
Seime pristatomos parodos, skirtos pirmojo atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės 
vadovo Vytauto Landsbergio 90-osioms gimimo metinėms 

 Spalio 18 d. minime pirmojo atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovo, vieno iš Sąjūdžio 

lyderių, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo Pirmininko, Lietuvos 

Respublikos Seimo Pirmininko, muzikologo Vytauto Landsbergio 90-metį. 

Šiai sukakčiai paminėti Lietuvos Respublikos Seimo I rūmų Vitražo galerijoje eksponuojama Seimo 

kanceliarijos parengta fotografijų paroda „Laisvė – mūsų siekimo bendras vardas: Vytautui 

Landsbergiui – 90“ ir Seimo skaityklos suorganizuoto ekslibrisų konkurso  „Vytautui Landsbergiui – 90 

metų“ darbų pristatymas. 

 

Seimo kanceliarijos nuotrauka 

  

Parodoje pristatomos fotografijos nušviečia svarbiausias atgimusios ir nepriklausomos Lietuvos 

valstybės kūrimo akimirkas. Jose išryškinami Vytauto Landsbergio politinės veiklos epizodai, įtvirtinę 

Lietuvos valstybingumą ir laisvę: Lietuvos Sąjūdžio siekiai, Aukščiausiosios Tarybos darbai atkuriant ir 

apginant valstybę, Lietuvos nepriklausomybės įtvirtinimas tarptautinėje arenoje. 28 parodos stendus lydi 

Vytauto Landsbergio, jo artimųjų, politinių bendražygių, pasaulio politikų mintys, papildančios nuotraukų 

pasakojimą. Parodos pavadinimui pasirinkta 1989 m. Baltijos kelio išvakarėse pasakytos Vytauto 

Landsbergio kalbos citata apie Laisvę kaip Lietuvos visuomenę jungiančią vertybę. 



Parodoje panaudotos nuotraukos iš Lietuvos Respublikos Seimo archyvo, Lietuvos centrinio 

valstybės archyvo, Lietuvos ypatingojo archyvo, Lietuvos literatūros ir meno archyvo, Lietuvos 

Nepriklausomybės Akto signatarų klubo, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos archyvo, Jungtinių 

Tautų Organizacijos fotoarchyvo. 

 

Seimo kanceliarijos nuotrauka 

  

Seimo skaityklos organizuotame ekslibrisų konkurse  „Vytautui Landsbergiui – 90“  dalyvavo 15 

Lietuvos dailininkų iš Kauno rajono, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio ir Vilniaus miestų, savo darbuose 

įprasminusių Vytauto Landsbergio kultūrinę ir politinę veiklą. Meniškiausiais išrinkti trys darbai: Ingos 

Šmitienės Ex libris „Vytautui Landsbergiui – 90“, Eugenijaus Vnarausko Ex muzicis „Vytautui Landsbergiui 

– 90“ ir Elžbietos Zalogaitės Ex libris „Vytautui Landsbergiui – 90“. Specialus Seimo skaityklos prizas 

įteiktas Kristinai Daniūnaitei už ekslibrisą „Atoslūgiai ir kilimai“. Sukurtus ekslibrisus vertinusios komisijos 

narė menotyrininkė Nijolė Šaltenytė sakė: „Kiekvienas autorius stengėsi surasti detalę, užuominą, ženklą, 

kuo geriau atskleidžiančią iškilaus politiko asmenybę. Prisiminta Vytauto Landsbergio muzikologinė veikla, 

jo parašytos knygos, labai mėgstamas M. K. Čiurlionio paveikslas. Daugiausia kūrinėlių į pirmą planą 

iškelia politinę veiklą, pabrėžia asmens svarbą atgaunant Lietuvos nepriklausomybę, dominuoja 

valstybingumą įprasminantys atributai.“ 



 

Seimo kanceliarijos nuotrauka 

  

2022 m. spalio 27 d., ketvirtadienį, 13 val. įvyks fotografijų parodos „Laisvė – mūsų siekimo bendras 

vardas: Vytautui Landsbergiui – 90 ir ekslibrisų konkurso „Vytautui Landsbergiui – 90“ darbų atidarymas 

Seimo I rūmų Vitražo galerijoje. Parodą atvers Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotoja Radvilė 

Morkūnaitė-Mikulėnienė, Seimo narys, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Emanuelis Zingeris, 

Mykolo Romerio universiteto profesorius Vytautas Sinkevičius, ekslibrisų konkurso kuratorius dailininkas 

Alfonsas Čepauskas. 

 Paroda ir ekslibrisų konkurso darbai eksponuojami 2022 m. spalio 17 – lapkričio 3 d. 
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