IN MEMORIAM - SKULPTORIUS ROMUALDAS KVINTAS
1953. 07. 16 - 2018. 10. 20
Su liūdėsiu pranešame, kad 2018 m. spalio 20 d. eidamas 66 metus po sunkios ligos mirė vienas
iškiliausių Lietuvos skulptorių
Romualdas Kvintas. Daugybę skulptūrų viešosiose erdvėse sukūręs dailininkas – ilgametis
Lietuvos dailininkų sąjungos narys, o nuo 2001m. priimtas ir į JAV Niujorko skulptorių gildiją.
2008 m. R. Kvinto kūryba įvertinta aukščiausiu Lietuvos dailininkų sąjungos
Auksinio ženkliuko apdovanojimu.

Velionio urna bus pašarvota Antakalnyje Laidojimo paslaugų centre M. K. Paco g. 4,
šalia apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios, Vilniuje.
Atsisveikinti bus galima spalio 22 d. nuo 16.00 iki 21.30 val. ir spalio 23 d. nuo 8.30 iki 15.00
val.
Detalesnę informaciją pranešime pirmadienį, spalio 22 d. arba anksčiau, kai tik bus žinoma
1981 metais baigęs Lietuvos valstybinį dailės institutą (dabar – Vilniaus dailės
akademija); kurį laiką čia sėkmingai dėstęs akademinį piešimą, nuo 1990-ųjų Romualdas Kvintas
pasiryžo atsidėti vien kūrybiniam darbui. Kaip rašo dr. Helmutas Šabasevičius, šis menininko
sprendimas yra reikšmingas bei iškalbingas faktas, atspindintis XX a. paskutiniajame dešimtmetyje
vykusius Lietuvos kultūrinio gyvenimo pokyčius, atsivėrusias naujas galimybes ir su jomis
susijusius menininkams tekusius iššūkius, sunkumus bei atsakomybę. Dailininkas niekada nesirinko
lengvų kelių.
Romualdas Kvintas per daugiau nei trisdešimt aktyvios kūrybos metų yra dalyvavęs
daugelyje jungtinių parodų Lietuvoje ir užsienyje, surengęs ne vieną solinę parodą, jo kūrinių yra
Lietuvos ir užsienio valstybinėse bei privačiose kolekcijose.
Menininko skulptūros, gaivinančios pilietinę, kultūrinę, kolektyvinę atmintį,
apgyvendintos įvairiausiose Lietuvos vietovėse, garbingiausiose miestų ir miestelių vietose.
Viešėdami Kaune sutiksite jo kurtą Danielių Dolskį, Rusnėje – Mahatmą Gandhį, Griškabūdyje kalbininką Joną Jablonskį, pramonininką ir visuomenės veikėją Chaimą Frenkelį – Šiauliuose, o
Nidoje – Vytautą Kernagį. Žmogiška šiluma ir paprastumu sužavi bei daugeliui nežinotą istoriją
pristato Vilniuje J. Basanavičiaus gatvėje į dangų žvelgianti berniuko skulptūra, skirta žymiam
rašytojui, du kartus tapusiam literatūrinės Goncourt'ų premijos laureatu, lakūnui, diplomatui ir
režisieriui Romainui Gary.

Netekome talentingo skulptoriaus, patikimo draugo, kolegos, mylinčio šeimos
žmogaus. Lietuvos dailininkų sąjungos vardu reiškiame nuoširdžią užuojautą Romualdo
Kvinto šeimai, giminaičiams ir visiems jį pažinojusiems.

