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UPYNOS

LIAUDIES AMATØ
MUZIEJUS
Autorës nuotraukose –
Upynos liaudies amatø
muziejaus ekspozicijos
fragmentai

D ANUTË MUKIENË
Upynos liaudies amatø muziejus – vienas ið unikaliausiø Lietuvoje. Jo rinkinio pagrindà sudaro Upynos ir jos apylinkiø liaudies
etnografijos eksponatai. Muziejuje, kurio ekspozicija árengta Upynos Ðvè. Mergelës Marijos baþnyèiai priklausanèiame svirne ir
greta esanèiame sandëlyje, ið viso jau sukaupta daugiau negu
3 tûkstanèiai eksponatø.
Svirno pirmajame aukðte rengiamos kilnojamos parodos.
Pristatydamas muziejø èia atvykstantiems lankytojams, jo ákûrëjas, garsus Upynos kraðtotyrininkas, tautodailininkas Klemensas Lovèikas, pirmiausia pakvieèia pakilti á svirno antràjá aukðtà,

kur eksponuojami Upynos kraðto valstieèiø gyvenime seniau naudoti buities apyvokos reikmenys, archeologiniai radiniai. Visa ði
ekspozicijos dalis simboliðkai suskirstyta á vyrø ir moterø pusæ ir
dar pagal atskiras veiklos sritis. Visa, kas skirta audimui, sudëta
vienoje patalpos dalyje, vaikø auginimui – kitoje ir t. t. Atitinkamai
taip pat ir su vyrø darbais. Atskirai eksponuojami ávairiø rûðiø botagai, lazdos, keramikos dirbiniai, rakandai, skirti duonai kepti, val-
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Muziejaus ákûrëjas Klemensas Lovèikas prie savo surinktø unikaliø
eksponatø. Deðinëje ir apaèioje – muziejaus ekspozicijos fragmentai

giui virti, þemës ûkio árankiai ir padargai (pastarieji kaupiami sandëlio patalpoje). Kraðto etnografiniai eksponatai uþima ir dalá ekspozicinio ploto, esanèio ir svirno pirmajame aukðte. Tarp jø nemaþai tokiø, kurie Lietuvoje unikalûs, t. y. jø yra iðlikæ tik po vienà antrà.
Tarp tokiø – ir ið paukðèio plunksnø susukti lizdeliai. Seniau ðiame
kraðte tokius lizdelius, paslëpusios juos vestuviø proga áteikiamose
dovanose, savo marèioms dovanodavo anytos – lizdeliø bûdavæ tiek,
kiek anytos marèiai linkëdavusios susilaukti vaikeliø. Ði sena tradicija ne tik Upynos kraðte, bet ir visoje Lietuvoje jau iðnykusi, tad,
pasak muziejaus ákûrëjo, ilgameèio jo globëjo K. Lovèiko, buvæ gana
sunku iðsiaiðkinti ðio á muziejø atkeliavusio eksponato paskirtá. Tokiø eksponatø muziejuje nemaþai; kuo senesnis, archaiðkesnis, retesnis, tuo jis vertingesnis. Jais labiausiai Klemensas ir didþiuojasi.
Muziejuje sukaupta nemaþai ir archeologiniø radiniø.
Iðorinëje svirno pusëje ant sienø sukabintos tradicinës ðio kraðto kryþiø metalinës virðûnës, koplytëlës, koplytstulpiai.
Muziejus visuomeninis. Jei èia atvyksi ið anksto apie tai nepraneðæs telefonu, duris gali rasti ir uþrakintas. Kad taip neatsitiktø, ið
anksto reikëtø paskambinti telefonu (8 ~ 449) 46 798.

Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë

2010 / 3

