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Meilę tėvynei išreiškia
potėpiais drobėje
Laima STONKUVIENĖ

Šv. Antano atlaidų dieną Kretingos rajono kultūros
centre atidaryta paroda „Lietuvos istorija drobėse“,
kurioje savo darbus – tapytus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovus, istorinius įvykius, įprasmintus
tautinius simbolius ir kt. – pristatė pati autorė Laima
Tubelytė-Kriukelienė.

Už įspūdingą unikalių darbų parodą Utenos krašto menininkei Laimai
Tubelytei-Kriukelienei dėkojo Savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja
Dalia Činkienė ir Kretingos kultūros centro direktorius Pranas Razmus,
pasidžiaugę aukštaičių ir žemaičių bendryste.

Užs. Nr. 155.

Darbai, menantys Lietuvos istoriją
Kretingos muziejaus Parodų salėje eksponuojama paroda „Lietuvos istorijos pėdsakai mene“, kurioje pristatoma daugiau negu dvi dešimtys darbų iš muziejaus vaizduojamosios dailės rinkinio.
„Žmonės meną supranta skirtingai, nes kiekvienas turi savo kriterijus,
pagal kuriuos vertina visą jį supančią
aplinką. Taigi, niekada nerasime vienodos nuomonės nei apie patį meną,
nei apie jo reikšmę žmogui, nei apie
tai, ar jis apskritai yra reikalingas. Tačiau, kaip žmogus meną besuvoktų
ir koks menas žmogų bedomintų,
jis vis tiek lavina, paskatina žmogų
suvokti, kad jis turi sielą, jausmus,
suteikia reikšmės gyvenimui. Ir reikia
nepamiršti, kad visas gyvenimas taps
menu, jeigu mokėsime juo džiaugtis.
Juk kūryba – ne projektinė veikla,
atmintinų datų iliustravimas, o kas- Parodoje „Lietuvos istorijos pėdsakai mene“ pristatoma daugiau negu
dieniu darbu ugdomas pašaukimas dvi dešimtys darbų iš muziejaus vaizduojamosios dailės rinkinio.
Aisto Mendeikos nuotr.
ir asmeninis įsipareigojimas Tėvynei“,
– taip parodą ir joje eksponuojamus svarbių įvykių – lūžių momen- kuriuos menininkai įamžino
darbus pristato parodos kuratorė Da- tų visuose istorijos tarpsniuo- savo kūriniais. O istorija, kaip
nutė Šorienė.
se: nuo priešistorės iki dabarti- rašė Antanas Maceina, „būdama
Lietuvos valstybingumo rai- nių laikų. Per amžių gyvenimo vyksmas, kinta nuolatos: viena
(Nukelta į 11 p.)
dą, anot jos, žymi daugybė itin vyksmą ritosi istoriniai įvykiai,
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„Šie kūriniai mintimis mus nuneša į istorinius laikus, prieš žmones, tą istoriją kūrusius, taip ir norisi išsitiesti, pasitempti. Žinoma,
didžiausia pagarba ir menininkei, kuri didelę meilę kraštui perteikė
didinguose paveiksluose“, – iš Utenos krašto atvykusią menininkę
pristatė renginio vedėja Aušrinė Zulumskytė. Ji trumpai priminė L.
Tubelytės-Kriukelienės gyvenimo ir kūrybos kelią. Kupiškio rajone gimusi ir augusi dailininkė šiuo metu gyvena ir dirba Utenoje,
dailės dalykus dėsto kolegijoje. Visą laisvą nuo pedagoginio darbo laiką skiria kūrybiniams ieškojimams: molbertinei ir sieninei
tapybai, grafikai, erdvinėms kompozicijoms. Per daugiau negu 30
kūrybinio darbo metų dalyvavo dešimtyse grupinių dailės parodų
didžiausiuose šalies muziejuose, galerijose, surengė daugybę autorinių parodų.
„Kretingoje esu pirmą kartą, jūsų miestas labai gražus, – prisipažino viešnia. – Internete pasidomėjau ir sužinojau, kad seniai
gyvuojate, šiemet švenčiate jubiliejinę sukaktį. Esu kupiškėnė, bet
labai myliu žemaičius, džiaugiuosi būdama jūsų mieste. Už tai dėkoju Kultūros centro dailininkei Jūratei Jonauskienei. Atvežiau tuos
paveikslus, kokių ji norėjo, o pageidavo karalių, karalienių ir kunigaikščių“.
Istorine tema, pasak L. Tubelytės-Kriukelienės, yra sukūrusi
daugiau negu 90 darbų, į Kretingą atvežtos 22 mažesnės drobės,
nes didžiąsias būtų buvę per sudėtinga transportuoti ir eksponuoti Kultūros centro erdvėse. Parodos lankytojai pamatys „Karalienę
Mortą“, „Kunigaikštienę Miklausę“, „Kunigaikštienę Danutę-Oną“,
„Karalienę Mortą“, „Karalių Mindaugą“, „Barborą Radvilaitę“ ir kt.
Pasiteiravus, iš kur semiasi istorijos žinių, dailininkė sakė jau
daug metų bendraujanti su archeologu istoriku profesoriumi Eugenijumi Jovaiša. „Ir jo paklausiu, ir internete dabar daug medžiagos
galima rasti. Iliustruoju ir profesoriaus knygas, kuriose kalbama
apie mūsų protėvius – aisčius. Nesu istorikė, bet Lietuvos praeitimi
labai domiuosi – kokie žmonės gyveno, kas ją valdė“, – kalbėjo L.
Tubelytė-Kriukelienė.
Kaip atsirenka, ką tapys, nes Lietuvos istorija turtinga ir įvykių, ir
asmenybių? Atsakydama į šį klausimą menininkė papasakojo, kad
2009–2010 metais ji nutapė 1,7 mx3 m dydžio drobę, vaizduojančią Žalgirio mūšį, vėliau – Oršos mūšį. „Tapant šiuos mūšius, teko
pavaizduoti šimtus vyrų figūrų, jų veidus. Galvoju – vyrų jau per
daug pritapiau, reikia moterų, – juokėsi L. Tubelytė-Kriukelienė. –
Atkurti moterų valdovių portretus stengiuosi tiksliai pagal išlikusią
ikonografinę medžiagą, tik ne visų yra. Pavyzdžiui, Barboros Radvilaitės portretų išlikę daug, o štai Lietuvos Didžiojo kunigaikščio
(Nukelta į 11 p.)
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18.30 TV3 žinios. TV3 sportas. TV3 orai.
19.30 „Paslaptinga karalystė“. (N-7).
21.30 „Tai reiškia karą“. (N-14).
23.25 „Trys dienos nužudyti“. (N-14).
01.45 „Kietas riešutėlis. Kerštas su kaupu“.

(N-14) (kart.).
04.00 „Magiškasis Maikas“. (N-14) (kart.).

13.05 Klauskite daktaro.
13.58 Keno loto.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva!
16.30 „Seserys“ (N-7).
17.30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų

kalbą).

17.45 2018m. FIFA pasaulio futbolo čempiona-

06.10 Dienos programa.
06.15 „Mano gyvenimo šviesa“ (N-7).
07.30 „Neramūs ir triukšmingi“.
07.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7).
08.55 Rytas su LNK.
10.55 KK2. (N-7) (kart.).
11.25 „Policijos akademija“ (N-7).
12.25 Gyvenimiškos istorijos (kart.).
13.25 TV serialas „Gyvenimo daina“.
14.25 TV serialas „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Nuo... Iki...
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 „Keršto valanda“. (N-14).
22.35 „Mano tobulas gangsteris“. (N-14).
00.30 „Ryklys robotas“. (N-14).
02.10 „Itališkas apiplėšimas“. (N-7) (kart.).
04.05 Programos pabaiga.

06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios. Orai. Sportas.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
09.05 „Senis“ (N-7).
10.05 „Štutgarto kriminalinė policija“ (N-7).
10.55 „Komisaras Reksas“ (N-7).
11.40 Stilius (kart.).
12.35 Kas ir kodėl?

tas. D grupė. Nigerija - Islandija.
19.57 Keno loto.
20.00 Panorama.
20.35 Sportas. Orai.
20.43 Loterija „Jėga“.
20.45 2018m. FIFA pasaulio futbolo čempionatas. E grupė. Serbija - Šveicarija.
23.00 „Tvin Pyksas“ (N-14).

06.15 „Viena už visus“ (N-7).
07.25 „Prokurorų patikrinimas“ (N-7) (kart.).
08.35 „44-as skyrius“ (N-7) (kart.).
09.35 „Tokia tarnyba“ (N-7) (kart.).
10.30 „Kobra 11“ (N-7) (kart.).
11.35 „Akloji zona“ (N-7).
12.35 „Stoties policija“ (N-7).
13.35 „Prokurorų patikrinimas“ (N-7).
14.50 „44-as skyrius“ (N-7).
15.55 „Tokia tarnyba“ (N-7).
16.50 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 Pavariau. (N-7).
18.30 LKL čempionato rungtynės (numatomos).

Tiesioginė transliacija.

21.00 „Karys“. (N-14).
23.00 „Priverstinis kerštas“. (N-14) (kart.).
00.50 „Įkaitai“ (N-14).
01.40 „Karys“. (N-14) (kart.).

06.20 Teleparduotuvė.

06.50 „Kas namie šeimininkas?“.
07.50 Būrėja.
09.00 Sveikinimai.
11.25 „Sunkių nusikaltimų skyrius“ (N-7).
12.20 „Kandisė Renuar“ (N-7) (kart.).
13.30 „Mirtis rojuje“ (N-7) (kart.).
14.40 „Muča Luča“.
15.05 „Skūbis Dū. Paslapčių biuras“.
15.30 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“.
16.00 „Tinginių miestelis“.
16.30 „Būk su manim“.
17.30 „Mano meilės šviesa“.
18.30 „Kandisė Renuar“ (N-7).
19.45 „Mirtis rojuje“ (N-7).
21.00 „Rebeka Martinson. Kol nepraeis tavo

rūstybė“. (N-14).
22.50 „Žmonos maištas“. (N-14).
00.55 „Nusikaltimo vieta - Hamburgas. Dievo
rūstybė“. (N-14).
02.30 „Sunkių nusikaltimų skyrius“ (N-7) (kart.).

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 4kampai.
07.10 Patriotai. (N-7).
08.10 Krepšinio pasaulyje su V.Mačiuliu.
08.40 „Neprijaukinti. Australija“. (N-7).
09.10 „Rojus“ (N-7).
10.15 „Rasputinas“ (N-14).
11.20 „Merdoko paslaptys“ (N-7).
12.25 „Iššūkis“ (N-7).
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ (N-7).
14.55 „Delta“ (N-7).
16.00 Reporteris. Orai.
16.30 Gyvenimo būdas. (N-7).
17.00 „Moterų daktaras“ (N-7).
18.00 Reporteris.
18.42 Keliauk su „Reporteriu“.
18.52 Orai.
18.55 Renovacija.
19.00 „Iššūkis“ (N-7).

ATEIK, PAMATYK, IŠGIRSK

Kretingos kultūros centras

20–30 d. Tautodailininko Alfonso Sereikos tapybos
darbų paroda „Natiurmortai“ Vitražo salėje.
23 d. 21 val. Trumpiausios nakties šventė (Joninės) prie
Kretingos rajono kultūros centro.
24 d. 20 val. Šokių vakaras „Kam per 40“.

Skyriai
1–30 d. Laukžemės atviros jaunimo erdvės dalyvių
fotografijų paroda „Aš ir mano gimtinė“ Laukžemės
skyriuje.
1–30 d. Salantų meno mokyklos Dailės skyriaus mokinių darbų paroda „Tegul liejasi spalvos ir garsai“ Budrių
skyriuje.
21 d. 16 val. Renginių ciklas „Pagaminkime gyvenimo
simbolį“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui,
Raguviškių skyriuje.
22 d. 14 val. Teminė popietė „Sau, tautai, žmonijai“, skirta
Vydūno 150-osioms gimimo metinėms, S. Įpilties skyriuje.
23 d. 17 val. Vasaros šventė „Pašokime rasotoj pievoj...“
prie Lazdininkų skyriaus.
23 d. 18 val. Tradicinė Jokūbavo kaimo šventė „Šiąnakt
laimės žiedais lyja“ prie Jokūbavo skyriaus.
23 d. 18 val. Vasaros šventė „Gražiausius žiedus vainikan Joninių įpinsiu“ kavinėje „Virkštininkų dvaro užeiga“, Vydmantuose.
23 d. 19 val. Joninių vakaras „Kai paslaptys žemuogėm
kvepia...“ prie Kalniškių skyriaus.
23 d. 19.30 val. Joninių šventė „Trumpiausios nakties
paslaptys“ prie Grūšlaukės skyriaus.
23 d. 21 val. Vasaros šventė „Jonvakaris“ prie Rūdaičių
skyriaus.
23 d. 21 val. Joninių šventė prie Kūlupėnų skyriaus.

Salantų kultūros centras, skyriai
22 d. 20 val. Rasos šventė „Žolynuos vasara pražydo“
Atgimimo ąžuolyne Salantuose.
23 d. 20.30 val. Kino filmo „Teris ir užburta aušros karalystė“ peržiūra Juodupėnų skyriuje.

M. Valančiaus viešoji biblioteka
4–29 d. Literatūrinė paroda „Kuo tu, vasara, vardu?“
Vaikų literatūros centre. Moksleivės Emos Kaubrytės keramikos darbų paroda „Magija“.
26 d. 14 val. Vasaros skaitymo skatinimo programa
„Drauge su vėju“ Vaikų literatūros centre.
26 d. 18 val. Mokymai jaunimui „24/12“: komandinės
užduotys ir žaidimai Edukacijos centre.

Filialai

1–28 d. Grūšlaukės mokyklos-daugiafunkcio centro
moksleivių kūrybinių darbų paroda „Vasaros mozaika“
Grūšlaukės filiale.
1–28 d. Rūdaičių bendruomenės fotografijų paroda
„Naujas knygos viršelis“ Rūdaičių filiale.
1–28 d. Emilijos Rogačiovaitės fotografijų paroda
„Žirgas – mano draugas“ Erlėnų filiale.
1–29 d. Birutės Markaitienės karpinių paroda „Dainuoju Lietuvą kaip džiaugsmą...“ Juodupėnų filiale.
1–29 d. Vaikų kūrybos darbų paroda „Atskrido paukšteliai“ Baublių filiale.
1–29 d. Vaikų piešinių paroda „Pasakų personažai“ S.
Įpilties filiale.
1–29 d. Tautodailininkės Laimutės Kasparavičienės tapybos darbų paroda „Aš gyvenu“ Kartenos filiale.
4–28 d. Kraštotyros paroda „Mes čia gyvename“, skirta
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, Šukės filiale.
4–29 d. Birutės Markaitienės karpytų užuolaidėlių paroda „Šimtmečio ženklai“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, Darbėnų filiale.
5–28 d. Vaikų piešinių paroda „Tarp dangaus ir pievos“
Šukės filiale.
12–28 d. Aleksandros Navickienės rankdarbių paroda
„Spalvų žaismas“ Jokūbavo filiale.
13–28 d. Turistinių pažintinių leidinių paroda „Atrask
Kretingos kraštą“ Jokūbavo filiale.
15–29 d. Julijos Paulauskienės mandalų paroda „Vasaros spalvos“ Budrių filiale.
18–29 d. Kristinos Jurkienės fotografijos darbų paroda
„Kūdikystės žaismas“ Baublių filiale.
20 d. 13 val. Vasaros skaitymo maratono „Šimtmečio Lietuvai“ pradžios šventė „Išmatuosiu Lietuvą“ Baublių filiale.
20 d. 13 val. Kūrybinės dirbtuvės „Akmenukų pasakų
diena“ Kalniškių filiale.
20 d. 14 val. Garsiniai vasaros skaitymai vaikams
„Skaitiniai po medžiais“ Jokūbavo filiale.
21 d. 14 val. Kūrybinės dirbtuvės vaikams „Atvirukas
Lietuvai“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui,
Šukės filiale.
21 d. 15 val. Marijos Gripės apysakos „Elvi! Elvi!“ garsinio
skaitymo popietė, skirta švedų vaikų rašytojos Marijos Gripės 95-osioms gimimo metinėms, Juodupėnų filiale.
21 d. 15 val. Edukacinė popietė vaikams „Ant pilkų jūros akmenukų gėlės pražydo“ Budrių filiale.
22 d. 14 val. Edukacinė popietė „Joninių vainikas“
Grūšlaukės filiale.
22 d. 15 val. Popietė vaikams „Vasaros filmas“ Baublių filiale.
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20.00 Reporteris.
20.27 Orai.
20.30 Grilio skanėstai.
21.00 Patriotai. (N-7).
22.00 Reporteris.
22.17 Keliauk su „Reporteriu“.
22.27 Orai.
22.30 „Iššūkis“ (N-7).
23.35 „Gluchariovas“ (N-7).
00.35 „Delta“ (N-7).
01.30 „Neprijaukinti. Turkija“. (N-7).
02.00 „Merdoko paslaptys“ (N-7).
02.45 „Žmogus be praeities“ (N-7).
03.35 „Vienišas vilkas“ (N-7).
04.20 „Merdoko paslaptys“ (N-7).
05.05 „Pasaulis iš viršaus“. (N-7).
05.35 „Geriausios nardymo vietos“. (N-7).
06.00 „Pasaulio turgūs. Stambulas“. (N-7).
06.30 „Nuostabūs pojūčiai“. (N-7).

06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 „Kaunas Jazz 2016“ (kart.).
07.10 „Auklė Mun“ (kart.).
07.25 „Lesė“ (kart.).
07.50 Vienuolynų kelias Lietuvoje.
08.20 Pažvelk į profesiją kitaip (kart.).
08.50 „Nuo gamyklos konvejerio“ (kart.).
09.15 Labas rytas, Lietuva! (kart.).
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.15 LRT studija„Vilniaus knygų mugėje 2018“.

R.Oginskaitės knygos„Gib a kuk. Žvilgtelėk. Pokalbiai Olgos ir Grigorijaus Kanovičių namuose“
pristatymas.
13.00 Stop juosta (su vertimu į gestų k.).
13.30 Stambiu planu (kart.).
14.15 2018FIFA pasaulio futbolo čempionato
apžvalga.
14.45 2018m. FIFA pasaulio futbolo čempionatas. E grupė. Brazilija - Kosta Rika.
17.00 „Auklė Mun“.
17.10 „Lesė“.
17.35 „Nuo gamyklos konvejerio“.

18.00 Mokslo sriuba (kart.).
18.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
19.30 „Ten, kur namai“ (N-7).
20.25 Kultūros teismas.
21.15 „Švarutėlis“. (N-14).
22.45 „Vilniaus festivalis 2017“. Koncertas

„Vidurnakčio saulė“.
00.05 DW naujienos rusų kalba.
00.15 Dabar pasaulyje.
00.45 „Kaunas Jazz 2016“. Ester Rada (Izraelis).
02.05 „Prisilietimas“. (kart.).
03.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis
(subtitruota) (kart.).
03.15 Kultūros teismas. Teisėja S.Matulienė
(kart.).
04.00 „Kultmisijos“. Dokumentinė kultūros
apybraiža (kart.).
04.45 Euromaxx (kart.).
05.15 Panorama (kart.).
05.52 Sportas. Orai.

06.15 Televitrina.
06.30 „Milijonas maiše“ (kart.).
07.10 „Kelio pasaka“ (kart.).
07.20 „Boleko ir Lioleko nuotykiai“ (kart.).
07.30 „Natalija“ (N-7) (kart.).
08.30 „Mažoji nuotaka“ (N-7).
10.00 „Medikopteris“ (N-7) (kart.).
11.05 „Svajonių vasara“. (N-7) (kart.).
12.55 „Šunyčiai patruliai“.
13.25 „Reindžeris Robas“.
13.55 Pasikeisk! (N-7).
14.55 „Medikopteris“ (N-7).
15.55 „Natalija“ (N-7).
16.55 „Aistros vynas“ (N-7).
18.05 „Tikra meilė“. (N-7).
20.00 Labanakt, vaikučiai. „Uoste“.
20.20 „Alavinis kareivėlis“.
20.40 „Šiaip sau“.
20.50 „Boleko ir Lioleko nuotykiai“.
21.00 „Meilės pusiausvyra“. (N-7).
22.50 „Tikra meilė“. (N-7) (kart.).
00.40 „Dingę laiškai“ (N-7).
01.35 TV pagalba (N-7).

Meilę tėvynei išreiškia
potėpiais drobėje
(Atkelta iš 4 p.)

Vytauto seseris Miklausę, Rimgailę ir Danutę-Oną teko tapyti pagal
jų aprašymus, pasitelkti vaizduotę“.
Parodos autorė atviravo dirbtuvės neturinti, tad piešiniai „užkariavo“ vieną buto kambarį. Vasarą, žinoma, tapo lauke. „Dalykas
tas, kad drobės namuose retai būna, jos keliauja po visą Lietuvą. Kai
grįžta, džiaugiuosi taip, tarsi vaikai būtų grįžę. Su savo paveikslais
dažniausiai susitinku per parodų vis kitose šalies vietose atidarymus, o namų sienas puošia gal tik du darbai, kurių niekam nesinori
rodyti“, – juokavo menininkė.
Ji mano, jog ateityje dienos šviesą išvys dar ne vienas paveikslas,
įkvėptas garbingos mūsų tautos istorijos, tačiau vis dažniau imasi
tapyti ne tik istoriniais motyvais: akys krypsta į dangų, žvaigždes,
įkvepia kosmoso tematika, gyvenimo prasmės ir būties temos.
Už didingą parodą L. Tubelytei-Kriukelienei dėkojo Savivaldybės
Kultūros skyriaus vedėja Dalia Činkienė, Kretingos kultūros centro
direktorius Pranas Razmus akcentavę, jog kretingiškiai mielai apžiūrėtų ir kitus menininkės darbus, tad lauks kitų parodų.

Darbai, menantys
Lietuvos istoriją
(Atkelta iš 4 p.)

karta pakeičia kitą, vienas pasaulėvaizdis stoja kito vieton, vienas
stilius miršta, kitas gema. Tai įprastinė kaita, be kurios gyvenimas
sustingtų ir dvasia sustabarėtų. Tai kūrybinė ir kartu tęstinė kaita,
kaita be šuolių“.
„Didžiausią Kretingos muziejaus vaizduojamosios dailės rinkinio
dalį sudaro mūsų krašto liaudies meistrų, tautodailininkų, profesionalių kūrėjų kūriniai. Parodoje eksponuojami darbai, kurie mena mūsų
Tėvynės istoriją. Stengtasi be jokios chronologinės sekos parodoje parodyti retai iš muziejaus fondų iškeliamus menininkų kūrinius. Mes
visi neišvengiamai paliekame savo ženklus, tačiau kurie išliks, spręsime
ne mes“, – kalbėjo D. Šorienė.
Parodoje lankytojai išvys A. Puškoriaus kurtą Žemaičių vyskupo M.
Valančiaus biustą, A. Skiesgilo drožtus lakūnus S. Darių ir S. Girėną, A.
Viluckio kurtą muziejaus direktoriaus Juozo Mickevičiaus skulptūrą, J.
Lukausko bareljefą „Žalgirio mūšis“ ir kt.
„Švyturio“ inf.

Švyturio laikraštis

