
Kultūros projekto „Vizualus menas Alytus 2012“ parodų pobūdį nusako 
akivaizdžiai nedidelis vizualų meną atstovaujančių Alytaus menininkų 
skaitlingumas. Jungtinė visų vizualaus meno sričių atstovų metinė-apžvalginė 
kūrybos darbų paroda, tai galimybė kartu su gerai žinomais menininkais, 
bendrame panoraminiame kontekste pristatyti ir jaunosios kartos 
Alytaus kūrėjus. Svarbus projekto vyksmo rezultatas – parodų katalogo 
išleidimas, kuriame pristatomi Alytaus menininkų projektinėse parodose 
eksponuoti kūrybos darbai, išsamiau apžvelgta kelių atskirų autorių 
kūryba bei pateikiama kita su šiuo projektu susijusi informacija.

Džiugu, kad kultūros projekto „Vizualus menas Alytus“ dalyviai aktyviai 
prisideda prie senų tradicijų Lietuvoje atgaivinimo rengiant metines-apžvalgines 
parodas. Šiame projekte dalyvaujantys Alytaus menininkai yra nedidelė, 
bet neatsiejama Lietuvos vizualaus meno kūrėjų bendruomenės dalis, 
savo kūryba prisidedanti prie vizualaus meno puoselėjimo, raidos ir 
sklaidos mūsų šalyje bei užsienyje.

Dėkoju Alytaus miesto merui Jurgiui Krasnickui, Alytaus miesto 
savivaldybės kultūros skyriaus vedėjai Birutei Salickienei, bei vyriausiajai 
specialistei Dainai Čečkauskienei, visiems informaciniams partneriams, 
rėmėjams ir kolegoms.

Tikiu, kad tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas Alytus“ kūrėjus ir 
ateityje skatins produktyviam naujam kūrybiniam polėkiui, o parodų 
lankytojams suteiks naujų įspūdžių.

Projekto autorius ir parodų kuratorius,
VšĮ „EGARTA“ direktorius
dail.  Evaldas Grinius

Mielieji,

Džiaugiuosi, Alytuje įgyvendinamu kultūros projektu „Vizualus menas 
Alytus 2012“ ir šio projekto rezultatais – organizuojamomis Alytaus jaunimo, 
studijuojančio vizualius menus ir metinėmis-apžvalginėmis profesionalių 
vizualaus meno kūrėjų parodomis, kuriose galime iš arčiau susipažinti su 
mūsų miesto menininkais bei jų kūryba. Dėkoju šio projekto autoriui ir parodų 
kuratoriui dailininkui Evaldui Griniui už kūrybiškumą ir entuziazmą, 
populiarinant vizualiuosius menus ne tik Dzūkijos sostinėje, bet ir visoje 
Lietuvoje bei užsienyje.

Tikiuosi, kad atvertusieji šio leidinio puslapius iš naujo atras jau gerai 
pažįstamus menininkus bei jų kūrybą ir susižavės perspektyvių jaunųjų 
dailininkų kūriniais.

Sėkmingo kūrybinio kelio! Lai šiame kelyje, Jus mielieji menininkai, 
lydi įkvėpimas ir naujos idėjos.

Alytaus miesto savivaldybės meras
Jurgis Krasnickas
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kultūros projektas



1-oji metinė-apžvalginė  
Alytaus profesionalių  
vizualaus meno kūrėjų  
kūrybos darbų paroda

Profesionalių  
Alytaus fotografų  

kūrybos darbų paroda
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Faustas  
AugustinAs

„Mintys“, 2012 m. Skaitmeninė spauda, A3
„Laukimas“, 2012 m. Skaitmeninė spauda, A3

„Nuotaika“, 2012 m. Skaitmeninė spauda, 50×50 cm

Gimė 1964 m., Sudokiuose, Ukmergės r.

Studijos:
1997 Vilniaus technologijos technikumas, fototechnikas

Personalinė paroda:
2010 m. „Lyduokiečiai“, Lyduokų sen., Ukmergės r.

Lietuvos spaudos fotografų klubo narys
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Rasuolė  
BRusokAitė

Gimė 1961 m. Alytuje

Studijos:
1983 Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikumas, 
dizainerė
2007 Kauno kolegijos A. Vienožinskio menų fakultetas, 
dailės mokytoja

Grupinės parodos:
2007–2012 Alytaus dailės ugdytojų parodos, Alytus
2009–2012 Tarptautinės vaizduojamosios dailės parodos 
„Spalvos miestui“, Alytus, AKKC
2010 Alytaus dailininkų paroda Suvalkuose, Lenkija

Dabartinė veikla:
edukacinė veikla Alytaus jaunimo centre, mokinių kūrybos 
darbų pristatymas parodose Lietuvoje, Lenkijoje, Japonijoje, 
„15th Kanagawa Biennial World Children‘s Art Exhibition“ 
Kanagavos bienalės prezidento Ogura Kazuo apdovanojimas 
(geriausias darbas „A rabbit/Triušis“), Japonija



„Ob-la-di, ob-la-da“, 2011 m. Grafika, grotažas, 45×60 cm

„Prisiminimai iš šv. Brunono vienuolyno“, 2010 m. Mišri technika, 83×64

„Raudona“, 2012 m. Mišri technika
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Rimantas  
gAleckAs

Gimė 1963 m. Ukmergėje

Studijos:
1983 Kauno taikomojo meno mokykla,  
dailininkas apipavidalintojas

Plenerai:
nuo 1998 m. dalyvauja tarptautiniuose dailininkų  
pleneruose Alytuje, Dauguose, Nidoje

Grupinės parodos:
nuo 1990 m. dalyvauja grupinėse parodose  
Lietuvoje, Lenkijoje, Rusijoje, Baltarusijoje

Alytaus dailininkų grupės „Be rėmų“ narys



„Paskutinė vakarienė“, 2008 m. Aliejus, drobė. 100×70 cm

„Draugystė“, 2008 m. Aliejus, drobė, 50×170 cm
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Danutė  
gARlAvičienė

Gimė 1969 m. Kaune

Studijos:
1994 m. VDA, Taikomosios dailės fakultetas,  
Keramikos katedra, dailininkės-keramikės specialybė

Grupinės parodos:
2012 tarptautinė dailės paroda, AKKC, Alytus
2011 8-oji Alytaus m. dailės ugdytojų „O“, AMT galerija
2011 tarptautinė dailės paroda, AKKC, Alytus
2010 Alytaus m. dailės ugdytojų „L“, Alytus
2010 tarptautinė dailės paroda, AKKC, Alytus
2009 Alytaus m. dailės ugdytojų „N“, Alytus
2008 Alytaus m. dailės ugdytojų „G“, Alytus

Simpoziumas, pleneras:
2013 4th international snowsculpture competition, Italija
2012 tarptautinis dailininkų pleneras Simne

Dabartinė veikla:
dailės mokytoja Alytaus dailės mokykloje ir keramikos 
amato mokytoja Alytaus dailiųjų amatų mokykloje



„Prošvaistė“, 2012 m.  
Drobė, aliejus, 150×150 cm

„Pasaka“, 2012 m.  
Drobė, aliejus, 90×85 cm

„Kopa“, 2012 m.  
Šamotas, oksidai, emalis, h70

„Įduba“, 2012 m.  
Šamotas, oksidai, emalis, h45
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evaldas  
gRinius

Gimė 1963 m. Šiluvoje

Studijos:
1986 Šiaulių pedagoginis institutas, Dailės fakultetas

Personalinės parodos:
nuo 1985 m. surengė 4 personalines parodas Raseiniuose, 
Alytuje, Druskininkuose, Prienuose

Grupinės parodos:
nuo 1985 m. dalyvavo keliose dešimtyse grupinių parodų 
Lietuvoje, Lenkijoje, Latvijoje, Rusijoje, Baltarusijoje

Plenerai:
1998–2012 dalyvavo 7 tarptautiniuose pleneruose  
Lietuvoje ir Lenkijoje.

Dabartinė veikla:
Alytaus dailės mokyklos, tapybos kompozicijos mokytojas.
Kultūros projektų rengėjas.  
Alytaus dailininkų grupės „Be rėmų“ narys.



„Matematiko diržio psicho demagogija“, 2012 m.  
Aliejus, drobė, 3,5×2,7 m

„Laukimas“ 1, 2011 m.  
Fotografija, 60×90 cm

„Psichiatrės aušrienės psichoanalizė“, 2012 m. Aliejus, drobė, 3,5×2,7 m
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vidmantas  
JAnkAuskAs

Gimė 1960 m. Aukštadvaryje, Trakų r.

Studijos:
Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikumas, tekstilė;
Maskvos pedagoginis universitetas;
Vilniaus pedagoginis universitetas,  
Dailės fakultetas, dailės pedagogika

Grupinės parodos:
nuo 1979 m. Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Suomijoje, 
Norvegijoje, Rusijoje, Baltarusijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, 
Austrijoje, Čekijoje, Olandijoje, Pietų Korėjoje, Prancūzijoje

Premijos, apdovanojimai:
1999, 2006 m. Alytaus rajono savivaldybės  
premijų lauretas

Dabartinė veikla: 
dėsto dailę Makniūnų pagrindinėje mokykloje, Alytaus 
Adolfo Ramanausko-Vanago bei Simno gimnazijose



„Pilies gatvė Vilniuje“, 2011 m. Aliejus, drobė. 200×65 cm

„Pasaulio kūrimas“, 2012 m. Aliejus, drobė, 200×100 cm

„Žaizdos žemės mūsų“, Drobė, Aliejus, drobė. 137×77 cm
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Benjaminas  
Jenčius

Gimė 1951 m. Radviliškyje

Studijos:
1974 Šiaulių pedagoginis institutas, Dailės fakultetas

Parodos: 
nuo 1977 m. personalinės bei grupinės parodos  
Lietuvoje, Latvijoje, Vokietijoje, Danijoje, Lenkijoje,  
Austrijoje, Prancūzijoje, Baltarusijoje, Rusijoje.  
Iš viso yra surengęs 53 personalines parodas

Premijos, apdovanojimai:
2 kartus kultūros premijos Alytuje laureatas

Dabartinė veikla: 
Alytaus dailiųjų amatų mokykloje dirba tapybos mokytoju. 
Parodų ir plenerų organizatorius.  
Alytaus dailininkų grupės „Be rėmų“ narys



5023, 2012 m. Akvarelė, 85×60 cm

5006, 2011 m. Akvarelė, 140×75 cm

5016, 2011 m. Akvarelė, 95×70 cm
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ilona  
kAliBAtienė

Gimė 1969 m. Panevėžyje

Studijos:
2006 Šiaulių universitetas, Menų fakultetas,  
dailės bakalauras

Personalinės parodos:
2012 „Ieškojimai“, „Mažoji Galerija“, Druskininkai
2012 „Susitikimas“, J. Baranauskienės keramikos muziejus
2011 „Nubudimas“, „Ado galera“, Alytus
Ignalinos viešoji biblioteka,
LRS parodų galerija, Vilnius
2010 „Pastelės“, Loretos galerija, Alytus
2009 „Prisilietimai“, Alytus
2006 „Atsisveikinimas su Raudondvariu“, Alytus

Grupinės parodos:
nuo 2006 m. 21 grupinė paroda

Plenerai, simpoziumai:
2011–2012 Druskininkai, Kapčiamiestis, Alytus, Galintėnai

Dabartinė veikla:
dirba galerijoje „Ado galera“, Alytaus Jaunimo centro dailės 
studijoje „Vingiorykštė“, Alytaus Dailiųjų amatų mokykloje



Alytaus piliakalnis, 2012 m. Pastelė, popierius, 50×65 cm

„Rytas“, 2012 m. Aliejus, drobė, 100×70 cm

„Pasaka pavasariui“, 2012 m. Baltas molis, glazūra, h40 cm
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Adolfas  
klAstAitis

Gimė 1952 m. Kybartuose

Studijos:
1985 Valstybinis dailės institutas, Architektūros  
technologija, interjero-eksterjero dizainas

Personalinės parodos:
1987 Dviejų dailininkų (Albertas Stankevičius)  
paroda Alytaus kraštotyros muziejuje;
1992 m. Paroda Niurnberge (Vokietija);
1997, 1999 parodos Čikagos Jaunimo centro galerija, JAV;
2010 Paroda galerijoje „Ado galera“

Grupinės parodos:
nuo 1987 m. dalyvavo grupinėse parodose: Lietuvoje, 
Latvijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Prancūzijoje, 
Baltarusijoje, JAV

Simpoziumai:
1984 m. Lazdijai, Druskininkai, Obdach (Austrija)

Apdovanojimai: 
2005 LaGrange miesto meno lygos galerijos prizas  
(geriausias tapybos darbas)
2007 Wheaton miesto meno galerijos prizas 2 vieta

Dabartinė veikla: 
Galerijos „Ado galera“ savininkas.  
Alytaus m. vyr. dailininkas



„Brendantis“. Aliejus, drobė, 56×51 cm

„Ėjimas į ketvirtą“. Aliejus, drobė, 110×80 cm
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Jurgita  
lenkAuskienė

Gimė 1985 m. Simne, Alytaus r.

Studijos:
2008 Kauno Vienožinskio menų fakultetas; 
Vilniaus pedagoginis universitetas

Dabartinė veikla: 
dailės ir technologijų mokytoja Alytaus rajono  
Simno gimnazijoje



„Dvi kriaušės“. 2012 m. Aliejus, drobė, 50×70 cm

Peizažas, 2012 m. Aliejus, drobė, 70×50 cm

„Ji...“ 2012 m. Aliejus, drobė. 50×70 cm



24

eglė  
liškevičienė

Gimė 1967 m. Alytuje

Studijos:
1987 Kauno taikomosios dailės mokykla, juvelyrika, 
2010 Kauno Vytauto didžiojo universitetas,  
Menotyros katedra

Parodos:
1988 Visasąjunginė liaudies pasiekimų paroda, Maskva
1997 Alytaus kraštotyros muziejus, paroda „Ulonų 6“ 
2003 Alytaus viešoji biblioteka, paroda skirta salono-klubo 
„Balta varna“ 10-mečiui paminėti

Dabartinė veikla: 
Alytaus dailiųjų amatų mokykloje juvelyrikos mokytoja, 
kita edukacinė veikla



Auskarai „Pėdsakas“, 2012 m.  
Sidabras, žalvaris, litavimas,  
oksidavimas, 20×39 mm

Auskarai „15 galimybių“, 2012 m. Sidabras, žalvaris, litavimas, oksidavimas, balinimas, 5×9–28×28 mm

Auskarai „Tulpė“, 2012 m.  
Sidabras, žalvaris, cirkonis, litavimas,  
oksidavimas, 28×28 mm
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gintarė  
MARkevičienė

Gimė 1966 m. Vilniuje

Studijos:
1994 VDA, kostiumo dizainas, magistras
2002–2004 Kauno Vytauto Didžiojo universitetas,  
Profesijos mokytojas, magistras
2008 VDA, grafikos technika

Grupinės parodos:
2008 Alytaus m. dailininkų paroda  
Alytaus kraštotyros muziejuje;
2009 Alytaus m. dailininkų paroda AKKC;
2009 Alytaus m. dailininkų paroda Jurbarke

Iliustracijos:
2006 A. Matutis „Vaivorykštė ežerą semia“
2007 V. Kudirka „Mes iš pragaro“, „Dezertyras“
2008 J. Laniauskienė „Kur gyvena kalba“
2009 J. Trinkūnas „Žodžiai senovės lietuvių  
dievams ir deivėms“
2011 V. Rauličkio vaikų poezijos knygai  
„Prie grumstelio mažo“

Kostiumai ir dekoracijos spektakliams: 
2002–2012 vaikų spektakliams 
2009–2012 scenografija, kostiumai  
labdaros-paramos koncertams „Po saule“
2012 kostiumai, dalis dekoracijų. Alytaus miesto teatras. 
Vaikų spektakliui „Ambrozijus ir purkius“

Kostiumai (istoriniai-baltiški-apeiginai) etno-ansambliams:
2001 „Sakalėlis“
2002 vadovams „Kukumbalis“
2007 „Reketukas“
2008 Istorinio kostiumo „XVI a. Alytaus moters kostiumo“ 
rekonstrukcija, Alytaus kraštotyros muziejui
2010 „Užu girių“

Kostiumai etno ir modernių dainų ir šokių kolektyvams:
2002–2012 „Aušrinė“



„Duona“, 2007 m. Pieštukas, foto spaudas, 30×40 cm

„Žemyna“, 2007 m. Pieštukas, foto spaudas, 30×40 cm

„Perkūnas“, 2007 m. Pieštukas, foto spaudas, 30×40 cm
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kostas  
Poškus

Gimė 1949 m.

Studijos:
1966–1967 lietuvių kalbos studijos Vilniaus universitete
1985–1985 studijos Vilniaus dailės institute,  
Dailės pedagogikos katedra

Personalinės parodos:
2009 „Istorijos“, Alytaus kraštotyros muziejus
2010 „Žalgiris“ (kartu su Vidu Poškumi),  
Alytaus kraštotyros muziejus
2010 „Labas. Tai aš, Kostas Poškus“, AKKC Mažoji salė
2011 „Alytietiškos istorijos“, Alytaus Jurgio Kunčino  
viešoji biblioteka

Rinktinės publikacijos:
„Alytietiškos istorijos. Skerdykla“,  
Šiaurės Atėnai, 2008 09 19, nr. 909;
„Soldafoniška tema“, Šiaurės Atėnai, 2008 12 12, nr. 920;
„Soldafoniška situacija“, Šiaurės Atėnai, 2008 08 14, nr. 952;
„Balkonas“, Šiaurės Atėnai, 2009 11 27, nr. 996;
„Sugalvotos giminės istorija“,  
Šiaurės Atėnai, 2011 06 24, nr. 24 (1042);
„Silentium“, Šiaurės Atėnai, 2012 07 20, nr. 27 (1093);
„Vasara kaip traukinys“, Šiaurės Atėnai, 2012 10 12, 38 (1104)



„Ori miestelėno senatvė“, 2012 m. Mišri technika

„Meneidė“, 2004 m. Aliejus, drobė, 60×90 cm

„Galerija“, 2012 m. Mišri technika
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vytautas  
ReMeikA

Gimė 1935 m. Alytaus r.

Studijos:
1983 Alytaus technikumas, inžinierius elektrotechnikas

Personalinės parodos: 
3 retrospektyvinės parodos Alytuje

Grupinės parodos:
Respublikinės Lietuvos akvarelistų parodos  
Šiauliuose, Kaune, Vilniuje.
1992 Pabaltijo akvarelistų paroda, Ryga



Kompozicija, 2008 m. Aliejus, medžio plokštė. 97×77 cm

„Laivai“, 2012 m. Aliejus, drobė. 79×60 cm

Rudens motyvas, 2007 m. Aliejus, medžio plokštė. 103×74 cm



32

Algis  
RėklAitis

Gimė 1948 m. Prienų r.

Studijos:
1971 Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikumas

Grupinės parodos:
nuo 1985 m. daugelio parodų Alytuje dalyvis



„Pavasaris prie Dusios ežero“, 2007 m. Aliejus, drobė. 98×78 cm

„Pirmasis sniegas“, 2008 m. Aliejus, drobė. 98×78 cm

„Prie Merkio rudenį“, 2006 m. Aliejus, drobė. 98×78 cm
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Žydrūnas  
sinkevičius

Gimė 1972 m. Alytaus r.

Personalinės parodos: 
2011 „Alytaus metų laikai“ paroda,  
Alytaus miesto savivaldybė, Alytus

Grupinės parodos:
2012 „Alytaus naktiniai šviesuliai“,  
Alytaus jaunimo centras, Alytaus
2011 „Alytus – „11 taškas 11“ paroda,  
Alytaus miesto savivaldybė, Alytus
2011 „Alytus - vakar, šiandien, rytoj“ paroda,  
Alytaus miesto savivaldybė, Alytus
2011 „Aš ir kitas aš“ paroda, Ado galerija, Alytus
2007 „Gamtos šalis“ paroda, Alytaus Jurgio Kunčino 
biblioteka, Alytus
2002 „FujiFilm 10 metų Lietuvoje“ paroda,  
Alytaus Teatro galerija, Alytus

Dabinė veikla:
Alytaus dailiųjų amatų fotografijos studija,  
Alytaus jaunimo centro fotografijos studija,  
bendradarbiavimas sudarant leidinius



„Alytaus naktiniai šviesuliai“, 2012 m.  
3 fotografijų ciklas, 90x70 cm
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Zita  
stAnkevičienė

Gimė 1960 m. Alytaus r.

Studijos:
Vilniaus universitetas, žurnalistikos studijos

Lietuvos žurnalistų sąjungos narė; 
Lietuvos spaudos fotografų klubo narė

Leidyba:
2006 Fotografijų albumas „Alytus“ bendraautorė;
2011 Fotografijų albumas „Alytus“ nuotraukų autorė;
2010 Leidinio „Alytus – verslui ištikimas miestas“  
fotografijų autorė

Premijos, apdovanojimai:
Konkurso-parodos „Tai Lietuva 2002“  
auksinio kadro nominantė;
Konkurso-parodos „Lietuvos spaudos fotografija 2006“ 
nominacija už fotoreportažą „Plunksnų plėšymas“;
2006 Tado Dambrausko Lietuvos kariuomenės  
respublikinis konkursas-paroda – III vieta;
Konkurso-parodos „Tai Lietuva- 2012”  
auksinio kadro nominantė;
2011 Miesto kultūros premijos laureatė

Personalinės parodos:
1996 Portretų paroda, J. Kunčino biblioteka;
2007 „Lietuvos Respublikos prezidento V. Adamkaus  
vizitas Alytuje“;
2007 A. Žmuidzinavičiaus sodyboje fotografijų  
paroda „Paskutinė kelionė“;
2007 Vilniaus mokytojų namai – „Paskutinė kelionė“.
2010 J. Kunčino biblioteka – „Tarp reportažo ir peizažo“;
2009 Alytaus kraštotyros muziejuje – „Totoriai šalia mūsų“. 
Paroda eksponuota Alytaus kolegijoje,  
Prienuose, Marijampolėje;
2011 J. Kunčino biblioteka „Fotokronika –  
Alytaus atgimimo kelias“

Dabartinė veikla:
nuo 1990 m. dirba fotožurnaliste  
„Alytaus naujienų“ redakcijoje



„Gegužės sniegas“, 2012 m. 3 fotografijų ciklas
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Robertas  
šARknickAs

Gimė 1974 m. Kaune

Studijos:
2003 Lietuvos muzikos ir teatro akademija,  
teatro ir kino aktorius

Kūryba:
2012 Filmas „Būsime švarūs“
2007 Etnografinis dokumentinis filmas  
„Dzūkų laidojimo apeigos“

Premijos:
2009 „Sidabrinė gervė“ kandidatas į nominacijas,  
pilno metražo filmas „Nepalikit, prašau...“ 
2009 Alytaus miesto kultūros premijos laureatas ir kt.

Dabartinė veikla: 
dok. filmų režisūra, vaidyba, filmavimas;  
teatro ir kino mokytojas
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Zenonas  
šilinskAs

Gimė 1964 m. Trakuose

Studijos:
Maskvos neakivaizdinis vizualių menų universitetas

Personalinės parodos:
1984 Fotografijų ciklas „Bendraamžiai“
1986 Fotografijų ciklas „Armija ir kareiviai“
1996 Paroda „Mis Dzūkija“
2005 Paroda „Džiazas Alytuje“

Grupinės parodos:
1984 Lietuvos jaunųjų fotografų paroda;
1985 Pabaltijo studentų fotografijos paroda, Kaunas;
2001, 2002, 2004, 2006 m. Alytaus fotografų parodos;
2011 Sambūrio „Erdvės“ organizuotos Alytaus  
fotografų parodos;
2009 Lietuvos spaudos fotografų parodos

Premijos, apdovanojimai:
 2009 Lietuvos spaudos fotografų paroda  
apdovanojimas Auksinis kadras;
2010 Alytaus miesto kultūros premijos lauretas;
2005 m. suteiktas meno kūrėjo statusas.

Dabartinė veikla:
Spaudos fotografas.
nuo 1989 m. Lietuvos fotomeninikų sąjungos narys



„Tiltas“, 2012

„Futbolininkas“, 2012

„Rotušės aikštė“, 2012
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Raimondas  
šiMkevičius

Gimė 1959 m. Šilutėje

Studijos:
1982 Šiaulių pedagoginis institutas,  
Specialiosios pedagogikos ir logopedijos specialybė
1990 VDA, Dailės ir braižybos mokytojas

Parodos: 
8 personalinės parodos Lietuvoje, Vokietijoje.
19 grupinių parodų Alytuje

Dabartinė veikla: 
Alytaus dailės mokyklos tapybos kompozicijos mokytojas, 
groja eksperimeninės muzikos grupėje „K-farmis’tai“.



„...kažkaip iki pensijos“ arba „pedagogo svajos 2012“, 2012 m. Instaliacija, kartonas, klijai, performansas, gyvas garsas
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Arvydas  
šviRMickAs

Gimė 1955 m. Alytuje

Studijos:
1984 Vilniaus dailės institutas, tapybos specialybė

Personalinės parodos:
nuo 1995 surengė keliolika personalinių parodų  
(Lietuva, Lenkija, Vokietija, Vengrija, Danija).

Grupinės parodos:
nuo 1984 m. dalyvavo virš 70 grupinių parodų (Lietuva, 
Latvija, Lenkija, Švedija, Vokietija, Austrija, Airija, Vengrija, 
Danija, Slovėnija, Rusija, Norvegija, Prancūzija, Čekija, 
Baltarusija, Pietų Korėja, Kinija).

Dabartinė veikla: 
Tarptautinės meno asociacijos „The 9th 21c ICAA“ narys,
Alytaus dailiųjų amatų mokyklos direktorius.  
Alytaus dailininkų grupės „Be rėmų“ narys



„Kelio ieškojimas į...“ 2011 m.  
Aliejus, drobė, 100×150 cm

„Neužrašyti pokalbiai“, 2012 m.  
Aliejus, drobė, 150×100 cm

„Pabėgimas“, 2012 m. Aliejus, drobė, 150×100 cm
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ingrida  
vAitkienė

Gimė 1963 m. Alytuje

Studijos:
1987 TTDT, Metalas plastika
1993 VDA, Dailės pedagogika

Grupinės parodos:
nuo 2000 m. dalyvauja parodose Alytuje, Vilniuje, 
Klaipėdoje, Palangoje, Šventojoje, Radviliškyje, Ignalinoje, 
Druskininkuose, Gdanske, Krokuvoje, Rumi, Trutnowy, 
Suvalkuose, Ciesije, Gardine

Dabartinė veikla: 
Ugdymas daile, erdviniai objektai, šviestuvai, tekstilė, 
interjero detalės. LDUD narė nuo 1991 m.



Šviestuvas „Gerda“, 2012 m. Mišri technika 110×100 cm

„Trys kvadratai“, 2011 m. Inividuali technika, 28,5×85,5 cm

„Ruduo“, 2008 m. Mišri technika, 90×200 cm
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Arūnas  
vAitkus

Gimė 1964 m. Veiviržėnuose, Klaipėdos r.

1998 TTDT, Dizainas
1993 VDA, Dailės pedagogika

Personalinės parodos:
nuo 1999 m. surengė 19 personalinių parodų  
Lietuvoje ir užsienyje

Grupinės parodos:
nuo 1996 m. dalyvauja parodose Alytuje, Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje, Palangoje, Šventojoje, Radviliškyje, Ignalinoje, 
Druskininkuose, Gdanske, Krokuvoje, Rumi, Rakšavoje, 
Trutnowy, Suvalkuose, Brno, Ciesije, Gardine

Premijos, apdovanojimai: 
2008 Alytaus miesto savivaldybės kultūros premija

Dabartinė veikla: 
ugdymas daile, parodų organizavimas, fotografija, tapyba, 
mažoji plastika, interjero detalės. LDUD narys nuo 1991 m.



„Kelionė“, 2007 m. Asambliažas, 130×70 cm

„Išėjimas“, 2012 m. 25×25 cm „Šviesa“, 2012 m. 36×25 cm
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vitas  
ZABitA

Gimė 1964 m. Alytaus r.

Studijos:
1996 VDA, dailininkas-pedagogas

Personalinės parodos:
nuo 1988 m. surengė 10 personalinių parodų

Grupinės parodos:
20 grupinių parodų Lietuvoje, Latvijoje,  
Rusijoje, Baltarusijoje, Pietų korėjoje

Plenerai:
nuo 1985 m. tarptautinių plenerų  
Lietuvoje ir Lenkijoje dalyvis

Dabartinė veikla: 
dailės mokytojas.  
Alytaus dailininkų grupės „Be rėmų“ narys



„Miestas“, 2012 m. Sausa adata

„Paryžius“ 1. Fotografijų ciklas, A2 „Paryžius“ 2. Fotografijų ciklas, A2

„Šokis“, 2012 m. Aliejus, drobė, 80×60 cm

„Arbata“, 2012 m. Aliejus, drobė. 80×60 cm

„Užupis“, 2012 m. Sausa adata
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kultūros projektas



2-oji Alytaus jaunimo  
studijuojančio  

vizualius menus  
paroda
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Justina  
ABRoMAvičiūtė

Gimė 1989 m. Alytuje

Studijos:
2012 Vilniaus dailės akademija,  
Kauno dailės fakultetas, Stiklo katedra

Parodos:
2011 1-oji Alytaus Jaunimo studijuojančio  
vizualiuosius menus paroda

Dabartinė veikla: 
dalyvavimas projekte „Dialogai3“ Kaune.



„Obuoliukai“ 2011 m.  
Moliravimas, juodos  

glazūros tekstas viduje,  
7 natūralaus dydžio obuoliai

„Broliui“, 2012 m.  
Vitražas, lituotas  
lydmetaliu, fotoatspaudas, 
giluminis matinimas 
įpurkštas dažais,  
karšto stiklo formavimas, 
75×130 cm
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Justina  
česynAitė

Gimė 1989 m. Alytuje

Studijos:
2009–2013 Lietuvos edukologijos universitetas,  
Ugdymo mokslų fakultetas, Dailės katedra, dailė

Paroda: 
2011 m. 1-oji Alytaus jaunimo studijuojančio  
vizualiuosius menus paroda



„Įtaka 1“, 2012 m.  
Aliejus, drobė. 60×60 cm

„Įtaka 2“, 2012 m.  
Aliejus, drobė. 60×60 cm
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Mindaugas  
DvilinskAs

Gimė 1991 m. Kaune

Paroda:
2011 m. 1-oji Alytaus jaunimo studijuojančio  
vizualiuosius menus paroda



„Kelias į fantazijų pasaulį“, 2012 m. Aliejus, drobė, 80×60 cm

„Alpha“, 2012 m.  
Aliejus, drobė, 85×62 cm

„Tarp beprotystes ir genialumo“, 2012 m.  
Aliejus, drobė, 80×60 cm
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Justinas  
JAkštonis

Gimė 1989 m. Alytuje

Studijos:
2008–2012 VGTU, Architektūros fakultetas, architektas

Paroda:
2011 Grafikos darbų paroda Vilniaus Fluxus Ministerijoje



„Šešėlių žmonės“, 2011 m. Apdorota skaitmeninė fotografija, 177×270 mm
„Egle, mano sese“, 2011 m. Apdorota skaitmeninė fotografija/fotomontažas, 420×270 mm
„Autoportretas“, 2011 m. Apdorota skaitmeninė fotografija, 133×270 mm
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kristina  
JAnkAuskAitė

Gimė 1989 m. Alytuje

Studijos:
2008–2012 Lietuvos edukologijos universitetas,  
Kultūros ir meno edukologijos institutas, dailės bakalauras
nuo 2012 m. Vilniaus dailės akademija,  
Aukštųjų studijų fakultetas, Dizaino magistratūra

Parodos: 
2009 „Šventosios atminties ženklai“,  
galerija „D‘Arijaus papuošalai“;
2010 „25-tas kadras“, Fluxus ministerija;
2010 „Vakuumas“, Varėnos kultūros centro kino ir parodų salė;
2010 „Siluetai“, Energetikos ir technikos muziejus;
2011 „REMIX 2011“, galerija „Arka“;
2011 „1-oji Alytaus jaunimo studijuojančio vizualiuosius 
menus kūrybos paroda“, AKKC



„Muzikinio teatro technikas važiuoja“, 2011 m. Medis, metalas
„Žvilgtelk į savo kitą veidą“, 2011 m. Metalas, veidrodis

„Romantika, kurios čia nėra“, 2012 m. Akrilas, drobė, 74x90 cm
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vilius  
JuoDŽiukynAs

Gimė 1989 m.

Studijos:
Vilniaus dailės akademija, Kauno dailės fakultetas

Grupinės parodos:
2012 VDA Kauno vizualių menų fakulteto studentų  
paroda „Balti“, Galerija „Sofa“, Druskininkai;
2012 VDA Kauno vizualių menų fakulteto studentų  
paroda, Kaunas paveikslų galerija;
2012 VDA Kauno vizualių menų fakulteto studentų  
paroda, Kauno fotografijos galerija;
2011 Dizaino paroda „Popierukas“, Lietuvos  
architektų sąjungos, Kauno skyrius;
2011 Dizaino savaitė, „Interjero erdvė“, Kaunas



Baldas-objektas, 2012 m.  
Kompiuterinė grafika, stereolitografija, 3xA1
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urtė Marija  
JuRkevičiūtė

Gimė Vilniuje

Studijos:
nuo 2012 m. UCLAN universitetas (Didžioji Britanija,  
Lankanšyras), produktų dizainas

Paroda:
2011 personalinė keramikos darbų paroda, Alytus



„Kokonas“, 2012 m.  
Mišri technika, 90x50 cm

„Visatos“, 2011 m.  
Mišri technika, 90x65x70 cm
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kamilė  
MARcinkevičiūtė

Gimė 1990 m. Alytuje

Studijos:
rūbų dizaino studijos (Fashion Retail Academy,  
Art & design), Londonas



„Lapas“, 2011 m. Akrilas, drobė, 40x45 cm

„Šokis“, 2011 m. Akrilas, drobė, 40x45 cm

„Svajonė“, 2010 m. Akrilas, drobė, 40x45 cm
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ligita  
kAšelionytė

Gimė 1992 m. Alytuje

Studijos:
2011–2012 Kauno kolegija, Dekoratyvinė plastika
Nuo 2012 studijuoja VDA, Kauno dailės fakultetas,  
stiklo specialybė



Funkcionali stiklinė dėžutė „Katė“, 2012 m. 
Moliravimas, šlifavimas, graviravimas,  
23x16 cm

Stiklinė lėkštė „Spider orchid“, 2011 m.  
Plonasienio lakštinio stiklo formos formavimas, 

atkaitinimas, 33x33 cm

„O.K.“, 2012 m. Moliravimas, šlifavimas. 19x11 cm
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sandra  
kAZlAuskAitė

Gimė 1989 m. Alytuje

Studijos:
Vilniaus dailės akademija, Vizualiųjų menų fakultetas, 
Skulptūros katedra, šiuolaikinė skulptūra

Paroda:
2011 1-oji Alytaus jaunimo studijuojančio  
vizualiuosius menus kūrybos paroda

Dabartinė veikla: 
Alytaus lėlių teatro „Aitvaras“ scenografė,  
kita edukacinė veikla



„Motinos ir vaiko komunikacija“, 2012 m.  
Video montažas, šiaudelių pynimas (pintas krėslas iš geriamų šiaudelių), 1x1,5 m
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gailutė  
lAnkelienė

Gimė 1990 m.

Studijos:
2012 Lietuvos edukologijos univeristetas,  
Ugdymo mokslų fakultetas, dailės specialybės bakalauras

Paroda:
1-oji Alytaus jaunimo studijuojančio  
vizualiuosius menus kūrybos paroda



„Ryšys“, 2012 m.  
Akrilas, plokštė, smėlis, 82x61 cm

„Stiprybė“, 2012 m.  
Akrilas, plokštė, smėlis, 57x61 cm
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Raminta  
MAciulevičiūtė

Gimė 1989 m. Alytuje

Studijos:
2007–2009 Alytaus dailiųjų amatų mokykla,  
kostiumo dizainas
nuo 2009 Kauno kolegija, Justino Vienožinskio  
menų fakultetas, dailės pedagogika

Parodos: 
2010 Grupinė studentų paroda  
„Rekonstruotos visuomenės“, Kaunas;
2012 Tarptautinio plenero paroda  
„Valai-Šešuoliai 2012“, Ukmergė;
2012 Tapybos paroda „Justino Vienožinskio  
125-osios gimimo metinės“, Kaunas, Panevėžys;
2012 „Žiemgalos krašto dailininkų paroda“, Joniškis;



„Rudens peizažas“, 2011 m. Aliejus, drobė, 60x81 cm

„Paįstrio ežeras“, 2011 m. Aliejus, drobė, 41x33 cm

„Šventosios vingis“, 2011 m. Aliejus, drobė, 41x33 cm
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gediminas  
RyŽeninAs

Gimė 1988 m. Alytuje

Studijos:
Alytaus dailiųjų amatų mokykla,  
fotografo specialybė

Peronalinė paroda:
2011 „Reportažas Alytus-2010“

Grupinės parodos:
2011 „Keturi metų laikai“;
2011 Alytaus fotografų klubo narių paroda „AŠ ir kitas AŠ“;
2011 Alytaus fotografų klubo narių paroda „11 taškas 11“;
2011 Alytaus fotografų klubo narių paroda „Alytus – vakar, 
šiandien, rytoj“;
2011 Alytaus fotografų klubo narių paroda „Humorolita“;
2012 Alytaus fotografų klubo narių paroda „Vakar“



„Kai viskas užknisa“, 2012 m.  
Skaitmeninė fotografija, 70x50 cm

„Prieš“, 2012 m.  
Skaitmeninė fotografija, 70x50 cm

„Pabėgimas“, 2012 m.  
Skaitmeninė fotografija, 70x50 cm
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Mantas  
televičius

Gimė 1986 m. Prienuose

Studijos:
2010 Vilniaus dailės akademija, Taikomųjų ir vizualinių 
menų fakultetas, Tekstilės katedra, bakalauras
2012 VDA, magistras

Personalinė paroda:
2010 „Virtuali tapatybė“, „Artifex“ galerija, Vilnius

Grupinės parodos: 
2012 Vienos dienos paroda Vilniaus  
šiuolaikinio meno centre;
2012 penktoji respublikinė tekstilės bienalė  
„AŠ MANO MAN“, Arkos galerija, Vilnius;
2011 „Aduktas“ Artifex galerija Vilnius;
2011 Tarptautinė meno ir galerijų mugė „Art Vilnius‘11“;
2011 Tekstilės paroda „LAIKO ŽVILGSNIS“.  
Janinos Monkutės-Marks Muziejus-galerija, Kėdainiai;
2011 „Riboteka“, Šv. Jono gatvės galerija. Vilnius;
2011 „Lithuanian identity – textile art eshibition, fashion 
desing show“, Briuselis;
2010 „Tekstilininkų ir dailininkų gildija“, „Balto kūrinio“ 
paroda-konkursas, Kauna;
2010 Rygos dailės akademija, Ryg;
2010 Varšuvos tekstilės bienalė „Nuo mini iki maksi“

Dabartinė veikla:
dirba Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre  
dailės terapeutu



„One“, 2009 m. Klasikinė gobeleninė technika, 120x90 cm

„O kas tu?“, 2011 m. Mezgimas, 32x0,1 m

„Digitis“, 2010 m. Ekspermentinė animacija,  
mezgimas. 2x2 m. Darbą sudaro dvi dalys –  

filmas ir megztas portretas
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Deimantė  
uleckytė

Gimė 1991 m. Alytuje

Studijos
2010 Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija,  
interjero dizaino studijos

Parodos:
2011 1-oji Alytaus jaunimo studijuojančio  
vizualius menus paroda
2012 Su Alytumi Susigiminiavusių miestų  
dailininkų paroda



„Tell me baby why  
don‘t you need me?“,  
2012 m.  
Aliejus, drobė,  
44x90 cm

„BeSpalvota“,  
2012 m.  
Aliejus, drobė,  
44x90 cm

„Gėlių fėja“, 2012 m. Aliejus, drobė, 70x50 cm



84

greta  
vitkAuskAitė

Gimė 1991 m. Alytuje

Studijos:
Vilniaus dizaino kolegija, Mados dizaino katedra,  
mados dizaino specialybė



„Mados grafika“, 2012 m.  
Mišri technika (piešimas markeriais,  

apdorota kompiuterinėmis programomis), 6×A2

„Raizgalynė“, 2011 m.  
Odos juostelių pynimas, rišimas; fotografija, 2×A2, 2×A3
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kultūros projektas



Personalijos
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Žvelgiant oficialiai ir formaliai, Zita Stanke-

vičienė yra kuo tikriausia spaudos fotoreporterė. 

Dėl to niekam nekiltų abejonių – ypač pažvelgus 

į šios fotografės produkciją – nuotraukas fiksuo-

jančias žmones ir įvykius, vietas ir būsenas, kurių 

bendrasis(-ieji) vardiklis(-iai) yra pagautas momen-

tas, nuotaikos detalė ir judesio fiksacija. „Pagautas 

momentas“ – kadangi kaip ir dera reportažui, įam-

žinamas įvykis nelaukia, jis verčia priimti akimirką 

kaip duotybę ir be jokių dvejonių spausti aparato 

mygtuką. „Nuotaikos detalė“ – nes Z. Stankevičie-

nės kompozicijose tikru šifro raktu visumos per-

skaitymui yra paverčiamos kokios nors lyg ir ne-

reikšmingi (iš pirmo žvilgsnio) vizualūs elementai. 

Jų pagalba sukuriamas paradokso įspūdis, ver-

čiantis žiūrovą gilintis ir mąstyti – o kaip ten yra iš 

tikrųjų? Pavyzdžiui – „Totorių“ serijoje – nuotrauko-

je, kurioje rankose laikoma arabiškais rašmenimis 

parašyta knyga, intrigą kelia mokyklinio sąsiuvinio 

lapelis su kažkokiais sąrašais. Arba, regis, papras-

tame jūros peizaže švelniai banguojančio vandens 

su dviem paukščiais ramybę sutrikdo ir papildomų 

prasmių suteikia blizgiame paviršiuje atsispindin-

tis, nervingai iškarpytas žuvėdros atvaizdas. „Jude-

sio fiksacija“, kaip jau minėta, taip pat apibūdina 

Z. Stankevičienės fotografinę kūrybą, kadangi jo 

dėka vaizdas virsta kuo tikriausiu pasakojimu.

Faktas, kad Z. Stankevičienė yra ne bet kokioje, 

o regioninėje spaudoje dirbanti fotografė (jos nuo-

traukos sudaro kelių dešimtmečių „Alytaus naujie-

nų“ fotoarchyvo aukso fondą), yra palikęs esminį, 

specifinį antspaudą jos kūriniuose. Fotomeninin-

kės kūrybinė aplinka yra pietinė Lietuva, su savais 

papročiais, charakteriais bei tradicijomis. Z. Stan-

kevičienės nuotraukose įmažinti tipažai – tai tipiški 

Dzūkijos krašto žmonės; įvykiai, dažniausiai, taip 

pat būna susiję su šiuo, pirmiausiai Alytaus, regi-

onu. Tai ir galbūt vienas žinomiausių ciklų, dedi-

kuotas nuo Vytauto laikų Raižiuose gyvenantiems 

totoriams (kuriame istorinis faktografavimas ir 

nuotaikų impresijos yra sumegztos į vientisą audi-

nį), ir kadrai iš R. Šarknicko kuriamo filmo „Dzūkų 

laidotuvių apeigos“ (taip pat pasižymintys dvily-

piu – etnografiniu ir vaidybiniu – charakteriu), ir 

kasdienybės bei išskirtinių įvykių vaizdai – nuo ledų 

sangrūdų Dusios ežero pakrantėje iki šimto metų 

jubiliejų švenčiančios Angelės Jančorienės portreto 

(ši nuotrauka buvo nominuota konkurse „Lietuvos 

spaudos fotografija 2012“).

Zita  
stAnkevičienė
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Arvydas Švirmickas yra keliais, šiuo metu bent 

pora, amplua pasižymintis dailininkas. Vienodai 

energingai jis kuria ir tapybą, ir grafiką. Pirmoji (tai 

yra tapyba) pasižymi kai kuriais grafiniais elemen-

tais – antai, tokiais drąsiai galima pavadinti tvirtas, 

netgi galingas linijas, taip pat viena su kita susisie-

kiančias, kai reikia – netgi perklojančias, perden-

giančias dekoratyviais dėmes, stilizuotas plokš-

tumas, o ir grynas, iš ekspresionistinės estetikos 

atkeliavusias spalvas. Antroji (omenyje turima gra-

fika) irgi artima tapybai. Apie tai sufleruoja, netgi 

garsiai rėkia ryškios atspaudų spalvos, laisvas visiš-

kai nežabotas komponavimo pojūtis, sąmoningai 

deformuoti pavidalai. Tapybos ir grafikos sąjungą 

ypač deklaratyviai išreiškia kai kurios tapybinės 

kompozicijos, kuriose lyg automatizmo, išlaisvinto 

jausmo būsenoje užteptas formas (išskydusias, net-

gi amorfiškais) reikliai ir dalykiškai yra suveržę, su-

kaustę lygiagretūs spalviniai stulpai. Aštrūs ir tvirti, 

jie tiesiog pjausto, dalina į aiškius segmentus viską, 

kas pakliūna po aštriais jų ašmenimis…

Šauksmas, pakeltas tonas, pabrėžtas gestiku-

liavimas (spalvos, gesto ir visais kitais aspektais) 

apskritai yra pačios charakteringiausios aptarimo 

menininko kūrinių savybės. Jų dėka A. Švirmickas 

pasakoja istorijas. Aistringai, emocionaliai, pa-

brėžtino afekto būsenoje pasakojamos istorijos 

turi tam tikrų autobiografinių momentų. Bet kuris 

žmogus (ypač menininkas) savyje nešioja, saugo, 

puoselėja ir, kai ateina tam tinkamas momentas, 

kitiems parodo bei išreiškia visokiausius potyrius, 

jausmus ir būsenas.

A. Švirmicko istorijų subjektai yra vyrai ir mo-

terys. Dailininkas pasakoja būtent apie juos. Vien 

tai, kad ne viena vyro ir moters figūra vaizduojama 

apsinuoginusi (tačiau pigaus erotizmo kaip tikslo 

nesivaikoma), kelia mintis apie nuogumą kaip psi-

chologinį atsivėrimą sau ir kitiems. Vietomis daly-

kišką, santūrią ir sukaustytą A. Švirmicko plastikos 

kalbėseną nutraukiantys emociniai proveržiai (tai 

primena žmogų, kalbantį ramiai, pašnibždomis ir 

staiga pratrūkstantį aistringais jaustukais) galbūt 

ir yra tai, ką senovės rytiečiai vadino „vyriškuoju“ 

bei „moteriškuoju“ pradais. Būtent iš jų, tų dviejų 

pradų – tokių nepanašių, tokių skirtingų ir netgi ne-

suderinamų, tokių beformių ir išskydusių, formuo-

jasi įvairiaspalvės struktūros, savotiški kontrastų 

vienovė – tai yra tai, kas iš tikrųjų ir yra dailininko 

kūrybos visuma.

Arvydas  
šviRMickAs
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„Grožis išgelbės pasaulį“, – kadaise pasakė 

vienas klasikas, o šiais laikais Ilona Kalibatienė jo 

mintį praplėtė ir pakoregavo, savo kūriniais teig-

dama, jog pasaulį išgelbės ne bet koks grožis, bet 

tas, kuris trykšta iš vaikų akelių ir širdelių ir gėlių 

žiedų. Nes būtent juos – angeliško grožio vaikelius 

ir neišpasakytai dieviškai puikius augalus dailinin-

kė vaizduoja (aišku, ne tik juos, bet dar aiškiau, kad 

vaikai ir augalai yra jos patys mėgstamiausi hero-

jai). Pirmuosius – pasitelkdama molį (ir ne bet kokį 

– o baltą, paglazūruotą pačiose reikalingiausiose, 

reikšmingiausiose vietose), antruosius – į ranką 

imdama šiltų tonų pasteles. Vaikai regisi atkeliavę 

iš vasariškų pievų, iš rugiagėlėmis ir aguonomis 

žydinčių lankų, o augalai būdingi visiems metų 

laikams – pavasariui, ištrykštančiam pirmaisiais, 

šilumą skleidžiančiais žiedais, vasarai su subtilio-

mis augalų struktūromis, rudeniui, kurio metu gė-

lės sako paskutinįjį „sudie“ ir net žiemai, žydinčiai 

snaigėmis bei ledo raštais.  Tai pagrindiniai 

I. Kalibatienės kūrybos personažai, kuriuos ši siste-

mingai ir programiškai kuria – panašius vienas į 

kitą, tačiau ir besiskiriančius. Suartėjančius žiban-

čiomis akimis, besišypsančiomis lūpomis, mielai 

gestikuliuojančiomis rankomis, spalvingais žie-

dlapiais, kvepiančiais medumi, vešliomis lapijo-

mis, tarytum išsprogusiomis po šilto pavasariško 

lietaus. Besiskiriančius niuansais – psichologiniais 

ir spalviniais atspalviais, nuotaikomis ir koloristi-

niais deriniais. Iš jų – vaikų ir augalų – panašių ir 

kartu skirtingų, dailininkė, juos tiražuodama ir 

individualizuodama (suteikdama tipiškus ir uni-

kalius bruožus) dailininkė formuoja tikras kolekci-

jas, savotiškus grožio herbariumus, teigiančius ir 

deklaruojančius ne tik išganomąją grožio jėgą, jo 

gelbėtojišką misiją, bet ir tai, kad „grožio niekuo-

met nebūna per daug“. Ypač tuomet, kai jis gyvena 

tarp vaikų ir augalų.

ilona  
kAliBAtienė
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94Kultūros projekto VIZUALUS MENAS ALYTUS
CHRONOLOGIJA

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROSIOS KULTŪROS UGDYMO  
IR ETNOKULTŪROS PUOSELĖJIMO PROGRAMOS  

FINANSUOJAMAS PROJEKTAS (TĘSTINIS)

VIZUALUS MENAS ALYTUS 2011

1-oji Alytaus jaunimo studijuojančio vizualius menus paroda
2011 12 16–2012 01 18, Alytaus miesto teatro galerija

VIZUALUS MENAS ALYTUS 2012

1. 2-oji Alytaus jaunimo studijuojančio vizualius menus paroda
2012 12 08–2013 01 15, Alytaus kultūros ir komunikacijos centras

2. 1-oji metinė-apžvalginė Alytaus profesionalių vizualaus meno  
kūrėjų kūrybos darbų paroda
2012 12 14–2013 02 08, Alytaus miesto teatro galerija

3. Profesionalių Alytaus fotografų kūrybos darbų paroda
2012 12 08–2013 01 15, Alytaus kultūros ir komunikacijos centras

4. Parodų „Vizualus menas Alytus 2012“ katalogo pristatymas 
 ir įteikimas autoriams
2013 02 23, Alytaus miesto teatro galerija

5. Parodų „Vizualus menas Alytus 2012“ katalogo sklaida už Alytaus ribų 
(katalogo perdavimas 65 Lietuvos miestų Centrinėms bibliotekoms; 
Lietuvos aukštojo mokslo įstaigoms kuriose dėstomos menų disciplinos; su 
Alytumi susigiminiavusių užsienio miestų atitinkamoms kultūros įstaigoms.

6. Internetinės svetainės sukūrimas. Katalogo „Vizualus menas Alytus 2012“ 
skaitmeninės versijos pateikimas.

VIZUALUS MENAS ALYTUS 2013

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROSIOS KULTŪROS UGDYMO IR 
ETNOKULTŪROS PUOSELĖJIMO PROGRAMOS FINANSUOJAMAS PROJEKTAS 
(PARAIŠKA)

Numatoma veikla:
1. 3-oji Alytaus jaunimo studijuojančio vizualius menus kūrybos darbų 
paroda (studijuojantis, bebaigiantis studijuoti ar jau įgijęs vienokį ar kitokį 
meninį išsilavinimą jaunimas iki 35 m. amžiaus).
2. 2-oji Alytaus profesionalių vizualaus meno kūrėjų metinė-apžvalginė 
kūrybos darbų paroda.
3. Alytaus profesionalių fotografų fotografijos paroda.
4. Numatoma išleisti surengtų parodų „Vizualus menas Alytus 2013“ 
katalogą.
5. Informaciją pateikti internetinėje erdvėje.

Projekto rengėjas ir vykdytojas VšĮ „EGARTA“.
Projekto autorius ir parodų kuratorius dail. Evaldas Grinius
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Informaciniai partneriai:

Dainavos žodis,
Alytaus gidas,
Alytiškis lt,
Radijas FM99,
Dzūkijos televizija,
Alytaus naujienos,
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Kultūros projekto „Vizualus menas Alytus 2012“ parodų pobūdį nusako 
akivaizdžiai nedidelis vizualų meną atstovaujančių Alytaus menininkų 
skaitlingumas. Jungtinė visų vizualaus meno sričių atstovų metinė-apžvalginė 
kūrybos darbų paroda, tai galimybė kartu su gerai žinomais menininkais, 
bendrame panoraminiame kontekste pristatyti ir jaunosios kartos 
Alytaus kūrėjus. Svarbus projekto vyksmo rezultatas – parodų katalogo 
išleidimas, kuriame pristatomi Alytaus menininkų projektinėse parodose 
eksponuoti kūrybos darbai, išsamiau apžvelgta kelių atskirų autorių 
kūryba bei pateikiama kita su šiuo projektu susijusi informacija.

Džiugu, kad kultūros projekto „Vizualus menas Alytus“ dalyviai aktyviai 
prisideda prie senų tradicijų Lietuvoje atgaivinimo rengiant metines-apžvalgines 
parodas. Šiame projekte dalyvaujantys Alytaus menininkai yra nedidelė, 
bet neatsiejama Lietuvos vizualaus meno kūrėjų bendruomenės dalis, 
savo kūryba prisidedanti prie vizualaus meno puoselėjimo, raidos ir 
sklaidos mūsų šalyje bei užsienyje.

Dėkoju Alytaus miesto merui Jurgiui Krasnickui, Alytaus miesto 
savivaldybės kultūros skyriaus vedėjai Birutei Salickienei, bei vyriausiajai 
specialistei Dainai Čečkauskienei, visiems informaciniams partneriams, 
rėmėjams ir kolegoms.

Tikiu, kad tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas Alytus“ kūrėjus ir 
ateityje skatins produktyviam naujam kūrybiniam polėkiui, o parodų 
lankytojams suteiks naujų įspūdžių.

Projekto autorius ir parodų kuratorius,
VšĮ „EGARTA“ direktorius
dail.  Evaldas Grinius

Mielieji,

Džiaugiuosi, Alytuje įgyvendinamu kultūros projektu „Vizualus menas 
Alytus 2012“ ir šio projekto rezultatais – organizuojamomis Alytaus jaunimo, 
studijuojančio vizualius menus ir metinėmis-apžvalginėmis profesionalių 
vizualaus meno kūrėjų parodomis, kuriose galime iš arčiau susipažinti su 
mūsų miesto menininkais bei jų kūryba. Dėkoju šio projekto autoriui ir parodų 
kuratoriui dailininkui Evaldui Griniui už kūrybiškumą ir entuziazmą, 
populiarinant vizualiuosius menus ne tik Dzūkijos sostinėje, bet ir visoje 
Lietuvoje bei užsienyje.

Tikiuosi, kad atvertusieji šio leidinio puslapius iš naujo atras jau gerai 
pažįstamus menininkus bei jų kūrybą ir susižavės perspektyvių jaunųjų 
dailininkų kūriniais.

Sėkmingo kūrybinio kelio! Lai šiame kelyje, Jus mielieji menininkai, 
lydi įkvėpimas ir naujos idėjos.

Alytaus miesto savivaldybės meras
Jurgis Krasnickas
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