Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus parodos

Amelijos Oginskytės portretas.
Dail. Francois-Xavier Fabre‘as

ekspozicija

Irenėjaus Kleopo Oginskio portretas.
Dail. Francois-Xavier Fabre‘as

„OGINSKIŲ MUZIEJINĖS VERTYBĖS:
FONAS IR AKCENTAI“

Skulptūra „Jaunystė“ (fragmentas).
Skulpt. P. Romanelli (1812–1887)

Įspūdingų daugiau kaip 2 metrų
aukščio koloninių vazų,
kurios kitados puošė Oginskio
rūmų vestibiulį, fragmentas
„drakonėlis“

1857 m. iš Amsterdamo į Rietavą atkeliavęs puošnus
medžioklės baldų komplektas

Oginskių rezidencijos klestėjimo laikus menančios graviūros, istorinių žemės ūkio parodų, ano meto valstiečių ir tarnautojų fotografijos, barbariško rūmų griovimo
vaizdai sudaro įtaigų vizualinį – informacinį ekspozicijos
foną, kuriame pirmykščiu grožiu prasiskleidžia neilgai
viešnagei į Rietavą iš Žemaičių muziejaus „Alka“ ir kitų
Lietuvos muziejų sugrįžę Oginskių muziejinio paveldo šedevrai: skulptūros, baldų komplektai, Rietavą valdžiusių
kunigaikščių Oginskių portretai ir kitos prieš šimtą metų
iš Rietavo svetur iškeliavusios vertybės.
2021 06 04

Oginskių rezidencijos rūmų Rietave rekonstrukcijos 3D vaizdas.
Aut. Žygimantas Buržinskas (Merkinė)

Vienas iš Oginskių
rezidencijos rūmų
muziejinės kolekcijos
šedevrų – rytietiškas
šilko kilimas „Žaidžiantys
drakonai“

Ekspozicija

„ŽEMAITIJOS BAŽNYČIŲ IR
DVARŲ LOBIAI“

Rožinio Švč. Mergelė Marija,
šv. Dominyko vizija.
Aut. nežinomas

buvo suformuota iš „Alkos“ muziejaus padalinio Žemaičių vyskupystės muziejaus eksponatų. Ji primena ne tik
XV a. I pusėje prasidėjusią Žemaitijos atsivėrimo krikščioniškai Europos kultūrai istoriją, bet ir vaisingą vyskupo
Motiejaus Valančiaus bendradarbiavimą su Rietavo kunigaikščiu Irenėjum Oginskiu. Carinės priespaudos laikotarpiu jie daug nuveikė įgyvendindami gyvybiškai svarbias visuomenės švietimo ir ugdymo idėjas. Po 1863 m.
sukilimo šį bendradarbiavimą pratęsė ir Irenėjaus sūnūs
Bogdanas ir Mykolas Oginskiai. Neveltui jo ekscelencija
1853 06 09 Rietave iškilmingai pašventino naujos bažnyčios kertinį akmenį – prasidėjo vienos iš įspūdingiausių
Žemaitijoje šventovių statyba. Neatsitiktinai į šią ekspoziciją įtraukta ir XVI–XIX a. visoje Žemaitijoje garsėjusios
didikų Gorskių porceliano kolekcija. Kitados net trys šios
giminės atstovai ėjo Rietavo tijūnų pareigas.

Ona ir Tomas Gorskiai su vaikais (iš kairės) Magdalena. Terese ir Antanu

Skulptūros „Vyskupas
M. Valančius“ fragmentas.
Aut. D. St. Lukoševičius

Antepedijus. Aut.nežinomas

Žemaitijos vyskupystės muziejus įsikūręs buvusios Varnių kunigų seminarijos pastate

1944 m. traukdamiesi iš Lietuvos, Gorskiai Biržuvėnų dvaro rūmuose po
grindimis paslėpė porceliano indų kolekciją ir kitas vertybes. 2005 m. iš
Prancūzijos trumpai viešnagei į Žemaitiją atvykusi jauniausia Onos ir Tomo
Gorskių dukra Janina M. Nagourski su sūnumis Hubertu ir Micheliu, ėmėsi
šio lobio paieškos. Jų pastangos nebuvo bevaisės. Garsioji Meiseno meistrų
porceliano kolekcija buvo atrasta! Visą šį lobį ponia Janina M. Nagourski
perdavė Žemaičių vyskupystės muziejui, kurio direktorius Antanas Ivinskis
ne tik padėjo jį atrasti, bet ir daug nusipelnė Gorskių giminės atminimo
išsaugojimui Žemaitijoje

