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sekeliauja vyno dievas Bakchas, lydimas Ariadnės, liūtai įkinkyti į 

Kibelės vežėčias, balandžiai ar gulbės – į Veneros, povai – į Juno-
nos vežimus, arklių kvadriga traukia Apolono ir aušros deivės Au-
roros ratus, delfinai ar jūros arkliai hipokampai – kriauklę su Ga-
latėja, Amfitrite, Neptūnu. Vieši asmenų pagerbimai, procesijos, 
šventimai būdavo keliami ne tik antikos dievų ir didžiavyrių gar-
bei. Panašios iškilmės rengiamos karvedžiams, imperatoriams. 
Senojo pasaulio herojai – Aleksandras Makedonietis, Julijus Ce-
zaris, Scipijonas ir kiti – taip pat turėjo vazdavimo tradicijas. 

Antroji kūrinių grupė parodoje iliustravo svarbią Trojos karo 
temą. Anot šaltinių, dešimtmetis Trojos karas kilo Dzeuso valia. 
Teigiama, kad dievų ir žmonių tėvas, „palengvino žemės naštą“, 
sunaikindamas vieną jos miestą, ar kad suteikė progą pasižymėti 
karo šlovės ištroškusiems dievams ir didvyriams. Romantiškiau-
sia versija – siekdamas išsaugoti ateinančių kartų atmintyje savo 
dukros Helenės grožį. Anot šios versijos, Trojos karo ugnį įžiebė 
Heros, Atėnės ir Afroditės ginčas dėl pamesto Eridės obuolio, va-
dinamo nesantuokos vaisiumi, skirto „visų gražiausiai“. Dzeuso 
paliepimu Hermis perdavė obuolį jaunam piemeniui Pariui, kad 
šis ir išrinktų verčiausiąją. Susigundęs gražiosios Helenės meile, 
jaunuolis įteikė obuolį Afroditei, tuo pelnydamas jos palankumą 
bei Atėnės ir Heros priešiškumą. Vėliau, kilus karui, Afroditė atsi-
lygino trojiečiams palankumu, o Atėnė ir Hera rėmė priešininkus 
achajus. Karo proistorę – Pario teismą – iliustruoja penki skirtin-
gų raižybos mokyklų atstovų darbai. Tarp jų – vieno pirmųjų Ra-
faelio reprodukuotojų – Marcantonio Raimondi estampas. Šalia 
pristatomi ir kiti su karo tema susiję siužetai – Andromachės ir 
Trojos karo didvyrio Hektoro atsisveikinimo scena, amazonių ir 
graikų mūšis ant Trojos tilto. 

Trečioji darbų grupė perteikė Publijaus Ovidijaus Nazono „Me-
tamorfozėse“ aprašytus stebuklingus dievų pavirtimus, persi-
kūnijimus. Eksponuojamos originalios 1736 m. Amsterdame 
išleistos poemos iliustracijos, kurias atliko įvairiatautis dailinin-
kų kolektyvas, tarp jų – raižytojai B. Picaras, P. van Gunstas, J. 
Wandelaaras, J. Folkema ir kiti. Čia pamatysime dievus, herojus 
bei žmones, pasaulio sukūrimą iš beformio chaoso, keturis pa-
saulio amžius, žemę užliejusį tvaną, pirmųjų žmonių atsiradimą 
ir jų paplitimą. Dailininkų pasakojamos Tebų, argonautų, Heraklio 
istorijos. Veikalą baigia Romos imperijos realijos, keistai susipi-
nančios su senovės mitais ir legendomis. Fantazijos lobynas už-
buria įvairove: stebuklingai virstama medžiais, augalais, gėlėmis 
(Dafnė, Kiparisas ir Narcizas), gyvūnais (Akteonas, virtęs elniu, 
Arachnė – vore, Likaonas – vilku, Likijos kaimiečiai – varlėmis), 
negyvi gamtos daiktai pagimdo gyvus (iš Deukalijono ir Piros iš-
mėtytų akmenų atsiranda žmonės, iš Jasono pasėtų slibino dantų 
išauga kariuomenė). Mitiniai personažai peržengia savo pasaulio 
ribas ir patenka į anapusybę (Orfėjas), iš ten grįžta pasikeitę išore 
ir vidumi, patiria sielos atgimimą (Psichėjos virtimas plaštake, 
paukšteliu), kenčia dvasinius sukrėtimus, sprendžia gėrio ir blo-
gio pasirinkimo dilemas. 

Ketvirtoji, didžiausia kūrinių grupė, buvo skirta atskleisti meilės 
temos įvairovę mitiniuose siužetuose. XVII–XVIII a. raižytojų su-
kurtose nuogo kūno studijose itin ryškus idealizavimas pavergia 
pateikimo estetika. Gražiausias jausmų istorijas seka Venera ir 
Danajė, Adonis ir Apolonas, Jupiteris, Europė ir Kalisto, Bakchas 
ir Ariadnė. Šios grupės kūriniams itin būdingas sensualumo, ero-
tizmo dvelksmas.            
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Sofijos  
Veiverytės  
tapybos ir  
piešinių paroda 
„Įminti žmogaus 
mįslę“
Nijolė NEVČESAUSKIENĖ

2008  m. kovo 27 d.–birželio  
 15 d. Vilniaus Radvilų 

rūmuose veikė retrospektyvinė iškilios 
XX a. antrosios pusės–XXI a. pr. 
dailininkės Sofijos Veiverytės tapybos ir 
piešinių paroda „Įminti žmogaus mįslę“. 
Paskutiniais metais nemažai jos parodų 
eksponuota užsienyje. 

Sofija Veiverytė parodoje. D. Mukienės nuotr.
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S. Veiverytė – vienintelė moteris dailininkė sovietmečiu Lietu-
voje pelniusi profesorės vardą (1982). Tapytoja ir dailės pedago-
gė išugdė talentingų monumentalistų, dailininkų tapytojų kartą. 
Jos mokiniai – K. Vosylius, N. Daškova, A. Banytė, R. Sližys, 
S. Drebickaitė – žinomi monumentaliosios ir molbertinės tapy-
bos kūrėjai. S. Veiverytės kūrybinis produktyvumas paženklintas 
darbu, reiklumu sau ir kitiems. Dailininkė tai sieja su auklėjimu ir 
aplinka: „Buvau kaimietė, kilusi iš ūkininkų šeimos, todėl mane 
išmokė viską padaryti gerai ir iki galo.“ Dailės mokslus studijavo 
Kauno taikomosios dailės institute. Čia 1949 m. baigė freskos ir 
mozaikos studiją, kur jai dėstė daugelis prieškario Kauno meno 
mokyklos dailės korifėjų: Stasys Ušinskas, Juozas Mikėnas, Liu-
das Truikys, Petras Aleksandravičius, Vytautas Kazimieras Jony-
nas, Viktoras Vizgirda, Robertas Antinis. Jie išugdė profesionalų 
monumentaliosios tapybos, klasikinės freskos, kompozicijos, 
anatomijos, piešinio suvokimą. Tuo laiku, puikių psichologijos ir 
anatomijos pamokų dėka, ir kilo susidomėjimas žmogaus kūno 
sandara, veido išraiška. Studijavusi monumentalistiką pas S. 
Ušinską, S. Veiverytė ir šiandien žavisi šio dailininko monumen-
taliomis kompozicijomis, puikiu freskos technologijos išmanymu 
bei formų, judesio plastine raiška. („Jaunimas šiandien labiau 
žino šio dailininko scenografiją ir lėlių teatrą nei freskas“, – teigė 
autorė.) 

Dailininkės kūryboje galima išskirti tris sritis: monumentalią 
tapybą, molbertinę tapybą ir piešinį. Jos visada buvo neatsieja-
mos ir dažnai veikdavo viena kitą. Šioje parodoje eksponuojami 
tapybos darbai ir piešiniai, geriausiai atskleidžiantys šiuolaikines 
dailininkės kūrybos kryptis. Nuo 1948 m. Kauno dailės institute, 
o vėliau Vilniaus dailės institute S. Veiverytė dėstė piešimą, o nuo 
1968 m. vadovavo Freskos mozaikos katedrai. Ji gilinosi į mol-
bertinės tapybos specifiką, todėl nuo 1978 m. tapybos katedroje 
turėjo savo studiją, entuziastingai dirbo su jaunimu. Profesorė 
teigia labiausiai mėgusi nepaklusnius studentus – patiko „chu-
liganavoti“, lyg nesutramdyti žirgai. Dailininkės kūryboje savita 
maniera atsirado septinto dešimtmečio pradžioje, kai ji sukurė 
darbus, atitikusius to meto „rūsčiojo stiliaus“ dailės metodo rei-
kalavimus. Menininkė prisimena: „Penkerius metus manęs nepri-
ėmė į dailininkų sąjungą. Kad ten įstočiau, nutapiau paveikslus 
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Sofijos Veiverytės retrospektyvinės parodos Radvilų rūmuose fragmentas. D. Mukienės nuotr.Sofija Veiverytė. Oskaro Milašiaus portretas. 
1995, popierius, anglis, pastelė, 100x75
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Radvilų rūmuose buvo pristatyti 47 jos tapybos darbai, 16 
piešinių ir 16 tapybos kūrinių reprodukcijų iš Lietuvos 

dailės, Nacionalinio M. K. Čiurlionio, Šiaulių „Aušros“ muziejų 
bei autorės kolekcijų. Dvi istorinio žanro drobės buvo atvežtos 
iš Klaipėdos dramos teatro remontuojamų patalpų. Jos tapo 
ekspozicijos dominante ir atspindėjo dailininkės susidomėjimą 
Lietuvos istorija. Parodą sukomplektavo autorė.

S. Veiverytės sukurti portretai, atsiradę iš jos domėjimosi žmo-
gumi, jo asmenybės vertės paieškų, išsiskiria menininkės žvilgs-
nio skvarba ir galia. 
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Exhibition of Sofija Veiverytė “To Decipher the Human 
Riddle“ 
Nijolė NEVČESAUSKIENĖ

The publication presents the retrospective exhibition of Sofija 
Veiverytė, one of the central figures of the second half of 
the 20th century – the beginning of 21st century, under the 
title “To Decipher the Human Riddle”. The exhibition was 
organized on March 27–June 15 2008 at the Radvila Palace 
in Vilnius and included: 47 paintings, 16 drawings and 16 
reproductions from the Lithuanian Art Museum, the National 
M.K.Čiurlionis Museum, Šiauliai “Aušra“ museum and the 
author‘s collections. Two canvases on the history of Lithuania 
arrived from Klaipėda Drama Theatre which is currently 
under reconstruction. They dominated in the exposition and 
reflected the interest of the painter in the Lithuanian history. 
The exhibition was compiled (curated) by the author herself. 
The main characteristics of portraits created by S.Veiverytė 
are the permeability of sight and power which originated 
from her keen interest in and observation of people and the 
search for the personal values. S.Veiverytė is the only wo-
men painter who was granted the name of professor (1982). 
The painter and art pedagogue developed a generation of 
gifted monumentalists and painters. Her successful career 
is the result of a steady, arduous work, and unrelenting stan-
dards that she constantly applies to her own work and that of 
others.
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sesporto, pramonės, darbo temomis.“ Taip jos kūriniuose, vaizduo-

jant romantizuotus darbininkų tipažus, atsirado faktūrinis tapy-
bos metodas, schematizuota formų plastika. Skirtingai nei kiti 
to meto lietuvių dailininkai, žengią ekspresionistinės koloristinės 
tapybos keliu, S. Veiverytė labiau rėmėsi klasikinės dailės prin-
cipais, artimais tuo metu kūrusių Vytauto Mackevičiaus, Augus-
tino Savicko, Silvestro Džiaukšto, Vincento Gečo teminių drobių 
formų raiškai su piešinio, formos akcentais. Anot dailėtyrininkės 
Nijolės Tumėnienės, S. Veiverytė sukūrė „simbolišką erdvinę 
struktūrą“, monumentaliai apibendrino formas. Šioje parodoje 
eksponuojamas to laikotarpio didngumu pasižymintis „Plienas“ 
(1969), romantizuoto darbo nuotaikos prisodrintos „Merginos iš 
Drėvernos“ (1972). Jiems būdinga pastozinė tapyba, ekspresyvi 
kompozicija, sodrus, tamsus koloritas. 

Nuo septintojo dešimtmečio pradėjusi kurti portretus, dailininkė 
ištikima šiam žanrui. Jai įdomus žmogaus dvasinis gyvenimas, 
intelektas, jo paslaptis. Menininkė prisimena: „Būdama Paryžiuje 
su Juozu Mikėnu (1962), nesidomėjau pastatais, architektūra. 
Man įdomūs tik žmonės.“ Parodoje eksponuojami ankstyvieji 
portretai, kuriems būdingas santūrus apibendrinimas, aiškus 
formos konstravimas, transformuotas piešinys, gili rusva spalvų 
gama („Moters portretas“, 1963; „Sūnaus portretas“, 1965). 

Vėliau susiformuoja kitoks, individualizuoto psichologinio por-
treto tipas, stipriausiai išreikštas „Dvigubame portrete“ (1966). 
Šio kūrinio stilistika turi paralelių su Picasso piešinių impro-
vizacine laisve. Tobulai įvaldytos plastinės raiškos priemonės 
dailininkei padėjo sukurti klasika tapusius V. Gečo (1966), A. 
Savicko (1968), V. Čekanausko (1978), V. Vizgirdos (1979) por-
tretus. Jiems būdingus piešinio grotesko, formų deformacijos 
ir nebaigtumo metodus vėliau dailininkė iškeičia į subtilesnį sti-
praus ir gražaus žmogaus vaizdavimą: tai S. Zalatoriūtės (1977),  
N. Ambrozaitytės (1977) portretai. 

Dailininkę traukė platūs kūrybos užmojai. Alternatyva masiškai 
kuriamoms teminėms kompozicijoms tapo grupinių menininkų, 
gydytojų portretų kūrimas. Šiuos personažus S. Veiverytės dro-
bėse sieja ne tiek individualūs charakteriai, kiek bendra dvasinė 
atmosfera. Portretams būdinga santūri toninė interpretuotė, in-
dividualių charakteristikų įvairovė, įžvalgiai logiškai grupuojamų 
psichologiškai skirtingų tipažų profiliai, pozos („Dirbtuvėje“, 
1975; „Kino operatoriai“, 1977; „Tapytojai“, 1985). 

Devintojo dešimtmečio portretuose įsitvirtina konstruktyvu-
mas, piešinio ir tonų meistriškai organizuotas ritmas, šviesesnė 
spalvinė kūrinių gama. Menininkė labiau domisi piešinio raiška 
ir virtuoziškumu, pabrėžiančiu portretuojamųjų nuotaiką, dvasinę 
būseną („Jaunoji šeima“, 1981; „Smuikininko Raimundo Kati-
liaus portretas“, 1984). Nuo devintojo dešimtmečio dailininkės 
kūryboje atsiranda romantizuoti plėšrūnų motyvai („Gepardas“, 
1998; „Tigras raudonas“, 2004) bei žirgų motyvai, perteikiantys 
ir istorinę tematiką („Durbės mūšis“, 2003). Žvėrys S. Veiverytės 
darbuose simbolizuoja žmogišką prigimtį: laisvą, didingą, gražią, 
atskleidžia išlaisvėjusią menininkės raišką – minkštas plastines 
formas, improvizacinį piešinį. 

Pastaraisiais metais tapydama subtilius kamerinius moterų me-
nininkių portretus, dailininkė plastinę raišką varijuoja naudodama 
minimalią spalvinę gamą, tapydama demonstruoja velaskeziš-
ką potėpio virtuoziškumą, ploną dažų sluoksnį, jų nutekėjimus, 
išryškinančius drobės faktūras („Rašytoja Jurga Ivanauskaitė“, 
1995; „I. Milkevičiūtės portretas“, 1998; „O. Milašiaus portre-
tas“, 1996; „Dukters Živilės portretas“, 2007). Dailininkė tarsi iš 
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Sofija Veiverytė. Žygimantas Augustas

naujo atranda freskos technikos tapymo specifiką: liejamo dažo 
niuansus, drobės tuštumą naudoja portretuojamojo charakteris-
tikoms išgauti. 

Tapytojai monumentalistei svarbus ir istorinis žanras. Išreikš-
dama pagarbą Radvilų rūmų praeičiai, dailininkė eksponuoja 
istorines kompozicijas „Vytautas Didysis“ ir „Karalius Mindau-
gas“. Sukurti 1988 m. Klaipėdos dramos teatro užsakymu, vė-
liau apleisti ir nebereikalingi, didelio formato kūriniai virto šios 
ekspozicijos akcentais. Jie reikšmingi kaip vieni iš nedaugelio 
sovietmečiu sukurtų tapybos kūrinių Lietuvos istorijos tematika. 
Parodoje yra ir kitų istorinės tematikos darbų: „Durbės mūšis“, 
„Žygimantas Augustas“ ir „Barbora Radvilaitė“. Šio žanro kūrinių 
stilistika priartėja prie freskos raiškos skaidrumo, dekoratyvumo, 
kur autentiški istoriniai herbai ir užrašai įkūnija istorijos ir jos as-
menybių didingumo, pastovumo, idėjas. 

Dėmesį prikausto dailininkės piešiniai. Atsiradę kaip parengia-
mieji tapybos eskizai, didelių formatų ir mažesni darbai, atlikti 
anglimi arba pastele, liudija menininkės mintį, jausmą, portretuo-
jamojo pažinimą ir išauga iki savarankiško, įtaigaus meno kūri-
nio. Linijos improvizacija, tonų niuansai, pabrėžti šviesos, blizge-
sio efektai paliečia giliausius jausmus („O. Milašiaus portretas“, 
1995; „Prano portretas“, 1995; „Jėzus Kristus“, 2000), taip tarsi 
mėginama įminti ir žmogaus mįslę. 

Dailininkė pelnė daugybę apdovanojimų ir premijų: nusipel-
niusios meno veikėjos (1974), valstybinės premijos laureatės 
(1974), liaudies dailininkės (1976); tarptautinių parodų apdova-
nojimų: Pabaltijo trienalėje (1981), Tarptautinėje portreto biena-
lėje Jugoslavijoje, Tuzloje (1984). 

Nepriklausomybės metais S. Veiverytė buvo apdovanota Di-
džiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordinu (1996), už perso-
nalinę parodą gavo Estijos Respublikos Baltosios žvaigždės ordi-
ną (2004) bei diplomų ir garbės raštų Lietuvoje ir užsienyje.      
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