
Quo vadis? Aukštaitijos dailė’ 2014 
 

 

2014 m. gegužės 2 – 25 dienomis Panevėžio miesto dailės galerijoje vyko paroda 

„Aukštaitijos dailė’ 2014. „Quo vadis?“. Tai dar vienas bandymas plačiai apžvelgti ir visuomenei 

pristatyti Aukštaitijos regiono dailininkų kūrybą, čia vykstančius kūrybinius procesus. Rengiant šią 

parodą atliktas didelis darbas, tad suprantama, kad natūraliai kyla klausimas, kuo ši paroda skyrėsi 

nuo jau anksčiau šioje galerijoje ar kitur vykusiu analogiškų parodų? Kokią esminę žinią ji perteikė 

visuomenei ir kokiame kontekste visa tai vyko? 

Panevėžyje tokios parodos imtos rengti dar 1995 m., o nuo 1999 m. organizuojamos kas 

dveji metai. Prasidėję kaip plataus spektro apžvalginės, vėliau jos tapo teminėmis, kviečiančiomis 

jų dalyvius į kur kas konkrečiau apibrėžtą ir todėl iš anksto labiau apribotą kūrybinį dialogą. 2006 

m. surengta paroda „Langas“, vėliau  – „Aukštaitijos dailė’ 2008. „Talismanas“, „Aukštaitijos dailė’ 

2010. „Ženklai“, o prieš dvejus metus – „Aukštaitijos dailė’ 2012. „Perpetuum mobile“. Visos jos 

buvo palankiai sutiktos tiek pačių dailininkų, tiek šių parodų lankytojų, tiek ir parodas lydėjusių 

katalogų įvadinius straipsnius parengusių menotyrininkų. Taigi „Aukštaitijos dailė’ 2014. „Quo 

vadis?“, kaip matyti, sėkmingai pratęsė jau anksčiau pradėtą projektą. Tačiau panašu, kad šiuo 

atveju vien tuo neapsiribota. Klausti „kur einama?“ – ne tas pat, kas kviesti meninėmis priemonėmis 

interpretuoti pasiūlytą temą. Pasirinktas parodos pavadinimas suponuoja nuostatą atidžiau 

apmąstyti, „kokia kryptimi šiuo metu eina Aukštaitijos dailė, kokios naujausios jos tendencijos", 

kaip teigia projekto organizatorė Jolanta Lebednykienė1, tad savaime suprantama, kad ir aptarti tai 

vertėtų platesniame kontekste. 

Iš esmės bandymai kontekstualiai apžvelgti konkrečias situacijas mene ar vykstančius 

procesus paprastai vertinami kaip neabejotinai reikalingi, siekiant juos stebėti ir kuo geriau pažinti, 

tačiau kartu suprantant visą organizacinį sudėtingumą bei savotišką organizatorių riziką. Nelygu 

kaip pažiūrėti, tačiau sudėtingumas čia gali slypėti daug kur: pritraukiant vienus ar kitus autorius, 

rengiant bendrą parodos koncepciją ar projektuojant pačią ekspoziciją; ypač aktualu tai tampa 

kalbant apie regioninius projektus. 

Lyginant šią parodą su kitomis apžvalginėmis parodomis, dalyvių ar eksponuojamų kūrinių 

skaičiumi ji atrodė pakankamai rimtai ir šiuo požiūriu beveik nesiskyrė nuo įprastų tokio pobūdžio 

profesionalaus meno parodų. Čia savo kūrinius eksponavo 46 dailininkai iš Panevėžio, Pasvalio, 

Kupiškio, Biržų ir Rokiškio. Tačiau atidžiau pažiūrėjus į dalyvių geografiją, matyti, kad net trys 

ketvirtadaliai iš jų – panevėžiečiai. 

Kas be ko, savos logikos tokiame proporciniame pasiskirstyme galima įžvelgti: 

didmiesčiuose ir rajonų centruose gyvenančių dailininkų ir juose vykstančių kūrybinių procesų 

kiekis bei aktualumas, tikėtina, nusvertų didesnių miestų pusėn. Pavyzdžiui, lyginant sostinės, kaip 

centro, ir periferijos, vietos dailininkų ir kviestinių svečių proporcijas ir kitais panašiais  atvejais 

toks santykis yra įprastas. Panaši praktika, nors kartkartėmis ir palinksniuojama diskusijose, tačiau 

nėra kokia nors retenybė. Vis tik, vos po du ar tris dailininkus iš kitų Aukštaitijos miestų kaži ar gali 

iš esmės atspindėti ten vykstančių kūrybinių procesų visumą. Reprezentuoti tam tikras sritis – taip, 

be jokios abejonės! Bet tokiu atveju, matyt, vertėtų kalbėti jau apie kiek kitokį pačios parodos 

formatą,  

Šį kartą iš pateiktų 84 darbų atrinkti ir Panevėžio dailės galerijoje žiūrovams pristatyti 72 

savo forma ir turiniu ganėtinai skirtingi kūriniai. Paroda lankytojus pasitiko tapybos, skulptūros, 

grafikos, keramikos, tekstilės, meninio stiklo, vaizdo ir garso instaliacijų, objektų bei videomeno 

darbais. Tokia įvairovė – tikras išbandymas parodos rengėjams, mat neretai panašiose situacijose 

tenka gerai pasistengti siekiant išlaikyti vientisą ekspoziciją, objektyviai atspindinčią tiek autorių 

kūrybos individualumą, tiek ir pačių parodos sumanytojų idėją.  
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Ar būta šioje parodoje staigmenų ar netikėtų atradimų? Atsakymas – ne. Jau įprasta, kad 

Juozo Lebednyko, Remigijaus Kriuko, Indrės Stulgaitės-Kriukienės, Raimondo Gailiūno, Ramūno 

Grikevičiaus, Andriaus Kviliūno, Egidijaus Radvensko, Vilijos Balčiūnienės, Eugenijaus Čibinsko, 

Nerutės Čiukšienės bei dar keleto (turint galvoje ir tuos, kurie parodoje nedalyvavo) šio krašto 

dailininkų darbai suprantami kaip plačiai pripažintos meninės kokybės pavyzdžiai. Savo brandžia ir 

įtaigia kūryba jie atkreipė dėmesį ne vienoje parodoje, tad taip nutiko ir šį kartą. Tačiau keletą darbų 

norėtųsi paminėti atskirai. 

Sunku buvo likti abejingam Andriaus Kviliūno video darbui „Piktojo nykštuko dainelė“ 

(2014 m.). Subtilus ir daugiasluoksnis kūrinys, atveriantis pačias netikėčiausias emocijas, kurias 

kėlė tarsi haliucinacijose matomi kaimyninės šalies politinio piaro epizodai ir energingas jaunos 

merginos striptizo šokis, visa tai palydint ironiška  retro stiliaus daina, prasmingas keleriopai. 

Pirmiausia, savo socialiai jautria pozicija viso pasaulio įvykiams; antra, gebėjimu originalia menine 

forma įtraukti žiūrovą į bekompromisių išgyvenimų virtinę ir, galiausiai, daugialypiu savo 

savalaikiškumu. 

Jautriai įvairias metakognityvinių būsenų stebėsenas savo vaizdo ir garso instaliacijoje 

pristatė Milda Butkevičiūtė. Šis darbas („Coelos oblivius“ 2014 m.), mano galva, labai įdomiai 

pratęsė dar anksčiau jos pačios pradėto garsovaizdžių projekto pagrindinę mintį, pasakojusią savitą 

jaunos menininkės santykį su svarbiomis jos gyvenamosios aplinkos vietomis. Tik šį kartą 

objektyvai ir mikrofonai nukrypo ne į Panevėžio pastatus ar skersgatvius, o į svarbių patirčių 

išgyvenimus. 

Skirtingos meninės išraiškos priemonės bei kūrybos objektai kuria visai kitokį dialogą, 

reikalaujantį specifinių kūrybos ir kūrinio „skaitymo“ įgūdžių. Jei vieniems būtinai reikalinga gyva 

aplinka, tai kiti gi, atrodytų, visiškai nuo jos nepriklausomi. Tačiau visada lieka ir šis tas bendra 

visiems – meninė kūrinio įtaiga. Pavyzdžiui, stiklas Remigijaus Kriuko rankose, atrodo, gali būti 

bet koks. Tačiau nuostabiausia, kai pajunti, jog stebėdamas kūrinį, medžiagos, iš kurios jis 

padarytas, imi nebematyti iš viso, o kažkaip nejučia pasiduodi iki tobulumo išgrynintos plastikos 

įtaigai („Žiemos pėdsakai“ 2014 m.). Panašiai, kaip ir stebint Juozo Lebednyko skulptūras. Tik šiuo 

atveju menininko vizijose ištirpdytoje materialaus pasaulio formoje („Forma“ 2013 m.) justi 

kažkokia nenumaldoma objektyvi potencinė energija, priverčianti ją transformuotis, daugintis ir vis 

atgimti žiūrovo sąmonėje savo pirmapradžiais pavidalais. 

Kiek kitokias istorijas parodos lankytojams pasakojo kiti erdvinės plastikos meistrai. 

Egidijaus Radvensko skulptūrinė kompozicija „Subordinacija“ (2014 m.) stebėtinai giliai 

prasiskverbė į įvairiausių priklausomybės ir pusiausvyros principais grįstų sudėtingų socialinių 

santykių apmąstymus, o štai Nerutės Čiukšienės lege artis sukurti etnografiškai tokie artimi 

šamotinių „mezginių“ personažai („Voveraitė“ 2013 m.) dar kartą priminė, kokia iš tikrųjų plonytė 

linija skiria pasakas ir realų gyvenimą, buities trivialumą ir kultūros sakralumą. Tuo tarpu 

Eugenijaus Čibinsko lengvumu švytinčiose dekoratyvinėse plokštėse įmontuoti laikrodžiai („Dulkės 

iš kosmoso“ 2014 m.) matavo visai nebe žemiškų erdvių laiką. Nors, vertinant subjektyviai, 

laikrodžių galėjo ir nebūti... 

Plačiausiai parodoje pristatyta tapyba – net pusė visų autorių – nuo akademiniais principais 

grįsto realizmo iki abstraktaus ekspresionizmo, o technologiniu požiūriu – nuo tradicinių technikų 

iki įvairių jų derinių. Kaip pavyzdį būtų galima paminėti Gedimino Pranckevičiaus darbą „Viltis“ 

(2014 m.), jungiantį skaitmeninėmis technologijomis kurtą piešinį ir tapybą. Tačiau technologijos – 

tai tik vienas ir, anaiptol, ne pats svariausias kriterijus, kur link eina ar gali pasukti tinkamiausios 

išraiškos savo idėjų įgyvendinimui ieškantys dailininkai. Šiuo atveju kur kas aktualiau yra – kokias 

idėjas jie transliuoja pasauliui. 

Pavyzdžiui, Raimondo Gailiūno tapyba be jokių skrupulų ir pagražinimų į dienos šviesą 

išvilko ir rėkte išrėkė supančio pasaulio prieštaras. Vos prieš keletą dienų Kaune atidaręs savo 

personalinę parodą, šį kartą Panevėžio žiūrovų vertinimui tapytojas pateikė santykinai nedidelio 

formato drobes: 92×72 cm „Taikos cukrus“ (2014 m.) ir 60×80 cm „Aukščiausias pop muzikos 

taškas“ (2011 m.), kuriose atsivėrusi gyvenimo absurdo ir fantasmagorinių pavidalų fiesta vargu ar 

galėjo likti nepastebėta ar bent vieną palikti atsainiai ramų. Kiek švelniau, nesukeldamas tokios 



emocijų įtampos, o daugiasluoksne ekspresyvia tapysena kurdamas judėjimo, gyvasties ir nuolatinio 

situacijos virsmo įspūdį, apie tikėjimą ir nuodėmingo pasaulio klystkelių peripetijas kalbėjo ir 

Osvaldas Juška, drobėje „Paklydę ir teisuolis“ (2013 m.) iš ciklo „Rojuje nieko naujo“ 

sutalpindamas stebėtiną gausybę simbolių, nuorodų, įmanomų siužetinės linijos transformacijų, 

rimtumo ir ironijos. Pastarosios, beje, taip pat netrūko minimalistinėje bet išraiškingoje Artūro 

Stančiko kompozicijoje „Burbulo pūtimas“ (2013 m.). O štai Ramūnas Grikevičius savo figūrinėje 

kompozicijoje „Quo vadis?“ (2014 m.) viską (įskaitant ir pačią kompoziciją) apvertė aukštyn kojom 

ir pakartodamas parodos pavadinimą į keistą hipnotizuojantį netikrumo sūkurį įtraukė ir žiūrovą, 

priversdamas suabejoti, kas mus supančiame pasaulyje yra tikra, o kas ne. 

Akivaizdu, kad dailininkai, interpretuodami pasiūlytą parodos temą, rinkosi labai jau 

skirtingas strategijas. Vieni, tarsi ir nesitaikydami prie sąlygų pateikė savo kūrinius, atitinkamai 

reprezentuodami bendrą Aukštaitijos dailės gravitacijos kryptį, kiti gi parodai bandė kurti specialiai, 

arba vedini tam tikrų naratyvinių intencijų pateikė jau anksčiau savo sukurtus kūrinius. Tokį 

sprendimą pasirinko Girmantas Rudokas, vos prieš porą metų tarptautinėje akvarelės bienalėje 

„Baltijos tiltai“ pelnęs laureato diplomą, o šiai parodai pateikęs visai kitokį – alegorišką ankstesnio 

laikotarpio aliejinės tapybos kūrinį – „1419-ieji“ (2008 m.), adekvačiai atsiverianti tik atitinkamas 

istorijos žinias turinčiam žiūrovui. Tokia pozicija turi savo įdomiąją pusę, leidžiančią suprasti, kad 

kūryba dailininkui nesibaigia signatūra darbo kamputyje, o su kiekviena paroda įgauna vis kitą 

tęsinį. Tiesa, būna ir dežavu: po ilgokos pertraukos įdomu buvo vėl pamatyti bemaž nepasikeitusią 

Eugenijaus Marcinkeičiaus tapybą. 

Bet norėtųsi grįžti prie parodos pavadinimo. Frazė „quo vadis“ siejama su Šv. Petro vizija 

jam besitraukiant iš Romos, ten prasidėjus krikščionių persekiojimams. Joje sutikęs Kristų, einantį į 

Romą, Šv. Petras paklausęs: „Kur eini, Viešpatie?“ (Quo vadis, Domine?), į ką Kristus atsakęs: „Jei 

tu palieki mano žmones, tai aš einu, kad būčiau antrą kartą nukryžiuotas“... 

Įdomu, o kur gi eina, arba už ką gali būti „nukryžiuotas“ (o gal kaip tik legitimuotas) 

periferijoje kuriantis šiandienos dailininkas? Vietos aplinkybė šiuo atveju yra svarbi. 

Aišku tik tiek, kad paroda „Aukštaitijos dailė’ 2014. „Quo vadis?“, kaip reikšminga 

regiono profesionaliosios dailės sklaidos projekto dalis, net jeigu šį kartą ir nesudomino dalies 

Aukštaitijos menininkų, tai bent jau tikrai svariai prisidėjo prie kūrybinių procesų regione 

stimuliavimo ir sklaidos. Taigi belieka tik palinkėti projekto organizatoriams energijos, ištvermės ir 

ryžto tai tęsti. 

 

Sigitas Laurinavičius 

Panevėžys,   2014 m. 


