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Ðventøjø ir piligrimø skulptûrëliø droþyba ðiandien tebëra gyva
ir þodþiu perduodama liaudies meno tradicija. Mediniø
skulptûrø siuþetuose ðventøjø vaizdavimas turi gilias tradicijas.
Liaudies meistrai pasirinkdavo droþti lietuviø liaudies labiausiai
gerbiamus ar garbinamus ðventuosius, kurie savo simboline
prasme atitiko liaudies psichologijà, o kartais, kaip paþymi, P.
Galaunë (Kaunas 1930 m.), „ir prosenovës religijos likusià
dvasià, kaip, pavyzdþiui, ðv. Agota, primenanti mitologinæ
Gabijà“. Grupinëse skulptûrëlëse vyravo Trijø Karaliø auka,
ðventoji Ðeima, ðv. Juozapas, ðv. Jonas Krikðtytojas, ðv.
Pranciðkaus Stigmatizacija, ðv. Ona, ðv. Jurgis, ðv. Antanas, ðv.
Rokas, ðv. Florijonas, ðv. Izidorius, ðv. Martynas. Populiariausios
pavieniø ðventøjø skulptûrëlës buvo ðv. Kazimiero, Ðv. Jono
Nepomuko, ðv. Kristoforo, ðv. Rapolo Arkangelo, ðv. Petro, ðv.
Barboros ir kt.
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Ðalia senøjø ðventøjø vaizdavimo siuþetø ðiandien iðkyla
naujø, susijusiø su kintanèia senøjø motyvø interpretacija arba
pasiþyminèiø neáprastomis formomis. Ðiandieninëje globalioje
visuomenëje kiekvienam þmogui svarbus yra gyvenimo tikslo
suradimas ir jo siekis. Vis daþniau liaudies meistrø kûryboje
ásivyrauja piligrimo simbolis. Piligrimas – tai asmuo keliaujantis á
ðventà vietà, asmuo turintis aiðkø kelionës ir gyvenimo tikslà.
Piligrimas – tai ne klajûnas, pasimetæs ieðkojimuose ir
nerandantis gyvenimo prasmës. Piligrimas turi aiðkø dvasiná ir
iðoriná kelià, kurá stengiasi áveikti. Ne visuomet tas kelias yra
lengvas, taèiau vidinë motyvacija visuomet leidþia já áveikti.

Piligrimo vaizdavimas liaudies mene nuo viduramþiø pasiþymi
aiðkiais simboliais ir detalëmis. Tipiðko viduramþiø piligrimo
apdarà sudarë abitas su gobtuvu, plaèiabrylë skrybëlë,
kelionmaiðis, kuriame buvo laikomos relikvijos, maistas, pinigai.
Rankoje piligrimai turëdavo ilgà lazdà, vëliau prie dirþo dar ir
didelá roþanèiø. Kai kurie piligrimai neðdavosi ir tuometinius
muzikos instrumentus: dûdeles, þvanguèius. Taip pat piligrimai
turëdavo specialius þenklus, rodanèius kelionës tikslà bei
apsauganèius nuo pavojø. Vëliau piligrimai ásigydavo medalá,
sagæ ar kità atributà su atvaizdu to ðventojo, kurio kapo
vykdavo lankyti. Piligrimø ir keliautojø globëjais buvo laikomi
Trys Iðminèiai, ðv. Rapolas Arkangelas, ðv. Kristoforas. Nemaþai
ðventøjø vaizduojami kaip piligrimai: Ðv. Jokûbas, ðv. Rapolas
Arkangelas, ðv. Rokas. Pvz. Ðv. Rapolas Arkangelas tramdo
piktàsias dvasias, ypaè ligø sukëlëjas, globoja piligrimus ir kitus
keliautojus. Ðv. Rapolas vaizduojamas su sparnais, keliautojo
drabuþiais ir sandalais. Paprastai jis turi kelionmaiðá, piligrimo
lazdà, gertuvæ, rankose laiko apvalià dëþutæ ar komuninæ.

3

Apie parodà-konkursà „Ðventieji ir piligrimai“
Parodos-konkurso „Ðventieji ir piligrimai“ tikslas – padëti
iðsaugoti ir propaguoti ðventøjø skulptûrëliø droþybos tradicijas,
skatinti natûralià ðios veiklos tàsà, kuo plaèiau paskleisti
informacijà apie ðios tradicijos unikalumà ir iðskirtinumà.
Konkursu siekiama áprasminti meno droþëjo amato
reikðmingumà ir prasmingumà, tradicijø puoselëjimo ir naujø
kûrybiniø idëjø sanglaudà.
Tikimàsi, kad paroda taps tradicinë, kas dvejus metus
vyksianti, medþio droþëjø ðventë.
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Anelë Araminienë
(gimë 1940 m., Gimþiðkiø k. Utenos r.)
Audëja, medþio droþëja, tapytoja. Iðsilavinimas – pradinis. Medá
droþia nuo 1987 m. Yra Utenos raj. tautodailininkø klubo
„Svirnas“ narë. Nuo 1997 m. yra Lietuvos tautodailininkø
sàjungos narë. 2005 m. jai suteiktas Meno kûrëjo statusas. A.
Araminienë yra daugelio parodø laureatë ir prizininkë. Jos
kûriniø yra ásigijæ muziejai ir privatûs meno kolekcionieriai
Lietuvoje ir uþsienyje. 2000 m. jai paskirta Utenos rajono
kultûros ir meno premija.
Ðv. Agota, 1992 m., Ðv. Povilas, 2004 m.
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Tomas Stambrauskas
(gimë 1970 m. gruodþio 14 d. Prienuose)
Gyvena kaime Prienø r. Medþio skulptûra susidomëjo 1992 m.
Meninio medþio apdirbimo paslapèiø mokësi medþio droþëjø
dirbtuvëse Prienuose, patirties sëmësi medþio skulptoriø
stovyklose. Nuo 1998 m. Lietuvos tautodailininkø sàjungos
narys. Dalyvauja parodose ir medþio skulptoriø stovyklose
Lietuvoje ir svetur (Èekijoje, Vengrijoje, Austrijoje, Lenkijoje,
Norvegijoje). Droþia sakraline tematika. Kûrybos semiasi
maldoje ir piligrimystëje po ðventas vietas. Darbuose (kryþiuose,
koplytstulpiuose, ðventøjø skulptûrëlëse) laikosi senosios
lietuviø liaudies tradicijos, remiasi krikðèioniðkàja ikonografija.
Ðv. Urðulë, 2009 m.

Ðv. Rokas, 2003 m.
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Janina Baltrimavièiûtë – Listvina
(gimë 1938 m. kovo 1 d. Èiûdø kaime, Jonavos r.)
Liaudies menininkë, tautodailininkë, medþio droþëja ir akmens
kalëja. 1965 m. pirmà kartà dalyvavo parodose, vykusiose
Ukmergëje ir Vilniuje. 1970 m. suteiktas liaudies dailës meistro
vardas. 1974 m. dalyvavo parodoje Maskvoje, kur buvo
apdovanota „Garbës raðtu“. Nuo 2001 m. kasmet dalyvauja
Rokiðkyje, respublikinëse medþio droþëjø parodose L. Ðepkai
atminti bei respublikinëse prakartëliø parodose. Parodø metu
droþiniai uþëmë prizines vietas. Dideliø ir maþø darbø iðdroþusi
apie tûkstantá, kurie iðsibarstë po visà pasaulá.

Ðv. Juozapas, 1990 m.
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Ðv. Agota, 2009 m.

Valentas Butkus
(gimë 1965 m. balandþio 30 d. Ukmergës r. Bakðioniø k.)
Droþti pradëjo nuo vaikystës. Dirba kûrybiná darbà, dalyvauja
parodose. Priklauso Lietuvos tautodailininkø sàjungai. Veisiejø
ðv. Jurgio konkurse uþëmë II vietà, Panevëþio apskrities „Aukso
vainiko“ konkurse – III vietà.

Ðv. Juozapas su kûdikëliu
Jëzumi, 2009 m.

Ðv. Rokas, 2008 m.
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Egidijus Impolis
(gimë 1966 m. Garliavoje)
Nuo 2004 – Pakruojo „Þemynos“ pagr. m-klos technologijø
mokyt. metodininkas. Kûrybos sritys: medþio droþyba,
pramoginë, liaudiðka muzika (groja skrabalais, kontrabosu,
sintezatoriumi, dainuoja). Nuo 1992 m. asmeniðkai ir su
mokiniais dalyvauja rajoninëse, zoninëse parodose (medþio
droþëjø stovyklose, pleneruose, mugëse, respublikinëse
technologijø olimpiadose). Apdovanotas ávairiais padëkos
raðtais. Savo ir mokiniø darbus publikuoja internete:
http://egroz.mylivepage.com Naujausi kûriniai: skrabalai su
Pakruojo simbolika, koplytstulpiai „Kanklininkë“ (Pamûðis,
Pakruojo r.), „Jaunavedþiai“ (Kubiliø piliakalnis, Kelmës r.).
Lietuvos tautodailininkø sàjungos narys (nuo 2005).

Kryþkelë, 2006 m.

9

Koplytëlë su Rûpintojëliu,
2008 m.

Algirdas Jasilionis
(gimë 1955 m. rugpjûèio 27 d. Braziûkø k., Kauno r.)
Medþio skulptorius tautodailininkas. Iki 2000 m.
mëgstamiausias kûrybos þanras – medþio miniatiûros. Plaèiai
po pasaulá pasklidæ apie 3000 darbø. Nuo 2000 m. aktyviai
dalyvauja monumentaliosios skulptûros pleneruose, medþio
droþëjø stovyklose. Reikðmingesni plenerai: Zalensø sodyboje
(2002, 2003, 2004, 2005 m.), Raseinuose (2003, 2004 m.),
Palangoje (2005 m.), Nemakðèiuose (2007, 2008 m.), Rokynës
sodyboje (2007, 2008 m.); tarptautiniai: Druskininkuose (2005
m.), Kaèerginëje (2005, m.), Pajiesys (2002 m.), Gföhl
(Austrijoje, 2004 m.) ir kt. Kûriniams bûdinga savita tautodailës
elementø interpretacija, tradicinë ikonografija. Plastinës raiðkos
maniera remiasi ribotos abstrakcijos ir klasikines kompozicijos
derinimu. Lietuvos tautodailininkø sàjungos narys nuo 1992 m.
Ðv. Jokûbas, 2009 m.

Piligrimø kelias, 2009 m.
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Rimantas Juozapavièius
(gimë 1963 rugpjûèio 8 d. Alytaus r. Punios k.)
Droþybos mokësi Birðtono m. vaikø liaudies meno dailës
kolektyve „Uosiukas“ (vad. R. Venckus). 1981 m. baigë
Birðtono vid. mokyklà, 1986 m. Lietuvos veterinarijos
akademijà. Ðiuo metu dirba Alytaus medicininës reabilitacijos ir
sporto centre direktoriaus pavaduotoju. Lietuvos
tautodailininkø sàjungos narys.

Ðv. Paulius, 2009 m.

11

Vytas Jaugëla
(gimë 1938 m. spalio 18 d. Raseiniø r., Paupio kaime)
V. Jaugëla – daugelio kultûriniø renginiø organizatorius,
fotografas, kino mëgëjas, medþio droþëjas, tapytojas, senienø
rinkëjas. 2000 m. priimtas á Lietuvos tautodailininkø sàjungà. V.
Jaugëla ne kartà dalyvavo respublikinëje medþio droþëjø
parodoje-konkurse Rokiðkyje (2005 m. tapo konkurso
prizininku), 2007 m. parodos-konkurso „Aukso vainikas“
regioninës parodos II vietos laimëtojas (uþ kryþdirbystæ), 2008
m. tarptautinëje skulptûrø parodoje-konkurse „Ðv. Jurgio
pavasaris Veisiejuose“ pelnë III vietà. Ávairiø kûrybiniø stovyklø
dalyvis. 2009 m. kûrybinëje stovykloje „Menininkø dirbtuvës
Berþore“ (sukûrë koplytëlæ prie medþio su Ðvè. Mergele Marija
Maloningàja). Menininko darbai eksponuoti Plungëje, Telðiuose,
Rokiðkyje, Vilniuje, Klaipëdoje, Ðilalëje, Maþeikiuose.
Menininkas savo namuose, Gintaliðkëje, yra ákûræs savo darbø
ir surinktø senienø ekspozicijà.
Ðv. Pranciðkus, 2007 m.

Sûnus paklydëlis, 2009 m.
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Eugenijus Rimdþius
(gimë 1964 m. sausio 14 d. Pakruojo r.)
Medþio droþyba menininkà viliojo jau nuo pat vaikystës, bet tik
prieð penkerius metus atsiskleidë ir pradëjo dalyvauti Pakruojyje
bei Ðiauliø apskrityje rengiamose ávairiose parodose. Sukûrë
savo asmeniniø medþio droþiniø tinklalapá (www.rimdzius.lt).

Sëdintis Rûpintojëlis, 2009 m.

Rûpintojëlis, 2007 m.
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Kazys Striaupa
(gimë 1932 m. Þemaièiø Kalvarijos sen. Kubakiø k.).
Nuo 1961 m. gyvena Plateliø sen. Dovainiø k. Droþti pradëjo
1993 m. K. Striaupa droþia ðventuosius, Kristaus gyvenimo ir
mirties scenas, Uþgavëniø kaukes, vaizdus ið kaimo gyvenimo ir
kt. Medþio droþimo niekur nesimokë; kaip sugeba, taip ir daro.
Lietuvos tautodailininkø sàjungos nuo 2000 m. Pirmoji
autorinë paroda ávyko 1995 m. Þemaitijos nacionalinio parko
informacijos centre. Vëliau jo darbai eksponuoti ávairiose
parodose: Plungëje, Plateliuose, Telðiuose, Maþeikiuose,
Kretingoje, Klaipëdoje, Vilniuje, Islandijoje. Ne kartà dalyvavo
respublikinëje medþio droþëjø konkursinëje parodoje Rokiðkyje
L. Ðepkai atminti. 2004 m. tapo ðios parodos laureatu. 2006 m.
K. Striaupa tapo konkursinës liaudies meno parodos „Aukso
vainikas“ laureatu uþ geriausius vaizduojamosios dailës
kûrinius. 1999 m. Dovainiø kaime K. Striaupa lankytojams
atvërë savo pastatytos klëtelës, kurioje eksponuojami autoriniai
droþiniai, duris.
Ðv. Kristoforas, 2009 m.

Ðv. Rokas, 2009 m.
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Pranas Petronis
(gimë 1950 m. geguþës 7 d. Jurbarko m.)
Meno draugijos narys nuo 1977 m. Ðiuo metu Vilniaus kraðto
tautodailininkø Meno kûrëjø bendrijos narys. Dalyvauja
parodose ir kûrybinëse stovyklose.

Ðv. Kristoforas, 2009
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Ðv. Ðeima, 2009

Kæstutis Benedikas
(gimë 1971 m. lapkrièio 29 d. Alytuje)
Nuo 2001 m. Lietuvos tautodailininkø sàjungos narys. Pirma
autorinë paroda surengta 2001 m. Dalyvavo parodose
(Lietuvoje, Vokietijoje, Japonijoje), simpoziumuose, pleneruose
(Lietuvoje, Rusijoje, Vokietijoje, Japonijoje, Danijoje). 2005 m.
laimëjo konkursà dalyvauti kûrybinëje stovykloje Japonijoje,
kurioje dalyvavo iki 2007 m.

Jokûbo sapnas, 2009 m.
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Genadijus Mikuckis
(gimë 1960 m. Baltarusijoje, Breslaujos r.)
Droþinëti pradëjo prieð 20 metø, surengë daugiau kaip 30
asmeniniø parodø, dalyvavo daugiau kaip 50 grupiniø parodø.
Darbai eksponuoti Lietuvoje, Ukrainoje, Vokietijoje, Danijoje.

Ðv. Jonas Nepomukas,
2008 m.
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Ðv. Petras, 2009 m.

Artûras Zienka
(gimë 1978 m. rugpjûèio 28 d. Alytuje)
2003 m. baigë Alytaus dailiøjø amatø mokyklà. Nuo 2005 m.
priklauso Lietuvos tautodailininkø sàjungai. Po studijø pradëjo
eiti kûrybiniu keliu. Tai smulkioji ir stambioji ornamentinë
droþyba, interjero detalës, skulptûra.

Ðv. Jonas Nepomukas, 2009 m.
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Rimantas Zinkevièius
(gimë 1956 m. liepos 11 d. Ukmergëje)
Parodose dalyvauja nuo 1975 m. Lietuvos tautodailininkø
sàjungos narys nuo 1978 m. Dalyvavo ávairiose medþio
skulptoriø kûrybinëse stovyklose Lietuvoje, Vengrijoje, Ðvedijoje.
Ávairiose Lietuvos vietovëse sukûrë ir pastatë virð 200 skulptûrø
ir koplytstulpiø. Respublikinës prakartëliø parodos laureatas
(2005 m., 2007 m.). 2005 m. jam suteikta Lietuvos liaudies
kultûros centro konkurso „Aukso vainikas“ nominacija –
geriausias metø liaudies meistras. 2007 ir 2008 m. suteikta
konkurso „Aukso vainikas“ nominacija – geriausias Vilniaus
apskrities meistras (kryþdirbys).

Ðv. Florijonas, 2004 m.
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Ðv. Jurgis, 2004 m.

Vitalis Valiukevièius
(gimë 1930 m.)
Baigë aðtuonmetæ mokyklà, vëliau kulinarijos mokyklà. Su
Dievo palaima meistro rankos atgaivino medá, já prakalbino.
Meistras iðdroþë kelis ðimtus skulptûrø, prieverpsèiø, ðaukðtø,
rankðluostiniø, krivuliø, kryþiø, lazdø. Ástojo á Lietuvos
tautodailininkø sàjungà, dalyvauja regioninëse, respublikinëse
parodose ir parodose uþsienyje. Autoriaus droþiniai – kryþius ir
Kristus Ganytojas – buvo áteikti Popieþiui Jonui Pauliui II
vieðnagës Lietuvoje metu. 2005 m. Vitaliui Valiukevièiui
Kultûros ministerija suteikë meno kûrëjo statusà.

Ðv. Elena, 2002 m.

Ðv. Kazimieras,
2006 m.
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Vitas Vasiliauskas
(gimë 1961 m.)
Baigë Kauno aukðtesniàjà meno mokyklà. Medþio droþëjas.
Dirba kûrybiná darbà. Mokydamasis vidurinëje mokykloje
droþinëjo verpsteles, skulptûrëles, pieðdavo. Tarnaudamas
kariuomenëje pieðë ir droþinëjo stendus. Baigæs tarnybà
ásidarbino Kybartuose, dalyvavo liaudies meno parodose. Baigë
S. Þuko taikomosios dailës technikumà, kur surengë pirmàjà
medþio skulptûrø parodà. 1990 m. ástojo á Lietuvos
tautodailininkø sàjungà. Dalyvauja regioninëse ir
respublikinëse parodose. Autoriaus darbus yra ásigijæs
Rumðiðkiø muziejus, Nacionalinis M. K. Èiurlionio dailës
muziejus. Autorius sukûrë daug koplytstulpiø ir skulptûrø
kapinëse ir baþnyèiose. 2008 m. Kultûros ministerija jam
suteikë Meno kûrëjo statusà.
Ðv. Arkangelas Rapolas,
2009 m.
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Ðv. Antanas, 2009 m.

Petras Goerkis
(gimë 1958 m. birþelio 10 d. Ðeduvoje)
Medþio droþëjas, gyvena Pamûðio k. Pakruojo r. Droþia ávairios
tematikos kûrinius, pieðia, groja armonika.

Ðv. Kotryna, 2009 m.
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Arvydas Petrulis
(gimë 1948 m. gruodþio 23 d. Panevëþyje)
Medþio droþëjas, Lietuvos tautodailininkø sàjungos narys nuo
1982 m. L. Ðepkos, P. Galaunës premijø laureatas.

Prakartëlë, 2009 m.
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Pranas Duþinskas
(gimë 1937 m. lapkrièio 19 d. Telðiø r. Karðteniø kaime)
1964 m. baigë Kauno technologiná technikumà. Dirbo
mokykloje muzikos ir darbø mokytoju, vëliau liaudies meistrukûrybininku Klaipëdos kombinate „Dailë“. Dalyvavo ávairiose
kûrybinëse droþëjø stovyklose Lietuvoje, surengë 15
personaliniø parodø ávairiuose Lietuvos miestuose bei uþsienyje:
Lenkijoje, Islandijoje, Vokietijoje, Graikijoje. 1968 m. jam
suteiktas liaudies meistro vardas. 2000 ir 2004 m. Rokiðkyje
vykusiuose prakartëliø droþybos konkursuose apdovanotas
premijomis, 2002 m. tapo prestiþinio L. Ðepkos konkurso
premijos laureatu, 2003 m. dekoratyviniø kaukiø konkurse
Plateliuose uþëmë 1 vietà. 2005 m. autoriui suteiktas meno
kûrëjo statusas.
Piligrimas, 2009 m.
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Jonas Tvardauskas
(gimë 1938 m. sausio 26 d. Zarasø r.)
Monumentaliø darbø kûrybos etapà menininkas pradëjo 1970
m. apsigyvenæs Anykðèiuose. Ið àþuolo iðdroþë daug kûriniø
áamþinant áþymius þmones, jø gimtines, ávairius ávykius, vietoves.
Tai skulptûros, kryþiai, koplytstulpiai, stogastulpiai. Dalyvauja
ávairiose kûrybinëse stovyklose, tarptautiniuose simpoziumuose,
parodose. Ið liepos medþio iðdroþë ðimtus smulkiø skulptûrëliø.
Lietuvos tautodailininkø sàjungos Panevëþio sk. narys nuo
1976 m. 2005 m. tapo respublikinio prakartëliø konkurso
Rokiðkyje laureatu, 2006 m. – L. Ðepkos premijos laureatu.
2007 m. suteiktas meno kûrëjo statusas.

Ðv. Jonas Nepomukas,
2009 m.
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Ðv. Apaðtalas
evangelistas Matas, 2009 m.

Povilas Malinauskas
(gimë 1949 m. lapkrièio 14 d. Pociûniðkiø k. Ðirvintø r.)
Droþinëja nuo 36-eriø. Pradëjo droþinëti smulkius darbelius,
sukûrë apie 40 kryþiø. Droþia skulptûras, stogastulpius,
koplytstulpius, koplytëles. Ákûrë savo skulptûrø parkà
„Malinauskø takas“. Vilniaus kraðto tautodailininkø – meno
kûrëjø bendrijos narys, turi Meno kûrëjo statusà, Tautinio
paveldo meistro sertifikatà. Dalyvauja respublikinëse parodose,
dainø ðventëse, mugëse.

Ðv. Agota, 2008 m.

Ðv. Jonas Nepomukas,
2004 m.
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