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Agnė Palilionytė: „Visata turi emociją“

Laima STONKUVIENĖ

Kretingos kultūros centre atidaryta kretingiškės dailininkės Agnės Palilionytės tapybos darbų paroda „Saturno šešėliai“.
„Meniškos sielos žmonėms
duota daugiau galimybių praverti pasąmonės dureles. Šiandien turime progą įsižiūrėti į
pasąmonės proveržius, kuriais
dalinasi jauna menininkė, gimusi ir augusi Kretingoje, nuo
vaikystės gyvenusi po meno
eura“, – renginį pradėjo jo vedėja Aušrinė Zulumskytė paprašydama parodos autorę papasakoti apie savo pasirinkimą eiti
mamos, žinomos rajono kūrėjos
Dalios Skridailaitės keliu.
„Man būti dailininke atrodė
lengviausias, tobulas pasirinkimas – dirbi, kai nori, nenori
– netapai, – juokėsi Agnė. – Ir
tapyba nebūtinai turi būti pragyvenimo šaltinis, tai gali būti
ir hobis. Man būtent taip ir

yra. Dirbu mokytoja Kretingos
švietimo centre, darbas su paaugliais man labai patinka. Jie
išskirtinė auditorija, gražiai sutariame. Siekiu rezultatų, nors
kartais tenka pasitenkinti vien
procesu“.
Pačiai tapyti „užplaukia“ grįžus iš darbo, savaitgaliais. Aistra domėtis kosmosu atsirado
norint rasti atsakymus į klausimus, iš kur mes, kodėl ir kaip
egzistuojame. Savo begalybe ir
sistema žmogaus protui sunkiai
aprėpiama erdvė ir tapo įkvėpimo šaltiniu parodai „Saturno
šešėliai“.
„Šešėlis – tai savotiškas daikto
ar žmogaus atvaizdas. Jis susidaro, kai pats objektas užstoja ant
jo krintančią šviesą, dėl jo atsi-

randa jo tęsinys, kuris matosi
kaip siluetas. Tačiau šios parodos šešėliai turi materiją, – tokiais žodžiais Agnė savo darbus
pristato parodos koncepcijoje.
Renginio svečiams menininkė
prisipažino pabandžiusi pafantazuoti, kokia gyvybė gali būti
dujinėje orbitoje, koks šešėlis?
„Nusprendžiau, kad Saturno
šešėliai turi turėti emocijas, išgyvenimus. Tai lyg kitokios
formos gyvybė, primenanti
žmogaus siluetą. Saturno šešėlis
mano fantazijos būtybė, kuri yra
ir apčiuopiama, ir su išgyvenimais. Spalvos ir judesio akimirka paveiksluose perteikia mano
asmeninę emociją žvelgiant į
naktinį dangų. Parodą apima ne
(Nukelta į 12 p.)

Pasveikinti išsirikiavo kolegės iš Kretingos švietimo centro, kur Agnė dirba mokytoja.

Agnė Palilionytė: „Mėgstu fantazuoti, kokia gyvybė gali būti dujinėje orbitoje, žvelgiant į naktinį dangų kyla įvairių emocijų“.

Parodoje pristatomi naujausi Agnės Palilionytės darbai, įkvėpti minčių
apie kosmosą ir jo ryšį su žmogaus egzistencija.

Pažintis su Ukrainos tapytoju
Lapkričio 8 dieną Kretingos muziejuje duris atvėrė nedidelė ukrainiečio dailininko Valery Morugin (1946–2010) paveikslų reprodukcijų paroda. Ši paroda – tai
sėkmingas ir prasmingas Kretingos muziejaus bendradarbiavimas su Kretingos rajono švietimo centru bei asociacija „Kretingos trečiojo amžiaus universitetas“.
Pirmą kartą Kretingos bendruomenė ir jos svečiai gali susipažinti
ir sužinoti apie žymų Ukrainos tapytoją, gobelenų kūrėją, poetą Valery Morugin, kuris savo filosofine
tapyba žymus ne tik savo tėvynėje
Ukrainoje, bet ir už jos ribų.
2012 metais Chersone atidarytas Valery Morugin centras, kuris
nagrinėja dailininko kūrybinį palikimą, rengia parodas, seminarus,
užsiima leidybine veikla. Šis centras kiekvieną rudenį organizuoja
dailininko originalių paveikslų
parodą. Tai bene vienintelis būdas
pamatyti originalius Valery Morugin paveikslus, nes beveik visi
originalūs paveikslai saugomi privačiose kolekcijose. Tikslus dailininko nutapytų paveikslų skaičius
nėra žinomas. Šiuo metu Valery
Morugin centre užregistruota 300
paveikslų.
Valery Morugin tapė savo sukur-
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ta technika ir niekada netapydavo
pagal užsakymą. Jo paveikslai gimdavo spontaniškai, atsirasdavo be
pavadinimų. Anot menotyrininkų, nutapęs paveikslą jis atsimindavo tik jausmą, kvapą, jutimus,
emocijas. Paveikslai labai neįprasti,
nutapyti pasteliniais tonais. Jie neturi siužeto – tai simbolių kalba, o
ją tapytojas Valery Morugin valdė
puikiai.
2017 metais išleista knyga, kurioje
patalpintos dailininko trisdešimt keturių paveikslų reprodukcijos kartu
su filosofiniais A. Veselov eilėraščiais.
Ši paroda puikiai įsipynė į mūsų
kraštietės dailininkės Irenos Valiulienės kūrybos darbų parodos
ekspoziciją. Maloniai kviečiame
apsilankyti Kretingos muziejaus
parodų salėse.
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