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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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ką tik baigusieji studijas. Kitaip nei ankstesniame konkurse, 
šįkart dalyvavo dailininkų ne tik iš sostinės ir Kauno, bet ir iš 
Biržų, Marijampolės, Kėdainių, Kretingos, Panevėžio, Telšių, 
Utenos. 20 dalyvių kūrinius eksponavo ankstesniame konkurse 
„Lietuvos kelias“. Į atidarymą atvyko daugiau nei 50 autorių, 
daugelis – su draugais ir artimaisiais. Šūsnis dalyviams skirtų 
„Lietuvos laiko“ plakatų (jiems naudotas Rimto Tarabildos 
kūrinys „Nidos spalvos“, 2004 m.) ir 100 pernai Lemonte 
veikusios konkursinės parodos „Išeivijos kelias“ katalogo 
egzempliorių išnyko lyg nebuvę. Itin maloni dovana atidarymo 
šventės publikai buvo kvarteto „Archi quartett“ (Vitalija 
Benetytė (smuikas), Kristina Morozova (smuikas), Mantas 
Makrickas (altas), Glebas Pyšniakas (violončelė)) muzikavimas.  

SVEČIAI

Č iurlionio galerijos valdybos pirmininkas Leonas Maskaliūnas  
 viešnagę Lietuvoje užtęsė specialiai, kad galėtų dalyvauti 

konkursinės parodos atidaryme ir kartu paminėti Čiurlionio 
galerijos Čikagoje įkūrimo penkiasdešimtmetį. Parodos 
atidaryme dalyvavo ir viešnia iš Čikagos Laima Apanavičienė – 
tuo pačiu vardu besivadinančios kitos galerijos („Lithuanian 
Art Gallery Čiurlionis“), veikiančios lietuvių jėzuitų Jaunimo 
centre, direktorė. Svečius nustebino gausus Lietuvos dailininkų 
dalyvavimas Čiurlionio galerijos kūrėjų ir puoselėtojų įsteigtų 
premijų dailės konkurse. Pasak jų, tai ne tik įspūdinga dovana 
Lietuvos publikai, bet ir prasmingas Čiurlionio galerijos 50 
metų gyvavimo pagerbimas bei padėka menininkams. Šį kelią, 
kurio pradžia bendra abiem Čiurlionio vardu besivadinančioms 
galerijoms, spaudos konferencijoje priminė L. Maskaliūnas.  

ISTORIJA

Č iurlionio galerija 1957 m. spalio 20 d. buvo iškilmingai  
 atidaryta Čikagos lietuvių jėzuitų ką tik pastatyto Jaunimo 

centro patalpose. „Laimingiausia diena, kurią teko man išgyventi 
šioje lietuviškų rūpesčių ir sielvartų sostinėje“ – taip pirmosios 
išeivijos istorijoje dailės galerijos atidarymą įvertino lietuvių 
dailės patriarchas Adomas Varnas, kuris, kaip ir daug kitų mūsų 
dailininkų, baigiantis karui pasitraukė iš Lietuvos, o pokariu iš 
Vakarų Europos DP stovyklų persikėlė į JAV. Galerijos tikslus – 
„padėti lietuvių dailininkams ruošti meno parodas ir iš jų atrinkti, 
įsigyti ir apsaugoti geriausius kūrinius“, taip pat „kaupti Meno 
kūrinių fondą atstatytai Laisvai Lietuvai“ – rėmė gausi Čikagos 
lietuvių visuomenė. Jos lūkesčius išsakė Lietuvos konsulas Petras 
Daužvardis, atidarant galeriją linkėjęs jai būti „tikru lietuvišku 
meno centru, kuris trauktų į save ne tik lietuvius, bet ir kitataučius 
ir kalbėtų jiems visiems apie Lietuvos grožį, lietuvių tautos praeitį, 
jos džiaugsmus ir kančias, norus ir troškimus būti nepriklausoma 
tauta tarp kitų laisvų ir nepriklausomų tautų“. Čiurlionio galerija 
tapo svarbiu lietuvių kultūros centru. Nelengva būtų rasti išeivijoje 
kūrusį lietuvį dailininką, nedalyvavusį grupinėse ar bendrosiose 
galerijos parodose, o daugelis menininkų – ne tik iš Čikagos, bet 
ir iš kitų miestų, kitų šalių, net iš Europos ir Australijos – joje rengė 
ir individualias parodas. Visuomenės entuziazmas buvo toks 
didelis, kad parodose būdavo nuperkami beveik visi paveikslai. 
Galerijos veikla palaikė ir skatino dailininkų kūrybą, formavo 
išeivijos meninio gyvenimo tradicijas, ugdė palankų ir pagarbų 
lietuvių visuomenės požiūrį į meną ir menininkus. Čiurlionio 
galerijos kūrėjai neabejojo, kad Lietuva atgaus nepriklausomybę, 
o galerijoje sukauptas meno rinkinys grįš į tėvynę ir taps tautos 
dailės lobyno dalimi. Jų valia įvykdyta: 1999–2000 m. į Lietuvą 
nusiųsti Čiurlionio galerijų sukaupti išeivijos dailininkų kūriniai, 
dovanoti pačių dailininkų ar pirkti iš visuomenės aukų, taip pat 
galerijoje saugotas Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio kūrybos 
palikimas. 

Po penkerių sėkmingos veiklos metų galerijoje kilo nesutarimų 
(kurie pamiršti) ir ilgainiui atsirado dvi tuo pačiu vardu vadina-
mos galerijos: viena jų toliau veikė ir ligi šiol tebeveikia Jaunimo 
centre, o kita 1975 m. atnaujino veiklą „Midland Savings“ ban-
ko patalpose. Ši galerija 1977 m. pradėjo skirti premijas bendrų 
parodų dalyviams, o nuo 1980 m. ėmė teikti ir vardines Miko  
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The USA - Lithuania: „The Lithuanian time“
Julija MUŠINSKIENĖ

In October - December in the Radvila Palace in Vilnius an 
exhibition “The Lithuanian Time” was held by the Lithuanian 
Art Museum and the Lemonte Čiurlionis Gallery (the USA). 
This was the third exhibition from the cycle of Mikas J. Šilei-
kis ir Teofilis Petraitis art contest winners. About 50 painters, 
30 watercolorists and graphics, 10 sculptors took part in the 
exhibition. More than 200 works of art, created during the 
period of 2000-2007, were presented.
The exhibition opening also marked the fiftieth anniversary 
of the Čiurlionis Gallery, the initiator of the exhibition. The 
article tells about the founding of the gallery and presents 
its history. The exhibition was not only an impressive gift to 
the Lithuanian public but also a meaningful homage to the 50 
years of gallery activity and the fellow artists. The Chairman 
of the Gallery Board, L. Maskaliūnas, at the press conference 
recalled the common beginning of the both galleries named 
after M. K. Čiurlionis. 
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J. Šileikio bei Teofilio Petraičio premijas, įsteigtas pačių dailininkų. 
Mikas J. Šileikis (1893–1987 m.), kilęs iš Zarasų krašto, į JAV 
atvyko 1913 m., baigė Čikagos meno institutą, kūrė portretus ir 
peizažus, amerikiečių parodose išgarsėjo kaip „kopų tapytojas“. 
Jis buvo Čiurlionio galerijos signataras, pirmasis jos direktorius, 
nuolatinis parodų rengėjas, dalyvis ir vertintojas, ilgametis Ame-
rikos lietuvių dailininkų sąjungos pirmininkas, „Naujienų“ priedo 
„Meno žinios“ įkūrėjas ir redaktorius, dailės kritikas, rašytojas, 
vertėjas. Premiją jis įsteigė siekdamas „paremti Čiurlionio gale-
rijos kultūrinę veiklą ir paskatinti mūsų dailininkus kurti bei augti 
nepelningame jų pašaukime“. Lietuvos savanorio, Kauno meno 
mokyklos auklėtinio, dailės pedagogo, akvarelininko ir tapytojo 
Teofilio Petraičio (1896–1978 m.) premija jo valia buvo įsteigta 
po jo mirties iš šiai galerijai patikėto jo palikimo. Visus kūrinius 
iš banko seifų perdavusi Lietuvai ir persikėlusi į Lemontą, likusį 
premijų fondą galerija nusprendė naudoti ir toliau: 2005–2009 m. 
pakaitomis Vilniuje ir Lemonte su Lietuvos dailės muziejumi kartu 
rengti dailės konkursų ciklą, o laureatams skirti tris Miko J. Šilei-
kio (500, 300, 200 JAV dolerių) premijas už tapybą ir skulptūrą 
ir tris tokio pat dydžio Teofilio Petraičio premijas už akvarelę ir 
grafiką. Konkursų tikslas – gaivinti ir stiprinti mūsų istorinę bei pi-
lietinę savimonę, priminti kultūros tradicijų savitumą ir vertę, ska-
tinti jų interpretacijas, prisidėti prie Lietuvos vardo tūkstantmečio 
paminėjimo. „Džiaugiuosi, kad Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio 
premijų dailės konkursų ciklas įrašo dar vieną prasmingą puslapį 
penkiasdešimtmetėje Čiurlionio galerijos istorijoje. Sveikinu visus 
konkursinių parodų dalyvius, kuriančius čia ir išeivijoje, ir linkiu, 
kad Čiurlionio galerija visada būtų juos siejantis tiltas“, – sakė  
L. Maskaliūnas. 

LAUREATAI

2005  m. vasarą Lietuvos dailės muziejaus Radvilų  
 rūmuose veikusios pirmos konkursų ciklo pa-

rodos „Lietuvos kelias“ (52 dalyviai ir 134 jų kūriniai) laureatus 
vertinimo komisija rinko ilgai – premijos yra šešios, o gerų 

kūrinių – daug. Tuokart Miko J. Šileikio premija skirta Jonui 
Daniliauskui, Audronei Petrašiūnaitei ir Pranui Griušiui, Teofilio 
Petraičio – Emilijai Taločkienei, Romualdui Čarnai ir Vijai 
Tarabildienei. Pernai rudenį Lietuvių dailės muziejuje Lemonte 
surengtos konkursinės parodos „Išeivijos kelias“ vertintojams 
buvo lengviau: dalis dailininkų pateikė konkurso nuostatuose 
nenumatytomis, netradicinėmis technikomis sukurtų kūrinių, 
kuriems įvertinti galerijos valdyba skyrė dar tris specialiąsias 
premijas, tad buvo apdovanota bemaž trečdalis visų konkurso 
dalyvių (9 iš 31). Miko J. Šileikio premijos laureatais tapo Juozas 
Mieliulis, Ramojus Mozoliauskas ir Danguolė Šeputaitė-Jurgutienė, 
Teofilio Petraičio – Giedrė Žumbakienė, Liucija J. Kryževičienė-
Hutcheon, Rimgailė Jonynaitė-Zotovienė, o Čiurlionio galerijos 
specialiosios premijos skirtos Zitai Sodeikai, Adai Sutkuvienei 
ir Vidui Zimkui. Vėl Radvilų rūmų salėse surengtos trečiosios 
konkursinės parodos „Lietuvos laikas“ vertinimo komisijai – 
Lietuvos dailės muziejaus direktoriui Romualdui Budriui 
(pirmininkas), Nijolei Tumėnienei, dailininkams Valentinui 
Antanavičiui, Kęstučiui Grigaliūnui, Gediminui Piekurui – teko 
sunkesnis uždavinys: įvertinti vos ne tris kartus daugiau dalyvių 
200 kūrinių. Miko J. Šileikio I premija skirta Astai Vasiliauskaitei 
už skulptūras „Tiltas“ (2001 m.), „Ratas“ (2003 m.), „Atvertis“ 
(2004 m.), II premija – Jūratei Bogdanavičiūtei už tapybos 
paveikslus „Rugpjūčio naktis“ (2000 m.) ir „Nakties žvejai“ 
(2004 m.), III premija – Leonui Striogai už skulptūrų triptichą 
„Būsenos“ (2005 m.). Teofilio Petraičio I premija įvertintas 
Nijolės Valadkevičiūtės ofortų triptichas „Romantiška mozaika“ 
(2007 m.), II premija – Vitolio Trušio pastelės „Tirpsta ledas“ 
(2001 m.), „Rugpjūtis“ (2005 m.), „Žaizda“ (2006 m.), 
III premija – Birutės Zokaitytės ofortai „Daina apie tėvynę“ (I, II, 
2000 m.) ir „Įrankio padavimas“ (2000 m.). 

2008 m. konkursinę parodą numatyta surengti Čikagoje, o 
paskutiniajai, penktajai, ciklo parodai Lietuvos dailės muziejaus 
Radvilų rūmai sales atvers 2009 m., kai minėsime Lietuvos vardo 
tūkstantmetį ir Vilnius bus Europos kultūros sostinė.      

D. Mukienės nuotr.
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Konkursinės parodos „Lietuvos laikas“ fragmentai Parodos „Lietuvos laikas“ atidarymo proga surengtoje konferencijoje  
kalba Čiurlionio galerijos valdybos pirmininkas  

Leonas Maskaliūnas (JAV) 


