MALBORKO GINTARO KOLEKCIJA
Nuo amžių GINTARAS
žavėjo ištisas žmonijos
kartas. Jis kaip saulė,
užrakinta mažame
lašelyje, lengvesnis už
vandenį...toks subtilus,
trapus... ir toks
amžinas. Dažnai
nustebina ir sujaudina
kokia nors musele,
įstrigusia prieš
tūkstančius metų ir taip
atkeliavusia iki mūsų iš
amžių glūdumos. Jis yra
sveikatos simbolis,
skaistus ir auksaspalvis
kaip medus. Negaliu
atsispirti jo žavesiui.
Kiek daug puikių daiktų
sukurta iš jo šviesos
ir grožio.
Esu užkerėta jo burtų.

Beata Tyszkiewicz
Malborko Pilies Muziejaus
50-mečio Minėjimo Ambasadorė

JUBILIEJINIŲ METŲ PAMINĖJIMO PROGRAMA
SAUSIS
• Dailės konkursas „Mano muziejus”
Interaktyvus žaidimas vaikams ir jaunimui – dailės variacijos, kurių leitmotyvas yra
muziejuje esanti kolekcija. Įkvėpimu jauniesiems dailininkams gali pasitarnauti tiek jau
įvykusios parodos, tiek įsivaizduojamos, slypinčios vaizduotės pasaulyje. Tai taip pat puiki
proga pademonstruoti savo kolekcijas, kurios slepiasi spintose, palėpėse ar kituose
užkampiuose ir laukia savo vernisažo. Žaidimas kūrėjais suteikia galimybę pristatyti savo
„nuosavą muziejų”, apibrėžti jo funkcijas bei leidžia rinktis naują požiūrį į kolekcijos formą,
jos matymo būdą bei kolekcionavimo sąvoką.
• Vietos pažinimas
Edukacinė programa, skirta tiek pagrindinių, tiek vidurinių mokyklų, tiek gimnazijų
mokiniams. Pažintinių užsiėmimų ciklas pristato atrinktą archyvų medžiagą, fotografijas,
kurios vaizduoja sunaikinimų, atsiradusių pilies teritorijoje praūžus II pasaulinio karo
frontui, mastą. Pažinties su vieta forma – kuomet jos dalyvis atskleidžia didybės, prikeltos
iš griuvėsių (o jie sudarė 50% viso objekto), paslaptį – ne tiktai patenkina dalyvio lūkesčius,
tačiau taipogi reikalauja ir aktyvumo. Programoje netrūks taip pat kasdienių atstatymo
dienų.
• Sausio 26 d. – spaudos konferencija – „Zachęta” meno galerija, Varšuva
Malborko pilies muziejaus 50–mečio minėjimo iškilmingas atidarymas pradedamas darbų,
kurie buvo atlikti Viduriniosios pilies Didžiųjų magistrų rezidenciniame komplekse ir
finansuojami vadinamojo Norvegijos fondo, apžvalga. Jo dėka kartu su kitais objektais savo
grožį atgavo ir Didysis refektorius – pati didžiausia pilies patalpa, kurioje viduramžiais
rinkdavosi pietauti Europos karaliai ir dignitoriai. Napoleono kampanijos lūžis šią išskirtinę
salę pavertė didžiausiu lazaretu – jis yra įamžintas paveiksle, kuris demonstruojamas
Versalyje. Beveik visą XX a. 9-ąjį dešimtmetį truko mokslininkų pastangos sustabdyti toje
Pilies vietoje atsiradusį katastrofišką sienų skilimą, kurio kraštus skyrė net 20 cm plyšys.
Efektyvus pasirodė esąs Lenkijos inžinierių ir kalnakasių metodas. Šios herojiškos pastangos
gelbėti neįkainojamą istorinę vertybę buvo pakartotos praėjus dešimčiai metų, kai buvo
atliekami viso išskirtinės apimties vakarinio sparno konservavimo darbai.

VASARIS
•

Vasario 4 d.
Nuspalvink mano pasaulį
Nepaprastas lazerinių šviesų ir garso spektaklis. Šiuolaikiškos technologijos ir muzika
atgaivins viduramžių pilies mūrus. Tai kelionė į kitą laiko ir erdvės dimensiją. Specialiai
aranžuotas šviesos paveikslų tapymas ant sienų Viduriniosios pilies kieme. Vakarinis
renginys, atviras visuomenei. Pradžia - 19.00 val.

Fot. Aleksander Łubiński

•

Vasario 4 d.
Roko grupės “Tymon & The Transistors” koncertas
Przyziemie Karwanu – įėjimas laisvas.

Fot. iš grupės archyvo

KOVAS
•

Kovo 1 d.
Malborko pilies svečiai – paroda
Malborkas – tai vieta, kuri nuo amžių traukia Europos žvilgsnius. Čia viešėjo ir pilies mūrais
gėrėjosi įvairiausio rango ir profesijų svečiai: šio pasaulio galingieji, kariškiai ir menininkai,
diktatoriai ir sąmokslininkai, turtuoliai ir vargšai. Kadangi ekspozicijoje buvo vietos tik
nedidelei daliai pilyje vizitavusių asmenų, buvo pasirinkti patys žinomiausi ir daugiausiai
nusipelnę istorijai bei kultūrai.
•

Kovo 1-30 d.
Nuostabusis „Garpilio” reisas – ribota įėjimo sertifikatų serija
Kovo mėnesį besilankysiantiems turistams esame parengę siurprizą. Kiekvienam lankytojui
vietoj bilieto bus įteiktas atminimo paveikslėlis. Tai yra specialiai šiai progai sukurto ranka
tapyto darbo - Mariušo Stawarskio, žinomo menininko, dailininko, kurio darbai pelno
apdovanojimus visoje Europoje, projekto - reprodukcija. Šio dailininko paveikslus galima
pamatyti, be viso kito, ir Varšuvos galerijoje „Zapiecek”. Taigi… kviečiame kolekcionuoti
ribotą pilies suvenyrinių bilietų seriją.
•

Kovo 4 d.
Gintaras – pirmoji dalis
Speciali Malborko gintaro kolekcijos rinktinių eksponatų prezentacija, netipiškai išdėstyta
Viduriniosios pilies Infirmerijos pirčių interjeruose, parengta bendradarbiaujant su Glazgo
„Hunterian Museum and Art Gallery”, iš kurio fondų bus atgabenta ir Malborke
eksponuojama kažkada šio seniausio Škotijoje muziejaus fundatoriui – dr. Viljamui
Hanteriui – priklausiusi nuostabi gintarinė taurė, kuri buvo restauruojama Malborko
muziejaus dirbtuvėse.
•

Kovo 8 d.
Tulpės žiedelis atlape
Šią dieną Pilies muziejuje besilankantiems turistams atminčiai bus įteikti gėlės – jubiliejaus
šventės logotipo - pavidalo ženkliukai. Būtina paminėti, kad ši stilizuota tulpė, savo forma
primenanti dantytus viduramžiškų bokštų vainikus – tai taip pat dailininko Mariušo
Stavarskio, Malborko muziejaus bendraamžio, darbas!!!
• Į startą, pėdsekiai! – internetinis istorinių žinių konkursas
Internautų varžytuvės su istorija prasidės kovo 21 dieną, 12.00 valandą. Tuo laiku bus
paskelbta pirmoji užduotis. Ieškant atsakymo į ją reikės ieškoti įvairių informacijos šaltinių
ir sekti pilies istorijos pėdsakais. Tai bus kova su praėjusių amžių intrigomis ir laiku,
kadangi skirtasis atsakymui rasti baigiasi, kai paskelbiamas sekantis klausimas – dažniausia
po 24 valandų. 10 dienų parengties, 10klausimų ir 10 dienų ieškojimų.

GEGUŽĖ
•

Gegužės 14 d.
Muziejų naktis
Tą vienintelę metuose gegužės naktį Malborko pilies muziejus bus atviras lankytojams iki
vėlumos. Kviečiame visus į šią specialią naktinę apžiūrą, o taip pat papildomas pramogas.
Šiais metais muziejaus gyvavimo 50-mečio proga persikelsim į pašėlusius
šešiasdešimtuosius XX a. metus – visos šiai išskirtinei nakčiai paruoštos atrakcijos perkels
dalyvius į metų, kuriais gimė Muziejus, atmosferą.

• Gegužės 20 d. – Muziejaus 50-mečio minėjimo diena
Creme de la creme – vertingiausia iš vertingiausio, esančio Malborko muziejuje
Įvairių Malborko muziejaus kolekcijų pačių vertingiausių eksponatų parodos atidarymas.
Niekuomet anksčiau toje pačioje vietoje ir tuo pat metu šie objektai nebuvo
demonstruojami kaip viena ekspozicija, todėl tai bus unikalumo bei meistrystės ir meninės
vertės samplaika.
„Genesis Klassik” koncertas – Viduriniosios pilies kiemas
Specialus muziejaus jubiliejui skirtas koncertas –
pasirodys vienas žymiausių pasaulyje roko vokalistų
ir kompozitorių Ray Wilson kartu su garsiuoju
kvartetu “Berlin Symphony Ensemble”.
Koncerte
skambės
kultiniai
„Genesis”
„progresyviosios” kūrybos laikų kūriniai, o taip pat
žinomi devintojo ir dešimtojo dešimtmečio hitai.
Ray’aus Wilson’o charizma drauge su „Berlin
Symphony Ensemble” muzikantų aistra kuria
ypatingą koncertų atmosferą, kviesdama klausytojus
į kvapą gniaužiančią kelionę per visus grupės veiklos
laikotarpius.

•

Istorinės inspiracijos – naujas viduramžių
mašinų parkas Malborke
Apgulties mašinų žvangesys pilyje... Kovos atgarsiai vaizduotėje... Jų jau nepamatysi,
kadangi nė viena neišliko iki šių dienų. Tačiau jūs klystate! Menininko, amatininko,
aistringas mėgėjo vaizduotė sukūrė ir viduramžių karybos įkvėpta padėjo pagaminti tikrą
apgulties mašiną. Patikrink, ar jos autorius teisingai atspėjo jos mechanizmą. Visa tai –
vietoje, iki šiol buvusioje neprieinama – priešpilyje. Visiškai naujoje erdvėje
viduramžiškame renginių parke. Vietoje, kur hipotezės apie praėjusius amžius kaitina
vaizduotę. Jubiliejiniais metai Pilies muziejus pradeda „prisijaukinti” šią teritoriją. Tai tik
pradžia, o netolimoje ateityje jau bus galima patiems išbandyti jėgas užimant pilį...
•

Gegužės 26-27 d.
IX Baltijos mokslo festivalis – Muziejaus „virtuvė”

Edukacinė programa – Baltijos mokslo festivalio dalis – orientuota į gimnazijų ir vidurinių
mokyklų moksleivius. Tai savotiška kelionė per muziejaus dirbtuves – nuo dailės,
archeologijos dirbtuvių iki restauracijos skyriaus. Tokiu būdu moksleiviai galės susipažinti
su muziejuje vykstančiu kasdieniu darbu. Pamatys tai, ko dažnas turistas net nepastebi:
drėgmės, temperatūros matavimo ar apsaugos sistemas. Sužinos, kas ir kaip dažnai palaiko
tvarką ir kiek elektros energijos suvartoja toks didžiulis objektas. O taip pat, kokiais
klausimais turistai dažniausiai kreipiasi į darbuotojus, atsakingus už “pirmąjį kontaktą”,
kaip dažnai už ambrazūros pasirodo ginkluotas sargybinis ir ar pasitaiko turistams
pasiklysti.

BIRŽELIS
• Birželio 4 d. – XXIII tarptautinė šiuolaikinio ekslibrio bienalė
Tai seniausias Lenkijoje ciklinis meno renginys (organizuojamas nuo 1963 metų) ir kartu
svarbiausias įvykis dedikacinės mažosios grafikos (ypač populiarios Japonijoje ir Vakarų
Europos šalyse) pasaulyje. Malborke tai didelė šiuolaikinės grafikos šventė – parodos,
susitikimai su dailininkais ir kolekcionieriais iš viso pasaulio. Numatyta, jog pagrindinis
akcentas bus šių metų konkurso apdovanojimų ir
diplomų įteikimo ceremonija, pokonkursinės parodos
„XXIII bienalė” ir susijusios ekspozicijos (šiais metais tai
bus žymaus lenkų dailininko-grafiko Vojciecho Lučako
kūrybos pristatymas) atidarymas.
Tuo pačiu metu, birželio 3-5 dienomis,
vyks Tarptautinis ekslibrio dailininkų ir
kolekcininkų suvažiavimas – publikai
atviras renginys, kurio metu bus
galima susitikti su pasaulyje žinomais
grafikais, ekslibrių kūrėjais, taip pat
bus sudaryta galimybė įsigyti ar
apsikeisti kūriniais.

•
Tarptautinis senosios kultūros festivalis
Jaunimo kultūros namų, Malborko miesto burmistro ir Pilies muziejaus organizuojamas
renginys.

•

Birželio 17-24 d.
Savaitė su numizmatika
Kiekvienas nurodytu metu apsilankęs turistas gaus atminimo žetoną, nukaltą jubiliejaus
proga.

•

Birželio 17 d.

„Sidabras monetom inkrustuotas“ – paroda iš Lietuvos
Jubiliejiniais metais pristatysime parodą, kurios ekspozicijoje bus demonstruojami
maždaug šimtas senovinių numizmatiniais dirbiniais puoštų indų (padėklų, bokalų, taurių,
ąsočių), priklausančių Trakų pilies Istorijos muziejaus fondams. Su šiuo muziejumi
Malborko pilies muziejus bendradarbiauja jau 15 metų. Tai pirmasis bendras abiejų
muziejų parodinis renginys. Būtina paminėti, jog Trakai yra Malborko miestas-partneris.
Paroda veiks iki birželio pabaigos.

•

Birželio 18 d.
Garbingi svečiai - Lenkijos monetų kalykla Malborko pilies muziejuje
Šios garbingos įstaigos vizitas pilyje prie Nogato jau patvirtintas, tačiau vizito programa yra
laikoma visiškoje paslaptyje. Yra žinoma, jog vyks Muziejaus 50-mečiui Lenkijos monetų
kalyklos nukalto proginio medalio pristatymas. Tačiau ne šį renginį gaubia paslaptis. Šios
srities gurmanams ir turistams Lenkijos monetų kalykla yra parengusi MEGA siurprizą. Na o
mums beliko tiktai kantriai laukti ir skaičiuoti dienas… Renginį lydės proginio medalio
projektavimo darbų paroda. Taip pat yra žinoma, jog bus galima gauti praktinių patarimų iš
specialistų ir atlikti savo privačiose kolekcijose turimų monetų ekspertizę.

•

Birželio 24 d.
Jonìnės

LIEPA
•
Liepos 21-24 d. XII- oji „Malborko apsiaustis”
Nuo 2000 metų su plačiu užmoju organizuojamas didžiausias Pamario regione pleneras
„Malborko apsiaustis” – tai renginys, apjungiantis galingiausios viduramžių Europoje
tvirtovės istorinį charakterį ir aktyvias pramogas bei edukaciją. Renginys grindžiamas
asociacijomis su 600 metų senumo įvykiais, kuomet pergalinga karaliaus Vladislovo
Jogailos kariuomenė iš Žalgirio mūšio lauko pajudėjo kryžiuočių pilies link. Jo metu į
Malborką susirenka tiek vietinės riterių brolijos, tiek ir užsienio draugovės – iš viso
maždaug 350 žmonių. Visi jie dalyvauja pilies sienų istorinės apgulties inscenizacijoje.
Daugybė kitokių papildomų atrakcijų leis pajusti viduramžių dvasią: riterių stovykla su
dislokuota kariauna, viduramžiškų amatų mugė, pėsčiųjų ir raitųjų pasirodymai, šaudymo iš
lanko ir arbaleto turnyrai bei daug kitų pramogų.

www.oblezenie.malbork.p
www.zamek.malbork.pl

RUGPJŪČIO
•

Rugpjūtis 13 d.
Magic Malbork

SPALIS
•

Spalio 7 d.
Gintaras – antroji dalis
Vienos iš garsiausių Malborke– senovinių gintaro dirbinių - kolekcijos naujos aranžacijos
atidarymas. Ši kolekcija yra ypatinga. Dėl tos priežasties buvo sėkmingai demonstruojama
Vokietijoje, Rusijoje, Švedijoje, Italijoje, Jungtinėse Valstijose, Japonijoje (tris kartus) ir
kitur. Ekspozicija siūlo naują matymą. Tai savotiška konfrontacija: arba skirtingų šios meno
rūšies pavyzdžių, arba menininkų, arba taip pat nutolusiais vienas nuo kito laikotarpiais
sukurtų darbų, kuriuose atsispindi ta pati tema ar kuriems buvo naudojama ta pati

technika. Kontekstų susidūrime nelieka nepastebėta ir minėtų objektų funkcija.
Šiuolaikiška aranžacija, paremta multimedijos sprendimais, pasakojamą istoriją paverčia
interaktyvia. Paroda supažindina su vertingiausiais pavyzdžiais ir meno kūriniais iš
turtingos Muziejaus kolekcijos bei – malonus netikėtumas – iš užsienio pasiskolintais
šedevrais.

LAPKRITIS
•

Nuostabusis „Garpilio” reisas – dar vienas ribotos įėjimo sertifikatų serijos
leidimas

GRUODIS
•

Gruodžio 10-11 d.
Skaniausia Pamario advento mugė
Antrus metus iš eilės kartu su Malborko miesto valdžia organizuojamas renginys, susijęs su
Kalėdų šventėmis. Kulinarinių sugebėjimų demonstravimas, rankdarbių dirbtuvės, paruoštų
regioninių patiekalų prezentacijos, kolektyvinis eglutės puošimas prieš pilies įėjimą ir meduolių
kepimas; Mugė – tai meno ir kulinarijos šventė, garantuojanti nepakartojamus švenčių magijos
įkvėptus įspūdžius.

•

Festivalis „Kalėdos mene”
XXI-oji kultūros šventė, kurią organizuoja Malborko miestas kartu su Pilies
muziejumi.

