
Švč. Trejybės bažnyčia Tauragėje



Interjero polichromijos tyrimai, spalvinis  sprendimas 
Interjero atkūrimo darbai 



Švč. Trejybės bažnyčia Tauragėje

Tvarkybos darbai
Interjero polichromijos tyrimai ir spalvinis sprendimas

Interjero atkūrimo darbai 
Objekto adresas: Švč. Trejybės bažnyčia, Stoties g.2, Tauragė

Objekto tyrimų ir projektavimo darbų trukmė: 
Pradžia: 2016 m. vasaris. Pabaiga: 2016 liepa

Statytojas: Tauragės Švč. Trejybės parapija
Dekanas kanauninkas Alvydas Bridikis

Interjero polichromijos tyrimų ir spalvino projekto autorė: 
architektė-restauratorė  Neringa Šarkauskaitė-Šimkuvienė

KPD specialisto atestato Nr.3530
Restauratoriaus kvalifikacijos liudijimo Nr.0343

Dekoratorius Evaldas Adomkus



Švč. Trejybės altorius, šoniniai Švč. Mergelės Marijos ir 
Švč. Jėzaus Širdies altoriai, sakykla prieš remontą



Trumpa istorinė apžvalga 
Pirmoji bažnyčia Tauragėje pastatyta 1507m., prie jos įkurta pirmoji
Žemaitijoje mokykla. 1702 m. pastatyta nauja medinė bažnyčia. Po
1863 m. sukilimo Tauragės vikaras Jonas Jacevičius ištremtas į Sibirą.
1865–1869 m. ne kartą prašyta valdžios leidimo statyti naują mūrinę
bažnyčią, leista remontuoti tik senąją.
1899 m. medinė bažnyčia nugriauta, pastatyta nauja mūrinė, kuri 1904
m. rugpjūčio 5 d. pašventinta. Statyba rūpinosi klebonas Fabijonas
Kemėšis (1879–1954 m.). 1915 m. bažnyčia apgriauta, po 1920 m. iš
dalies atstatyta. Valstybė skyrė 10 000 litų pašalpą ir 1928–1932 m.
buvo atstatyti bokštai. 1941 m. bažnyčia vėl apgriauta, iki karo pabaigos
liko neatstatyta, tik 1955 m. klebono Jono Beinorio (1908–1985 m.)
rūpesčiu, parapijiečių talka ir lėšomis atstatyta.



Interjero polichromijos tyrimai



Polichromijos tyrimų  ir spalvinio sprendimo aprašymas 
Bažnyčia turi neoromaninio ir klasicistinio stiliaus bruožų, lotyniško kryžiaus
plano, su penkiasiene apside ir vienu aštuoniasieniu bokštu. Tauragės Švč.
Trejybės bažnyčios interjero spalvinis sprendimas paruoštas remiantis
polichromijos tyrimais. Tyrinėta presbiterijoje, pagrindiniame ir šoniniuose
altoriuose, bažnyčios navose. Spalvinis sprendimas parengtas remiantis
pirmojo etapo polichromijos tyrimų rezultatais. Ant pagrindinio altoriaus
užfiksuoti keturi dažymo sluoksniai, ankstyviausiame sluoksnyje buvo
dekoruota pilkšvai rusvų tonų spalvomis.
Dekoruojant altorių lipdinius buvo išskirti trys spalvų tonai. Šviesiausia spalva
dažytos labiausiai iškilusios architektūrinės detalės, šviesia rusva spalva
dekoruotos plokštumos, o lipdinių įgilinimai dažyti tamsesnė rusva spalva.
Šiuo principu dažyta sakykla, šoniniai Švč.Mergelės Marijos ir Švč. Jėzaus
Širdies altoriai. Skliautai dažyti šviesiausia ochra. Šoninių altorių centrinės
Švč. Mergelės Marijos ir Jėzaus Kristaus, taip pat Šv. Cecilijos, Šv. Agotos, Šv.
Teresės, Šv. Antano, Šv. Juozapo, Šv. Pranciškaus statulos atnaujintos
pirminėmis spalvomis. Altorių nišų fonai dažyti pilkai melsva spalva. Ateityje
atlikus polichromijos tyrimus, rekomenduojama restauruoti XVIII a. vargonų
barokinį prospektą.



Pagrindinio altoriaus centre Švč. Trejybės bareljefinė kompozicija 
prieš dekoravimą



Šv. Petro  ir Šv. Pauliaus  statulos pagrindiniame altoriuje 
prieš dekoravimą



Pagrindinio altoriaus ir presbiterijos spalvinis sprendimas



Atnaujinto Švč. Trejybės  altoriaus fragmentas



Atnaujintas pagrindinis Švč. Trejybės altorius



Atnaujinti pagrindinis Švč. Trejybės altorius, sakykla



Švč. Mergelės Marijos ir Švč. Jėzaus Širdies altoriai prieš dekoravimą



Šv. Juozapas  Švč. Jėzaus Širdies altoriaus viršutinio tarpsnio statula



Švč. Jėzaus Širdies altoriaus fragmentai remonto metu



Atkurtas interjeras Švč. Jėzaus Širdies altorius



Švč. Mergelės Marijos altorius
Šv. Agotos, Šv. Cecilijos, Šv. Teresės statulos prieš dekoravimą



Šv. Cecilija pirminių sluoksnių atodangos



Švč. Mergelės Marijos altoriaus spalvinis sprendimas



Atkurtas interjeras, Švč. Mergelės Marijos altorius



Švč. Mergelės Marijos altoriaus fragmentas



Sakykla prieš dekoravimą. Sakyklos spalvinis sprendimas



Centrinės ir šoninės navų spalvinis sprendimas



Interjero fragmentas po remonto



Centrinė ir šoninė navos ir vargonų choras prieš remontą



Centrinė, šoninės navos ir vargonų choras po remonto



AČIŪ!


