KNYGOS

Juozas Adomonis. V., 2011
Sudarë Juozas Adomonis, Danutë Zovienë
Leidyklos artseria iðleistas monografinis albumas,
kuriame pirmà syká taip plaèiai ir iðsamiai pristatoma þymaus keramiko, kritiko, teoretiko ir pedagogo, VDA profesoriaus pastarøjø keliø deðimtmeèiø kûryba. Knygoje publikuojamos per ðimto
darbø fotografijos, J. Adomonio apmàstymai apie
ðiuolaikinæ keramikà ir prisiminimø fragmentas,
rinktinë dailininko bibliografija, svarbesniø kûriniø
sàraðas, pluoðtas dokumentiniø nuotraukø.
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Vytautas Mockaitis
1958 11 18 – 2011 02 24
Iðëjo VDA Telðiø fakulteto Metalo plastikos
katedros vedëjas, metalo skulptorius, medaliø
kûrëjas ir juvelyras Vytautas Mockaitis. Kilæs ið
Klaipëdos raj. Saulaþoliø kaimo, 1980–1984 m.
mokësi Telðiø taikomosios dailës technikume,
meninio metalo apdirbimo skyriuje, 1985–1990
m. studijavo Talino dailës universiteto Metalo
meno katedroje. Nuo 1992 m. dëstë Telðiø aukðtesniojoje taikomosios dailës mokykloje, 1994–
1996 m. buvo Metalo skyriaus vedëjas. Nuo
1998 m. VDA Telðiø taikosios dailës skyriaus
(fakulteto) dëstytojas, nuo 2003 m. – docentas,
2004 m. tapo Metalo plastikos katedros vedëju.
vedëju. 1996–1997 m. staþavo Kautokeino
(Norvegija) JUHLS sidabro galerijoje. Nuo
1995 m. buvo Lietuvos dailininkø sàjungos, nuo
2000 m. Tarptautinës medalininkø federacijos
(FIDEM) narys, nuo 2005 m. Lietuvos kalviø
sàjungos garbës narys. Nuo 1990 m. surengë
14 autoriniø parodø, dalyvavo apie 150 grupiniø
parodø. Nuo 1988 m. buvo nuolatinis tarptautiniø medalio kûrëjø stovyklø Telðiuose, respublikiniø, Baltijos meno trienaliø, FIDEM parodø
narys. 2002 m. VDA leidykla iðleido V. Mockaièio parengtus metodinius leidinius „Gintaras
taikomojoje daileje. Projektavimas, morfologija, technologija“ ir „Emalio technika taikomojoje daileje“. Dailininkas kûrë metalo plastikà, medalius, juvelyrikà, skulptûros objektus,
instaliacijas, naudojo geleþá, spalvotuosius,
brangiuosius metalus, didinimo, maþinimo læðius, veidrodþius, vabzdþius, augalus ir jø sëklas.
Iðsiskyrë rûsèia, sunkia, monumentalia, kampuota menine maniera, kurià sunku buvo su
kuo nors supainioti. V. Mockaitis pelnytai buvo
vadinamas vienu aktyviausiø Lietuvos metalo
meno scenos veikëjø. Jo kûriniø turi Lietuvos
dailës muziejus, Þemaièiø muziejus „Alka“
Telðiuose, Þemaièiø dailës muziejus Plungëje,
kolekcininkai Lietuvoje ir uþsienyje.

Jûras Balkevièius
Sodø meno stiliø raida. V., 2010
Dailininkas Martynas Gintalas
Vadovëlis, kuriame pateikiama sodø meno stiliø
raida nuo pat iðtakø iki didþiøjø epochiniø stiliø
susiformavimo. Sodø meno stiliai nagrinëjami
gamtiniø ir topografiniø, socialiniø ir ekonominiø
kultûriniø ir visuomeniniø sàlygø kontekste. Nuosekliai analizuojamos aplinkos ir visuomenës sàlygos, lëmusios jø atsiradimà, pateikiama sodø ir
parkø kompozicinë sandara, atskleidþiama jos idëjinë ir þenklinë prasmë, supaþindinama su kompozicinëmis priemonëmis ir kiekvienam stiliui bûdingais elementais, nagrinëjamai konkretûs istoriniai pavyzdþiai. Tiraþas 500 egz.

Meno idëjø migracija XX a. pradþioje: M.
K. Èiurlionis ir amþininkø kûryba. V., 2010
Sudarytoja Rasa Andriuðytë-Þukienë
Naujas, jau 59-asis „Acta Academiae Artium Vilnensis“ tomas, pasirodantis minint ðimtàsias M. K.
Èiurlionio mirties metines. Rinkinyje publikuojama 2009 m. Nacionalinëje dailës galerijoje vykusios tarptautinës mokslinës konferencijos „Tarp
tylos ir garso: meno idëjø migracija M. K. Èiurlionio ir amþininkø kûryboje“ medþiaga, papildyta
naujomis áþvalgomis ir straipsniais. Tiraþas 300 egz.
V. Jankausko nuotrauka

Trumpai
• Pradeda savo veiklà VDA atviroji dailës, dizaino
ir architektûros mokykla (ADDAM). Ji teiks papildomo mokymo paslaugas norintiems pagilinti ar
praplësti savo teorines bei praktines þinias ávairiose
dailës, dizaino ir architektûros srityse. Baigusieji
ADDAM gaus baigimo paþymëjimà, kuris liudys
kompetencijà stojant á Lietuvos ar uþsienio aukðtàsias dailës, dizaino ir architektûros mokyklas.
ADDA mokykloje moko Vilniaus dailës akademijos dëstytojai pagal VDA Senato patvirtintas
programas. Mokslas ADDAM yra mokamas.
ADDAM direktorë Edita Kavaliauskienë • KAM
ir Lietuvos leidëjø osociacijos surengtame patriotinës knygos konkurse diplomu ávertinta VDA
leidyklos iðleista monografija „Pilënai ir Margiris:
istorija ir legenda“.

Vytautas Valius. Tapyba. V., 2010
Dailininkë Neringa Ratkutë

„Inovacijos“ VDA Dizaino inovacijø centre.
M. Urbanavièaus nuotr.

Vilniaus dailës akademijos leidykla
Dominikonø g. 15, Vilnius 01131; el. p. vidmantasj@inbox.lt

Tai jau antroji þymaus lietuviø dailininko Vytauto
Valiaus (1930–2004) kûrybiná palikimà áamþinanti
knyga. Pirmoji (2009) buvo skirta grafikai ir sienø
tapybai, o ðiame solidþiame albume publikuojami
vertingiausi tapybos darbai ir jø ciklai. Didþiausià
grupæ sudaro kûriniai lietuviø liaudies meno motyvais: „Karaliai“, „Madonos“, „Nukryþiavimas“,
„Pietos“, „Rûpintojëliai“. Tiraþas 1000 egz.

Ðiø metø pradþioje Vilniaus mero Raimundo Aleknos iniciatyva su miesto meno akademijø rektoriais prof. Eduardu Gabniu ir prof. Audriumi Klimu buvo
aptarta, kaip padëti socialiai paþeidþiamiausioms vilnieèiø grupëms – seneliø, globos ir vaikø namø gyventojams dþiaugtis sostinëje verdanèiu kultûriniu
gyvenimu. Sutarta, kad socialinës rûpybos, globos ir ugdymo ástaigose reikëtø periodiðkai rengti koncertus ir parodas. Vasario 15 d. savivaldybës spaudos
centre ávyko spaudos konferencija „Kultûrinis gyvenimas atgims socialinës rûpybos ir globos ástaigose“, kurios metu pasiraðytas triðalis bendradarbiavimo
susitarimas tarp Vilniaus miesto savivaldybës, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos bei Vilniaus dailës akademijos. Spaudos konferencijoje dalyvavo Vilniaus
miesto meras ir akademijø rektoriai (nuotrauka kairëje). Vasario 9 d. Latvijos Respublikos prezidentas Valdis Zatleras uþ indëlá stiprinant Lietuvos ir
Latvijos draugystæ ir bendradarbiavimà keliolika Lietuvos visuomenës, kultûros ir mokslo veikëjø apdovanojo Latvijos Respublikos Pripaþinimo kryþiaus
ordinais. Tarp apdovanotøjø ir VDA prorektorius mokslui prof. Adomas Butrimas. Apdovanojimai áteikti vasario 13 d. Latvijos Respublikos ambasadoje
Vilniuje, prezidento V. Zatlero valstybinio vizito á Lietuvà metu (nuotrauka deðinëje).

VILNIAUS DAILËS AKADEMIJA

AKADEMIJOS ÞMONËS

Aukðtøjø studijø fakulteto dekanas doc.
Romualdas Kuèinskas

Vilniaus bakalauro studijø fakulteto
dekanas doc. Èeslovas Lukenskas

Pokalbis apie Vinco Kisarausko kûrybà galerijoje „Akademija“
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Vasaris
4 d. Nacionalinëje dailës galerijoje atidaroma VDA garbës profesoriaus Algimanto Ðvegþdos (1941–1996) kûrybos paroda
4 d. Ilgameèiam VDA pedagogui, skulptoriui prof. Konstantinui Bogdanui – 85
5–6 d. VDA dalyvauja kasmetinëje parodoje „Mokymasis. Studijos. Karjera“
7 d. Galerijoje „Akademija“ atidaroma Monikos Furmanavièiûtës paroda
„Gravitacija“
10 d. Galerijoje-dirbtuvëje „Artifex“ atidaroma Violetos Lauþonytës paroda
„Atostogø paþadas“
13 d. Latvijos Respublikos prezidentas Valdis Zatleras prorektoriui prof.
Adomui Butrimui áteikia Latvijos Respublikos Pripaþinimo kryþiaus ordinà
17 d. Telðiø dailës fakulteto parodø salëje atidaroma Estijos Hiiuma salos
Eve Viidalepp akvarelës paroda
17–20 d. VDA leidykla dalyvauja
Vilniaus knygø
mugëje
24 d. „Titanike“
pristatoma Nidos
meno kolonija
24 d. Galerijoje
„Akademija“ atidaroma Vinco Kisarausko (1934–
1988) autoriniø
knygø iliustracijø
VDA leidyklos stendas Vilniaus knygø mugëje
paroda „Ðventoji
kasdienybës knyga arba tiesiog
kasdienybë“. 28 d.
galerijoje surengtas pokalbis apie
V. Kisarausko kûrybà.
25 d. Telðiø dailës
fakulteto parodø
salëje atidaroma
Antano Monèio
(1921–1993)
skulptûros ir eskizø paroda
Prof. Juozas Adomonis pristato savo kûrybos albumà

VDA stendo vaizdai ið Parodø ir koncertø centre „Litexpo“ vykusios parodos „Mokymasis. Studijos. Karjera“

V. Zaikausko nuotr.
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Janina Bielinienë

Neþinomi knygos keliai
Kiekvienas nustemba iðgirdæs, kad mûsø biblioteka turi Napoleono
dukterëèiai priklaususá 1753–1764 m. iðleistà keturtomá veikalà apie flamandø, vokieèiø ir olandø dailininkø gyvenimà („La Vie des Peintres Flamands,
Allemands et Hollandois“). Ið pradþiø tenka árodyti, kad tos knygos priklausë
Napoleono jauniausio brolio Jeronimo dukros Matildos ðeimai, o tada paaiðkinti, kaip jos atsirado mûsø bibliotekoje. Pirmoji uþduotis nesunki, nes
knygø virðelio vidinëje pusëje yra uþklijuotas ekslibrisas rusø kalba, rodantis,
kad tai Anatolijaus Demidovo nuosavybë. Tituliniame lape yra antspaudas
„Bibliotheque de San Donato“. Visos enciklopedijos raðo, kad A. Demidovas,
tapæs Vestfalijos karaliaus þentu, ágijo
princo San Donato titulà. Jo boèiai,
proprosenoliai buvo patys turtingiausi
Rusijos pramonininkai, valdæ penkias
deðimtis gamyklø, kuriose dirbo apie 40
000 vyrø, didþiulius plotus þemiø su 38
000 baudþiauninkø. Anatolijaus tëvas
buvo diplomatas, o jis pats gimë Florencijoje ir taip pat buvo diplomatas.
Jo þmona Matilda – humanitarë ir menininkë, tapë paveikslus, liejo akvareles,
dalyvavo Paryþiaus Salono rengtose parodose, propagavo ampiro stiliø. Ðias
knygas, reikia manyti, ásigijo Matilda.
Joms jau pustreèio ðimto metø, bet puikiai iðsilaikiusios, kukliai áriðtos, tik nugarëlës iðpuoðtos. Á Vilniø jos atkeliavo
ið Kauno taikomosios ir dekoratyvinës dailës instituto 1951 m. Ið Paryþiaus
knygas atveþë kuris nors Kauno meno mokyklos dëstytojas, nupirkæs jas
antikvariate.
Turime knygeliø gimusiø Lietuvoje, keliavusiø po ávairias ðalis ir vël
sugráþusiø á gimtinæ. Ðtai skulptorë Elena Gaputytë, iðgarsëjusi Anglijoje savo
kûryba ir pedagogine veikla, iðvykdama ið Lietuvos á uþsiená ið savo draugës
Sofijos gavo dovanà, 1930 m. Kaune iðleistà L. Bertrand knygà „Ðventasis Augustinas“. Knygos vertëjas J. Keliuotis jà yra pavadinæs „ðedevru, þavinèiu vaizduotæ ir ðirdá“. Elenai studijuojant Taikomosios dailës mokykloje Freiburge
ðiai knygai draugijà papildë A. Maceinos verstas Tihar Thoth „Jaunuolio
bûdas“. Tai buvo Elenos mokytojo, dailininko prof. V. Kasiulio atsisveikinimo dovana. Jis pats tà knygelæ buvo gavæs ið kun. S. Ylos, kuris iðëjæs ið
Ðtuthofo lagerio keletà metø gyveno Vokietijoje. Abi knygelës nesiskyrë su
skulptore. Keletà metø ji gyveno Kanadoje, pora metø praleido Paryþiuje, vëliau
ilgam ásikûrë Anglijoje. Po trisdeðimties metø, E. Gaputytës valia, abi knygos
gráþo á tëvynæ, tik ne á Kaunà, o á Vilniø. Tarp skulptorës E. Gaputytës testamente
uþraðytø Vilniaus dailës akademijos bibliotekai yra virð 1000 knygø, nukeliavusiø
tûkstanèius kilometrø. Dailininkei savo kûrybà siuntë lietuviai poetai, prozininkai, mokslininkai, gyvenæ
ávairiose ðalyse. Taigi ið JAV,
Kanados, Australijos Vokietijos ar Prancûzijos per Anglijà knygos atkeliavo á Vilniø.
Ádomûs dovanotøjø knygø keliai. 1971 m. Lietuvoje
apsilankæs dailininkas, buvæs
Dailës akademijos direktorius
Viktoras Vizgirda atveþë Bostone pirktà 600 puslapiø didelio formato (28x38 cm)
knygà albumà „The complete
work of Michelangelo“ su
1040 iliustracijø ir 32 spalvotais áklijø lakðtais. Leidinio
pradþiø pradþia buvo Florencijoje. Ten bûrys ávairiø kraðtø
mokslininkø parengë spaudai
savo straipsnius ir áteikë juos
leidyklai New Yorke. Knyga atspausta Japonijoje, Tokijo spaustuvëje ir per
Bostonà atkeliavo á Vilniø. Dailininkas V. Kisarauskas, kruopðèiai studijavæs ðá
veikalà, 1974 m. sukûrë ádomø ekslibrisà, skirtà V. Vizgirdos 70-meèiui, ir áklijavo
já virðelio vidinëje pusëje. Keletas leidiniø atkeliavo ið Kinijos. Jas dovanojo
Vilniuje vieðëjæ kinieèiai. Vienas ið albumø iðleistas labai prabangiai. Originaliame ádëkle puikuojasi puoðniu kinietiðko ðilko virðeliu áriðtos Sunskos dinastijos paveikslø, saugotø Tjanlajos galerijoje, kopijos. Kiekvienà kûriná lydi

paaiðkinimai kinø, rusø, anglø, prancûzø ir vokieèiø kalbomis. Kiti du gauti
tomeliai kuklesni ir vien kinø kalba. Viename jø yra spalvoti sceniniø kostiumø
pieðiniai, kitame – kinø floristiniai ir animalistiniai ornamentai. Paminëtini ir
dar du originalûs leidiniai. Tai kartoninëse, minkðtai iðklotose dëþutëse ádëti
trisdeðimties centimetrø aukðèio ritiniai. Vienoje jø – 360 cm ilgio graviûra.
Tekstas kinø kalba labai trumpas, o per visà graviûrà vien tik þmoniø figûros –
vyrai, moterys, vaikai. Kito ritinio ilgis siekia 10 metrø. Èia gana ilgà tekstà
nuolat ritmiðkai keièia spalvota iliustracija.
Ðvietimo ministerijos Kultûros reikalø departamentas 1935 m. Kauno
meno mokyklai perdavë 11-os pavadinimø knygø. Tarp jø buvo 19 originaliø
nuo autoriniø kliðiø spaustø Francesco Piranesi graviûrø (75x55 cm)
albumas „Vie des restes du Temple de Neptune“. Kaip ir kada jis atkeliavo á
Kaunà – neaiðku. Gerokai nukentëjusá (be virðeliø, titulinio lapo) leidiná
tuometinis bibliotekos vedëjas dailininkas K. Ðimonis sumaniai ákurdino
faneros aplanke su stipriais
medþio rëmais. Taip dabar jis
ir saugomas mûsø bibliotekos retø spaudiniø skyriuje.
Sunkiai áspëjami antikvariniuose knygynuose
ásigytø knygø keliai, keleliai. Ðtai Evangelija senàja
slavø kalba buvo nupirkta
dël prabangaus rûbelio.
Virðelis puoðtas originaliais
gelsvame metale iðkalinëtais bareljefais. Uþ knygà
uþmokëta 650 rubliø. Tai
buvo tuometinio docento
dviejø mënesiø atlyginimas.
Tiek pat uþmokëta uþ
puoðniais odiniais virðeliais
padabintà, gausiai plieno
ir medþio raiþiniais iliustruotà 1760 puslapiø „Biblia Starego i Nowego Testamentu“ (1846 m.). Uþ
vieno mënesio atlyginimà dël originaliø iliustracijø – spalvotø chromolitografijø
tik tam leidiniui sukurø – nupirkta knyga apie ðventøjø gyvenimà „La Vies des
saints“ (Paris, 1873). Na, o rekordinë 1470 rb suma buvo sumokëta uþ didelio
formato (50x66 cm) 49 graviûrø lakðtø aplankà „Description de L’Egipte“. Ið
kur tie leidiniai atsirado antikvariate neámanoma nustatyti, kaip ir kitø ten
pirktø. Galima paþymëti, kad vien per 1981 metus VDA biblioteka ásigijo virð
100 retø knygø. Paskutiniame leidinio lape knygynas uþdëdavo savo antspaudà,
áraðydavo pardavimo datà ir kainà.
Istorikas, medalininkystës tyrëjas V. Ruzas apie vienà unikalià VDA bibliotekos knygà – „Medale Polskie“ – yra net paskelbæs straipsná („Kultûros paminklai“. Nr.9. 2002). Jis ilgokai tyrinëjo albumà, pasitelkæs popieriaus ekspertà
stengësi nustatyti albumo kilmæ. Mokslininkas teigia, kad já sukûrë medaliø
kolekcionierius. Jis ávardino
keletà dvarininkø, galëjusiø
turëti ðá albumà ir net já papildþiusiø. Kartu su medaliø kolekcija knyga keliavo
ið vieno dvaro á kità, kol tapo dvarininko V. Vagnerio
nuosavybe. Ðis 130 lapø
albumà su suklijuotomis
504 medaliø 995 iliustracijomis paskyrë SBU Meno
fakulteto bibliotekai, kurios
dalis knygø mums atiteko.
Apie kità unikalø albumà
„Ruþne Rysunki“ lenkø mokslo darbuose „Przeglàd Wschodni“ raðë M.
Zglinskis. Jis, iðsifotografavæs rûpimus originalius vargonø pieðinius, bandë juos
straipsnyje komentuoti. Doktorantas G. Povilionis savo disertacijoje „Vilniaus
vëlyvojo baroko vargondirbystës mokykla“ kai kuriuos M. Zglinskio teiginius
patikslino. Nei lenkø, nei lietuviø tyrinëtojas nenustatë, kas, kada ir kur sudarë
ðá albumà, uþpildytà ið ávairiausiø leidiniø surinktomis ir suklijuotomis interjero
architektûros puoðybà atspindinèiø iliustracijø kopijomis. Titulinis lapas iðplëðtas, o pavadinimas uþraðytas tik nugarëlëje. Þinome, kad ðià knygà turëjo
tautodailininkas Jonas Danauskas, pats projektavæs ir statæs baþnyèioms altorius, puoðæs jas skulptûromis, paveikslais. Tai patvirtina viename lape áraðyta
jo pavardë. Danauskas ar jo artimieji albumà dovanojo Kauno meno mokyklos
bibliotekai. Taip ið Kauno jis atkeliavo á Vilniø.
Taigi neþinomi, nenuspëjami bûna knygos keliai ir likimai.

