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Sv
et
ur – Apie ką rašei, žiūrėdamas į paveikslą?

– Turėjau ištyrinėti šviesą pasirinktame paveiksle – ką gali-
ma pasakyti apie paveikslą pagal nutapytą šviesą, kuri sklinda 
kambarin pro langą? Galima nuspėti, kiek tuomet buvo valandų, 
koks metų laikas, ką veikia toji moteris prie stalo ir daugybę kitų 
svarbių dalykų. Retai tyrinėju šviesą savo kambaryje. Pasirodo 
tai yra įdomu.

– Koks parodos paveikslas tau labiausiai patiko?
– Man patiko tas, kur žvejys miega, o paveikslo kampe nuta-

pytas lipnus musgaudis su keliomis musėmis. Paskui nuėjom 
pažiūrėti daugybės musių, kurias sugavo šiuolaikinis meninin-
kas (kalbama apie Damien Hirst kūrinį iš mirusių musių).

– Kuris muziejus tau labiausiai patinka?
– Policijos muziejus.

– O kokiame muziejuje esi buvęs daugiausia kartų?
– Lousianoje. Su šeima ten šiemet buvome penkis kartus, o 

su mokykla – du.
Louisiana – tikrai sėkminga meno, peizažo ir muziejaus archi-

tektūros sąveika, tapusi populiaria Danijos kultūros pramoga. 
Tai ne šiaip sau laimingas trijų gerų dalykų sutapimas. Tai – pa-
vykusi pastanga atverti muziejų visomis prasmėmis.

Danijoje tai prasideda nuo architektūrinio muziejaus kaip pas-
tato sprendimo. Skaidrios stiklo konstrukcijos atveria Louisia-
nos ir Arken modernaus meno muziejus tiesiog į gamtą, kuri 
paskolina moderniam menui amžinybės dimensiją. 

Teko stebėti, kaip nyksta ribos tarp miesto ir muziejaus Kara-
liškąjame vaizduojamojo meno muziejuje. Šiapus stiklo sienos, 
atsiveriančios tiesiai į miesto parką, sekmadienį vyko džiazo 
koncertas. O anapus, du atsitiktinai pro šalį ėję berniūkščiai, 
netikėtai atsidūrę prieš daugiau nei šimtą koncerto klausytojų, 
sušoko šokį ir krizendami pabėgo. Visi paplojo vientisam pava-
sariui – be šiapus ir anapus. 

Muziejaus neatversi paprastai ir greitai, kaip dėžutės. Ir 
lankytojo nepagausi, kaip D. Hirst drugelio nutepęs drobę 
šviežiu dažu. Renesansinė Andrea Mantegna tapyba atrodo 
aktuali, tarsi rytinio laikraščio antraštė. Ir tai, be abejo, stebuklas, 
kurį gali padaryti Karališkojo vaizduojamojo meno muziejaus 
kuratoriai ir edukatoriai. Didysis stebuklas, kad parodą rengia 
kuratorius, edukatorius ir parodos architektas – visi trys kartu. 
Atviro muziejaus kūrimą galima pradėti nuo bendravimo ir 
bendradarbiavimo.                        

Auksės Petrulienės nuotr.
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Išnašos
1. Damien Hirst (1965) – britų menininkas, įspūdingai 
interpretuojantis šiandienos realybę naudodamas netikėtas ir 
neįprastas priemones – tikrus drugelius, prilipusius prie šlapio 
drobės dažo, muses, deimanto dulkes. Jo kūrinai svarsto esmines 
gyvenimo kategorijas – meilę ir baimę, gyvenimą ir mirtį. 

Lietuvių 
tremties 
pėdsakai – 
Talino 
okupacijų 
muziejuje
Virginija ŠIUKŠČIENĖ

2008 m. spalio 7 d. Okupacijų ir kovų už laisvę muzie-
juje Taline buvo atidaryta Šiaulių „Aušros“ muzie-

jaus paroda „Tremtis“. Joje pristatyti Šiaulių „Aušros“ muziejaus 
tremties ir rezistencijos rinkinio eksponatai bei Juozo Kazlausko 
(1941–2002) fotografijos, sukurtos 1989–1990 m. ekspedicijo-
se Sibire. Paroda veikė iki 2008 m. lapkričio 11 d.

Okupacijų ir kovų už laisvę muziejus Taline – vienas iš naujau-
sių Estijos muziejų, atidarytas 2003 m. birželio 27 d. išeivės iš 
Estijos Olgos Kistler-Ritso iniciatyva. Tai privatus muziejus, ku-
riame pristatoma trijų estų tautos okupacijų ekspozicija: pirmo-
sios sovietų okupacijos 1940–1941 metais, vokiečių okupacijos 
1941–1944 metais ir antrosios sovietų okupacijos, kuri tęsėsi 
nuo 1944 iki 1991 metų. Muziejus buvo įkurtas pagerbti tuos, 
kurie kovojo už laisvę okupacijų metu. Muziejaus pastatas – mo-
dernus stiklo ir betono statinys, kurio išorė ir jaukus, saulėtą die-
ną lyg perregimas vidus kontrastuoja su ekspozicija.

�



49LIETUVOS MUZIEJAI 2008’4

Sv
et
urBendra mūsų tautų praeitis paskatino surengti parodą būtent 

šiame muziejuje.
„Aušros“ muziejaus paroda susidėjo iš dviejų dalių. Pirmo-

ji dalis – „Aušros“ muziejaus tremties ir rezistencijos rinkinio 
eksponatai. Iš gausaus rinkinio buvo atrinkti tremtinių ir politinių 
kalinių naudoti buities daiktai, sukurti rankdarbiai, rašyti laiškai, 
ilgai slėptos ir išsaugotos Lietuvos trispalvės. Eksponatuose 
gausu tautinės simbolikos, jie alsuoja Tėvynės meile ir ilgesiu. 
Tarp eksponatų išsiskiria politinės kalinės Jadvygos Daraškai-
tės Buchtavano lageryje 1950 m. sukurtas siuvinys „Mergaitė 
už grotų“, kuriame išsiuvinėti žodžiai „Kada klaiki naktis sapnų 
ateina austi, mama, tavo beviltišką skausmą aš girdžiu. Norėčiau 
prie tavęs nubėgti, prisiglausti – bet grotos prieš akis – aš verkiu. 
Buchtavanino“. Tremtinių neviltimi dvelkia tremtinės Salomėjos 
Škikūnienės įkapės-mirties marškiniai, kuriuos tremtinė pasisiu-
vo Sibire 1956 m., jau sunkiai sirgdama tuberkulioze ir nebesiti-
kėdama grįžti į tėvynę. Tremties kasdienybę, tėvynės ilgesį byloja 
iš duonos padaryti rožiniai, laiškai ir sveikinimai ant tošies, religi-
nio turinio piešiniai, tokie, kaip „Dievas Tėvas“, „Jėzus Kristus“, 
naudoti lietuvių tremtinių pasidarytame altoriuje, ir daugelis kitų 
įdomių eksponatų.

Antroji parodos dalis – fotografo, kino operatoriaus ir režisie-
riaus Juozo Kazlausko 48 nespalvotos rankiniu būdu spaustos 
fotografijos. Autoriaus pasirinkta tema – išskirtinė, retai sutin-
kama kitų Lietuvos fotografų darbuose. Fotografijose įtaigiai 
perteikta skaudi jo asmeninė patirtis suteikia kūriniams ypatin-
go tikroviškumo. Dažnai atsirasdamas reikiamu laiku reikiamoje 
vietoje, autorius užfiksavo lietuvių tremtinių bei politinių kalinių 
kasdienybę, tragišką likimą menančius lagerių barakų griuvėsius, 
kameras ir karcerius, išlikusius daiktus, vietas, kurios tremti-
niams prievarta tapo namais ir kalėjimu. Šiandien J. Kazlausko 
kūriniai yra vieninteliai, taip profesionaliai ir meniškai įamžinantys 
vieną iš reikšmingiausių ir skaudžiausių lietuvių tautos istorinių 
patirčių, kurių pilietinė auklėjamoji reikšmė yra neabejotina.

„Aušros“ muziejaus paroda „Tremtis“ susilaukė didelio dė-
mesio, estai joje ieškojo bendros skaudžios praeities pėdsakų, 
lankytojai užsieniečiai – nepatirtos praeitis liudijimų.

„Aušros“ muziejaus darbuotojus ir fotografo J. Kazlausko pali-
kimo saugotoją Dalią Kazlauskienę Lietuvos ambasadoje Estijoje 
priėmė ambasadorius Juozas Bernatonis, trečioji sekretorė Eveli-
na Petronė bei Estijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Cecilija 
Rasa Unt. Ambasadorius pakvietė surengti panašią parodą Lietu-
vos ambasadoje Estijoje.         

Šiaulių „Aušros“ muziejaus archyvo nuotr.

�

�

�

�

�

Traits of Lithuanian Exile in the Tallinn Occupations Museum
Virginija ŠIUKŠČIENĖ

7 October 2008 the Museum of Occupations and Fights for 
Freedom in Tallinn has opened Šiauliai “Aušra“ Museum’s 
exhibition “Exile“. The exhibition presents the exhibits from 
Šiauliai “Aušra“ Museum exile and resistance collection as 
well as Juozas Kazlauskas (1941–2002) photographs, shot 
on 1989–1990 during expeditions to Siberia. Exhibition was 
open until 11 November 2008.
The Museum of Occupations and Fights for Freedom in 
Tallinn – is one of the newest Estonia’s museums, opened 
on 27 June 2003 under the initiative of Estonian emigrant 
Olga Kistler-Ritso. That is a private Museum, which presents 
expositions of three Estonian nation’s occupations: the first 
Soviet occupation of 1940–1941, German occupation of 
1941–1944 and the second Soviet occupation, which conti-
nued since year 1944 until 1991. The Museum was founded 
to pay respect to those, who were fighting for freedom du-
ring occupation. The Museum building exterior is a modern 
construction of glass and concrete and its cosy interior, as if 
transparent on a sunny day is in contrast with the exposition.

Šiaulių „Aušros“ muziejaus 
paroda „Tremtis“ Talino 
okupacijų ir kovų už laisvę 
muziejuje

Priėmime Lietuvos ambasadoje Estijoje. Iš kairės: Šiaulių „Aušros“ 
muziejaus Ryšių su visuomene skyriaus vedėja Deimantė Kondrotaitė, 
bibliotekininkė Audronė Tamulienė, Naujausios istorijos sektoriaus vedėja 
Birutė Lukošiūtė, Dalia Kazlauskienė, Lietuvos ambasadorius Estijoje 
Juozas Bernatonis, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriaus pavaduotoja 
Virginija Šiukščienė, Estijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Cecilija 
Rasa Unt


