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Jėzaus gimimo, pakeitusio žmogų ir pasaulį, vaizdų randama jau pirmaisiais 
krikščionybės amžiais sarkofagų reljefuose. Tačiau pradžią Prakartėlėms davė XIII a. 
šv. Pranciškaus sukurtas gyvas Kristaus gimimo vaizdinys. Ilgainiui Prakartėlės tapo 
specifiniu meno objektu ir Kalėdų liturgijos atributu. 

Prakartėlė – tai skulptūrinė kompozicija, atkurianti Jėzaus gimimo sceną: grota, 
ėdžiose paguldytas Kūdikėlis Jėzus, šalia jo motina Švč. Mergelė Marija ir šv. Juozapas, 
šalia ėdžių asilas ir jautis. Šią sceną dažnai papildo Kūdikį pasveikinti atėjusių pieme-
nų, Trijų Karalių figūros, avys. Virš grotos, kurią skirtingų tautų tradicija traktuoja kaip 
kaimišką tvartelį, švyti žvaigždė bei džiugią žinią pasauliui skelbia angelai.  

Prakartėlė, kaip erdvinis kūrinys, įvedantis į Jėzaus gimimo tikrovę, kuria spe-
cifinį santykį su prieš du tūkstančius metų atsitikusiu įvykiu. Paprastumu, kartais nai-
vumu ji kelia nuostabos, harmonijos įspūdį, žadina meditaciją. Kristaus gimimas nuo 
amžių vaizduojamas daugybėje meno kūrinių (paveiksluose, bareljefuose ir kt.), bet 
tai nėra Prakartėlės. 

Į Lietuvą Prakartėlės atėjo su krikščionybe. Jų istorija mažai tyrinėta. Žinoma, 
kad jos buvo įrengiamos bažnyčiose, galbūt kartais ir dvaruose, o tarpukary – turtin-
gesniųjų miestiečių namuose. Sovietmečiu, be abejo, jos negalėjo išeiti iš bažnyčių. 
Dabar gi jų atsirado aikštėse, bažnyčių šventoriuose. Šįmet didelė lauko Prakartėlė 
sukurta ir Rokiškyje.

Atgautos laisvės metais šio žanro plėtrą įtakojo Rokiškio krašto muziejuje nuo 
1998 m. rengiami Prakartėlių konkursai, inicijuoti italo verslininko ir dailininko Andže-
lo Frozijo (Angelo Frosio). Kasmet jie sutraukia būrį skirtingo amžiaus ir meistriškumo 
dalyvių. Konkursų dėka atsirado Prakartėlių kolekcija, kuriai įrengta nuolatinė ekspo-
zicija. Kiekvienas konkursas atspindi Prakartėlės kūrimo tradicijas ir naujas interpreta-
cijas, žanro raidą, kūrėjų santykį su šiuo paprastu, bet amžiais nesiliaujančiu intriguoti 
siužetu. 

Šįmet pandemijos ir nerimo ūkanose Kristaus gimimo vaizdas malšina šviesos, 
ramybės, vilties alkį. Todėl įsižiūrėkime į kiekvieną konkursinį darbą, primenantį jaudi-
nančius Evangelijų pasakojimus, bent pro muziejaus langus, nuotraukose ir internete.   

Dr. Alė Počiulpaitė



4 5

Images of the birth of Jesus, who changed man and the world, are found in 
the reliefs of sarcophagi already in the first centuries of Christianity. However, the 
beginning to the Christmas Crib was given with living image of the birth of Christ 
created by st. Francis in XIII century. Eventually, Cribs became a specific art object and 
an attribute of the Christmas liturgy.

The Christmas Crib is a sculptural composition that recreates the scene of the 
birth of Jesus: a grotto, the Baby Jesus laid in the manger, next to him his mother 
Virgin Mary and St. Joseph, a donkey and an ox beside him. This scene is often com-
plemented by the sheep of the shepherds who came to greet the Baby, the figures 
of the Three Kings. Above the grotto, which the tradition of different nations treats as 
a rural barn, shines a star and the angels proclaim good news to the world.  

The  Christmas Crib, as a spatial creation that introduces into the reality of the 
birth of Jesus, creates a specific relationship with what happened two thousand 
years ago. With its simplicity, sometimes naivety, it gives the impression of wonder, 
harmony, and evokes meditation. The birth of Christ has been depicted for centuries 
in many works of art (paintings, bas-reliefs, etc.), but it is not a Crib.

The Cribs came to Lithuania with Christianity. Their history has been little ex-
plored. It is known that they were installed in churches, perhaps sometimes in man-
ors, and in the interwar period – in the homes of richer townspeople. During the 
Soviet era, of course, they could not leave the churches. Now they appear in the 
squares, in the churchyards. This year, a large outdoor Crib was created in Rokiškis as 
well.

In the years of regained independence, the development of this genre has 
been influenced by the Christmas Crib competitions in the Rokiškis Regional Muse-
um, which since 1998 were initiated by Italian businessman and artist Angelo Frosio. 
Each year, they bring together a crowd of participants of different ages and mastery. 
Thanks to the competitions, a collection of the Christmas Cribs  was gathered, for 
which a permanent exposition was installed. Each competition reflects the traditions 
and new interpretations of Crib’s creation, the development of the genre, the rela-
tionship of the creators with this simple but intriguing plot.

This year, in the mist of pandemic and anxiety, the image of the birth of Christ 
alleviates the hunger for light, peace, and hope. So let’s take a look at each of the 
competition entries, reminiscent of exciting Gospel stories, at least through the mu-
seum windows, photos and online. 

Dr. Alė Počiulpaitė

XVII konkursinėje prakartėlių parodoje eksponuojama 50 prakartėlių. Parodos da-
lyviai – iš 12 Lietuvos rajonų ir Latvijos (Neretos savivaldybė). Aktyviausiai dalyvaujantys 
Rokiškio ir Vilniaus rajonų kūrėjai į parodą pristatė po 14 prakartėlių. Uteniškiai ir šiauliškiai 
atvežė po 4 prakartėles. Parodoje 17 prakartėlių, kurtų iš medžio.  Verta pasidžiaugti ištikimų 
šiai parodai meistrų darbais: Vytauto Jackūno (Pasvalys), Adolfo Teresiaus (Kauno r.), Prano 
Petronio (Anykščių r.), Vito Vasiliausko (Vilkaviškio r.), Julijano Gridziuškos (Vilniaus r.), jauno 
drožėjo Tado Sidaravičiaus (Marijampolės savivaldybė), Jono Vasausko (Šiauliai), Eugenijaus 
Rimdžiaus (Pakruojis), Vlado Sutkaus (Šiaulių r.), Alberto Valikonio (Panevėžys) ir kt. kūrybin-
gumu. Parodoje eksponuojamos keraminės prakartėlės traukia akį formos išraiškingumu, at-
likimo technikos įvairove, spalvingumu. Jovita Paukštytė (Utena) sukūrė molio ir lydyto stiklo 
prakartėlę, Jolita Levčenkienė (Utena) – akmens masės daugiafigūrę prakartėlę.  Išradingai 
derintos įvairios gamtinės  medžiagos, naudotas  modelinas, gipso tvarstis, šienas, žolynai, 
meduolių tešla liudija parodos dalyvių kūrybingumą. Šioje parodoje eksponuojama ant deg-
tuko sukurta miniatiūrinė prakartėlė iš modelino. Jos autorė – Anelė Čirūnaitė iš Rokiškio. 
Šiais metais nemažai kolektyvinių darbų, 17 prakartėlių yra sukurta Rokiškio, Vilniaus, Utenos, 
Zarasų rajonų moksleivių ir darželinukų. 28 prakartėlės yra sukurta autorių, dalyvaujančių par-
odoje pirmą kartą. 

* * *

The XVII Christmas Crib competition features 50 cribs. The participants of the exhibi-
tion are from 12 districts of Lithuania and the Republic of Latvia (Nereta municipality). The 
most actively participating creators from Rokiškis and Vilnius districts presented 14 Christ-
mas Cribs to the exhibition. Participants from Utena and Šiauliai brought 4 cribs each. There 
are 17 cribs made of wood in the exhibition. It is worth rejoicing in the works of loyal mas-
ters of this exhibition: Vytautas Jackūnas (Pasvalys), Adolfas Teresius (Kaunas distr.), Pranas 
Petronis (Anykščiai distr.), Vitas Vasiliauskas (Vilkaviškis distr.), Julijanas Gridziuška (Vilnius dis-
tr.), young woodcarver Tadas Sidaravičius (Marijampolės municipality), Jonas Vasauskas (Ši-
auliai), Eugenijus Rimdžius (Pakruojis), Vladas Sutkus (Šiauliai municipality.), Albertas Valikonis 
(Panevėžys) etc. and their  creativity. The ceramic cribs exhibited in competition attract the 
eye with the expressiveness of the form, the variety of completion techniques, and color. 
Jovita Paukštytė (Utena) created a clay and molten glass crib, Jolita Levčenkienė (Utena) cre-
ated a multi-figure crib from cast stone. Ingenious combination of various natural materials, 
modeling clay, cast bandage, hay, herbs, gingerbread dough testify to the creativity of the 
exhibitors. This exhibition features a miniature crib created from modeling clay on a match. 
Its author is Anelė Čirūnaitė from Rokiškis. This year, a number of collective works: 17 cribs 
have been created by schoolchildren and kindergarteners from Rokiškis, Vilnius, Utena and 
Zarasai districts. 28 cribs are created by authors participating in the exhibition for the first 
time.
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EDVARDAS BALTRUŠIS (Rokiškio r. Obelių savarankiško gyvenimo namai), tapyba / painting

GENOVAITĖ ADIKLIENĖ (Utena), keramika / ceramics

LINA ALCHIMAVIČIENĖ 
(Vilnius), medis, dekora-
tyvios medžiagos / wood, 
decorative materials

EGLĖ APŠEGAITĖ (Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija, 5 kl., 
mokyt. Svetlana Voytkevich), keramika, akrilas / ceramics, acrylic
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DUSETŲ MENO MOKYKLOS MOKINIAI (Zarasų r.), 
mokyt. Žaneta Aidietytė, keramika / ceramics

HELENA BAKULO, ANA TAUKIN (Vilniaus r.), gipso tvarstis, viela / cast bandage, wire

BENJAMINAS ČEPĖNAS (Vilniaus r. Avižienių gimnazija, 5 kl., 
mokyt. Česlava Liachovič), gamtinės medžiagos, medis, audinys / natural materials, wood, fabric

ANELĖ ČIRŪNAITĖ (Rokiškis), modelinas / modeling clay
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TADAS SIDARAVIČIUS (Marijampolės savivaldybė), medis / wood

ELŽBIETA FIRSOVA (Rokiškio r. Obelių savarankiško gyvenimo namai), tapyba / painting

AGATA GRANICKA, RENATA KOVALIUK (Vilniaus r.), modelinas / modeling clay
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JULIJANAS GRIDZIUŠKA (Vilniaus r.), medis / wood ANNA IR ALVYDAS GRIŠKEVIČIAI (Vilniaus r.), meduolinė tešla / gingerbread dough

JULIJANAS GRIDZIUŠKA (Vilniaus r.), medis / wood MICHAL JANKOVSKI (Vilniaus r.), medis / wood
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SMILTĖ JUŠKAITĖ (Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centro 
keramikos būrelis, mokyt. Jovita Paukštytė), keramika / ceramics

VYTAUTAS JACKŪNAS 
(Pasvalys), medis / wood
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ALVIDAS PAŠKAUSKAS (Šiauliai), keraminė plyta / ceramic brick JOLITA LEVČENKIENĖ (Utena), 
akmens masė / stoneware
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PRANAS PETRONIS (Anykščių r.), medis / woodPRANCIŠKUS MIEŽIS (Pakruojis), medis / wood

KAZIMIERAS MARTINAITIS 
(Kauno r.), medis, wood
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JOVITA PAUKŠTYTĖ (Utena), keramika, stiklas / ceramics, glass

ZANDA RAGELE (Latvijos Respublika, Neretos savivaldybė), keramika / ceramics

EUGENIJUS RIMDŽIUS (Pakruojis), medis / wood

LIUCIJA ANTANAVIČIŪTĖ (Rokiškio J. Tumo-Vaižganto gimnazija, II gimn. kl., 
mokyt. Loreta Rimšienė), medis, vilna / wood, wool
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LIUDMILA BELOVA, VIKTORIJA PILIBAITYTĖ (Rokiškio J. Tumo-Vaižganto gimnazija, II gimn. kl., 
mokyt. Loreta Rimšienė), medis, audinys / wood, fabric

ADRIANA ČEIKAUSKAITĖ, DEIMANTĖ PALIEKYTĖ (Rokiškio J. Tumo-Vaižganto gimnazija, 
III gimn. kl., mokyt. L. Rimšienė), medis, vilna / wood, wool

GERDA ČEIKAUSKAITĖ, AKVILĖ GASIŪNAITĖ (Rokiškio J. Tumo-Vaižganto gimnazija, IV gimn. kl., 
mokyt. Loreta Rimšienė), medis, audinys / wood, fabric

KORNELIJA KIETYTĖ (Rokiškio J. Tumo-Vaižganto gimnazija, III gimn. kl., mokyt. Loreta 
Rimšienė), medis, keramika, audinys / wood, ceramics, fabric



24 25

VIKTORIJA KUVEIKYTĖ, BEATA SAPAGOVAITĖ, AURELIJA SINIAUSKAITĖ (Rokiškio J. Tumo-
Vaižganto gimnazija, II gimn. kl., mokyt. Loreta Rimšienė), medis, putplastis / wood, foam

EVELINA KULYTĖ, NERINGA MIŠKŪNAITĖ, EVA PETUCHOVAITĖ (Rokiškio J. Tumo-Vaižganto 
gimnazija, II gimn. kl., mokyt. Loreta Rimšienė), medis, vilna / wood, wool

Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ „Žiogelių“ grupės vaikai ir tėvai (vad. Edita Miškūnienė), 
keramika / ceramics

Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ „Boružiukų“ grupės vaikai ir tėvai (vad. E. Miškūnienė), 
keramika / ceramics
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DANUTĖ SAUKAITIENĖ (Marijampolės savivaldybė), šienas, žolynai / hay, herbs

Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ „Drugelių“ grupės vaikai ir tėvai (vad. E. Miškūnienė), 
keramika / ceramics

ASTRA SAVELJEVA, BENITA ZIEMELE (Latvijos Respublika, Neretos savivaldybė), 
tekstilė / textile

LIANA ŠEMIAKINAITĖ (Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija, 6 kl., 
mokyt. Svetlana Voytkevich), plastilinas, kartonas / plasticine, cardboard
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VLADAS SUTKUS (Šiaulių r.), medis / wood ADOLFAS TERESIUS (Kauno r.), medis / wood

JONAS DZVĖGA (Šiauliai), medis / wood
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AUGUSTINAS TERESIUS (Kauno r.), medis / wood

ALBERTAS VALIKONIS (Panevėžys), medis / wood

JONAS VASAUSKAS (Šiauliai), medis / wood

VITAS VASILIAUSKAS (Vilkaviškio r.), medis / wood
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Vilniaus r. Rudaminos F. Ruščico gimnazijos Iga, Igb, IIgb klasių mokiniai 
(mokyt. Renata Utovka), keramika / ceramics

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“ (mokyt. Miroslav Brižis ir Dalia Černienė), 
gamtinės medžiagos, keramika, audinys / natural materials, ceramics, fabric

JANINA VOLEIŠO (Vilniaus r.), gamtinės medžiagos, tekstilė / natural materials, fabric

VšĮ dienos centro „Mes esame“ (Vilnius) lankytojai: JAROSLAV NIKIFOROV, PAULIUS 
MARCINKEVIČIUS, KARINA SENIUT (vad. Elena Salnik, Petras Šimkūnas, Svetlana Urbanavičienė), 

keramika, medis, gamtinės medžiagos / ceramics, wood, natural materials
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ROBERTAS ŽALIUKAS (Rokiškio r.), medis, prakartėlės fragmentai / wood, fragments
Lyvanų meno mokyklos mokinių prakartėlė, eksponuota Lyvanų bažnyčioje (Latvija) /

The Christmas Crib made by students of Līvāni Art School, exhibited at Līvāni Church (Latvia)

Prakartėlė, eksponuota Minske (Baltarusija) / 
The Christmas Crib, exhibited in Minsk (Belarus)
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XVII KONKURSINĖS PRAKARTĖLIŲ PARODOS 
DALYVIAI

THE XVIITH CHRISTMAS CRIB COMPETITIVE 
EXHIBITION PARTICIPANTS

Genovaitė Adiklienė (Utena)
Lina Alchimavičienė (Vilnius)
Eglė Apšegaitė (Vilniaus r. Nemėžio Šv. Rapolo 
Kalinausko gimnazija, 5 kl., mokyt. Svetlana 
Voytkevich)
Edvardas Baltrušis ( Rokiškio r. Obelių savaran-
kiško gyvenimo namai) 
Helena Bakulo, Ana Taukin (Vilniaus r.)
Benjaminas Čepėnas (Vilniaus r. Avižienių gim-
nazija, 5 kl., mokyt. Česlava Liachovič)
Anelė Čirūnaitė (Rokiškis)
Dusetų meno mokyklos mokiniai (Zarasų r.), 
mokyt. Žaneta Aidietytė
Jonas Dzvėga (Šiauliai)
Elžbieta Firsova (Rokiškio r. Obelių savarankiš-
ko gyvenimo namai)
Agata Granicka, Renata Kovaliuk (Vilniaus r.)
Julijanas Gridziuška (Vilniaus r.)
Anna ir Alvydas Griškevičiai (Vilniaus r.)
Vytautas Jackūnas (Pasvalys)
Michal Jankovski (Vilniaus r.)
Smiltė Juškaitė (Utenos vaikų ir jaunimo užim-
tumo centro keramikos būrelis, mokyt. Jovita 
Paukštytė)
Jolita Levčenkienė (Utena)
Kazimieras Martinaitis (Kauno r.)
Pranciškus Miežis (Pakruojis)
Alvidas Paškauskas (Šiauliai)
Jovita Paukštytė (Utena)
Pranas Petronis ( Anykščių r.)
Zanda Ragele ( Latvijos Respublika, Neretos 
savivaldybė)

Eugenijus Rimdžius (Pakruojis)
Rokiškio J. Tumo-Vaižganto gimnazijos moki-
niai, mokyt. Loreta Rimšienė: Liucija Antana-
vičiūtė, Liudmila Belova, Viktorija Pilibaitytė, 
Adriana Čeikauskaitė, Deimantė Paliekytė, 
Gerda Čeikauskaitė, Akvilė Gasiūnaitė, Korneli-
ja Kietytė, Evelina Kulytė, Neringa Miškūnaitė, 
Eva Petuchovaitė, Viktorija Kuveikytė, Beata 
Sapagovaitė, Aurelija Siniauskaitė 
Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ „Žiogelių“ 
grupės vaikai ir tėvai (vad. Edita Miškūnienė)
Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ „Boružiu-
kų“ grupės vaikai ir tėvai (vad. E. Miškūnienė)
Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ „Druge-
lių“ grupės vaikai ir tėvai (vad. E. Miškūnienė)
Danutė Saukaitienė (Marijampolės savivaldybė)
Astra Saveljeva, Benita Ziemele (Latvijos Res-
publika, Neretos savivaldybė)
Tadas Sidaravičius (Marijampolės savivaldybė)
Vladas Sutkus (Šiaulių r.)
Liana Šemiakinaitė (Vilniaus r. Nemėžio Šv. 
Rapolo Kalinausko gimnazija, 6 kl., mokyt. Sve-
tlana Voytkevich)
Adolfas Teresius (Kauno r.)
Augustinas Teresius (Kauno r.)
Albertas Valikonis (Panevėžys)
Jonas Vasauskas (Šiauliai)
Vitas Vasiliauskas (Vilkaviškio r.)
Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“ 
(mokyt. Miroslav Brižis ir Dalia Černienė)
Vilniaus r. Rudaminos F. Ruščico gimnazijos 
Iga, Igb, IIgb  klasių mokiniai (mokyt. Renata 
Utovka)
Janina Voleišo (Vilniaus r.)
VšĮ dienos centro „Mes esame“ (Vilnius) lan-
kytojai: Jaroslav Nikiforov,  Paulius Marcinke-
vičius, Karina Seniut (vad. Elena Salnik, Petras 
Šimkūnas, Svetlana Urbanavičienė)
Robertas Žaliukas (Rokiškio r.)

Prakartėlė, eksponuota Rygos (Latvija) Šv. Jokūbo katedroje /
The Christmas Crib,exhibited at St. Jacob Catholic Cathedral Riga (Latvia)

Prakartėlė, eksponuota Polocke (Baltarusija) /
The Christmas Crib, exhibited in Polotsk (Belarus)
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Prakartėlių drožybos 
plenero dalyviai

Participants
of the Cristmas Crib 

carving plein-air

APIE EUROPOS SĄJUNGĄ / ABOUT EUROPEAN UNION

Europos Sąjungos valstybės narės nusprendė sujungti savo žinias, išteklius ir ateitį. Kartu jos sukūrė stabilu-
mo, demokratijos ir tvaraus vystymosi zoną, išsaugodamos kultūrinę įvairovę, toleranciją ir gerbdamos asmeninę 
laisvę. Europos Sąjunga įsipareigoja pasidalyti savo pasiekimais ir vertybėmis su šalimis ir tautomis už jos ribų.

The Member States of the European Union have decided to link together their know-how, resources and des-
tinies. Together, they have built a zone of stability, democracy and sustainable development whilst maintaining 
cultural diversity, tolerance and individual freedoms. The European Union is committed to sharing its achieve-
ments and its values with countries and peoples beyond its borders.

APIE PROGRAMĄ / ABOUT PROGRAMME

2014–2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną 
programa skatina sinergetinę Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos organizacijų partnerystę 2014–2020 m. laikotarpiu. 
Šios Europos Sąjungos finansuojamos programos strateginis tikslas – stiprinti santykius, ugdyti gebėjimus ir da-
lytis patirtimi tarp Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos žmonių bei organizacijų per kartu įgyvendinamus bendrus 
projektus, kuriais siekiama iš esmės gerinti gyvenimo kokybę pasienio regionuose. Programai skirtas Europos 
Sąjungos finansavimas sudaro 74 milijonus eurų.

The 2014–2020 European Neighbourhood Instrument Cross-border Cooperation Latvia–Lithuania–Belarus Pro-
gramme fosters synergistic partnership of the Latvian, Lithuanian and Belarusian organisations with the financial 
support of the European Union. The strategic goal of the Programme is to strengthen relations, raise capacities 
and share experience among people and organisations through implementation of joined actions, which focus 
on increasing the overall quality of life in the border regions. The EU funding to the Programme is 74 million EUR.

APIE PROJEKTĄ / ABOUT PROJECT

Šio projekto tikslai: skatinti nematerialiosios kultūros ir vietinės istorijos paveldo išsaugojimą, prieina-
mumą ir vystymą gerinant tvarų kultūrinio turizmo konkurencingumą Latvijoje, Lietuvoje bei Baltarusijoje; 
saugoti, ugdyti ir perduoti nematerialiosios kultūros paveldo ir vietinės istorijos žinojimą, įgūdžius, stiprinant 
esančius istorinius ryšius tarp Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos ribų; vystyti ir skatinti kultūros ir istorijos pa-
veldą kaip ilgalaikį kultūrinio turizmo traukos objektą; skatinti kūrybingą vietinio kultūros paveldo ir unikalių 
tradicijų panaudojimą, gerinant sąlygas kūrybingam industrijų sektoriui.

The aims of this project are: to promote the preservation, accessibility and development of intangible cultural 
and local historical heritage by improving the sustainable competitiveness of cultural tourism in Latvia, Lithua-
nia and Belarus; to preserve, develop and transfer knowledge and skills of intangible cultural heritage and local 
history, strengthening the existing historical ties between Latvia, Lithuania and Belarus; to develop and promote 
cultural and historical heritage as a long-term attraction for cultural tourism; to encourage the creative use of 
local cultural heritage and unique traditions by improving the conditions for a creative industrial sector.

2020 m. spalio 6–9 d. Rokiškio krašto muziejuje vyko prakartėlių drožybos pleneras. Jo metu iš ąžuo-
lo skulptūras kūrė žinomi Lietuvos drožėjai. Plenero kuratorius Kęstutis Krasauskas. Pleneras buvo 
skirtas etninių tradicijų tęstinumui, muziejaus savitumui bei patrauklumo didinimui. Prakartėlė teiks 
džiaugsmą rokiškėnams ir svečiams ištisus metus, nes bus eksponuojama muziejaus kluone, o prieš 
šventes – Rokiškio miesto aikštėje. 

The Rokiškis Regional Museum hosted a plein-air of Cristmas Crib carving on 6th–9th  October 
2020. During the plein-air, sculptures were made of oak by well-known Lithuanian carvers. Plein-air 
curator Kęstutis Krasauskas. The plein-air was dedicated to the continuation of ethnic traditions, the 
uniqueness of the museum and the increase of its attractiveness. The Christmas Cribs will bring joy 
to Rokiškis and guests all year round, as they will be exhibited in the museum barn, and before the 
holidays – in Rokiškis city square.
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