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The New 

Museum on 

the Bowery, 

NYC

Hedmark Museum, Norway

Museum of Modern Arab Art, Doha, Qatar

Milwaukee Art Museum

Modern Art 

Museum, 

Texas



Modernaus 

eksterjero 

centras

Louvre, Paryţius

Toronto 

Royal 

Ontario 

Museum 

Šiuolaikinio meno centras

Pompidou, Paryţius



Nestle šokolado muziejus, Meksika

Groningen Museum, Groningen, Olandija



Ekspozicija Išlikimo dvasia Estijos istorijos muziejus, Talinas



Grand Palais, Paryţius

Anselm   Kiefer paroda





Nacionalinė Paryţiaus biblioteka
Laivybos muziejus, San Diego, CA 

Ţemės ir kosmoso centras, Niujorkas



Salvadoro Dali muziejus, Figueres, 

Ispanija



S. Dali muziejus, 

Saint Petersburg,
Florida
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René Magritte muziejus, atidarytas 2009 m. Briuselyje, Belgijoje



Annees 30, Paryţius

Šviesų naktis, 

2008, VilniusVVGŢM





Paroda – saugykla. Eksponatai – skirti teikti ţiūrovui malonumą, sukelti

prisiminimus ir pamąstyti apie matomų objektų vaidmenį mūsų gyvenime. Parodoje

svarbiausią vaidmenį vaidina tik eksponatai, teksto nėra.

Kumu, Talinas

Senovės muziejus Vilniuje



Muziejus – saugykla. 

Bulgary krašto muziejus, 

Tatarstanas



Paroda – istorinė knyga. Eksponatai yra tik istorijos iliustracijos. Svarbiausias vaidmuo

tenka tekstui su schemos, lentelėmis ir nuotraukos, o eksponatas tik papildo tekstą.

Ekspozicija 

Išsigelbėjęs Lietuvos 

žydų vaikas pasakoja 

apie Šoa, VVGŢM



Ekspozicija Gyvenimas abipus Nemuno. Alytus archyvų, bibliotekų ir muziejų 

dokumentuose, Alytaus kraštotyros muziejus



Paroda – mokykla. Eksponatai moko ţiūrovą. Pabrėţiama objektų funkcinė

reikšmė. Kiekvieną eksponatą papildo aiškiai struktūruotas mokomasis tekstas,

iliustracijos, schemos, techninė įranga. Parodos tikslas – didaktinis, suteikti ţinias

apie eksponatą ir aiškiai išdėstyti jo istoriją.

Instrumentų ekspozicija, Grassi muziejus, Leipcigas



Paroda – forumas. Eksponatas yra informacijos nešėjas ir diskusijų objektas, jis

verčia ţiūrovą mąstyti ir kviečia diskutuoti. Parodoje svarbu pabrėţti ne patį

eksponatą, jo funkciją ir individualumą, o simbolinį objekto turinį, per jį atskleisti

bendrą kontekstą ir priversti ţiūrovus diskutuoti aktualiomis socialinėmis, politinėmis,

ekologinėmis ir pan. temomis. Daţniausiai šis tikslas yra pasiekiamas vartojant

asociatyvią kalbą.

René Magritte, 

Tai nėra 

pypkė, 1928



Paroda – svajonių pasaulis. Eksponatai teikia ţiūrovui malonumą ir kuria parodos

estetiką. Teksto parodoje labai maţai, jis turi netrukdyti gėrėtis bendru parodos

vaizdu.

Skulptūrų salė, Vatikano muziejus

Porceliano kolekcija,

Cvingerių rūmai, 

Drezdenas



Paroda – teatras. Eksponatai apeliuoja į ţiūrovo jausmus. Objektai eksponuojami

rekonstruotoje savo laikmečio aplinkoje. Teksto nedaug, jis turi negriauti parodos

teatrališkumo. Ţiūrovų išgyvenimai sukeliami pasitelkus teatrališką kalbą.

Aleksandro Puškino muziejus, Kišiniovas

Bulgary krašto muziejus, 

Tatarstanas



Memorialinis Antano Ţmuidzinavičiaus muziejus

Buto interjeras

Dailininko dirbtuvė

A. Ţmuidzinavičiaus namai



Paroda – naratyvas. Čia eksponatas tampa istorijos liudininku. Parodos svarbiausias

tikslas – papasakoti istoriją. Parodoje vienodas dėmesys skiriamas eksponatui,

tekstui, schemoms, iliustracijoms, techninei įrangai.

Monetų ekspozicija Estijos 

istorijos muziejus, Talinas

Stalo įrankių ekspozicija, Wartburgo pilis

Berlynas



Ekspozicija 

Dviratis ir Lietuva, 

Dviračių muziejus, 

Šiaulių Aušros 

muziejus



Valdovų rūmai, Vilnius



Ekspozicija Provincijos dvaras ir miestas XIX a. vid. - XX a. vid., Ch. Frenkelio vila,

Šiaulių Aušros muziejus



Ekspozicija Šiaulių krašto praeitis nuo seniausių laikų iki XVII a., Šiaulių Aušros muziejus

Ekspozicijos XX a. I pusės knygynas ir Poeto Jono Krikščiūno-Jovaro gyvenamoji 

aplinka (XX a. 6–7 deš. Interjerai) su informaciniais stendais apie poeto gyvenimą ir 

kūrybą, Šiaulių Aušros muziejus



Ekspozicija Sugrįžimai skirta išeivių 

rašytojų gyvenimams 1944-1950 m. 

Vokietijoje ir Austrijoje,  Maironio 

lietuvių literatūros muziejus.

Tekstai, nuotraukos, laiškai ir 

dokumentai paslėpti uţ paveikslų, 

kurie tampa atidaromais stendais.


