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Kretingos gimtadieniui – neįprastas akcentas
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Diana JOMANTAITĖ

Kretingoje kiekvienas žino, jog mieste yra trys tvenkiniai. Tačiau 763-iojo Kretingos gimtadienio proga pačioje miesto širdyje „atsivėrė“ naujas ir apgaulingas vandens telkinys – po jį galėjai pabraidyti, pasidaryti nuotrauką ir nė kiek nesušlapti kojų.
Šiemet miesto šventė ir šv. Antano atlaidai turėjo ne vieną naują akcentą bei sumanymą. Vienas
jų – 3D piešinys Rotušės aikštėje.
Jį kretingiškiams padovanojo menininkas iš Šilutės Saulius Gudelevičius, 3D paveikslus piešiantis ne
tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.
Menininkas keletą dienų iki
šventės plušo Rotušės aikštėje –
ant grindinio pamažu ryškėjo
melsvi tvenkinio kontūrai, netrukus išdygo vandens augalai, plaukioti pradėjo antys. 3D piešinys
išpieštas taip, kad iš tam tikros
perspektyvos žvelgiant į kūrinį atrodo, jog išties tyvuliuoja vanduo,
styro nendrės ar sustingusi tupi
antis.
„Nupiešti 3D paveikslą mane
pakvietė Kretingos rajono savivaldybės Kultūros skyriaus darbuotojos. Jos man papasakojo
legendą apie Kretingos vardo kilmę, vežimu važiavusį ūkininką ir

Saulius Gudelevičius plušo keletą dienų, kad kretingiškiai ir Kretingos
miesto svečiai pasigrožėtų naujovišku šventės akcentu – 3D paveikslu.

Žvelgiant iš tam tikros perspektyvos, 3D paveikslas sukuria realybės pojūtį.

jo žmoną. Todėl seną vežimo ratą
pasirinkau kaip miesto simbolį bei
įkomponavau į piešinį. Vandens
telkinį piešti nusprendžiau ne atsitiktinai. Mieste, kur nemažai
mūrinių pastatų, betono, gyvosios
gamtos niekada nebus per daug.
Todėl aikštės betoną nusprendžiau
pagyvinti vandens telkiniu“, – su-

Kretingos gimtadienio išvakarėse
išskubėjo į Kauną vykdyti naujo
užsakymo ir sumanymo.
„Lietuvoje esu nupiešęs ne vieną
3 D paveikslą – jų būta Juodkrantėje, Vilniuje, Šilutėje, Jonavoje,
Visagine. Taip pat ir užsienyje –
Latvijoje, Estijoje, Rusijoje“, – vardino S. Gudelevičius.

manymą atskleidė S. Gudelevičius.
Šalia piešinio menininkas pažymėjo ir pėdas, ant kurių atsistojus
paveikslas žiūrėjosi geriausiai. Šis
miesto šventės akcentas traukė
ir mažų, ir didelių dėmesį, buvo
įamžintas ne vienoje nuotraukoje.
Pats autorius savo kūrinio populiarumo šventėje nebepamatė –

Jis save vadina savamoksliu
menininku – susižavėjęs 3D technika, šilutiškis daug domėjosi ir
piešti išmoko pats. Menininkas
tik apgailestavo, jog 3D paveikslai
laikini, išliekantys tik fotografijoje
– mat ant grindinio ar sienų piešiama akrilo dažais, kuriuos per
laiką nuplauna lietus.

Kūlupėniškiai paminėjo Bibliotekų metus Vasara pražydo bijūnais

Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Kūlupėnų filialo iniciatyva KūlupėVisus Kretingos muziejaus lankytojus pasitinka įspūnų vaikai ir jų tėveliai buvo pakviesti prisiminti vaikams skirtą Tarptautinę vaikų gy- dingos bijūnų puokštės. Tradicinę parodą „Bijūnų žiedais
nimo dieną ir paminėti Bibliotekų metus. Šventė buvo tarsi dar viena pasaka, skirta pražydo vasara“ parengė Gamtos skyriaus vedėja Jurgita
70-čiai bibliotekoje skaitančių vaikų.
Tertelienė. Bijūnų kompozicijas kūrė muziejaus darbuotojos Birutė Drungilienė ir Edita Jurevičienė.

Šventės dalyviams parodytas spektaklis K. Binkio „Baltas vilkas“.

Pievelėje surengėme garsinį skaitymą. Skaitėme K. Binkio eiliuotą
pasaką „Baltas vilkas“. Vaikus aplankė pasakos herojai, apsitaisę ryškiaspalviais rūbais. O kad pasaka
būtų dar stebuklingesnė, mažieji dainorėliai ir šaunieji muzikantai savo

„Švyturys“

dainomis ją paįvairino.
Mūsų buvo pilna pievelė: dainuojančių, šokančių, vaidinančių ir
siaučiančių. Seniūnė Rita Lubienė
pasveikino mažuosius, pasidžiaugė
švente ir vaikus apdovanojo saldumynais. Bendruomenės pirmininkė

Jūratė Mačernienė perdavė linkėjimus ir mažiesiems dovanų paliko
pirmųjų vasaros uogų – braškių.
Už pagalbą rengiant šventę dėkojame Jovitai Rimkuvienei, puikiai
rašytinį žodį perteikusiai Irinai Zubienei, dainininkus šventei parengusiai Giulnarai Poloneičik. Turime
tokį didelį būrį mažųjų gyventojų,
leiskime jiems skaityti naują pasaką,
mokykime bendrauti. Iki kitų susitikimų.
Vilija MACIENĖ
Bibliotekininkė

Šios gėlės Kretingos muziejaus
dvaro parke pradėtos sodinti
2000-aisiais. Pirmieji bijūnų gėlynai suformuoti 2007 metais, o
šiuo metu Dvaro parką puošiantieji – 2014 metais.
Kretingos muziejaus gėlynuose iš viso yra pasodinti 184 kelmai 17 rūšių bijūnų.
„Švyturio“ inf.
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