
16 LIETUVOS MUZIEJAI 2007’4

Pa
ro

dų
 sa

lė
se Radvilų  

rūmuose –  
vieno kūrinio 
paroda

Dailininkų Aniceto ir  
Žilvino Jonučių rankų darbo  
gobelenas „Saulėtas miškas“.  
D. Mukienės nuotr.

A rtėjant 2007 m. Europos kultūros nakties renginiams Vilniaus  
 muziejuose, buvo nutarta Vilniuje, Lietuvos dailės muziejaus 

Radvilų rūmuose, surengti vieno kūrinio parodą – pirmą kartą 
visuomenei pristatyti didžiausią Lietuvoje iki šiol žinomą rankų 
darbo gobeleną – dailininkų (tėvo ir sūnaus) Aniceto ir Žilvino 
Jonučių sukurtą „Saulėtą mišką“ (1989 m., 6,7 × 14,3 m). Šį 
kūrinį statomų kultūros namų scenai 1987 m. užsakė gamykla 
„Nuklonas“. Užsakymą dailininkai Anicetas ir Žilvinas Jonučiai 
gavo neatsitiktinai – tuo metu Lietuvos dailininkų sąjungos narys 
tekstilininkas A. Jonutis buvo žinomas kaip kelių reprezentacinių 
scenos uždangų-gobelenų autorius. 1974 m. Lietuvos operos ir 
baleto teatras per atidarymą buvo papuoštas A. Jonučio sukurtu 
12 × 20 m dydžio gobelenu (fonine uždanga), skirtu iškilmingiems 
renginiams. 1980 m., bendradarbiaudamas su architektu Vytautu 
Dičiumi, dailininkas buvo sukūręs sceninę uždangą Alytaus 
medvilnės kombinato kultūros rūmams, o 1981 m. – sceninę 
uždangą Lietuvos nacionaliniam dramos teatrui. Visi trys minėti 
gobelenai (sceninės uždangos) buvo išausti mašinomis „Audėjo“ 
kombinate ir papuošti kūrinio autoriaus rankų darbu. „Nuklono“ 
kultūros namų scenai dviejų dalių gobelenas turėjo būti išaustas 
rankomis. Jis turėjo būti ne tik sceninė uždanga, bet ir kilimas 
kitos paskirties interjerams (tokią idėją pasiūlė A. Jonučio sūnus 
Žilvinas). 

Gobelenas buvo išaustas per dvejus metus – 1988–1989 m. 
Jo projektavimas, derinimas truko apie pusę metų, o audimas – 
1,5 metų. Gobeleno projektą dailininkai Anicetas ir Žilvinas Jo-
nučiai derino su „Nuklono“ gamyklos kultūros namų architektais 
Andriumi Gudaičiu ir Viktoru Šepučiu. Audžiant gobeleną naudota 
pusvilnė, sintetika, linas. Darbas sveria 150 kilogramų. 

Išaudus gobeleną paaiškėjo, kad pasikeitė patalpų, kurioms 
jis buvo audžiamas, paskirtis – statomų kultūros namų pastatą 
rengtasi privatizuoti. Gamykla nutarė kūrinį parduoti. Pirmiausia 
jis buvo pasiūlytas patiems autoriams ir jie gobeleną nupirko. 
Nuo to laiko šis gobelenas yra dailininkų nuosavybė. 

1993 m. Aniceto ir Žilvino Jonučių rankų darbo gobelenas 
„Saulėtas miškas“ Lietuvos rekordų knygoje užregistruotas kaip 
didžiausias žinomas rankų darbo gobelenas Lietuvoje. 2007 m. 
birželio 13 d. agentūros „Factum“ direktorius Vytautas Navaitis 
Lietuvos dailės muziejui patvirtino, kad didesnio gobeleno Lie-
tuvoje nėra.

Lietuvos dailės muziejaus Radvilų rūmuose gobelenas ekspo-
nuotas iki 2007 m. pabaigos.                       
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Danutė MUKIENĖ

V ieno kūrinio parodų Lietuvos  
 muziejuose pasitaiko retai, nes joms 

organizuoti reikia ypatingo eksponato. 
2007 m. vasaros pradžioje, Lietuvos dailės 
muziejui pradėjus planuoti Europos 
kultūros nakties renginius muziejaus 
padaliniuose, gimė mintis tokią parodą 
surengti Lietuvos dailės muziejaus 
Radvilų rūmuose. Tokią idėją pakuždėjo 
pats kūrinio autorius – žinomas Lietuvos 
gobelenų kūrėjas vilnietis Anicetas 
Jonutis, Lietuvos atgimimo išvakarėse 
kartu su savo sūnumi, profesionaliu 
dailininku tekstilininku, sukūręs didžiulį 
gobeleną ir, susiklosčius nepalankioms 
aplinkybėms, paslėpęs jį ilgam laikui toli 
nuo žmonių akių.
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Įvertinti  
Aukštaitijos  
regiono  
tautodailininkai
Andrius KLENIAUSKAS 

„Gamtos grožis žadino ir skatino 
mane iš tėviškės sodybos 

pajudėti ir judėti, išieškoti tako į pasaulį, 
kur rasčiau vizijų, pasakų ir gražių 
garsų sritį“, – tokiais žodžiais buvo 
pradėtas ketvirtosios dailininko Kazio 
Šimonio vardo Aukštaitijos regiono 
tautodailininkų tapybos ir grafikos 
parodos-konkurso uždarymas. Kupiškio 

etnografijos muziejuje nuo lapkričio  
6 d. iki gruodžio 7 d. kupiškėnai ir miesto 
svečiai turėjo galimybę apžiūrėti net 
188 eksponuojamus jubiliejinės Kazio 
Šimonio vardo parodos-konkurso darbus. 
Šių metų parodoje-konkurse dalyvavo 
42 tautodailininkai iš Anykščių, Biržų, 
Utenos, Pasvalio, Kupiškio, Kauno 
rajonų. 

Parodos-konkurso laureato kupiškėno tautodailininko Alfonso Blažio 
interviu Kupiškio televizijos studijos žurnalistėms

An exhibition of one art item in the Radvila Palace 
Danutė MUKIENĖ

During the Europe Culture Night event in Vilnius in 2007 the 
Lithuanian Art Museum held a one art item exhibition in the 
Radvila Palace. The biggest known handmade tapestry „The 
Sunlit Forest“, created by artists Anicetas and Zilvinas Jonu-
tis, who are the father and a son, was presented to the socie-
ty for the first time.  This tapestry was woven in 1987 by the 
order of „Nuklon“ factory as the stage curtain for its culture 
house under construction. 
At that time the textile artist A. Jonutis, a member of the Ar-
tist Union, was known as the author of some representative 
tapestry curtains. The curtain was woven in two years (1988-
1989). After the change of the political situation and while 
preparing for the privatization of the building, the authors 
were offered to buy the curtain. At present it is their pro-
perty. The article presents the history of the creation of the 
stage curtain, describes the weaving technology which was 
used by the autors. In 1993 the tapestry „The Sunlit Forest“ 
by Anicetas and Zilvinas Jonutis,  was registered in the Li-
thuanian Book of Records as the biggest known handmade 
tapestry in Lithuania. 

Recognition of the Aukštaitija folk artists
Andrius KLENIAUSKAS

Citizens of Kupiskis and town quests had a possibility to see 
188 works of an exhibition – contest at the Kupiskis Ethno-
graphical Museum from November 6 till December 7. The 
works of folk artists were estimated by a committee, chaired 
by the Chairman of the Lithuanian Folk Artist Union, Jonas 
Rudzinskas. 42 folk artists from Anykščiai, Biržai, Utena, 
Pasvalys, Kupiškis, Kaunas districts took part at the exhibiti-
on-contest this year. 
The visitors of the exhibition had a chance to vote for the 
best works of art. The contest received a great support from 
sponsors as their prizes encourage artists to take part in 
similar events. 


