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Įvertinti  
Aukštaitijos  
regiono  
tautodailininkai
Andrius KLENIAUSKAS 

„Gamtos grožis žadino ir skatino 
mane iš tėviškės sodybos 

pajudėti ir judėti, išieškoti tako į pasaulį, 
kur rasčiau vizijų, pasakų ir gražių 
garsų sritį“, – tokiais žodžiais buvo 
pradėtas ketvirtosios dailininko Kazio 
Šimonio vardo Aukštaitijos regiono 
tautodailininkų tapybos ir grafikos 
parodos-konkurso uždarymas. Kupiškio 

etnografijos muziejuje nuo lapkričio  
6 d. iki gruodžio 7 d. kupiškėnai ir miesto 
svečiai turėjo galimybę apžiūrėti net 
188 eksponuojamus jubiliejinės Kazio 
Šimonio vardo parodos-konkurso darbus. 
Šių metų parodoje-konkurse dalyvavo 
42 tautodailininkai iš Anykščių, Biržų, 
Utenos, Pasvalio, Kupiškio, Kauno 
rajonų. 

Parodos-konkurso laureato kupiškėno tautodailininko Alfonso Blažio 
interviu Kupiškio televizijos studijos žurnalistėms

An exhibition of one art item in the Radvila Palace 
Danutė MUKIENĖ

During the Europe Culture Night event in Vilnius in 2007 the 
Lithuanian Art Museum held a one art item exhibition in the 
Radvila Palace. The biggest known handmade tapestry „The 
Sunlit Forest“, created by artists Anicetas and Zilvinas Jonu-
tis, who are the father and a son, was presented to the socie-
ty for the first time.  This tapestry was woven in 1987 by the 
order of „Nuklon“ factory as the stage curtain for its culture 
house under construction. 
At that time the textile artist A. Jonutis, a member of the Ar-
tist Union, was known as the author of some representative 
tapestry curtains. The curtain was woven in two years (1988-
1989). After the change of the political situation and while 
preparing for the privatization of the building, the authors 
were offered to buy the curtain. At present it is their pro-
perty. The article presents the history of the creation of the 
stage curtain, describes the weaving technology which was 
used by the autors. In 1993 the tapestry „The Sunlit Forest“ 
by Anicetas and Zilvinas Jonutis,  was registered in the Li-
thuanian Book of Records as the biggest known handmade 
tapestry in Lithuania. 

Recognition of the Aukštaitija folk artists
Andrius KLENIAUSKAS

Citizens of Kupiskis and town quests had a possibility to see 
188 works of an exhibition – contest at the Kupiskis Ethno-
graphical Museum from November 6 till December 7. The 
works of folk artists were estimated by a committee, chaired 
by the Chairman of the Lithuanian Folk Artist Union, Jonas 
Rudzinskas. 42 folk artists from Anykščiai, Biržai, Utena, 
Pasvalys, Kupiškis, Kaunas districts took part at the exhibiti-
on-contest this year. 
The visitors of the exhibition had a chance to vote for the 
best works of art. The contest received a great support from 
sponsors as their prizes encourage artists to take part in 
similar events. 
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T autodailininkų darbus vertino komisija, kuriai pirmininkavo  
 Lietuvos tautodailininkų sąjungos pirmininkas Jonas 

Rudzinskas, jam talkino Lietuvos liaudies kultūros centro 
tautodailės poskyrio vyriausioji specialistė Alė Počiulpaitė, 
Lietuvos tautodailininkų sąjungos Panevėžio bendrijos 
pirmininkas Vidas Mažukna, Kupiškio rajono Rudilių Jono Laužiko 
pagrindinės mokyklos direktorius ir dailės mokytojas Algirdas 
Venckus, tautodailininkas Vytautas Kryževičius, Aukštaitijos 
regiono etninės kultūros globos tarybos specialistė Vitalija 
Vasiliauskaitė, Kupiškio etnografijos muziejaus specialistas 
Andrius Kleniauskas. 

Parodos lankytojai turėjo galimybę balsuoti ir išrinkti labiausiai 
jiems patikusius autoriaus darbus. Iš viso balsavo 232 lankytojai, 
daugiausiai balsų (37) surinko biržietė Alvina Unglininkienė.

Konkursui itin padėjo rėmėjai. Jų įsteigti prizai skatino tautodai-
lininkus drąsiau ir aktyviau dalyvauti tokio pobūdžio renginiuose. 
2007 m. Aukštaitijos regiono tautodailininkų Kazio Šimonio vardo 
tapybos ir grafikos parodos-konkurso laureatu tapo Alfonsas Bla-
žys. Rėmėjų įsteigtais prizais apdovanoti: Juris Baliūnas – „Jure“, 
Vytautas Pastarnokas, Mingailė Šmergelienė, Odeta Tumėnai-
tė-Bražėnienė, Renė Sriubiškienė, Dana Baronienė, Irena Vapšie-
nė, Elvyra Žemaitienė, Aldona Bivainienė, Petras Lopeta, Anelė 
Araminienė, Stanislovas Petraška, Nijolė Sušinskienė, Jūratė Ma-
saitytė-Liepienė, Genia Vaičikauskienė, Kęstutis Preidžius, Dalia 
Žalimienė, Daiva Balytaitė-Dlugoborskienė ir Petras Dailidavičius. 
Kitiems parodoje-konkurse dalyvavusiems tautodailininkams 
įteikti dalyvio diplomai ir šios parodos-konkurso katalogas. 

Renginio dalyvius į „šimonietišką“ praeities pasaulį sugrąžino 
Panevėžio rajono Miežiškių kultūros centro liaudies kapela „Ru-
denėlis“ (vadovė A. Petrulaitienė).       

A. Jonušytės nuotr. 
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Parodos-konkurso dalyvį, unikalių iš akmens kuriamų paveikslų autorių 
anykštėną Stanislovą Petrašką savo įsteigtais prizais apdovanojo  

AB banko „Hansabankas“ Kupiškio skyriaus valdytoja Ligita Šateikienė 
(pirmoje eilėje pirma iš dešinės), Kupiškio Stasio Lozoraičio vardo šaulių 

kuopos vadas Vaclovas Šulma (antroje eilėje pirmas iš kairės) ir  
Garbės šaulys, tautodailininkas, medžio drožėjas, kupiškėnas  

Leonas Prekšlis (antroje eilėje antras iš kairės).

JAV ir  
Lietuva –  
„Lietuvos  
laikas“
Julija MUŠINSKIENĖ

Nuo 2007 m. spalio 11 d. iki gruodžio 
2 d. Vilniuje, Lietuvos dailės 

muziejaus Radvilų rūmuose, veikė 
Lietuvos dailės muziejaus ir Čiurlionio 
galerijos („The Art Gallery of Čiurlionis, 
Inc.“, Lemontas, JAV) surengta paroda 
„Lietuvos laikas“. Tai jau trečioji Miko 
J. Šileikio ir Teofilio Petraičio premijų 
dailės konkursų ciklo paroda. 

P er pirmąsias dvi parodas sulaukta po pusšimtį konkurso  
 dalyvių. Trečiojoje „Lietuvos laiko“ parodoje dalyvavo apie 

50 tapytojų, 30 akvarelės ir grafikos kūrėjų, 10 skulptorių. Iš viso 
pateikta daugiau kaip 200 kūrinių, sukurtų 2000–2007 m. Šios 
parodos atidaryme dalyvavo, laureatus paskelbė ir apdovanojo 
Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys, 
Čiurlionio galerijos valdybos pirmininkas Leonas Maskaliūnas. 
Buvo paskirtos 2007 m. Miko J. Šileikio premijos: I premija – Astai 
Vasiliauskaitei (už skulptūras), II premija – Jūratei Bagdonavičiūtei 
už tapybą), III premija – Leonui Strigai (už skulptūras). Teofilio 
Petraičio premijos atiteko Nijolei Valadkevičiūtei ir Birutei 
Zokaitytei – už ofortus, Vitoliui Trušiui – už pastelės kūrinius.

Parodos atidarymo metu paminėtas ir šių konkursinių parodų 
iniciatorės – Čiurlionio galerijos – įkūrimo penkiasdešimtmetis.  

KONKURSINĖS PARODOS DALYVIAI

D ailininkai savo kūrinius į Radvilų rūmus gabeno  
 tris savaites. Šįkart ekspozicija buvo didelė – dalyvavo 

91 dailininkas. Jų būtų buvę dar daugiau, bet vėluojantiems 
neliko kur eksponuoti savo kūrybos. Daugiausia, pusšimtis, 
dalyvių – tapytojai, kai kuriems jų dėl vietos stokos iš atvežtų 
kelių dvimetrinių paveikslų teko palikti tik vieną. Akvarelininkų su 
grafikais parodoje dalyvavo 30, skulptorių – 11, du iš jų parodai 
pateikė ir nuotraukas skulptūrų, konkurso sąlygose numatytu 
laikotarpiu (2000–2007 m.) sukurtų ir pastatytų Lietuvos 
regionuose. Konkursinėje parodoje „Lietuvos laikas“ dalyvavo 
visos dabar Lietuvoje kuriančių menininkų kartos – nuo klasiko 
Stasio Jusionio iki Vilniaus dailės akademijoje studijuojančio 
jo anūko Lino. Dešimtadalis parodos dalyvių – studentai ir 
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