
 

 

Projektas „Monumentalioji tapyba architektūros labirintuose: 

praeitis ir dabartis“ 

Projekto tikslas. Pasitelkus inovatyvias technologijas, sukurti ir pristatyti aktualią interaktyvią 

edukacinę programą, papildant ja „Virtualią Klaipėdos krašto dailės galeriją“, taip užtikrinant 

informacijos apie nacionalinį kultūros paveldą išlikimą ir prieinamumą kiekvienam. Tokiomis 

priemonėmis ne tik prisidedant prie informacijos apie meną išsaugojimo ir sklaidos, bet ir prie 

sėkmingos jaunimo integracijos į meno lauką, kultūros lauko auditorijos plėtros. 

Terminas: 2019 m. gegužės 1 d. – 2019 m. gruodžio 15 d. 

Projektą finansuoja: Lietuvos kultūros taryba. 

Projektą remia: UAB „Mūsų laikas“. 

Projekto partneriai: VDA Klaipėdos fakultetas, Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros 

centras, Klaipėdos A. Brako dailės mokykla. 

Trumpas projekto pristatymas. Monumentaliosios tapybos populiarumas mūsų dienomis yra 

ženkliai sumažėjęs. Klaipėdiečių architektų teigimu, kažkada buvo laikai, kai projektuojant pastatą 

freskai iš anksto būdavo numatoma vieta, ji buvo tarsi pastato dalis, reikšmingas dekoro ir tautos 

istorinės atminties elementas. Neabejotinai, tai – didelio susikaupimo, atsidėjimo ir darbo 

reikalaujantis menas, tačiau nelabai tvarus ir ne visada ilgaamžis. Todėl itin svarbu jį dokumentuoti 

ir įamžinti. Ne vieną Klaipėdos visuomeninio pastato eksterjerą ar interjerą vis dar puošia vertingos 

freskos, kurių dažnas nėra matęs. Tiesa ir ta, kad dalies sienų tapybos kūrinių jau nėra, laikui bėgant 

jie sunyko. Projekto iniciatoriams kilo idėja sukurti edukacinį filmą „Monumentalioji tapyba 

architektūros labirintuose. Klaipėda“, jį lydinčią interaktyvią paskaitą-ekskursiją ir susitikimų su 

menininkais ciklą. Toks kompleksinis šios temos pristatymas ne tik pasitarnautų jaunimui ir 

pedagogams kaip aktualus ir intriguojantis žinių šaltinis, bet ir garantuotų surinktos informacijos 

išlikimą. Projekto renginiai buvo organizuojami viešose miesto erdvėse ir bibliotekos Meno 

skyriuje (Janonio g. 9, Klaipėda). 

 
 



Pirmoji ekskursija 

Ne vieną Klaipėdos visuomeninio pastato interjerą 

puošia profesionalių monumentaliosios tapybos meistrų 

(Angelinos Banytės, Juozo Vosyliaus, Antano 

Kmieliausko ir kt.) sukurtos klasikinės freskos, kurių 

dažnas nėra matęs ir nieko nežino apie jų kūrėjus. 

Klasikinės freskos aukso amžius – septintasis-aštuntasis 

XX a. dešimtmečiai, kuomet Klaipėdoje buvo sukurti 

patys įspūdingiausi sieninės tapybos kūriniai: A. 

Banytės freska „Menas E. Balsio menų gimnazijoje, A. Banytės ir J. Vosyliaus sgrafitas „Laikas ir 

Klaipėda“ Laikrodžių muziejaus kiemelyje, A. Banytės freska „Medicina“ Klaipėdos 

universitetinėje miesto ligoninėje ir kt. 

Šiuo metu situacija yra gerokai pasikeitusi: pastatai modernėja, architektūroje įsitvirtino stiklas, 

pakito užsakovų skonis, tad tradicinei freskai moderniuose pastatuose neliko vietos. Klasikinės 

freskos amžius, kaip bebūtų gaila, baigiasi, tačiau mūsų uostamiestyje pamažu prigyja kita – street 

art’o (gatvės meno) – tradicija. Senamiesčio erdvėse jau pastebime ne vieną šiuolaikinės sieninės 

tapybos ar neofreskos inkliuzą. Tačiau, ar žinome, kiek tokių objektų mūsų mieste yra ir kaip juos 

rasti? 

Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka vykdė Lietuvos kultūros tarybos 

finansuojamą projektą „Monumentalioji tapyba architektūros labirintuose: praeitis ir 

dabartis“, kurio tikslas – inovatyvių technologijų pagalba sukurti ir pristatyti aktualią interaktyvią 

edukacinę programą, taip užtikrinant informacijos apie nacionalinį kultūros paveldą išlikimą ir 

prieinamumą kiekvienam. Viena iš pagrindinių priemonių, siekiant šio projekto tikslo buvo 

pažintinės ekskursijos, skirtos plačiajai visuomenei. 

Todėl 2019 m. rugsėjį bibliotekos Meno skyrius pradėjo ekskursijų ciklą „Monumentalioji tapyba 

architektūros labirintuose“, kurio tikslas – supažindinti visuomenę su klasikinėmis freskomis 

įvairiuose visuomeninių pastatų interjeruose ir šiuolaikine sienine tapyba bei neofreskomis miesto 

erdvėse. 

Pirmoji ekskursija vyko 2019 m. rugsėjo 14 d. (šeštadienį) 11.00 val. 

Rinkomės Marijos Taikos Karalienės bažnyčios kieme (Rumpiškės g. 6). 

Ekskursiją vedė architektas Vladas Balsys. 
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Kelionės maršrutas: Marijos Taikos Karalienės bažnyčia, Friedricho pasažas, Turgaus aikštė, Pilies 

- Daržų gatvės ir ekskursiją užbaigsime prie sieninio piešinio „Senamiesčio planas“, esančio 

Turgaus g. 21. 

Ekskursijos metu susitikome su freskų ir neofreskų autoriais ir sumanytojais. 

 

Renginio akimirkos 

 

„Monumentalioji tapyba architektūros labirintuose: praeitis ir dabartis“ II 
ekskursija 

Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto 

viešosios bibliotekos Meno skyrius tęsdamas ekskursijų 

ciklą „Monumentalioji tapyba architektūros 

labirintuose: praeitis ir dabartis“ ir rugsėjo 28 d. 11.00 

val. klaipėdiečius kvietė į antrąją ekskursiją, kurios metu 

išsamiai susipažinome su tapytojų Juozo Vosyliaus ir 

Angelinos Banytės monumentaliosios tapybos kūriniais 

Laikrodžių muziejaus kiemelyje (sgrafitas „Laikas ir 

Klaipėda“, bendraautorius – muziejaus direktorius, dizaineris Romualdas Martinkus) ir Klaipėdos 

universitete (A. Banytės sieninės tapybos kompozicija „Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos didieji“ ir 

J. Vosyliaus „Švyturio statyba“ KU Senato posėdžių salėje). 

Taip pat aplankysime brolių Algirdo ir Remigijaus Gataveckų neofreską „Mergaitė“ (Šaulių gatvė), 

Artūro Nikitino „Mėmelio panoraminį piešinį“ (Malūnininkų g.13) ir ekskursiją užbaigėme prie 

Tado Vincaičio – Plūgo neofreskos „Seserys“ (Gulbių gatvė). 

Ekskursija nemokama. Rugsėjo 28 d. 11.00 val. rinkomės prie Laikrodžių muziejaus, Liepų g. 

12. 

Ekskursijos vadovas – architektas Vladas Balsys. 

Įvyko susitikimai su kūrinių autoriais ir sumanytojais. 
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Išvažiuojamoji ekskursija į Laukžemės ir Šventosios bažnyčias  

Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio 

Kanto viešosios bibliotekos Meno skyrius 

tęsdamas ekskursijų ciklą „Monumentalioji 

tapyba architektūros labirintuose: praeitis ir 

dabartis“ 2019 m. lapkričio 17 d. 

(sekmadienį) 12 val. klaipėdiečius kvietė į 

trečiąją – išvažiuojamąją ekskursiją 

į Laukžemės Šv. apaštalo Andriejaus 

bažnyčią ir Švenčiausios Mergelės 

Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčią 

Šventojoje. 

Pirmiausiai vykome į Laukžemės Šv. Andriejaus bažnyčią (Saulėtekio g. 4), išklausėme mišių, 

apžiūrėjome Juozo Vosyliaus freskas ir važiavome į Švenčiausios Mergelės Marijos Jūrų Žvaigždės 

bažnyčią Šventojoje (Jūros g. 7) apžiūrėti Juozo Vosyliaus 2010 metais sukurtos altorinės freskos 

(13 m. aukščio ir 6 m. pločio, 76 kv.m.) ir 14 religinių paveikslų – kryžiaus kelio stočių, kuriuos 

tapytojas monumentalistas sukūrė 2008 metais. 

Ekskursijoje dalyvavo menininkas Juozas Vosylius. Ekskursijos vadovas – architektas Vladas 

Balsys. 

 

Dokumentinis-edukacinis filmas „Monumentalioji tapyba architektūros 

labirintuose: Klaipėda“ 

Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka 2019 m. įgyvendino klasikinių 

freskų ir šiuolaikinės sieninės tapybos skaitmeninimo projektą, kurio pasekoje sukurtas valandos 

trukmės režisieriaus Algimanto Jarukaičio ir Meno skyriaus vedėjos Birutės Skaisgirienės dviejų 

dalių  dokumentinis-edukacinis filmas „Monumentalioji tapyba architektūros labirintuose: 

Klaipėda“ (režisierius Algimantas Jarukaitis). 

I dalis PRAEITIS:  https://youtu.be/fLAflFcx9XM  

II dalis DABARTIS:  https://youtu.be/D0hM5bc9t4w  
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Interaktyvus žemėlapis – vedlys „Klaipėdos freskos“ 
 

Siekdama archyvuoti, išsaugoti ir įamžinti nykstančius architektūrinės dailės kūrinius,  Klaipėdos 

m. savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka 2019 m. pradėjo skaitmeninti monumentaliąją ir 
taikomąją dailę Klaipėdos miesto ir visos apskrities visuomeniniuose ir sakraliniuose objektuose.  
 

Surinktos medžiagos pagrindu sukurtas interaktyvų žemėlapis – vedlys, kuris  padės jums 
susipažinti Klaipėdos apskrities monumentaliąja ir taikomąją  daile bei šiuolaikine sienine tapyba, 

kuri gražiai įsilieja į dabartinį urbanistinį peizažą ir tampa neatsiejama miesto dalimi. 
 

 

Projektą įgyvendino Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka  

www.biblioteka.lt 
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