
mąstyti, kad gyvenimas verda kažkur ki-
tur, tik ne ten, kur esi, kad mes esame pa-
smerkti būti tik svetur sukurtų madų, sti-
lių, srovių perėmėjais, tačiau ne kūrėjais. 
Galiausiai toks mąstymas skatina įsitiki-
nimą, kad globaliniu kaimu virtusiame pa-
saulyje mes visgi  esame atkampi provinci-
ja, kurios likimas yra lemiamas kažkur toli 
nuo mūsų vykstančių procesų. Toks žmo-
gus jaučia nepilnavertiškumą, kurį, kaip 
yra įsitikinęs, gali įveikti tik pabėgdamas 
ten kažkur kitur, kur gyvenimas nėra tik 
sekli kasdienė egzistencija, o tiršta būtis. 

Ilgą laiką ir aš buvau toks „homo pro-
vincialis“. Savo gimtąjį Panevėžį suvokiau 
tik kaip laikiną stotelę, kurioje tereikia su-
laukti traukinio ar autobuso, išvešiančių 
mane ten, kur pagaliau išsiskleisiu, galėsiu 
kvėpuoti kūrybos, laisvės, vaizduotės per-
sunktu oru. Taip, juk sakoma, kad gimtinė 
nėra ten, kur gimei, tačiau ten, kur pagaliau 
suleidai šaknis. Taip, tiesa, tačiau „homo 

Donatas Puslys „Bernardinai.lt” redaktorius

KARŠTAS TAŠKAS. Ar tai gali būti  nuo mūsų 
priklausančių ir mums visai nepavaldžių aplin-
kybių  santaka, kurioje mūsų asmeninė patirtis 
įgauna konkrečius veiksmus ir pasekmes?

Žmogus nuosavame gyvenime  daug kar-
tų priartėja prie  karšto taško, į kurį pakliuvus 
viskas persigrupuoja. Išlaikyti padorų fasadą 
įmanoma tik įnirtingai permaišant tai, kas sly-
pi už to fasado.  Nes niekas nestovi vietoje, nes 
viskas nuolat juda, keičiasi, suyra ir susikuria 
iš naujo. Menininkas – kas jis: jautrus, pas-
tabus ir reaguojantis ar vien pasyvus stebė-
tojas? Pasak kanadiečių švietėjo, filosofo ir 
mokslininko, komunikacijos technologijų 
teoretiko  Marshallo  McLuhano, menininkas 
– atsakingas už tai, ką jis daro, o galbūt netgi 
už tai, kas vyksta aplink mus, jo sugebėjimas 
teisingai įvertinti dabartį atriša jam rankas 
kurti ateities istoriją. Taigi menininkas  – sa-
votiškas pranašas, nepakeičiamas laikmečio  
sukurtų  gyvenimo formų ir struktūrų reflek-
tuotojas.

Pakliuvęs į karštą tašką, kuris gali būti įvar-
dijamas daugybe pavadinimų ir turėti kie-
kvienam absoliučiai subjektyvių pavidalų, 
žmogus turi žaibiškai įvertinti galimybes ir 
apsispręsti. Kuriantis žmogus apdovanotas 
galimybe išreikšti šias „sprogdinančias“ min-
tis įvairiomis metaforomis, meno formomis 
bei dalintis jomis su žiūrovu, provokuodamas 
jį apmąstymams, kiek dailės kūrinyje užko-
duota mintis aktuali, sava ar svetima jam. 

Atsakymų, kaip suvokti meno prigimtį ir kil-
mę, paieška atbuline tvarka,  pradedant nuo 
meno kūrinio sukelto poveikio žiūrovui, nuve-
da mus į  ratą:  žiūrovas – meno kūrinys – me-
nininkas –  meno kūrinys – žiūrovas,  iš kurio 
ištrūkti turime rasti individualius kelius.

Aukštaitijos dailininkus vienijančiame pro-
jekte „Aukštaitijos dailė 2016. Karštas taškas” 
šiais metais dalyvauja 54 dailininkai.  Sukurti 
kūriniai pristatomi parodoje Panevėžio mies-
to dailės galerijoje (spalio 26 – lapkričio 20). 
Gausus dalyvaujančių menininkų ir jų atsto-
vaujamų dailės žanrų skaičius, išsiplėtusi da-
lyvių geografija ir amžius, viena vertus, rodo 
siekį menine forma kalbėti apie asmenybę 
aktualybėje, antra vertus, sudaro galimybę 
plačiau apžvelgti regiono dailės lauką.

Leidinyje rasite „Aukštaitijos dailės” projektų  
idėjos  autorės Jolantos Lebednykienės retros-
pektyvų žvilgsnį į kas dvejus metus rengiamų 
jungtinių regiono menininkų parodų istoriją. 
Apie tai, kur gali rastis pasaulio centras, skai-
tykite interneto dienraščio „Bernardinai.lt“ 
vyr. redaktoriaus Donato Puslio straipsnyje. 
Skaitykite menininkų mintis, kas kūrėją atve-
da į karštą tašką, ir stebėkite, kas atsiranda už 
jo ribų, tyrinėkite anketos „Kultūros vartotojų 
poreikių tyrimas“, atliktos projekto rengėjų, 
atsakymus

Rasa stRužienė
„aukštaitijos dailė 2016. Karštas taškas“ 

projekto vadovė

MENININKAS – 
IŠMINTINGAS 

STEBĖTOJAS IR 
PROVOKATORIUS

Jolanta leBeDnyKienė
„aukštaitijos dailės” projektų idėjos autorė,

1995–2014 metų projektų vadovė

Regioniniai kultūriniai sambūriai yra 
mūsų laikmečio ženklas. Jie atspindi iden-
titeto paieškų poreikį vis labiau globalė-
jančio pasaulio apsuptyje. 

Siekdama suburti Panevėžio regiono 
profesionaliuosius dailininkus bei visuo-
menei pristatyti jų kūrybą, Panevėžio 
miesto dailės galerija jau du dešimtmečius 
vykdo Aukštaitijos profesionaliosios dai-
lės sklaidos programą.

1995 m. įvyko pirmoji Aukštaičių dai-
lininkų tapybos ir skulptūros paroda, ku-
rioje šalia tuo metu kūrusių menininkų 
darbų buvo eksponuojami įžymių praei-
ties dailininkų – Juozo Zikaro, Bernardo 
Bučo, Vytauto Kairiūkščio, Povilo Puzino, 
Kazimiero Ulianskio kūriniai. Šių meni-
ninkų buvimas mieste įvairiais istorijos 

AUKŠTAITIJOS DAILĖ: 
NUO KLASIKOS IKI ŠIUOLAIKINIŲ KŪRĖJŲ
tarpsniais ir jų kūryba – Panevėžio dailės 
pamatas.

2005 m. Dailės galerijos iniciatyva buvo 
surengta išsami apžvalginė Panevėžio re-
giono profesionaliųjų dailininkų kūrybos 
paroda, 2006 m. regiono dailininkai buvo 
pakviesti ir aktyviai dalyvavo meno objek-
tų parodoje ,,Langas“. 2006 – 2007 metais 
su meno objektų paroda „Langas“ susipa-
žino ne tik Panevėžio, bet ir Dusetų, Biržų, 
Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio, Utenos meno 
mylėtojai. 

2008 m. regiono dailininkai dalyvavo 
parodoje „Aukštaitijos dailė 2008. Talis-
manas“, 2010-aisiais įgyvendintas pro-
jektas „Aukštaitijos dailė 2010. Ženklai“, 
2012 m. – „Aukštaitijos dailė 2012. Per-
petuum mobile“. 2014 m. projekte „Aukš-

taitijos dailė 2014. Quo vadis?“ buvo ana-
lizuojama Aukštaitijos profesionaliosios 
dailės problematika, parengti bei išleisti 
parodų katalogai. 

Aukštaitijos dailės parodos visada do-
mina tiek visuomenę, tiek pačius auto-
rius, suteikdamos galimybę susipažinti 
su naujausia kolegų kūryba, pažvelgti į 
savo kūrinius bendrame parodos kon-
tekste. Apžvalginės profesionalaus meno 
parodos suburia po vienu stogu skirtin-
gus menininkus. Iškyla nelengvas už-
davinys parodyti jų kūrybą, išvengiant 
eklektikos, atskleidžiant autorių savitu-
mą, sujungiant jų kūrybą į visumą. Dailės 
galerijos vykdomas projektas – puiki gali-
mybė pamatyti, kokiu keliu šiandien eina 
Aukštaitijos dailė

PASAUlIO cEnTRAS 
yRA TEn, KUR ESI TU

R e D A K c I J O S  S K I L T I S

Kasdienybė, kuri mums 
dažnai atrodo virtusi 

nuobodžia rutina, kūrėjo 
rankose tampa įkvėpimo 

šaltiniu, paskata refleksijai, 
diskusijai, provokacijai, 

klausimų lavinai.

Būtent taip man bylojo bičiulis Krzys-
ztofas Czyżewskis, kuris Krasnogrūdoje, 
kur kadaise vasaras leisdavo Nobelio lite-
ratūros premijos laureatas, paskutinysis 
LDK pilietis Czeslawas Miloszas, vadovau-
ja Paribio centrui, išplėtojusiam įspūdingą 
edukacinę veiklą ir kartu į iš pažiūros ato-
kią Lenkijos provinciją pritraukiančiam 
gausybę pasaulinio garso istorikų, filoso-
fų, poetų, muzikantų. Jo veikla byloja apie 
tai, kad pasaulio centrą galima sukurti net 
ir mažame miestelyje ar kaimelyje.

Kitas bičiulis vienos diskusijos metu iš-
tarė labai taiklią pastabą, kad šiandieninė 
Lietuva, o ypač mūsų gimtasis Panevėžys, 
labiausiai kenčia nuo „homo provincialis“ 
sindromo. Šis sindromas skatina žmogų 
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karštas taškas
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Evaldo Ivanausko skaitmeninis fotomontažas

provincialis“ kitur bėga ne suleisti šaknų, 
o tiesiog paskęsti, jis bėga iš netikėjimo sa-
vimi, esančiais šalia, kad jis pats ar drauge 
su kitais gali sukurti kažką reikšmingo. Jis 
bėga ten, kur galėtų prisidengti kitų kuria-
mu gyvenimu, jis bėga tam, kad toliau galė-
tų būti tik vartotoju, o ne kūrėju.

„Carpe diem“ – byloja senas posakis, 
primenantis mums kiekvienos akimirkos 
svarbą. Gyvenimas vyksta čia ir dabar. 
Jis neprasidės rytoj, jis neprasidės kitame 
mieste, kitoje šalyje, nes rytojus gali ir ne-
ateiti. Vienintelis dalykas, kurį tvirtai lai-
kai savo rankose, yra ši konkreti akimirka, 
šie konkretūs žmonės, esantys aplink tave 
būtent dabar, šis miestas su savo gamyklų 
kaminais, tarsi krateriais išvagotu asfaltu, 
vienodais monolitiniais daugiaaukščiais, 
kurių pašonėje glaudžiasi mediniai namu-
kai su darželiais greta. 

Sakoma, kad du kartus į tą pačią upę 
neįbrisi. Išvykau iš Panevėžio ir nežinau, 
ar čia besugrįšiu. Žinau tik viena – kad 
ir kur būčiau, kad ir kur bekeliaučiau, su 
manimi visada keliauja dalis mano gim-
tojo miesto, kuris mane formavo, grūdi-
no. Stasys Eidrigevičius, kurio menų cen-
tras, labai tikiuosi, po kelių metų išdygs 
Panevėžyje, savo kūriniuose nuolat grįžta 
į gimtinę kaip į ištakas, viso ko pradžią. 
Stalas, ant kurio gali piešti ir dažų papilti 
taip, kad niekas nerėks ir nešauks. Baltas 
popieriaus lapas, ant kurio prasidėjusi 
pirmoji linija, pirmoji dėmė išlydi į kelią 
ieškoti prasmės, barstyti raides kaip kad 
obelis barsto obuolius ant žemės. Pieštu-
kas, su kuriuo tarsi scenoje šoki ant bal-
to popieriaus lapo palikdamas pėdsakus. 
Tuščia siena, kuri prieš tave atsiskleidžia 
visu savo nuogumu, kol nepalieti jos juo-
du anglies gabalu. Ar tai jau ir viskas, ko 



PASAULIO cenTRAS yRA teN, KUR eSI TU
reikėjo Stasiui, kad sukurtų save, kad padovanotų pasau-
liui savo šedevrus? Ne, viso to veikiausiai nebūtų, jei ne 
gimtasis Mediniškių kaimas Panevėžio apskrityje, jei iš 
ten išplaukiantys vaikystės prisiminimai, pirmosios taip 
giliai įstrigusios patirtys, suaugusios su namų erdve ir 
gimtosios vietos kraštovaizdžiu. Kasdienybė, kuri mums 
dažnai atrodo virtusi nuobodžia rutina, kūrėjo rankose 
tampa įkvėpimo šaltiniu, paskata refleksijai, diskusijai, 
provokacijai, klausimų lavinai. Czeslawas Miloszas ka-
daise klausė, kas gi yra poezija, kuri neišgano. O kas gi 
yra menas, kuris yra abejingas mūsų kasdienybei, kuris 
nesiekia jos aptarti, kritikuoti, išplėsti, perkeisti? 

Bičiulė Irena kadaise pasakojo istoriją apie filantropo 
George’o Soroso viešnagę Lietuvoje, kai jis per šiuolaikinio 
meno parodą kalbėjo savo išgalvota kalba, kurios ničnie-
kas nesuprato. Visa tai jis vėliau pakomentavo klausimu: 
„Kodėl jie turi suprasti mano kalbą, jei aš nesuprantu jų 

svarbi juos supanti aplinka (erdvė) ir kiek svarbi 
asmeninė erdvė, taip sakant, jų vidaus pasaulis. 
Iš to išplaukia tiek kūrybos metodas, tiek forma 
ar stilistika. Jei menininkas kelia sau tikslus iš-
reikšti asmenines subjektyvias emocijas, idėjas, 
požiūrį, jo menas būtinai įgyja atitinkamas, gana 
uždaras, formas, kurias vadiname to menininko 
originalumu, – o jis yra privalomas visiems mo-
dernizmą ir postmodernizmą išpažįstantiems 
ir save gerbiantiems menininkams. Ši nerašyta 
taisyklė tapo tokia svarbi, kad kitokio meno ir 
nebeįsivaizduojame arba tą, kitokį, meną priski-
riame praeičiai ir marginalijoms.

Su šia tema susijusi taip vadinama ,,tapybos 
mirtis’’, kitaip tariant – meno, kaip lango į regi-
mąjį pasaulį, nunykimas. tačiau tapybinis pa-
saulio matymas bei spalvinė klausa neapmirė, 
nors ir tapo gana retu reiškiniu šiuolaikinių me-
nininkų kūriniuose.

Kas gi iš esmės yra tapyba, tapybiškumas, 
tapybinis mąstymas? tai dalykai, kurie neiš-
vengiamai susiję su regimuoju pasauliu, esan-
čiu anapus mūsų asmeninės erdvės ribų. Juk 
tapyba – tai geriausias būdas atvaizduoti mus 
supančių šviesos ir šešėlių santykius, jungiant 
juos su individualiais jausmais. Arba geriausias 
būdas spalva perteikti emociją. Jei menininkas 
izoliuoja save nuo išorinės aplinkos, susitelkda-
mas ties vidiniais išgyvenimais, natūralu, kad ta-
pybinė kalba jam tampa vis mažiau reikalinga.

Lietuvių tapybinė kultūra formavosi būtent 
išgyvenimo vaizdavimo pagrindu, apsivalant 
nuo akademizmo apnašų. Man rodos, kad at-
siribodami nuo objektyvaus turinio, formos ir 
amato dalykų, ėjome ne tuo keliu. Galbūt jau-
tėmės nepajėgūs konkuruoti su senesnes tradi-
cijas turinčių šalių meno akademijomis; galbūt 
manėme, kad esame tokie saviti, kad mums pa-
kanka stipriai jausti... Rezultatas toks, kad turime 
be galo daug nuobodaus, įkyraus, manieringo 
ir, tiesą sakant, niekam nereikalingo meno, bet 
labai mažai tikros tapybinės kultūros.

Galbūt šioje vietoje savo svarstymą ir baig-
siu, palikdamas išvadas pasidaryti patiems žiū-
rovams ir būsimo teksto skaitytojams... toks ir 
būtų manasis karštas taškas – tai sielvartas dėl 
prarastų vertybių, įžūlaus tapybinio neraštingu-
mo ir noras ieškoti tikrosios tapybos, grįžimas 
prie ištakų.

TOMAS JURKĖnAS
Iš tiesų smarkiai veikia, tarkim, Sirijos įvykiai 

ar Ukrainos sunki padėtis. Kitomis sąlygomis, 
nesant masinių informacijos priemonių ar jas 
ignoruojant, galima būtų nekreipti dėmesio į 
tas problemas. Galima būtų gyventi tiesiog tuo, 

ką jauti, patiri, matai. Džiaugtis taika ir sotumu. 
tačiau tokia pozicija būtų panaši į vaikišką nieko 
nepaisymą. Net ir prastai žinodamas istorinius 
reiškinius supranti, kad pasiduoti aplinkybėms 
yra galbūt savižudiška, kaip ir mėginti joms da-
ryti įtaką yra beveik beviltiška. Pasislėpti kaip 
stručiui galvą į smėlį – blogas, netgi pavojin-
gas sprendimas. „Kovoti“ už meilę, laisvę, taiką 
su teptuku, plunksna ar kokia gitara – gali būti, 
kad neįmanoma, kaip kovoti su dėsningomis 
stichijomis. Mano pozicija vis dėlto būtų daryti 
tai, ką pats gali. 

Arba, tarkim, ekologinės problemos. Didelė 
tarša, klimato atšilimas. Čia mes visi lyg bejė-
giai, bet kiekvienas tą visumą sudarome. Keis-
dami savo įpročius, suvokdami, kiek daug yra 
žmogui nebūtinų dalykų, dėl kurių švaistoma 
energija, teršiama gamta, galėtume nemažai 
nuveikti... Galima tapti pajuokų objektu, bet 
galima pamėginti eiti prieš srovę ar bent jau 
stovėti ant kranto. taigi, ir šiuo požiūriu mano 
pozicija būtų daryti, ką pats gali.

Kas yra karštas taškas mano kūryboje? Kartais 
norisi sureikšminti meninę kūrybą manant, kad ji 
atlieka reikšmingą vaidmenį žmonijai, kad ji tei-
giamai veikia visuomenę. Bet kai suvoki, kad tai 
pačiai kūrybai esant paties aukščiausio lygio stai-
ga kyla pasauliniai karai ir viešpatauja prievarta, 
imi abejoti, ar menas išvis gali bent kiek paveik-
ti stichišką žmogaus pasaulį. Žinodamas apie 
masines žudynes XX amžiuje ir rafinuotą aukš-
čiausio lygio kultūrą europoje, imi abejoti net ir 
menkiausia įtaka. tūlo politiko išsakyta pozicija 
ar moraliai parsidavusios žiniasklaidos piktdžiu-
giškai kurstoma įtampa visuomenės gyvenime 
tikriausia reiškia kur kas daugiau nei šimtų meni-
ninkų prasminga kūryba.

 Kas kita yra kalbėti apie individą, sielą, dvasią. 
Apie atsiribojimą nuo beprasmiškos stichiškos 
pasaulio sumaišties. Čia kūryba tikriausia gali 
teikti dvasinę ramybę netgi esant kritiškoms 
aplinkybėms, panašiai kaip viltingas tikėjimas 
padeda laikytis horizonto. tad tokiu karštu tašku 
galima laikyti įtampą tarp gyvenimo ir mirties, 
vilties ir nevilties, tikėjimo (jo nesiečiau su reli-
gija) ir netikėjimo (jį siečiau su religija), laisvės ir 
vergystės, tarp meilės ir agresijos.

ASTA KeRAITIenĖ
Su laiko tėkme vis mažiau juntama riba tarp 

asmeninės erdvės ir išorinio pasaulio. Juk visa 
yra Viename. Kaip ir Kūryba, ji gimsta ne iš ma-
nęs, o per mane, paliesdama archaiškas praei-
ties patirtis ir atverdama ateities erdves – be 
ribų ir be laiko, tekėdama per karščiausią žmo-
gaus tašką – širdį.

SIGITA KLeMKAITĖ
... tik mūsų įėjimas į santykį su tuo, kas vyksta, 

daro jį svarbiu. tai atsitinka nuolat ir neišvengia-
mai. Kiek giliai mūsų asmeniškumas „panyra“ į 

tai, tokia to asmeniškumo kibirkštis įsižiebia są-
lytyje. Kartais ji rusena, kartais virsta fejerverku 
arba greit užgęsta nepastebėta.

Mes nuolat vaikštome erdvėmis – savo min-
čių, emocijų, patirčių, išgyvenimų ir kiekvienoje 
jų turime savąjį karštą tašką.

Kas yra karštas taškas mano kūryboje? Manau, 
tai momentas, kai manojoje kūrybiškumo er-
dvėje staiga žybteli naujos idėjos kibirkštis, kuri 
supurto, pažadina, apšviečia, nepaleidžia...

AnDRIUS KVILIŪnAS
Karštas taškas man yra mano galva ir smege-

nys, mano kūnas ir pojūčiai. Be šių subjektyvių 
pojūčių išorinis pasaulis tampa nesvarbus, net 
neegzistuojantis. Pasakysiu dar griežčiau: jei 
nėra manęs – nėra ir pasaulio. Politika visuomet 
mane domino, tik ne visuomet tą domėjimąsi 
versdavau darbais (video, tapyba ar rašiniais). 
Vakarais visada klausausi „Svobodos“ (Laisvės) 
radijo. Labai padeda užmigti ir veikia kaip pa-
guoda prieš miegą, kai sužinai, kad kitur dar 
blogiau nei Lietuvoj. Pasiklausau ir ramia sąžine 
užmiegu... Baisiausia, kad avys visada lieka avi-
mis ir joms reikia piemenio, ir joks Marksas ar 
Slavojus Žižekas nieko nepakeis... esu egocen-
tristas kaip kiekvienas menininkas, ir Mano Pa-
saulis man visada bus svarbiau už kažkokio iš-
protėjusio Dievo kūrinį. evangelijoje pagal Judą 
radau mintį, kuri iškart tapo sava, lyg aš būčiau 
sugalvojęs: „Pasaulį sukūrė dievas – Kvailys. Jei 
pasaulis nekoks, tai kūrėjas tūrėtų būti visai nie-
kingas padaras”. Citata pakeista Karštame taške 
– Galvoje, o radijas vis praneša Rytojų....

KAMILĖ KRASAUSKAITĖ
eik mylėdamas nežinomybę, kad įgyvendin-

tum savo svajones, pilna kuprine tikėjimo, vil-
ties ir meilės. Ir nebijok atsiduoti svajonei, kai 
svajonė atsiduoda tau.

Aš tik seku paskui Vėją ir tik rodau šaltinius 
pakeleiviams. Vėjas juos pripildo drąsos ir va-
lios, kad ištroškusieji ir nusivylusieji prisimintų 
tą vidinę jėgą toliau kopti į savo everestus.

tie šaltiniai – tai karšti taškai, kur aš ir tu susto-
ji vien tam, kad suprastume turį eiti toliau.

Įkvepiančio Vėjo!

SIGITAS LAURInAVIČIUS
Karštas taškas man yra tai, ko negaliu praleisti 

ir paleisti. Ir nesvarbu, ar tai būtų įvykis, idėja, 
kokia nors problema ar bet kas, kas verčia apie 
tai galvoti, skirti tam laiką, energiją ir pastangas. 
Kai kada karštas taškas tiesiog atvėsta be kokių 
nors žymesnių pėdsakų, o kai kada virsta kuo 
nors daugiau. Smagiausia – karšti kūrybos taš-
kai.

Įcentruotos menininkų mintys

Milda Butkevičiūtė.  IGNORING. 2016
Fotogarsovaizdis, videomenas. Fragmentas 

Ramūnas Grikevičius. SIENOJE YRA DAUG PLYŠIŲ. 2016 
Drobė, aliejus. 140x150

Remigijus Kriukas. PALANKUS vėJAS. 2016 
Lietas stiklas, optinis stiklas, šaltas stiklo liejimas 
53x27x24

Osvaldas Juška. MANO PAUKŠtė. 2016
Drobė, aliejus. 140x220

Nojus Petrauskas. PRIE UPėS. 2015
Medis, aliejus. 60x75 

Eugenijus Marcinkevičius. PAtARIMAS IŠEINANčIAM. 2016
Medis, aliejus. 150x170

Mindaugas Breiva. PRADžIA. 2015
Drobė, popierius, akrilas. 100x120

Diana Rudokienė. MONO. 2016
Drobė, aliejus. 70x70 

Juozas Lebednykas. PAUKŠtIS III. 2010
Akmuo, metalas. 104x29x29 

Rūta Povilaitytė. BIRžELIO PABAIGA. 2016
Drobė, aliejus. 100x80

Aida Dulkienė. SUOLELIO IStORIJA. 2016. Fotografija. 30x90

Rimas Auškalnis. SAUGUS LAUKIMAS. 2010
Drobė, aliejus. 100x100

Sigitas Laurinavičius. Marius Stavaris
SUSItIKIMAS. 2016
Drobė, aliejus, akrilas. 80x80

Gediminas Pranckevičius. KAvOS PERtRAUKėLė. 2015
Skaitmeninis piešimas, spauda ant drobės. 100x87 

Rimantė vertelkienė. AKtUALIJA. 2016
Ryžinis popierius, tušas, akrilas, atspaudas. 97x99

vidmantas Jažauskas. NAtIURMORtAS SU žUvYtE. 2016
Drobė, aliejus.  60x70

Arūnas Augutis
RAUDONOSIOS 
JūROS fOSILIJŲ 

KOLEKcIJA
2016 

Objektas. 100x65 

Indrė Stulgaitė-Kriukienė. tEN, KUR NAMAI. 2016
Karšto stiklo liejimas, šlifavimas, poliravimas. 170x14x14, 15x12x12, 15x12x12
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Panevėžio miesto savivaldybė pirmąkart skyrė 
Kultūros ir meno premijas. Ilgametė Dailės ga-
lerijos direktorė Jolanta Lebednykienė premija 
įvertinta už daugiau kaip 25 metus trukusį vado-
vavimą didžiausiai regiono galerijai, tarptautinių 
keramikos simpoziumų organizavimą ir pristaty-
mą, unikalios šamoto keramikos kolekcijos atsira-
dimą ir plėtrą, projektinę veiklą, miesto, Aukštai-
tijos  dailės, menininkų ir projektų populiarinimą, 
miesto ir visos Lietuvos vardo garsinimą. Dai-
lininkui Ramūnui Grikevičiui premija skirta už 
personalines parodas, dalyvavimą prestižiniuose 
tarptautiniuose konkursuose, grupinėse parodo-

meno?“. Kitaip tariant, kas yra menas, o kartu ir meninin-
kas, kuris užsidaro tik savyje ir visą erdvę užpildo triukš-
mingu jam vienam suprantamu monologu, kuriame nėra 
palikta erdvės polilogui? 

Kitas maestro Juozas Miltinis visiems įrodė, kad, jei 
esi didis kūrėjas, tai nereikia bėgti šlovės ieškoti į Pary-
žių, Londoną ar kitus didmiesčius, nes ir čia, vietoje, gali 
sukurti savąjį Paryžių ar Londoną, kurių lankyti plauks 
tūkstančiai. Norisi palinkėti Panevėžiui daugiau tokių 
kūrėjų, kurie pakylėtų ne tik miesto kūną, bet ir sielą. 

Kada jauni žmonės liks kurti Panevėžyje? Taip, galime 
kalbėti apie būtinybę turėti savą universitetą, apie mate-
rialinius dalykus. Tačiau vienas svarbiausių dalykų yra 
įsišaknijimas, kuris įmanomas tik pažįstant savo miesto 
istoriją. Tad didžiulis dėmesys mokyklose privalo būti ski-
riamas supažindinimui su vietos istorija, kuri taptų der-
linga terpe kūrybiškumui bręsti ir skleistis. 

Daug svajoju. Svajoju apie tai, kad kada nors bus sukur-
tas geras detektyvinis romanas apie tuos laikus, kai Pane-
vėžys buvo vadinamas Lietuvos Čikaga, svajoju apie tai, 
kad kažkas taip pat talentingai ir jautriai aprašys Panevė-
žio žydus, kaip kad Grigorijus Kanovičius aprašė Jonavos 
žydus. Svajoju apie tai, kad dailininkų drobėse atsispindė-
tų pramoninis Panevėžys, o miestiečiai pasakotų istorijas 
apie kadaise čia gyvenusius Šachnelį Merą, Walerianą Me-
ysztowiczių. Svajoju apie tai, kad globalūs klausimai apie 
migraciją, tautinę tapatybę, regioninių tapatybių svarbą, 
Europos ateitį rastų atgarsį Panevėžio menininkų kūry-
boje. Galbūt kartais mums kas ir taria, kad nepraleistume 
progos patylėti, galbūt kartais mes patys manomės, jog 
mūsų nuomonė niekam neįdomi. Netiesa. Netylėkime, 
kurkime, svajokime ir darbu bei kūryba realizuokime šias 
svajones. Nebūkime „homo provincialis“, būkime panevė-
žiečiais, girdimais Lietuvoje, Europoje, pasaulyje

se, meno mugėse, už idėjas ir jų įgyvendinimą 
puošiant Panevėžio miestą bei indėlį į dailės 
pedagogiką. Premija už Panevėžio kultūros 
ir istorijos žurnalą „Senvagė“, atgaivintą po 
24 metų, įvertinta jo kūrybinė grupė – Liuda 
Jonušienė ir Asta Radvenskienė.  L. Jonušienė, 
be žurnalo rengimo, rašo eiles, romanus, esė, 
pjeses, tekstus reprezentaciniams miesto ir 
rajono leidiniams, scenarijus vaizdo filmams. 
A. Radvenskienė yra ne tik „Senvagės“ žurna-
lo dailininkė, bet ir spaudos dizainerė, apipa-
vidalinusi ir parengusi per 20 knygų ir meni-
nių albumų. 

liuda jonušienė Asta radvenskienė ramūnas Grikevičius jolanta lebednykienė
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Panevėžio kultūros ir meno premijų laureataiPirmieji

1. Kaip jus veikia tai, kas vyksta už jūsų 
asmeninės erdvės ribų: ar tai būtų greti-
ma gatvė,  kitas kontinentas, visa visata? 
Kas yra karštas taškas jūsų kūryboje?

MInDAUGAS BReIVA
Pradžios momentas tapyboje yra jaudinan-

tis. Kūrybinis procesas, sudarytas iš erdvės ir 
judesio, yra santykinis nuo pirminio vaizduotės 
užmanymo, techninių sprendimų iki kūrinio iš-
eksponavimo galutinės minties.

Užbaigtas kūrinys yra rafinuotas, o  pradžios 
vyksmas – savotiška evoliucija, kurioje dar tik 
dalyvauja pojūčiai, jausmai, o vaizdai dar tik for-
muojasi ir yra reliatyvūs.

IRenA BReIVIenĖ
Gyvenimas susideda iš begalės jausmų, išgy-

venimų ir t.t. Karštas taškas kūryboje yra galimy-
bė pasirinkti vieną vienintelį sprendimą, kalbėti 
prasmingai iš širdies.

MILDA  BUTKeVIČIŪTĖ
tai, kas vyksta už mano asmeninės erdvės, 

man tikrai įdomu, visuomet. tik svoris būna 
skirtingas, priklausomai nuo to, kuo aš kvėpuo-
ju kaip žmogus ar kaip menininkė. Dažnai save 
mintyse apibūdinu kaip visuomenininkę, nes, 
mano manymu, kūryba turi būti plati ir visiems 
pasiekiama, matoma, suprantama, o jei nesu-
prantama, ją galima po truputį pažinti. 

DALIUS DIRSĖ
Man asmeniškai įvykiai šalia manęs didelės 

įtakos nedaro… viską vertinu labai kritiškai. 
Žinoma, išimtis, jei tie įvykiai žeidžia mano pri-
vačią erdvę ir orumą. Visuomet turiu savo nuo-
monę ir galiu ją pagrįsti. Karštas taškas mano 
kūryboje – visiškas pasinėrimas į kūrybinį pro-
cesą, užsimiršimas, laiko pojūčio praradimas – 
kūrybinio įspūdžio atskleidimas.

AIDA DULKIenĖ
Gyvenimo vyksmo stebėjimas ir dalyvavimas 

jame mane verčia kelti sau egzistencinius klau-
simus: įvykiai, gyvenimas, mirtis ir negyveni-
mas. Kas tai? Nebuvimas nenutraukia buvimo. 
Viskas tęsiasi, tik virsta kitkuo.

Kūryboje mane domina nebeegzistuojan-
čių daiktų būtis fotografijoje. Kitimas. Virsmas. 
Daiktų praradimas savo daiktiškumo. Objekto 
virtimas kitu objektu. 

VIDMAnTAS JAŽAUSKAS
Šis klausimas turbūt susijęs su tuo, kaip dai-

lininkai projektuoja savo kūrybą – kiek jiems 
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vladislovas vaišvila
vEDLYS. 2010
Drobė, aliejus 

50x100

Darius Misiūnas. NAtIURMORtAS SU žALIU ŠALMU. 2015
Drobė, aliejus. 122x142

Romualdas Aleliūnas. BISKvItAS. 2016 
Šamotas. 55x16x16 

Irena Breivienė. vIRŠ vANDENŲ. 2016
Popierius, akvarelė. 70x100

Eugenijus čibinskas. NAtIURMORtAS. 2016
Spalvota akmens masė, glazūra. 1260 C. 22x26x11

Dalius Dirsė. KARŠtI tAŠKAI. 2016
Drobė, aliejus. 65x80

tomas Jurkėnas. 
PORtREtAS IŠ tRIJŲ DALIŲ. GALvA
2016. Kartonas, aliejus. 50x35

Savirija Kaziūnaitė. PROvOKAcIJA. 2016
Vilna, vėlimas. 190x90

Asta Keraitienė. SPIRALė. 2016
Drobė, akrilas. 80x80

Kamilė Krasauskaitė. APSėStAS. 2015
Mišri technika. 29,5x19,6

Sigita Klemkaitė. APELSINO vALGYMAS 
ARBA ANGELO PABUčIAvIMAS. 2016
Drobė, aliejus. 70x50

Kęstutis Krikščiūnas. AvILYS. 2016 
Medis. 60x70x60

Andrius Kviliūnas. ŠvENtUMO PAIEŠKOS KASDIENYBėS 
PARAŠtėSE ARBA 7000 MEtŲ StAGNAcIJOS. 2016
66 min. Fragmentas

vydmantas Mačiulis. fEStINA LENtE II.  Popierius, akvarelė. 75x110

Henrikas Mazūras. Ex LIBRIS ZItA 
RUtA SANKAUSKAS. 2015
CGD 7,5x7,4

Irena Milaševičiūtė-Paulavičienė. AZIJA. 2016
Mišri technika. 70x99

Agnė Naunikaitė. IŠNYKStANtYS LAIKE. 2014
Skaitmeninė spauda. 70x75

Irina Nosova. ŠEŠėLYJE. 2016. Drobė, aliejus. 80x100

viera Olšauskienė
NERIMAS. 2016
Veltinis. 90x150

Alfridas Pajuodis. MEDINIAI PIKSELIAI. 2016
Ąžuolas, polichromija, kokoso aliejus. 97x35x27

Egidijus Radvenskas. PROtEZAS. 2014
Izoliacinės plytos, akmens masė, glazūra. 80x65x37

Marija Rudokaitė.  GORA GORA III. 2016
Lietuviškas lino audinys, šilkografija, aplikacija, 
tapyba, akrilas, mišri technika. 90x160

Jolanta Rudokiene. GILIAI vIDUJE. 2016
Popierius, pastelė, pieštukai. 100x70

Artūras Stančikas. 
Šv. JONO ŠALtINIS JONINIŲ NAKtį-2. 2016
Drobė, aliejus. 140x90

Povilas Šiaučiūnas 
tADUKAS. 2016

Lino raižinys. 28x21

Arminas Stanulevičius. LIEtUvIŠKOJI GOtIKA. 2015
Popierius, akvarelė, spalvoti pieštukai, rapitografai. 80x59

Stanislovas Stasiūnas. DIDžIOJI SKERStUvIŲ DIENA. 2016. Popierius, grafitas. 70x100

Boleslovas tuskėnas. PALIKtIEJI. 2016. Drobė, aliejus. 120x170

Ilona žvinakienė. DvIGUBAS AtSPINDYS. 2016
Drobė, aliejus. 80x80

vidas žigas. SONEtAS. 2015
Bronza, travertinas, metalizuotas medis. 26,6x26,6. ½

Martynas vilimavičius. MAMUtė IR JūRA. 2016
Kartonas, anglis. 12 x12 

Sonata vasyliūtė-čepukėnienė. AtKAKLIOS. 2014
Drobė, akrilas. 50x70

Genia vaičikauskienė. KARŠtOS MINtYS. 2016
Mišri technika, keramika, glazūros, metalas, 
medis. 41x32x21

Rimvydas Pupelis. LAIŠKANEŠYS. 2016
Drobė, akrilas. 236x138

žilvinas vaičiūnas. GYvENIMAS I. 2016
Drobė, akrilas. 120x100

Ričardas Ničajus. PAUKŠtė. 2016
Kartonas, akrilas. 60x60



InDRĖ STULGAITĖ-KRIUKIenĖ 
Apie tai, kas vyksta už mano asmeninės er-

dvės ribų, aš kalbėti negaliu, nes net nežinau. 
Viskas, ką žinau, jaučiu, matau, ir yra mano 
asmeninė erdvė. esu vienaip ar kitaip su tuo 
„vyksmu aplink“ susijusi; galbūt kažką jaučiu, 
galbūt analizuoju, išgyvenu, galbūt tai mane 
gąsdina, kelia nerimą, skaudina arba – kaip tik 
– pakelia iki ekstazės, galbūt bandau vertinti, 
galbūt bandau keisti, o gal lieku stebėtojo po-
zicijoje arba nereaguoju niekaip. Visais atvejais 
tai, kas mane pasiekia, turi savo vietą mano 
parafrazių schemoje. Visa tai mane verčia, pro-
vokuoja, skatina kartas nuo karto išsakyti savo 
poziciją. tik ta mano kalba simbolinė, ypač 
koncentruota į jausmus, emocijas, tam tikrus 
neverbalinius reiškinius. Savo kalbiniais simbo-
liais kalbu per materiją, formą, spalvą. Visiškai 
suprantama, kad tokia kalbos forma priimama 
ne visų, bet tai tik sukelia papildomo džiaugs-
mo, kai atrandi žiūrovą, su kuriuo gali kalbėti, 
kuris perskaito tai, ką norėjai pasakyti, arba turi 
savąją versiją. Kartais, būna, kūrinį ilgai nešioju 
mintyse, o apie jo buvimą išduoda kitos, nei 
įprasta man, raiškos formos: fotografijos, teks-
tai, garsai. tiesa, visais atvejais vengiu tiesmuko 
šlykštumo. Galima kalbėti apie tuos pačius da-
lykus per estetiką, ne mažiau stipriai paliečiant 
žmogaus sielos stygas. Sutinku, tai – daug sun-
kesnis kelias. toks mano tikslas ir siekiamybė, 
ir, jeigu norite, tebūnie – karštasis taškas mano 
kūrybiniame kelyje...

GenIA VAIČIKAUSKIenĖ
Kūrybos karštieji taškai sukasi ir mano mintyse, 

kūryboje tarpusavyje diskutuodami, kam pasi-
likti, o ką atmesti. Daug kartų renkuosi karštus 
taškus, kuriuos atvėsina tik įgyvendinta idėja. 
Naujovė  mintims nuteikia karštai, atslūgsta, kai 
viską, ką planavai, padarai.

SOnATA VASyLIŪTĖ-ČepUKĖnIenĖ
esu žmogus, taigi man skauda, kaip ir kitiems, – 

dėl karo, dėl beprasmės mirties, dėl žiaurumo, 
dėl melo. Jei sugebu keisti, keičiu, tegu kartais 
tai tik labdara.

Karštas taškas – vieta, erdvė, laikas, kuomet 
vyksta pasikeitimas: gimimas, mirtis, branda, 
susitikimas, atsisveikinimas. Kartais tas taškas 
beveik neapčiuopiamas, tik sekundė ar minties 
šešėlis.

RIMAnTĖ VeRTeLKIenĖ
tai, ko neplanavai, bet nutiko, ir yra karštas 

taškas. tai gali būti bet kas – įsimylėjimas, Dievo 
atradimas, teroro išpuolis Paryžiuje... Viskas vei-
kia mane kaip asmenį, o asmuo veikia manyje 
kūrėją.

JUOZAS LeBeDnyKAS
Man atrodo, kad karščiausias taškas – tai mūsų 

santykis su mūsų planeta. Nuo to, kaip mes su ja 
elgiamės ir elgsimės, priklausys, ar mes kvėpuo-
sime, ar galėsime numalšinti troškulį, ar žemėje 
vešės žaluma, egzistuos gyvūnija ir pats HOMO 
SAPIeNS.

Stebėdamas gamtą, kurioje daugybė formų, 
susiformavusių per milijonus metų ir prisitaikiu-
sių egzistavimui su kitomis augalijos, gyvūnijos 
formomis, jas transformuoju į tam tinkamą me-
džiagą – akmenį, bronzą, šamotą, medį.

eUGenIJUS MARcInKeVIČIUS
Sakau sau, jei neturi vidinės liepsnos – ne-

imk į rankas teptuko. Jei tavo kūrybinė tem-
peratūra tik apydrungnė – neimk teptuko. 
Neimk teptuko, jei neturi ką pasakyti arba 
tam kalbėjimui negali aukoti savo laiko. Bet jei 
tavo paveikslų spalvos ir kompozicijos keičiasi 
žvelgiant į šalia esančius ir visai nepažįstamus 
žmones, į tėvynę ir tolimus kraštus ir tu su 
aistra reaguoji į aplinką – gal ir būsi supras-
tas. Svarbu, kad karštas taškas būtų tavyje. taip 
sakau sau pačiam...

HenRIKAS MAZŪRAS
Manau, kad mano asmeninė erdvė yra tik 

iliuzija, kuriai daro įtaką šeima, pareigos, po-
mėgiai, gamta, sveikata... Man kūrybos stimu-
lą pirmiausiai inspiruoja emocijos ir ženklai, o 
to emocinio taško temperatūrą matuoja žiū-
rovas.

IRenA MILAŠeVIČIŪTĖ-pAULAVIČIenĖ
Nesu abejinga nei tam, kas vyksta Lietuvo-

je, nei tam,  kas už jos ribų. esu prieš vykdomą 
agresiją Ukrainoje ir smerkiu teroro aktus, vyk-
domus visame pasaulyje. todėl darbuose ban-
dau parodyti savo poziciją.

AGnĖ nAUnIKAITĖ
Šiuolaikinės dailės kūriniuose daugelis temų 

susiję su žmogumi bei jį supančia aplinka, iške-
liamos aktualios žmogaus ir gyvosios gamtos 
tarpusavio santykių problemos. Dažnai vaiz-
duojami abstraktūs ar realistiniai daiktų, peizažų 
elementai, o gyvūnų motyvai sutinkami retai. 
Gyvūnų išlikimo tema mane labai domina. tai 
paskatino sukurti dailės kūrinių kolekciją „Išnyks-
tantys laike“.

Karštas taškas mano  kūryboje – žmogaus vei-
klos įtaka gyvajai gamtai, ypač gyvūnų pasau-
liui, kur atskiros rūšys išnyko arba nyksta.

IRInA nOSOVA
Karštas taškas mano kūryboje – tai, ko neži-

nau ir nematau. tai lyg kamuoliukas, išmestas į 
dangų, – nežinia kur nukris. Nors neturiu tV ir 
informaciniais tinklais nesižaviu, pasaulio įvykių 
bangos paliečia ir mane. Nerimas egzistuoja 
tiek, kiek egzistuoja žmonija, svarbu, kaip su juo 
tvarkaisi.

VIeRA OLŠAUSKIenĖ
Man tema karštas taškas siejasi su tam tikra la-

bai svarbia vieta arba svarbiu veiksmu. tai kokio 
nors ugnikalnio netikėtas išsiveržimas ar žmonių 
nesutarimas bei įtampos didėjimas. O gal kitos 
planetos būtybių įsiveržimas ir to įvykio pase-
kmių nežinomybė.

Gali būti, kad tai sėkmės ir laimės proveržis, 
palaima, gerovė, darna.

nOJUS peTRAUSKAS
Karštas taškas mano kūryboje – tai gotikos 

meno vaizdiniai, romaniški neramūs sapnai, 
konvulsijos, mitinės būtybės, dirbtinis pasaulis, 
kuris tarsi savarankiškai egzistuoja nepriklauso-
mai nuo mūsų sąmonės gyvojo pasaulio viduje. 
Ilgainiui supranti, kad negali suvokti tokių daly-
kų, kurie pranoksta mūsų protą, bet šie nepažin-
ti fantastiniai vaizdiniai nuolat braunasi į mūsų 
sąmonę, kurią papildo vaizduotė.

RIMVyDAS pUpeLIS
Aš – menininkas ir mano menas susideda iš 

įvairių veiksnių. Viskas, kas vyksta aplinkui, at-
eina ir lieka, užpildo mano savasties tuštumas, 
lipdo nuostatų labirintus ir tiesia nuomonės ke-
lią. Viskas, kas įvyko ar dabar banguoja emocijų 
vandenyne – arti ar toli, viskas padeda man su-
kaupti pergyvenimų erdvę. Ir tai išsilieja spalvų 
ir formų struktūra.

Lašai pergyvenimų, sukritusių į mano jaus-
mus, sudarė kūrybinę erdvę. Jie suformavo 
meninės saviraiškos pagrindą. Šis karštas taš-
kas degina, spurda, taip trupindamas senas 
dogmatines nuostatas, atidarydamas kelią 
naujiems kūrybiniams ieškojimams, drąsiems 
kultūriniams eksperimentams. taško buvimas 
– aiškus patvirtinimas, kad pasirinkta teisinga 
kryptis kūrybiniame erdvės labirinte. taško bū-
tis man sako:  „tu esi“.  

GeDIMInAS pRAncKeVIČIUS
Atsakymas į visus klausimus – tebūnie Darna!

eGIDIJUS RADVenSKAS
Kiekvieną kartą žvelgdamas į tą patį reiškinį, 

bandau pažiūrėti vis iš kito taško ir išvysti tai, 
ko nepastebėjau anksčiau... Negaliu pasakyti, 
iš kur kūrinių idėjos atkeliauja, kartais jas pakiša 
medžiaga, su kuria dirbi, o kartais sėdi, paišai ir 
pajunti, kad kažką jau užčiuopei... tai ir pavadin-
čiau karštu tašku savo kūryboje. Idėjos savaime 
kažkur plaukioja, tada lieka tik pajusti, kuri tinka 
vienai ar kitai medžiagai, kūrinio tema į galvą 
gali šauti bet kur...

MARIJA RUDOKAITĖ
Kas tas karštas taškas? Šioje parodoje rodo-

muose mano darbuose karštas taškas – kelionės 
į Indiją įspūdžiai. „Gora gora” – balta oda, taip 
ją, baltaodę šviesiaplaukę merginą, vadino vie-
tiniai, kaskart bandydami prisiliesti ir tarsi tokiu 
būdu būti paženklinti sėkmės.

Remdamasi dualizmo principu, nutariau sujung-
ti dvi giminingas ir tuo pačiu skirtingas kultūras, 
sukurti tankų* ciklą, sujungdama tekstilės ir šilko-
grafijos technikas. Šilkografijos technika atspau-
džiau atspaudus, kuriuose – mano kelionėje po 
Indiją sutiktos moterys, jų psichologiniai portretai. 
Indijos dvasią minimaliai atskleidžia autentiškų in-
diškų medžiagų panaudojimas, jų ornamentų ir 
faktūrų įvairovė. Ir visi šie meniniai ieškojimai su-
gula ant lietuviškos drobės pagrindo, sujungiami 
tarpusavyje siūlo dygsniais, abstrakčiais tapybos 
elementais. tai tarsi dviejų kultūrų sintezė, kultūrų, 
kurios kažkada turėjo bendras šaknis, bet laiko ir 
istorijos aplinkybės nubrėžė tarp jų ryškią  takosky-
rą. Moterų portretai nėra griežtai individualizuoti, 
tokio tikslo sau net nekėliau, tai greičiau moters 
simbolis, kažkokia trapiai apčiuopiama paslaptis, 
kuri išnyksta tartum rūke, švelniai susiliedama su 
abstrakčia aplinka. 

*Tanka – tai budistinis paveikslas, vaizduojantis 
Budą, įvairias dievybes, mokytojus. Tankos naudo-
jamos ritualams, meditacijai. Jos kabinamos šven-
tyklose arba namuose ir suteikia erdvei sakralumą, 
apsaugą, padeda susitelkti.

DIAnA RUDOKIenĖ
Kūryba man – natūralus poreikis, tarsi vaistas 

nuo visų žemiškų bėdų. Kurti mane inspiruoja vis-
kas, kas mane paliečia... Kaip kiekvienas mąstantis 
individas, užduodu sau klausimą – kas aš, ką aš 
veikiu, kodėl aš tai darau?.. tapatybė – objekto 
lygybė pačiam sau arba kitam objektui (lietuvių 
kalbos žodynas). tapatybė – daugiafunkcinė ir 
sudėtinga. Ją sudaro tarpusavyje persipinančios 
sferos, kuriose vienu metu gali egzistuoti ne tik 
skirtingi, bet netgi vienas kitam priešingi elemen-
tai. Juk dažnai tapatybę lemia ne vien tai, kaip tu 
suvoki pats save, tačiau ir tai, kaip tave suvokia 
kiti. Aš įsileidžiu žiūrovą į savo kuriamos moteriš-
kos tapatybės pasaulį, tarsi kviečiu kartu surasti 
atsakymą į savo tapatumo klausimą. 

JOLAnTA RUDOKIenĖ
Karštas taškas – tai individualus jausmų ir 

minčių proveržis konkrečią akimirką, tai nuolat 
kintantis, kaskart veikiamas vidinių bei išorės  
įvykių momentas.

Konkretus dailės kūrinys yra minčių apvalka-
las, kuris gali tiesiogiai atskleisti  arba slėpti jas. 
Žiūrovas, priklausomai nuo savo vidinės  būsenos,  
kūrinyje siunčiamą žinutę  gali perskaityti arba 
tiesiog  praeiti pro šalį.

ARTŪRAS STAnČIKAS
Iš pradžių pamatau mane sudominusį vaizdi-

nį, reiškinį ar įvykį ir apmąstęs abstrakčiomis for-
momis perkeliu ant drobės. tad toks tas mano 
karštas taškas.
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Įcentruotos menininkų mintys

6. Kokiu būdu sužinote apie Dailės galerijos 
renginius?

Iš Dailės galerijos internetinės 
svetainės www.arspanevezys.lt 17.0 % 

Iš Dailės galerijos „facebook“ paskyros 10.4 % 
Iš pranešimų spaudoje 12.8 % 
Iš reklamos miesto viešosiose erdvėse 12.8 % 
Iš kvietimų el. paštu 29.9 % 
Iš kitų žmonių 17.1 % 

7. Kuri kultūros paslaugų vartojimo forma jums 
priimtinesnė?

tradicinė (paroda galerijoje, 
popierinė knyga,  95.5 %
gyvo garso koncertas ir t.t.)   
Kultūra virtualioje erdvėje  4.5 % 

8. Kaip vertinate skvarbų technologijų 
veržimąsi į žmogaus pasaulį?

Palankiai  28.8 % 
Nepalankiai  5.1 % 
Kaip neišvengiamą dalyką  64.7 % 
Jums tai nerūpi  1.4 % 

 

MARTynAS VILIMAVIČIUS
Mano kūrybos karštas taškas – žmogaus vidi-

nio ir išorinio pasaulio santykis. Pamatinės ribos, 
apčiuopiamos dvasia, kurias peržengus viskas 
subyrėtų, bei ribos, kuriomis save apsupame 
paveikti  fobijų, sužeidimų, iliuzijų.

VIDAS ŽIGAS 
Nuo XV a. taškas kaip simbolis reiškė ilgą pauzę 

ir sakinio pabaigą. Man daugiau patinka tiesė.

ILOnA ŽVInAKIenĖ
Karštas taškas, riba man – mirtis, kai nieko ne-

begalėsiu keisti ir niekas nuo manęs nebepri-
klausys.

Negali žmogus gyventi vienas sau. Jaučiuosi 
dalimi viso, kas mane supa: žiūrėdama į žvaigž-
dėtą dangų, jaučiuosi visatos dalele, būdama  su 
artimaisiais – jaučiuosi šeimos, giminės dalimi, 
bendraudama su žmonėmis – matau save: ir gra-
žiąsias, ir blogąsias savybes. Geriausiai jaučiuosi 
gamtoje, svaigstu nuo grožio, negaliu atsistebėti, 
kaip viskas tobulai sukurta. tada paimu baltą dro-
bę... tada jaučiuosi Jo dalele. 

Naivu galvot, kad nuo manęs niekas nepri-
klauso. Priklauso. Viskas tarpusavy labai stipriai 
susiję: mintys, žodžiai, darbai. Neužtenka su-
sirinkti savo šiukšles gamtoj, reikia sutvarkyti 
aplinką ir savo galvoje... Keisdama save, galiu 
akimirksniu keisti savo gyvenimą, savo pasaulį.

ŽILVInAS VAIČIŪnAS
Šiais laikais, egzistuojant dideliems informa-

cijos srautams, natūralu, kad poveikį turi įvy-
kiai, vykstantys ne tik mano kieme. Nuo to, kas 
vyksta įvairiuose pasaulio taškuose, priklauso 
ir mano emocinė būsena. todėl karštas taškas 
man yra ne vieta, o pats gyvenimas, kuris pil-
nas visko. Žmogus mylisi, nekenčia, džiaugiasi, 
liūdi, poilsiauja, meldžiasi, eina į darbą, juokiasi, 
svaiginasi, serga, tobulinasi, linksminasi, aukoja-
si, žudo, kuria... O pasibaigus gyvenimui žmogui 
nebelieka nieko. tik taškas.

2. Kaip vertinate skvarbų technologijų 
veržimąsi į žmogaus pasaulį. Ar jums tai 
trukdo? Matote daugiau pliusų? Galbūt 
atėjo laikas kultūrai, menui kraustytis į 
virtualią erdvę?

MILDA BUTKeVIČIŪTĖ
Skverbimasis neišvengiamas, tai žmonijos to-

bulėjimo požymis, man tai padeda, nes techno-

logijos ir medijos yra kūrybos įrankiai, gyvenimo 
būdas, visuomeninis medijų panaudojimas ku-
riant tarpdiscipliniškumą.

Virtualioje erdvėje menas jau yra seniai! tokią 
ateitį nuspėjo vienas iš medijos technologijų 
dievų Marshallas McLuhanas, parašęs knygą 
„Kaip suprasti medijas: žmogaus tęsiniai“, išleis-
tą 1964 metais. Man ši knyga papuolė į rankas 
2002-aisiais, o šiandien keliamą klausimą apie 
medijų naudingumą jau seniai yra peršokęs at-
sakymas į jį. Medijos egzistuoja nuo neatmena-
mų urvinių žmonių laikų!

eUGenIJUS ČIBInSKAS
Naujovės varo stresą, bet teikia progresą.

DALIUS DIRSĖ
Naujovių žmonija neišvengia, tad ir menas 

privalo prie jų prisitaikyti. technologijas tepritai-
ko tie, kuriems tai suteikia malonumą ar kūrybinį 
džiaugsmą. Siūlyčiau į tai žvelgti ir naudoti sai-
kingai. Labiau vertinu autoriaus rankų prisilieti-
mą prie kūrinio ir tarpusavio dvasinius kontakto 
ryšius.

OSVALDAS JUŠKA
Garvežio atsiradimas anuo metu taip pat gąs-

dino, bet be jo neįsivaizduotume šių laikų. Poky-
čiai nesustabdomi, keičia buitį ir būtį, kiekviena 
karta gyvena sąlyginai materialiai geriau. Virtua-
lioje erdvėje menas ir kultūra tampa prieinames-
ni, bet tai nėra tikras sąlytis. Gyvos parodos turi 
likti gyvomis parodomis. Man niekas nepakeis 
to jausmo, kai žvelgi į meno kūrinio originalą ar 
klausai gyvo garso. technologijomis naudojuo-
si, nes esu ,,priverstas“ , bet geriau jaučiuosi, kai 
jų šalia nėra, kur nors vienkiemy ar miške.

SAVIRIJA KAZIŪnAITĖ
Naujos technologijos – valio, bet kūrybos pa-

grindas, manau, yra klasika – juk negalime pa-
neigti praeities, sugriauti jos. Kultūrai kraustytis 
į virtualią erdvę gal ir reikėtų, bet gyvenimas ar 
pasidarė virtualus?! Manau, reikia nepamiršti ti-
krumo, dvasingumo.

KĘSTUTIS KRIKŠČIŪnAS
teigiamai vertinu technologijų veržimąsi į me-

ninius projektus, kadangi pats kuriu videodarbus. 
teigiamai vertinu ir kitų menininkų, besinaudo-
jančių šiuolaikinėmis technologijomis visose 
meno srityse, kūrinius.

HenRIKAS MAZŪRAS
Meninės raiškos priemonės, atlikimo techni-

kos visais laikais buvo kaitoje. tiek virtuali erdvė, 
tiek materializuota visada atras savo karštą taš-
ką.

DARIUS MISIŪnAS
Jei technologijos –  kompiuteris su socialiniais 

tinklais, tuomet visai netrukdo. Juose gali dalin-
tis informacija, sužinoti apie grupiokų, draugų 
parodas, susisiekti su tais žmonėmis, kurie gyve-
na už Lietuvos ribų. Menui niekur kraustytis ne-
reikia, jis jau gyvena virtualų gyvenimą, tik svar-
biausia nepamiršti, kad meno kūrinys geriausiai 
išgyvenamas susitikus su juo akis į akį.

RIMVyDAS pUpeLIS
technologijos niekur nesiveržia, jas kuria žmo-

nės. technologijų atsiradimas ir nykimas iš dalies 
priklauso nuo laikmečio mados tendencijų, pini-
gų troškulio malšinimo ir žmonijos pažinimo tiks-
lo. technologijos išlaisvina nuomonių įvairovę, 
padidina pažinimo erdves, sustiprina toleranciją. 
technologijos leidžia keistis naujausiomis meno 
tendencijomis, apeinant cenzūros spąstus.

Dalis pasaulinės kultūros jau virtualioje erdvė-
je. Kultūros bendravimai bei meninės tendenci-
jos jau veikia šį realų pasaulį. Ir mes, lietuviai, ten 

Projekto „Aukštaitijos dailė 2016. Karštas taškas“ rengėjai, 
pasitelkę  „Mano apklausa“ internetinės apklausos galimy-
bę, parengė anketą „Kultūros vartojimo įpročių ir poreikių 

tyrimas“.
Anketos tikslas – išsiaiškinti Panevėžio miesto kultūros varto-

tojų požiūrį į kultūrą,  pasidomėti respondentų nuomone apie 
Panevėžio miesto dailės galerijos veiklą. taip pat įdomu buvo 

sužinoti, kaip respondentai vertina Aukštaitijos dailės projektą, 
tęsiamą nuo 1995 metų, ir kaip interpretuoja 2016 metų  projekto 

temą karštas taškas.
Kai kurie klausimai turėjo suformuluotus atsakymų variantus, tereikė-
jo pasirinkti tinkamą,  kituose – atsakymus reikėjo reitinguoti, trečiuo-
se – neradus tinkamo iš siūlomų, buvo galima įrašyti savo variantą.
Anketa fiksuotą laiką (2016 m. birželio–rugpjūčio mėn.) buvo platina-
ma virtualioje terpėje, visi gauti atsakymai apdoroti „Mano apklausa“ 

sistemoje. Pateikiami apklausos rezultatai procentais.
Dėkojame visiems dalyvavusiems apklausoje ir skelbiame rezultatus:

5. Kiek lėšų galėtumėte skirti jus dominančios 
parodos, vykstančios savame mieste, apžiūrėjimui?

Iki 1 Eur  10.9 % 
Iki 2 Eur  35.9 % 
Iki 5 Eur  32.1 % 
Iki 10 Eur  14.7 % 
Kita  6.4 % 

K i t i  a t s a k y m a i :
Suma nėra tokia svarbi. Priklauso nuo renginio 
kokybės • Nulį • žiūrint kokia paroda •Iš pensijos 
nelieka pramogoms, todėl iškenčiu nenuėjus 
• Nemokamai • Ką pamatysiu? Šiais laikais su 
bilietu galima pralošti nei laimėti. žmonės gauna 
paslaugas už dyką, o kai įsitraukia –  priedai 
yra mokami. tokią strategiją reikėtų ir mene 
puoselėti. Paroda už dyką, bet galbūt galima 
įsigyti katalogus, nuotraukas, plakatus, kažkokius 
leidiniams priskirtus kūrinius,  kurie nebūtų labai 
brangūs, bet būtų patrauklūs. Laikai keičiasi, 
reikia atsižvelgti į sistemų kaitą • Iki 50 Eur • Labai 
priklauso nuo parodos, autorių. • 0 •Nemokamai

1. Kuria kultūros / meno sritimi jūs domitės 
labiausiai?

Dailė 11.7 %
Literatūra 12.4 % 
Kinas 12.0 %
teatras 12.0 %
Muzika 11,2 %
fotomenas 10,4 %
Šokis 10,3 %
Paveldas (muziejų veikla) 10,3 %
Etnokultūra 9,7 %

 
2. Ar Panevėžio miesto dailės galeriją 
priskirtumėte prie jūsų lankomų ir mėgstamų 
kultūros įstaigų?

taip 75.6 % 
Ne 24.4 % 

3. Kokio tipo parodos jus labiausiai domina? 
 

Klasikinės dailės parodos 23 % 

Šiuiolaikinio konceptualaus 
meno parodos 18.8 % 

vieno dailės žanro parodos 12.5 % 

Parodos, kuriose apjungiami 
skirtingų dailės žanrų kūriniai 30.7 % 
(tapyba, skulptūra, video ir t.t.)  

Liaudies meno parodos 11.4 % 

Kita 3.6 % 

K i t i  a t s a k y m a i :
įdomu viskas, kas įdomiai pristatoma, t.y. reikalin-
ga reklama bet kokiam žanrui • Meninio stiklo pa-
rodos • viskas, kas susiję su muzika • Koncertai •
įvairios parodos • Paroda+kūryba • viskas įdomu 
• tik tapyba • Svarbu autorius arba meno lygis, 
tema ar žanras nesvarbu • Menas turi būti aktualus 
• Renginiai, susiję su asmenybėmis, geros paskai-
tos, knygų pristatymai • Performansai • Keramikos 
simpoziumų naujos ekspozicijos

4. Kas jus paskatina lankytis Dailės galerijoje? 

įdomios parodos 27.5 % 
Unikali šiuolaikinės keramikos kolekcija 11.9 % 
Edukacinės programos 14 % 
Galimybė vieno apsilankymo metu 
gauti kelias paslaugas (paroda plius 26.9 % 
koncertas ar paskaita, ar edukacinis 
užsiėmimas) 
turiningas laisvalaikio praleidimas 17.9 % 
Kita 1.8 % 

K i t i  a t s a k y m a i :
Ne tik keramikos kolekcija, būna ir unikalių parodų
• Draugai • Nesilankau • Nelabai yra daugiau kur 
eiti. Panevėžyje tai bene vienintelė vieta, išskyrus 
teatro erdvę, kur vyksta parodos. • Bilieto kaina, 
o tada įdomu viskas •Lankymasis suintensyvėtų 
pritraukus įdomius parodų kuratorius ir 
menininkus

Ar mums 
reikia

Paaiškinimas: Kiekvieno atsakymo varianto procentinė išraiška yra apskaičiuojama padalinus šio 
atsakymo reikšmę iš visų atsakymų sumos. 

9. Panevėžio regiono menininkų parodai 
„Aukštaitijos dailė 2016” pasiūlyta tema Karštas 
taškas. Ar jums įdomu, ką sukurs menininkai 
šiai parodai?

taip  92.9 % 
Ne  7.1 % 

10. Su kuo pirmiausia asocijuojasi karštas taškas 
jūsų pačių gyvenime? Apie ką pagalvotumėte 
pirmiausia?

žmogaus vidinė būsena, 
reikalaujanti apsisprendimo 29.2 % 

Emocinis pikas 23.9 % 
Politikos aktualija 11.3 % 
Naujiena žiniasklaidoje 7.4 % 
Karas 13 % 
Astrologija 1.8 % 
Stulbinantis mokslo atradimas 10.6 % 
Kita 2.8 % 

K i t i  a t s a k y m a i :
tai, kas šiuo metu labiausiai rūpi. Gali būti vienas 
ar net visi išvardintieji • Ne tik vidinė būsena, bet 
ir autoriaus svajonės • Kažkokia kritinė riba • Kita 
• Požiūrio reikalas. Kodėl neturite sekso sąraše, 
tik pastebėjimas. Pats esu menininkas, per daug 
plati tema, kad būtų vienas atsakymas • Meilė • 
Aktuali situacija ar faktas • Abstrakti sąvoka

esame: nei mažiau, nei daugiau užimdami vietos 
– tiek, kiek galime kurti ir kiek turime kūrybinės 
potencijos.

Jau dabar mes galime sukurti ,,veidrodžių ka-
ralystę“. technologijų ir vizualiųjų menų pagal-
ba galima tokį miestą kaip Panevėžys kelioms 
valandoms panardinti į viduramžių pilies vizuali-
nę erdvę ar į futuristinę fantazijų šalį. Klausimas: 
ar mes norėsime gyventi iliuzijų pasaulyje?

technologijomis menininkai galės žiūrovą 
realiai panardinti į iliuzijų pasaulį. technologijos 
menininkams suteiks galimybę tapti ,,veidrodžių 
karalystės“ durininkais.
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Arūnas A.

Irena M.-P.

Juozas L.

Rimas A. Mindaugas B.
Irena B.

Milda B.

Sigita K.

Sigitas L.

Dalius D.

Kęstutis K.

Eugenijus Č.
Asta K. Savirija K.

kultūRos?

RESPONDENtŲ DEMOGRAfINė 
StAtIStIKA: 

Amžius: 23 – 76
Iš viso respondentų: 312 
vyras: 70 
Moteris: 242
vidutinis amžius: 50.5 metų
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Panevėžys Civic Art Gallery has been implementing the professional art dissemination program 
for two decades already comprising teaming up the professional artists of the Panevėžys Region 
and  presenting their creation to the public. 

The first Aukštaitija artists’ painting and sculpture exhibition was opened in 1995, and side by 
side with the works created by nowadays artists the works of the prominent artists of the past, 
such as Juozas Zikaras, Bernardas Bučas, Vytautas Kairiūkštis, Povilas Puzinas, Kazimieras Ulian-
skis, whose presence and creation still serve as a foundation for Panevėžys art, were displayed. On 
initiative of the Art Gallery the comprehensive overview exhibition of Panevėžys Region profes-
sional artists’ creation was organized in 2005. In 2006 the artists of the region were invited to and 
actively participated in the art objects exhibition “Window”. During 2006 and 2007 the art lovers 
of not only Panevėžys, but also of Dusetos, Biržai, Pasvalys, Kupiškis, Rokiškis and Utena had a 
possibility to see the art objects exhibition “Window“. In 2008 the artists of the region took part 
in “Art of Aukštaitija 2008. Talisman” exhibition.  In 2010 the Gallery put to life its projects “Art of 
Aukštaitija 2010. Signs”, in 2012 – “Art of Aukštaitija 2012. Perpetuum mobile“, and in 2014 – “Art 
of Aukštaitija 2014. Quo vadis?” The issues related to Aukštaitija professional art were analyzed and 
the catalogues of the exhibitions were released.

The project is continued in 2016 and the works created by the artists are expected to be responsive 
to the theme “Hot point“.

An artist is some kind of a prophet, an irreplaceable reflector of the forms and structures devel-
oped by life. Having fallen into a “hot point“, which could be given numerous names and may take 
absolutely subjective forms, any person must evaluate his options and take decision at a lighting 
speed. The creator has a gift of expressing such “blasting“ ideas through various metaphors, art 
forms and share them with the spectator instigating the latter for pondering over the topicality of 
the idea coded in the piece of art, and whether it is  close or alien to him. This year 54 artists took 
part in the project exhibition. Their art is presented in the Panevėžys Civic Art Gallery from 26 Oc-
tober to 20 November 2016. Later the exhibition will be moved to the Biržai Museum “Sėla“.  

The project promotion release includes articles by Jolanta Lebednykienė, initiator the “Art of 
Aukštaitija“ project series and manager of those projects 1995 to 2014, Rasa Stružienė, “Art of 
Aukštaitija 2016. Hot point“ project manager, and Donatas Puslys, editor-in-chief of  portal Ber-
nardinai.lt. In the publication you will also find the thoughts of artists about what leads the creator 
to the “hot point“ and their contact information. The release also presents the results of the survey 
titled “Culture consumption habits and needs“ conducted by the project organizers.

Įcentruotos menininkų mintys

ARMInAS STAnULeVIČIUS
Jei kalbame apie meną, tai daugybė +++++! 

Pradedant nuo tokių paprastų dalykų kaip par-
odų, meninių veiklų pranešimai, priminimai, 
informacija. Pats aktyviai naudoju „Facebook“, 
„Instagram“ paskyras, kurios man leidžia domė-
tis viso pasaulio meno naujienomis, galiu sek-
ti mėgstamų kūrėjų veiklą, diskutuoti, klausti, 
bendrauti.

Interneto dėka mano darbus pamato ir jais 
pasidalina  pasaulinio lygio atlikėjai: skandalin-
gais performansais pagarsėjusios Rusijos femi-
nistės „Pussy Riot“, prieš pusę metų laimėjau 
internete paskelbtą tarptautinį iliustracijų kon-
kursą, skirtą „Motorhead“ grupės 40-mečiui. 
Dabar dalyvauju pasaulinio lygio Pietų Afrikos 
Respublikos grupės „Die Antwoord“  albumo 
viršelio iliustracijų konkurse. tokie dalykai lei-
džia susilieti su visu pasauliu ir suprasti, kad da-
bar visai nesvarbu, kokiame planetos taške esi, 
jei gali įsilieti į kibernetinę erdvę.

SOnATA VASyLIŪTĖ-ČepUKĖnIenĖ
technologijų skverbimasis – neatšaukiamas, 

gali pasislėpti tik trumpam. tačiau, jei skalbiame 
skalbimo mašina, skrendame lėktuvu, naudoja-
mės internetu, modernia medicina, tai dar ne-
reiškia, kad negalime valgyti „Senolių duonos“ 
ar tapyti paveikslų „senoviniu“ būdu. Žmogaus 
gimimas ir mirtis juk iš esmės nepasikeitė, nors 
ir milijonas metų praeitų. Galėsime kraustytis 
į virtualią erdvę visam laikui, jei nebegalėsime 
jausti – matyti, girdėti, liesti, mylėti, fantazuoti, 
svajoti.

VIDAS ŽIGAS 
Klasika visais laikais liks klasika. Klasikinis pie-

šinys ir dailininko gebėjimas valdyti piešinį yra 
pamatas, ant kurio gali būti ir instaliacija ar asam-
bliažas.

3. Ką reiškia būti menininku šiuolaiki-
nėje valstybėje ir kaip joje kūrėjas save 
konstruoja? Kaip jūs jaučiatės Lietuvos 
meno lauke?

ARŪnAS AUGUTIS
Šiuolaikinė valstybė ir visuomenė kuriama 

visuotinio manipuliavimo pagrindu, kur antihu-
maniški informacijos sklaidos principai, pinigai 
ir šiuolaikinės technologijos gali iš musės pada-
ryti dramblį, iš bandito – šventąjį, o iš beviltiš-
ko diletanto – visų garbinamą  meno adeptą. 
Šiuolaikinei visuomenei, kuri šlovina sugebėji-
mą prisitaikyti ir agresyvumą, menininkas gali 
priešpastatyti tik nuoširdumą ir savitą požiūrį į 
jį supantį pasaulį.

Nors Lietuvos meno darže jaučiuosi niekam 

nereikalingu provincialu, tačiau tai netrukdo 
man džiaugtis ir mėgautis kiekviena savo diena. 
Džiaugtis gyvenimu ir yra didžiausias menas.

MILDA BUTKeVIČIŪTĖ
Savam krašte pranašu nebūsi – ši tezė tikrina-

ma savu kailiu. Menininko kelias reikalauja ilgų 
metų, piniginių investicijų, laiko, kantrybės ir di-
delių didelių pastangų nenuleisti rankų...

DALIUS DIRSĖ
Lietuvoje gerai jaustis gali tik labai stiprūs ir 

labai kūrybingi žmonės. Meno pasaulis mūsuo-
se pakankamai platus ir turi potencijos, nors 
vertinamas apribotais kriterijais. O menininkas 
visuomet atras sau vietą, kokioje valstybėje jis 
begyventų… svarbiausia – turėti fantaziją.

RAMŪnAS GRIKeVIČIUS
Šiais įdomiais ir bauginančiais, informacijos ir 

technologijų viešpatavimo laikais norisi atrasti 
kokių nors būdų nuo to pasislėpti ir pabūti su 
tyla. tapyba man – viena iš tokių nuostabių 
galimybių.

ReMIGIJUS KRIUKAS
Stiklo menininkas šiuolaikinėje mūsų valsty-

bėje – sakyčiau, esi kaip koks užsienietis turistas, 
kuris neatkreipia aplinkinių dėmesio, kol nepra-
deda kalbėti kita kalba arba kažko atkreiptino 
nepadaro. Stiklo menas mūsų valstybėje yra 
dar tik šliaužtinukus dėvinčio žmogaus lygio. 
Bet jei tu esi jau subrendęs stiklo meno kūrėjas, 
turi dėti daug pastangų, kad savo valstybėje 
atkreiptum dėmesį: kad mes, stiklininkai, čia, 
Lietuvoje, kuriame, ir tai yra menas, vaizduoja-
masis menas, tik iš kitokios medžiagos – stiklo. 
Mūsų stiklas tik pradeda ropoti Lietuvos meno 
lauke. Džiaugiuosi ir tikiuosi, kad greitai jis ims 
vaikščioti ir Lietuvoje, kaip kad laksto kitose 
valstybėse, kurios žino, kas yra stiklas.

HenRIKAS MAZŪRAS
Lietuvos meno lauke jaučiuosi esantis savo 

žemėje, ne nacionaliniame meno draustinyje, 
ne rezervate, net ne regioniniame parke.

RŪTA pOVILAITyTĖ
Mane veikia absoliučiai viskas: žmonės, gam-

ta, kitų menininkų darbai, vaizdas pro langą, 
svetimo pokalbio nuogirda. Viskas „nusėda“  

manyje, tik nežinau, kada ir kokiu būdu tai išlįs 
(jei išlįs) kūryboje.

RIMVyDAS pUpeLIS
Šio dešimtmečio menininkams pasisekė su-

laukti laiko, kai jie gali ir vėl tapti drąsiais, išra-
dingais ir patiriančiais atradimo džiaugsmą, 
formuoti naujas meno tendencijas, kurios lems 
keleto dešimtmečių meno raidą. Galime eiti 
savo keliu taip toli, kad mūsų meną atras tik po 
keleto dešimtmečių. Šiuolaikinėje valstybėje 
menininkas save supranta kaip išminčių, paliku-
sį visuomenę ir išėjusį savęs pažinimo keliu. tik 
menininkai atsiunčia atvirutes su nuoroda, kur 
jie yra. Šios nuorodos skirtos ir jas gali perskai-
tyti tik pasiryžę eiti tuo keliu. Šiuolaikinė valsty-
bė sudarė išskirtines sąlygas talentams vystytis 
ir formuoti savo meną.
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Diana R.
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Boleslovas T.

Jolanta R.

Vidas Ž.

Rimantė V.

Indrė S.-K.

Egidijus R.

Ričardas N. Žilvinas V.

Povilas Š.

Martynas V.

Gediminas P.

Viera O.

Ilona Ž.

Sonata V.-Č.

Rimvydas P.

Nojus P.

Artūras S.Marija R.

ROMUALDAS ALELIūNAS: 
teraline@gmail.com
ARūNAS AUGUtIS: 
araugutis@zebra.lt
RIMAS AUŠKALNIS: 
riedule@gmail.com
MILDA BUtKEvIčIūtė: 
mildabufo@gmail.com
MINDAUGAS BREIvA: 
artbreiva@elekta.lt
IRENA BREIvIENė: 
artbreiva@elekta.lt
EUGENIJUS čIBINSKAS: 
e.cibinskas@gmail.com
DALIUS DIRSė: 
daliusdd@gmail.com
AIDA DULKIENė: 
aidafoto10@yahoo.com
RAMūNAS GRIKEvIčIUS: 
grikevicius@gmail.com 
vIDMANtAS JAžAUSKAS: 
v.jazauskas@gmail.com 
tOMAS JURKėNAS: 
tjurkenas@gmail.com 
OSvALDAS JUŠKA: 
ly2bj@hotmail.com 
SAvIRIJA KAZIūNAItė: 
savirijakaz@gmail.com 
AStA KERAItIENė: 
asta.keraitiene@gmail.com 
SIGItA KLEMKAItė: 
sigita.klemkaite@gmail.com 
KAMILė KRASAUSKAItė: 
krakamile@gmail.com, 
www.artkamile.weebly.com 

KęStUtIS KRIKŠčIūNAS: 
kkriksc@gmail.com 
REMIGIJUS KRIUKAS: 
glasremis@takas.lt, 
www.glasremis.lt 
ANDRIUS KvILIūNAS: 
andkvil@gmail.com  
SIGItAS LAURINAvIčIUS: 
laurinavicius.in@hotmail.com  
JUOZAS LEBEDNYKAS: 
juozaslebednykas@gmail.com, 
www.juozas-lebednykas.exto.org 
vYDMANtAS MAčIULIS: 
vydism@gmail.com 
EUGENIJUS MARcINKEvIčIUS: 
marcinkeviciuseugenijus@gmail.com 
HENRIKAS MAZūRAS: 
mazuras@elekta.lt 
IRENA MILAŠEvIčIūtė-PAULAvIčIENė: 
+370 675 14494 
DARIUS MISIūNAS: 
misiunasd@yahoo.com 
AGNė NAUNIKAItė: 
agnaun@gmail.com,  
www.agnenaunikaite.com 
RIčARDAS NIčAJUS: 
+ 370 613 81226 
IRINA NOSOvA: 
irkiza@yahoo.com 
vIERA OLŠAUSKIENė: 
overina1@gmail.com
ALfRIDAS PAJUODIS:
pajuodis.alfridas@gmail.com 
NOJUS PEtRAUSKAS: 
nojus.petr@gmail.com 
RūtA POvILAItYtė: 
rutkaj@yahoo.com 
GEDIMINAS  PRANcKEvIčIUS: 
gediminaspr@gmail.com, 
www.gedomenas.com 

RIMvYDAS PUPELIS:  
jis.dingo@gmail.com 
EGIDIJUS RADvENSKAS: 
radvenskas@gmail.com 
MARIJA RUDOKAItė: 
mariah.rud @gmail.com 
DIANA RUDOKIENė: 
rudoke@gmail.com 
JOLANtA RUDOKIENė: 
rudejster@gmail.com
ARtūRAS StANčIKAS: 
arturasrenata@gmail.com
ARMINAS StANULEvIčIUS: 
arminasst@gmail.com
StANISLOvAS StASIūNAS: 
stasysstasiunas21@gmail.com
INDRė StULGAItė-KRIUKIENė: 
indre.stulgaite@gmail.com       
POvILAS ŠIAUčIūNAS: 
povilas48@yahoo.com
BOLESLOvAS tUSKėNAS: 
tuskenas@gmail.com, 
www.tuskenas.tripod.com
GENIA vAIčIKAUSKIENė: 
vaige19@gmail.com
žILvINAS vAIčIūNAS: 
zilvinasvaiciunas@gmail.com
vLADISLOvAS vAIŠvILA: 
+ 370 635 36855
SONAtA vASYLIūtė-čEPUKėNIENė: 
sonatafuga@gmail.com
RIMANtė vERtELKIENė: 
rimantever@gmail.com
MARtYNAS vILIMAvIčIUS: 
martvilis@gmail.com
vIDAS žIGAS: 
bidas50@gmail.com
ILONA žvINAKIENė: 
ilona.akis@gmail.com

PROJEKtO „AUKŠtAItIJOS DAILė 2016. KARŠtAS tAŠKAS“ 
ORGANIZAtORIAI IR PAGALBININKAI
Projekto vadovė Rasa Stružienė.
Egidijus Radvenskas, Artūras Stančikas, Aurelija Seilienė,
Dalia Rapšytė, Rimantas Kiaušas, Regina Malčiauskienė,
Diana Armonienė

Respublikos g. 3, Panevėžys, www.arspanevezys.lt
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PROJEct “ARt Of AUKŠtAItIJA 2016. HOt POINt“

REDAKcIJA
Vyr. redaktorė Rasa Stružienė
Redaktorė Diana Armonienė
Dizaineris-maketuotojas Evaldas Ivanauskas
Vertėjas Ričardas Pagirys
Nuotraukos iš Dailės galerijos archyvų ir
menininkų asmeninių albumų

PROJEKtO „AUKŠtAItIJOS DAILė 2016. KARŠtAS tAŠKAS“ RėMėJAI IR PARtNERIAI

Panevėžio
miesto dailės 

galerija

PANEvėžIO MIEStO 
SAvIvALDYBė

BIRžŲ KRAŠtO 
MUZIEJUS „SėLA”

PANEvėžIO KULtūROS 
IR IStORIJOS žURNALAS

PARtNERIAIRėMėJAS

PAnevėžio miesto 

dAilės gAleRijoje

2016 10 26 – 2016 11 20

BiRžų kRAšto 

muziejuje „sėlA“

2016 11 26 – 2016 12 28
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Arminas S. Stanislovas S.

Vladislovas V.

Genia V.
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SOnATA VASyLIŪTĖ-ČepUKĖnIenĖ
Manau, reikėtų išmokti būti labai sąžiningam, 

ypač menininkui, bet juk patys žinome, kad 
mėgstame apsimesti truputį geresniais... Šiuo 
metu lyg laukiu, lyg žiūriu iš šono, o gal bijau?

VIDAS ŽIGAS
Lietuvos meno laukas panašus į dykumą, ku-

rioje retai lyja.


