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Apdovanojimai
Nacionalinės premijos
dailininkams

Lietuvos nacionalinę kultūros ir meno
premiją šiemet pelnė:

Skulptorius Vladas Urbanavičius –
už minties ir formos darną skulptūroje.
Alinos Ožič nuotr.

Grafikė Janina Grasilda (Birutė) Žilytė – už aukštąją modernią kultūrą
puoselėjančią dailę ir kultūrą vaikams.
(J. G. Žilytei premija skirta ir už viso
gyvenimo nuopelnus).
Nacionalinės premijos laureatai
išrenkami ir paskelbiami gruodžio
mėnesį, o premijas teikia prezidentė
Vasario 16-osios proga. Kasmet
teikiama ne daugiau kaip šešios
Lietuvos nacionalinės kultūros ir
meno premijos, kiekvienos jų dydis
– 30 400 eurų.

Ilja Bereznickas
pelnė apdovanojimą
Fredrikstado animacijos
festivalyje

Metų žmogus
Trine Vallevik Håbjørg apdovanojimų metu
pristatė I. Bereznicką kaip padariusį didelį poveikį visai Šiaurės ir Baltijos šalių animacijai. „Jis yra
viena svarbiausių personų Lietuvos animacijoje,
dirbantis šioje srityje daugiau nei 40 metų. Jo
filmografiją sudaro keli trumpametražiai filmai,
jis yra pripažintas dėstytojas ir kūrėjas. I. Bereznickas yra dirbęs ne tik Lietuvoje, bet ir Izraelyje,
Jungtinėse Valstijose ir Norvegijoje. Jis dirbo Lietuvos kino studijoje direktoriumi, animatoriumi
ir scenarijų autoriumi nuo 1985 m., o 2002 m.
inicijavo animacijos studijų programą Vilniaus
dailės akademijoje ir tapo šios programos vedėju.
Festivalio komisija apdovanoja Ilją Bereznicką už gyvenimo nuopelnus animacijos srityje.“
Daugiau informacijos: http://animationfestival.no/ilja-bereznickas-awarded-the-lifetimeachievement-award/.
Fredrikstad animacijos festivalis, nuo 1994
m. rengiamas Norvegijoje – seniausias ir didžiausias šios srities festivalis Šiaurės šalyse. Kiekvienais metais lapkritį jis rengiamas Fredrikstad
mieste, netoli Oslo. Vienas iš svarbiausių festivalio renginių – trumpametražių filmų konkursas,
kurio apdovanojimas – Golden Gunnar.
Fredrikstad animacijos festivalis – vienas iš
9 festivalių, kuris nominuoja filmus prestižiniam
Europos animacijos apdovanojimui – „Cartoon
d‘Or“. Šis festivalis yra ir profesinė arena animacijos industrijai, ir svarbus įvykis studentams
bei edukacinėms animacijos, grafinio dizaino ir
skaitmeninės medijos institucijoms.
Kiekvienais metais rengiami seminarai,
paskaitos, festivalis kviečia garbius svečius iš
žymiausių animacijos kūrimo studijų, tokių
kaip Pixar, Disney ir Aardman.

Keturiasdešimt dvejų metų tapytojas Žygimantas Augustinas tapo pirmuoju Lietuvoje meno daktaru. Teorinėje darbo dalyje dailininkas nagrinėja Kristijono Donelaičio
portretus, atskleidžia mokslinius jo veido neatitikimus, o praktinėje dalyje pristato savo
kūrybą, kuria stengiasi atskleisti subjektyvumo ir objektyvumo santykį.
Kodėl mes dažnai nepatinkame sau nuotraukose? Kodėl kuriant vaizdinius neįmanoma
išvengti subjektyvumo? Tai tik keli klausimai,
kuriuos savo disertacijoje nagrinėja pirmasis
Lietuvoje meno daktaro laipsnį įgijęs dailininkas
Žygimantas Augustinas.
Didžiąją menininko kūrybos dalį sudaro
portretai, iš kurių žvelgiantys žmonės yra tarsi
jo paties atspindys. „Ką mano tyrimas bando
įrodyti, tai jis tiesiog išbando meną mokslu, o
mokslą menu. Tie autoportretai ir atsiranda kaip
subjektyvumo ženklas, kurio aš nebeslepiu. Aš
akivaizdžiai parodau, kad taip, tai yra mano įtaka, kuriant vaizdus“, – pasakojo dailininkas.
Teorinėje darbo dalyje menininkas analizuoja Kristijono Donelaičio portretus ir įvardija
mokslinės jo veido rekonstrukcijos netikslumus.
Remdamasis Donelaičio kaukolės nuotrauka,
dailininkas sukuria jo portretų seriją. Teorinėje
dalyje nagrinėta medžiaga perkeliama ir į kitus
menininko kūrinius.
„Tyrinėju Hanso Beltingo teoriją, apie tai, kad
vaizdai mūsų sąmonėje yra automatiškai animuojami – paverčiami gyvais. Ir aš tarsi kvestionuoju,
klausiu, ar jie iš tikrųjų virsta gyvais nuo to, kad

aš juos nutapau. <...> Bandau atskleisti, kas tas
objektyvumas ir ar jis apskritai įmanomas tiek
moksle, tiek mene“, – aiškino Ž. Augustinas.
Dailininkas teigia nekuriantis naujų filosofijos ar menotyros teorijų. Jis jas išbando tapydamas ir pritaikydamas kūryboje. Meno teorija
dailininkui – tai įkvėpimo šaltinis. Pasak disertacijos gynimo tarybos pirmininko, doktorantūros studijos dailininkui leido pažvelgti į savo kūrybą iš šalies, konsultuotis, diskutuoti su kitais
kūrėjais ir darbo vadovu.
„Praktikos kartais menininkams ateina iš
jų jausmų, iš jų išgyvenimų, tokios intuityvios
empirinės, o teorija vis dėlto verčia menininką,
kūrėją pažiūrėti, kas toje ilgoje meno istorijoje
jau buvo atlikta. Kad menininkas tiesiog nebūtų
naivus, kad jis nekartotų to, kas buvo jau padaryta, kad neįsijaustų į tai, kas jau buvo išgyventa“, – pasakojo VDA Dailės krypties gynimo tarybos pirmininkas Deimantas Narkevičius.
Dailininkas apgintą disertaciją išleido ir
knygos pavidalu, ji skirta dailės akademijos
bendruomenei.
„Dailėraščio“ inf.

“Dailėraščio” inf.

Modernus Severijos
siuvinėjimas atsidūrė
Švedijos muziejuje
Žinomos lietuvių tekstilininkės Severijos Inčirauskaitės-Kriaunevičienės darbai pirmą kartą pristatomi viename reikšmingiausių Švedijos muziejų, kuris įkurtas
1919 m. ir skirtas tekstilės meno ir dizaino
reprezentacijai ir tyrimams.

„Autoportretai atsiranda kaip subjektyvumo ženklas, kurio aš nebeslepiu. Akivaizdžiai parodau, kad tai yra
mano įtaka, kuriant vaizdus“, – pasakojo Žygimantas Augustinas.

LDS istorija
Nežinoma dailė:
Lietuvos dailininkų sąjungos dailės kolekcija
Dailininkų sąjungos 80 metų jubiliejaus proga verta pažvelgti, kokiu turtu disponuoja mūsų kūrybinė organizacija. Norėčiau pristatyti dailės fondo kolekciją, su kuria
susidūriau rengdama Valentino Antanavičiaus, Alfonso Motiejūno, Leonardo Tuleikio,
Silvestro Džiaukšto ir kitų parodas Lietuvos dailės muziejuje.
NIJOLĖ NEVČESAUSKIENĖ

Oficialioje festivalio atidarymo
ceremonijoje Ilja Bereznickas apdovanotas „Golden Gunnar Lifetime
Achievement Award“ už jo svarų indėlį į Šiaurės ir Baltijos šalių animacijos industriją.

Ilja Bereznickas animacijos srityje dirba
daugiau nei 40 metų.
Lilijos Valatkienės nuotr.

Pirmasis meno daktaras – Lietuvoje

Gruodžio 1 d. Röhsska muziejuje, Geteborge, atidarytoje šiuolaikinės tekstilės parodoje
„Siuvinėjimas: vizija ir liudijimas“ kuratoriaus
Love’s Jönssono, žinomo ir kaip dizaino, ir kaip
taikomojo meno kritiko, pastangomis suburta
septyniolika menininkų iš Švedijos ir Lietuvos.
Parodoje pristatomi kūriniai iš Röhsska muziejaus, Stokholmo Nacionalinio muziejaus, privačių kolekcijų ir šiuolaikinių menininkų kūriniai.
tęsinys 6 psl. →

Kas ką saugo?
Norėdama išsamiau pristatyti šiuos autorius,
jų kūrinių ieškojau LDS rinkinyje. Nors šiuo metu
fondas nebeegzistuoja, daugelis prisimena šios organizacijos veiklą, o buvusieji proceso dalyviais žino,
kad fondas veikė ir po Nepriklausomybės paskelbimo. Apie 1990 metus Lietuvos dailininkų sąjunga
ir jos nariai įsitraukė į turto privatizavimo, dalybų,
pardavimų procesus. Apie jų pasekmes, turtinius ir
kitokius teisminius ginčus nuolat girdime ir dabar.
Aš nesiekiu aiškintis turtinių Dailės fondų reikalų,
susitelksiu ties dailės kūriniais. Pastebiu, kad dažnai
ir konferencijose, ir tarybos posėdžiuose kalbama
apie ūkinius reikalus, tačiau nutylima apie svarbiausius – meno kūrėjo – rūpesčius.
Nuo fondo egzistavimo laikų išliko tikrai nemažai kūrinių. Pagal sąrašus, esančius LD sąjungoje, šiuo metu čia saugoma 4 000 tapybos, grafikos,
skulptūros, taikomosios dailės: keramikos, juvelytęsinys 2 psl. →

Valentinas Antanavičius. Autoportretas 1983 m.

← pradžia 1 psl.

Nežinoma dailė: Lietuvos
dailininkų sąjungos dailės kolekcija
rikos ir kt. kūrinių, perimtų iš Lietuvos TSR dailės
fondo. Kita nemaža fondo dalis kūrinių įvairiais
laikotarpiais buvo perduota Lietuvos dailės muziejui. Tad kalbėti apie LD Fondo kolekciją reiktų
kompleksiškai apžvelgiant ir LDS ir LDM saugomą
rinkinio dalį. Lietuvos dailės muziejuje yra 2 tūkstančiai kūrinių, perduotų į muziejų keliais etapais
1969, 1978, 1985,1989 m., ir visi jie saugomi skirtinguose skyriuose Lietuvos dailės muziejuje.

Lietuvos, bet ir Sovietų Sąjungos respublikoms ar užsienio šalims. Dailės kūrinių eksportas. „Geriausi tiražiniai dailės dirbiniai“
buvo eksportuojami į daugelį pasaulio šalių.
Tai buvo pastovus valiutos šaltinis.
2. Parodų organizavimas. Fondo kūriniai
buvo eksponuojami kilnojamose parodose.
Dalis kūrinių nuperkama, „nemokamai perduodami muziejams, depozito teisėmis skolinami organizacijoms“.
3.
Dailės salonų parodinė veikla. Vyko
personalinės ir grupinės parodos.
4.
Reklama. Dailės fondo parodoms ir
renginiams buvo skiriama nemažai lėšų. Tai
katalogų, bukletų, afišų leidyba.

LTSR Dailės fondo įkūrimas
Dar 1941 m. vasario 13 dieną Liaudies komisarų taryba paskelbė nutarimą, pagal kurį sujungė
„Dailės“ ir „Marginių“ kooperatyvus. Pastarasis
veikė nuo 1930 metų liaudies menui ir namų pramonei remti. 1944 metais ši taryba paskelbė, kad
„...patvirtinamas Dailės kooperatyvo „Dailė“ narių
visuotinio susirinkimo nutarimas įjungti „Dailės“
Nors Lietuvos dailės fondo veikla akivaizdžiai
kooperatyvą su visais jo padaliniais į Lietuvos TSR buvo susijusi su sovietinės sistemos keliamais ideodailės fondo sistemą, sudarant dailės fondo Kombi- loginiais uždaviniais, kūrinių pirkimai, užsakymai
natus Vilniuje ir Kaune.“ 1
buvo didžiulė parama dailininkams. Iš tiesų fondas
1945 m. sausio 29 dieną buvo paskelbtas kitas
per šiuos finansinius mechanizmus, kuriais naudoLietuvos TSR liaudies komisarų tarybos nutarimas josi, savo sistemoje laikė šimtus kūrėjų, priklausoNr. 35 „Dėl Lietuvos TSR Tarybinių dailininkų są- mų nuo nuolatinių finansinių, materialių ir kitokių
jungos dailės fondo ir Lietuvos TSR dailės fondo skatinimo metodų. Lojalesni, esantys sąjungos ir
kombinato „Dailė“ įsteigimo“. Šis nutarimas lėmė fondo valdžioje partiniai nariai galėjo tikėtis didesilgus dešimtmečius funkcionavusių institucijų veinio sistemos atlygio.
klą. Tai pagrindžia faktą, kad LTSR dailės fondas
Viena iš reikšmingų fondo veiklos krypčių
neišaugo tuščioje vietoje, o rėmėsi prieškariu subuvo
parama dailininkams. Tai buvo svarbiausias
kurta baze.2
svertas, garantavęs dailininkų aktyvumą ir dalyvaviKaip intensyviai fondo sistema buvo organimą viešuose dailės procesuose. Po karo dailininkai
zuojama, rodo ataskaitos. Jose sakoma, kad 1948
buvo remiami dirbtuvių pasiūla ir stambiomis pinimetais dailės fondo sistemoje veikė „Vilniaus,
gų sumomis. Įsteigtas fondas dar ilgai tobulino savo
Kauno, Klaipėdos dailės kombinatai, 17 įmonių, į
veiklą. Be sudėtingų klausimų, tokių kaip balansas,
kūrybinę-gamybinę veiklą buvo įtraukti liaudies
biudžetas, kuriuos turėjo nuolat derinti su Maskva,
3
meistrai“ . Fondo produkcijos meniniu lygiu buvo
susirūpinta iškart. To meto dailės fondo pirminin- buvo kalbama ir apie menines vertes. 1946 m. 08 30
kais buvo renkami profesionalūs dailininkai: V. Pa- dienos protokole nr.76, fiksuojami pasisakymai meniškumo klausimais. Pavyzdžiui, taryboje kalbėlaima ir kiti.4
Tad nuo pirmųjų dienų, įsitvirtinęs ant nepri- jęs dailininkas Vytautas Jurkūnas primygtinai teigė,
kad didžiausias Dailės Fondo ir dailės kombinato
klausomybės laikais sukurtos bazės, dailės fondas
rūpestis
„būtų išleisti galimai meniškesnių dirbinių
pradėjo intensyvią gamybinę-meninę veiklą, paremtą iš esmės ideologiniu reguliavimu ir tuo tikslu ir daryti tai, kas susiję su daile, ir pakelti tai aukščiausiame lygyje“. Dailininkas Petras Vaivada kalintensyviai naudojosi ekonominiais įrankiais.
Neabejotina, kad fondo veiklos gaires regu- bėjo dėl darbo užduočių tinkamumo: „Pavyzdžiui,
liavo Maskvos dailės fondas. O lietuviškojo fondo daromos kėdutės, o reikia etiudnikų, palečių ir kt.“
vadovai stengėsi intensyviai ir pozityviai bendrauti Dailininkas Petras Aleksandravičius siūlė paskirti
su pastaruoju. Daugelis liudininkų teigia, kad lie- „Dailės“ kombinatui meno instruktorių. „Šiaip visos kalbos dėl grožio dėl kūrybos pakėlimo tuščios.“
tuviškasis fondas buvo vienas iš nedaugelio, nešęs
pelningas pajamas į TSRS dailės fondo biudžetą. Ki- Gaminti etiudnikus ir kitus dailininkams reikalintų respublikų fondai sugebėdavo dirbti nuostolingai, gus reikmenis ragino ir Vytautas Palaima. Iškalbingi
nepablogindami savo situacijos.
archyvuose saugomi dokumentai dėl vykusios kūDailės fondo funkcijos buvo apibrėžiamos rinių atrankos parodoms. Egzistavęs mechanizmas
kaip svarbios kultūrinės institucijos su trimis ga- skatino paklusnumą, nuolatinį derinimą su valdžia,
mybiniais „Dailės“ kombinatais, su parduotuvėmis- ką tu nori eksponuoti, atsižvelgti į galimai cenzūros
salonais ir parodiniu fondu, kuris kaupė atrinktus iš nepalankų požiūrį, kad ir į keramikos dirbinių poparodų vaizduojamosios ir taikomosios dekoratyvi- būdį. (Gvido Raudonio ir Džuljetos Raudonienės
nės dailės kūrinius, jais disponavo.
pareiškimai dėl savo parodos surengimo galimybių
Pagrindines fondo veiklos kryptis apibrėžė dailės fondo galerijoje.)
dokumentas, pasirašytas 1956.01.30, „TSRS Dailės
Ypač plačiai savo veiklą plėtojo to meto Pafondo sistemos įmonių darbo profilis“5. Jame nu- mėnkalnio galerija-salonas, siūlydavęs pirkėjams
rodyta platus veiklos spektras: tapybos, skulptūros, dailininkų autorinius, unikalius kūrinius ir dailės
grafikos, dekoratyvinės dailės, taikomosios dailės, kūrinių etalonų, suvenyrų pavyzdžius. Ten buvo gaapipavidalinimo darbų ir kitomis kryptimis.
limybė surengti ir progresyvaus meninio mąstymo,
Tad iki 1990 metų išliko šios pagrindinės fonjaunųjų dailininkų novatorių kūrybos parodas. Pado funkcijos:
sinaudojant įvairiausiomis manipuliacijomis, kelių
1.
Dailės kūrinių užsakymai: stambių visų pakopų parodų rengimo svarstymai dažnai baigdasričių dailės kūrinių užsakymai, skirti ne tik vosi teigiamai. Panašiai šviesą išvydo tapytojų ketveriukės pirmoji paroda.

Šarūnas Sauka. Maudymas I. 1984 m.

Kompromisinė pirkimų sistema
Tapytojo Arvydo Šaltenio paklausiau, ar dailininkai žinojo „ideologinį reglamentą“, tai yra ką
ir kaip reikia sukurti, kad būtų nupirktas kūrinys
iš parodos. Atsakymas – ne, tikrai nežinojo. Dailininkai kūrė tai, kas jiems patiko, ir visada džiaugėsi,
kad pirko jų kūrinius.7
Pirkimų komisijai vadovavo skirtingi žmonės.
Buvo ir dailininkų, ir partinių, kultūros ministerijos funkcionierių. Bet visiems buvo aišku, kad
draugams, pažįstamiems pasisekdavo labiau. Apie
tai pasakojo Algis Kuras, kuris dirbo ŠMC ir nugirsdavo pokalbių – ką per kūrinių atrankas pagyrė
ar supeikė, kodėl vieno nupirko, kito – ne. Bet dailininkai džiaugėsi išgirdę bet kokią informaciją.
Paskutiniaisiais devintojo dešimtmečio metais
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dailės fondo pirkimai vyko laisviau. Savo nuomonę
atrenkant darbus pirkimams galėjo pareikšti net
dailės muziejaus tapybos skyriaus darbuotojai. Ta
pirkimų sistema buvo lemiama dailininkų, besiverčiančių vien tik iš kūrybos, gyvenime.
Regis, tokia kompromisinė ideologiniais
svertais paremta pirkimų sistema išliko dailininkų sąmonėje kaip vertingas būdas įsigyti kūrinius.
Tačiau užmirštama, kad meno procesus reguliavo
sovietinių ministerijų, sąjungos funkcionieriai bei
cenzoriai, su menu neturėję nieko bendro.
Ištampyta kolekcija
Nepriklausomoje Lietuvoje 1990 metais dailės fondas savo veiklą tęsė. Vėl atkurtoji Lietuvos
dailininkų sąjunga perėmė dailės parodų rūmus
ir juose esantį dailės fondo rinkinį. Tačiau kaip tik
tuo pereinamuoju laikotarpiu dailės fondo kolekcija labiausiai nukentėjo. Lietuvos dailės muziejaus
direktoriaus Romualdo Budrio liudijimu, tuo metu
buvo išparduoti autorinės juvelyrikos dirbiniai (ne
tiražiniai, bet autoriniai, vienetiniai darbai), dalis
geriausių dailės kūrinių buvo parduota prieštaringai vertinamam ekskunigui Ričardui Jakučiui (beje,
kolekcininką rėmė patys dailininkai, džiaugdamiesi
naujuoju mecenatu, parduodavo jam savo darbus
už menkas sumas). Beje, detaliau apie šį procesą nesutiko papasakoti tuo metu dailės rinkinį saugojusi
Eugenė Antušienė, teigusi nieko neprisimenanti ir
apie jokius pardavimus nežinanti.
Kiti dailininkai liudijo priešingai. Atrodo, kad
kolekcija pateko į nepavydėtiną likimo sūkurį. Ne
vienas dailininkas prisimena, kad anuomet kolegos
srautais ėjo „išsipirkti“ savo kūrinių. Gal suveikė
baimė, kad kūriniai prapuls, o gal naujosios sistemos akivaizdoje baiminosi savo ideologinių kompromisų. Sofija Veiverytė man pasakojo8, kad per
šią suirutę išsinešė ir savo tapytą mokytojo Stasio
Ušinsko portretą. Nors šis portretas yra fondo sąrašuose, archyvuose išliko dokumentai, pagal kuriuos matyti kūrinio įsigijimas: „už 1100, – rublių,
už portretą su rėmu, 1985 spalio 10 d.“9 Portretas
tebekaba autorės šeimos namuose iki šiol.
Kūrinių įsigijimo kainos
Anuomet kultūrai remti nebuvo gailima lėšų. Tačiau tai buvo teisingas kainų klasifikavimas.
Egzistavo ryškus skirtumas tarp tapybos, grafikos
ir kitos rūšies kūrinių pirkimų kainų. Menkiausiai
apmokama grafika, ekslibrisai, kiek daugiau dailininkai galėjo tikėtis už tapybos darbus, ypač gerai
buvo apmokama skulptūra arba monumentalistika.
Tad meninės ideologijos ramstis buvo ne tik
institucijos idėjos, bet ir finansinis atlygis. Regis,
daugumos dailininkų pastangomis tas ideologinis
formatas buvo ir palaikomas. Egzistavo tamprūs

kolegialūs pažįstamų, artimų draugų, giminių ryšiai, lėmę ir atrankos kriterijus, ir kainų lygį toje
sistemoje.
Koks bus rinkinio likimas?
Dailės fondo kolekcijos atskleidžia to meto
dailės raidos procesus. Įdomu, kad čia sukaupta
įvairiausių kartų dailininkų itin vertingi ir dažnai
labai vidutiniškos kokybės kūriniai. Yra išsaugota
išskirtinių klasikinės ir modernizmo dailės atstovų
kūryba. Čia matome ir novatoriškų maištingų skirtingų sričių dailės kūrėjų darbai: tapytojų Antano
Gudaičio, Augustino Savicko, Jono Švažo, Vinco
Kisarausko, Algirdo Petrulio, Valentino Antanavičiaus, Algimanto Švėgždos, Romano Vilkausko,
Arvydo Šaltenio, Algio Kuro, Ričardo Vaitekūno,
Lino Katino, Marijos Teresės Rožanskaitės, Rūtos
Katiliūtės, Kazimiero Žoromskio ir kitų. Grafikų:
Mikalojaus Vilučio, Rimtauto Gibavičiaus, Jūratės
Stauskaitės, Elvyros Kairiūkštytės, Sauliaus Valiaus
ir kitų iškilių taikomojo meno atstovų darbai.
Ši kolekcija yra tarsi nežinoma mūsų kultūros dalis. Lietuvos dailės muziejus savo rinkiniuose
esančius kūrinius reprezentuoja atskirose parodose, Nacionalinės dailės galerijoje eksponuojami V.
Gečo, A. Martinaičio, A. Kuro, A. Šaltenio ir kitų
autorių kūriniai. Unikalu, kad dailės fondo valdyba
padalijo savo rinkinius muziejams. Tačiau koks bus
Lietuvos dailininkų sąjungos rinkinyje esančių kūrinių likimas? Labai svarbu išleisti katalogą, suteikiant kolekcijai muziejinį statusą. Ketinama surengti reikšmingiausių kolekcijos darbų parodą, aktualizuojant visuomenei nežinomų kūrinių egzistavimą.
Šios kolekcijos sklaida aktuali muziejininkams,
kolekcininkams, visai dailininkų bendruomenei,
istorikams ir plačiai visuomenei, besidominčiai
kultūrinio palikimo išsaugojimu.
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Dailės būvis sovietmečiu

„Dailėraščio“ spalio ir lapkričio numeriuose spausdinome ilgamečio Lietuvos dailininkų sąjungos nario, buvusio sąjungos valdybos atsakingojo sekretoriaus Algimanto
Stanislovo Kliaugos prisiminimus. Šiame numeryje skaitykite publikacijos tęsinį.

A L G I M A N TA S K L I A U G A

Bogdanas. Suprantama, jie buvo labai užimti tiesioginiu darbu ir kūryba, todėl sąjungos reikalams
Laikas viską sudėlioja
Lietuvos dailininkų sąjungos suvažiavimuose skirdavo mažai laiko. Kiekvieno pirmininko veikla
išrinkta ir patvirtinta valdyba buvo gausi. Joje da- skyrėsi savo pobūdžiu, kaip ir žmonių charakteriai.
lyvavo beveik 50 dailininkų, atstovavusių visiems Kiek savarankiškai jie veikė, sunku dabar atsekti.
teritoriniams ir kūrybiniams padaliniams. Kelis DS pirmininkai privalėjo „laikyti ryšį“ su LKP CK.
kartus per metus juos kviesdavo į valdybos plenu- Bendravimas su saugumu buvo slaptas, todėl apie
mus, kuriuose būdavo svarstomos kūrybinės ir ga- tai nieko nežinau.
Pateiksiu mažai kam žinomą faktą iš DS pirmimybinės problemos. Nors būti valdybos nariu kai
kam reiškė išskirtinumą, galią spręsti ar net nulemti, ninko gyvenimo. Po 1987 metų rugpjūčio 23 dienos
tačiau posėdžių salėje susirinkusieji dažnai šlamin- mitingo, skirto pasmerkti Molotovo-Ribbentropo
davo saldainių popierėliais arba šnekučiuodavosi paktą, Konstantinas Bogdanas visą savaitę slapstėsi
su kaimynais. Dalis valdybos narių manė, kad ir be nuo žurnalistų, nenorėdamas savo pasisakymais laijų atsiras sprendimai DS prezidiume. Posėdžiuose kraščiuose sumenkinti tą svarbų įvykį.
Negaliu neprisiminti ilgamečio DS valdybos
dalyvaudavo DS pirmininkas, keturi jo pavaduotojai, atsakingasis sekretorius, partinės organizacijos atsakingojo sekretoriaus Prano Gudyno, politinių
sekretorius ir profsąjungos pirmininkas. Dailininkų kalinių ir tremtinių globėjo, įdarbindavusio muziesąjungos prezidiumas galėjo greitai ir veiksmingai juje tuos žmones, kuriuos kitos darbovietės atstumspręsti iškilusius klausimus. Iš tiesų niekas per daug davo. Ir pirmininkas, ir sekretorius buvo komunistų
nesureikšmindavo nei pirmininkų, nei valdybos, nei partijos nariai.
Tokių faktų ne tik aš, bet ir mano kolegos galėtų
prezidiumo darbo. Juk šie postai talento nepridėdapateikti ne vieną. Visais laikais, nepriklausomai nuo
vo.
Pažinojau beveik visus mūsų dailininkų sąjun- sistemos, egzistavo žmoniškumo supratimas.
Šalia pagrindinio savo darbo – LSSR dailės
gos pirmininkus. (Netgi pirmąjį – Justiną Vienožinskį. Jis buvo mano senelio kaimo kaimynas ir jie, nors muziejaus generalinio direktoriaus pareigų, – P.
ir retai, susitikdavo.) Vieni buvo mūsų dėstytojai, su Gudynas kasdien atvykdavo į dailininkų sąjungą ir
kitais teko kartu dirbti. Mano aprašomuoju laikotar- „sutvarkydavo“ begalę reikalų. (O juk, jo paties teigipiu pirmininkais buvo Dailės instituto profesoriai –
tęsinys 3 psl. →
šviesios atminties Jonas Kuzminskis ir Konstantinas

← pradžia 2 psl.

Dailės būvis sovietmečiu

mu, laukė dar 23 visuomeninės pareigos,
kurioms taip pat reikėdavo skirti laiko.)
Jis buvo kelių DS pirmininkų dešinioji ranka. P. Gudynui mirus, vėliau man
einant dailininkų sąjungos valdybos
atsakingojo sekretoriaus pareigas teko
gerokai sukrusti. Paklausite, o ką veikė
keturi pirmininko pavaduotojai? Jie buvo atsakingi už patikėtą sritį. Vienas – už
parodinę veiklą, antras už Dailės fondo
sistemą, trečias – už darbą su gausiu jaunųjų dailininkų susivienijimu ir ketvirtas
– už dailininkų aprūpinimą butais ir kūrybinėmis dirbtuvėmis.
Laisvo žodžio proveržiai
Kokia tada buvo politinė ir kultūrinė atmosfera? Mūsų dailėtyrininkai galėtų parašyti nekonjunktūrinę studiją apie
to meto gyvenimą, išnagrinėti ribą tarp
politikos ir kultūros, tarp oficialaus ir neoficialaus meno ir daugelį kitų reiškinių.
Išvardysiu daugybę įvykių ir reiškinių, įtaigiai kūrusių to laiko paveikslą. M. K. Čiurlionio paveikslai jau buvo
eksponuojami naujojoje galerijoje Kaune
kiekvieną gegužę nuvilnydavo Poezijos
pavasaris, 1969 metais, pirmasis po karo, Lietuvoje lankėsi arsininkas tapytojas

Viktoras Vizgirda. Sausakimšoje DS salėje įvyko nepamirštamas jo susitikimas su
dailininkais. Tais pačiais metais J. Švažas
ir L. Tuleikis sumanė ir surengė Vilniaus
tapybos bienalę, subūrusią Lietuvos, Latvijos ir Estijos stipriausias ir novatoriškiausias tapybos pajėgas. Nepamirštama
T. Venclovos ir A. Štromo kūryba bei laikysena, susijusi su disidentiniu judėjimu
Rusijoje, jos savilaidos knygų atgarsiai
Lietuvos meno pasaulyje.
Pamenu ir tai, kaip buvo graibstomos Achmatovos, Cvetajevos, Jesenino,
Mandelštamo, Pasternako knygos. Kraštotyrinis ir paminklosauginis judėjimai,
etnografinės ekspedicijos, etnokultūrinis sąjūdis, tautosakos rinkimo būreliai,
„Ramuva“, Panevėžio ir Maskvos Tagankos teatrai, J. Marcinkevičiaus dramos, J.
Jurašo spektakliai, S. T. Kondroto knygos,
nieko bendro neturinčios su ideologija.
Vėliau – M. Žilinsko tapybos rinkiniams
pastatyta galerija Kaune, pagaliau „Neringos“ kavinė kaip masonų ložė, su savo
nuolatiniu kontingentu, – visur aktyviai
dalyvaudavo ir dailininkai.
Daugeliui tada visiškai nesinorėjo
vaidinti sovietinio kankinio, kurį engė, kūrybos neeksponavo ar cenzūravo.

Dailėtyrininkams talkinant, kankinystės
vaidinimai prasidėjo gerokai vėliau – atkūrus Nepriklausomybę, kai jau nebuvo
ryškesnių bandymų susidoroti su dailininkais kaip pokario metais. Kolegos
kalbėdavo: jei kūrinys – geras, jis toks ir
lieka, neeksponuotas jis niekur nedingsta. Ar buvo neoficialus dailės gyvenimas?
O taip! Asmeninių ryšių tarp kolegų oficialioji aplinka jau nelietė. Bendraudami
draugų rateliuose, tarpusavyje mes turėjome visiškai laisvą pasaulį. Dalijomės
knygomis „vienai nakčiai“, audringai
aptarinėdami parodas virtuvėse žmonės
pasitikėdavo vieni kitais ir laisviau kalbėdavo.
Koks paradoksas! Nors visur styrodavo išdavikų ausys ir akys, ne visada
apie jas buvo galvojama. (Dabar sunku
net įsivaizduoti, kaip V. Kisarauskui patikėdavo iš Universiteto bibliotekos išsinešti namo net XVII amžiaus knygas.)
Dailės kritika ir privilegijos
Ar buvo tuomet dailės kritika? Ir
taip, ir ne. Dalis dailėtyrininkų, aptarnaujančių menininkus, nebuvo lygiaverčiai partneriai, eidavo iš paskos dailės procesams arba rašydavo apie tuos,
kuriuos redaktoriai nurodydavo. Kiti
rašydavo apie vertus rašyti. Kai kurie
leidiniai turėjo prestižą. „Literatūra ir
menas“, „Kultūros barai“, „Nemunas“,
lyginant su dabartimi, išeidavo milžiniš-

kais tiražais, buvo laukiami. Prisimenu prigimtis, atkurkime buvusią toleranVytauto Kubiliaus straipsnį „Nemuno“ ciją, dažniau pasidžiaukime visų kartų
žurnale – „Talento mįslės“. Ideologų kolegų kūryba. Juk dabartis neatsirado
nuolatos smerkiamas už „beidėjiškumą“, tuščioje vietoje, pagrindus jai padėjo tie,
daug kam jis atvėrė akis.
kurie ilgam apsistojo Antakalnio kalvose.
Daugėjo ryšių su išeivijos daile ir Pozityvesni tarpusavio santykiai netruks
literatūra, pradėta rūpintis jų palikimo atnešti pagarbą vienas kitam ir mūsų
grąžinimu į Lietuvą.
vertinimui visuomenėje.
Dailininkų hierarchija ir privilegiVis prisimenu mąstytojo Aleksanjos? Aprašomuoju laikotarpiu šie reiški- dro Štromo žodžius, kuriuose užkoduoniai jau nebuvo taip akivaizdūs. Žinoma, ta tai, kas užtikrina mažos šalies išlikimą.
aktyviau kuriantys siekdavo respubliki- „Stenkimės psichologiškai tapti tikrai dinės, valstybinės premijos ar LTSR liau- dele ir išdidžia tauta. Juk iš tiesų tokie
dies dailininko garbės vardo.
ir esame, tik dar neišmokome gerai to
Beje, dabar būdai to pasiekti dar įsisąmoninti. Nenusileiskime ir nepasinegražesni, o naudojimasis privilegijo- duokime niekam, bet supraskime kitus,
mis visais laikais priklausė nuo asmens jų teisėtus interesus bei siekius net tada,
inteligencijos. Privalau pastebėti, kad kai tie interesai ir siekiai nesutampa su
apdovanojimus gaudavo ne vien idėjiški mūsų norais ir tikslais.“
autoriai. Pavyzdžiui, Algirdas Petrulis
Jausdamas kasdienį jūsų susirūrespublikinę premiją gavo už peizažus, pinimą kultūros ir meno dabartimi bei
Sibiro tremtinė Ramutė Skučaitė – res- ateitimi, kviečiu atsakingam gyvenimui
publikinę Komjaunimo premiją.
ir darbui.
Per pusę amžiaus užtrukusį sovieSveikindamas visus kolegas LDS
tmetį Lietuvos dailėje buvo daug parodų, 80-mečio proga linkiu, kad niekada jūsų
sukurta iškilių kūrinių, veikė daugybė neapleistų kūrybos energija ir paprasta
įdomių, išskirtinių asmenybių. Tos par- žmogiška laimė.
odos ir kūriniai buvo ne tik žaibolaidžiai,
bet ir noras turėti erdvę laisvesnei raiškai.
P. S. Dailininkų sąjunga ragina
Nepamirškime jų.
kolegas parašyti savo meto prisiminimus. Pasidalyti džiaugsmo ar nevilMylėk savo artimą
ties epizodais, iš kurių sudėliota mūsų
Nors visada buvome viskam prieš- istorija, kurią privalome palikti ateitaraujantys asmenys, tokia jau ta mūsų nančioms kartoms.

Atgarsiai

Veidai

Gyvi prisiminimai papildė archyvinę medžiagą
LDS būstinės parodų salėje įvyko diskusijų vakaras, skirtas Lietuvos dailininkų sąjungos 80-mečio
sukakčiai paminėti. Vakaro metu Literatūros ir meno archyvo darbuotojos papasakojo apie mobilią archyvinę parodą „Lietuvos dailininkų sąjunga 1935–1940“, apie saugomus archyve dokumentus bei ekrane
demonstravo į bendrą ekspoziciją nesudėtą unikalią LDS istorinę medžiagą. Garbūs sąjungos nariai: Giedrė Jankevičiūtė, Alfonsas Čepauskas, Dalia Matulaitė, Viktoras Liutkus, Arvydas Šaltenis, Algimantas
Kliauga ir kiti – papildė ekspozicijos pristatymą įžvalgomis ir pasidalijo gyvais prisiminimais apie LDS
istorinius įvykius, šiandienos aktualijas bei ateities lūkesčius.
Parodos ekspozicijoje buvo galima
pamatyti keletą originalių pirmos
parodos dalyvių kūrinių, kuriuos
atrinko Nacionalinės M. K. Čiurlionio dailės muziejaus menotyrininkė
Violeta Krištopaitytė-Jocienė. Juos
parodai skolino pats muziejus.
Antrą parodos dalį, pavadinimu „Lietuvos dailininkų sąjunga
1935–1940 m.“, parengė Lietuvos
literatūros ir meno archyvas. Šią dalį sudaro dvi parodos – kilnojamoji
ir virtuali. Jose buvo siūloma susipažinti su Lietuvos dailininkų sąjungos
1935–1940 m. laikotarpio dokumentais, kurie yra saugomi Lietuvos liteIstorinė paroda, pašnekesiai prie arbatos puodelio, prisiminimai bei ateities lūkesčiai,
ratūros
ir meno archyve.
regis, domina tik vyresniosios kartos dailininkus.
Kilnojamosios parodos stenLDS 80-mečiui paminėti suParodos ekspoziciją sudaro dvi duose buvo eksponuojamos dokurengta paroda „Iš archyvų“ sulaukė dalys: vienoje eksponuojama doku- mentų skenuotos originalų kopijos
didelio susidomėjimo. Ji buvo eks- mentinė medžiaga, pasakojanti apie iš Jungtinio Lietuvos dailininkų
ponuojama Vilniaus Rotušėje ir LDS Lietuvos dailininkų sąjungos steigi- organizacijų fondo, P. AleksandraKauno galerijoje „Meno parkas“, da- mą, rodomas pirmos surengtos par- vičiaus, A. Gudaičio, V. Kisarausko
bar ją galima apžiūrėti LDS būstinės odos katalogas, archyvinių protokolų asmens fondų, Pavienių dokumentų
parodų salėje.
ir kita to laiko archyvinė medžiaga. rinkinio, J. Kuzminskio, J. Umbraso,
Z. Žemaitytės asmens fondų.
Stenduose atrinktais dokumentais pristatoma Lietuvos dailininkų
sąjungos kūrimas bei veikla. Tai sąjungos steigimo dokumentai, pirmieji susirinkimai, valdybos ir jų pirmininkai, įstatai, Lietuvos dailininkų
sąjungos projektuotų namų eskizas,
Lietuvos dailininkų sąjungos rudens
ir vasaros parodų katalogai bei kiti
dokumentai, Lietuvos dailininkų
sąjungos organizuotų užsienio šalių
parodų Lietuvoje dokumentai, Lietuvos dailininkų dalyvavimas parodose Taline, Rygoje ir Paryžiuje, taip
pat neužmirštos ir Lietuvos provincijose rengtos parodos, Taupomųjų
kasų apdovanojimai, V. Kairiūkščio
Dailininkas Alfonsas Čepauskas, apžiūrėdamas parodą, aptiko nemažai istorinės merengtos K. Sklėriaus monografijos.
džiagos, prisiminimais sugrąžinusios į praeitį.

Lilijos Valatkienės nuotr.

„Dailėraščio“ inf.

Alvydas Stauskas, prieš dvidešimt metų Dusetose įkūręs meno galeriją, padėjo išgarsėti ne vienam dailininkui.

Dusetų dailininkas Alvydas Stauskas:
„Valstybė yra įdomi, jeigu įdomi jos kultūra“
Dusetos garsėja ne tik žirgų lenktynėmis, bet ir menininkais. Toli
už Lietuvos ribų žinomas meno židinys – Kultūros centras Dusetų
dailės galerija šiemet pažymėjo 20 metų sukaktį, o centro direktorius
– garsus menininkas Alvydas Stauskas – šventė 50-metį. Dviejų
jubiliejų proga dailininkas, fotografas, pedagogas, meno projektų
organizatorius Alvydas Stauskas pasidalijo trumpomis įžvalgomis.
VILMA JANKIENĖ

Profesionalaus meno galerija
Dusetų miestelyje gyvena tik 700
žmonių, tiesa, seniūnijoje – beveik
3000. Tačiau vis tiek stebina prieš keletą metų duris atvėrę Kultūros centro naujieji rūmai su puikia koncertų
sale ir erdvia galerija. Pradžių pradžia
nukelia į 1995-uosius metus, kai dailininkų pedagogų Alvydo Stausko, Romualdo Pučeko ir Eugenijaus Raugo
iniciatyva Dusetose buvo atidaryta
bene pirmoji mažame Lietuvos miestelyje profesionalaus meno galerija ir
surengta pirmoji Dusetų krašto dailininkų kūrybos paroda.
Dabar galerija skaičiuoja gerokai
per 200 įvairių parodų, dešimtis plenerų, išleista nemažai dailės leidinių.
Kasmet liepos mėnesį rengiama Duse-

tų krašto dailininkų ir fotografų paroda, kur pirmuoju smuiku groja Šarūnas ir Nomeda Saukos, o žirgų lenktynių proga tradiciškai organizuojamos
parodos „Žirgas dailėje“ arba „Žirgas
fotografijoje“, kuriose dalyvauja ir Lietuvos, ir užsienio šalių menininkai.
Kultūrą supranta visi
„Turime didžiuotis kuriančiais
žmonėmis, nes jie yra ne tik kultūros,
bet ir politikos ambasadoriai, šalys visada pristatomos pasitelkiant kultūrą,
nes ją supranta visi. Valstybė yra įdomi, jeigu įdomi yra jos kultūra. Dusetose vykstantys kultūros renginiai
prisitaiko prie gyvenimo. 2008-aisiais
miestelyje įkūrėme ir skulptūrų parką,
kuris kasmet darosi solidesnis. Už ne-

LDS informacinis leidinys
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Dusetų dailininkas Alvydas Stauskas:
„Valstybė yra įdomi, jeigu įdomi jos kultūra“

Antikos šiukšlės ir kolekcijų gimimas
Antrojoje XIV amžiaus pusėje Vakarų Europoje ėmė ryškėti naujos nuostatos praeities, nežinomų planetos vietų, gamtos keistenybių atžvilgiu. Pradėta registruoti senovinius užrašus, kaupti medalius, eksponuoti meno kūrinius ir kitas senovines liekanas. Taip dienos šviesą vis didesniais kiekiais pradėjo išvysti
šimtmečiais žmonijos akiratyje visiškai neegzistavę objektai.
VIRGINIJUS KINČINAITIS

Alvydas Stauskas LAUKESOS EŽERO SALA. 2012 m., drobė aliejus, 60x80

didelį simbolinį mokestį menininkai
sutinka, kad jų darbai puoštų parką.
Šiuo metu jau dvi dešimtys skulptūrų po atviru dangumi pakrantėje
prie Sartų ežero džiugina lankytojus.
Prie Dusetų dailės galerijos, kur
parodos keičiamos kas tris savaites,
atidarytas dailės salonas, kur galima įsigyti šio krašto dailininkų, fotografų kūrinių, suvenyrų“, – apie
kultūros kuriamą trauką pasakoja A.
Stauskas.
Dailininkas neabejoja, kad kultūros turizmas šalia kitų turizmo
sričių turi stiprios magijos ir kaip tik
Zarasų krašte ragina statyti daugiau
viešbučių, kaimo turizmo sodybų,
nes jų ten trūksta.
Išskirtinė Dusetų savybė
Pajuokavau klausdama menininko, ar jis norėtų tapti kultūros
ministru ir kokių tikslų siektų. Nesvajoja jis apie tą kėdę.
„Svarbiausia – negriauti to, kas
jau yra. Dusetų mokykloje nuo 1972
m. buvo sustiprintas dailės mokymas nuo pirmų iki dvyliktų klasių,
5–6 savaitinės dailės pamokos mokinių itin mėgstamos.
Kai išnyko sustiprintas dailės
mokymas, tuomet meno mokykloje
šalia muzikos įsteigtas ir dailės skyrius. Jeigu daugiau kaip keturiasdešimti metų besitęsianti graži tradicija išnyks, nebeužauginsime ne tik
naujų menininkų, bet ir meno vertintojų, žiūrovų, išsilavinusių žmonių, taip pat gali išblėsti miestelio
išskirtinumas. Todėl reikia puoselėti
meno tradicijas, nes „derlius“ čia geras. Tai garbė ne tik Dusetoms, bet
ir visai Lietuvai“, – sakė A. Stauskas.
Kūrybai įkvepia gamta
A. Stauską kūrybai labiausiai
įkvepia gimtasis Zarasų kraštas ir
Sartų ežero pakrantėje įsikūrusios
Dusetos. Kasdien grožintis gamtos
peizažais, tapytojui kyla vis naujų
idėjų.
Dailininkui ypač patinka realistinis peizažas tapyboje ir akvarelėje,
nors fotografijose menininkas jau
du dešimtmečius fiksuoja vandens
metamorfozes, gilinasi į mikropasaulį.
Liejamose akvarelėse ir tapybos
drobėse A. Stauskas dažnai paįvai-

rina gamtos siužetą žmonių sukurtais objektais – liepteliais, bažnyčių
bokštais, gatvelėmis.
Dailininkas savo kūryba kviečia apmąstyti ir išjausti kintantį supantį pasaulį, kuris praturtina mus
stipriomis emocijomis, – tai pievų,
sodų žydėjimo, ežerų ir dangaus erdvių, medžių, vandens kalba.
A. Stauskas vengia įmantrių
poteksčių, gamtos grožį perteikia
ramiais spalvų tonais, o harmoniją
padeda kurti ramybe dvelkiantys
siužetai.
„Kuriu darbus ne galerijoms, o
žmonėms, pas juos dauguma ir iškeliauja. Norėčiau pats daugiau savo
darbų turėti, bet sunkiai tai pavyksta“, – šypsosi žymus menininkas.
Pripažintas Lietuvos šviesuolis
Kuklusis A. Stauskas savo kūrybos iš kitų savo krašto dailininkų neišskiria, greičiau – atvirkščiai,
nešdamas nelengvą kūrėjui Kultūros
centro Dusetų dailės galerijos vadovo pareigų naštą, stengiasi kiekvieną
savo kraštietį kuo plačiau pristatyti
bei rūpinasi pačių įvairiausių kultūros renginių sėkme.
Didelis eruditas, plataus akiračio menininkas yra Lietuvos dailininkų sąjungos, fotomenininkų
sąjungos, meno galerininkų asociacijos narys.
Apie menininko pripažinimą
kalba daugybė apdovanojimų ir
nominacijų, pavyzdžiui, 2008 metais Lietuvos radijas jį išrinko Metų
žmogumi, tais pačiais metais buvo
apdovanotas garbės medaliu „Už
nuopelnus Dusetų kraštui“, 2009
metais pelnė M. K. Čiurlionio fondo Lietuvos šviesuolio apdovanojimą.
Per trisdešimt kūrybinės veiklos metų menininkas dalyvavo
daugiau nei 100 grupinių parodų
Lietuvoje, Latvijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje. Surengė per 40
asmeninių parodų Lietuvoje.
Kūrinių įsigijo Rokiškio ir Zarasų krašto muziejai, Daugpilio
(Latvija) miesto istorijos ir dailės
muziejus, kolekcininkai bei meno
mėgėjai iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Moldovos, Vokietijos, Prancūzijos, JAV, Norvegijos, Švedijos ir kitų
šalių.

4 • LDS informacinis leidinys • 2015 m. gruodis

Atgyvenos įgauna prasmę
Pasak kolekcijų prigimties tyrinėtojo Krzysztofo Pomiano, įdomiausia
šiame procese yra tai, kad beviltiškos
požeminės liekanos netikėtai tapo akinamais prasmių žiburiais. Juk daugelį
šimtmečių antikos liekanos buvo laikomos šiukšlėmis, išskyrus relikvijas arba
senovinius papuošalus, kurie buvo priglobti bažnyčių ar princų lobynuose.
Antikinės atgyvenos nebuvo nei prasmingos, nei naudingos, ir dažniausiai
nieko nereiškė kasdienėje žmogaus veikloje, o tik nebyliai merdėjo kažkur po
storu žemių sluoksniu.
Ir štai dabar jos įgijo prasmę, nes
buvo įžvelgtas šių reliktų ryšys su kiek
anksčiau pradėtais tirti antikiniais
tekstais. Taip relikvijos ir mirabilia
tapo tyrimų objektais. Neaiški jų kilmė
buvo išaiškinta, jos buvo lyginamos
tarpusavyje ir tiriamos atsižvelgiant į
to paties laikotarpio tekstus.
Šią tyrėjų bendriją sudarė XIV
amžiaus pabaigoje išgarsėję humanistai. Senienų kolekcijų gausėjimas atspindėjo šios grupės augimą ir plitimą,
pirmiausia Italijoje, po to ir likusioje
Europoje. Vėliau kaip tik šie humanistai nulėmė legendinių kolekcijų susiformavimą Mediči ir d’Este, popiežiaus
ir kardinolų rūmuose Italijoje, Matthiaso Corvinuso I rūmuose Vengrijoje,
Prancūzijos ir Anglijos karalių rūmuose ir kitur.
Kaip atsiranda ilgalaikė šlovė
Antrojoje XVI amžiaus pusėje senienų rinkimo mada išplito beveik visose Europos šalyse ir apėmė labai skirtingus sluoksnius, įskaitant ir pirklių
ratą. Pavyzdžiui, tarp 1556 ir 1560-ųjų
Hubertas Goltzius, Belgijos kolekcininkas ir graveris, kolekcionavimo tikslais
kelis kartus keliavo į Belgiją, Olandiją,
Vokietiją, Austriją, Šveicariją, Italiją ir
Prancūziją. Keliaudamas jis aplankė visus šių miestų antikvarinių daiktų kolekcininkus. Jo sąraše buvo 968 vardai,
tarp jų popiežiaus, kardinolų ir imperatoriaus, taip pat karalių ir kunigaikščių,
teologų, teisininkų ir gydytojų, mokslininkų ir poetų, kunigų, vienuolių, pareigūnų ir menininkų.
Audiniai, auksinės lėkštės, porcelianas, drabužiai iš plunksnų, „stabai“,
„fetišai“, floros ir faunos egzemplioriai,
kriauklės ir akmenys plūdo į kunigaikščių ir mokslininkų kolekcijas. Nepriklausomai nuo jų pirminio statuso,
Europoje šie objektai tapo savotiškais
prasmių šaltiniais, kaupiamais ne dėl
jų praktinės vertės, bet dėl jų svarbos
reprezentuojant neregimus egzotiškus
kraštus, įvairias tolimas visuomenes ir
klimato keistumus. Tačiau XVI ir XVII
amžiais jie dar neturėjo tokio statuso
kaip antikvariniai daiktai. Aktyviausiai
buvo ieškoma medalių, kurie bent jau
Prancūzijoje buvo kolekciniai vienetai
par excellence iki XVIII a. vidurio. Vėliau juos išstūmė gamtos mokslo objektai.
Trečiąją tokių rinkinių kategoriją
XIV amžiuje sudarė paveikslai ir kiti
meno kūriniai. Visi sutiko, kad tik menas gyvenimo laikinumą gali paversti
amžinybe. Taip menininkas tapo privilegijuota būtybe, jis įveikė laiką, sukurdamas dalykus, kurie buvo vienu metu
ir regimi, ir ilgaamžiai. Todėl princai ir
didikai greitai suprato, kad meninin-

kai, ar tai būtų tapytojai, skulptoriai ar
graveriai, jiems gali suteikti ilgalaikę
šlovę. Pasaulyje, kuriame neregimybė
buvo laikoma ne mažiau amžinu reiškiniu, visi tikrosios šlovės siekiantys
princai laikė pagirtina pareiga globoti
menus. Pamažu jie tapo ir globėjais, ir
kolekcininkais, jų padėtis visuomenėje
reikalavo demonstruoti išlavintą gerą
skonį, kviestis į dvarus dailininkus ir
apsupti savo egzistenciją išskirtiniais
meno kūriniais.
Vienų polinkiai buvo daugiau tradiciniai, kiti jautė poreikį puoselėti ir
skatinti inovacijas. Bet kuriuo atveju
visų galingųjų pareiga buvo pasiūlyti
aukščiausią kainą už meno kūrinius ir
pačius menininkus todėl, kad didikų
vertė buvo matuojama ne tik kariuomenės dydžiu, bet ir juos supančių kūrinių gausa ir kokybe.
Pasirodžiusi XVII amžiuje, ketvirta rinkinių kategorija taip pat tapo
kolekcinių vienetų šaltiniu. Ją sudarė
moksliniai instrumentai. Jų reikšmė
neabejotinai susijusi su neregimybės
suvokimo pokyčiu. Žmogus pabandė iš
naujo apibrėžti savo santykį su gamta.
Tai buvo matematinės teorijos kalba.
Taip susiformavo nauja socialinė grupė,
sudaryta iš mokslininkų; tarp jų mezgėsi ryšiai, kūrėsi akademijos, pradžioje spontaniškai, o vėliau reguliuojamos
globėjų įgaliojimų.
Kolekcijų monopolizavimas
Viduramžiais kolekcijos laipsniškai kaupėsi bažnyčiose ir karališkuose
lobynuose. Jas sudarė relikvijos, šventi
daiktai, mirabilia ir dovanos, taip pat
meno kūriniai, kurių medžiagos dažnai buvo laikomos vertingesnėmis už jų
pačių grožį. Kitaip tariant, dvi grupės,
dvasininkai ir valdantieji, monopolizavo kolekcijas, nustatė jų prieinamumo
visuomenei taisykles ir naudojosi jomis
stiprindami savo užimamą padėtį.
Taip antroje XIV amžiaus pusėje
išryškėjo naujos socialinės grupės, kurios sėmėsi galios žinių monopolizavimo ir jų pritaikymo įvairioms veiklos
sritims. Humanistai buvo nepakeičiami
lotynų kalbos žinovai ir antikvarai, jie
daugiausiai žinojo apie senovės civilizacijų gyvenimą, menininkai geriausiai
nusimanė kūryboje, o mokslininkams
priklausė mokslinių žinių monopolis.
Į apyvartą pateko ir rankraščiai
bei įvairios senovinės liekanos, egzotiškos gamtos retenybės, meno kūriniai
ir moksliniai prietaisai. Tai buvo ne tik
objektai, suteikiantys galimybę įgyti
naujų žinių ar išmokti naujų technikų,

bet ir simbolizavo kolekcijų savininkų
socialinį rangą.
Valdžia buvo linkusi kontroliuoti
šiuos meno ir žinių turtus siekdama
politinių tikslų. Šiandien mes tai vadintume propaganda. Patronažas ir kolekcijų steigimas stebėtinai atitiko visus
šiuos įvairius poreikius, nors ir nevienareikšmiškai. Nes užsakymų nestokojantys didieji ir įtakingieji menininkai,
tyrimų objektais aprūpinti mokslininkai ir kūrinių temas gaunantys rašytojai taip pat turėjo materialines sąlygas ir
laisvai, neužsakinėjamai savo kūrybai.
Materialinės sąlygos, būtinos meninei, mokslinei ir literatūrinei kūrybai,
nebuvo vien mecenatų skiriamos pensijos ir stipendijos. Kūrėjams buvo suteikiama galimybė susipažinti su profesinei veiklai reikalingais rinkiniais, šie
buvo privačiose retenybių kolekcijose,
paveikslų ir skulptūrų galerijose, bibliotekose ir dokumentų saugyklose.
Pirmieji aukcionai ir ekspertai
XVI–XVII a. laipsniškai formavosi meno kūrinių, antikvarinių daiktų
ir įvairiausių retenybių rinka. Kartu
su privačiais pardavimais atsirado ir
viešieji aukcionai. Jie geriau atitiko
šių prekių specifinį kolekcinį pobūdį,
nes aukcionuose kiekvienas dalyvis
demonstravo gebėjimą aukoti turtus
savo skoniui patenkinti. Taip viešas
kolekcinių daiktų aukcionas tapo privilegijuota vieta, kurioje utilitarinė vertė
tapdavo reikšmės hierarchija. Todėl
nenuostabu, kad pagrindiniai XVII a.
Paryžiaus aukcionų pardavimai iš karto tapo skambiais viešais įvykiais atvejais, plačiai komentuotais laiškuose ir
tuometėje spaudoje.
Vienas iš svarbiausių viešųjų aukcionų sistemos formavimosi etapų
buvo spausdinto parduodamų daiktų
katalogo pasirodymas. Pirmasis toks
kūrinys buvo išspausdintas Olandijoje
1616 metais. Tai rodo, kad pradžioje
lokaliu, vėliau tarptautiniu mastu būta
nemažai žmonių, rimtai besidominčių
kolekciniais daiktais, kuriuos jie galėjo
įsigyti tiktai nusipirkdami aukcionuose.
Tai taip pat reiškė ir naujos, aukcionierių ir ekspertų profesijos atsiradimą.
Galiausiai tai reiškė ir naujo, ekspertinio, inventorinio diskurso gimimą,
kadangi objektai turėjo būti klasifikuojami ir pavadinami labai tiksliai. Sprendžiant iš išspausdintų katalogų skaičiaus, Amsterdamas buvo pagrindinis
aukcionų centras iki XVIII amžiaus
vidurio, vėliau jis persikėlė į Londoną,
o dar vėliau – į Paryžių.

Baimė.
Lilijos Valatkienės nuotr.

Parodos

Mindaugo Skudučio tapyba – Molėtų bažnyčios bokšte
Molėtų dailės galerija šiuo metu remontuojama, todėl ieško ir randa netradicines erdves profesionaliam menui eksponuoti. Šį kartą iki sausio 30 dienos galerija kviečia lankyti Mindaugo Skudučio parodą
„Bažnyčios ir bažnytėlės“ dešiniajame Molėtų Šv. Petro ir Povilo bažnyčios bokšte. Tai galima padaryti
prieš mišias ir po jų.

Mindaugo Skudučio tapyba. Palūšės bažnytėlė.

„Vilniaus polonezas
Lietuvai“ iškeliavo į Lenkiją

LDS paroda, kuruojama Arūnės Paprastumo paieškos
Tornau, veikia Varšuvoje esančiame
Kultūros centre prie Lietuvos RespuLDS Panevėžio skyriaus galeblikos ambasados.
rijoje „Galerija XX“ eksponuota
„...Kiekvienas regi savo akimis, panevėžiečio keramiko Egidijaus
klauso savo ausimis ir savaip vertina, Radvensko naujausių darbų paroda
o visų mūsų nuomonė nuolat kin- „Refleksijos“. Pagrindinė parodos
ta“, – yra rašęs M. K. Oginskis knygoje kūrinių idėja – iš nuolat kintančios
„Laiškai apie muziką“.
tikrovės pasirinkus sau aktualius
Šia paroda siekiama plačiau supa- objektus ar reiškinius, parodyti juos
žindinti su M. K. Oginskio asmenybe, kitame kontekste, kitu kampu, refveikla, sudėtingu gyvenamuoju laiko- lektuoti kitą jų prasmę ar reikšmę,
tarpiu, Lietuvos Didžiosios kunigaikš- kartais su ironija ar sarkazmu, bet
tystės dvarų gyvenimu.
ne siekiant pamokslauti ar ką nors
Parodoje dalyvauja žinomi Lietu- įrodinėti.
vos tapytojai vilniečiai, skirtingi savo
meniniu braižu, plastinėmis išraiškos
Visus darbus vienija paprasta
formomis, kūrybiniais principais, kū- ir aiški kubo-dėžės forma, siekiant
rybine patirtimi: Žygimantas Augus- išieškoto paprastumo, kuo mažiau
tinas, Palemonas Janonis, Bronius blaškantis į formos paieškas. Labiau
Gražys, Romas Balinskas, Linas Lian- norėtą koncentruotis į pagrindinę kūdzbergis, Sigita Maslauskaitė, Laisvy- rinio mintį, kurią bandau paaiškinti
dė Šalčiūtė, Raimonda Jatkevičiūtė- lakoniškais pavadinimais.
Kasparavičienė, Jolanta Kyzikaitė, Ina
Kūrinių atlikimo technika –
Budrytė, Andrius Giedrimas, Miglė aukštos degimo temperatūros akmens
Kosinskaitė, Arūnė Tornau, Augusti- masė, izoliacinės plytos, jungiant jas
nas Savickas.
su kitomis medžiagomis: medžiu, rasKad ekspozicija nevirstų vien tais surūdijusiais daiktais.
laisva kūrybine improvizacija ar mePasak menotyrininkės Karolinos
nininkų refleksija, paroda suaktualin- Tomkevičiūtės, „E. Radvenskas precita, pasitelkiant dokumentinius kadrus, ziškai dirba ne tik su medžiaga, bet ir
kurių autorė – žurnalistė, fotomeni- sugeba užpildyti ją konceptualiu turininkė Lilija Valatkienė.
niu. Menininkas kūriniuose atsigręžia
Paroda Kultūros centre prie LR į kintančią kasdienybę, ištraukia iš jos
ambasados (Al. Ujazdowskie 12, Var- kelis aktualius atributus ir dekonsšuva) veiks iki 2016 vasario 6 dienos.
truoja kitame kontekste. Menininkas
sąžiningai elgiasi su pasirinktomis
„Dailėraščio“ inf. medžiagomis, neprievartauja jų, o tie-

Surengdamas parodą Molėtų Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, lietuvių tapybos
klasikas Mindaugas Skudutis tikrąja to
žodžio prasme liudija, kad menas iš tiesų
egzistuoja „dramblio kaulo bokšte“. Tuo
pačiu šis mūsų visuomenėje įsitvirtinęs
stereotipinis požiūris į meną tuoj pat ir
sugriaunamas todėl, kad savo kūriniais
dailininkas įrodo gyvenantis šioje realybėje, mūsų pasaulyje ir tarp mūsų.
Bažnyčios bokšte M. Skudutis eksponuoja jau ne vienerius metus tapomas
Lietuvos provincijos šventoves – nuo
medinių šedevrų, tokių kaip Palūšės Šv.
Juozapo bažnyčia iki impozantiškųjų
mūrinio baroko perlų – kad ir buvusio
Domininkonų vienuolyno Liškiavoje.
Tapytojas dirba lauke, kintant šviesai ir spalvai, per ne vieną seansą bandydamas pagauti ir užfiksuoti vaizduojamų
motyvų dvasią, laiko ir erdvės kaitą. Didžioji paveikslų dalis yra nutapyta vasaromis, gamtoje klestint žaliai spalvai
– kiekvienas, bent kartą pabandęs tapyti
gamtoje, patvirtins, kad „sutvarkyti“ žalią spalvą ir jos atspalvius yra ypač sudėtinga.
M. Skudučio peizažuose žalia spalva tarsi pražysta. Plenerinės sąlygos pa-

siog atidengia geriausią jų pusę. Parodos koloritas šildo akis šviesiais bei natūraliais tonais, kurie kontrastuoja su
tamsiais žemės atspalviais. Menininko
pristatomi objektai liudija jo nuoseklumą bei minties grynumą.“
Skulptūrinių objektų ciklo idėjas
įgyvendinti medžiagoje padėjo 2015
m. gauta individuali valstybės stipendija.

deda pamatyti ir pajusti tas asmenines ir
gamtos būsenas, kurios „ištinka“ būnant
Lietuvos provincijoje, tartum nuostabiausias audinys nusagstytoje puikiais
architektūros ir dailės paminklais. Tai
yra ne tik paprasti peizažai su architektūriniais inkliuzais, bet ir vidiniai paties
autoriaus „portretai“...
Kita vertus, M. Skudutis nebūtų žymiojo „Penketo“ nariu, jeigu piligrimiškai keliaudamas po kraštą ir pagarbiai

kolekcionuodamas jam įdomius objektus,
nepademonstruotų ironiško požiūrio į
gyvenimą. Tai ypač ryškiai atskleidžia
stafažinės žmonių figūrėlės, atliekančios
savotišką statistų funkciją. Jos parodo
vaizduojamų pastatų mastelius, į ne vieną kompoziciją patekdamos tartum netyčia – eina į vietinę parduotuvėlę nusipirkti alaus, keliauja pabendrauti su kaimynu
ar tiesiog žioplinėdamos nori užmesti akį,
ką tapo dailininkas.
„Dailėraščio“ inf.

Tapytojas Mindaugas Skudutis.pasižymi pastabumu ir vidiniais išgyvenimais.

Kokią informaciją
perduoda komiksai?
Lietuvos dailininkų sąjungos
Šv. Jono gatvės galerijoje atidarytoje
parodoje „Baltijos iliustracija. Komiksai“ pamatysite, kokias intriguojančias istorijas galima papasakoti
piešiniais.

Apie autorių:
Egidijus Radvenskas gimė 1961m.
1985 m. baigė Valstybinį dailės
institutą (dabar Vilniaus dailės akademija), studijavo dizainą. Lietuvos
dailininkų sąjungos narys nuo 1997 m.
Nuo 1988 m. dalyvauja parodose,
simpoziumuose, rezidencijose ir projektuose Austrijoje, Ispanijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Norvegijoje,
Olandijoje, Vokietijoje.
Antrus metus iš eilės organizuojaSurengė 12 personalinių kūry- ma tarptautinė paroda, skirta piešiniui.
bos parodų, dalyvavo daugiau nei 100 2015-ųjų pabaigos paroda „Baltijos
grupinių parodų, 18 projektų, simpo- iliustracija“ skiriama komiksams: priziumų ir rezidencijų Lietuvoje ir už- statomi komikso žanro piešėjai iš visų
trijų Baltijos šalių.
sienyje.
Parodos atidarymo metu autorė ir
Pagrindinė kūrybos sritis – kerašio projekto kuratorė Ula Šimulynaitė
mikos skulptūra, objektai, instaliacijos, pristatė tik ką iš spaustuvės atkeliavuyra sukūręs darbų visuomeninių pas- sią komiksų knygą „Vilniaus miesto letatų interjerams.
gendos“. Lina Itagaki specialiai parodai
Kūrybai būdinga konceptualus, ant galerijos sienos nupiešė didelį Mr.
novatoriškas požiūris į keramiką, do- Pinkmaną, o Gerda Jord pristatė nuominuoja skulptūriška kūrinio forma taikingą animacinį filmuką „Gertrūdos
ir plastika, dažnai jungia skirtingas ir serbentai“, pagal autorės grafinį romaną
„Gertrūda“.
netradicines medžiagas.
Menininkai yra baigę pačias įvaiPelnė apdovanojimų: I vieta Vilriausias studijas: architektūros, kraštoniaus keramikos meno bienalėje ir
vaizdžio architektūros, grafinio dizaino,
1-oji prof. Liudviko Strolio vardo pre- animacijos, žurnalistikos, semiotikos,
mija 2010 m., išrinktas Metų panevė- lietuvių filologijos, tarptautinės ekožiečiu kultūros ir meno srityje 2010 m. nomikos, grafikos, tapybos. Tai išties
2011, 2015 m. skirta individuali įspūdinga, bet nestebina – juk norint
valstybės stipendija, 2013 m. Panevė- sukurti komiksą reikia mokėti piešti,
žio m. savivaldybės kūrybinė stipendi- gebėti kritiškai žvelgti į pasaulį ir turėti
ja. Kūrinių yra įsigiję – Lietuvos dai- ką pasakyti! Komikso žanras žavingas ir
lės muziejus, Panevėžio miesto dailės genialus tuo, kad kiekviename kadre ne
galerija, Vytauto Valiušio keramikos tik pasakomi, bet ir pavaizduojami esminiai naratyvo epizodai. Apčiuopti akmuziejus, privatūs kolekcininkai Lietualią problemą, „ištraukti“ esmę ir tada
tuvoje ir užsienyje.
kadras po kadro, puslapis po puslapio
sudėlioti istoriją – tai be galo imlus lai„Dailėraščio“ inf. kui ir kruopštus darbas.

Parodos kolekciją sudaro įvairiausių temų komiksai. Vienų siužetuose
galima užuosti kone tikrų nutikimų
skonį, kiti mena senas legendas, treti
gi iš fantazijos pasaulio, tačiau visos
istorijos nuotaikingos ir be galo pozityvios. Skiriasi darbų išraiška ir technika,
bet įdomu tai, kad visų autorių darbai
daugiausia piešti ranka. Kolekcijoje
nėra nė vieno grynai kompiuterinės
grafikos pavyzdžio. Kompiuteris naudojamas kaip pagalbinė priemonė siekiant sukurti galutinį vaizdą. Taigi, nors
komiksui sukurti reikia nemažai laiko,
autoriai linkę mėgautis kūrybiniu procesu ir renkasi apčiuopiamas piešimo
priemones, popierių.
„Mūsų parodos tikslas supažindinti
žiūrovus su komikso žanru, o leidėjams
pristatyti galbūt kai kuriuos dar nepažįstamus komiksų kūrėjus. Taip pat
visada smagu palyginti vyraujančias
tendencijas menininkų plotmėje, pasidžiaugti kūriniais ir tiesiog maloniai
praleisti laiką ekspozicijoje. Žadame
tęsti šios parodos tradiciją ir stengsimės
surengti ją ir kitais metais – su naujais
autoriais, naujais darbais ir naujomis istorijomis“, – sakė parodos kuratorė Ula
Šimulynaitė.

Paroda veiks iki 2016-ųjų sausio
8 dienos.
„Dailėraščio“ inf.

LDS narių jubiliejai
Gruodis
Džiuljeta Raudonienė 1950 12 02 – 65 metai
Eugenijus Survila 1925 12 04 – 90 metų
Irena Ambrazienė 1950 12 06 – 65 metai
Raimondas Savickas 1955 12 10 – 60 metų
Valerijonas Vytautas Jucys 1930 12 18 – 85 metai
Dalia Marija Šaulauskaitė 1955 12 20 – 60 metų
Henrikas Šurkus 1950 12 22 – 65 metai
Virginija Venckūnienė 1950 12 24 – 65
metai
Stanislava Aldona Gedvilaitė 1935 12 26 – 80 metų
Gintautas Vaičys 1965 12 27 – 50 metų
Vaidilutė Keinienė 1940 12 31 – 75 metai
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Naujienos

Rezidencijos tikslas – sukurti meno projektą, kuris permąsto žmogaus ir svarbiausio žemės PARODOS
elemento – vandens – santykį.
Žmonės yra tiek fiziškai, tiek mentaliai pri- VILNIUS
klausomi nuo šio „mėlynojo aukso“. Ir vis tik mes
dar dažnai ydingai žvelgiame į jį, rizikuodami Dailininkų sąjungos galerija (Vokiečių g. 2)
2015 12 11–2016 01 02
žmonijos egzistencija.
ATEINU.
Laboratorija kuriamas specialus prototipas,
Raimondo Savicko jubiliejinė tapybos paroda.
kuris integruotų inovatyvias technologijas ir
mokslo pasiekimus, siekiant išsaugoti vandenį ir
pažaboti jo destrukciją. Menininkas rezidencijos
metu turės galimybę dirbti su mokslininkais.

IMAGONIRMIA apdovanojimas
Paraiškų teikimo terminas:
2015 m. gruodžio 31 d.
Dailininkai kviečiami dalyvauti Elena Mantoni kultūrinės organizacijos įsteigtuose meno
apdovanojimuose. Šis apdovanojimas skiriamas
menininkams, kurių pagrindinis kūrybos motyvas – harmoningas santykis su gamta, meno kūrinio įvietinimas ir erdvės prasmingumas.
IMAGONIRMIA apdovanojimo 2015–
2016 tema: „Vienuolyno slenkstis / jardai į sodą“
(„Monastery threshold | yards to the planetary
garden“), skirtą žemės meno projektui Kjaravalės regione. Tema balansuoja tarp urbanistinio
ir gamtinio santykio, o projektinio tyrimo rezultatas turėtų būti įprasminamas sukuriant realų −
−
arba simbolinį „sodą“.

NATIURMORTAS. ŠIUOLAIKINIS
KONTEKSTAS TRADICIJOJE.

Paraiškos formą galite užpildyti internete:
www.gluon.be/open-call-water-war/.
Prie paraiškos būtina pridėti:
Kontaktinę informaciją;
Trumpą biografiją (iki 500 ženklų su tarpais);
Kūrybinį CV (iki 1500 ženklų su tarpais);
Projekto pristatymą (1 A4 lapas);
Ne daugiau nei 3 nuotraukas.

−
Atrinktas menininkas laimi:
−
LDS būstinės parodų erdvės (Vokiečių g.4/2)
4 savaičių rezidenciją FARE, Frigoriferi Mi−
2015 12 10–2016 01 10
lanesi – Milane;
GIMTADIENIAI
−
600 eurų kelionės ir pragyvenimo išlaidoms
3-oji tarptautinė Lih Pao skulptūros
Jonas Grunda. Skulptūros paroda.
padengti;
−
200 eurų sumą kelionės išlaidoms;
bienalė
AŠ GROJU IR DAINUOJU
−
2500 eurų medžiagoms kūrybai;
Paraiškos priimamos
Kristina Norvilaitė. Grafikos paroda.
−
Galimybę bendradarbiauti su kuratoriais;
iki 2015 m. gruodžio 31 d.
−
Edukacinius kursus „International Center
Taivanio britų taryba, bendradarbiaudama
of Studies on Landscape and Garden Bersu Lih Pao kultūros ir meno fondu, kviečia teikti
gamo“;
−
Galimybę realizuoti projektą Kjaravalės vie- paraiškas dalyvauti 3-ojoje tarptautinėje skulptūros bienalėje.
nuolyno sode.
Ši bienalė – tai platforma, skirta menininkų
Daugiau informacijos: www.imagonirmia.org.
pasirodymui tarptautiniu mastu, tuo pačiu tai
proga tarptautiniams mainams ir galimybė laiTeikiant paraišką:
mėti
piniginių apdovanojimų.
−
Užpildyta paraiškos forma (galite rasti LDS
tinklalapio skiltyje: REZIDENCIJOS);
Bienale siekiama skatinti meninę kūrybinę
−
Jūsų siūlomo projekto aprašas (vietos planą veiklą, plėtoti tarptautinę partnerystę ir menirasite prie paraiškos formos);
ninkų mobilumą.
−
Pristatomų kūrinių aplankas.
Šios bienalės raktinis žodis – raštas. Šiais laiParaiškas siųsti šiais el. adresais:
kais raštas – tai ne tik komunikacijos priemonė, Šv. Jono gatvės galerija, (Šv. Jono g. 11)
info@farearte.org
bet ir forma, kuria pristatoma kultūra ir estetika. 2015 12 09–2015 12 31
info@artinresidence.it
Siekiant pažymėti rašto raidos svarbą civilizaci- BALTIJOS ILIUSTRACIJA. KOMIKSAI
jai, 2015 m. bienalės tema – tyrinėti ryšį ir transRezidencija „Nekintamumo kultūra“
formacijas tarp rašto ir mūsų kartos kultūrinių
Rezidencija truks 2016 m.
pokyčių.
balandžio 7–14 d., Romainmôtier, Šveicarijoje
Vienas dalyvis gali teikti iki dviejų kūrinių.
Aplikuoti galima iki 2016 m. sausio 2 d.
Kūriniai turi būti originalūs, priklausantys pačiam menininkui, neteikti jokiam kitam konkurAntrojoje XXI a. dekadoje neoliberalizmo
sui.
modelis išgyvena krizę: gyvename visuomenėje,
kurioje 30–40 proc. populiacijos yra
Paraiškos teikiamos per
spekuliatyvios sistemos, išreiškiančios socialinės
www.lihpao-sculpture.com puslapį.
kolaboracijos vertę neteisingu būdu, darbininkai.
Daugiau informacijos:
Iš to kyla naujas poreikis sukurti naujų verčių,
www.lihpao-sculpture.com.
skatinančių naujo modelio bendradarbiavimą.
Iki šiol filosofai įsivaizduodavo kitokį pasaulį
su įvairiomis teorijomis, bet kaip iš tiesų mes
← pradžia 1 psl.
galime pakeisti šį sistemos modelį?
Rezidencijos metu jos dalyviai grupėse,
Modernus Severijos
sudarytose iš skirtingų sektorių atstovų,
siuvinėjimas atsidūrė
diskutuos šia ir panašiomis temomis.
2015 12 02–2015 12 31
Švedijos muziejuje
Dalyviai bus kviečiami pristatyti savo siūlyneLIESTI
mus ir projektus. Teminė rezidencija rengiama
Paroda tyrinėja dvi šiuolaikines modernias Interaktyvių instaliacijų paroda
bendradarbiaujant su antropologu Julienu Vuil- siuvinėjimo kryptis. Viena jų orientuota į vizijas Šv. Jono gatvės galerijos rūsiai
ir remiasi vaizduote, fantazijomis, kartais ir kitais
leumier.
būdais pakeisdama tradicinei išraiškai būdingus Galerija „Kairė-dešinė“ (Latako g. 3)
parametrus, kita – į tekstus ir vaizdus, kaip

kasdie- 2015 12 01–2015 12 19
Norint dalyvauti:
nio gyvenimo ir visuomeninės keliamų klausimų KĘSTUTIS GRIGALIŪNAS. 1944–45 m.
−
Užpildyti dalyvio anketą svetainėje www.
atspindžius, kai darbai prisiliečia prie konkrečių
arc-artistresidency.ch (Skiltyje NEWS – kasdienybėje vykstančių procesų. Šiuolaikinis siu- Instaliacija, kilnojamas paminklas ir atminties
„Call for thematic residency: Culture of per- vinėjimas apima tokias temas kaip pasakos, virtu- vieta
manence“)
vinės kriauklės realijos ir teismo procesų biurokra−
siųsti paraišką adresu info@arc-artistresi- tizmas. Paroda akcentuoja siuvinėjimą kaip žmo- 2015 12 01–2015 12 19
dency.ch kartu su CV (vienas PDF failas / gaus gyvenimo atspindį. Maži dygsniukai pasakoja IŠ MANO SANDĖLIUKO
Ksenijos Jaroševaitės paroda
iki 2 MB)
dideles istorijas.
−
pridėti kūrinių aplankus (vienas PDF failas, S. Inčirauskaitės-Kriaunevičienės vizitinė kortelė
– metalo ir siuvinėjimo sintezė. Menininkė dažiki 5 psl., ne daugiau nei 5 MB)
−
galima pridėti nuorodų į Jūsų garso ar vaiz- niausiai naudoja iš buities atkeliavusius metalinius
do įrašų peržiūrą (neprisegti garso / vaizdo objektus (mašinų dalis, buities rakandus) ir ant
jų siūlais, naudodama kryželio techniką, primerinkmenų!)
nančią močiučių rankdarbius, komponuoja gėlių
Daugiau informacijos:
žiedus ar kitus objektus. Dalis lietuvės menininwww.arc-artistresidency.ch.
kės kūrinių į parodą Geteborge atkeliaus tiesiai iš
Jungtinės Karalystės, kur rudenį buvo eksponuoRezidencijos trukmė – 2016 m. sausio 4 d.– jami parodoje „Dismaland“, kuruotoje pasaulinio
garso žvaigždės menininko Banksy.
kovo 10 d. Jos metu sukurti kūriniai bus ekspoMenininkės dalyvavimas parodoje įvyko bennuojami parodoje WATER.WAR 2016 m. kovo dromis Lietuvos ambasados Stokholme, Lietuvos
10 d.–birželio 26 d. Budafabriek, Kortreike, Bel- kultūros instituto ir Röhsska muziejaus Geteborge
pastangomis.
gijoje.
−

Galerija „Arka“ (Aušros vartų g. 7)
2015 12 08–2016 01 08
LIETUVIŠKAS NOKTIURNAS.
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KAUNAS

Galerija „Meno parkas“ (Rotušės a. 27)
2015 11 19–2015 12 15
TEKSTilės interpretacijos: Z. VARNAUSKAS,
grupės „ESAME“ ir „MOTERYS MENE“
2015 11 20–2015 12 15
NE PRIKLAUSOMI
Evaldo Pauzos paroda

KLAIPĖDA

LDS „Klaipėdos galerijos“ filialas,

„Herkaus“ galerija (H. Manto g. 22)
2015 12 10 - 2016 01 14
Vaclav Sporskij (Baltarusija) tapybos paroda
pasakų motyvais.

In memoriam

Grafikė Raimonda BATEIKAITĖ
(1959 01 17 – 2015 10 10)

Odininkė Marija Aldona BALTUŠKIENĖ
(1928 08 18 – 2015 10 17)

Skulptorius Kazys KASPERAVIČIUS
(1941 04 03 – 2015 12 09)
Leidžia Lietuvos dailininkų sąjunga
Išleidžiamas vieną kartą per mėnesį
Tiražas 500 egz.
Redaktorė Lilija Valatkienė
El. paštas: info@ldsajunga.lt ;
dailerastis.lds@gmail.com
tel. +370 674 89700

