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Gerbiami konferencijos dalyviai,

Šiais metais minimos 1830–1831 m. sukilimo Lietuvoje ir jo vado, generolo 
Antano Gelgaudo (1792–1831), žūties 190-osios metinės. 

Panemunės pilis Gelgaudų giminei priklausiusi nuo 1759 iki 1833 metų, kuomet 
buvo sekvestruota už gen. A. Gelgaudo vadovavimą sukilimui Lietuvoje, yra svarbi 
šių įvykių liudininkė. Simboliška, kad 2021 metais, po beveik 190 metų pertraukos, 
atveriami restauruoti Panemunės pilies – gen. A. Gelgaudo namų – 
reprezentaciniai apartamentai, kuriuose išliko nepakitusi patalpų planavimo 
struktūra bei turtinga sienų tapyba. Šių kelių svarbių įvykių proga Vilniaus dailės 
akademijos valdoma Panemunės pilis jau antrą kartą rengia mokslinę konferenciją. 

Šioje konferencijoje bus tęsiama tradicija turinį formuoti iš dviejų dalių. Pirmoji 
dalis skirta politinei, socialinei ir karo istorijai, kurioje toliau narpliojama gen. 
Antano Gelgaudo asmenybė ir kariniai veiksmai. Antrojoje dalyje susitelkiama į 
2021 m. baigtas restauruoti Panemunės pilies erdves – reprezentacinius 
apartamentus, aptariama interjero architektūra, sienų puošyba ir restauracija. Šias 
abi dalis sujungs pranešimas, kuriame atskleidžiamos istorinių asmenybių namų, 
kaip paveldo objektų, stipriosios pusės atminties kultūros formavimui.

Laukiame atvykstant į generolo Antano Gelgaudo
namus – Panemunės pilį.

Pagarbiai

dr. Marius Daraškevičius
Vilniaus dailės akademijos Panemunės pilies direktorius
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REGISTRACIJA

KONFERENCIJOS ATIDARYMAS

„Generolo Antano Gelgaudo kelias į sukilimą: Gegužės 3-osios 
Konstitucijos dvasia Gelgaudų šeimoje“
Prof. dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė (Nacionalinis muziejus Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Lietuvos istorijos institutas)

„Generolo Antano Gelgaudo korpusas Lietuvoje: karinio gyvenimo 
kasdienybės fragmentai“
Prof. dr. Virgilijus Pugačiauskas (Generolo Jono Žemaičio Lietuvos 
karo akademija, Lietuvos istorijos institutas)

„Panerių kautynių kovotojai – generolas Antanas Gelgaudas ir 
Pulkininkas Vincentas Matusevičius“
Dokt. Rolandas Gustaitis (Vilniaus dailės akademija, Lietuvos kultūros 
tyrimų institutas)

PIETŲ PERTRAUKA

„Generolo Antano Gelgaudo Panemunės pilis arba paveldas kaip  
atminties kultūros instrumentas“ 
Dokt. Vytautas Starikovičius (Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 
Vilniaus universitetas)

„Panemunės pilies – generolo Antano Gelgaudo namų – planiniai ir 
funkciniai ypatumai“ 
Dr. Marius Daraškevičius (Vilniaus dailės akademija)

„Sienų tapyba Gelgaudų pilyje: klasicizmas, ampyras ir bydermejeris“
Prof. dr. Dalia Klajumienė (Vilniaus dailės akademija)

KAVOS PERTRAUKA

EKSKURSIJA
„Generolo Antano Gelgaudo reprezentacinių erdvių Panemunės pilyje 
restauravimas“
Archit. Vidutė Povilauskaitė (Vilniaus dailės akademija, Projektavimo ir 
restauravimo institutas)

KONFERENCIJOS UŽDARYMAS
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