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toriaus braižo ypatumus. Supažindinama ir su tais 
plakatais, kurie dėl įvairių priežasčių nebuvo iš
leisti. Taip pat pristatomas J. Galkaus kurtas kny
gų dizainas, mat autorius yra apipavidalinęs apie 
100 knygų. Daug dėmesio skiriama ir kitoms daili
ninko kūrybos sritims: logotipams, heraldikai, ta
pybai.

Jo n avo s  va ld os  
1796 metų 

in ven to r iu s

Vilniaus dailės akademija. Metinės veiklos 
ataskaita. V., 2020

Tradicinė, bet kiek kitokios struktūros jau 226 me
tus gyvuojančios Akademijos metinės veiklos ata
skaita.

Raim onda Nabažaitė 
Interjero karalienė. Europos kultūros 
reiškiniai Klaipėdos krosnių kokliuose 
XIV-XVIII a. V., 2019 
Dailininkė Rasa Janulevičiūtė

Ši knyga archeologiniu aspektu nagrinėja bendrą 
kultūrinį viduramžių ir naujųjų laikų Europos 
miestų koklinių krosnių reiškinį Klaipėdoje, lė- 
musį technologiškai pažangesnes būsto šildymo 
permainas, keitusį privačią erdvę ir atliepusį kul
tūrines, politines, ideologines XIV-XVIII a. ak
tualijas. Knygoje siekiama atsakyti į klausimus, 
kada namų šildymo koklinėmis krosnimis prak
tika buvo adaptuota Klaipėdoje ir kokios tam 
buvo socialinės-ekonominės sąlygos? Kokį po
kytį lėmė keramikos dirbtuvių steigimas, jų pro
dukcija vietinei rinkai ir kaip vystėsi laiko pers
pektyvoje? Kokiais pavidalais viduramžių ir nau
jųjų laikų kultūrinio, politinio lauko žinios pa
teko į krosnių koklius ir kokios reikšmės adap
tuotos privačioje erdvėje? Kokie bruožai leidžia 
kalbėti apie koklinių krosnių raidą, nusistovė
jusias tradicijas ir kada pasireiškė ikiindustrinė 
koklinių krosnių nykimo tendencija?

Juozas Galkus
Kūryba / Creative Work. V., 2019 
Sudarytojos ir tekstų autorės Gražina Gurne- 

vičiūtė, Živilė Intaitė
Dizaineris Gedas Ciuželis

2019 m. Lietuvos dailės muziejuje įvyko gra
fiko, ilgamečio VDA profesoriaus Juozo Galkaus 
kūrybos paroda, kurios pagrindu ir parengtas šis 
leidinys. J. Galkus yra sukūręs apie 500 plakatų, iš 
kurių maždaug penktadalis publikuojama knygoje. 
Greta spausdintų plakatų pristatomi originalūs pla
katų projektai, geriau perteikiantys autentiškus au-

Jonavos valdos 1796 metų inventorius. V., 2020 
Sudarytojas Vidmantas Jankauskas 
Dailininkė Rasa Janulevičiūtė

Jonavos dvaras susiformavo XVIII a. ir davė pra
džią Jonavos miestui. Deja, istorijos eiga taip lėmė, 
kad šis dvaras -  daugybės svarbių Lietuvos praeities 
įvykių liudininkas -  sunyko dar XIX a. ir šiandien 
mieste praktiškai nelikę jokių buvusio didžiulio 
komplekso pėdsakų. Neseniai surastas inventorius 
leidžia ne tik susidaryti vaizdą kaip konkrečiai 
XVIII a. pabaigoje galėjo atrodyti Jonavos dvaras, 
bet ir pateikia gausybę informacijos apie to meto 
Lietuvos dvarų kultūrą, kasdienį gyvenimą apskri
tai. Knygoje skelbiama inventoriaus originalo faksi
milės, jo vertimas į lietuvių kalbą ir du moksliniai 
straipsniai, analizuojantys inventoriaus sudarymo 
aplinkybes, Jonavos dvaro sodybos raidą bei ar
chitektūrą, pateikiama hipotetinė dvaro sodybos ir 
rezidencinių rūmų rekonstrukcija. Ši publikacija 
svarbi ne tik lokalinės istorijos požiūriu, bet ir visos 
Lietuvos mastu.

T r u m p a i
• Liepos 31 d. Lietuvos dailininkų sąjungos ataskaitinės rinkiminės konferencijos 
metu nauja LDS pirmininke išrinkta tekstilininkė, VDAprof. Eglė Ganda Bogdanienė
• VDA paliko ilgametė Studijų tarnybos direktorė Marija Šimanėlienė • Pradedant 
naujus mokslo metus VDA studentams išdalyta visa eilė apdovanojimų: Anastazijos 
ir Antano Tamošaičių stipendija apdovanota Tekstilės meno ir dizaino magistrantūros 
studijų programos absolventė Raminta Beržanskytė už tradicinių tekstilės technologijų 
meninį tylimą ir puoselėjimą ir Įvietinto meno magistrantūros studijų programos Fres- 
kos-mozaikos specializacijos II kurso studentė Jolanta Žalalienė už šiuolaikiškumą 
interpretuojant lietuvių liaudies tekstilę magistro studijų I kurso darbe. Prof. Vytauto 
Jurkūno stipendiją gavo Grafikos magistrantūros studijų programos II kurso studentė 
Marija Sučilaitė už sėkmingą dalyvavimą meno parodose ir rezidencijose, personalinės 
parodos surengimą. Romualdo Vytauto ir Mildos Kaminskų premiją už subtilų figūra- 
tivizmą kūiybiniuose darbuose anūkas dailininkas Benediktas Marija Žukas įteikė Dai
lės ir interjero restauravimo magistrantūros studijų programos Molbertinės tapybos 
restauravimo specializacijos I kurso studentei Mildai Tičkaitei. Dalios ir Gintaro Gru
odžių premija už įtaigią kūiybą apdovanota Įvietinto meno magistrantūros studijų 
programos Freskos-mozaikos specializacijos absolventė Julija Skudutytė. Lietuvos 
dailininkų sąjungos premiją gavo tapybos magistratūros studijų programos II kurso 
studentė Monika Radžiūnaitė už kūiybos jungtį su teorija, kūlimuose aktualizuo
jant senosios tapybos elementus ir pasitelkiant kultūrines nuorodas • VDA Telšių fakul
teto Metalo meno ir juvelyrikos programos 2020 m. absolventas bei Taikomojo meno 
magistro programos I kurso studentas Airidas Skublickas ir VDA Telšių fakulteto 
Skulptūros programos II kurso studentas Kazimieras Justinas Vaitkus laimėjo Tautos 
fondo skiriamas Elenos Urbaitytės (Urbaitis) vardines stipendijas • Rugsėjo pradžioje 
VDA (Sporto centre) užregistruotas pirmasis susirgimo Covid-19 atvejis •

£uropūs kuLtūros reišk in iai 
Klaipėdos krosnių kokliuose XIV-XVIII I.

A A I M O N D A  N A B A Ž A I T Ė

Tekstilininkė Anastazija Mažeikaitė-Tamošaitienė (1910 09 09-199108 28). Iš galerijos 
Židinys archyvo.
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V I L N I A U S  D A I L Ė S  A K A D E M I J O S  K R O N I K A

Liepa
20 d. Galerijoje „Akademija" atidaromos dvi tapybos parodos: Verdenės Mo

nikos Valkiūnaitės „Plokštumos (po gorilų išėjimo)" ir Kristinos Kuri- 
lionok (Italija) „Al crepuscolo/Sutemos"

21 d. Galerijoje „Artifes" atidaroma Aistės Marijos Stankevičiūtės paroda
„Ausys laižo lūpas"

24 d. Galerijoje „Kreatoriumas" atidartoma paroda „Less than zero"
30 d. „Titanike" atidaroma Žygimanto Augustino paroda „500", dedikuota 

Lenkijos karaliaus ir Lietu
vos didžiojo kunigaikščio 
Žygimanto Augusto 500- 
osioms gimimo metinėms

Rugpjūtis
26 d. Galerijoje „Židinys" atida

roma Gustės Bačiulytės 
iliustracijų knygai „Jei su 
lapėm prasidėsi..." paroda 

28 d. Nidos meno kolonijoje ati
daroma tarptautinė aštuo
nių kūrėjų, dirbančių su skir
tingomis medijomis ir temo
mis, paroda „Šmėklų miškas"

Rugsėjis
1 d. Naujų mokslo metų atidarymo šventė visuose VDA fakultetuose 
1 d. Galerijoje „Akademija" ir Vilniaus rotušėje atidaroma dr. Vido Poškaus 

kuruota paroda „Dabar ir Tada"
1 d. Galerijoje „5 malūnai" atidaroma Vaivos Frančiauskaitės iliustracijų pa

roda „Taip kitko"
1 d. Telšių galerijoje atidaroma TF studentų kūiybinių darbų paroda
2 d. Galerijoje „Artifes" atidaroma VF Mados dizaino katedros studentų

paroda „Prototipų teorija"
3 d. „Titanike" atidaroma Vytauto Dubausko tapybos paroda „Atgaila"
5 d. Žygimanto Augustino knygos „To Žygimantas Augustas" sutiktuvės

H^ardffia paroda „Dabar ir Tada4

10 d. „Titanike" atidaroma Monikos Žaltauskaitės-Grašienės (Monikos Žaltės) 
tekstilės paroda „Geros kloties"

14 d. Galerijoje „Kreatoriumas. Meno krosnys" atidaroma Sauliaus Vaitiekūno
paroda „Nešantys lietų"

15 d. Galerijoje „Artifes" atidaroma jungtinė tekstilininkų paroda „Sienos" 
15 d. Naujųjų rūmų Šachmatinėje salėje atidaroma tekstilininko Vlado Daš

kevičiaus paroda „50 raportų"
18 d. Senųjų mmų baltajame koridoriuje atidaroma 17-os taiptautinės teatro 

plakatų bienalės paroda iš Žešuvo (Lenkija)
18 d. Dr. Rūtos Janonienės paskaita „Dailininko žmonos portretas" galerijoje 

„Židinys"
21 d. Galerijoje „Akademija" atidaroma Vyganto Paukštės tapybos paroda 
25 d. Akademijos galerijos dalyvauja Kultūros nakties renginiuose
29 d. Galerijoje „Artifes" atidaroma Barboros Gedmintaitės paroda „Schemos"
30 d. Galerijoje „Kreatoriumas. Meno krosnys" atidaroma VF III kurso gra

fikos dizainerių projekto „Laukiame pavedimo" paroda 
„VDA lauko ekspo" veikia Virginijos Armonavičiūtės paroda „Kosmogonija"

Atidaroma Vytauto Dubausko tapybos paroda „Atgaila"
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K E T U R IO S  T E K S T I L I N I N K Ų  P A R O D O S

Šį rugsėjį įvyko net keturios VDA tekstilininkų parodos, kuriose menininkai 
kalba apie savo santykį su likimu ir asmeniniu laiku.

„Titanike" surengta Kauno fakulteto Tekstilės katedros vedėjos doc. Monikos 
Žaltauskaitės-Grašienės paroda „Geros kloties", kuria dailininkė tarsi sako, kad 
likimą galima pakloti -  gerai ar blogai, nežinia. Kelią į ateitį paruošia ir paslepia 
audinys, kuris menininkei yra kūrybos medžiaga. Tekstilės faktūros, storis, minkš
tumas ir klostės suvilioja paviršiais, užaštrina pojūčius. Tiesa lieka kažkur ten, ne
matoma, neprieinama, tik įsivaizduojama.

Galerijoje „Artifex" veikė jungtinė Vilniaus fakulteto Tekstilės meno ir di
zaino bakalauro studijų programos III kurso studenčių paroda „Sienos", kurioje 
per santykį su savo asmeniniu laiku ir skausmu apmąstomas buvimas tam tikrose 
jautriose socialinėse pozicijose, o ne vien ieškoma technologinių atsakymų į teks
tilės meno kūiybiniame procese iškylančius klausimus.

Vladas Daškevičius Vilniaus fakulteto Naujuose rūmusoe surengė retrospek
tyvinę tekstilės parodą „50 raportų", kurioje pristatyti kūriniai su užkoduotomis 
autoriaus gyvenimo istorijomis. Darbai išausti nykstančiomis audimo technolo
gijomis -horizontaliuoju audimo būdu, ir šių technologijų interpretacijomis. Paro
dos metu menininkas kvietė lankytojus kartu austi nytinėmis staklėmis ir nušiaušti 
sau kūrinį -  raportą savo gyvenimo audinyje.

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerijoje pristatyta VDA Tekstilės meno ir 
dizaino katedros studentų (ir alumnų) kūrinių paroda „Kūnas. Aprengti, išardyti". 
Čia analizuojamas santykis su kūnu, kuris atskleidžiamas per specialybinį dualizmą 
-  galimybė taikyti (atliepti racionalius funkcinius poreikius) arba priešingai -  funkci- 
ją paneigti. Funkcijos ir anti funkcijos dilema, per santykį su žmogaus kūnu, sklei
džiasi visoje parodoje. Viena vertus pristatomi labai racionalūs audinių dizaino 
sprendimai, kurie taikomi aprangoje arinteijere, kita vertus jaunieji kūrėjai elgiasi 
priešingai -  įprastinę kūno „aprengimo" funkciją -  bando paneigti, primindami, 
kad mbas yra ir istorijų liudininkas, o žmogaus kūnas gali būti vaikščiojanti rekla
ma, protesto įrankis, gyvoji skulptūra... Parodoje kvestionuojama ne tik pati funk
cija, bet ir tradicinis medžiagiškumo ar technikos supratimas: megzti galima ne tik 
šaliką ar kojines -  bet ir kontaktą su žiūrovais palaikantį autoportretą, šaržuotas 
žmogaus figūras, siūti ne tik reikalingus daiktus, bet ir abstrakčias skulptūras... O 
kartais medžiaga tampa visiškai efemeriška ir apie j os būvimą liudij a tik likęs įspau
das ant žmogaus odos.

Parodos dalyviai: Klaudija Adelė Armonavičiūtė, Greta Matevičiūtė, Jelena 
Škulienė, Katažina Jancevič, Kotryna Danytė, Aleksandra Glušinaitė, Dovilė Kar
velytė, Jolanta Sendaitė-Raulauskienė, Mantas Televičius, Saulė Poškutė, Lijana Skroc- 
kaitė, Gabrielė Žiogelytė, Rasa Jundulaitė, Lina Svarauskaitė, Simona Pabrėžaitė.

Mūsų inf.

Įmoku už studijas dydžiai mokantiems visą studijų kainą

I pakopos studijos

Eil.
Nr. S tudijų program os S tudijų  form a E ur už sem estrą

1. Architektūra Nuolatinė 1475,5
2. Animacija Nuolatinė 2136,5
3, Dailės ir interjero restauravimas Nuolatinė 2136,5
4 Dizainas Nuolatinė 2136,5
5. Fotografija ir medijo* menas Nuolatinė 2136,5
6. Grafika Nuolatinė 2136,5
7. Grafinis dizainas Nuolatinė 2136,5
S. Interjero dizainas Nuolatinė 2136,5
9. Keramika Nuolatinė 2136.5
10. Mados dizainas Nuolatinė 2136,5
11. Metalo menas ir juvelyrika Nuolatinė 2136.5

12. Įvietintas menas (monumentalioji 
dailė) Nuolatinė 2136,5

13. Scenografija Nuolatinė 2136,5
14 Skulptūra Nuolatinė 2136.5
15. Taikomoji grafika Nuolatinė 2136,5
16. 4 D  meno objektai Nuolatinė 2136,5
17. Tapyba Nuolatinė 2136.5
18. Tekstilės menas ir dizainas Nuolatinė 2136.5

19. Dailėtyra ir kuratorystė Nuolatinė 834,5

II pakopos studijos

Eil, Nr. Studijų programos
Kaina už semestrą, Eur
N uolatinė studijų  form a

1. Architektūra 2117
2. Pastatų architektūra 2117
3. Grafika 2778
4. Įvietintas menas (Monumentalioji dailė) 2778
5. Scenografija 2778
6, Skulptūra 2778
7. Stiklo menas ir dizainas 2778
8. Taikomoji grafika 2778
9. Taikomoji keramika 2778
10. Tekstilės menas ir medijos 2778
11. Tapyba 2778
12. Tekstilės menas ir dizainas 2778
13. Dizainas 2778
14. Grafinis dizainas 2778
15. Mados dizainas 2778
16. Vizualinis dizainas 2778
17. Vizualiųjų komunikacijų dizainas 2778
18. Fotografija ir medijos menas 2778
19. Dailės ir interjero restauravimas 2778
20. Dailės istorija ir teorija 1476
21. Taikomasis menas 2778

IT kompaniją „Telesoftas" maloniai 
nustebino studentų kūrybingumas
Išmaniųjų ir inovatyvių IT paslaugų kompanija „TeleSoftas" garsėja savo 

netradiciniu požiūriu bei profesionalų bendruomenės kūrimu. Pagrindinė 
„TeleSofto" vertybė -  čia dirbantys žmonės, todėl įvairiomis motyvacinėmis 
priemonėmis nuolatos skatinamas darbuotojų komandinis darbas ir 
kūrybiškumas.

Bendradarbiaujant su „Telesoftas", VDA Kauno fakulteto grafinio 
dizaino antro kurso studentai gavo kūiybinę užduotį, pagrįstą IT kompanijos 
atveju -  sukurti dešimt vidinių personalo komandų simbolių. Projektą koor
dinavo DIC projektų vadovas Mindaugas Butvilą, o užduotis tapo pusmetį 
trukusiu kursiniu darbu.

Antrojo kurso grafinio dizaino stu
dentams talkino dėstytoja doc. Rita Bra- 
kauskaitė. Šio projekto rezultatai „Tele
Softo" darbuotojams buvo pristatyti nuo
toliniu būdu.

Sukurtos vizualinės simbolikos tikslas 
-  stiprinti kompanijos „TeleSoftas" IT 
specialistų bendradarbiavimo ir veiklos 
motyvaciją, išiyškinti komandinį įyšį ir 
kiekvienos techninės platformos išskir
tinumą. Techninių platformų „TeleSofte" 
šiuo metu yra dešimt QA, Android, iOS,
.NET, JAVA, DevOps, PHP, Scala,
Frontend, UX/UI.

11 studentų siūlomos idėjos „Tele- 
Softas" IT specialistus nustebino kūry
bingumu ir kėlė šypseną. Pasak VDA gra
finio dizaino dėstytojos Ritos Brakaus- 
kaitės, vieni studentai vadovavosi „Tele-

Softas” IT komandų savęs tapatinimusi su įvairių gyvūnų personažais, 
išryškinančiais personalo savybes. Keletas pasitelkė komiksų žanrą, 
„apvilkdami" gyvūnus juodais kostiumais arba superherojų atributika. Kiti 
rinkosi minimalizmą ir estetiką, pagal komandų pomėgius ir vertybes 
priskirdami jiems stilizuotus, žaismingus ar abstrakčius simbolius.

„Esame maloniai nustebinti VDA studentų kūiybiškumu ir pateiktais 
rezultatais. Matome, kad jie puikiai „pagavo" mintį ir taikliai ją realizavo 
pristatydami šiuos kūiybinius rezultatus. O pats procesas labai pradžiugino 
ir motyvavo platformų komandas", -  po pristatymo sakė „TeleSoftas" tech
nologijų ir procesų vadovas Šarūnas Putrius.

Prieš 16 metų Algirdas Stonys įkurta ir vadovaujama IT kompanija, šian
dien turi tris padalinius, veikiančius Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, bei įmonės 
atstovybes -  Šveicarijoje, Amsterdame ir San Franciske. Mūsų inf.
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AKADEMIJOS ŽMONĖS

Skulptorius prof. Romualdas Inčirauskas

Ilgametė Studijų tarnybos direktorė Marija Šimanėlienė

-  Nereikėjo atrinkinėt. Visi nori čia atvažiuot. Tapybos katedra kiekvienais metais teikia J. Vie
nožinskio vardo premiją vienam studentui. Ir dabar tarp atvažiavusiųjų į plenerą, man rodos, yra keli. O 
dalyvauja trys jau baigusios studijas tapybos magistrės, viena iš jų rokiškietė, dar studijuojančios trys 
magistrantės ir vienas magistrantas menotyrininkas. Neaptarėm, ką jie turėtų sukurt. Negalima me
nininkui nurodyt. Tik apie J. Vienožinskį pasišnekėjom. Labai trumpas laikas -  keturios dienos. Ir viena 
-  ekskursijai po Rokiškio kraštą. Dar dvi -  atidarymas ir uždarymas. Nežinau, kas čia gausis. Įspūdžiai, 
eskizai, etiudai ir vėliau gali atsirast rimti paveikslai ir paroda...

-  Jei nuo Jūsų priklausytų, pasvarstykite, kaip atrodytų šiandien J. Vienožinskio tė\iskė?
-  Mano galva, privačiam J. Vienožinskio memorialiniam muziejuj galima būtų padėt sudarant 

panaudos sutartį. Tarkim, Rokiškio krašto muziejus ją pasirašo su privataus muziejaus savininkais. 
Numatytų sąlygas ir abiejų šalių funkcijas (ekskursijos, eksploataciniai kaštai -  elektra, šildymas žiemą). 
Obeliuose yra Rokiškio muziejaus filialas. Būtų galima viską daryt per jį. Vilniaus dailės akademija 
būtų patikimas partneris veiklos turinio atžvilgiu. Išlaidos būtų minimalios. Lietuvoj tiek rašytojų me
morialinių muziejų. Padėkim šiam vieninteliam įžymaus rokiškėno -  Lietuvos dabarties dailės tėvo Justino 
Vienožinskio -  muziejui jo tėviškėje! Plenero organizatorių ir Klaus Leo Richter nuotraukos

Tarptautiniuose dizaino festivaliuose visam pasauliui 
pristatomos VDA absolventų idėjos
Šiemet konkursas „Jaunojo dizainerio prizas’20“ vainikuotas jubiliejine paroda, kurioje pristatyti 

geriausi komunikacijos dizaino, produkto dizaino, mados dizaino, dizaino tyrimų kategorijų darbai. 
Konkurse galėjo dalyvauti visi dizaino studijas šiais metais baigę studentai iš visos Lietuvos. Kai kurios 
mokslo institucijos dėl nuotolinio mokymosi karantino metu studentų baigiamųjų darbų ginimą nukėlė 
į vasaros pabaigą -  dėl to buvo gauta 41 paraiška. Daugiausiai, 34 paraiškas, pateikė VDA Vilniaus 
fakulteto studentai. Taip pat sulaukta konkurso dalyvių iš Telšių bei Kauno fakultetų. Gautos dvi 
paraiškos iš Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Vilniaus dizaino kolegijos.

VDA Dizaino inovacijų centro viena iš misijų -  padėti jauniesiems kūrėjams įsitvirtinti rinkoje ir 
pristatyti save kaip profesionalus tiek Lietuvoje, tiek ir už jos ribų. Dėl to laimėtojų darbai pirmą 
kartą pristatyti tarptautiniame „Dezeen“ virtualaus dizaino festivalyje. Vienoje žymiausių dizaino ir 
interjero „Dezeen“ platformoje geriausius VDA absolventų darbus gali pamatyti naujausiomis 
tendencijomis besidomintys žmonės iš viso pasaulio. „Dezeen“ savo prenumeratoriams išsiuntė 170 
000 naujienlaiškių, pristatančius Lietuvoje sukurtus VDA jaunųjų kūrėjų projektus.

Ar galima nusipirkti laimės spekuliatyvaus dizaino parduotuvėje? O gal įmanoma reguliuoti savo 
smegenis pagal poreikį? Norėtumėte pasipuošti juvelyriniais dirbiniais, pagamintais iš vištų kiaušinių 
lukštų? Tokius ir daugybę kitų klausimų kelia JDP’20 laureatai.

Lapkričio mėnesį visi geriausi parodos dalyvių darbai dalyvaus tarptautiniame Dubajaus dizaino 
savaitės „Global Grad Show 2020“ ekspozicijoje, kuri dėl pandemijos šiemet taip pat bus surengta

virtualiai. https://www.
globalgradshow.com 

ADC*E konkursas
Pagrindinio komu

nikacijos dizaino prizo 
laureatė VDA grafinio 
dizaino absolventė Eglė 
Kirlytė laimėjo galimybę 
savo darbą pristatyti lap
kričio mėnesį Barselono
je vyksiančiame studen
tų konkurse „Art direc- 
tors club of Europe“.

DIC informacija

Laižuvos bažnyčios kultūrinės 
vertybės mena įdomią istoriją

Dizaino inovacijų centro vykdomas projektų 
spektras labai platus -  kartais tenka atlikti ir kul
tūrinių vertybių istorinius tyrimus. Kai Laižuvos Švč. 
Trejybės bažnyčios klebonui reikėjo profesionalaus 
patarimo, ką daryti su kone griūvančia varpine, jis 
kreipėsi į Dizaino inovacijų centro projektų vadovą 
Telšiuose Marių Norkų. M. Norkus surado žmogų, 
galintį išnagrinėti archyvinius dokumentus -  tai atlik
ti sutiko Povilas Šverebas, atestuotas istorinio, me
morialinio nekilnojamojo kultūros paveldo eksper
tizės specialistas, Telšių fakulteto lektorius.

Paaiškėjo, kad Laižuvos varpai yra išskirtiniai, 
turintys istorinę, meninę ir memorialinę vertes. Šiuo 
metu jie negali suskambėti visu savo gražumu, nes yra 
patalpinti tam netinkamame pastate (jis per žemas 
ir per mažas).

Mažasis varpas nulietas 1892 m., o didysis

varpas, kelis šim
tus metų katalikus 
kvietęs susikaupi
mui ir maldai, nu
lietas Prūsijoje gar
saus meistro Geor
gijaus Bernardo 
Kinderio, K ara
liaučiuje 1729 m. Šis 
varpas, atkastas iš 
žemių, kuriose buvo 
gerai paslėptas prieš 
A ntrąjį pasaulinį 
karą, todėl nenukentėjo, kai vokiečiai susprogdino 
Laižuvos bažnyčią.

Istorinių tyrimų išvados teigia, kad dabartinėms 
reikmėms tikslinga būtų atstatyti 1820 m. statytą var
pinę, panaudojant jos liekanas.

Povilo Šverebo nuotraukose:
Laižuvos dabartinės varpinės vaizdas ir Didysis 

varpas. DIC informacija

3 VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJA

P len eras  D ač iū nuo se
Liepos mėnesį Rokiškio rajone, Dačiūnuose vyko tapybos pleneras, 
skirtas mūsų dailės klasikui Justinui Vienožinskiui atminti. Plenero 
organizatoriai -  VDA Tapybos katedros vedėjas prof. Arvydas 
Šaltenis ir J. Vienožinskio anūkė Nijolė Šiaučiūnienė. Ta proga prof.
A. Šaltenis su laikraščio „Gimtasis Rokiškis'1 korespondente Reda 
Milakniene pasidalijo kai kuriomis mintimis apie J. Vienožinskį ir ta
pybą. Šį interviu čia ir publikuojame.

-  Kas Jums yra Justinas Vienožinskis? Kodėl Jums rūpi jo atminimas? Visai 
nežinantiems, kaip pasakytumėte: kuo jo asmenybė svarbi mūsų dailėje irkidtūros 
istorijoje?

-  Man Justinas Vienožinskis visų pirma -  didis menininkas -  tapytojas. 
Mūsų moderniosios tapybos tėvas, mūsų aukštosios dailės mokyklos nepri
klausomoje Lietuvoje 1922 metais Kaune įkūrėjas ir statytojas, puikus peda
gogas, įžvalgus meno kritikas. O ypač, kad -  aukštaitis. Tą labai asmeniškai 
jaučiu. Jis iš tos poetinės lyrinės Vienažindiškos (jo dėdės kunigo), Strazdelio, 
Baranausko, Biliūno, Zikaro, Tumo-Vaižganto, Vienuolio, Sruogos ir paskesnių 
poetų, dailininkų, muzikų aukštaitiškos genties.

Žiūrėdamas į jo prieškario, karo metų peizažus, portretus ypatingai šitą 
dvasią jaučiu. Tuo pačiu jis man, o, manau, ir daugeliui mūsų tapytojų, yra mo
kytojas. Ne tiesiogine prasme, o per jo mokinius, per arsininkus ir perkūrybą. 
Antanas Gudaitis buvo mano mokytojas ir dažnai prisimindavo savo mokytoją. 
Aš tą dažnai kartoju ir savo studentams. Kad esam suverti karoliukai bega
liniam tapybos rožančiuj nuo Džoto per renesansą, Goją, Rembrantą, van 
Gogą, kitus iki Vienožinskio, Samuolio, Gudaičio, mūsų, kad turim jaust tą 
giluminę tapybos tradiciją, savo vietą ir atsakomybę joje... Ir dar -  jo pavyz
dys kaip žmogaus-piliečio, suvokusio pareigą tėvynei. Grįžęs iš Krokuvos, kur 
gavo europinę sezaniškos plastikos tapybos mokyklą, ją savo kūryboj pavertė 
lietuviška, kaip ka kažkada europinė gotika ar barokas virto lietuviškais...

Jis suvokė, kad jaunai, iš naujo prisikėlusiai Lietuvai reikalinga aukštoji 
dailės mokykla, puolė ją kurt, statyt, nugalėdamas visas kliūtis savo valios ir 
atkaklumo dėka. Ir kiek nuoskaudų ir nesupratimo, intrigų jam teko išgyvent. 
Iki studentų streiko už savo mokytoją, iki tremties mokytojaut į Zarasus... 
Visa tai atspindėta puikioj Dalios Ramonienės monografijoje „Justinas Vie
nožinskis", kurią 2004 m. išleido Vilniaus dailės akademijos leidykla. O minint 
dailininko 125-ąsias gimimo metines Liudvika Pociūnienė sukūrė filmą „Meis
tras" . Visi mylintys savo kraštą rokiškėnai privalėtų perskaityt ar bent pavartyt 
knygą ir pamatyt šį filmą ir, be abejo, aplankyt J. Vienožinskio memorialinį 
muziejų jo gimtoj sodyboj Dačiūnų vienkiemy prie Obelių.

Ir dar -  jaudina, žavi ir moko šio iškilaus žmogaus meilė savo gimtinei, sa
vo kraštui, savo žemei, kurią jis savo rankom dirbo, išsaugojo ir per Pirmąjį pa
saulinį, ir per Antrąjį karus. Per paskutinį į sodybą pas Justiną iš Vilniaus 
pavalgyt lašinių atvažiuodavo jo kolegos dėstytojai -  dailininkai. Jų mieste 
karo metu nebuvo. Tie patys kolegos negynė Vienožinskio, kai jį metė iš darbo, 
iš Dailės instituto. Už jo tiesą, už žodžius, kuriuos pasakė gindamas M. K  
Čiurlionį prieš atvažiavusius iš Maskvos sovietinius akademikus. Kitiems 
drebėjo kinkos... Vienožinskį pašalino ir iš Dailininkų sąjungos, kurią kažkada 
laisvoj Lietuvoj jis kūrė.

J. Vienožinskis mūsų kultūroj, jos dailėj yra tokios pat svarbos žmogus, 
kaip kad muzikoj Juozas Naujalis ar literatūroj Maironis ar kitas iš didžių to 
laiko poetų. Rokiškėnai turi kuo didžiuotis.

-  Kur šiandien saugoma didžioji jo palikimo dalis?

Plenero organizatoriai Nijolė Šiaučiūnienė ir prof. Arvydas Šaltenis

-  J.Vienožinskio paveikslai saugomi 
Lietuvos dailės muziejuje Vilniuje, ekspo
nuojami Nacionalinėje dailės galerijoje, M. 
K  Čiurlionio dailės muziejuje Kaune. Pri
simenu, depozitu turėjo ir Rokiškio krašto 
muziejus, šeimos nariai, privatūs kolekcio
nieriai. O tiksliausiai surašyta D. Ramo
nienės monografijoje.

-  Pernai Rokiškio savivaldybė sulaukė ir 
Jūsų pasirašyto laiško, kuriame išsakyta 
mums, rokiškėnams, kritikos, kadper menkai 
rūpinamės rajone esančia J. Vienožinskio 
tė\’iške. Iš esmės rūpesčio iš valdžios pusės jau 
ne vienerius metus nebuvo jokio. Ar turite viltį, 
kad tokia kritika valdžią kaip nors veikia ?

-  Tik atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 
Vienožinskiai atgavo savo sodybą Dačiūnuose. Ją tarybų valdžia buvo atėmusi 
iš J. Vienožinskio ir viską suniokojusi. Todėl sūnaus Vinco, jo žmonos Aldonos, 
jų dukros Nijolės ir kitų šeimos narių svajonės ir pastangos įkuriant J. Vie
nožinskio memorialinį muziejų autentiškoj vietoj, kur menininkas gyveno ir 
kūrė, vertos didžiulės pagarbos ir palaikymo. Pastangos išsaugot atminimą tėvo, 
senelio, prosenelio, o jau ir proprosenelio. Jos svarbios ne tik saviems, bet ir 
visuomenei, savo kraštui ir visai Lietuvai. Tuomet, kai suvoki jo svarbą mūsų 
kultūrai. Minint 125-ąsias dailininko gimimo metines šis muziejus buvo ati
darytas. Prie to prisidėjo ir Vilniaus dailės akademija. Labai norėjom ir norim, 
kad ir Rokiškis, savivaldybė, Rokiškio krašto muziejus, prisidėtų, rastų būdą 
padėt šiai, nesvarbu kad privačiai, iniciatyvai, taip svarbiai mums visiems.

Pernai VDA Tapybos katedra čia, muziejėly, pagerbdami J. Vienožinskį, 
rengėm parodą „Iš vienos šaknies". Sužinojom, kad Rokiškis, būdamas Lie
tuvos kultūros sostine, reklamuodamas savo kultūros vietas, maršrutus tu
ristams, svečiams, pamiršo, kad turi tokį Vienožinskį. Taip ir gimė tas mūsų 
laiškas, ir rūpestis ar priminimas. Juk man teko ne vienam ankstesnių kadencijų 
merui dovanot J. Vienožinskio monografiją, primenant, ką Rokiškis turi ir kuo 
galėtų didžiuotis. Aišku, kad turi turėt viltį ir nevilty būdamas.

-  Šeštadienį prasidėjo pleneras J. Vienožinskio sodyboje. Po penkerių metų
pertraukos berods. Kokios Jūsų 
emocijos?

-  Čia emocijos visada ge
ros ir gilios. Kažkada, kai dar 
nebuvo muziejaus, organi
zavau dvi studentų tapytojų 
praktikas. Miegojo jie ant 
grindų, ant „matracų" šitam 
dar neįrengtam J. Vienožins
kio salone. Pritapę gerų pa
veikslų. Dauge lis jų -  geri me
nininkai.

-  Plenere kurs Jūsų buvę 
studentai. Papasakokite šiek 
tiek, pagal ką juos atrinkote? 
Aptarėte, ką jie turėtų sukurti 
šiomis dienomis?

Plenero pradžia. Prie paveikslo 
palinko ir Justino Vienožinskio 
sūnus Vincas

https://www

