
Amerikos cento kūrėjo vardas 
grįžta į Šiaulius
Ketvirtadienį Šiaulių 
apskrities Povilo Višinskio 
bibliotekoje vyko 
skulptoriaus litvako Victor 
David Brenner, kilusio 
iš Šiaulių, darbų prista- 
tymas-diskusija, skirta 
jo  145-osioms gimimo  
metinėms. Pristatytos idėjos, 
kaip mieste įprasminti 
skulptoriaus atminimą.

Živilė KAVALIAUSKAITĖ
zivile@skrastas.lt

Įamžinimo akcentai

Tarp renginio svečių ir p ranešėjų  
buvo N acionalinio M. K. Č iurlionio 
dailės muziejaus direktorius Osvaldas 
Daugelis, šio m uziejaus Num izm ati
kos skyriaus vedėjas Ignas Narbutas, 
Vilniaus valstybinio Gaono muziejaus 
direktorius, rašytojas Markas Zingeris, 
rabinas iš Rygos Kalev Krelinas.

V. D. B renner labiausiai išgarsėjo 
dėl 1907 m etais sukurto prezidento 
Abraomo Linkolno atvaizdo, panau 
doto vadinam ajam  Linkolno 1 centui, 
nukaldintam  1909 metais, m inint JAV 
prezidento gimimo 100-ąsias metines. 
V. D. Brenner sukurtas A. Linkolno a t
vaizdas ant 1 JAV cento nom inalo m o
netų  kaldinam as iki šiol.

M. Zingerio pastebėjim u, je i pra- 
p lė s tu m e  a tm in tį, a p s iv e rs tų  fo r
m uluotė: ne ką mums davė Vakarų 
civilizacija, o ką mes davėm e Vaka
rų  civilizacijai. Jis prim inė, kad V. D. 
Brenner sukurta  1 cento m oneta yra 
Marse, tad  galim a teigti, jog  pirm asis

Giedriaus BARANAUSKO nu.

MODERATORIUS: Diskusiją, skirtą Victor David Brenner 145-osioms gimimo metinėms,
moderavo kultūrologas Jonas Nekrašius.

menininko kūrinys kitoje planetoje yra 
litvako šiauliečio.

Šiaulių universiteto profesorius, dai
lininkas Vaidotas Janulis pristatė dvi
kalbės atm inim o lentos, skirtos V. D. 
Brenner, vizualizaciją. Šis skulptoriaus 
įamžinimas Šiauliuose galėtų atsirasti 
ant dabartinio Šiaulių banko pastato: 
1921-1941 metais šiame pastate veikė 
Lietuvos žydų liaudies bankas.

D izaineris, kraštotyrininkas Vilius 
P u ronas b ib lio tek a i pad o v an o jo  1 
cento skulptūros m aketą. Dizaineris 
paragino bent įsivaizduoti, kokiu milži
nišku skaičiumi yra tiražuota ši m one
ta, tad skulptūra būtų  įdomi turistam s 
ir „Šiauliai tap tų  pasaulio centru". Jo 
teigimu, nužudyti šią idėją -  „nusikal
timas galaktikai". Vasaros pabaigoje 
skulptūra jau  tu rėtų  būti baigta.

Ekslibrisus, skirtus V. D. Brenner, 
sukūrė Šiaulių Jovaro progimnazijos 
dailės m okytoja Lolita Putram entie- 
nė-Braza.

Nukelta į 11 psl.

IDĖJA: Dizaineris Vilius 
Puronas j diskusiją 
atsinešė 1 cento 
skulptūros maketą.

MONETA: 1909 
metų vieno cento 
moneta su A. Linkolno 
portretu ir V. D. Brenner 
parašu (vario lydinys, 
štampavimas).
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Atkelta iš 2 psl.

Aukso fondas

Vienos dienos parodai o r i 
ginalius V. D. Brenner darbus 
paskolino Nacionalinis M. K. 
Čiurlionio dailės muziejus.

Į Lietuvą V. D. Brenner kūri
niai pateko per JAV gyvenusį 
išeivijos lietuvį num izm atą ir 
kolekcininką Aleksandrą My
kolą Račkų (1893-1965), ku
riam  pavyko surinkti apie 30 
g e riau s ių  sk u lp to riau s  pla- 
kečių ir m edalių rinkinį. Nuo 
1936 m etų V. D. Brenner kūri
niai saugomi Nacionalinio M. 
K. Čiurlionio dailės muziejaus 
Numizmatikos skyriuje. A. M. 
Račkaus rinkinys pirm ą kar
tą  visuomenei buvo parodytas 
1991 metais.

Pasak  N um izm atikos sky
riaus vedėjo I. Narbuto, muzie
juje saugoma apie 20 m edalių 
ir plakečių, rinkinys priklauso 
muziejaus aukso fondui. „Tai
-  dailininkas, reprezentuojan
tis Lietuvą pasaulyje. Šiandien 
jis laikomas pačiu įtakingiau
siu Amerikos m edalių kūrėju. 
Tarp Amerikos kolekcininkų jo 
kūryba labai populiari", -  sakė 
I. Narbutas.

Š iuo m etu  b ib lio tek o s  II 
aukšto galerijoje galim a pa
m atyti V. D. Brenner plakečių 
ir m edalių rinkinio reproduk
cijų parodą.

Diskusijos moderatorius kul
tūrologas Jonas Nekrašius V. 
D. Brenner istorija susidomėjo 
prieš septynerius metus.

„Mane . žavi menininkai, ku
rie m oka atskleisti įvairių ša_ 
lių kultūrą ir joje surasti savo 
terpę. Jis keliavo po Europą, 
parodose buvo kosmopolitas -  
platesnių pažiūrų menininkas",
-  sakė kultūrologas.

J. Nekrašius po diskusijos 
įžvelgė „gražių  tendencijų", 
kad m iestas a tran d a  tai, ko 
trūko: „Meninės išminties, kad 
kūrėjas gali daugiau negu poli
tikas." Jo teigimu, dabar svar
bu sukurti film ą, televizijos 
laidą apie V. D. Brenner.

Pasak Amerikos skaityklos, 
koord inatorės Romos Baris- 
taitės, skaitykla skatina idė
jas, susijusias su V. D. Brenner 
įamžinimu jo gimtajame mies
te, bei galėtų prisidėti organi
zuojan t istorinės m edžiagos 
bei kūrybinio palikim o ty ri
mus, kuriuos reikėtų atlikti už 
Atlanto, pavyzdžiui, Niujorke.



PRANEŠĖJAS: Nacionalinio 
Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio dailės muziejaus 
Numizmatikos skyriaus vedėjas 
Ignas Narbutas pristatė Victor 
David Brenner biografiją.


