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INFORMACIJA LANKYTOJAMS / VISITOR INFORMATION

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.lt
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.lt
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.
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MUZIEJAUS ISTORIJA
Muziejaus įkūrėja Janina Monkutė-Marks / Janina Monkute-Marks, founder of the Museum

„Mano sieloje – šventė. Mano dovana
tėviškei tapo realybe. Grįžau namo, kur
tėvų kapai, kur numylėtas Nevėžis, kur
mylėta, svajota, padangėm skrajota.” –
2001m. spalio 20d. į savo muziejaus atidarymą 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
atgavus nepriklausomybę, kuomet Lietu-
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vos išeivei, menininkei Janinai MonkuteiMarks kilo mintis padovanoti Tėvynei savo
kūrybą. 2000m. menininkė įsteigė pelno
nesiekiančią organizaciją ir, įsigijusi buvusio Kėdainių krašto muziejaus pastatą,
įkūrė jame savo vardo muziejų-galeriją. Per
metus buvo atlikta pastato rekonstrukcija,
atkuriant XIX a. pabaigos architektūrą, pagal naujausius reikalavimus įrengtos galerijos salės, sutvarkyta aplinka.

JANINOS MONKUTĖS–MARKS MUZIEJUS GALERIJA / JANINA MONKUTE–MARKS MUSEUM GALLERY

MUSEUM HISTORY

“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 opening of the Museum that bears her name on October 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
restoration of Lithuanian independence
when the artist Janina Monkute-Marks, a
Lithuanian émigré, considered the idea of
donating her own artworks to her homeland. In 2000 she founded the first Lithuanian not-profit-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 fixtures for
the climate control, security, and gallery
display were installed in the interiors.
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MUZIEJAUS TIKSLAS / MUSEUM GOAL
Janinos Monkutės-Marks Muziejus įsipareigoja dalintis kultūros ir meno lobiais
su Kėdainių miestu ir su Lietuvos bendruomenėmis. Muziejus puoselėja kūrybinę
įvairovę ir žmonių bendravimą, rengdamas
parodas, simpoziumus, paskaitas, literatūrinius vakarus, koncertus, vaikų edukacinę
veiklą ir filantropijos 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.
Muziejaus tikslas atkurti tarptautinį meno,
kultūros ir filantropijos bendradarbiavimą,
iškelti žmonių vertę per savanorišką narystę, palaikant dvasines vertybes.
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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 community of Lithuania. The Museum stimulates creative activity, community involvement and philanthropy by
organizing exhibitions, symposia, lectures,
literary evenings, concerts and educational
outreach projects for the youth.
The Museum represents a new art museum model concentrating on the action
instead of being a static repository of art.
The Museum initiates various contemporary artistic 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 diﬀerent backgrounds.

JANINOS MONKUTĖS–MARKS MUZIEJUS GALERIJA / JANINA MONKUTE–MARKS MUSEUM GALLERY

Garbės direktoriai / Honorary Board:
p. Alma ADAMKIENĖ
Viktoras MUNTIANAS
Virginija BALTRAITIENĖ

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

Nijolė NAUJOKIENĖ

(Kėdainių rajono merė / Mayor of Kėdainiai)

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)

AI DOMANSKIS

(Juristas, JAV / Attorney, USA)

Muziejaus - galerijos administracija / Museum Staff:
Dalia MINKEVIČIENĖ
(Direktorė / Executive Director)

Asta FEDARAVIČIŪTĖ
(Kuratorė / Curator)

Nijolė ZARECKIENĖ
(Buhalterė / Bookkeeper)
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MUZIEJAUS DIREKTORIAI, ADMINISTRACIJA / BOARD OF DIRECTORS, HONORARY BOARD AND MUSEUM STAFF

Janinos Monkutės - Marks
Muziejaus - galerijos direktoriai / Board of Directors:
Janina MONKUTĖ-MARKS
Daniel MARKS
Peter MARKS
Paul MARKS
Sigi NAGYS
Dalia MINKEVIČIENĖ
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MUZIEJAUS KOLEKCIJA
Vienas iš muziejaus tikslų yra saugoti
ir pristatyti visuomenei Janinos MonkutėsMarks sukauptą kūrybos kolekciją, kurią sudaro tekstilės, tapybos ir grafikos kūriniai.
Vasaromis galerijos lankytojai gali susipažinti su Janinos tapyba ir tekstile, kuri eksponuojama abiejuose galerijos aukštuose.
Tuo metu paprastai gausiau lankosi turistai
iš visos Lietuvos bei svečių šalių. Šią 2008
metų vasarą Janinos Monkutės-Marks kūrybos paroda „Dovana Tėviškei“ veikė birželio 15 – rugsėjo 1 dienomis.
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Per metus vidutiniškai surengiamos dvi
muziejaus kolekcijos parodos kituose Lietuvos miestuose. Įvairūs Lietuvos muziejai ir
mūsų muziejus keičiasi meno darbais. 2008
m. rugsėjo 9 – spalio 15 dienomis Janinos
Monkutės-Marks gobelenų paroda „Dovana Tėviškei“ buvo eksponuota Nacionalinio
M.K.Čiurlionio dailės muziejaus V.K.Jonyno
galerijoje, Druskininkuose.
Per 2008 metus Janinos MonkutėsMarks muziejų aplankė 3270 meno mylėtojų.

JANINOS MONKUTĖS–MARKS MUZIEJUS GALERIJA / JANINA MONKUTE–MARKS MUSEUM GALLERY

MUSEUM COLLECTION

Artworks created during the life of
Janina Monkute-Marks are the heart of the
Museum collection. The conservation and
exhibition of her tapestries, paintings and
graphics form the basis of the Museum’s
work. The Museum also possess a collection of artworks donated by artists whose
creations have earlier been exhibited here.
Such contributions of visiting artists attest
the respect the Museum has earned for its
programming and curatorship and contribute to the institution’s growing legacy.
Janina’s paintings and textiles are exhibited in the galleries of the Museum during summer when many tourists visit the
Museum. This summer 2008, the artworks
of Janina Monkute-Marks under the title ‘A
Gift to the Homeland‘ were exhibited from
June 15 to September 1.
Her work is also presented in the exhibitions, typically two times a year, which
also travels to other museums of Lithuania. In this exchange program lasting from
September 9 to October 15, 2008, the
textile collection under the title “A Gift to
the Homeland“ by Janina Monkute-Marks
was exhibited at V. K. Jonynas Gallery in
Druskininkai which is the branch of M. K.
Ciurlionis National Art Museum.
During the year 2008, as many as 3270
art lovers visited the Museum-Gallery.
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PARODOS 2007 gruodžio 13 – 2008 sausio 26
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Galerija būdama atvira įvairioms naujovėms, atspindinčioms įvairialypę šiandienos meninę situaciją ne tik pati rengia
parodas, bet taip pat bendradarbiauja su
įvairių sričių menininkais.2008 metais
muziejuje–galerijoje buvo surengtos 7
2007 gruodžio 13 –
parodos.
2008 sausio 26
Vienas iš galerijos veiklos pradžioje
2007 metus užbaigė dviejų jaunų meninumatytų tikslų buvo pristatyti Lietuvos
žmonėms žinomų užsienio menininkų ninkų Sauliaus Dastiko ir Kristinos Norvilaikūrybą. Taigi šiais metais galerijoje buvo tės jungtinė tapybos ir grafikos darbų parosurengtos keturios tarptautinės parodos. da „ATSITIKTINUMAI. AR TU TAI MATEI?“.

JANINOS MONKUTĖS–MARKS MUZIEJUS GALERIJA / JANINA MONKUTE–MARKS MUSEUM GALLERY

EXHIBITIONS December 13, 2007– January 26, 2008

The Gallery not only organizes exhibitions but also cooperates with a variety
of artists, this way seeking to reﬂect new
ideas and contemporary situation. Seven
major exhibitions were presented in 2008.
Since the beginning, Janina Monkute
Marks Museum has been introducing the
artworks of the famous foreign artists to
the people of Lithuania. Consequently, this
year four international exhibitions were organized at the Museum-Gallery.
December 13, 2007 –
January 26, 2008
The end of 2007 was marked by an outstanding painting and graphic art exhibition under the title “EVENTUALITIES. HAVE
YOU SEEN IT?” by two young artists Saulius
Dastikas and Kristina Norvilaitė.
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PARODOS Sausio 31 – Kovo 21
Muziejuje buvo pristatyta šiuolaikinės
Meninės Tekstilės paroda „JUODA ŠVIESA”.
Tai jau kelerius metus įvairiuose Europos
miestuose pristatoma šiuolaikinio meno
paroda. Tamsioje erdvėje švytintys meno
objektai išgrynina apžiūros lauką ir nuošalėje palieka papildomus dirgiklius. Lokalus
apšvietimas kviečia žiūrovą artimesniam
sąlyčiui su kūriniais. Menininkų panaudotos liuminesenciniam apšvietimui jautrios
medžiagos, meno kūriniams suteikia pa-
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slaptingumo aurą. „Juoda šviesa“ prašosi į
netradicines – belanges parodines erdves,
todėl jos ekspozicijoms itin tinkamos pilys,
dvarai, fortai, netgi apleistos gamyklos.
Parodoje dalyvavo ne tik žymūs, bet ir jaunieji Lietuvos dailininkai – tekstilininkai.
Paslaptinga ir netikėta paroda susilaukė
itin teigiamo miestiečių ir miesto svečių
įvertinimo. Ji žavėjo visus – didelius ir mažus savo žaismingumu, spalviniu pasakiškumu ir netradiciniu eksponavimo būdu.

JANINOS MONKUTĖS–MARKS MUZIEJUS GALERIJA / JANINA MONKUTE–MARKS MUSEUM GALLERY

the spectator to approach the artworks.
The artists used the materials sensitive to
luminescence which provide the artworks
with the aura of mystery. The exhibit “Black
Light“ can be displayed in unconventional
places without windows.
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EXHIBITIONS January 31 – March 21

The Museum organized the exhibit
“BLACK LIGHT”. This is a contemporary art
exhibition which has been presented in
various European cities for several years.
The objects glowing in the dark space catch
the eye of the observer, the spot invites
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PARODOS Kovo 28 – Gegužės 3
Janinos Monkutės
– Marks muziejuje – galerijoje vyko meno kūrinių iš Kauno
meno bienalės „TEXTILĖ 07“ ir lydinčiųjų
parodų pristatymas. Tarptautinės tekstilės
bienalės Kaune vyksta nuo 1997 metų dviejų entuziastingų moterų Vitos Gelūnienės ir
Virginijos Vitkienės dėka. Šį kartą kėdainiečiams pristatėme Lietuvos menininkų darbus, kurie buvo eksponuojami Kauno meno
bienalės „TEXTILĖ 07“ tarptautinėje – konkursinėje parodoje, ir taip pat įdomiausius
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tekstilės kūrinius iš kitų bienalės satelitinių
– lydinčiųjų parodų. Bienalės konkursinėje
parodoje laureatais tapo net trys lietuviai.
Pagrindinį piniginį prizą, kurį skyrė Janina
Monkutė - Marks už meistriškumą, laimėjo
jauna tekstilininkė Agnietė Janušaitė ir jos
darbas „Sterilūs“. „TEXTILĖ 07“ – antra tarpžemyninio modelio bienalė. Šį modelį organizatoriai ketina taikyti ir ateityje. 2009
metais jie iš arčiau sieks pristatyti Pietryčių
Azijos – Tailando, Vietnamo, Birmos, Singapūro tekstilę.

JANINOS MONKUTĖS–MARKS MUZIEJUS GALERIJA / JANINA MONKUTE–MARKS MUSEUM GALLERY
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EXHIBITIONS March 28 – May 3

Janina Monkute-Marks MuseumGallery organized the collective art
exhibition from Kaunas International
Biennial “TEXTILE‘07“. Since 1997, the
International Textile Exhibition takes
place every two year in Kaunas and is
organized by two enthusiastic women:
Vita Geluniene and Virginija Vitkiene. The
works of Lithuanian artists presented in
the international – competitive exhibition of Kaunas Art Biennial “TEXTILE’07“,
as well as the most interesting textile
works from the other satellite – attendant exhibitions of Biennal, were introduced to the residents of Kedainiai. The
organizers of the Biennial exhibit held
a competition to find the most creative
or the most extraordinary textile works.
Three Lithuanian artists were awarded.
Janina Monkute-Marks Excellence Award
was granted to a young artist, Agniete
Janusaite, for her work titled “Sterile.”
The organizers expect in the future
shows to present textiles from South
Eastern Asia (Thailand, Vietnam, Burma
and Singapore).
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PARODOS Gegužės 9 – Birželio 13
Amerikos Lietuvių tekstilininkių parodoje„TOLIMA / ARTIMA ŽEMĖ“ Kėdainiuose savo
kūrinius pristatė septynios Lietuvių kilmės
menininkės: Regina Palaitytė – Benson, Ada
Sutkuvienė, Magdalena Birutė Stankūnienė,
Liucija J. Kryževičienė – Hutcheon, Donna
Rhae Prūsaitė – Marder, Ina Nenortienė ir
Zita Sodeikienė. Šioje parodoje pristatėme
tekstilės ir pluošto meno dailininkes, kurios
turi savitą braižą, dirba skirtinga technika ir
stiliumi, o meno kritikų yra vertinamos kaip
profesionalės. Ekspozicija akį džiugino pro-
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fesionalumu, precizišku išbaigtumu, bylodama, jog laikai, kai tekstilė Amerikos dailėje
užėmė podukros vietą, negrįžtamai praėjo.
Dailininkės stebino Kėdainiečius savo įvairia
technika, spalvomis ir drąsa. Ekspozicijoje
daugiau pagarbos klasikai, skiautinių tradicijoms, parodoje būta ir lyrinės poetikos,
ir žvaigždėto Čikagos dangaus, efemeriškų
pasaulio platybių nuojautų. Dar vienas tiltas nusidriekė ligi Lietuvos, sukviesdamas
ir leidžiantis visiems kalbėti bendra visam
pasauliui – meno kalba.

JANINOS MONKUTĖS–MARKS MUZIEJUS GALERIJA / JANINA MONKUTE–MARKS MUSEUM GALLERY

EXHIBITIONS May 9 – June 13

Seven artists of Lithuanian origin, Regina Palaityte – Benson, Ada Sutkuviene,
Magdalena Birute Stankuniene, Liucija J.
Kryzeviciene – Hutcheon, Donna Rhae Prusaite – Marder, Ina Nenortiene and Zita Sodeikiene, presented their works in Kedainiai
at the exhibit by the American Lithuanian
fiber artists under the title “DISTANT / CLOSE
LAND“. The exhibit was intended to present
well-known and acknowledged international fiber artists, concentrating on their
distinct styles and techniques. Everyone was
delighted by the mastery and precise perfection of the exposition, which proved that the
times of textile taking only the secondary
role in the American art have gone forever.
The artists astonished the citizen of Kedainiai by various techniques, diﬀerent colors and
courage to create the unconventional. The
exhibit presented the respect for the classics
and the tradition of pachworks; the exposi-

tion also revealed the hints to lyric poetics,
the starry sky of Chicago and the feeling of
the ephemeral vasts of the world. Another
bridge towards Lithuania was generated;
it gathered all and gave the opportunity to
talk in a language common
to all world – the language of art.

METINĖ VEIKLA - 2008 / ANNUAL REPORT – 2008
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PARODOS Rugsėjo 5 – Spalio 18

18

Muziejuje buvo pristatyta Nelės Zirnitės
– Žukauskaitės (Ryga) ir Jono Kuprio (Čikaga) darbų paroda „FOTO GRAFIKA“. Abu
skirtingų sričių menininkus sieja įkvėpimas,
kurio jie pasisemia Lietuvoje. Šioje parodoje
eksponuojamos Jono Kuprio fotografijos iš
ciklo „Lietuviai Amerikoje“ ir Nelės Zirnitės
– Žukauskaitės grafikos darbai iš parodos
„Meilės slėnis“. Jonas Kuprys fotografuoja lietuvių išeivijos gyvenimą (renginius ir
žmones) nuo pat 1973 metų. Tai tarsi istorinis romanas, tik ne žodžiais, o vaizdais. Fotografas per 35 metus užfiksavęs per 50000
pokario lietuvių gyvenimo išeivijoje vaizdų.
Svarbiausias autoriaus siekis – parodyti lietuvių išeivių pastangas išlikti lietuviais. Tuo
tarpu Nelė Zirnitė kalba apie meilę. Meilė jai
yra kūryba, suteikianti galimybę mylėti universaliame laike. Ji pakylėja sielą virš žemiškų dalykų, moko suvaldyti jausmus, suteikia

JANINOS MONKUTĖS–MARKS MUZIEJUS GALERIJA / JANINA MONKUTE–MARKS MUSEUM GALLERY

EXHIBITIONS September 5 – October 18

galimybę atsiriboti nuo kasdienio šurmulio,
praeinančių aistrų ir troškimų. Autorė visa
savo esybe pasineria į plokštumą, mėgindama suardyti materialųjį pagrindą. Ofortas,
kaip kūrybinės minties išraiškos priemonė
– neatsitiktinis pasirinkimas. Tai stiprus menininkės poreikis išsiveržti iš technologijos
glėbio - varomoji jėga, verčianti plaukti prieš
srovę.

The exhibit ”PHOTO GRAPHIC“ by Nele
Zirnite – Zukauskaite from Riga and Jonas
Kuprys from Chicago.
Inspired by their Lithuanian Heritage
these artists expressed themselves in different mediums. Since 1973, Jonas Kuprys
has recorded the lives of Lithuanian emigrants through photography. In the past
35 years he has recorded more than 50.000
scenes of the post-war life of Lithuanians,
revealing the struggle of Lithuanian emigrants to retain their heritage.
Nele Zirnite – Zukauskaite creates
graphic images to express her concept of
love. Love for her is creating opportunities
to love in universal time.
METINĖ VEIKLA - 2008 / ANNUAL REPORT – 2008
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PARODOS Spalio 24 – Gruodžio 13
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Parodoje „CITATOS TEKSTILĖJE“ pristatėme Jolantos Šmidtienės autorinę erdvinio
siuvinėjimo parodą „Angelo šėlsmas“ ir žymios Shibori technologijos pradininkės Lietuvoje Jūratės Petruškevičienės kuruojamą
ekspoziciją „Shibori - Transformacijos“. ,,Angelo šėlsmas“ darbai atlikti erdvinio siuvinėjimo technika ir tapyba ant šilko. Žiūrovai
šioje ekspozicijoje pajuto iškilmingumą ir sakralumą. Dailininkei norėjosi tekstile parodyti angelo sparnų judesį, išreikšti lengvumą,
plazdenimą. Darbai kabantys erdvėje buvo
žiūrimi iš visų pusių. Ekspozicijoje „Shibori
- Transformacijos“ eksponuojami VDA Kauno dailės fakulteto devynių studenčių, šešių
absolvenčių bei jų dėstytojos doc. Jūratės
Petruškevičienės darbai. Jūratė pirmoji Lietuvoje ėmė naudoti šią tekstilinę techniką.
Jos šibori kūriniai su Rytais susiję tiek technologine, tiek idėjine prasme. Jos kūriniai
patraukia subtilumu, filosofiškumu ir spalvų
niuansais. Menininkė nenustoja ieškojusi lietuviškojo šibori skambesio, o visas sukauptas
žinias perduoda studentams. Šibori technika
Kauno dailės fakulteto taikomosios tekstilės
katedroje dėstoma nuo 1999 m. Ši technika
įdomi, uždega savo naujų išraiškos kelių galimybėmis ir ieškojimais.

JANINOS MONKUTĖS–MARKS MUZIEJUS GALERIJA / JANINA MONKUTE–MARKS MUSEUM GALLERY

EXHIBITIONS October 24 – December 13
The exhibit “QUOTATIONS IN TEXTILE” introduces the personal dimensional embroidery exhibition “Frolic of an Angel” by Jolanta Šmidtienė, as well as the exposition under
the title “Shibori – Transformations“, the
curator of which is Jūratė Petruškevičienė, a
prominent originator of the shibori technology in Lithuania. The works of the “Frolic of
an Angel” were created using dimensional
embroidery, as well as, silk painting. Using
textile technology the artist attempted to
show the movement of the angel wings.
The artworks hanging in the space could
be viewed from all directions. The works of
nine students and six graduates from Vilnius
Art Academy, Kaunas Art Faculty, and their
teacher Docent Jurate Petruskeviciene are
presented at the exposition under the title
“Shibori – Transformations“. Jūratė was the
first in Lithuania to use this textile technol-

ogy. Her shibori works are connected with
the Orient not only in the technological, but
also in the ideological sense. The creations
of this artist appeal by their subtlety, philosophicality and the shades of colors. However, Jurate Petruskeviciene does not stop
searching for the uniqueness of Lithuanian
shibori: she passes all the saved knowledge
to her students. The subject of the shibori
technology has been taught in Kaunas Art
Faculty, the Department of the Applied Textile, since 1999.
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PARODOS Gruodžio 19 – Sausio 31d., 2009
Tarptautinė stiklo meno paroda „VITRUM BALTICUM IV“ pradėta 2000 metais,
ir šiemet surengiama jau ketvirtą kartą. Į
Kėdainius jos dalis atkeliavo iš Kauno, kur
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likusi ekspozicija Keramikos muziejuje veikė iki 2009 metų sausio pabaigos. „VITRUM
BALTICUM“ projekto tikslas - inicijuoti bei
pristatyti kūrybą stiklo meno srityje, o taip
pat - lietuvių stiklininkų darbus apžvelgti
platesniame geografiniame kontekste. Šių
metų „VITRUM BALTICUM IV“ devizas „NEW
AND YOUNG“ yra tiesioginis orientyras į
jaunosios stiklininkų kartos pasirodymą, o
taip pat ir į stiklo, kaip gana jaunos profesionalios dailės šakos atsiskleidimą Baltijos
šalyse. Kartu čia akcentuojamas stiklo, kaip
konceptualios meno šakos diskursas bei išradingų technologinių sprendimų ir naujų
galimybių stiklo mene raiškos siekiai. Ekspozicijose demonstruojami įvairiaformiai
kūriniai: skulptūrinė bei erdvinė plastika,
plaketės, instaliacijos. Tad ši paroda tampa
puikia terpe novatoriškai sukurtus darbus
eksponuoti įvairių kartų menininkams.
„VITRUM BALTICUM IV. NEW AND YOUNG“
projekte dalyvauja stiklo menininkai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos (iš viso
45 dailininkai), Kėdainiuose yra rodoma 18
iš jų kūryba.
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EXHIBITIONS December 19 – January 31, 2009

An international glass art exhibition
“VITRUM BALTICUM IV“ was brought to
Kedainiai from Kaunas Ceramics Museum,
where the rest of the exhibition was presented untill January, 2009. The goal of
“VITRUM BALTICUM“ is to initiate and
present the creative work of Lithuanian
glass artists in a wider geographical context. The motto of “VITRUM BALTICUM IV”
this year is “NEW AND YOUNG” and it points
directly to young glass artists. Moreover,
this motto also symbolizes the rising of the
glass art, as a quite young art branch, in
the Baltic countries. Furthermore, the discourse of glass, as a conceptual art branch,
ingenious technological solutions and
new ways of unfolding the changing aspirations in glass art, are also emphasized
by the above mentioned motto. Diﬀerent
expositions display various types of artworks, such as sculptural and spatial plastic forms and installations. Consequently,
this exhibition appears to be a perfect
field for various artists of diﬀerent generations to present their
innovative creations. The glass

artists from Lithuania, Latvia, Estonia and
Finland (in total 45 artists) are participating in this art project “VITRUM BALTICUM
IV. NEW AND YOUNG”. The creations of 18
artists are exhibited in Kedainiai.
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RENGINIAI

Gegužės 17d. šeštadienio vakaras
Tarptautinė muziejų naktis „TARP ŽEMĖS IR DANGAUS“
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Šiais metais buvo organizuojama jau
ketvirtoji Europos muziejų naktis, kurioje
sudalyvavo 2200 muziejų Prancūzijoje ir
39 Europos šalyse. Janinos MonkutėsMarks muziejuje vykusio renginio temą
padiktavo skirtingų erdvių santykis: žemės
ir dangaus erdvių kitimas. Renginio metu,
kuris prasidėjo 19 val. ir tęsėsi iki 24 val. Kėdainių miesto gyventojai ir svečiai klausėsi
Šviesiosios gimnazijos moksleivių muzikinės grupės surengto koncerto, kiekvienas
galėjo išbandyti savo jėgas įvairiose meno
dirbtuvėlėse: pasigaminti žibintą, piešti
ant nuotraukų įsivaizduojamą „Tarp žemės

ir dangaus“ temą, lankstyti gerveles ar iš popierinių servetėlių pasigaminti žmogeliuką,
bei gaminti dekoracijas lauko šešėlių teatrui.
Kiekvienas žmogus turėjo kuo užsiimti. Po
gražiausių žibintų konkurso apdovanojimų,
jau sutemus, lauke buvo rodomas šešėlių
teatras. Jame vaidino asociacijos „Kėdainių
klubas“ nariai. Viso renginio metu muziejaus
patalpose buvo rodomi trumpametražiai filmai ir filmukai, o vienuoliktą valandą buvo
paleisti į orą skraidantys žibintai.
Pagrindinis renginio rėmėjas
AB „EuroChem Lifosa“.
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May 17, Saturday evening
International Museum Night “BETWEEN THE EARTH AND SKY“

invited everyone to watch their performance at the “Shadow theatre”. Inside the
galleries the Museum also presented short
films and animated cartoons. At the end
of event ﬂying lanterns were let to go skywards. It was a wonderful sight to see.

EVENTS

The fourth Night of European Museums
involved 2200 participating museums from
France and 39 other European countries.
The theme of the event, which took place
at Janina Monkute-Marks Museum, was
inﬂuenced by the relationships between different spaces of the Earth and Sky. The program commenced at 7:00 pm and continued
untill the midnight. During the celebration,
all the visitors and guests of Kedainiai City
listened to the music played by the group of
the pupils from Kedainiai “Sviesioji“ Gymnazium. The young, as well as the old, were
able to take part in various workshops: to
create lanterns on their own, to present the
drawings according to the theme “Between
the Earth and Sky“, to fold little cranes, to
design little persons from the paper napkins
or to prepare the scenery for the “Shadow
teatre“. All the materials were provided by
the organizers. Participants were invited to
bring lanterns created at home. Prizes were
awarded for the most beautiful. After the
dusk, when all workshops were over, the
members of the association “Kedainiai club”

The main sponsor of the event is
AB “EuroChem Lifosa“
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EDUKACINĖ VEIKLA IR PROJEKTAI KOVAS – GRUODIS
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Pilietinio ir tautinio ugdymo projektas
„Liaudies meno atspindžiai Janinos Monkutės-Marks kūryboje ir šiuolaikiniame
mene“. Jo tikslas sukurti ilgalaikę muziejaus edukacinę programą, kuri pagelbėtų
mokyklų dailės mokytojams plačiau supažindinti moksleivius su Janinos kūryba.
Projekte dalyvavo 27 Kėdainių dailės mokyklos moksleiviai ir Akademijos vidurinės
mokyklos moksleiviai. Projektas buvo pradėtas įgyvendinti dar gegužę, kai moksleiviams buvo skaitomos paskaitos. Birželį
Šeteniuose, Č. Milošo gimtinėje, buvo surengta 2-jų dienų kūrybinė stovykla. Čia
supažindinta su grafika - lino raižiniu, šiuolaikine tekstile, klasikiniu gobelenu, žemės
menu. Dėstė Akademijos mokyklos dailės
mokytoja A. Žemaitienė, Dailės mokyklos
mokytojai V. Pliuškys ir E. Venclovienė ir
muziejaus kuratorė A.Fedaravičiūtė. Vaikai
patys kūrė pagal pasirinktą dailės žanrą.
Taip pat aplankytas Kleboniškio (Radviliškio r.) kaimo buities muziejus, pakeliui ir
Baisogalos dvaras, kur domėjomės liaudies
simbolika, ornamentais, eskizavome. Akademiškiai piešė savojo miestelio dvarų pastatus ir aplinką. Lapkričio 15 dieną Janinos
Monkutės - Marks muziejuje – galerijoje
buvo atidaroma projekte dalyvavusių vaikų
kūrybinė parodėlė.
Projektą rėmė Pilietinio
ir tautinio ugdymo fondas.
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EDUCATIONAL ACTIVITY AND PROJECTS MARCH – DECEMBER

The project of civil and national education
under the title “The Reﬂections of Folkart in
the Works of Janina Monkute-Marks and
Contemporary Art“ has as it‘s goal to create
the lasting educational program of the Museum, which would help the art teachers to
introduce the creations of Janina MonkuteMarks to the pupils. The pupils from 27 art
schools in Kedainiai, as well as, from Academy Secondary School took part in the
project. The project has been started in May,
when the pupils were given lectures. In June
in Seteniai, the homeland of C. Milosas, the
two-day creative camp was organized. Here
the art of graphics, including ﬂax cut, modern textile, classical tapestry and ground art,
was introduced. The lectures were presented
by A. Zemaitiene, the art teacher of Academy Secondary School, V. Pliuskys and E. Vencloviene, the teachers of the Art School, and
A. Fedaraviciute, the curator of the Museum.
Children themselves created works according to the chosen art form. The participants
also visited Kleboniskis Household Museum
(Radviliškis District), as well as, the Baisogala estate palace, where the folk symbolism
and ornaments were explored and sketches
were taken. The pupils from the Academy
draw the buildings and the environment of
their native town estate palaces. On November 15 the creative exhibition of the works
of the project participants was presented at
Janina Monkute-Marks Museum - Gallery.
The project was sponsored by the Fund
of Civil and National Education.
METINĖ VEIKLA - 2008 / ANNUAL REPORT – 2008
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KONKURSAI
Janinos Monkutės-Marks muziejus
kiekvienais metais siunčia daug šiltų linkėjimų savo draugams, nariams ir rėmėjams gyvenantiems tiek Lietuvoje, tiek
užsienyje, o ypač Amerikoje. Ta proga muziejus tradiciškai jau ne pirmus metus organizavo Kalėdinės – Naujametinės atvirutės konkursą. Šiais metais surinkome
54 vaikų sukurtus atvirukus. Apdovanoti
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5 geriausių atvirukų autoriai. O nugalėtoja
tapo Akademijos vidurinės mokyklos 12 b
klasės moksleivė Rugilė Skirkaitė, kurios
darbelis buvo atspausdintas kaip Janinos
Monkutės-Marks muziejaus Kalėdinė atvirutė. Konkurso nugalėtojai buvo apdovanoti gruodžio 19d. naujos Tarptautinės
stiklo meno parodos „VITRUM BALTICUM IV.
NEW AND YOUNG“ atidarymo metu.

JANINOS MONKUTĖS–MARKS MUZIEJUS GALERIJA / JANINA MONKUTE–MARKS MUSEUM GALLERY

CONTESTS
Janina Monkute - Marks Museum has a
tradition of sending holiday greeting cards
to the members and sponsors of the Museum. This tradition originated in the minds
of talented children from the local school.
Every year the Museum organizes a competition designed to find the best holiday
cards created by school children. This year
the Museum received 54 cards designed by
the children from the schools in Kedainiai
District. The best five cards were chosen
and from those one card was published as
the oﬃcial holiday card of the Museum.
This year, Rugile Skirkaite, the student of
the Academy Secondary School, was selected as the winner. All the winners were
invited to accept their awards at the opening of the International Art Glass Exhibit
under the title “VITRUM BALTICUM IV. NEW
AND YOUNG“.
METINĖ VEIKLA - 2008 / ANNUAL REPORT – 2008
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SVEČIAI / GUESTS
2008 sausį Amerikos Ambasadorius
Lietuvoje John A. Cloud buvo atvykęs į
Kėdainius su žmona ir patarėja Rona Rathod bei kitais lydinčiais darbuotojais iš
Ambasados. Vizito metu aplankė Janinos
Monkutės - Marks muziejų – galeriją. Apžiūrėjus ekspozicijas, prie kavos puodelio
buvo aptarti bendradarbiavimo ryšiai.
2008 rugpjūtį į Janinos Monkutės
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– Marks muziejų buvo atvykę Lietuvos
kultūros ministro sekretorius Rolandas
Kvietkauskas su patarėja, aptarti klausimų
dėl kitais metais vyksiančio tarptautinio
muziejų simpoziumo Kėdainiuose ir bendradarbiavimo su muziejumi.
In January, 2008, the American Ambassador to Lithuania John A. Cloud with his
wife and the leading Embassy assistants
paid a visit to Janina Monkute - Marks Museum and Gallery. They admired the gallery
spaces and assured their cooperation.
In August, 2008, Lithuanian cultural
ministers assistant Rolandas Kvietkauskas
and his adviser visited our Museum to discuss the 2009 International Museum symposium, that will take place in Kėdainiai
and asked the Museums participation and
cooperation.
Groups of International visitors, mostly
from USA are stopping at the Museum and
visiting the old City. Friendships are made
and ideas exchanged.
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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, journals, post-cards,
the works of artists specialising in the field of textile and other forms
of art, as well as the
monograph of Mrs.
Janina MonkuteMarks, also can
be bought.
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SUVENYRAI / GIFT SHOP

Muziejuje galima įsigyti suvenyrų su
muziejaus atributika (pieštukų, tušinukų,
raktų pakabukų, puodelių) taip pat meno
leidinių, žurnalų, atvirukų, tekstilės ir kitų menininkų
meno kūrinių, Janinos Monkutės-Marks
monografiją.
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NAUJA IR ĮDOMU
Lietuvos tūkstantmečiui paminėti
kuriamas filmų ciklas apie žymiausius
Pasaulio Lietuvius. Tai didelis projektas.
Jame filmuojami tokie žymūs žmonės
kaip aktorė Rūta Lee, fotografas Algi-
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mantas Kezys. Tarp daugybės kitų žymių
žmonių kuriamas filmas ir apie Janiną
Monkutę – Marks.
2008 vasario mėnesį Lietuvių išeivijos
centre (esančiame Kaune) vyko susitikimas
su filmų režisieriumi Arvydu Barysu. Susitikimo metu vyko pradinės filmų medžiagos
pristatymas – peržiūra.
Išleistas DVD diskas „Kėdainių krašto
Garbės piliečiai“, kuriame yra reportažas ir
apie Janiną Monkutę-Marks. 2007 metais
Janinai buvo suteiktas Kėdainių krašto garbės pilietės vardas. Šį titulą išeivijos menininkė pelnė už ypatingą indėlį į Kėdainių
rajono ir visos Lietuvos kultūrinį gyvenimą,
profesionalaus meno puoselėjimą, švietėjišką veiklą, nuolatinį dėmesį kėdainiečiams ir bendruomenės stiprinimą bei Lietuvos vardo garsinimą visame pasaulyje.
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NEW AND INTERESTING

Commemorating the millennium of
the exsistance name of Lithuania, films of
many famous Lithuanian through out the
world are being created. Among them are
a number of well-known people such as
Ruta Lee, photographer Algimantas Kezys
and Janina Monkute – Marks
In February, 2008, in Lithuanian Emigration Centre (in Kaunas) the meeting
with the film director Arvydas Barysas
took place. During the meeting the original
material for the films was presented and
viewed.
The DVD “Kedainiai Honorary Citizens“,
which included the information about
Janina Monkute-Marks, was published.
In 2007, Janina Monkute-Marks was bestowed the title of Kedainiai Honorary
Citizens for her outstanding contribution
to the cultural life of Kedainiai District and
the whole Lithuania, the promotion of professional art, educative activity, constant
attention to the residents of Kedainiai and
the consolidation of the community, as
well as the promoting the name of Lithuania around the world.
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NARYSTĖ
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Lietuvoje sovietmečiu nutrūkus filantropijos ir mecenatystės tradicijoms
ją įvairiomis priemonėmis mėginama vėl
atgaivinti. 2001m. Janinos MonkutėsMarks lėšomis įsteigtas muziejus išskirtinai gražus filantropijos pavyzdys, kuriuo
nepaprastos energijos menininkė mėgina
užkrėsti ir kitus Lietuvos bei užsienio meno
mylėtojus bei verslininkus. Tai viena mecenavimo pusė – finansinė parama, kuri
atsiranda iš muziejaus svarbos visuomenėje suvokimo. Tai rezultatas pagrindinės
– moralinės, dvasinės būsenos, kurioje
žmogus jaučiasi muziejaus bendruomenės
nariu arba suvokia šio muziejaus egzistavimo svarbą ir tokiu būdu ryžtasi būti jo
eiliniu nariu, šeimos nariu ar mecenatu.
Remdamasis Amerikos muziejų patirtimi, siekdamas suburti Janinos Monku-

tės-Marks muziejaus – galerijos draugų ir
rėmėjų ratą, muziejus įsteigė narystę. Visi
nariai yra pagerbiami 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 susirinkimai. Paprastai tada
yra aptariami nuveikti darbai, ateities planai, organizuojamos ekskursijos.
Per visus veiklos metus muziejus subūrė
virš 110 šeimų Lietuvoje. Virš 100 muziejaus
narių yra ir JAV.
Muziejaus kolektyvas stengiasi, kad jo
nariai jaustų jog jie čia laukiami ir tai jausdami matytų prasmę jį paremti.
Ponia Janina vis pabrėžia – “Noriu, kad
šis muziejus būtų visų.”
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MEMBERSHIP
Based on her experience with American
examples of museum management, the
Janina Monkute-Marks Museum introduced
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 first important step was the cultivation
of financial support by Museum sponsors
who recognize the value the Museum brings
to the society.
The primary result of the Museum’s community-building eﬀorts is moral and spiritual, for an individual motivated to become
a member or donor joins a group with a
common cause. Members become engaged
in critical thinking and share responsibility
and commitment. Stakeholders join hands
to work for civic and personal growth.
All members are personally recognized
and honored. Each member received an individual membership card and personal invitation to the exhibition opening reception.

Members who donate 1000 lt. have their
names inscribed on the plaque of honor.
Annual meetings bring the membership
together to discuss accomplishments and
plan for the future; group excursions also
provide fresh inspiration.
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 Museum is for everyone.”
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RĖMĖJAI, PARTNERIAI

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
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
Laura ir Ramūnas MINKEVIČIAI
Irena ir Kęstas PETRAIČIAI
Regina ir Fridas RIŠKAI
Sigita ir Zenonas STRUSEVIČIAI
Danguolė ir Jonas TUMOSAI
Elvyra ir Vytautas VALATKAI
Garbės nariai:
Arvydas BARYSAS
Laima ČIAPIENĖ
Ričardas JAZDAUSKAS
Irena MARMIENĖ
Gintaras PŪRAS
Regina STANKEVIČIENĖ
Vida UOGINTĖ
Ilma VENSKEVIČIENĖ
Regina ŽEMAITIENĖ
Birutė ŽYDELIENĖ

Nariai:
Irena ARMONIENĖ
Dovilė ATKOČIŪNIENĖ
Aurelija BAGUŠIENĖ
Reimundas BALTRŪNAS
Zita BELIAUSKIENĖ
Violeta BERLETAITĖ
Danutė BERNATAVIČIENĖ
Rima BUTAUTAITĖ
Zita CIVILKAITĖ
Eugenija Elona ČIVIENĖ
Stanislava DILIENĖ
Jonas DILYS
Elytė GRICIENĖ
Indiana JACKEVIČIENĖ
Daiva JAKELĖ
Onutė JANUŠAUSKIENĖ
Nijolė JAUGELAITIENĖ
Gražina JEDEMSKIENĖ
Jonas JUCEVIČIUS
Kornelija JUODIENĖ
Rimvydas JUODIS
Kornelijus JUODIS
Janina KASBARIENĖ
Birutė KONSTANBLACKAITĖ
Rita KUODIENĖ
Vitolis LAUMAKYS
Birutė LAURINAVIČIENĖ
Vilma LUKOŠIENĖ
Robertas MARKEVIČIUS
Janina MATULIENĖ
Jadvyga MAŽEIKIENĖ
Leokadija MOCKIENĖ
Gražina NIKŠTELYTĖ
Ina PETRAVIČIENĖ
Irena RAŠČIAUSKIENĖ
Rita RIMKIENĖ
Genutė RYBAKOVA
Valerija ROVBUT
Audronė RUDIENĖ
Jurgita STANIUKAITIENĖ
Genė STANKAITIENĖ
Aldona STANKEVIČIENĖ
Vitalija URBANAVIČIENĖ
Julius URBANAVIČIUS
Vilija URBONAVIČIENĖ
Vaiva VALEVIČIENĖ
Vanda ŽUKIENĖ

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME VISIEMS MUZIEJAUS NARIAMS IR MECENATAMS!

USA Museum members and
supporters $1,000 - $ 25.00:
Kazys & Marija AMBROZAITIS
Burton & Eileen BABETCH
BALZEKAS Family Foundation
Aldona BALČIŪNAS
Vida BALČIŪNAS
David & Regina BENSON
Arthur & Helaine BILLINGS
Christopher & Joanne BLOOM
Shirley BOSCOV
Roy & Odette BRABEC
Florence Mary BRAUDY
Shirley BRUSSEL
Barbara Flynn CURRIE
Leon DESPRES
Peter & Inga DEVENIS
Alexander & Frances DOMANSKIS
Ethel DORFMAN
Caristine J. ESSEX
Regina GAILIEŠIŪTĖ
Tom & Julie GARMISA
William & Ethel GOFEN
Ethel GOLDSMITH
John & Shirley GRAHAM
Vida Šimėnas GRAYSON
Danguolė GRIGANAVIČIUS
Bruce SAGAN & Bettee Serf HILL
Jerome HOCHBERG
Ruth HORWICH
Mary JACQUA
Allen & Etha KAHN
Algimantas & Ale KEZELIS

Thomas & Georgene KNIGHT
William KRAVCAR
Mitchel KREITER
Liucija KRYŽEVIČIENĖ
John & Deborah LAGORCE
Eva LICHTENBERG
Robert & Carol LIFTON
Eileen MACKEVICH
Iram MAHOMED
James & Rosalyn MARKS
Mark & Victoria MATRANGA
Ernest & Deborah MHOON
MICKELSON Family Foundation
Žibuntas MIKŠYS
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
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
Peter & Laima ZLIOBA
Vida ZUBKUS
Adella ZUNAS
Paul & Giedrė ŽUMBAKIS

MUSEUM SPONSORS, MUSEUM PARTNERS

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

WE ARE GRATEFUL TO ALL OUR MEMBERS AND DONORS OF THE MUSEUM!

TAPKITE 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
Mecenatams ir jų šeimos nariai kviečiami nemokamai lankyti muziejų visus metus.
Mecenatai gauna pakvietimus į renginius ir uždarus vakarus. Muziejaus suvenyrus gali
įsigyti su 10% nuolaida.
MECENATAS – 500 Lt per metus
Garbės mecenatai, jų šeimos nariai ir draugai yra laukiami muziejuje visus metus.
Jie yra pagerbiami asmeniniame priėmime, laiškuose ir spaudoje, asmeniškai kviečiami
į renginius ir uždarus vakarus. Muziejaus suvenyrus gali įsigyti su 10% nuolaida.
DIDYSIS MECENATAS –1000 Lt per metus
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. Didieji mecenatai yra apdovanojami specialia Janinos Monkutės-Marks dovana.Tapti nariu
galite apsilankę Janinos Monkutės-Marks muziejuje - galerijoje, J. Basanavičiaus g. 45.
Kėdainiuose ir užpildę narystės blanką.
Informacija apie narystę teikiama tel.: (+370 347) 57398

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

FOR USA FRIENDS & MEMBERS

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.lt
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MUZIEJAUS RĖMĖJAI / MUSEUM SPONSORS

KĖDAINIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖ

MUZIEJAUS INFORMACINIAI RĖMĖJAI / MUSEUM INFORMATION SPONSORS

MUZIEJAUS PARTNERIAI / MUSEUM PARTNERS
Kėdainių rajono savivaldybė / Kedainiai District Municipality
AB „EuroChem Lifosa“ / SC “EuroChem Lifosa“
Česlavo Milošo gimtinės fondas / Cz. Miłosz Homeland Foundation
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus / National M.K. Čiurlionis 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“

Ateityje jūs taip pat galite suteikti šią jums nieko nekainuojančią 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

Fotografijos / Photos by:
Edgaras Anisimenko, Asta Fedaravičiūtė,
Zigmas Slavinskas, Gintas Urbonavičius, Gintaras Žilys.
Dizainas / Design by Jolanta Miliūnienė

DĖKOJAME UŽ PARAMĄ MUZIEJUI !

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

