
2022 m. spalis Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ 

 

 
Mažytė rugsėjo sumaištis baigėsi, prasideda spalis. Besibaigiančių metų 

nuojautos užrašytos geltonuose medžių lapuose – spalis kviečia į vidų ramiems 

pokalbiams, jaukiems vakarams, apmąstymams, rimčiai. 

Šį mėnesį atkartosime žymųjį Lietuvos partizanų desantą, su muzika užbaigsime 

Kultūros muitinę, kviesime pasinerti į fotografijos istoriją ir pasitiksime 

Vėlines. 

 

Spalio 3 d. 13 val. – Lietuvos partizanų – Juozo Lukšos ir jo bendražygių 

desanto rekonstrukcija 

 



Tauragės krašto muziejus „Santaka“ kartu su Lietuvos kariuomene spalio 3 d. 

kviečia į Žygaičius, kur bus atliktas rekonstrukcinis Juozo Lukšos ir jo 

bendražygių desanto šuolis, skaitomi pranešimai. 

PROGRAMA 
 

 

Spalio 10 d. 17 val. – fotografijos paskaita su Tomu Pabedinsku / 

FOTOGRAFIKA 

 

 
 

Spalio 10 d. 17 val. kviečiame į muziejaus Istorijos ekspoziciją, kur Vytauto 

Didžiojo universiteto Šiuolaikinių menų katedros docentas, fotografas, 

fotografijos teoretikas, kritikas ir kuratorius Tomas Pabedinskas paskaitoje 

„Fotogramos istorinė raida ir šiuolaikiniai panaudojimai: technologiniai ir 

kūrybiniai aspektai“ apžvelgs fotografijos ryškiausius fotografijos 20 amžiaus 

kūrėjus.   

Noriu į paskaitą 

 

Spalio 12  d.17 val. – Thomo Manno festivalio kamerinės muzikos vakaras 

 

https://tauragesmuziejus.lt/?nltr=MjU7MjcxO2h0dHBzOi8vdGF1cmFnZXNtdXppZWp1cy5sdC9yZW5naW5pYWkvbGlldHV2b3MtcGFydGl6YW51LWp1b3pvLWx1a3Nvcy1pci1qby1iZW5kcmF6eWdpdS1kZXNhbnRvLXJla29uc3RydWtjaWphLzs7NmY3Y2Q4OTY2ODJlNjQwMDZjMTg0ODMzOWYwN2NlZWQ%3D
https://tauragesmuziejus.lt/?nltr=MjU7MjcxO2h0dHBzOi8vdGF1cmFnZXNtdXppZWp1cy5sdC9yZW5naW5pYWkvZm90b2dyYWZpam9zLXBhc2thaXRhLXN1LXRvbW8tcGFiZWRpbnNrdS1mb3RvZ3JhZmlrYS87Ozc5MGI2NzMwY2UxYzI4MDdlMTU5M2QxN2M1NTE5NDA3


 

Spalio 12 d. 17 val. Tauragės pilies menėse vyks Thomo Manno festivalio 

kamerinės muzikos vakaras, kuriuo uždarysime Kultūros muitinės renginių 

ciklą. Vakaro pabaigoje apdovanosime aktyviausius Kultūros muitinės 

lankytojus, tad su savimi pasiimkite projekto įsteigtus „pasus“. 

Apie koncertą 
 

Spalio 19 d. 17 val.: Artėjant Vėlinėms, spalio 19 d. 17 val. kviečiame į 

muziejaus Etnografijos ekspozicija, kur doc. dr. Laima Anglickienė (Vytauto 

Didžiojo universiteto Kultūrų studijų katedros vedėja, etnologė, folkloristė) 

skaitys pranešimą „Nuo Vėlinių žvakučių šviesos iki mėgavimosi šiurpių 

siaubu: požiūrio į mirtį transformacijos“.  

 

 
 

Noriu į paskaitą 
 

https://tauragesmuziejus.lt/?nltr=MjU7MjcxO2h0dHBzOi8vdGF1cmFnZXNtdXppZWp1cy5sdC9yZW5naW5pYWkvdGhvbW8tbWFubm8tZmVzdGl2YWxpby1rYW1lcmluZXMtbXV6aWtvcy12YWthcmFzLTIvOzsyNWUwOWRiOTgxOTExZDJkZTY2NmM3NDQ0ZWVkYWU0OA%3D%3D
https://tauragesmuziejus.lt/?nltr=MjU7MjcxO2h0dHBzOi8vdGF1cmFnZXNtdXppZWp1cy5sdC9yZW5naW5pYWkvdmVsaXUtbWVudW8tcGFza2FpdGEtYXBpZS1zaXVycGVzLWlyLXZlbGluZXMvOztlOWJjNzAxMWRjMDMzYTU2MTY4ZDQ4MWYyZmFjNGE5YQ%3D%3D


Spalio 20 d. 15 val. – regioninė konkursinė liaudies dailės paroda „Aukso 

vainikas“ 

 

 

Spalio 20 d. 15 val. Tauragės pilies menėse vyks regioninės konkursinės 

liaudies dailės parodos „Aukso vainikas“ uždarymas ir laureatų paskelbimas. 

Kviečiame dalyvauti!Daugiau informacijos 

 

Spalio 24 d. 17 val. – fotografijos paskaita su Vytautu Michelkevičiumi / 

FOTOGRAFIKA 

 
 

Spalio 24 d. 17 val. muziejaus Istorijos ekspozicijoje vyks antroji plenero 

paskaita. Vilniaus dailės akademijos Fotografijos, animacijos ir medijų meno 

katedros vedėju prof. dr. Vytautau Michelkevičiumi. Tarpdisciplininio meno 

atstovas skaitys paskaitą „Fotografija – šiuolaikinio meno karalienė ar 

paleistuvė: nuo 1968-ųjų iki dabar“, kurioje nagrinės postmodernistinės 

fotografijos aspektus.  

Noriu į paskaitą 

https://tauragesmuziejus.lt/?nltr=MjU7MjcxO2h0dHBzOi8vdGF1cmFnZXNtdXppZWp1cy5sdC9yZW5naW5pYWkvcmVnaW9uaW5lLWtvbmt1cnNpbmUtbGlhdWRpZXMtZGFpbGVzLXBhcm9kYS1hdWtzby12YWluaWthcy87OzNkYTY5MmRkMWEyNmRkM2M3ZWRhN2I4Y2Y0MTdhNGRl
https://tauragesmuziejus.lt/?nltr=MjU7MjcxO2h0dHBzOi8vdGF1cmFnZXNtdXppZWp1cy5sdC9yZW5naW5pYWkvZm90b2dyYWZpam9zLXBhc2thaXRhLXN1LXZ5dGF1dHUtbWljaGVsa2V2aWNpdW1pLWZvdG9ncmFmaWthLzs7ZWQ5NTlhYzM5YjQ2MDNkM2I1ODNhMzQ5MzFiZWZmOTU%3D


 

Spalio 25 d. 17 val. 

Paskutiniu dešimtmečiu į Lietuvą plūsta helovyniškos šventės formos, jos 

sparčiai prigyja, ypač jaunimo tarpe mėgstama per Vėlines rinktis šėliones. 

Kviečiame į Tauragės atvirą jaunimo erdvę (Vytauto g. 139, Tauragė), kur kartu 

su etnografe žiūrėsime, o vėliau padiskutuosime apie mirties sampratą ir jos 

įvaizdžius mitologijoje, kine. 

Noriu į filmą 
 

Spalio 26 d. 17 val. 

 

 
 

Viskas prasidėjo nuo seno medinio namo palėpės, kur naujakuriai atrado ten 

anksčiau gyvenusio liuteronų kunigo daiktus – sakralinius paveikslus ir 

skaidres. Artėjant Vėlinėms, spalio 26 d. 17 val. kviečiame į muziejaus 

Etnografijos ekspoziciją, kurioje įvairiausiais aspektais kalbėsime apie mirtį, 

žmogaus išėjimą evangelikų liuteronų tradicijoje ir pasaulėžiūroje.  

Daugiau informacijos 

 

 

Spalio 27 d. 18 val. 

 

 

https://tauragesmuziejus.lt/?nltr=MjU7MjcxO2h0dHBzOi8vdGF1cmFnZXNtdXppZWp1cy5sdC9yZW5naW5pYWkvdmVsaXUtbWVudW8ta28tYmlqb2pvLXRhdm8tbWFtYS87OzFjYzdkYTFmYmMyMDYwMjliMWYwMzA2NzU3ZTFlMTZl
https://tauragesmuziejus.lt/?nltr=MjU7MjcxO2h0dHBzOi8vdGF1cmFnZXNtdXppZWp1cy5sdC9yZW5naW5pYWkvdmVsaXUtbWVudW8tbWlydGllcy1zYW1wcmF0YS1saXV0ZXJvbnliZWplLzs7NmVmNGE1MzZjM2M1ZGY2MzBkOWMyMjI3YzZlNDM1MTE%3D


 

Vėlinių šventė siekia gilią senovę, nemažai tyrinėtojų Vėlines tapatino su 

rudenine Ilgių švente. O Ilgės – mirusiesiems pagerbti skirta senovės lietuvių 

rudens šventė su sudėtinėmis vaišėmis. Artėjant Vėlinėms, spalio 27 d. 18 val. 

kviečiame į ekskursiją po istorines Tauragės kapines.  

Renginys nemokamas. VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS.  

 

Išankstinė registracija 

 
 

Ačiū, kad būnate, skaitote naujienlaiškį, lankote muziejų ir dalyvaujate mūsų 

organizuojamuose renginiuose. Prasmingų įspūdžių! 

____________________ 

https://tauragesmuziejus.lt/?nltr=MjU7MjcxO2h0dHBzOi8vYXBrbGF1c2EubHQvZi9yZWdpc3RyYWNpamEtaS1la3NrdXJzaWphLXBvLWthcGluZXMtcmY5enU4dC9hbnN3ZXJzL25ldy5mdWxscGFnZTs7Yzg0NzdlZDYzMjFhODJjNmJiODM5MzBhNTE5ZGM5MjQ%3D


Tauragės krašto muziejus SANTAKA 

Dariaus ir Girėno g. 5, LT-72215 


