
Jubiliejinė Stasės Mikeliūnienės akvarelių ir pastelių paroda 

„Prisilietimas“ 
 

Savo jubiliejinėje parodoje, simboliškai pavadintoje „Prisilietimas“, Stasė Mikeliūnienė 

žiūrovams pristato 26 akvarele bei pastele tapytus darbus, kurie sukurti per dvidešimties metų 

laikotarpį, nuo 1991-ųjų iki 2010-ųjų metų. Paveiksluose Panevėžio bažnyčios, tėviškės motyvai, 

gėlės. Juose atsiskleidžia akivaizdžiai lyrinė dailininkės pozicija, pasireiškianti nostalgija praeities 

erdvėje pasilikusiai kasdienybei ir tame laike išgyventam grožiui, kuris vos tik prisilietus kaskart 

atmintyje atgyja subtiliais meniniais pavidalais. Taigi patį prisilietimą šiuo atveju vertėtų apmąstyti 

plačiau. Šįkart jis tampa itin aktualus, kaip daugiareikšmė ir ypatinga patirtis. 

Viena vertus, tai prisilietimas mintimis. Prisiliesti, nubraukti laiko dulkes – reiškia 

mintimis grįžti į praeitį ir ją tarsi iš naujo išgyventi. Vaizdiniais reflektuojami tam tikri praeities 

epizodai iš esmės tampriai siejasi su menininko savimone, kultūriniu bei istoriniu jo tapatumu ir 

suvokiami tam tikroje sakralumo šviesoje. Pavyzdžiui, jau vien pavadinimai, tokie kaip „Senojo 

kaimo liudininkė“, „Kelelis į tėviškę“, „Nešu tau baltą meilės gėlę“, „Iš mamutės darželio“, „Manęs 

nebebus – jos vėlei žydės“ ir kt., nedviprasmiškai leidžia suvokti pabrėžtinai artimą ir šiltą autorės 

santykį su vaizduojamais objektais. Taigi tie patys paveikslai tokiame kontekste tampa kur kas 

svaresni savo prasmėmis, nei grožiu, nors pastarasis jiems taip pat nėra svetimas. Savo ruožtu, per 

kūrinius žiūrovui paliekama laisva prieiga prie autoriui svarbių dalykų ir taip pat suteikiama teisė 

savaip prie jų prisiliesti. 

Kita vertus, kurdamas dailininkas visada, tiesiogine žodžio prasme, fiziškai liečiasi prie 

kūrinio ir neišvengiamai sukuria savitą tokių prisilietimų pėdsakų realybę. Tapyboje tai potėpiai, 

pratrynimai, faktūros, dažų susiliejimai ar kitos išraiškos priemonės, kurios paveikslo visumos 

požiūriu sukuria ne mažiau svarbią – energetinę kūrinio realybę, per žiūrovo juslinę patirtį 

prasiskverbiančią kur kas greičiau ir giliau, negu tai pavyksta analizuojant semantines kūrinio 

ženklų reikšmes. Vertinant grynai techniniu požiūriu, akvarelė visai pagrįstai laikoma viena iš 

subtiliausių ir „poetiškiausių“ dailės technikų. Tačiau kartu ji gana sudėtinga, reikalaujanti labai 

gero išmanymo, susikaupimo ir greitos reakcijos dirbant, o kiekvienas dailininko prisilietimas 

paprastai būna gerai matomas. Tad, kad ir kaip paradoksalu būtų, bet kuo geresnė dailininko 

technika, tuo lengviau ir paprasčiau atrodo atliktas kūrinys. 

S. Mikeliūnienės darbams būdingas siužeto paprastumas, kompozicijos lakoniškumas, 

harmoninga paveikslų spalvinė sąranga ir nepriekaištinga technika. Romantiškais gamtovaizdžiais 

ar sodriais gėlių žiedais paveiksluose besiskleidžiantys lengvi ir grakštūs potėpiai įtikinamai 

suskamba subtiliais ir jaudinančiais spalviniais deriniais. Autorė, pasirodo, turi kažkokį ypatingą, 

jusliškai gerokai užaštrintą santykį su savo kūrybos objektais. Ypač tai akivaizdu tampa tada, kai 

dėmesys nukrypsta į gėles. Kiekvienas jos nutapytas žiedas kaskart atrodo giliai pajaustas ir 

išgyventas. Nuoširdumas, kaip aktuali ir nekvestionuojama sąlyga, čia įgauna išskirtinę vertę, tampa 

savotiška kūrybos konstanta. 

Dailininkė Stasė Mikeliūnienė įkvėpimo semiasi būdama gamtoje, parodose, iš dalies 

bendraudama su kolegomis ar apžiūrinėdama dailės kūrinius, o tapybos imasi kai tik tam yra laiko ir 

tinkamos sąlygos. Savo darbų parodas ji yra surengusi Anykščiuose, Kupiškyje, Pasvalyje, 

Joniškyje, Pakruojyje, Kėdainių bei Panevėžio rajonuose ir kitur. Taigi ši jubiliejinė paroda yra tik 

dar viena akistata su žiūrovu, leidžianti tiek parodos autorei, tiek ir jos lankytojams dar kartą 

prisiliesti prie tokių pastovių dalykų, kaip tėviškės ilgesys, meilė savojo krašto grožiui, kerintis 

žydėjimo žavesys su fatališka laikinumo nuojauta. Apie pusę savo gyvenimo paskyrusi kūrybai, 

dailininkė turi susikūrusi labai aiškią savo kūrybos sampratą ir kryptingai jos laikosi – „tyra skaidrių 

spalvų kalba žadina sielą augimui“. Tad belieka kuo nuoširdžiausiai palinkėti autorei prasmingų 

išgyvenimų ir kūrybinės sėkmės ateityje. 
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