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„Per metus surengiame vidutiniškai po dešimt parodų, 
taigi per aštuonerius Galerijos A gyvavimo metus bibliote-
kos lankytojai galėjo grožėtis 78 parodomis“, – pasakoja 
bibliotekos Galerijos A parodų kuratorė Sigutė Urbonavi-
čienė, asmeniškai prisilietusi prie jų atidarymo. Įvykusių 
parodų kiekis nėra tik formali statistika. Kiekvienas paro-
dos atidarymas, kaip įspūdžiais dalijasi parodų kuratorė, 
turi rašytojo plunksnos vertus užkulisius ir nemažą dozę 
šurmulio.

Kokia paroda, surengta Galerijoje A, Jums, jų koordi-
natorei, buvo pati įdomiausia ir įsimintiniausia?

Visos parodos savaip įdomios ir įsimintinos, tačiau 
viena paroda man asmeniškai iš tikrųjų buvo atradimas 
ir paliko labai didelį įspūdį – tai knygrišio Ferdinando 
Saladžiaus paroda „Tarp dangaus ir žemės“. 

Kiekviena paroda prasideda nuo pažinties su autoriu-
mi – o Ferdinandą Saladžių kaip dabar matau ateinantį 

su odine kaubojiška skrybėle, ilgu odiniu paltu, vienoje 
rankoje odinis portfelis, o kitoje – frezijų puokštė. Nusiė-
męs skrybėlę, įteikęs gėles ir pabučiavęs ranką, trumpai 
prisistatė – Ferdinandas. Kol kas vienintelis iš mano 
sutiktų menininkų pradėjęs parodai rengtis gerokai prieš 
mėnesį. Trumpai aptarėme parodos detales ir ėmėmės 
darbų. Kartą per savaitę, o kartais ir du, ateidavo vis ką 
nors suderinti ir patikslinti. Rengti ekspozicijos pasikvietė 
gerą savo draugą Andrių Girdzijauską. Smagiai pasi-
šnekučiuodami apie šį bei tą atsargiai iš dėžių traukė 
parodos eksponatus ir juos dėliojo. Eksponatai į parodą 
suvažiavo iš privačių asmenų, išsibarsčiusių po visą 
pasaulį. Kiekvienas eksponatas su savo istorija, kurią 
romantiškai šypsodamasis pasakojo parodos autorius. 
Parodą labai papildė ir puikiai iliustravo knygrišio dar-
bą dirbtuvių nuotraukos – jose tai, kas reikalinga odos 
išdirbimui, knygos įrišimui, kažkokie neaiškūs buteliukai, 
staklių mechanizmų fragmentai – tarsi viduramžių ama-
tininkų dirbtuvėse. Kaip kuriama ir kas sukurta – labai 

GAleRijoje kiekvienAs 
meno DARbAs – 
lyG ypAtinGAs, 
nežemiškAs stebuklAs

Edita Jučiūtė

Į VGTU biblioteką užsukantys studentai ir dėstytojai kartkartėmis ne-
tenka žado: bibliotekos laiptai nusėti rožių žiedlapiais, žvakėmis, o 
iš antrojo bibliotekos aukšto sklinda gitaros garsai ar savo dainomis 
skaitytojų susikaupimą ištirpdo visas universiteto choras... 
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apgalvotas derinys. Skambant Danieliaus Praspaliauskio 
saksofonui, į parodos atidarymą sugužėjo nemaža dalis 
Knygrišių gildijos narių, kurie neslėpdami pavydo sveiki-
no autorių. Apie F. Saladžiaus darbus labai šiltai kalbėjo 
menotyrininkė Audronė Girdzijauskaitė, kritikas Vaidas 
Jauniškis, kolegos ir draugai. Tačiau kai atidaryme nepa-
sirodė niekas iš Lietuvos žiniasklaidos, neiškentusi pa-
rašiau laišką tuometiniam Lietuvos televizijos programų 
direktoriui Audriui Giržadui. Griežtu tonu laiške išdėsčiau, 
kad nevalia neparodyti Lietuvai talentingo, bet kuklaus, 
tyliai dirbančio žmogaus, šiais laikais rankomis kuriančio 
neįkainojamą knygų meną. Netrukus apie Ferdinandą 
Saladžių buvo sukurta laida.

Labai graži, šilta, bet kartu ir skausminga tragiško 
likimo menininkės Daivos Lagauskaitės paroda „Jautriais 
dygsniais siuvinėtas gyvenimas“. Parodos iniciatorė buvo 
jos močiutė. Iš dailininkės dirbtuvių atsivežėme daugybę 
dėžių dėžučių, padengtų suodžių sluoksniu, su autorės 
darbais – lėlės, piešiniai, nėriniai ir daugybė kitų įvairių 
darbų. Be galo kruopštūs, nuoširdūs darbai nepaliko 
abejingų. Iš atsiliepimų knygoje paliktų įrašų sprendžiu, 
kad paroda ne vienam suvirpino širdį.

Galerijoje parodas yra surengusios Japonijos, Nor-
vegijos, Baltarusijos, Švedijos ambasados. Kas įsiminė 
bendraujant su diplomatinio lygmens žmonėmis? Kuo 
išsiskiria tokios parodos? Ar jos sulaukė didesnio visuo-
menės rezonanso?

Be Jūsų paminėtų, bendras parodas surengėme ir su 
Danijos bei Vokietijos ambasadomis, taip pat 3 parodas 

su Geothe’s institutu ir vieną – su Europos Komisijos 
atstovybės Lietuvoje Informacijos centru. 

Priklausomai nuo to, kokią svarbą parodai teikia am-
basada, dažniausiai tenka suderinti daug įvairių protoko-
linių bei organizacinių dalykų – tai kvietimai, sveikinimo 
kalbos, pranešimai, vertėjai, vaišės, na, ir, žinoma, pati 
paroda. 

Dažniausiai tai būna vadinamosios „kilnojamosios 
parodos“, reprezentuojančios šalį – kultūrą, architektū-
rą, garsius žmones, gamtą, ekologines problemas ir kt. 
Visada būna neramu, kaip gi atkeliaus ta paroda. Kai 
rengėme pirmąją parodą su Geothe’s institutu ir kai į 
bibliotekos kiemą įsuko krovininiai automobiliai, o iš jų 
vyrukai pradėjo krauti kelių metrų ilgumo juodas dėžes, 
buvo labai įdomu. Tačiau paaiškėjo, kad viskas apgalvota 
ir paprasta. Paroda lengvai transportuojama ir eksponuo-
jama, belieka tik prijungti apšvietimą. Labai neramu buvo 
prieš Norvegijos ambasados parodą „Apgalvota Wenche 
Selmer architektūra“, nes parodos ekspozicija turėjo 
atvykti tiesiai iš Oslo. Rašte iš ambasados buvo nurodyta, 
kad gausime dėžę, kurioje rasime ekspozicijos parengi-
mo instrukciją. Viskas – tiksliai ir aiškiai.  Atidarymo metu 
dalyvavo daugiau nei dešimt Lietuvoje reziduojančių 
ambasadorių su antrosiomis pusėmis, nemažai svečių iš 
ministerijų ir kt. Kadangi buvo numatyta paskaita, mes 
tiesiog nepagalvojome, jog ponios norės atsisėsti, ir iš 
anksto nepasirūpinome kėdėmis. Kartais, kad ir kaip 
stengiamės viską apgalvoti, neišvengiame ir smulkių 
nesusipratimų.

Manau, kad visi dalyvavusieji Japonijos ambasados 
surengtame renginyje bibliotekoje liko sužavėti. Tą kartą 

Knygrišys Ferdinandas Saladžius

Ši lankstoma knyga skirta motociklus 

vairuojantiems rokeriams

Kiekvienos knygos įrišimas – 

individuali istorija

Knygų įrišimo meno 

paroda sulaukė didelio 

susidomėjimo
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biblioteka ir jos lankytojai buvo dosniai apdovanoti – ga-
vome knygų kolekciją apie japonų kultūrą, ekonomiką, 
verslą, architektūrą, galėjome grožėtis XIX a. garsaus 
japonų medžio raižinių ukyo-e meistro Hiroshige Ando 
paroda „53 Tokaido trakto stotys“, stebėjome arbatos 
gėrimo ceremoniją bei galėjome susipažinti su kaligrafi-
jos menu. 

Pagrindinis mano darbas – viską parengti taip, kad 
paroda praeitų sklandžiai ir atsiliepimai po parodos būtų 
tik patys geriausi. O su diplomatinio lygmens žmonė-
mis bendrauti man netenka, visus klausimus derinu su 
ambasadų darbuotojais. Tiesa, labai šiltai ir paprastai 
teko bendrauti su Baltarusijos ypatinguoju ir įgaliotuo-
ju pasiuntiniu Lietuvoje Vladimiru Dražinu ir kultūros 
atašė Marina Jesina. Po Baltarusijos fotokorespondentų 
fotografijų ir baltarusiškų knygų parodos „Tėvynė mano – 
Baltarusija“ atidarymo bei šilto ir svetingo priėmimo 
bibliotekoje, ambasadorius pakvietė „šaunųjį bibliotekos 
kolektyvą aplankyti savo kaimynus – kolegas biblioteki-
ninkus“. Gavome nemokamas vizas ir parengtą programą 

po reprezentacines Baltarusijos bibliotekas. Aplankėme ir 
užmezgėme ryšius su Baltarusijos Nacionalinio technikos 
universiteto mokslinės bibliotekos kolektyvu.

Deja, bet į Galerijoje A rengiamas parodas labai retai 
užsuka mūsų bendruomenės nariai. Tačiau, kai vyksta 
renginiai su ambasadomis, sulaukiame dėmesio ne tik iš 
visuomenės, bet ateina tokie universiteto žmonės, kurie 
į biblioteką šiaip jau net neužsuka. Mes tuo labai džiau-
giamės! Beje, norėčiau pasidžiaugti ir mūsų universiteto 
darbuotojų parodomis – tai universiteto fotografo Alekso 
Jauniaus paroda „Portretai“, dėstytojo Kęstučio Skerio 
dvi parodos – „Krepšinis ženkliukuose“ ir „Krepšinis 
Lietuvos peizaže“, dėstytojo Eduardo Vakrinos fotografijų 
paroda, į kurią jo studentai plūdo ir, sprendžiant pagal 
įrašus atsiliepimų knygoje, buvo maloniai nustebinti, 
taip pat Architektūros fakulteto vadybininko, dailininko 
Genadijaus Popkovo jubiliejinė paroda bei Transpor-
to inžinerijos fakulteto studento ir darbuotojo Vytauto 
Kavaliausko fotografijų paroda „O aš keliauju bėgiais...“. 
Tikriausiai universitete yra tiek talentingų žmonių, kad 

Daivos Lagauskaitės portretas

Iš apdulkėjusių dėžių ištraukti D. Lagauskaitės 

darbai suvirpino ne vieno parodos lankytojo širdį

Įspūdingi dailininkės siuviniai. 

Jautriais dygsniais siuvinėtas 

gyvenimas

Kruopštūs ir nuoširdūs 

Daivos Lagauskaitės darbai 

nepaliko abejingų
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taip ir paėmė. Paveikslas „išvažiavo“ iš rėmų – gal, sako, 
vinukų turit, galit pakalt... Teko susidurti ir su pedantais, 
ir su „tikrais menininkais“, matyti preciziškai įrėmintus 
darbus ir visiškai atmestinai, kai atveža paveikslus į 
parodą – o jie tokios būklės, kad kabink, kaip nori. Tada 
mūsų Vytautas, „didysis parodų kabintojas“, riša virvu-
tes, kala vinis, pritaiso vielas, žodžiu, paveikslą pritaiko 
eksponavimui. O šiaip tas jaudulys ir rūpesčiai įvairūs – 
vieni ekspoziciją rengia labai skrupulingai, kiti sako, kad 
kaip sukabinsit, taip bus gerai. Kai kurie atsiveda savo 
mokytojus ir tik jiems patiki ne tik kaip išeksponuoti, bet 
ir sukabinti.  

Pavyzdžiui, rengiantis mūsų absolvento, juodosios 
keramikos meistro parodai „Fragmentai“ su autoriumi 
sukome galvą, kaip išeksponuoti tą keramiką. Tada dar 
neturėjome ekspozicinių stendų. Iš situacijos išsisukome 
paprastai – surinkome bibliotekoje esančius vienodo 
dydžio stalus, pylėm baltą dekoratyvų smėlį, o jame 

Į parodą atkelia-
vusi Budos galva, 
išvyniojus ją iš 
įvairių polietilenų 
ir laikraščių, buvo 
be ausies, ku-
rią autorė tiesiog 
priklijavo klijais
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jeigu visi panorėtų mūsų bibliotekos Galerijoje A surengti 
parodas – eilė susidarytų kokiems penkeriems metams 
į priekį. Taigi, labai kviečiu visus norinčius ir turinčius, 
ką parodyti, nesidrovėti, pasidalyti su kitais tuo, kuo jus 
apdovanojo Dievas.

Esate parodų kuratorė, savitai prisiliečianti prie 
kiekvieno parodos dalyvio kūrybos? Dėl ko labiausiai 
jaudinasi parodų autoriai? Ar jų rūpesčiai būna skirtingi?

Žinote, man atrodo, kad viskas yra daug paprasčiau, 
nei mes įsivaizduojame. Pradėjusi rengti parodas įdėmiai 
stebėjau menininkus – kaip jie liečiasi prie savo darbų, 
kaip juos transportuoja, pristato žiūrovui. Man kiek- 
vienas darbas – lyg ypatingas, nežemiškas stebuklas. 
O jiems tai kasdienybė. Tenka tuos darbus ir sukrauti, ir 
panešti, ir liečiuosi aš prie jų su didžiausia pagarba, net 
mokiausi, kaip juos paimti į rankas. O jie – kaip patogiau, 
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Akivaizdžiai matyti pelenais „pasidengęs“ molis

O įspūdingai balto molio vazai reikėjo priklijuoti ne vieną „nukritusį“ lapelį
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Juodoji keramika smėlyje. Kontrastas ir 
žvakių šviesa sustiprino meno kūrinių grožį

VGTU absolvento Eugenijaus  Paukštės juodosios keramikos darbai

dėliojome juodosios keramikos darbus. Kontrastas dar 
labiau išryškėjo žvakių šviesoje. Manau, tai buvo viena iš 
įspūdingesnių parodų. 

O rengiant akvarelių meistrės Eugenijos Pilypaitienės 
parodą „Nutapyti jausmai“, jos reikalavimas buvo kvieti-
mą parengti tam tikru šriftu. Teko paplušėti, ir tik mūsų 
kompiuterių specialistų pagalba pavyko visoje biblioteko-
je surasti vienintelį kompiuterį, kuriame buvo būtent tas 
pageidaujamas šriftas. Dažnai autoriai atsiveža tiek pa-
veikslų, kad būtų galima užpildyti dar antrą tokią galerija, 
ir žūtbūt nori juos visus iškabinti. Tam turime molbertų, 
tačiau vis tiek dauguma tų paveikslų važiuoja namo. 
Vaišėmis rūpinasi visi – vieni mažiau, kiti kepa pyragus, 
įmantrius pyragėlius, pritepa kalnus sumuštinių. Labai 
įdomios patirties turėjau su architektu, pedagogu Igoriu 
Šmeliovu. Mes rengėme jo vieno objekto fotografijų paro- 
dą „Vila ant uolų“. Autoriaus pageidavimu nuotraukos 
turėjo būti eksponuojamos ant „sviestiniu“ popieriumi 
aptrauktų kartonų, o ant jų turėtų būti priklijuoti specia-
lūs išlankstyti iš popieriaus nuotraukų rėmeliai. Aplėkusi 
visas Vilniuje esančias popieriaus, siuvimo reikmenų, 
dailės reikmenų, maisto prekių ir kt. parduotuves, niekaip 
negalėjau rasti tinkamo popieriaus – tai per plonas, tai 
per storas. 

Teko pirkti ne visai tai, ko norėjo parodos autorius, bet 
rezultatu buvo patenkintas. Taip pat dar turėjau važiuo-
ti pas jį į namus, kur jis mane mokė, kaip taisyklingai 
apklijuoti kartonus, kaip išlankstyti ir iškirpti nuotraukų M
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laikiklius ir t. t. Grįžusi visko išmokiau savo didžiausią 
pagalbininkę Vykintą (jai esu labai dėkinga už supratimą 
ir visokeriopą pagalbą rengiant parodas). 

Kartais iš tiesų tenka įdėti nemažai pastangų ir 
darbo, kad parodos autoriui padėtumėme įgyvendinti jo 
sumanymus.

Neseniai vyko paroda „Ugnies kodai“. Kuo ji buvo 
išskirtinė?

Ši paroda iš tiesų išskirtinė. Jos autorės – Vilniaus 
kolegijos dėstytojos, ilgametės mūsų galerijos draugės 
keramikė Lolita Malinauskienė ir drabužių dizainerė Dai-

Arbatos gėrimo ceremonija Kaligrafijos menas Galerijoje A

XIX a. garsaus japonų medžio raižinių 
ukyo-e meistro Hiroshige Ando 
paroda „53 Tokaido trakto stotys“

na Urniežienė. Šį kartą jos pristatė unikalioje, senovinėje, 
pagal japonų tradicijas pastatytoje krosnyje – anagamo-
je – išdegtus keramikos darbus. 

Priklausomai nuo molio rūšies, darbai pasidengia vis 
kitokia glazūra. Tačiau kai kurie iš jų – labai trapūs. Štai į 
parodą atkeliavusi Budos galva, išvyniojus ją iš įvairių po-
lietilenų ir laikraščių, buvo be ausies, kurią autorė tiesiog 
priklijavo klijais. 

O įspūdingai balto molio vazai reikėjo priklijuoti ne 
vieną nukritusį lapelį.  

„Anagama“, išvertus iš japonų kalbos, reiškia „kros-
nis kalne“. Į Tekančios saulės šalį ši degimo technika 
atkeliavo maždaug prieš tūkstantį metų iš Korėjos. 
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Baltarusijos fotokorespondentų fotografijų ir baltarusiškų knygų paroda

Po parodos bibliotekoje ambasadorius pa-
kvietė VGTU bibliotekininkes į ekskursiją po 
reprezentacines Baltarusijos bibliotekas

Norvegijos ambasados dovanota paroda. Garsios architek-
tės W. Selmer medinių namų projektai tarsi „įauga“ į gam-
tą: patikima grožio ir skandinaviško pragmatizmo dermė

Geležinkelių stoties maketas  Vilniaus Geothe’s instituto surengta parodaM
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Akvarelių meistrė Eugenija Pilypaitienė

Eugenijos Pilypaitienės akvarelė

Išsaugotą tradiciją japonai perduoda kitoms pasaulio 
šalims – 2004 metų vasarą jie sumūrijo ir vienintelę Lie-
tuvoje anagamos krosnį. Ji iškilo Gojaus kaime, keramikų 
Dormantės ir Jurgio Penkinski sodyboje. Degimo proce-
sas anagamoje ypatingas. Visų pirma, reikia pasiruošti 
gausybę malkų, nes visas degimo procesas trunka 
savaitę. Pasiruošti reikiamą kiekį tinkamų malkų trunka 
apie du mėnesius. Tuomet prasideda sunkus, tačiau ma-
lonus darbas – 5 dienas krosnis dega nuolat ją kurstant 
per priekines dureles. Keramikai dirba pamainomis po 
3 valandas ir anagama kurstoma ištisą parą. Paskutines 
dvi dienas malkos metamos ir per šonines angas, kad 
pelenais pasidengtų visi anagamos viduje esantys kera-
mikos dirbiniai. Po savaitę trukusio degimo anagama visą 
savaitę vėsta, nes degimo metu krosnyje temperatūra 
pakyla iki 1 400 laipsnių. Tokioje temperatūroje lydosi ne 
tik molis, bet išsilydo ir pelenai, kurie padengia krosnyje 
esančių keramikos dirbinių paviršių. Jokių papildomų 
medžiagų nenaudojama, tad gaunamas rezultatas visada 
būna skirtingas. Keramika, po degimo anagamoje, įgau-
na įvairius atspalvius ir blizgesio variantus. 

Lietuviškoji anagama yra 8 metrų ilgio, joje telpa pora 
šimtų, o gal ir daugiau įvairaus dydžio dirbinių. Prie jos 
viso degimo metu reikia budėti bent 6 žmonėms, kad vie-
ni galėtų pamiegoti, kiti skaldytų malkas, treti vis palaiky-
tų degimą, kas kelias minutes į krosnį mesdami malkas.
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Parodos autorės labai vaizdingai pasakojo, kaip 
japonų meistrai statė šią krosnį. Keldavosi jie saulei 
tekant, išeidavo į laukus, atsisėsdavo pievoje ir stebėda-
vo gamtą. Taip vaikščiojo kelias savaites, nepradėdami 
statybų. Paaiškėjo, kad buvo vis netinkamas oras – tai ne 
tokie debesys, tai ne iš tos pusės vėjas pučia, tai lietus 
lyja, tai saulė ne taip šviečia ir t. t. Pagaliau prasidėjus 
statyboms, lietuviškai anagamai buvo sunaudota 4 tūkst. 
šamotinių plytų, o pati krosnis sumūryta per 40 dienų. 
Kiek teko domėtis, Japonijoje tokie keramikos dirbiniai 
yra labai brangūs, o japonai, skirtingai nuo vakariečių, 
labai vertina kaip nors ypatingai prie indo prilipusius 
pelenus arba suskilusius dirbinius. Nes taip nulėmė gam-
ta. Ir Lietuvoje atsiranda vienas kitas autentiško meno 
mėgėjas, tačiau ne kiekvienam jis įkandamas. Vienas 
anagamoje išdegtas indas kainuoja nuo kelių šimtų iki 
kelių tūkstančių litų.

Kokį įspūdį Jums asmeniškai paliko vykusi jaunų 
žmonių kūrybos paroda „Kopos“? 

Šią parodą jau antrą kartą mūsų galerijoje rengia stu-
dentai iš kolegijų su menine studijų pakraipa. Jau devy-
nerius metus vieną birželio savaitę 10 geriausių studentų 
praleidžia Nidoje ir įvairiomis technikomis savo darbuose 
įamžina Neringos grožį, ankstyvos vasaros vaizdus ir 
jaunatvišką polėkį. Į atidarymą susirenka dėstytojai ir 
plenero dalyviai, dalijasi įspūdžiais, aptaria savo kūrybą. 
Būsimieji menininkai nedrąsiai pasakoja apie sukurtus 
darbus, tačiau prisipažįsta, kad galimybė juos eksponuo-

Vieno iš įdomiausių Lietuvos grafikų, savo siur-
realistine grafika garsėjusio ne tik Lietuvoje, 
bet ir užsienyje, Mariaus Liugailos darbų paro-
da. Kūrėjas 1999 m. Italijoje įtrauktas į registrą 
„100 geriausių pasaulio graviūros meistrų“ 

Parodos autorius Marius Liugaila (antras iš kairės) 
parodos atidaryme Galerijoje A
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ti, prisistatyti platesnei auditorijai jiems yra labai svarbi – 
juk tai jų kelio pradžia. O mums belieka pasidžiaugti, kad 
tame kelyje bus įrašytas ir mūsų galerijos vardas.

Galerijoje eksponuojami tiek garsių menininkų, tiek 
mėgėjų darbai. Kuo skiriasi bendravimas su jais? Ar 
galėtumėte patvirtinti teiginį, kad kuo daugiau pasiekęs 
žmogus, tuo su juo bendrauti yra paprasčiau?

Mes galerijoje laukiame visų, norinčių rengti parodas. 
Na, gal per tuos metus ir pasitaikė koks vienas „man-
dresnis“, bet iš tiesų visi menininkai, kurie Galerijoje A 
rengė parodas, buvo labai paprasti ir nuoširdūs. Tikriau-
siai kitokie į mūsų galeriją ir neitų. Su dailininkais kalba-
mės ne tik apie jų darbus, atlikimo techniką, įkvėpimą, 
mūzas ir kitus nežemiškus dalykus, bet ir „duoną kasdie-
ninę“. Ir garsūs menininkai, ir mėgėjai – visi tokie patys 
žmonės. Tiek su vienais, tiek su kitais bendrauti papras-
ta ir labai įdomu. Na, jeigu galėčiau sau leisti nedidelį 
pastebėjimą, tai vadinamieji mėgėjai gal labiau išgyvena, 
jaudinasi, ne taip pasitiki savimi. Bet užtat į jų parodų 
atidarymus susirenka šeima, giminės, draugai, pažįsta-
mi, bendraujama ir džiaugiamasi iš širdies, nes jiems tai 
šventė. Profesionalai labiau užtikrinti, parodos – jų gyve-
nimo dalis. Nors nemanau, kad jie mažiau jaudinasi. 

Rengiant parodas tikrai būna apie ką paplepėti. Pa-
vyzdžiui, dailininkas akvarelistas Romanas Borisovas be 
atokvėpio gali pasakoti apie buriavimą ir jūrą. Jis dalyva-
vo lietuvių buriuotojų žygyje aplink pasaulį, skirtame Lie-
tuvos tūkstantmečiui. Kartu su kitais įgulos nariais jachta 
perplaukė Indijos vandenyną – nuo Pietų Afrikos iki 
Australijos. Laiką, likusį nuo buriavimo, skirdavo kojinių 

Devynių vėjų grupės paroda, kuri sukėlė labai daug šurmulio

Albinas Purys ir Romanas Borisovas

Architekto, menininko, tapytojo ir buriuotojo 
Albino Purio paroda
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džiovinimui ir akvarelių liejimui.  O senosios, griūvančios 
ir neprižiūrimos architektūros įamžinimas – sena dailinin-
ko aistra. Jaunystėje buvo senasis Vilnius, vėliau atsi-
rado Karaliaučiaus kraštas. Kartkartėmis sugrįždamas 
į Rytprūsių žemę pradžioje čia tik fotografavo, o vėliau 
pradėjo lieti akvareles. Šio dailininko surengta paro- 
da – „Karaliaučiui 750“ – ne vienam lankytojui įžiebė 
norą savomis akimis pamatyti tai, kas su kiekviena diena 
negrįžtamai nyksta. 

Labai įdomus pašnekovas architektas, dailininkas 
Albinas Purys. Mūsų galerijoje jis surengė dvi parodas – 
plakatų, skirtų sportui ir turizmui, bei akvarelių. Su juo 
parodos ekspozicijas rengdavome po keletą dienų. Jis 
ateidavo apie pietus, mes atsigerdavome kavos ir trauk-
davome į galeriją. O ten užtrukdavome po keletą valandų. 
Rengiant plakatų parodą, o joje buvo daugiau kaip 20 
eksponatų, jis kiekvienam turėjo savą istoriją. Išgirdau 
įvairiausių – pradedant komiškomis apie partinius 
funkcionierius, baigiant istorija, numizmatika, buriavimu, 
vėtrungėm, žirgais ir jau nebeatsimenu kuo. Tikriausiai 
kaip ir dauguma dailininkų, taip ir A. Purys nemažai laiko 
praleisdavo pajūry vykstančiuose pleneruose ar šiaip ten 
ieškodavo įkvėpimo, kur susipažino su vėtrungių meis-
trais. Kaip žinia, kiekvienas Neringos kaimelis ir gyvenvie-
tė turi savo vėtrungę. O dailininkas sukūrė savo, nubraižė 
brėžinį, pagal kurį meistrai išpjovė originalaus dydžio vėt- 
rungę. „Ai, – sako, – guli dabar kažkur kampe pas mane 
ta vėtrungė, dulka, gal jau kas nors ir nukritę.“

Taip netikėtai vėtrungė tapo parodos eksponatu.
Labai šilti prisiminimai liko po parodos „Mano mada“, 

kurią surengė dizainerė Jolanta Talaikytė. Ji pasakojo ne 

Vilos ant uolų projektas – unikali vieno objekto fotografijų paroda. Jos autorius – architektas Igoris Šmeliovas

Doc. dr. Kęstučio Skerio paroda „Krepšinis ženkliukuose“

tik apie madą, kūrybą, bet ir dalijosi kasdieniais buitiš-
kais patarimais, receptais. O tai, kad parodos autorė į 
atidarymą atėjo su ką tik pačios iškepta šilta namine 
duona, manau, apie žmogų daug ką pasako. 

Paprasta ir nuoširdi dailininkė Sigutė Ach. Nuvažiavusi 
pas ją į namus atsivežti darbų parodai, pasijaučiau tarsi 
„pasakų namelyje“. Dailininkė rodė išdekoruotas duris, 
palanges, kalbėjomės apie ateities planus, o paklausta, 
ar planuoja naujas parodas, pati labai juokėsi, kad jau 
turi „net vieną naują darbą“. Jos pieštų angelų paroda 
„Begalinė šviesa lai skrenda...“ vyko kalėdiniu laikotarpiu, 
gal todėl ir bendravimas, cinamonu ir imbieru kvepiančio-
je galerijoje, buvo dvigubai šiltesnis... 

Mano mylimiausias lietuvių dailininkas, grafikas 
Marius Liugaila – kukliausias dailininkas, kokį man teko 
sutikti, apdovanotas begaline fantazija. Mūsų galerijoje 
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M. Liugaila surengė dvi parodas. Rengiant pirmą – ofortų 
parodą, autorius nusprendė nedaryti atidarymo. „Ai, – 
sakė, – kam čia reikia. Ir taip gerai.“ Bet prieš antrąją, 
kurioje buvo išskirtinai eksponuojami tik ex librisai, o jų 
yra sukūręs daugiau kaip 300, prie puodelio kavos apta-
rėme daug „svarbių“ dalykų – namų statybos, šildymo, 
mūzų, įkvėpimo ir dar 100 kitų. Pasiteiravus, kaip jam 
kyla tokie neįtikėtini siurrealistiniai vaizdiniai, sakė, kad 
kai sugalvoji pagrindinę mintį, toliau viskas apauga ir 
vyksta savaime. 

Prisimenu, kad ruošdamiesi parodai su autoriumi 
svarstėme, koks fonas geriausiai tiktų jo darbams. Mūsų 
galimybės gana ribotos, bet labai džiaugiausi, kad pavyko 
surasti tinkamą spalvą. Man buvo patikėta parengti paro- 
dos kvietimą. Matydama jo preciziškai atliktus darbus, 
ilgai svarsčiau, kaip čia pataikius į tą stilių. Buvau „de-
vintam dangui“, kai mano parengtas kvietimas-atvirutė 
patiko dailininkui. Paroda sulaukė ir televizijos dėmesio. 

Tikriausiai visus menininkus, rengusius mūsų galerijo-
je parodas, galėčiau prisiminti tik gerai. Nebuvo kažkokių 
nesusikalbėjimų ar nesusipratimų. Visiems stengiamės 
kaip įmanydami pagelbėti – jeigu reikia atvežti paveiks-
lus, organizuojame transportą, dažnai ir asmeninį, 
pakabiname paveikslus, parengiame ir atspausdiname 
kvietimus, plakatus. Tarp mūsų darbuotojų nėra nė vieno, 
turinčio meninį išsilavinimą, turime tik kažkokią vidinę 
nuojautą, kaip turėtume ar reikėtų daryti. Manau, jog 
parengiame ekspozicijas ne prasčiau, nei kurioje kitoje 
prestižinėje miesto galerijoje. 

Jolantos Talaikytės kūrybos paroda

Galerija A turi lankytojų įspūdžių knygą...

Perskaičiau pirmąją mūsų galerijos jau prirašytą 
lankytojų įspūdžių knygą ir tikrai likau maloniai nustebin-
ta – tiek gražių, šiltų, nuoširdžių žodžių vienoje vietoje. 
Žinoma, beveik visi jie skirti parodų autoriams, bet 
keletas sakinių ir bibliotekai bei jos darbuotojams. Pa-
vyzdžiui, „Labai faina jūsų bibliotekoje!!!“ Arba Giedrė ir 
Justina rašo: „Labai patiko paroda. Ir mums labai patinka 
biblioteka J.“ O Andrius Girdzijauskas dėkoja ne tik Fer-
dinandui už parodą, bet ir visam bibliotekos kolektyvui. 
Ponia Birutė rašo: „Biblioteka – puiki vieta pačioms įdo-
miausioms parodoms. Džiaugiuosi Jūsų išmone jaunimo 
prusinimui.“ Tikiuosi, kad linkėjimai, užrašyti hieroglifais, 
kad ir kam jie būtų skirti, taip pat ne patys blogiausi...

Gal pasvajojate apie kokį nors garsų menininką, 
kuris galėtų savo darbus eksponuoti Galerijoje A?

Taip, kartais pasvajoju apie dailininką Joną Daniliaus-
ką, Marių Jonutį, Jūratę Stauskaitę, Arūną Žilį, man as-
meniškai būtų įdomus ir Šarūnas Sauka, Stasys Eidrige-
vičius – bet čia jau iš „kosmoso“ serijos... Būtų nuostabu 
pasikviesti keramiką Joną Arčikauską, ką nors iš Lietuvos 
juvelyrų. Jau kelintus metus bandau prisikalbinti „lėlinin-
kes“, bet niekaip nepavyksta, nes menininkės, kuriančios 
lėles, iš to gyvena ir eksponatų parodai surengti papras-
čiausiai nesukaupia. 
■
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Dizainerė ir Vilniaus dailės akademijos Kostiumo dizaino katedros profesorė Jolanta Talaikytė 
parodą papuošė ne tik savo kurtais kostiumais, bet ir jaukiais rankdarbiais

Parodos kūriniuose susipynė praeities užuominos: istorinio kostiumo detalės ir baltiški raštai
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