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Kiekvienas darbas pasakoja savo istoriją...
Laima STONKUVIENĖ

Kretingos muziejuje įvyko jau trečias Dvarų meno festivalio „Mėnuo
su žvaigžde čia būti norėjo“ renginys
– atidaryta keturių kraštiečių menininkų kūrybos darbų paroda. Joje,
anot parodą rengusios muziejaus Dailės skyriaus
vedėjos Danutės Šorienės, savo darbus eksponuoja
labai skirtingi, daugiau ar mažiau Lietuvoje bei už
jos ribų žinomi kraštiečiai menininkai, užsiimantys
tapyba ir juvelyrika.

Išskirtinę Julijai Griežytei-Correia dieną kartu buvo vyras Džordžas ir sūnus Adamas.

Julijos Griežytės-Correia darbai, anot parodos lankytojų, šviesūs, šilti,
kvepiantys jūra.

Nuskambėjus dainai, kurią
atliko Dvaro menų festivalio
meno vadovė Šarūnė Petruškevičienė, muziejaus direktorė
Vida Kanapkienė pasidžiaugė,
jog kraštiečiai menininkai atsiliepė į kvietimą, kad jų darbai
šildys muziejaus lankytojus.
„Tiems menininkams, kurie negalėjo dalyvauti parodos atidaryme, siunčiame oro bučinius,
o štai Julijai Griežytei-Correia,
kuri šiandien yra su mumis,
noriu pasakyti, jog ji gimė po
laiminga žvaigžde – tam, kad
apie juos būtų rašoma specialiuose leidiniuose, menininkai
kuria dešimtis metų, o Julija
Dvaro menų festivaliui skirtame
leidinyje pristatoma surengusi
vos pirmą parodą, – juokėsi direktorė. – Tačiau jos darbai itin
džiugina, nes labai šilti, gaivūs,
dvelkia jūra, akmenukai, rodos,
tik ką iš jos išlipę. Linkime Julijai didelės sėkmės tolesniame
kūrybos kelyje“.
Kad jaunos menininkės
darbai išties įspūdingi, pritarė ir tautodailininkė Laimutė
Grigaitienė. „Žinant, kad Julija
laiko kūrybai randa augindama
vaikelį, lieka tik stebėtis, kiek ji
turi kantrybės – iš smulkučių
karoliukų suverti tokio grožio
vėrinius! Darbas kruopštus, bet
ir rezultatas tikrai stulbinantis“,
– pagyros žodžių Julijai negailėjo L. Grigaitienė.
Julija Griežytė-Correia gimė
Palangoje, tačiau dalį mokyklinių metų praleido Kretingoje,

mokėsi J. Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje. Baigė vizualinio dizaino studijas Vilniaus
dailės akademijos Klaipėdos
ADF. Julijos kūryba – tai tapyba, skaitmeninė grafika, skulptūra. Daugiausiai laiko skiria
juvelyrikai, kiekvienas darbas,
sukurtas biserio karoliukų vėrimo technika, anot autorės, pasakoja savo istoriją ir skleidžia
skirtingą energiją. „Visada norėjau išreikšti save, dabar tam
turiu puikiausią galimybę. Daug
kartų keičiau pomėgius, bet jie
visada buvo susieti su kūryba,
– šypsojosi Julija. – Ji susideda
iš skirtingų meno sričių darbų
nuo realistinio portreto iki tapybos, skaitmeninės grafikos ir
skulptūros. Kažkada labai patiko karoliukų medžiai, dabar

– juvelyrika iš karoliukų. Kiekvienas darbas turi savo istoriją,
nes karoliukai parvežti iš įvairių
šalių. Pavyzdžiui, dovanų buvau
gavusi vėrinį, parvežtą iš Indijos. Tačiau jis ėmė ir sutrūko, aš
tuos medžio karoliukus panaudojau kurdama apyrankę“.
Julija atviravo į šį užsiėmimą žiūrinti labai rimtai. Galvoja
apie žmogų, kuriam jos vėrinys
ar apyrankė atiteks, nes tiki, jog
su darbu kitam galima perduoti
gerą energiją. „Stengiuosi, kad
mintys, kurios galvoje sukasi
dėliojant karoliukus, būtų pozityvios, šviesios, ramios. Tada
taip pat gerai jausis ir tas žmogus, kurio kaklą ar ranką puoš
mano dirbinys. Kiekvienam papuošalui net pavadinimus turiu
sukūrusi“, – pasakojo Julija.
Anot jos, sudėtingesniam vėriniui sukurti, o raštai ir deriniai
– originalūs, jos pačios sugalvoti, prireikia 3-4 dienų, taip vadinamoms gyvatėlėms užtenka ir
dienos. „Buvo laikas, kai galvo-

jau, jog būtinai turiu pasirinkti
vieną meno sritį, dalimis neišsibarstyti. Tačiau dabar žinau, jog
skirtingų meno sričių darbai yra
mano pliusas. Nusibodus vienai
sričiai, galiu imtis kitos, ir tai
man teikia didžiulį malonumą“,
– atviravo Julija.
Parodoje eksponuojami trijų
dailininkų darbai. Kretingoje gimęs tapytojas Antanas Razmus
gyvena Vilniuje. Per 34 darbo
Kultūros ir sporto rūmuose metus sukūrė ir įgyvendino daug
stenografinių projektų koncertams, įvairiems renginiams.
Nuo 1991 m. daugiau laiko skiria tapybai, yra surengęs keletą
personalinių parodų įvairiose
šalies vietose.
Kitas kretingiškis, Robertas

Šorys, daugiau kaip 20 metų
gyvena ir kuria Maskvoje. Menininkas kuria savo sugalvota
technika – piešia pastele ant
drobės. R. Šorys surengė ne vieną parodą ne tik Lietuvoje, Rusijoje, bet ir Graikijoje, Anglijoje.
Trečias tapytojas kraštietis,
kurio darbais galės pasigrožėti
muziejaus lankytojai, Alfonsas
Kostas Šimkus jau iškeliavęs
Anapilin. Jis gyveno ir dirbo
dailės mokytoju Vilniuje. Kretingos muziejuje saugomi 57 jo
tapybos darbai, 3 paveikslus įsigijo Lietuvos dailės muziejus, 2
paveikslai papildo Lietuvos dailininkų sąjungos fondą.
Kraštiečių tapybos ir juvelyrikos paroda veiks iki lapkričio
24 dienos.

Kraštiečių parodoje eksponuojami trijų dailininkų – Antano Razmaus,
Gintauto Maciaus nuotr.
Alfonso Šimkaus ir Roberto Šorio paveikslai.
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