Lietuvos muziejų kelio 5-asis naujienlaiškis

Birželio 16 – 23 d.

Lietuvos muziejų kelias šią savaitę jau tęsiasi Aukštaitijoje.
Birželio 16 d., šeštadienį, Lietuvos muziejų kelio pirmoji stotelė Aukštaitijoje –
Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje. Nuo 12 val. Reibinių k., Skaistgirio sen., Joniškio r.
įsikūrusioje tautosakininko Mato Slančiausko sodyboje-muziejuje lankytojų lauks tradicinė
„Amatų diena“.
Joniškio istorijos ir kultūros muziejus įkurtas 1989 m. Muziejuje saugoma ir eksponuojama
archeologinė, istorinė, etnografinė medžiaga, pasakojanti apie Joniškio krašto istoriją ir kultūrą,
vykdomas menininkų ir mokslininkų, kilusių iš Joniškio krašto darbų populiarinimas.
Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus padalinys – tautosakininko Mato Slančiausko
sodyba-muziejus – atidarytas 1989 m. gegužės 13 d., 1998 m. perduotas Joniškio istorijos ir
kultūros muziejui. 1999 m. čia atnaujinta muziejaus ekspozicija, kurioje buvo eksponuojami M.
Slančiausko ir švietėjiškos ,,Atgajos“ draugijos veiklos istoriją liudijantys daiktai, nuotraukos,
spaudiniai, dokumentai, rankraščių kopijos. Muziejuje taip pat veikia aukštaičių etnografinė
ekspozicija.
„Amatų dienoje“ pirmą kartą dalyvaus Žemaitijos regiono amatininkai, demonstruosiantys
įvairiausius ir įdomiausius amatus. Savo kūrybinius gebėjimus atskleis ir Joniškio rajono
tautodailininkai, pristatysiantys tradicinius liaudies amatus. Kiekvienas šventės dalyvis turės puikią
galimybę susipažinti su amatų subtilybėmis, pasisemti naudingos patirties bei savo rankomis
pasidaryti įvairiausių dirbinių. Renginio metu veiks mugė, kurioje bus galima įsigyti amatininkų
sukurtų unikalių gaminių.
„Amatų dieną“ susiburs kulinarinio paveldo puoselėtojai, siūlysiantys degustuoti kulinarinio
paveldo patiekalus, kurių receptūros sudėtinė dalis – bulvės. Taip pat lauks smagūs žaidimai,
linksmos rungtys ir įdomūs konkursai. Gerą nuotaiką skleis, džiaugtis ir linksmintis kvies šaunūs
kolektyvai: Viekšnių (Mažeikių r.) liaudiškos muzikos kapela „Virventa“, Nemakščių (Raseinių r.)
liaudiškos muzikos kapela ir Naujosios Akmenės kultūros rūmų folkloro ansamblis.
Renginio metu vyks „Geriausio amatininko“, „Įdomiausio amato“, „Šauniausios
šeimininkės“ ir „Gardžiausio kulinarinio paveldo patiekalo“ rinkimai.
Birželio 16 d. Pasvalio krašto muziejus rengs šventę poezijos gerbėjams, Eugenijaus ir
Leonardo Matuzevičių memorialiniame
muziejuje vyks tradicinis poezijos renginys
„Krinčino verdenės“.
Pasvalio krašto muziejus įkurtas 1991 m. Nuo to laiko iki šiol tvarkomi, klasifikuojami
surinkti eksponatai, rūpinamasi jų rinkimu. 1997 m. pradžioje muziejui parinktas nustojusio veikti
kino teatro pastatas, iš esmės rekonstravus jo vidų. 1998 m. rugsėjo viduryje įrengta Krašto
muziejaus ekspozicija.
Pasvalio krašto muziejaus padalinyje – E. ir L. Matuzevičių memorialiniame muziejuje –
įrengta nuolatinė ekspozicija, atspindinti dviejų brolių – poetų Eugenijaus Leonardo Matuzevičių
kūrybinį kelią. Muziejaus sodelyje, kiekvienais metais birželio pabaigoje vyksta tradicinė poezijos
šventė „Krinčino verdenės“. Savo kūrybos poeziją skaito rajono bei kaimyninių Šiaurės Lietuvos
rajonų literatai.

12.00 val. – Šv. Mišios Krinčino šventų apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje.
13.00 val. – poezijos ir muzikos popietė Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių
memorialinio muziejaus sodelyje.
Renginyje dalyvaus ir savo kūryba su susirinkusiaisiais dalinsis poetai Alis Balbierius, Eglė
Juodvalkė, Ramutė Skučaitė, Tomas Taškauskas. Biržų, Kelmės, Pakruojo, Šiaulių literatai,
Pasvalio literatų klubas „Užuovėja“. Popietėje gerą nuotaiką skleis ir susirinkusiuosius džiugins
Krinčino ir Pajiešmenių mokyklų mokiniai, Krinčino kultūros centro vokalinis ansamblis, Pasvalio
krašto studentai.
Birželio 19-20 d., antradienį-trečiadienį, Lietuvos muziejų kelias stabtels Kėdainių
krašto muziejuje.
Kėdainių krašto muziejus – vienas seniausių Lietuvoje, įkurtas 1922 m. 2000 m. muziejus
persikėlė į naujas patalpas – buvusį XVIII–XIX a. karmelitų vienuolyną (Didžioji g. 19), kur
įrengtos naujos ekspozicijų salės. Šiuo metu Kėdainių krašto muziejui priklauso 4 filialai:
Daugiakultūris centras, kunigaikščių Radvilų mauzoliejus evangelikų reformatų bažnyčioje, J.
Paukštelio namai ir V. Ulevičiaus medžio skulptūrų muziejus.
Birželio 19 d., antradienį, 10 val. visi besidomintys Kėdainių miesto istorija kviečiami
apsilankyti nemokamame edukaciniame užsiėmime „Daugiakultūris Kėdainių miestas“
Birželio 20 d., trečiadienį, 10 val. lankytojams bus vedamas nemokamas edukacinis
užsiėmimas „Kėdainių miestietiškoji kultūra“.
Birželio 22-23 d., penktadienį-šeštadienį, renginiai vyks Rokiškio krašto muziejuje.
Rokiškio krašto muziejus įkurtas 1933 m. Šiandien muziejuje sukaupta virš 77 tūkst.
eksponatų. Čia saugoma unikali Rokiškio krašto kultūros ir istorijos medžiaga: gausūs
archeologiniai radiniai, senos knygos, dokumentai ir spaudiniai, numizmatika, dvarų kultūros
vaizduojamosios ir taikomosios dailės eksponatai, vertinga grafų drabužių kolekcija, dvaro
archyvinė medžiaga, fotografijos, senosios ir naujosios tautodailės rinkinių fondas, kuriame
išskirtinę vietą užima garsiausio XX a. Lietuvos dievdirbio Liongino Šepkos drožiniai ir vienintelis
respublikoje prakartėlių rinkinys. Muziejuje vyksta kraštotyrinė tiriamoji, leidybinė, edukacinė ir
parodinė veikla, organizuojami renginiai ir šventės.
Birželio 22–23 d. nuo 10 iki 18 val. visiems iš anksto užsiregistravusiesiems bus
pristatomas edukacinių programų ciklas „Svetingieji savaitgaliai šeimoms dvaro ansamblio
erdvėse“.
Būtina iš anksto užsisakyti tel. (8 458) 31512.
Birželio 23 d., šeštadienį, 12 val. lankytojus pasitiks Utenos kraštotyros muziejus.
Vytauto Valiušio keramikos muziejuje vyks atvirų durų diena „Keramikos ratas“.
Muziejus Utenoje buvo įkurtas 1929 metais. 2000–2001 m. vyko muziejaus kapitalinis
remontas su rekonstrukcija, prasidėjo naujų ekspozicijų rengimas. Muziejuje vykdomas mokslinistiriamasis, leidybinis darbas, vyksta aktyvi parodinė veikla, rengiami edukaciniai užsiėmimai,
kultūriniai renginiai, veikia Archeologijos, Etnografijos ir senosios skulptūros, Amatų ir verslų
ekspozicijos.
12 val. visi atvirų durų dienos dalyviai bus kviečiami į edukacinio filmo „Molio kelias“
peržiūrą.
12.30 val. vyks įdomus ir kiekvieną lankytoją įtraukiantis ekspozicijos pristatymas: Kas yra
keramika? Kam naudojami indai? Ne tik puodai... Tradicinė V. Valiušio keramika. Moderni V.
Valiušio keramika.
13.30 val. renginio dalyviai bus kviečiami aktyviai įsijungti į renginį ir patys išbandyti
inovatyvią edukacinę programą „Keramikos ABC“.
15 val. lankytojus linksmins Užpalių kanklininkų ansamblis „Pasagėlė“.

Informaciją parengė Lietuvos muziejų kelio Aukštaitijoje koordinatorė, Šiaulių „Aušros“
muziejaus Ryšių su visuomene skyriaus kultūrinių renginių koordinatorė Romena Liakaitė (8
601 54427).
Detali „Lietuvos muziejų kelio“ programa skelbiama
Lietuvos muziejų portale www.muziejai.lt
Projekto rengėjas – Lietuvos muziejų asociacija ir 87 muziejai visoje Lietuvoje.
Lietuvos muziejų kelią remia – Kultūros ministerija,
pagrindinis Muziejų metų partneris – Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija.

