 

popietę Salantų kultūros 
centre netilo dainos, paš-
nekesiai ir aplodismentai. 
„Bičiulių“ klubas, vado-
vaujamas Adolfo Stanevi-
čiaus, susitiko su Kretingos 
senjorais. 

Susirinkusiuosius linksmino Salantų kultūros centro kapela, vadovauja-
ma Petro Pučkoriaus.

Svečius iš Kretingos ir „Bičiulių“ klubo narius sveikino Adolfas Stanevičius.

Kultūros centro parodų salėje 
buvo surengta Kretingos trečio-
jo amžiaus universiteto studijos 
„Fotoakimirka“ fotografijų paro-
da „Būties dvelksmas“. Parodą 
pristatė ir apie studijos veiklą 
išsamiai papasakojo Stanislava 
Zakličkienė.

Susirinkusius svečius ir „Bi-
čiulių“ klubo narius sveikino 
Salantų kultūros centro kapela, 
vadovaujama Petro Pučkoriaus, 
ir folkloro ansamblis „Sėitu-

va“, vadovaujamas Danutės 
Venckienės.

Dainomis renginį papuošė an-
samblis „Svajonių aidas“, vado-
vaujamas Aloyzo Žilio, šokiais 

linksmino „Gaja“, vadovaujama 
Donatos Lubytės, savo kūry-
bos eiles skaitė Juzefa Jucienė. 
Susitikimą surengusi Angelina 
Paulauskienė kvietė Salantų sen-

jorus įsteigti Trečiojo amžiaus 
universiteto filialą Salantuose.

Renginio organizatoriai po-
pietės dalyviams linkėjo būti 
sveikiems, aktyviems gyvenimo 

kūrėjams, skatino bendrauti, da-
lintis gera nuotaika ir įspūdžiais.
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