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Ir dėstytojai, ir studentai – viename asmenyje

Šiemet išsipildė muziejininkų svajonė – sukurta prakartėlė, kurią
sudaro žmogaus ūgio figūros. Ji ne
tik papildys muziejuje sukauptą
prakartėlių kolekciją, bet ją bus
galima eksponuoti viešose miesto
erdvėse, bažnyčiose, kituose miestuose, reprezentuoti Lietuvos dailę
kitose šalyse.
Prakartėlių įrengimo atsiradimas yra siejamas su šv. Pranciškaus
vardu. 1223 m. jis pasiryžo Kalėdas
švęsti ypatingai – pasitelkti prakartėlę kaip vaizdinę priemonę, kuri
padėtų žmonėms įsivaizduoti Dievo
gimimą, ir viską paruošti taip, kaip
buvo Betliejaus kūtelėje Jėzui gimstant. Buvo ruošiamos ėdžios, nešamas šienas, atvesti jautis ir asilas.
Grečio tapo tarytum Betliejus. 1283
m. Arnolfas di Cambio iš marmuro
iškalė aštuonias statulas – pirmąją
mūsų dienas pasiekusią prakartėlę.
Pirmosios mažo formato statulėlės
paplito XVI a. pradžioje Italijoje, kai
jas pradėta naudoti namuose, ne tik
bažnyčiose ar vienuolynuose. Apie
prakartėlių raidą Lietuvoje žinoma
mažai. Manoma, kad į Lietuvą jas
atnešė pranciškonai. Okupacijos
metais jos galėjo būti tik bažnyčiose.
Naujiena Lietuvoje buvo 1998
m. italo verslininko Angelo Frosio
iniciatyva Rokiškio krašto muziejuje prasidėję prakartėlių konkursai.
Yra meistrų, kurie dalyvavo beveik
visose Rokiškio krašto muziejaus
rengtose prakartėlių parodose.
Kiekvienais metais jie nustebina
ieškojimais ir bandymais kitaip
pažvelgti į Kristaus gimimą. Šiuo
metu sukaupta per 130 prakartėlių
kolekcija, kuri eksponuojama muziejaus kluone ir lankoma ištisus
metus. Lietuva dar nebuvo Europos
Sąjungos nare, o šią prakartėlių

D.Kriščiūnienės ir V.Juknienės nuotr.

Kokia būtų šventė be saldumynų? Universiteto lankytojai prikepė jų skanių.
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Kaip galima piešiniais išpuošti drabužius, demonstravo gražios universiteto moterys.

Muzika skambėjo nuo Pojūčių kalno papėdės.

Rokiškio dvaro parke vyko
prakartėlių drožybos pleneras

parodą 2002 m. lankė Europos
Parlamento vicepirmininkas Gvido Podesta. Pačios įdomiausios ir
vertingiausios prakartėlės 2009 m.
buvo eksponuotos Europos kultūros sostinėje Lince (Austrija).
Spalio 6–9 d. Rokiškio krašto
muziejuje vykusio plenero metu iš
ąžuolo skulptūras kūrė Lietuvoje
gerai žinomi drožėjai, pelnę įvairius
tautodailės apdovanojimus, parodų
laureatai ir prizininkai, plenerų ne
tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse
dalyviai: Saulius Lampickas, Adolfas Teresius, Rimantas Zinkevičius,
Artūras Janickas, Gintaras Varnas,
Eduardas Titas ir plenero kuratorius Kęstutis Krasauskas. Pleneras
skirtas etninių tradicijų tęstinumui,
muziejaus savitumui bei patrauklumo didinimui.
Drožėjai turi skirtingą kūrybos
manierą, savitą meninę plastiką ir
stilistiką. Nors ir skirtingo amžiaus,
bet visi patyrę, gerai išmano etnines tradicijas. Plenero kuratoriaus
užduotis – sujungti kūrybinius
sprendimus į bendrą kompoziciją,
konsultuoti drožėjus. Šie autoriai
rokiškėnams gerai pažįstami: jų
sukurtos skulptūros puošia Rokiškio miesto Liongino Šepkos parką,
Rokiškio krašto muziejaus buities
skyrių, kūryba matyta konkursinėse medžio drožėjų, ne tik prakartėlių parodose. Saulius Lampickas,
Adolfas Teresius ir Rimantas Zinkevičius yra tapę Liongino Šepkos
premijos laureatais.
Pagrindinės visoms prakartėlėms būtinos figūros – Marija,
Juozapas ir kūdikėlis Jėzus. Šį
kompozicijos centrą kūrė plenero
kuratorius iš Pasvalio r. Kęstutis
Krasauskas ir garliaviškis Adolfas
Teresius. Saulius Lampickas iš Aly-

Plenero kuratorius Kęstutis Krasauskas ne tik organizavo plenero
darbą, bet ir kūrė šv. Juozapą.

Plenero dalyviai. 1 eilėje iš kairės: Rimantas Zinkevičius, Kęstutis Krasauskas, Adolfas Teresius, Saulius LampicDariaus Baltakio nuotr.
kas; antroje eilėje: Gintaras Varnas, Eduardas Titas, Artūras Janickas.
taus kūrė angelą. Buvo numatyta jį
pavaizduoti tokį pat svarbų kaip ir
pagrindinės figūros, nešantį džiugesį ir šviesą. Antrame plane vaizduojami trys karaliai – Kasparas,
Merkelis ir Baltazaras. Jauniausią
karalių Baltazarą drožė rokiškietis Gintaras Varnas, Panevėžio r.
atstovas Eduardas Titas – Merkelį, o jauniausias plenero dalyvis,
pernai pelnęs „Aukso vainiko“
apdovanojimą – Artūras Janickas
iš Alytaus drožė vyriausią karalių
– Kasparą. Ukmergiškiui Rimantui
Zinkevičiui buvo paskirta užduotis
– išdrožti piemenėlį ir avelę. Svarbiausia tai, kad prakartėlė kurta su
dideliu užsidegimu ir nuoširdumu.
Ji turėtų teikti džiaugsmą rokiškėnams ir svečiams ištisus metus,
nes bus eksponuojama muziejaus
kluone, o prieš šventes – Rokiškio

S.Lampickas. Angelas.

miesto aikštėje ar bažnyčioje.
Ateityje bus planuojama prakartėlę nuspalvinti, pagyvinti ir
organizuoti tęstinį plenerą, kurio
metu bus drožiami gyvūnėliai ir
kitos figūros.
Šiemet gruodžio mėnesį vyks
tradicinė XVII prakartėlių paroda. Muziejus jau laukia prakartėlių
kūrėjų, kurie visada nustebina savo
išmone. Kalėdiniu laikotarpiu bus
organizuojami ir kiti renginiai: edukacinės programos ne tik vaikams,
bet ir visai šeimai, veiks Kalėdų paštas. Modernėjantis Rokiškio dvaras
su atnaujintomis ekspozicijomis
tapo mėgstama rokiškėnų ir svečių
vieta, tinkama poilsiui su vaikais.
Čia smagu pasivaikščioti po didelį
parką, stebėti besiganančius danielius, apžiūrėti prakartėles, dalyvauti
įvairiuose edukaciniuose užsiėmimuose. Ir pleneras, ir prakartėlių
paroda bei kalėdiniai renginiai 2020
m. organizuojami pasinaudojant
Europos Sąjungos parama.
2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos
ir Baltarusijos bendradarbiavimo
per sieną programos projektą (ENILLB-1-108) „Nematerialios kultūros ir vietinio istorijos paveldo
išsaugojimas, prieinamumas ir plėtra, gerinant darnų turizmo konkurencingumą Latvijoje, Lietuvoje ir
Baltarusijoje“: „Atraskime regionų
šaknis iš naujo!“ įgyvendina šeši
partneriai: Rokiškio krašto muziejus
(LT), Žiemgalos planavimo regionas
(LV), Polocko apygardos vykdomojo komiteto švietimo, sporto ir tu-

rizmo departamentas (BY), Vilniaus
rajono savivaldybės administracija
(LT), Neretos savivaldybė (LV), Jėkabpilio miesto savivaldybė (LV).
Šio projekto tikslai: skatinti
nematerialiosios kultūros ir vietinės istorijos paveldo išsaugojimą,
prieinamumą 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; vystyti ir skatinti
kultūros bei istorijos paveldą kaip
ilgalaikį kultūrinio turizmo traukos
objektą; skatinti kūrybingą vietinio
kultūros paveldo ir unikalių tradicijų panaudojimą, gerinant sąlygas
kūrybingam industrijų sektoriui.
Projektą finansuoja Europos
Sąjunga. Bendra projekto vertė –
1 031 590,97 Eur, iš jų – Europos Sąjungos lėšų – 928 431,87 Eur (90 %),
10 % – savivaldybių biudžeto lėšos.
Rokiškio krašto muziejui tenkanti
biudžeto dalis – 137 254,97 Eur.
Projekto pradžia – 2019 m. gegužės
14 diena. Projekto pabaiga – 2021
m. gegužės 13 diena.
Šio pranešimo spaudai parengimą iš dalies finansavo Europos
Sąjunga. Už jo turinį atsako tik
Rokiškio krašto muziejus ir jokiomis
aplinkybėmis negali būti laikoma,
kad tekstas atspindi Europos Sąjungos poziciją.
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