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S. Jankausko darbuose - 
moterys kaip mistinės būtybės

Ketvirtadienį P. Višinskio viešo
jo je  bibliotekoje šiaulietis fotogra
fas, tapytojas Saulius Jankauskas 
atidarė savo darbų parodą „Didžioji 
M, arba Angelų virsmas", Pagrindi
nis parodoje esančių darbų tikslas -  
atskleisti moterį kitaip. Viena -  kas
dienybėje esanti rutiniška moteris, 
o visai kas kita dailiąsias lyties ats
toves paversti deivėmis, angelais ir 
demonais.

Pasak fotografo, žurnalisto Gedi
mino Beržinio, S. Jankauskas -  tai 
žmogus, norintis ir turintis, ką pa
sakyti. Jis sugeba mintis pasakyti 
savaip ir turi savitą stilių. Tai subren
dęs menininkas, kuris žinomas ne tik 
kaip fotografas, bet ir tapytojas.

Iš viso bibliotekoje eksponuoja
mos 35 drobės, kurias S. Jankauskas 
kūrė nuo 2012 m. Iš pirmo žvilgsnio 
atrodytų, jo s  visi darbai- fotogra

fijos, bet ne -  tai tapybos darbai. 
Nuotraukoms pozavo šiaulietės, o 
S. Jankauskas teptuku jas pavertė 
deivėmis, angelais ir demonais. Au
torius sako, jo g  šios drobės -  vieneti
niai darbai, tačiau teoriškai įmanoma 
padaryti reprodukciją. Taigi fotota- 
pybos darbuose pozavusios moterys 
galėtų įsigyti kūrinį, tačiau kol kas nė 
viena tokio noro nepareiškė.

Kodėl darbai eksponuojami bibli
otekoje? S. Jankausko pasirinkimas 
turi aiškų tikslą -  kad daugiau žmo
nių pamatytų fototapybos kūrinius. 
Vis labiau populiarėjančios kameri
nės parodos iš ties turi didžiulį pliu
są -  pavyzdžiui, atėję į biblioteką 
paskaityti ar pasiimti knygų, žmonės 
tuo pačiu pamato eksponuojamas 
parodas.
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