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D vi po Lietuvą ir užsienio šalis keliaujančios parodos  
 „Smurto kronika: Lietuva 1939–1941 metais“ ir „Karas 

po karo: ginkluotasis antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje 
1944–1953 metais“ 2006 m. lapkričio mėnesį trumpam buvo 
apsistojusios ir Kauno miesto muziejuje. Paminėjus Sausio  
13-ąją, Vasario 16-ąją ir artėjant Kovo 11-ajai, šių dviejų parodų 
apžvalga tampa itin aktuali. Šios datos įpareigoja dar kartą 
atsigręžti į savo tautos praeitį ir prisiminti ilgai ir skausmingai 
trukusią Lietuvos kovą dėl laisvės ir nepriklausomybės.

Aplankius šias dvi parodas kyla klausimas, ar neatsibodo  
Lietuvos gyventojams nesibaigiantis tremtinių skausmo liejimas 
ir partizaninių kovų romantizavimas? Atrodytų, jog tokios paro-
dos yra skirtos tik tiems, kurie vis dar gyvena  tremties ir kovos 
dėl Lietuvos laisvės  prisiminimais. Tačiau taip nėra. Minėtos dvi 
parodos jų autorių dėka suteikia galimybę į 1939–1953 metų Lie-
tuvos istoriją pažvelgti nauju ir įdomiu kampu įvairioms žiūrovų 
grupėms.

Pirmoji paroda „Smurto kronika: Lietuva 1939–1941 me-
tais“, skirta trėmimų, pradėtų 1941 m. birželio mėnesį, 65 metų 
sukakčiai atminti. Parodą parengė Lietuvos gyventojų genocido 
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ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejus, o įvadą 
parodai parašė prof. V. Landsbergis. Eksponuojamos nuotrau-
kos ir dokumentai paimti iš Genocido aukų, Lietuvos naciona-
linio, Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejų rinkinių bei Lietuvos  
centrinio valstybės archyvo ir privačių asmenų. „Smurto kro-
nikos“ ekspozicija, susidedanti iš rašytinių ir vizualiųjų šaltinių, 
susilieja į vientisą faktų ir išgyvenimų koliažą. Kilnojamosios 
parodos pobūdis diktuoja lakonišką, tačiau įtaigų eksponavimo 
būdą. Dokumentai, žemėlapiai, nuotraukos ir istorinės laikotarpio 
apybraižos išdėstytos stačiakampėse plokštumose. Pastarosios 
suskirstytos chronologiniu – teminiu principu. Paroda pradedama 
supažindinant žiūrovą su SSRS–Vokietijos sandėriu, pasirašytu 
1939 m. rugpjūčio 23 d., kurio pasekmės vizualiai išskleidžia-
mos kituose ekspozicijos erdvėje išdėstytuose skyduose ir stiklo 
plokštumose. Pasirinkta parodos medžiaga ir struktūra savotiškai 
nutiesia sąsajas į okupantų represijos struktūrą: lanksčios ir tra-
pios medžiagos primena kintančią okupuotų žmonių būtį, o dūž-
tančio stiklo motyvas – aliuzija į sudaužytus daugelio Lietuvos 
žmonių likimus.

(Tęsinys – 18 p.)



17LIETUVOS MUZIEJAI 2007’1

Pa
ro

dų
 sa

lė
seOn Two Traveling Exhibitions of the Museum of Genocide 

Victims 
Rūta OSTROVSKAJA

The publication presents two exhibitions travelling over 
Lithuania and foreign countries, the “Chronicle of Violence: 
Lithuania in 1939–1941”, and the “War after the War: the 
Armed Anti-Soviet Resistance in Lithuania 1944–1953”, ar-
ranged by the Museum of Genocide Victims of the Genocide 
and Resistance Research Centre of Lithuania.

The first exhibition, the “Chronicle of Violence: Lithuania in 
1939–1941”, is devoted to the 65-th anniversary of deporta-
tions which had started in June, 1941. The introduction to the 
exhibition was authored by professor Vytautas Landsbergis. 
The exposition has photographs and documents from collec-

tions of the Museum of Genocide Victims of the Genocide and 
Resistance Research Centre of Lithuania, the National Mu-
seum of Lithuania, Kaunas Vytautas the Great War Museum, 
Lithuanian Central State Archive and private individuals.

Another exhibition, the “War after the War: the Armed Anti-So-
viet Resistance in Lithuania 1944–1953”, has stands individu-
ally exposing specific stages in the partisan war. Here visitors 
can familiarise themselves with the organization of this war, 
underground publications, partisan insignia of rank, recon-
naissance activities, freedom-fighter munitions and their daily 
activities. A separate stand shows lives of members of the 
resistance movement and their families who were deported to 
Siberia. An eye-catcher is the stand with photographs of fe-
male partisans filling up the entire visual plane and reflecting 
fragments of their participation in freedom fights.
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cistinės Vokietijos įvykdytos Lietuvos okupacijos, liaudies seimo 
rinkimų, Lietuvos „paskelbimo“ socialistine respublika, Lietuvos 
sovietizavimo, Lietuvos kariuomenės likvidavimo, „Juodojo bir-
želio“ ir prasidėjusių masinių trėmimų, SSRS ir Vokietijos karo 
pradžios istorija bei Lietuvos gyventojų netekčių okupacijų me-
tais statistika. Visuose skyduose dominuoja juoda, balta ir raudo-
na spalvos bei dūžtančio stiklo motyvas. Naudojant juodą ir baltą 
spalvas siekiama pabrėžti istorinės medžiagos autentiškumą. 
Raudona spalva čia simbolizuoja dvi Lietuvą ištikusias okupaci-
jas ir jų metu pralietą kraują. Raudona spalva – kraujo simbolio 
elementas, kuris apjungia visus parodoje eksponuojamus objek-
tus, suteikdamas jiems naują prasminį krūvį ir vizualų atspalvį. 
Ekspozicijos erdvę ir joje kabančius PVC tentus paįvairina šalia 
iškabintos ištremtų ar kitas represijas patyrusių šeimų nuotrau-
kos. Pastarosios įrėmintos šilto rusvo tono ir veidrodinio stiklo 
fone. Čia, kaip ir kabančiuose skyduose, sugretinami keli pras-
miniai  ir istoriniai sluoksniai. Šeimų nuotraukos pasirenkamos iš 
laikotarpio, kai jų gyvenimas dar nebuvo pažymėtas grėsmės ir 
netekties ženklais. Tuo tarpu pats nuotraukos paviršius dengtas 
suskilusiu ar „sušaudytu“ stiklu, žyminčiu jau kitą, tragišką Lietu-
vos gyvenimo etapą. Fotografijos mainomos su skydais, o ir pas-
tarieji atsispindi nuotraukų stikle, nužymėdami įamžintų žmonių 
veiduose visą tremties ir netekčių istoriją. Tokią ekspozicijos kon-
cepciją pateikė ir itin sėkmingai įgyvendino dizainerė Skirmantė 
Vaitkevičiūtė kartu su UAB „Ekspozicijų sistemos“.

Chronologiškai ir stilistiškai ekspoziciją „Smurto kronika: Lietuva  
1939–1941 metais“ pratęsia kita paroda – „Karas po karo: 
ginkluotasis antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje 1944–
1953 m.“ Pagrindinę šios kilnojamosios parodos temą jau pa-
sako ekspozicijos pavadinimas, kuris 
gali būti siejamas tiek su laisvės kovos 
sąjūdžiu, tiek su partizanų karine ir or-
ganizacine veikla.

Įvadinį tekstą šiai parodai parašė Lie-
tuvos gyventojų genocido ir rezistenci-
jos tyrimo centro generalinė direktorė 
D. Kuodytė. Parodoje „Karas po karo: 
ginkluotasis antisovietinis pasipriešini-
mas Lietuvoje 1944–1953 m.“ kaban-
tys skydai ir juose pateikta daugialypė 
vizualinė medžiaga formuoja nuosek-
lų ir gana išsamų istorinį pasakojimą, 
leidžiantį žiūrovui susipažinti su par-
tizaninio judėjimo faktais. Minimi ne 
tik kritiniai kovos istorijos faktai, bet 
ir pasakojama apie laisvės kovotojų 
kasdienybę ir buitį. Ekspozicijoje daug 
dėmesio skiriama partizanų, jų šeimų 
ir rėmėjų gyvenimų aprašymui. Nors 
šioje parodoje ir neišvengta partiza-
ninės veiklos romantizavimo, tačiau 
bendras parodos vaizdas liudija nenu-
ginčijamą surinktos ir eksponuojamos 
medžiagos svarbą ir pagarbą kovoju-
siems už Lietuvos laisvę.

Parodoje atskiruose skyduose eks-
ponuojami konkretūs partizaninio 
karo etapai. Čia galima susipažinti su 
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šio karo organizacija, pogrindine spauda, partizanų atributika, 
žvalgybine veikla, kovotojų amunicija ir kasdiene veikla. Atskiras 
stendas atspindi rezistencijos dalyvių ir jų šeimų likimą Sibiro 
tremtyje. Dėmesį patraukia skydas, kuriame moterų partizanių 
nuotraukos, atspindinčios nuotrupas iš jų dalyvavimo laisvės 
kovose. 

Savo spalvine stilistika paroda „Karas po karo: ginkluotasis 
antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje 1944–1953 m.“ tampa 
parodos „Smurto kronika: Lietuva 1939–1941 metais“ tęsiniu. 
Čia taip pat dominuoja juodos, baltos ir raudonos spalvų kolori-
tas, fragmentiškai paįvairintas trispalvių elementu. Parodos eks-
ponatai – fotografijos ir tekstai – koliažo principu komponuojami 
ant foninių slogaus kolorito nuotraukų. Toks spalvinės gamos 
pasirinkimas pabrėžia tragišką partizaninių kovų, trukusių beveik 
visą dešimtmetį, baigtį. Dažnai skyduose fonams pasirenkamos 
stambaus plano nuotraukos, kurios  patraukia žiūrovo žvilgsnį ir 
sukrečiančia praeities realybe. 

Pirmą kartą paroda eksponuota Danijoje 2004 metais. Buvo 
išleistas ir parodos ekspozicijos katalogas lietuvių ir anglų kal-
bomis.

Abiejų parodų skyduose dominuoja ne tik lietuviški eksponatų ir 
istorijos aprašai. Šalia jų pateikti ir tekstinės medžiagos vertimai 
į anglų kalbą, leidžiantys su konkrečiais Lietuvos istorijos faktais 
susipažinti ne tik savo tautiečiams, bet ir užsienio lankytojams.

Aplankęs šias dvi viename muziejuje eksponuojamas parodas, 
prisimeni kasdien rankose vartomą kalendorių ir kai kurias jame 
raudonai pažymėtas datas, kurios šiose parodose įprasmintos 
įtaigiu ir įdomiu tautos istorijos pasakojimu.                             
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