Ekskursija „Teatro ženklai Panevėžio mieste, arba gurmaniškai pas Maestro“
Maršrutas: paminklas Juozui Miltiniui – Juozo Miltinio dramos teatras ir Režisieriaus
kabinetas – Laisvės aikštė. Kavinės „Kavos dėžutė“ ir „Kava“ – Juozo Miltinio palikimo
studijų centras (JMPSC) – viešbutis „Romantic“.
1. Paminklas Juozui Miltiniui. 2007 m. Laisvės aikštėje šalia dramos teatro pastatyta jo įkūrėjo, miesto
garbės piliečio, režisieriaus Juozo Miltinio skulptūra. Autorius – Regimantas Midvikis. Skulptūra pastatyta
J. Miltinio 100-ųjų gimimo metinių proga. Juozas Miltinis iš teatro išėjo 1980-aisias, dar apie trejus metus į
jį užsukdavo pažiūrėti savo režisuotų spektaklių.
2. Juozo Miltinio dramos teatras ir Režisieriaus kabinetas. Parodos. Naujas teatro pastatas 1965–1967
m. statytas kaip kultūros rūmai (dėl sovietmečiu negauto leidimo, tačiau visa įranga pritaikyta
profesionalaus teatro reikmėms). Architektas Algimantas Mikėnas, darbų vykdytojas Stanislovas Juodikis.
Teatro antrajame aukšte – Režisieriaus kabinetas. J. Miltinis šią vietą kabinetui pasirinko neatsitiktinai, nes
norėjo būti kuo arčiau žiūrovų salės, į savo kabinetą pasikviesti trumpam užeiti svečius. Šiuo metu kabinete
autentiškų baldų ir daiktų nėra. Virš rašomojo stalo kabo Vytauto Valiaus tapybos darbo „Lietuviškas
smūtkelis“ kopija, originalas saugomas JMPSC. Laisvės aikštė 5, Panevėžys, tel. +370 45 58 46 14 (kasa),
+370 630 81 469, www.miltinio-teatras.lt.
3. Laisvės a. 4. Memorialinė lenta liudija čia gyvenus teatro aktorių ir metraštininką Kazimierą Vitkų. Šis
žmogus vertinamas ne tik už sukurtus vaidmenis ir įkūnytus personažus, bet ir už istorinę archyvinę veiklą.
4. Laisvės a. 24–9. Viena iš režisieriaus gyventų vietų. 1983 m. jis persikėlė gyventi adresu Algirdo g. 54–
19, Panevėžys.
5. Kavinės Laisvės aikštėje „Kavos dėžutė“ ir „Kava“. Kava čia verdama iš šviežiai skrudintų pupelių.
Taip darydavo ir Režisierius.
6. „Amerikonų“ namas su memorialine iškaba Ramygalos g. 15. Čia gyveno žymūs panevėžiečiai teatro
aktoriai Henrika Hokušaitė ir Steponas Kosmauskas, jų sūnus scenografas Vygantas Kosmauskas, jų dukra
TV režisierė Margarita Kosmauskaitė, teatro dailininkas Albertas Stepanka.
7. Vilniaus g. 8. Šiame name 1980–1999 m. gyveno teatro ir kino aktorius, režisieriaus Juozo Miltinio
bendražygis Vaclovas Blėdis.
8. Juozo Miltinio palikimo studijų centras. Legendinio lietuvių teatro režisieriaus kūrybinio palikimo
studijų centras įkurtas 1996 m. Autentiškoje ilgos ir šlovingos istorijos Panevėžio teatro įkūrėjo gyvenimo
aplinkoje, jo buvusiame bute, veikia biblioteka, yra gausus rankraštynas, meno kūrinių kolekcija, unikalūs
repeticijų garso ir vaizdo įrašų rinkiniai. Centre saugomas aktoriaus Kazimiero Vitkaus fotoarchyvas.
Jaukiose erdvėse rengiamos teatro, dailės, meninės ir dokumentinės fotografijos parodos, vyksta
konferencijos, literatūriniai ir kameriniai vakarai, organizuojamos nemokamos ekskursijos. Adresas Algirdo
g. 54–19, Panevėžys, tel. +370 45 43 69 89, +370 616 19 168, el. p. miltinis@pavb.lt, www.miltinis.lt, darbo
laikas: I–V 9–17 val.
9. Viešbutis „Romantic“. Restorane yra J. Miltinio staliukas, kurį puošia Maestro portretas. Kranto g. 24,
tel.: +370 45 58 48 60, +370 616 16170, el. p. info@romantic.lt, www.romantic.lt.
Ekskursija pėstute trunka 2–3 val.
Gido paslaugos – 30 Eur.
Informacija: Laisvės a. 11, Panevėžys, tel.: +370 45 508081, 508080,
mob. tel. +370 616 39793,
el. p. info@panevezysinfo.lt, www.panevezysinfo.lt

„Gurmaniškai pas Juozą Miltinį“
„Atėjau į Panevėžį su kuprine. Daugiau nieko nereikėjo. Tik blogo tegul nedaro, galvojau, o gera aš pats čia
pasidarysiu.“
JMPSC saugoma per 70 receptų, paties režisieriaus užrašytų prancūziškai ir lietuviškai, dvi storos
prancūziškos kulinarijos knygos ir gastronomijos žodynas 8 kalbomis.
Juozo Miltinio gurmaniškos vaišės: alyvuogės, pelėsinis sūris, raudonasis sausas vynas, armėniškas
konjakas, ananasai, kepsnys „Žigo“ iš avienos kumpio, žąsų kepenėlių paštetas, sraigės.
„Maistas J. Miltiniui buvo vidinės laisvės simbolis.“ (Režisierius Julius Dautartas)

