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„Mano sieloje – šventė. 
Mano dovana tėviškei tapo 
realybe. Grįžau namo, kur 
tėvų kapai, kur numy-
lėtas Nevėžis, kur mylė-
ta, svajota, padangėm 

skrajota.” –2001m. spalio 
20d. į savo muziejaus atida-

rymą susirinkusiems svečiams sakė Janina 
Monkutė-Marks. Šimtai svečių iš Lietuvos 
ir Amerikos stebėjosi, kiek daug gali vieno 

žmogaus entuziazmas ir atkaklumas. 
Muziejaus istorija prasidėjo Lietuvai at-

gavus nepriklausomybę, kuomet Lietuvos 
išeiviai, menininkei Janinai Monkutei-Marks 
kilo mintis padovanoti Tėvynei savo kūrybą. 
2000m. menininkė įsteigė pelno nesiekian-
čią organizaciją ir, įsigijusi buvusio Kėdainių 
krašto muziejaus pastatą, įkūrė jame savo 
vardo muziejų-galeriją. Per metus buvo at-
likta pastato rekonstrukcija, atkuriant XIX 
a. pabaigos architektūrą, pagal naujausius 

reikalavimus įrengtos ga-
lerijos salės, sutvarkyta 

aplinka. 

Muziejaus įkūrėja 
Janina Monkutė - Marks  

Janina Monkute - Marks, 
                      the founder of the Museum

“In my soul - a celebration. My gift to my 
homeland has become a reality. I have returned 
home, to the graves of my parents, to the dear 
Nevezis, to the place where I loved, dreamt, and 
wished upon the stars,”  said Janina Monkute-
Marks to the guests who gathered at the open-
ing of the Museum that bears her name on Oc-
tober 20, 2001. Hundreds of guests from around 
Lithuania and from the United States wondered 
at the enthusiastic and persevering person‘s 
ability to achieve so much.

The Museum history began with the resto-
ration of Lithuanian independence when the 
artist Janina Monkute-Marks, a Lithuanian émi-
gré, considered the idea of donating her own 
artworks to her homeland. In 2000 she founded 
the � rst Lithuanian not-pro� t-making cultural 
and educational organization. In a remarkably 
short time, she purchased the former Kedainiai 
Regional Museum building and established the 
museum-gallery that carries her name. In only 
one years time, reconstruction of the building 
was completed. The architecture of the late 
19th century was carefully restored and the 
most current � xtures for the climate control, se-
curity, and gallery display were installed in the 
interiors.

MUZIEJAUS ISTORIJA / MUSEUM HISTORY  MUZIEJAUS ISTORIJA / MUSEUM HISTORY  
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MUZIEJAUS TIKSLAS / MUSEUM GOALS MUZIEJAUS DIREKTORIAI, ADMINISTRACIJA
BOARD OF DIRECTORS, 
HONORARY BOARD AND MUSEUM STAFF

Janinos Monkutės-Marks Muziejus įsi-
pareigoja dalintis kultūros ir meno lobiais su 
Kėdainių miestu ir su Lietuvos bendruome-
nėmis. Muziejus puoselėja kūrybinę įvairovę 
ir žmonių bendravimą, rengdamas parodas, 
simpoziumus, paskaitas, literatūrinius va-
karus, koncertus, vaikų edukacinę veiklą ir 
� lantropijos projektus.

Janina Monkutė-Marks pristato naują, 
aktyvų, gyvybingą, kuriantį muziejų, kuris 
pakeičia muziejaus sąvoką.

Provincijos miestai, būdami tolokai nuo 
meno centrų, patys sukuria meno centrus. 

Janina Monkute – Marks Museum and 
Gallery is committed to the cultural and 
educational advancement achieved through 
sharing art in its dynamic diversity with the 
city of Kedainiai and the larger cultural com-
munity of Lithuania. The Museum stimulates 
creative activity, community involvement 
and philanthropy by organizing exhibitions, 
symposia, lectures, literary evenings, con-
certs and educational outreach projects for 

the youth.
The Museum represents a new 

art museum model concentra-
ting on the action instead of 
being a static repository of 
art. The Museum initiates 
various contemporary artis-
tic activities and stimulates 
individual creativity. It is an 

inclusive, vibrant art center of 
the community that stimulates 

the participation of the residents 
of all ages and di� erent backgrounds.

Muziejaus tikslas atkur-
ti tarptautinį meno, kultūros ir 

� lantropijos bendradarbiavimą, iškelti žmo-
nių vertę per savanorišką narystę, palaikant 
dvasines vertybes.

Janinos Monkutės - Marks 
Muziejaus - galerijos direktoriai / Board of Directors:

Janina MONKUTĖ-MARKS
Daniel MARKS
Peter MARKS
Paul MARKS
Sigi NAGYS

Dalia MINKEVIČIENĖ

Garbės direktoriai / Honorary Board:
p. / Mrs. Alma ADAMKIENĖ

Virginija BALTRAITIENĖ
(LR Seimo pirmininko pavaduotoja / Vice-President of National Parliament)

Viktoras MUNTIANAS
Nijolė NAUJOKIENĖ

(Kėdainių rajono merė / Mayor of Kėdainiai district)
Julius LUKOŠEVIČIUS

(Kultūros ir švietimo departamento direktorius / Director of Culture and Education, Kedainiai )
Egidijus GRIGAITIS

(Bendro departamento direktorius / Director of Multiple Departments, Kedainiai)
Egidijus ALEKSANDRAVIČIUS

(Kauno Vytauto Didžiojo Universiteto Senato pirmininkas / Professor at Vytautas Magnus University, Kaunas)
Alexander R. DOMANSKIS
(Juristas, JAV / Attorney, USA)

Muziejaus - galerijos administracija / Museum Sta� :
Dalia MINKEVIČIENĖ 

(Direktorė / Executive Director)
Asta FEDARAVIČIŪTĖ - JASIŪNĖ

(Kuratorė / Curator)
Nijolė ZARECKIENĖ

(Buhalterė / Bookkeeper)
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THE MUSEUM COLLECTION MUZIEJAUS KOLEKCIJA

Vienas iš muziejaus tikslų yra saugoti 
ir pristatyti visuomenei Janinos Monkutės-
Marks sukauptą kūrybos kolekciją, kurią su-
daro tekstilės, tapybos ir gra� kos kūriniai. 
Vasaromis galerijos lankytojai gali susipa-
žinti su Janinos tapyba ir tekstile, kuri eks-
ponuojama abiejuose galerijos aukštuose.  
Tuo metu paprastai gausiau lankosi turistai 
iš visos Lietuvos bei svečių šalių. Šią 2009 
metų vasarą Janinos Monkutės-Marks kūry-
bos paroda „DOVANA TĖVIŠKEI“ ir naujausių 

gobelenų paroda „8 PAVASARIAI, VASAROS, 
RUDENYS IR ŽIEMOS“ veikė gegužės 15 – 
rugsėjo 1 dienomis.

Per metus vidutiniškai surengiamos dvi 
muziejaus kolekcijos parodos kituose Lie-

tuvos miestuose. Įvairūs Lietuvos mu-
ziejai ir mūsų muziejus keičiasi meno 
darbais. 2009 m. spalio 2 – spalio 23 
dienomis Janinos Monkutės-Marks 
naujausių gobelenų paroda „8 PAVA-
SARIAI, VASAROS, RUDENYS IR ŽIE-

MOS“ buvo eksponuota Anastazijos 
ir Antano Tamošaičių galerijoje „ŽIDI-

NYS“, Vilniuje.
Per 2009 metus Janinos Monkutės-

Marks muziejų aplankė 3400 meno mylėtojų.

Artworks created during 
the life of Janina Monkute-
Marks form the basic part of 
the collection presented in the 
Museum. The conservation and 
exhibition of her tapestries, 
paintings and graphics are ex-
tremely important for the Museum 
collection. The Museum also possesses 
a collection of artworks donated by the artists 
whose creations have been exhibited here. Such 
contributions of artists attest the respect the 
Museum has earned for its programming and 
curatorship, and contribution to the growing 
legacy of the institution.

Janina’s paintings and textiles are exhi-
bited in the galleries of the Mu-
seum in summers when many 
tourists visit the Museum. 
During the summer of 2009 the 
Exhibition of Janina Monkute-
Marks “A GIFT TO THE HOME-
LAND“ and her newest tapestries, 
under the title “8 SPRINGS, SUM-
MERS, AUTUMNS AND WINTERS“ 
could be seen from May 15 to Sep-
tember 1.

Her works are in the exhibitions or-
ganized by other museums of Lithua-
nia. In this exchange program lasting 
from October 2 to October 23, 2009, 
the newest tapestries under the title 
“8 SPRINGS, SUMMERS, AUTUMNS 
AND WINTERS“ by Janina Monkute-
Marks were exhibited at the Gallery 
“ZIDINYS“ of Anastazija and Antanas 
Tamosaiciai in Vilnius.

During the year 2009, as many as 
3400 art lovers visited the Museum-Gal-
lery.
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EXHIBITIONS  / December 19, 2008 - January 31, 2009 
“VITRUM BALTICUM IV. NEW AND YOUNG“

PARODOS / 2008 Gruodžio 19 – 2009 Sausio 31
„VITRUM BALTICUM IV. NEW AND YOUNG“

The Gallery not only organizes exhibi-
tions but also cooperates with a variety of art-
ists, this way seeking to re� ect new ideas 
and contemporary situation.  Seven ma-
jor exhibitions were presented in 2009.

Since the beginning, Janina 
Monkute Marks Museum has been 
introducing the artworks of the fa-
mous foreign artists to the people 
of Lithuania. Consequently, this year 
six international exhibitions were or-
ganized at the Museum-Gallery.

December 19, 2008 - January 31, 
2009

The end of 2008 was marked by an interna-
tional glass art exhibition “VITRUM BALTICUM IV. NEW AND YOUNG“. The glass artists from 
Lithuania, Latvia, Estonia and Finland were participating in this exhibition. 

Galerija būdama atvira įvairioms naujo-
vėms, atspindinčioms įvairialypę šiandienos 
meninę situaciją ne tik pati rengia parodas, 
bet taip pat bendradarbiauja su įvairių sričių 
menininkais. 2009 metais muziejuje–gale-
rijoje buvo surengtos 7 parodos. 

Vienas iš galerijos veiklos pradžioje nu-
matytų tikslų buvo pristatyti Lietuvos žmo-
nėms žinomų užsienio menininkų kūrybą. 
Taigi šiais metais galerijoje buvo surengtos 
šešios tarptautinės parodos.

2008 Gruodžio 19 – 2009 Sausio 31
2008 metus užbaigė tarptautinė stiklo 

meno paroda „VITRUM BALTICUM IV. NEW 
AND YOUNG“. Parodoje dalyvavo stiklo me-
nininkai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suo-
mijos.
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EXHIBITIONS  /  February 6 – March 14
MIRIAM MERAS AND ZIBUNTAS MIKSYS
”LITHOGRAPHS, LINOLEUM CUTS AND OTHER“The Museum presented the Exhibition of 

Miriam Meras and Zibuntas Miksys – two 
artists of Lithuanian descent that are cur-
rently residing in Paris – ”LITHOGRAPHS, LI-
NOLEUM CUTS AND OTHER“. The exhibition 
included the colored lithographs of Miriam 
Meras. The goal of the artist is to show the 
white surface of the paper and colors, rather 
than to reproduce her previous paintings or to 
simulate painting in general. Lithography is a 
very diverse art form. It is similar to a great 
number of art techniques: wash-drawings, 
oil-paintings or ordinary drawings. The art-
ist has sought the straightest path to work in 
chalk, pencil, or lithographic ink, and also to 
make colors, lines and spaces inter play. Miri-
am Meras has always been interested in the 
human � gure. The man in the art and life has 
always been extremely important for her. The 
favorite subjects of Zibuntas Miksys are faces 
and hands of people, old town drawings, and 
nature motifs. Artist creates linoleum cuts, 
etchings and lithographs. Since 1948 he has 
worked on the graphic linoleum cuts. Linole-
um cut is characterized by the expressive line, 
and etching. Zibuntas Miksys has created over 
100 ex-librises, miniatures and vignettes. 

The exhibition was hosted by Siauliai City 
Cultural Center  “Laiptai Gallery“. 

M u z i e j u j e 
buvo pristatyta dviejų Lie-

tuvoje gimusių ir šiuo metu 
Paryžiuje gyvenančių menininkų 

Miriam Meras ir Žibunto Mikšio kūrybos 
paroda „LITOGRAFIJOS, LINOLEUMO RAIŽI-
NIAI IR KITA“. Parodoje eksponuotos Miriam 
Meras spalvotos litogra� jos. Menininkės tiks-
las litogra� joje – parodyti baltą popieriaus 
paviršių ir spalvas, o ne reprodukuoti savo 

tapybą ar bendrai imituoti 
tapybą. Litogra� ja yra 

labai įvairi, ji gali 
būti panaši į labai 

daug technikų: į 
akvarelę, į aliejų, 
į piešinius. 

Litografijoje 
meninikė ieško-
jo kelio kalbėti 
kuo tiesiausiai 
– dirbti kreida 

arba pieštuku, li-
togra� niu tušu ir be 

to turėjo žaisti spalvos, 
linijos, plotai. 

Miriam Meras visada buvo 
įdomi žmogaus � gūra. Žmogus gyve-

nime ir mene jai yra labai svarbus. 
Mėgstamiausi Žibunto Mikšio siužetai: 

žmonių veidai, rankos, senamiesčio vaizdai, 
gamtos motyvai. Menininkas kuria linoleu-
mo raižinius, ofortus ir litogra� jas. Nuo 1948 
metų kūrė rašmeninius linoleumo raižinius. 
Linoleumo raižiniams būdinga raiški linija, 
ofortams minėtini grakšti ra� nuota linija ir 
ekspresyvus šriftas, siejamas su vaizdu. Ži-
buntas Mikšys yra sukūręs virš 100 ex librisų, 
miniatiūrų ir vinječių. 

Parodą kuravo Šiaulių Miesto Kultūros 
Centras „Laiptų Galerija“.

PARODOS / Vasario 6 – Kovo 14
MIRIAM MERAS IR ŽIBUNAS MIKŠYS

„LITOGRAFIJOS, LINOLEUMO RAIŽINIAI IR KITA“
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PARODOS / Kovo 20 – Gegužės 8 
„KŪRYBOS K/ODA/S. Originalumas. Sintezė. Technika“

Šiaulių universiteto, Menų fakulteto, Odos 
meno ir dizaino studijų dėstytojų ir studentų 
iniciatyva Janinos Monkutės-Marks muziejuje-
galerijoje buvo pristatyta odos meno paroda 
„KŪRYBOS K/ODA/S. Originalumas. Sintezė. 

Technika“. Pagrindinis parodos tikslas buvo 
orientuotas į jaunosios odininkų kartos pasi-

rodymą. Jaunuosius kūrėjus veda noras praplėsti 
tradicinę darbų iš odos sampratą ir įvaizdį, gilinantis 

į archaiką, siejant tradiciją ir modernumą, plėtojant funk-
cionalių odos gaminių sritį. Parodoje eksponuoti odos meno ir 

dizaino studijų studentų, absolventų ir dėstytojų kamerinės plastikos ir didesnės apimties aka-
deminiai, baigiamieji ir autoriniai darbai, kviečiantys lankytojus susimąstyti apie tai, ką autoriai 
norėjo savo kūriniais išsakyti, deklaruoti, o galbūt ir paprieštarauti nusistovėjusioms tradicijoms. 

Parodos lankytojus žavėjo odos įvairiaformiai kū-
rybiniai darbai: tūriniai meno objektai, sieninės 
kompozicijos, teminiai knygų įrišimai, odos 
skulptūrinė bei erdvinė plastika, instaliacijos, 
funkcionalūs odos darbai ir kt. Paroda tapo puikia 
vieta prisistatyti jaunajai odos dailininkų kartai ir 
eksponuoti naujausius odos darbus.

The initiative of the teachers and 
students of the Leather Art and Design 

program from the Faculty of Arts, Siauliai University, presented 
Leather Art Exhibition “CREATIVE C/OD/E. Originality. Synthe-
sis. Technique.“ at Janina Monkute-Marks Museum-Gallery. 
The main aim of the exhibition was the younger generation of 
the artists creativity. The young artists are led by the desire to 
extend the traditional concept and image of the leather works, 
linking tradition and modernity, and developing the functional � eld 
of leather articles. The exhibition included the academic, � nal and per-
sonal works of small and large scale created by the teachers, gradu-
ates and students of the Leather Art and Design program, were 
invited to think about the ideas expressed and declared by the 
authors to oppose the established traditions. The visitors 
were fascinated by varied forms of the creative works in 
the exhibition. Voluminous art objects, wall compositions, 
thematic book bindings, three-dimensional and sculp-
tural leather plasticity, installations, functional leather 
work, etc. The exhibition has become an ideal place for 
the younger generation of working in leather. 

EXHIBITIONS  /  March 20 – May 8
“CREATIVE C/OD/E. Originality. Synthesis. Technique.“
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PARODOS / Gegužės 15 – rugsėjo 1
„8 PAVASARIAI, VASAROS, RUDENYS IR ŽIEMOS“ 

Muziejuje ir vėl buvo šventė, kaip ir per jo ati-
darymą 2001-aisiais. Sales puošė vien Janinos Mon-

kutės-Marks kūryba. Buvo pristatyta dvidešimties jos 
naujausių gobelenų, sukurtų per aštuonerius muziejaus gyva-

vimo metus, paroda „8 PAVASARIAI, VASAROS, RUDENYS IR ŽIEMOS“ 
ir Janinos sukaupta pasaulinės tekstilės kolekcija. Apžvelgus pasku-
tiniųjų metų menininkės kūrybą, pastebima, kad naujųjų gobelenų 
kompozicijos vis sudėtingėja, spalvinė gama ryškėja - vyrauja gelto-
na, saulės, nuotaikos spalva ir jai kontrastinga violetinė. Kiekvienas 
gobelenas pasakoja naują istoriją - tai tarsi pačios Janinos biogra� nis 

dienoraštis, kuriame simboliais pasakojama apie jos 
džiaugsmus ir vargus.

Per savo gyvenimą Janina aplankė daugybę 
pasaulio šalių. Kur ji benuvykdavo, ėjo į muzie-
jus, turgus, ieškojo liaudies meno pavyzdžių, 

rinko viską, ką pamatydavo įdomesnio. Gausią 
J.Monkutės-Marks įvairių šalių meno kūrinių 
kolekciją sudaro Afrikos, Azijos, Europos liau-

dies meno pavyzdžiai, Amerikos gyventojų 
darbai, daugybė kaukių, audinių, siuvinėji-

mo pavyzdžių... Į Kėdainius buvo atvežta tik 
dalelė Janinos tekstilės kolekcijos. Parodoje eksponuota 

skiautelinė aplikacija, siuvinėjimai, lovatiesės ir rankų dar-
bo drabužiai iš įvairių egzotiškų kraštų.  

The Museum celebrated again, as during its opening in 2001. 
The galleries featured only newest works of Janina Monkute-Marks. The 
exhibition “8 SPRINGS, SUMMERS, AUTUMNS AND WINTERS“ 
of this author encompassing the twenty tapestries created 
during the eight years of the existence of the Museum 
and the global textile collection stored by Janina were 
presented here. The review of the latest creations of 
the artist shows that the new tapestries can be chara-
cterized by an extremely complex composition, and 
more vivid color palette (yellow – sunny, mood color – is 
contrasted with purple). Every tapestry tells a new story – 
it recalls the biographical diary of Janina herself, which tells 
the story of joy and su� ering in symbols. 

Throughout her life Janina has visited numerous countries 
worldwide. She went to museums, markets, looking for 
examples of folk art, collecting anything that caught her 
attention. Rich collection of J.Monkute-Marks includes 
artworks from di� erent countries: African, Asian, and Eu-
ropean folk art, the American indian population, a great 
number of masks, fabric and embroidery examples... It 
should be mentioned that only a small part of Janina‘s 
textile collection was brought to Kedainiai. The exhibi-
tion included the fabric appliqué, quilts, embroidery, 
bedspreads, and handmade clothing from a variety 
of exotic countries.  

EXHIBITIONS  / May 15 – September 1 
“8 SPRINGS, SUMMERS, AUTUMNS AND WINTERS“
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PARODOS / Rugsėjo 4 – Spalio 23
             „LĖLIŲ IR FĖJŲ PASAULIS“

From September 4 the citizens and guests 
of Kedainiai experienced a unique, delicate 
and enchanting exhibition of  “THE WORLD 
OF DOLLS & WOODLAND FAIRIES”. Visitors 
could feel the fantastic world full of elves, 
dwarfs, and fairies hiding behind the � ow-
ers. This international exhibition included the 
creations of 39 artists-doll masters from four 
countries: the United States, Canada, Latvia and 
Lithuania. More than 120 artistic and original dolls 
were on display in the galleries of the Museum. The art 
of doll creation is new in Lithuania; however, in America this 
form of art has developed quietly for about 40 years and has 
evolved into a dramatic form of art. Doll masters are united by 
various guilds and art organizations. American artists join a well-
known EDAC Organization (Anthropomorphic, Representative and 
Traditional Dolls, or Dolls of ART from America). Baltic artists are 
also members of some art organizations. The majority of the 
participants of this exhibition – Lithuanian artists and all 
the � ve doll masters from Latvia – are the members of 
the newly created Baltic guild. The visitors of the exhibition 
were fascinated by the uniqueness. They could distinguish 
and compare the features of di� erent countries and cul-
tures in the dolls. Elizabeth Nagys partially curated the 
American Doll Exhibit.

The exhibition 
was sponsored by 
Kedainiai District 
Municipality.

EXHIBITIONS  / September 4 – October 23
 “THE WORLD OF DOLLS & WOODLAND FAIRIES”

Kėdainiečiai ir 
miesto svečiai nuo 

rugsėjo 4 dienos pateko į 
nepakartojamą, kerinčią ir trapią 

parodą „LĖLIŲ IR FĖJŲ PASAULIS“. Kiekvienas 
pasijusdavo tarsi kitame - pasakų pasaulyje, 
kur pilna elfų, nykštukų, kai fėjos slepiasi už 
gėlių. Šioje tarptautinėje parodoje dalyvavo 
39 menininkės-lėlių meistrės iš keturių šalių: 
Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Latvijos 
ir Lietuvos. Galerijos salėse buvo eksponuota 
virš 120 meniškų, originalių lėlių. Lietuvoje 
lėlių kūrimo menas dar naujas, o Amerikoje ši 
meno forma tyliai vystėsi apie 40 metų 
ir išsivystė į dramatinę meno formą. 
Lėlių meistrai jungiasi į įvairias gildi-
jas, meno organizacijas, kad daugiau 
žmonių galėtų  susipažinti su jų kūryba 

ir būtų lengviau ją realizuoti. Amerikoje me-
nininkai buriasi į gerai žinomą EDAC organi-
zaciją (Antropomor� nės, Reprezentacinės ir 
Tradicinės Lėlės arba ART lėlės iš Amerikos). 
Baltijos šalyse menininkės taip pat yra kai 
kurių meno organizacijų narės. Didžioji dalis 
šios parodos dalyvių - Lietuvos menininkių ir 
visos penkios lėlininkės latvės, dalyvavusios 
parodoje, yra įstojusios į neseniai įkurtą Balti-
jos gildiją. Parodos lankytojai, apžiūrėję visas 
lėles, susižavėdavo kiekvienos unikalumu, 
atskleistomis mimikomis ir charakterias. Jie 
lėlėse net galėdavo išskirti ir palyginti skir-

tingų šalių ir kultūrų bruožus. Elizabeth 
Nagys kuravo Amerikos menininkių lėlių 
ekspoziciją.

Parodą rėmė Kėdainių rajono savi-
valdybė.



20Janinos Monkutės-Marks muziejus-galerija                                                              Janina Monkute-Marks Museum-Gallery METINĖ VEIKLA – 2009                                                                                                                         ANNUAL REPORT – 200921

EXHIBITIONS  / October 30– December 4 
“CREATIVE WORKS OF ANASTAZIJA AND ANTANAS TAMOSAICIAI: 

TAPESTRIES, PAINTINGS AND GRAPHIC ART”

Parodoje  „ANASTAZIJOS IR ANTANO TA-
MOŠAIČIŲ KŪRYBOS DARBAI: GOBELENAI, 
TAPYBA IR GRAFIKA“ pristatėme Tamošaičių 
gyvenimo kūrybą iš Anastazijos ir Antano 
Tamošaičių galerijos „Židinys“ Vilniuje fondų. 
Anastaziją Mažeikaitę – Tamošaitienę (1910 
– 1991) ir Antaną Tamošaitį (1906 – 2005) su-
vedė ir suvienijo bendras tikslas – skleisti lie-
tuvišką kultūrą, populiarinti lietuvių liaudies 
meną, grąžinti jį į modernų gyvenimą. Tamo-
šaičiai buvo vieninteliai profesionalūs Lietuvos 
tekstilininkai, kūrę kilimus bei dekoratyvinius 
audinius ir surengę anuomet vieninteles kili-

The exhibition “CREATIVE WORKS OF 
ANASTAZIJA AND ANTANAS TAMOSAICIAI: 
TAPESTRIES, PAINTINGS AND GRAPHIC 
ART” presented the life works of Anastazija 
and Antanas Tamosaitis from the Gallery 
“Zidinys”. Anastazija Mazeikaite - Tamo-
saitiene (1910 - 1991) and Antanas Tamo-
saitis (1906 - 2005) were brought together 
and united by the common goal – the 
Lithuanian culture, to popularize the Lithua-
nian folk art, and to bring it back to modern 
life. Tamosaiciai are the only professional 
textile artists of Lithuania, who have created 
carpets and decorative fabrics, and held the 
exceptional carpet exhibitions of that time 
(in 1935, 1937 and 1938 in Kaunas). 

The carpets created by A. Tamosaitis and 
folk costumes designed by A. Tamosaitiene 
received the high-
est awards 

PARODOS / Spalio 30 – Gruodžio 4
„ANASTAZIJOS IR ANTANO TAMOŠAIČIŲ KŪRYBOS DARBAI: 
GOBELENAI, TAPYBA IR GRAFIKA“

mų parodas (1935 m., 1937 m., 
1938 m. Kaune). Aukščiausiais 

apdovanojimais A. Tamošaičio kilimai 
ir A. Tamošaitienės sukurti tautiniai drabu-
žiai įvertinti pasaulinėse parodose Paryžiuje 
(1937) ir Niujorke (1939),  tarptautinėje ama-
tų parodoje Berlyne (1938). Menininkams dėl 
karo neramumų teko emigruoti į vakarus ir 
nuo 1950-tųjų gyventi Kanadoje, kur jie  pa-
sišventė kūrybai: tapė, kūrė gra� kos darbus, 
audė gobelenus, aktyviai dalyvavo 1977m. 
jų iniciatyva organizuoto Lietuvių tautodailės 
instituto veikloje. Tamošaičiai visą savo gyve-
nimo kūrybą padovanojo Lietuvai. 

in the global exhibitions 
in Paris (1937) and New 
York (1939), and in the 
International Craft 
Exhibition in Berlin 
(1938). Due to the 
war the artists had 
to emigrate to the 
West. From 1950 
they have been 
living in Canada 
and dedicated 
their lives to 
creative work: they painted, 
created prints, tapestries, and have partici-
pated in the activities of the Lithuanian Folk 
Art Institute. Tamosaiciai donated all of their 
creative works to Lithuania. 
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The International Exhibition  “KAUNAS 
BIENNIAL TEXTILE 09” was presented at 
Janina Monkute-Marks Museum-Gallery. 
The works of 26 Lithuanian, Swedish, Bel-
gian, Italian and Japanese artists from the 
satellite exhibitions of the Seventh Interna-
tional Kaunas Biennial organized this year 
(“The Passionate Textile of Lithuania”, “Asia 
- Europe. Fiber Arts”, “Four Graduates - Four 

Teachers”, Agniete Janusaite-Vitkuniene’s 
personal exhibition “Portrait Image” and 
the residential program of the Biennial 
“Live Examination”) were presented in 
Kedainiai. The � lm that represents all 

the events, artists and educational pro-
grams of Kaunas Biennial was shown in the 
galleries of the Museum. This year Janina 
Monkute-Marks was awarded the name of 
the Biennial’s guardian for the � rst time. 

The Museum is a sponsor 
and partner of the 
Biennial. 

Janinos Monkutės – Marks muzieju-
je – galerijoje buvo pristatyta tarptautinė 
apibendrinamoji paroda „KAUNO BIENALĖ 
TEXTILE 09“. Kėdainiuose buvo eksponuoja-
mi 26 Lietuvos, Švedijos, Belgijos, Italijos ir 
Japonijos menininkų kūriniai iš šiais metais 
vykusios septintosios tarptautinės Kauno Bie-
nalės satelitinių parodų: „Aistringoji Lietuvos 
Tekstilė“, „Azija – Europa. Pluošto menas“, 
„Keturios absolventės – keturios dėstytojos“, 
iš Agnietės Janušaitės-Vitkūnienės personali-
nės parodos „Portretinis Atvaizdas“ ir bienalės 
rezidencijų programos „Gyvas požiūris“. Gale-
rijos ekspozicijų salėje buvo rodomas � lmas, 
pristatantis visus Kauno bienalės renginius, 
menininkus ir edukacines programas. Šiais 
metais pirmą kartą Janinai Monkutei-
Marks buvo suteiktas bienalės globėjos 
vardas. Muziejus yra bienalės rėmėjas ir 
partneris. 

EXHIBITIONS  / December 11 – January 30, 2010
 “KAUNAS BIENNIAL TEXTILE 09”

PARODOS / Gruodžio 11 – Sausio 30, 2010
 „KAUNO BIENALĖ TEXTILE 09“
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EVENTS / May 16, the Saturday Evening
The International European Night of Museums “MUSES GAMES“

RENGINIAI / Gegužės 16 d. šeštadienio vakaras 
Tarptautinė Europos muziejų naktis  „MŪZŲ ŽAIDIMAI“

Europos mu-
ziejų naktyje Jani-

nos Monkutės-Marks muziejus šiais metais 
dalyvavo jau ketvirtą kartą ir pristatė įdomią, 
tarpkultūrinę programą, kurią sudarė dvi 
dalys. Pirmoje dalyje vyko Amerikos Amba-
sados organizuojamo projekto „AMERIKOS 
MĖNUO“ RENGINYS –  „SPALVŲ KALBA: 
SKIAUTINIŲ GAMYBOS PRAKTINIS UŽSIĖ-
MIMAS“, kurio metu JAV diplomatės, skiau-
tinių siuvimo meistrės Rebecca J. Dunham ir 

Andrea S. Baker pri-
statė skiautinių 

siuvimo istori-
ją, jų reikšmę 
Amerikos kul-
tūroje. Prakti-

nio užsiėmimo 
metu dalyviai 

This year Janina 
M o n k u t e - M a r k s 
Museum partici-
pated in the European 
Night of Museums for the 
fourth time, and introduced 
the exciting intercultural program, which 
consisted of two parts. The � rst part in-
cluded the event of the project “AMERICAN 
MONTH” ORGANIZED BY THE AMERICAN 
EMBASSY UNDER THE TITLE “WEAVING 
A TALE OF COLORS:  A QUILTING WORK-
SHOP“. In this event the U.S. diplomats and 
quilt makers Rebecca J. Dunham and And-
rea S. Baker presented the quilting history 
and its importance to the American culture. 
During the workshops the participants were 
introduced to the art of quilt making.

The second part of the event – the night 
program of museums under the title “MU-
SES GAMES” organized by Janina Monkute-
Marks Museum-Gallery – took place in the 
park near the Museum. Visitors were in-
volved. While 

buvo supažindinami su skiautinių siuvimo 
menu.

Antroji renginio dalis – muziejų nakties 
programa „MŪZŲ ŽAIDIMAI“, organizuota 
Janinos Monkutės-Marks muziejaus-galerijos 
vyko parkelyje šalia muziejaus. Visi turėjo kuo 
užsiimti, nes buvo vykdomos akcijos, kiekvie-
nas lankytojas galėjo išbandyti savo jėgas 
meno dirbtuvėlėse, mažiesiems buvo pareng-
ti žaidimai, susirinkusius linksmino Kėdainių 
jaunimo surengtas gyvos muzikos koncertas. 
Kai miestą apgaubė sutemos, padangę nu-
švietė skraidantys žibintai iš Taivanio. 

Renginį rėmė Amerikos Ambasada Lietu-
voje ir Kėdainių rajo-
no savivaldybė.

the children 
indulged in playing games, the adults par-
ticipated in the art workshops, listened to 
the live music concert held by the youth of 
Kedainiai. After the dusk had surrounded 
the city, the sky was lit up by the � ying lan-
terns. 

The event was sponsored by the Ameri-
can Embassy of Lithuania and Kedainiai 
District Municipality.
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RENGINIAI / Lapkričio 28, 2009 / EVENTS / November 28, 2009
„MOKASINAI PAS JANINĄ: JAV INDĖNŲ POETAI KĖDAINIŲ J. MONKUTĖS - MARKS MUZIEJUJE” 

“MOCCASINS AT JANINA’S: 
NATIVE AMERICAN POETS AT J. MONKUTE - MARKS MUSEUM IN KEDAINIAI”

RENGINIAI / Liepos  12 – 18, 2009 / EVENTS / July 12 – 18, 2009
„BALTIJOS MUZEOLOGIJOS MOKYKLA 2009“ 
 “THE BALTIC MUSEOLOGY SCHOOL 2009” 

Kėdainiuose vyko Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos kultūros ministerijų organizuotas 
tarptautinis projektas „BALTIJOS MUZEOLO-
GIJOS MOKYKLA 2009“. Šių metų tema buvo 
„Pokyčių vadyba muziejuose“. Paskaitos buvo 
skaitomos Kėdainių krašto muziejaus Dau-
giakultūriame centre. Vieną dieną paskaitos 
vyko Janinos Monkutės-Marks muziejuje-ga-
lerijoje, kurias pravedė Liverpulio (Anglija) 
muziejaus darbuotojas. Baltijos Muzeologijos 
mokykloje dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
muziejų specialistai, besidomintys muzieji-
ninkystės teorijos taikymu šiandienos muziejų 
praktikoje. 

The international project “THE BALTIC 
MUSEOLOGY SCHOOL 2009” organized by 
the Lithuanian, Latvian and Estonian Minis-
tries of Culture was presented in Kedainiai. 
The theme of this year was “Change of Ma-
nagement in the Museums.” Lectures were 
delivered in the Multicultural Center of 
Kedainiai Regional Museum. One day lec-
tures were available at the Janina Monkute-
Marks Museum-Gallery. They were given 
by the associate of Liverpool Museum 
(England). The museum professionals from 
Lithuania, Latvia and Estonia interested 
in the applying of the museology theory 

practice in today museums 
participated in the 

Baltic Museo-
logy School. 

Lapkričio 28 dieną Janinos Monkutės - 
Marks muziejuje-galerijoje vyko atviras vi-
siems žmonėms renginys “MOKASINAI PAS 
JANINĄ: JAV INDĖNŲ POETAI KĖDAINIŲ J. 
MONKUTĖS - MARKS MUZIEJUJE”. Pirmoje 
renginio dalyje vyko atviras muziejaus narių 
susirinkimas, kurio metu buvo pristatyta 2009 
metų � nansinė ir kultūrinė ataskaitos, vyko 
Amerikoje sukurto � lmo apie Janinos Monku-
tės-Marks kūrybą pristatymas bei nuotraukų 
rodymas iš � lmo pristatymo JAV. Renginio me-
ninėje programoje vyko Naujojoje Meksikoje 
esančios Santa Fė indėnų mokyklos „Spoken 
Word“ draugijos jaunųjų rašytojų pasirody-
mas, suorganizuotas Jungtinių Amerikos Vals-
tijų ambasados Vilniuje. Visą meninę progra-
mą pristatė keturi moksleiviai: Nolan Eskeets, 
Santana Shorty,  Clara Natonabah ir Ariel An-
tone. Jaunuosius poetus į Lietuvą lydėjo jų va-
dovas mokytojas ir rašytojas Tim McLaughlin ir 
muzikos mokytoja Madi Sato. Indėnų poezijoje 
skambėjo gimtosios Amerikos indėnų kalbos ir 
� loso� ja. Pasirodymo metu į kūrybinį poezijos 
skaitymo procesą buvo įtraukta ir publika. 

On November 28 Janina Monkute - Marks 
Museum-Gallery organized an open door 
event “MOCCASINS AT JANINA’S: NATIVE 
AMERICAN POETS AT J. MONKUTE - MARKS 
MUSEUM IN KEDAINIAI”. The � rst part of 
the event included the open meeting of the 
Museum members, during which the � nan-
cial and cultural reports from the year 2009 
were introduced. The presentation of the 
� lm created in America of Janina Monkute-
Marks took place and the pictures from the 
� lm presentation in the U.S. were displayed. 
The United States Embassy in Vilnius orga-
nized the presentation of the works of  “Spo-
ken Word” – the young writer society from 
the Indian School of Santa Fe, New Mexico, 
formed the artistic program of the event. The 
program included four students of the Native 
American School: Nolan Eskeets, Santana 
Shorty, Clara Natonabah and Ariel Antone. 
Young poets were accompanied by their 
teacher and writer, Tim McLaughlin and their 
music teacher, Madi Sato. The poetry was 
read the Native American Navajo language. 
The public was also incorporated into the 
creative process of poetry reading. 
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EDUCATIONAL ACTIVITY AND PROJECTS / June – December   
“MUSEUM FOR YOUNG PEOPLE THAT TOUCHES THE SOULS”

EDUKACINĖ VEIKLA IR PROJEKTAI / Birželis – Gruodis
„MUZIEJUS JAUNIMUI – MENO ŠVIESA”

Pilietinio ir tautinio ugdymo projekto 
„MUZIEJUS JAUNIMUI – MENO ŠVIESA”  
tikslas buvo pakoreguoti, papildyti ir pritai-
kyti praktikoje sukurtas muziejaus edukacines 
programas, kurios pagelbėtų mokyklų dailės 
mokytojams plačiau supažindinti moksleivius 
su Janinos Monkutės - Marks kūryba. Projekte 
dalyvavo Kėdainių Šviesiosios gimnazijos, Kė-
dainių „Atžalyno“ vidurinės mokyklos ir Aka-
demijos vidurinės mokyklos dailės mokytojos 
ir moksleiviai. Projekto metu turėjome pažin-
tinę - kultūrinę ekskursiją į Panevėžio meninio 
stiklo dirbtuves ir Panevėžio dailės galeriją. 
Buvo skaityta paskaita apie šiuolaikinį meną. 
Plačiai tyrinėjome Janinos Monkutės - Marks 
kūrybą – turėjome Pop meno, tapybos, teks-

tilės ir gra� kos užsiėmimus. Birželio 19-22 
dienomis Janinos Monkutės - Marks muziejuje 
- galerijoje vyko projekto dalyvių sukurtų dar-
bų paroda. 

Muziejuje jau veikia keturios muziejaus 
edukacinės programos: „Pop meno laikotarpis 
Janinos Monkutės - Marks kūryboje“, „Liaudies 
meno simbolika Janinos Monkutės - Marks ta-
pyboje“, „Janinos Monkutės - Marks gobelenai 
ir kilimai“ ir „Janinos Monkutės - Marks gra� ka 
-  linoleumo raižinys“. Čia jūs ne tik daug iš-
moksite apie žymiąją menininkę ir muziejaus 
įkūrėją Janiną Monkutę - Marks ir jos kūrybą, 
bet ir patys taip pat pasijusite menininkais - 
piešite, tapysite, karpysite, klijuosite, raižysite, 
ausite. Norinčius užsisakyti pasirinktas progra-
mas, prašome skambinti iš anksto:

 tel. (+370 347) 57398. 
Projektą rėmė Pilietinio ir tautinio ugdymo 

fondas, švietimo ir mokslo ministerija.

The aim of the Civic and National Educa-
tion Project “MUSEUM FOR YOUNG PEOPLE 
THAT TOUCHES THE SOULS” was to correct, 
complement and to adapt the educational 
programs  of the Museum. In practice, these 
programs are designed to help the art school 
teachers to present their students with the 
art of Janina Monkute - Marks. The teachers 
and students of Kedainiai Sviesioji Gymna-
sium, Kedainiai “Atzalynas” Secondary School 
and Academy High School of Fine Arts were 
involved in this project. The project included 
the cognitive - cultural tour around Pa-
nevezys Art Glass Studio and Panevezys Art 
Gallery. The lectures on contemporary art 
were also delivered. Janina Monkute - Marks 
creative works were widely investigated: 
the classes on pop art, painting, textile and 
graphics were introduced. The exhibition of 
the works created by the project participants 
was organized at Janina Monkute-Marks 
Museum-Gallery on June 19-22. 

The Museum already has four educatio-
nal programs: “Pop Art Period in the Works of 
Janina Monkute-Marks”, ”Folk Art Symbolism 
in the Paintings of Janina Monkute - Marks”, 
“Tapestries and Rugs of Janina Monkute-
Marks” and “Graphics of Janina Monkute-
Marks - Linoleum Cuts”. As a result of this not 
only you will learn a lot about the famous 
artist and museum founder Janina Monkute-
Marks, and her creative works, but will also 
be able to feel the artists yourself – you will 
be provided with the opportunity to draw, 
paint, cut, stick, carve and weave. If you want 
to order the selected programs, please call 
the following telephone number in advance: 

tel. (+370 347) 57398. 
The project was supported by the Civic 

and National Education Foundation and 
Ministry of Education and Science. 
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SVEČIAI, 2009

Vasarį muziejuje lankėsi Amerikos Amba-
sadoriaus Lietuvoje pavaduotojas Damian R. 
Leader su žmona (1). 

Gegužį, per Muziejų nakties renginį, pas 
mus lankėsi Amerikos ambasadorius John 
A.Cloud su žmona ir Ambasados kolektyvu. 
Taip pat dalyvavo Kėdainių rajono merė Nijolė 
Naujokienė (2).

Vasarą Janinos Monkutės-Marks muzie-
juje lankėsi Balzeko muziejaus, JAV sudaryta 
turistų grupė (3). Balzeko muziejus kasmet  
rengia ekskursijas po Lietuvą ir į maršrutą 
įtrauktas Janinos Monkutės-Marks muziejus-
galerija. Taip pat buvo organizuojamos eks-
kursijos iš „Vytis Tours“ organizacijos, JAV.  

Mes bendradarbiaujame ir draugaujame 
su kitais Lietuvos muziejais. Rugpjūtį Janinos 
Monkutės-Marks muziejuje lankėsi Naciona-

In February 2009 the Museum was 
visited by Damian R. Leader – the American 
Ambassador Assistant in Lithuania and his 
wife (1). 

In May, during the event of the Night of 
the Museums, the Museum was also visited 
by the American Ambassador John A.Cloud, 
his wife and his embassy colleagues. Nijole 
Naujokiene, the Mayor of Kedainiai District, 
also participated in the event (2). 

In Summer months Janina Monkute-
Marks Museum is visited by international 
guided tour groups. The American Balzekas 
Museum organizes guided tours to Lithua-
nia every year. This year it included 
Janina Monkute-Marks Mu-
seum-Gallery into the tour 
program (3). “Vytis Tours“ 
from USA also toured 
Janina Monkute-Marks 
Museum.

The Museum col-
laborates and associ-
ates with a number of 
other museums in Lithua-
nia. As a result of this, Janina 
Monkute-Marks Museum was 
visited by the sta�  from Mikalojus 

VISITORS, 2009

linio M.K Čiurlionio muziejaus kolektyvas (4). 
Lapkritį muziejuje vyko Naujojoje Meksi-

koje (JAV) esančios Santa Fė indėnų mokyklos 
„Spoken Word“ draugijos jaunųjų rašytojų pa-
sirodymas, suorganizuotas Jungtinių Ameri-
kos Valstijų ambasados Vilniuje. Į svečius buvo 
atvykę keturi indėnų mokyklos moksleiviai: 
Nolan Eskeets, Santana Shorty, Clara Natona-
bah ir Ariel Antone, jų vadovas mokytojas ir 
rašytojas Tim McLaughlin ir muzikos mokytoja 
Madi Sato bei Ambasados darbuotojai Jūratė 
Butkutė ir Je� rey J. Cary. (5)

(2) Nuotraukoje Iš kairės: Jūratė Butkutė, Rona Rathod, 
Mary Cloud, Ambasadorius John A.Cloud, Rebecca J.Dunham, 
Andrea S.Baker, Kėdainių r. Merė Nijolė Naujokienė, Dalia Min-
kevičienė,  Asta Fedaravičiūtė-Jasiūnė.

(2) From the left: Jurate Butkute, Rona Rathod, Mary 
Cloud, Ambassador John A.Cloud, Rebecca J.Dunham, And-
rea S.Baker, the Mayor of Kedainiai district Nijole Naujok-
iene, Dalia Minkeviciene, Asta Fedaraviciute-Jasiune.

Konstantinas Ciurlionis National Art Museum 
in Kaunas in August (4). 

In November the United States Embassy 
in Vilnius organized the presentation of the 
works of “Spoken Word” – the young writer 
society from the Indian School of Santa Fe, 
New Mexico. The program included four stu-
dents of the Native American School: Nolan 
Eskeets, Santana Shorty, Clara Natonabah 
and Ariel Anton. Young poets were accom-
panied by their teacher and writer, Tim 
McLaughlin and their music teacher, Madi 
Sato, as well as Jurate Butkute and Je� rey J. 
Cary, the Embassy workers. (5)
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NEW AND INTERESTINGNAUJA IR ĮDOMU

2009 metais sukurta nauja Janinos Mon-
kutės-Marks muziejaus-galerijos internetinė 
svetainė www.jmm-muziejus.com. Kviečiame 
apsilankyti. (1)

Lapkričio 6 dieną Hyde Park‘o meno cen-
tre, Čikagoje, vyko Amerikoje sukurto biogra� -
nio � lmo apie Janinos Monkutė-Marks kūrybą 
pristatymas. Filmo prodiuserė yra Janinos 
marti Dorothy Mackevich Marks, režisierė – 
Gail Gilbert. Filmo pristatyme dalyvavo visi 
keturi Janinos Monkutės-Marks sūnūs su šei-
momis, jos draugai ir muziejaus direktorė Da-
lia Minkevičienė. Šventinio vakaro metu, Hyde 
Park‘o meno centre veikė Janinos Monkutės-
Marks naujausių gobelenų paroda.

A new website of Janina 
Monkute-Marks Museum-Gallery 
www.jmm-muziejus.com was cre-
ated in the year 2009. You are wel-
come to visit our site. (1) 

On November 6 in Hyde Park 
Art Center of Chicago the presenta-
tion of the � lm created in America 
on the works of Janina Monkute-
Marks took place. The � lm pro-
ducer is Dorothy Mackevich-Marks 
– the daughter-in-law of Janina; 
and the director is Gail Gilbert. The 
� lm presentation was attended 
by all four Janina’s sons with their 
families, her friends and the Mu-
seum director Dalia Minkeviciene. 
During the festive evening new-
est tapestries of Janina Monkute-
Marks were exhibited at Hyde Park 
Art Center.
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MEMBERSHIP NARYSTĖ

Lietuvoje sovietmečiu nutrūkus � lantro-
pijos ir mecenatystės tradicijoms ją įvairio-
mis priemonėmis mėginama vėl atgaivinti. 
2001m. Janinos Monkutės-Marks lėšomis 
įsteigtas muziejus išskirtinai gražus � lantro-
pijos pavyzdys, kuriuo nepaprastos energijos 
menininkė mėgina užkrėsti ir kitus Lietuvos 
bei užsienio meno mylėtojus bei verslinin-
kus. Tai viena mecenavimo pusė – � nansinė 
parama, kuri atsiranda iš muziejaus svarbos 
visuomenėje suvokimo. Tai rezultatas pagrin-
dinės – moralinės, dvasinės būsenos, kurioje 
žmogus jaučiasi muziejaus bendruomenės 
nariu arba suvokia šio muziejaus egzistavimo 
svarbą ir tokiu būdu ryžtasi būti jo eiliniu na-
riu, šeimos nariu ar mecenatu. 

Remdamasis Amerikos muziejų patirtimi, 
siekdamas suburti Janinos Monkutės-Marks 
muziejaus – galerijos draugų ir rėmėjų ratą, 
muziejus įsteigė narystę. Visi nariai yra pa-
gerbiami asmeniškai. Kiekvienas muziejaus 
narys gauna vardinę muziejaus nario kortelę. 
Taip pat nariai paaukoję 1000 Lt yra įrašomi į 
muziejaus garbės narių lentą. Kartą per 
metus yra rengiami metiniai 
muziejaus narių susi-
rinkimai. Paprastai 
tada yra aptaria-
mi nuveikti dar-
bai, ateities 
planai, orga-
nizuojamos 
ekskursijos. 

Based on her experience with American 
examples of museum management, the 
Janina Monkute - Marks Museum intro-
duced a new model for an art museum as a 
membership organization. Forming a circle 
of supporters and members opened doors to 
new ways of thinking and a new vocabulary. 
The � rst important step was the cultivation 
of � nancial support by Museum sponsors 
who recognize the value the Museum brings 
to the society. 

The primary result of 
the Museum’s com-
munity-building 
e� orts is moral 
and spiritual, 
for an indivi-
dual motivated 
to become a 
member or do-
nor joins a group 
with a common 
cause. 

Members become 
engaged in critical think-
ing and share responsibility and commit-
ment. Stakeholders join hands to work for 
civic and personal growth.

All members are personally recognized 
and honored. Each member received an in-
dividual membership card and personal in-
vitation to the exhibition opening reception. 
Members who donate 1000 $ have their 
names inscribed on the plaque of honor. 
Annual meetings bring the membership to-
gether to discuss accomplishments and plan 
for the future; group excursions also provide 
fresh inspiration. 

On November 28, 2009, the eighth an-
nual meeting of the Museum members was 
open to everyone for the � rst time. Past and 
future of the Museum was discussed, and 

2009m. lapkričio 28d. vyko aštuntasis 
metinis Janinos Monkutės-Marks muziejaus 
narių susirinkimas, pirmą kartą atviras visiems 
žmonėms. Jo metu aptarėme praėjusius ir bū-
simus muziejaus metus, pirmą kartą Lietuvoje 
pristatėme Amerikoje sukurtą biogra� nį � lmą 
apie Janinos Monkutės-Marks kūrybą. Vakaro 
meninėje programoje vyko Naujojoje Meksi-
koje esančios Santa Fė indėnų mokyklos „Spo-
ken Word“ draugijos jaunųjų rašytojų pasiro-
dymas, suorganizuotas Jungtinių Amerikos 
Valstijų ambasados Vilniuje.

Per visus veiklos metus muziejus subūrė 
virš 110 šeimų Lietuvoje. Virš 100 muziejaus 
narių yra ir JAV. 

Muziejaus kolektyvas stengiasi, kad jo na-
riai jaustų jog jie čia laukiami ir tai jausdami 
matytų prasmę jį paremti. 

Ponia Janina vis pabrėžia – “Noriu, kad šis 
muziejus būtų visų.”

the � lm created in America about Janina 
Monkute-Marks was presented. The United 
States Embassy in Vilnius invited Navajo Na-
tion students from Santa Fe, New Mexico of 
the young writers society as our guests to 
present the works of the “Spoken Word”.

After all years of activity, the Museum has 
more than 110 family members in Lithuania. 
More than 100 members live in the U.S. 

The Museum’s administration welcomes 
all new members and hope that they will 
recognize the value of support.

As Janina frequently states, “This Mu-
seum is for everyone.”



MEMBERSNARIAI

Didieji mecenatai:
KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
AB „ EUROCHEM LIFOSA“
I.Į. „AKMENORA“
Algis AUGUSTAITIS
Jonas DASTIKAS
Saulius GRINKEVIČIUS
Eduardas LAUCIUS
Petras STALIORIUS

Rėmėjai:
Nijolė ir Jonas DASTIKAI 
Ričardas JAZDAUSKAS ir
Dalia MINKEVIČIENĖ
Astra ir Valdas JUŠKAI
Irena ir Rimas RAMANAVIČIAI 
Audronė ir Ždanas RYSEVAI

Šeimos nariai:
Virginija ir Regimantas BALTRAIČIAI
Jovita ir Raimundas BUINEVIČIAI
Rasa ir Vaidas JAZDAUSKAI
Nijolė ir Arūnas KACEVIČIAI 
Saulė ir Algis KAIRIAI 
Rima ir Arvydas MATULIAUSKAI
Laura ir Ramūnas MINKEVIČIAI
Irena ir Kęstas PETRAIČIAI
Regina ir Fridas RIŠKAI
Danguolė ir Jonas TUMOSAI
Vitalija ir Julius URBANAVIČIAI
Elvyra ir Vytautas VALATKAI

Garbės nariai:
Arvydas BARYSAS
Laima ČIAPIENĖ 
Rita KUODIENĖ
Irena MARMIENĖ
Gintaras PŪRAS
Regina STANKEVIČIENĖ
Ilma VENSKEVIČIENĖ
Regina ŽEMAITIENĖ
Birutė ŽYDELIENĖ

Museum Donors:
Daniel & Vida MARKS 
Paul & Anya MARKS
Peter & Dorothy MARKS
Sigi & Liz NAGYS
Gilbert & Lillian GAILIUS
Jorge & So� ja GALANTE 
Debbie HYNDMAN 
Jim & Gražina LIAUTAUD
Ona MIRONIENĖ
Howard & Constance SULKIN
Philip WILLIAMS 
BALZEKAS MUSEUM OF LITHUANIAN CULTURE

Kazys & Marija AMBROZAITIS
Burton & Eileen BABETCH 
BALZEKAS Family Foundation
Aldona BALČIŪNAS
Vida BALČIŪNAS
David & Regina BENSON
Betty BERGMAN 
Myron & Rita BEZDICEK 
Arthur & Helaine BILLINGS
Christopher & Joanne BLOOM
Shirley BOSCOV
Roy & Odette BRABEC
Florence Mary BRAUDY
Shirley BRUSSEL
Andy COHN
Barbara Flynn CURRIE
Peter & Inga DEVENIS 
Alexander & Frances DOMANSKIS
Ethel DORFMAN
Caristine J. ESSEX
Stella FARWELL
Regina GAILIEŠIŪTĖ
Tom & Julie GARMISA 
William & Ethel GOFEN
Ethel GOLDSMITH
John & Shirley GRAHAM
Vida Šimėnas GRAYSON 
Danguolė GRIGANAVIČIUS
Bruce SAGAN & Bettee Serf HILL
Ira & Kasia HOCHBERG

Nariai:
Irena ARMONIENĖ
Dovilė ATKOČIŪNIENĖ 
Reimundas BALTRŪNAS
Zita BELIAUSKIENĖ
Violeta BERLETAITĖ
Danutė BERNATAVIČIENĖ
Zita CIVILKAITĖ
Eugenija Elona ČIVIENĖ
Stanislava DILIENĖ
Jonas DILYS
Elytė GRICIENĖ
Indiana JACKEVIČIENĖ
Onutė JANUŠAUSKIENĖ
Asta FEDARAVIČIŪTĖ-JASIŪNĖ
Nijolė JAUGELAITIENĖ 
Gražina JEDEMSKIENĖ
Liudvika JONUŠIENĖ
Jonas JUCEVIČIUS
Kornelija JUODIENĖ
Rimvydas JUODIS
Janina KASBARIENĖ
Birutė KONSTANBLACKAITĖ
Vitolis LAUMAKYS
Birutė LAURINAVIČIENĖ
Vilma LUKOŠIENĖ
Robertas MARKEVIČIUS
Janina MATULIENĖ
Leokadija MOCKIENĖ
Teresė MONKEVIČIŪTĖ
Genovaitė MONKIENĖ
Gražina NIKŠTELYTĖ
Ina PETRAVIČIENĖ 
Irena RAŠČIAUSKIENĖ
Eugenija RIMKEVIČIENĖ
Genutė RYBAKOVA
Valerija ROVBUT
Audronė RUDIENĖ
Genė STANKAITIENĖ
Aldona STANKEVIČIENĖ
Vilija URBONAVIČIENĖ
Vaiva VALEVIČIENĖ
Daiva ZARECKAITĖ
Nijolė ZARECKIENĖ
Vanda ŽUKIENĖ

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME VISIEMS MUZIEJAUS NARIAMS IR MECENATAMS! WE ARE GRATEFUL TO ALL OUR MEMBERS AND DONORS OF THE MUSEUM!

Jerome HOCHBERG
Ruth HORWICH
Mary JACQUA
Allen & Etha KAHN
Ausrine KARAITIS
Algimantas & Ale KEZELIS
Thomas & Georgene KNIGHT
William KRAVCAR
Mitchel KREITER 
Liucija KRYŽEVIČIENĖ
John & Deborah LAGORCE
Raimundas & Ramunė LAPAS
Eva LICHTENBERG
Robert & Carol LIFTON
Eileen MACKEVICH
Iram MAHOMED 
James & Rosalyn MARKS 
Mark & Victoria MATRANGA 
Ernest & Deborah MHOON
MICKELSON Family Foundation
Žibuntas MIKŠYS
David & Iris NAVON
Ken & Nijole NELSON 
Ina NENORTAS
Harold & June PATINKIN
Phillip PALLAGREN
Laverne PHILLIPS 
Rita & Kitty PICKEN 
Pauline PINKUS 

Audrius & Sigita PLIOPLYS 
John & Terri PRUNSKIS
SHALINI Reddy MD
Lois RINGEL
Irene Farkas – Conn ROSENTHAL 
Carolyn SACHS 
Frederic & Elise SALCHLI 
Joy SCHEIN
Bill & Joan SCHLACKMAN
Tom & Judy SCORZA
Alexander Gail SHERMAN 
Paul & Zita SODEIKA
Carol & Jerry SOLOMON
Magdalena B. STANKŪNAS
Arlyn & Irwin STEIN
Ada SUTKUS
Charles THUROW 
Marjorie TICHNOR
Donatas & Indrė TIJŪNĖLIS
John & Jurate VARIAKOJIS
John & Joan VON LEESEN
Barbara M. WANKE
Richard WATT 
Robert & Ruth WESTHEIMER 
Paul & Dorota WILLIAMS
Peter & Laima ZLIOBA
Vida ZUBKUS
Adella ZUNAS 
Paul & Giedrė ŽUMBAKIS 

USA Museum members and supporters $1,000 - $ 25.00:
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FOR USA FRIENDS & MEMBERSTAPKITE MŪSŲ MUZIEJAUS NARIU

NARYS – 25 Lt per metus
Nariai gali nemokamai lankyti muziejų visus metus. Jie taip pat gauna informaciją 

apie muziejuje vykstančius renginius.

ŠEIMOS / GARBĖS NARYSTĖ – 100 Lt per metus
Ši narystė suteikia teisę visiems šeimos nariams nemokamai lankyti muziejų visus 

metus. Šeima gauna pakvietimus į muziejuje vykstančius renginius.

RĖMĖJAS – 250 Lt per metus
Rėmėjai ir jų šeimos nariai kviečiami nemokamai lankyti muziejų visus metus. Rė-

mėjai gauna pakvietimus į renginius ir uždarus vakarus. Muziejaus suvenyrus gali įsigyti 
su 10% nuolaida.

MECENATAS – 500 Lt per metus
Mecenatai, jų šeimos nariai ir draugai yra laukiami muziejuje visus metus. Jie yra 

pagerbiami asmeniniame priėmime, laiškuose ir spaudoje, asmeniškai kviečiami į ren-
ginius ir uždarus vakarus. Muziejaus suvenyrus gali įsigyti su 10% nuolaida.

DIDYSIS MECENATAS –1000 Lt 
Didieji mecenatai įrašomi muziejaus mecenatų lentoje. Jie asmeniškai kviečiami į 

visus muziejaus renginius, uždarus vakarus, yra pagerbiami asmeniniame priėmime, 
laiškuose ir spaudoje. Jiems taikoma 10% nuolaida įsigyjant muziejaus suvenyrus. Di-
dieji mecenatai yra apdovanojami specialia Janinos Monkutės - Marks dovana.

Tapti nariu galite apsilankę Janinos Monkutės - Marks muziejuje - galerijoje, J. Basa-
navičiaus g. 45. Kėdainiuose ir užpildę narystės blanką. 

Informacija apie narystę teikiama tel.: (+370 347) 57398

We hope you will choose to play a part in this exciting Project. If you can help, either 
through a contribution or an annual Membership, we would be grateful. U.S. dollars go 
a long way in Lithuania. 

Please view our Museum site at: www.jmm-muziejus.com

The Membership categories are:
General Membership $50.00     
Honored Friends $100.00
Sponsors  $500.00
Patrons  $1,000.00 or more*

*Patrons of the Museum will have their name inscribed on the Museum wall.

All contributions to the Janina Marks Charitable Foundation are tax deductible to the 
extent allowed by law.

Please send your tax-deductible donations to the following address:

Janina Marks Charitable Foundation 
5490 South Shore Drive 
Chicago, IL 60615, U.S.A.

Or leave your donations – membership at the Museum in Kedainiai.  
If you have any questions about the Museum, please feel free to contact Janina Marks at:

773-643-3242 (Chicago, IL) Fax. 773-643-6218 
239-472-9220 (Sanibel, FL)   Fax. 239-472-2517 

Sincerely



KĖDAINIŲ RAJONO 
SAVIVALDYBĖ
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D Ė K O J A M E   U Ž   P A R A M Ą   M U Z I E J U I  ! RĖMĖJAI, PARTNERIAI / MUSEUM SPONSORS, MUSEUM PARTNERS

MUZIEJAUS RĖMĖJAI / MUSEUM SPONSORS

MUZIEJAUS INFORMACINIAI RĖMĖJAI / MUSEUM INFORMATION SPONSORS

MUZIEJAUS PARTNERIAI / MUSEUM PARTNERS
Kėdainių rajono savivaldybė / Kedainiai District Municipality

JAV ambasada  Lietuvoje / US Embassy in Lithuania
AB „EuroChem Lifosa“ / SC “EuroChem Lifosa“

Česlavo Milošo gimtinės fondas / Cz. Miłosz Homeland Foundation
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus / National M.K. Ciurlionis Art Museum

Lietuvos dailės muziejus / Lithuanian Art Museum
Lietuvos dailininkų sąjunga / Lithuanian Artist‘s Association

Vilniaus dailės akademija / Vilnius Academy of Fine Art
Kauno dailės institutas / Kaunas Art Institute

Vytauto Didžiojo universitetas, Menų institutas / 
Vytautas Magnus University, Institute of Arts

Lietuvos išeivijos institutas / The Lithuanian Emigration Institute
Kauno kolegija, Kėdainių Jonušo Radvilos studijų centras / 

Kaunas College,  Kedainiai Jonusas Radvila Study Center
Kėdainių dailės mokykla / Kedainiai Art School

Kėdainių  „Šviesioji“ gimnazija / Kedainiai “Sviesioji“ gymnasium
Kėdainių  „Ryto“ vidurinė mokykla / Kedainiai “Rytas“ Secondary School

Kėdainių  „Atžalyno“ vidurinė mokykla / Kedainiai “Atzalynas“ Secondary School 
Kėdainių „Aušros“ vidurinė mokykla / Kedainiai “Ausra“ Secondary School

Akademijos vidurinė mokykla / Academy Secondary School
Asociacija  „Kėdainių Klubas“  / Association “Kedainiai club“ 

Fotogra� jos / Photos by: 
Edgaras Anisimenko, Asta Fedaravičiūtė-Jasiūnė,  Zigmas Slavinskas.

Dizainas / Design by Jolanta Miliūnienė

DĖKOJAME VISIEMS, KURIE DEKLARUODAMI SAVO PAJAMAS 2 % PAJAMŲ 
MOKESČIŲ SUMOS PERVEDĖTE Į MUZIEJAUS – GALERIJOS SĄSKAITĄ 

Ateityje Jūs taip pat galite suteikti šią paramą. 

Jei nuspręsite 2% pajamų mokesčio sumos skirti mūsų muziejui, nustatytos formos 
prašyme mokesčių inspekcijai Jums reikės nurodyti šią informaciją apie paramos gavėją:

Pavadinimas: Viešoji įstaiga Janinos Monkutės - Marks muziejus – galerija
Adresas: J. Basanavičiaus g. 45, LT-57182 Kėdainiai

Kodas: 110078272
Muziejaus atsiskaitomoji sąskaita litais Nr. LT527044060001815390

Banko pavadinimas: SEB BANKAS
Banko kodas: 70440



Adresas:
Janinos Monkutės - Marks muziejus-galerija

J.Basanavičiaus g. 45, LT-57182 Kėdainiai
Tel. (+370 347) 57398, (+370 686) 32992

Faks. (+370347) 60270
El. p.: galerija@jmm-muziejus.lt 

www.jmm-muziejus.com

Muziejus dirba:
Antradieniais - Penktadieniais 10 - 18 val.

Šeštadieniais 10 - 15 val.
Sekmadieniais 10 - 15 val. 

(birželio, liepos, rugpjūčio mėn.)

Bilieto kaina:
Suaugusiems - 4 Lt. 

Pensininkams, moksleiviams, studentams - 2 Lt
Nemokamai parodas gali lankyti muziejaus 

nariai, ikimokyklinio amžiaus vaikai, vaikų namų 
auklėtiniai, I ir II grupės invalidai,

dailės mokyklos moksleiviai.

Address:
Janina Monkute - Marks Museum-Gallery
J.Basanavičiaus 45, LT-57182 Kėdainiai, 
LITHUANIA
Tel. (+370 347) 57398, (+370 686) 32992
Fax. (+370 347) 60270
E-mail: galerija@jmm-muziejus.lt 
www.jmm-muziejus.com

Museum hours:
Tuesday – Friday 10:00 AM – 6:00 PM
Saturday 10:00 AM – 3:00 PM
Sunday 10:00 AM – 3:00 PM  
(June 1 – August 30).

Admission:
Adults – 4 Litas. 
Students & pensioners – 2 Litas.
Members, art students, children under 6 and 
disabled are admitted free.

INFORMACIJA LANKYTOJAMS /  VISITOR INFORMATION      
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SUVENYRAI / GIFT SHOP

Muziejuje galima įsigyti suvenyrų su mu-
ziejaus atributika (pieštukų, tušinukų, raktų 
pakabukų, puodelių) taip pat meno leidinių, 
žurnalų, atvirukų, tekstilės ir kitų menininkų 
meno kūrinių, Janinos Monkutės-Marks mo-
nogra� ją. 

Souvenirs bearing the logo of Janina 
Monkute - Marks Museum (pencils, pens, 
key holders and cups) can be purchased at 
the gift shop. Here various art editions, jour-
nals, postcards, the works of artists speciali-
sing in the � eld of textile and other forms of 
art, as well as the monograph of Mrs. Janina 
Monkute - Marks, also can be bought.




