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PARODA

Dovanų atvežė...
Vilniaus senamiestį
Laima STONKUVIENĖ

Kretingos muziejuje eksponuojama tautodailininko,
Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijos laureato Alfonso Sereikos tapybos darbų paroda.
Tai, kaip sako pats menininkas, dovana miestui už jo
kūrybos įvertinimą.

Alfonsas Sereika kretingiškius kviečia bent neakivaizdžiai paklaidžioti
Vilniaus senamiesčio gatvelėmis.

Radviliškio rajone, Dotiškių
kaime, gimęs menininkas Kretingoje gyvena nuo 1969 metų.
2003-aisiais tapo Lietuvos tautodailininkų sąjungos nariu.
Jo tapyba, kaip, pristatydama
parodą, teigia muziejaus Dailės
skyriaus vedėja Danutė Šorienė,
natiurmortai, peizažai, širdžiai
brangūs istoriniai šimtamečiai
statiniai. „Labiausiai Alfonsas
Sereika mėgsta tapyti aliejiniais
dažais. Anot tapytojo, aliejinė
tapyba jam yra patraukli pirmiausia tuo, kad darbą galima
pataisyti. Toks darbas yra ilgalaikis, nebijo saulės, – sako D.
Šorienė. – Vilioja ir galimybė
maišyti spalvas, sluoksniuoti
dažus. Ši technika tinkama kuriant didelės apimties darbus,
o tokie menininkui ir yra patys
mieliausi“.
A. Sereikos kūriniai buvo
eksponuojami bendrose tautodailininkų parodose Vilniuje,
„Arkos galerijoje“, LDM Radvilų rūmų muziejuje. Tapytojas surengė keletą personalinių
parodų Klaipėdoje, Palangoje,
Kretingoje, Radviliškio rajone
esančiame Sidabrave. Už reikšmingas personalines parodas
bei etninės kultūros puoselėjimą šiais metais tautodailininkui
įteikta Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premija.
Nuo 2012-ųjų A. Sereika su
žmona Elena žiemas leidžia Vilniuje, į Kretingą grįžta tik vasarą. „Vilnius man visada buvo
labai artimas miestas, visada

„Švyturys“
Kretingos rajono laikraštis
Leidžiamas nuo 1944 m. gruodžio 25 d.,
nepriklausomas nuo 1990 m.
Steigėjas ir leidėjas UAB „Švyturio laikraštis“

J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretinga, el. p.: svyturiolaikrastis@gmail.com, www.svyturio.info
Redaktorė
Laima Stonkuvienė
Tel.: 8 (445) 51205, mob. 8 615 78 316.

Korespondentai
Rasa Gedvilaitė
Tel. 8 648 11717
Diana Jomantaitė
Tel. 8 648 11977
Fotografas
Gintautas Macius

Skelbimų ir reklamos skyrius:
Pardavimų vadybininkė
Aldona Grušienė
Tel./faksas: 8 (445) 51045;
mob. 8 605 19300;

„Švyturys“ vykdo Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „Ant Akmenos krantų“.

Sostinės širdis – Katedra.

kvepėjo, – „Švyturiui“ aiškindamas, kodėl parodyti kretingiškiams atvežė būtent sostinės
senamiesčio vaizdus, šmaikštavo A. Sereika. – Praėjusią žiemą
savo jausmus šiam miestui nusprendžiau išlieti ant popieriaus.
Nutapiau 12 Vilniaus senamiesčio bažnyčių. Sužinojęs, jog esu
tarp kandidatų, kuriems bus
įteikta Savivaldybės kultūros ir
meno premija, sugalvojau už
tai atsidėkoti paroda, „šviežius“
paveikslus atvežiau į Kretingą.
Prie vieno tapomo objekto ėjau
po kelis sykius, apžiūrėjau iš
visų pusių, vaizdą „dėjau“ į galvą, grįžęs taisiau, kas ne taip. Pavyzdžiui, kol nutapiau Katedrą,
jos net 10 kartų važiavau žiūrėti.
Tikiuosi, kad paveikslai kretingiškiams patiks“.
A. Sereikos darbų paroda
Kretingos muziejuje bus eksponuojama iki rugpjūčio 7 dienos.
Spausdino UAB „Vakarų spaustuvė“
Vytauto g. 161, Kretinga
Laikraštis leidžiamas du kartus per
savaitę: trečiadieniais ir šeštadieniais.
Tiražas 3750 egz. per savaitę.
Už reklamos ir skelbimų turinį redakcija neatsako. Straipsnių autorių nuomonė gali nesutapti su redakcijos nuomone. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami.

