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Muziejus visada kviečia... 

SUSITIKIMAI
M. Valančiaus ąžuolyne – dar vienas ąžuoliukas

Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejus ir Skuodo rajono Mosėdžio valančiukų kuopa, vadovaujama gimnazijos direktorės pava-
duotojos Virginos Jonkuvienės, aktyviai bendradarbiauja jau beveik du dešimtmečius. Valančiukų kuopa  dalyvauja įvairiose muziejaus projek-
tinėse veiklose, edukacinėse programose ,,Mokomės žaisti senolių žaidimus‘‘, respublikinėje moksleivių M. Valančiaus raštų meninio skaitymo 
šventėje ,,Ištikimi M. Valančiui‘‘. Su paruošta menine programa ir dovanomis skuodiškiai dažnai aplanko Nasrėnų senelių namų gyventojus.

 Šiais metais Mosėdžio valan-
čiukų kuopa, minėdama savo 
veiklos 20-metį, muziejuje ap-
silankė kartu su savo svečiais – 
valančiukais iš Suvalkijos, Dzū-
kijos, Žemaitijos mokyklų ir M. 
Valančiaus blaivybės sąjūdžio 

atstovais. Kartu su Kūlupėnų M. 
Valančiaus pagrindinės moky-
klos bendruomenės nariais jie  
M. Valančiaus ąžuolyne pasodi-
no valančiukų ąžuoliuką, skir-
tą Lietuvos valstybės atkūrimo 
100-mečiui. Iš mokyklų atstovų 

ir garbių svečių rankų į padangę 
kilo balti balandžiai, išskraidinę 
žinią apie gražią ir prasmingą 
valančiukų veiklą. 

Juos į kelionę palydėjo visų 
dalyvių kartu su Salantų kul-
tūros centro Žvainių skyriaus 

vokalinio ansamblio daininin-
kėmis ir instrumentine grupe, 
kuriems vadovauja Antanas 
Žvinklys, sudainuota „Žemėj 
Lietuvos ąžuolai žaliuos‘‘.

Pasodintas ąžuoliukas ir graži 
Lietuvos valančiukų draugystė 

– prasminga dovana Lietuvos 
valstybės šimtmečiui.

Violeta ČĖSNIENĖ 
Vyskupo Motiejaus Valančiaus 

gimtinės muziejaus 
kultūrinės veiklos vadybininkė

M. Valančiaus ąžuolyne oš ir Lietuvos valstybės at-
kūrimo 100-mečiui skirtas ąžuoliukas.

Veiklos 20-metį mininti Mosėdžio valančiukų kuopa muziejuje apsilankė kartu su savo svečiais – valančiukais iš Suvalkijos, Dzūki-
jos, Žemaitijos mokyklų ir M. Valančiaus blaivybės sąjūdžio atstovais.

Literatūrinėje popietėje „Susitikimai“ knygą „Rieda ratai“ pristatė Regi-
na Jasukaitienė, skambėjo poeto Viktoro Rudžiansko eilės.

Parodą pristatė Dangirutė ir Rimgaudas Maleckiai.

Rudenį Kretingos muziejus pasitiko literatūrine popiete „Susitikimai“. Jos metu 
savo naują knygą „Rieda ratai“ pristatė publicistė, mokytoja Regina Jasukaitienė. 

Internetinėje svetainėje knygos.
lt rašoma, kad „autorės riedantys 
ratai skaitytojui nežada egzotiškų 
pasaulio kraštų reginių ir trilerių 
vertų nuotykių bei siužetų. Tie ra-
tai rieda ir niekaip negali išriedė-
ti iš Lietuvos. Net ne visi žmonės 
šiandien gali būti pakalbinti, nes jie 
jau yra kultūros istorijos lauko gy-
ventojai. Neužmiršti ir svarbūs. Kiti 
svarbūs dėl savo veiklos dabarties 
laike, galbūt kai kurie iš jų pateks 
į mūsų kultūros istoriją?... Tačiau 
ne ši problema autorei labiausiai 
rūpi. Visus pokalbius ir kalbėtojus, 
gamtos detales ir kultūros ženklus 
autorė lygiuoja greta, kuri bando at-
sakyti į klausimą – kas mes esame? 
Tolimesniame plane dar girdisi ir – 
kodėl?“.

Renginio metu muziejaus Balto-
joje salėje skambėjo poeto Viktoro 
Rudžiansko eilės, sudėtos į poe-
zijos knygą „Juodoji dėžutė“, kuri 
įvertinta Antano Miškinio premija. 
2002 m. Poezijos pavasaryje V. Ru-
džianskas apdovanotas Salomėjos 
Nėries prizu, 2004 m. pelnė Kauno 
meno kūrėjų asociacijos premiją už 
pokalbių ir esė knygą apie kunigą ir 
poetą Ričardą Mikutavičių „Gyve-
nęs ir mūsų gyvenimus“. Tais pa-
čiais metais už tą pačią knygą gavo 
ir Vytauto Gedgaudo premiją.

Šią popietę vainikavo Rimgaudo 
ir Dangirutės Maleckių fotografijos 
paroda. „Visuose menininkų kūry-
bos laikotarpiuose vyrauja vienin-

ga darbų visuma, fotografijose itin 
svarbi forma ir kompozicija: linijos, 
dėmių išdėstymas, šviesos efektai, 
juodos ir baltos spalvų deriniai, 
plokštuma bei simetrija ir asimetri-
ja, kurios yra viena iš sudėtingiausių 
meninės raiškos priemonių“, – tei-
gia menotyrininkė G. Kuizinaitė.

Rugsėjo 15-ąją muziejuje duris 
atvėrė architekto, tapytojo Edmun-
do Giedrimo jubiliejinė kūrybos 
paroda „Kretingos krašto ženklai“. 
Šioje parodoje eksponuojami do-
kumentai, kai kurių įgyvendintų ar-
chitekto projektų nuotraukos ir  31 
tapytojo paveikslas.

Šiemet jau ketvirtus metus Kre-
tingos muziejuje vyks  Kretingos 
dvaro  menų festivalis „Mėnuo  su 
žvaigžde čia būti norėjo“. Pirmą kar-
tą festivalio metu muziejaus parodų 
salėse nuo spalio 7 d. iki lapkričio 
13 d. bus eksponuojama Vilniaus 
dailininkų grupės „Individualistai“ 
dviejų  narių tapybos paroda.   

„Grupė „Individualistai“ – profe-
sionalių Lietuvos dailininkų grupė, 
1993 m. subūrusi įvairaus braižo, 
skirtingų kartų menininkus, neabe-
jingus savo krašto kultūrai, istorijai, 
jaučiančius prigimtinį ryšį su etni-
nėmis šaknimis ir ieškančius kelių, 
kaip moderniai integruoti pavel-
dėtas tradicijas į šiuolaikinės dailės 
raidą. Pagarbą kultūros tęstinumui 
liudija ir grupės pavadinimas, per-
imtas iš 1939 m. Lietuvoje veikusios 
Individualistų sekcijos, vienijusios 

žymius to meto dailininkus, kurių 
nemaža dalis – arsininkai bei jų 
pasekėjai, padėję modernizmo pa-
grindus nacionalinei Lietuvos dai-
lei“, – rašoma Lietuvos dailininkų 
sąjungos svetainėje.

Muziejuje savo kūrybos darbus 
eksponuos Lietuvos dailininkų są-
jungos nariai  Juozas Pranckevičius 
ir  Svajūnas Armonas. J. Pranckevi-
čius – meno galerijos „Juozas Art“ 
Vilniuje įkūrėjas – žinomas ne tik 
kaip tapytojas, bet ir kaip meno 
mecenatas. Jis surengė apie 30 per-
sonalinių parodų ir dalyvavo 40-
yje grupinių bei apie 60 plenerinių 
parodų, kurios surengtos Italijoje, 
Vokietijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Es-
tijoje, Prancūzijoje, Indijoje, o jo 
darbų įsigijo daugelio pasaulio šalių 
kolekcininkai.

S. Armonas  jau beveik tris de-
šimtmečius aktyviai dalyvauja 
Lietuvos ir užsienio šalių dailės 
gyvenime kaip tapytojas, o taip 
pat yra tarptautinių plenerų, sim-
poziumų organizatorius.  Daili-
ninko kūryba buvo eksponuota 
muziejuose ir galerijose Atėnuo-
se, Tokijuje, Paryžiuje, Berlyne, 
Ankaroje, Maskvoje, Peterburge, 
Kijeve. Jo kūriniai saugomi Lietuvos 
nacionaliniame dailės muziejuje, 
Žemaičių dailės muziejuje Plungė-
je, eksponuojami visuomeniniuose 
interjeruose – Lietuvos Respubli-
kos vyriausybės rūmuose, Vilniaus 
municipalitete, taip pat bankuose, 

viešbučiuose, įvairiose įstaigose, 
privačių kolekcininkų rinkiniuose 
Lietuvoje ir pasaulyje.

Kviečiame apsilankyti muzieju-
je.

Parengė Danutė ŠORIENĖ


