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Vytauto Kasiulio dailės muziejus

Vytauto Kasiulio - vieno įdomiausių XX a. antrosios pusės Paryžiaus mokyklos tapytojų - dailės
muziejus pradėjo veiklą 2013 m. Muziejaus pagrindinis tikslas – saugoti bei eksponuoti dailininko
darbus. Darbus muziejui padovanojo dailininko našlė Bronė Kasiulienė. Dovaną Lietuvai sudaro 950
dailininko kūrinių kolekcija bei asmeninis archyvas.
Muziejus - naujas Lietuvos dailės muziejaus padalinys, įsikūręs istoriniame Vilniaus mokslo bičiulių
draugijos (1907–1939) pastate, šalia Nacionalinio operos ir baleto teatro. Šie neoklasicistinio stiliaus
rūmai, tai pirmasis pastatas Lietuvoje, suprojektuotas ir pastatytas dailės meno vertybių viešam
eksponavimui. Jame 1914-1930 m. buvo įrengta dailės kūrinių ekspozicija, vertybių saugyklos,
archyvas, biblioteka.
2012 m. istorinis Vilniaus pastatas rekonstruotas ir modernizuotas, jį pritaikius šiuolaikiniams
muziejaus poreikiams.
Šiandien be nuolatinės dailininko Vytauto Kasiulio kūrybos ekspozicijos, vyksta laikinos parodos,
konferencijos, įvairūs kultūriniai renginiai, muzikos vakarai.
Vienoje iš muziejaus salių yra įrengta dailininko „dirbtuvė“, kurioje galima pamatyti jo asmeninius
daiktus: chalatą, kuriuo pasipuošęs jis visada tapydavo, molbertą, knygas, teptukus, dažus. Šie
daiktai atkeliavo iš jo Paryžiaus dirbtuvės.

Vytauto Kasiulio dailės
muziejus

Kontaktai: Goštauto g. 1, Vilnius

Tel. +370 5 261 6764
El. p. kasiuliomuziejus@ldm.lt
II–VI 11:00 – 18:00; VII 12:00 – 17:00
GPS: 54.690279, 25.278387
Internetinis puslapis https://www.ldm.lt/vkdm/

Tai vienas iš penkių objektų,
pristatomų Vilniaus regiono
maršrute, rekomenduojamų
žmonėms su negalia ir
visiems besidomintiems
patogesniu prieinamumu.

Maršrutas Vilniaus regione
1. Medininkų pilis.

2. Vytauto Kasiulio dailės muziejus.

3. Lietuvos banko pinigų muziejus.

4. Trakų šv.Mergelės Marijos apsilankymo
bazilika.

5. Trakų istorijos muziejus -Sakralinio
meno ekspozicija.

Nuolaidos ar lengvatos taikomos lankytojui pateikus teisę į jas liudijantį pažymėjimą
Objektas įsikūręs patogioje lankymui vietoje: Gedimino prospektas - 0.5 km, Konstitucijos
prospektas - 0.6 km.

Kritikai ir menotyrininkai V. Kasiulį vadino – lietuviu iš Simno

Dailininkas gimė 1918 m. Simne, Alytaus raj., mokėsi Kaune. Į Europos menų sostinę Paryžių po
studijų ir dėstytojavimo Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute bei Freiburgo Dailės ir
amatų mokykloje V.Kasiulis atvyko kaip subrendęs menininkas, jau pelnęs apdovanojimų įvairiuose
konkursuose, surengęs ne vieną personalinę, palankių recenzijų sulaukusią parodą. 1948 metais jis
pradėjo naują savo kūrybos pripažinimo etapą Paryžiuje. Būdamas be galo imlios meninės natūros
kūrėjas, patekęs į savo svajonių miestą, jis kardinaliai pakeitė savo tapymo manierą bei kūrybos
pobūdį, įsiliedamas į Paryžiaus meno bendruomenę kaip lygiavertis savito ir originalaus stiliaus
kūrėjas.
Dailininkas išmanė aliejaus, guašo, pastelės, temperos technikas. Jomis tapė figūrines
kompozicijas, portretus, lyrinius peizažus, natiurmortus. Taip pat sukūrė piešinių, litografijų,
akvarelių, lino raižinių, apipavidalino prancūzų kino filmą „Dvigubas gyvenimas“ (1954).
Dailininkas niekada neleido iškraipyti jo lietuviško vardo ir pavardės. Netgi tapęs garsiu, jis taip
visada ir liko Vytautu Kasiuliu. Mirė 1995 m. Paryžiuje.

Sužinoti daugiau

Rekonstruotas ir modernizuotas pastatas atitinka universalaus dizaino principus.
Muziejuje įsteigtas Edukacijos centras. Jame vykdomos programos centro lankytojams leidžia
išbandyti įvairias dailės technikas bei supažindina su dailės pasauliu. Programos skirtos ne tik
vaikams ir jaunimui, suaugusiems ir senjorams, bet ir asmenims su specialiaisiais poreikiais.
Lankytojai, vaikščiodami po nuolatinę ekspoziciją, gali pasinaudoti muziejaus planšetiniu
kompiuteriu, kuriame įdiegtas audiogidas lietuvių ir anglų kalbomis bei videogidas lietuvių gestų
kalba.

 
 
Objektas prieinamas žmonėms su negalia:
Prie pastato įrengtoje automobilių parkavimo aikštelėje įrengtos vietos neįgaliųjų transportui.
Pritaikyta parkavimo aikštelė 50 m. nuo įėjimo. Viešojo transporto stotelė iki 300 m. Į pastatą įrengti
nuolydžiai. Objekte patogu judėti, kliūčių nėra.
Objekte įrengtas liftas, keltuvas (yra iškvietimo mygtukas).
Objekte yra pritaikytas neįgaliųjų tualetas.

Sužinoti daugiau

Daugiau vietų, pritaikytų lankymui galima rasti svetainėje www.beslenksciu.lt/turizmas-visiems/
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