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„Aukso vainikas“ Kretingoje – jubiliejinį kartą
Laima STONKUVIENĖ

Už vaizduojamosios liaudies dailės kūrinius (skulptūrų grupę) pirmoji 
vieta regioniniame „Aukso vainiko“ konkurse skirta kretingiškiui Adolfui 
Andriejui Viluckiui.

Kretingos muziejaus parodų salėse praėjusį savaitgalį atidaryta Klaipėdos krašto 
tautodailininkų kūrybos darbų paroda „Žemaičių tradicijos“. Joje daugiau negu 80 
autorių eksponuoja per 300 darbų.

Parodoje „Žemaičių tradicijos“ daugiau nei 80  Klaipėdos krašto kūrėjų 
eksponuoja per 300 darbų. Aisto Mendeikos nuotr.

Gausiai iš viso Žemaitijos regiono 
suvažiavusius menininkus žemaitiš-
kai pasveikinusi viena iš parodos ko-
ordinatorių Kretingos muziejaus vyr. 
muziejininkė-istorikė Danutė Šorienė 
akcentavo, kad šiais metais „Aukso 
vainikas“ į Kretingą atkeliavo jubiliejinį 
– dešimtąjį – kartą. „Sunešta, suvež-
ta tėik darbum, kad muziejaus salies 
nebetelp. Baise diekavuojam vėsėms, 
katrėi dalyvaun paruoduo, paruoda, 
kon per metus padėrba. Kad so sava 
darbas sutėlpto vėsė 500 meistrų, katrėi 
gyven Žemaitėjės regijuonė, jau rekto 
dėdesnių salių“, – kalbėjo D. Šorienė. 
Jos duomenimis, 2015 metais „Aukso 
vainiko“ parodoje dalyvavo 95 meis-
trai, kurie pristatė 385 darbus, 2016 m. 
– 100 meistrų pateikė 347 savo darbus, 
pernai komisijos verdiktui atiduoti 428 
darbai. Šiemet parodoje daugiau negu 
300 darbų pristato 80 liaudies meistrų.       

Kad vietos visiems kūrėjų darbams 
išeksponuoti Kretingoje jau tikrai per 
maža, pritarė ir Žemaitijos regiono 
menininkų kūrybą vertinusios bei 
darbus į konkursinę respublikinę liau-
dies meno parodą „Aukso vainikas“ 
atrinkusios komisijos pirmininkė 
Lietuvos nacionalinio kultūros centro 
specialistė dr. Teresė Jurkuvienė. 

„Labai dėkoju Kretingos muziejui ir 
Danutei Šorienei, kad jau dešimt metų 
velka tą naštą, ruošia parodą. Nėra len-
gva sudėlioti tiek daug darbų, kad lan-
kytojams smagu būtų juos žiūrėti. Vie-
tos parodai tikrai mažai, darbus tenka 
sugrūsti. Tik noriu akcentuoti, kad 

komisija apžiūri visus vertinti pateiktus 
darbus – ir tuos, kurie neeksponuoja-
mi“, – patikino komisijos pirmininkė.

Audėjų, verpėjų, medžio drožėjų, 
margučių meistrų, kalvių, skulptorių, 
tapytojų, keramikų, kryždirbių ir kt. kū-
rybą, be T. Jurkuvienės, taip pat vertino 
Lietuvos nacionalinio kultūros centro 
specialistė Asta Valiukevičienė, Lietuvos 
tautodailininkų sąjungos Žemaitijos 
skyriaus pirmininkė Vida Šmitienė, 
Kretingos muziejaus vyriausioji mu-
ziejininkė-istorikė Danutė Šorienė bei 
muziejaus dailininkė Inga Idaitė. 

Už vaizduojamosios liaudies dailės 
kūrinius  pirmoji vieta skirta kretin-
giškiui Adolfui Andriejui Viluckiui 
(skulptūrų grupė), antroji – grafikei 
iš Palangos Irenai Kvedarienei bei 

imbariškiui medžio drožėjui Augus-
tinui Zaleckiui; trečioji vieta atiteko 
šilutiškei karpinių meistrei Rūtai 
Emigart-Čiuželienei.

 Už taikomosios liaudies dailės kū-
rinius pirmoji vieta skirta Vytautui 
Raukčiui iš Šilutės, antroji – dirbinių 
iš gintaro meistrei kretingiškei San-
drai Bričkuvienei, trečioji – sodus ku-
riančiai klaipėdietei Margaritai Maci-
jauskienei bei riešinių meistrei Irenai 
Gačionienei iš Palangos.

 Už kryždirbystę apdovanotas Egi-
dijus Joneckis iš Klaipėdos.

Pirmųjų vietų nugalėtojų darbai 
bus eksponuojami finalinėje respu-
blikinėje liaudies meno parodoje 
„Aukso vainikas“ Alytuje.      

„Klaipėdos mieste įsikūręs Lietu-

vos tautodailininkų sąjungos (LTS) 
Žemaitijos skyrius  vienija  apie 500 
Klaipėdos, Kretingos, Skuodo, Ši-
lutės, Tauragės rajonų bei Palangos 
tautodailininkų, – „Švyturiui“ sakė 
D. Šorienė. – Nuo 2008 metų, iš-
skyrus 2009 m., Klaipėdos regiono 
LTS Žemaitijos skyriaus konkursas 
„Aukso vainikas“ ir Klaipėdos kraš-
to kūrėjų paroda  kasmet vyksta 
Kretingos muziejuje.  Kadangi ne 
visi meistrai dalyvauja konkurse 
„Aukso vainikas“, ši paroda yra bene 
vienintelė proga savo kūrinius eks-
ponuoti bendroje  Klaipėdos regio-
no  meistrų kūrinių parodoje. Kon-
kurso regiono etape gali dalyvauti 
visi kūrėjai“.

Renginyje grupei nuolatinių parodos 
dalyvių įteiktos LTS Žemaitijos skyriaus 
padėkos, sveikino Kretingos savivaldy-
bės mero pavaduotojas Dangiras Sa-
malius, Savivaldybės Kultūros ir sporto 
skyriaus vedėja Dalia Činkienė, LTS 
Žemaitijos skyriaus pirmininkė V. Šmi-

tienė, Šiaulių skyriaus vadovė Laima 
Kelmelienė ir kt., koncertavo Kretingos 
kultūros centro retro ansamblis „Gija“, 
vadovaujamas Kristinos Rimienės.    

Konkursinių parodų „Aukso vai-
nikas“ ciklu, kurį 2005 metais suma-
nė Lietuvos nacionalinis kultūros 
centras, siekiama išsaugoti vertin-
giausius tradicinės lietuvių liaudies 
dailės bruožus šiandienos kultūroje.  
Geriausi kūrėjai, įveikę savivaldybių ir 
regioninius turus, pasirodo respubli-
kinėje Lietuvos nacionalinio kultūros 
centro rengiamoje parodoje. Nomi-
nuojama už geriausius paskutiniųjų 
penkerių metų laikotarpiu sukurtus 
kūrinius.

Konkurso rezultatų paskelbimo 
šventė tradiciškai vyksta sausio 6-ąją, 
per Trijų Karalių šventę, kaskart vis 
kitoje Lietuvos vietoje. Iškilminga 
2013 metų respublikinio konkurso 
„Aukso vainikas“ laureatų vainika-
vimo ceremonija vyko Kretingos 
muziejuje.    

Surengė etnokultūros dieną 

Kiekviena klasė ir priešmokyklinukai turėjo papuošti savo kiaušinio dalį. Sudėjus visas dalis išėjo puikus velykinis gigantas!

Baublių mokykloje-daugiafunkciame centre surengta 
etnokultūrinė diena, skirta Velykų šventei. Ją 1–9 klasių moki-
niai, priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai kartu su savo mo-
kytojais pradėjo margindami kiaušinius pasirinkta technika. 

1–4 klasių mokiniams edu-
kacinį užsiėmimą, kaip reikia 
puošti kiaušinius vašku, vedė 
viešnia iš Jokūbavo Felicija 
Stramilaitė. Penktokai dažė 
kiaušinius tampomu popie-
riumi, šeštokai turėjo svo-
gūnų lukštais marmuruotų 
kiaušinių, aštuntokai bandė 
skutinėti, devintokai pasirin-
ko dekupažo techniką. Vienas 
bendras didžiulis kiaušinis 

buvo puošiamas salėje. Kie-
kviena klasė ir priešmoky-
klinukai turėjo papuošti savo 
kiaušinio dalį. Sudėjus visas 
dalis išėjo puikus velykinis 
gigantas!

Pavasarinę mugę pradėjo 
ežienė (mokytoja Lina Odinie-
nė) su ežiuku (4 klasės mokinė 
Atėnė Odinaitė). Visoms kla-
sėms teko atsakyti į klausimą 
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