
BŪTOJO LAIKO DAŽNINIAI

Būtojo laiko dažniniai - gražus tropas praėjusio laiko istorijos ir
kultūros brydėms įprasminti, nes jei brydės netampa tekstais, jos lieka tik
praeities būtojo laiko kartiniais, kurie negailestingoje laiko gramatikos
kaitoje blėsta, sunyksta ir dingsta.

Būtojo laiko dažniniai ypač svarbūs dabar, mūsų būtį sekinant sun-
kmečiui. Jie teikia vitališkų galių, nemarios vilties ir švento užsispyrimo
renkantis tarp „trupinio aukso, gardaus valgio šaukšto" ir to, kas liks
ilgam po mūsų.

Būtojo laiko dažniniai - mūsų krašte užgimę nevienadieniai istorijos,
kultūros tekstai (straipsniai, leidiniai, vaizdakalbės, meno kūriniai), ne-
svarbu ar kultūros entuziastų, ar profesionalų įženklinti, yra mūsų krašto
kultūros gyvybingumo simbolio - Senelio - Mato Slančiausko - praminto
švietėjiško vieškelio tąsa. Kol einame juo, nors neretai irprieš šiaurų vėją,
tol įdvasiname savo krašto paveldą, toli palikdami abejingumo, susveti-
mėjimo, susireikšminimo smegduobes.

Neatsitiktinai šio „Žemygalos" numerio, apimančio 2007 m. antrojo
ir 2008 m. pirmojo pusmečių laikotarpį, pagrindiniai tekstai kalba apie
vieną seniausių - mitologijos - paveldą, atverdami ir dabartyje gyvos
mitologinės būtybės laumės-raganos pėdsakus istorikų, kraštotyrininkų,
kalbininkų moksliniuose atradimuose ir įžvalgose, literatų laisvama-
niškuose, marginaliniuose, todėl ir įsimintinuose mūsų krašto kultūros
judesiuose. Mitologinės laumės-raganos pirmavaizdis - kupinos kūrybos
galių, plūstančių iš pačios gamtos, būtybės metafora. Ji ir jungia viso
žurnalo tekstų dvasią.

Puikiai dera ir Sąjūdžio tautinio pakilimo, vienybės atminąs, iki šiol
nežinotos mūsų krašto XX a. pradžios savivaldos istorijos atodangos, kur
vėlgi kibirkščiuoja sanglaudos, bendrystės, idealizmo žiežirbos. Gyvais
kraštiečių prisiminimais iškyla ir spalvingos krašto asmenybės, neabejoti-
nai svarbios mūsų savivaldos, švietimo ir kultūros istorijai, nepelnytai už-
neštos užmaršties dulkėmis, istorinių riktu nustumtos į abejonių tamsą.

Praeities kultūrinės galios sklinda ir iš krašto dvarų kultūros. Nuo šiol
„Žemygala" dalijasi ir ateityje dalysis sukauptais ir naujai atrastais Joniškio
krašto dvarų istorijos fragmentais.

Liaudies tikėjimų kultūros ugnim šildo ir Barboros Žagarietės agre-
goras. Jos legenda ir ją gaubianti tikėjimo slėpinio aura taip pat turtina
mūsų krašto savastį.

Turizmo kultūros - krašto garsinimo - plotmei nemenkai pasitarnauja
Žagarės žemėje gimusių kraštiečių ar čia savo kūrybos ir tikėjimo šviesą
skleidusių, o vėliau pasklidusių po platų pasaulį, garsių asmenybių pri-
statymas.

Šviesiu liūdesiu bendraminčių prisimenami savo prasmingą gyvenimo
ir kūrybos kelionę jau nukeliavę, bet visam laikui pėdsakus ne tik krašto,
bet ir šalies kultūroje palikę kūrėjai.

Ir galiausiai - krašto kūrėjų meno pavidalai -jau pripažintų ir debiu-
tuojančių fotomenininkų, poetų vaizdų ir minčių įžvalgos, dailės kultūros
reiškinio - Žiemgalos krašto dailininkų plenerų tradicijos istorija - ne ko
kito, o tos pačios mitologinės laumės-raganos, žavėtininkės - pačios mūsų
krašto gamtos - kūrybinių galių liudijimas.

„Žemygalos" redakcinė kolegija nuoširdžiai dėkoja visiems žurnalo
autoriams už tai, kad jų dėka turtėja krašto kultūros akiratis. Ačiū už jūsų
dovanas savo kraštui.

Tai, kas parašyta, teišlieka.

Atsakingoji redaktorė
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BESITĘSIANTI
ŽIEMGALOS PLENERŲ TRADICIJA

SIGITAS LAURINAVIČIUS

1 pav. Plenero, vykusio
Kreivakiškiuose
(Pakruojo r.),
dalyviai
(2003 m.).
A. Martinaičio
nuotr.

Vasara - tradicinis plenerų metas...
Nors, tiesą sakant, ši tradicija tapusi me-
ninės veiklos forma, žvelgiant į reiškinį
iš šalies ir stebint pačias įvairiausias jos
apraiškas, nėra nei visuotinai privalo-
ma, nei, rodos, kuo nors įpareigojanti.
Šiandien plenerų organizavimas tapo
jau įprasta tiek įvairių institucijų, tiek
ir pavienių kultūros bei meno mylėtojų
veiklos sritimi. Pradedant įvairaus statuso
mokymo įstaigų auklėtinių ir baigiant
plačiai pripažintų menininkų sambūriais,
plenerų kasmet Lietuvoje vyksta ne taip
jau mažai ir labai įvairių . Taigi teigti,
kad kūrybiniai dailės plenerai nebėra
pavieniai, o plėtojami kaip tradicinės

veiklos formas įgavęs reiškinys, pagrindo
tikrai yra.

Įdomu tai, kad būtent dėl tokio tra-
diciškumo plenerai susilaukia ne tik ais-
tringo šalininkų pritarimo ir palaikymo,
bet ir skeptikų, žvelgiančių į plenerus su
įtarumu arba ironija , dėmesio. Visgi at-
siranda ir manančių, kad tokia kūrybinės
veiklos forma nūdienos kontekste prarado
pirminį aktualumą. Mat meno raidos
peripetijose tradicijos ir šiuolaikiškumo
sąvokos ne taipjau dažnai „suremiamos
kaktomis", ypač tada, kuomet paliečia-
mas formos ar technologijų aspektas.

Kągi, tokiame kontekste visai pagrįs-
tai kyla klausimas: ką bendra šiuolaikinis

menininkas gali turėti su tradicija, besi-
tęsiančiajau du šimtmečius? Kita vertus,
ar tai iš tikro yra krašto kultūriniam
savitumui reikšminga forma, o gal tik
savitikslė ir inertiška siauro menininkų
rato poreikių išraiška?

Šie ir panašūs klausimai nėra dirbtinai
sugalvoti. Jie kyla diskusijose, įvairiuose
dalykiniuose pokalbiuose, o taip pat -
apmąstant ir vertinant šiandieninius
kultūros ir meno procesus.

Pabandysiu į situaciją pažvelgti
remdamasis Žiemgalos krašto dailininkų
plenerų tradicijos pavyzdžiu. Juo labiau,
kad tam yra puiki proga - artėjantis to-
kios veiklos dvidešimtmetis. Būtent tiek

1 Vien jau žurnalo „Dailė" kronikoje, registruojančioje tik profesionalaus meno projektus, pateikiami 36 dailės plenerai, simpoziumai bei projektai, įvykę
per 2007 m. Žr.: Dailė. 2007. Nr. 2. P. 159-160. Prieiga per internetą: http://test.svs.lt/?Daile;Number(203);Article(4964) [žiūrėta 2008-04-28].

2 2007-ųjų parodų apžvalga. Poškus V. (trumpintas tekstas iš Literatūra ir menas, LDS priedas „Dailėraštis" 2007 09 07). // Dailė. 2007. Nr. 2. P. 138-141.
Prieiga per internetą: http://test.svs.lt/?Daile;Number(203);Article(4957); žiūrėta 2008-04-20, 21.11.
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2 pav.

• 3 pav. Žagarės plenero
akimirka
(2007 m.).
S. Laurinavičiaus
nuotr.

Dailininkė M.
T. Rožanskaitė
Žagarės plenero
išvykos po Latviją
metu (2007 m.).
S. Laurinavičiaus
nuotr.

4 pav. Prie Žagarės grafo
D. Naryškino
dvaro tuoj
suplevėsuos
Žiemgalos
dailininkų
plenerų vėliava...
(2007 m.).
Joniškio istorijos
ir kultūros
muziejaus
archyvas (toliau -
JIKM AH).

jų priskaičiuojama nuo to momento, kai
1989 m. Pakruojyje centrinės ligoninės
vyr. gydytojo Rimo Armono (1949-1997)
kvietimu ir nuoširdžiu rūpesčiu susibūrė
Žiemgalos draugijai priklausantys dai-
lininkai .

Lietuvoje praeito amžiaus devintojo
ir dešimtojo dešimtmečių sandūra pažy-
mima kaip emociškai ryškaus tautinės
savimonės pakilimo metas, tad nenuosta-
bu, kad ir dailininkai neliko nuošaly. Pa-
vyzdžiui: 1990 m. tuometinis Žiemgalos
kraštiečių draugijos ir Pakruojo rajono
laikraščio „Auksinė varpa" literatūros
ir meno priedas „Žiemgala" rašė, kad
rugpjūčio mėnesį dvylika dienų rajone
kūrybiškai darbavosi aštuoni dailininkai:
R. Čarna, G. Didelytė, M. Jasilionytė,
V. Kalinauskaitė, A. Krištopaitis, V. Lau-
kys, P. Stauskas ir V. Trušys . Bendrais
bruožais paminėti sukurti darbai, išsa-
kytos plenero dalyvių mintys, tekstas
iliustruotas plenero metu sukurtų kūrinių
nuotraukomis. Dėmesį patraukia viena
detalė: be to, kad išvykdami namo šie
meno žmonės tradiciškai padovanojo
po kūrinį savo rėmėjams, bet dar „...dalį
darbų dailininkai paskyrė pardavimui
rajono visuomenei, o gauti pinigai (750
rb.) pervesti (...) įsteigtam S. Ušinsko
fondui. Šis fondas skirtas tinkamai
pagerbti S. Ušinsko atminimą Pakruo-
jyje, populiarinti jo kūrybinį palikimą,
prisidėti prie S. Ušinsko meno galerijos
įsteigimo Pakruojyje" . Iš tiesų faktas
labai kilnus ir jaudinantis, o kartu daug
pasakantis ir apie plenero sumanytojų
vertybines nuostatas.

Suprantama, taip prasidėję plenerai
negalėjo kaip niekur nieko užgesti. Juo
labiau, kad tiek patys dailininkai, tiek ir
jų bičiuliai kraštiečiai atvirai deklaravo
meilę ir ištikimybę gimtajam Žiemgalos
kraštui. Užsimezgę šilti tarpusavio san-
tykiai paskatino dailės plenerus rengti
kasmet. Daugiausia jų įvyko Pakruojo
rajone, nors taip pat pabuvota Pasvalio
ir Joniškio rajonuose. Net penkis kartus

3 Rimkus V. Žiemgalos dailininkai. Sudarė Trušys V. - Šiauliai: „Šiaurės Lietuva", 2003.

4 Gimbutas J. Prisiminus „Žiemgalos" plenerą. // Žiemgala. 1990. Nr. 1. P. 6.

5 Ten pat.



ŽEMYGALA2007 M. NR. 2(4)-2008 M. NR. 1(5) • KRAŠTO KŪRĖJAI, KŪRYBA

112

(2001 -2004 ir 2006) menininkai maloniai
buvo priimti Kreivakiškiuose, Aldonos
ir Vidmanto Palujanskų globoje, keturis
(1989, 1990, 1991 ir 1993) pačiame Pa-
kruojyje, tris (1998-2000) Linkuvoje,
du kartus (1995 ir 1996) Pasvalyje ir po
kartą Impolėje (1992), Joniškėlyje (2005)
bei Žagarėje (2007). Taip metai po metų
jau 17 vasarų.

Žiemgalos krašto vaizdai, ten gy-
venantys žmonės ir patirti įspūdžiai bei
asmeniniai dailininkų išgyvenimai tampa
kūrybinio palikimo dalimi.

Šių plenerų aktualumą stimuliuoja
keletas dalykų. Pirmiausia - žmonės.
Į kūrybinius sambūrius po Žiemgalos
vėliava atvykstantys dailininkai gyve-
na išsibarstę po visą Lietuvą ir ne tik.
Lyginant su pirmuoju pleneru, kuriame
dalyvavo keturi dailininkai (R. Čarna,
A. Krištopaitis, P. Stauskas ir V. Trušys),
paskutiniųjų plenerų dalyvių skaičius
išaugo iki septyniolikos, o bendrame
sąraše jau įrašytos 32 skirtingų meninin-
kų pavardės . Vieni jų pabuvojo kartą
ar kelis, kiti gi, pavyzdžiui, Romualdas
Čarna ir prof. Vitalis Trušys tęsia savo
kūrybinę kelionę nuo pat pirmojo susiė-
jimo. Kiek vėliau prisijungus Raimondui
Trušiui bei prof. Vyteniui Rimkui, jie
tapo stabiliausiu branduoliu ir Žiemgalos
krašto dailininkų plenerų siela. Deja, dalį
šiam judėjimui svarbių ir iškilių asmenų
jau pasiglemžė laikas. Į amžino poilsio
vietas jau atgulė Adolis Krištopaitis
(mirė 2000 m. gruodžio 7 d.), Petras
Stauskas (mirė 2003 m. vasario 28 d.),
o praėjusiais metais, netrukus po plenero
Žagarėje, netekome Marijos Teresės Ro-

Q

žanskaitės (mirė 2007 m. rugsėjo 6 d.)
bei Donato Valatkos' (mirė 2007 m.
rugsėjo 25 d.).

„Supratome, kad nesame amžini, kad
turime pasirūpinti nauja karta, kuri tęstų
mūsų pradėtą darbą", - taip 2001 -aisiais
Kreivakiškių dvarelyje kalbėjo susirinkę

5 pav. Pirmasis R. Daužvardžio
pleneras. Tradicinės
plenerų naujokų
dailininkų krikštynos...
tiesiog Švėtėje (2007 m.).
JIKMAH.

6 pav. Žagarės plenero parodos atidarymas Žagarės grafo D. Naryškino dvare. Iš kairės - dailininkai:
Romualdas Čama, Romas Pučekas, Raimondas Trušys ir plenero svečiai (2007 m.). JIKM AH.

dailininkai. Tad tam tikra prasme galima
sakyti - problema išsakyta atvirai. Nors
ko jau ko, o uždarumo ar užsisklendimo
šių plenerų organizatoriams tikrai ne-
prikiši, tačiau šiuo atveju, tikintis idėjos
tęstinumo, buvo svarbu dar ir naujųjų

dalyvių požiūris į pirmtakų puoselėtas
vertybes. O kad panašios idėjos anksčiau
ar vėliau žmones vis tiek suveda į bendrą
būrį, patvirtina ir prof. Juozo Galkaus
pavyzdys, jo kartu su jau minėtais žino-
mais menininkais aktyvus įsijungimas į

6 Žiemgalos dailininkų plenerų dalyvių sąrašai. Iki 2003 m. plenerų veiklą koordinavo ir dokumentavo prof. V. Trušys, vėliau šios pareigos buvo patikėtos
S. Laurinavičiui.

7 A. Krištopaitis Žiemgalos dailininkų pleneruose dalyvavo 1989-1993, 1996, 1998 ir 1999 m.

8 P. Stauskas Žiemgalos dailininkų pleneruose dalyvavo nuo 1989 iki 1992 m.

9 M. T. Rožanskaitė Žiemgalos dailininkų pleneruose dalyvavo nuo 2002 m.

10 D. Valatka Žiemgalos dailininkų pleneruose dalyvavo 1998 ir 1999 m.
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7 pav. Žagarės plenero
parodos atidarymas.
Dailininkas grafikas
R. Čarna pristato
savo darbus
(2007 m.). JIKM
AH.

rgjL

H ^ P innttitt •

r

'< pav. Dailininko
Rimvydo
Daužvardžio
darbais labiausiai
domėjosi Joniškio
dailininkai
ir literatai
(2007 m.). JIKM
AH.

i pav. Paroda džiaugėsi ir
menotyrininkas prof.
Vytenis Rimkus su dukra
Rasa Rimkute.... (2007 m.).
JIKMAH.

plenerų judėjimą, dar labiau kilstelėjęs
patirties ir meninės brandos kartelę.

Šiuolaikinis menas, kad ir kokių
tradicinių formų, kad ir koks „lokaliai
angažuotas" jis bebūtų, negali egzistuoti
visiškai izoliuotas nuo pasaulio. Idėjų sin-
tezė šiuo požiūriu yra tiesiog neišvengia-
ma. Kita vertus, taip patikrinamas idealų
tvarumas, atsiranda galimybė palyginti,
perduoti bei perimti kartais taip sunkiai
išreiškiamus, įvardijamus, bet menininkų
lengvai atpažįstamus mentalinius klodus.
Juo labiau, jei bendraujančias puses sieja
etniniu požiūriu bendra kilmė. Aktyviai
su plenero dalyviais pradėjus bendra-
darbiauti joniškiečiams vertėjai Dzintrai
Eigai Irbitei bei poetui Jonui Ivanaus-
kui, užsimezgė artimesni kontaktai su
Latvijos dailininkais, o 2003 m. įvykęs
bendras pleneras pagaliau realizavo nuo
pat šio judėjimo pradžios brandintas
mintis - suvienyti Lietuvos ir Latvijos
žiemgalius dailininkus.

Taip plenerų dalyvių geografija
išsiplėtė ir dabar apima Vilnių, Kauną,
Šiaulius, Panevėžį bei Dusetas Lietuvoje,
o taip pat Rygą, Jelgavą ir Dobelę Latvi-
joje. Sykiu plenerų organizavimas ir ko-
ordinavimas tapo pakankamai sudėtinga,
nemenkų pastangų ir laiko reikalaujančia
veikla. Nesunku suprasti, kad be vietos,
kuriose plenerai vyksta, vadovų pritarimo
ir paramos bei atskirų žmonių entuziaz-
mo, jų didžiulio indėlio, už kurį nenuma-
tytas joks atlygis, Žiemgalos dailininkų
plenerai vargu ar išsiverstų. Suvokiant
tokių pastangų vertę su nuoširdžia pa-
garba reikėtų paminėti puikų dailininkų
bičiulį, Kreivakiškių dvaro šeimininką,
Vidmantą Palujanską, Pakruojo kultū-
ros skyriaus vedėją Birutę Vanagienę,
Pakruojo kultūros namų direktorę Ireną
Kvedarienę, Linkuvos seniūnę Kazimierą
Bacevičienę, Pakruojo seniūnijos seniūno
pavaduotoją Janiną Dirbanauskienę bei
Pakruojo rajono merą Saulių Gegiecką.
Taip pat ir Joniškėlyje tėvišku rūpes-

11 Kalibatas K. Atskleidė Žiemgalos krašto grožį;
Žiemgalos dailininkų kūrybos paroda, skirta
draugijos penkmečiui. - Pakruojis, 1993-11-
27 - 1993-12-31. Parodos katalogas. - sudarė
Kalibatas K. Iliustravo Trušys V. - Šiauliai:
Delta, 1993.
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10 pav. S. Laurinavičius.
Aguonos. Aliejus,
drobė, 72x85
(2007 m.).

11 pav. S. Laurinavičius.
Arklys. Aliejus,
drobė,30 x30
(2007 m.).

čiu ir nuolatiniu dėmesiu mus lepinusį
Joniškėlio seniūną Steponą Rimkų bei
Pasvalio merą Gintautą Gegužinską. Tą
patį galima pasakyti ir apie Žagarėje vy-
kusį plenerą: Joniškio istorijos ir kultūros
muziejaus direktorė Rasa Ališauskienė
tarsi angelas sargas rūpinosi dailininkų
gerove ir dvasios komfortu, neapsieita ir
be Žagarės seniūnės Stasės Eidukienės ir
Joniškio rajono mero Romaldo Gadeikio
bei daugelio kitų žmonių - mokytojų,

verslininkų, kultūros ir visuomenės
veikėjų - palaikymo. Nė vienas toks
renginys nelieka be Žiemgalos kultūros
draugijos prezidento Alfredo Šimkaus,
kitų šios draugijos puoselėtojų: Kazimie-
ro Kalibato, Vytauto Didžpetrio, Roberto
Jurgaičio dėmesio.

Svarbiausia - ne pareigos. Pras-
mingiausi dalykai kyla iš minties gilu-
mos, kuriami nuoširdumu, supratimu ir
nuoseklia veikla. Šiuo atveju, aptariant

Žiemgalos dailininkų plenerų tradiciją,
vertėtų apžvelgti gilesnes akivaizdžiai
pastebimo ir neslūgstančio atskirų žmo-
nių entuziazmo priežastis.

Įsitikinta, jog daugeliu atvejųjuos sie-
ja artima pasaulėjauta, vidinis bendrumo
ir kultūrinio tapatumo poreikis . Toks
reiškinys nėra lokalus ar kuo nors išskir-
tinis, o veikiau priešingai - suvokiamas
kaip daugumai būdingas integralus men-
talumas. Menininko santykis su gimtine
skatina mąstyti plačiau: analizuodamas
aptariamų plenerų veiklą bendrame kul-
tūros kontekste, prof. V. Rimkus įžvelgia
aiškių regionalizmui būdingų bruožų ir
pabrėžia, kad „tai apmąstyta, ilgu gyve-
nimo keliu išbandyta kūrybinė pozicija,
grįžimas prie savo ištakų, pasaulėžiūros
ir pasaulėjautos deklaracija" . Pastarąją
galima laikyti dar viena svarbia Žiem-
galos krašto dailininkų plenerų dvasią
palaikančia ir juose dalyvaujančius as-
menis vienijančia priežastimi. Į gimtąsias
vietas atvykstantiems dailininkams norisi
ne vien save parodyti, bet ir pabendrauti
su žmonėmis, į susitikimus įtraukti ben-
druomenę, pabūti kartu. Anot žymaus
Lietuvos grafiko Romualdo Čarnos,
„svarbiausia - reikia kabintis į šaknis.
Į savo tėviškės. Į Žiemgalos krašto.
Čia - sugrįžti, kalbinti žmones, kol dar

„14
neišėjo... .

Gyvenant mažuose miesteliuose arba
kaimuose, kuriančių žmonių bendruo-
meniškumą paprastai lemia tos pačios ar
bent jau panašios problemos, kurias jiems
tenka spręsti. Atskirtis tarp profesinio ir
mėgėjiško meno pastebima didžiuosiuose
miestuose, atokiau nuo didelių kultūros
centrų nutolusiuose regionuose beveik
neegzistuoja, o kuriantys žmonės daž-
niausiai išlaiko pakankamai glaudžius
tarpusavio ryšius. Tad jau tapo įprasta,
kad ir plenerų metu šie santykiai savaip
palaikomi ir plėtojami: surengiamos
atsivežtų kūrinių parodos, rengiami po-
ezijos vakarai, liaudies dainų vakaronės,
susitikimai su mokymo įstaigų auklė-
tiniais. Beje, pastaroji veikla ilgainiui

12 Rimkus V. Žiemgalos dailininkai (2003). Sudarė Trušys V. Šiauliai: „Šiaurės Lietuva".

13 Ten pat. P. 5.
14 NilytėN. Svarbiausia-sugrįžti...//Auksinė varpa. 2001-08-08. Nr. 66.
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įgavo trumpalaikių edukacinių projektų
išraišką. Štai, pavyzdžiui, viename iš
plenerų, Žagarėje, beveik visa diena
prabėgo kuriant kartu su šio miestelio
vaikų globos namų auklėtiniais ir greta
įsikūrusių senelių namų gyventojais. Vie-
niems ši diena paliko vertingų patarimų
ir šiltų prisiminimų , kitiems - įdomių
eskizų ateities kūriniams.

Minimi pasibuvimai pritraukia ir
įvairių kūrybos sričių atstovus. Ne kartą
dailininkus lankė „Verdenės" kūrėjų
kolektyvas, „Audruvės" literatų klubo
nariai, vietiniai dailininkai, kiti pavieniai
kuriantys žmonės, rasdami galimybę ne
tik pasidalyti savo kūryba, bet ir artimiau
susipažinti, o kai kada dailininkus išvysti
kiek kitame - poetų, dainininkų - amplua.
Kartu prisimenami ir pagerbiami čia
gyvenę ir kūrę žmonės.

Pagaliau nemažai pakeliauta po
apylinkes: ne kartą aplankyti įdomesni
kaimeliai, istorinės etnografinės vietovės,
kitos su iškilių asmenybių, nusipelniu-
sių Lietuvos valstybei bei jos kultūrai,
vardais susijusios vietos. O kur dar
istorinės dvarvietės su išlikusiais dvarų
kultūros fragmentais, miestelių bažny-
čios, koplytėlės... Menininkui kiekviena
tokia akistata su emociškai ir kultūriškai
„įelektrinta" realybe - vis naujai patiriami
išgyvenimai (neretai apgaubti sakralumo
ir intymumo), inspiruoja savitus apmąs-
tymus ir atitinkamąjų išraišką.

2006 m. išleistoje poezijos knygoje,
viename savo eilėraščių žinomas Lietuvos
dailininkas pro f. Vitolis Trušys rašo:

siaura gatvelė
akmeninė siena
pilka bažnyčia
varpinė tarp medžių
prisikėlimo dieną
su teptuku prie drobės sėdžiu
Įtaigus šių eilučių autentiškumas jau-

triai dera su ilgamečio bičiulio ir bendra-
žygio Romualdo Čarnos mintimis, savo
parodos kataloge įrašiusio: „Kiekvienas
menininkas atsakingas už savo kūrybą.
Jis neturi būti toks laisvas, kad laikytųsi

12 pav. S. Laurinavičius.
Lieptas. Aliejus,
drobė, 30x 30
(2007 m.).

16

13 pav. Pagrindinis
piešinys:
S. Laurinavičius.
Besišypsančios
lėlės. Aliejus,
drobė, 110x90
(2007 m.) Kiti:
Žagarės plenere
vykusių edukacinių
užsiėmimų vietos
Globos namų
auklėtinių darbai
(2007 m.).

15 Rudnickienė L. Paliko prisiminimus ir žadino geismą tapyti. // Sidabre. 2007-08-08. Nr. 63.

16 Trušys V. Už horizonto. (2006). Šiauliai: „Šiaurės Lietuva". P. 11.



ŽEMYGALA2007 M. NR. 2(4)-2008 M. NR. 1(5) • KRAŠTO KŪRĖJAI, KŪRYBA

116

14pav. Linksmos
pabaigtuvių
akimirkos su
Žagarės neįgaliųjų
ir pagyvenusių
žmonių saviveiklos
kolektyvu „Švėtė".
Trečias iš kairės
(sėdi) Žiemgalos
kultūros draugijos
prezidentas
Alfredas Šimkus
(2007 m.). JIKM
AH.

nuostatos: „...ką daryčiau, viskas yra
menas". Nereikia vaikytis tuščios gar-
bės ir sėkmės. Skaudu, kad materialusis
pasaulis, tas nuolatinis kalbėjimas apie
daiktus, apie perteklių ir nepriteklių,
smaugia žmogaus dvasią. Neprisiimu at-
sakomybės už kitas kartas - tai jų pareiga.
Ateičiai turėtų išlikti tikras ir talentingas
menas, be „šou" vienadieniškumo. Su
dvasios atodangomis ir sąžiningumu."

Meno vertės kriterijai sunkiai nusako-
mi. Nėra ir universalių kūrybos receptų
bei formų. Taigi tiek patys plenerai, tiek
pati jų samprata gali kardinaliai skirtis
ir kisti. Kiekvieno menininko asmeninis
reikalas, kaip jis suvokia ir susieja save su
aplinkiniu pasauliu bei jame vykstančiais
procesais. Į žiemgalių plenerus atvažiuo-
jantys dailininkai priklauso skirtingoms
kartoms. Skirtinga ir jų stilistika, kūrybi-
nė patirtis bei plastinės kalbos priemonės.
Bendras ir stabilus tik požiūris į jau mi-
nėtą tradiciją. Taigi vargu ar pasiteisintų

siekis (ir vargu ar butų įmanomas) surasti
kokius nors akivaizdžiai pastebimus ir
objektyviai nusakomus išorinius bendrus
vardiklius, pagal kuriuos būtų galima
išskirti jų kūrybą iš bendros Lietuvoje
vykstančių meninių procesų panoramos.
Tad dėmesys natūraliai krypsta į tai, kokį
realiai apčiuopiamą pėdsaką palieka vie-
nas ar kitas reiškinys, ta ar kita asmenybė
ir, galiausiai, kiek tai atsparu laiko trin-
čiai. Bet tai jau ateities klausimai.

Paskutinysis Žiemgalos dailininkų
pleneras vyko Žagarėje, Joniškio rajone.
Įspūdingo grožio nedidelis miestelis
Siaurės Lietuvoje dešimčiai dienų tapo
naujų išgyvenimų, atradimų ir naujų
apmąstymų vieta. Plenerų bei įvairių eks-
pedicijų čia būta ir anksčiau, tačiau daili-
ninkai ir jų kūrybos paroda (susiklosčius
aplinkybėms spontaniškai surengta grafo
D. Naryškino dvaro rūmuose) sulaukė
nemenko dėmesio. Gal todėl, kad tai buvo
pirmasis toks, būtent šių, ilgametę tradi-

ciją tebetęsiančių dailininkų, kūrybinis
sambūris Žagarės žemėje, o gal ir todėl,
kad traukė atvira ir draugiška atmosfera.
Plenero idėja bei pati jo eiga iš esmės
išliko tokia pati, kaip ir anksčiau, tačiau
vakarais, nurimus dienos šurmuliui ir
vakaro dainoms, kolegų kalbose išryškėjo
anksčiau gal rečiau girdėti prisiminimų
atspalviai - minėti mokytojų, bendražy-
gių vardai, artėjančios sukaktys. Žinoma,
mezgėsi ir ateities planai (o kaipgi be
jų?). Natūralu.

Laikas eina. O vis tik per šį, nuo
pirmojo iki paskutiniojo kraštiečių daili-
ninkų plenero, trukusį laikotarpį gimė ir
jau iki pilnametystės suaugo visa žmonių
karta. Auga ir bręsta kitos. Turėdami realų
idėjos pagrindą, besitęsiantys Žiemga-
los plenerai patys savaime formuoja
šio kultūros reiškinio vertę. Tad išvada
peršasi paprasta: taip susikūrusi ir lig
šiol gyvavusi tradicija privalo turėti ir
prasmingą tęsinį.

17 Čarna R. Grafika - piešiniai. Kelionė tęsiasi (2005). Parodos katalogas. Kaunas: UAB Taurapolis.


