dailėraštis
LDS informacinis leidinys

Apdovanojimai
Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia
Grybauskaitė Vasario 16-osios – Valstybės atkūrimo dienos – proga apdovanojo
Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatą, tapytoją Šarūną Sauką Ordino
„Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiumi, tapytoją Raimondą Savicką Ordino
„Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi.
Valstybiniai apdovanojimai šiems dailinin
kams skirti už nuopelnus Lietuvai ir mūsų
šalies vardo garsinimą pasaulyje.

Kultūros ministerijos garbės ženklas
„Nešk savo šviesą ir tikėk“ įteiktas dailininkei, Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės
mokyklos įkūrėjai ir vadovei Jūratei
Stauskaitei.
Aukščiausias Kultūros ministerijos
apdovanojimas jai paskirtas už nuopelnus
Lietuvos kultūrai ir menui, bendruomeniškumo stiprinimą, asmeninę atsakomybę, kuriant kultūrinę ir dvasinę aplinką.

• • •

• • •

Tapytojui Aloyzui Stasiulevičiui
įteikta Lietuvos meno kūrėjų asociacijos
premija „Už gilų filosofinį požiūrį, meninį
bei techninį virtuoziškumą tapybos drobėse „Vilniaus ciklas“, „Vilniaus baroko skulptūrų ciklas“, „Pagal Motiejaus Valančiaus
temas“, „Žvaigždynų ciklas“, už aktyvų Lietuvos kultūros puoselėjimą ir reprezentavimą ir nacionaliniu, ir tarptautiniu mastu“.

2016 metų Vyriausybės kultūros ir meno
premijomis už nuopelnus Lietuvos
Respublikos kultūrai ir menui apdovanoti dailininkai Birutė Stančikaitė ir
Eimantas Ludavičius.

•

2016 m. kovas

Pasaulio vienovės
liudytojai

Kūrėjai

Lietuvos dailininkų sąjungos būstinėje
vyko šventinis vakaras, skirtas tapytojui
Aloyzui Stasiulevičiui. Vakaro metu dailininkui buvo įteikta Lietuvos meno kūrėjų
asociacijos premija „Už gilų filosofinį požiūrį, meninį bei techninį virtuoziškumą
tapybos drobėse „Vilniaus ciklas“, „Vilniaus baroko skulptūrų ciklas“, „Pagal
Motiejaus Valančiaus temas“, „Žvaigždynų ciklas“, už aktyvų Lietuvos kultūros
puoselėjimą ir reprezentavimą ir nacionaliniu, ir tarptautiniu mastu“.
EVELINA JANUŠKAI TĖ

Dailėraščio inf.

• • •

Premiją garbiam menininkui įteikė LMKA
prezidentas Kornelijus Platelis, laureatą sveikino
filosofas, menotyrininkas prof. Antanas Andrijaus
kas, sociologas, Lietuvos dailės muziejaus direkto
rius Romualdas Budrys, publicistas prof. Romualdas
Grigas, filosofas, humanitarinių mokslų daktaras
Krescencijus Stoškus, LDS pirmininkė Edita Uta
rienė, tapytojas Algimantas Kliauga ir kiti. Buvo
atidaryta Aloyzo Stasiulevičiaus darbų paroda „Kū
rybos kelias“, demonstruojami autoriaus žmonos
Aušros ir dukters Onutės parengti fotofilmai, pro
fesionalių dokumentalistų apybraižos.

Aloyzas Stasiulevičius

Lilijos Valatkienės nuotr.

Aloyzo Stasiulevičiaus vardas su pagarba taria
mas jau ne vieną dešimtmetį. Dailininkas, tapytojas,
dėstytojas, dailėtyrininkas (nors savęs nelaikantis kri
tiku, tačiau, kaip pats sako, kartais tiesiog negalintis
nutylėti) – tai tik dalis profesinių aspektų A. Stasiu
levičiaus kūrybinėje praktikoje. Pirmąją personalinę
parodą surengęs dar 1969 m., dailininkas sukūrė
tęsinys 2 psl. →

Aktualijos

Lietuvos dailininkų sąjungos Tarybos nutarimai
Lietuvos dailininkų sąjungos Tarybos posėdyje, vykusiame 2016 m. sausio 21 d., LDS Konferencijų salėje, dalyvavo 15 Tarybos narių, turinčių balsavimo teisę, taip pat du dalyviai be
balsavimo teisės. Kvorumas buvo. Posėdžio metu buvo priimti šie nutarimai:
1.	
Netvirtinti MKO bei LDS lėšų LDS galerijoms ir
skyriams, kol nėra Kultūros tarybos sprendimo
bei galerijų konkrečių remonto sąmatų.
2.	
Panaikinti rezervą LDS balanse.
3.	
Samdyti UAB „Verslo erdvė“ atlikti LDS auditą
už 2015 m.
4.	
Kreiptis į LDS galerijas dėl parodinių erdvių su
teikimo trienalės parodoms reikiamu laiku, jei
trienalei rengti nebus rasta viena didelė erdvė.
5.	
Pritarti pakoreguotoms LDS naujų narių pri
ėmimo taisyklėms ir siūlomoms datoms.
6.	
Į kūrybinę kelionę Kinijoje iš LDS deleguoti
daugiausia Tarybos balsų gavusius tapytojus:
Agnę Jonkutę (9 balsai), Virginijų Viningą
(7 balsai) ir Vilmantą Marcinkevičių (6 balsai).

7.	
Nepritarti iškabų suderinimui ant LDS fasado
Vokiečių 4/2, leidžiant perkelti „Vynoteka“, „Sa
vas kampas“ iškabas virš įėjimo į LDS būstinę
ir leidžiant vaikščioti pro duris, esančias šalia
įėjimo į LDS būstinę.
8.	
Nerengti Salvadoro Dali ir Marko Šagalo kūri
nių parodos 2016 m. nė vienoje LDS galerijoje,
nukelti svarstymą vėlesniam laikui.
9.	
Išmokėti 150 EUR socialinę paramą artimie
siems, mirus buvusiai ilgametei LDS narei dai
lininkei V. Slapšinskaitei.
10.	LDS Tarybos vardu reikalauti skelbti viešą kon
kursą paminklams, skirtiems Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečiui, sukurti.

2.	
Leisti LDS reprezentacinį dailės albumą.
3.	
Palikti lėšas MKO biudžete sumokėti narystės
Meno kūrėjų mokesčiams asociacijose Lietuvo
je ir užsienyje.
4.	
Palikti lėšas MKO biudžete (apie 2000 EUR),
kad medalių meno atstovai galėtų dalyvauti
pasaulinėje Medalių meno parodoje bei ren
giniuose.
5.	
Palikti minimalias lėšas MKO biudžete vitražo
ir stiklo parodai organizuoti Gardine, bendra
darbiaujant su LR Generaliniu konsulatu.

Lilijos Valatkienės nuotr.

Ieškojimų ir atradimų kelias
LDS galerijoje „Arka“ buvo surengta jubiliejinė Kęstučio Petro Ramono grafikos darbų
paroda. Išsami retrospektyva supažindino su 1967–2014 metais sukurtais dailininko
darbais. Įvairios technikos, skirtingi žanrai, stilistinės manieros atskleidė platų grafikos
meistro amplua ir įgimtą siekį nuolat būti kūrybinių ieškojimų kelyje.
GRAŽINA GURNEVIČIŪ TĖ

Lietuvos dailininkų sąjungos Tarybos posėdyje, vykusiame 2016 m. vasario 11 d., LDS Konferencijų salėje, dalyvavo 16 Tarybos narių, turinčių balsavimo teisę, be balsavimo teisės galerijų
vadovai. Kvorumas buvo. Posėdžio metu buvo priimti šie nutarimai:
1.	
Nepritarti LDS administracijos siūlymui
rengti diskusijų vakarus pagal parašytą MKO
projektą – siūlyti patiems dailininkams rengti
diskusijų, kūrybos pristatymų vakarus LDS
salėje.

Šventinio vakaro, skirto tapytojui Aloyzui Stasiulevičiui, metu.

6.	
Nepritarti LDS administracijos siūlymui leisti
kontaktų knygą popieriniu variantu 2016-ais
metais.
7.	
Pritarti MKO lėšų paskirstymams 2016 m.,
sutaupytas MKO lėšas paskirstant galerijoms
lygiomis dalimis.
8.	
Skirti Kauno skyriui 10 tūkst. EUR fasado re
monto darbams.
9. Patvirtinti LDS 2016 metų biudžetą.
10.	Kreiptis į LDS teisininkus, kurie susitiktų su
visomis ginčo pusėmis ir išaiškintų susidariu
sią padėtį (LDS Kauno skyriaus administracija,
LDS Kauno skyriaus keramikai).
11.	Bendru sutarimu nutarta sustabdyti LDS Kau
no skyriaus pirmininko pasirašyto dokumento
(2016 01 02, Nr. 1) galiojimą.

Pedagogas ir visuomenininkas
Sunku įvertinti Kęstučio Ramono indėlį mūsų
kultūriniame gyvenime. Šis energingas dailininkas
paliko pėdsaką daugybėje sričių. Ne vienerius metus
jis dirbo įvairiose meno tarybose, iki šiol atstovauja
įvairioms profesinėms ir visuomeninėms organiza
cijoms. Keturiasdešimt savo gyvenimo metų jis ati
davė pedagoginiam darbui: M. K. Čiurlionio menų
gimnazijoje išugdė per tūkstantį mokinių, kurie ir
dabar šiltai, su pagarba prisimena savo mokytoją,
mokiusį ne tik kompozicijos, projektavimo, šrif
to, bet ir suteikusį gyvenimo prasmės bei gerumo
pamokų.
Būdamas LDS grafikos sekcijos pirmininku,
K. Ramonas daug nuveikė globodamas jaunuo
sius dailininkus: per anuometį Dailės kombinatą
rūpinosi valstybiniais meno kūrinių užsakymais,
visokeriopai skatino kūrybinių sumanymų įgyven
dinimą. Jo iniciatyva buvo organizuota nemažai
parodų, demonstruotų Amerikoje, Jugoslavijoje,
Suomijoje, Lenkijoje, Ukrainoje ir kitose užsienio
šalyse. Dailininkas visuomet daug dėmesio skyrė
susitikimams su Lietuvos visuomene, išvykoms į

Kęstutis Ramonas

Lilijos Valatkienės nuotr.

periferiją, dailės dienų renginiams. Savo kultūrinę
poziciją jis ne kartą išsakė spaudoje publikuotuose
straipsniuose.
Prasidėjus nepriklausomybės atkūrimo sąjū
džiui, Ramonas įsitraukė į pasipriešinimo akcijas,
nukreiptas prieš kultūros paminklų niokojimą,
daug prisidėjo prie LPS Sąjūdžio grupių sukūrimo
dailininkų sąjungoje ir M. K. Čiurlionio menų gim
nazijoje.
tęsinys 2 psl. →

← pradžia 1 psl.

Pasaulio vienovės liudytojai
apie 1500 tapybos darbų, skirtų Vilniui, ir išgarsė
jo kaip šio miesto tapytojas. Vilnius jam atspindi
tautiškumo, istorijos, kultūros ir žmogaus simbiozę,
kuri stambiais potėpiais ir masyviomis tekstūromis
išskleidžiama drobės paviršiuje. A. Stasiulevičius
save vadina tikru miestiečiu, nors primygtinai reko
menduoja dailininkams semtis įkvėpimo iš gamtos.
1993 metais subūręs tapytojų grupę „Indivi
dualistai“, šiandien dailininkas sako, jog „meninin
ko užduotis – ne vien išreikšti save ir savo laiką. Jis
turi liudyti pasaulio vienovę“.
A. Stasiulevičiaus darbuose Vilnius įgauna
ypatingą veidą. Naudojant skirtingas technikas jo
kūriniuose urbanistiniai vaizdai susipina su trans
cendentinėmis jų konteksto interpretacijomis ir
tautos istorijos bei kultūros atspindžiais. Šiuose ur
banistiniuose peizažuose nepamatysi žmogaus – jo
buvimas kūriniuose tik nujaučiamas, tarsi laukia
mas. Regis, dailininkas palieka erdvės suvokėjui į
kūrinį „įžengti“ ir tapti neatsiejama jo dalimi. Kai
kuriuos kūrybinius laikotarpius dailininkas paski
ria vienos spalvos tyrimui – tarkim, baltos, kuri jo
darbuose pasitelkiama sakralumui reikšti. Buvo ir
mėlynos spalvos analizės metas. Naujų simbolinių
prasmių paieškos. Balta spalva A. Stasiulevičiui reiš
kia būtį, o mėlyna reprezentuoja ramybę. A. Sta
siulevičius yra vertinamas kaip puikus koloristas,

jautriai perteikiantis spalvas tapyboje, kuriantis mo
numentalias kompozicijas, suvokiantis paviršiaus ir
tapybinio ritmo santykį.
A. Stasiulevičius yra laikomas vienu iš XX a.
lietuvių dailės reformatorių. Jis savo darbuose dar
7-ajame dešimtmetyje ėmė naudoti koliažo tech
niką, formavo savitą plastinį stilių. Jo kūriniai tada
parodoje sukėlė ir tam tikrą skandalą, smarkiai
papiktino „dorovės sargus“. Nors autoriaus darbai
gana literatūriški, turinio prasme dailininkas ne
tiek atvaizduoja, kiek interpretuoja egzistencinę
laiko patirtį. Jo darbai labai sakrališki, tuo pačiu
kiek kubistiniai: aštriomis ritminėmis struktūromis
dailininkas padaro tai, ką XX a. pradžioje padarė
P. Picasso ir G. Braque’as – abstrakčių formų relje
fais transformuoja dvidimensinį paviršių ir atveria
naujas matymo galimybes. Savo menine pozicija ir
kūrybine raiška A. Stasiulevičius išėjo už tradicinio
to meto meno suvokimo ribų ir praplėtė modernio
sios dailės ir visuomenės akiratį.
Vis dar aktyviai dalyvaujantis parodose, šian
dien A. Stasiulevičius yra gerbiamas už aštrų protą,
produktyvią kūrybinę veiklą ir Lietuvos tapybos
raidai itin svarbių darbų arsenalą. A. Stasiulevi
čiaus portretas įkūnija tą prieš akis iškylantį įvaizdį
dailininko, kuris, pasak jo paties, labai atidžiai žiū
ri ir atranda savo kampą, savo tapybinę, XXI am
žiaus kalbą.

← pradžia 1 psl.

Ieškojimų ir atradimų kelias

Kęstučio Ramono piešinys „Eglė“

Plataus spektro dailininkas
Aktyvi visuomeninė veikla nenustelbė kūry
binio darbo. Apie tai byloja nenutrūkstamai gims
tantys kūriniai, šimtai grupinių ir trys dešimtys
autorinių parodų, kurias dažnai lydėdavo oficialūs
įvertinimai: premijos, diplomai, medaliai. K. Ramo
no kūrybinis bagažas išties didelis ir įvairus. Tai –
estampai, knygų grafika, pramoninė grafika, šriftas,
monotipijos, piešiniai, akrilo, guašo technika atlik
ti darbai. Stebina dailininko sugebėjimas suderinti
tokias skirtingais principais paremtas dailės sritis,
kaip dizainas ir siužetinė iliustracija, kaligrafija ir
tapybinė kompozicija, abstrakcija ir portretas. Mąs
tant apie platų menininko interesų ratą (tarp kitko,
jis neblogai skambina fortepijonu), pagalvoji, kad
K. Ramonas galbūt galėjo sėkmingai save realizuo
ti daugelyje sričių, kurios net išeina už vizualiojo
meno ribų. Tačiau atsitiktinumų gyvenime nebūna.
Taip atsitiko, kad 1954 m., dar „žalią“, gabų jaunuolį,
baigusį Kauno vidurinę mokyklą, likimas atvedė į
to paties miesto pedagoginės literatūros leidyklą,
kur jis gavo pirmąjį užsakymą ir susidūrė su kny
gos menu. Nepamirštama patirtis apipavidalinant
knygas pastūmėjo jį rinktis grafiko profesiją. Šios
meno srities universalumas būsimam dailininkui
atvėrė perspektyvą į įvairias menines raiškas ir
naujoves, kurios tuo metu pas mus dar žengė pir
muosius žingsnius. 1959 m. įstojęs į Valstybinio
dailės instituto (dabar – VDA) grafikos specialybę,
K. Ramonas po kelerių metų perėjo studijuoti į ką

tik įsikūrusią Pramonės gaminių meninio kons
travimo katedrą. Tada įgijo naujos meno šakos –
dizaino pagrindus.
Šiandieną gal ne visi prisimena kad K. Ramo
nas – vienas iš nedaugelio Lietuvos pramoninio
dizaino pradininkų, ruošęs įpakavimo projektus,
firminius ženklus, etiketes. Jis daug nuveikė for
muodamas šios meno srities estetinę kultūrą, ska
tindamas atsisakyti anuomet įsigalėjusio literatūriš
kumo, simbolių gausos. Jo sukurtuose pramoninio
dizaino darbuose ryškus gebėjimas koncentruoti
esminius simbolio bruožus, lakoniškai perteikti
plastinę ženklo idėją.
Ir dabar atrodo modernūs 7-ojo–8-ojo dešimt
mečio ženklai, sukurti „Mokslo“ leidyklai, „Žvaigž
dutės“ žurnalui, Vilniaus viešajai A. Mickevičiaus
bibliotekai, tuometei M. K. Čiurlionio vidurinei
meno mokyklai ir kitoms organizacijoms. Būdinga
K. Ramono firminių ženklų savybė – tikslingas šrif
to panaudojimas. Stilizuodamas vieną ar kelias rai
des, jis projektuoja asociatyvų, minimalistinį vaiz
dą, parinkdamas atitinkamą stiliaus interpretaciją.
Šriftas – viena iš grafiko kultivuojamų sričių, reika
laujančių gero teorinio pasiruošimo ir metodiško,
nuoseklaus darbo. K. Ramonas yra parengęs šrifto
mokymo programas aukštesniosioms mokykloms,
išugdė gabių mokinių. Jis pats nuolat dalyvauja or
ganizuojamose kaligrafijos meno parodose, propa
guoja bei tobulina šią sritį, akcentuodamas ranka
rašyto šrifto privalumus ir išliekamąją vertę.

Litografijos technika knygose
Šrifto pagrindų pažinimas dailininkui pravertė
dirbant knygų grafikoje, kurios neapleido nuo savo
kūrybinio kelio pradžios. Jis apipavidalino per sep
tyniasdešimt įvairių leidinių, iliustravo skirtingo
pobūdžio knygų. Tarp jų – Sapfo poezijos rinktinė
(2002), Dalios Urnevičiūtės „Ant mano rankų“
(1979), Juozo Elekšio „Kur vedi pagunda?“ (2001).
Pažymėtinos iliustracijos Justino Marcinkevičiaus
„Mažvydui“ (1978), Juozo Baltušio „Sakmei apie
Juzą“ . Grafikas sukūrė įspūdingą keturiasdešimties
iliustracijų ciklą Kazio Borutos „Baltaragio malū
nui“, kuris dar nesulaukė savo leidėjo. Iliustracijos
atliktos retai naudojama, sudėtinga litografijos tech
nika. Pabaigęs šį ilgai trukusį darbą, pareikalavusį
didelio susitelkimo ir profesinių įgūdžių, dailinin
kas atsiskleidė ne tik kaip aukštos klasės litografijos
meistras, bet ir intriguojantis literatūrinio siužeto
interpretatorius, dinamiškų vaizdų, charakteringų
tipažų kūrėjas.
Turbūt nedaug kas žino, kad K. Ramonas pir
masis Lietuvoje iliustravo knygas, skirtas neregiams.
Kuriant zoologijos vadovėlio paveikslėlius, atliktus
specialiu reljefu, reikėjo laikytis griežtų reikalavi
mų: maksimaliai apibendrinti piešinį, nevaizduojant
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Atgarsiai
Vienoje salėje –
dvi Aniceto Jonučio kūrybos pusės
Jurbarko krašto muziejaus parodų salėje veikia retrospektyvinė Aniceto Jonučio tekstilės ir akvarelių paroda. Tekstilė – Aniceto stiprioji pusė, o akvarelė – jautrioji.

Anicetas Jonutis

Lilijos Valatkienės nuotr.

Lietuvos dailės muziejaus metraštyje Anice
to Jonučio vardas įrašytas greta Vytauto Kasiulio,
Prano Domšaičio, Vytauto Kašubos, Luko Smugle
vičiaus ir daugelio kitų mūsų šalies iškilių dailės
meistrų vardų.
Savo gyvenimo ir kūrybos kelią Vilniuje tel
šietis Anicetas Jonutis pradėjo 1961 metais, iš karto
po tekstilės studijų Dailės akademijoje. Po dvejų
metų visasąjunginėje parodoje pelnė bronzos me
dalį, vėliau pirmojo laipsnio diplomą, o 1974 me
tais dailininkui buvo suteiktas Nusipelniusio meno
veikėjo vardas.
Kaip rašoma LDM Metraštyje, Anicetas Jo
nutis su kitais savo kolegomis formavo lietuvišką
pramoninių kilimų mokyklą. Per dvidešimt tre
jus darbo Lentvario kilimų fabrike metus sukū
rė daugybę piešinių, iš kurių 155 projektai buvo
įgyvendinti pramoninėje gamyboje. Dar tik bai
gusio jaunojo specialisto projektai ir fabrike išaus
ti kilimai buvo eksponuojami Lietuvos dailės
muziejuje ir Maskvoje visasąjunginėse parodose.
Pradžioje vienuose tekstilininko kūriniuose vyravo
geometrinių pavidalų ornamentika, kituose – lietu
vių liaudiškos raštų kompozicijos. Vėliau kilimuose
atsirado asimetriškai įkomponuotos architektūrinės
detalės, dekoratyvūs rombiniai langeliai. Dar vė
liau – augaliniai ir gyvūnų motyvai. Tuo laikotarpiu
buvo labai paklausūs rytietiško ornamento tipo kili
mai, bet Anicetas Jonutis tokio tipo kilimuose įaus
davo Lietuvoje augančių augalų žiedų (katpėdėlių,
žibuoklių ir pan.) motyvų. Dar vėliau Jonutis ėmė

nieko nereikalingo. Autorius šiltai prisimena šios
knygos pristatymą Vilniaus aklųjų kombinate, kur
greta žinomų kultūrinės aplinkos žmonių dalyvavo
ir Beatričė Grincevičiūtė.
Susiejęs gyvenimą su knygos menu, K. Ramo
nas nepamiršo ir ekslibrisų. Miniatiūrinėje grafinio
ženklo formoje į vieningą estetinę visumą jis sujun
gė simbolį, ornamentą ir šriftą. Drauge su kitais dai
lininkais 7–9 dešimtmetyje jis dalyvaudavo tarptau
tinėse ekslibriso parodose, kur dėl šio žanro turėjo
retą galimybę anais laikais reprezentuoti Lietuvos
meną pasaulyje.

Gryna ir skambi linija
Viena labiausiai K. Ramono pamėgtų ir išplė
totų sričių – estampas, lydintis jį nuo pirmųjų kū
rybinės veiklos metų. Jame bene labiausiai atsisklei
džia platus meninių ieškojimų spektras, stilistikų
ir technikų įvairovė. Kiekviena grafikos technika
jam atveria naujus išraiškos horizontus. Kaip rašė
Danutė Jedzinskienė, „Jo ofortuose linija gryna ir
skambi. Akvatinta masina minkštais tapybiniais
tonais. Serigrafija užpildo spalvos potroškį, teikia
sodraus dekoratyvumo. Guašas duoda improviza
cijos galimybę, netikėtų atradimų akimirkas. Ypač
švarią keliasluoksnę erdvę sukuria, naudodamasis
iškiliąja spauda“.*
Ankstyvųjų K. Ramono estampų harmonin
gi, sutaurinti vaizdai sukurti pasitelkiant klasikinį,
puikiai įvaldytą piešinį, grakščią liniją („Trys mer
gaitės“). Aštuntą dešimtmetį dailininko kūryboje
ima ryškėti liaudies meno poveikis. Iš pradžių jis
pasireiškė per stilizuotus tautinius motyvus, o kiek
vėliau įgavo gyvybę ryžtingai deformuotose tikro
vės formose, ekspresyviose linijose. Darbų turinys
*

	Danutė Jedzinskienė, „Kęstutis Ramonas“, Dailė, 1986.

kurti abstrahuotų ir figūrinių pavidalų kompozicijas
gobelenams. Vienas iš jų, pavadinimu „Audėjas“,
buvo pirmasis erdvinis, ažūrinis ir labai tapybiškas
gobelenas, kuris puikiai atrodė iš visų pusių. Savo
kilimais Anicetas Jonutis išsiskirdavo iš kitų teks
tilininkų savitu koloristiniu santūrumu, bet kartu
drąsiu, išradingu piešiniu ar sumaniai įkomponuotu
liaudišku motyvu.
Anicetas Jonutis – tekstilininkas monumenta
listas – yra žinomas kaip didelių formatų gobelenų,
skirtų įvairių kultūros įstaigų interjerams, autorius.
„Jos bene unikaliausios Lietuvos tekstilėje“, – rašė
D. Jedzinskienė 1986 metais. Anicetas buvo vadina
mas reprezentaciniu scenos gobelenų autoriumi. Jo
sukurtais gobelenais pasipuošė Nacionalinis operos
ir baleto teatras, Lietuvos nacionalinis dramos teat
ras, Alytaus Medvilnės kombinato Kultūros namai,
Šiaulių „Nuklono“ gamykla. Kadangi pastarosios jau
nebėra, gobelenas, kuris vadinasi „Saulėtas miškas“,
perkeltas į Vilniaus Radvilų rūmus. Tai įspūdinga
96 kvadratinių metrų ir 150 kg sverianti uždanga,
pats didžiausias gobelenas, užregistruotas Lietuvos
rekordų knygoje, kaip didžiausias rankų darbo kū
rinys, kurį Anicetas darė kartu su sūnumi Žilvinu
dvejus metus.
Reikšmingas Aniceto ir visos Jonučių šeimos
darbas, sukurtas 1998 metais, „Herbų gobelenas“
kabo Lietuvos Respublikos Prezidentūros Kolonų
salėje.
2001 metais Anicetas Jonutis du mėnesius
gyveno ir kūrė Paryžiuje, Cite des Arts, tarptau
tiniame dailininkų kūrybos miestelyje. Ten sukūrė
daug akvarelių Paryžiaus tema ir darbai buvo išeks
ponuoti Lietuvos dailės muziejuje ir Žemaičių kul
tūros fondo parodose. „Mano akvarelės impresio
nistinės, – teigė autorius, – labai tekstiliškos, nors
mėgstu gamtos, miesto motyvus, gėles, portretus,
moterų aktus ir figūrines kompozicijas, bet kartu
žiūriu, koks gi iš jų išeitų kilimas.“
Nemažai A. Jonučio kilimų yra iškeliavę į Aus
traliją, Jungtines Amerikos Valstijas, Italiją, Prancū
ziją, Rusiją ir kitas pasaulio šalis.
Straipsnyje panaudota informacija iš Lietuvos
dailės muziejaus metraščio Nr. 16 (2012 m.), Vil
nius, 2014.

tampa gilesnis, jam suteikiama visuotinumo. Ypač
ryškiai tai juntama litografijų triptike „Ablinga“, kur
simboliškai įprasmintoje liaudies skulptūros plasti
koje užkoduota tautos istorijos drama.
K. Ramonas jautrus savo krašto kultūriniam
palikimui, istorijai, gamtai. Jo šilkografijos „Senieji
Trakai“ (1980), „Vilnius“ (1986), „Pajūrio pušys“
(1980), „Banga“ (1980) sukurtos modifikuotą liau
dies raižinių tradiciją, derinant su nauja technika ir
moderniu mąstymu. Tobulindamas sodrią, ener
gingai besiraizgančią liniją, dailininkas organizuoja
jos judėjimą, bangavimu ir vingiais perteikia gam
tos formų ritmą, neramią nuotaiką. Vėlesniuose
grafiko darbuose linija transformuojasi į naują
struktūrą: apraizgiusi visą paveikslo plokštumą ji
sueižėja, subyra į trapias faktūras – perkelia žiūro
vą į nepažįstamą mikropasaulį („Pavasaris“, 1997).
Dailininkas pamažu pereina į abstrakčią erdvę, ku
rią formuoja iš dinamiškai judančių plokštumų ir
smulkių dalelyčių.

Harmonija ir grožis
Autoriaus polinkis į abstrakciją pasireiškė jau
septintą dešimtmetį sukurtose monotipijose, bet tik
vėliau išplėtojo savo abstrakčią kryptį, kurios veda
mas tyrinėja ir kuria paslaptingą gamtos ir kosmoso
pasaulį. Pastarojo dešimtmečio meninėse gamtos
vizijose K. Ramonas pradėjo aktyviai naudoti spal
vą. Autorinės mišrios technikos atspaudai – sodriai
dekoratyvaus kolorito, turtingi faktūrų ir toninių
perėjimų. Spalva ir forma įgauna simbolinę prasmę,
apibendrintai perteikia gamtos procesų, kosminių
reiškinių vyksmą („Atodrėkis“, „Gyvybės žiedas“,
„Grėsmė“, „Pavasario audra“). Laisvomis, bet gerai
apmąstytomis improvizacijomis dailininkas artėja
prie esminio savo gyvenimo ir kūrybos tikslo – har
monijos ir grožio pradų.

Šviesa tamsoje
Nacionalinėje dailės galerijoje atidaryta grafikės Birutės Stančikaitės
kūrinių paroda „Šviesa tamsoje“. Menininkės retrospektyvą pristato
brandžiausi kūriniai iš jos dirbtuvės ir Lietuvos dailės muziejaus rinkinių. Parodą lydi gausiai iliustruotas dvikalbis katalogas.

Birutė Stančikaitė

Lilijos Valatkienės nuotr.

REGINA URBONIENĖ

Neatsitiktinai šios parodos pava
dinimas susietas su šviesa. Tai esminis
idėjinis Birutės Stančikaitės kūrybos
pamatas. Apie tai menininkė kalba
kaip apie savo pagrindinę kūrybinę in
tenciją: „Per savo vidinį pasaulį ieškau
ir siekiu gyvenime ir kūryboje šviesos,

šilumos, skaidrumo ir gelmės – gilumo,
supratimo ir meilės žmonių santykiuose
ir vienybėje su gamta. Šviesa – tai net
tik ultravioletinės elektromagnetinės
bangos, išmatuojamos ir užregistruoja
mos įvairiais prietaisais. Yra ir kitokia
šviesa – viliojanti savo paslaptimi, gel
me žiūrint į giedrą ir gilų rugsėjo dangų
naktyje. Ji ir žmogaus vidinė šviesa – ge
rumas ir šiluma, širdies šviesa. Ji ir pul
suojanti, užburianti, virpanti, nešanti
tolyn muzikos garsais.“
Šviesa Stančikaitės kūriniuose
įvairi: dramatiška ir kontrastinga, švel
ni ir slystanti, vos sruvenanti ar sufo
kusuota, akinanti. Ji išryškina pakylėtą
emociją, kurią sunku argumentuoti, jos
sakralumas tik nujaučiamas, bet stip
riai įtraukiantis. Iš Stančikaitės kūrinių
sklindanti tyla, ramybė ir harmonija –
visuotinai išsiilgta būsena XX a. pabai
gos–XXI a. pradžios sumaištyje.
Harmoningos kūrinio architekto
nikos pojūtis, linijų plastikos paieškos,
specifinio šviesos šaltinio akcentavi
mas, mėgavimasis monochrominiu
piešiniu ir jo niuansų gausa buvo
vieni svarbiausių veiksnių, pastūmė
jusių anuomet dar jauną kūrėją rink
tis grafiką. Iš dalies šį apsisprendimą
paskatino ir nulėmė jos pedagogai:

M. K. Čiurlionio meno mokykloje –
Birutė Žilytė, Dailės akademijoje – An
tanas Kučas.
Stančikaitės, kaip profesionalios
menininkės, debiutas įvyko XX a. 8 de
šimtmečio viduryje, lietuvių grafikoje
pasirodžius vadinamajai „moteriš
kajai“ kartai – romantinės krypties
dailininkių grupei: Irenai Daukšaitei,
Elvyrai Katalinai Kriaučiūnaitei, Jūra
tei Stauskaitei, Ramunei Vėliuvienei. Su
šiomis menininkėmis siejamas ryškus
lietuvių grafikos posūkis kameriškumo
link. Jos atsisakė tuomet populiarios
liaudiškumą stilizuojančios manieros,
pasirinkdamos metaforišką, simbolių
prisodrintą plastinę kalbą. Jaunai daili
ninkei buvo artima jų kūryboje lyriškai
sprendžiama egzistencinė problematika
ir modernesnės raiškos siekis. Stanči
kaitė pamėgo litografiją, nes ši techni
ka jai atrodė artimiausia taip mėgsta
mam piešiniui, be to, anuomet ji buvo
ganėtinai reta. Litografiją populiarino
įsimenančių darbų sukūrę Algirdas Ste
ponavičius, Petras Repšys, Adasa Skliu
tauskaitė, Marija Jukniūtė-Bžeskienė,
Danutė Jonkaitytė ir kt. Stebėdama šių
menininkų kūrybą, jauna grafikė ieškojo
savito stiliaus. Kūriniuose ji siekė inty
mumo, reflektavo jausmines būsenas.
Kūrinių temų Stančikaitė semiasi
iš prisiminimų, įspūdžių, kurie išsilieja
estetizuotais ekspresijos kupinais regi
niais. Dominuoja išraiškinga Stanči
kaitės taip mėgstama pilkšva pavakario
prieblandos šviesa. Medžiai, žolynai,
akmenys pateikiami įvairiais rakursais,
drąsiai keičiant mastelius, kuriant jų

Galutinis žodis priklauso Vilniaus savivaldybei
Aistros dėl paminklo dr. Jonui
Basanavičiui netrukus turėtų
nurimti, tad laikas nusiteikti
rimtam darbui.
L I L I J A VA L A T K I E N Ė

Diskusijos ir nesutarimai
„Mes surinkome visų kompetentin
gų specialistų ir kūrybinių sąjungų nuo
monę dėl paminklo tautos patriarchui
Jonui Basanavičiui – koks jis turėtų būti
ir kur derėtų jį pastatyti. Pagaliau rado
me skaidrų kompromisą. Vilniaus mies
to savivaldybė kartu su Lietuvos daili
ninkų ir Architektų sąjungomis pritaria
kūrybinių sąjungų inicijuotam konkur
sui. Kovo 23 dieną paminklo sukūrimo
istorijoje miesto tarybos nariai paskelbs
galutinį sprendimą. Diskusijos baigėsi,
aistras reikia atvėsinti. Laikas nusiteikti
rimtam darbui“, – sakė vicemeras Gin
tautas Paluckas.
Bene pusantrų metų besitęsiantys
ginčai ateityje istorijos tyrėjams tikrai
sukels nemažai klausimų. Kas nutiko,
kad puiki pradinė idėja – Lietuvos
nepriklausomybės šimtmečio proga
pastatyti paminklą tautos patriarchui,
vienai pagrindinių asmenybių, atve
dusių prie Vasario 16-osios, skilo lyg
senas ąsotis, o šukės išsilakstė po vy
riausybės, savivaldybės, muziejų kori
dorius? Kodėl šis klausimas buvo eska
luojamas visuomeniniame bei sociali
niame diskurse? Kodėl asmeniškumų
kontekste pamiršome, kad paminklas
J. Basanavičiui yra paminklas mūsų
laisvei ir nepriklausomybei?
Nacionalinio atgimimo akistato
je išryškėjo esminiai nesutarimai tarp
vyriausybės balsu kalbančių žmonių,
senosios sistemos išugdytų biurokratų
ir pilietiškai nusiteikusių menininkų.
Neapdairūs pasisakymai
iškraipo esmę
Teisybė, šiandien „Dailėraštyje“
reikia užfiksuoti tą netolimą ekskursą,
kuris, be abejonės, pasitarnaus ateityje.

Vilniaus miesto savivaldybės nuo
mone, įvertinus istorinius įvykius Vil
niuje, susijusius su nepriklausomybės
paskelbimu 1918 m., labiausiai šiam
paminklui tinkama vieta – aikštė prie
šais Nacionalinę filharmoniją, kurioje
1905 m. gruodžio 4–5 dienomis vyko
Didysis Vilniaus Seimas, pirmą kartą
iškėlęs Lietuvos politinės autonomijos
reikalavimą, o po metų, 1906 m. lapkri
čio 6 d., įvyko pirmosios lietuvių tautinės
operos – Miko Petrausko „Birutės“ –
premjera. Čia šiuo metu įrengta nedide
lė automobilių stovėjimo aikštelė, tačiau

Kūrėjai

Birutės Stančikaitės grafikos darbas „Be lygsvaros“. Grafikei paskirta 2016 metų Vyriausybės kultūros ir meno premija už nuopelnus Lietuvos Respublikos kultūrai ir menui.

neįprastas formas ir faktūras. Pasaulio
prigimties dualizmą grafikė įprasmina
per šviesos ir tamsos (gėrio ir blogio)
priešpriešą.
Stančikaitės kūriniai buvo anksti
pastebėti, sulaukė meno vertintojų dė
mesio. Nuo 1976 m. ji buvo nuolatinė
respublikinių ir sąjunginių parodų da
lyvė, o kūriniai gausiai reprodukuojami
periodinėje ir meno spaudoje. Meninin
kės akiratį plėtė dalyvavimas tuomet
reikšmingiausiose parodose – Talino
ir Krokuvos grafikos meno trienalėse.
1982 m. litografiją iš diptiko „Rūsti

šviesa“ įsigijo Metropoliteno muziejus
Niujorke. Smalsi, ambicinga menininkė
nesitenkino pasiektais rezultatais: įdo
miai eksperimentavo su klišėmis, rinko
si ypač didelius formatus, naudojo kelių
litografinių akmenų jungtis. Stančikaitė
kūrė naujus vaizdinius, savitai formuo
dama erdvę, tarytum skverbdamasi pro
anapusybės uždangą.
Lietuvos grafikos dirbtuvėse trūko
didelių akmenų, todėl norint spausdinti
vieną lakštą tekdavo jungti po kelias kli
tęsinys 4 psl. →

Aktualijos

požiūrio meninėms refleksijoms gimti ir
funkcionuoti“, – sakė Lietuvos dailininkų
sąjungos pirmininkė Edita Utarienė.
LDS taryba, atsiliepdama į vyks
tančių procesų genezę, viešojoje erd
vėje išplatino kreipimąsi dėl paminklo
J. Basanavičiui sukūrimo.

J. Basanavičius apsigaubęs
romėniška toga
Kodėl nederėtų ir negalima statyti
skulptoriaus R. Jakimavičiaus 1925 me
tais sukurto paminklo Jonui Basana
vičiui?

Jonas Basanavičius (1851–1927) – lietuvių visuomenės veikėjas, pirmasis
laikraščio „Aušra“ redaktorius, vienas svarbiausių nepriklausomybės siekėjų,
mokslininkas, gydytojas. Jo vadovaujama Lietuvos Taryba 1918 metų vasario
16 dieną paskelbė Lietuvos nepriklausomybę. J. Basanavičius pirmasis pasirašė Nepriklausomybės aktą.
miesto savivaldybė sutiko ją pertvarkyti.
Šiai vietai pritaria ir skulptoriai. Proble
miniu klausimu išliko paties paminklo
sukūrimo forma ir procedūra.
„Prieš keletą mėnesių buvo paskelb
ta, kad paminklas J. Basanavičiui bus
realizuotas pagal skulptoriaus Rapolo
Jakimavičiaus eskizinį projektą, pareng
tą dar 1925 metais. Akivaizdu, jog šiam
sprendimui didelę įtaką turi koncerno
„MG Baltic“ valdybos nario, paminklo
mecenato Romano Raulynaičio ir Na
cionalinio muziejaus vadovės Birutės
Kulnytės bei Premjero patarėjo Viliaus
Kavaliausko išsakoma pozicija. Šios in
formacijos paskelbimas sulaukė kritiškų
vertinimų Lietuvos architektų, skulp
torių ir intelektualų gretose. Jų bendru
sutarimu – toks paminklo mecenato
sprendimas yra klaidingas, formuojan
tis ydingą visuomenės suvokimą, kaip
turėtų vykti paminklų statymo orga
nizavimas. Visų pirma, šis neapdairus
atsakingų asmenų pasisakymas viešųjų
erdvių formavimo klausimais iškraipo
urbanistinės dermės sampratą, ignoruoja
miesto detaliojo plano ypatumus, o visų
svarbiausia – užkerta kelią šio laikotarpio
plastinės-skulptūrinės raiškos ir istorinio

Lietuvos dailininkų sąjungos skulp
torių sekcijos vadovo Ryto Jono Belevi
čiaus nuomone, prieš 90 metų R. Jaki
mavičiaus sukurtas 30 cm (su pjedestalu)
projektinis eskizas neatitinka šiandienių
progresyvių ir aktualių meno tendencijų,
todėl šio projekto įgyvendinimas kelia
pagrįstų abejonių. „Paminklas statomas
XXI amžiuje, o R. Jakimavičiaus kompo
zicija, kurioje patriarchas Jonas Basana
vičius pavaizduotas apsigaubęs romėniš
ka toga neatliepia šių dienų vizualinės es
tetikos. Eskizas sukurtas neatsižvelgiant
ir į vietos specifiką – sukomponuota
frontali paminklo perspektyva pritaikyta
į kūrinį žiūrėti tik vienu rakursu“, – teigė
garsus skulptorius R. J. Belevičius.
R. Jakimavičius turėjo galimybę
1927 metais sukurti paminklą iki galo ir
jį pastatyti, bet tai neįvyko.
Nesant gyvam šio eskizo auto
riui, jo eskizo realizaciją privalės in
terpretuoti kitas skulptoriaus, o toks
sprendimas kelia abejonių dėl autorys
tės ir kūrinio autentiškumo. Skulptorių
sekcijos vadovas R. J. Belevičius abejoja,
ar save gerbiantis skulptorius imsis šios
misijos, jeigu jis pats turi talento ir jėgų
padaryti savo unikalų šiuolaikinį darbą

Muziejuje saugomas Rapolo Jakimavičiaus 1925 m. sukurtas J. Basanavičiaus paminklo
projektinis eskizas, skulptorių nuomone, neatitinka šiandienių progresyvių ir aktualių
meno tendencijų.

ir ar visiškai atsakys už jo kokybę, iš
raiškingumą, meninį lygį. „Talentingų
skulptorių šiandien turime išsiugdę ne
vieną dešimtį. LDS sąjunga kartu su
Vilniaus savivaldybe ir architektų są
junga turi nedelsiant paskelbti konkursą
šimtmečio paminklui sukurti. Lietuvos
skulptoriai laukia šito žingsnio“, – tikino
R. J. Belevičius.

Nepasitikėjimas ir kontrolė
užkerta kūrybą
„Siekdami senų, iš muziejaus at
keliamų projektų realizacijos viešojoje
erdvėje, paminklo sukūrimo organiza
toriais pasiskelbę asmenys neatsižvelgia
į kultūros politiką, formuojamą šian
dieniame Europos kontekste. Mūsų val
džios žmonės įvairiais būdais (ir korup
ciniais) labai nori kontroliuoti, valdyti
viską, o ypač galutinį rezultatą. Visi
sužlugdyti konkursai buvo pagrįsti tuo,
kad veikė ne visai švariais metodais. Ži
nome, kas atsitiko ir su Lukiškių aikštės
konkursu, kai autoriai buvo išmėtomi
už paprasčiausius procedūrinius daly

DELFI portale buvo paskelbta apklausa – Kas turi nulemti tautos
patriarcho Jono Basanavičiaus paminklo statybą? Apklausoje dalyvavo apie 900 žmonių. Atsakymai
buvo tokie:
Vyriausybė 10 proc.
Kita institucija 22 proc.
Visuomenė 60 proc.
Man tai nerūpi 8 proc.
kus“, – teigė garsi skulptorė, profesorė
Dalia Matulaitė.
Lietuvos dailininkų sąjunga at
stovauja menininkų bendruomenei su
viltimi išsaugoti kūrybingai dirbančių
žmonių energiją ir leisti pasireikšti talen
tingiems žmonėms.
„Dabar gi mūsų skulptoriai keliauja
per pasaulį, garsindami Lietuvą Japoni
joje, Prancūzijoje, Vengrijoje, Latvijo
je, JAV, Skandinavijos šalyse, laimi ten

LDS informacinis leidinys
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Šviesa tamsoje
šes. Tokius kūrinius atspausdinti sudė
tinga, reikalingas kruopštumas, didelė
fizinė jėga, o kartais ir meistro pagalba.
Galutinis tokio darbo rezultatas dažnai
priklauso nuo asistento įgūdžių. Siekda
ma didesnio savarankiškumo nuo XX a.
9 dešimtmečio pabaigos dailininkė vis
dažniau rinkosi ofortą. Apie 1990-uosius
Stančikaitės sukurti ofortai – nedidelio
formato, tačiau meninė problematika
nesusmulkėjo. Visatos begalybė, neapi
brėžtas žmogaus likimas, būties laiki
numas – apibendrinančios filosofinės
temos slypi meditatyviuose, santūrią
rimtį skleidžiančiuose kūriniuose.
10-ajame dešimtmetyje Stanči
kaitės dirbtuvėje gimė spalvoti didelio
formato ofortai, eksponuoti prestižinėse
tarptautinėse grafikos parodose (Lenki
joje, Japonijoje, Austrijoje ir kt.). Siek
dama ryškesnių spalvinių kontrastų,
savo estampus dailininkė spausdindavo
ant juodo, rudo, pilko ar mėlyno spal
voto popieriaus. Grafikės estampuose
beveik išnyksta realistiniai motyvai, tik
kai kur lyrinėje, švelniai banguojančių
vaizdų sandaroje gali aptikti abstra
huoto peizažo detalę ar jos užuominą.
Tai minimalistiniai peizažai, kuriuose
nurimsta laikas ir erdvė, o išgryninti
abstrahuoti motyvai skleidžia metafizi
nio gamtovaizdžio melancholiją. Kom
poziciniu minimalizmu bei spalvine
harmonija juose pasiekiamas Rytų dai
lei artimas estetizmas. Dailininkė kuria
nenusakomą būseną, kai be konkretaus
šviesos šaltinio išgaunamas koncen
truotas jos švytėjimas.
Ankstyvosiose Stančikaitės litografi
jose tapybiški šviesokaitos efektai pagrįs
ti monochrominio piešinio kontrastais.
Kūrėjos individualumas ir subjektyvios
nuotaikos palaipsniui vis ryškiau įpras
minamos per šviesos ir spalvos sinte
zę. Pirmą kartą papildomą tonavimą
dailininkė išbandė diptike „Rūsti šviesa“
(1982). Šalta gelsva spalva suteikė kūri
niui santūraus atšiaurumo. Intensyvesnės
spalvos, prislopinti rusvų ir gelsvų atspal
vių deriniai atsirado apie 1990-uosius.
Išau
gusį menininkės susidomėjimą
spalva ir naujos raiškos paieškas liudija
kūriniai, spausdinti ant spalvoto popie
riaus (ciklas „Sąskambiai“, 1996; „Švel
nus prisilietimas“, „Smilgos vėjyje“, abu
1999). Kiek vėliau gimė subtilus rudų
susiliejančių atspalvių ciklas, sukurtas

mišria technika „Erdvės pojūtis“ (2001).
Labiausiai prie tapybinės raiškos priartė
jo ciklas „Rudens ženklai“ (2002). Kiek
vienas didelio formato lakštas atspaustas
iš kelių klišių, o išgautas rusvai gelsvų bei
ochros atspalvių derinys žavi subtiliais
pustonių niuansais. Cikle dailininkė įkū
nijo ir auksinį šilto rugsėjo švytėjimą, ir
stingdančios rudeniškos šalnos aštrumą
bei darganos žvarbą.
Tolydžio stiprėjantis spalvos po
reikis nuosekliai vedė tapybiškumo link.
Ilgus metus dailininkė buvo ištikima
klasikinėms grafikos technikoms, tačiau
XXI a. pradžioje jos kūrybinį arsena
lą išplėtė tapyba. Motyvų, ženklų ar jų
fragmentų vaizdavimas iš dalies nulėmė
ir kūrinių koloritą cikle „Su šviesa“
(2005–2007). Dailininkė operuoja vos
kelių artimų šiltų spalvų niuansais. Gels
vai rusvos, žalsvos, prigesintos ochros ir
pilkšvų atspalvių dėmės formuoja drobė
se jaukią ramiai srovenančią šviesą.
Lesiruotės šiose drobėse išsaugo
spalvos peršviečiamumą: dažų sluoksnis
be galo plonas, potėpis – vos juntamas,
virtuoziškai „nutekinantis“ pustonių
persiliejimus. Asketiški spalviniu po
žiūriu tapybos kūriniai užburia specifi
niu vidiniu švytėjimu, kurio įkūnijimas
buvo ir liko menininkės siekiamybė.
Vėlyvuosiuose Stančikaitės kūri
niuose, ypač piešiniuose, akivaizdus dė
mesys baltiškosioms kultūros šaknims.
Runos, ornamentų nuotrupos, pagoniš
kų antkapinių krikštų siluetai – praeities
kultūrų pėdsakai dailininkei tapo nauju
įkvėpimo šaltiniu. Simboliški vaizdiniai,
kaip daugiabalsės fugos gijos, susipina,
dengia vienas kitą. Čia įtaigiai jungiasi
menininkės gaivališkumas ir apgalvota
elementų struktūra.
Dailininkės kūrybos raidai būdin
gas plastinių ieškojimų nuoseklumas. Jos
meninę logiką nulėmė interesų koncent
ravimas į naujas kūrybines strategijas ar
technikos pasirinkimą.
B. Stančikaitė, nenaudodama šiuo
laikinių medijų, sugeba išvengti mono
tonijos ar pasikartojimo. Ji balansuoja
tarp konstruktyvaus minimalizmo ir
jausmingumo, slypinčio naratyvo užuo
mazgose. Pagrindinis įkvėpimo šaltinis
menininkei buvo ir liko gamta, kurios
transformacijų amplitudė svyruoja nuo
realistinio piešinio iki abstrakcijos. Ypač
jautrus ir estetiškas subjektyvių būsenų
vizualizavimas yra išskirtinis šios daili
ninkės kūrybos braižas.
Paroda NDG veiks iki kovo 20 dienos.
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Galutinis žodis priklauso Vilniaus
Kai LDS pradėjo prieštarauti nuo
savivaldybei
monei dėl mažų skulptūrėlių didinimo,
organizuojamus konkursus, ten stato
skulptūras iškiliems Lietuvos žmonėms,
gauna aukščiausius įvertinimus sniego,
ledo, smėlio skulptūrų konkursuose ir
festivaliuose. O Lietuvoje jiems leidžia
ma kartą per metus sudeginti šiaudų
skulptūras“, – ironizavo prof. Dalia
Matulaitė. – „Reginys didingas. Ir nie
ko daugiau. LDS garbės reikalas padėti
susivokti mūsų valdžiai ir visuome
nei, – jeigu tauta nesubrandina Perik
lio, tai Fidijas neatsiras. Jeigu aukštojoje
visuomenėje nebus pakankamai galios
mūsų neišlavintai valdininkijai įtikinti,
tai talentingi žmonės Lietuvoje niekada
nerealizuos savo idėjų ir sumanymų.“
Profesorės D. Matulaitės nuomo
ne, Lietuvos dailininkų sąjunga papras
čiausiai privalo apginti savo poziciją ir
nedelsiant viešai paskelbtame konkurse
pakviesti dalyvauti visus skulptorius ir
architektus.

Apie jokius didinimus – nė kalbos
„Mūsų inicijuojamas konkursas
daromas ne tam, kad būtų panaudotas
ginčams spaudoje prieš kitus sumany
mus“, – neseniai piktinosi skulptorius
Leonas Pivoriūnas.

praėjo kone metai. Jau buvo galima
seniai paskelbti konkursą ir net išrinkti
nugalėtoją.
Norėdamas užkirsti kelią ginčams,
Leonas Pivoriūnas pasiūlė sostinės sa
vivaldybės ekspertų pasirinktoje vie
toje, – prie Nacionalinės filharmonijos
pastatyti Gedimino Jokūbonio sukurtą
167 cm aukščio J. Basanavičiaus pa
minklą, kuris jau daug metų eksponuo
jamas filharmonijos patalpose.
L. Pivoriūno iškelta mintis kai kam
pasirodžiusi įdomi ir priimtina, negalės
virsti tikrove. Mirusio skulptoriaus Ge
dimino Jokūbonio dukra Eglė yra auto
rinių teisių paveldėtoja. Ji kategoriškai
atsisakė leisti didinti tėvo sukurtą skulp
tūrą. Taip pat ji nemato jokios prasmės
kamerinio darbo išnešti į viešąją erdvę,
kuri tam nėra pritaikyta. „Aš prisimenu,
kaip tėtis darė šią skulptūrą uždarai erd
vei, filharmonijos interjerui, kuriame ji
dabar stovi. Todėl kitaip ir negali būti.
Rapolo Jakimavičiaus kūrinys tikrai ne
tinkamas didinimui, bet nereikia vietoje
jo imti mano tėčio darbo“, – savo nusi
statymą patvirtino E. Jokūbonytė.
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Sustabdyto laiko salos
Agnė Šemberaitė – gerai žinoma keramikė, kurios kūrybinis amplua
yra ganėtinai platus. Menininkė kuria mūsų kasdienybę puošiančius
objektus ir visada stebina kūrybiniais atradimais bei netikėtomis istorijomis, rakursais, mintimis. Personalinėse, grupinėse parodose eksponuoja išsiskiriančius stilistiškai, intriguojančiomis istorijomis, mįslėmis,
nostalgiškais sentimentais arba šmaikščiomis replikomis prisodrintus
objektus, kurie priverčia ne vieną susimąstyti arba nusišypsoti.
VA I D I L U T Ė B R A Z A U S K A I T Ė L .

Demonstruota paroda „Akademi
jos“ galerijoje – yra keramikės ilgai
brandintų kūrybinių sumanymų rezul
tatas. Sukurti šią kolekciją užtruko ne
vienerius metus, tai – akivaizdus min
ties ir kasdienio darbo santarvės vaisius.
Prieš keletą metų, pamačius pir
mus Agnės Šemberaitės objektus,
sukurtus ciklui „Sustabdytas laikas“,
kilo asociacija, kad tai „prisiminimų

salos“, mažytės salos, plūduriuojančios
neapibrėžtame laike ir erdvėje, minia
tiūriniame vandenyne, kur menininkė
įkurdina po vieną, jos atmintyje nepa
simetusį, prisiminimą, vaizdinį, brangų
jos sielai, širdžiai ir jausmams.
Tose, mažai apgyvendintose
„prisiminimų salose“, dailininkė įkurdi
na po medį, suolą, lieptą, nedidelį gojų,
namelį ir save, savo draugus, tėvus ar
net senelius, tarsi išnyrančius iš vis dau
giau materialių detalių prarandančios
atminties, sąmonės ir pasąmonės lauko.
Tikriausiai visos tos objektų salos
turi materialius pavidalus, kurie buvo
užfiksuojami fotoaparatu, saugomi
skaitmeniniame lauke arba darbinia
me stalčiuje, bet tai tikrai ne reporta

Agnės Šemberaitės darbai iš ciklo „Sustabdytas laikas“ (2013–2016 m.)

Recenzija
žai ar atgiję kelioniniai sentimentalūs
atvirukai, tai sustabdyto laiko salos,
kuriose tarsi atgyja trimačiu pavidalu
ne prisiminimų materialūs vaizdai ir
istorijos, o pojūčiai, potyriai, kurie ap
lankė tuo metu, prie to kalno, medžio
ar ežero pakrantėje.
Taip, mes galime atpažinti šiose
skulptūrose ir pačią Agnę, ir jos drau
gus, artimiausius žmones, bet ne čia
glūdi šių jautrių objektų žinia. Žinia
mums siunčiama apie nepakartojamas
akimirkas, kurias reikia prisiminti ir
kurių negalima įkalinti užmarštyje, tik
skaitmeninėse laikmenose ar fotografi
jų popieriuje, nes jos nusipelno atgyti ir
trimačiuose „paveiksluose“, skulptūrė
lėse, kur prisiminimų salose apsigyvena
sustabdytas laikas.
Nagrinėjant Agnės Šemberaitės
kūrybą, neužtenka užsiminti vien tik
apie prasminį skulptūrų lauką, fabulą,
Agnei taip pat yra labai svarbus ir ma
terialusis objektų pavidalas, medžiagiš
kumas, spalva, tekstūra bei faktūra.
Ciklo „Sustabdytas laikas“ darbai
buvo kuriami ne vienerius metus, per
tą laiką Agnė Šemberaitė eksperimen
tavo su medžiagomis ir technikomis.
Darbai sukurti, naudojant porceliano,
akmens mases, baltą, juodą molį, degti
elektriniu, dujiniu, malkiniu, raku bei
redukciniu degimu, todėl ir vėl nustebi
na žiūrovą ne tik nostalgiškomis, jaut
riomis egzistencijos įžvalgomis, bet ir
technine išmone, turtingomis spalvų,
medžiagų dermėmis bei eksperimen
tiniu perfekcionizmu.

Nuomonė

Kokį turėsime paminklą Jonui Basanavičiui?
Skulptorius
LEONAS PIVORIŪNAS

Jau pusmetį vyksta ginčai, kur
pastatyti paminklą Jonui Basanavičiui,
bet jokių minčių apie paminklo meniš
kumą, jo įtaigą negirdėti. Nacionalinio
dailės muziejaus direktorės ponios
B. Kulnytės paskleista mintis, kad rei
kia statyti Rapolo Jakimavičiaus eskizi
nį pamąstymą Basanavičiaus tema pri
pratino skaitytojo akį ir klausą, ir tapo
vyriausybės įgaliotiems valdininkams
neginčijama nuostata, jog tai vieninte
lis teisingas sprendimas. Ir vyriausybės
valdininkai, kuriems paskirta rūpin
tis paminklo pastatymu, ir muziejaus
valdininkai, saugantys minėtą eskizą
savo fonduose, net nenori prisiminti,
jog paminklus J. Basanavičiui kūrė ir
Rimantas Daugintis, ir Gediminas Jo
kūbonis, ir Antanas Žukauskas, kurio
J. Basanavičius įgyvendintas ir didingai
puošia Vilkaviškio aikštę, o G. Jokūbo
nio kūrinys, išlietas iš bronzos, primena
kiekvienam filharmonijos lankytojui,
jog joje buvo paskelbtas Lietuvos ne
priklausomybės aktas.
Įpareigotieji valdininkai net nepa
geidauja pasvarstyti kurio iš jau sukur
tų paminklo modelių, jį realizuojant,
reikėtų pagerbti Lietuvos nepriklauso
mybes patriarcho atminimą. Keista
suvokti, kai renkamasi vieną iš vieno –
tai yra R. Jakimavičiaus 25 cm aukščio
eskizinį pasvarstymą.
Valdžios valdininkai teigia, jog
pinigų J. Basanavičiui nėra, gi tuo pat
metu ruošiasi didinti R. Jakimavičiaus
eskizą 15–20 kartų.
Kiekvienas skulptorius, architek
tas, sukūręs panašaus dydžio paminklą,
gali patvirtinti, kad tokios apimties ob

jekto kaina siektų per 200 tūkst. eurų.
O eskizo didinimas be autoriaus prie
žiūros ir dalyvavimo keistų autorys
tę. Autoriumi taptų – didintojas, o ne
eskizo sumanytojas. Taigi R. Jakimavi
čiaus vardo deklaravimas, šiuo atveju,
tėra priedanga neįsigilinusio piliečio
dezorientavimui, siekiant jo pritarimo
peršamai idėjai.
Yra įprasta, kad meninius klausi
mus sprendžia profesionalai dailininkai,
architektai. Jie nutaria koks, bus dydis,
medžiaga, objekto meninės savybės,
o valdininkai ieško ir skiria lėšas pa
minklui įgyvendinti.
Valdininkų iniciatyva sukurti
Labdaros paramos fondą (LPF) Lietu
vos 100 metų jubiliejui finansuoti yra
sveikintina. Paskelbtame fondo projekte
yra išvardyti garbingi Lietuvos kultū
ros asmenys, kurių vardu bus ieškoma
lėšų visame lietuviškame pasaulyje. O
surastomis lėšomis finansuojamas ir
Lukiškių aikštės monumento įgyven
dinimas, ir J. Basanavičiaus paminklo
pastatymas, ir kiti Lietuvos šimtmečio
jubiliejaus renginiai.
Vyriausybės rūmuose tikimasi, jog
LPF išspręs lėšų „trūkumo“ klausimą,
nes, kaip teigiama, Lietuvos Valstybės
Šimtmečio iškilmėms lėšų nėra..! Bet
tuo pačiu metu nutylima, jog Lietuvos
pirmininkavimui Europos Sąjungai, tru
kusiam tik šešis mėnesius, buvo paskirta
220 milijonų litų. Kyla klausimas – ar
Lietuvos šimtmetis ne toks svarbus?
Taigi, ar lėšų nėra, ar jų nenorima
duoti? Stebint visą 100 metų jubiliejaus
vangų rengimą, lėšų renginiams nebuvi
mą, norą Lukiškių aikštę paversti rekre
acine poilsiaviete, paminklui J. Basana
vičiui pritaikyti kažką iš muziejų fondų,
peršasi mintis, jog Lietuvos šimtmečio

jubiliejų stengiamasi suniveliuoti suren
giant vieną, kitą teorinę konferenciją,
keletą eitynių su ąžuolo girliandomis,
dainų šventę, o vietoje tautos namų su
remontuoti sporto rūmus ir nesukurti
nieko, kas galėtų priminti mums pa
tiems ir ateinančioms kartoms Lietuvos
kovas ir kančias kelyje į valstybingumą,
kelti pasididžiavimo jausmą praeitimi
ir dabartimi.
1918-tų metų vasario 16 dieną
Jonas Basanavičius paskelbė visam pa
sauliui, jog Lietuva tampa laisva, nepri
klausoma valstybe.
Taigi 2018-tų metų vasario 16 die
ną privalome atidengti paminklą Jonui
Basanavičiui.
Šiuo klausimu tarėsi Lietuvos daili
ninkų sąjungos dailininkai. LDS Taryba,
atstovaujanti visų Lietuvos dailininkų
interesams, tvirtai nutarė, kad J. Basana
vičiaus paminklui vyriausybės įgalio
tinių ir muziejų valdininkų parinktų
eksponatų panaudojimas negalimas.
Tik profesionalių Lietuvos skulpto
rių, architektų sukurtas ir kompetentin
gos, profesionalios žiuri konkurso metu
atrinktas, Jono Basanavičiaus paminklas
gali būti realizuojamas ir eksponuoja
mas viešoje miesto erdvėje.
Todėl negaiškime laiko! Lietuvos
kūrėjai pasiruošę sukurti didingą, įtai
gų paminklą Jonui Basanavičiui. O vy
riausybės įgaliotiniams nereikia ieškoti
„štreikbrecherių“ skulptorių gretose,
nesilaikančių profesinės etikos.
Beje, kalbėdamas su vienu kitu
Lietuvos paramos fondo sąraše esančiu
garbingu vyru, sužinojau, jog su jais ne
sitarta ir apie savo dalyvavimą jie girdi
pirmą kartą. Kokiais metodais dirbate,
vyriausybės valdininkai?

Iš menininko dirbtuvių

Studijų studija: Eimutis Markūnas
Daugelis studijų yra savotiški meno muziejai, specifiniai Pasaulio Meno Galerijos skyriai arba Įsivaizduojamojo Meno muziejaus (pasak André Malraux) filialai – deja, daugeliu atvejų žiūrovams jie yra
nematomi. Todėl pagrindinė šios studijos (tęstinio tekstais ir fotografijomis pagrįsto reportažinio darbo,
startavusio dar 2010 metais ir publikuoto keliose internetinėse svetainėse, taip pat asmeniniame blog’e –
hurdada.blogspot.com) apie studijas misija yra žiūrovams ir skaitytojams bent šiek tiek praskleisti uždangą į menininkų darbo vietas. Koks yra viso to tikslas? Kartais darbinė menininko aplinka, būdama
kuo tikriausiu psichologiniu ir estetiniu jo portretu, geriau paaiškina autoriaus intencijas bei tikslus.
Pasakymas „studijų studija“ nereiškia jokio išdidinimo – tai dirbtuvių analizė. Telieka padėkoti tiems
menininkams, kurie sutiko pasidalyti asmeninėmis savo erdvėmis.
VIDAS POŠKUS

Eimučio Markūno studija. Plakatų siena.

Vido Poškaus nuotr.

Pas Eimutį Markūną iš Arūno Vait
kūno studijos (pačiame Kauno centre,
su vaizdu į raudonąją Katedrą) vykome
vadovaudamiesi Aušros Vaitkūnienės
kruopščiai nubraižytu planeliu. Pagal
vojau, kad čia esama kažkokio simbo
lizmo – skirtingi ir įvairūs Kauno eks
presionizmo (bei neoekspresionizmo)
aspektai, avatarai, autoriai. Tą nujautimą
stiprino Šarto katedros labirinto konfigū
racija besisukanti brėžinio trajektorija.
Telefonu aiškinomės, kur tiksliai
turėtų būti Eimučio studija (jis paskui sa
kys, kad net ne visi viską žinantys Kauno
taksistai suranda jo rezidenciją), ir meni
ninkas nurodė, kad kaip orientyras galėtų
būti restoranėlis, pavadinimu „Dykumų
liūtas“. Nusijuokėme, nes ir pats E. Mar
kūnas savo vešliomis garbanomis yra
panašus į dykumų ir žvėrių karalių. Savo
prigimtinį aristokratizmą pats dailininkas
pagrįs giminės bajoriškumu.

Pasirodo, kad privilegijuotą jo
statusą protėvių dokumentais yra patvir
tinęs dar šlovingasis karalius Zigmantas
Vaza XVI amžiaus pabaigoje. To liudi
jimas – prie namų ant aukšto flagštoko
plevėsuojanti vėliava su šeimos giminės
herbu, pačioje studijoje – ant sienos
prikabinta dokumentų kopija.
Eimutis yra labai draugiškas ir ener
gingas žmogus. Tartum tai patvirtinda
mas šeimininkas mus pasitiko mojuo
damas kastuvu ir nepaisydamas mūsų
protestų bei įtikinėjimų, jog ir taip įveik
sime snieguotas namo pakopas: „Jums
čia truputėlį sniegą nuo laiptų nukasiu!“
Bet pakalbėkime apie Menininką ir
jo Studiją.
Eimutis Markūnas yra įvairiapusis
kūrėjas. Natūralu, kad tai atsispindi jo
darbinėje erdvėje, išskaidytoje į dvi vieną
visumą sudarančias studijas: Žemutinę
ir Aukštutinę (skamba beveik kaip pilys,
bet gal tai ir tinka liūtą primenančiam
menininkui?).

Apačioje E. Markūnas dirba kaip
stiklo ir vitražo meistras. Iš kelių ma
žesnių kambarėlių, esančių cokoliniame
aukšte, sudarytoje laboratorijoje vyksta
sudėtingos cheminės ir estetinės pro
cedūros. Sudėtinga net nupasakoti dar
komplikuotesnius procesus ir kuri – su
įvairių medžiagų maišymu(si), absorb
cija, lydymusi, jungimusi ar plastika bei
vaizdu susijusi reakcija bei jų grandi
nės – yra sudėtingesnė. Pirmajai reikia
daugybės medžiagų ir agregatų (nuo pig
mentų, chemikalų iki kepimo krosnelių
ar – centrifugų), antrajai – prigimtinių
meninių savybių, kūrybinio tempera
mento ir aistros. Regis, jog E. Markūnui
netrūksta nei to, nei kitko.
Aukštutinė E. Markūno studija yra
daugiau susijusi su kitomis šio meninin
ko kūrybinėmis strategijomis. Čia, visų
pirma, tapoma (o Eimutis tapo ant visko,
kas turi bent kokį plokščią paviršių – nuo
žmogiško kūno iki gofruotos skardos).
tęsinys 6 psl. →

Inspiracijos iš emocinio bagažo
„Mano kūrybą inspiruoja gamta, žmogaus ir gamtos santykis. Gamta gyvenimui suteikia jėgos ir energijos, harmoningai sujungia su aplinka. Nuo mažos
smiltelės ar jūros lašo iki begalinio dangaus ir kalno keteros“, – sakė tapytoja
Lionė Grigaliūnaitė, atidarydama savo parodą sostinės Pylimo galerijoje.
Jos paveiksluose dominuoja dan
gus, žemė ir vanduo. Prisipažįsta, kad
labiausiai mėgsta tapyti pleneruose.
„Tada turiu galimybę nuodugniai
įsigilinti į vietovę, kurioje esu. Taip su
sipažįstu su Šakiais, Mažeikiais, Ignali
na, Kupiškiu, Kernave, su gražiausio
mis Lietuvos vietovėmis. Tačiau nepuo
lu iš karto jų tapyti. Kaupiu emocinį
,,bagažą“ ateičiai.
O tada panaudoju savo abstrak
cijose. Esu labai laiminga, kad pasi
rinkau tapybą. Tai tikroji prabanga –
dvasios prabanga. Kai pradedu tapyti,

Lionė Grigaliūnaitė. „Melancholija“.

laikas lekia strimgalviais. Visa pasine
riu į profesines problemas – spalvines,
kompozicines, linijos, nuotaikos.
Tos problemos gali būti labai ma
žos, bet – žiūrėk – jau ir temsta... Pasau
lis toks gražus, tik spėk aplink dairytis
ir gyventi tuo“, – L. Grigaliūnaitė pra Kepurė kairėje priklausė Antanui Samuoliui.
Stiklo spalvų paletė.
skleidžia savo darbo paslaptį, kurioje ir
gimė paroda „Pagauti vėją“. Ir priduria,
kad gyvenimo prasmės, karo, terorizmo
problemų savo kūryboje nesprendžia, –
palieka tai kitų profesijų atstovams. Dailininkų sąjungos galerijoje (Vokiečių g. 2), veikianti tapytojo ir restauraGyvenimas jai yra gražus ir dosnus.
toriaus Daumanto Tomo Pilipavičiaus tapybos paroda „Vilniaus vedutos“
sulaukė didelio susidomėjimo.
„Dailėraščio“ inf.
Veduta (it. „vaizdas“) – tai peiza plačių meninių ieškojimų lauką peizažo
žo rūšis, dailės kūrinys, vaizduojantis žanrui suteikia skirtingų meno šakų iš
miestą, jo fragmentą ar atskirus pastatus. manymas, istorijos pažinimas, gamtos
D. T. Pilipavičiaus vedutos – tai atsimini mokslai. Lietuvos sostinės suvokimas
mai iš praeities, pasakojimai apie Vilnių per paveikslus gali prisidėti prie idėjos,
ir šiuolaikinės realybės refleksijų visuma. kad darni visuomenės sandara įžvelgia
Miestovaizdžio egzistavimas pa ma tik suvokus bendrą harmoniją tarp
veiksluose, kai susilieja profesionaliojo nepriklausomų ir skirtingų objektų,
meno įtakos ir realizmo principai, da kurių apstu Vilniuje. „Postmodernia
bartyje nėra dažnas. Universalumo ir me kontekste pateikiamos mechanizmų

Vilniaus vedutos

Lilijos Valatkienės nuotr.

Vido Poškaus nuotr.

Atgarsiai

griūtys dažnai yra perdėm sureikšmintos,
lyginant su žmogiškosios savasties prob
lemomis, dvasinėmis deformacijomis ar
istorine užmarštimi. Visa, kas geriausio
sukuriama civilizacijose, pirmiausia yra
žmogaus dvasios nuopelnas, o tik po to
savo vaidmenį atlieka mechanizmų ir
technologijų priedėlis“, – teigia parodos
autorius.
D. T. Pilipavičiaus paroda „Vilniaus
vedutos“ Dailininkų sąjungos galerijoje
vyks iki kovo 19 dienos.
„Dailėraščio“ inf.

Daumantas Tomas Pilipavičius. Fragmentas iš „Vilniaus vedutų“.
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Studijų studija:
Eimutis Markūnas
Didžiąją kelių susijungiančių kambarių dalį ir su
daro tapybos aktui / ritualui, performansui skirti
reikmenys (molbertas, dažai, skiedikliai, teptukai)
ir paveikslai (ant grindų, kampuose, net palubėje),
taip pat erdvė. Technologinis-vizualinis (o ir takti
linis) eksperimentavimas yra ne tik „vitražinės“, bet
ir „molbertinės“ E. Markūno tapybos stimulas. Šis
menininkas eksperimentuoja nebijodamas generuo
ti idėjas, manipuliuoti jomis, veikti žiūrovą ir patį
save. Užtenka dar priminti, jog E. Markūnas kuria
ir instaliacijas, performansus, videofilmus ir viską,
ką gali aprėpti kūrybingo žmogaus energija. Kaip tik
toks ir yra Eimutis.

Portretas iš kelių akcentų:
• Siena su personalinių ir grupinių (vis dėlto
E. Markūnas priklausė legendinei grupei „Angis“)
parodų plakatais – kai kurie iš jų jau tapę senosios
tipografijos eksponatais.
• Priešinga siena su Antano Samuolio kepure
ant vinies. Kaip papasakojo pats Eimutis, garsio
ji Samuolio Geltonoji moteris – tai jo močiutės
pusseserė. Tad E. Markūnas yra ypatingas ne tik
giminystės, bet ir meniškumo kilme. Jame pulsuo
ja arsinė dvasia.
• Respiratoriai net keliose vietose (pats autorius
papasakojo istoriją, kaip stipriai apnuodijo organiz
mą visokiais menui būtinais chemikalais).
• Juodai dažytas Wehrmachto šalmas, kuriame
E. Markūno senelis maišydavo kalkes norėdamas
pavasarį balinti vaismedžius.
• Kardas, su kuriuo Eimutis atliko samurajišką
kėdės kirtimo / kapojimo performansą.
• Istorija apie tai, kaip E. Markūnas dalyvavo
(būdamas dar ne tokiu ir vyresniu mokyklinuku)
Kalantinėse – kaip tik nuo tų laikų ilgi plaukai me
nininkui tapo vidinės ir išorinės laisvių atributais.
• Žinoma, pasakojimai apie Kampą.

mūsų šaliai svarbias datas. Atsižvelgiant į 2016 m.
istorinių įvykių kalendorių, projektui buvo atrink
tos Emilijos Pliaterytės 210-ųjų gimimo metinių
bei įžangos į 2018-ųjų metų Lietuvos šimtmečio
minėjimą temos. Šiame projekte šimtmetis bus
reprezentuotas per karaliaus Mindaugo, karalienės
Barboros Radvilaitės, Vytauto Didžiojo, Šv. Kazi
miero, Lietuvos globėjo, ir kt. personalijas moks
leivių piešiniuose.
Projekto tikslinė grupė – Lietuvos vaikai ir jauni
mas. Šis projektas skirtas edukuoti, skatinti ir
plėtoti jų kūrybiškumą bei tautiškumą. Pirmoji
projekto dalis – „Laisvės angelas Lietuvos vaikų
širdyse“ – tai vaikų piešinių konkursas, rengiamas
mokymo įstaigose visoje Lietuvoje. Konkurso metu
mokyklose bus piešiami projekto „Mano Lietuva“
temoms dedikuoti darbai, kurie dalyvaus atranki
nėje parodoje. Projekte dalyvauja Vilniaus lopše
lio-darželio „Vilnelė“, Vilniaus Emilijos Pliaterytės
progimnazijos, Kėdainių dailės mokyklos, Šiaulių
Gegužių progimnazijos, Panevėžio r. Paįstrio Juozo
Zikaro gimnazijos, Panevėžio Juozo Balčikonio
gimnazijos, Kauno Šv. Kazimiero progimnazijos
auklėtiniai. Iš kiekvienos mokyklos bus atrinkta po
3 laureatus dalyvauti bendroje keliaujančioje pa
rodoje „Mano Lietuva“. Ši paroda (antroji projekto
dalis), kartu su dailininkės Emilijos Taločkienės
personalinės kūrybos ekspozicija, bus surengta
Vilniaus rotušėje, Kėdainių bei Panevėžio dailės
galerijose. Projekte dalyvauja 100 vaikų iš 7 Lie
tuvos mokymo įstaigų.

VII TARPTAUTINĖ AKVARELĖS PARODA
„AQUABIENNALE 2016“

Kovas

„Aquabiennale 2016“ – tai septintoji akvarelės
bienalė, rengiama Petrozavodske. Dalyvauja me
nininkai iš Rusijos ir viso pasaulio. Projekto tiks
las – puoselėti akvarelės meną, tyrinėti dabartinę
situaciją. Paroda vyks: 2016 m. spalio 28 d.–2016 m.
gruodžio 4 d. Kiekvienas dalyvis pateikia darbus, su
kurtas per pastaruosius dvejus metus (2015–2016).
Nedidelis kitų technikų panaudojimas leistinas, bet
pirmenybė grynai akvarelės technikai. Kūrinių
dydis – ne didesnis nei 60 ×70 cm. Registracijos
mokestis – 17 USD. Įmoka gali būti atliekama per
„Western Union“. Siunčiant pridedama rusų arba
anglų kalbomis užpildyta ir autoriaus pasirašyta
Paraiškos forma (LDS tinklalapio skiltyje KON
KURSAI). Parodos koordinatorė – Natalia Egorova,
Petrozavodsk, Russia. Paraiška su nuotraukomis
siunčiami adresu: gvzptz.neg@gmail.com.

Mindaugas MILINAVIČIUS 1936 03 01 – 80 metų

Paraiškos priimamos iki 2016 m. kovo 31 d.

Jolanta Vilija GALDIKAITĖ 1961 03 02 – 55 metai

Daugiau informacijos: cultur@sampo.ru arba
LDS tinklalapyje www.ldsajunga.lt

LDS narių jubiliejai

Jolanta GEGELEVIČIŪTĖ 1966 03 02 – 50 metų

Janina DŽERVUTĖ 1946 03 10 – 70 metų
Alvyra MIZGIRIENĖ 1946 03 10 – 70 metų

15-OJI KASMETĖ MAŽOSIOS GRAFIKOS
PARODA „LESSENDRA 2016“
BULGARIJOJE

Raminta ŠUMSKYTĖ 1966 03 12 – 50 metų

Paroda organizuojama šiuolaikinio meno projektų
galerijoje „Lessendra“ Sofijoje, Bulgarijoje.

Remigijus KRIUKAS 1961 03 14 – 55 metai

Paraiškos priimamos iki 2016 m. kovo 31 d.

Ona Danutė JEDZINSKIENĖ 1936 03 15 – 80 metų

Norintys dalyvauti turi pateikti iki 3 originalių
darbų, sukurtų 2015–2016 m. Technika neribojama.
Kūriniai turi būti pasirašyti. Popieriaus dydis –
iki 29×23 cm. Kartu su kūriniais pateikiama
užpildyta paraiškos forma (LDS tinklalapio skiltyje
KONKURSAI). Dalyvio mokestis – 50 EUR. Darbus
siųsti registruotu paštu. Kūriniai nerėminami, ant
paketo užrašoma „No commercial value“. Adresas:
LESSEDRA Gallery & Contemporary Art Projects 25,
Milin Kamak Street, Lozenetz,1164 Sofia, Bulgaria.

Gediminas ŠIBONIS 1956 03 15 – 60 metų
Jolanta ŠMIDTIENĖ 1966 03 19 – 50 metų
Milda KAIRAITIENĖ 1956 03 20 – 60 metų
Zinaida VOGĖLIENĖ 1941 03 22 – 75 metai
Bronius BRUŽAS 1941 03 25 – 75 metai
Liucija BANAITIENĖ 1956 03 27 – 60 metų
Gytis Leopoldas VAITKŪNAS 1936 03 27 – 80 metų

Naujienos
EDUKACINIS DAILĖS PROJEKTAS
„MANO LIETUVA“
Pasaulietiškai veikiančios organizacijos Šv. Kazi
miero ordinas viena iš misijų – aktyviai dalyvauti
visuomeninėje, švietėjiškoje, kultūrinėje veikloje.
2015-ųjų pab. LDS ėmė bendradarbiauti su šia
labdaringa organizacija. Bendri interesai skatinti
Lietuvos kultūrą ir puoselėti vertybes bei stiprios
veiklos patirtys lėmė, jog jau anksčiau Šv. Kazimiero
ordino organizuoti vaikų dailės konkursai buvo iš
plėtoti, papildyti ir suformuoti į naują kompleksišką
tęstinį edukacinį projektą.
Šv. Kazimiero ordino ir LDS narė, dailininkė
Emilija Taločkienė, inicijavo idėją pirmąjį ben
drą projektą dedikuoti iškilioms Lietuvos istori
nėms asmenybėms. Skatinant vaikų ir jaunimo
kūrybinę raišką šiuo projektu siekiama įprasminti

Paraiškos priimamos iki balandžio 8 d.
Daugiau informacijos: www.bgallery.info/news.html

7-OJI PASAULIO ŽEMAIČIŲ
DAILĖS PARODA
Žemaičių dailės parodos – Lietuvos kultūrinio
gyvenimo palydovės. Menininkų sambūris, užgi
męs iš siekio puoselėti ir parodyti pasauliui savitą
lietuvių kultūrą, jos raidą kintančiuose visuome
niniuose procesuose, – svarbiausias meno idėjų
generatorius ir transliuotojas. Telkti žemaičių
menininkus pirmasis XX a. ketvirtąjį dešimtmetį
pradėjo visuomenininkas, poetas ir muziejininkas
Pranas Genys. 1938 m. rugpjūčio 25–rugsėjo 5
dienomis Telšių pradžios mokykloje duris atvėrė
„1-oji Žemaičių meno paroda“. Tada 17 autorių
pristatė 115 tapybos, grafikos, skulptūros ir ke
ramikos darbų. Vėliau jau naujai iškilusiuose mu
ziejaus „Alka“ rūmuose žemaičių parodos buvo
surengtos 1940 ir 1943 metais. Mintis apie antrąją
žemaičių dailės parodų laidą gimė Antrosios Ne
priklausomos Lietuvos aušroje. Sąjūdžio įkarštyje
užgimusi mintis kas ketveri metai vienyti po pasau
lį išsibarsčiusius žemaičių dailininkus ir parodyti
jų darbus 1989 m. įsikūnijo į įspūdingą galingai
nuskambėjusią dailės fiestą. 2016 m. vyksianti 7-oji
paroda skiriama Saulės mūšio metams paminėti.
Parodai prašome pristatyti du darbus, sukurtus
ne anksčiau kaip 2012 m. Darbus siųskite arba
atvežkite į Žemaičių dailės muziejų (Parko g. 1,
LT-90117 Plungė, Lietuva), taip pat jie bus pri
imami visuose Lietuvos miestuose, kuriuose yra
Lietuvos dailininkų sąjungos skyriai (Vilniuje, Kau
ne, Šiauliuose, Klaipėdoje, Panevėžyje). Daugiau
informacijos ir anketos formą galite rasti Žemaičių
dailės muziejaus tinklalapyje www.oginski.lt, taip
pat LDS tinklalapio skiltyje KONKURSAI. Infor
maciją katalogui siųsti iki 2016 m. balandžio 1 d.
Darbus pristatyti iki 2016 m. gegužės 1 d. į Žemai
čių dailės muziejų arba Lietuvos dailininkų są
jungos skyrius.

PARODOS

2016 03 01–2016 03 26
VANDUO / INTRO
Jolantos Mikulskytės paroda
2016 03 01–2016 03 26
ŽEMĖ 2.0
Eglės Ruibytės ir Mildos Dainovskytės paroda
LDS parodų salė (Vokiečių g. 4/2)
2016 02 24–2016 03 16
SLAPTOJI PIEŠIANČIŲJŲ DRAUGIJA
Piešinių paroda

KAUNAS
Galerija „Meno parkas“ (Rotušės a. 27)
2016 02 26–2016 04 04
LAIKO ŽENKLAI
Tarptautinis Lietuvos ir Lenkijos projektas
2016 03 09–2016 04 02
NYKSTANTYS VAIZDINIAI II
Arūnės Tornau tapybos paroda

KLAIPĖDA
„Klaipėdos galerija“ (Bažnyčių g. 6)
2016 02 12–2016 03 09
TEKSTILĖ. KALIGRAFIJA
Zitos Inčirauskienės paroda
2016 03 10–2016 04 07
Romo Klimavičiaus tapybos paroda
„Klaipėdos galerijos“ filialas,
„Herkaus“ galerija (H. Manto g. 22)
2016 02 18–2016 03 23
Sergey Lysij paroda
2016 03 24–2016 04 21
Dalios Skridailaitės tapybos paroda

PANEVĖŽYS
Galerija „XX“ (Laisvės a. 7)
2016 03 04–2016 03 22
DŪMAS
Ramūno Grikevičiaus tapybos paroda
2016 03 24–2016 04 12
SODAS MIŠKAS
Rūtos Spelskytės paroda

In memoriam

Vilnius

Veronika ŽUKIENĖ 1941 03 04 – 75 metai
Violeta SVERDIOLIENĖ 1956 03 08 – 60 metų

turi būti pridėtas lipdukas su kūrinio rekvizitais.
Su kūriniais siunčiama užpildyta paraiškos forma
(LDS tinklapio skiltyje KONKURSAI) bei registra
cijos mokesčio patvirtinimas. Dalyvio mokestis –
50 EUR. Įmoką atlikti per PAYPAL sistemą, adresu
baru@beige.ocn.ne.jp.

Paroda „Lessendra“ galerijoje vyks 2016 m. birželio
15 d.–rugpjūčio 31 d. Darbai bus grąžinami per
penkis mėnesius nuo parodos uždarymo.
Daugiau informacijos:
www.lessedra.com/entry.php?d=conditions

TARPTAUTINĖ MAŽOSIOS GRAFIKOS
PARODA „TOKYO – KYOTO – OSAKA“
Parodoje pristatomi šiuolaikinės mažosios grafi
kos kūriniai iš viso pasaulio. Parodos numatomos
Tokijuje, Kiote ir Osakoje. Aukso medalio laimė
tojas turės galimybę surengti personalinę parodą
Japonijos sostinėje. Paroda veiks 2016 m. liepos–
rugsėjo mėnesį „B gallery“. Norintys dalyvauti turi
pateikti ne daugiau kaip 2 darbus. Darbai turi būti
originalūs, sukurti per pastaruosius trejus metus.
Grafikos technikos neribojamos, kūriniai privalo
būti pasirašyti ir numeruoti. Kūriniai, apdovanoti
kituose konkursuose, nebus priimami. Popieriaus
formatas – ne daugiau kaip 210×297 mm. Paveiks
lėlio dydis šiame formate neribojamas. Kitoje pusėje
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Galerija „Arka“ (Aušros Vartų g. 7)
2016 03 16–2016 04 05
TAPYBOS DIALOGAS
Tarptautinė Rusijos, Lenkijos, Lietuvos,
Baltarusijos menininkų paroda.
CLOSE TO NATURE (Norvegija).
Kuratorė – Hanne Hermann. Menininkės:
Hanne Hermann, Torild Rødland, Eva Laila
Hilsen, Solvi Strand
KETURIOS PUSĖS
Ričardo Vyšniausko paroda (tapyba, skulptūra)

Tekstilininkė Angelė Elena DAUKNIENĖ
(1931 05 03–2016 02 11)

Pamėnkalnio galerija (Pamėnkalnio g. 1)
2016 03 04–2016 03 26
PELARGONIJA
Andriaus Zakarausko paroda
2016 03 30–2016 04 20
PARALELINIS LAIKAS
Eglės Ulčickaitės paroda
Dailininkų sąjungos galerija (Vokiečių g. 2)
2016 02 24–2016 03 19
VEDUTOS
Daumanto Tomo Pilipavičiaus tapybos paroda
2016 03 18–2016 04 01
Dalios Gentvainytės keramikos paroda

Skulptorė, pedagogė Birutė KASPERAVIČIENĖ
(1941 05 10–2016 02 20)

Šv. Jono gatvės galerija (Šv. Jono g. 11)
2016 03 02–2016 04 02
STAINED GLASS OBJECTS 33
Artūro Rimkevičiaus stiklo meno paroda
Galerija „Kairė-dešinė“ (Latako g. 3)
2016 03 01–2016 03 26
TARPINĖ STOTELĖ
Vytenio Tolučio paroda

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
www.ldsajunga.lt
www.facebook.com/lietuvosdailininkusajunga

