LDS „Auksinių ženkliukų 2015“ teikimo ceremonija
Ceremonija vyko rugsėjo 18 d., Vilniaus rotušėje
Į jubiliejinius LDS 80-mečio renginius šiemet buvo įtraukti ir kasmetiniai LDS narių
apdovanojimai – Auksiniai ženkliukai. Šį apdovanojimą – tris lygiavertes premijas už metų
kūrybos pasiekimus – LDS įsteigė 2001 m. Kiekvienais metais LDS Tarybos nutarimu šios
premijos kartu su numeruotais auksiniais ženkliukais skiriamos trims dailininkams, tačiau
jubiliejiniais metais Auksiniu ženkliuku buvo pagerbti net 8 LDS nariai.
Iškilminga LDS Auksinių ženkliukų teikimo ceremonija vyko Vilniaus rotušėje, rugsėjo 18 d.,
17 val. Ceremonijos metu dailininkus sveikino LDS Pirmininkė Edita Utarienė, Vilniaus miesto
mero patarėja Dalia Bardauskienė, LR Kultūros Ministro patarėja Dalia Vencevičienė, Meno
kūrėjų asociacijos prezidentas Kornelijus Platelis.
LDS Auksiniai ženkliukai teikiami LDS nariams už įvairius reikšmingus kūrybinius pasiekimus,
už konkrečius kūrinius, už kūrybinį meistriškumą, svarbias parodas Lietuvoje ir užsienyje,
Lietuvos vardo garsinimą tarptautinėje meno padangėje, už inovatyvius meninius sprendimus,
intensyvią visuomeninę veiklą ir pan.
Šiemet LDS Auksiniai ženkliukai išdalinti:
• Mikalojui Povilui Vilučiui už įvairialypį kūrybos spektrą ir su niekuo nesupainiojamą
"vilutišką" braižą, už nepakartojamą siužetinę ir plastinę "vilutišką" kalbą;
• Danutei Zovienei už išleistus knygų, albumų, žurnalo "Dailė" leidinius ir inicijuotus meninius
projektus, pelniusius ne vieną apdovanojimą;
• Vytautui Kibildžiui už kūrybos universalumą ir stilingą konceptualumą, už jautrias dizaino ir
vizualaus meno sankirtas;
• Romualdui Inčirauskui už svarų indėlį į metalo meną, savitą konstruktyvumo, istorinės
atminties, kūrybinės jėgos ir amato meistriškumo derinį.
• Robertui Antiniui už aktyvią ir aktualią kūrybinę veiklą bei svarų 45-erių metų kūrybinį indėlį į
Lietuvos šiuolaikinio meno gyvenimą;
• Severijai Inčirauskaitai Kriaunevičienei už kasdienio kūrybiškumo refleksiją per tekstilės ir
metalo jungtį ir sėkmingą konceptualios tekstilės sklaidą Lietuvoje ir užsienyje;
• Rimui Zigmui Bičiūnui už europietiškų tradicijų tąsą tapybos darbuose bei optimizmą ir gerą
nuotaiką kūryboje;
• Onai Naruševičienei už neoklasicistinės mikėniškosios
nenutrūkstamą chrestomatinę kūrybą ir skulptūrišką mąstyseną.

tradicijos

transformavimą,

Nuo 2013 m. Auksinių ženkliukų apdovanojimų metu skiriamos padėkos ir premijos geriausiems
LDS darbuotojams už nepriekaištingą darbą bei svarų indėlį į LDS veiklą. Taigi, Lietuvos
dailininkų sąjungos Tarybos nutarimu, šiemet premijos skirtos:
„Dailinininkų sąjungos galerijos“ darbuotojai Laimai Stungienei;
„Šv. Jono gatvės galerijos“ direktorei Reginai Šimulynienei;
VšĮ “Arkos dailės galerijos“ darbuotojai Ilonai Janušauskienei.
Šios skambios ir įstabios ceremonijos metu buvo pasveikinti ir pagerbti šių metų Vyriausybės
kultūros ir meno premijų laureatai. Vyriausybės kultūros ir meno premijomis siekiama skatinti
Lietuvos, taip pat Pasaulio lietuvių bendruomenės kultūros ir meno kūrėjų, kultūrai ir menui
nusipelniusių asmenų veiklą. Kasmet įteikiama dvylika premijų, laureatus atrenka Vyriausybės
kultūros ir meno premijų komisija, kuriai šiuo metu vadovauja profesorius, socialinių mokslų
daktaras, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys Vytautas Martinkus. Ceremonijos metu
padėkomis apdovanotas grafikas Juozas Galkus, scenografas Algirdas Ničius, dailėtyrininkės
Laima Surgailienė ir Marija Nijolė Tumėnienė.
Laureatus ir svečius sveikino kamerinis ansamblis “Musica Camerata” (vad. A. Peseckas), solistė
Rasa Rapalytė ir pianistas Daumantas Slipkus. Renginį vedė aktorė Eglė Tulevičiūtė. Šventę
lydėjo Auksinių ženkliukų laureatų paroda LDS parodų salėje, Vokiečių g. 4., o taip pat LDS
partnerių - Literatūros ir meno archyvo - parengta mobili paroda “Lietuvos dailininkų sąjunga
1935-1940”.
Pasibaigus iškilmingąjai LDS Auksinių ženkliukų teikimo ceremonijai, laureatai ir svečiai buvo
pakviesti taurei vyno ir vaišėms Vilniaus rotušės mažojoje salėje.
Puiki nuotaika, svajinga muzika, draugų palinkėjimai, jausmingi bučiniai, nuoširdūs pokalbiai (in
vino veritas) lydėjo šventės dalyvius visą vakarą.
Ars longa, Vita brevis, tad džiaukimės vieni kitų pasiekimais šiandien!
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