
Parodos organizatoriai
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 

valdovų rūmai (Vilnius, Lietuva)
Jono Pauliaus II kolekcijos muziejus (Varšuva, Lenkija)

Parodos partneriai
Lietuvos Respublikos ambasada Lenkijos Respublikoje

Lenkijos institutas Vilniuje

Parodos globėjai
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas prof. dr. Viktoras Pranckietis

Lenkijos Respublikos Seimo Maršalka Marek Kuchciński
Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis

Vilniaus Arkivyskupas Metropolitas dr. Gintaras Grušas
Varšuvos Arkivyskupas Metropolitas Kardinolas dr. Kazimierz Nycz

Parodos kuratorius 
Marijus Uzorka

Parodos kultūrinės programos koordinatorė
Iveta Jaugaitė 

Parodos edukacijos ir teminės ekskursijos koordinatorė
Lirija Steponavičienė 

Muziejaus darbo laikas
II, III, V, VI 10.00–18.00 val.

IV 10.00–20.00 val.
VII 10.00–16.00 val.

Įsigijusieji muziejaus bilietą gali apsilankyti parodoje „Lietuvos 
krikštas. Voicecho Gersono paveikslas“ bei apžiūrėti nuolatines 

Valdovų rūmų muziejaus ekspozicijas.

Bilietų kainos
Suaugusiesiems – 3,00 Eur

Mokiniams, studentams, senjorams – 1,50 Eur
Mažoms šeimoms (1 suaugusysis ir nepilnamečiai vaikai) – 4,00 Eur
Didelėms šeimoms (2 suaugusieji ir nepilnamečiai vaikai) – 7,00 Eur

EKSKURSIJOS, tel. (8 5) 262 0007, el. p. ekskursijos@valdovurumai.lt
EDUKACIJA, tel. (8 5) 261 7445, el. p. edukacija@valdovurumai.lt
RENGINIAI, tel. (8 5) 262 0067, el. p. renginiai@valdovurumai.lt

www.valdovurumai.lt
Vilnius 2017

2017 m. rugsėjo 26 – gruodžio 10 d.
Nacionalinis muziejus 
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2017 m. spalio 13 d., penktadienis, 18 val.

Vieša paskaita „Voicecho Gersono paveikslas 
Lietuvos krikštas: realybė ir � kcija“

Istorikas EIMANTAS GUDAS
(Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
valdovų rūmai)

2017 m. lapkričio 2 d., ketvirtadienis, 19 val.

Edukacinis koncertas „Bažnytinio choro samprata, misija ir 
raida Krikščionių bažnyčios apeigose“

Choras „ĄŽUOLIUKAS“ 
(meno vadovas VYTAUTAS MIŠKINIS, 
dirigentas LINAS BALANDIS) 

Lektorius kun. dr. VILIUS SIKORSKAS

2017 m. lapkričio  21 d., antradienis, 18 val.

Vieša paskaita „Voicechas Gersonas ir lietuviški motyvai 
dailininko kūryboje“

Dailės istorikė RITA LELEKAUSKAITĖ, 
istorikas dr. VYDAS DOLINSKAS 
(Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
valdovų rūmai)

2017 m. gruodžio 8 d., penktadienis, 18 val.

Viešas pokalbis „Lietuvos krikštas: prasmės, reikšmės, 
plotmės“

Dailės istorikė dr. SIGITA MASLAUSKAITĖ-MAŽYLIENĖ 
(Bažnytinio paveldo muziejus), 

istorikai:

prof. dr. RIMVYDAS PETRAUSKAS 
(Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas), 

dr. DARIUS BARONAS (Lietuvos istorijos institutas),  

dr. MARTYNAS JAKULIS 
(Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas), 

dr. VYDAS DOLINSKAS (Nacionalinis muziejus 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai) ir kt.

2017 m. gruodžio 9 d., šeštadienis, 10–18 val.; 
gruodžio 10 d., sekmadienis, 10–16 val.

Svetingasis atsisveikinimo su paroda savaitgalis

Programa bus paskelbta atskirai.

Visi renginiai vyks Valdovų rūmų muziejuje. 

Po kiekvieno renginio klausytojai maloniai kviečiami 
aplankyti parodą.

Renginiai nemokami, bet prašom iš anksto registruotis 
tel. (8 5) 262 0067, el. p. renginiai@valdovurumai.lt arba 
www.valdovurumai.lt/registracija.

Organizatoriai pasilieka teisę keisti renginių datą ir dalyvius.

Teminė ekskursija
 „... jauniausia Romos bažnyčios duktė“

Keliaudami per muziejaus ekspoziciją prisiminsime 
Lietuvos krikščionėjimo kelią nuo valstybę sukūrusio 
Mindaugo krikšto XIII a. viduryje iki Žemaičių vyskupijos 
įsteigimo 1417 metais. Taip pat aptarsime Lietuvos 
krikšto civilizacinę reikšmę, nagrinėsime istorinius 
Lietuvos ir Lenkijos ryšius. Šių ryšių atminimą liudija ir 
eksponuojamas Voicecho Gersono (Wojciech Gerson) 
paveikslas Lietuvos krikštas, vainikuosiantis teminę 
ekskursiją. Grožėdamiesi įspūdingu paveikslu bandysime 
suprasti ir pajusti Lietuvos krikšto aplinkybių istorinės 
realybės bei dailininko meninės vizijos santykį.

Skirta 7–8, 9–12 klasių mokiniams 
ir suaugusiesiems

Teminė ekskursija rengiama organizuotoms 
grupėms, ne didesnėms nei 25 asmenys.
Registracija tel. (8 5) 262 0007

Ekskursijos kaina
15,00 Eur + lankytojų bilietai

Edukacinis užsiėmimas
„Krikščionybės pėdsakais“

Žmones supa gausybė ką nors reiškiančių ženklų, vaizdų ir 
idėjų. Vienus jų lengvai suprantame, o kitų prasmę reikia 
aiškintis. Išsiaiškinę, kas tai yra krikščionybė, muziejaus 
archeologinėje ir atkurtų istorinių interjerų ekspozicijose 
ieškosime su krikščionybe susijusių ženklų ir siužetų, 
išgirsime eksponatuose pasislėpusias istorijas. Nustebsite, 
kiek daug gali papasakoti žiedai, pakabučiai, kokliai ir kiti 
muziejuje eksponuojami daiktai. Antroje užsiėmimo dalyje 
iš spalvoto modelino pasidarysime pakabučių su kuriuo 
nors matytu ar savo sugalvotu ženklu.

Skirta 1–4 ir 5–6 klasių mokiniams

Edukacinių užsiėmimų kainos
Suaugusiesiems – 2,50 Eur
5–7 metų vaikams – 0,30 Eur
Mokiniams, studentams, senjorams – 0,80 Eur
Mažoms šeimoms (1 suaugusysis ir nepilnamečiai vaikai) – 3,00 Eur
Didelėms šeimoms (2 suaugusieji ir nepilnamečiai vaikai) – 5,50 Eur
Vaikų ir vaikų globos namų auklėtiniams, neįgaliesiems –
NEMOKAMAI
Į edukacinius užsiėmimus būtina iš anksto registruotis
tel. (8 5) 261 7445.

Renginiai


