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Alvidas Bakanauskas. Þemaièiø dailës muziejaus direktorius,
III-ojo tarptautinio Mykolo Oginskio festivalio organizacinio komiteto narys, Vakarø Lietuvos dvarø kultûros asociacijos viceprezidentas, Plungës rajono Kultûros reikalø tarybos, klubo „Oginskiø dvaro
bièiuliai“, Èernobylio AE avarijos likvidatoriø klubo, Plungës LIONS
klubo narys.
Gimë A. Bakanauskas 1958 m. rugpjûèio 20 d. Plungëje. 1965–
1976 m. mokësi Plungës 1-ojoje vidurinëje mokykloje, 1976–
1980 m. – Lietuvos valstybinës konservatorijos Klaipëdos fakultetuose, kur ásigijo kultûros-ðvietimo darbuotojo klubinio darbo organizatoriaus-metodininko specialybæ. Paskutiniais metais kvalifikacijà këlë Kauno technologijos universitete organizuotuose kursuose „Strateginis planavimas savivaldybëje“ ir „Tarptautiniø projektø
vadovø rengimo programa“ bei Europos Kultûros keliø institute (Liuksemburge) surengtame seminare-konferencijoje „Europos parkai,
jø galimybës ir perspektyvos“.
1980–1994 m. dirbo Plungës rajono kultûros namuose masiniø
renginiø reþisieriumi. Tuo laikotarpiu èia jis kartu su kitais kolegomis
organizuodavo svarbiausius rajono ir miesto kultûrinius renginius:
Plateliuose – garsius Þemaièiø festivalius ir Joniniø ðventes, Respublikines amatø dienas, vykusias Plateliuose ir Plungëje, Þiemos
palydø, Vaikystës ðventes Plungës mieste. Prisidëjo ir prie tarptautiniø folkloro festivaliø, vykusiø Plungëje ir Palangoje, organizavimo.
1991 m. A. Bakanauskas buvo vienas ið vietinës televizijos ákûrimo iniciatoriø Plungëje. Lietuvos atgimimo laikotarpiu Plungës
rajone padëjo organizuoti Sàjûdþio mitingus bei tautines ðventes.
1994–2001 m. buvo Þemaièiø dailës muziejaus mokslinis bendradarbis, o 2001m. kovo 8 d. konkurso tvarka paskirtas Þemaièiø
dailës muziejaus direktoriumi.
A. Bakanauskui vadovaujant, muziejus uþmezgë kultûrinio bendradarbiavimo ryðius su Danijos kultûros bei Lenkø kultûros institutais Vilniuje, Èekijos, Lenkijos ir Baltarusijos Respublikø ambasadomis. 2002 m. geguþës 23 d. prie muziejaus ákurtas pirmasis Lietuvoje muziejaus bièiuliø klubas – „Oginskiø dvaro bièiuliai“, kuris 2005 m.
liepos mënesá priimtas á Pasaulio muziejø bièiuliø federacijà.
A. Bakanauskas yra ir vienas ið 2002 m. vasario 22 d. ákurtos
Vakarø Lietuvos dvarø kultûros asociacijos steigëjø.
Vadovaujant A. Bakanauskui, buvo parengti Þemaitijos regiono
kultûros centro koncepcijos metmenys „Oginskio dvaro ansamblio
pritaikymas kultûros reikmëms“, kurios 2003 m. liepos 24 d. buvo
patvirtintos Plungës rajono savivaldybës taryboje. Prisidëjo rengiant paraiðkà Europos Sàjungos struktûriniams fondams (projektas „M. Oginskio dvaro sodybos pritaikymas turizmo reikmëms“,
jo ágyvendinimui ið minëtø fondø skirta 8 239 111,21 litø).
2006 m. rugsëjo 29 d. Þemaièiø dailës muziejus pasiraðë kultû-
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rinio bendradarbiavimo sutartá su Varðuvos istorijos muziejumi.
Sutartis sëkmingai ágyvendinama: organizuojamos muziejininkø
staþuotës, keièiamasi parodomis, sudaromos galimybës muziejininkams vieniems pas kitus susipaþinti su muziejuose sukauptomis kultûros ir meno vertybëmis, analizuojamos tolesnio bendradarbiavimo perspektyvos.
A. Bakanauskas paskutiniais metais prisidëjo ir prie Paþaislio
muzikos festivalio lietuviðkos dramaturgijos premjeriniø spektakliø – „Barbora Radvilaitë“ (2001 m. liepos 7 d.), „Karûnos vëtra“
(2002 m. liepos 7 d.), „Mindaugas“ (2003 m. liepos 6 d.), „Palikit
vardà Lietuvos“ (2005 m. liepos 5 d.) – surengimo Plungëje (èia jie
vyksta prie Mykolo Oginskio rûmø (Þemaièiø dailës muziejaus).
Tiesiogiai dalyvavo organizuojant keturias paskutiniàsias Pasaulio þemaièiø dailës parodas: II-àjà (atidaryta 1994 m. liepos
16 d.), III-àjà (atid. 1999 m. liepos 17 d.), IV-àjà (atid. 2003 m. birþelio 28 d.), V-àjà (atid. 2007m. rugpjûèio 4 d.).
Paskutiniais metais didelio visuomenës susidomëjimo ir pripaþinimo sulaukë Þemaièiø dailës muziejuje vykæ Europos muziejø
naktø renginiai; vienas ið jø – „Naktis M. Oginskio dvare“ (2006 m.
geguþës 19),
A. Bakanauskas aktyviai dalyvavo Lietuvoje organizuojant tarptautinius plenerus-parodas „Suteikti mintims erdvës“, „Spalva, popierius, vanduo“ (paskutiniojoje dalyvavo 35 dailininkai ið Estijos,
Suomijos, Ðvedijos, Vokietijos, Islandijos, Norvegijos, Latvijos, JAV,
Lietuvos).
Kartu su kolegomis organizavo kamerinës muzikos kolektyvø ið
Èekijos, Lenkijos, Kaliningrado, Baltarusijos koncertus Plungëje.
Jis buvo ir abiejø jau ávykusiø tarptautiniø Oginskio festivaliø
organizaciniø komitetø narys.
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