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Spalio mėnesio šiluma ir lietu-
mi pasitiko sausio mėnesio Peter-
burgas – šiaurinė kultūros sostinė. 
Rūmai, prospektai, tiltai, patvinu-
sios upės, cerkvės, soborai, muzie-
jai, muzikos klubai, parodų salės, 
operos teatras, miesto skulptūros 
ir garsios dar garsesnių gyvento-
jų atminimo lentos, tarsi iš anksto 
susitarusios, minučių tikslumu, 
nekantriai laukė MŪSŲ – Varė-
nos J.Čiurlionytės mokinių ir mo-
kytojų. M. K. Čiurlionio jubilieji-
nius metus pradėjome garbingai. 
Didžiausia padėka Liudai Kašinai 
už renginių organizaciją, rūpestį, 
globą, geriausius Peterburgo gi-
dus, nemokamus bilietus ir visą 
jūsų dėka išjaustą miesto magiją. 
Mūsų valstybės konsului Peter-
burge p. Dainiui Numgaudžiui už 
palaikymą, nuoširdų rūpestį ir kul-
tūrinių veiklų skatinimą. Visiems 
Liudos kolegoms ir draugams, be 
kurių šios dienos tikrai nebūtų bu-
vusios tokios prasmingos.

Edukacija: Kiškių sala, Petro I 
pirmasis namas ir miesto apsau-
giniai įtvirtinimai. Peterburgas 
mažosiose skulptūrose - skulptūrų 
miestas. Rusų muziejus retrospek-
tyvinė Iljos Repino kūrybos par-
oda. Kazanės soboras. Zingerio 
namai. Pasivaikščiojimas ir pažin-
tis su Grybojedovo ir Fontankos 
pakrantėmis. Grifų tiltas ir kitos 

M. K. Čiurlionio jubiliejinius 
metus pradėjo garbingai...

Po triumfuojančio mūsų moky-
klos dailininkų pasirodymo Pe-
terburge parvežėme 7 nugalėtojų 
diplomus ir vieną nominaciją. At-
rankiniame konkurse varžėsi 300 
darbų iš kurių tik 80 buvo atrinkta 
parodai ir galutiniam vertinimui.

Sveikiname Motiejų Miškinį, 
kurio darbas „Karalių pasaka“ 
buvo pripažintas pačiu geriausiu.

Augustę Armonaitę „Zodiako 
ženklai“, „Žuvys“;

Dominyką Sadauskaitę „Pasau-
lio sutvėrimas“;

Emiliją Brakauskaitę „Gamtos 
didybė“ pagal M.K. Čiurlionio 

Jaunųjų dailininkų
laimėjimai

simfoniją „Jūra“;
Skaistę Tamulevičiūtę „Čiurlio-

nis Peterburge ir Lietuvoje“, „Pei-
zažas“;

Laimoną Žilinską „Čiurlionis 
Peterburge ir Lietuvoje“, „Permai-
nos“;

Rimgailę Bloznelytę „Čiurlionis 
Peterburge ir Lietuvoje“; „Tarp 
dviejų kelių“;

Ūlę Juliją Masteikaitę „Gamtos 
didybė“ pagal simfoniją „Miške“.

Mokytoja Dalia Šemeškienė – 
Kleponytė.

Varėnos J. Čiurlionytės menų 
mokyklos inf.

pakeliui sutiktos įžymybės, tokios 
kaip R.Korsakovo memorialinis 
muziejus ar Gogolio paminklinė 
lenta. Jazz koncertas muzikiniame 
klube 48 Rubinšteino gatvėje. Isa-
kijaus soboras ir miesto apžvalga 
iš viršaus. Petro I pamiklas (raite-
lis). Konkursinės parodos atidary-
mas Vasilijeostravsko moksleivių 
kūrybos rūmuose. Koncertas, nu-
galėtojų apdovanojimai. Pusry-
čiai Lietuvos konsulate. Soboras 
Spas na Krovi. Rusų etnografijos 
muziejus. Ermitažas. Literaturna-
ja kafe – simbolinė A.S. Puškino 
išėjimo į žūtį vieta. Mariinskij 
teatras baletas „Korsaras“. M.K. 
Čiurlionio atminimo lenta ir trum-
putis improvizuotas koncertas sie-
lai ir atminimui jo harmonizuota 
lietuvių liaudies daina „Beauštanti 
aušrelė“.

Visą kultūrinę kampaniją vyk-
džiusi grupė: mokytojai – Ineta 
Meduneckytė-Tamošiūnienė, Va-
lerijus Kračius ir Dalia Šemeškie-
nė-Kleponytė.

Mokiniai – Rimgailė Blozne-
lytė, Miglė Averkaitė, Laimonas 
Žilinskas, Emilija Bernatavičiūtė 
ir Ūlė Julija Masteikaitė.

Renginio sumanytojos ir orga-
nizatorės – Liuda Kašina ir Dalia 
Šemeškienė-Kleponytė.

Varėnos Jadvygos
Čiurlionytės menų

mokyklos inf.

Živilė Puidokaitienė

Paroda
Susirinkęs nemažas būrys 

Irenos Žukauskienės šei-
mos narių, valdžios atstovų, 
artimų draugų ir talentin-
gos kūrėjos darbų gerbėjų 
stebėjosi tautodailininkės 
neblėstančia energija, įkvė-
pimu, kuriamų darbų grožiu 
ir linkėjo parodos autorei 
ir toliau džiuginti varėniš-
kius savo nuostabiais dar-
bais. O artėjančio garbaus 
– 80-mečio – jubiliejaus 
proga visi susirinkusieji vy-
lėsi, jog sulauks dar vienos, 
įspūdį keliančios, parodos.

Ne vienas, atėjęs pa-
sveikinti, stebėjosi I. Žu-
kauskienės jaunatvišku kūrybišku-
mu, kurio gali pavydėti kiekvienas 
iš mūsų, o ypač jaunimas. Varėnos 
rajono savivaldybės meras Algis 
Kašėta pastebėjo, kad ne kiekvie-
nas žmogus taip gali išreikšti save 
teptuku ar kitomis meninėmis 
priemonėmis bei pastebėjo, kad su 
metais žmogaus dvasia nebūtinai 
sensta, ji gali darytis vis turtinges-
nė ir kūrybingesnė. Meras palinkė-
jo I. Žukauskienei ir toliau išlikti 
tokia inteligentiška ne tik viduje, 
bet ir išorėje. Taip pat pridūrė, kad 
šią mūsų kraštui svarbią tautodaili-
ninkę drąsiai galime vadinti mūsų 
aristokrate.

Parodos autorę pasveikino ir 
tautodailininkė Daiva Petruškevi-
čienė, įteikusi ne tik gėlių puokš-
tę, bet ir muzikinį sveikinimą ir 
atskleidusi visiems susirinkusiems 
dar vieną savo gebėjimą – groti 
akordeonu.

Buvęs rajono vadovas Vidas Mi-
kalauskas taip pat negailėjo gražių 
žodžių mūsų krašto kūrėjai teigda-
mas, kad jos darbai ir jų spalvos 
atspindi metų laikus, gyvenimo 
nuotaikas. Seimo narys Juozas 
Baublys padėkojo I. Žukauskienei 
už jos kūrybinę veiklą, už savitą ir 
išskirtinį gamtos vaizdo matymą, 

Atidaryta jubiliejinė 
Irenos Žukauskienės paroda

Praėjusį penktadienį Varėnos kino ir parodų salė nušvito įvairiausiomis 
spalvomis, čia buvo atidaryta jubiliejinė tautodailininkės Irenos Žukauskienės 

tapybos darbų paroda, kurioje paveikslai stebina savo grožiu ir gyvumu

tautodailės tradicijų puoselėjimą 
bei Varėnos krašto garsinimą ir 
palinkėjo sveikatos bei neblėstan-
čio kūrybinio polėkio.

Muzikinius kūrinius parodos 
autorei ir svečiams dovanojo mu-
zikantas Rolandas Gricius.

Biografija
I. Žukauskienė gimė 1940 m. 

lapkričio 20 d., Dovainavos kaime 
(Raseinių r.). Ireną nuo ankstyvos 
jaunystės viliojo grožis, traukė 
menai. Svajonė buvo Dailės insti-
tutas. Tačiau pirmąjį pasirinkimą 
nulėmė tėvelio fotografo profesija, 
– baigusi vidurinę mokyklą Irena 
pradėjo mokytis retušerės meno, 
dirbo foto ateljė Šilutėje. 1966-
1974 – Jonavos azotinių trąšų 
gamyklos profkomiteto sekretorė, 
instruktorė. 1974-1998 m. – Varė-
nos konservų gamyklos statybos 
meistrė, moterų tarybos pirmi-
ninkė. Gamykloje būdavo rengia-
mos vakaronės, parodos, jaunųjų 
specialistų ar veteranų šventės. 
Buvo sudarytos puikios sąlygos 
reikštis moterų kūrybingumui. I. 
Žukauskienė laisvalaikį skyrė siu-
vinėjimui, mezginiams. Pasitelku-
si savo statybininkų brigadą, Irena 

įrengė žiemos sodą, gamyklos te-
ritorijoje sužydo gėlynai. Rengė 
vakarėlius su darbuotojų vaikais. 
Tiems renginiams pripiešdavo 
daugybę didelių paveikslų, ku-
riuose vaikai atpažindavo pasakų 
motyvus ir herojus.

Išėjusi į pensiją pajuto nenu-
maldomą norą piešti. Pirmoji per-
sonalinė paroda (2002) susilaukė 
didžiulio pasisekimo. Irenos dar-
bai vienas po kito iškeliavo į kitus 
miestus, atsidūrė daugelio dailės 
mėgėjų kolekcijose. 2004 metais 
I. Žukauskienė įstojo į tautodaili-
ninkų sąjungą. Jos kūryba dažnai 
eksponuojama respublikinėse par-
odose ir Varėnoje. Gerbėjams ji 
pristato ne tik tapybos darbus, kie-
kvienoje parodoje galima pamaty-
ti – papuošalų, megztų margučių, 
veltinukų.

2008 metais Irena Žukauskienė 
apdovanota Varėnos savivaldybės 
kultūros premija ir kultūros bei 
meno tarybos ženklu „Sidabrinė 
bitė“ už sėkmingą kūrybinę, vi-
suomeninę veiklą, gamtos grožio 
įprasminimą paveiksluose, tauti-
nių tradicijų puoselėjimą ir Varė-
nos krašto garsinimą Lietuvoje .

Daiva PetruškevičienėIrena Žukauskienė

M. Miškinio darbas „Karalių pasaka“ buvo pripažintas pačiu geriausiu


