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ŠĮ ŠEŠTADIENĮ LIETUVOS DAILĖS MUZIEJUS
SOSTINĖJE IR PAJŪRYJE KVIEČIA
IŠVYSTI MENO ROŽIŲ PRAŽYDĖJIMO TAMSOJE
GROŽĮ

Lietuvos dailės muziejus kviečia šį šeštadienį, gegužės 21 d., kartu pajusti meno rožių
pražydėjimo tamsoje grožį ir jaukiai naktinėti Muziejų nakties renginiuose Vilniuje ir
pajūryje, kur veikia muziejaus padaliniai. Šių metų Muziejų nakties tema – rožės
pražydėjimas tamsoj (pagal Romualdo Granausko pjesės pavadinimą).
Vilniuje nuo 18 val. duris atvers Vilniaus paveikslų galerija, Nacionalinė dailės
galerija, Radvilų rūmų muziejus, Taikomosios dailės ir dizaino muziejus, Vytauto Kasiulio
dailės muziejus. Klaipėdoje – Prano Domšaičio galerija ir Laikrodžių muziejus. Renginiuose
vyks intriguojantys susitikimai ir pokalbiai, išsamios ekskursijos, įdomūs ir įtraukiantys
edukaciniai užsiėmimai, neužmirštamos koncertinės bei teatrinės programos. Įėjimas į
muziejų ir visi renginiai – nemokami.

Muziejų nakties Lietuvos dailės muziejuje
Programa
Vilniaus paveikslų galerijoje (Didžioji g. 4, Vilnius)
Ekspozicijos ir parodos:
„Lietuvos dailė. XVI a. pab.–XX a. pr.“
„Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai“
Tarptautinė dailės paroda „Levas Bakstas. Epocha ir kūryba“
Renginiai:
18 val. „Gyvųjų paveikslų valanda“ su dr. Helmutu Šabasevičiumi ir Vilniaus dailės ir Lietuvos
muzikos ir teatro akademijų studentais.
Gyvieji paveikslai – mėgėjų ar profesionalių aktorių inscenizuojamos statiškos įvairaus turinio
kompozicijos, dažnai lydimos muzikos ar deklamacijos. Ši kūrybos forma, Europoje populiari
nuo XVIII a. pabaigos, dažna ir XIX–XX a. pradžios Lietuvos mėgėjiškoje bei profesionalioje
pramoginėje kultūroje. Ja domėjosi žinomi dailininkai Jonas Rustemas, Ferdinandas Ruščicas
ir kt. Renginyje bus rodomos Vilniaus dailės ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijų studentų
gyvųjų paveikslų, sukurtų pagal Vilniaus paveikslų galerijoje saugomus XVII–XIX a.
Lietuvos dailininkų kūrinius, fotografijos.

20 val. Vaidoto Aukštaičio fotografijų parodos „Rožės“ pagal poeto Rainerio Maria‘os Rilke‘ės to
paties pavadinimo eilėraščių ciklą pristatymas. Aktorė Birutė Mar skaitys poeto eiles, o
senovinių rožių vaizdai nukels į poeto gyventą laikmetį. Muzikuos fleitininkė Marija
Račkauskaitė ir M. K. Čiurlionio menų mokyklos 5–6 kl. smuikininkų ansamblis (vadovas
Artūras Šilalė, koncertmeisteris Aleksandras Vizbaras).
Galerija dirbs nuo 18 iki 24 val.
Informacija tel. (8 5) 212 42 58
____________________________________________________________________________
Vytauto Kasiulio dailės muziejuje (A. Goštauto g. 1, Vilnius)
Ekspozicijos ir parodos:
Vytauto Kasiulio kūrybos ekspozicija
Paroda „Viktoras Petravičius. Kūrybos koordinatės“
Renginiai:
18.30 val. koncertas „Muzika rožės žydėjimui“.
Gros jaunų ir talentingų muzikantų šeima: Jonas Maknickas (smuikas), Julius Maknickas
(violončelė), Greta Maknickaitė (smuikas), Justas Maknickas (fortepijonas), Ignas Maknickas
(fortepijonas).
19.30 val. ekskursija po Viktoro Petravičiaus parodą.
21 val. ekskursija po nuolatinę Vytauto Kasiulio kūrybos ekspoziciją
Edukacinė programa „Spalvoti ir grafiški etiudai“
Kūrybinės dirbtuvės vaikams, šeimoms ir suaugusiems
18 val. išbandysime gratažo techniką – kursime spalvotus grafikos darbus, nepamiršdami
improvizacijos laisvės.
20 val. žvalgysimės po Viktoro Petravičiaus parodą ir kursime spalvotus kartono raižinius.
Muziejus dirbs nuo 18 iki 24 val.
Informacija tel. (8 5) 261 67 64
________________________________________________________________________________
Radvilų rūmų muziejuje (Vilniaus g. 24, Vilnius)
Ekspozicijos ir parodos:
„XVI–XIX a. Vakarų Europos dailė“
„Dubingių ir Biržų kunigaikščiai Radvilos“
„Jonas Čeponis: spalvingas žvilgsnis į pasaulį“
Renginiai:
18 val. „Psilikono teatro“ projekto pristatymas.
Miniatiūrinių silikoninių lėlių vaidinimas paremtas Radvilų rūmų istorija, kai 1807 m.
Dominykas Radvila pastatus perdavė „Vilniaus labdarių draugijai“, kovojusiai su
valkatavimu, slaugiusiai neturtingus ligonius, globojusiai vaikus ir senelius. Ekrane atgys XIX

a. pradžios socialinės miesto gyvenimo realijos.
Nuo 19 val. vyks „Psilikono teatro“ kūrybinės dirbtuvės, kurių metu dalyviai bus kviečiami sukurti
šiandienos miestui pritaikytą prieglobsčio viziją. Būtina išankstinė registracija tel. (8 5) 212
14 77 arba el. p. mpc@ldm.lt
Muziejus dirbs nuo 18 iki 24 val.
Informacija tel. (8 5) 212 14 77
______________________________________________________________________________

Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje (Arsenalo g. 3A, Vilnius)
Paroda
„Prieš… ir po…“ Prano Gudyno restauravimo centre restauruotų kūrinių paroda.
Renginiai:
Nuo 18 iki 21 val. su lankytojais bendraus Prano Gudyno restauravimo centro specialistai.
19 val. Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ jaunių choro koncertas.
Meno vadovė Audronė Steponavičiūtė-Zupkauskienė.
22 val. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos merginų choro koncertas.
Vadovai Andrius Gilys ir Tadas Šumskas, koncertmeisterė Tatjana Burlakova. Diriguos
Andrius Gilys bei choro dirigavimo ir didaktikos katedrų studentai.
Programoje Lietuvių ir užsienio kompozitorių kūriniai chorui.
Muziejus dirbs nuo 18 iki 24 val.
Informacija tel. (8 5) 262 80 80
______________________________________________________________________________
Nacionalinėje dailės galerijoje (Konstitucijos pr. 22, Vilnius)
Ekspozicijos ir parodos:
XX–XXI a. Lietuvos dailės ekspozicija
Paroda „Kita epochų sankirta. Lietuvos šiuolaikinis menas iš Lietuvos dailės muziejaus kolekcijos.
1989–2007“
Renginiai:
18 val. kūrybinės šilkografijos dirbtuvės. Dalyviai susikurs piešinius, kuriuos persikelti ant
atsinešto rūbo galės naudodami dažus, keičiančius spalvą šviesoje ir tamsoje.
19 val. ekskursija po nuolatinę XX–XXI a. Lietuvos dailės ekspoziciją.
19.30 val. eksperimentinė projekto „Jaunas muziejus“ ekskursija po nuolatinę galerijos ekspoziciją.
20 val. ekskursija po parodą „Kita epochų sankirta“.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 5) 219 59 61 arba el. p. edukacija@ndg.lt
Galerija dirbs nuo 18 iki 24 val.
Informacija tel. (8 5) 219 59 64

Muziejų naktis
Lietuvos dailės muziejaus pajūrio padaliniuose
Palangos gintaro muziejuje (Vytauto g. 17)
Ekspozicijos ir parodos:
Gintaro ir istorinių interjerų ekspozicija
Paroda „Tradicijos ir naujovės. Lietuvos taikomoji dailė ir dizainas iš Lietuvos dailės muziejaus
rinkinių
Renginiai:
18 val. „Saulėlydžio preliudai“. Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos mokytojų ir moksleivių
koncertas.
20 val. „Sauliaus Sondeckio „Nakties serenadų“ rožės“. Rež. Juozo Javaičio dokumentinio filmo
„Maestro. Saulius Sondeckis“ peržiūra.
Nuo 19 iki 24 val. – „Kalbantys eksponatai kviečia susipažinti“. Muziejaus erdvėse lankytojų lauks
muziejininkai su eksponatais. Interjerų ekspozicijoje atskleisime Tiškevičių gobelenų
paslaptis, ieškosime rūmų architekto Franco Švechteno sukurtų puošybos elementų,
skaičiuosime dekore paslėptas rožes. Gintaro ekspozicijoje lankytojai galės rankose palaikyti
natūralius gintaro gabalus, pajusti magišką gintaro galią, pasitikrinti savo papuošalų
autentiškumą.
Patyrinėsime kuršių kultūros palikimą, ieškodami ornamentų raštų žalvario dirbiniuose.
Besidomintieji gamta galės iš arčiau susipažinti su inkliuzais – mikroskopo pagalba
kompiuterio ekrane matysime šimtus kartų padidintus augalus bei vabzdžius.
Muziejus dirbs nuo 18 iki 24 val.
Informacija tel. (8 460) 513 19
______________________________________________________________________________
Laikrodžių muziejuje (Liepų g. 12, Klaipėda)
Ekspozicijos ir parodos:
„Laikrodžių konstrukcijų istorija nuo seniausių laikų iki dabar ir laikrodžių formų raida nuo
renesanso iki moderno“
„Laikrodininko dirbtuvė“, supažindinanti su XVI–XIX a. laikrodžių gamybos, remonto bei apdailos
senoviniais įrankiais
Ilgalaikė paroda „Barokas – stebuklinga Š. Bulio technika“
Ilgalaikė paroda „Laikrodžių muziejaus pastato istorija XIX–XX a.“
Paroda „Istoriniai rūmų laikrodžiai. Iš Andrejaus Balykos kolekcijos“
Saulės laikrodžių ekspozicija muziejaus kiemelyje
Renginiai:
19.30 val. ir 20.15 val. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistų koncertas „Vyrai – iš
Milano, moterys – iš Paryžiaus“ (koncerto trukmė 30 min).

Nuo 21 val. iki 23 val. – šviesos instaliacija „Rožių spalvos naktyje“. Laikrodžių muziejaus
istorinio pastato apšvietimas.
Muziejus dirbs nuo 18 iki 24 val.
Informacija tel.: (8 46) 410 413, 410 417
______________________________________________________________________________

Prano Domšaičio galerijoje (Liepų g. 33, Klaipėda)
Ekspozicijos ir parodos:
Prano Domšaičio kūrybos nuolatinė ekspozicija
Vytauto Kašubos skulptūros ekspozicija „Žmogaus misterija“
Česlovo Janušo tapybos ekspozicija „Prie Baltijos ir prie Atlanto“
Paroda „Nuostabioji žemė. Dailininkai Rytų Prūsijoje. XIX–XX a. pirmos pusės tapyba ir grafika iš
Aleksandro Popovo rinkinio“
Frotažo dirbtuvėlės
Edukaciniai žaidimai
„Gėlių dėlionė“, „Veidrodėli, pasakyk...“, „Kurėnas išplaukia“, „Rami jūra, audringa jūra“ padės
dideliems ir mažiems kitaip pažvelgti į eksponuojamus kūrinius.
Pasakos muziejuje. Kas muziejuje gyvena?
18 ir 20 val. sekama pasaka „Apie geležinį vilką ir Lietuvos kunigaikščių žygius“, kurią įkvėpė V.
Kašubos skulptūros (trukmė 30 min.).
19 ir 21 val. sekama pasaka „Kaip žuvytė vandenyną perplaukė“, kurią įkvėpė Č. Janušo paveikslai
(trukmė 30 min.).
Loterija
Muziejų nakties svečiai kviečiami dalyvauti loterijoje ir laimėti naują leidinį – „Pranas Domšaitis.
Vaizduotės realybė“.
Galerija dirbs nuo 18 iki 24 val.
Informacija tel. (8 46) 410 412
______________________________________________________________________________
Miniatiūrų muziejuje (L. Rėzos g. 3, Juodkrantė, Neringa)
Ekspozicijos ir parodos:
XVI–XX a. pr. miniatiūrų ekspozicija
Lidos Meškaitytės (1926–1993) akvarelinių miniatiūrų paroda
Kūrybinės dirbtuvėlės
„Mažas mažas piešinukas“
Muziejus dirbs nuo 18 iki 24 val.
Informacija tel. (8 469) 533 23

www.muziejunaktis.lt
www.muziejai.lt
www.ldm.lt

Iliustracija: Marijo Nuci dei Fijoris. Gėlės. Iš Lietuvos dailės muziejaus rinkinio

