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4 Rimantas Galeckas

Gimė 1963 m. Ukmergėje
Studijos:
Kauno taikomojo meno mokykla
www.galeckas.lt

Rimantas Galeckas. VARTAI. 2014. Drobė, aliejus. 70 x 110 cm
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6 Danutė Garlavičienė

Gimė 1969 m. Kaune
Studijos:
1994 m. Vilniaus dailės akademija,  
Taikomosios dailės fakultetas,  
Keramikos katedra
danutegarlaviciene@yahoo.com
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Danutė Garlavičienė. PAŠTO KARVELIO SUGRĮŽIMAS. 2015. Akmens masė, emalis, oksidai. H 87 cm



8 Evaldas Grinius

Gimė 1963 m. Šiluvoje
Studijos:
Šiaulių pedagoginis institutas
(Šiaulių universitetas)
Dailės fakultetas 
evaldas.grinius.lt@gmail.com

Evaldas Grinius. RŪPINTOJĖLIO KOSMONAUTAS. 2015. Drobė, aliejus. 150 x 250 cm
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10 Jolita Jasevičienė

Gimė 1980 m. Lazdijuose
Studijos:
Vilniaus pedagoginis universitetas,
Technologijos ir dailės magistras
jolita.jaseviciene@gmail.com

Jolita Jasevičienė. ATRASTASIS POZITYVAS. 2015. Organinis stiklas, mišri technika. 51 x 50 cm
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12 Benjaminas Jenčius

Gimė 1951 m. Radviliškyje
Studijos:
Šiaulių pedagoginis institutas
(Šiaulių universitetas)
Pedagogikos fakultetas 

Benjaminas Jenčius. VASAROS VARPŲ SKAMBESYS. 2014. Popierius, akvarelė. 95 x 70 
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14 Vytautas Kolesnikovas

Gimė 1948 m. Alytuje
Studijos:
Maskvos menų universitetas,
Vaizduojamojo meno fakultetas,
Tapybos–grafikos specialybė,
Tarptautinė Nesvyžiaus akademija.
vytautas.kolesnikovas@gmail.com

Vytautas Kolesnikovas. MULEN RUŽAS (3). 2015. Drobė, aliejus. 100 x 140 cm
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16 Agnė Krikščiūnaitė

Gimė 1984 m. Alytuje
Studijos:
Vilniaus dailės akademija,
Vaizduojamosios grafikos specialybė, 
Dailės bakalauras
agne455@gmail.com

Agnė Krikščiūnaitė. SAPNAS. 2015. Sausoji adata. 19,0 x 30,9 cm
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18 Raimondas Šimkevičius

Gimė 1963 m. Šilutėje
Studijos:
Šiaulių pedagoginis institutas (Šiaulių universitetas)
Specialiosios pedagogikos ir logopedijos specialybė,
Vilniaus dailės akademija, Dailės pedagogika.
raimondas.šimkevičius@gmail.com

Grupė Коньfarmist›ai: Raimondas Šimkevičius; Leonas Žukauskas. POVILAITIS. 2015. Padarytas daiktas 
(ready-made) patefonas su plokštele, įrėminta nuotrauka, užrašas ant plokštės „Povilaitis“, nedidelis staliu-
kas, dvi kėdės, mikrofonas. Kintantys matmenys
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20 Arvydas Švirmickas

Gimė 1955 m. Alytuje
Studijos:
Vilniaus dailės akademija,
Vaizduojamosios dailės fakultetas, 
Tapybos katedra,
Tapybos specialybė. 
svirmickas@zebra.lt

Arvydas Švirmickas. PABUDIMAS. 2015. Drobė, aliejus. 150 x 110 cm
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22 Vitas Zabita

Gimė 1964 m. Alytaus raj.
Studijos:
Vilniaus dailės akademija, 
Dailės pedagogika
vitaszabita@yahoo.com

Vitas Zabita. KAREIVĖLIS. Ofortas, akvatinta. 15 x 20 cm
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24 Darius Miliauskas

Gimė 1966 m. Alytuje
Studijos: 
Telšių taikomosios dailės technikumas

Darius Miliauskas. LATTE. 2015. Lauko granitas. 25 x 15 x 20 cm
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26 Algirdas Judickas

Gimė 1948 m. Alytaus raj. Padvariškių km.
Studijos:
Vilniaus vakarinė dailės mokykla 

Algirdas Judickas. ŠERNŲ MEDŽIOKLĖ NAKTĮ. 2015. Kartonas, akrilas, medis, akmuo. 150 x 150 cm
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28 Gintarė Markevičienė

Gimė 1966 m. Vilniuje
Studijos:
Vilniaus dailės akademija
ginzalte@yahoo.com

Gintarė Markevičienė. RYTAS. 2014. Kartonas, akvarelė, pastelė. 100 x 70 cm



29





TĘSTINIS KULTŪROS PROJEKTAS

Alytaus fotografų paroda
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32 Zenonas Bulgakovas

Gimė 1939 m. Alytuje

Zenonas Bulgakovas. ATSPINDŽIAI (3). 2015. Fotografija. 70 x 50 cm
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34 Faustas Augustinas

Gimė 1964 m. Sudokiuose, Ukmergės raj.
Studijos:
Vilniaus technologijos technikumas 
Fototechniko specialybė (Vilniaus kolegija)

Faustas Augustinas. MOTINA. 2015. Fotografija. 40 x 60 cm
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36 Rasa Valiukevičiūtė

Gimė 1975 m. Kaune
Studijos:
Daugų žemės ūkio technikumas
Alytaus dailiųjų amatų mokykla
Fotografo specialybė

Rasa Valiukevičiūtė. MAUDYNĖS. 2015. Fotografija. 60 x 40 cm
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5-oji Alytaus jaunimo, 
studijuojančio vizualius menus, 
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40 Virginijus Broneika

Gimė 1992 m. Alytuje
Studijos:
Vilniaus dailės akademija 
Monumentaliosios dailės 
ir scenografijos katedra 
Vitražo specializacija

Virginijus Broneika. PELĖDA. 2015. Drobė, aliejus. 90 x 64 cm
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42 Eglė Savickaitė

Gimė 1992 m. Alytuje
Studijos:
Vilniaus dailės akademija,
Interjero dizaino katedra

Eglė Savickaitė. SENAMIESČIO RAKURSAI 3. 2015. Drobė, skaitmeninė spauda, mišri technika. 60 x 40 cm
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44 Justina Abramavičiūtė

Gimė 1989 m. Alytuje
Studijos:
Vilniaus dailės akademija
Kauno fakultetas
Dailės bakalauro ir magistro kvalifikacinis laipsnis
stiklo programos studijos

Justina Abramavičiūtė. DEBESŲ TAKAIS... . Siuvinėjimas ant drobės. 35 x 30 cm
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46 Indrė Paplauskaitė

Gimė 1996 m. Alytuje
Studijos:
Alytaus kolegija,
Multimedija, dizainas ir leidybos technologijos

Indrė Paplauskaitė. SVETIMAS. 2015. Fotografija. 38 x 25 cm
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48 Ieva Poliščiukienė

Gimė 1990 m. Alytuje
Studijos:
Alytaus dailiųjų amatų mokykla
Dailiųjų metalo dirbinių gamintojo specialybė

Ieva Poliščiukienė. GYVŪNĖLIŲ TRIO. 2015. Sidabras. 2,5 x 1,5 x 0,5 cm
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ADAM Fotografijos specialybės moksleivių kūrybos darbų ekspozicija

Jūratė Marčiulaitienė
Ekspozicijos kuratorė 

Alytaus dailiųjų amatų mokyklos

Fotografijos specialybės mokytoja

Alytaus dailiųjų amatų mokyklos Fotografijos specialybės 
moksleivių kūrybos darbų ekspozicija

Svečio teisėmis kultūros projekte „Vizualus menas Alytus“ 2015 m. pirmą kartą pakviesti dalyvauti 

trys Alytaus dailiųjų amatų mokyklos Fotografijos specialybės pirmojo kurso mokiniai: Henrikas Rudis, Indra 

Blaškevičiūtė ir Aurimas Kurmis. 

„Menas – neatskiriama gyvenimo dalis daugumai žmonių. Vieniems tai tapyba, kitiems – muzika, 

dar kitiems – literatūra, teatras, šokiai ar bet kokia kita meno rūšis, kuri verčia juos jaustis pilnaverčiais”, - 

tikina H. Rudis, fotografijos meno pradmenis įgijęs Druskininkų „Ryto“ gimnazijoje ir sėkmingai sudalyvavęs 

jau ne vienoje jungtinėje parodoje bei surengęs keletą personalinių parodų. „Man tą jausmą kelia fotografija. 

Kai pradėjau domėtis fotoaparato veikimo principais, kai pažinau, ką reiškia diafragma, išlaikymas, jautru-

mas, kai supratau, kaip komponuoti kadrą, kad jis taptų patrauklesnis akiai – nuo to momento fotografija 

tapo kasdienybe. Retai pasitaiko diena, kad nenufotografuočiau nė vieno peizažo, įdomesnio objekto, iš-

skirtinės situacijos. Nors fotografija man prasidėjo tik kaip hobis, apmokama praktika jau kelis sezonus iš 

eilės man yra kaip įrodymas, jog įdėjus daug noro ir pastangų, su laiku fotografija gali tapti rimta profesija”, 

- apie savo, kaip profesionalaus fotografo pasirinktą kelią, mintimis dalijosi H. Rudis. 

„Kiekvienas gimdamas atsinešame tam tikras duotybes į šį pasaulį. Mano noras kurti yra viena 

iš tų įgimtų savybių, kuri pasireiškė nuo mažų dienų. Tikiu, jog be nuolatinio darbo ir tobulėjimo, vien su 

įgimtais gebėjimais sunku ką pasiekti, būtent dėl šios priežasties nusprendžiau mokytis fotografijos amato 

ir atrasti savo nišą. Tikiu, jog didieji atradimai prasideda, kuomet peržengi normų ribas”, - įsitikinusi kita 

parodos dalyvė – I. Blaškevičiūtė, turinti psihologės išsilavinimą, bet neprarandanti vilties atrasti gyvenime 

savo nišą fotografijos srityje. 

Aurimas Kurmis į mažiau ar daugiau susiformavusių fotografijos menininkų tarpą per labai trumpą 

laiką įsiliejo savo išskirtiniais darbais, atspindinčiais daug žadančio autoriaus savitą požiūrį į mus supančią 

aplinką bei vidinius išgyvenimus



53

Indra Blaškevičiūtė

Gimė 1987 m. Alytuje
Studijos:
Alytaus dailiųjų amatų mokykla
Fotografo specialybė

JUNGTIS.  
2015. Fotografija.  
159 x 106 cm

Henrikas Rudis

Gimė 1996 m. Druskininkuose
Studijos:
Alytaus dailiųjų amatų mokykla Fotografo 
specialybė

Aurimas Kurmis

Gimė 1985 m. Alytuje
Studijos:
Alytaus dailiųjų amatų mokykla Fotografo 
specialybė

MINI 1.  
2015. Fotografija.  
46 x 31 cm

DUETAS.  
2015. Skaitmeninė fotografija.  
80 x 45 cm

ADAM Fotografijos specialybės moksleivių kūrybos darbų ekspozicija
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ADAM Dailiųjų metalo dirbinių gamintojo specialybės moksleivių kūrybos darbų ekspozicija

Eglė Liškevičienė
Ekspozicijos kuratorė

Alytaus dailiųjų amatų mokyklos 

Dailiųjų metalo dirbinių gamintojo 
specialybės mokytoja 
menotyrininkė

Alytaus dailiųjų amatų mokyklos Dailiųjų metalo dirbinių gamintojo 
Specialybės moksleivių kūrybos darbų ekspozicija 
Profesionalių menininkų ir menus studijuojančių jaunųjų autorių ekspoziciją tardiciškai papildė ga-

biausi Alytaus dailiųjų amatų mokyklos juvelyrikos specialybės moksleiviai – Agnė Kančytė, Vytautė Jankū-
naitė, Vilma Vaitkevičienė, ir tęsiantys kūrybinę veiklą absolventai – Elvis Žilinskas, Ramona Kmitaitė ir Ieva 
Poliščiukienė, pakviesti dalyvauti parodoje svečių teisėmis. Jaunųjų juvelyrų darbus vienija funkcionalumas, 
neatitrūkimas nuo realios papuošalo paskirties. Šiuo atžvilgiu kiek skiriasi R. Kmitaitės antkaklių kolekcija 
„Interpretacijos“, sukurta studijuojant juvelyriką Dailės Akademijoje (darbo vadovė L. Kerienė). Įdomūs E. 
Žilinsko žalvario jungčių su medžiu, kaulu, ragu ieškojimai. I. Poliščiukienės darbai – „Žvėrelių trio“ ir „Gin-
tarinė boba“, – atlikti naudojant liejimo techniką, – lakoniškų formų, žavūs, žaismingi. A. Kančytė parodoje 
eksponuoja du papuošalų komplektus, pagamintus iš vario, dengto emaliu. Tai gėlių – Našlaitės ir Lobe-
lijos – realistinė stilizacija, trumpam nukelianti žiūrovą į vasarą. V. Vaitkevičienės kaklo papuošalą, sukur-
tą iš sidabruoto vario ir stiklo, mielai dėvėtų kiekviena moteris, vertinanti santūrią estetiką ir neiššaukiantį 
originalumą. O štai V. Jankūnaitės vėrinys „Arti šokas“ – stiklo karoliukų ir žalvario lakštelių derinys – žavi 
formos, išgautos naudojant daugybę smulkių detalių (kiek primenančių artišoką) paprastumu, nenuobodžiu 
medžiagų deriniu.
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Vytautė Jankūnaitė

Gimė 1985 m. Varėnoje
Studijos:
Alytaus dailiųjų amatų mokykla 
Dailiųjų metalo dirbinių gamintojo specialybė

ARTI ŠOKAS. 2015. Žalvaris, stiklo karoliukai,  
mišri technika. 28 x 15 cm

Agnė Kančytė

Gimė 1995 m. Alytuje
Studijos:
Alytaus dailiųjų amatų mokykla 
Dailiųjų metalo dirbinių gamintojo specialybė

NAŠLAITĖ. 2015. Varis, emalis, mišri technika. 
11,5 x 19 cm

Elvis Žilinskas

Gimė 1991 m. Alytuje
Studijos:
Alytaus dailiųjų amatų mokykla 
Dailiųjų metalo dirbinių gamintojo specialybė

ŠIAURINĖ ŽVAIGŽDĖ. 2014. Žalvaris, ąžuolas.  
19 x 12 x 11 cm

ADAM Dailiųjų metalo dirbinių gamintojo specialybės moksleivių kūrybos darbų ekspozicija
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Ramona Kmitaitė

Gimė 1992 m. Rumšiškėse, Kaišiadorių raj.
Studijos:
VDA Telšių fakultetas, metalo plastika
Alytaus dailiųjų amatų mokykla 
Dailiųjų metalo dirbinių gamintojo specialybė

KAKLO PAPUOŠALAS (2). 2015. Žalvaris,  
stiklo karoliukai, mišri technika. 28 x 15 cm

Vilma Vaitkevičienė

Gimė 1976 m. Prienai
Studijos:
Alytaus dailiųjų amatų mokykla 
Dailiųjų metalo dirbinių gamintojo specialybė

KAKLO PAPUOŠALAS. 2015.  Varis, sidabravimas, 
stiklo karoliukai, mišri technika. 45 x 15 cm







Personalijos



60 Menotyrininkė  
Michalina Adomavičienė

RIMANTAS GALECKAS

1983 m. baigęs Kauno taikomojo meno mokyklą ir jau nuo 1990 m. tapytojas R. Galeckas aktyviai 
įsijungia į kūrybinę veiklą. Dalyvauja grupinėse parodose Lietuvoje ir užsienio šalyse. Jis yra surengęs 5 au-
torines tapybos parodas, dalyvauja tarptautiniuose tapytojų pleneruose Lietuvoje, Latvijoje, Čekijoje, Lenki-
joje, Baltarusijoje, Rusijoje, o vasaros, praleistos Kuršių Nerijoje, padarė ypač didelį poveikį savito kūrybinio 
stiliaus formavimuisi. Jo darbų yra įsigiję Prancūzijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Amerikoje.

Rimo paveiksluose atsiveria savitas, paslaptingas, apgaubtas mistikos, jūros, laivų gyvenimas. Senieji, 
gal dar XVII a. olandų buriniai laivai didingai įsirašo jūros, uostų erdvėse, sukuria monumentalų vaizdą, ku-
riame slypi tylūs filosofiniai pamąstymai, pratęsiantys pokalbius su žiūrovu. Gaiviu vėjo gūsiu dvelkteli realūs 
Baltijos jūros vandenys. Stafažinės žmonių figūrėlės sukuria judančių, veikiančių žmonių įspūdį, papildo 
paveikslo gyvybingumą, bet ir ten, kur jų nėra, intuityviai juntamas jų buvimas. R. Galecko profesionalumas 
ir aukšta tapybos kultūra subtiliai sujungia realybę, konkretumą ir svajoklišką polėkį fantazijos užutėkiais. 
Laisva minties sklaida gimsta tik laisvo nuo bet kokių tabu kūrėjo drobėse. Kalbėdama apie užburiančius 
laivų monumentalius siluetus, emocionalų tapybinį temperamentą, matau itin jautrų ir be galo taiklų gebėji-
mą pajausti kūrinio visumą, žmogaus tvarinių ir gamtos harmoniją.

Žaismingų paukščių, kitų gyvūnų kompozicijose atsiveria nesvetima autoriui ironija. Sarkazmas kuriamas 
vaizdingai, įtaigiai, sakyčiau, elegantiškai.

Tapytojo paveiksluose daug saulės, šviesos. Turtinga spalvų paletė išsilieja dvasinės energijos bango-
mis. Autorius nebijo pasikartoti. Taip, dažnai kartojasi motyvai – laivai, paukščiai, žuvys, – bet jų traktavi-
mas visad kitoks. Menininkas randa naujus koloristinius pasaulio atspindžius, kūrybingai balansuoja tarp 
realybės, senosios Lietuvos meno mokyklos, arsininkų palikimo ir savojo laikotarpio tendencijų. Tvirtai, o 
svarbiausia – nesiblaškydamas, nuosekliai eina savu kūrybiniu keliu.
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62 Menotyrininkas Vidas Poškus

MENININKAS ALGIS JUDICKAS – TARP BAROKO IR POP

Algis Judickas yra menininkas pačia plačiausia prasme. 
Kalbant apie tapybą tai gal vertėtų nutylėti, bet, kita vertus, menininko portretas (anot Jameso Joyce’o) 

būtų nepilnas ir trūkinėjantis. Kasdieninėje savo gyvenamojoje aplinkoje (o daugiausia laiko Algis praleidžia 
sodyboje Mickūnavos kaime – visai šalia garsiųjų Pivašiūnų) A. Judickas žinomas kaip dievdirbys. Ar kryž-
dirbys. Sunku ir pasirinkti, kaip apibūdinti tiksliau, kadangi iš medžio šis dailininkas kuria ir atskirus šventuo-
sius bei patį Dievą, ir drožia kryžius su juos aplipusiomis biblijinėmis figūromis. Kryždirbiais ar dievdirbiais 
mūsuose dažniau vadina savamokslius, šiek tiek pasimokiusius tautodailininkus. A. Judickas nepriklauso 
šiai kategorijai, kadangi nuo jų jį skiria be galo tamprus, organiškas ir tiesioginis ryšys su senąja tradicija 
– barokiniu ar net Viduramžių paveldu. Kartais regisi, jog Algis yra atėjęs į mūsų dienas kažkur iš ten – iš 
tamsumose skendinčių šimtmečių. Iš kitos pusės, būtent tos sąsajos su sakraline klasika yra apčiuopiamos 
ne tik dėl giluminių, dvasinių sąsajų, bet ir to sąryšio, kuriam įtaką padarė profesionaliai atsakingas požiūris į 
patį darbą. A. Judicko drožiami objektai yra intelektualiai argumentuoti. Šventieji ir angelai, Pana Švenčiau-
sia ar Jėzusėlis yra ne tik kuriami sugestyviai–ekspresyviai (tuose tvirtai suformuotuose pavidaluose tarp 
kaltelio prisilietimų slypi galinga energija bei tikras jausmas), bet ir motyvuotai – žinant, kodėl ir kas. Tai ne 
dekoro elementai, ne ornamentai: tai – kalbėjimas apie rimtus, gyvenimiškus dalykus. A. Judicką galima 
lyginti (suvokimo ir kontekstualumo dėlei) su Sigitu Geda, savo poezijos dėka gebėjusį užčiuopti Antano 
Strazdo ir Hieronimo Boscho, Salvadoro Dali ir François Villono saitus. 

Algis dar yra tikras tapytojas. Barokiškai tapybiškos yra jo drožtos skulptūros (tam, kad tuo įsitikintume, 
turėtume apsilankyti minėtoje sodyboje, kur jaukioje senos pirkios prieblandoje, taip pat šviesioje, specialiai 
pastatytoje studijoje, medinės figūros žvelgia į pasaulį kaip kuo tikriausi ekspresionistinio paveikslo per-
sonažai). A. Judickas daug ir intensyviai tapo aliejiniais dažais. Jo plastika turi sąsajų su prieškarine Ars’o 
mokykla (turbūt labiausiai – Antanu Samuoliu, taip pat – Vladu Eidukevičiumi), jos estetika bei ideologija, 
taip pat mūsų dienų „Naujaisiais laukiniais“ – būtent šiame kontekste aiškiai jaučiamos tai pačiai kartai bū-
dingos laisvės ir maištavimo nuotaikos, džiazinės ar „sunkesnės“ muzikos suvokimui artimi improvizaciniai 
motyvai, bet, visų pirma – atsakomybė ir drąsa. Atsakomybė tapant kalbėti apie esminius dalykus (gyveni-
mą ir kažkur už kalnelio tūnančią mirtį), drąsa teigti tai absoliučiai atvirai. Pripažinkime, kad mene kaukėmis 
dangstomasi taip pat dažnai, kaip ir gyvenime. Tapyboje Algis kalba apie save, savo gyvenimą, savo aplinką 
ir išreiškia tvirtais potėpiais, aštriomis spalvomis, kasdienybėje pamatytais vaizdiniais ir tarp jų (potėpių, 
spalvų, vaizdinių) tūnančia Anapusybės dvasia. 

Savotiškoje tarpinėje situacijoje (kaip jungtis), bet vis tik daugiau kaip tapyba, egzistuoja asambliažai, 
sukonstruoti tipiniu dekonstrukcijos būdu. Skamba paradoksaliai (kaip galima konstruoti dekonstruojant?), 
tačiau savąsias kompozicijas A. Judickas kuria iš ankstesnių sukapotų, supjaustytų tapybos ir skulptūros 
darbų bei ready-made’ų. Pats padarymo principas primena Davido Hockney’aus fotografijas (kuomet iš 
daugybės kadrų sudėliojama visuma). Ir iš to galima daryti išvadą, jog A. Judickas yra kuo tikriausias lie-
tuviškojo pop meno atstovas – būtent tokiu jį daro ir pasirinktos meninės strategijos (kūrimo būdai), ir pati 
pasaulėžiūra – iš daiktiškųjų, mūsų gyvenimiškoje vartosenoje regimų dalykų kurti meną bei visa tai, kas 
slypi po šia sąvoka. 
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64 Menotyrininkas Liudvikas Pocius 

ALVYDAS PETKEVIČIUS 
FINIT CORONAT OPUS–PABAIGA APVAINIKUOJA DARBĄ

Šis romėnų posakis, sakytum, specialiai sumanytas tapytojo ALVYDO PETKEVIČIAUS kūrybos principui 
ir esmei nusakyti. Iš tiesų jam paskutinieji paveikslo štrichai, akcentai, potėpiai, o dažniausiai tas vienintelis 
baigiamasis, yra išlauktas ir apgalvotas, kol atsiduria savo vietoje ir, nelyginant raktinis akmuo arkoje, visą 
paveikslo struktūrą sujungia į visumą. Nuo to momento kūrinys įgauna savarankišką ir nuo kūrėjo valios 
nepriklausomą gyvenimą.

Kaip ten bebūtų, Alvydas turintis daugiau nei keturiasdešimt metų kūrybinės gyvenimo patirties, elgiasi 
ir dabar likdamas ištikimas pasirinkto kelio, meninių tikslų bei vertybių nuoseklumui.

Objektyvumo dėlei reikėtų prisiminti, kad dailininko nuosavos krypties, bandymų ir paieškų etapas buvo, 
bet jis neilgas; patyręs, kad gali tapyti ne vien tai, ką moka, bet tai, ką jaučia, galbūt taip atsitiko ir todėl, kad 
Alvydas turėjo aiškią svajonę, viziją ir tikslus, nurodžiusius tolimesnio kelio kryptį link dalykų, pranokstančių 
kasdienybę. Iš čia kils motyvai, temos siužetui, pamažu besikristalizuodami į meninės formos išraišką.

Greta teminės įvairovės ir meninių impresijų buvo galima stebėti, kaip tikslingai nuosekliai tapytojas ty-
rinėjo spalvos pokyčius daiktų formose, erdvėje ir šviesoje, kaip augo meistrystė, kaip formavosi bendrasis 
paveikslo visumos ar kaip ženklo principas, kai vaizdo elementai, tartum išnyra iš paslaptingos erdvės arba 
ištirpsta joje ir pamatai juos tarsi pirmą kartą atsiradusius iš nebūties. Vydūnas tokius dalykus vadino /„iš 
neregimybės į akivaizdžią ateinančią tikrovę“/.

Visa tai kartu su ištobulinta teptuko kalba subtiliu, spalvos niuansu kartu yra skiriamasis „alvydiškosios“ 
tapybos bruožai. Čia pravartu prisiminti patarimą, kad „norint kažką gauti, pačiam reikia būti kažkuo“.

A. Petkevičius – kūrybos šalininkas ir vertintojas – yra asmuo, pasiilgęs harmonijos, ramybės, prasmės 
dalykų, taip sparčiai nykstančių šiandieniniame pasaulyje.

Toks yra Alvydas Petkevičius – priartėjęs prie savo gyvenimo ir kūrybos zenito, nuolat praturtinantis 
meninį gyvenimą naujais kūriniais, jau tapusiais neatskiriama jo dalimi.
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Evaldo Griniaus retrospektyvinė tapybos paroda „VĖJAI“, ŠU Dailės galerija, 2015 m.

Projekto vadovas dailininkas Evaldas Grinius

TĘSTINIS KULTŪROS PROJEKTAS  
VIZUALUS MENAS ALYTUS 2015 
ALYTAUS DAILININKŲ IR FOTOGRAFŲ PARODOS 
2015 12 16 – 2016 01 31

Tęstinio kultūros projekto „Vizualus menas Alytus“ vienas pagrindinių renginių – metinės apžvalginės Alytaus meninin-
kų (vizualaus meno kūrėjų) parodos, neturi apibrėžtos koncepcijos nusakytos teminiu pavadinimu. Menininkai turi laisvą 
pasirinkimą savo nuožiūrą projekto parodoms teikti kūrinius, atitinkamai atskleidžiančius jų pastarojo laikotarpio kūrybą. 
Šiame projekte kitokį aspektą įgauna ir įprasta parodos kuratorystė. Šiuo atveju kuratoriaus misija gal labiau apsiriboja 
konsultacinio, patariamojo, koordinacinio pobūdžiu veikla.

Vienas iš šio projekto aspektų – parodose pateikiama plati eksponuojamų kūrinių įvairovė, sąlygota įvairias vizualaus 
meno sritis atstovaujančių dalyvių amžiaus, patirties bei profesionalumo lygmens.

Todėl parodų lankytojai Alytaus miesto teatro parodinių erdvių (Didžioji ir mažoji fojė) komplekse galėjo stebėti, ana-
lizuoti, bendrame kontekste lyginti brandžius, gerai žinomų Alytaus menininkų darbus bei kūrybinį kelią dar pradedančių 
jaunųjų kūrėjų vizualaus meno kūrinius.

Metinė apžvalginė paroda – tai galimybė tradiciškai metų pabaigoje plačiajai visuomenei pristatyti Alytaus miesto vi-
zualaus meno kūrėjų pastarųjų metų kūrybos darbus, sekti jų kūrybos raidą, problematiką ir naujas tendencijas, pastebėti 
jaunuosius talentus, apčiuopti sąsajas kontekste su šalies bei užsienio menininkų pozicionavimu vizualaus meno erdvėje.

Alytaus miesto teatro parodinėse erdvėse buvo surengtos dvi projektinės parodos. Alytaus miesto teatro „Didžiojoje 
galerijoje“ surengtą vizualaus meno parodą sudarė trys ekspozicijos: Alytaus profesionalių vizualaus meno kūrėjų kūrybos 
darbų ekspozicija; Alytaus jaunimo, studijuojančio vizualius menus, kūrybos darbų ekspozicija; Alytaus dailiųjų amatų 
mokyklos Dailiųjų metalo dirbinių gamintojo specialybės moksleivių kūrybos darbų ekspozicija. Svečio teisėmis parodoje 
dalyvavusių Alytaus dailių amatų mokyklos moksleivių kūrybos darbų ekspozicijos kuratorė Alytaus dailiųjų amatų moky-
klos Dailiųjų metalo dirbinių gamintojo specialybės mokytoja juvelyrė, menotyrininkė Eglė Liškevičienė.

Alytaus miesto teatro mažosios fojė pirmame aukšte („Mažoji galerija“) buvo surengta Alytaus fotografų fotografijų 
paroda. Šioje parodoje taip pat svečio teisėmis dalyvavo Alytaus dailiųjų amatų mokyklos Fotografo specialybės mokslei-
viai. Jaunieji fotografai – turėdami galimybę eksponuoti savo fotografijas šalia gerai žinomų profesionalių fotografų darbų, 
galėjo savo kūrybinių ieškojimų rezultatus palyginti bendrame kontekste, pasisemti kūrybinės patirties. Jaunųjų fotografų 
ekspozicijos kuratorė Alytaus dailiųjų amatų mokyklos Fotografijos specialybės mokytoja Jūratė Marčiulaitienė.

Tęstiniame kultūros projekte „Vizualus menas Alytus 2015” dalyvavo 29 Alytaus miesto ir rajono profesionalūs įvairių 
sričių menininkai bei studijuojantys ar jau įgiję meninį išsilavinimą jaunieji Alytaus kūrėjai. Projektinėse parodose, plačiajai 
Alytaus bendruomenei ir miesto svečiams buvo pristatyta (eksponuojama) per 80 vizualaus meno kūrinių.

Viena pagrindinių tęstinio kultūros projekto „Vizualus menas Alytus” viešinimo, sklaidos ir dokumentavimo priemonių 
– spausdintinis projektinių parodų katalogas „VIZUALUS MENAS ALYTUS 2015”. Parodų katalogas bus įteiktas projekto 
parodose dalyvavusiems menininkams bei perduotas Lietuvos dailininkų sąjungai, Lietuvos aukštojo mokslo įstaigoms 
(vizualių menų disciplinos), didžiųjų Lietuvos miestų centrinėms bibliotekoms, Alytaus miesto ugdymo, kultūros įstai-
goms, projekto rėmėjams. 

Šio tęstinio projekto parodos neabejotinai išlieka pagrindine Alytaus profesionalių menininkų bei jaunųjų Alytaus 
vizualaus meno kūrėjų, pozityvaus vizualaus meno sklaidos, puoselėjimo Alytuje ir už jo ribų platforma. Ypač palanki 
jaunųjų menininkų saviraiškos, savirealizacijos skatinimo priemonė padedanti dar labiau „integruotis” į profesionalių 
menininkų lygmenį, siekiant socialiu komunikavimu atspindėti šių dienų vizualaus meno aktualijas tiek savo miesto tiek 
šalies tiek pasaulio mastu.
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CONTINUOUS CULTURAL PROJECT  
VISUAL ART ALYTUS 2015 
ALYTUS FINE ARTISTS AND PHOTOGRAPHERS’ EXHIBITION 
16 / 12 / 2015 – 31 / 01 / 2016

One of the main events of continuous cultural project “Visual Art Alytus” are the annual synoptic Alytus artists’ (visual 
artists) exhibitions which do not have a defined conception that would be described by a thematic title. Artists have a 
freedom to choose and submit works that would reveal the creative attitude of the recent period. This project sheds a 
different light on the conventional curatorship of the exhibition. In this case, the curator’s mission is limited to consultati-
ons, advisory and coordination activities.

One of the aspects of this project is that the exhibitions include a wide variety of displayed works and that is conditi-
oned by the age, experience and level of expertise of the participants that represent various areas of visual art.

As a result, visitors of the exhibitions in Alytus city Theatre exhibition space (Grand and Small foyers) complex could 
observe, analyse, and in the same context compare mature works of well-known Alytus artists and young artists’ visual 
art works.

The annual synoptic exhibition is an opportunity to traditionally introduce recent works of Alytus city visual artists to 
the general society, follow their creative development paths, problem fields and new tendencies, observe young talents, 
find relations between the positioning of national and international artists in the visual art space.

Alytus city Theatre exhibition spaces housed two project exhibitions. The Grand Gallery of the Alytus city Theatre 
housed a visual art exhibition that included three following expositions: exposition of professional visual artists’ works, 
exposition of the works of Alytus youth who study visual arts; exposition of the works created by Fine Metal Works Pro-
ducer speciality students at Alytus Fine Crafts School.

The curator of the exposition of the works created by Fine Metal Works Producer speciality students at Alytus Fine 
Crafts School who had guest rights was the teacher of Fine Metal Works Producer speciality, jeweller and art critic Eglė 
Liškevičienė.

The first floor of the small foyer (Small Gallery) of Alytus city Theatre housed the Alytus photographers’ works exhi-
bition. This exhibition also welcomed Photography speciality students of Alytus Fine Crafts School as guests. The yo-
ung photographers had an opportunity to display their photographs alongside well-known professional photographers’ 
works and could compare their creative search results in the general context as well as gain creative experience. The 
curator of the young photographers’ exposition was the teacher of Photography speciality at Alytus Fine Crafts School 
Jūratė Marčiulaitienė

Continuous cultural project “Visual Art Alytus 2015” included 29 professional artists of Alytus city and district as 
well as students or young Alytus artists who had already acquired artistic education. The project exhibitions introduced 
(displayed) over 80 visual art works to the Alytus community and guests of the city.

One of the main means of publication, dissemination and documentation during the continual cultural project “Visual 
Art Alytus” is the printed project exhibition catalogue “VISUAL ART ALYTUS 2015”. The exhibition catalogue will be pre-
sented to the artists who participated in the exhibitions as well as the Lithuanian Artists’ Association, Lithuanian higher 
education institutions (in the field of visual arts), central libraries of the major Lithuanian cities, Alytus city educational, 
cultural institutions, and sponsors of the project.

The exhibitions of this project are the main platform for Alytus professional artists and young visual artists to positi-
vely disseminate visual art and nurture it in and outside Alytus. It is an especially favourable instrument for young artists’ 
self-expression, self-realisation and promotion that helps to integrate into the level of professional artists in order to reflect 
the topicalities of visual art of today by means of social communication both on the national and global scales.





TĘSTINIS KULTŪROS PROJEKTAS

Retrospektyva

2015 – 2016 



72

Tęstinio kultūros projekto „Vizualus menas Alytus“ pristatymas
Tęstinio kultūros projekto „Vizualus menas Alytus 2014“ lydimosios parodos:
Alytaus dailininkų paroda
Alytaus fotografų paroda
Kauno apskrities viešoji biblioteka
2015 03 16 – 2015 04 15
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Tęstinio kultūros projekto „Vizualus menas Alytus“ pristatymas
Tęstinio kultūros projekto „Vizualus menas Alytus 2015“ parodų atidarymas
Alytaus miesto teatro galerija
2015 12 18 – 2016 01 31
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Tęstinio kultūros projekto „Vizualus menas Alytus“ pristatymas
Tęstinio kultūros projekto „Vizualus menas Alytus 2015“ lydimosios parodos:
Alytaus dailininkų paroda
Alytaus fotografų paroda
Panevėžio miesto Dailės galerija
Panevėžio miesto Fotografijos galerija
2016 02 18 – 2016 03 13 
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Eksponuotų kūrinių sąrašas

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

Danutė Garlavičienė. PELĖDA. 2015. Drobė, aliejus. 130 x 130 cm
Danutė Garlavičienė. KATINO SIENA. 2015. Drobė, aliejus. 100 x 100 cm
Danutė Garlavičienė. PASAULIO KRAŠTAS. 2015. Akmens masė, emalis, oksidai. H 45 cm
Danutė Garlavičienė. LIEPTO GALAS. 2015. Akmens masė, emalis, oksidai. H 48 cm
Danutė Garlavičienė. PAŠTO KARVELIO SUGRĮŽIMAS. 2015. Akmens masė, emalis, oksidai. H 87 cm

Agnė Krikščiūnaitė. PASAKA. 2015. Sausoji adata. 32,3 x 24,3 cm
Agnė Krikščiūnaitė. SAPNAS. 2015. Sausoji adata. 19,0 x 30,9 cm

Algirdas Judickas. SKRUZDĖLYNAS. 2015. Kartonas, akrilas, medis, akmuo. 130 x 130 cm
Algirdas Judickas. ŠERNŲ MEDŽIOKLĖ NAKTĮ. 2015. Kartonas, akrilas, medis, akmuo. 150 x 150 cm
Algirdas Judickas. 1939 METAI. ŽIEMA SUOMIJOJE. 2015. Kartonas, akrilas, medis, akmuo. 150 x 150 cm
Algirdas Judickas. STAGNACIJA. 2015. Kartonas, akrilas, medis, akmuo. 150 x 150 cm
Algirdas Judickas. SPROGIMAS. 2015. Kartonas, akrilas, medis, akmuo. 150 x 150 cm

Arvydas Švirmickas. PABUDIMAS. 2015. Drobė, aliejus. 110 x 150 cm
Arvydas Švirmickas. PASIMATYMAS. 2015. Drobė, aliejus. 110 x 150 cm
Arvydas Švirmickas. SUSITARIMAS. 2015. Drobė, aliejus. 110 x 150 cm

Darius Miliauskas. LATTE. 2015. Lauko granitas. 25 x 15 cm
Darius Miliauskas. RIO. 2015. Kombinuotas karara marmuras. 50 x 10 cm
Darius Miliauskas. VERSMĖ. 2015. Kombinuotas karara marmuras. 25 x 5 cm

Benjaminas Jenčius. PEREITĄ VASARĄ. 2014. Popierius, akvarelė. 95 x 70 cm 
Benjaminas Jenčius. VASAROS VARPŲ SKAMBESYS. 2014. Popierius, akvarelė. 95 x 70 cm 

Evaldas Grinius. RŪPINTOJĖLIO KOSMONAUTAS. 2015. Drobė, aliejus. 150 x 250 cm 

Jolita Jasevičienė. ATRASTASIS POZITYVAS. 2015. Organinis stiklas, mišri technika. 51 x 50 cm
Rimantas Galeckas. VARTAI. 2014. Drobė, aliejus. 70 x 110 cm

Vitas Zabita. KAREIVĖLIS. Ofortas, akvatinta. 20 x15 cm 

Vitas Zabita. VYŠNIA. Ofortas, akvatinta. 20 x15 cm
Vitas Zabita. ŠAKELĖ. Monotipija. 20 x15 cm
Vitas Zabita. NATIURMORTAS. Monotipija. 20 x15 cm

Vytautas Kolesnikovas. MULEN RUŽAS (1). 2015 Drobė, aliejus. 100 x 140 cm
Vytautas Kolesnikovas. MULEN RUŽAS (2). 2015 Drobė, aliejus. 100 x 140 cm
Vytautas Kolesnikovas. MULEN RUŽAS (3). 2015 Drobė, aliejus. 100 x 140 cm
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Eksponuotų kūrinių sąrašas

Alytaus fotografų paroda

Faustas Augustinas. KOTRINA. 2015. Fotografija. 60 x 50 cm
Faustas Augustinas. MIGLĖ. 2015. Fotografija. 50 x 60 cm
Faustas Augustinas. VILTIS. 2015. Fotografija. 60 x 50 cm
Faustas Augustinas. MOTINA. 2015. Fotografija. 50 x 60 cm
Faustas Augustinas. RANKOS. 2015. Fotografija. 60 x 50 cm

Zenonas Bulgakovas. ATSPINDŽIAI 1. 2015. Fotografija. 70 x 50 cm
Zenonas Bulgakovas. ATSPINDŽIAI 2. 2015. Fotografija. 70 x 50 cm
Zenonas Bulgakovas. ATSPINDŽIAI 3. 2015. Fotografija. 70 x 50 cm

Rasa Valiukevičiūtė. APLEDĖJĘ VORATINKLIAI. 2015. Fotografija. 60 x 40 cm
Rasa Valiukevičiūtė. MAUDYNĖS. 2015. Fotografija. 60 x 40 cm
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Eksponuotų kūrinių sąrašas

5-oji Alytaus jaunimo, studijuojančio vizualius menus, kūrybos darbų paroda

Eglė Savickaitė. SENAMIESČIO RAKURSAI 1. 2015. Drobė, skaitmeninė spauda, mišri technika. 40 x 60 cm
Eglė Savickaitė. SENAMIESČIO RAKURSAI 2. 2015. Drobė, skaitmeninė spauda, mišri technika. 40 x 60 cm
Eglė Savickaitė. SENAMIESČIO RAKURSAI 3. 2015. Drobė, skaitmeninė spauda, mišri technika. 40 x 60 cm

Virginijus Broneika. PELĖDA. 2015. Drobė, aliejus. 90 x 64 cm
Virginijus Broneika. ŽVILGSNIS. 2015. Kartono plokštė, aliejus. 21 x 15 cm
Virginijus Broneika. SKARDINĖS. 2015. Kartono plokštė, aliejus. 30 x 34 cm

Justina Abramavičiūtė. BE PAVADINIMO. 2015. Siuvinėjimas ant drobės. 30 x 30 cm
Justina Abramavičiūtė. DEBESŲ TAKAIS. 2015. Siuvinėjimas ant drobės. 30 x 35 cm
Justina Abramavičiūtė. JIE EINA DVIESE. 2015 Siuvinėjimas ant drobės, tušas 30 x 40 cm
Justina Abramavičiūtė. MINČIŲ TEKĖJIMAS. 2015. Siuvinėjimas ant drobės. 30 x70 cm

Indrė Paplauskaitė. SVETIMAS. 2015. Fotografija. 25 x 38 cm 
Indrė Paplauskaitė. RUDENIO VIENATVĖ. 2015. Fotografija. 25 x 38 cm
Indrė Paplauskaitė. VAKARINIS ATSISVEIKINIMAS. 2015. Fotografija. 25 x 38 cm

Ieva Poliščiukienė. GYVŪNĖLIŲ TRIO (1). 2015. Sidabras. vaško modeliavimas. 2,5 x 1,5 x 0,5 cm
Ieva Poliščiukienė. GYVŪNĖLIŲ TRIO (2). 2015. Sidabras. vaško modeliavimas. 2,5 x 1,5 x 0,5 cm
Ieva Poliščiukienė. GYVŪNĖLIŲ TRIO (3). 2015. Sidabras. vaško modeliavimas. 2,5 x 1,5 x 0,5 cm
Ieva Poliščiukienė. GINTARINĖ BOBA. 2015. Sidabras. 5,5 x 3 x 1,5 cm
Ieva Poliščiukienė. JOS ILGESYS. 2015. Sidabras, granatai, vaško modeliavimas, inkrustavimas. 3,5 x 2,5 x 2,5 cm
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Eksponuotų kūrinių sąrašas

ADAM,  Fotografijos specialybės moksleivių kūrybos darbų ekspozicija

Aurimas Kurmis. DUETAS. 2015. Fotografija. 80 x 45 cm
Aurimas Kurmis. ŠVIESOS LAŠAI. 2015. Fotografija. 80 x 45 cm
Aurimas Kurmis. VERTIKALAS. 2015.Fotografija. 80 x 45 cm 

Indra Blaškevičiūtė. JUNGTIS. 2015. Fotografija. 159 x 106 cm
Indra Blaškevičiūtė. LANGAI. 2015. Fotografija. 148 x 98 cm
Indra Blaškevičiūtė. MOTERS PORTRETAS. 2015. Fotografija. 138 x 92 cm 

Henrikas Rudis. MINI 1. 2015. Fotografija. 31 x 46 cm
Henrikas Rudis. MINI 2. 2015. Fotografija. 31 x 46 cm
Henrikas Rudis. MINI 3. 2015. Fotografija. 31 x 46 cm
Henrikas Rudis. MINI 4. 2015. Fotografija. 31 x 46 cm
Henrikas Rudis. MINI 5. 2015. Fotografija. 31 x 46 cm
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Eksponuotų kūrinių sąrašas

ADAM  Dailiųjų metalo dirbinių gamintojo specialybės moksleivių kūrybos darbų ekspozicija

Vytautė Jankūnaitė. ARTI ŠOKAS. 2015. Žalvaris, stiklo karoliukai, mišri technika. 28 x 15 cm

Vilma Vaitkevičienė. KAKLO PAPUOŠALAS. 2015. Varis, sidabravimas, stiklo karoliukai, mišri technika. 45 x 15 cm

Agnė Kančytė. MĖLYNAS ŽIEDAS. 2015. Varis, emalis. 11,5 x 19 cm
Agnė Kančytė. NAŠLAITĖ. 2015. Varis, emalis. 11,5 x 19 cm

Ramona Kmitaitė. KAKLO PAPUOŠALAS (1). 2015. Žalvaris, stiklo karoliukai, mišri technika. 28 x 15 cm
Ramona Kmitaitė. KAKLO PAPUOŠALAS (2). 2015. Žalvaris, stiklo karoliukai, mišri technika. 28 x 15 cm
Ramona Kmitaitė. KAKLO PAPUOŠALAS (3). 2015. Žalvaris, stiklo karoliukai, mišri technika. 28 x 15 cm

Elvis Žilinskas. ŠIAURINĖ ŽVAIGŽDĖ. 2014. Žalvaris, ąžuolas. 19 x 12 x 11cm
Elvis Žilinskas. ŽEMĖS TURTAS. 2015. Sidabras, cirkonis. 3 x 3,5 cm
Elvis Žilinskas. PEILIS. 2014. Žalvaris, ąžuolas. L 24 cm
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Kūrybinė biografija

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

RIMANTAS GALECKAS
Gimė 1963 m. Jonavoje.
Studijos: Kauno taikomojo meno mokykla. El. p. galeckas@yahoo.com www.galeckas.lt. Personalinės parodos: 1999 Rimanto Ga-
lecko tapybos darbų paroda, Alytaus miesto savivaldybės fojė; 2014 „Rimantas Galeckas. Tapybos darbų paroda” ADAM parodų salė, 
Alytus.
Grupinės parodos: nuo 1990 m. dalyvavo grupinėse parodose Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje, Baltarusijoje; 2012 Tęstinis kultūros 
projektas „Vizualus menas Alytus 2012“, „1-oji metinė apžvalginė Alytaus profesionalių vizualaus meno kūrėjų kūrybos darbų paroda“, 
Alytaus miesto teatro galerija; 2014 Tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas Alytus 2014“, „3-oji Alytaus profesionalių  vizualaus meno 
kūrėjų metinė apžvalginė kūrybos darbų paroda“, Alytaus miesto teatro galerija; 2015 „Vizualus menas Alytus 2014“ lydimoji paroda, 
Kauno apskrities viešoji biblioteka, Kaunas; 2015 1-oji tarptautinė Alytaus vizualaus meno bienalė „Meno matas“, Alytaus miesto teatro 
galerija, Alytus; 2015 Tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas Alytus 2015“, „4-oji metinė apžvalginė Alytaus profesionalių vizualaus 
meno kūrėjų kūrybos darbų paroda“, Alytaus miesto teatro galerija.
Simpoziumai, plenerai: 2000–2014 Tapybos plenerai Nidoje; 2014 Tapybos pleneras Rusnėje. 

DANUTĖ GARLAVIČIENĖ
Gimė 1969 m. Kaune.
Studijos: 1994 Vilniaus dailės akademija, Taikomosios dailės fakultetas, Keramikos katedra, dailininkės keramikės specialybė; nuo 2001 
m. dirba Alytaus dailės mokykloje kompozicijos, tapybos, piešimo mokytojos pareigose; nuo 2011 m. dirba Alytaus dailiųjų amatų moky-
kloje, Dailiųjų keramikos dirbinių profesijos mokytojos pareigose; nuo 2015 m. Lietuvos dailininkų sąjungos, Vilniaus keramikos sekcijos 
narė.
2015 m. suteiktas Lietuvos Respublikos meno kūrėjo statusas.
Personalinės parodos:
2014 Keramikos darbų paroda „Kelionė“, „Mažoji Galerija“, Druskininkai; 2014 „Danutės Garlavičienės keramikos darbų paroda“, „Ostro-
lenkos Dailes galerija”, Ostrolenka, Lenkija.
Grupinės parodos: 2008 Alytaus dailės ugdytojų paroda „G“, Alytaus miesto teatro galerija; 2009 Alytaus dailės ugdytojų paroda „N“, 
Alytaus miesto teatro galerija; 2009 Tarptautinė dailės paroda „Spalvos miestui“, AKKC, Alytus 2010 Alytaus dailės ugdytojų paroda „L“, 
Alytaus miesto teatro galerija; 2010 Tarptautinė dailės paroda „Spalvos miestui“, AKKC, Alytus; 2011 8-oji Alytaus miesto dailės ugdy-
tojų kūrybos paroda „O“, Alytaus miesto teatro galerija; 2011 Tarptautinė dailės paroda, AKKC, Alytus; 2012 Tarptautinė dailės paroda, 
AKKC, Alytus; 2012 Tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas Alytus 2012“, „1-oji metinė apžvalginė Alytaus profesionalių vizualaus 
meno kūrėjų kūrybos darbų paroda“, Alytaus miesto teatro galerija, Alytus; 2013 Respublikinė dailės ugdytojų kūrybos paroda „X“, Alytaus 
miesto teatro galerija; 2013 Tarptautinė menų ugdytojų kūrybos darbų paroda, Kauno kolegija, Justino Vienožinskio Menų fakultetas, Kau-
nas; 2013 Tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas Alytus 2013“, „2-oji metinė apžvalginė Alytaus profesionalių vizualaus meno kūrėjų 
kūrybos darbų paroda“, Alytaus miesto teatro galerija, Alytus; 2014 Alytaus dailininkų kūrybos darbų paroda „UOGOS“, Lietuvos dailininkų 
sąjungos parodų salė, Vilnius; 2014 „Paroda 21“, „Mažoji Galerija”, Druskininkai; 2014 Tarptautinė menų ugdytojų kūrybos darbų paroda, 
Kauno kolegija, Justino Vienožinskio Menų fakultetas, Kaunas; 2014 3-oji Vilniaus keramikos meno bienalė, Dailės galerija „Arka“, Vilnius; 
2014 Tarptautinė dailės paroda „Nemuno spalvos“, Alytaus miesto teatro galerija; 2014 Tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas Alytus 
2014“ „3-oji metinė apžvalginė Alytaus profesionalių vizualaus meno kūrėjų kūrybos darbų paroda“, Alytaus miesto teatro galerija, Alytus; 
2015 17-oji keramikos simpoziumo paroda „Harmonija“, „Karininkų ramovė“ parodų salė, Vilnius; 2015 IX-oji tarptautinė Baltijos šalių šiuo-
laikinės keramikos paroda „Pavasaris 2015“, Keramikos muziejus, Kaunas; 2015 Tęstinis kultūros projekto „Vizualus menas Alytus 2014“ 
lydimoji paroda, Kauno apskrities viešoji biblioteka, Kaunas; 2015 Tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas Alytus 2015“ „4-oji metinė 
apžvalginė Alytaus profesionalių vizualaus meno kūrėjų kūrybos darbų paroda“, Alytaus miesto teatro galerija; 2015 Respublikinė dailės 
ugdytojų kūrybos paroda „XI“, Alytaus miesto teatro galerija, Alytus; 2015 1-oji tarptautinė Alytaus vizualaus meno bienalė „Meno matas“, 
Alytaus miesto teatro galerija, Alytus; 2015 Alytaus miesto, Alytaus apskrities dailininkų jungtinė kūrybos darbų paroda „PRADŽIA“, Alytus, 
Dzūkų krašto menų inkubatorius „Menų pirtis“, Alytus. 
Simpoziumai, plenerai: 
2012 Tarptautinis dailininkų pleneras, Simnas, Alytaus raj.; 2013 Tarptautinis ledo skulptūrų simpoziumas “4th international snowsculp-
ture competition”, Italija; 2014 Tarptautinis dailininkų pleneras, „M.K. Čiurlionio dienos 2014“, Druskininkai; 2014 Tarptautinio keramikos 
simpoziumo „Juodasis Dzūkijos auksas 2014“ simpoziumo vadovė, dalyvė, Alytaus dailiųjų amatų mokykla, Alytus; 2015 Tarptautinio 
keramikos simpoziumo „Juodasis Dzūkijos auksas 2015“ simpoziumo vadovė, dalyvė, Alytaus dailiųjų amatų mokykla, Alytus.

EVALDAS GRINIUS
Gimė 1963 m. Šiluvoje.
Studijos: 1983 Šiaulių pedagoginis institutas, Dailės fakultetas (Šiaulių universitetas).
1999 Alytaus profesionalių dailininkų asociacijos „Be Rėmų“ narys. 2012 VšĮ „EGARTA“ direktorius. 2014 Lietuvos dailininkų sąjungos 
Vilniaus tapybos sekcijos narys. 2014 suteiktas Lietuvos Respublikos meno kūrėjo statusas.
Personalinės parodos: 1985 „Evaldas Grinius. Tapyba“, Raseinių Kultūros Centras, Raseiniai; 1998 „Evaldas Grinius. Tapyba“, „Mažoji 
galerija“, Druskininkai; 1999 „Evaldas Grinius. Tapyba“, Prienų Kultūros Centras, Prienai; 2000 „Evaldas Grinius. Tapyba“, Alytaus viešoji 
biblioteka, Alytus; 2014 „Tyla ir chaosas“ Ostrolenkos Dailės galerija (Lenkija); 2015  „E.G. TAPYBA“, Dailės galerija Chlodna 20, Suvalkai 
(Lenkija); 2015 Evaldo Griniaus retrospektyvinė tapybos paroda „VĖJAI“, Šiaulių universiteto Dailės galerija, Šiauliai.
Grupinės parodos: 1999 Alytaus dailininkų grupės „Be Rėmų“ paroda Alytus miesto teatro galerijoje; 2000 „Be Rėmų“ grupės paroda, 



84 „LitEurofoto“ salonas, Alytus; 2000 „Be Rėmų“ grupės paroda, „Lango“ galerija, Kaunas; 2000 Dailininkų grupės „Be Rėmų“ paroda, 
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Vilnius; 2000 Dailininkų grupės „Be Rėmų“ paroda, Alytus miesto teatro galerija; 2007 
Alytaus ir Suvalkų (Lenkija) dailininkų paroda, Alytus; 2008 Alytaus dailininkų paroda Pertozavodsko miesto Dailės galerijoje; 2009 Aly-
taus dailininkų paroda, Cesis parodų salė, Latvija; 2010 Alytaus dailininkų paroda, Galerija ,,Chłodna 20”, Suvalkai, Lenkija; 2010 Alytaus 
dailininkų paroda, Gardino miesto Dailės galerija, Baltarusija; 2010 Alytaus dailininkų paroda, Galerija ,,Chłodna 20“, Suvalkai, Lenkija; 
2011 Tarptautinė dailininkų paroda, „Alytaus miestai partneriai“, AKKC, Alytus; 2012 Tarptautinė dailininkų paroda „Alytaus miestai par-
tneriai“, AKKC, Alytus; Tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas Alytus 2012“, „1-oji metinė apžvalginė Alytaus profesionalių vizualaus 
meno kūrėjų kūrybos darbų paroda“, Alytaus miesto teatro galerija, Alytus; 2013 Tarptautinė tapybos  paroda, Meppen, Vokietija; 2013 
Tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas Alytus 2013“, „2-oji metinė apžvalginė Alytaus profesionalių vizualaus meno kūrėjų kūrybos 
darbų paroda“, Alytaus miesto teatro galerija, Alytus; 2014  Alytaus dailininkų kūrybos darbų paroda „UOGOS“, Lietuvos dailininkų są-
jungos parodų salė, Vilnius; 2014 Tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas Alytus 2014“, „3-oji metinė apžvalginė Alytaus profesionalių 
vizualaus meno kūrėjų kūrybos darbų paroda“, Alytaus miesto teatro galerija, Alytus;  2015 Tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas 
Alytus 2014“, „4-oji metinė apžvalginė Alytaus profesionalių vizualaus meno kūrėjų kūrybos darbų paroda“, Alytaus miesto teatro galerija, 
Alytus; 2015 m. Alytaus miesto, Alytaus apskrities dailininkų jungtinė kūrybos darbų paroda „PRADŽIA“, Alytus, Dzūkų krašto menų inku-
batorius „Menų pirtis“, Alytus; 2015  „Vizualus menas Alytus 2014“ lydimoji paroda, Kauno apskrities viešoji biblioteka, Kaunas; 2015 1-oji 
tarptautinė Alytaus vizualaus meno bienalė „Meno matas“ Alytaus miesto teatro galerija, Alytus.
Plenerai, simpoziumai: 1998 Tarptautinis dailininkų pleneras, Daugai, Alytaus raj.; 1999 Tarptautinis dailininkų pleneras „M. K. Čiur-
lionio dienos 1999”, „Mažoji Galerija”, Druskininkai; 2000 Tarptautinis pleneras „Dzūkija 2000“, Alytaus raj.; 2001 Tarptautinis pleneras 
„Dzūkija 2001“, Alytus; 2007 Alytaus-Suvalkų (Lenkija) dailininkų pleneras, Pivašiūnai, Alytaus raj.; 2012 Tarptautinis pleneras “Kadzilo 
2012”, Ostrolenka, Lenkija; 2014 Tarptautinio keramikos simpoziumas „Juodasis Dzūkijos auksas ‘2014“, Alytaus dailiųjų amatų mokykla, 
Alytus; 2015 Tarptautinis keramikos simpoziumas „Juodasis Dzūkijos auksas ‘2014“, Alytaus dailiųjų amatų mokykla, Alytus.

JOLITA JASEVIČIENĖ
Gimė 1980 m. Lazdijuose. 
Studijos: VPU technologijos ir dailės magistras.
E. p. jolita.jaseviciene@gmail.com
Personalinės parodos: 2004 Simno biblioteka, Alytaus raj.; 2004 Metelių biblioteka, Lazdijų raj.; 2007 Simno gimnazijos biblioteka, 
Alytaus raj.
Grupinės parodos: 2005–2012 Dailės ugdytojų paroda „1x1+1“, Lazdijų krašto muziejus, Lazdijai; 2012 Tęstinis kultūros projektas 
„Vizualus menas Alytus 2012“, „1-oji metinė apžvalginė Alytaus profesionalių vizualaus meno kūrėjų kūrybos darbų paroda“, Alytaus 
miesto teatro galerija, Alytus; 2013 Dailės ugdytojų paroda „1x1+1“, Lazdijų krašto muziejus, Lazdijai; 2013 Tęstinis kultūros projektas 
„Vizualus menas Alytus 2013“, „2-oji metinė apžvalginė Alytaus profesionalių vizualaus meno kūrėjų kūrybos darbų paroda“, Alytaus 
miesto teatro galerija, Alytus; 2014 Alytaus dailininkų kūrybos darbų paroda „UOGOS“, Lietuvos dailininkų sąjungos parodų salė, Vilnius; 
2014 XI Lietuvos dailės ugdytojų kūrybos darbų paroda „B“, Alytaus teatro galerija; 2014 „Lietuva, Tavim džiaugiuosi ir didžiuojuos!..“, 
LR Seimo II rūmų parodų galerija, Vilnius; 2014 „Lietuva, Tavim džiaugiuosi ir didžiuojuos!..“, Simno kultūros centras, Alytaus raj.; 2014 
Tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas Alytus 2014“,„3-ioji metinė apžvalginė Alytaus profesionalių vizualaus meno kūrėjų kūrybos 
darbų paroda, Alytaus miesto teatro galerija; 2015 m. Lazdijų rajono dailės ir technologijų mokytojų kūrybos darbų parodos „1x1“, Laz-
dijų krašto muziejus; 2015 m. Tęstinio kultūros projekto paroda „Vizualus menas, Alytus 2014“, Kauno apskrities viešoji biblioteka; 2015 
m. XII Lietuvos dailės ugdytojų kūrybos darbų paroda „I“, Alytaus teatro galerija; 2015 1-oji Tarptautinė Alytaus vizualaus meno Bienalė 
„MENO MATAS. LAIKAS“, Alytaus miesto teatro galerija. Alytus; 2015 Alytaus miesto, Alytaus apskrities dailininkų jungtinė kūrybos darbų 
paroda „PRADŽIA“, Dzūkų krašto menų inkubatorius „Menų pirtis“, Alytus; 2015 Tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas Alytus 2015“, 
„4-oji metinė apžvalginė Alytaus profesionalių vizualaus meno kūrėjų kūrybos darbų paroda“, Alytaus miesto teatro galerija, Alytus; 2015 
Tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos „MENAS, DIZAINAS IR MENINIS UGDYMAS: KŪRYBIŠKUMO LAVINIMO METODAI IR 
PATIRTYS” kūrybinių darbų paroda, Kauno kolegijos Justino Vienožinskio Menų fakultetas.
Plenerai: 2006 Kalvarija, Lazdijų raj. 

Benjaminas Jenčius
Gimė 1951 m. Radviliškyje
Studijos:
Šiaulių pedagoginis institutas (Šiaulių universitetas) Pedagogikos fakultetas.
Dukart Alytaus miesto savivaldybės kultūros premijos laureatas. 
Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Alytaus profesionalių dailininkų grupės „Be Rėmų“ narys.
Personalinės parodos: nuo 1977 m. surengė 53 personalines parodas.
Grupinės parodos 1977–2012 m. Lietuvoje, Latvijoje, Vokietijoje, Danijoje, Lenkijoje, Austrijoje, Prancūzijoje, Baltarusijoje, Rusijoje rengtų 
grupinių parodų dalyvis; 2012 Tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas Alytus 2012“, „1-oji metinė apžvalginė Alytaus profesionalių vizu-
alaus meno kūrėjų kūrybos darbų paroda“, Alytaus miesto teatro galerija; 2013 Tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas Alytus 2013“, 
„2-oji metinė apžvalginė Alytaus profesionalių vizualaus meno kūrėjų kūrybos darbų paroda“, Alytaus miesto teatro galerija; 2014 Tęstinis 
kultūros projektas „Vizualus menas Alytus 2014“, „3-oji metinė apžvalginė Alytaus profesionalių vizualaus meno kūrėjų kūrybos darbų 
paroda“, Alytaus miesto teatro galerija; 2015 Tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas Alytus 2015“, „4-oji metinė apžvalginė Alytaus 
profesionalių vizualaus meno kūrėjų kūrybos darbų paroda“, Alytaus miesto teatro galerija; 2015 „Vizualus menas Alytus 2014“ lydimoji 
paroda, Kauno apskrities viešoji biblioteka, Kaunas.

Vytautas Kolesnikovas
Gimė 1948 m. Alytuje
Studijos:
Maskvos menų universitetas, Vaizduojamojo meno fakultetas, Tapybos-grafikos specialybė, Tarptautinė Nesvyžiaus akademija, vytautas.
kolesnikovas@gmail.com
Personalinės parodos:
1980–1988 surengtos 8 tapybos, grafikos parodos; 2008 Jubiliejinė kūrybos darbų paroda, Alytus.
Grupinės parodos: 1978–1988 „Dzūkų dailės dienos”, Alytus; 1983–1985 „Alytaus dailininkų paroda“ LDS „P. Cvirkos salonas“; 2013 
Tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas Alytus 2013“, „2-oji metinė apžvalginė Alytaus profesionalių vizualaus meno kūrėjų kūrybos 



85darbų paroda“, Alytaus miesto teatro galerija, Alytus; 2014 Alytaus dailininkų kūrybos darbų paroda „UOGOS“, Lietuvos dailininkų sąjun-
gos parodų salė, Vilnius; 2014 Tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas Alytus 2014“, „3-oji metinė apžvalginė Alytaus profesionalių 
vizualaus meno kūrėjų kūrybos darbų paroda“, Alytaus miesto teatro galerija, Alytus; 2015 Alytaus miesto, Alytaus apskrities dailininkų 
jungtinė kūrybos darbų paroda „PRADŽIA“, Dzūkų krašto menų inkubatorius „Menų pirtis“, Alytus; 2015 „Vizualus menas Alytus 2014“ 
lydimoji paroda, Kauno apskrities viešoji biblioteka, Kaunas; 2015 1-oji Tarptautinė Alytaus vizualaus meno Bienalė „MENO MATAS. 
LAIKAS“, Alytaus miesto teatro galerija, Alytus; 2015 Tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas Alytus 2015“, „4-oji metinė apžvalginė 
Alytaus profesionalių vizualaus meno kūrėjų kūrybos darbų paroda“, Alytaus miesto teatro galerija, Alytus.
Plenerai: 1983 Pleneras, Nida; 1984 Pleneras, Druskininkai; 1985 Pleneras, Punia, Alytaus raj.; 2005 Pleneras, Veisiejai, Lazdijų raj.; 2011 
Tarptautinis pleneras Nemunaičio km., Alytaus raj.

Agnė Krikščiūnaitė
Gimė 1984 m. Alytuje
Studijos:
Vilniaus dailės akademija, Vaizduojamosios grafikos specialybė, Dailės bakalauras
E. p. agne455@gmail.com
Grupinės parodos: 2009 Jungtinė Vilniaus dailės akademijos studentų ir Alytaus menininkų paroda, Panemunės pilis, Jurbarko raj.; 
2009, 2010 „Spalvos miestui“, Tarptautinė vaizduojamosios dailės paroda, AKKC, Alytus; 2011 Jungtinis menininkų projektas „111”, Aly-
tus“; 2013 Tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas Alytus 2013“, „2-oji metinė apžvalginė Alytaus profesionalių vizualaus meno kūrėjų 
kūrybos darbų paroda“, Alytaus miesto teatro galerija, Alytus; 2014 Alytaus dailininkų kūrybos darbų paroda „UOGOS“, Lietuvos dailininkų 
sąjungos parodų salė, Vilnius; 2014 Tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas Alytus 2014“, „3-oji metinė apžvalginė Alytaus profesiona-
lių vizualaus meno kūrėjų kūrybos darbų paroda“, Alytaus miesto teatro galerija, Alytus; 2015 Alytaus miesto, Alytaus apskrities dailininkų 
jungtinė kūrybos darbų paroda „PRADŽIA“, Alytus, Dzūkų krašto menų inkubatorius „Menų pirtis“, Alytus; 2015 „Vizualus menas Alytus 
2014“ lydimoji paroda, Kauno apskrities viešoji biblioteka, Kaunas; 2015 1-oji Tarptautinė Alytaus vizualaus meno bienalė „MENO MATAS. 
LAIKAS“, Alytaus miesto teatro galerija, Alytus; 2015 Tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas Alytus 2015“, „4-oji metinė apžvalginė 
Alytaus profesionalių vizualaus meno kūrėjų kūrybos darbų paroda“, Alytaus miesto teatro galerija, Alytus.

Raimondas Šimkevičius
Gimė 1963 m. Šilutėje
Studijos: Šiaulių pedagoginis institutas (Šiaulių universitetas) Specialiosios pedagogikos ir logopedijos specialybė, Vilniaus dailės akade-
mija, Dailės pedagogika.
E. p. raimondas.šimkevičius@gmail.com
Grupinės parodos: 2012 Tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas Alytus 2012“, „1-oji metinė apžvalginė Alytaus profesionalių vizu-
alaus meno kūrėjų kūrybos darbų paroda“, Alytaus miesto teatro galerija, Alytus; 2013 Tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas Alytus 
2013“, „2-oji metinė apžvalginė Alytaus profesionalių vizualaus meno kūrėjų kūrybos darbų paroda“, Alytaus miesto teatro galerija, Alytus; 
2014 Sonata (preliudas) „Asociacijoms“. Partitūra (kompiuterinė grafika), gyvas atlikimas. Dailės ugdytojų kūrybos darbų paroda. Alytaus 
miesto teatro galerija; 2014 Tarptautinė dailės disciplinų dėstytojų kūrybos darbų paroda „Kvadratas VII“. Sonata „Menotyrininkui“. Gyvas 
atlikimas. Meno galerija „Aukso pjūvis“ (Verslo lyderių centras, Kaunas); 2014 Tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas Alytus 2014“, 
„3-oji metinė apžvalginė Alytaus profesionalių vizualaus meno kūrėjų kūrybos darbų paroda“, Alytaus miesto teatro galerija, Alytus; 2015 
Raimondo Šimkevičiaus „Retrospektyva ir kiti promeniai“. Muzikavimas su pianiste Gryte Navardauskaite. Kauno kolegijos J. Vienožinskio 
Menų fakulteto „Pelėdų kalno“ galerijoje; 2015 Tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas Alytus 2015“, „4-oji metinė apžvalginė Alytaus 
profesionalių vizualaus meno kūrėjų kūrybos darbų paroda“, Alytaus miesto teatro galerija; 2015 „Vizualus menas Alytus 2014“ lydimoji 
paroda, Kauno apskrities viešoji biblioteka, Kaunas.

Arvydas Švirmickas
Gimė 1955 m. Alytuje
Studijos: Vilniaus dailės akademija, Vaizduojamosios dailės fakultetas, Tapybos katedra, Tapybos specialybė.
E. p.  svirmickas@zebra.lt
Personalinės parodos:
1995–2016 m. surengė keliolika personalinių parodų Lietuvoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Danijoje.
Grupinės parodos:
1984–2016 dalyvavo per 70 grupinių parodų Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje, Švedijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Airijoje, Vengrijoje, Danijoje, 
Slovėnijoje, Rusijoje, Norvegijoje, Prancūzijoje, Čekijoje, Baltarusijoje, Pietų Korėjoje, Kinijoje; 2012 Tęstinis kultūros projektas „Vizualus 
menas Alytus 2012“, „1-oji metinė apžvalginė Alytaus profesionalių vizualaus meno kūrėjų kūrybos darbų paroda“, Alytaus miesto teatro 
galerija, Alytus; 2013 Tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas Alytus 2013“, „2-oji metinė apžvalginė Alytaus profesionalių vizualaus 
meno kūrėjų kūrybos darbų paroda“, Alytaus miesto teatro galerija, Alytus; 2014 Alytaus dailininkų kūrybos darbų paroda „UOGOS“, 
Lietuvos dailininkų sąjungos parodų salė, Vilnius; 2014 Tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas Alytus 2014“, „3-oji metinė apžvalginė 
Alytaus profesionalių vizualaus meno kūrėjų kūrybos darbų paroda“, Alytaus miesto teatro galerija; 2015 Alytaus miesto, Alytaus apskrities 
dailininkų jungtinė kūrybos darbų paroda „PRADŽIA“, Alytus, Dzūkų krašto menų inkubatorius „Menų pirtis“, Alytus; 2015  „Vizualus menas 
Alytus 2014“ lydimoji paroda, Kauno apskrities viešoji biblioteka, Kaunas; 2015 1-oji Tarptautinė Alytaus vizualaus meno Bienalė „MENO 
MATAS. LAIKAS“, Alytaus miesto teatro galerija, Alytus; 2015 Tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas Alytus 2015“, „4-oji metinė 
apžvalginė Alytaus profesionalių vizualaus meno kūrėjų kūrybos darbų paroda“, Alytaus miesto teatro galerija.

Vitas Zabita
Gimė 1964 m. Alytaus raj.
Studijos: Vilniaus dailės akademija, Dailės pedagogika. Alytaus profesionalių dailininkų grupės „Be Remų“ narys, E. p. vitaszabita@
yahoo.com
Personalinės parodos: 1988 Alytaus medvilnės kultūros rūmai (AKKC), Alytus; 2002 „Loretos galerija”, Alytus; 2003 Alytaus miesto 
savivaldybės fojė, Alytus.
Grupinės parodos: 2000 Galerija „Langas“, Kaunas; 2001 Lietuvos Respublikos
užsienio reikalu ministerijos fojė, Vilnius; 2002 Rakšava, Lenkija; Petrozavodskas, Rusija; 2002 Seulas (Pietų Korėja); 2013 Gdanskas 
(Lenkija), Minskas (Baltarusija), Suvalkai (Lenkija). 2012 Tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas Alytus 2012“, „1-oji metinė apžvalginė 



86 Alytaus profesionalių vizualaus meno kūrėjų kūrybos darbų paroda“, Alytaus miesto teatro galerija, Alytus; 2013 Tęstinis kultūros projek-
tas „Vizualus menas Alytus 2013“, „2-oji metinė apžvalginė Alytaus profesionalių vizualaus meno kūrėjų kūrybos darbų paroda“, Alytaus 
miesto teatro galerija, Alytus; 2014 Alytaus dailininkų kūrybos darbų paroda „UOGOS“, Lietuvos dailininkų sąjungos parodų salė, Vilnius; 
2014 Tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas Alytus 2014“, „3-oji metinė apžvalginė Alytaus profesionalių vizualaus meno kūrėjų 
kūrybos darbų paroda“, Alytaus miesto teatro galerija; 2015 Alytaus miesto, Alytaus apskrities dailininkų jungtinė kūrybos darbų paroda 
„PRADŽIA“, Alytus, Dzūkų krašto menų inkubatorius „Menų pirtis“, Alytus; 2015 „Vizualus menas Alytus 2014“ lydimoji paroda, Kauno 
apskrities viešoji biblioteka, Kaunas; 2015 1-oji Tarptautinė Alytaus vizualaus meno Bienalė „MENO MATAS. LAIKAS“, Alytaus miesto tea-
tro galerija, Alytus; 2015 Tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas Alytus 2015“, „4-oji metinė apžvalginė Alytaus profesionalių vizualaus 
meno kūrėjų kūrybos darbų paroda“, Alytaus miesto teatro galerija.
Plenerai: 1999 Daugai, Alytaus raj.; 2000, 2001 Alytus; 2002 Rakšava, Lenkija; 2007 Pivašiūnai, Alytaus raj. 

Darius Miliauskas
Gimė 1966 m. Alytuje.
Studijos: Telšių taikomosios dailės technikumas.
Grupinės parodos: 2015 Tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas Alytus 2014“, „4-oji metinė apžvalginė Alytaus profesionalių vizua-
laus meno kūrėjų kūrybos darbų paroda“, Alytaus miesto teatro galerija, Alytus; 2015 Alytaus miesto, Alytaus apskrities dailininkų jungtinė 
kūrybos darbų paroda „PRADŽIA“, Alytus, Dzūkų krašto menų inkubatorius „Menų pirtis“, Alytus; 2015 Tęstinis kultūros projektas „Vizu-
alus menas Alytus 2015“, „5-oji metinė apžvalginė Alytaus profesionalių vizualaus meno kūrėjų kūrybos darbų paroda“, Alytaus miesto 
teatro galerija.

Algirdas Judickas
Gimė 1948 m. Alytaus raj. Padvariškių km.
Studijos: Vilniaus vakarinė dailės mokykla 
Grupinės parodos:
1997–1998 Vizualaus meno paroda „Jazmin“, Vokietija; nuo 2000 Dailininkų grupės „Plekšnė“ Vizualaus meno parodos, Lenkijoje 2005; 
2007 Alytaus meno streiko bienalė „Tiesė-Pjūvis“, Alytus; 2015 m. Alytaus miesto, Alytaus apskrities dailininkų jungtinė kūrybos darbų 
paroda „PRADŽIA“, Alytus, Dzūkų krašto menų inkubatorius „Menų pirtis“, Alytus; 2015 Tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas Alytus 
2015“, „5-oji metinė apžvalginė Alytaus profesionalių vizualaus meno kūrėjų kūrybos darbų paroda“, Alytaus miesto teatro galerija, Alytus.

Gintarė Markevičienė
Gimė 1966 m. Vilniuje. 
Studijos: Vilniaus dailės akademija.
Grupinės parodos: 2012 Tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas Alytus 2012“, „1-oji metinė apžvalginė Alytaus profesionalių vizua-
laus meno kūrėjų kūrybos darbų paroda“, Alytaus miesto teatro galerija, Alytus; 2015 Alytaus miesto, Alytaus apskrities dailininkų jungtinė 
kūrybos darbų paroda „PRADŽIA“, Alytus, Dzūkų krašto menų inkubatorius „Menų pirtis“, Alytus; 2015 Tęstinis kultūros projektas „Vizu-
alus menas Alytus 2015“, „4-oji metinė apžvalginė Alytaus profesionalių vizualaus meno kūrėjų kūrybos darbų paroda“, Alytaus miesto 
teatro galerija, Alytus.
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Alytaus fotografų parda

Faustas Augustinas
Gimė 1964 m. Sudokiuose, Ukmergės raj.
Studijos: Vilniaus technologijos technikumas, Fototechniko specialybė (Vilniaus kolegija) Lietuvos spaudos fotografų klubo narys.
Personalinės parodos: 2010 Fotografijos paroda „Lyduokiečiai“, Lyduokų sen., Ukmergės raj.; 2013 Fotografijos paroda „Fausto“, 
Galerija „22 laipteliai”, Alytus.
Grupinės parodos: 2003 Pasaulio lietuvių fotografijos paroda „Žmogaus ir gamtos žiema“, Čikaga, JAV; 2012 Tęstinis kultūros projektas 
„Vizualus menas Alytus 2012“ „Profesionalių Alytaus fotografų kūrybos darbų paroda”, AKKC, Alytus; 2013 Tęstinis kultūros projektas 
„Vizualus menas Alytus 2013“ „Alytaus fotografų kūrybos darbų paroda”, AKKC, Alytus; 2014  Tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas 
Alytus 2014“ „Alytaus fotografų paroda” , AKKC, Alytus; 2015 Tęstinis kultūros projekto „Vizualus menas Alytus 2014“ „Alytaus fotografų 
paroda“, Kauno apskrities viešoji biblioteka, Kaunas; 2015 Tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas Alytus 2015“, „Alytaus fotografų 
paroda“, Alytaus miesto teatro galerija, Alytus.

Zenonas Bulgakovas
Gimė 1939 m. Alytuje.
1991, 1997 m. Alytaus miesto kultūros premijos laureatas.
1994 m. suteiktas Tarptautinės meninės fotografijos federacijos (FIAP) fotografo menininko (AFIAP) garbės vardas.
2012 m.  Zenonas Bulgakovas pripažintas Alytaus miesto Garbės piliečiu.
Personalinės parodos: nuo 1968 m. surengė 29 autorinės parodas. 
Grupinės parodos: 2012 Tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas Alytus 2012“ „Profesionalių Alytaus fotografų kūrybos darbų par-
oda”, AKKC, Alytus; 2013 Tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas Alytus 2013“ „Alytaus fotografų kūrybos darbų paroda”, AKKC, 
Alytus; 2014 Tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas Alytus 2014“ „Alytaus fotografų paroda“, AKKC, Alytus; 2015 Tęstinis kultūros 
projekto „Vizualus menas Alytus 2014“ „Alytaus fotografų paroda“, Kauno apskrities viešoji biblioteka, Kaunas; 2015 Tęstinis kultūros 
projektas „Vizualus menas Alytus 2015“, „Alytaus fotografų paroda“, Alytaus miesto teatro galerija, Alytus.

Rasa Valiukevičiūtė
Gimė 1975 m. Kaune
Studijos:
Daugų žemės ūkio technikumas, Alytaus dailiųjų amatų mokykla Fotografo specialybė. Grupinės parodos: 2012 Tęstinis kultūros projek-
tas „Vizualus menas Alytus 2012“ „Profesionalių Alytaus fotografų kūrybos darbų paroda”, AKKC, Alytus; 2013 Tęstinis kultūros projektas 
„Vizualus menas Alytus 2013“ „Alytaus fotografų kūrybos darbų paroda”, AKKC, Alytus; 2014 Tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas 
Alytus 2014“ „Alytaus fotografų paroda“, AKKC, Alytus; 2015 Tęstinis kultūros projekto „Vizualus menas Alytus 2014“ „Alytaus fotografų 
paroda“, Kauno apskrities viešoji biblioteka, Kaunas; 2015 Tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas Alytus 2015“, „Alytaus fotografų 
paroda“, Alytaus miesto teatro galerija.
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5-oji Alytaus jaunimo, studijuojančio vizualius menus, kūrybos darbų paroda

VIRGINIJUS BRONEIKA
Gimė 1992 m. Alytuje.
Studijos: Vilniaus dailės akademija, Monumentalioji dailė, Vitražas. 
E. p. speero169@gmail.com
Grupinės parodos: 2013 „Stiklo depozito sunaikinimas“, Vilnius; 2013 Tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas Alytus 2013“ „3-oji 
Alytaus jaunimo, studijuojančio vizualius menus, kūrybos darbų paroda” AKKC, Alytus; 2014 1-oji Alytaus tarptautinė jaunųjų kūrėjų bie-
nalė „Meno impresija”, AKKC, Alytus; 2014 Tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas Alytus 2014“, „4-oji Alytaus jaunimo, studijuojančio 
vizualius menus, kūrybos darbų paroda”, AKKC, Alytus; 2015 „Vizualus menas Alytus 2014“ lydimoji paroda, Kauno apskrities viešoji 
biblioteka, Kaunas; 2015 1-oji Tarptautinė Alytaus vizualaus meno Bienalė „MENO MATAS. LAIKAS“, Alytaus miesto teatro galerija, Alytus; 
2015 Tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas Alytus 2015“, „5-oji Alytaus jaunimo, studijuojančio vizualius menus, kūrybos darbų par-
oda“, Alytaus miesto teatro galerija, Alytus; 2015 Alytaus miesto, Alytaus apskrities dailininkų jungtinė kūrybos darbų paroda „PRADŽIA“, 
Dzūkų krašto menų inkubatorius „Menų pirtis“, Alytus; 2015  Šiuolaikinio stiklo ir vitražo paroda „Švytintys, pjaunantys, dūžtantys”; 2015  
Tarptautinė stiklo paroda ,, Nuo demės 4 ‘‘.
Simpoziumai, plenerai: 2014  Alytaus jaunųjų menininkų pleneras ,,Vasara››.

Eglė Savickaitė
Gimė 1992 m. Alytuje
Studijos: Vilniaus dailės akademija, Interjero dizaino katedra.
E. p. egl.savickaite@gmail.com
Grupinės parodos: 2014 1-oji tarptautinė Alytaus jaunųjų kūrėjų bienalė „Meno impresija”, AKKC, Alytus; 2014 Tęstinis kultūros pro-
jektas „Vizualus menas Alytus 2014“ „4-oji Alytaus jaunimo, studijuojančio vizualius menus, kūrybos darbų paroda”, AKKC, Alytus; 2015 
„Vizualus menas Alytus 2014“ lydimoji paroda, Kauno apskrities viešoji biblioteka, Kaunas; 2015 1-oji Tarptautinė Alytaus vizualaus meno 
Bienalė „MENO MATAS. LAIKAS“, Alytaus miesto teatro galerija, Alytus; 2015 Tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas Alytus 2015“, 
5-oji Alytaus jaunimo, studijuojančio vizualius menus, kūrybos darbų paroda, Alytaus miesto teatro galerija, Alytus; 2015 Alytaus miesto, 
Alytaus apskrities dailininkų jungtinė kūrybos darbų paroda „PRADŽIA“, Dzūkų krašto menų inkubatorius „Menų pirtis“, Alytus.
 
Justina Abramavičiūtė
Gimė 1989 m. Alytuje.
Studijos: Vilniaus dailės akademija, Kauno fakultetas, Dailės bakalauro ir magistro kvalifikacinis laipsnis, Stiklo programos studijos.
Grupinės parodos:
2015 Tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas Alytus 2015“, 5-oji Alytaus jaunimo, studijuojančio vizualius menus, kūrybos darbų par-
oda, Alytaus miesto teatro galerija; 2015 Alytaus miesto, Alytaus apskrities dailininkų jungtinė kūrybos darbų paroda „PRADŽIA“, Alytus, 
Dzūkų krašto menų inkubatorius „Menų pirtis“, Alytus.

Indrė Paplauskaitė
Gimė 1996 m. Alytuje
Studijos:
Alytaus kolegija, Multimedija, dizainas ir leidybos technologijos.
Personalinės parodos: 2011 „Medžiai supranta...“, Alytaus Likiškėlių pagrindinė mokykla, Alytus; 2014 „Indrės Paplauskaitės persona-
linė fotografijų paroda“, Alytaus kolegija, Alytus.
Grupinės parodos: 2014 Fotografijų paroda „Kelionės“, Alytaus kolegija, Alytus;  
2014 Tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas Alytus 2014“, 4-oji Alytaus jaunimo, studijuojančio vizualius menus, kūrybos darbų 
paroda, AKKC; 2015 Tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas Alytus 2015“, 5-oji Alytaus jaunimo, studijuojančio vizualius menus, 
kūrybos darbų paroda, Alytaus miesto teatro galerija, Alytus.
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