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Tautodailė, kilusi iš liaudies kūrybos tradicijų, 

šiandien gyvuoja, tęsiama ir puoselėjama 

tautodailininkų. Jų kūryba visiems suprantama, 

nepriklausomai nuo to, koks žmogaus amžius, kur 

jis gyvena ir kokia kalba jis kalba, nes joje 

atsispindi tautos jausena ir mąstysena. Ši paroda 

susieja vaizduojamą ir taikomąją tautodailę. 

Grafikės Onos Pusvaškytės linoraižiniuose ryškūs 

folkloriniai ir etnografiniai siužetai. Juose kaip 

dokumentinėje medžiagoje atsispindi jau 

neegzistuojančio kaimo gyvenimo ritmas. 

Keramiko Vytauto Valiušio rankų ir širdies šiluma 

molį paverčia meno kūriniu. Jo keramikos dirbiniai 

grakštūs, proporcingi, išlikę funkcionalūs. 

Juodojoje keramikoje sukurtas savitas 

elegantiškas stilius.

Ši paroda buvo eksponuojama LNM ir dviejuose 

Kroatijos miestuose: Zadaro miesto ložėje, 

Varaždino Sermage rūmuose.

PERPRATĘ LIAUDIES 

MENO GROŽĮ
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Ariau lygiuosius 

laukelius 

1993 m. Linoraižinys

ONA PUSVAŠKYTĖ
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Kūlimas 

iš ciklo Rugio kelias 

1975 m. Linoraižinys

ONA PUSVAŠKYTĖ
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Man besemiant vandenėlį 

ir atplaukė bernužėlis

1978 m. Linoraižinys

ONA PUSVAŠKYTĖ
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Ąsočiai, puodynės, lekai

2004–2019 m. 

Molis, glazūra, žiedimas

VYTAUTAS VALIUŠIS
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Vazos, žvakidės

2003-2019 m. 

Molis, glazūra; žiedimas, juodoji keramika

VYTAUTAS VALIUŠIS
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Ąsočiai, puodynės, lekai

2004-2019 m. 

Molis, glazūra; žiedimas

VYTAUTAS VALIUŠIS
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~200 m2
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GRAUDULIO IR DŽIAUGSMO 

LIETUVA 

Kryždirbystės tradicija

Lietuva iš kitų katalikiškų kraštų išsiskyrė kryžių gausa ir 

įvairove ir iki šiol vadinama kryžių šalimi. Kryždirbystės 

tradicija, kaip ypatingos reikšmės kultūrinė ir istorinė 

tradicija 2001 m. buvo įrašyta į UNESCO Žmonijos 

nematerialaus ir žodinio paveldo šedevrų sąrašą.

Kryždirbystės pristatymas – tai savotiškas lietuvių tautos 

atsivėrimas. Šioje meno šakoje lietuviai sudėjo daugiau 

sielos ir kūrybinės galios, negu bet kurioje kitoje srityje.

Parodą sudaro XIX–XX a. pradžios geležinės, kaltinės 

paminklų viršūnės, XIX a. dievdirbių sukurtos šventųjų 

skulptūros ir kryždirbystės tradicijos tęstinumą atspindintys 

šiandieninių meistrų darbai. Parodą papildo dailininko 

Adomo Varno nuotraukos, kuriose atsispindi XIXa.–XX pr. 

kryžiai, koplytstulpiai, koplytėlės, Lietuvos kraštovaizdis, 

žmonių gyvensena, papročiai.

Paroda buvo eksponuojama dviejuose Kroatijos miestuose: 

Zadaro miesto ložėje ir Bjelovaro miesto muziejuje. 
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Paminklo viršūnė

19 a. pab.

Geležis, kalimas, lankstymas, 

karpymas, kniedijimas

Kretingos r.

Kryžiaus viršūnė

20 a. pr. 

Geležis, kalimas, lankstymas 

Trakų r., Onuškio apyl.
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IGNAS ANDRIEJUS

Pieta ir angelai

1922 m. 

Medis, drožyba, polichromija

Skuodo r., Ylakiai
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PRANAS DUŽINSKAS

Jėzus grįžta į Jeruzalę

2013 m. 

Medis, drožyba

Telšių r., Tryškiai 
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SAULIUS LAMPICKAS

Šv. Kotryna

2017 m. 

Medis, drožyba, polichromija

Alytus

ANTANAS VAŠKIS

Šv. Jurgis

2015 m. 

Medis, drožyba, polichromija 

Plungės r., Plokščių k.
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RIMANTAS ZINKEVIČIUS

Šv. Juozapas

2017 m.

Medis, drožyba

Ukmergės r. Juodausių k.

Šv. Izidorius

2017 m. 

Medis, drožyba

Ukmergės r. Juodausių k
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ADOMO VARNO 

nuotraukos 

Koplytėlė

XIX a. pabaiga – XX a. pr.

Šiaulių apskr., Užvenčio 

bažnyčios šventorius

Koplytstulpis

XIX a. pabaiga – XX a. pr.

Raseinių apskr., Kražių v., 

Kušleikių k.
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~200 m2
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Parodoje sumanyta į etnografinius objektus pažiūrėti ne 

kaip į buities daiktus, o per modernaus meno krypties 

prizmę: pristatomi eksponatai su raštais, turinčiais optinį 

efektą. Paroda siekia atsakyti į klausimą, kas lėmė 

žmogaus siekį kurti vizualines iliuzijas, paversti plokštumą 

sfera, panardinti žvilgsnį į bedugnę perspektyvą, 

atkreipdama dėmesį, kad optinės iliuzijos kūrimo 

technikos atsirado gerokai anksčiau, nei jas XX a. 

šeštame dešimtmetyje išgrynino ir konceptualizavo oparto 

meistrai. Į tos iliuzijos kūrimą įtrauktas ir žiūrovas, nes tai 

jo akis sujungia atskirus elementus į raštus, jo protas 

sukuria judesį statiškame paveiksle.

Parodoje bus pristatomi autentiški XIX a. II p. – XX a. 

eksponatai: lovatiesės, staltiesė, gūnelės. Parodą lydės 

kompozitoriaus Mato Samulionio muzikinis takelis, 

įkvėptas audimo staklių garsų, ir Paryžiuje gyvenančio 

amerikiečių eksperimentinio filmų kūrėjo Collino Kluhmano 

video instaliacija, sukurta panaudojant parodoje 

eksponuojamus audinius.

ETNOGRAFINIS OPARTAS 

Tekstilės tradicija
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Autorė nežinoma 

Lovatiesė

XX a. I p..

Medvilnė, linas, vilna; 

dimas

Utenos r., Tauragnai
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Kamiskienė (?)

Kapa

~1918 m.

Medvilnė, linas, vilna; dimas, 

kaišytinis

Panevėžio r. Naurašilių k.
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AUTORĖ NEŽINOMA 

Užtiesalas, kabinamas 

ant sienos per laidotuves

Medvilnė, viskozinis šilkas; dimas 

Žemaitija
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AUTORĖ NEŽINOMA 

Lovatiesė

1920–1930 m.

Linas, medvilnė, vilna; dimas, 

kaišytinis

Varėnos r. Čižiūnų k.
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~160 m2
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Edukacinės veiklos:

atšvaitų ir vitražų dirbtuvės
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