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Žemėlapis ir pasakojimai savarankiškai ekskursijai
apie Kauno vėlyvąjį modernizmą dailėje

Geros pažinties su Kauno modernistais!
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Kauno modernaus meno fondas (KMMF) kviečia
miestiečius ir miesto svečius leistis į kelionę po
dailininkų kūrybinių nuotaikų prisodrintą XX
amžiaus miestą
Kauno modernaus meno fondo (KMMF) organizuojamas projektas „Modernaus
meno keliais“ – tai trumpa kelionė po dailininkų kūrybinių nuotaikų
prisodrintą XX amžiaus miestą.
Kauno mieste yra daug maršrutų. Rengdami kelionę „Modernaus meno keliais“,
mes galvojome apie praeito amžiaus dailininkus, vaikščiojusius savo keliais ir
apie jų paliktus pėdsakus šiandieniniame mieste. Toks dailininkų maršrutas
skiriasi nuo įprastų, kuriuos galima pradėti nuo vieno taško ir užbaigti kitame
taške. Maršruto kelionė sudėliota ne tiek iš menui įprastų erdvių (muziejai,
memorialiniai namai), bet iš mažiau ar daugiau žinomų miesto vietų, kurios
miestiečiams ne visada asocijuojasi su menais. Todėl dabar, išgirdus vieną ar
kitą istoriją, susijusią su modernistine daile, jos gali atsiskleisti naujai. Šiame
maršrute sužymėti taškai – dažnai simboliniai, jie žymi daug daugiau nei takas,
namas ar graži panorama, kartais – net ilgą ir ypatingą dailininko/ės gyvenimo
ir kūrybos etapą.
Šioje kelionėje bent šiek tiek rekonstruojame praėjusio amžiaus Kauno dailės
žemėlapį ir kviečiame žvilgtelėti į garsių menininkų – Antano Samuolio,
Viktoro Vizgirdos, Antano Martinaičio, Laimos Drazdauskaitės, Leono Striogos,
Vytauto Povilaičio, Rimvido Jankausko-Kampo, Roberto Antinio, Arūno Vaitkūno,
Alfonso Vilpišausko, Aušros Andziulytės, Elenos Balsiukaitės, Aušros
Vaitkūnienės, Edmundo Frėjaus, Eugenijaus Varkulevičiaus ir kitų – pamėgtas
miesto vietas, kurios įkvėpė juos konkrečiu kūrybos etapu sukurti įsimintinų
dailės darbų. Dailininkai pasirinkti neatsitiktinai: iš dalies, tai – vėlyvojo
modernizmo atstovai, kurie padarė didžiulės įtakos XX a. pab. Kauno dailei. Šių
menininkų darbai sudaro Kauno modernaus meno fondo kolekcijos pagrindą.
Keliaudami „Modernaus meno keliais“, miestiečiai ir miesto svečiai gali ne tik
pasivaikščioti Kauno modernaus meno fondo pasiūlytu maršrutu (jame – 15
stotelių-vietų), bet ir pasinaudoti specialiai sukurtais stendais su QR kodais ir
virtualiu žemėlapiu – šiose nuorodose patalpintos iliustratyvios nuotraukos,
garso įrašai lietuvių ir anglų kalbomis apie lankomas vietas, menininkus, jų
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Edmundas Saladžius. Tą pačią naktį. 1993. Lino raižinys. 61 x 86.
Kauno modernaus meno fondas.

kūrybą. Virtualiai (išskirtiniais atvejais – ir gyvai) galima ne tik apžiūrėti
menininkų kūrybą, bet ir savarankiškai pasidomėti jų biograﬁjomis Kauno
modernaus meno fondo interneto svetainėje.
Šis maršrutą dokumentuojantis leidinys leis XX amžiaus dailės žemėlapio
vietoms gyvuoti ilgai ir savarankiškai – turintieji leidinį ar besinaudojantys
el. platforma galės surengti ekskursiją patys sau ar savo draugams. Tikimės,
jog šios sukauptos ir atrinktos dailininkų istorijos, būdingos tam tikroms
vietoms, suteiks galimybę romantiškai ir turiningai pasivaikščioti po Kauną.

2

KETURIOS TAPYTOJOS GRĮŽTA PO STUDIJŲ Į
KAUNĄ IR ČIA PRADEDA SAVO KŪRYBINĘ VEIKLĄ
Kauno centre, K. Donelaičio g. 79 (arch. – Vladimiras Dubeneckis), antro aukšto
bute – komunalkoje – veikė privati meno galerija, viena pirmųjų Kaune. Bet ar
žinote, kas yra komunalinis butas arba, trumpiau, komunalka? Tikriausiai, ne.
Komunalkomis buvo paversti didieji „smetoniniai“ butai, juose gyvendavo 4–5
šeimos ir labai įvairių pažiūrų žmonės. Komunalka – tai socialinis
eksperimentas ir kartu sovietinės kasdienybės nykumos atitikmuo.
Parodos pradėtos rengti 1990 metais, kai po studijų Vilniaus dailės
akademijoje Kaune įsikūrė keturios jaunos tapytojos ir viena menotyrininkė.
Pastarosios bute, dviejuose komunalkos kambariuose, pradėtos rengti dailės
parodos. Tai buvo neformali galerija, aktyviausiai veikusi 1990–1992 metais.
Tuo metu Kaune itin trūko erdvių jaunų ir dar nepripažintų menininkų
parodoms. Kauno paveikslų galerijos salės atsiverdavo tik žymiems ir
nusipelniusiems kūrėjams. Ne paslaptis, kad vyrų dominuojamame meno lauke
dailininkėms merginoms kildavo dar daugiau sunkumų. Pavyzdžiui, panorus
rezervuoti salę bendrai parodai, Paveikslų galerijos vadovo reakcija buvo
skeptiška ir išreikšta maždaug taip: „Na ir užsimanė mergaitės.“ Rasai ir Aušrai
besvarstant šią jaunoms menininkėms aktualią kūrinių eksponavimo
problemą, kilo mintis rengti parodas Rasos bute, dviejuose šios komunalkos
kambariuose. Vieta – miesto centre, erdvė ten šviesi ir aukšta, per langus vidun
veržiasi Kauno varpų garsai. Beveik Paryžius. Į parodas rinkdavosi daug draugų
ir pažįstamų. Komunalkos kaimynus kartais gąsdindavo į improvizuotus parodų
atidarymus ateinančiųjų skaičius. Bet dar labiau stebino tai, kad jaunimas ne
triukšmavo ar linksminosi, bet kalbėdavosi, diskutuodavo apie meną.
Šioje namų galerijoje vyko dabar jau gerai žinomų Kauno dailininkių Aušros
Andziulytės, Elenos Balsiukaitės, Aušros Barzdukaitės, Juditos Budriūnaitės ir
kitų menininkų parodos. Galima teigti, kad ir pirmieji Kauno dailininkių sukurti
objektinio meno kūriniai buvo pirmiausia išeksponuoti Kaune, K. Donelaičio g.
79-ajame name.
Tapytoja Aušra Andziulytė apie galerijos atsiradimą pasakoja taip: „Su Rasa
draugavau nuo instituto laikų. Ji dirbo Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės
muziejuje, o gyveno dviejų kambarių bute K. Donelaičio gatvėje. Kai vieną
kartą pas ją svečiavausi, nusprendėme, kad ši šviesi erdvė puikiai tiktų parodai.
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Elena Balsiukaitė-Brazdžiūnienė. Adoration. 2020. Drobė, akrilas, aliejus,
mišri technika, 200 x 155. Autorės nuosavybė.

Dalyvauti prikalbinau ir būsimas „Keturių“ grupės nares, kitus menininkus.
Galerija paverstame bute įvyko ne viena paroda, susirinkę diskutuodavome,
keisdavomės idėjomis.“

VIETA: Donelaičio g. 79
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ROBERTAS ANTINIS
Robertas Antinis nuolatos eksperimentuoja. Ne dėl to, kad nebūtų atradęs savo
stilistikos ar metodo, bet dėl savo kūrybiško temperamento. Anot menininko,
„kūrėjas turi būti jaunas, gaivališkas. Tas gaivalas, kitoniškumas, požiūris,
supratimas, naivumas, nemokėjimas pasakyti, noras pasakyt arba, priešingai,
nepasakyt, ir jo pasakymas yra kitoks nei nepasakymas, arba nepasakymas
kitoks nei pasakymas.“
Todėl tie, kurie žino Roberto Antinio kūrybos dėsnius, 2002 metais visai
nenustebo, kai Romo Kalantos žūties vietoje, Muzikinio teatro sodelyje, buvo
atidengtas jo sukurtas „Aukos laukas“. Tačiau didžioji visuomenės dalis liko
suglumusi ir nesupratusi. Juk skulptorius paprieštaravo nusistovėjusiai
skulptūros formai, tradiciniam įamžinimo būdui (įprastai realistiniu stiliumi
atliktai vertikaliai ﬁgūrai, kurią galima apeiti iš visų pusių, apžiūrinėti,
nusifotografuoti). Šiuolaikinio meno kūrinys „Aukos laukas“, skirtingai nuo viso
to, iš karto net nepamatomas. Paminklas įsiliejo į šią svarbią istorinę vietą
beveik jos nekeisdamas. Tai žemės menui artimas kūrinys. Sodelyje pasirinktas
žemės plotas, kur ir nutiko tragiškas įvykis. Jame išbarstyti iš ketaus pagaminti
19 sudegusių akmenų, simbolizuojančių Romo Kalantos pragyventų metų
skaičių. Paminklo priekinę ribą žymi suaižėjęs metalinis kraštas, tarsi jau
nebeperskaitomos knygos apdegęs lapas.
Žiūrovas ir suvokėjas Robertui Antiniui labai svarbus – jis teigia, kad žmonės
po šitą kūrinį gali vaikščioti, gali prisėsti su draugais, gali jame būti, net nieko
apie tai per daug nežinodami. Ir tai bus kūrinio jėga. Ne veltui menininkas yra
pasakęs: „Kartais žmogus net neturi žinoti, kad yra užlipęs, perėjęs ar prigludęs
prie meno kūrinio. Nebūtina žinoti, kas jį padarė. Nereikia apčiuopiamybės.“
Tokiu būdu prasmingi tampa kiti dalykai – meno susiliejimas su aplinka, ribų
ištirpimas. Žmogus, „neradęs“ paminklo tradicine prasme, pradeda mąstyti apie
siaubingąjį įvykį, apie tai, kas yra likę ir ko nebėra.
Jaudinantis ir neįprastas „Aukos laukas“ tarsi turėtų priminti ir Roberto Antinio
gyvenimą. Nuo 1972 m. gegužės 14 d. ši vieta jo nebepalieka. Jį, kaip dažną tų
vietų praeivį, tomis dienomis (vadinamomis Kalantinėmis) užﬁksavo
saugumas, ne kartą tardė – iki pat Atgimimo laikų. Pirmaisiais
Nepriklausomybės atgavimo metais skulptorius pradėjo kurti paminklo
eskizus, taigi tai nebuvo greitas spontaniškas sumanymas. Skulptorius iš karto
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Robertas Antinis. Aukos laukas. Architektas – Saulius Juškys. 2002. Ketus, 50 x 2600 x 1551.
Kaunas. Romo Kalantos aukos vietos įamžinimo paminklas. Gintaro Česonio nuotrauka.

suprato, kad paminklas turi būti horizontalus, nes aplinkui mieste ir taip apstu
vertikalių. Plastinę išraišką menininkas rinkosi taip pat atsakingai: „Atsirado
lieta forma, kuri asocijuojasi su ugnimi ir karščiu. Man pasirodė, kad
tinkamiausia medžiaga – ketus. Jis geriau negu kiti metalai atspindi procesus.
Ketus visada keičiasi, jis grubesnis, ne toks dailus. Bronza čia visai netiktų.
Darant paminklą reikia atsižvelgti į istoriją, ji padiktuoja tam tikras formas.“ 1
Tai ne vienintelis Roberto Antinio sukurtas paminklas Kauno mieste, tačiau
ilgėlesnis žvilgsnis į šį subtilų ir šiuolaikišką praeities įamžinimą galbūt
pastūmės miesto praeivius paieškoti ir daugiau menininko skulptūrų viešose
erdvėse.
Robertas Antinis gimė 1946 m. Kaune. 1965 m. baigė Rygos taikomosios dailės
mokyklą, o 1970 m. – pramoninės dailės studijas Latvijos dailės akademijoje.
Grįžo į Kauną, čia sukūrė daug mažosios plastikos ir viešų erdvių skulptūrų.
Nuo 1989 m. – grupės „Post Ars“ narys. 2002 m. suteikta Lietuvos nacionalinė
kultūros ir meno premija. 2002 m. apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio
Gedimino ordinu, Karininko kryžiumi.

VIETA: Mindaugo pr. 29
1

Teksto citatos paimtos iš įvairių interviu, surinktų Roberto Antinio knygoje „Penki aidinimai – penkios
galimybės“ (Kaunas: Meno parkas, 2019), taip pat iš autorės pokalbių su menininku 2016 m., 2021 m.

6

3
SANTAKA – TAPYTOJŲ VIETA (AUŠRA ANDZIULYTĖ,
EUGENIJUS VARKULEVIČIUS)
Kauno ypatinga panoraminė vieta – Santaka – yra daugelio tapytojų
pasivaikščiojimų trajektorija. Aušra Andziulytė mėgsta čia vaikščioti, žiūrėti,
matyti savo tapybinius vaizdus. Paveiksluose naudojami didžiuliai pilki fonai,
išraižyti skaudžių linijų lyg siūlų, matyt, paimti iš šitų vietų.
Vaikštant pilkais takais, užsižiūrėjus į aštrius saulės blyksnius ir vandens
tekėjimą, galima suprasti, iš kur atsiranda tas plieno atspalvių leitmotyvas,
įvairiuose jos kūrinių cikluose užaštrinamas jautriomis ryškiomis linijomis.
Sekdami vienur sausesnę, kitur pavarvėjusią ir vinguriuotą liniją kairėn ar
dešinėn, aukštyn žemyn ar dar kaip nors kitaip, galime įsivaizduoti tapytojos
ranką su teptuku, kartu ir įžiūrime vaizduojamą paviršių.
Tai gali būti Senamiesčio arba priešingos pusės Nemuno ir Neries krantai.
Aušra Andziulytė čia vaikšto nuo vaikystės laikų: gyvenusi Benediktinių gatvės
viduryje, ji su tėčiu sukdavo ratą Nemuno pakrantėmis, kol nukeliaudavo pas
močiutę į Senamiestį. Šis mėgstamas maršrutas išlikęs iki šiol.
Gali būti, kad dėl to ir Aušros Andziulytės kūrinių paviršiai yra nebūtinai
perspektyviniai, ne tolyn ar gilyn keliaujantys žvilgsniai, o tarsi išraižytas
žemėlapis, kur daugiakampė forma ar jos kontūras žaidžia kaip judantis kūnas
paieškos sistemose.
Tapytojas Eugenijus Varkulevičius-Varkalis yra vienas tų, kuriam
pasivaikščiojimas pakrantėmis – ne tik susimąstymo kelias. Paprastai
menininką nesunku sutikti Kauno senamiestyje pakeliui link Nemuno ar
Santakos. Jis žiemą vasarą žingsniuoja siauromis gatvelėmis ar pakrante. Taip
tyrinėja pakrantės „lobius“, kuriuos Nemunas dalinasi su žmonėmis. Jo takų
trajektorijos, netgi su kliuviniais ir radiniais – akmenukais, plytų dalelėmis, iš
Nemuno ar Neries ištrauktais vėjo, vandens ir laiko nugludintais keramikos
gabalais, išlindusiais iš dumblo stagarais – perkeliamos tarsi šventas
manuskriptas ant didelių formatų drobių.
Belygindamas rastus daiktus su meninėmis išraiškomis, Varkalis atranda naujų
kūrybinių minčių savoms abstrakcijoms. Vandens stichija meistriškai sudoroja
bet kokius daiktus, ir tapytojui belieka žavėtis daikto forma, pavidalu ar spalva.
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Jo kūriniuose bėgančios, susijaukusios ar nutekėjusios, susijungusios į santakas
ir vėl ištekėjusios spalvotų upynų linijos nužymi visą menininko ﬁlosoﬁją. Joje
viešpatauja gamtos sukurti dideli ar maži tvariniai (upė, krantas, skardis,
grumstas ar šakelė), o žmogaus palikti pėdsakai ﬁksuojami nežymiai. Jie
paprasčiausiai per maži, ir tik jų gausa parodoma kaip smulki intakų arterija,
įsiliejanti į didžiausias gamtos stichijas.
Aušra Andziulytė gimė 1961 Kaune. 1969–1980 mokėsi Kauno J. Naujalio
vidurinėje meno mokykloje (dabar – Kauno dailės gimnazija). 1981–1987
studijavo tapybą Valstybiniame dailės institute Vilniuje (dabar – Vilniaus dailės
akademija). Nuo 1987 dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje. 1990–2002
buvo menininkių grupės „Keturios“ narė. Nuo 1989 dirba Kauno Antano
Martinaičio dailės mokykloje. Nuo 1990 – Lietuvos dailininkų sąjungos narė.
Aušros Andziulytės kūrinių yra įsigiję Lietuvos nacionalinis dailės muziejus,
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, MO muziejus, kiti privatūs
kolekcininkai Lietuvoje ir užsienyje.
Eugenijus Varkulevičius-Varkalis gimė birželio 28 d. Kaune. 1967–1975 mokėsi
J. Naujalio meno mokykloje (dabar – Kauno dailės gimnazija). 1975–1981
studijavo tapybos specialybę Vilniaus dailės institute (dabar – Vilniaus dailės
akademija). Nuo 1983 gyveno Dovainonyse, Beržore, vėliau – Šarnelėje.
Sovietmečiu savarankiškai studijavo lietuvių liaudies tapybą, restauravo
stacijas, tapė religinės temos paveikslus. 1990 m. išvyko į užsienį (Vokietija,
JAV). Gyvendamas Niujorke dirbo rezidencijoje (Anthology Film Archives), kūrė
ir ﬁlmavosi eksperimentiniuose ﬁlmuose, dalyvavo parodose, hepeninguose,
festivaliuose, kūrė muziką Jono Meko, Juliaus Ziz ﬁlmams. Kartu su Jonu Meku ir
Daliumi Naujokaičiu įkūrė grupę „Music on the 2nd Street“. Iliustravo daug Jono
Meko ir kitų autorių knygų. 2005 grįžo į Lietuvą, dabar gyvena ir kuria Kaune.
Eugenijaus Varkulevičiaus-Varkalio kūrinių yra įsigiję Lietuvos nacionalinis
dailės muziejus, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Kauno modernaus meno fondas, MO muziejus, kiti privatūs kolekcininkai Lietuvoje ir
užsienyje.

VIETA: Santaka
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Andziulytės paveikslas

Aušra Andziulytė. Kita Nemuno pusė. 2008. Skarda, aliejus, 105 x 126. Autorės nuosavybė.

Eugenijus Varkulevičius. Be pavadinimo. 2009. Drobė, akrilas, tušas, 130 x 130.
Kauno modernaus meno fondas.

4
ROTUŠĖS AIKŠTĖS SKLIAUTAI
AUDRONĖS PETRAŠIŪNAITĖS KŪRYBA
Rotušės a. 26/27 pastatų kompleksas XX a. pab. – XXI a. pr. buvo ir oﬁciali
dailininkams skirta erdvė, ir neoﬁciali meniškos prigimties jaunuolių
susibūrimų vieta. Ir dabar čia tebeveikia kavinė „Skliautai“ – tuo metu vadinta
kultine laisvo pasaulio erdve. Kavinė mėgo savo publiką, dailininkams
išduodavo savas korteles (tuo metu tai buvo naujovė), taip savotiškai
paremdama ir inicijuodama savo narius į bohemišką ratą. „Skliautų“ kavinėje
dailininkai susirinkdavo be jokių papildomų renginių, nes čia, Rotušės a. 26
pastato antrame aukšte, buvo įsikūręs Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno
skyrius, aplinkui – daug dailininkų dirbtuvių, kuriose virte virė gyvenimas. Čia
kūrė skulptoriai, graﬁkai, tapytojai. Tarp jų būtina paminėti žymios tapytojos
Audronės Petrašiūnaitės čia buvusias dirbtuves.
Ši dailininkė savo kūryboje sintetina kelias modernizmo sroves, suteikia
simbolinių prasmių koloritui ir pasikartojantiems motyvams. Ji nuolat tapo
savo namų interjerus, kambarinius augalus ar gyvūnus, ir mes turbūt niekad
nepamatysime Petrašiūnaitės kūriniuose tikslių motyvų iš natūros ar
senamiesčio fragmentų. Reikia turėti savyje nepaprastai pripildytą pasaulį, kad
netektų žvalgytis į čia pat esantį išorinį. Ji tapo taip, kaip mato, teigdama, kad
tai ir yra tikrasis autobiograﬁškumas kūryboje.
Dailininkė visad turi užkoduotų spalvų paletę, kuria naudojasi lanksčiai,
kaskart taikydama kitokias taisykles, įtraukdama naujų elementų. Ilgą laiką jos
kūryba žavėjęsi meno mėgėjai ir kritikai vardindavo jos pagrindinius
tapybinius motyvus – katės, vyno taurės, namų baldai, kitos interjero detalės,
kurios simbolizuoja individualią menininkės laisvę. Suvokimą apsunkina
mįslingai suraizgytų linijų gausa, iš kurių palengva išnyra tik mums norintys
pasirodyti ﬁgūrų motyvai, siluetai; jie konstruoja naują pasaulio viziją,
gebančią sugundyti ir nebepaleisti, o į jos pradžią žiūrovui leidžiama pakliūti
taip lengvai... Keisčiausia, kad visa tai atėję iš kasdienės aplinkos,
susidedančios iš paprastų, dažnai buitinių dalykų, kurių įvaizdinimas
perteikiamas naudojantis daugybe ekspresijos ir abstrakcijos elementų.
Petrašiūnaitė meistriškai naudojasi autobiograﬁjos detalėmis, tam tikra
kolorito ir pavidalų šifruote, bet ilgainiui ji pakeitė ir spalvinę raišką, ir kai
kuriuos motyvus. Matyt, seniai įvaldyta spalvinė mokykla nebeišsiteko
aktualijų lauke, ir autorei prireikė kitokių reikšmių savo kūriniuose.
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Audronė Petrašiūnaitė. Mėlynas bučinys. 1999. Drobė, aliejus, 193x142.
Autorės nuosavybė.

Dabar Petrašiūnaitė akcentuoja ypač stiprius kontrastus, ji tarsi užsiima spalvų
klanų kovomis, pasinaudodama aštriais paryškintais, pastorintais kontūrais.
Kam tokios apibrėžtys? Kam atskiriami plotai? Kodėl visko nesuliejus į bendrą
aplinkos triukšmo miglą?
Specialiai plokščios, bet permatomos zonos, paviršinės deformuotos detalės,
gyvūno ir moters simbiozė, grafﬁti apraiškos – tai dar ne visas Petrašiūnaitės
tapybos arsenalas, ir jis iš karto neatsakys į užduotus klausimus. Aišku tik
viena, kad ši mįslinga „suirutė“ sąmoningai įkomponuota į drobę žinant, kiek
galima leisti spalviniam ir graﬁniam chaosui kurtis paveikslo rėmuose, kad jis
atsilieptų harmonijos su aplinka siekiamybei.
Audronė Petrašiūnaitė gimė 1954 Kazlų Rūdoje. 1972–1976 mokėsi Kauno
S. Žuko taikomosios dailės technikume (dabar – Kauno kolegijos Menų ir
ugdymo fakultetas), įgijo meninio apipavidalinimo specialybę. 1976–1982
studijavo Valstybiniame dailės institute (dabar – Vilniaus dailės akademija),
Tapybos katedroje. 1982–1988 dėstė tapybą S. Žuko taikomosios dailės
technikume. 1988–1993 dėstė tapybą Kauno J. Naujalio vidurinėje meno
mokykloje. 1995–2009 buvo VDA Kauno dailės instituto (dabar – VDA Kauno
fakulteto) Tapybos katedros docente. Nuo 1988 – Lietuvos dailininkų sąjungos
narė. 2004 – skirtas aukščiausias Lietuvos dailininkų sąjungos apdovanojimas
– „Auksinis ženkliukas“. 2018 m. – paskelbta „Įsimintiniausia Kauno menininke“
už personalinę parodą Kauno paveikslų galerijoje. Audronės Petrašiūnaitės
kūrinių yra įsigijęs Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Kauno
modernaus meno fondas, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, MO muziejus,
kolekcininkai Lietuvoje ir užsienyje.

VIETA: Rotušės a. 26
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Audronė Petrašiūnaitė. Virstanti erškėčių krūmu. 2020, drobė, aliejus,
160x113. Autorės nuosavybė.

5
ARŪNAS VAITKŪNAS (1956–2005) IR
AUŠRA VAITKŪNIENĖ
XX a. 9 dešimtmetyje, grįžęs po studijų į Kauną, Arūnas Vaitkūnas pasirinko
vieną jį užbūrusį motyvą – senos laiptinės atmosferą – ir kurį laiką tapybiškai
jį tyrinėjo kaip savo savastį. Keliavęs per laiptinių pasaulį, turbūt kaip niekas
kitas jis pamatė neįprastų rakursų, persivijusių turėklų, skersinių linijų
ekspresijos, mįslingo vertikalių aukščio žaismę.
Dar ir dabar vienoje iš Daukšos gatvės namų palėpių yra išlikusi jo studija, kur
buvo nutapyti žymiausi dailininko kūriniai. Užvertę galvą į namų stogus,
galime tik pasvajoti, ką dar būtų galėjęs tapytojas sukurti iš nuolatinio
eksperimentavimo su spalva, kompozicija ir viso paveikslo struktūra, taip ir
nenusigręžęs nuo arsininkų mums palikto naujosios dailės manifesto.
Net ir bedaiktėse abstrakcijose, neaiškių formų, pavidalų ar dėmių keistuose
išsidėstymuose Arūno Vaitkūno kūryboje galima nujausti ne laukinį
primityvizmą ar automatizmą, o ilgai stebinčio ir nuosekliai dirbančio
dailininko renesansiško modelio tvėrimą.
Žavėjęsis ir pritaikęs senosios meistrystės tapybą savo darbuose, jis, atrodo,
sugebėjo lengvai ir virtuoziškai perversti dailės istoriją, kaip knygos lapus.
Kartais tokioje tapyboje susiliedavo visiškai skirtingos, bet gerai atsekamos
istorijos detalės, rembrantiškų šviesšešėlių prisiminimai arba ekspresionistų
kadais pamėgti koloristiniai kontrastai. Greitai atrasti, dar greičiau perprasti ir
visa tai visiems savo išskirtinėmis spalvomis ir potėpiais persakyti – buvo taip
įprasta ir neįtikėtina Arūno Vaitkūno tapyboje; ir tai ilgam neužsimirš.
Dabar Daukšos gatvės studijoje kuria tapytoja Aušra Barzdukaitė-Vaitkūnienė.
Ji supranta, kaip miesto laikas staigiai pasiglemžia bet kokią senieną, tačiau
dar žino vieną vietą Benediktinių gatvėje, kur išlikęs senas namas ir pagal jį
tapytas Arūno Vaitkūno laiptinės motyvas. Kiti namai dabar jau suremontuoti,
kaip ir jų laiptinės, o ir patekti ten sunku, bet drobėse išlikusi dailininko
ankstesniojo miesto interjerų dvasia.
Aušra Vaitkūnienė savo kūriniuose pasakoja žmonių istorijas, nors dažniausiai
jų net nevaizduoja. Kartais ji realistiškai rekonstruoja netolimą praeitį –
pasivaikščiojimą po miesto gatves ar savo kiemą, kartais paveikslo plotą
pripildo kitų stebėtojų pasakojimais.
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Rimtai vis iš naujo išbandydama išraiškos priemonių galimybes, tapytoja
tyrinėja ne tik optinius, ﬁzikinius dalykus, bet ir sugeba paskleisti mįslingos
nuojautos dvelksmą, kad kažkur visai šalia, už gatvės kampo egzistuoja
iracionalūs dalykai. Tokie tapybiniai burtai sujaukia žiūrovo emocijas, savame
mieste jis gali pasiklysti, tiek vietos, tiek laiko prasme.
Pavyzdžiui, Aušra Vaitkūnienė nuo vaikystės gyvenusi Žaliakalnyje, turi ten
savų vietų. Žemaičių gatvėje ją nuo seno traukte traukė senovinis buvęs
vienuolynas su obelimis (sovietmečiu ten buvo Pedagogikos muziejus).
Nepriklausomybės atgavimo metais šis pastatas grąžintas seserims
pranciškonėms. Ir dabar praeidama pro šį pastatą ji jaučia persidengiančius
prisiminimus, déjà vu jausmą – jai tai padeda mąstyti apie tapybą ir laiką.
Arūnas Vaitkūnas (1956–2005) gimė ir mokėsi Kaune. Baigęs Kauno J. Naujalio
vidurinę meno mokyklą (dabar – Kauno dailės gimnazija) išvyko studijuoti į
Vilnių. 1974–1980 studijavo tapybą Valstybiniame dailės institute Vilniuje
(dabar – Vilniaus dailės akademija). 1980–1983 dėstė tapybą S. Žuko taikomosios dailės technikume (dabar – Kauno kolegijos menų ir ugdymo fakultetas).
1983–1985 dirbo Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje parodų
eksponuotoju. 1985–1993 dirbo tapybos mokytoju Kauno J. Naujalio vidurinėje
meno mokykloje. Nuo 1990 – Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Nuo 1993 –
menininkų grupės „Angis“ narys. Nuo 1992 dėstė Vilniaus dailės akademijos
Kauno dailės institute, nuo 1994 ėjo docento pareigas, nuo 2003 – profesorius.
Yra gavęs užsienio menų fondų stipendijų (Vokietija, Austrija, JAV), taip pat –
Lietuvos valstybės individualią stipendiją (2001).
Arūno Vaitkūno kūrinių yra įsigiję Lietuvos nacionalinis dailės muziejus,
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, MO muziejus, Kauno modernaus
meno fondas, kiti privatūs kolekcininkai Lietuvoje ir užsienyje.
Aušra Barzdukaitė-Vaitkūnienė gimė 1962 Kaune. 1969–1980 mokėsi Kauno
J. Jablonskio vidurinėje mokykloje. 1980–1986 studijavo tapybą Valstybiniame
dailės institute Vilniuje (dabar – Vilniaus dailės akademija). Nuo 1987
dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje. 1990–2002 – menininkių grupės
„Keturios“ narė. Nuo 1992 – Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Nuo 1988 kelis
dešimtmečius dėstė Kauno kolegijoje, nuo 2009 dėsto Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultete, yra Tapybos katedros vedėja, nuo 2021 – profesorė. Nuo
2005, mirus vyrui, rūpinasi jo kūrybos sklaida.
Aušros Barzdukaitės-Vaitkūnienės kūrinių yra įsigiję Lietuvos nacionalinis
dailės muziejus, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, MO muziejus, kiti
privatūs kolekcininkai Lietuvoje ir užsienyje.

VIETA: M. Daukšos g. 27
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Arūnas Vaitkūnas (1956–2005). Interjeras apleistame sode. 2001–2002.
Drobė, aliejus, 135 x 195. Kauno modernaus meno fondas.

Aušra Vaitkūnienė. Rožytė, pavasaris ir vaiduoklis. 2020. Drobė, aliejus, 200 x 420.
Autorės nuosavybė.

6
ANTANAS MARTINAITIS (1939–1986)
Ilgą laiką mieste gyvavusi keturmetė dailės mokykla jau šiame amžiuje buvo
pavadinta Antano Martinaičio vardu. Ši dailės mokykla garsi ne tik dėl čia
dirbusio iškilaus XX a. dailininko, bet ir dėl kitų jo kolegų, bendraminčių. Su
Martinaičiu kartu dirbo tapytojai Povilas Ričardas Vaitiekūnas, Laima
Drazdauskaitė, graﬁkas Edmundas Saladžius, akvarelininkas Algirdas Lukštas ir
kiti, palikę neišdildomą įspūdį daugeliui jaunesnių menininkų.
Būtent šioje mokykloje XX a. 8–9 deš. (tuomet ji vadinta Kauno keturmete
vaikų dailės mokykla ir buvo įsikūrusi Tartu gatvėje) kartu su Antanu
Martinaičiu ant to paties lapo mėgo piešti įvairias „istorijas“ Saladžius ir
Vaitiekūnas. Tokio tipo spontaniškai išgalvotas spalvotas kompozicijas vėliau
jie apibendrino pavadinimu „Psichodelika“. Mokyklai tuo metu vadovavo visų
mėgstama direktorė Laima Baranauskienė, ne vienas šią vietą vadindavo
puikiu prieglobsčiu dailininkams, iškankintiems pilkos ir raudonos santvarkos.
Saladžius prisimena, kad Martinaitis dažnai tapdavo tos dailės oazės –
mokyklinio pasaulėlio – renginių organizatoriumi, nepamirštamas jo
optimizmas ir linksmumas. Laisvas laikas mokykloje praeidavo taip pat
nenuobodžiai, piešdami „psichodelikas“ dailininkai fantazuodavo apie
literatūrą, meną, keliones ir apie tai, ko negalėdavo pasiekti (už taip vadinamos
geležinės uždangos buvę Vakarai atrodydavo kaip utopija).
Tokiems kūriniams užgimti leido mokytojų laisvas graﬁkas (kai nereikėdavo
taisyti vaikų darbų) ir spontaniškumas, minčių lietus. Šių piešinių jie nesirengė
niekur rodyti ir, jeigu ne jų kolegė Laima Drazdauskaitė, rinkusi šiuos vizualius
pasakojimus, dabar nieko apie juos nežinotume.
Beveik visi kolegos buvo geri bičiuliai, jiems tik kalbų neužtekdavo, čia pat
imdavo ir nupiešdavo savo pasakojimo herojų arba siužetą, kiti pridėdavo dar
ir dar, taip gimdavo konceptualios pakraipos piešiniai. Saladžius ne kartą yra
prisiminęs, ką piešdavo. Jis tuo metu daug keliaudavo: nors kelionių į Vakarų
Europą nebūdavo, bet Kaukaze turėjo draugų, ten ir važiuodavo. Piešdavo net
Stambulą, kitur – Armėnijos vietoves. Pieštuku būdavo lengviau komentuoti
pokalbius. Saladžius pasakojo: „Viską darydavome juokais... Su kuo piešdavome? Kas po ranka pasitaikydavo, ant stalo būdavo palikta pilna daiktų:
ﬂomasterių, pieštukų. Taip atsirasdavo linksmų piešinukų, kurie balansuodavo
ant beprotybės ribos. Todėl juos ir vadindavome psichodeliniais. Toks fantaziją
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provokuojantis žaidimas. Viskas vyko laisvai ir natūraliai. Mintis sutapdavo su
pieštuko linija.“
Jau vėliau dailininkai kartu su Drazdauskaite yra nustatinėję piešinių autorystę,
daug Martinaičio autorystės piešinių tapytoja Drazdauskaitė padovanojo jo
sūnui, Arvydui Martinaičiui, kitus perdavė muziejui. Šiuos piešinius po daugelio
metų nelengva „perskaityti“ – ko ten tik nėra – šmaikštumas, ironija, poetiška
nuotaika, romantika sumišusi su aštria kritika, o kiek dar užkoduota konkrečių
įvykių, kurių mes jau nebesužinosime, galime tik nujausti. Tuo pačiu šie
piešiniai yra ir mokyklos istorijos puslapiai – jie puikiai reprezentuoja
kitonišką, laisvamanišką ir nepriklausomą kūrybą.
Antanas Martinaitis gimė 1939 Vandžiogaloje, gyveno Kaune. 1950–1957
mokėsi Kauno vidurinėje dailės mokykloje (dabar – Dailės gimnazija).
1964 baigė Valstybinį dailės institutą (dabar – Vilniaus dailės akademija).
Nuo 1965 pradėjo dalyvauti grupinėse parodose. Nuo 1969 dėstė Kauno vaikų
dailės mokykloje, kuriai 1996 buvo suteiktas jo paties vardas (Kauno
A. Martinaičio dailės mokykla). Rašė eilėraščius. 1994 išleista menininko
poezijos rinktinė „Paskui medinį arkliuką“ (Kaunas: „Nemunas“). 1987 (po
mirties) apdovanotas Valstybine premija.

VIETA: Šv. Gertrūdos g. 33
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Antanas Martinaitis. Vakaras prie ežero. 1965. Kartonas, aliejus, 40 x 45.
Kauno modernaus meno fondas.

II paveikslas

Antanas Martinaitis. Latofagai. 1980. Drobė, aliejus, 57 x 80.
Kauno modernaus meno fondas.

7
RIMVIDAS JANKAUSKAS-KAMPAS (1957–1993)
Prisimindami Rimvido Jankausko-Kampo asmenybę ir kūrybą, beveik visi apie
jį rašantieji nukeliauja į XX amžiaus 8–9 dešimtmečių Kauno ir Vilniaus
miestų atmosferą. Išties, Jankauskas-Kampas – labai paveikus to meto kitokio
gyvenimo pavyzdys. 8-ojo dešimtmečio Kaune jis buvo vienas iš Kauno Stepo
Žuko taikomosios dailės technikumo moksleivių, išsiskyrusių iš bendros eilinės
masės. Tai matome ir to meto fotograﬁjose – ilgi plaukai, kvailiojimai prieš
objektyvą, plačios šypsenos – visa tai kontrastavo su vienodai pilka mase,
kurią įsivaizduojame buvus sovietmečiu antrajame Lietuvos mieste. XX a. 9
dešimtmetis Kampo gyvenime siejamas jau su kita Lietuvos meno įstaiga, be
to, vienintele aukštąja mokykla, kurioje buvo galima studijuoti menus –
Vilniaus dailės akademija (tuo metu – Vilniaus dailės institutas).
Tapytojas antrą kartą į Kauną grįžo jau po studijų Vilniuje. Galima sakyti, kad
tuomet, sugrįžus, ir buvo pasiektos jo kūrybinės energijos aukštumos bei
savotiška pabaigos pradžia. Iš tikrųjų, antruoju Kauno periodu, paskutinius
penkerius gyvenimo metus (1988–1993), jis leido kurdamas tapybos darbus,
kurie tuo metu ir vėliau stipriai paveikė ne vieną žiūrovą.
Visi kaip vienas prisimena ir išskiria neveikiančios sinagogos erdvę Žaliakalnio
kalvos papėdėje (tai buvo XIX a. pab. statyta Kauno chasidų sinagoga,
Gimnazijos ir Antano Mackevičiaus gatvių sankryžoje), kurioje trumpam buvo
prisiglaudęs tapytojas. Dabar tai atrodo kaip underground’as, egzotiškas potyris
ar ypatingų spalvų nuotykinė istorija. Bet tuo metu jauno tapytojo padėtis
buvo, deja, nepavydėtina, neturėjo kur prisiglausti, neturėjo kur kurti, tapyti.
Sinagogos erdvė tuo metu (kaip ir dabar) priklausė Vilniaus dailės akademijos
Kauno fakultetui, ten dirbtuves kurį laiką turėjo Jankausko-Kampo kolegos
skulptoriai, akademijos dėstytojai ir studentai. Kampas įsikūrė šalia jų, tik tiek,
kad jis ne trumpam ateidavo padirbti kaip kiti, o tiesiog apsigyveno šalia savo
kūrinių.
Tai buvo bene įtakingiausia emociškai ir stipriausia tiek ﬁziškai, tiek dvasiškai
tapytojo kūrybai aplinka, su kuria susiję jo vieni garsiausių tapybos darbų
„Goodbye Sinagoga“ (1991) ir „Apleista sinagoga“ (1993). Apie tą ypatingą vietą
yra rašiusi ir menotyrininkė Raminta Jurėnaitė: „Vienos tokių akcijų metu
[kalbama apie apsilankymus dailininkų dirbtuvėse – aut. past.] patraukiau į
Kauną aplankyti Aistę Ramūnaitę, Arūną Vaitkūną ir Augį Varkulevičių. Ta diena
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kartu su jais baigėsi pas Kampą. Neveikiančioje sinagogoje jis buvo gavęs
vietą dirbti. Sinagogos vidus buvo beveik tuščias. Į mėlyna spalva dažytas jos
sienas buvo atremta daug pradėtų ir išbaigtų darbų, ryškios spalvos liepsnojo
lyg fakelai. Į vieną interjero kampą laikinas įnamis buvo sukrovęs čia rastus
skirtus makulatūrai marksistinius raštus ir atitvėręs juos virvele. Didelė
patalpa buvo nekūrenama, ir nuo kaulus geliančio šalčio apsiginti apšilimui ir
miegui iš didesnių drobių Kampas buvo surentęs aptvarą – namelį (...)“.1
Plačiau šita istorija pasklido jau po tapytojo mirties, gausėjant jo kūrybos
gerbėjų ratui, pamačius parodose jo kūrinius. Atradęs savo motyvus, savo
tematiką ir plačius ypatingus mostus tapyboje, Jankauskas-Kampas, atrodo,
užbaigė vieną kūrybinį etapą, surengė parodą Kauno paveikslų galerijoje ir
galėjo keliauti toliau. Tačiau šis etapas buvo kartu ir paskutinis. Į kokius
šiuolaikinės tapybos pasaulius jis būtų iškeliavęs, mes nebesužinosime.
Rimvidas Jankauskas-Kampas gimė 1957 gruodžio 7 Klaipėdoje. 1972–1976
mokėsi Kauno S. Žuko taikomosios dailės technikume, Medžio apdirbimo
skyriuje. 1976–1981 dirbo įvairius darbus: teatro dailininku, medžio drožėju,
staliumi, pagalbiniu darbininku. 1981–1987 Valstybiniame dailės institute
(dabar – Vilniaus dailės akademija) studijavo tapybą. 1989 dirbo dėstytoju VDA
Kauno dailės institute. Nuo 1991 – grupės „Angis“ narys, nuo 1992 – Lietuvos
dailininkų sąjungos narys. Per gyvenimą surengė tris personalines parodas
(1989, 1991, 1993), dalyvavo 15 grupinių parodų. Jo tapybos kūrinių yra įsigiję
muziejai, galerijos; didžioji kūrybos dalis išsisklaidžiusi po privačias užsienio ir
Lietuvos meno kolekcijas.

VIETA: Gimnazijos g. 6
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Raminta Jurėnaitė. Neatsargi tapyba. In: Rimvidas Jankauskas-Kampas [parodos katalogas]. Sud. Rasa
Andriušytė-Žukienė. Kaunas: Kauno paveikslų galerija, 1994.
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Rimvidas Jankauskas-Kampas (1957–1993). Apleista sinagoga. 1993. Drobė, aliejus,
155 x 175. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, inv. nr. Mt-5735.
Rimantės Ropytės nuotrauka.

II kampo paveikslas

Rimvidas Jankauskas-Kampas (1957–1993). Nakties peizažas. 1992. Drobė, aliejus, 60 x 80.
Kauno modernaus meno fondas.

8
ALFONSAS VILPIŠAUSKAS (1945–2015)
Sovietmečiu vietoje Kauno meno mokyklos buvo įkurtas Stepo Žuko
taikomosios dailės technikumas, sutrumpintai studentų vadinamas stepžuke.
Ten XX a. 8 dešimtmetyje tapybą dėstė Alfonsas Vilpišauskas. Kuo įsimintinas
šis mokytojas ir tapytojas? Su miestietiška dvasia ir ypač Kaunu jį sieja viena,
bet labai stipri ir įtempta gija – jo mokiniai. Ne vienas jo buvęs mokinys gali
prisiminti Vilpišausko moto, ką turi turėti tapytojas: gerą regėjimą ir stiprią
sveikatą, kad galėtų nenuilstamai keliauti ir ieškoti savojo vaizdo. Ir jo paties
tapybai, atrodo, reikėjo stipraus užmojo, greitos reakcijos, spontaniškumo,
gebėjimo vienu atsikvėpimu sukurti naują pasaulio vaizdą.
Mieste dailininkas dažnai vaikščiodavo pėsčiomis – Senamiestyje viskas gana
arti: kūrybinė studija, dailės mokykla, o nuo Pelėdų kalno takais taip pat visad
leisdavosi pėsčiomis.
Prieš keliolika metų Alfonsas Vilpišauskas yra papasakojęs seną istoriją, kuri
nutiko maždaug šioje vietoje – istoriją apie gerą paveikslą. Jis labai daug
bendravo su visais Kauno dailininkais, tuo pačiu ir su tapytoju Vytautu
Povilaičiu, tačiau apie tapybą beveik nekalbėdavo, išskyrus tą vienintelį kartą.
Tai buvo XX a. 8 dešimtmečio pabaigoje, kai ir Vilpišauskas, ir Povilaitis dirbo
stepžukėje ant Pelėdų kalno. Vieną vakarą ten vyko susibūrimas, vaišės, paroda
ar darbų peržiūra, niekas nesiskubino išsiskirstyti, apie penktą, šeštą ryto
valandą abu tapytojai dar tebesikalbėjo. Pamatę, kad daugiau aplink juos nieko
nėra, išėjo į lauką. Tekant saulei jie leidosi nuo kalno link Senamiesčio. Staiga
Vytautas paklausė: „Alfa, ar įmanoma padaryti gerą paveikslą?“ – „Labai sunku“,
– šis atsakė. Ir pridėjo: „Beveik neįmanoma“. – „O, tu teisingai pasakei“. Nuo
tada jie tapo labai gerais bičiuliais, bet tokio išsikalbėjimo jau nebebuvo.
Alfonsas Vilpišauskas gyveno mieste, tačiau miesto studijoje tapydavo tik
šaltaisiais sezonais, tad sunku jį įsivaizduoti miesto tapytoju. Daugiausiai
tapydavo gamtos peizažus kaimo vietovėse, o paskutiniaisiais dešimtmečiais
ilgam „nusėdo“ Šilavoto Davatkyne. Ten kasdien tapydavo, o prieš
išvažiuodamas kartu su draugais surengdavo plenerinių parodų.
Ką tose vietose matė tapytojas? Ko jis nerado mieste? Jo kūryba nebuvo
tradiciniai kaimiškos gamtos peizažai. Veikiau tai buvo paralelinio ramaus
pasaulio ilgesys, kur dramos ir kovos vyksta tarp komponuojamų daiktų ir
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spalvų. Ilgainiui vis dažniau tapytojas pradėjo „nekantriai“ naudoti grynus
dažus iš tūbelių, tarsi skubėdamas sukurti tirštumas ir gilumas ilgai mąstytam,
išjaustam savajam tapybiniam vaizdiniui (pvz., „Mėlynas Šilavotas“, 2002 m.).
Šitos tapybinio vaizdinio paieškos siejasi ir su dailininko ideologija – jo
tapybos darbuose nesunku atrasti tarpukario dailininkų temų, motyvų. Jo
pasirinkti gamtiniai objektai turi asociacijų su Viktoro Vizgirdos kūriniu „Kaimo
gatvė su koplytėle“ (1939 m.) arba Antano Samuolio „Baltąja obelimi“ (1932
m.). Ir nebūtinai tai konkretūs kūriniai: Alfonsą Vilpišauską labai domino visų
„Ars“ grupės dailininkų savimonė – jungti lietuvių liaudies meną su Vakarų
Europos modernizmu. Tapytojas sąmoningai jais sekė ir taip artėjo prie
suabstraktintos, mįslingos tapybos, kuri XXI amžiuje dar priminė arsininkų
vėjavaikiškumą, bet kartu ir brėžė kitokį peizažo suvokimo matmenį – per
tirštą dažų potėpį pamatyti, patirti nuolatinio judėjimo, cikliškumo įspūdį.
Alfonsas Vilpišauskas (1945–2015) gimė Savidonių kaime (Ukmergės raj.).
1960–1964 mokėsi Kauno keturmetėje vaikų dailės mokykloje. 1964–1975
studijavo Valstybiniame dailės institute Vilniuje, įgijo dailininko tapytojo ir
pedagogo specialybę. 1975–1978 buvo Kauno S. Žuko taikomosios dailės
technikumo (dabar – Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakultetas) dėstytojas.
Nuo 1978 – Kauno keturmetės vaikų dailės mokyklos tapybos mokytojas, nuo
1995 – mokytojas ekspertas. Nuo 1989 – menininkų grupės „Angis“ narys, nuo
1990 – Lietuvos dailininkų sąjungos narys. 1999 – paskirta Aukščiausiojo
laipsnio valstybės stipendija.
Alfonso Vilpišausko kūrinių yra įsigiję Lietuvos nacionalinis dailės muziejus,
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, MO muziejus, Kauno modernaus
meno fondas, kiti privatūs kolekcininkai Lietuvoje ir užsienyje.

VIETA: Benediktinių g. 8
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Alfonsas Vilpišauskas. Mėlynas Šilavotas. 2002. Drobė, aliejus, 66 x 73,5.
Kauno modernaus meno fondas.

Alfonsas Vilpišauskas. Žemaičių Kalvarija II. 1995. Drobė, aliejus, 110 x 85.
Kauno modernaus meno fondas.

9
KAUNO MENO MOKYKLA IR JOS AUKLĖTINIAI
Kauno meno mokykla, suvalstybinta ir oﬁcialiai įkurta 1922 metais, –
pirmoji tokio tipo mokykla Kauno mieste ir Nepriklausomoje Lietuvoje. Be
visų nuopelnų mokyklai (ypatinga vieta, kurioje buvo kuriama XX a.
Lietuvos dailės istorija), dar priskiriamas ir modernistinės tapybos,
skulptūros, graﬁkos sužibėjimas, kurį puoselėjo tiek Justinas Vienožinskis,
tiek jo mokiniai, susibūrę aplink grupę „Ars“. Į arsininkų parodas
(1932–1934 metais) patekdavo tie Kauno meno mokyklos atstovai, kurie
savo kūryboje ieškojo naujosios dailės apraiškų.
Pirmajai arsininkų parodai buvo išleistas leidinys su tekstu, kuris tapo
arsininkų manifestu. Jį pasirašė tapytojai Antanas Samulevičius (vėliau –
Samuolis), Viktoras Vizgirda, Antanas Gudaitis, Adomas Galdikas, skulptorius
Juozas Mikėnas ir graﬁkos dailininkai Telesforas Kulakauskas, Vytautas
Kazimieras Jonynas, Jonas Steponavičius. Tų dailininkų biograﬁjos labai
skirtingos, bet jų išgarsėjimas XX a. 4 dešimtmetyje beveik vienodai stiprus
ir susijęs su grupės „Ars“ parodomis. Šių dailininkų įtaka buvo ryški ir
vėliau, sovietmečiu, kai daugelis lietuvių dailininkų ieškojo alternatyvų per
prievartą primestam socialistinio realizmo stiliui – jie remdavosi tarpukario
laikų arsininkų ideologija.
Grupinėse „Ars“ parodose dalyvaudavo ne tik manifestą pasirašę dailininkai,
bet ir jų vyresni kolegos, mokytojai. Juos siejo aiškių permainų dailės srityje
troškimas, naujų dailės vėjų siekis. Kokie tie nauji dailės vėjai galėjo būti
XX a. 4 dešimtmečio Kauno mieste? Daug ką atskleidžia manifestas, buvęs
savotiška parodos anotacija, o vėliau jo funkcija tapo dar bendresnė ir
svarbesnė.
Arsininkai savo manifestą pradėjo taip: „Nuogoj ir skaudžioj apleistoj
dirvoje atsirandame mes. Pro amžių akinius matom tolumoj didžią meno
kultūrą. Smūtkeliai, pasakos, dainos. Ankšti, savo glūdumoj didžius mums
pavyzdžius sukaupę, muziejų sienose jau paslėpti ar paprasto mūsų sutemų
vėjo baigiami graužti, meno palaikai.“1 Vadinasi, jaunieji dailininkai
pripažino realybę – sunkią to meto dailės padėtį ir akcentavo jiems
reikšmingą šaltinį – senąjį lietuvių liaudies meną.
Jauną jų maksimalizmą išreiškia savikritiškas prisipažinimas, suﬂeruojantis,
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Šio teksto citatos paimtos iš 1932 metų „Ars“ parodos leidinio.

Viktoras Vizgirda (1904–1993). Dievukai. 1935. Drobė, aliejus, 81 x 59.
Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, inv. nr. T-2437.

kad bus daug eksperimentavimo, ieškojimų naujame kelyje, bet kitaip to
meto sąlygomis ir neįmanoma: „Nenutildomas troškimas darbą pradėti iš
naujo. Neslepiam nuo savęs, kad tai sunkus darbas ir kaip jaunos, dar
nesukauptos mūsų jėgos.“
Dauguma arsininkų gavę stipendijas studijoms užsienyje (dažniausiai
Paryžiuje), po jų grįžę namo, Kaune pasijuto Europos dailės atstovais. Tai
buvo nauja patirtis Nepriklausomoje valstybėje: „Pasaulis, ypač mūsų tauta,
pradėjo naują epochą. Po ištisų penkių šimtmečių mes vėl patenkam į
Europos tautų didžiąsias kultūros lenktynes. Apsidairę aplinkui, įsitikinam,
kad nebuvimas gilesnių meno ieškojimų arba seniai nudėvėtų meno formų
pamėgdžiojimas mūsų meną žudo.“
Arsininkai visų pirma susižavėjo naujomis išraiškingomis meno formomis,
tačiau jie yra ir vieni pirmųjų pareiškę apie savo socialinį ir politinį
angažuotumą, išreiškę atsidavimą jaunai sukurtai valstybei, norėję tapti jos
meno diplomatais užsienyje: „Mes pasiryžę šiai atgimstančiai tėvynės
epochai tarnauti ir kurti šios epochos stilių. Meno kūrinys – nauja
gyvenimo realybė. Mes trokštam praturtinti mūsų gyvenimą naujom
vertybėm. Mes siekiam bendradarbiauti su kitom tautom, įvesdami į bendrą
meno lobyną mūsų tautos dvasią atitinkančius darbus.“
Galiausiai arsininkų manifeste galima atrasti kiekvienam tikram
menininkui būdingą siekį – nepaisant priešingų nuomonių ar kritikos,
jautriai reaguoti į aplinką, atradinėti ir kurti savo individualius pasaulius:
„Užuojauta tiems, kurie nemurmėdami net prisitaiko nusistovėjusiam
skoniui. Nemaloniai esam nustebę, matydami, kaip pataikaujama įvairiom,
su menu nieko bendro neturinčiom idėjom. Gerai numanom, kokiais
žvilgsniais mus sutiks. Bet vis dėlto pradedam.“
Praėjus 90 metų po šio manifesto paskelbimo, kai kurie sakiniai ne tik
šiuolaikiškai literatūriški, bet ir gana aktualūs savo turiniu, drąsiais
postulatais.

VIETA: A. Mackevičiaus g. 27
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Viktoras Vizgirda (1904–1993). Vyras su geltona knyga. 1934. Drobė, aliejus, 92 x 73.
Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, inv. nr. 12739.

10
ANTANAS SAMUOLIS (1899–1942)
Vienas žinomiausių Kauno meno mokyklos auklėtinių – tapytojas Antanas
Samuolis – savo intensyviausią kūrybinį gyvenimą praleido Kaune, Žaliakalnyje,
gyvendamas Vaisių gatvės medinuke tarp sodo obelų. Vienintelė kelionė į
užsienį tapytojui buvo liūdna, priverstinė dėl ligos – 1939 m. su gydymu susijęs
išvykimas iš Kauno, iš Lietuvos, į Šveicarijos ligoninę, kurioje dailininkas ir mirė
skurde, palaidotas be artimųjų – niekas nebežino tikslios kapo vietos, tik
kapines. Šiandien ant kapinių tvoros yra prikabinta atminimo lentelė su
Samuolio vardu, nurodyta, kad čia mirė garsus Lietuvos tapytojas (2015 metais
tapytojas Gintautas Vaičys keliavo į Šveicariją ir sutaręs su miesto valdžia
pakabino atminimo lentelę).
Antanas Samuolis iki išvykimo gydytis į Šveicariją, gyveno Žaliakalnyje, Vaisių
g. 16A. XX a. I pusėje Vaisių gatvė niekuo neišsiskyrė Žaliakalnio rajone, kuris
tuo metu buvo sudarytas vien iš medinukų, siaurų gatvelių ir sodų plotų.
Samuolio nedideliame kambaryje tebuvo keli būtiniausi baldai: lova, kėdė,
staliukas, o taip pat daiktai iš dailės pasaulio, turėję būti tapytojui po ranka:
molbertai, paveikslai, eskizai, dažai ir teptukai. Pasižiūrėję į garsųjį Samuolio
paveikslą „Mano kambarys“ (1934 m.), matysime, kaip skurdžioje aplinkoje tvėrė
begalinė dailininko vizija – iš mažos suspaustos erdvės jis sukūrė ryškaus
kolorito, modernistinio braižo gyvybingą interjerą, prikaustantį žvilgsnį iki
šiolei.
Samuolio draugas tapytojas Viktoras Vizgirda, pirmą kartą apsilankęs draugo
namuose, vaizdžiai aprašė, koks tai buvo mažas, žemų lubų kambariukas, kaip
visur buvo pridėliota paveikslų ir teptukų. Vizgirdai padarė įspūdį bendra
tapybinė atmosfera: „Išmėtyti teptukai, dažai, gėlės, baldai ir stiprus pusiau
sudžiūvusių dažų kvapas ryškiu vieningumu, kurį galima vadinti stiliumi,
užpildo kiekvieną kambario kertelę.“ Negana to, žinoma, kad Samuolis dar buvo
išdekoravęs medinio namo kambarių sienas, o savo kambarį ištapęs lelijomis.
Visi tapytojo kūrybiniai išgyvenimai radosi čia, jo kambarėlyje, todėl ilgainiui
Samuolio gyvenimas biografams tapo itin mįslingas.
Fantazijas stiprino ir sūnėno, rašytojo Raimundo Samulevičiaus prisiminimai,
kaip Samuolis sirgo: „Dėdę Antaną prisimenu kaip per sapną – Vaisių g. 16A
pirmojo aukšto lange, už stiklo, tamsiame kambary. Dėdės liga tuo metu buvo
toli pažengusi, jis bijojo mane užkrėsti. Ir net dabar, kai žvilgteliu į šį langą,
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Antanas Samuolis (1899–1942). Autoportretas su patefonu. 1929. Drobė, aliejus,
100,5 x 74,5. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, inv. nr. Mt-4703.
Audriaus Kapčiaus nuotrauka.

kartais, rodos, šmėkšteli jo veidas – neryškus, išblukęs, lyg senoje nuotraukoje.“ 2
Apie savito pasaulio sukūrimą mažame kambaryje mums kalba ir vienas
garsiausių dailininko autoportretų: „Autoportretas su patefonu“, sukurtas 1929
metais. Paveiksle matosi tamsių kertelių ankšta erdvė, išilginta veidrodinio
atspindžio, pats tapytojas vos išsitenkantis su savo kontrastingais atlapotais
baltiniais, jo šiek tiek fragmentuotas kūnas, tarsi išeinantis iš paveikslo, leidžia
spėti, kad dailininko minčių ir vaizdų erdvė čia daug didesnė nei realus
kambarys. Galima sakyti, kad šiame kūrinyje vaizduojama tiek kartų
nupasakota mįslinga samuoliška atmosfera. Ir jeigu jos perteikimą vaizdais dar
galime interpretuoti, tai jos garsai (pirmame plane atidengtas patefonas)
mums išliks paslaptyje.
Antanas Samuolis gimė 1899 m. Puišiuose (Raseinių apskr.). 1920–1922 m.
Kaune lankė garsiuosius piešimo kursus, įsteigtus Justino Vienožinskio.
1922–1929 m. studijavo Kauno meno mokykloje. Vienas žymiausių dailininkų
grupės „Ars“, veikusios 1932–1934 m., narių. Antano Samuolio kūrinių yra
Lietuvos nacionaliniame dailės muziejuje, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio
dailės muziejuje.

VIETA: Vaisių g. 16
37

2

Iš Raimundo Samulevičiaus knygos „Baltoji obelis“. Vilnius: Vaga, 1985.

Antanas Samuolis (1899–1942). Moteris geltonu rūbu. 1933. Drobė, aliejus,
100 x 74,5. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, inv. nr. ČDM Mt 627.
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EDMUNDAS FRĖJUS (1949–2009)
Atgimimo laikais, apie 1987–1988 metus, į Kauną iš Klaipėdos atvyko dirbti ir
gyventi įdomus metalo skulptorius Edmundas Frėjus. Tuo metu jis buvo
vertinamas už meistriškus ir funkcionalius metalo dirbinius, tam jis ir buvo
pakviestas į Kauno radijo gamyklą „Banga“, kuri buvo įsikūrusi Prisikėlimo
bažnyčios erdvėse. Jam buvo patikėti gamykliniai dalykai, susiję su metalo
plastika. Visi greitai pamatė, kad tai labai nagingas, savito charakterio,
išskirtinis ir ambicingas žmogus. Sovietiniais laikais visus stebino Frėjaus
trykštantis optimizmas ir šypsena. Pradžioje skulptorius radijo gamykloje
esančiose dirbtuvėse kūrė modelius sudėtingoms metalinėms detalėms,
rankenoms, grotelėms ir kt.
Jo bičiulis Henrikas Žukauskas prisimena: „Gamykloje garsas apie kalvį netruko
pasklisti. Edmundas turėjo ganėtinai geras darbo sąlygas ir užsakymų jam
netrūko. Tuo momentu, aišku, jo kūrybinė potencija pradėjo trykšte trykšti. Jo
darbai stebino ne vieną daug mačiusį meno žinovą. Jis surengė Kaune
personalinių parodų, jo darbus ekspertai vertino pačiu aukščiausiu lygiu.
Stebino jo individualumas, asmeniškumas ir ﬁlosoﬁja, kuri būdinga tik jam
vienam. Jis jau buvo ne kalvis, jis buvo metalo meistras.“
Būtent Kaune jis sukūrė pagrindines metalo skulptūras: serijas „Drontai“,
„Neskraidančios būtybės“, pavienių mitologizuoto ar biblinio žmogaus ﬁgūrų,
itin daug moterų ir angelų skulptūrų. Tačiau išskirtinis čia, Prisikėlimo
bažnyčioje, įvykęs netikėtas darbas. Tai atsitiko 1991 sausio 13-osios įvykių
metu. Aukščiausioje Taryboje buvo priimtas sprendimas apdovanoti
žuvusiuosius didvyrius Vyčio kryžiaus ordinais. Lietuvoje dar niekas neturėjo
tokios ordinų kaldinimo patirties, net Monetų kalykla atsisakė imtis darbo.
Užsienio bendrovėms buvo per staigūs terminai.
Frėjus ir kiti jam talkinę darbuotojai žaibiškai ėmėsi šio reikalo: Frėjus sukūrė
ordiną, jam padėjo skulptorius Aloyzas Jonušauskas (pakavimo ir graviravimo
darbai) bei Henrikas Žukauskas (organizavimo darbai, raudonos ir juodos šilko
juostos audimo užsakymas Kauno audinių gamykloje ir kt.). Vyčio ordino
žvaigždė ir ordinas dengta emale su dvigubu kryžiumi buvo pagaminti laiku.
Be šito Lietuvai simbolinio kūrinio Edmundas Frėjus Kaune pradėjo kurti
metalo objektus ir skulptūras parodoms. Tai buvo svarbus posūkis jo
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gyvenime. Galima sakyti, čia XX a. 10 deš. išsivystė jo meninė kūryba. Vieną po
kito sukūręs metalo skulptūrų ciklus parodoms, jis greitai po parodų
atidarymų išparduodavo meno objektus, o tada kurdavo toliau. Iki gyvenimo
pabaigos buvo nepailstamai produktyvus, o paskutiniojoje savo parodoje
„Gimę skraidyti“ (2009) atliko akciją – prieš žiūrovus matavosi savo
nusikaldintus sparnus, dalino publikai metalo plunksnas. Šitas pavadinimas ir
Kauno modernaus meno fondo rengta meninė akcija po mirties liko įstabiu jo
kūrybos simboliu, ir 2021 metų retrospektyvinėje parodoje (įvykusioje netoli
Prisikėlimo bažnyčios, buvusiame kino teatre „Daina“) visa tai vėl buvo
prisiminta.
Edmundas Frėjus gimė 1949 m. Tauragėje. Nuo 14 metų mokėsi kalvystės.
1976 m. baigė Telšių dailės technikumą (dabar – VDA Telšių fakultetas). Nuo
1983 m. dalyvavo Lietuvos ir Baltijos šalių medalių parodose. 1987 m. pradėjo
dalyvauti medalių konkursuose. Lietuvos dailininkų sąjungos skelbtame
konkurse „Lietuvių klasiko Maironio 125-osios metinės“ laimėjo I-ąją vietą.
XX a. 10 deš. surengė personalinių metalo skulptūrų parodų ne tik Lietuvoje,
bet ir Izraelyje, Bogotoje (Kolumbija), Čikagoje (JAV).

VIETA: Žemaičių g. 31A
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Edmundas Frėjus. Gyvis II. 1993. Kalta geležis, h-90.

Edmundas Frėjus. Gervės. 1995. Varis, h-117. Kauno modernaus meno fondas.

12
LEONO STRIOGOS DARBAI VIEŠOSE KAUNO
ERDVĖSE
Skverelyje prie Vytauto kalno, kur Laisvės alėja susijungia su gražiąja Trakų
gatve, tyliai dunkso skulptūra „Motinystė“ (1972). Grimztanti vešlių medžių
šešėliuose ir, tikriausiai, daugeliui kauniečių nė nematyta. Susipažinti su ja
tikrai verta. Tai garsaus Lietuvos menininko, lietuvių skulptūros patriarcho,
Nacionalinės premijos laureato Leono Striogos (g. 1930) kūrinys. Skulptorius
visą ilgą savo gyvenimą gyvena ir kuria Kaune. Daugelį metų skulptorius
drožia kamerines skulptūrėles, dvasingus „medinukus“ interjerams. Jie puošia
daugelio Kauno inteligentų namus, nelyginant Kazio Šimonio tapyba
prieškariu.
Kita Leono Striogos kūrybos pusė – dekoratyvinės statulos. Jos taip pat šalia
mūsų. Kauno gatvėse ir skveruose jos taip įaugusios, kad dažniausiai yra net ir
nepastebimos. Svarbiausias viešos erdvės skulptūras Leonas Strioga sukūrė XX
a. 8 dešimtmetyje. Vien Kauno mieste galima pamatyti apie septynetą
dekoratyvinių statulų.
„Motinystė“ – taip pat yra skulptoriaus jaunystės metų kūrinys. 8 deš.
menininkas dar tik ieškojo „savų“ temų ir asmeninio stiliaus. Atrasti tai buvo
nepaprasta, nes Sovietų sąjungoje oﬁcialiai buvo pripažįstamas tik realizmas ir
ideologizuotos temos. Bet, kaip gerai žinome, kai kurie skulptoriai su sistema
išradingai žaidė „katės ir pelės“ žaidimą: kad nereikėtų viešai erdvei kurti
ideologizuotų paminklų, jie pasinėrė į gatvei skirtos dekoratyvinės skulptūros
kūrimą. Pagrindine raiškos forma rinkosi moters ﬁgūrą ir atitinkamas
abstrahuotas temas – motinystė, poilsis, šokėja, muzikantė ir t.t. Toks
apibendrintas motyvas buvo parankus išradingiems formos eksperimentams.
Leonas Strioga dar iki „Motinystės“ buvo išbandęs ir kampuotas kubistines, ir
aptakias neoklasicistines ar liaudiškas formas. Kauno Ąžuolyne 1966 m.
pastatyta jo dviejų ﬁgūrų kompozicija „Poilsis“. Lygia greta skulptorių domino
ir primityvistinė meno kalba, archajinės liaudiškos formos. Šią kryptį Leono
Striogos kūryboje atspindėjo kūriniai, skirti modernios architektūros
restoranui „Trys mergelės“. Viena Leono Striogos skulptūra buvo įkomponuota
interjere, kita – restorano prieigose. 1969 m. prie „Baltijos“ viešbučio (dabar –
VDU bendrabutis) skulptorius visiems laikams atplukdė savo „Laivelius“.
Anuomet jų prasmė ir formų abstraktumas sukėlė didelį meno cenzorių
nepasitenkinimą, bet šis kūrinys išsilaikė savo pirminėje vietoje. „Laivelius“
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Leonas Strioga. Motinystė. Architektas – Vytautas Krasauskas.
Sukurtas 1971, pastatytas 1972. Dolomitas, 142 x 85 x 46.

galima pamatyti ir dabar, keliaujant Vytauto prospektu.
Sugrįžkime prie pradžioje minėtos „Motinystės“, kurią ir pats skulptorius
priskiria prie labiausiai nusisekusių kūrinių. Švelnios formos, lengvai
banguojantis siluetas. Porėtu paviršiumi ramiai slysta šviesa ir šešėliai. Motina
žvelgia žemyn, jos veido išraiška rami lyg renesansinės madonos. Švelniu
rankų judesiu, nė nesiliesdama, ji globia mažą kūdikėlį. Tokia šios skulptūros
plastinė kalba. Ją sąmoningai pasirinko menininkas, siekdamas išreikšti meilės
ir globos temą. Tai lakoniškas ir apibendrintas šviesaus motiniško rūpesčio
įvaizdis. Motinos ir vaiko ﬁgūrų dydžių kontrastas labai ryškus. Jis visiškai
nenatūralistiškas ir labai prasmingas: stiprus ir gyvybės vertę jaučiantis
žmogus – motina – saugo mažą ir silpną gyvybę. Šis kameriškas, aplinkoje
neišsišokantis, amžinas vertybes teigiantis skulptoriaus Leono Striogos kūrinys
spinduliuoja viltį, ramybę ir meilę.
Leonas Strioga gimė 1930 m. Medžiočių kaime (Anykščių r.). 1950–1952 m.
studijavo Valstybiniame dailės institute (dabar – Vilniaus dailės akademija),
1952–1958 m. studijavo I. Repino tapybos, skulptūros ir architektūros institute
(Sankt Peterburgas). Nuo 1959 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos narys. 1980
m. skulptoriui suteiktas Nusipelniusio meno veikėjo vardas, 2001 m. – Lietuvos
nacionalinė kultūros ir meno premija. 2001 m. pelnė Įsimintiniausio Kauno
menininko vardą. 2010 m. suteikta Kauno meno kūrėjų asociacijos premija.
Leono Striogos kūrinių yra įsigiję Lietuvos nacionalinis dailės muziejus,
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Kauno modernaus meno fondas,
kiti kolekcininkai Lietuvoje ir užsienyje.

VIETA: Laisvės al. ir Trakų g. kampas
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Leonas Strioga. Motinystė. 2011. Medis, h-28. Kauno modernaus meno fondas.

13
RIMANTAS ŠULSKIS. „FAUNA” (1979–1980)
Kaune, važiuojant Radvilėnų plentu, žvilgsnis paprastai nukrypsta į Zoologijos
sodą ir viliamės bent akies krašteliu pamatyti nors vieną jo gyventoją. Bet
siūlau pažvelgti ir į kitą plento pusę. Ten verta netgi sustoti. Ąžuolyno žalumos
fone stūkso keturi didžiuliai reljefai, pastatyti čia apie 1990-uosius metus. Tai
kauniečio Rimanto Šulskio (1943–1995) kūriniai bendru pavadinimu „Fauna“,
sukurti 1979–1980 metais. Pagal pirminį sumanymą jie turėjo puošti tuo metu
statomo Tado Ivanausko zoologijos muziejaus fasadą Laisvės alėjoje. Pastato
paskirtis nulėmė šių kūrinių temą. Bronzos reljefuose – fantastiški sutvėrimai,
turintys ir žmogaus, ir gyvūno bruožų. Kodėl gi šiuos reljefus dabar matome
visai kitoje Kauno vietoje? Gali būti, kad būtent mišrus ﬁgūrų pobūdis ir vaizdų
paveikumas užkliuvo sovietinio meno cenzoriams, tose ﬁgūrose jie įžvelgė
kažką jiems nesuprantamo ir paprasčiausiai uždraudė skulptoriui tęsti darbą.
Keturi jau baigti iš bronzos išlieti reljefai buvo pastatyti nuošalioje vietoje prie
Zoologijos sodo ir Ąžuolyno. Kitos trys kompozicijos nebuvo išlietos iš bronzos.
Pirmajame reljefe matoma vyriška ﬁgūra su paukščio galva. Tai –
„paukščiažmogis“, Rimantui Šulskiui tipiškas dviejų skirtingų natūrų junginys ir
vienas svarbiausių jo kūrybos motyvų. Skulptorius yra sukūręs dešimtis
dekoratyvių skulptūrų su metaforišku žmogumi-paukščiu, kartais mielu, o
kartais ir gąsdinančiu. Šiame reljefe vyro ﬁgūra pamažu perauga į paukštį
palenkta galva. Keistai transformuotą kūną apgaubia rankos-sparnai.
Antrasis reljefas vaizduoja jau kitokį, žmogaus ir žvėries hibridą. Anatomiškai
tiksliai nulipdytas nuogas žmogus turi neatpažįstamo žvėries galvą.
Kompozicija didinga ir pilna vidinės energijos. Galingas žmogus-žvėris atrodo
įspraustas stačiakampio plote. Jis pavargęs, sugniužęs ir jau visai nepavojingas.
Trečiasis reljefas yra pats dekoratyviausias ir gana nelengvai interpretuojamas.
Sparnuotasis žirgas skrenda virš paukščio, o gal jis tą paukštį užpuolė ir jau
nugalėjo, dėl to abu tokie sustingę? Regis, skulptorius paliko daug vietos mūsų
pačių interpretacijoms. Juk mene ne visada ir ne viskas gali ir turi būti
racionaliai paaiškinta.
Ketvirtajame kūrinyje vėl matome paukščio ir žmogaus hibridą. Pirmiausiai į
akis krenta „paukštiškas“ siluetas, plėšrus snapas ir didžiulės pėdos. Bet po
minutės akys pamato, kad paukščio kūnas – tai ir atletiškas žmogaus kūnas.
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Rimantas Šulskis (1943–1995). Paukštis ir medis. 1991–1993. Varis, h-56.
Kauno modernaus meno fondas.

Kojos ir torsas puikiai sumodeliuoti, matosi stiprūs raumenys, justi juose
slypinti didelė jėga. Galiausiai supranti, kad tai – nei žmogus, nei paukštis; tai
simbolinė ﬁgūra, sietina su kovos, veržlumo, pasipriešinimo ir grėsmės
nuojautomis. Rimanto Šulskio reljefuose nuolat kaunasi gėris ir blogis. Galbūt
skulptorius netiesiogiai išreiškė tai, kaip matė pasaulį ir savąjį laiką.
Rimantas Šulskis kūrė skulptūras, mėgo graﬁką ir piešimą. Visa jo kūryba
kupina emocijų, daugiausiai nerimo ir ekspresijos. Iš skulptoriaus sukurtų
titaniškai stiprių, tikrovėje neegzistuojančių kūniškų pavidalų visada veržiasi
jėga ir aistra, juose mãža susitaikymo ar pasidavimo. Tikrąsias, natūralias
žmonių, gyvūnų formas menininkas nuolat perkūrinėjo ir papildė,
pasitelkdamas neribotą savo fantaziją. Būdamas stiprus kaip graikų kalvis
Hefaistas, Rimantas Šulskis buvo įvaldęs ypatingą, tik jam vienam įveikiamą
technologiją – jis kalstė didžiulius vario lakštus, išgaudavo labai aukštus
reljefus. Mėgo vaizduoti keistus, kartais vien dydžiu gąsdinančius žmonių,
gyvūnų ir ornamentų junginius. Rimanto Šulskio kūrybos pasaulis vešėjo
tikrovės ir fantazijos sankirtoje, jo susikurtos individualios mitologijos
prieglobstyje.
Rimantas Antanas Šulskis (1943–1995 m.) gimė Kaune. 1963 m. baigė Kauno
2-ąją vidurinę mokyklą. Po mokyklos kurį laiką dirbo Kauno Pramprojekte
(Pramoninės statybos projektavimo institutas). 1964–1967 m. tarnavo
kariuomenėje. 1967–1968 m. dirbo Kauno pramonės ir statybos projektavimo
institute techniku-braižytoju. 1968–1974 m. studijavo Dailės institute Vilniuje,
Vaizduojamosios dailės fakultete, Skulptūros katedroje. 1974 m. baigė studijas
institute, įgydamas dailininko skulptoriaus-pedagogo kvaliﬁkaciją.
1975–1989 m. dirbo Kauno vaikų meno mokykloje. Nuo 1974 m. dalyvavo
daugybėje grupinių parodų Lietuvoje ir užsienyje. Buvo surengęs dvi
personalines skulptūrų parodas: 1990 m. Kauno paveikslų galerijoje ir 1993 m.
Šiuolaikinio meno centre (Vilnius).

VIETA: Radvilėnų plentas priešais Zoologijos sodą
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Rimantas Šulskis (1943–1995). Gyvatnešys. 1991–1993. Varis, h-42.
Kauno modernaus meno fondas.

14
ŠANČIŲ KAREIVINĖS – VIETA DAILININKAMS
LAIMOS DRAZDAUSKAITĖS KŪRYBA
Šis kvartalas dažniausiai vadinamas Šančių kareivinėmis dėl čia dar XIX a.
iškilusių tipiškų raudonų plytų statinių. Kariniu miesteliu praminta vieta yra
gana aiški, stačiakampio plano, pastatai išdėstyti tvarkinga seka, kaip
kariuomenėje. Paradoksalu, tačiau tokiame militaristinės istorijos kvartale
ilgainiui įsikūrė ir dirbtuves įsirengė daug kauniečių dailininkų. O kai kurie
miestiečiai jau pervadina šią vietą dailininkų miesteliu. Čia savo dirbtuves yra
įsirengę tapytojai Aušra Andziulytė, Elena Balsiukaitė, Pranas Griušys, skulptorius Evaldas Pauza ir kiti menininkai. Visai tikėtina, kad dabar skaitantys šį
tekstą irgi žino apie kurį nors dailininką, gyvenantį ar kuriantį Šančių
kareivinėse, o gal net ir yra vieni jų.
Apie visus nepavyks iš karto parašyti, todėl šį kartą norėtųsi pristatyti
netoliese savo dirbtuvėje kuriančią lietuviškosios tapybos klasikę Laimą
Drazdauskaitę. Niekas, susipažinęs su Laimos Drazdauskaitės tapyba,
nepasakytų, kad jos pagrindinė kūrybinė vieta – Šančių kareivinių kvartalas.
Jos paveikslai – tai ne realistiniai miesto rajono peizažai, iš kurių lengva
atpažinti užﬁksuotas vietas. Veikiau priešingai – šioje tapyboje urbanistinius ar
interjero elementus pasiglemžia vandens sūkuriai ar ūkanotų pamiškių
platumos, jos perauga į abstrakčias dėmes, kurias sunkiai sekasi identiﬁkuoti.
Realiame mieste tapytoja suranda savo laiką ir savo erdvę, todėl jie ne taip
lengvai atsekami.
Tapytoja Drazdauskaitė mėgsta prakalbinti daiktus. Būdama vaizdo poete, ji
gali prakalbinti senos spintos durų paviršių, komodos stalviršį ar surūdijusios
tvorelės ornamentą. Ir šie interjero ar eksterjero elementai reprezentuos tos
vietos atmosferą subtiliau nei iliustratyvus vaizdas.
Prieš keletą metų surengusi parodą „Avarinis išėjimas“ (galerijoje „Meno
parkas“, 2017), tapytoja atrinko būtent tokius kalbančius daiktus, ir jų vaizdavimo būdas buvo gana netikėtas. Viena parodos dalių buvo tapybinė (tapybos
kūriniai, kuriuose vaizduojamas senas daiktas, lakoniškas motyvas susidedantis iš kelių paviršių žaismės ar pan.), o kita dalis buvo sudaryta iš tapytojos
rastų daiktų. Netgi daiktais tuos dalykus būtų sunku įvardinti, tai – balkono
grindų linoleumo gabalas arba niekam nereikalingas senas studentų
bendrabučio veidrodis. Drazdauskaitė, eksponavusi šituos pastebėtus ar
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Laima Drazdauskaitė. Vakaras. Drobė, aliejus, 122 x 92. Kauno modernaus meno fondas.

atsirinktus objektus, tarsi bandė atskleisti alchemijos kūrybos principus – kaip
aplinkos daiktai transformuojasi iš vienos materijos į kitą, kaip rasti daiktai
gali priversti mąstyti apie išraiškingą formą, spalvą ir idėją, kaip meditatyviai
galima susitelkti į aplinką. Atrodytų, kad klasikės valiai pajungta jau ne tik
tapyba – parodoje senas linoleumo paviršius žiūrovui parodė visą žemiškų
atspalvių skalę, o studentų aplipdytas veidrodis perėjo iš savo funkcionalios
terpės į simbolinę.
Atrodytų, kas čia tokio atnešti prie tapybos kūrinių ir priderinti seną linoleumo
gabalą, jeigu tik nori provokuoti, galima ir taip padaryti. Tačiau su provokacija
tai nesusiję, tiesiog tapytoja nori parodyti nueitą žvilgsnio kelią, sutelktą
dėmesio jėgą, aplinkos paslaptis, slypinčias čia pat, po kojomis.
Laima Drazdauskaitė nekuria spontaniškai: „Galvoju, ruošiuosi ilgai, bet po to
darau greitai.“ Dailininkė mėgsta darbuotis studijoje, kurioje galima ramiai
apmąstyti vaizdus, sumanymus ir seniau užgimusias mintis. Studija tarsi ir
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sukurta menininkui dėl ilgo kūrybinio proceso, būtent tam, kad būtų galima
ilgainiui kūrinį „privesti“ iki žodžio „pakankamai“. Dailininkės žodis
„pakankamai“ ne kiekvienam pasiekiamas: „Stebiu gamtą, joje randu daugybę
„įvykių“, kuriuos bandau atkurti tapyboje. Joje persipina dalykai iš praeities ir
dabarties, o betarpiškas potėpis, spalvos niuansas, erdvės pajutimas ﬁksuoja
mano buvimo čia ir dabar prisilietimus. Man įdomu tai, kas slypi už kalbos ribų,
tai, kas sunkiai nusakoma arba ko visai neįmanoma įvardinti.“
Laima Drazdauskaitė gimė 1947 m. rugsėjo 29 d. Kaune. 1963 m. baigė Kauno
vaikų dailės mokyklą (dabar – Dailės gimnazija). 1968 m. baigė Valstybinį
dailės institutą (dabar – Vilniaus dailės akademija). Metus dirbo pagal
paskyrimą tapybos ir piešimo dėstytoja Telšių taikomosios dailės technikume
(1968–1969). Grįžo į Kauną, nuo 1969 m. dirba mokytoja (nuo 1996 m. –
mokytoja eksperte) Kauno Antano Martinaičio dailės mokykloje. Nuo 1978 m. –
Lietuvos dailininkų sąjungos narė. 1993–2002 m. dirbo asistente VDU Menų
fakultete, nuo 1996 m. dėsto tapybą Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės
fakultete; Tapybos katedros profesorė.
Tapytoja yra gavusi Lipės apskrities kultūros instituto stipendiją (Vokietija,
1990), Sorošo šiuolaikinio meno centro Lietuvoje stipendiją (1995 ir 1997),
Pollocko-Krasner fondo stipendiją (JAV, 1997), LR valstybinę aukščiausio
laipsnio kultūros ir meno stipendiją (2001), Vantaa dailininkų asociacijos
stipendiją (Suomija, 2004). Laima Drazdauskaitė turi ne vieną apdovanojimą,
tarp jų: diplomas už originalumą Tarptautinėje akvarelės parodoje (Klaipėda,
2005), apdovanojimas už geriausią mugės „ArtVilnius‘13“ kūrinį (Vilnius, 2013),
Lietuvos dailininkų sąjungos auksinis ženkliukas (Vilnius, 2014), Kauno meno
kūrėjų asociacijos premija (2017).
Laima Drazdauskaitė yra surengusi apie 10 personalinių ir dalyvavusi beveik
100 grupinių parodų. Dailininkė yra subtili ir jautri šviesos kokybei, t.y. visada
atkreipia dėmesį, ar bus parodinis natūralios šviesos apšvietimas ir įdėmiai
renkasi, kur ir su kuo dalyvauti. Pastarąjį kartą jos jubiliejinė paroda „Avarinis
išėjimas“ įvyko 2017 m. galerijoje „Meno parkas“. Jos kūrinių yra įsigiję
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Nacionalinė dailės galerija, MO
muziejus ir kt.

VIETA: A. Juozapavičiaus pr. 31G, bendrija „Menas"
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Elena Balsiukaitė-Brazdžiūnienė. Šančių repas. 2016. Drobė, akrilas, aliejus, mišri technika.
200 x 280. Autorės nuosavybė.
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VYTAUTAS POVILAITIS (1927–2009)
Vytautas Povilaitis – tapytojas modernistas, daugiau nei prieš pusšimtį metų
prikaustęs kauniečių žvilgsnius prie savo miesto urbanistinių peizažų
paslapčių, ne vienam meno gerbėjui nutapęs portretą, o muziejams sukūręs
monumentalių kompozicijų. Bet didžiausią susidomėjimą kėlė dar 1958 metais
Povilaičio pradėtos tapyti abstrakcijos. Sovietmečiu abstraktusis menas buvo
draudžiamas, kritikuojamas, cenzūruojamas, tebuvo priimtinas vienas oﬁcialus
meno stilius – socialistinis realizmas.
Pirmosios V. Povilaičio abstrakcijos buvo tamsios, su užslėptais laiptinių,
besisukančių laiptų motyvais, taip pat priminė vitražo ryškių spalvų švieselių
blykčiojimą tamsiame fone. Tapytojas bandė įvairiausius dažus, tapė net
spaustuviniais arba grindų dažais, todėl ne visi kūriniai kokybiški, kiti dabar
jau nutrupėję, dauguma neišliko. Be to, V. Povilaitis mėgo užtapyti savo
kūrinius, todėl, jeigu jo darbų niekas neįsigydavo, jie pranykdavo amžiams.
Viduriniame kūrybos etape tapytojas pradėjo abstrahuoti savo įprastus
peizažinius motyvus, bandė atsisakyti žanrinės tapybos dėl abstrakčių
kompozicijų. Yra pasakojimų, kad savo pirmąją abstrakciją nutapė Palangos
dailininkų namuose, grynai sau, be jokių užsakymų. Bet tai nebuvo vienetinis
atvejis, galbūt atsiduoti abstrakčioms kompozicijoms jį paskatino ne tik jūros
stichija, bet ir koloringai triukšminga miesto panorama, kurią norėjosi valdyti
pagal save.
Dailininkas yra pasakojęs: „Dažniausiai tapydavau pasilipęs kur aukščiau: į
Ąžuolų ar Aleksoto kalnus. Žiūrėdamas į miestą, ieškodavau spalviškai
derančio motyvo. Kartais ir nerasdavau. Tuomet kartą pagalvojau: kodėl man
pačiam nesusigalvojus derinio? Iš pradžių abstrahavau tik nereikšmingus
paveikslo kraštus, po to visiškai išdrąsėjau. Bet į parodas abstrakcijų
nepriimdavo.“
Vytauto Povilaičio polinkį vaikščioti pėsčiomis po miestą ir ieškoti savojo
motyvo yra užﬁksavęs ne vienas to meto kolega, bičiulis. Poetas Gintaras
Patackas yra pasakojęs, kad ryte Laisvės alėjos kavinėje dailininkas išgeria
kavos ir bėga tapyti. Tapytojas Antanas Martinaitis, savo metu dar ir rašęs
kritikos straipsnius apie savo kolegas, yra teigęs, kad Povilaičiui sunku išbūti
net dieną netapius, „nebodamas oro sąlygų žiemą ir vasarą eina tapyti į
gamtą“. Kitas garsus tapytojas Povilas Ričardas Vaitiekūnas, tuo metu gyvenęs
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Vytautas Povilaitis (1927–2009). Baltų pavasaris. 1993. Drobė, aliejus, 170 x 182.
Kauno modernaus meno fondas.

ir kūręs Kaune, jubiliejaus proga gyrė Povilaitį, esą Vytauto drobės gimsta
Aleksoto, Marvelės, Žaliakalnio šlaituose. Būtent čia, miesto slėniuose ir upių
krantuose yra pirmosios ir tikros dailininko dirbtuvės, čia „Vytautas valandų
valandas stebėjo šviesos kaitą tarp Nemuno ir Neries upių, čia Vytautas nutapė
šimtus pirmųjų etiudų“.
Peržiūrėję Vytauto Povilaičio biograﬁją, galime nujausti, kodėl jis rinkosi tokį
nuolatinio vaikščiojimo modelį. Dailininkas nedaug metų dirbo valdišką darbą:
keletą metų etikečių dailininku Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės
muziejuje ir dar keletą metų dėstė dailės dalykus vadinamoje stepžukėje
(buv. Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikumas, dabar – Kauno
kolegijos Menų ir ugdymo akademija). Todėl rutininis darbo valandų graﬁkas ir
atostogų metas, darbo ir laisvalaikio opozicija jam neegzistavo. Kur nors
išvažiuoti vien tik dėl kūrybos arba laukti, kol galės laisvalaikiu tapyti, jam
nereikėjo. Tapyti mieste mėgo lygiai taip pat kaip ir sodyboje, dailininkas visur
aistringai atsiduodavo tapybai.
Vytautas Povilaitis (1927–2009) gimė Jiezno vienkiemyje (Prienų raj.). 1944
baigė Kauno vidurinę dailės mokyklą. 1944–1950 studijavo Kauno taikomosios
ir dekoratyvinės dailės institute (dėl politinių priežasčių tapybos studijų
diplomą gavo tik 1971). Nuo 1953 dalyvavo dailės parodose. 1972–1974 dėstė
tapybą Kauno S. Žuko taikomosios dailės technikume (dabar – Kauno kolegijos
menų ir ugdymo fakultetas). Nuo 1974 dirbo tik kūrybinį darbą. 2004
datuojamas paskutinis tapybos darbas.
Nors Vytautas Povilaitis per savo gyvenimą neturėjo valstybinių apdovanojimų
(tik formalių garbės raštų jubiliejų proga už „ilgametį kūrybinį darbą“), bet savo
laiku buvo bene populiariausias ir kauniečių labai mėgstamas dailininkas.
Vytauto Povilaičio kūrinių yra įsigiję Lietuvos nacionalinis dailės muziejus,
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Kauno modernaus meno fondas,
MO muziejus, kiti privatūs kolekcininkai Lietuvoje ir užsienyje.
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Vytautas Povilaitis (1927–2009). Tremtinių madona. 1992. Drobė, aliejus, 163 x 187.
Kauno modernaus meno fondas.
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