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AUKSO VAINIKAS 2005

respublikinė konkursinė liaudies meno paroda

Lietuva yra viena iš „laimingųjų” šalių, kur liaudies menas
tebėra gyvas, o dabarties meistrų darbuose dar ryškus tradicijų
atspindys. Kad ši etninės kultūros sritis ir toliau plėtotųsi, ji turi
būti palaikoma ir globojama valstybės. Neteisinga būtų teigti,
kad tokio palaikymo nesama – kas ketveri metai rengiamos
respublikinės liaudies dailės parodos, kaip sudėtinė daugelio
tarptautinių, šalies ar lokalinių renginių dalis organizuojamos
mugės, amatų demonstravimai, veikia Lietuvos tautodailininkų
sąjungos skyriai, jie ir nemaža dalis savivaldybių rengia
kolektyvines bei personalines parodas.
Siekdamas dar labiau sustiprinti valstybės institucijų
paramą šiai kultūros sričiai, sukurti nuolat veikiančią liaudies
meistrų globos ir skatinimo sistemą, Lietuvos liaudies kultūros
centras 2005 metais iniciavo kasmetinį respublikinės konkursinės
liaudies meno parodos rengimą, geriausių liaudies meistrų
išaiškinimą ir jų apdovanojimą nominacijos simboliu – AUKSO
VAINIKU. Nominuojama už geriausius 5-erių metų vaizduojamojo
ir taikomojo liaudies meno darbus.
Pretendentų atrankos vyko dviem turais, pas mus dar kiek
neįprastu būdu. Pirmojo turo parodos surengtos apskrityse, o ne
Lietuvos tautodailininkų sąjungos regioniniuose padaliniuose.
Komisijoms teko nelengvas uždavinys: iš gausaus dalyvių būrio
išrinkti po du geriausius meistrus (vieną vaizduojamojo, kitą –
taikomojo meno). Specialiais diplomais buvo apdovanoti II bei
III vietų laimėtojai, diplomų, padėkos raštų nepašykštėjo pirmojo
turo parodų organizatoriai.
Antrojo, respublikinio, turo parodoje dalyvauja regioninio
turo laureatai, iš viso 20 meistrų. Pirmoji respublikinė paroda
rengiama Vilniuje, M. Mažvydo bibliotekoje, kitas palaipsniui
planuojama suorganizuoti visoje Lietuvoje.
Parodos iniciatorių nuomone, itin svarbios yra regioninės
ekspozicijos. Ne tik dėl to, kad čia išaiškėja pretendentai į
AUKSO VAINIKĄ. Jose itin akivaizdžiai atsispindi dabartinė
liaudies meno būklė, tradicijų perimamumo lygmuo ir kt. Be to,
apskričių parodos atskleidžia nemaža naujų vardų, paskatina
tik pradedančius kūrybinį kelią žmones. Parodos ir jas lydintys
renginiai (atidarymai ar uždarymai, aptarimai ar dalyvių
pagerbimai) sutraukia daug žiūrovų, sudaro sąlygas padiskutuoti,
aptarti kūrybos impulsus, jos raiškos sąlygas, tradicijų reikšmę,
išsaugant mūsų krašto liaudies meno savitumą, tradicijų ir
individualybės sąveiką. Šios parodos teikia naujos organizacinės
patirties ir apskričių kultūros institucijų darbuotojams.

Apsisukęs regioninių parodų ratas suteikė daugybę malonių
akimirkų jų rengėjams, dalyviams ir žiūrovams, atskleidė pozityvų
apskričių ir savivaldybių administracijų, Lietuvos tautodailininkų
sąjungos skyrių ir, žinoma, pačių meistrų nusiteikimą, leido
patirti nuoširdaus bendradarbiavimo džiaugsmą, o, svarbiausia,
dar sykį parodė, kokį didžiulį kūrybinį „užtaisą” turi dažnai tylūs
ir kuklūs mūsų krašto žmonės, kiek tarp jų ryškių individualybių.
Smagu, kad jų akiratyje bene visi vertingiausi lietuvių tradicinio
meno žanrai.
Regioninės parodos bei susiformavusi respublikinė ekspozicija iš dalies liudija, kad svaresni tebėra skulptorių ir tapytojų
darbai. Tai ne tik ir sovietmečiu nenutrūkusių tradijų, jų ryškaus
suklestėjimo, sutapusio su UNESCO kryždirbystės pripažinimu
tarp pasaulio nematerialaus paveldo vertybių, pasekmė, bet ir dėl
to, kad yra konkursų (L. Šepkos, A.Varno, L. Meškaitytės, K. Šimonio), kurie skatina šių šakų raidą. Taikomosios dailės raiškos
regimai neįtakoja tiksliniai renginiai, ji daugiausia yra tapusi
mugių menu, kurio asortimentą ir lygį lemia pirkėjo skonis. Vis
dėlto matyti ir tam tikrų šakų, jų tradicijų įvairovės, meistriškumo
atgimimas – tai pasakytina apie tekstilę, kurios raidą pastebimai
skatina augantis visaverčio tautinio kostiumo poreikis.
Žinoma, ypatingas vaidmuo šiame kontekste tenka liaudies
meistrui. Nuo jo darbų meninio lygio, ryšių su paveldėtomis
tradicijomis priklauso ir tų visai šalies kultūrai svarbių liaudies
meno šakų likimas. Be to, šiandien liaudies meistras yra tas
žmogus, kurio darbai daro įtaką visuomenės meniniam skoniui,
tradicijų suvokimo formavimui.
Norėtųsi tikėti, kad jam bus svarbi įsteigta nominacija, o
siekis savo rankose laikyti AUKSO VAINIKĄ suteiks papildomų
paskatų kiekvienam kūrybos galiomis apdovanotajam. Be to,
manytina, kad nominacija atkreips visuomenės dėmesį į tikrąsias
liaudies meno vertybes, dinamiškesne padarys dabartinės liaudies
dailės raidą ir, kiek įmanoma, kreips ją unikalių mūsų krašto
tradicijų linkme.
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ALYTAUS APSKRITIS
Saulius LAMPICKAS

/Alytus/

Gimė 1962 m. Pakruojo rajone, Rozalimo miestelyje.
Drožti pradėjo 1989 m. ir po poros metų surengė pirmą
parodą.
Tautodailininkų sąjungos narys, Respublikinio prakartėlių konkurso, L. Šepkos premijos laureatas (2000 m.).
Yra surengęs keletą personalinių parodų, dalyvauja
respublikinėse liaudies meno parodose.
2005 m. pripažintas geriausiu apskrities liaudies
meistru.

respublikinė konkursinė liaudies meno paroda

Rūta INDRAŠIŪTĖ

/ Varėnos r. /

Gimė 1966 m. Vilniuje. Keramikė, tautodailininkų
sąjungos narė, nuo 1985 m. surengė 7-ias autorines parodas. Savo kūrinius eksponavo Lietuvoje, Čekijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Rusijoje,
Olandijoje, Švedijoje.

Prakartėlė (2001 m.), ąžuolas, h-70 cm

Tėviškė (2004 m.)
ąžuolas, h-100 cm

Kristaus gimimas (2004 m.), ąžuolas, h-80 cm

Žydintis angelas (200 m.)
ąžuolas, h-105 cm

Švilpukai, molis, glazūra

Adomas ir Ieva (2004 m.), ąžuolas, 100x70
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Kauno apskritis
Elena KNIŪKŠTAITĖ

/ Kaišiadorių r. /

respublikinė konkursinė liaudies meno paroda

Antanina DIDŽGALVIENĖ

/ Kaunas /

Gimė 1950 m. Kretingos rajone. 1971 m. Vilniaus technologijos technikume įgijo fotografijos
specialybę. Gyvena ir kuria Rumšiškėse. Dalyvavo respublikinėse parodose, taip pat Paryžiuje
(1986 m.), Vengrijoje (1988 m.), surengė keletą
personalinių parodų. 1982 m. apdovanota Kultūros
ministerijos premija. 2004 m. tapo A. Varno premijos laureate.
1984 m. įtraukta į pasaulio primityviosios dailės
enciklopediją.

Šventoji Morta ir Margarita
(2000 m.)
dr., al., 160x90

Madona su pienių vainiku
(2001 m.)
dr., al., 100x85

Gimė 1920 m. Gyvena Kaune. Audėja parodose dalyvauja nuo 1962 m.
Surengė 10 autorinių parodų.
Juostų audimo išmoko dar vaikystėje tradiciniame Dzūkijos kaime. Jos
audiniai iki šiol išlaikė būdingus Užnemunės Dzūkijos bruožus, pasižymi
puikiu tradicinės ornamentikos bei kolorito perteikimu.
Kultūros ministerijos premijos laureatė.

Šv. Pranciškus
(2005 m.)
dr., al., 120x105

Angeliukas poilsiauja
(2005 m.)
dr., al., 150x90

Angeliukas tarp žalumynų
(2002 m.)
dr., al., 100x90

Juostos, vilna, medvilnė
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Klaipėdos apskritis
Vytautas GALDIKAS

/ Palanga /

respublikinė konkursinė liaudies meno paroda

Emilija ČERNECKIENĖ

Gimė 1915 m. Skuodo rajone. Audėjos amato
išmokė močiutė, buvusi visoje apylinkėje žinoma
audėja. Nuo 1958 m. Emilija pradėjo dirbti „Dailės” kombinate namūdininke. 1988 m. Audėjų
dieną Panevėžyje E. Černeckienė buvo vainikuota audėjų audėjos karūna. 1992 m. jai paskirta
P.Galaunės premija. Jau dešimtą dešimtį pradėjus
audėja staklėse mikliai darbuojasi ir šiandien.

Gimė 1928 m. Palangoje. Mokėsi
Telšių dailiųjų amatų mokykloje keramikos, buvo pradėjęs studijuoti ir
Dailės institute (dabar akademija).
Nuo jaunystės turėjo daug aistrų:
metalo liejiniai, gintaras, varikliai,
laikrodžiai, sprogmenys, bet ištikimas liko tapybai. Mėgsta tapyti figūrines kompozicijas istorine tematika,
peizažus.
Dalyvavo daugelyje parodų įvairiuose šalies miestuose.

Lovatiesės, vilna, medvilnė, linas

Po gaisro (2003 m.)
al., kart., 93x120. 2)
Priemiestis (2005 m.)
al., kart., 93x120
Kelias į malūną (2005 m.)
al., kart., 91x117. 5)
Autoportretas (2002 m.)
al., kart., 87x137
Kelias tėviškėn (2001 m.)
al., kart., 91x117
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/ Palanga /
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Marijampolės apskritis

respublikinė konkursinė liaudies meno paroda

Elena RUZGIENĖ

Valė BABINSKIENĖ

/ Šakiai /

Gimė 1921 m. Šakių rajone. Tapyti pradėjo tik išėjusi
į pensiją. Dailės niekur nesimokė – tapė žiūrėdama
į gamtą. Nuo 1989 m. dalyvauja respublikinėse parodose.
Yra tautodailininkų sąjungos narė.

Gimė 1936 m. Vilkaviškio rajone. Audimą perėmusi
tradiciniu būdu iš savo mamos, audžia lovatieses,
rankšluosčius, kitus tradicinius naminius audinius.
Šiuo metu yra viena iš labiausiai prityrusių
Suvalkijos audėjų, ypač plačiai žinoma regione kaip
geriausia kaišytinių prijuosčių meistrė.

Smūtkelis (2001 m.), dr., al., 60x50
Rudens vakaras (2000 m.), kart., al., 63x42
Lukšių miestelis (2000 m.), kart., al., 63x42
Sodyba tarpmiškėj (2004 m.), dr., al., 65x42
Tėviškėlė (2003 m.), kart., al., 63x42

Prijuostės, medvilnė, vilna
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/ Vilkaviškis /
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Panevėžio apskritis
Rimantas ZINKEVIČIUS

/ Ukmergės r. /

Gimė 1956 m. Ukmergėje. Medžio drožimo ir dailės
mokėsi Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikume.
Parodose dalyvauja nuo 1975 m. Daug kryžių, koplytstulpių ir skulptūrų sukūrė ne tik Lietuvoje, bet ir Vengrijoje, Švedijoje, Belgijoje, Danijoje, JAV.
Tautodailininkų sąjungos narys.

respublikinė konkursinė liaudies meno paroda

Dalia BERNOTAITĖ

Gimė 1960 m. Vilniuje. 1983 m. baigė Vilniaus
universitetą ir įgijo informatikos specialybę.
Austi mokėsi Tautinio kostiumo klube Vilniuje.
Nuo 2002 m. gyvena ir audžia Anykščių rajone,
Niūronių kaime. Labiausiai mėgsta austi lovatieses tradiciniais raštais. Parodose dalyvauja
nuo 2004 m. Yra tautodailininkų sąjungos narė.

Eglė žalčių karalienė (2005 m.) ąžuolas, h - 156
Betliejus (2004 m.), ąžuolas, 130 x 65
Rūpintojėlis (2004 m.), ąžuolas, h - 50
Betliejus (2004 m.), ąžuolas, h - 94
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/ Anykščių r. /

Lovatiesės, vilna, medvilnė
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Šiaulių apskritis
Elena ADOMAITIENĖ

/ Akmenė /

respublikinė konkursinė liaudies meno paroda

Sigita MILVIDIENĖ

/ Šiauliai /

Gimė 1930 m. Gyvena Akmenėje. Nuo 1982 m.
dalyvauja parodose. Tapybos darbai yra eksponuojami visose reikšmingesnėse Šiaulių krašto
respublikinėse ar tarptautinėse parodose. 1992 m.
pelnė Lietuvos kultūros ministerijos P. Galaunės
premiją. 1993 ir 1996 m. tapo respublikinės
A. Varno tapybos konkurso laureate.
Yra tautodailininkų sąjungos narė.

Pavasario sūpynės (2004 m.), dr., al., 72x99
Čia mano žąsys (2005 m.), dr., al., 65x92
Samagonščikai (2001 m.), dr., al., 70x90
Paukščiai išskrenda (1997 m.), dr., al., 58x97
Pauliankos vandens malūnas (1998 m.), dr., al., 50x80
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Gimė 1965 m. Raseinių rajone.
1987 m. baigė Šiaulių pedagoginio
instituto Piešimo, braižybos ir darbų
fakultetą. Juostas dar vaikystėje
išmokė austi mama.
Parodose dalyvauja nuo 1987 m.
Surengė 4-ias autorines parodas.
Yra tautodailininkų sąjungos narė.

Juostos, vilna, medvilnė, linas
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Tauragės apskritis
Laimutė JUZIKĖNAITĖ–
AŠMONAITIENĖ / Jurbarkas /

respublikinė konkursinė liaudies meno paroda

Zofija KURPEIKIENĖ

Gimė 1929 m. Tauragės apskrityje. Austi išmoko
tradiciniu būdu – iš mamos.
Pradėjusi nuo paprastų, nesudėtingų audinių (lininių,
viennyčių), vėliau išmoko ir audė viską, kas paprastai
būdavo audžiama ūkyje: lininius ir vilnonius audinius, milus, drobules.
Ypač gražios lovatiesės, kurios eksponuojamos šioje
parodoje.
Dėl prastos sveikatos nebegalėdama austi, stakles
padovanojo Šilalės krašto muziejui.

Gimė 1936 m. Jurbarke. Dalyvauja respublikinėse,
zoninėse, rajoninėse parodose, surengė keletą personalinių parodų, iliustravo šešis poezijos rinkinius. 1996
ir 2002 m. tapo L. Meškaitytės premijos laureate. Yra
tautodailininkų sąjungos narė.

Miško keliuku 2 (2004 m.), popierius, akvarelė, 50x70
Žiema (2004 m.), popierius, akvarelė, 39x53
Miško keliuku (2004 m.), popierius, akvarelė, 39x55
Prie Kuršių marių (2003 m.), popierius, akvarelė, 37x53
Raistas (2003 m.), popierius, akvarelė, 55x35
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/ Šilalės r. /

Lovatiesės, medvilnė, vilna
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Telšių apskritis
Rūta KAVALIAUSKIENĖ

/ Plungė /

respublikinė konkursinė liaudies meno paroda

Česlovas PEČETAUSKAS

Gimė 1952 m. Kaišiadoryse. 1975 m. Kauno Stepo Žuko
taikomosios dailės technikume įgijo meninio medžio apdirbimo specialybę. Surengė 10 autorinių parodų. Nuo
2000 m. kasmet dalyvauja Hamburgo pasaulio meno
muziejuje rengiamose meno ir amatų demonstravimo
mugėse. 2003 m. tapo L. Šepkos premijos laureate. Yra
tautodailininkų sąjungos narė.

Gimė 1947 m. Kėdainių rajone. Baigęs
Kauno Stepo Žuko technikumą, įgijo meninio
medžio apdirbimo specialybę. Jam
kalvystė – tai šeimos tradicijų tąsa (yra
ketvirtos kartos kalvis). Meistro kūrybos ištakos
– liaudies menas. Surengė keletą personalinių
parodų. Yra tautodailininkų sąjungos narys.

Koplytstulpio viršūnė (2004 m.)
geležis, h-72 cm
Stogastulpio viršūnė (2005 m.)
geležis, h-100 cm
Antkapinis kryžius (2005 m.)
geležis, h-124 cm
Miško dvasia (2004 m.), liepa, akriliniai dažai, h - 90 cm
Barbora Radvilaitė (2005 m.)
liepa, akriliniai dažai, h - 100 cm

Antkapinis kryžius koplytėlė (2004 m.),
geležis, h-128 cm
Žvakidė vienai žvakei (2005 m.)
geležis, h-106 cm

Anastazija (skiriu močiutei) (2005 m.)
liepa, akriliniai dažai, h - 100 cm
Be sparnų (2005 m.), liepa, akriliniai dažai, h - 110 cm
Prie alyvų (2004 m.), liepa, akriliniai dažai, h - 80 cm
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/Mažeikiai/
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Utenos apskritis
Odeta TUMĖNAITĖ-BRAŽĖNIENĖ

respublikinė konkursinė liaudies meno paroda

/ Utena /

Vytautas VALIUŠIS

Gimė 1950 m. Utenos rajone. Tai trečios kartos
puodžius, keramikos meistras. Nuo 1980 m. dalyvauja tarptautinėse, respublikinėse, rajoninėse
parodose, keramikų simpoziumuose. Yra surengęs per 20 personalinių parodų. 2000 m. Leliūnų
miestelyje įkūrė keramikos muziejų, kuriame
eksponuojami daugiau kaip 2,5 tūkstančio
eksponatų.

Gimė 1964 m. Rokiškio rajone. 1983 m. pradėjo
kurti karpinius, piešinius tušu ir dalyvauti parodose. Surengė per 10 personalinių parodų Lietuvoje ir JAV, išleido 13 autorinių proginių atvirukų.
Dalyvauja tarptautinėse ekslibrisų ir miniatiūrų
parodose. 1999-2000 m. paskirta Aukščiausio
laipsnio valstybės stipendija. Yra tautodailininkų
sąjungos narė.

Vandens nešėja iš ciklo “Aukštaitijoje” (2003 m.), lino raižinys, 50x60
Pavasario angelas (2005 m.), lino raižinys 50x60
Ganykloje iš ciklo “Aukštaitijoje” (2003 m.), lino raižinys, 50x60
Verbos (2004 m.), lino raižinys, 50x60
Dviese (2005 m.), lino raižinys, 50x60
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/Utenos r./

Keramika, molis, glazūra

25

Vilniaus apskritis
Vanda UMBRASIENĖ

/ Elektrėnai /

respublikinė konkursinė liaudies meno paroda

Jadvyga KUNICKA

/ Vilniaus r. /

Gimė 1929 m. Vilniaus rajone. Jau vaikystėje
mėgo piešti, pildyti iš molio, karpyti iš popieriaus. Iš mamos išmokusi daryti popierines ir
sausų gėlių verbas, šeimos tradicijas tęsia –
kuria vis įdomesnių formų, raštų ir ornamentų,
įvairiausių dydžių verbas, plėtoja verbų
rišimo stilių. Nuo 1986 m. yra tautodailininkų
sąjungos narė. Jos verbos eksponuotos
Belgijoje, Amerikoje, Meksikoje, Japonijoje,
Šveicarijoje, Lenkijoje ir daugelyje kitų šalių.
Meistrė savo šeimos tradiciją perduoda dukrai
ir vaikaičiams.

Gimė 1949 m. Trakų rajone. Nuo 1991 m. yra tautodailininkų sąjungos narė. Surengė 5 personalines parodas, aktyviai dalyvauja zoninėse ir respublikinėse
parodose. Pastaruosius du dešimtmečius dirba monumentaliosios skulptūros srityje. Dalyvavo tarptautiniuose medžio drožėjų simpoziumuose Lietuvoje,
Austrijoje, Lenkijoje, Vokietijoje.

Marija (2005 m.), ąžuolas, h - 130 cm
Paukščių valdovas (2005 m.)
ąžuolas, h - 100 cm
Varteliuose (2005 m.)
ąžuolas, h - 90 cm
Kristus tarp gėlių (2005 m.)
liepa, akriliniai dažai, h - 60 cm
Sulūžęs trimitas (2005 m.)
ąžuolas, h - 110 cm
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Verbos (2005 m.)
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AUKSO VAINIKAS 2005

regioninių

ALYTAUS APSKRITIS

TAURAGĖS APSKRITIS

II vieta		

Algirdas JUŠKEVIČIUS (medžio skulptūra), Varėna
Juzė GRIGIENĖ (audiniai), Varėnos rajonas

II vieta		

Edmundas MAŽRIMAS (grafika), Tauragė
Petronėlė OLENDRIENĖ (audiniai), Tauragė

III vieta 		

Juozas VIDEIKA (medžio skulptūra), Jurbarkas
Audronė LAMPICKIENĖ (margučiai), Alytus

III vieta		

Antanas KAZLAUSKAS (medžio skulptūra), Tauragė
Vaidilutė JANČAITĖ (sodai), Šilalės rajonas

turų II ir III vietų laureatai

KAUNO APSKRITIS

TELŠIŲ APSKRITIS

II vieta 		

Alfonsas TERESIUS (medžio skulptūra), Kauno rajonas
Zita RIESTIENĖ (sodai), Kaunas

II vieta		

Kazimieras STRIAUPA (medžio skulptūra), Plungės rajonas
Adolfina VAITKEVIČIENĖ (pynimas iš vytelių), Mažeikiai

III vieta		

Antanas JUSEVIČIUS (medžio skulptūra), Kaunas
Rasa KLINGAITĖ (tekstilė, lėlės), Kaunas

III vieta		

Sigitas JAGMINAS (medžio skulptūra), Telšių rajonas
Jadvyga BULAUSKIENĖ (margučiai), Telšiai

KLAIPĖDOS APSKRITIS

UTENOS APSKRITIS

II vieta		

Giedrius VENCKUS (medžio skulptūra), Palanga
Teresė ŽULKIENĖ (audiniai), Palanga

II vieta		

Anelė ARAMINIENĖ (medžio skulptūra), Utena
Aldona KARPAVIČIENĖ (sodai), Zarasai

III vieta		

Albertas ŽULKUS (medžio skulptūra), Palanga
Ona Gražina UMBRASIENĖ (juvelyrika), Palanga

III vieta		

Gita JUŠKĖNIENĖ ( karpiniai), Utena
Valė ŠABLINSKIENĖ (audiniai), Zarasai

MARIJAMPOLĖS APSKRITIS

VILNIAUS APSKRITIS

II vieta		

Zenonas SKINKYS (medžio skulptūra), Vilkaviškis
Kazimieras BARIŠAUSKAS (juvelyrika), Marijampolė

II vieta		

Veronika JUODAGALVYTĖ (tapyba), Vilnius
Vita BABIČIENĖ (juostos), Vilnius

III vieta 		

Raimondas BLAŽAITIS (medžio skulptūra), Vilkaviškis
Marija DANILAITIENĖ (audiniai), Vilkaviškis

III vieta		

Klaidas NAVICKAS (karpiniai), Vilnius
Elena JABLONSKAITĖ (audiniai), Švenčionys

PANEVĖŽIO APSKRITIS
II vieta		

Jonas TVARDAUSKAS (medžio skulptūra), Anykščiai
Virgilijus Kazimieras GALIAUSKAS (kalvystė), Panevėžys

III vieta		
		

Stanislovas JANUŠAS (medžio skulptūra), Panevėžys
Gvidas VILYS (juostos), Panevėžys

ŠIAULIŲ APSKRITIS
II vieta 		

Edmundas GAUBAS (medžio skulptūra), Radviliškis
Regina MATAITIENĖ (keramika), Šiaulių rajonas

III vieta		

Petronėlė JONAITIENĖ (tapyba), Pakruojo r. Linkuva
Pranciškus VEISAS (kaukės), Akmenės rajonas
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