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Paroda „Lietuva: kultūra ir 
istorija“ pradėjo kelionę po 
pasaulį 
2008 m. pabaigoje Lietuvos dailės 

muziejus, bendradarbiauda-
mas su Užsienio reikalų ministerija, pradė-
jo įgyvendinti projektą, skirtą Lietuvos var-
do, istorijos ir pasiekimų populiarinimui 
pasaulyje. Įgyvendinant jį, 2009 m. spalio 
29 d. Helsinkyje (Suomija), tarptautiniame 
Vakarų terminale, iškilmingai atidaryta 
Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui 
skirta kilnojamoji paroda „Lietuva: kultūra 
ir istorija“. Paroda yra priskirta Lietuvos 
tūkstantmečio programai kaip ypatingos 
svarbos Lietuvos kultūros palikimo aktua-
linimo ir populiarinimo projektas.

Kilnojamoji paroda „Lietuva: kultūra ir istorija“ aprėpia visą Lie-
tuvos kultūros ir politinę istoriją, pradedant pirmuoju Lietuvos 

vardo paminėjimu 1009 m. Kvedlinburgo šv. Servacijaus vienuo-
lyno analuose ir baigiant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimu, 
valstybės įstojimu į Europos Sąjungą bei NATO. Centrinė parodos 
dalis išryškina pagrindines Lietuvos istorijos epochas – Lietuvos 
Didžiąją Kunigaikštystę, carinės Rusijos okupaciją, tarpukario 
respubliką, nacistinę ir sovietines okupacijas bei nepriklausomy-
bės atkūrimą. Paroda papildoma vizualine informacija (gražiausi 
Lietuvos vaizdai, architektūros šedevrai, kt.). Taip suformuojama 
savita uždara erdvė, lengviau perteikiamas Lietuvos istorijos ir 
kultūros įvaizdis. 

Viena pagrindinių šios parodos funkcijų – ne tik pristatyti 
Lietuvos valstybės istoriją bei kultūrą, bet ir skleisti informaciją 
užsienyje apie Lietuvos tūkstantmečio jubiliejų. Lietuvos kaip se-
nos ir garbingos šalies, turinčios gilias valstybingumo šaknis bei 
gyvuojančios jau tūkstantį metų, įvaizdį atspindės ir parodą lydė-
siantis informacinis leidinys. Jame lankytojai atras visą parodos 
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Exhibition “Lithuania: Culture and History“ has Started a 
World Trip 

At the end of 2008 the Lithuanian Art Museum, in co-ope-
ration with the Ministry of Foreign Affairs, has started the 
implementation of the project, devoted to making the name 
of Lithuania, history and achievements more popular in 
the world. The implementation of it had an ceremonially 
opened exhibition “Lithuania: Culture and History“ at the 
international Western terminal of Helsinki (Finland), opened 
on 29 October 2008 to commemorate the millennium of 
Lithuania’s name. 
The travelling exhibition “Lithuania: Culture and History“  
embraces overall cultural and political history of Lithuania, 
starting with the first mention of Lithuania’s name in the 
Quedlingburg’s St. Servatius’s Monastery Annals in 1009 
and until the restoration of Lithuania’s Independence and 
state’s accession into the European Union as well as the 
NATO. It is planned, that this exhibition, the stands of which 
are prepared in 6 languages (the English, Russian, German, 
Polish, Ukrainian, and Byelorussian) will travel round the 
world for three years (2008–2010). The travelling exhibi-
tion “Lithuania: Culture and History“  is included into the 
millennium of Lithuania programme as  a project special 
to Lithuania’s cultural heritage actualisation and populari-
sation. The project is supported by the Directorate for the 
Commemoration of the Millennium of Lithuania under the 
Auspices of the Office of the President of the Republic of 
Lithuania.
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stendų informaciją. Šis leidinys kaip ir informaciniai lankstukai 
bus dalinamas parodos eksponavimo vietose. 

Suomija tapo pirmąja šalimi, kurioje 2008 m. buvo ekspo-
nuota ši kilnojamoji paroda. Helsinkyje parodą atidarė Lietuvos 
ambasadorė Suomijoje Halina Kobeckaitė, Lietuvos dailės mu-
ziejaus direktorius Romualdas Budrys ir Helsinko uosto direkto-
rius Hekki Nissinen. Čia ji veikė iki 2008 m. lapkričio 14 d. 

Vėliau paroda buvo perkelta į Taliną (Estija) ir 2008 m. gruo-
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Parodos, 2008 m. spalio 29 d. atidarytos Helsinkio 
(Suomija) tarptautiniame Vakarų terminale, 
fragmentas
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džio 3 d. atidaryta Lietuvos ambasadoje. Ją atidarė Lietuvos am-
basadorius Estijoje Juozas Bernatonis, Lietuvos dailės muziejaus 
direktorius Romualdas Budrys. Paroda veikė iki gruodžio 14 d. 
vėliau iš Lietuvos ambasados patalpų buvo perkelta į Estijos na-
cionalinę biblioteką, kur bus eksponuojama nuo 2009 m. sausio 
9 iki 21 d. 

Parodos stendai bus parengti šešiomis – anglų, rusų, vokiečių, 
lenkų, ukrainiečių, baltarusių – kalbomis. Jau padaryti parodos 
stendai, turintys rusiškus tekstus. Tokia paroda nuo 2008 m. 
gruodžio 1 iki 14 d. eksponuota Kišiniovo (Moldova) naciona-
liniame archeologijos muziejuje. Čia ją atidarė Lietuvos amba-
sadorius Moldovoje Vytautas Žalys, Lietuvos dailės muziejaus 
Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė Dalia Rimkūnienė, Moldovos 
kultūros ir turizmo ministro pavaduotojas Ionas Munteanu, Naci-
onalinio archeologijos ir istorijos muziejaus direktorius Eugenas 
Sava. Renginyje dalyvavo Moldovos diplomatinio korpuso ir vie-
tos kultūrinės bendruomenės atstovai. Parodą „Lietuva: kultūra ir 
istorija“ 2009 m. sausio mėnesį planuojama dar eksponuoti Esti-
joje (anglų kalba), Latvijoje (latvių kalba), vasario mėnesį – Jung-
tinėje Karalystė (anglų kalba), Rusijos sostinėje Maskvoje (rusų 
kalba), kovo mėnesį – Belgijoje (anglų kalba), Rusijos mieste 
Sankt Peterburge. Rengiami parodos stendai ir dar keturiomis 
užsienio kalbomis: vokiečių, lenkų, ukrainiečių, baltarusių. Toli-
mesnis parodos eksponavimo grafikas dar derinamas. Planuoja-
ma, kad ji pasieks ir JAV, Japoniją, Ukrainą, Baltarusiją, Vokietiją 
bei daugelį kitų užsienio šalių.

Parodoje Lietuvos istoriją, šiandieninį gyvenimą, tai, kuo mūsų 
valstybė turėtų būti įdomiausia pasauliui, chronologiškai pristato 
28 teminiai stendai: „Lietuvos valstybės atsiradimas“, „Lietuvos 
galybės šimtmetis“, „Lietuvos modernizacija“, „Lietuvos nuos-
mukis“, „Abiejų Tautų Respublika“, „Valstybės sunaikinimas“, 
„Lietuva carų valdžioje“, „Tautinis atgimimas“, „Lietuvos vals-
tybės atkūrimas“, „Tautinė valstybė“, „Nepriklausomybės sute-
mos“, „Antrasis pasaulinis karas“, „Antroji sovietinė okupacija“, 
„Nepriklausomybės atkūrimas“, „Piliakalniai“, „Lietuvos pilys“, 
„Gotika“, „Renesansas“, „Barokas“, „Klasicizmas“, „Vilniaus ka-
tedros lobynas“, „Stebuklingi paveikslai“, „Kryždirbystė“, „Dailės 
atgimimas“, „Vilniaus senamiestis“, „XX a. lietuvių dailė“, „Lietu-
vos tūkstantmetis“, „Lietuva: Kultūra ir istorija. Edukacinė paro-
da, skirta Lietuvos tūkstantmečio jubiliejui“. 
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Parodos koncepciją sukūrė LDM direktorius Romualdas Bu-
drys ir Irena Vaišvilaitė. Konsultantai – Vydas Dolinskas, Mečis-
lovas Jučas, Dalia Kuodytė.

Stendų plakatus sumaketavo dizaino studija „Savas takas ir 
Ko“ (dizainerė Laima Prišmontaitė), atspausdino „Scriptum“. 

Parodai panaudota vaizdinė medžiaga iš Lietuvos dailės mu-
ziejaus, Genocido aukų muziejus, Lietuvos banko muziejaus, 
Lietuvos centrinio valstybės istorijos archyvo, Lietuvos ypatin-
gojo archyvo, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Lietuvos 
mokslų akademijos bibliotekos, Lietuvos nacionalinės Martyno 
Mažvydo bibliotekos, Lietuvos naujienų agentūros, Lietuvos te-
atro, muzikos ir kino muziejaus, Nacionalinio Mikalojaus Kons-
tantino Čiurlionio dailės muziejaus, Pilių tyrimo centro „Lietuvos 
pilys“, Projektavimo ir restauravimo instituto, Raimondo Paknio 
leidyklos, Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus, Vilniaus 
universiteto bibliotekos, Vytauto Didžiojo karo muziejaus, Armé-
museum, Arhiv Republike Slovenije, Archiwum Główne Akt Daw-
nych w Warszawie, Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej, 
Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Muzeum Naro-
dowe w Krakowie, Sächsische Landesbibliothek – Staats- und 
Universitätsbibliothek Dresden. Parodos stendų nuotraukas su-
kūrė fotografai Vytautas Abramauskas, Arūnas Baltėnas, Rolan-
das Ginaitis, Antanas Lukšėnas, Raimondas Malaiška, Raimon-
das Paknys, Paulius Račiūnas, Regine Richter, Artūras Užgailis. 

Planuojama, kad ši paroda po pasaulį keliaus tris metus (2008–
2010). Parodų grafikai derinami su Užsienio reikalų ministerija. 
Lietuvos dailės muziejuje šios parodos parengimu ir pervežimu 
iš vienos valstybės į kitą rūpinasi muziejaus sekretorius strategi-
niam planavimui, muziejaus plėtrai ir vadybai, Vilniaus paveikslų 
galerijos vedėjas Vytautas Balčiūnas bei muziejaus Tarptautinių 
ryšių centro vedėja Dalia Rimkūnienė ir vyr. metodininkas Min-
daugas Šapoka, kuris yra pagrindinis šios parodos kuratorius ir 
stendų tekstų autorius. Projektą remia Lietuvos tūkstantmečio 
minėjimo direkcija.         

Parengė Danutė Mukienė

LR užsienio reikalų ministerijos archyvo nuotr.
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2008 m. spalio 29 d. Helsinkyje (Suomija) parodos atidaryme kalba J. E. nepaprastoji ir įgaliotoji Lietuvos Respublikos ambasadorė Suomijos 
Respublikoje dr. Halina Kobeckaitė


