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Apie parodą- konkursą „Šventieji ir piligrimai“
„Šventieji ir piligrimai“ – tai tradicinė Lietuvos medžio drožėjų
kūrinių paroda-konkursas, kas dvejus metus organizuojama Lietuvos sostinėje Vilniuje. Paroda organizuojama vis kitoje Vilniaus miesto galerijoje, taip siekiant kuo plačiau paskleisti medžio drožybos
tradicijas. Pirmoji paroda-konkursas įvyko 2009 – 2010 m. sandūroje
Vilniuje, Jeruzalės galerijoje, antroji – 2011 m. lapkričio mėn. Pilies
galerijoje.
2009 m. parodoje-konkurse dalyvavo
22 Lietuvos medžio drožėjai, buvo eksponuojama daugiau kaip 40 šventųjų
ir piligrimų skulptūrėlių. I vietą užėmė
medžio drožėjas iš Telšių r. Pranas
Dužinskas (kūrinys „Piligrimas“), II
vietą pelnė medžio drožėjas iš Kauno Algirdas Jasilionis, III – ąją Tomas
Stambrauskas iš Prienų r.

Piligrimas,
2009 m.
(autorius
P. Dužinskas)
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2011 m. parodoje-konkurse taip pat
dalyvavo 22 medžio drožėjai iš visos
Lietuvos. Konkurso nugalėtoju tapo
ukmergiškis Valentas Butkus (kūrinys
„Šv. Pranciškus”), II-ąją vietą užėmė
Kazys Striaupa iš Plungės r., III-ąją
Vitas Vasiliauskas iš Kybartų.

Šv. Pranciškus,
2010 m.
(autorius
V. Butkus)

Parodos-konkurso „Šventieji ir piligrimai“ tikslas – padėti išsaugoti
ir propaguoti šventųjų skulptūrėlių drožybos tradicijas, skatinti
natūralią šios veiklos tąsą, kuo plačiau paskleisti informaciją apie
šios tradicijos unikalumą ir išskirtinumą. Konkursu siekiama
įprasminti medžio drožėjo amato reikšmingumą ir prasmingumą,
tradicijų puoselėjimo ir naujų kūrybinių idėjų sanglaudą.
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2013 metų paroda-konkursas
Parodoje-konkurse dalyvauja 24 medžio drožėjai, eksponuojami
44 konkursiniai kūriniai. Parodoje pristatoma penkiolika skirtingų
šventųjų, taip pat Jėzaus, angelų, piligrimų skulptūrėlės, Jėzaus
nukryžiavimo, pietos ir keletas kitų skulptūrinių kompozicijų.
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Konkurso vertinimo komisija:
dr. Darius Liutikas – Lietuvos piligrimų bendrijos pirmininkas
dr. Alė Počiulpaitė – Lietuvos liaudies kultūros centro Tautodailės
poskyrio vyriausioji specialistė
Marija Kuodienė – Lietuvos dailės muziejaus Liaudies meno
rinkinių saugotoja – tyrinėtoja
Irena Ūdraitė – Lietuvos dailės muziejaus Liaudies meno rinkinių
saugotoja – tyrinėtoja
Parodos lankytojai
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Anelė Araminienė

(gimė 1940 m. lapkričio 23 d. Gimžiškių k., Utenos r.)
Audėja, medžio drožėja, tapytoja, muzikantė, siuvėja. Medį drožia nuo 1987 m.
Nuo 1997 m. yra Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė. 2005 m. jai suteiktas Meno kūrėjo statusas. Dalyvauja įvairiuose parodose tiek Lietuvoje, tiek
užsienyje. Jos kūrinių yra įsigiję muziejai ir privatūs meno kolekcininkai. Daug
kūrinių padovanota draugams, vaikams, pažįstamiems. 2000 m. jai paskirta
Utenos rajono kultūros ir meno premija. Gyvena ir kuria Gudėniškių viensėdyje,
Kuktiškių sen., Utenos r.

Šventoji šeima,
2013 m.
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Daiva Baliukevičienė
(gimė 1975 m. Alytuje)

Baigė Alytaus dailiųjų amatų mokyklos juvelyrikos specialybę. 2011 m. Alytuje
surengė pirmąją autorinę parodą. 2011 ir 2012 metais Dzūkijos regiono „Aukso
vainiko” konkurse užėmė pirmąją vietą. Kūriniai pripažinti Lietuvos tautinio
paveldo gaminiais.

Šv. Agota,
2012 m.
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Šv. Petras,
2012 m.

Janina Baltrimavičiūtė – Listvina

(gimė 1938 m. kovo 1 d. Čiūdų k., Jonavos r.)
Liaudies menininkė, tautodailininkė, medžio drožėja ir akmens kalėja. 1965 m.
pirmą kartą dalyvavo parodose, vykusiose Ukmergėje ir Vilniuje. 1970 m. įstojo
į Lietuvos tautodailininkų sąjungą. 1974 m. dalyvavo parodoje Maskvoje, kur
buvo apdovanota „Garbės raštu“. Nuo 2001 m. dalyvauja Rokiškyje vykstančiose
medžio drožėjų kūrinių parodose, kuriose yra užėmusi prizines vietas. Didelių ir
mažų darbų išdrožusi apie tūkstantį, kurie išsibarstė po visą pasaulį.

Šv. Ona,
2008 m.

Šv. Rokas, 2013 m.
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Jonas Bugailiškis

(gimė 1955 m. Rokiškio r., Ažubalių k.)
Tautodailininkų sąjungos narys (nuo 1981 m.), medžio drožėjas, skulptorius,
muzikos instrumentų, vaikų žaislų meistras. Nuo 1980 dalyvavo parodose ir liaudies amatų festivaliuose Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Rusijoje, Italijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Prancūzijoje, Danijoje, Malaizijoje, Egipte, JAV.
J. Bugailiškis dar 1980 metais atgaivino lietuvių liaudies senuosius styginius,
mušamuosius, pučiamuosius muzikos instrumentus. Meistro pagamintais
lietuvių liaudies muzikos instrumentais groja Vilniaus, Kauno, Rokiškio,
Klaipėdos miestų folkloriniai ansambliai.
J. Bugailiškis gilinasi į lietuvių liaudies meno ištakas, iškiliausiųjų meistrų stiliaus paslaptis, skaitė paskaitas ir vadovavo praktiniams užsiėmimams etninės
muzikos ir kultūros seminaruose ir kursuose. Sertifikuotas amatininkas. Jam
suteiktas meno kūrėjo statusas.

Šv. Jonas
Nepomukas
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Šv. Kazimieras

Valentas Butkus

(gimė 1965 m. balandžio 30 d. Ukmergės r., Bakšionių k.)
Drožti pradėjo nuo vaikystės. Dirba kūrybinį darbą, dalyvauja parodose. Priklauso Lietuvos tautodailininkų sąjungai. 2011 parodoje-konkurse „Šventieji ir piligrimai” užėmė I-ąją vietą. Kūriniai yra pripažinti Lietuvos tautinio paveldo gaminiais.

Šv. Agota,
2011 m.

Šv. Steponas, 2013 m.
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Julijanas Gridziuška
(gimė 1938 m.)

Baigęs vidurinę mokyklą dirbo darbų mokytoju. Šiuo metu ūkininkauja. Gyvena
Alionių kaime, Širvintų rajone. Nuo 1972 m. Lietuvos tautodailininkų sąjungos
narys. Aktyviai dalyvauja regioninėse, respublikinėse liaudies meno parodose,
konkursuose. Jam suteiktas meno kūrėjo statusas.

Piligrimas
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Jėzus iš Nazareto

Edvinas Jančiauskas

(gimė 1999 m. balandžio 26 d. Varėnoje)
Drožybos nuo 2009 m. mokosi dailės studijoje „Kadagys”. 2013 m. tapo „Sidabro
vainikėlis” laureatu.

Šv. Agota,
2013 m.

Gėlių angelas, 2013 m.
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Artūras Janickas

(gimė 1983 m. lapkričio 6 d.)
2013 m. baigė Dailiųjų amatų mokyklą Alytuje. Dirba kūrybinį darbą. Yra
dalyvavęs grupinėse parodose, plenere Baltarusijoje.

Šv. Jonas Nepomukas, 2013 m.
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Jėzus Nazarietis, 2013 m.

Vytas Jaugėla

(gimė 1938 m. spalio 18 d. Raseinių rajone, Paupio kaime)
V. Jaugėla – daugelio kultūrinių renginių organizatorius, fotografas, kino
mėgėjas, medžio drožėjas, tapytojas, senienų rinkėjas. 2000 m. priimtas į Lietuvos tautodailininkų sąjungą. V. Jaugėlos autorinės meno darbų parodos buvo
surengtos Plateliuose (1996, 1998, 2008, 2013), Daugėduose (1997), Žemaičių
Kalvarijoje (1998), Plungėje (2003), Laukuvoje (2002). V. Jaugėla ne kartą dalyvavo respublikinėje medžio drožėjų parodoje-konkurse Rokiškyje (2005 metais
tapo konkurso prizininku). Menininko darbai eksponuoti Plungėje, Telšiuose,
Rokiškyje, Vilniuje, Klaipėdoje, Šilalėje, Mažeikiuose. Jo darbų yra įsigiję
Žemaitijos nacionalinis parkas, Telšių ,,Alkos” muziejus, privatūs asmenys. Menininkas savo namuose, Gintališkėje, yra įkūręs savo darbų ir surinktų senienų
ekspoziciją.

Šv. Jokūbas,
2013 m.

Šv. Antanas,
2013 m.
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Algirdas Juškevičius
(gimė 1957 m.)

Medžio drožėjas, skulptorius, mokytojas. Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys
nuo 1981 m. Meninės drožybos moko studijoje „Kadagys“ Varėnoje, organizuoja
įvairius amatų mokymo projektus ir juose dalyvauja. Kultūros ministerijos premijos laureatas, sertifikuotas amatininkas. Jam suteiktas meno kūrėjo statusas.

Šv. Morkus, 2013 m.
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Nykryžiavimas, 2013 m.

Saulius Lampickas

(gimė 1962 m. sausio 22 d. Rozalimo miestelyje, Pakruojo r.)
Gyvena Alytuje, dirba kūrybinį darbą. Nuo 1992 m. dalyvauja parodose. 2005
m. jam suteiktas meno kūrėjo statusas, 2010 m. – tautinio paveldo produkto
sertifikatas. Surengė nemažai autorinių parodų, dalyvavo respublikinėse liaudies
meno parodose, drožėjų pleneruose (Lietuvoje, Lenkijoje, Čekijoje, Vengrijoje),
kūrybinėse stovyklose (Prancūzijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Norvegijoje). Kūryba
įvertinta L. Šepkos vardo premija (2000 ir 2008 m.), „Aukso vainiko” laimėtojas
už kryždirbystę (2012 m.). Liaudies meistro kūriniai yra pripažinti Lietuvos tautinio paveldo gaminiais.

Rūpintojėlis,
2013 m.

Šv. Florijonas,
2013 m.
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Vytautas Liatukas

(gimė 1957 m. sausio 3 d. Kaune)
Drožinėti pradėjo nuo 13 metų. 1977 m. pradėjo tapyti paveikslus. 1978 – 1981
m. dirbo M. K. Čiurlionio dailės muziejuje. 1990-1993 m. surengė dvi asmenines
parodas Kauno menininkų namuose, vieną Kauno paveikslų galerijoje. Nuo 1996
m. kuria įvairius suvenyrus Vilniaus, Kauno, Trakų parduotuvėms bei privatiems
užsakovams.

Piligrimas, 2013 m.
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Angelas su ugnies kardu, 2013 m.

Povilas Malinauskas

(gimė 1949 m. lapkričio 14 d. Pociūniškių k.)
Tautodailininkų sąjungos narys nuo 1986 m. 2005 m. jam suteiktas meno kūrėjo
statusas, 2009 m. tradicinių amatų meistro vardas. Čiobiškyje, Širvintų rajone,
yra įkūręs skulptūrų parką „Malinauskų takas“. Aktyvus liaudies meno parodų,
konkursų dalyvis. Sertifikuotas amatininkas.

Piligrimas, 2013 m.

Piligrimas – Pieštukinė, 2012 m.
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Genadijus Mikuckis

(gimė 1960 m. Baltarusijoje, Breslaujos r.)
Drožinėti pradėjo daugiau nei prieš 20 metų. Lietuvos tautodailininkų sąjungos
narys nuo 1995 metų. Dažniausiai drožinėja sakraline tema. Dalyvavo daugiau
kaip 50 įvairių parodų. Darbai eksponuoti Lietuvoje, Ukrainoje, Vokietijoje, Norvegijoje, Lenkijoje. Sertifikuotas amatininkas.

Laiminantis Kristus
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Švč. Mergelė Marija

Rytis Milkintas

(gimė 1995 m. spalio 5 d. Šiauliuose)
Mokosi J. Janonio gimnazijoje. Dar vaikystėje, paėmęs peiliuką, bandė drožinėti.
Drožia užgavėnių kaukes, angelų ir žmonių skulptūrėles, skrynutes, margučius,
buities reikmenis. Labiausiai mėgsta drožti angelus. Pirmąją parodą surengė
2010 m. J. Janonio gimnazijoje. 2013 m. užėmė I-ąją vietą Lietuvos moksleivių
liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis” Šiaulių miesto ir Telšių regiono ture
(II-ąją respublikiniame ture).

Šv. Izidorius, 2013 m.

Arkangelas Gabrielius, 2012 m.
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Kęstutis Pautienius

(gimė 1990 m. Marijampolės r.)
2010 m. baigė Alytaus dailiųjų amatų mokyklą. Alytuje surengė pirmąją
personalinę parodą. Dalyvavo įvairiose grupinėse parodose Alytuje, Varėnoje,
Marijampolėje. Dirba kūrybinį darbą.

Šv. Rokas, 2013 m.
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Rūpintojėlis, 2013 m.

Robertas Strazdas

(gimė 1969 m. kovo 25 d. Vilniuje)
Tautodailininkas, skulptorius, krosnius. Gyvena Vilniaus rajone, Arklėnų kaime.
Liaudies meno parodose dalyvauja nuo 1985 metų. 2005 m. priimtas į Lietuvos
tautodailininkų sąjungos narius.

Visur slampinėjau,
išdygo sparnai, gal ir
šventuoju patapsiu,
2012 m.
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Kazys Striaupa

(gimė 1932 m. Žemaičių Kalvarijos sen., Kubakių k.)
Nuo 1961 m. gyvena Platelių sen., Dovainių k. Drožti pradėjo 1993 m. K. Striaupa drožia šventuosius, Kristaus gyvenimo ir mirties scenas, Užgavėnių kaukes,
vaizdus iš kaimo gyvenimo ir kt. Medžio drožimo niekur nesimokė; kaip sugeba, taip ir drožia. Pirmoji autorinė paroda įvyko 1995 m. Žemaitijos nacionalinio parko informacijos centre. Vėliau jo darbai eksponuoti įvairiose parodose:
Plungėje, Plateliuose, Telšiuose, Mažeikiuose, Kretingoje, Klaipėdoje, Vilniuje,
Islandijoje. Ne kartą dalyvavo respublikinėje medžio drožėjų konkursinėje parodoje Rokiškyje L. Šepkai atminti. 2004 m. tapo šios parodos laureatu. 2006 m.
ir 2011 m. K. Striaupa tapo konkursinės liaudies meno parodos ,,Aukso vainikas”
laureatu. 1999 m. Dovainių kaime K. Striaupa lankytojams atvėrė savo pastatytos
klėtelės, kurioje eksponuojami autoriniai drožiniai, duris.

Šv. Rokas
gydo žmones,
2012 m.
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Raimundas Trėja

(gimė 1988 m. Panevėžyje)
Drožinėja nuo vaikystės. 2010 m. baigė Alytaus dailiųjų amatų mokyklą. 2012 m.
įgijo istoriko specialybę Vytauto Didžiojo universitete. Nuo 2012 m. dalyvauja
parodose.

Šv. Rokas, 2013 m.

Šv. Petras, 2013 m.
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Dalius Udrakis

(gimė 1967 m. Žagarėje, Joniškio r.)
Drožybos pradmenų išmoko mokykloje, drožybos būrelyje. Nuo 2003 m. aktyviai dalyvauja parodose, mugėse, pleneruose. Drožybos meną demonstruoja per
amatų dienas, folkloro šventes. Nemažai darbų sukurta sakraline tematika. Nuo
2004 m. Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys. 2012 m. tapo XVII konkursinės
parodos L. Šepkai atminti prizininku. Sertifikuotų tautinio paveldo produktų
tradicinis amatininkas, senosios kryždirbystės, baldininkystės ir drožybos amato
puoselėtojas.

Šv. Povilas, 2012 m.
24

Šv. Petras, 2012 m.

Vitas Vasiliauskas
(gimė 1961 m.)

Baigė Kauno aukštesniąją meno mokyklą. Medžio drožėjas. Dirba kūrybinį darbą.
Mokydamasis vidurinėje mokykloje drožinėjo verpsteles, skulptūrėles, piešdavo.
Tarnaudamas kariuomenėje piešė ir drožinėjo stendus. Baigęs tarnybą įsidarbino
Kybartuose, dalyvavo liaudies meno parodose. Baigė S. Žuko taikomosios dailės
technikumą, kur surengė pirmąją medžio skulptūrų parodą. 2008 m. Kultūros
ministerija jam suteikė Meno kūrėjo statusą.

Švč. Mergelė
Marija

Rūpintojėlis
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Mindaugas Vyšniauskas
(gimė 1990 m. Varėnoje)

Drožybos mokėsi dailės studijoje „Kadagys”. 2009 m. Varėnoje buvo surengta jo personalinė paroda. Yra dalyvavęs respublikinėje prakartėlių parodoje,
kūrybiniame plenere Molėtuose.

Šv. Jurgis, 2008 m.
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Šv. Hubertas, 2013 m.

Artūras Zienka

(gimė 1978 m. rugpjūčio 28 d. Alytuje)
Drožinėti pradėjo nuo 2000 m. Yra aktyvus įvairių parodų ir mugių dalyvis.

Šv. Rokas,
2013 m.
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Albertas Žulkus

(gimė 1933 m. rugsėjo 8 d. Janapolės k., Telšių apskrityje)
Skulptorius, Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys, medžio drožėjas. Drožinėti
pradėjo dar piemenaudamas. Rinktis staliaus amatą jį paskatino tėvas Vladislovas
ir dėdė, garsus Žemaitijos dievdirbys, Vincentas Gečas. Po karo meistrystės žinių
jis sėmėsi Telšių dailiųjų amatų mokykloje. Nuo 1958 m. gyvena ir kuria Palangoje. Jo darbų kolekcijoje stilizuoti rūpintojėliai, Užgavėnių kaukės, skulptūros,
suvenyrai, monumentalieji kūriniai Raganų kalne, Ablingos ansamblyje, kryžiai.
Autorius tobulina medžio bei gintaro dermę vienoje kompozicijoje.

Pieta,
2005 m.
28

Šv. Rokas,
2007 m.

III Lietuvos medžio drožėjų kūrinių parodos-konkurso „Šventieji ir piligrimai“
organizatoriai:
Ramutė Kraujalienė - Vilniaus krašto tautodailininkų - meno kūrėjų bendrijos
pirmininkė
Darius Liutikas - Lietuvos piligrimų bendrijos pirmininkas
© Lietuvos piligrimų bendrija, 2013
© fotografijos Mindaugas Bernatonis, 2013

Draugai ir rėmėjai:

Žemės ūkio ministerija – tautinio paveldo
puoselėtoja

