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nformuojame, kad 2014 m. gegužės 29 d. Lietuvos dailininkų sąjungos Tarybos nutarimu
į Lietuvos dailininkų sąjungą priimti šie nariai:
Evaldas Grinius
Indrė Ercmonaitė
Aistė Kirvelytė
Povilas Ramanauskas
Saulė Želnytė
Jonas Grunda
Daumantas Kučas
Liutauras Griežė
Sigita Dackevičiūtė
Marius Norkus
Agnė Dautartaitė-Krutulė
Lina Dūdaitė
Indraja Raudonikytė
Eglė Bičkienė
Vaiva Kovieraitė
Irena Breivienė
Laimutė Tamoševičienė
Rokas Beržiūnas
Kristina Danilevičienė
Laura Leščinskaitė
Rūta Biliūnaitė
Darius Petrulis
Jūratė Veiss
Violeta Krištopaitytė
Džina Jasiūnienė
Elzė Sakalinskaitė
Irena Piliutytė
Vita Tracevičienė
Agnė Kondrataitė
Martynas Masiulis
Giedrius Mazūras
Eglė Bacevičiūtė
Sniegė Naku

Informacija
Kvietimas dalyvauti jaunųjų skulptorių
bronzos liedinimo simpoziume „Gurgutis“
Bronzos liedinimo simpoziumą rengia Šv. Jono
gatvės galerija. Finansuoja LR kultūros rėmimo
fondas, LDS ir Šv. Jono gatvės galerija. Simpoziu
mas skiriamas jauniesiems skulptoriams profe
sionalams iki 35 metų.
Plastinę kalbą autoriai renkasi laisvai. Turėtų
būti nuliedintos naujos, niekur nerodytos skulptūros laisva tema.
Darbų eskizus atrankai siųsti iki 2014 m. birže
lio 7 d. el. paštu sv.jono.galerija@gmail.com.
Simpoziume sukurti darbai bus eksponuojami
Šv. Jono gatvės galerijoje 2014 m. spalio 15 d.
Bronzos liedinimo simpoziumo kuratorė
Regina Šimulynienė, tel. +370 610 74 869,
projekto koordinatorė Rasa Brazauskaitė,
tel. (8 5) 212 4154

ešališki stebėtojai – lygiai tokie pat parodos lankytojai-žiūrovai – man pasakė, kad
vos tik patekęs į tą „Arkos“ galerijos salę, kurioje eksponuojami čekų dailininko Oldřicho
Kulháneko darbai, ir įsistebeilijęs į juos, aš pradėjau dūsauti. Šio fakto negaliu nei patvirtinti,
nei paneigti. Tai yra negaliu patvirtinti ar paneigti ne tai, kad aš dūsavau ar nedūsavau, bet
to – tyliai ar garsiai aš tai dariau.
Maniškė dailėtyrinė prigimtis bei patirtis
jau yra tokia, kad gero ar blogo, patinkančio
ar nepatinkančio menininko arba jo kūrinio
(taip pat šių visumos) atvejais aš nuolat leidžiu
kažkokius ekstazės ar nusivylimo garsus. Bet
tai nesvarbu, kur kas svarbiau, kad Kulháneko
parodoje dūsavau pakankamai daug ir ganėtinai
garsiai – nes tikrai buvo verta!

Pirmasis atsidusimas

Tokia jau yra šio menininko biografija, kad negali
neatsidusti, išgirdęs bent apie esminius jo gyvenimo ir veiklos atsitikimus. Jie tikrai intriguoja!
Vienas svarbiausių šio menininko biografijos
įvykių būtų datuojamas 1971-aisiais, kuomet
Kulhánekas ilgam turėjo šiokių tokių, švelniai
tariant, keblumų su socialistinės Čekoslovakijos saugumo struktūromis. „Prahos pavasario“
veikiamas dailininkas kūrė darbus, kuriuose
ironizavo bei šaržavo totalitarinę tikrovę, visaip
deformuodamas kad ir paties Stalino fizionomiją. Už tai praleido šiek tiek laiko šaltojoje ir, savaime suprantama, prarado galimybę dalyvauti
viešame meniniame gyvenime. O paradoksas
(panašiai kaip gerame čekiškame anekdote) tas,
jog saugumiečiai, paskelbę verdiktą dėl politiškai
ydingų ir žalingų Kulháneko kūrinių sunaikinimo, patys juos išvogė ir išsitąsė po namus...
Tais pačiais 1971-aisiais Kulhánekas taip pat
pirmą kartą anonimiškai dalyvavo ir Čekoslovakijos dešimties kronų vertės banknoto konkurse
ir užėmė pirmąją vietą. Dėl jau minėtos priežasties tas projektas nepateko į pinigų spaustuvę.
Teisybė, ši istorija – su gera pabaiga. Kulhánekas
vis dėlto triumfavo praėjus trisdešimčiai metų
po nerealizuotos galimybės – 1992–1993 metais būtent jis kūrė visus popierinius Čekijos
Respublikos pinigus: 100, 200, 500, 1000, 2000,
5000 kronų nominalo banknotus su tradiciniais
šio žanro motyvais – čekų istorijos bei kultūros
veikėjų portretais. Maža to, nuo 10-ojo dešimt
mečio pradžios Kulhánekas sukūrė ir daugybę
Čekijos pašto ženklų bei vokų, taip pat įvairių
asmenų (tarp jų šalies prezidento Václavo Klauso) antspaudų...
Įžvelgiant šiokias tokias paraleles su Lietuva,
juokais galima tarti, kad savo numizmatinėsfilatelinės-sfragistinės kūrybos kryptimis ir
ypatumais Kulhánekas yra ypač artimas mūsiškiams Arvydui Každailiui ir Giedriui Jonaičiui.
Su pirmuoju čekų kolegą dar sieja gimininga
ūsų forma, su antruoju – humoro jausmas.
Atsidusti verčia ir kolekcinis Kulháneko kūrinių aspektas – jų saugoma Čekijos nacionalinėje galerijoje, Kongreso bibliotekoje Vašingtone,
Vienos Albertinoje, Karališkojoje Belgijos bib
liotekoje, Georges’o Pompidou centre Paryžiuje,
Čikagos meno institute ir kitur. O ir gyvas būdamas čekų grafikas prestižiniais apdovanojimais
išreikšto pripažinimo pelnė Frecheno, Liublianos, Vakajamos ir kitokiose bienalėse.

Antrasis atsidusimas

Dar labiau atsidusti norisi tiesiog žvelgiant į
Kulháneko kūrinius. Tai, ką jis ten daro, verčia
ne tik dūsauti, bet ir aikčioti. Nieko nuostabaus – juk aptariamas autorius atstovauja čekų
dailei. O ši, ir ypač grafika, yra aukščiausio lygio rodiklis. Šioje vietoje dar reikia pridurti, kad
1958–1964 metais Kulhánekas studijavo ne kur
kitur, o pačioje Aukštojoje taikomosios dailės
mokykloje Prahoje – kuo tikriausioje čekiškų
talentų kalvėje. Ir mokėsi Kulhánekas ne pas bet
ką – profesoriaus Karelo Svolinskio studijoje.

Vidas Poškus
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Trys atsidusimai apie Oldřicho
Kulháneko grafikos parodą

Šiame numeryje:

•

Oldřich Kulhánek. Darbas nr. 3. 2004, litografija, 91,5 × 64 cm

Kulhánekas yra aukščiausio lygio piešėjas. jog tas litografinis rūkelis ir įkūnija (ne tik vizuPagrindinė jo kūrybinė „žaliava“ – žmogaus alizuoja, nes kūnai vaizduojami taip pagauliai,
kūnas. Tiek vyrų, tiek moterų kūnai – ne bet jog norisi juos paliesti ir gerokai apčiupinėti) tą
kokie, o visuomet gerokai apdribę, šiek tiek prakilnią aistrą. Kulhánekas nebūtų čekas, jeiar net labai liulantys, įspūdingai vinguriuo- gu šalia tos didybės, to pakilumo ir menamos
jantys riebalinėmis rinkėmis ir celiulitine oda didybės neegzistuotų sveiko proto nutviekstas
(panašiai turbūt atrodytų ir nuogas Šveikas!) humoras, tarytum tolimas aristoteliškojo etoso
pilkšvuose fonuose it kokioje gravitacijos nevei- ar logoso (kaip retorikos elementų) giminaitis.
kiamoje erdvėje, vartomi įvairiausiais rakursais.
Kulhánekas yra ir klasiškas, ir monumentalus. Trečiasis atsidusimas
Dailininko šaknys įaugusios į derlingą Renesan- O ir šiaip negalima nedūsauti, apžiūrint
so ir baroko dirvožemį, iš kurio, siurbdamos sy- Kulháneko kūrinius – juose juk vaizduojami
vus, augina sultingus kūrybinius vaisius... 1990 nuogi kūnai! Ir ne bet kokiomis – dažniausiai
metų serijoje, skirtoje įvairių dailininkų (nuo apsikabinimo, glamonių, sueities pozomis (kuoGrünewaldo iki Peterio Bruegelio) pagerbimui, met dūsauja ne tik tokie žiūrovai kaip šių eilučių
galima matyti, kas konkrečiai veikė, įkvėpė, for- rašytojas, bet ir patys personažai). Kūnai, netgi
mavo Kulháneką kaip dailininką. Norėtųsi teig- ne kūnai, o žmogiškos mėsos vartosi viena šalia
ti, jog savo citatiškumu jis yra kuo gryniausias kitos, viena priešais kitą, viena ant kitos, glaustopostmodernistas, tačiau net ir toji ironija, kuri si, laižosi, glostosi, trinasi, kirkinasi ir visais kitais
būdinga klasikų kūrinių parafrazėms ar popie- įmanomais būdais bando paveikti viena kitą...
rinių pinigų šaržams (čia juokaujama ne tik
Esmė slypi tame kūnų santykiavime (visomis
paties pieštų kronų, bet ir dolerių, markių etc. šio termino prasmėmis), procese vardan protemomis), yra atsiradusi iš klasikinio išsilavini- ceso, bet kartu svarbus ir bendras rezultatas.
mo (savo kūniškumu ir gyvenimo džiaugsmu Tai yra tai, kas išgaunama bendro susijungimo
Kulhánekas yra kuo tikriausias François Rabe- metu. Kulhánekas yra kuo tikriausias pantolais šių dienų vaizduojamajame mene).
mimos, proksemikos, gestikuliacijos, mimikos,
Kažin ar būtų tikslu Kulháneką vadinti tik fizionomikos ir visų kitų sričių, susijusių su
grafiku – būdamas litografijos technikos puo- bet kokia kūno kalba, specialistas. Viena verselėtojas, kaip ir dera šiai technikai, jis išgauna tus, jis manipuliuoja kūnais, dėliodamas iš jų
subtiliausius tonus ir pustonius, įtikinančius, ornamentines pynes ir girliandas, kita vertus,
kad tai ne tik grafika – tai ir kuo tikriausia ta- iš tų antropomorfinių konglomeratų jis konspyba. (Aišku, būtina pabrėžti, kad grafika ne- truoja ir įvairiausias reikšmes. Pastarosios gali
būtų grafika, jeigu joje neegzistuotų linijinis būti nutviekstos kolektyvinės atminties šviesos
pradas – Kulháneko linija yra be galo turtinga, (kad ir antikinį titanų ar krikščioniškąjį žmonių
neišmatuojamai sodri, kintanti nuo subtilios nuopuolį konotuojantis kūrinys „Kritimas“) ar
ažūrinės iki stambiai rupios, virstančios dėme, užtemdytos asmeninių nutikimų šešėlių (turbūt
plokštuma.) Dėl ypatingo apibendrinimo jėgos tokiais reikėtų pripažinti „Nutukimo simetriją“
toji „tapyba“ yra ne bet kokia, o monumenta- arba „Dietą Nr. 1“).
li, eilinį kartą įtikinanti, jog didybė pasiekiama
Tam, kad dūsavimai Kulháneko kūrybos tene dydžiu, bet koncentruota kompozicija ir ma neskambėtų labai egzaltuotai ir patetiškai,
gerai „sukaltu“ piešiniu. Nebūtų klaida vadinti reziumuočiau taip – sodri ir turtinga šio daiKulháneko kūrybą patosiška, kadangi pakilaus lininko grafika iš tiesų primena šaltą, putotą ir
dvasinio susijaudinimo čia yra tiek, kiek garo svaiginantį, o svarbiausia – gerai nuteikiantį,
būna gerai įkūrentoje pirtyje. Tokią metaforą čekišką alų, kurio išgėręs visuomet atsidūsti:
taikau neatsitiktinai, nes man pačiam regisi, „Ach, kaip buvo gera...“
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ilniuje, „Arkos“ galerijoje, gegužės mėnesį savo idėjas. Posmodernistiniu žaidimu žiūrovą
veikė antroji tarptautinė stiklo meno paro- patraukia jau pirmieji ekspozicijos kūriniai –
da „2D→“ 2014“, kurioje dalyvavo 38 stiklo me- norvegės Ingrid Nord „Atrandant begalybę“
nininkai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos, (beje, kalbėdama apie kūrinių eksponavimą, tuŠvedijos, Norvegijos, Danijos ir Islandijos. Paro rėčiau priekaištą kuratoriams, nes pavadinimai
dą kuravo Dalia Truskaitė, Kati Kerstna (Estija), buvo angliški, niekas jų neišvertė, taigi šiame
Bārbala Gulbe (Latvija) ir Päivi Kekäläinen tekste vyraus mano laisvi vertimai). Norvegės
(Suomija). Taigi šį labai permainingą pavasario begalybė – vaikiški stikliniai sodriai geltoni
mėnesį galėjome tyrinėti retokai mūsų meninė- bateliai, tokios pat spalvos kamuolys šalia paje erdvėje eksponuojamus stiklo meno kūrinius, veikslo, pasakojančio kažką labai asmeniško ir
šioje parodoje ištrynusius tradicinį suvokimą, magiško iš tos stiklo šalies ar stiklo kalno. Makas yra stiklas. Maloniai nustebino tokios stiklo gijos, trapumo, net kažkokio ledo efektų šioje
transformacijos. Šiuolaikiniai stiklo menininkai, parodoje nemažai, pati stiklo medžiaga primekaip ir sėkmingai postmodernistinius iššūkius na mums vaikystėje regėtus artefaktus: keistus
priėmę tekstilininkai, kratosi jų kūrybos sričiai stiklinius suvenyrus, pelenines, rutulius ir pakažkada lipdyto priedėlio – taikomoji. Juk vi- našius, į kuriuos mes žvelgdavome su nuostaba.
sas šiuolaikinis menas gali būti ir taikomasis, ir Daiktai iš šios medžiagos visuomet savyje slėpė
vaizduojamasis, arba ir tas, ir tas vienu metu. kažkokią paslaptį. Ir tas nerealumas, blizgesys,
Modernizmo tradicijos griežtai atskirtos dailės atsispindėjimas – vieni iš parodos akcentų.
Tiinos Sarapu (Estija) kūrinys „Platūs vartai“ –
sritys šiandien netenka griežtų apibrėžimų, o
ir šioje parodoje galėjome matyti įvairių ten- tai persišviečiantys stiklo lakštai, vienas kitame
dencijų: nuo tapybinių, grafinių, skulptūrinių atsispindintys, kuriantys iliuzines erdves, kaip
iki konceptualių erdvinių eksperimentų. Čia ir Kairi Orgusaar iš Estijos atspindžių tapyba
stiklo lakštas chameleoniškai atkartoja kitas ant stiklinių planšečių, mažas stiklinis laivelis,
meno rūšis ir žanrus, išsinerdamas iš įprastos tyvuliuojantis ant plokštumos. Gamtos formos
mūsų akiai dekoratyvios plastikos ir tapdamas kontempliuojamos ir latvės Aijos Klintsomės
priemone menininkų idėjoms įgyvendinti. Nors stiklo paveiksluose. Čia atpažįstame kai ką ryir neatsisakoma meistriškumo, amato subtily- tietiško – šakų motyvus, primenančius tapybą
bių – juk meno kūrinį reikėjo sukurti iš gana tušu, parodančius, kad stiklo lakštas gali tapti
įnoringos medžiagos – stiklo. Anotacijoje ra- plonu, permatomu popieriumi, o jo peršviešoma: „Parodos tikslas – pristatyti stiklo meno čiamumas sukuria savotišką dvigubą dugną,
kaitos procesus ir tendencijas, inspiruoti naujų šešėlinį matmenį. Tapymo ant stiklo tendenmeninių bei technologijų idėjų sklaidą, supa- cijos šioje parodoje išbandomos įvairiai. Sigita
žindinti visuomenę su šios srities menininkų Grabliauskaitė, pasitelkianti sukepimą ir gravikūryba.“ Šių metų parodoje siekiama pristatyti ravimą, kuria baltiškų ženklų kompozicijas, o
iš lakštinio stiklo kuriančių menininkų kūrinius. štai Ievos Paltanavičiūtės kone koliažinė vizija
Tad ir pagrindinis šios parodos leitmotyvas – ironišku pavadinimu „Senas mano tėvo limuzistiklo lakštas bei įvairios jo transformacijos nas“ ir „Sujungti“ žaidžia abstrakčios tapybos
erdvėje. Parodoje eksponuojama stiklo plastika, principais. Siurrealistinės miniatiūros iš kelių
konceptualūs objektai, stiklo plaketės, vitražai. stiklo sluoksnių – tai Raito Präätso iš Estijos
Kūriniai iš įvairių rūšių lakštinio stiklo atlikti ekranai, kuriuose ištapytos žmonių figūros, o
rafinuotą grafikos atspaudo lakštą primena Rašalto arba karšto apdirbimo technikomis.
Pagrindiniu išeities tašku pasirinkę lakštą, sos Grybaitės „tiffani“ technika atliktas senos
kone prilygstantį drobei, menininkai plėtojo moters rankų suknelės fone atvaizdas.

Vis dėlto ne visi mėgaujasi tapybinėmis ar juos su lediniais objektais. Šamaniški ir Kati
grafinėmis sugestijomis. Dalis menininkų pas- Kerstnos iš Estijos veidai, šalia jų padėtas kirtebimai stengiasi vengti plokštumos, todėl jų vis tarsi liudija apie galimybę viską sudaužyti,
stiklo kūriniai primena trimačius objektus ar apie patį medžiagos kietumą ir trapumą. Taigi
skulptūras. Ekologijos tematiką atpažinsime stiklas – tai ir kažkas siurrealistiško, kaip galMartos Gibietės iš Latvijos sukurtame kaban- būt ant klaviatūros tupinčios Algirdo Dovyčiame žalio stiklo objekte, pavadintame „Žaliuo- dėno sraigės, liudijančios naująjį daiktiškumą.
ju draugu“. Formos ir atsitiktinumo elementai Realumo įspūdžio siekia ir Ingunos Auderės
išryškėja Danijos atstovės Marios Koshenkovos iš Latvijos sukurti koriai, pavadinti „Namais“;
juoduose stikliniuose gniužuluose, pavadintuo- surastos archetipinės paralelės tarp bičių kuse „Juodu šlamštu“, galbūt su nuoroda į civiliza- riamų taisyklingų korių ir stiklo medžiagos,
cijos teršalus. Visai kitokie, estetiški, įmantrūs ir tokios pat blizgios ir taisyklingos.
besimėgaujantys technologinėmis subtilybėmis
Dalis menininkų rinkosi grynai postmoderIvo Lillo (Estija) stiklo dariniai įvardyti, jei tik nistinę stiklo interpretaciją. Dalios Truskaitės
teisingai išverčiau, „Uvertiūra“, jų formos viena „Neparašyti žodžiai“ – tai erdvinė stiklinių
kitą atkartoja tarsi muzikiniame kūrinyje.
besilenkiančių lapų instaliacija ant grindų,
Dar kiti menininkai stiklą paverčia asme- lyg užsimenanti ir apie patį stiklo meną kaip
ninių istorijų, dienoraščių liudininku. Outi kažką dar neatrasto, nežinomo, neprirašyto, o
Turpeinen (Suomija) „Kelionių istorijos“ – tai pačią medžiagą – kaip kažkokį naują raiškos
serigrafijos atspaudai ant stiklo. Traukia tuose būdą, leidžiantį įgyvendinti įvairias idėjas. Ant
mažuose pasakojimuose užkoduota šilta ironi- šių lapų norėtųsi užrašyti poezijos eilutes. Ne
ja. Naratyvinis siužetas atsispindi ir Karolinos vien todėl, kad ši paroda sutapo su „Poezijos
Voicekovskajos „Giminės medyje“ – ant sienos pavasariu“. Neringos Vasiliauskaitės stiklo
pabirusiuose ovaliuose portretuose. Eimutis objektų kūrinyje įkūnytas švarus estetinis žaiMarkūnas kuria instaliaciją naudodamas garsą, dimas minimalistinėmis plokštumomis ir švievaizdą, fotografiją, šviesą, stiklą, pasirinkdamas sa, panašios estetinės raiškos laikosi ir Lina
sapnų tematiką. Moters kūnas pustomas smė- Nenartonytė-Austė. Optinio meno principais
lio: stiklas šioje instaliacijoje tėra šviesos šaltinis, seka ir Ramona Peksena iš Latvijos, iš stiklo
gal jis galėtų būti aiškinamas kaip nemiegančios, juostelių mozaikos principu sukūrusi soliarinį
budrios sąmonės įvaizdis.
vėją. Griežtų formų Julijos Pociūtės ant sieNenorėčiau primesti savo požiūrio me- nos užklijuotos išpjaustyto veidrodžio linijos,
nininkams, tačiau žvalgantis po šią parodą primenančios stiklinio karsto siluetą, kurianeapleidžia įspūdis, kad stiklo pasaulis lyg me, mano nuomone, turėjo miegoti nuodinir konstruojamas iš sapnų, iš kažko nerea- go obuolio paragavusi Snieguolė. Veidrodžio
laus, anapusinio, iliuzinio. Juk, kaip ir minėta ir stiklo paralelės atsispindi ir Maret Sarapu
anksčiau, pati medžiaga byloja apie alchemi- (Estija) paveiksluose. Į savo atspindžius žvelgnę, mistinę dimensiją, apie peršviečiamumą, dami parodos lankytojai gali ne tik tiesiogiai
atsikartojimą, atsispindėjimą. Nors niekas čia dalyvauti meno kūrimo procese. Paveiksluose
specialiai ir nekūrė stiklinių vaiduoklių, vis atsiveriantis erdvės gylis tampa tarsi nuoroda
dėlto prie tokios idėjos priartėja gana įspū- į kažką antgamtiško, o gal net priverčia padingos techniniu atlikimu Andos Munkevicos klausti: o kas pasaulyje gražiausias? Juk nega(Latvija) žmogaus kūno formos, įsispaudusios li nuneigti: mūsų pasakose stiklas yra reta ir
bespalvio stiklo lakštuose, – vėl norisi lyginti magiška medžiaga, tarsi priešinga grubiai tikrovei, o šios medžiagos panaudojimas leidžia
žavėtis meistriškumu, tokiu kaip Bārbalos Gulbės sustingę lašai ar barokinės Karin Mørch
(Danija) formos, bylojančios apie šių objektų
iracionalumą, stiklo masės kaip pasąmonės
substanciją. Meno kūriniai gali kažką priminti, jie atrandami ir kontempliuojami: eidama
senamiesčio gatvėmis netyčia dairydamasi
pažeme atpažinau Pirjo Kivimäki-Krouvila
(Suomija) iš matinių stiklo rutuliukų sukurtą
mandalą – man šis skydas priminė kanalizacijos dangtį šaligatvyje. Negaliu pasakyti, ar
tikrai toks motyvas įkvėpė menininką, ar tai
tiesiog netikėtas sutapimas.
Stiklą galima išpaišyti, išlankstyti, suskaldyti, prikepinti, paversti skulptūra. Savyje ši
medžiaga turi ir atsitiktinumo, ir taisyklingumo – juk stiklas gali būti tiek ryškus, spalvingas, tiek ir beveik nepastebimas. Šios naujos
tendencijos stiklo pasaulyje liudija kitokių
kelių ieškojimą, stiklo kaip bet kokiai meninei
raiškai tinkamos medžiagos įteisinimą. Juk
meno kūriniai iš stiklo – ne tik atklydėliai iš
pasakos. Tai ir šiuolaikinė postmoderni, atRait Prääts (Estija). Oskar A-4. 2014, sulydytas stiklas,
sispindinti, peršviečiama, transformuojama,
tapyba ant stiklo
duži meninė tikrovė.

Informacija
Tarptautinė šiuolaikinio metalo bienalė
„METALOfonas“
Galerijos AV17 organizuojama šiuolaikinio metalo meno bienalė „METALOfonas“ Vilniuje rengiama
antrą kartą. Pirmoji bienalė, surengta 2011 m., akcentavo sostinės temą ir kvietė menininkus metale naujai įprasminti Vilnių. Tačiau metalas – labai svarbus
elementas visai lietuvių kultūrai; šiuolaikinis metalo
menas Lietuvoje išsiskleidžia ne tik sostinėje, bet ir
Telšiuose, kur rengiami būsimi metalo meno kūrėjai.
Todėl II šiuolaikinio metalo meno bienalė „METALOfonas“ akcentuoja ne temą, ne miestą, o būtent
medžiagą. Tarptautinėje šiuolaikinio metalo meno
bienalėje kviečiami dalyvauti profesionalūs su metalu
dirbantys menininkai.
Rengėjai: galerija AV17, LDS Metalo meno sekcija.
Kuratorė – dr. Jurgita Ludavičienė.
Laikas ir vieta: 2014 10 02–10 20 – galerija AV17
(Vilnius, Aušros Vartų g. 17), LDS galerijos vitrina
(Vilnius, Vokiečių g. 2); 10 23–11 15 – galerija „SamogitiArt“ (Telšiai, Respublikos g. 12).
Dalyvavimo sąlygos. Kiekvienas dalyvis gali pristatyti 1–3 kūrinius. Kūrinyje privalo būti ne mažiau
nei 50 proc. metalo, pats kūrinys – ne didesnis nei

50×50 cm. Darbai turi būti sukurti 2013–2014 m. ir
neeksponuoti Lietuvoje.
Darbų atrankai iki 2014 m. liepos 19 d. autorius
el. paštu info@av17gallery.com pateikia:
tekstą, kuris atspindėtų autoriaus santykį su metalu (ne ilgesnis nei 200 žodžių); užpildytą anketą; 1–3
nuotraukas (iki 2 MB, JPG formatu), geriausiai atspindinčias darbą; gyvenimo aprašymą (CV).
Darbų atranka. Organizatorių sudaryta kompetentinga komisija iki 2014 m. liepos 23 d. atrinks
kūrinius, kurie geriausiai atspindės parodos temą bei
kriterijus. Tik atrinktų darbų autoriai bus informuoti
apie dalyvavimą parodoje. Atrinktus kūrinius reikia
atsiųsti arba pristatyti iki 2014 m. rugpjūčio 10 d.
adresu: Aušros Vartų g. 17, Vilnius.
Išsamesnės informacijos ir dalyvio anketų teirautis
el. paštu info@av17gallery.com
Paroda „Kelias“,
skirta Baltijos kelio 25-mečiui
„Arkos“ galerijoje vyksiančioje parodoje „Kelias“
kviečiami dalyvauti įvairių sričių menininkai: tapytojai, grafikai, skulptoriai, tekstilininkai, keramikai,
instaliacijų kūrėjai etc. Atrankinėje parodoje daly-
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vaus Lietuvos, Latvijos ir Estijos menininkai. Paro Popieriaus liedinimo simpoziumas
dai teikiami darbai turėtų atspindėti Baltijos kelio „3D ir kitaip“
Šv. Jono gatvės galerija kviečia dailininkus dalyvautematiką: laisvės, nepriklausomybės, valstybingumo,
kaimynystės, baltiško identiteto idėjas, taip pat „kelio“ ti 3-iajame popieriaus liedinimo simpoziume „3D ir
sąvoką tiesiogine ir perkeltine prasme – vystymosi, kitaip“.
Kviečiami menininkai, gebantys dirbti su popieriuėjimo į priekį (o gal atgal?), žmogaus gyvenimo kelio,
mi ir ketinantys liedinti 3D formatu. Į simpoziumą kenūdienos aktualijų meninę išraišką.
Paroda bus eksponuojama LDS galerijoje „Arka“ tiname pakviesti 15 menininkų. Norinčius dalyvauti
galerija aprūpins celiulioze. Dailininkų pageidavimu
2014 m. rugsėjo 2–23 d.
Visus metus paroda bus kilnojama ir eksponuoja- dirbama savose studijose.
Simpoziumo metu sukurtų darbų paroda vyks lapma Latvijos ir Estijos dailininkų sąjungos galerijose
kričio–gruodžio mėn. galerijos rūsiuose. Tuo pačiu
Rygoje, Taline ir kituose miestuose.
metu pirmo aukšto erdvėse veiks tarptautinė vaikiškų
Atrankai iki 2014 m. liepos 1 d. prašome pateikti
arba atsiųsti el. paštu arka@ldsajunga.lt darbų skait knygų iliustracijų paroda „Baltijos iliustracija“. Todėl
pirmenybė teikiama menininkams, ketinantiems numenines nuotraukas su kataloginiais duomenimis
(autoriaus vardas, pavardė, darbo pavadinimas, su- liedinti darbų tema „Iliustracija“.
kūrimo metai, atlikimo technika, autoriaus telefono
Norinčius dalyvauti kviečiame registruotis
numeris ir el. paštas).
el. paštu sv.jono.galerija@gmail.com
iki birželio 15 d.
Apie atrankos rezultatus autoriai
bus informuojami el. paštu.
Projekto kuratorė Regina Šimulynienė,
Parodos kuratorė Dovilė Tomkutė-Veleckienė.

tel. 8 610 74 869

Išsamesnės informacijos teirautis
tel. (8 5) 212 1319, 8 688 26 875

Kontaktinis asmuo Rasa Brazauskaitė,
tel. (8 5) 212 41 54

K o t r y n a D ž i l av j a n

Vilmantas Marcinkevičius ir jo taktiliniai sapnai

G

egužės mėnesį Dailininkų sąjungos galerijoje (Vokiečių g. 2)
pristatyta tapytojo Vilmanto Marcinkevičiaus kūrybos pa
roda „Der Traum: neliesk mano sapnų“. Paroda atvėrė retrospektyvaus žvilgsnio galimybę – patys naujausi, tik nutapyti kūriniai
buvo rodomi kartu su autoriaus darbais iš ankstyvojo laikotarpio
(nuo 1992 m.). Tapybos drobės ekspozicijoje buvo gretinamos
su spalvotos grafikos atspaudais, piešiniais, eskizais. Menininkas daug dėmesio skyrė parodos architektūrai, galerijos erdvės
transformacijoms, kurios leido sukurti vaizdo dinamiką, pasiūlė
įvairių parodos žiūrėjimo scenarijų.
Parodoje vartojamas germaniškasis Traum (vok. sapnas) ir
sąmonėje tuoj pat išnyranti asociacija su trauma (graik. žaizda)
etimologiškai nėra susiję giminystės ryšiais. Tačiau šis lingvistinis žaidimas kviečia žiūrovą apmąstyti ryšį tarp kelių menininko
kūrybos ypatybių: sapniškumo, trauminės plėtojamo pasakojimo
patirties ir taktilinės įtampos.
Marcinkevičiaus kūriniai akimirksniu nukelia į klampią, pusiau euforišką, pusiau neurotišką sapno materiją. Paveiksluose
neretai pasakojamos tikrovėje nutikusios istorijos, pasiskolintos
iš autoriaus vaikystės, atminties, kasdienės aplinkos. Tačiau perkeltos į kūrinio sistemą, jos suvelia įprastą vietos ar laiko vienovę,
suardo nuoseklaus naratyvo liniją. Žiūrovas įtraukiamas į dviprasmišką, sunkiai paaiškinamą vyksmą numanomoje ar visai
sąlygiškoje aplinkoje. Nenuostabu, kad Marcinkevičiaus darbuose tiek daug skriejančių, ore levituojančių, iš dangaus krintančių ar tiesiog miegančių personažų. Perteikiamos situacijos ar Vilmantas Marcinkevičius. Ilgapirščio egzekucija. 2014
būsenos tokios pat sapniškai intensyvios ir tirštos kaip tapytojo
mėgstamas kulminuojantis koloritas. Vienas kitą užklojantys,
peršviečiantys dažų sluoksniai, plūduriuojančios spalvinės dė- įspūdžius; trauma atveriama iš naujo ir čia pat numalšinama.
mės – spontaniškai besiliejanti Marcinkevičiaus tapyba neracio Marcinkevičiaus drobėse trauma ir privati, ir vieša – atsispiriama ne tik nuo asmeninės, bet ir nuo kolektyvinio žinojimo patirnali ir savaiminga kaip patys pasąmonės vaizdiniai.
Sapnas Marcinkevičiaus darbuose gali būti palaimingas, bet ties. Pastarajai atstovauja religiniais motyvais paremti, trauminį
daug dažniau – neramus, skausmingas, netgi atvirai brutalus. momentą iškeliantys autoriaus kūriniai „Judita ir Holofernas“,
Sapnas surenka užslopintus prisiminimus, patirtus išgyvenimus, „Nukryžiuotasis“, „Judo pabučiavimas“.

E

Vienas raiškesnių motyvų Marcinkevičiaus kūryboje – tai lytėjimo dialektika – pastangos paliesti ir nenoras būti paliestam. Šios
temos svarbą autoriui rodo ir jo paveikslų pavadinimai („Neliesk
daugiau mano širdies“, „Neliesk mano sapnų“), ir, be abejo, pačių
veikėjų elgesys. O ką gi veikia Marcinkevičiaus personažai? Jie
sklando, svajoja, bučiuojasi, miega, švilpia ar niaujasi, eina imtynių,
konfliktuoja. Tačiau svarbiausia – jie veržiasi paliesti vienas kitą.
Kai kalbame apie tapybą, labai retai vartojame terminą „taktilika“ – dažniau šis žodis linksniuojamas kalbant apie tekstilę, skulptūrą ar faktūriškus meno objektus. Marcinkevičiaus kūryboje
norisi paliesti ne pačią drobę, bet pačiupinėti minėtąjį pasąmonės
ar sapno audinį, suvokti, kodėl vieni personažai taip nori būti paliesti, o kiti priešingai – blokuoja bet kokią priartėjimo galimybę:
užmerkia akis, sukryžiuoja rankas, tarsi įspėdami – neliesk!
Aplink šį gestą susitelkia ištisas spiečius reikšmių ir konotacijų.
Lytėjimas čia turi gausybę emocinių, estetinių atspalvių – jis ir
erotiškas, ir belyčiai švelnus, ir trikdantis, ir smurtingas. Dažnai prisilietimas apskritai neįvyksta, tik akcentuojama akimirka
prieš pat kontaktą, ir tuomet įdomiausias tampa atstumas tarp
ištiestos rankos ir geidžiamojo objekto. Tame atstume sutelpa
viskas – lūkestis, baimė, abejonė, troškimas. Taip pro Marcinkevičiaus vizijų, spalvų ir formų siautulį prasiveržia skausmingas
neatitikimas tarp žmogaus noro atsiverti pasauliui ir pabėgti nuo
tikrovės, panirt į patį sapno dugną.

Vilmanto Marcinkevičiaus parodos atidarymas. Inesos Remeikaitės nuotr.

riko Varno (1924–1991) darbų paroda „Štri- R i t a M i k u č i o n y t ė
chas ir forma: in posterum“ (lot. in posterum – vardan ateities) Šv. Jono gatvės galerijoje
skatina keliais požiūriais aptarti sovietmečiu
itin žymaus dailininko, 1964 m. tapusio Dailininkų sąjungos nariu, kūrybos palikimą.
Parodos vizija radosi bendradarbiaujant su Atskirose salėse rodomi piešti ir lipdyti garsių
Pirmiausia, kūrėjo devyniasdešimtmečio
proga pristatyta ekspozicija atskleidžia šio ta- sumanymo iniciatoriumi dailininko sūnumi žmonių portretai bei šaržai (tarp jų išsiskiria
pytojo, grafiko ir skulptoriaus meninių interesų režisieriumi Titu Varnu. Tad šį E. Varno dar- K. Donelaičiui skirta erdvė), tapyti ir piešti auįvairovę. Retrospektyvaus pobūdžio parodoje bų pristatymą drąsiai galima vadinti jo šeimos toportretai bei šeimos narių atvaizdai, įvairių
rodoma E. Varno ankstyvoji tapyba, skirtingų projektu (rengiant ekspoziciją daug talkino ir motyvų kamerinės skulptūros bei dedikacijos,
laikotarpių piešiniai, šaržai, kamerinė skulptū- vyresnysis E. Varno sūnus architektas Jonas portretiniai, atminimo, idėjiniai ir humoristira ir medaliai. Neatsitiktinai įvairialypėje, dar Varnas). Gal todėl paroda įgavo kiek kamerinį nių siužetų medaliai.
Mano manymu, didžiausias renginio inicia
1954 m. monumentaliosios tapybos studijas charakterį, mėginta, pasitelkus vaikystės prituometiniame Kauno valstybiniame taikomo- siminimus, pažvelgti į kadaise ideologiniais toriaus Tito Varno nuopelnas – šeimos sansios ir dekoratyvinės dailės institute baigusio atvaizdais pagarsėjusį autorių. Dėl to parodoje talka. Organizuoti tėvo kūrybos parodą jam
dailininko kūryboje ryški apibendrintos formos daugiausia pristatomi filosofinių poteksčių, tai- padėjo ne tik brolis Jonas, bet ir žmona Rasa
kos ir kosmoso tematikos kūriniai, garsių so- Ercmonienė-Varnė bei jos artimieji. Didžiuliu
ir išraiškingo silueto pagava.
vietmečio rašytojų ir aktorių, Sąjūdžio lyderių ekspozicijos atidarymo įvykiu tapo E. Varno
portretai, įamžinantys Tito atmintyje išlikusius sesers aktorės Reginos Varnaitės pasirodymas
pokalbius tėvo dirbtuvėje bei intriguojančias ir prisiminimai apie ryškų dar dvimečio brolio
darbų sukūrimo istorijas. Kita vertus, skirtingų polinkį piešti...
žanrų ir temų išsišakojimai E. Varno kūryboje
Nepaisant pozityvių proginės parodos asliudija apie dailininko asmenybės įvairiapusiš- pektų, renginys atskleidė ir nemažai socialinių
kumą ir nevienareikšmį jo kūrinių vertinimą.
skaudulių. Pirmiausia šiandien kontroversiškai
XX a. 6–10 dešimtmečius aprėpianti darbų vertinamų sovietmečio menininkų kūryba ir
apžvalga atspindi ir E. Varno kūrinių stilistinę jos palikimas dažnai tampa šeimos vidaus inkaitą pradedant ankstyvaisiais realistinės ma- teresu. Be abejo, sunku išvengti jausmingumo
nieros šeimos narių portretais, simbolistinė- ir praeities nuoskaudų, ypač kai kalbame apie
mis figūrinėmis vizijomis ir baigiant modernios labai asmeninius tėvų ir vaikų išgyvenimus auplastikos, lakoniškos raiškos kūriniais. Autoriui tokratinės santvarkos kontekste. Ar įmanoma
pavaldi skirtinga stilistika, pabrėžianti charak- kalbėti apie tikrą meną ir prisitaikymą prie užteringos detalės svarbą. Emocinio įtaigumo sakovo reikalavimų? Kur tos kompromisų ir paskalė taip pat plati – nuo išraiškingu taiklumu minto žmogiškumo ribos? Kaip vertinti kūrybą
išsiskiriančių tikrovės fiksacijų iki siurrealisti- sau ir kitiems už duoklės ideologijai apibrėžčių?
nių fantastinių variacijų ir šmaikščių, net groLabai skausminga matyti didžiulį bet kurio
teskiškų kompozicijų.
anapilin iškeliavusio menininko kūrybos ir doNorą bent šiek tiek atskleisti E. Varno asme- kumentikos archyvą, kurio tarsi niekam nebenybę atskleidžia ekspozicijoje rodomos skai- reikia. Iš pradžių aukojasi našlės, vėliau – vaikai,
drės iš šeimos archyvo: portretinės nuotraukos, kurie natūraliai idealizuoja tėvo atminimą. Šiuo
kūrinių reprodukcijos, bajanu grojančio daili- atveju pirmiausia daugybę E. Varno kūrinių dėninko garso įrašas. Be to, galinėje galerijos sa- jo į „knygą“ dailininko žmona tautodailininkė,
lėje matome kitų menininkų pieštus E. Varno rašytoja Aldona Laguckaitė-Varnienė (1932–
portretus ir šaržus, taip pat autentišką laga- 2011). Šiandien tėvo kūrybos palikimu rūpiminą su kadaise tapytomis drobėmis ir keletą nasi sūnus Titas Varnas, kuris mielai dalijasi
dailininko darbo procesą liudijančių įrankių bei savo vaikystės prisiminimais, traukdamas dėžę
priemonių, tarp jų paties autoriaus pagamintus po dėžės su Eriko Varno piešiniais, medaliais,
medinius manekenus.
nuotraukomis, dailininko draugų dovanotais
Šv. Jono gatvės galerijoje eksponuojant Eriko darbais. Apie kai kurių kūrinių atribuciją jau
Varno kūrinius, sąmoningai laikytasi ne retro dabar sunku kalbėti, tad reikėtų specialiai juos
spektyvinio-chronologinio, o teminio principo. tyrinėti. Bet kam tai įdomu? Gal Jums?..
Erikas Varnas, Autošaržas. 1990

Praeities apmąstymai – ateičiai

Atgarsiai
„NordArt 2014“ parodoje –
ir LDS narių kūriniai

Į

tarptautinę vizualiųjų menų parodą „NordArt
2014“ Budelsdorfe (Vokietija) buvo atrinkti
septynių Lietuvos menininkų 25 tapybos darbai. Tarp jų – penki Lietuvos dailininkų sąjungos nariai: Elena Balsiukaitė-Brazdžiūnienė,
Monika Furmanavičiūtė, Algirdas Griškevičius,
Laura Guokė ir Antanas Obcarskas. Jie praėjo
milžinišką atranką ir kartu su kitais dviem lietuviais menininkais – Vaida Andrašiūnaite ir
Vladu Oržekausku – buvo pakviesti dalyvauti
parodoje.
Tarptautinę vizualiųjų menų parodą „Nord
Art“, vykstančią kasmet nuo birželio iki spalio,
organizuoja ne pelno siekianti kultūrinė inicia
tyva Kunstwerk Carlshütte. Šis renginys yra
viena didžiausių konkursinių šiuolaikinio meno parodų pasaulyje, kurioje atstovaujamos visos meno šakos. Kiekvienais metais kuratorius
Wolfgangas Grammas sukuria visa apimančią
meno kompoziciją, sudarytą iš 250 geriausių
dailininkų darbų. Dalyvauti „NordArt“ projekte šiais metais pareiškė norą 2957 dailininkai iš
101 pasaulio šalies.
Paroda vyks 2014 m. birželio14 – spalio 12 d.
Parodos tinklalapis:
www.kunstwerk-carlshuette.de
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08 07 Rimai Gaižauskaitei
08 10 Vladui Lisaičiui
08 10 Nijolei Valadkevičiūtei
08 12 Ričardui Ničajui
08 20 Ramutei Narakienei

85
60
60
75
70
60
70

Keramikos simpoziumo paroda
Tęstinis 16-asis keramikos simpoziumas ir jo paroda „Metai“ dedikuojami Kristijono Donelaičio „Metų“
paminėjimui. Kviečiami dalyvauti menininkai, Dailės
akademijos absolventai. Užpildytą dalyvio anketą su
kataloginiais duomenimis, darbo nuotrauka, trumpu
darbo aprašymu, autoriaus trumpu kūrybiniu CV ir
kontaktais siųsti iki birželio 15 d. Kūriniai negali
būti eksponuoti anksčiau.
Pristatant darbą į „Pamėnkalnio“ galeriją birželio
20–21 d. nuo 12 iki 18 val. sumokamas dalyvio mokestis – 50 Lt (bukleto bei ekspozicijos parengimui).
Simpoziumo „Harmonija 2014“ organizatorė –
Ona Kreivytė-Naruševičienė.
Išsamesnės informacijos ir anketos formos teirautis
el. paštu g.petkeviciene@gmail.com
Skelbiamas paminklo rašytojui, diplomatui
Ignui Šeiniui-Jurkūnui Širvintose
idėjinio modelio konkursas
Konkursą skelbia Širvintų rajono iniciatyvinė grupė Igno Šeiniaus paminklui sukurti. Konkursą organizuoja Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka.
Konkurso tikslas – sukurti paminklo maketą,
simbolizuojantį ar įprasminantį rašytojo, diplomato
Igno Šeiniaus asmenybę, atskleidžiant rašytojo literatūrinę, meninę dvasią, XX a. I. pusės istoriškumą.
Iki Lietuvos Nepriklausomybės šimtųjų metinių minėjimo Širvintų miesto alėjoje paskelbto konkurso maketo pagrindu bus pastatytas paminklas I. Šeiniui. Pagal
I vietą laimėjusį maketą skulptoriai, menininkai galės
dalyvauti CVPIS viešajame paminklo paslaugų pirkime.
Apdovanojimas – rėmėjų piniginiai prizai skiriami:
už I vietą – 3000 Lt,
už II vietą – 1000 Lt,
už III vietą – 1000 Lt.
Konkurso sąlygos: pateikiami meniniai sprendiniai – idėjinis modelis paminklui „Alėja einantis Šeinius“ sukurti ir 2–3 pasirinkto formato fotomontažai.
Maketas turi būti pagamintas iš tvirtos, ilgaamžės
medžiagos, kuri nesilydytų saulėje (ne iš plastilino ar
vaško), matmenys – nuo 70×70 cm, būtina perteikti
Šeiniaus kūrybinį dvasingumą, jo profilio būdingiausius bruožus.
Kūrinys pristatomas per pasiuntinį ar įteikiant asmeniškai taip, kad jis būtų gautas iki 2014 m. rugsėjo
1 d. 9 val. adresu: Širvintų rajono savivaldybės viešoji
biblioteka, I. Šeiniaus g. 4, Širvintos.
Išsamesnės informacijos teirautis tel. (8 382) 51 365
Tarptautinė Meksikos akvarelės bienalė
LDS Akvarelistų sekcija kviečiama dalyvauti Tarptautinėje Meksikos akvarelės bienalėje, kuri vyks Alfredo Guati Rojo nacionaliniame akvarelės muziejuje
Meksiko mieste. Dailininkų akvarelistų grupė atrankos komisijai pateikia šešias skirtingų autorių akvare-

Parodos LDS galerijose
Vilnius

Arkos dailės galerija. Aušros Vartų g. 7
Birželio 10–28 d.
VI Lietuvos tekstilės meno paroda „Tekstilė X“
Šiuolaikinė Japonijos tekstilės miniatiūra
Vilniaus grafikos meno centras „Kairė–dešinė“.
Latako g. 3
Birželio 3–21 d.
Rolando Rimkūno paroda „Banalybės“
Birželio 6–28 d.
Marguerite de Merode (Belgija/Italija)
fotografijų paroda „Voyage authour de leur
chambre / Kelionė po jų kambarį“
Dailininkų sąjungos galerija. Vokiečių g. 2
Birželio 6–20 d.
Alexo Novitski autorinė grafikos paroda
Nuo birželio 21 d.
Tarptautinis tarpdisciplininio meno projektas/
simpoziumas BITE
Birželio 20–21 d. galerija dalyvauja „Kultūros
naktyje“. Jos metu: BITE projekto/simpoziumo
renginys „Erdvė ir kūnas“
Pamėnkalnio galerija. Pamėnkalnio g. 1/13
Birželio 6–24 d.
Sauliaus Dastiko paroda „Civilizacija vs Kultūra“
Šv. Jono gatvės galerija. Šv. Jono g. 11
Iki birželio 11 d.
Eriko Varno jubiliejinė paroda
„Štrichas ir forma: in posterum“
Nuo birželio 16 d.
Mažoji meno mugė: Sigita Dackevičiūtė,
Gediminas Piekuras
LDS parodų salė. Vokiečių g. 4/2
Nuo birželio 3 d.
Naujų LDS narių kūrinių paroda

Kaunas

„Meno parkas“. Rotušės a. 27
Birželio 4–25 d.
Justynos Kabalos paroda
„Įsivaizduojami koliažai“
(projektas „Jaunieji. Žalia sąmonė-4“)
Birželio 26 d.
Šiuolaikinio meno festivalio
„Kaunas mene. Sklaida. Pažintys“
pirmoji dalis
Nuo birželio 27 d.
Louise Tremblay grafikos paroda
„Gamta ir medžiai“ ir
André Jolivet paroda „Tiesiog koliažai“
(tarptautinis tęstinis šiuolaikinio meno
mainų projektas „Meno linija“)

Klaipėda

Klaipėdos galerija. Daržų g. 10 / Bažnyčių g. 4
Nuo birželio 4 d.
Tarptautinis keramikos projektas
„Pavasaris 2014“

Herkaus galerija (Klaipėdos galerijos filialas).
H. Manto g. 22
Iki birželio 19 d.
Kristinos Norvilaitės paroda „Savistaba“
Nuo birželio 26 d.
Raimondo Dailidavičiaus tapybos paroda
„Sugrįžimai“

Panevėžys

Galerija XX. Laisvės a. 7
Iki birželio 18 d.
Agnės Juršytės tapybos paroda „Veidai“
Nuo birželio 20 d.
Girmanto Rudoko akvarelės paroda
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les. Jų dydis gali būti: 50×70 cm, 56×76 cm, 30×22 cm
(be pasporto ir rėmo). Kitoje pusėje turi būti aiškiai
ir įskaitomai pateikta informacija apie kūrinį: pavadinimas, autorius, šalis, data, matmenys, technika, asociacijos telefono numeris ir el. paštas. Atskiros dailininkų paraiškos nepriimamos. Dalyvavimo paraišką,
atrinktų autorių sąrašą bei informaciją apie kūrinius
pateikti iki 2014 m. rugpjūčio 29 d. el. paštu: convocatorias@acuarela.org.mx.
Kūrinių siuntimą ir grąžinimą apmoka asociacija
savo lėšomis. Kūrinius vertins komisija. Kai kurie autoriai bus prašomi savo darbus padovanoti muziejui.
Paroda bus eksponuojama dviem etapais (pagal šalių alfabetinę tvarką). Viena parodos dalis vyks nuo
2014 m. gruodžio 7 d. iki 2015 m. sausio 4 d., kita –
nuo 2015 m. sausio 11 d. iki vasario 8 d. Kūriniai bus
grąžinti 2015 m. kovo–balandžio mėn. Kiekviena
asociacija gaus sertifikatus bei CD.
Daugiau informacijos rasite www.acuarela.org.mx
Vasaros rezidencija Stambule, Turkijoje
„Halka meno projektas“ yra savarankiška ir nepriklausoma organizacija, įsikūrusi judriame Stambulo
rajone. Ji orientuojasi į šiuolaikinio meno ir kultūros
diskursą ir pateikimą bei verslo rėmimą, teikia paramą ir išteklius meniniams procesams įgyvendinti.
Rezidentams „Halka meno projektas“ organizuoja
parodas, seminarus ir kitą įvairią veiklą. „Halka meno projektas“ siūlo mokslinių tyrimų ir meno kūrimo
įrenginius teoretikams ir menininkams. Kuruoja šias
sritis: vaizduojamąjį meną, skulptūrą, muziką, literatūrą, švietimo programas, naująsias medijas, kuratorinę veiklą, filmų kūrimą, meno teoriją. Rezidencija
trunka nuo 1 iki 3 mėnesių. Kelionės ir pragyvenimo
išlaidas apmoka pats menininkas. Darbinės kalbos –
anglų, prancūzų. Vienu metu gali gyventi 3 rezidentai.
Leidžiama kartu gyventi vaikams ir partneriams. Rezidencijos pabaigoje menininkas pateikia įgyvendintą
projektą.
Galutinis paraiškų pateikimo terminas – 2014 m.
birželio 30 d. Rezidencija prasideda 2014 m. balandžio 30 d., baigiasi 2014 m. rugsėjo 15 d.
Daugiau informacijos rasite
http://www.halkaartproject.net/index.php arba
teirautis el. paštu halka.artproject@gmail.com

Künstlerhaus Schloss Balmoral
rezidencija Vokietijoje
Künstlerhaus organizacija įkurta 1995 m. Reino
krašte. Tai meninės produkcijos, teorinės refleksijos
ir socialinio bei meninio sąlyčio vieta. Ji organizuoja
renginius, paskaitas, seminarus ir simpoziumus, koncertus bei parodas. Nuo 2013 m. kasmet yra siūlomos vieno meno žanro ar vienos temos stipendijos.
Iš užsienio atvykstantiems rezidentams skiriamos
dvi stipendijos trijų mėnesių trukmės rezidencijai
bei keturios stipendijos devynių mėnesių rezidencijai. Pareiškėjai turi turėti meninį išsilavinimą. Nėra
apribojimų dėl amžiaus ar tautybės. Darbinės kalbos –
vokiečių ir anglų. Pretendentai gauti 2015 metų stipendijas turi referuoti į dada meninį judėjimą. Galimi
šie raiškos būdai: fotomontažas, koliažas, fotografija,
objekto menas, performansas, ready made ar kambario įrengimas.
Vienu metu priimama nuo 5 iki 10 rezidentų. Kelionės ir pragyvenimo išlaidas apmoka pats menininkas. Rezidentas gauna 1400 € per mėnesį gyvenimo
išlaidoms ir nemokamą apgyvendinimą. Menininkas
turi parengti savo prisistatymą, parodą ir dalyvauti
Balmoral programoje.
Paraiškos formą galima parsisiųsti iš www.balmoral.de per paraiškoms skirtą laikotarpį (gegužės–
birželio mėn.). Galutinis paraiškų pateikimo terminas – 2014 m. birželio 28 d. (galioja siuntimo data).
Rezidencija prasideda 2015 m. sausio 6 d.
Daugiau informacijos rasite www.balmoral.de
arba teirautis el. paštu info@balmoral.de
Arteles kūrybinio centro rezidencija Suomijoje
Arteles kūrybinis centras – vienas iš didžiausių
tarptautinių rezidentūros centrų Suomijoje ir visoje Skandinavijoje. Jis įkurtas 2009 m. Hämeenkyrö
vietovėje, kur galima pajusti ypatingą ryšį su gamta,
mėgautis tyla, klajoti miške, slidinėti, rengti žygius ir
keliones, mėgautis sauna. Ši vietovė 2009 m. gavo Europos Sąjungos kraštovaizdžio apdovanojimą. Rezidencija kasmet priima per 90 įvairių sričių menininkų.
Vienu metu gali gyventi 8–12 menininkų. Kelionės ir
pragyvenimo išlaidas apmoka pats menininkas. Yra
galimybė gauti stipendiją. Darbinė kalba – anglų.
Galutinis paraiškų pateikimo terminas – 2014 m.
birželio 27 d. Rezidencija vyksta tamsiausiu metų
laiku Suomijoje, gruodžio–sausio mėn. Šiaurinė žiema yra neužmirštama patirtis: trumpa diena, ilgos,
tamsios naktys, sniegas, speigas, šiaurės pašvaistė.
Rezidencija trunka nuo 1 iki 2 mėnesių. Rezidencijos
pradžia – 2014 m. gruodžio 1 d., pabaiga – 2015 m.
sausio 31 d. Rezidencijos tema – ,,Tyla. Sąmoningumas. Egzistencija“. Paraiškos priimamos internetu:
http://www.arteles.org/sae_residency.html
Daugiau informacijos rasite
www.arteles.org/creativecenter.html arba
teirautis el. paštu info@arteles.org
Informaciją pateikė Jurga Lazdanienė,
Lietuvos dailininkų sąjunga

In memoriam

Lidija
Glinskienė
1938 04 01–2014 05 19

G

rafikė Lidija Glinskienė gimė 1938 m.
Jonavoje. Nuo 1940 m. gyveno Kaune,
vėliau Vilniuje. 1963 m. baigė grafiką Lietuvos
valstybiniame dailės institute. Baigusi studijas, dirbo dailininke Lietuvos televizijoje. Nuo
1964 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narė.
Leidykloje „Vaga“ L. Glinskienė iliustravo dešimtis knygų vaikams, tarp jų Mykolo Sluckio
Ugnelis, septynių nugalėtojas (Vilnius: Vaga,
1965), Remigijaus Gražio Labas rytas, tėviškėle
(Vilnius: Vaga, 1984) ir kt. Savo kūryboje plėtė
folklorinės tradicijos sampratą, diegė naujas
raiškos priemones, ypač aplikaciją. Dailininkė
dalyvavo knygų parodose Lietuvoje, Estijoje,
Italijoje. Už iliustracijas Mykolo Sluckio pasakai Geležinnagė (Vilnius: Vaga, 1968) 1968 m.
apdovanota Taline. 1969 m. L. Glinskienės
iliustracijos atstovavo Lietuvai Bolonijos vaikų
knygų mugėje. Dailininkė taip pat kūrė žaislų
pakuotes Kretingos medinių žaislų įmonei, už
kurias 1979 m. pelnė apdovanojimą. Apibendrintų formų, spalvingos ir savito charakterio
jos kurtos knygų iliustracijos liks svarbia Lietuvos iliustracijos meno dalimi.

Algimantas
Butvila
1943 05 25–2014 05 20

K

eramikas Algimantas Butvila gimė 1943 m.
Mažeikiuose. 1962–1971 m. studijavo
Lietuvos valstybiniame dailės institute keramiką. 1975–1985 m. dirbo Dvarčionių statybinių
medžiagų kombinato vyriausiuoju dailininku.
Nuo 1975 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Nuo 1972 m. menininkas dalyvavo dailės
parodose Lietuvoje ir užsienyje. Sukūrė vazų,
dekoratyvinių kompozicijų, pano. Ankstyvojoje kūryboje savitai interpretavo liaudies meno
tradicijas. To meto kūriniai – grubokų, nenudailintų formų, rupių paviršių, raiškių siluetų.
Vėlesnieji A. Butvilos kūriniai modernesni,
lakoniškesnių formų ir paviršių, tęsiantys vakarietišką modernizmo tradiciją. Menininkas
sukūrė ir kūrinių interjerams – ornamentinėmis sienelėmis apipavidalino interjerus Maskvos poliklinikoje (1975), Pasvalio ir Utenos
kultūros namuose (1984, 1985), Santariškių
ligoninės reabilitaciniame centre Grigiškėse
(1991), Klaipėdos jūrininkų ligoninės reabilitaciniame centre Palangoje (1998). A. Butvilos
darbai „Žalios formos“ (1989), „Dekoratyvinė
plastika“ (1973), „Skrydis“ I–II (1978), „Vilnius“
(1983), „Mano kraštas“ (1983) ir kt. saugomi
Lietuvos dailės muziejuje.

Kitas „Dailėraščio“ numeris išeis 2014 m. rugsėjo mėn.
Leidžia Lietuvos dailininkų sąjunga
Išleidžiamas vieną kartą per mėnesį
Redaktorė Aistė Paulina Virbickaitė
Tel. 8 674 89 700
El. paštas: dailerastis@gmail.com

