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Po karantino – pop muzikos 
festivalių penketukas! 

Pasiilgote renginių, geros muzikos ne iš ekrano? 
Ruoškitės pop muzikos festivaliams! Į Lietuvą po ka-
rantino sugrįžta ne šiaip renginiai, o tarsi feniksas iš 
pelenų kyla tradiciniai pop retro  muzikos festivaliai! 

Prisiminkime populiariau-

sias 80-90 metų Lietuvos – ir 

ne tik! – grupes bei atlikėjus, 

„topinius“ jų kūrinius. Festi-

valių programą organizatoriai 

atiduoda į Jūsų rankas! Jūsų 

balsai nulems, kokios grupės 

ir atlikėjai pasirodys atgims-

tančiuose Baltijos jaunystės, 

Neringos vėtrungių, Jaunimo 

estrados Super 90 ir Pop art 

festivaliuose. Kai kurie iš jų – 

kitais pavadinimais, bet visi – 

su ta pačia gaida!

Festivalių metu į 80-90 me-

tus mus nukels ne tik tų lai-

kų melodijos, bet ir daugiau to 

meto detalių, tačiau staigmenas 

organizatoriai pasilieka rengi-

nių dienoms. 

Pristatomuosius koncertus 

išgirsime įvairiuose Žemaitijos 

miestuose, o festivaliai vyks Pa-

langoje, Juodkrantėje, Klaipėdo-

je, Kaune. 

Festivalius naujam gyvenimui 

iš užmaršties kelia IĮ „Autoradio 

discoteka 80 Super festival“.

„Kai kurių atlikėjų jau nebėra 

su mumis, tad norisi surinkti 

visas mylimas mūsų žvaigždes, 

kad jų gerbėjai ir asmenukes 

su jais pasidarytų, ir išgirstų 

mylimas melodijas“, - sakė vie-

nas iš festivalio organizatorių 

Dmitrijus Pagirėnas. 

Balsuokite už mylimiausias 

grupes ir atlikėjus – Jūsų bal-

sas nulems, ką išvysite festiva-

lio scenoje. 

Prisiminkite naują numerį 

– 1670! 

Siųsdami trumpąją žinutę 

nurodykite festivalio pavadi-

nimą ir grupę ar atlikėją. Vie-

noje žinutėje galite įrašyti ir 

penkis pasirinkimus. 

Iš vieno telefono numerio 

galima išsiųsti 10 trumpųjų 

žinučių. 

Žinutės kaina – 3 eurai. 
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Unikalioje muziejaus parodoje – duoklė 
krašto dievdirbiams

Laima STONKUVIENĖ

Po daugiau nei du mėnesius trukusio karantino 
vėl atvertos Kretingos muziejaus parodų salės durys. 
Parodoje „Amžina kūrybos versmė“ pristatomi  mu-
ziejaus fonduose sukaupti unikalūs darbai, kurių au-
toriams šiemet sukanka apvalios jų mirties ar gimimo 
datos.

Buvo dievdirbių centras
Parodos kuratorė vyriau-

sioji muziejininkė-istorikė 
Danutė Šorienė pasakojo, kad 
Kretingos kraštas Lietuvoje 
išsiskiria koplytėlėmis, kurių 
kitose šalies vietose iš viso 
nebuvo ar buvo daug mažiau. 
Tose koplytėlėse ir buvo sta-
tomos dievdirbių išdrožtos 
skulptūros.      

„Šventųjų skulptūros buvo 
kuriamos tam tikruose cen-
truose, kur gyveno arba, kur 
klajodami po apylinkes, apsi-
stodavo dievdirbiai. Vienas iš 
tokių centrų ir buvo Kretinga 
bei jos apylinkės. Dauguma 
dievdirbių buvo bežemiai ir 
mažažemiai valstiečiai ar mies-
telių gyventojai, kuriems die-
vdirbystė buvo pragyvenimo 
šaltinis. Jie buvo savo „keiste-
nybėmis“ išsiskiriantys iš kitų, 
stebimi, aptarinėjami, tačiau 
gerbiami, vadinami auksaran-
kiais, menininkais iš Dievo ma-
lonės. Manoma, kad šventųjų 

skulptūrėlės po Lietuvą plito 
būtent iš Kretingos“, – sakė D. 
Šorienė.

Daugiausia dievdirbių skulp-
tūrų  į muziejų pateko iš 1956–
1975 metais masiškai naikin-
tų koplytėlių, koplytstulpių, 
koplyčių. Didelė dalis – kaip 
nežinomų autorių, nes jų kūrė-
jai retai į darbus įrašydavo savo 
vardus, tik kai kuriuos pasisekė 
nustatyti. 

 „Muziejaus fonduose yra 
apie 700 skulptūrų, kurių 
ankstyviausia – 17 amžiaus, 
o daugiausia išliko iš 19 am-
žiaus. Darbai į muziejų pate-
ko skirtingais keliais: vienus 
dovanojo patys kūrėjai dar 
būdami gyvi, kitus perleido 
jiems artimi žmonės, trečius 
pirkome. Šiandien mūsų tiks-
las – atverti muziejaus fondus 
ir parodyti liaudies meistrų 
kūrinius, kad visi galėtų jais 
pasidžiaugti, pamatyti, ko tur-
tingas Kretingos kraštas“, – 
kalbėjo muziejininkė.         

Parodoje eksponuojami šešių skirtingų laikotarpių kūrėjų, kurių daugu-
ma jau iškeliavę anapilin, darbai.   Jolantos Klietkutės nuotr. 

Pristatys ir kitų 
meistrų kūrybą

Pirmojoje Tautodailės me-
tams skirtoje parodoje duoklė 
atiduodama krašto tautodaili-
ninkams, kurių dauguma jau 
yra išėję Amžinybėn. Rodomi 
gražiausi ir įdomiausi Antano 
Klaniaus-Klanevičiaus, Juoza-
po Paulausko, Barboros Jan-
kauskaitės, Juozapo Piauloko, 
Stepono Žiubrio, Genovaitės 
Čejauskaitės darbai.  

Šiemet sukanka 100 metų 
nuo vieno garsiausių Žemaitijos 

dievdirbių A. Klaniaus-Klane-
vičiaus (1830–1920) mirties. Jo 
darbų – koplytėlių, kryžių, alto-
rių – galima rasti ne tik gimto-
joje Grūšlaukėje, bet ir Lietuvos 
muziejuose.

85 metai praėjo nuo iš Ližių 
kaimo kilusio medžio drožėjo J. 
Piauloko mirties (1870– 1935), 
75-eri – kai mirė Grūšlaukės 
krašto dievdirbys J. Paulauskas 
(1860–1945), 20 metų – taip pat 
grūšlaukiškė, sakralinius pa-
veikslus tapiusi B. Jankauskaitė 
(1915–2000), 5-eri – kai ana-
pus iškeliavo šventuosius pie-

šusi kretingiškė G. Čejauskaitė 
(1936–2015).

Medžio drožėjui ir dievdir-
biui kretingiškiui S. Žiubriui 
(1950–2002) šiemet būtų sukakę 
70 metų.

Parodoje eksponuojamos ir 
įdomiausių Kretingos krašto 
mažosios architektūros objektų 
nuotraukos iš muziejaus rinki-
nių, darytos 2008–2009 metais 
vykusių ekspedicijų metu. 

„Senąsias liaudies meistrų 
tradicijas rajone tęsė ir iki šiol 
tęsia kiti krašto meistrai. Žymūs 
ne tik Lietuvoje, bet ir už jos 
ribų, buvo jau taip pat anapilin 
išėję tautodailininkai-medžio 
drožėjai Anicetas Puškorius 
(1911–1994), Juozas Lukauskas 
(1906–1999), Petras Kalenda 
(1904–1986), Alfonsas Skies-
gilas (1919–2009), Bronislovas 
Žymantas (1913–2007), Liudas 
Ruginis (1943–2018). Kretin-
gos muziejus kaupia liaudies 
meno kolekciją, stengiasi jos 
neuždaryti fonduose. Tęsdami 
Tautodailės metams skirtų par-
odų ciklą, ketiname pristatyti 
ir kitų drožėjų darbus. Su Kre-
tingos krašto tradiciniu liaudies 
menu muziejaus lankytojai gali 
susipažinti ne vien teminių par-
odų, bet ir edukacinių progra-
mų metu“, – sakė D. Šorienė.   

Šiandien – 160-asis knygnešio 
iš Imbarės gimtadienis

Šiandien sukanka lygiai 160 metų, kai Imbarėje 1860 
m. gegužės 30 d. gimė kunigas, knygnešys, lietuvybės 
puoselėtojas, kalbininkas, pedagogas Feliksas Sragys.

Į kunigus imbarietis įšventintas 1884 m., būdamas 24 metų.
Prieš I pasaulinį karą kunigavo Vainute, Vaškuose, Saločiuose, 

Mosėdyje, Mesėdžiuose ir kt. 
1910 m. Seinuose išleido knygą „Poteriai, prisakymai ir katekizmas“.
Nuo 1912 m. buvo Lietuvių mokslo draugijos narys, katalikiškos 

draugijos „Motinėlė“ narys.
1919 m. apsigyveno Plungėje, kur nuo 1920 m. buvo vietos Liurdo 

koplyčios rektorius ir nuo 1928 m. – altarista.
1919 m. Plungėje įsteigė iki 1930 m. veikusią akcinę bendrovę 

„Kultūra“, turėjusią steigti Žemaitijoje kultūrines institucijas. Pasi-
rašinėdamas Skambaliuko ir Skambaliūno slapyvardžiais lietuvių 
kalbos klausimais rašė „Vienybėje“, „Viltyje“, „Draugijoje“, „Vado-
ve“, susirašinėjo su rašytoju Vaižgantu, kalbininkais Juozu Balči-
koniu ir Kazimieru Būga. Per pamokas mokiniams mėgo aiškinti 
lietuviškų žodžių reikšmes, ragino juos užrašinėti žodžius, posa-
kius, mįsles. Manoma, kad kartu su mokiniais „Lietuvių kalbos 
žodynui“ pateikė apie 5 000 žodžių. F. Sragys buvo savamokslis 
kalbininkas, todėl K. Būga savo laiškuose patardavo užrašyti sa-
kinius su įdomesniais žodžiais, o vietovardžius tik tuos, kuriuos 
gerai žino, juos sukirčiuoti.

Nuo 1920 m. Plungės „Saulės“ gimnazijoje dėstė lietuvių, vokiečių 
ir lotynų kalbas, redagavo ir rašė bažnytines knygas.

Dirbo knygnešio ir kitokį tautinio žadinimo darbą, už kurį jam 
nuo 1930 m. buvo paskirta 200 Lt mėnesinė pensija.

Mirė 1951 m. sausio 2 d. Plungėje. 
„Švyturio“ inf.


