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TAURAGĖS KRAŠTO TAUTODAILĖS ŠAKNYS IR ŠAKOS

Šioje knygoje minimi tautodailininkai, anksčiau vadinti liaudies meistrais, gali 
būti sulyginami su medžio šakomis, kurios be tvirtų šaknų nebūtų suvešėjusios, su-
žaliavusios, nebūtų gyvos. O tautodailės šaknys yra gilios ir senos, užauginusios pa-
tvarų kamieną, išleidusios žalius, gražius daigus, subrendusius į tvirtą medį, kurį drą-
siai galima vadinti dar gyvu Tauragės liaudies meistrų kūrybos medžiu: daugiašakiu, 
daugialapiu, vietomis jau apvytusiu ar vystančiu, vietomis dar gražiai žaliuojančiu ir 
auginančiu naujas atžalas.

Kalbėti apie tautodailę Tauragės krašte reiktų pradėti nuo mums žinomų ir 
užfiksuotų įvairiai paskirčiai statytų paminklų dar XIX a. pirmojoje pusėje. Dalis jų 
buvo pastatyti mažose kaimo kapinaitėse, dalis – pakelėse, sodybose. Jau dabar-
tinės nepriklausomybės laikotarpiu paminklosaugininkas Edmundas Mažrimas yra 
užregistravęs arti dviejų šimtų liaudies mažosios architektūros objektų. Seniausio 
užregistruoto koplytstulpio pastatymo data siekia 1837 metus.

Tauragės krašte mediniai meistrų darbai labiausiai paplitę parubežy – Žygaičių 
ir aplinkinėse seniūnijose. Daugiau buvo statomi koplytstulpiai, rečiau stogastulpiai, 
pakabinamos koplytėlės, ažūriniai kryžiai. Užregistruota ir keletas skobtinių koplytė-
lių. Tai retai pasitaikantys ir archaiškiausi kūriniai Lietuvoje.

Senieji liaudies meistrų darbai pasižymi savita menine išraiška, savais dės-
niais, virtusiais tradicija. Jų kūryboje dominavo jausmas – nuoširdumas ir intuicija. 
Tai pasakytina ne tik apie medžio drožėjus, bet ir apie kalvius, puodžius, audėjas, 
pynėjus, siuvinėtojas. Čia kalbama apie vyrus ir moteris, nes visuose amatuose sėk-
mingai darbuodavosi ir vyrai, ir moterys.

Paminklus dažnai dirbdavo keli meistrai: kalviai kaldavo viršūnes – saulutes, 
skulptūras droždavo dievdirbiai, o koplytstulpius – vietiniai dailidės. Bet būdavo 
meistrų, kurie viską patys sumeistraudavo. Toks meistras buvo Jonas Andriulis iš 
Antegluonio kaimo. Paprastai liaudies meistrai savo kūriniuose nepalikdavo jokio 
pėdsako apie autorystę, retkarčiais įrėždavo pastatymo datą. Šią senąją meistrų tra-
diciją tęsė ir vienas žinomiausių Tauragės dievdirbių Pranas Šaulys (1908–2001), kuris 
niekada neįvardindavo autorystės. 

Tauragės krašte apie senuosius dievdirbius nėra žinoma daug, kaip ir apie au-
dėjas, kalvius, puodžius, krepšių pynėjus. Daug įdomios medžiagos turėjo surinkęs il-
gametis Tauragės paveldo tarnybos vadovas Edmundas Mažrimas (1950-2019), tačiau 
jos nėra spėjęs paskelbti viešai, yra skelbti tik fragmentai, o visa kita, tikėtina, likę jo 
turtingame archyve, kuris galbūt kada bus muziejininkų išanalizuotas ir paviešintas. 

Norint išsaugoti senuosius tautodailės darbus, kurie buvo išlikę nuo XIX a. ar 
XX a. pradžios, Lietuvoje buvo nutarta dalį vertingiausių dirbinių perduoti muzie-
jams, nes senaisiais meistrų darbais XX a. viduryje ir antrojoje pusėje itin susidomė-
jo kolekcininkai, norėjo iš to pasipelnyti įvairūs sukčiai. Dėl to nemenka dalis vertin-
gų darbų buvo tiesiog išvogta ir dingo privačiose kolekcijose, iškeliavo kontrabanda 
į užsienį. 

Leidinio bibliografinė informacija pateikiama 
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 
Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB).
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Kilus susidomėjimui, atsirado bandymų ir atstatyti pasenusius paminklus, res-
tauruoti. Tokie darbai tuometinės sovietinės valdžios nebuvo toleruojami, bet vyko 
paslapčia, prisidengiant įvairiais būdais. Tauragės rajone pradžią tam darbui davė 
1987 m. Žygaičių kaime atstatytas 1893 m. koplytstulpis. Čia gerą pavyzdį rodė a.a. 
apylinkės (dabar seniūnijos) pirmininkas Jonas Taroza. Prie koplytstulpių atstaty-
mo prisidėjo vietiniai gyventojai Jonas Rokaitis, Antanas Ozgirdas, Jonas Bartušis. 
Dalį skulptūrų restauravo ir sukūrė naujų batakiškė liaudies meistrė, nūnai garsi ir 
savita medžio drožėja Ona Paulauskienė, dar ir dabar sėkmingai kurianti, rengianti 
unikalias parodas. Tą patį darbą slapčiomis nuo valdžios darė Skaudvilės klebonas 
Jonas Kauneckas, vėliau tapęs Panevėžio vyskupu, dabar vyskupas emeritas. Pagal 
jo užsakymus tauragiškis Pranas Šaulys drožė rūpintojėlio skulptūras, kurias kunigas 
vėliau talpindavo į ištuštėjusias koplytėles. Klebonas Jonas Kauneckas sutvarkė ir 
Adakavo šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriaus 1883 m. statytą koplytstulpį, taip 
pat koplytstulpį Puželių kaime, statytą 1904 m.

Vėliau į šį darbą aktyviai įsijungė Tauragės gaisrinė ir jos viršininko pavaduoto-
jas pulkininkas leitenantas Vladas Liekis, didelis šio darbo entuziastas. Jo ir Edmun-
do Mažrimo pastangomis atsirado šv. Florijono skulptūros Milgaudžių, Prišmantų 
kaime. Lauksargiuose, šv. Florijono skulptūra papuošė Tauragės gaisrinės fasadą 
(šiuo metu šv. Florijono skulptūra, išdrožta tautodailininko Antano Kazlausko, yra 
perduota Tauragės krašto muziejui). Iš viso V. Liekis ir E. Mažrimas Tauragės krašte 
pastatė 10 koplytstulpių, stogastulpių su Šv. Florijono statulėlėmis. Čia daug prisi-
dėjo seniausias ir garbingiausias dievdirbys Pranas Šaulys ir jo sūnus Tomas Šaulys, 
kuris sėkmingai perėmė tėvo tradicijas. Tradicijas tęsia ir trečiosios kartos atstovas 
Tomas Šaulys jaunesnysis. 

Labiau organizuotas darbas tautodailės srityje prasidėjo XX a. pradžioje, kuo-
met tautinės sąmonės atgimimas sužadino kūrybinių galių bangą. Iš įvairių šalies 
regionų buvo surinkti 235 tautodailės eksponatai ir kartu su geriausiais to meto me-
nininkų kūriniais eksponuoti bendroje parodoje, atidarytoje 1907 m. sausio 9 d. P. Vi-
leišio namuose Vilniuje. Taigi jau praėjo 113 metų nuo šio reikšmingo įvykio, davusio 
pradžią labiau organizuotai talentingų liaudies menininkų veiklai. Tai buvo pirmieji 
tautodailės žingsniai į parodų sales, praėję atranką ir turintys aiškų tikslą atskleisti 
lietuvių tautodailės savitumą. Tokį ryškų žingsnį dar tarpukario Lietuvoje yra žengęs 
medžio drožėjas Pranas Šaulys, Tauragės vardą išgarsinęs pasaulinėje parodoje Par-
yžiuje.

Šiemet, paskelbtaisiais Tautodailės metais, sukanka 62 metai, kai Tauragėje 
realiai viešai pradėjo reikštis Tauragės liaudies meistrai. Ir būtent į šią veiklą įsijungė 
būrys talentingų meistrų, kurie 1958 m. susispietė aplink tuometinį Tauragės kultū-
ros namų dailininką Aleksandrą Fadiną – ukrainietį sovietinės armijos kapitoną, už-
silikusį Lietuvoje. Šis žmogus išmoko lietuviškai, labai gerbė lietuvių tradicijas, buvo 
tolerantiškas, gabus ir tikras Lietuvos patriotas. Jauni žmonės, vėliau tapę žymiais 
menininkais, kaip O. Paulauskienė, V. Nikša, G. Kairevičiūtė-Digaitienė, J. Galbogis, 

P. Žiogelis, B. Pocius, Z. Radvila ir kiti, gavo dailės pagrindus plačiąja prasme. Būrys 
talentingų vyrų ir moterų, A. Fadino mokinių ir kitų gabių žmonių, per tuos 62 metus 
išvarė neįtikėtinai gilią vagą Tauragės kultūros, tautodailės, liaudies kūrybos dirvoje.

Kūrybinės stovyklos, parodos, seminarai, susitikimai, šventės, dalyvavimas 
respublikinėse stovyklose – visa tai vyko prasmingai, turiningai, su meile ir begaliniu 
noru papuošti miestą ir šalį.

Prie įėjimo į Vasaros estradą stovi ąžuolas, simbolizuojantis darbininką, žem-
dirbį, dainininką, šokėją, muzikantą. Šiuos personažus išskobė R. Paulinas, B. Rudys, 
P. Šaulys, A. Karbauskas. Estrados fone – šeši stogastulpiai, pagražinti tradiciniais 
lietuvių liaudies ornamentais. Jų autoriai – A. Kazlauskas, D. Dužinskas, V. Simonavi-
čius. Ąžuolų viršūnes saulutėmis ir vėtrungėmis apvainikavo kalviai J. Galbogis ir Z. 
Radvila. Skulptūras nudažė dailininkai Aleksandras Fadinas, Edita Peteraitytė, Elena 
Rederienė.

1979 m. medžio drožėjai vėl susirinko į būrį, kad savo darbais papuoštų kalno 
papėdėje plytintį Jūros slėnį. Netrukus čia išsirikiavo ąžuolo skulptūros pasakų mo-
tyvais: J. Jančiausko „Gaidelis ir vištytė“, V. Naurecko „Kalvis“, ploninantis vilkui liežu-
vį, R. Navicko „Eglė žalčių karalienė“, A. Kundroto „Našlaitė“ su paparčio žiedu. Stovi 
senasis D. Dužinsko „Kerdžius“, tyčiojasi R. Meižio ir A. Kazlausko „Raganos“, taikiai 
rymo „Velnias“. Ant Jūros kranto lydeką traukia J. Meižio „Žvejas“. S. Dapkus, B. Balsys, 
J. Jocys išskaptavo nedidelius stogastulpius, o Vasaros estrados svečius pasitinka 
susimąstęs A. Martinaičio „Kanklininkas“.

Jau praėjo daugiau kaip keturi dešimtmečiai nuo ąžuolo skulptūrų pastatymo 
dienos. Jos šiek tiek paseno, sunyko. Kai kurios buvo perkeltos į kitas vietas, kai ku-
rias užgožė pakrantės medžiai, tačiau jos tapo neatsiejama Jūros krantinės dalimi. 
Tauragiškiai tikisi, kad skulptūros dar ilgai čia stovės ir teiks jiems džiaugsmą…

Daug informacijos apie liaudies meistrų veiklą pateikia tautodailininkas, pir-
masis Liaudies meno draugijos Tauragės skyriaus vadovas, Tauragės garbės pilietis 
Antanas Bagdonas (1928–2015) knygoje „Kūrėm grožį“ (2008). Tai jo iniciatyva Tau-
ragėje atgimimo laikotarpiu buvo atstatyti Vlado Putvinskio, Vinco Kudirkos ir kiti 
paminklai. Reikia nusilenkti šitam žmogui, surinkusiam, sudėliojusiam laikraščių 
straipsnius, kuriems jau po kelias dešimtis metų ar net daugiau kaip pusė amžiaus, 
išsaugojusiam juos, nes tai – gyva Tauragės tautodailės istorija, juose aprašomi tik-
ri žmonės ir įvykiai. Ir kaip čia neprisiminsi Andriaus Martinaičio, Prano Kundroto, 
talentingų, geraširdžių medžio drožėjų, meistrų-šmaikštuolių, lūpinės armonikėlės 
virtuozų. Andrius Martinaitis kurį laiką vadovavo Liaudies meno draugijos Tauragės 
skyriui, vėliau iš jo vairą buvo perėmusi duktė Audronė Martinaitytė, profesionali 
dailininkė, tekstilininkė, gražiai įsiliejusi ir į Tauragės tautodailininkų būrį. Po anks-
tyvos Audronės mirties skyriaus vairą perėmė žinomas meistras, juvelyras Zenonas 
Radvila, ne kartą pelnęs įvairių parodų, konkursų laurus. Jis iki šiol vadovauja Tauto-
dailininkų sąjungos Tauragės skyriui.

Kalbant apie Tauragės tautodailę negalima pamiršti gausaus būrio audėjų, 
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mezgėjų, siuvinėtojų, margučių margintojų. Vartant penkių dešimčių ir daugiau se-
numo spaudą aptinkama daug kūrėjų pavardžių žmonių. Ar jie buvo tuo metu Liau-
dies meno draugijos nariai – dabar nėra aišku. Turbūt tikrai ne visi, tačiau dalyvavo 
parodose, aktyviai veikusio liaudies meno mėgėjų klubo „Versmė“ veikloje. Dažnai 
minimos audėjos A. Saldukaitė-Rimkienė, P. Šegždienė, E. Juškevičienė, A. Mockienė, 
A. Trijonienė, O. Lembotienė, m. Kasparavičienė, V. Jasulionienė, K. Petrienė, B. Stum-
brienė, E. Pieterienė, A. Žiogelienė, B. Geštautienė, m. Dumašienė, J. Kazlauskienė, 
Z. Košienė, O. Petrošienė, J. Urbutienė, m. Straukienė. Iš medžio drožėjų parodose 
dažnai dalyvaudavo ir Tauragėje, šalyje ir kai kurie už jos ribų A. Bagdonas (kai ku-
rie meistrai buvo įvaldę ne tik medžio drožimo, skulptūros techniką, bet ir metalo, 
akmens ir kt.), V. Nikša, K. Paulauskas, D. Dužinskas, R. Juodžiukynas, A. Stirbys, J. An-
drijauskas, R. Krapas, R. Paulinas, V. Naureckas, V. Lietuvninkas, R. Petrokas, P. Kun-
drotas, A. Martinaitis, R. Meižys, J. Jocys, B. Rudys, O. Paulauskienė. T. Šaulys. 1965 m. 
gegužės 1 d. Tauragės rajono laikraštyje „Leniniečių balsas“ rašoma, kad liaudies 
meistrų darbų parodoje dalyvavo daugiau kaip 40 liaudies meistrų.

Tokios buvo Tauragės tautodailės šaknys, kurių tyrinėjimui dar yra palikta dau-
gybė vietos, nes kraštas nuo seno garsėjo savo meistrais, amatininkais, tautodaili-
ninkais, o apie šakas, kurios išaugo iš tų šaknų ir kamieno, pasiskaitysite šioje knygo-
je – apie dabar kuriančius ir dalyvaujančius parodose, kitose veiklose vyresniosios 
kartos ir jaunesniuosius kūrėjus. 

Šis leidinys gyvai atskleidžia įvairių Tauragės krašto dabartinės liaudies kū-
rybos vaizdą. Knygoje pristatomi tautodailininkų, meno kūrėjų, amatininkų darbai. 
Vieni jų nyksta, transformuojasi, kinta, kiti atsiranda, plėtojasi. Todėl labai svarbu ir 
reikalinga užfiksuoti nykstančius amatus, iš kartos į kartą perduodamas meistrystės 
tradicijas, kūrybinius ieškojimus.

Ši knyga, be abejo, bus gera dovana, visų pirma, tautodailininkams, įamžinant 
juos paskelbtaisiais Tautodailės metais, gera dovana kraštotyrininkams, muziejinin-
kams ir visai liaudies menu besidominčiai visuomenei. Savo auksinių rankų meistrus 
reikia pažinti. 

Leidinys apie Tauragės krašto kūrėjus – puiki proga juos pagerbti, paminėti bei 
įpinti į margaspalvę, ypatingą reikšmę turinčią Tautodailės juostą. 

Eugenijus Šaltis,
kultūros darbuotojas, pedagogas, literatas

TAUTODAILĖ TAURAGĖJE

Tautodailės tradicijų tęstinumą užtikrina visų kartų meistrų darnus bendra-
darbiavimas. Lietuvoje XX a. šeštajame dešimtmetyje vadovaujančia ir vienijančia 
grandimi buvo Liaudies meno rūmai. Stebėdami parodinės veiklos aktyvumą, visuo-
menės trauką meninei veiklai, tradicinių vertybių puoselėjimui, savišvietai, kultūri-
ninkai, sutarę su profesionaliais dailininkais, organizavo tobulinimosi kursus tauto-
dailininkams. Mokymų poveikis buvo daugialypis: tai vizualinių amatų pradmenys, 
technikos ir technologijų žinios, akiračio ir estetinių pažiūrų plėtra... Šis laikotarpis 
yra vienas kertinių slenksčių Lietuvos tautodailės raidoje. Tauragės krašto kelių kar-
tų meistrams tai buvo rimta kokybinė paskata. Grupė tauragiškių tautodailininkų 
keliavo į Vilniaus dailės akademijos (anuomet instituto ) patalpose vykusius kursus 
mokytis vaizduojamojo meno pagrindų. 1958 m. septyniolikos meistrų tautodailės 
būrelis ėmė veikti ir pačioje Tauragėje. Po metų surengtoje parodoje jie savo pasie-
kimus eksponavo miestiečiams. Tarpusavyje apsitarus, stebint visuomenės susido-
mėjimą brandesni kūriniai buvo siunčiami į parodas Klaipėdoje ir kituose Lietuvos 
miestuose. Tradicinės kultūros pakilimas sąlygojo parodų vyksmą, taigi tauragiškiai 
dalyvavo parodose Palangoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Druskininkuose, Kėdainiuose, 
Kaune... Žemaitijos tautodailininkai, turbūt atsižvelgdami į tuometinę miesto plėtrą 
ir eksponavimo sąlygas, 1960 m. susibūrė Klaipėdoje. Viso etnografinio regiono par-
odos pradėtos organizuoti kasmet. Tai tapo konstruktyviu pagrindu Tauragės meistrų 
veiklai. Sparčiau vystėsi visi kraštui būdingi tautodailės žanrai. 1960 m. šalia įprastų 
gintaro juvelyrikos dirbinių parodoje eksponuoti nedidelio formato juodame fone 
klijuotų gintarų paveikslai. Šios technikos banga populiarumą įgavo visoje tuometi-
nėje Lietuvoje, tapo turistų mėgiamu lietuvišku suvenyru. 1963 m. Tauragėje vykusioje 
tautodailės parodoje pastebėta, kad reikia rūpintis lininio audimo žanru, tradicinės 
keramikos amatais (Tauragėje nuo 1956 m. veikė Keramikos gamykla). Svarbi tradi-
cinės kultūros vyksmo dalis yra informacijos sklaida – pradedant organizavimu ir 
baigiant vertinimu. Tai etapinės ar ilgalaikės stebėsenos pagrindas. Tautodailininkai 
atsiliepimuose pažymi, kad apžvalginėms-metinėms parodoms Tauragėje būtini ka-
talogai. Jie sukuria parodų išliekamąją vertę ir įprasmina autorių dalyvavimą. 1965 m. 
Tauragės kultūros namuose vykusioje visų tautodailės žanrų parodoje eksponuo-
ti apskrities meistrų sukurti 200 kūrinių. Sėkmingi tautodailės vystymosi Tauragės 
krašte rodikliai sudarė galimybes viso etnografinio Žemaitijos regiono pagrindinę 
apžvalginę parodą 1967 m. eksponuoti Tauragėje. Toks nacionalinio masto kultūrinis 
renginys mieste vyko pirmą kartą. Parodoje eksponuoti apie šeši šimtai tautodaili-
ninkų sąjungos narių kūrinių. Tuomet savo darbus pateikė 30 tauragiškių meistrų. Į 
parodos atidarymą atvyko apie 200 tautodailininkų, m. K. Čiurlionio dailės muziejaus 
direktorius, dailėtyrininkas Pranas Gudynas, Latvijos tautodailininkų grupė.

Kūrinius į respublikines tautodailės parodas atrenka reiklios, profesionalios 
meno tarybos. Tauragės tautodailininkai sėkmingai įveikia aukščiausio vertinimo at-
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rankos slenksčius. 1970 m. jie dalyvauja respublikinėje parodoje „Tėvynės peizažas“ 
Kauno m. K. Čiurlionio dailės muziejuje. Patenka į prestižines kas penkerius metus 
rengtas apžvalgines parodas Vilniaus parodų rūmuose (dabar ŠMC). Reikšmingas 
įvykis Tauragės tautodailininkams – 1994 m. miesto Garbės piliečių rinkimai. Pirmuo-
ju tapo tautodailininkas Antanas Bagdonas. 

Pastaruoju metu tautodailės parodos tradiciškai vyksta Tauragės krašto mu-
ziejuje „Santaka“. 2004 m. parodoje dalyvavo 36 Tauragės krašto tautodailininkai, 
eksponavę 148 tradicinių žanrų kūrinius. XX a. antrojoje pusėje kūrusių tautodaili-
ninkų stiliaus, braižo, techninės pažangos šaltinis buvo muziejų rinkinių, autentiškų 
praeities pavyzdžių, profesionalios tekstinės ir vizualinės medžiagos pažinimas, mo-
kėjimas suprasti ir pajusti. 

Šiuolaikiniame tautodailės raidos etape savų tradicijų pažinimo svarba dar 
ryškesnė. Vizualinės informacijos pasaulinėje „jūroje“ privalu nepaklysti, gebėti 
objektyviai vertinti. Tauragiškių meistrų indėlis į etnokultūrinės kūrybos aruodus 
reikšmingas, unikalus. Lietuvos tautodailininkų sąjunga, eksponuodama lietuvių 
kultūros savitumą, pateikia Zenono Radvilo gintaro, metalo juvelyrikos pavyzdžius, 
pasižyminčius puikia technine meistryste, Antano Bagdono eksterjerines skulptūras. 
Įsimintini spalviniu jautrumu Genovaitės Digaitienės tapyti gamtovaizdžiai. Kūrimo 
laikmetį gerai atspindi Juozo Galbogio skulptūros, drožybos ir metalo plastikos kūri-
niai. Milanos Jaceničienės audimo raštai tikslūs, pasižymintys santūriu saiko pajau-
timu. Zofijos Košienės lininėms staltiesėms būdinga kūrybiška ornamentų įvairovė. 
Teresės Liekienės gintaro juvelyrika reikšminga tautodailės raidai vėrinių ir sagių 
tradicijos tęstinumu. Reginos ir Prano Poškų kūryboje svarbūs taikomojo pobūdžio 
pynimo iš vytelių darbai. Onos Liuksaitytės-Paulauskienės kaip skulptorės moters 
pavyzdys tautodailėje nėra dažnas, o jos kūryba reikšminga kaip naiviosios kame-
rinės skulptūros tradicijų puoselėjimas. Jadvygos Gandrimaitės-Urbutienės nertos 
staltiesės – tai kantraus, preciziško šio taikomojo žanro puoselėjimo pavyzdys. 

Lietuvos tautodailininkų sąjunga inicijavo, o LR Seimas įteisino 2020 metų pa-
skelbimą Tautodailės metais. Tokio masto pagarbos tautodailei Lietuvos kultūros is-
torijoje nėra buvę. 

Tauragės krašto tautodailės tradicijos gilios ir savitos. Jų raidos ateitis – darbš-
čių ir gabių šiandieninės kartos meistrų rankose. 

Jonas Rudzinskas,
Lietuvos tautodailininkų sąjungos pirmininkas 

TAURAGĖS TAUTODAILĖ IR JOS KŪRĖJAI

Liaudies meno draugijos (dabar Tautodailininkų sąjungos) Žemaitijos skyriaus 
Tauragės sekcijos liaudies menininkai visada buvo aktyvūs, kūrybingi įvairaus am-
žiaus tautodailininkai. Jų darbai eksponuoti rajoninėse, zoninėse, respublikinėse, 
sąjunginėse, tarptautinėse parodose. Tauragėje nemažai buvo ir yra medžio drožėjų, 
audėjų, keramikų, tapytojų, kalvių, mezgėjų, kūrėjų iš gintaro.

Lietuvos muziejai, parodiniai fondai yra įsigiję daug Tauragės tautodailininkų 
kūrybos darbų. Tai Zenono Radvilo darbai iš gintaro, Andriaus Martinaičio visos šei-
mos tekstilė, medžio drožyba, gipsas, Jadvygos Lengvinaitės tapybos darbai, Alekso 
Mockaus (kilusio iš Tauragės) drožiniai. Tauragėje ryški buvo ir audėja-tekstilininkė 
Aldona Rimkienė su savo audiniais tautiniams drabužiams.

Tautodailininkai iš Tauragės keletą dešimtmečių garsėjo kaip seminarų, stovy-
klų, sąskrydžių dalyviai. Nuo 1958 m. daug seminarų, kūrybinių stovyklų organizavo 
tuometiniai Liaudies meno rūmai. Jei 1958–1971 m. organizuotos kūrybinės stovyklos 
daug atgarsio visuomenėje nesukėlė, tai vėliau jos atkreipė visuomenės dėmesį ir 
sulaukė atgarsio. 

Norisi paminėti keletą faktų, kai Tauragės tautodailininkai prisidėjo prie žy-
mių monumentų kūrimo. Liaudies meistrai iš Tauragės dalyvavo kuriant Ablingos 
ansamblį: skulptūrą Povilo Žebrausko šeimai atminti sukūrė Antanas Bagdonas. Pra-
nas Kundrotas paskyrė skulptūrą Zuzanai ir Klemui Jukniams. Andrius Martinaitis 
skulptūrą sukūrė Onai ir Jonui Martinkams. Ablingos ansamblis tapo svarbiu šalies 
kultūrinio gyvenimo faktu.

Tauragiškiai dalyvavo kuriant ansamblį Perlojoje m. K. Čiurlionio 100-osioms 
metinėms „Čiurlionio kelias“, pasidarbavo Raganų kalne Juodkrantėje, kuriant Usėnų 
(Šilutės r.) skulptūrų ansamblį. 1976 m. Tauragėje sukurtas Jūros krantinės medžio 
skulptūrų ansamblis. Jį kuriant dalyvavo tauragiškiai tautodailininkai A. Martinaitis, 
P. Kundrotas, J. Meižys, R. Meižys, R. Paulinas, B. Rudys, Z. Radvilas, P. Šaulys, J. Galbo-
gis, R. Krapas, A. Knatauskas ir kiti.

Daug kūrybinių stovyklų buvo suorganizuota tarp respublikų, taip pat parodų 
tuometinėje TSRS: tapybos, grafikos, primityvistų, pynimo, audimo, kalvystės, mezgi-
mo, kilimų audimo, juvelyrinių dirbinių, keramikos, drožybos...

Plati ir turtinga Tauragės krašto tautodailės istorija. Labai malonu, kad ši isto-
rija kuriama ir šiandien.

Valė Tiškienė, 
ilgametė Liaudies meno draugijos Žemaitijos skyriaus 

atsakingoji sekretorė, valdybos narė
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Gimė 1977 m. sausio 17 d. Plungėje. Vaikystėje mėgo piešti, 
lipdyti iš plastilino. 

Baigė Šilutės statybininkų mokyklą, įgijo mūrininko, tinkuo-
tojo, dažytojo specialybes. Medžio drožyba susidomėjo 2000 m. 
Menininkas kūrybos ypatumų ir formų ieško pats, daug idėjų nau-
jiems darbams parsiveža iš kelionių. 

Jis drožia iš nelygios, šakotos malkinės ąžuolo medienos, 
nes toks medis kūryboje – privalumas. Save šiuolaikišku medžio 
drožėju laikantis Nerijus sako mėgstantis dirbti prie masyvių 
skulptūrų. Pagrindinis tautodailininko įrankis – benzininis pjū-
klas. Prieš keletą metų pradėjo taikyti deginimo techniką. Nerijus 
gali pagal žmonių nuotraukas išdrožti žmonių skulptūras. Meni-
ninkas gamina unikalius lauko baldus – stalus, suolus, ir ne bet 
kokius, o su meninėmis kompozicijomis. Jo skulptūrose atsispindi 
ypač Nerijaus mėgstama tema – mistika. „Skulptūra būtinai turi 
turėti mintį, būti prasminga“, – įsitikinęs menininkas. Kūrybos 
proceso metu menininkas taip susikaupia, pasineria į darbą, kad 
jo rankose medis atgyja, kūrinys tampa dvasingas, skleidžia pozi-
tyvą, kausto žvilgsnį ir priverčia šypsotis.

2009 m. savo darbus demonstravo Pagramantyje, 2010 m. – 
Lakštingalų slėnyje, regioninėje derliaus šventėje. 2009 m. daly-
vavo bendroje tautodailininkų darbų parodoje Tauragės krašto 
muziejuje „Santaka“. Įspūdingi jo darbai puošia Taurų nuotykių 
parką, daug darbų galima pamatyti Užventyje. Tautodailininkų są-
jungai Nerijus kol kas nepriklauso, bet svarsto tą galimybę.

Unikalios N. Alšausko skulptūrų meninės kompozicijos pa-
sklidusios po Lietuvą, Europą, Rusiją. 

NERIJUS 
ALŠAUSKAS 
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Juzefa Bružienė gimė 1940 m. Klaipėdos r. Veiviržėnų kaime. 
Baigė Gargždų vidurinę mokyklą, vėliau – Maskvos universiteto 
Dailės fakultetą. Nuo 1983 m. likimas ponią Juzefą atvedė į Mažo-
nų kaimą Tauragės rajone.

Visą savo gyvenimą menininkė dirbo kultūrinį darbą (37 
metus), organizavo renginius. Ji tapo jau 40 metų, be to, mezga ir 
modeliuoja drabužius. Yra sukūrusi apie 500 darbų. Surengė per 
200 autorinių parodų, dalyvauja įvairiuose pleneruose Tauragės 
rajone, Lietuvoje, Lenkijoje, Vokietijoje ir Rusijoje. Kasmet daly-
vauja tarptautinėse parodose, daug parodų eksponuota Tauragės 
muzikos mokykloje ir kitur.

1999 m. Lenkijoje išleistas kalendorius su dailininkės pa-
veikslų ciklo „Moteris ir gamta“ reprodukcijomis, kūrinių nuo-
traukos buvo spausdinamos Lenkijos lietuvių leidžiamo žurnalo 
„Aušra“ viršeliuose. Menininkės paveikslų įsigijo Lietuvos ir užsie-
nio muziejai. Paveikslas iš ciklo „Madonos“ rado vietą Vokietijos 
Hiochst mieste, katalikų parapijos Kristaus karaliaus bažnyčioje. 
1995 m. rajono laikraštis „Tauragiškių balsas“ paskelbė dailininkę 
metų žmogumi. 

Juzefos darbai didžiulio pasisekimo sulaukė Vokietijoje, ne 
vienas jos tapytas paveikslas yra ir Amerikos piliečių kolekcijose. 
Kai kurie paveikslai liko muziejuose ar privačiose kolekcijose. Me-
nininkė daug savo darbų tiesiog dovanoja. 

Šiais metais Juzefa jau atrinko paveikslą, kurį dovanos Tau-
ragės krašto muziejui „Santaka“. 10 akvarele tapytų paveikslų ji 
ketina padovanoti ką tik duris atvėrusiam Pagramančio socialinių 

JUZEFA 
BRUŽIENĖ 

paslaugų centrui. Nuostabus triptikas „Ramybė“ puošia Mažonų seniūnijos patalpas. 
Šių metų vasarą tautodailininkė savo autorinę darbų parodą pristatė Lietuvos Res-
publikos Seime.

Tautodailininkė ne tik tapo nuostabius šilumos, šviesos, gamtos bei žmogaus 
grožio kupinus paveikslus, bet ir modeliuoja rūbus, aprangos aksesuarus, mezga ir 
siuvinėja. Juzefos nerti drabužiai – tik iš natūralių siūlų, be sintetikos ir lino, jais vilki 
ne viena įžymi Lietuvos moteris. Daugelis yra iškeliavę į svečias šalis. 

2002 m. Juzefa įkūrė vaikų grožio ir mados studiją „Išdykėlės“, kuri apdovanota 
devynių tarptautinių konkursų diplomais. Daug metų J. Bružienė buvo švenčių „Lakš-
tingalų slėnis“ Mažonų seniūnijos Alijošiškės kaime, tarptautinių renginių „Mada, 
poezija, daina ir šokis“ organizatorė. 12 m. bendradarbiavo su Tauragės moters už-
imtumo centru ir organizavo įspūdingus renginius.

2020 m. birželio 6 d., per Tauragės 513-tąjį gimtadienį, Juzefai Bružienei buvo 
suteiktas Tauragės garbės pilietės vardas. 
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Gimė 1939 m sausio 1 d. Jurbarke. Piešti, lipdyti mėgo nuo 
pat vaikystės. Mokėsi Tauragės 1-ojoje vidurinėje mokykloje, nuo 
penktos klasės pradėjo lankyti piešimo būrelį. Jau užaugusi lan-
kė dailės studiją, kuriai vadovavo Aleksandras Fadinas. Vilniuje 
mokėsi dailininkės apipavidalintojos specialybės. Grįžusi dvejus 
metus dirbo Tauragės kultūros namuose dailininke, vėliau, iki 
pensijos – Tauragės autotransporto įmonėje dailininke apipavi-
dalintoja.

Genovaitė Digaitienė – viena ryškiausių Tauragės krašto 
tautodailininkių, kūrybai skirianti visą savo laisvalaikį. Ji ir tapo, 
ir kuria žaislus, ir siuvinėja, o savo kūriniams naudoja ne tik tradi-
cines medžiagas – popierių, drobę, aliejinius dažus, guašą, siūlus, 
audinius, bet ir stiklą, butelius.

Jos darbus dėl savito kolorito, stiliaus, kompozicijos, origi-
nalumo, gilaus liaudiškumo ir kitų tik jiems būdingų savybių sun-
ku sumaišyti su kitų menininkų darbais.

Visą laisvalaikį Genovaitė skyrė kūrybai – tapė gamtos vaiz-
dus, dalyvavo parodose. Pirmąją parodą surengė 1958 m. 1965 m. 
įstojo į Liaudies meno draugiją. Ji buvo kviečiama į parodas, daly-
vavo liaudies meno meistrų kūrybinėse stovyklose, mokymuose. 
Per liaudies menininkės karjerą net 26 kartus dalyvavo įvairiuose 
kūrybiniuose seminaruose, kursuose, praktikumuose, stovyklose. 
1968 m. apdovanota Meno saviveiklos žymūnės ženkleliu. Pelnė 
daugybę diplomų, garbės, padėkos raštų.

Labiausiai prie širdies Genovaitei – gamta, architektūra, tai 
dažniausi jos kūrinių motyvai. Mėgstamiausia technika – tapyba 

GENOVAITĖ 
DIGAITIENĖ

aliejiniais dažais. Tapo ant drobės, kartono. Jos nutapyti peizažai – realistiniai. Kaž-
kur gamtoje matyti ir atmintyje užfiksuoti vaizdai atgyja ant popieriaus, drobės ar 
stiklo. Produktyvi ir savita menininkė nuolat ieško naujų formų ir medžiagų. Ji iki šiol 
negali atsidžiaugti atradusi tapymą ant stiklo. 

Kūrybinga tautodailininkė savo darbus skaičiuoja šimtais. Jos namuose – visas 
muziejus. Kambariuose ir specialiai įrengtoje patalpoje kieme sudėti jos paveikslai, 
iš apipieštų ar vašku aplietų butelių sukurtos vazos, siuvinėjimai, iš siūlų pintos ro-
zetės ir pelėdos, pasiūta daugybė žaislų. 

Savo darbų yra dovanojusi vienam Tauragės miesto lopšeliui darželiui, moky-
kloms, muziejui. Daugybė darbų išvežta į Latviją, Estiją, Lenkiją, Rusiją, Daniją, Pran-
cūziją, Graikiją, JAV, Vokietiją ir Angliją. Dešimtis darbų turi Tauragės žmonės – bičiu-
liai, kolegos, bendradarbiai.

G. Digaitienė yra viena ryškiausių Tauragės krašto tautodailininkių. Ji ir tapyto-
ja, žaislų kūrėja ir siuvinėtoja, ir labai kūrybiška asmenybė.
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Gimė 1963 m. Šiauliuose. Baigė Šiaulių XIII vid. mokyklą. 
Abu Rolando tėvai buvo meniškos prigimties žmonės. Vaikas nuo 
mažens matė, kaip mama siūdavo ir siuvinėdavo, tėvas meistrau-
davo medinius žaislus, suvenyrus, gamino baldus. Todėl dar bū-
damas visai mažas, jau pradėjo meistrauti. Pirmąjį savo darbelį 
sukūrė būdamas 4 metukų. Lankydamas mokyklą pradėjo droži-
nėti. Pirmieji darbeliai buvo primityvūs, bet mieli širdžiai. Besi-
mokydamas mokykloje, susidomėjo ir metalo dirbinių gamyba. 
Drožinėjimas užpildė Rolando visą laisvalaikį. Baigęs vidurinę 
mokyklą, ruošėsi stoti Į Telšių taikomosios dailės technikumą, bet 
gyvenimas pakoregavo kitaip… Kūrė, mėgino, ieškojo savęs. Pa-
gamintus darbus išdovanodavo. Persikėlus gyventi į Tauragę gy-
venimas pasikeitė kardinaliai. Pradėjo dirbti baldų įmonėse, po 
truputį kūrybinis procesas tapo intensyvesnis. 

Pirmąkart eksponuoti savo darbus Rolandą įkalbėjo žmona 
Tirunė. Po 22 metų kūrybos „pogrindyje“ jis surengė pirmąją per-
sonalinę parodą. 

Menininkas kūrė tik mažus, kartais ir visai miniatiūrinius 
darbus, nes dideliems neturėjo sąlygų. Bet yra ir išimčių. Pavyz-
džiui, vieno žinomo šalies žmogaus sodyboje kabo 2 metrų ilgio 
Rolando išdrožtas šaukštas. Išdrožė ir 1,7 m kirpėjo žirkles. 

Rolandas gamina šeimos židinius, žvakides, knygas-dieno-
raščius, skrynias, medalius, vazas, simbolines ar tikslines dova-
nas. Medžio drožėjo teigimu, dažniausiai kūriniai gimsta „darbo 
procese“, be išankstinio plano. Menininkas mėgsta kurti nuotai-
kingus, humoristinius drožinius, dažniausiai skirtus artimiems 

ROLANDAS 
FREZDORFAS

žmonėms išskirtinėmis progomis. Daugelis jo sukurtų daiktų – labai originalūs, iš-
skirtinių formų, nestandartiniai, kokių nepamatysi niekur kitur, o neretai net sua-
bejosi, kaip apskritai įmanoma taip padaryti – medis meistro rankose tampa labai 
plastiškas. Varna atrodo kaip su tikromis plunksnomis, ežiukas – su tikrais spygliu-
kais, o rankinis laikrodis – tarsi tikras. Pats menininkas mėgsta pašmaikštauti, todėl 
ir darbuose tai atsispindi. Yra ir labai rimtų kūrinių – jis yra išdrožęs net 7 rūpinto-
jėlius. Vienas jų puošia rūpintojėlių sieną Druskininkuose, Antano Čepulio skulptūrų 
ir poilsio parke. 

Drožinėjimas Rolandui – ramybės ir pilnatvės dovana, kurią suteikė gyvenimas 
ir artimieji. Jo kūriniuose žydi gėlės, auga medžiai, atgyja draugų veidai, o kartais 
pasirodo ir mistinės būtybės.

Visus įrankius menininkas pasigamina pats. Nuo mažiausio kaltuko iki peiliu-
ko. Parduotuvėje tokių nenusipirksi. Savo darbams menininkas dažniausiai naudoja 
liepos, beržo, ąžuolo, uosio medieną. Idėjos darbams gimsta spontaniškai. Meistras 
visada skuba išdrožti sugalvotą daiktą kuo greičiau, kad nepraeitų noras ir staiga 
atėjęs įkvėpimas. Vieną daiktą gali drožti savaitę, kitam prireikia mėnesio, o kitą gali 
išdrožti per dieną. Priklauso nuo apimties ir užsidegimo.

Kaip sako pats dailininkas, dovanodamas sukurtą daiktą vis klausiąs, ar žmo-
gus turi židinį, o paskui paaiškinąs – jei nepatiks, tai nors pasišildysi. Rolandui ne-
svarbu, ką sukurti, svarbiausia – kaip. Su kiekvienu daiktu keičiasi ir technika, nes 
prigalvoja vis ką nors naujo. Pagrindas yra pats darbo procesas. Dirbdamas meninin-
kas jaučia pasitenkinimą ir malonumą. Ir niekada nebegrįžta prie to paties kūrinio, 
jo nebetaiso. Niekada nesiima užsakymų, kurie „įstatytų į rėmus“, nes tai varžo jo 
laisvumą ir polėkį. Kurdamas konkretaus žmogaus užsakymu, stengiasi kuo daugiau 
sužinoti apie žmogų, išklausinėti jo pageidavimus. Stengiasi, kad dovanos būtų funk-
cionalios, ne tik pastatomos lentynoje. 

Rolando darbai džiugina ne tik tauragiškius, bet yra iškeliavę į tolimiausius 
Lietuvos kampelius, JAV, Angliją, Norvegiją, kitas šalis. 

Meniškos sielos ir auksinių rankų žmogų meilė medžio darbams lydi visą gyve-
nimą. Nors Rolandas neturi jokio liaudies meistro ar tautodailininko vardo, jis dro-
žinėja ne norėdamas praleisti laisvą laiką, o todėl, kad tiesiog kitaip negali – galvoje 
gimstančios idėjos prašyte prašosi realizuojamos.

Rolando darbai eksponuoti parodoje Seime, parodose Lomiuose, Mažonuose 
(2014 m.), Zyplių dvare (Šakių r.), dalyvavo amatų stovykloje Norkaičiuose, kur sukū-
rė paskalų, arba kitaip – žiniasklaidos suolelį. Pasak autoriaus, šis kūrinys skirtas 
naujausioms žinioms susėdus drauge aptarti. Tauragės kultūros rūmuose surengtoje 
personalinėje parodoje meistras eksponavo apie 40 savo darbų. Tai tik maža dalis jo 
sukurtų kūrinių, nes didžioji dalis išsibarsčiusi, išdovanota, išdalinta.
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Juozas gimė 1931 m. gegužės 7 d. Tauragės apskrities Eržvil-
ko valsčiuje, Pavidaujo kaime. Būdamas vos trejų neteko mamos. 
1939 m. tėvas pardavė ūkį, bet neliko nei ūkio, nei pinigų – pra-
sidėjo karas. Karo metus Juozas praleido sunkiai, kilnodamasis 
iš vienos vietos į kitą, tarnaudamas pas ūkininkus. Čia pat krito 
sviediniai, apkasuose slėpėsi kareiviai, o vaikas netoliese ganė 
karves. 

Mokėsi tai vienur, tai kitur, o pradinę mokyklą baigė Klai-
pėdos krašte. Mokytojas, griežtas, bet doras žmogus, linkėdamas 
mokiniams gero, primygtinai ragino eiti mokslus toliau. Juozas 
kartu su keliais klasės draugais patraukė į Klaipėdą, baigė amatų 
mokyklą, išmoko tekintojo amato. Baigęs mokyklą, buvo paskirtas 
į Klaipėdos laivų statyklą. Neilgai trukus sušlubavo sveikata: ne-
tiko šaltos ir drėgnos darbo sąlygos. Pusmetį pasimokęs Viešvilės 
žemės ūkio mokykloje technikos dalykų, 1950 m. atvažiavo dirbti į 
Tauragę, į MTS (Mašinų, traktorių stotis). Dirbo tekintoju, frezuoto-
ju. Vėliau teko dirbti MSV (Melioracijos statybos valdyboje), Skai-
čiavimo mašinų elementų gamykloje. Per tą laiką baigė vakarinę 
vidurinę mokyklą. Yra gavęs daugybę padėkos raštų ir III laipsnio 
ordiną už gerą darbą, racionalizacinius pasiūlymus, visuomeninę 
veiklą. 1991 m. išėjo į pensiją.

Dirbdamas gamyklose pradėjo kurti. Iš pradžių tai buvo 
daugiau praktinės paskirties daiktai, kuriuos gaminant reikėjo 
tekinti, frezuoti, vėliau drožė, kalė, apdirbo metalą, ragą, gintarą. 
1967 m. buvo priimtas į Liaudies meno draugiją.

Susipažinęs su tautodailininku Antanu Bagdonu, ėmė da-

JUOZAS 
GALBOGIS 

lyvauti pleneruose, liaudies meistrų kūrybinėse stovyklose. Meno teorijos pagrindų 
sėmėsi lankydamas Tauragės kultūros namų dailės studiją, vadovaujamą Aleksandro 
Fadino. Dalyvavo įvairiose parodose: rajoninėse, respublikinėse, kūriniai būdavo iš-
vežami į tuometinės SSSR sąjungines valstybes. Didelę paramą suteikė tuometinis 
kultūros skyriaus vedėjas Juozas Šimkus, kurio dėka J. Galbogio parodos, kūrybiniai 
sumanymai būdavo panaudojami rajoninėse šventėse, minėjimuose, o darbai kaip 
suvenyrai pasklido po visą Lietuvą ir svečias šalis. J.Galbogio darbas – II pasaulinio 
karo doto Jūros krantinėje apipavidalinimas. 

3232 3333



3434 3535



Gimė 1968 m. Baigė Kauno 41-ąją vid. mokyklą ir įstojo į 
Kauno taikomosios dailės mokyklą, kurioje įgijo siuvinėtojos spe-
cialybę.

 Nuo paauglystės Jolanta mėgo rankdarbius, lankė įvairius 
būrelius. Rankdarbiai ir dabar yra pagrindinis hobis. Visada, kai 
tik turėdavo laisvo laiko, Jolanta mezgė, nėrė, rišo, audė, siuvinė-
jo, karpė, piešė. Teko išmėginti daugelį rankdarbių gamybos tech-
nikų. Ir dabar Jolanta bando naujas įvairias rankdarbių kūrimo 
technikas iš popieriaus, tekstilės, medžio, stiklo, akmens ir kitų 
netradicinių medžiagų. Siuvinėjimą pamėgo dar mokykloje, todėl 
pradėjo lankyti siuvinėjimo būrelį, kad galėtų greičiau išmokti 
įvairių technikų. Vėliau tai tapo profesija. Kruopštumą Jolanta pa-
veldėjo iš prosenelės – ši siuvinėjo, mezgė, kepė ir virė. Mama vi-
sada sakydavo, kad Jolanta panaši į močiutę. O ir mama visą laiką, 
kol gerai matė, mezgė, tad Jolanta su broliu visada buvo puošiami 
originaliais megztais drabužėliais. Kaip sako Jolanta, žiūrėdama į 
mamą, jir pati anksti pradėjo domėtis rankdarbiais.

Nors XX a. 8-ajame dešimtmetyje nebuvo tokio medžiagų, 
siūlų, įvairių schemų pasirinkimo, vis tiek būdavo labai malonu 
kurti įvairias servetėles, staltieses, prijuostes, užuolaidas, pa-
veiksliukus. Jolanta mokėsi ir audimo technikų, ausdavo juoste-
les ir gobelenus. Pasak Jolantos, labai norėjosi išmokti austi se-
nosiomis staklėmis, pajausti, kaip audė mūsų močiutės. Tai labai 
atpalaiduojantis ir malonus darbas. Ji ir toliau mokosi šio amato 
paslapčių ir perduoda žinias kitiems.

Persikėlusi gyventi į Tauragę, J. Geštautienė ėmė domėtis 

JOLANTA 
GEŠTAUTIENĖ

kiaušinių marginimu, nes vyro šeimoje prieš Velykas kiaušinius margindavo senuoju 
būdu – vašku.

„Iki šiol su savo šeima visada taip marginam kiaušinius. Bet didžiausias ma-
lonumas yra, kai galiu išreikšti save skutinėdama margučius“, – sako menininkė. Ji 
dažo margučius įvairiais, tačiau tik augaliniais dažais, pagal mūsų senolių tradicijas. 
Itin smulkūs raštai ir gero rezultato troškimas reikalauja daug laiko, todėl margin-
dama kiaušinius menininkė praleidžia ištisas valandas. Niekada nebūna antro tokio 
paties margučio, o raštai gimsta čia ir dabar, atspindėdami autorės emocinę būseną 
bei nuotaiką.

Atsiradus įvairioms priemonėms, atsirado ir daugiau galimybių kurti įvaires-
nius rankdarbius. Todėl nuo 2005 m. Jolanta labai susidomėjo papuošalų kūrimu. 
Menininkė nepraleidžia nė vienos laisvos minutės – nuolat ką nors kuria. Ją labai 
žavi smulkių karoliukų technika, kadangi tai galimybė ne tik sukurti naujus, bet ir 
atnaujinti senus papuošalus, pavyzdžiui, restauruoti močiutės paliktą sena sagę. 
„Kurti sages – be galo įdomu. Jos niekada nebūna vienodos, kadangi galima varijuoti 
formomis ir spalvomis. Tai malonumas, kurio rezultatas džiugina draugus ir aplinki-
nius“, – sako Jolanta.

Pomėgis Jolantai suteikia daug malonių akimirkų. Tai ir kruopštus darbas, ir 
atgaiva sielai, ir poilsis nuo kasdienių darbų.

„2007 m. šeimoje atsiradus tikros naminės duonos poreikiui, pradėjau ekspe-
rimentuoti. Labai norėjosi iškepti duoną, kuri primintų vaikystėje valgytos duonos 
skonį. Vieną pavasarį, po Velykų, grįždamas iš tolimos giminaitės Žemaitijoje, pas 
mane užsuko brolis su mažu indeliu rankoje. Duodamas man sako: „Čia tau lauktu-
vės – tikros senoviškos juodos naminės duonos raugas, saugok jį ir prižiūrėk“. Ir nuo 
2009 m. kepu ruginę duoną pagal tos močiutės receptą. Duona rauginama su natū-
raliu raugu, minkoma rankomis, taigi joje – irgi dalis mano šilumos. Duonos kepimo 
procesu ir paslaptimis dalinuosi su visais besidominčiais tradicinių amatų centre 
Norkaičiuose“, – pasakoja J.Geštautienė. 

Ji dar ir nepaprastai gražiai audžia tautines juostas, staltieses. Jos darbuose 
atsispindi spalvų pajautimas ir ypatingas kruopštumas. Jolantos austomis juosto-
mis puošiasi daug tauragiškių, savo kūrinius ji dovanoja draugams ir pažįstamiems. 
Dalyvaudama Norkaičių tradi-
cinių amatų ir kultūros centro 
organizuojamose edukacijose, 
Jolanta savo žinias perduoda 
kitiems. 

2015 m. su savo margu-
čiais ji dalyvavo XI-ojoje kon-
kursinėje liaudies meno paro-
doje „Aukso vainikas“.
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Gimė 1949 m. vasario 5 d. Šilutės r. Jaunių k. Mokėsi Ramu-
čių pradinėje mokykloje. 1966 m. atvyko gyventi į Tauragę, dirbo 
statybinių medžiagų gamykloje. 

Vaikystėje mėgo megzti, siuvinėti. Austi išmoko Tauragėje, 
paskatinta ir pamokyta tautodailininkės Aldonos Rimkienės. Par-
odose dalyvauja nuo 1977 m., o 1978 m. priimta į Lietuvos liaudies 
meno draugiją (dabar Tautodailininkų sąjunga).

Pagrindinis Milanos „žanras“ – audimas. Ji dirba namuose 
plačiomis staklėmis, audžia lamstinius audeklus. Rašto projektus 
kuria popieriuje, derindama įvairius žinomus tradicinius ir naujus 
raštus. Dažnai motyvą atkuria iš atminties, vėliau visa tai persike-
lia į audinį. Naudoja pirktinius lino, medvilnės, pusvilnės ir šilko 
siūlus. Audžia staltieses, lovatieses, užuolaidas, servetėles. Yra 
dalyvavusi daugelyje parodų. Darbai buvo atrinkti Klaipėdos Jū-
ros šventei, respublikinei dainų šventei. 1999 m. Tauragės krašto 
muziejuje surengė autorinę jubiliejinę audinių parodą. 2006 m. 
jos audiniai pristatyti Tauragės apskrities kultūros dienose Lenki-
jos Olštyno mieste.

M. Jaceničienė dalyvavo visose 14-oje„Aukso vainiko“ paro-
dų-konkursų, daug kartų pelnė prizines vietas, jos darbai 4 kartus 
buvo atrinkti į respublikines parodas.

2018 m. regioninėje konkursinėje liaudies meno parodoje 
„Aukso vainikas“ taikomosios dailės srityje m. Jaceničienė pelnė 
antrąją vietą.

MILANA 
JACENIČIENĖ
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Gimė 1976 m. Šilutėje. Mokėsi Tauragės 4-oje vid. mokykloje 
(dabar Žalgirių gimnazija), vėliau baigė Kelmės profesinę techni-
kos mokyklą, įgydamas staliaus-baldžiaus ir dailidės specialybes. 
Vėliau tęsė mokslus Tauragės suaugusiųjų mokymo centre, o Tel-
šiuose „Žemaitijos kolegijoje“ įgijo dailės ir technologijų pedago-
gikos specialybę.

Visą laiko dirbo pats sau, nesireklamuodamas viešumoje, 
gamino baldus. Daugiausia dirbo su medžiu, bet yra įvaldęs dar-
bo su metalu ir kitomis medžiagomis technologijas.

Dar vaikystėje pradėjęs piešti, Darius ir šiandien dažnai pa-
ima pieštuką į rankas ir kūrybines mintis išlieja ant popieriaus, o 
drožti pradėjo paskatintas savo verslininko Zigmo Jankausko.

D. Jakaitis tęsia gražią šeimos tradiciją drožti iš medžio – 
tautodailininkas, gerai žinomas medžio drožėjas Antanas Kaz-
lauskas buvo tolimas Dariaus giminaitis.

Šiuo metu Darius dirba Šilalės r. Pajūrio gimnazijoje infor-
matikos ir technologijų mokytoju.

Pirmą kartą savo darbus eksponavo parodoje 2007 m. Kau-
ne „Ekspo 2007“. Nuostabūs Dariaus darbai puošia Tauragę ir jos 
apylinkes, o Zigmo Jankausko kaimo turizmo sodybą Norkaičiuo-
se puošia jo sukurta aukščiausia medinė skulptūra Lietuvoje. Ši 
10,8 m aukščio skulptūra sodybos savininko užsakymu išdrožta iš 
ąžuolo 2007 m. ir pavadinta „Vėjas“. Skulptūra užregistruota Lie-
tuvos rekordus registruojančioje agentūroje ,,Factum“.

 Prie Pagramančio pradinės mokyklos stovi didžiulis smui-
ko raktas, kurį menininkas sukūrė iš Pagramančio kilusio žymaus 

DARIUS 
JAKAITIS

Lietuvos operos solisto Juozo Mažeikos 100-mečiui paminėti. 2009 m. D.Jakaitis su-
kūrė įmantriais raštais išdrožinėtą kryžių, kuris puošia Norkaičių tradicinių amatų ir 
etnokultūros centro prieigas. 

 Mažonuose buvo švenčiama karvedžio Mažono, iš kurio kildinamas kaimo 
pavadinimas, paminėjimo 700 m. jubiliejaus šventė. Ta proga bendruomenės namų 
kiemelyje pastatytas D. Jakaičio sukurtas stogastulpis, skirtas karvedžiui Mažonui.

Dažnai D Jakaitis savo darbus susieja su lietuvių liaudies išmintimi. Tai matyti 
iš įvairiuose pleneruose sukurtų darbų. Vienas iš tokių – skulptūra ,,Elgeta nesibo-
dėk, terbos neatsižadėk“.

Darius dalyvavo ir kituose Pagramantyje ir Mažonuose organizuotuose kūrybi-
niuose pleneruose.

2017 m. meistras „apavė“ drabužių dizainerį J. Statkevičių, kuris stilingai pasi-
vaikščiojo tauragiškio išdrožtomis ir juodai nulakuotomis klumpėmis savo sukurtoje 
pavasario kolekcijoje.

Menininko sukurtų medžio skulptūrų yra Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Vilkyš-
kiuose, Pagramantyje, Batakiuose. Daug Dariaus darbų yra iškeliavę į Rusiją, Vokie-
tiją, Ameriką.
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Judita Kanitauskienė (gim. 1973 m.) ir Jana Urbonienė (gim. 
1981 m.). 

Abi menininkės sudaro kūrybišką duetą, padedantį atsirasti 
netradiciniams iš vytelių pintiems gaminiams. 

Polinkį rankdarbiams jos teigia pajutusios dar vaikystėje, 
nes abi mėgo kurti įvairius dirbinius iš atvirukų, megzdavo, pin-
davo, gražiai piešdavo, domėjosi lietuvių liaudies amatais, lankė-
si parodose, mugėse.

Susidomėti pynimu iš vytelių moteris paskatino Juditos any-
ta, tautodailininkė Regina Poškienė, kuri kantriai ir subtiliai suge-
bėjo įskiepyti meilę šiam menui. Augindamos vaikučius ir turė-
damos daugiau laisvo laiko, pusseserės nutarė paklausyti anytos 
patarimo bei realizuoti save šiame mene. Kartą „paragavusios“ 
pynimo nebegali sustoti jau 10 metų. Mėgsta kurti išskirtinius, 
ypatingų dydžių gaminius, kokių dar niekas nepynė. Tokie dar-
bai kartais tampa tikrais išbandymais, nes reikalauja daug darbo 
ir užsispyrimo. Todėl moterys vienbalsiai teigia, kad kurti tokius 
didelius daiktus kur kas lengviau ir smagiau pinti dviese. Nors 
Juditos anyta pina tik iš džiovintų vytelių, Judita ir Jana pamė-
go labiau kurti gaminius iš nežievintų, žalių vytelių. Tai populiari 
naujovė, sukėlusi didžiulį susidomėjimą. Pagrindinė moterų dir-
binių priemonė – ką tik nuskintos medžių šakelės. Todėl jų darbai 
gali būti įgyvendinami tik tam tikru laikotarpiu – nuo rugsėjo iki 
gegužės, kai ant medžių šakų ima skleistis pirmieji lapeliai. Laiko 
ir kantrybės reikalauja vien vytelių paruošimas, todėl meninin-
kėms dažnai padeda šeimos nariai.

JUDITA 
KANITAUSKIENĖ 
ir 

JANA 
URBONIENĖ 

Moterys teigia, kad pynimas – tai minčių įgyvendinimas. „Žiūri į vytelę ir jau 
dėlioji mintis, ką čia gražaus sukūrus. Labai malonu, kai galime savo rankomis sukur-
ti dovaną artimam žmogui. Daug sukurtų darbų yra išdovanota...“, – sako jos.

Menininkės jau yra pristačiusios tris savo autorinių darbų parodas. 
Pirmoji Janos ir Juditos paroda surengta ir labai gerai įvertinta 2009 metais. 

Joje moterys pristatė tradicinius pintus kūrinus.
2011 m. menininkės Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ surengė kalėdinę pa-

rodą. Nupynė didžiulę Kalėdų eglutę, kuri vos tilpo pro salės duris. 
Trečioji Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ eksponuota paroda buvo skirta 

Šv. Valentino dienai.
Kūrėjos labiausiai vertina tai, kad jų laisvalaikio praleidimo būdas išsaugojo 

senolių tradicijas ir papročius, o praleistas laikas gamtoje teikia malonumą. 
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Zofija Košienė gimė 1944 m. liepos 23 d. Gembučių k. Šilalės 
r. 1952–1961 m. mokėsi Varsėdžių aštuonmetėje mokykloje, baigė 
Šilalės vakarinę vidurinę mokyklą. Nuo 1963 m. iki 1988 m. dirbo 
tuometiniame Vaisių ir daržovių perdirbimo kombinate darbinin-
ke. Nuo 1988 m – Klaipėdos dailės kombinato mezgėja namudi-
ninkė. 2003 m. išėjo į pensiją. 

Megzti Z. Košienė pradėjo vaikystėje, vėliau tobulino žinias 
ir įgūdžius, derindama savo išmonę su knygų ir žurnalų pavyz-
džiais. Parodose dalyvauja nuo 1980 m. Apie save meistrė taip 
sako: „Vaikystėje dažnai turėjau mezginį. Mezgiau kojines, kumš-
tines pirštines, vėliau pirštuotas raštuotas pirštines. Kai 1983 m. 
į mano rankas pateko A. Pelakauskienės knygutė „Staltiesėlės“, 
susižavėjau jų grožiu. Greitai perpratau technologiją ir išmokau 
megzti. Staltiesėles iš pradžių dovanojau bendradarbėms, drau-
gėms, vėliau pardavinėjau. Pritrūkusi pavyzdžių ieškojau užsienio 
žurnaluose. Pradėjau kurti pati.“

Į Lietuvos tautodailininkų sąjungą Z. Košienė įstojo 1995 m. 
Aktyviai dalyvauja parodose. Yra surengusi autorines parodas 
Klaipėdoje, Šilalėje, Tauragėje, Lomiuose, Lauksargiuose, Dau-
glaukyje, Kaltinėnuose, Kelmėje, Kretingoje. „Versmės“ gimna-
zijoje ir „Šaltinio“ mokykloje vedė pamokas apie liną. Tauragės 
„Santakos“ muziejuje surengė dvi personalines parodas, dalyva-
vo visose jungtinėse Tauragės rajono tautodailininkų bei regioni-
nėse Tauragės apskrities tautodailininkų darbų parodose „Aukso 
vainikas“. 2006 m. savo mezginius eksponavo Lenkijoje, Olštyno 
mieste, 2008 m. dalyvavo „Lino šventėje“ Kelmės rajone.

ZOFIJA 
KOŠIENĖ 

Autorinės parodos taip pat surengtos gimtajame krašte – Obelyno mokykloje 
ir Girdiškės parapijos salėje (Šilalės r.), Klaipėdos žvejų rūmuose.

Zofijos staltiesės – tai visiškai nauji, originalūs mezginiai iš lino, kur susipina 
kiauraraštis, ažūras ir spalvotų siūlų deriniai. Tai nepakartojami spalvoti raštai, to-
bula atlikimo technika, reikalaujanti ilgo ir kruopštaus darbo. Jos įvaldyta mezgimo 
technika ypatinga tuo, kad yra pačios sugalvota, daugiau niekur tokios nėra. Autorei 
toks kūrybinis darbas malonus ir prasmingas.

Tautodailininkė Zofija Košienė turi ir kitų pomėgių: mėgsta dainuoti, vaidina 
Tauragės liaudies teatre, kuria eiles, nepaprastai myli augalus.
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Teresė gimė 1955 m. vasario 27 d. Kelmės r. Gailių kaime. 
Baigusi mokyklą, dirbo Kelmėje kepėja-brigadininke. 1973 m. su 
šeima persikėlė gyventi į Tauragę, dirbo Skaičiavimo mašinų ele-
mentų gamykloje, Keramikos gamykloje. Laisvu laiku namuose 
siuvo, vėrė gintaro karolius.

Teresė nuo vaikystės mėgo piešti. Ji yra įvaldžiusi aliejinės 
tapybos, akvarelės, pastelės technikas. Nuo 1990 m. jos dėmesį 
patraukė gintaras. Atsirado vidinis poreikis kurti, kurį stiprino ap-
silankymai tautodailės parodose, knygos, dailės albumai, buvi-
mas gamtoje. Autorė kuria įvairius gintaro papuošalus, suvenyrus 
paveikslus, klijuotus iš įvairių spalvų gintaro gabaliukų.

Pagrindinės temos – peizažai, pasakų personažai, religiniai 
siužetai, šventųjų atvaizdai ir kt. Pasitelkusi vaizduotę, naudoda-
ma įvairius įrankius, autorė sukuria unikalius vienetinius gami-
nius. Visi jos suvenyrai ir paveikslai yra rankų darbo, mechanizuo-
tas tik gintaro žaliavos apdirbimas.

T. Liekienė aktyviai dalyvauja parodose, šventėse mugėse. 
2004 m. ji pristatė savo kūrybą Tauragės krašto muziejaus sureng-
toje rajono tautodailininkų parodoje. Menininkės darbų fotogra-
fijos išspausdintos JAV bei kitose šalyse platinamuose Jungtinės 
metodistų bažnyčios kataloguose. T. Liekienės gintaro darbai 
puošia ne vieno tauragiškio namus, daug jų išvežta į užsienio ša-
lis.

TERESĖ 
LIEKIENĖ
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Gimė ir augo Tauragėje. 1987 m. baigė Tauragės 1-ąją vidu-
rinę mokyklą. 1997 m. Šiaulių pedagoginiame institute įgijo pra-
dinių klasių mokytojos kvalifikaciją. 2002 m. Šiaulių universiteto 
Kvalifikacijos institute įgijo technologijų mokytojos kvalifikaci-
ją. Nuo 1998 m. dirba Tauragės „Šaltinio“ progimnazijoje. 2008–
2017 m. dirbo Tauragės „Versmės“ gimnazijoje. 

2011 m. jai suteikta technologijų mokytojos ekspertės kva-
lifikacinė kategorija. 

Nuo 2014 m. savanorystės pagrindais dirba Tauragės sen-
jorų Trečiojo amžiaus universitete ir vadovauja Menų fakultetui. 
Nuo 2016 metų yra Lietuvos technologijų mokytojų asociacijos 
narė.

Audra – be galo kūrybinga menininkė. Jos darbai – dra-
bužiai, rankinukai, papuošalai, interjero detalės, – nerti, megzti, 
siūti, siuvinėti, austi, pinti, velti, gaminti iš odos, karoliukų. Ypa-
tingu kruopštumu pasižymintys gaminiai sukurti naudojant apie 
40 įvairiausių technikų, ir tai ne pabaiga. Ji nepaliauja gilintis ir 
bandyti vis naujas technikas, taikyti jas kūryboje.

Nuo 2018 m. dirba Moksleivių kūrybos centre. Organizavo 
ne vieną autorinę savo kūrybinių darbų parodą Tauragės kultū-
ros centre, Tauragės rajono savivaldybės Švietimo skyriaus fojė. 
Autoriniai darbai buvo eksponuoti Tauragės „Santakos“ muzie-
juje, Lietuvos edukologijos universitete, Kauno kolegijos Justino 
Vienožinskio menų fakultete, Lietuvos aklųjų bibliotekos Kauno 
filiale, Žemaičių dailės muziejuje Plungėje, dizainerės Irenos Se-
rapinienės galerijoje „Sirena“ Kaune. 

AUDRA 
PAULAUSKIENĖ 

2009 m. su savo kūrybos darbais dalyvavo parodoje-mugėje „Gabalėlis Lietu-
vos V“ Suomijoje. Dalyvavo ne viename žurnalo „Kraitė“ organizuotame konkurse ir 
tapo jų nugalėtoja. Daug kartų yra dalyvavusi lietuvių liaudies meno konkursinės 
parodos „Aukso vainikas“ regioniniame ture. Rajoninėse, respublikinėse ir tarptauti-
nėse konferencijose skaitė pranešimus vaizduojamojo ir taikomojo meno temomis. 
Darbų yra iškeliavę į Angliją.

Jau aštuntus metus iš eilės organizuoja respublikinį mokinių drabužių dizaino 
ir įvaizdžio konkursą „Kūrėjų oazė“. 

Viso to autorė moko savo ugdytinius bei veda teorinius ir praktinius vaizduoja-
mojo, taikomojo meno seminarus kolegoms rajone ir respublikoje.

7272 7373



7474 7575



7676 7777



Gimė 1939 m. balandžio 16 d. Tauragės r., Batakiuose. Mo-
kėsi Aneliškės septynmetėje mokykloje. Dirbdama Melagiškės 
kaimo bibliotekininke, baigė Tauragės vakarinę vidurinę mokyklą.

Tėvai Juozas ir Elzbieta Liuksaičiai buvo siuvėjai, o sene-
lis Jonas Ačas – medžio meistras, dirbęs klumpes, kubilus, drožęs 
lazdas su velniukais, sumeistravęs net medinį dviratį.

Vaikystėje ganydama karves, Ona pradėjo lipdyti iš molio 
įvairias figūras: žmones, gyvulius, baldus, indus. Deja, tų lipdinių 
neišliko. Mokykloje jai tekdavo apipavidalinti albumus, stendus, 
piešti plakatus. Jaunystėje trejus metus lankė dailės ratelį, kuriam 
vadovavo šviesios atminties Tauragės kultūros namų direktorius 
Aleksandras Fadinas. Tai buvo didelės dvasios žmogus, paskati-
nęs studijuoti meno dalykus. Ona įstojo į Kauno Stepo Žuko tai-
komosios dailės technikumą, tačiau mokytis neišvažiavo. Sutiko 
Praną Paulauską, ištekėjo. Gimė ketvertas vaikų.

10 metų O. Paulauskienė dirbo bibliotekininke, 20 metų – 
kino mechanike. Rūpinosi namais, vaikais, turėdama laiko tapė 
paveikslus, kūrė rankdarbius. Taip praėjo 30 metų. Vis kamavo ne-
žinia – ar pavyktų drožinėti?

Pirmas bandymas įvyko 1987 m. lapkričio mėnesį. Drožė 
virtuviniu peiliu. Pasisekė. Kurti paskatino tuo metu Batakiuose 
mokytojavęs istorikas Česlovas Vaupšas ir Algimantas Lengvinas, 
padovanojęs savo darbo drožtukų.

Dabar O. Paulauskienė dirbdama naudoja kaltą, trumpus 
bukus peilius ir dar beveik 10 įvairių įrankių. Dirba skatinama vi-
dinio poreikio, savo darbų nepardavinėja, vieną kitą padovanoja 

ONA 
PAULAUSKIENĖ

draugams, vertinantiems liaudies meną.
Parodose dalyvauja nuo 1958 m. Iš pradžių pristatė tapybos darbus, o nuo 

1988 m. – drožinius. Jos tapyba 1960 m. buvo eksponuojama respublikinėje jubilieji-
nėje dainų šventėje Vilniuje. Nuo 1988 m. – Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė. 
Dalyvavo daugelyje tautodailės parodų Kretingoje, Klaipėdoje, Vilniuje, Tauragėje. 
1999 m. tautodailininkės 60-mečio proga Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ buvo 
atidaryta autorinė jos darbų paroda, kurioje eksponuoti 108 drožiniai. Po parodos 
104 skulptūrėles, t. y. beveik visą savo darbų kolekciją, O. Paulauskienė padovanojo 
Tauragės krašto muziejui.

2004 m. pradžioje tautodailininkė vėl ėmėsi tapybos. Tapo aliejiniais dažais, 
kurių jai nuperka vaikai. 

2008 m. liepos mėnesį tautodailininkė įkūrė asmeninį kūrybos muziejų savo 
namuose Batakiuose, kuris greitai tapo kultūros židiniu ir traukos centru. Batakių 
aikštėje stovi jos išdrožta Šv. Ona skulptūra, Šv. Juozapo ir Šv. Dvasios skulptūros 
puošia bažnyčią. Batakiuose ir artimoje Skaudvilėje menininkė surengė daugybę 
parodų. 

O. Paulauskienė yra išdrožusi skulptūras 
daugiau kaip 30-iai įvairiuose Lietuvos rajonuo-
se pastatytų koplytstulpių ir koplytėlių. Svarbes-
ni jų – Aukštupiuose, Pryšmantuose, Eidintuose 
Juškaičiuose, Ožnugaryje, Vytogaloje, Pavande-
nėje (Telšių r.) Kęsčiuose, Gryblaukyje, Globiuose 
(Jurbarko r.).

Pastaruoju metu menininkės kūryboje do-
minuoja angelų tematika. Nors angelų pridrožusi 
daug, nėra dviejų vienodų. Labiausiai, pasak au-
torės, jai patinka drožinėti veidus, suteikti jiems 
nuotaiką. Įsimena šviesios ir džiugios angeliukų 
šypsenos. Jos atspindi ir pačios autorės vidinę 
šilumą, geranorišką požiūrį į supančią aplinką. 

2006 m. spalį naujausi menininkės darbai 
buvo pristatyti Lenkijoje, Olštyno mieste. Nuo 
2005 metų O. Paulauskienė kasmet dalyvauja 
regioninėse (Tauragės apskrities) liaudies meno 
parodose dėl „Aukso vainiko“ nominacijos. Ne 
kartą yra pelniusi prizines vietas.

O. Paulauskienė kryptingai ir nuosekliai 
eina kūrybos keliu, aktyviai dalyvauja parodo-
se, vysto savitą stilių, tobulėja. Nenuostabu, kad 
menininkės daug darbų yra iškeliavę į svečias 
šalis.
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Anastazija gimė 1955 m. Tauragėje. Mokėsi 1-ojoje viduri-
nėje mokykloje. Vėliau įgijo bibliotekininkės specialybę Vilniaus 
kultūros mokykloje.

Ilgus metus dirbo bibliotekininke, vėliau – Lietuvos krašto-
tyros draugijos Tauragės skyriuje, o nuo 1990 m. – kultūrinių ren-
ginių organizatore Eičių kultūros namuose bei etnografe Tauragės 
kultūros centre. 

Ji eiliuoja, neria, mezga, siuva, siuvinėja, fotografuoja, mar-
gina ir gręžia margučius, išbandė floristiką, tapybą, grafiką, bižu-
terijos kūrimą, graviravimą, daug kitų įdomių technikų (simegrafi-
ją, ganuteli, repujado, wire wrap, tarjeteriją). Vis dėlto menininkė 
lieka ištikima karklo drožiniams. Prie jų sugrįžta dažniausiai. Pa-
sak jos, tai tik mažas prisilietimas prie to, kas seniai visiems žino-
ma, bet jau pamiršta – kažkada kiekvienas piemenukas paprastu 
peiliuku mokėjo dailiai išraižyti botagėlio kotą ar išpjaustinėti 
šatrelę. 

„Galima į senus dalykus pažvelgti dabarties žvilgsniu ir sa-
vaip pražydinti nekilmingo pakelės karklo ar lazdyno šakelę, kad 
atgytų taikomųjų ir paprotinių darbų atspindžiai“,– sako Anasta-
zija.

Eilėraščių rašymas, medžio kalbinimas, grafika, akvarelė, 
rankdarbiai – visa tai Anastazijos Pečkaitienės laisvalaikio pomė-
giai. 

2005 m. A. Pečkaitienė su karklo drožinių paroda dalyvavo 
Belchatovo miesto (Lenkija) šventėje.

2008 m. A. Pečkaitienė tapo Miškininkų kūrybos dienos „Pa-

ANASTAZIJA 
PEČKAITIENĖ

slaptingas miško grožis“ laureate ir buvo apdovanota už miško grožio pajautimą ir 
išskirtinį jo perteikimą meninėje karklo drožinių kompozicijoje.

Anastazija yra Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė. Yra išleidusi dvi poezijos 
knygas. „Šaltinis be vandens“ (1995 m.) ir „Dienos būsenos” (1997 m.). Pastaroji knyga 
iliustruota pačios Anastazijos grafikos darbais.
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Kęstutis gimė 1980 m. Marijampolėje. Augo ir iki šiol gyvena 
Tauragėje, kur vaikystėje ir susipažino su kalvio amatu, mat kie-
me stovėjo prosenelio Stanislovo Albrechto kalvė. Vaikinas matė, 
kaip kalvėje darbuodavosi senelis Bronius Albrechtas ir dėdė Sta-
nislovas Albrechtas. Iš jų ir išmoktos pirmosios kalvystės pamo-
kos. Taigi profesinės žinios ir praktiniai įgūdžiai – iš senolių. 

Tauragiškiai ir šiandien, eidami į Švč. Trejybės bažnyčią, at-
kreipia dėmesį į meninės kalybos vartus. Visi gėrisi, bet retas žino, 
kad jų autorius – K. Plyskaičio prosenelis Stanislovas Albrechtas, 
kurio kalvėje Kęstutis įgijo pirmuosius kalvystės įgūdžius.

1995–1998 m. kalvystės bei šaltkalvystės jis mokėsi Taura-
gės profesinio rengimo centre.

Nuo vaikystės turėtas polinkis į meistrystę ir piešimą neda-
vė ramybės, todėl 2005 m. su bendraminčiais įkūrė UAB „Hefaisto 
kalvė“. Šiuo metu menininkas dirba individualiai, nuolat tobulėja 
ir kuria reikšmingus, ryškius darbus. 

2005 m. Kęstutis įstojo į Lietuvos kalvių sąjungą. 2006 m. 
kovo mėnesį K. Plyskaičio iniciatyva ir pastangomis Tauragės 
krašto muziejuje „Santaka“ buvo suorganizuota Tauragės apskri-
ties kalvių darbų paroda.

Menininkas kuria išskirtinio grožio ir aukštos kokybės me-
ninės kalvystės darbus – skulptūras, fontanus, židinius, lauko 
tvoras. Savo dirbiniais puošia ne tik savo gimtąją Tauragę, bet ir 
kitus Lietuvos miestus.

„Mes, kalviai, priversti ne tik kalti, bet ir tai daryti meniškai, 
kūrybiškai, negrubiai. Pirmiausia, žinoma, gimsta mintis, paskui 

KĘSTUTIS 
PLYSKAITIS

kuriamas eskizas, ieškoma, svarstoma, taisoma, derinama. Eskizo sukūrimas dažnai 
pareikalauja daugiau laiko ir meninės nuovokos nei pats techninis darbas, nukali-
mas. Bet įdėto darbo ne gaila. Juk mūsų gaminiai – ilgaamžiai. O jei mūsų darbai, 
kalvystės menas kam patinka, tai džiugina ir meistrų širdis“,– sako Kęstutis.

O paties Kęstučio galvoje gimusios vizijos virsta realybe ir miestui suteikia 
daugiau savito, unikalaus meninio atspalvio. 

K. Plyskaitis plėtoja dar nacionalinės premijos laureato skulptoriaus Regiman-
to Midvikio idėją sukurti Tauragės skulptūrų –ekslibrisų plejadą. Pats skulptorius 
sukūrė (atidengti jau po jo mirties) tokius darbus, skirtus Ernestui Hemingvėjui ir Vy-
dūnui. Kęstutis gi, tęsdamas idėją, iškalė skulptūrą-ekslibrisą Maironiui Kęstučio se-
nelio mėgstamo eilėraščio, virtusio daina „Užtrauksim naują giesmę, broliai“ tema. 
Ekslibrisas pastatytas Tauragėje, prie „Versmės“ gimnazijos.

2019 m. rugsėjo 22 dieną Tauragėje atidengta išskirtinė etnografinės Saulės 
skulptūra, perpinta tradicinėmis baltų puošybos ir Lietuvos heraldikos detalėmis. Ši 
Kęstučio sukurta metalo plastikos skulptūra skirta Žemaitijos vardo paminėjimo 800 
metų jubiliejui ir yra didžiausia etnografinė Saulė Lietuvoje. Įspūdingas kūrinys, įkur-
dintas Vasaros estradoje, aplenkė vilniečio kalvio 2005 m. sukurtą Lietuvos rekordų 
knygoje registruotą Lukšiuose pastatytą 3,5 m aukščio saulutę. Kęstučio saulutės 
gabaritai įspūdingi: anot autoriaus, ji sveria beveik toną, skulptūros bendras aukš-
tis – 9,05 m, saulutės plotis – 3,76 m, aukštis – 3,44 m. Saulutė užregistruota Lietuvos 
rekordus registruojančioje agentūroje „Factum“.

2018 m. rugsėjo 1-ąją, Mokslo ir žinių šventės metu, atidengta K. Plyskaičio nu-
kaldinta Tauro skulptūra, kuri tapo tikru miesto simboliu ir turistų traukos centru. 
Taip buvo įgyvendinta idėja įprasminti Tauragės vietovardžio kilmę įkurdinant mieste 
tauro skulptūrą. 

Mūsų miestą puošia ir kiti K. Plyskaičio meninės kalvystės kūriniai: prie Tau-
ragės kultūros rūmų – meninė kompozicija, skirta režisieriui, žurnalistui, rašytojui 
Antanui Naraškevičiui, prie savivaldybės pastato – „Vaisingumo suolelis 1+1=3“. Ji pa-
statyta toje pastato pusėje, kur susituokę iš pastato išeina jaunavedžiai. Tauragės pi-
lies kieme, ant istorinio šulinio, apsigyveno barzdukas. Tai irgi Kęstučio kūrinys, kurio 
atsiradimą inicijavo Tauragės krašto muziejus. Muziejininkai teigia, kad barzdukas 
tapo ne vien mitologiniu sergėtoju, bet ir smalsuolių traukos objektu. 

Menininkas ne tik nukala įmantrias skulptūras, kurios puošia Tauragę, bet jau 
daugelį metų užsiima įmantrių peilių gamyba. Peiliai nepaprasti – jie pagaminti iš 
Damasko plieno, kuris išgaunamas sumaišius keleto skirtingų markių plieną, ir išrai-
žyti įmantriais raštais. Tokiam peiliui pagaminti reikia didelės kantrybės. K. Plyskai-
čio pagaminti peiliai eksponuoti lietuviškų autorinių peilių parodose, inicijuotose 
Peilininkų asociacijos ir skirtose supažindinti visuomenę su individualiai gamina-
mais lietuviškais peiliais. 

Aleksandro Stulginskio universitete surengtos miško, medžioklės ir aplinkos 
parodos „Sprendimų ratas 2013“ vitrinoje puikavosi ir konkurse pirmąją vietą laimė-
jęs K. Plyskaičio pagamintas peilis, pelnęs „Geriausio savadarbio peilio“ titulą.
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Regina gimė 1952 m. Tauragėje. Mokėsi Tauragės I-oje vidu-
rinėje mokykloje (dabar m. Mažvydo progimnazija), vėliau baigė 
Tauragės politechnikumą, įgijo žemės ūkio elektrifikavimo speci-
alybę. Dirbo Kazlų Rūdos variklių remonto gamykloje. 

Į Tauragę grįžo 1975 m. ir ilgą laiką dirbo tuometinės Skai-
čiavimo mašinų elementų gamyklos elektronikos ceche. Nuo pat 
vaikystės svajojusi išmokti pinti iš vytelių, savo svajonės link ėjo 
atkakliai mokydamasi. 1993 m. pradėjo lankyti pynėjų kursus, ku-
riuos organizavo B. Krištopaitienė. Per mėnesį Regina perprato 
pynimo techniką, bet dar sėmėsi įgūdžių pynimo kursuose, ku-
riuos organizavo Tauragės moksleivių kūrybos centras. Su antrą-
ja pynimo mokytoja R. Sebeckiene bendradarbiauja ir šiandien. 
Kaip teigia Regina, tikrai gražų darbą galima nupinti per dieną tik 
vieną. Vaikystės svajonė tapo pomėgiu, o dar vėliau – ir pagrindi-
niu amatu, padedančiu išmaitinti šeimą. 

Menininkė klijuoja ant lino šiaudelius, kuria servetėles, pa-
veikslus. Jos kūryboje vyrauja gėlės, gamtos motyvai. Kūryba gi-
liai tautiška, lietuviška. Pintuose darbuose kūrėja ieško naujų iš-
raiškos formų, derina įvairias technikas. Regina pina tik smulkius 
daiktus. Tarp jos nupintų darbų niekad nerasi dviejų vienodų.

Parodose Regina dalyvauja nuo 1994 m. Nuo 2001 m. ji – 
Tautodailininkų sąjungos narė. Surengė 7 autorines parodas, 
2001 m. eksponavo darbus teatrų festivalyje „Kvartetas“, yra nuo-
latinė bendrų muziejuje rengiamų tautodailės darbų parodų da-
lyvė. Dalyvauja Kaziuko mugėse, įvairiose šventėse, liaudies meno 
parodoje „Aukso vainikas“. 

REGINA 
POŠKIENĖ 
ir 

PRANAS 
POŠKA

Pranas gimė 1952 m. Natkiškių kaime, Pagėgių savivaldybėje. Grįžęs iš sovieti-
nės kariuomenės, dirbo Tauragės keramikos gamykloje. Kartu su žmona Regina pina 
iš vytelių, kuria paveikslus iš šiaudelių, dalyvauja šventėse, mugėse.

Abu su žmona Regina į pynimo darbą įtraukė ir sūnų, marčią, anūkę. Pranas 
su žmona ilgą laiką praleidžia ne tik namuose kurdami gaminius, jie dažnai būna 
gamtoje, renka šiaudus, meldus, vyteles, patys juos apdoroja, todėl jų kūryboje dažni 
gamtos motyvai.

Abu Poškos kartu su vyresniuoju sūnumi Viktoru yra dalyvavę 1994 m „Santa-
kos‘ muziejuje surengtoje teminėje parodoje „Šiaudų dirbiniai: tradicijos ir naujo-
vės“, 2007 m. surengė parodą savo 55 m. sukakčiai. Poškų šeimą sieja šeimyninė ir 
kūrybinė darna, o tėvų patirtį jau perėmė jų atžalos.

9898 9999



100100 101101



102102 103103



Vytautas gimė 1959 m. liepos 13 d. Vorkutos mieste (Rusija). 
Baigęs vidurinę mokyklą 1974 m. Vytautas su tėvais grįžo į Lietuvą 
ir apsigyveno Tauragėje. Įstojo į Sovetsko (Rusija) kino techniku-
mą ir įgijo kino techniko specialybę. 

Nuo 1991 m. pradėjo dirbti Tauragės r. kino direkcijos vyres-
niuoju inžinieriumi. Dirbo iki 2001 m. 

Dar jaunystėje Vytautas išmėgino save įvairiausiose meno 
veiklose. Dirbo su metalu, šiaudais, piešė. Kaip nupinti krepšiuką, 
jam parodė draugas. Vytautas pamėgo šį amatą. Išmėgino jėgas ir 
medžio drožyboje, todėl peiliuko nepaleidžia iš rankų.

Kaip sako pats amatininkas, jis pina jau 25 metus, tai pa-
grindinis jo pragyvenimo šaltinis. Visus savo dirbinius tautodaili-
ninkas pina tik iš lauko vytelių, kurias pats susirenka ir pasiruo-
šia. Jis gali nupinti bet ką, ko pageidauja užsakovas. Per metus 
Vytautas pagamina apie 800 šimtus gaminių. 

Į Tautodailininkų sąjungą V. Radvila įstojo 2014 m. Nuo tada 
dalyvauja įvairiose parodose, nepraleidžia „Aukso vainiko“ kon-
kurso. Tautodailininko darbai iš žalių vytelių yra iškeliavę į Japo-
niją, Lenkiją, Vokietiją, Ukrainą. Menininko darbų yra įsigiję Lietu-
vos žinomi žmonės. 

VYTAUTAS 
RADVILA
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Gimė 1942 m. gegužės 16 d. Tauragės r. Šiauriškių k. Nuo vai-
kystės mėgo meistrauti: kalti, drožti, konstruoti. Tą pomėgį bus 
greičiausiai paveldėjęs iš senelio, kuris tarpukariu savo sodyboje 
Gaurės valsčiaus Milgaudžių kaime buvo įsirengęs kalvę, staliaus 
dirbtuves ir net vėjo jėgainę. Pirmieji Zenono darbai – dar jau-
nystėje pradėtos drožti medinės skulptūrėlės. Vėliau ėmėsi juve-
lyrikos. Nuo 1982-ųjų 18 metų dirbo „Dailės“ kombinate gintaro 
meistru-juvelyru.

Zenonas – įvairiapusis tautodailininkas, kuriantis medžio, 
metalo, gintaro dirbinius, puikiai įvaldęs filigran techniką. Kūri-
niai pasklidę po Lietuvą, jų yra įsigiję Palangos gintaro ir kiti mu-
ziejai, daug išvežta į užsienio valstybes. 

Nuo 1967 m. Zenonas yra Lietuvos liaudies meno draugijos 
(dabar Tautodailininkų sąjungos) Klaipėdos skyriaus narys. Šiuo 
metu – Lietuvos tautodailininkų sąjungos Klaipėdos zonos Tau-
ragės skyriaus pirmininkas. Dalyvavo zoninėse, respublikinėse, 
tuometinėse sąjunginėse, tarptautinėse parodose, Dainų švenčių 
programose, ne kartą konkursuose pelnė laureato vardą, apdo-
vanotas daugelių garbės, padėkos raštų ir diplomų. 2017 m. iškil-
mingame tarybos posėdyje jam įteiktas Garbės ženklas „Už nuo-
pelnus Tauragės rajonui“.

Z. Radvilas yra surengęs autorinių parodų Klaipėdoje, Tau-
ragės krašto muziejuje, Lenkijoje, Olštyno mieste, Ščecine, Rusijo-
je – Maskvoje, Sankt Peterburge, Pasaulio lietuvių dainų šventėse 
ir kitur. Jis yra nuolatinis bendrų tautodailės parodų bei regioni-
nių liaudies meno parodų „Aukso vainikas“ dalyvis, ne kartą pel-

ZENONAS 
RADVILAS

nęs prizines vietas.
Z. Radvilas Tauragėje žinomas kaip ne kartą tvarkingiausia ir gražiausia rajone 

ir respublikoje pripažintos sodybos, kurią puoselėja kartu su žmona Aga, šeiminin-
kas. Dar 1982 m. jie pirmieji iš Tauragės rajono gavo respublikinio gražiausių sodybų 
konkurso laureatų apdovanojimą. 1998 m. Prezidentas Valdas Adamkus gražiausių 
sodybų savininkams, tarp jų ir Radvilų šeimai, Prezidentūros salėje įteikė padėkos 
raštus.
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Raimonda gimė 1962 m. balandžio 16 d. Tauragėje. 1980 m. 
baigė tuometinę Tauragės 1-ąją vidurinę mokyklą. Įstojo į Kauno 
52-ąją meno mokyklą, įgijo pynėjos iš vytelių specialybę. 1981–
1993 m. dirbo Kauno meno gaminių įmonėje „Žilvitis“ pynėja. 
2007 m. mokėsi Šiaulių pedagoginiame institute.1992 m. pradėjo 
dirbti Tauragės moksleivių kūrybos centro pynimo būrelio vado-
ve. Dirbo Jovarų ir Žalgirių mokyklose. Mokė kitus ir pati pynė ir iki 
šiol pina įvairios paskirties ir formos krepšius, krepšelius, dėžes 
ir dėžutes, gaubtus, dekoratyvines rozetes, kompozicijas, papuo-
šalus eglutėms, suvenyrus.

Pirmąją personalinę parodą surengė 1998 m. Tauragės kul-
tūros rūmuose. 1993 m. ir 1997 m. surengė personalines parodas 
Tauragės krašto muziejuje, 2002 m. – teatrų šventėje „Kvartetas“. 
1999 m. Lietuvos aklųjų sąjungos 70-mečio proga surengė per-
sonalinę parodą Vilniuje. Iš viso Raimonda surengė 20 parodų, 
dalyvavo tautodailininkų darbų mugėse įvairiuose Lietuvos mies-
tuose. Tarp jų – 2009 m. „Auksinis vainikas“ Jurbarke, Žemaitijos 
paroda 2010 m. „Auksinis vainikas Šilalėje, 2011 m. „Iš Džiugo sė-
kmių“ Telšiuose, respublikinė taikomosios dailės paroda. 2018 m. 
Raimonda tapo „Sidabrinio vainiko“ laureate ir užėmė III vietą.

Raimondos gaminiai plačiai paplitę po Lietuvą ir ES vals-
tybes. Ji ne tik pynėja, bet ir mokytoja. Jau nemažas būrelis jos 
mokinių pina savarankiškai. 

RAIMONDA 
SEBECKIENĖ 
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Genovaitė gimė 1939 m. balandžio 3 d. Šilalės r. Kaltinėnų 
miestelyje. 1946 m. pradėjo lankyti mokyklą, bet 1948 m. šeimą 
ištrėmė į Sibirą. Tremtyje baigė septynmetę mokyklą. Sibire ište-
kėjo už Povilo Šimaičio, taip pat tremtinio. 1958 m. grįžo į Lietu-
vą, apsigyveno Batakių geležinkelio stoties gyvenvietėje, vėliau – 
Skaudvilėje, o nuo 1963 m. – Tauragėje. 1964 m. Tauragėje baigė 
vakarinę mokyklą, vėliau mokėsi Kauno ekonomikos technikume, 
kuriame 1968 m. įgijo buhalterės specialybę.

Vaikystėje daug piešė ir svajojo apie meną, tačiau gyvenimo 
rūpesčiai ilgam buvo „užrakinę“ jos svajones skrynioje. Jas pra-
dėjo įgyvendinti tik nuo 1979 m., kai dukra Regina įstojo į dailės 
technikumą. Tai ir paskatino imtis tapybos. Genovaitė kurį laiką 
važinėjo mokytis pas jurbarkiškę dailininkę Michaliną Banaitie-
nę, vėliau trejus metus mokėsi neakivaizdiniame Maskvos liau-
dies meno universitete. Jį baigė 1987 m. ir gavo taikomosios dailės 
specialybės diplomą.

1980 m. G. Šimaitienė pirmą kartą dalyvavo parodoje, ku-
rią organizavo Tauragės liaudies meno klubas „Versmė“. Keletą 
autorinių tapybos parodų surengė Tauragės kultūros rūmuose, 
Skaičiavimo mašinų elementų gamykloje, dalyvavo zoninėse ir 
respublikinėse liaudies meno parodose, taip pat ir Rusijoje. 

2006 m. G. Šimaitienės tapybos darbai buvo eksponuoja-
mi bendroje Tauragės rajono tautodailininkų parodoje Tauragėje, 
„Santakos“ muziejuje. Čia tais pačiais metais surengta jos autori-
nė velykinių atvirukų bei margučių paroda, o tų pačių metų spalį 
penki jos darbai buvo eksponuojami parodoje Olštyne, Lenkijoje.

GENOVAITĖ 
ŠIMAITIENĖ 

2019 m. Tauragės krašto muziejaus pilies menėse surengta G. Šimaitienės ju-
biliejinė darbų paroda. Menines fotografijas kartu su mama Genovaite eksponavo ir 
dukra Regina Vaičaitienė, taip pat pažymėjusi savo jubiliejų. 

Menininkė 30 metų dalyvauja Tauragės kultūros centro choro „Tremtinys“ veik-
loje, kitose visuomeninėse veiklose.
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Gimė 1961 m. balandžio 1 d. Skaudvilėje. Skaudvilės vidu-
rinėje mokykloje baigė dvi klases, o trečiąją jau lankė Tauragė-
je. 1979 m. baigė Žalgirių vidurinę mokyklą ir pradėjo studijuoti 
tuometinėje Panevėžio aukštesniojoje J. Švedo pedagoginėje mu-
zikos mokykloje. 1982 m. grįžo į Tauragę ir pradėjo dirbti vaikų 
darželyje „Ąžuoliukas“, kur dirba iki šiol. Devynerius metus dirbo 
Tauragės ligoninės Psichiatrijos skyriuje dailės darbų vadove. Jos 
ugdytiniai darželinukai yra pelnę apdovanojimų įvairiuose pieši-
nių konkursuose, o kai kuriems depresija sergantiems žmonėms 
V. Jurkuvienė padėjo atrasti save tapyboje, dalyvauti parodo-
se. 2007 m. V. Jurkuvienė išleido vaikams skirtų eilėraščių knygą 
„Saulutės rytas“, iliustruotą ugdytinių piešiniais.

Nuo pat vaikystės Vilija labai mėgo piešti. Kurti karpinius 
pradėjo studijuodama, daugiau nei prieš 30 metų. Pirmieji karpi-
niai – tai gėlės ir žolynai. Vėliau sukūrė karpinių ciklus „Zodiako 
ženklai“, „Žolynai“, „Ąžuolai“, „Bonsai“, „Alyvų nimfos“, „Snaigės“, 
„Orchidėjos“, Maironio poezijos tematika ir kt. V. Jurkuvienė yra 
surengusi tapybos ir karpinių parodas Tauragės muzikos mokyk-
loje, Viešosios bibliotekos skaitykloje, „Versmės“ gimnazijoje, savo 
darbovietėje – „Ąžuoliuko“ darželyje. Jos karpinių paroda buvo 
surengta ir Vokietijoje, Bootsdet miestelyje. 2006 m. spalį jos kar-
piniai eksponuoti Lenkijoje, Olštyno mieste. 2004 ir 2006 m. jos 
tapyba ir karpiniai buvo pristatyti „Santakos“ muziejuje, bendro-
se Tauragės rajono tautodailininkų kūrinių parodose, konkursi-
nėse parodose dėl „Aukso vainiko“ Jurbarke. Maironio atminimui 
skirtoje parodoje Raseiniuose Vilija užėmė prizinę vietą. 2010 m. 

VILIJA 
ŠMITAITĖ-
JURKUVIENĖ 

dalyvavo respublikinėje karpinių parodoje „Lietuvos tūkstantmetis karpiniuose“. 
2011 m. karpiniai, tapyba ir siuvinėjimas pristatyti Tauragės rajono ikimokyklinių įs-
taigų darbuotojų dailės darbų parodoje, 2016 m. Tarptautiniame karpytojų simpoziu-
me Molodečne (Baltarusija) ji skaitė pranešimą „Karpinių meno reikšmė įvairiuose 
žmonių amžiaus tarpsniuose“, 2017 m. menininkės siužetinis karpinys „Vasaros dar-
bai laukuose“ dalyvavo Lietuvos ambasadoje Varšuvoje surengtoje parodoje, 2018 m. 
ji dalyvavo respublikinėje liaudies meno parodoje „Vardan tos…“. 2018 m. meninin-
kės karpinių yra Maskvos Domodedovo meno istorijos muziejaus išleistoje knygoje 
„Meninis karpymas. Sudie, tradicijos?“ 2019 m. dalyvavo respublikiniame karpytojų 
plenere Adomynės dvare „Vaižganto gyvenimo keliu“, 2020 m. – parodoje Eugenijai 
Šimkūnaitei atminti „Iš žiniuonės skrynios“ Utenoje.

Bene svarbiausia konkursinė paroda įvyko 2008 m. Vilniuje, kurios pagrindu 
2010 m. Feliksas Marcinkas sudarė antologiją „Lietuvos ir pasaulio popieriaus karpi-
nių menas“. Šioje knygoje išspausdinti keturi V. Jurkuvienės karpiniai. 2010 m. Vilija 
dalyvavo respublikinėje karpinių parodoje Vilniaus karininkų ramovėje. Konkurse 
„Pasipuošk karpiniais“. Vilija pelnė žiūrovų simpatijų prizą už karpytą prijuostę. 

Vilija – viena 2020 m. surengto respublikinio karpinių plenero „Tautodailė vy-
dūniška dvasia“ „Santakos“ muziejuje iniciatorių ir organizatorių. 

V. Jurkuvienės karpiniai spausdinami žurnale „Rankdarbiai“. 
Nemažai darbų yra atsidūrę JAV, Anglijoje, Norvegijoje, Rumunijoje, Vokietijoje. 
Be tapybos ir karpymo, V. Jurkuvienė mėgsta fotografuoti, megzti, siuvinėti, 

rašo eiles. 
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Jadvyga gimė 1951 m. balandžio 26 d. Jurbarko r. Snieguo-
niškės k. 1976 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, 
įgijo istorijos ir visuomenės mokslo mokytojos specialybę. Peda-
goginį darbą Jadvyga dirbo 13 metų, 17 metų dirbo UAB „Tauragės 
vandenys“ laborante-operatore. 4 metus dirbo Klaipėdos dailės 
kombinate, o nuo 1999 metų – valstybės tarnyboje. Pagrindinis 
laisvalaikio užsiėmimas – staltiesių ir servetėlių mezgimas iš ba-
linto ir natūralaus lino.

Nuo 1995 m. yra Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė. 
Dalyvauja visose bendrose rajono tautodailininkų darbų parodo-
se. 1998 m. dalyvavo konkursinėje-atrenkamojoje parodoje Tau-
ragėje ir Klaipėdoje, skirtoje Pasaulio lietuvių dainų šventei.

Nuo 1990 m. kasmet dalyvauja Kaziuko mugėse ir amatų 
dienose Vilniuje bei įvairiose Tauragėje rengiamose šventėse. 
2003 m. savo darbus eksponavo Pasaulio lietuvių dainų šventėje 
„Mes“. 2004 m. dalyvavo amatų dienoje Kernavėje, 2001 m. suren-
gė autorinė parodą „Santakos“ muziejuje, 2006 m. savo darbus 
pristatė Lenkijoje, Olštyno mieste. 2004 m. ir 2006 m. dalyvavo 
Tauragės tautodailininkų bendrose parodose, 2005 m. savo dar-
bus pristatė pirmojoje Tauragės apskrities tautodailininkų darbų 
parodoje. 2006 m. dalyvavo lino šventėje Tytuvėnuose.

Keletą pastarųjų metų Jadvyga Urbutienė skutinėja mar-
gučius. Šią meno šaką ji perėmė iš savo tėvelio, vėliau studijavo 
raštus liaudies meno albumuose, kūrė savus. Jos skutinėti mar-
gučiai buvo eksponuojami lietuvių liaudies dailės konkursinėse 
parodose „Aukso vainikas“, ne kartą pelnė prizines vietas regioni-

JADVYGA 
URBUTIENĖ

nėse parodose, kurias organizavo Tauragės krašto muziejus „Santaka“, o kartą buvo 
atrinkti į respublikinį parodos turą. 

Jadvygos Urbutienės darbų yra iškeliavę į Prancūziją, Vokietiją, Skandinavijos 
šalis, JAV. 
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Šioje knygoje pateikiami dabartiniai Tau-
ragės rajono tautodailininkai, tradicinių amatų 
atstovai ir jų darbai. Visa knygoje pateikta me-
džiaga suderinta su tautodailininkais ir amati-
ninkais.

TAURAGĖS KULTŪROS CENTRAS
Tauragės krašto tautodailė ir amatai

Tiražas 100 egz.
Išleido Tauragės kultūros centras,

Dariaus ir Girėno g. 3, LT 72212 Tauragė
www.taurageskc.lt

Maketavo ir spausdino UAB „Printėja“,  
Gedimino g. 16-1, LT-56128 Kaišiadorys

info@printeja.eu, www.printeja.eu
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