
Švyturys  2017 m. vasario 1 d., trečiadienis 7
Dovanų gavo akvariumą

Diana JOMANTAITĖ

Vaikai smalsiai klausėsi, kaip reikia prižiūrėti žuvis ir akvariumą.

Į akvariumus dėl grožio dedamos šakos, akmenys, įvairūs dekoraciniai 
daiktai.

Akvariumas jau dabar traukia akį, bet tikrasis jo grožis atsiskleis po mė-
nesio.

Savaitgalis Kretingos šv. Antano dienos centro lanky-
tojams buvo tarsi dar vienos Kalėdos. Aqua dizainerių 
asociacijos Lietuvoje nariai centro darbuotojams bei 
lankytojams padovanojo žuvų akvariumą. 

Gintauto Maciaus nuotr.

Šis dosnus gestas buvo ne tik do-
vana, bet ir asociacijos narių noras 
su vaikais bei suaugusiais pasida-
linti savo patirtimi, žiniomis apie 
akvariumus, jų gyventojus bei au-
galus, taip pat noras skatinti vaikų 
atsakomybę kuo nors rūpinantis. 

„Aqua dizainerių asociacijos na-
riai domisi savo sritimi ir jų tikslas 
buvo ne tik padovanoti akvariumą, 
bet ir perduoti sukauptas žinias. 
Jie norėjo sužadinti vaikų susido-
mėjimą akvariumais bei mokyti 
atsakomybės – kad vaikai suvoktų, 
jog akvariumą reikia valyti, žuveles 
prižiūrėti, laiku šerti ir panašiai“, – 
pasakojo šv. Antano dienos centro 
direktorė Margarita Lizdenytė. 

Pasidalinti savo patirtimi į šv. An-
tano dienos centrą susirinko asoci-
acijos nariai iš visos Lietuvos – Kau-
no, Vilniaus, Klaipėdos, Kuršėnų, 
taip pat ir Kretingos. 

„Aqua dizainerių asociacijos na-
riai kuria akvariumų aplinką – iš 
augalų, įvairių detalių sukuria gražų 
vaizdą. Apie visa tai, taip pat žuveles, 
jų priežiūrą ir pasakojo mūsų sve-
čiai. Kartu su prisiimta atsakomybe 
prižiūrėti akvariumą mes gavome 
ir didžiulį džiaugsmą. Akvariumas 
taip pat labai ramina. Akvariumą 
prižiūrėsime iš pradžių mes, suau-
gusieji, bet pamažu pratinsime bei 
mokysime atsakomybės ir vaikus. 
Per susitikimą su svečiais visi su-
žinojome labai daug įdomios bei 
naudingos informacijos. Asociaci-
jos nariai papasakojo, jog akvariu-

mų žuvelės būna vienišės, peštukės, 
taikiosios. Mes gavome tų ramiųjų 
bei gyvenančių būreliais“, – dova-
na bei tuo pačiu atsakinga pareiga 
džiaugėsi M. Lizdenytė. 

Šv. Antano dienos centrui pado-
vanoto akvariumo talpa – 200 litrų. 
Į jį asociacijos nariai paleido kelias 
dešimtis būriais gyvenančių žuve-
lių. Deja, ne visos išgyveno – įvyko 
natūrali gamtos atranka, ne visos 
prisitaikė prie pakitusių gyvenimo 
sąlygų. 

„Mus buvo perspėję, kad šios 
žuvelės yra aktorės – kartais mėgs-

ta apsimesti negyvomis ir išplaukti 
pilvais į viršų. Būtent tokį vaizdą 
ir pamačiau atėjusi kitą dieną po 
akvariumo sumontavimo. Iš kar-
to susisiekiau su specialistais, kū-
rusiais akvariumą. Pasirodė, kad 
žuvelės nevaidino. Tačiau džiau-

giamės išlikusiomis, tikimės, jos 
prisitaikys ir apsipras“, – viliasi M. 
Lizdenytė. 

Akvariumo dizainą asociacijos 
nariai kūrė keletą valandų, stebint 
centro lankytojams. 

„Idėją jie jau buvo sugalvoję, 

reikėjo ją įgyvendinti. Specialistai 
dėliojo akmenis, sodino augalus. 
Tai truko kelias valandas. Tikra-
sis akvariumo grožis atsiskleis po 
mėnesio – kai augalai bus prigiję ir 
sužaliavę, kai žuvytės bus prisitai-
kiusios ir kitaip jausis. Mums sakė, 

kad jos lyg šuniukai – pavadintos 
atplaukia pavalgyti. Tarp mūsų 
svečių buvo ir kretingiškių, kurie 
mielai, sakė, padės, užsuks į centrą 
akvariumo apžiūrėti, mūsų pakon-
sultuoti, pamokyti“, – sakė M. Liz-
denytė. 

Jubiliejui skirtoje parodoje – ir Kretingos tautodailininkų darbai
Praėjusią savaitę Lietuvos nacionalinio muziejaus Naujajame arsenale atidaryta paroda „Lietuvos tautodailininkų sąjungai – 50“. Paroda 

pažymi tautodailininkų bendrijos jubiliejų, parodo aktyvią veiklą puoselėjant liaudies meną, saugant tautinės kultūros savitumą. 

Lietuvos tautodailininkų są-
jungos pradžia – 1966 metų 
kovo 1 dieną įkurta Liaudies 
meno draugija, kuri 1990 m. 
buvo pavadinta dabartiniu pa-
vadinimu (sutrumpintai – LTS). 
Ji buria kūrybiškus, sumanius, 
dažnai ne vienu talentu apdova-
notus žmones, kuriuos skatina 
kurti, domėtis tautos meniniu 
palikimu, gilintis į tradicijas ir 
ieškoti naujų išraiškos būdų, or-
ganizuoja parodas, leidžia kny-
gas, katalogus. Regioniniuose 
Kauno, Dzūkijos, Žemaitijos, 
Telšių, Šiaulių, Panevėžio sky-
riuose šiuo metu yra per 2 tūks-
tančius liaudies meistrų. Dau-
gumai suteiktas meno kūrėjo 
statusas, tautinio paveldo žen-
klu pažymėti jų darbai ekspo-
nuojami parodose Lietuvoje ir 
užsienyje; iš jų patirties ir ama-
to meistrystės mokosi kūrybinį 
kelią pradedantys jaunieji tauto-
dailininkai.

Ši jubiliejinė paroda yra tar-
si ataskaita, padedanti įvardyti 

kūrybos kryptis ir požymius, 
apžvelgti autorius ir žanrus. 
Eksponuojami kūriniai, kuriuos 
ekspertų komisijos atrinko re-
gioninėse parodose. Šalia – ke-

liolika iš LTS parodinio fondo 
paimtų kūrinių, kurie primena 
buvusius talentingus kūrėjus 
– Stanislovą Riaubą, Moniką 
Bičiūnienę, Joną Ignotą, Ipo-

litą Užkurnį, Juozą Lukauską, 
Alfonsą Skiesgilą, Povilą Papšį, 
Zigmą Janušaitį ar Valdį Listo-
padskį.

Parodoje eksponuojami vaiz-
duojamosios, taikomosios ir pa-
protinės dailės kūriniai. Didelė 
dalis kūrinių atspindi vaizduo-
jamąją dailę – tapybą, skulptū-
rą, grafiką. Tapybos darbai žavi 
temų įvairove, spalvų deriniais, 
kompozicija. Vyrauja peizažo 
žanras, kuriame perteikiamas 
Lietuvos gamtos grožis įvairiais 
metų laikais. Mėgiami tradi-
cinio kaimo vaizdai, kasdie-
nio gyvenimo ir kalendorinių 
švenčių scenas papildo istorine 
ar mitologine tema nutapyti 
paveikslai, natiurmortai. Skulp-
tūroje pastebima pusiausvyra 
tarp sakralinio ir pasaulietinio 
turinio. Įvairėja religinių skulp-
tūrų siužetai, atsiranda savitų 
interpretacijų. Vyrauja apvalioji 
skulptūra, eksponuojami ir keli 
bareljefinės drožybos pavyz-
džiai. Kartu su medžio skulptū-

romis eksponuojami ir akmens 
plastikos kūriniai. Liaudiškas 
kalvystės tradicijas atspindi ge-
ležiniai kryžiai, iki šiol išlikę ne-
atskiriama medinių liaudies pa-
minklų dalimi. Medžio raižiniai 
ir keletas linoraižinių religine ir 
pasaulietine tematika atstovauja 
liaudies grafikai. Juose plonu, 
lengvu linijiniu piešiniu sukurti 
mitologiniai vaizdiniai, gyvybės 
medis, dangaus šviesulių sim-
boliai. Kartu eksponuojami ir 
kūrybos charakteriu raižiniams 
artimi popieriaus karpiniai. Juo-
se dominuoja liaudies dainų, 
gamtos, kalendorinių švenčių 
motyvai.

Taikomosios dailės kūri-
niai sukurti iš tradicinių me-
džiagų – medžio, lino, vilnos, 
molio, geležies, gintaro, odos. 
Dauguma jų kūrybiškai pritai-
kyti šiandieniniam vartotojui. 
Rankšluostinės, dėžutės, prie-
verpstės tradicinių formų, puoš-
tos tradicinėmis technikomis ir 
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