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Laima BIALOPETRAVIČIENĖ

V ilniuje, Lietuvos dailės muziejaus Radvilų rūmuose, 2007 m.  
 kovo 27 d. buvo atidaryta iškilaus lietuvių dailininko Vytauto 

Kazimiero Jonyno (1907–1997) jubiliejinė kūrybos paroda 
„Pasaulio meno kryžkelėse“. Parodoje buvo eksponuojami 
2007 m. dailininko dukters Giedros Jonynaitės-Troncone (JAV) 
Lietuvai dovanotos ir Lietuvos dailės muziejui saugoti perduotos 
kolekcijos vertingiausi kūriniai. 

Vieno ryškiausių XX a. lietuvių dailininkų Vytauto Kazimiero 
Jonyno gimimo šimtmečio parodoje „Pasaulio meno kryžkelėse“ 
buvo pabandyta aprėpti plačiašakę jo kūrybą. Įvairus dailininko 
kūrybos palikimas parodoje pristatytas gana gausiai ir išsamiai – 
buvo eksponuojama knygų grafika, estampai, piešiniai, vitražai 
ir jų projektai, skulptūros, akvarelės ir aliejinė tapyba, pašto žen-
klai, plakatai, kiti taikomosios grafikos pavyzdžiai. Eksponuota 
daugiau kaip trys šimtai kūrinių. Jie buvo jungiami ekspoziciniais 
blokais, todėl žiūrovas, keliaudamas parodos maršrutu, galėjo 
nuosekliai susipažinti su V. K. Jonyno kurtos iliustracinės gra-
fikos raida. Kitose salėse jam atsiverdavo įspūdingų skulptūros 
dirbtuvių, vitražo studijos vaizdas. Dar toliau jis galėjo susipa-
žinti su menininko akvarelinės tapybos ir estampų kūriniais. 

�

Vytautas Kazimieras Jonynas Art Exhibition
Laima BIALOPETRAVIČIENĖ

On 27 March, 2007, the anniversary exhibition “At the Cros-
sroads of World Art” of the prominent Lithuanian painter 
Vytautas Kazimieras Jonynas (1907–1997) art was opened in 
Vilnius, at Radvilos Palace of Lithuanian Art Museum. 
The painter’s diverse creative heritage was presented quite 
widely and in great detail: book graphics, prints, paintings, 
stained glass items and their projects, sculptures, waterco-
lours and oil paintings, postage stamps, banners and other 
applied graphics items.
More than three hundred items were exposed. They were 
grouped into exposition units, thus a visitor following the 
exhibition could learn the consistent development of Vytau-
tas Kazimieras Jonynas’ illustrative graphics. Other halls 
opened the view of impressive sculpture workshop and a 
stained glass studio. Next, visitors could make familiar with 
the artist’s watercolour painting and printing works in detail. 
The opportunity to present the artist’s works in such detail 
appeared only after a substantial consignment of Vytautas 
Kazimieras Jonynas art heritage in March, 2007 reached 
Lithuanian Art Museum. Under the decision of the painter’s 
daughter G. Jonynaitė-Troncone this huge collection went not 
only to the Lithuanian Art Museum: it partly went to the col-
lections of Vytautas Kazimieras Jonynas Gallery, the branch 
of Mikalojus Konstantinas Curlionis National Art Museum in 
Druskininkai, another part of the consignment with archive 
materials was handed over to the Vilnius University Library. 

D. Mukienės nuotraukose V. K. Jonyno kūrybos parodos Radvilų rūmuose 
fragmentai
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tais. Dailininkas dalyvavo Nepriklausomųjų dailininkų draugijos 
veikloje, „Ars“ grupuotės sąjūdyje. Kūrinius eksponavo dauge-
lyje dailės parodų Lietuvoje ir už jos ribų. Buvo vienas iš lietuvių 
dailės pristatymo užsienyje organizatorių: 1936 m. – Paryžiaus 
pasaulinės parodos lietuvių sekcijos reikalų vedėjas, 1937 m. – 
tarptautinės žiuri skulptūros sekcijos narys. Sulaukė tarptautinio 
pripažinimo: 1937-ųjų Paryžiaus pasaulinėje parodoje už medžio 
raižinius ir plakatus buvo apdovanotas aukso medaliais bei Gar-
bės diplomu už baldų projektus. 1938-aisiais apdovanotas Pran-
cūzijos Garbės legiono kryžiumi. 

1935–1940 m. V. K. Jonynas dėstė grafiką ir medžio skulptūrą 
Kauno meno mokykloje; 1941–1944 m. buvo Kauno taikomo-
sios ir dekoratyvinės dailės instituto direktorius. 1936–1941 m. 
Lietuvos kultūros paminklų apsaugos inspekcijos konservatorius, 
vėliau viršininkas. 1944-aisiais dailininkas pasitraukė į Vakarus. 
1946 m. Freiburge (Freiburg im Breisgau), Vokietijoje, prancūzų 
okupacinėje zonoje, įkūrė Dailės ir amatų mokyklą (École des 
Arts et Métiers), labiau žinomą kaip Freiburgo meno mokyklą. 
Ši V. K. Jonyno iniciatyva tapo reikšmingu lietuvių išeivijos dai-
lės plėtotės veiksniu. Freiburge susibūrė, pedagoginės veiklos 
ėmėsi ir atramą tolesniam kūrybiniam gyvenimui rado daugelis 
iš Lietuvos pasitraukusių dailininkų: Viktoras Vizgirda, Adomas 
Galdikas, Telesforas Valius, Adolfas Valeška, Antanas ir Anas-
tazija Tamošaičiai bei kiti. 1946–1949 m. mokykloje mokėsi per 
120 studentų, be lietuvių, latviai, estai, kitų tautybių asmenys. 
Tarp Freiburgo mokyklos auklėtinių – ne vienas pasaulinio garso 
lietuvių menininkas: Antanas Mončys, Romas Viesulas, Vytautas 
Ignas, Albinas Elskus, Elena Urbaitis ir kiti. 

Vadovaudamas Freiburgo meno mokyklai V. K. Jonynas akty-
viai kūrė – šiam laikotarpiui priklauso medžio raižinių technika 
atliktos iliustracijos J. W. Goethe’s „Jaunojo Verterio kančioms“ 
(pradėtos 1943 m. Kaune, baigtos 1947 m. Freiburge) ir „Main-
co apgulčiai“, P. Mérimée „Lokiui“. Šalia medžio raižinių atsirado 
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Taip išsamiai pristatyti šio dailininko kūrybą atsirado galimybė 
tik po to, kai Lietuvos dailės muziejų 2007 m. kovą pasiekė 
didelė V. K. Jonyno kūrybos palikimo siunta. Dailininko duktės  
G. Jonynaitės-Troncone sprendimu ši didžiulė kolekcija buvo skir-
ta ne tik Lietuvos dailės muziejui – dalis jos papildė Nacionalinio  
M. K. Čiurlionio dailės muziejaus padalinio Vytauto Kazimiero Jo-
nyno galerijos Druskininkuose rinkinius, dalis siuntos su archyvi-
ne medžiaga perduota Vilniaus universiteto bibliotekai. 

V. K. Jonynas užima išskirtinę vietą lietuvių dailės istorijoje, jo 
veikla ir kūryba glaudžiai susijusi su XX a. lietuvių dailės raidos 
peripetijomis. Nepalaužtas drastiškų likimo permainų, jis suge-
bėjo išlikti ir produktyviai kurti Vakarų meno aplinkoje. Parodoje 
skleidžiasi V. K. Jonyno kūrybos įvairovė, ryškėja jo puoselėtų 
skirtingų meno šakų raiškos bruožai. Būtina pabrėžti jo pedago-
ginės, administracinės, visuomeninės veiklos svarbą, nes turbūt 
sunkiai rastume kitą kūrėją, pasižymintį unikaliais dailės gyveni-
mo organizatoriaus sugebėjimais. 

V. K. Jonynas gimė 1907 m. kovo 16 d. Ūdrijos kaime (Alytaus 
vals.). Vidurinį išsilavinimą įgijo Kudirkos Naumiesčio ir Kauno 
gimnazijose, 1923–1929 m. mokėsi Kauno meno mokykloje. 
Baigęs bendrąjį skyrių, 1927–1929 m. lankė A. Varno tapybos ir 
A. Galdiko grafikos studijas. 1931 m. tęsti studijų išvyko į Pary-
žių. Iki 1934-ųjų studijavo medžio raižybą ir knygos meną Nacio-
nalinėje dailės ir amatų konservatorijoje. 1935 m. baigė taikomo-
jo profilio dailės mokyklą (Ècole Boulle), kurioje studijavo medžio 
skulptūrą ir baldų konstravimą, lankė architektūros sekciją. Prieš 
sugrįždamas į Lietuvą surengė pirmą personalinę parodą, kurioje 
eksponavo studijų metais sukurtus medžio raižinius ir piešinius. 

Grįžęs į Lietuvą, studijose įgytą profesinį meistriškumą pa-
sitelkė kurdamas knygų grafiką. Geriausi to meto V. K. Jonyno 
kūriniai – K. Donelaičio „Metų“ iliustracijos ir kt. – tapo lietuvių 
profesionaliosios grafikos klasika. Ankstyvasis kūrybos laikotar-
pis sutapo su aktyvios organizacinės ir pedagoginės veiklos me-
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kita technika sukurtų darbų: naujos raiškos pradžią žyminčios 
W. Shakespeare’o „Hamleto“ iliustracijos, litografijos su Mainco 
peizažais. Kaip ir kitus Freiburge kūrusius lietuvius, V. K. Jonyną 
veikė prancūzų ir vokiečių kultūra, jų modernusis menas. 

Dailininkas kūrė ir taikomąją grafiką. 1946–1949 m. V. K. Jo-
nynas sukūrė per penkiasdešimt pašto ženklų, kurie funkcionavo 
prancūzų okupacinėje zonoje Vokietijoje ir filatelinės bei meno 
spaudos buvo pripažinti kaip gražiausi pokario metais Europoje. 
Ši patirtis dailininkui pravertė ir vėliau, kai, gyvendamas Niujor-
ke ir dirbdamas Fordhamo universitete, gavo Vatikano valstybės 
sekretoriaus kvietimą sukurti pašto ženklus, skirtus Lietuvos 
globėjo šv. Kazimiero 500 metų gimimo jubiliejui, bei Jungtinių 
Tautų užsakymą sukurti pašto ženklus, skirtus Žmogaus teisių 
deklaracijai (šis užsakymas dėl politinių priežasčių nebuvo įgy-
vendintas). 

1951-aisiais V. K. Jonynas išvyko į JAV, įsikūrė Niujorke. 
1951–1957 m. dėstė dailės disciplinas Katan Rouzo meno insti-
tute, 1957–1973 m. – Fordhamo universitete Niujorke. Be peda-
goginės veiklos, grafikos kūrybos (knygų iliustracijų, litografijų, 
pašto ženklų, ekslibrisų, logotipų ir kt.), dailininkas ėmėsi neiš-
bandytų meno rūšių – liejo ir kaldino skulptūras, kūrė interjero ir 
eksterjero apipavidalinimo elementų projektus (vitražus, dekora-
tyvinius bareljefus, baldus, žvakides ir šviestuvus), architektūros, 
daugiausia sakralinės, projektus. 1955 m. V. K. Jonynas įsteigė 
monumentaliosios dekoratyvinės dailės studiją Niujorke (žinomą 
kaip „Jonyno ir Šepardo meno studija“ – „Jonynas and Shepherd 
Art studio, Inc.“). 

Tarp 1955–1983 m. įgyvendintų projektų, pasižyminčių sakra-
linės idėjos, architektūros formų, interjero dekoro sinteze, minėti-
na tėvų pranciškonų vienuolyno Kenebunkporte, Meino valstijoje, 
koplyčia, Čikagos lietuvių katalikų bendruomenės Švč. Mergelės 
Marijos bažnyčia Market Parke, Šv. Onos koplyčia Šv. Kazimie-
ro kapinėse Amsterdame, Niujorko valstijoje, Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčia Tamakvoje, Pensilvanijos valstijoje. Menininkas sukū-
rė ir visuomeninės paskirties pastatų apipavidalinimo projektų.  
Vienas jų – Niujorko miesto užsakymu sukurti Rikers Ailendo re-
abilitacijos centro bareljefai, kur panaudoti nauji, unikalūs skulp-
tūros, mozaikos, freskos, vitražo technikų deriniai. 

V. K. Jonynas didelę kūrybos palikimo dalį dovanojo Lietuvos 
muziejinėms ir kitoms institucijoms. Devintojo dešimtmečio pra-
džioje muziejus pasiekė pirmos siuntos su grafikos kūriniais, 
akvarelėmis, sakralinės architektūros vitražų projektais. Lietu-
vai atgavus nepriklausomybę, menininkas siekė grąžinti į tėvy-
nę likusią kūrybos palikimo dalį. Eskizus, brėžinius, projektus ir  
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dokumentinę medžiagą – fotografijas, skaidres, vaizdajuostes, 
korespondenciją ir asmeninę biblioteką perdavė saugoti įvai-
rioms kultūros institucijoms Lietuvoje: Nacionaliniam M. K. Čiur-
lionio dailės muziejui Kaune ir jo padaliniui V. K. Jonyno galerijai 
Druskininkuose, Lietuvos dailės muziejui, Lietuvos literatūros ir 
meno archyvui, Vilniaus dailės akademijai, Vilniaus universiteto 
bibliotekai. 

Daug dailininko kūrinių saugoma Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Vokietijos, Belgijos, Olandijos, JAV, Vatikano muziejuose, pri-
vačiose kolekcijose. Jis yra surengęs parodų Prancūzijoje, La-
tvijoje, Vokietijoje, Italijoje, JAV, Lietuvoje. 1993 m. dailininkas 
apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino 
Komandoro kryžiumi, po trejų metų jam suteiktas Vilniaus dailės 
akademijos Garbės daktaro vardas. 

Jubiliejinės parodos proga 2007 m. išleistas visai Lietuvos dai-
lei svarbus darbas – dailėtyrininkės Rasos Andriušytės-Žukienės 
parengta monografija „Akistatos: dailininkas Vytautas Kazimieras 
Jonynas pasaulio meno keliuose“.                        
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