GERBIAMI LDS NARIAI,
Su liūdesiu pranešame, kad sausio 23 d., einant 75-uosius savo gyvenimo metus, Anapilin iškeliavo
dailininkė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė Marta Valaikienė

(1942 gegužės 15 d. – 2017 sausio 23 d.)
M. Valaikienė 1962 m. baigė Kauno vidurinę dailės mokyklą. 1970 m. – LTSR valstybinį dailės
institutą Vilniuje ir įgijo dailininkės grafikės specialybę. Baigusi mokslus M. Valaikienė dirbo
Vilniaus V. Kapsuko universiteto bibliotekos rankraščių skyriaus dailininke-restauratore. Vėliau –
„Šviesos“ leidyklos Kaune menine redaktore; 1984-1997 m. buvo dailininkė-konstruktorė AB
„Kauno popieriaus“ fabrike. Dailininkė bendradarbiavo su „Nemuno“, „Genio“, „Lietuvos
pionieriaus“, „Švyturio“, „Žvaigždutės“ ir kitų periodinių leidinių redakcijomis, o taip pat su
„Mokslo“, „Šviesos“ leidyklomis.
Dailininkė kūrė grafikos, knygų iliustravimo, ekslibriso, tapybos ir monumentaliosios tapybos
srityse. Parodose M. Valaikienė pradėjo dalyvauti nuo 1971 m. Surengė keliolika personalinių
parodų ir buvo aktyvi grupinių ekspozicijų dalyvė. Sukūrė dešimtis kūrinių Lietuvos interjerams.
1982 m. Italijos nacionalinio „Carlo Collodi“ fondo tarptautiniame Pinokio ekslibrisų konkurse
dailininkei skirta tarptautinė premija už du ekslibrisus, atliktus oforto technika.
Anksti mirus vyrui menotyrininkui Povilui Valaikai visa buities našta užgulė Martos pečius, todėl ji
vis rečiau į rankas paimdavo teptuką, tačiau dailininkė visiškai su tapyba neatsisveikino ir iš
parodinio gyvenimo nepasitraukė, bet pasukusi karikatūrų kūrimo keliu ji pradėjo aktyviai dalyvauti
karikatūristų veikloje. M. Valaikienė kūrė knygeles vaikams ir pati jas iliustravo. 2011 m.
dailininkė išleido savo vaikystės prisiminimų knygą „Baltu vieškeliu“, o 2015 m. – humoreskų ir

karikatūrų knygelę „Kirvirjoks“.
M. Valaikienės kūrinių yra Nacionaliniame M.K. Čiurlionio dailės muziejuje. Dalis menininkės
kūrybos saugoma Žemaičių dailės muziejuje Plungėje. Daug jos sukurtų ekslibrisų yra Vilniaus
universiteto bibliotekos grafikos kabinete.
Dailininkė buvo ilgametė folkloro klubo „Liktužė“ narė. Meilę gimtajam kraštui dailininkė išreiškė
ne tik dalyvaudama klubo veikloje, bet jos jautrumas gamtai, ją supančiai aplinkai atsispindėjo ir jos
kurtuose Lietuvos peizažuose.
Martą Valaikienę atsiminsime kaip nuoširdžią, jautrią ir atsakingą asmenybę, pasižymėjusią itin
subtiliu humoro jausmu, atsiskleidusiu ne tik gyvenimiškose situacijose, bet ir jos kūryboje.
Atsisveikinimas su velione nuo sausio 25 d. 15 val. šarvojimo salėse „Rimtis“ (A. Juozapavičiaus
pr. 1, Kaunas). Karstas išnešamas sausio 26 d. 13 val. Laidotuvės – Karmėlavos kapinėse.
Lietuvos dailininkų sąjungos vardu reiškiame nuoširdžią užuojautą velionės giminaičiams,
kolegoms bei visiems pažinojusiems dailininkę.

