Gerbiami LDS nariai,
Su liūdesiu pranešame, kad sulaukęs 96-erių metų mirė skulptorius Jonas Vasilevičius.

Negąsdina žuvėdrų klyksmas. Žinau, - kely šypsosi saulė
ir lietus išlįs...Bijau tik vieno aš,
Bijau išnykt be pėdsako,
Tarsi gyvenimo vagis...
J. Šliavo žodžiai iš knygos "Skulptoriaus Jono Vasilevičiaus gyvenimo ir kūrybos vingiai" (Z. Buržaitė-Vežienė, 2008)
pratarmės.

Jonas Vasilevičius gimė 1920 m. liepos 1 d. Megučionių kaime. Pakruojo rajone. 1952 m. J.
Vasilevičius įstojo į tuometinį Valstybinį dailės institutą (dabar VDA), skulptūros specialybę. Baigęs
institutą, įsidarbino Vilniaus „Dailės“ kombinate. 1959 m. įstojo į Dailininkų sąjungą.

J. Vasilevičiaus kūryba pasižymėjo ryškiu polinkiu į natūralizmą. Pats skulptorius yra sakęs, kad
sekimas tikrovės formomis slypi jo sielos gelmėse. Jam visad buvo artimesnė klasikinė realistinės
skulptūros idėja, romantizuota plastika, o ideologizuotos žanrinės Juozo Mikėno, Broniaus Pundziaus,
Juozo Kėdainio skulptūros J. Vasilevičiui tapo sektinu pavyzdžiu. Ši įtaka ryški jo kūriniuose „Lauko
darbininkės“ (1945), „Jaunosios melžėjos“ (1952), „Kolūkietės“ (1955), „Aviatorių pagalba žemės
ūkiui“ (1957), „Darbininkas“ (1958) ir kituose, kuriems būdingas akademinis tikslumas ir buitiškų
detalių gausa. Savąją kūrybos sampratą J. Vasilevičius galėjo laisviau realizuoti religinėse skulptūrose
ir antkapiniuose paminkluose, kūrė portretinius biustus.
Atkūrus nepriklausomybę, 1990 m. kartu su skulptoriais Vladu Bubelevičiumi, Antanu Žukausku ir
Juozu Genevičiumi pagal išlikusius brėžinius restauravo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto
paminklo Kaune postamento skulptūras, sukurtas 1932 m. Vinco Grybo, kurios sovietmečiu buvo
sunaikintos. 1991 m. Lazdijuose atstatė paminklą Lietuvos kariams, žuvusiems 1918–1920 metų
Nepriklausomybės kovose, iš bronzos išliejo Lietuvos Respublikos herbą paminklo fasade. Sukūrė
paminklines lentas žymiam kraštotyrininkui Juozui Šliavui, Linkuvos gimnazijos direktoriui Ignui
Brazdžiūnui ir kitiems.
Garbingo amžiaus sulaukęs J. Vasilevičius kūryboje buvo produktyvus iki pat mirties. Plačiajai
visuomenei skulptorius buvo gerai žinomas dėl sukurtų bareljefųnusipelniusiems Lietuvos visuomenės
veikėjams: Rūtai Meilutytei, LR prezidentei Daliai Grybauskaitei, Arvydui Saboniui ir kitiems.
Paties J. Vasilevičiaus lėšomis 2008 m., talkinant žurnalistei Zitai Buržaitei-Vėžienei, buvo išleista jo
kūrybą ir biografiją pristatanti knyga "Skulptoriaus Jono Vasilevičiaus gyvenimo ir kūrybos vingiai".

Lietuvos dailininkų sąjungos vardu reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio šeimai, giminaičiams,
kolegoms bei visiems pažinojusiems Joną Vasilevičių.

