
LDS KLAIPĖDOS  SKYRIAUS PIRMININKO ATASKAITA UŽ 2012 METUS. 

Klaipėda, 2013 m. balandžio 13 d.  

 

LDS Klaipėdos skyrius jungia 105 narius. 

Praėjusiais metais  netekome žymaus mūsų krašto tapytojo  Vido Pinkevičiaus. Šių metų balandžio 5 d. 

Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro parodinėse erdvėse, paminint tapytojo ir pedagogo Vido Pinkevičiaus 

mirties metines, buvo atidaryta pomirtinė dailininko  paroda ,,Tapyba ir gyvenimas”.   

Projektai 

2012 metai buvo intensyvūs ir kūrybiškai dosnūs mūsų skyriaus dailininkams. 

Buvo vykdomi   trys projektai: 

 

1. Ketvirtoji apžvalginė paroda ,,Vakarų vėjai”, skirta Klaipėdos 760 įkūrimo metinėms. 

Paroda vyko 2012 m. liepos – rugpiūčio mėnesiais Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro parodinėse erdvėse. 

Dalyvavo 47 dailininkai.  Eksponuota per 100 tapybos, grafikos, skulptūros ir taikomosios dailės meno kūrinių. 

Parodos kuratoriai LDS Klaipėdos skyriaus tarybos nariai.  Buvo išleistas parodos darbų katalogas. 

Sudarytojas Arūnas Sakalauskas. Dailininkė Violeta Jusionienė. Tikiu, kad šios parodos idėja įtvirtinta ir 

parodos tradiciškai bus rengiamos kas du metai. 

 

2. Tartptautinis tęstinis trijų metų projektas ,,Kristijono Donelaičio  300 metų jubiliejų pasitinkant”. II 

etapas. Grafika. Projekto kuratorė Violeta Jusionienė 
Paroda vyko Klaipėdoje 2012 metų gruodžio mėnesį. Klaipėdos dailininkų sąjungos Senamiesčio galerijoje. 

Dalyvavo   Klaipėdos ir Kaliningrado (Rusija)  grafikai. Buvo išleistas parodos katalogas. Šiuo metu ši paroda 

veikia Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovybės patalpose Kaliningrade. Parodos atidaryme dalyvavo 

Rusijos Dūmos deputatai, Lietuvos generalinio konsulato Kaliningrade kultūros atašė Romanas Senapėdis, 

Rusijos federacijos užsienio reikalų ministro pavaduotojas  Pavel Anatoljevič Mamontov, Kaliningrado 

dailininkai ir verslo atstovai, LDS Klaipėdos skyriaus pirmininkas Arūnas Sakalauskas, Klaipėdos galerijos 

direktorė Violeta Jusionienė.   

Sekančiame projekto etape,  skirtame Donelaičio atminimo įamžinimui,  dalyvaus Klaipėdos ir Kaliningrado 

skulptoriai. Projekto parodos  bus pristatomos Klaipėdoje, Kaliningarade, Suomijoje, Lenkijoje, Vokietijoje. 

 

2012 metais rugsėjo – gruodžio  mėnesiais vyko Respublikinis meninis projektas, skulptūros - mažosios 

plastikos paroda - projektas ,,Mainai”.  

Projekto kuratoriai  Salius Bertulis ir Rytas Belevičius. 

Šios parodos idėja išsivystė iš Sauliaus Bertulio kuruojamų  parodų ,,Mažoji plastika”. Rugsėjo – spalio 

mėnesais “Klaipėdos galerijos”  filiale Herkaus galerijoje buvo pristatyti Kauno , Vilniaus ir Klaipėdos  

skulptorių meno kūriniai. Lapkričio – gruodžio mėnesiais Vilniuje Šv. Jono galerijoje pristatyti Klaipėdos 

skulptorių meno kūriniai (virš 50 mažosios plastikos darbų). Po to, paroda pervežta į “Klaipėdos galerijos” 

filialą. Klaipėdos visuomenė turėjo puikią progą “Mainų” projekto dėka susipažinti su Lietuvos didžiųjų 

miestų skulptoriais ir jų kūryba. Tikiusi, kad šis projektas bus tęstinis.   

2012 metais didelis dėmesys buvo skiriamas Klaipėdos ir Žemaitijos regiono jauniesiems dailininkams.  

Surengtos personalinės parodas : grafikės Agnės Matulionytės, grafikės Tomos Šlimaitės, tapytojos Agnės 

Kišonaitės. 

Surengtas taikomojo meno projektas ,,Penkios erdvės”, kuriame savo darbus pristatė penkios jaunos taikomojo 

meno atstovės. 

Kasmet ypatingu  Lietuvos meninio gyvenimo įvykiu tampa tradicinis medalistų pleneras Telšiuose, 
kurio iniciatorius ir kuratorius yra Petras Gintalas. Jau dvidešimt metų šiame plenere aktyviai dalyvauja 

Saulius Bertulis, Romas Inčirauskas, Danius Drulys, Petras Baronas ir kiti skulptoriai – medalistai. 

Plenero metu sukurti darbai eksponuojami ir papildo Telšių žemaičių muziejaus ,,Alka“ pastovią medalių 

ekspoziciją. 

Juodkrantėj  gyvenantis skulptorius Albertas Danilevičius jau daugelį metų kasmet rengia tarptautinius 

simpoziumus ,,Baltų skulptorių nendrinės ugnies skulptūros“, kurie sulaukia vis didesnio atgarsio ir sulaukia 

kasmet vis daugiau dalyvių ir žiūrovų. Taip pat, jo iniciatyva vykdomi medžio skulptūrų simpoziumai 

Ukmergės rajone. 

Renata Lūšis rengia kasmetinį  tarptautinį akvarelės plenerą Klaipėdoje. 

2012 metais surengtos mūsų dailininkų parodos „Klaipėdos galerijoje“ ir „Klaipėdos galerijos“ filiale 

Herkaus galerijose: 

Jubiliejinė Gražinos Oškinytės – Eimanavičienės grafikos paroda ,,Ties horizontu‘‘, Sofijos Kanaverskytės 

paroda ,,Moterys ir gėlės“ , Dalios Skridalaitės tapybos paroda ,,Vidurvasario spalvos“, Romualdo Inčirausko 



tapybos paroda ,,21 asociacija“, Dalios Čistovaitės paroda ,,Šilko meditacijos“ (tapyba ant šilko). Skulptoriaus 

Vytauto Mockaičio  iš Telšių pomirtinė paroda ir knygos „Vytautas Mockaitis 1958 – 2011” (iš LDS leidyklos 

serijos ,,Šiuolaikiniai Lietuvos dailininkai”) pristatymas, pomirtinė Akilės Zavišaitės tapybos ir piešinių paroda 

ir knygos ,,Neprašyk auksinės žuvelės plauti indų“ pristatymas.  

2012 metais surengtos ir kitų miestų dailininkų parodos.  
Sigito Virpilaitčio juvelyrikos paroda ,,Mamuto kaulas ir perlai“ (Vilnius). Artūro Kavaliausko tapybos paroda 

,,Odė motinystei“ (Vilnius). 

 

2012 metais surengtos tarptautinės parodos. 

Tarptautinis meninis projektas - grafikos paroda ,,Titanik 100“ (Latvija), projekto kuratorė Nele Zirnite, 

Tarptautinis meninis projektas ,,Baltijos mitai ir simboliai“ (Latvija- Lietuva). Projekto kuratorė Violeta 

Jusionienė, Vladimir Golub  tapybos paroda ,,Pasakiška tapyba“ (Baltarusija). Baltijos šalių keramikų paroda 

,,Pavasaris – 12“. Parodos kuratorė Živilė Bardzilauskaitė 

Iniciatyvos. 

1. Raštiškai kreipėmės į Klaipėdos miesto savivaldybę, jos tarybą ir merą su siūlymu, kad būtų įsteigta meno 

kūrėjo stipendija, kuri būtų finansuojama, meno ir kultūros komisijai atrinkus kandidatus, pagal jų pateiktus  

projektus, vienerių ar dvejų metų stipendijai. Šiai iniciatyvai pritarė Klaipėdos miesto taryba ir jau šiais metais 

bus skiriamos stipendijos.  

2. Siūlėme Klaipėdos savivaldybei ir miesto merijai įkurti Klaipėdos miesto ir krašto menininkų galeriją – 

muziejų su pastovia ekspozicija. Šios iniciatyvos sulaukė dėmesio ir yra svarstomos.  

Bendradarbiavimo akcijos. 

1.Pratęsta bendradarbiavimo sutartis ,,Po gerumo sparnais“ su Jūrininkų    ligonine .  

2. Pasiūlyta Pramonės ir amatų rūmams organizuoti skulptūrinės plastikos konkursą Mažvydo alėjos 

granitiniams suolams papuošti. 

LDS Klaipėdos skyriaus dailininkų kūrybinė veikla.  

Dailininkams buvo išsiuntinėtos anketos su klausimais apie jų vykdomą kūrybinę veiklą 2011 – 2012 metais. 

Atsiliepė 25 dailininkai.  

Apklausos rezultatai labai įdomūs, atskleidžia mūsų dailininkų nepaprastą darbštumą, jų kūrybinio gyvenimo 

intensyvumą: 

Romas Inčirauskas - aštuonios parodos, Zita Inčirauskienė - aštuonios. Jie surengė ir savo šeimos bendrą 

parodą. Virginija Degenienė -dvylika parodų. Romas Klimavičius - šešios parodos, Daiva Ložytė – penkios, 

Vladimir Bogatyriov – dvi, Virginijus Viningas – vienuolika, Danutė Žalnieriūtė – šešios, Vidas Bizauskas – 

šešios, Asta Šimkevičienė – šešios, Izraildžon Baroti – trys, Saulius Bertulis – penkios, Rytis Martinionis – 

trys. Laima Gedvilaitė – Sakalauskienė – dvi, Rūta Jusionytė – penkios, Dalia Kirkutienė – trys parodos ir 

išleistas romanas. 

Paminėti dailininkai parodas surengė Lietuvoje ir užsienyje. 

Ypatingai aktyvūs metai, kūrybine prasme, buvo skulptoriams: Albertas Danilevičius – organizavo ir dalyvavo 

dviejuose skulptūros pleneruose Juodkrantėje, Klaudijus Pūdymas sukūrė dekoratyvinę bronzinę skulptūrą 

,,Grožio šaltinis“ Druskininkuose, dekoratyvinę skulptūrą ,,Laumės“ (bronza, nerūdijantis plienas) 

reabilitacijos centrui Šventojoje, dvi granito skulptūras ,,Saulės laikrodžiui“ Nidoje, dekoratyvinė skulptūra 

,,Albatrosas“ atminti jūroje nuskendusiems laivams ir jūreiviams. Vytauto Karčiausko skulptūra ,,Plieno ir 

gintaro žiedas“ pristatyta   pasaulinėje parodoje ,,Expo 2012“ Pietų Korėjoje, Romanas Borisovas sukūrė  

skulptūrą ,,Karaliaučius 1930 metai“ (miesto maketas iš bronzos ir granito), Sergejus Plotnikovas sukūrė 

skulptūrą ,,Trys deivės“ (iš bronzos), skulptūrinį reljefą ,,Amatininkų vartai“, atminimo lentą Jonui 

Basanavičiui Prahoje (Čekija). Algirdas Bosas sukūrė monetų ciklą ,,Lemtingiausi Lietuvos istorijos įvykiai“, 

(kaldinta ir eksponuojam Anglijoje), atminimo lentą Rokui Šliūpui (granitas, bronza),  ,,Arką“ iš nerūdijančio 

plieno ir granito Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninei, ,,Paminklą išnykusiems lietuviškiems žodžiams“  I. 

Simonaitytės bibliotekai. Arūnas Sakalauskas  sukūrė Šv. Andriejaus skluptūrą iš granito Laukžemėje 

(Kretingos raj.), įamžinimo lentą iš marmuro Jonui Mačiuliui – Maironiui Betygalos bažnyčioje (Raseinių raj.),  

Gintautas Jonkus sukūrė paminklą iš granito Jurgiui Zauerveinui Klaipėdoje. 

Didžiulį kūrybinį darbą atliko Angelina Banytė, kuri sukūrė freską Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asižiečio 

Koplyčioje ir šiuo metu įamžina medžiagoje. Juozas Vosylius sukūrė freskas: Šv. Mergelės Marijos - Jūrų 

Žvaigždės bažnyčioje Šventojoje, Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje Kaune. 

Apdovanojimai: 
Tapytojas Simas Žaltauskas Antano Gudaičio tapybos konkurse apdovanotas garbės diplomu ,,Už lietuvių 

koloristinės tapybos tradicijų plėtrą ir tęstinumą“,  Skulptoriui Algirdui Bosui įteikta Vyriausybės kultūros ir 

meno premija ir suteiktas Klaipėdos kultūros šviesuolio vardas ,,Už pamokas apie formą ir harmoniją, už 

visuomenės priartinimą prie kompozicijos ir stiliaus suvokimo“, Tapytojui Edvardui Malinauskui suteiktas 



Klaipėdos kultūros šviesuolio vardas, Anatolijus Klemcovas apdovanotas Europos premija - sidabro medaliu ,, 

Už vieningą miesto šventės stilistiką“, Ona Šimaitytė – Račkauskienė  apdovanota I. Simonaitytės vardo 

premija už mažųjų formų grafiką ir iliustracijas, Skulptorius Arūnas Sakalauskas apdovanotas Lietuvos 

kultūros ministerijos ordinu ,,Nešk savo šviesą ir tikėk“.  

2012 metais į LDS įstojo: 
Asta Šmkevičienė (juvelyrė) , Aldas Kliukas (garbės narys), Rolandas Marčius (tapyba). 

2013 metų pateikta 10 paraiškų į LDS narius.  Šis skaičius byloja apie pasitikėjimą mūsų skyriaus veikla 

ir jau nuveiktus darbus.  

2013 metai –  LDS Klaipėdos skyriaus 40 metų jubiliejiniai metai. Suplanuota daug renginių, kurie 

atspindės kūrybinės veiklos metus nuo skyriaus įsikūrimo iki šių dienų. Jau įvyko pirmasis susitikimas su 

miesto visuomene I. Simonaitytės bibliotekoje. Meno gerbėjai turėjo proga prisiminti skyriaus veiklos ištakas 

ir dailininkų įamžintus meno kūrinius miesto erdvėse, prisiminti pirmąsias parodas, dailininkus, dailės 

mokyklos įkūrimo pradžią ir kitus miestui reikšmingus įvykius. Sekančiame etape bus apžvelgtas sekantis 

dešimtmetis ir baigiamajame etape bus surengta didžiulė LDS Klaipėdos skyriaus narių paroda, kurioje 

dalyvaus vaizduojamojo ir taikomojo meno dailininkai. Tikimės parodą pristatyti  Vilniaus miesto  meno 

gerbėjams.   Didžiuojamės LDS Klaipėdos skyriaus dailininkais kurie aktyviai dalyvauja miesto, šalies ir 

užsienio projektinėje - parodinėje veikloje, kurie garsina Lietuvą. LDS Klaipėdos skyriaus Tarybos nariai, kas 

mėnesį dalyvaujantys susirinkimuose teikia pasiūlymus naujiems meniniams projektams, sėkmingai sprendžia 

iškilusias problemas ir nuoširdžiai dalyvauja skyriaus kūrybiniame gyvenime. Linkiu ir tikiuosi,  kad visi 

sumanyti projektai būtų sėkmingai įgyvendinti. 

 

Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus pirmininkas Arūnas Sakalauskas 
 


