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Juodkrantėje  
atkurtas  
Miniatiūrų  
muziejus
Romualdas BUDRYS

2007  m. birželio 26 d., įsibėgėjus  
 vasarai, Juodkrantėje 

atidarytas atkurtas Lietuvos dailės 
muziejaus Miniatiūrų muziejus, kuris šios 
Neringos miesto kurortinės gyvenvietės 
bažnyčioje veikė 1976–1989 m. 

Š is beveik 15 metų Juodkrantėje veikęs Miniatiūrų muziejus  
 eksponavo XVI–XX a. kūrinius ir buvo itin populiari kultūros 

ir meno institucija Lietuvos pajūryje. Vėliau Juodkrantėje 
vasaromis namelyje šalia marių veikdavo tik Juodkrantės parodų 
salė (Lietuvos dailės muziejaus padalinys), kuriame buvo 
eksponuojamos trumpalaikės, tik vasaros laikotarpiu veikusios 
parodos. 

Muziejus atkurtas ne bažnyčioje (ji prasidėjus Atgimimui pagal 
Lietuvoje galiojančius įstatymus atiduota tikintiesiems), o šalia 
jos, kitoje gatvės pusėje, ant marių kranto esančiame istoriniame 
pastate (L. Rėzos g. 3). Yra duomenų, kad šiame name vasaro-
mis apsistodavo Liudvikas Rėza.

Muziejuose eksponuojamos miniatiūros – mažoji tapyba, gra-
fika, skulptūra, taikomoji dailė – tarytum pradingsta greta didelių 
tapybos ir skulptūros kūrinių. Sutelkus jas į atskirą ekspozicinę 
erdvę, visapusiškai atsiskleidžia jų meninė vertė ir žavesys. Jos 
nekonkuruoja tarpusavyje, o tik papildo viena kitą. Kai 1976 m. 
buvo kapitališkai suremontuota nuniokota ir apleista Juodkrantės 
bažnyčia ir įrengėme Miniatiūrų muziejaus ekspoziciją, miniatiū-
ras mūsų visuomenė pamatė kaip ypatingo grožio ir subtilumo 
kūrinius. Klasikinės muzikos koncertai, poezijos vakarai Juod-
krantės bažnyčioje dar labiau paskatino domėtis šiais mažos 
formos kūriniais. 1978 m. architekto V. Vizgirdos sukurtos už-
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daromos vitrinos (koncertų metu jos būdavo uždaromos, kad 
neblaškytų klausytojų dėmesio) dar labiau išryškino ekspozici-
jos unikalumą, o lenktos vitrinų linijos savitai atkartojo pastato 
architektūrą. Miniatiūrų muziejus nuo pat pirmųjų metų buvo 
ypač gausiai lankomas, kaip ir Palangos gintaro muziejus, nors 
įvažiavimas į Kuršių neriją tuo metu buvo itin ribojamas. Pagal 
išlikusius statistinius duomenis žinoma, kad kiekvieną vasarą Mi-
niatiūrų muziejų aplankydavo daugelis į Neringą atvažiuojančių 
poilsiautojų ir turistų. Toks muziejaus lankytojų dėmesys paakino 
vėl atkurti Juodkrantėje Miniatiūrų muziejų, kuris 2007 m. vasarą 
lankytojus pakvietė į šalia bažnyčios, kitoje gatvės pusėje esantį 
istorinį pastatą. XX a. 8-ąjį dešimtmetį šį namą, kurį norėta nu-
griauti, nes poilsio namų „Ąžuolynas“ statytojai nebuvo numatę 
jo palikti, muziejus iš jo ankstesnės vietos perkėlė prie bažny-
čios ir restauravo. Turistai, aplankantys Juodkrantės bažnyčią, 
susipažįstantys su marių pakrantėje sukurtu skulptūrų parku bei 
apžiūrintys Raganų kalną, nuo šiol turės galimybę vėl pamatyti 
šimtus miniatiūrų, taip pat vasaros sezono metu Lietuvos dailės 
muziejaus rengiamas ir Juodkrantėje eksponuojamas parodas. 

Lietuvos dailės muziejaus fonduose saugomi turtingi įvairių 
miniatiūros žanrų rinkiniai, vien medalių – daugiau kaip 1 500 
(Juodkrantėje vienu metu jų eksponuojama apie 200). Muziejuje 
yra nemažai ir Paryžiaus, Peterburgo, Vienos mokyklų meistrų 
tapytų miniatiūrinių portretų, vėduoklių, skulptūrėlių.
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Lidos Meškaitytės miniatiūra 
„Kelias ir takelis“ 1962 m.

Lietuvos dailės muziejaus 
Miniatiūrų muziejus Juodkrantėje

Miniature Museum Reestablished in Juodkrantė
Romualdas BUDRYS

The Director of Lithuanian Art Museum describes Juodkrantė 
Miniature Museum reestablished in June, 2007, which had 
been operating in the Church of this Neringa City SPA settle-
ment in the period since 1976 until 1989. This Juodkrantė 
Miniature Museum which was open for almost fifteen years 
exhibited works of 16th –20-th century  and was especially 
popular culture and art institution in Lithuanian coastal area. 
The article also informs readers about the uniqueness of this 
genre of art. 
The majority of Lithuanian Art Museum miniature collection 
is represented by the portrait miniature having become the 
most important miniature painting type since the mid-18-th-
th century. This summer visitors have seen fans created by 
the 16–19-th century masters of Paris, St. Petersburg, and 
Prague. The restored museum exhibits the painting “Lady 
with a Fan” by B.Ruseckas (of quite a sizeable format) illus-
trating fans and jewelry of Vilnius area ladies. Visitors espe-
cially favor tinted copper carvings illustrating suits of the 
end of the 17-th century – the beginning if the 19-th century. 
The museum visitors have shown quite significant interest to 
miniatures of self-educated artist Lida Meškaitytė exhibited 
in Juodkrantė.
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2007 m. Lietuvos dailės muziejaus 
Miniatiūrų muziejuje Juodkrantėje 

eksponuotos lėlės

Miniatiūra vystėsi pagal savus dėsnius, nors jai įtakos turėjo 
ir tam tikros epochos vaizduojamasis menas, ir mados, ir netgi 
technikos laimėjimai. XIII–XVI a. klestėjusi miniatiūrinė grafika 
užleido vietą klasicizme paplitusiam miniatiūriniam portretui, o 
šis sunyko atsiradus fotografijai, kuri dešimtis kartų pigesnėmis 
priemonėmis pasiekdavo tą patį panašumo efektą. Renesanse 
buvo populiari apvalioji miniatiūrinė skulptūra (įvairios statulė-
lės), o baroko epochoje – vėduoklės, kurių forma, dekoras, me-
džiaga itin priklausė nuo mados; jų būta iš dramblio ar vėžlio 
kaulo, perlamutrinių ir net audeklu aptrauktų medinių. Vienos jų 
stebina subtiliomis spalvomis, žanrinėmis scenomis ar sudėtinga 
ornamentika, kitos – prašmatniu ažūru. 

Kaip ir anksčiau, Miniatiūrų muziejuje lankytojai praėjusią va-
sarą pamatė XVI–XIX a. Paryžiaus, Peterburgo, Prahos meistrų 
sukurtas vėduokles. Atkurtame muziejuje eksponuojama B. Ru-
secko „Dama su vėduokle“ (gana nemažo formato tapybos kūri-
nys) iliustruoja Vilniaus krašto moterų vėduokles ir papuošalus. 
Miniatiūriniai portretai pasižymi kruopščiu piešiniu ir subtiliomis 
spalvomis. Dailininkai dažniausiai juos kurdavo akvarele, įrėmin-
davo į aukso rėmus arba medalionus (brangių medžiagų naudo-
jimas tik pagreitino jų nykimą).

Be portretų, atkurtame muziejuje eksponuojama tapyba ant 
dėžučių, minėtų vėduoklių (šios priklauso ir taikomosios dailės, 
ir tapybos sričiai), taip pat Palecho tapybos pavyzdžiai. 

Bene daugiausia ekspozicijoje yra medalių – memoriali-
nių ir istorinių. Jais įamžinami reikšmingiausi epochos įvykiai,  
asmenybės (mokslininkai, menininkai, visuomenės veikėjai), 
miestai, parodos ir kt. Eksponuojami medaliai atspindi šio meno 
raidą, atskirų meistrų darbą. Išskirtinę vietą ekspozicijoje užima 
F. Tolstojaus medalionai 1812 m. Tėvynės karo tema. F. Tols-
tojus Peterburgo akademijoje įsteigė specialią Medalių katedrą.  
Labai vertinga XVI a. plaketė su Žygimanto Senojo atvaizdu.

Miniatiūrų muziejaus ekspozicijoje yra ir daugiau lietuviš- 
kosios mokyklos darbų (Vilniaus auksakalių cecho dirbiniai, 
minėtas B. Rusecko portretas ir kt.). Daug vietos atkurtoje eks-
pozicijoje skirta lietuviškųjų medalių raidai. 

Ypač lankytojų mėgstami paspalvinti vario raižiniai, vaizduo-
jantys XVII a. pab.–XIX a. pr. kostiumus. Jie ir supažindina su 
kostiumo istorija, jo detalėmis ir atributais, ir atskleidžia karių, 
dailininkų ir kitų profesijų atstovų tipažus. Akį patraukia anglų 
dailininkų plieno raižiniai, užfiksuojantys antikos architektūros 
paminklus. Šią kūrybos sritį finansavo tuometinė antikos pamink- 
lų populiarintojų draugija. Poetišku, kiek romantišku žvilgsniu 
šių raižinių kūrėjai žvelgia ne tik į Europos (Italijos, Graikijos,  
Krymo), bet ir į Afrikos bei Mažosios Azijos paminklus. 

Atkurtame muziejuje nemažai taikomosios dailės pavyzdžių – 
biserio technika (siuvinėjimas spalvotais stikliniais karoliukais) 
sukurtų paveikslėlių, dėžučių, piniginių, porcelianinių ir fajanso 
skulptūrėlių, vazelių, lėkštučių ir puodukų, XIX a. stalo papuoša-
lų, taip pat Meiseno manufaktūroje išlietų gipsinių antikos dievų 
biustų. 

Neringos ypatingos gamtos kultūrine puošmena vėl tapo dau-
giau nei šimtas XVI–XIX a. miniatiūrų tapybos pavyzdžių – peiza-
žų, portretų, religinių, buitinio ir mitologinio žanro kompozicijų, 
atliktų įvairiomis miniatiūrinės tapybos technikomis: tapytų alie-
jiniais dažais ant mažyčių vario ar marmuro plokštelių, akvarele 
ir guašu ant dramblio kaulo ar popieriaus, atliktų lako ar emalio 
tapybos technikomis. 
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Nuo XVIII a. vidurio svarbiausia miniatiūrų tapybos sritimi tapu-
si portretinė miniatiūra sudaro didelę Lietuvos dailės muziejaus 
miniatiūrų rinkinio (čia sukaupta daugiau kaip 70 kūrinių), kuris 
išsamiai pristatomas atkurtame Miniatiūrų muziejuje, dalį. Tai 
rokoko, klasicizmo ir romantizmo stiliaus (dažnai su sentimen-
talizmo priemaiša) kūriniai, tapyti akvarele ir guašu ant dramblio 
kaulo plokštelių (rečiau – ant popieriaus), pasižymintys itin sub-
tiliu atlikimu ir vaizdo grakštumu, kurį dar labiau pabrėžia dailūs 
rėmeliai. Miniatiūros atstovauja skirtingoms mokykloms – pran-
cūzų, austrų, vokiečių, rusų, lenkų ir lietuvių. 

Muziejaus lankytojų didelio susidomėjimo jau sulaukė ir Juod-
krantėje eksponuojamos savamokslės dailininkės Lidos Meškai-
tytės miniatiūros. Jos kūrybos palikimas, saugomas Lietuvos 
dailės muziejuje, Miniatiūrų muziejuje sudaro trečdalį ekspozici-
jos. Lankytojai gali pasigėrėti ypatingo subtilumo L. Meškaitytės 
miniatiūromis, kuriose preciziškai atskleista dailininkės gimtojo 
Antšvenčių kaimo gamta. Tai – tylos pasaulis, švytintis gerumu 
ir taikia ramybe. L. Meškaitytės miniatiūrose pulsuoja akimirkos 
ekspresija, atsiverianti subtiliausiais gamtos ir žmonių pasaulio 
vaizdais. 

Kituose Miniatiūrų muziejaus 
pastatuose 2007 m. vasarą lan-
kytojams buvo pristatytos dvi 
parodos – lietuvių liaudies meno 
paroda „Lėlės ir audiniai“ ir gin-
taro bei jo dirbinių paroda „Gin-
taro miniatiūros“, kurią Lietuvos 
dailės muziejus parengė kartu su  
UAB „Gintaro pasaulis“. 

Miniatiūrų muziejaus ekspozici-
ja Juodkrantėje veikia ištisus me-
tus, trumpalaikės parodos – tik 
kurortinio sezono metu.    
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Antano Lukšėno nuotraukos 


