
DETALĖS: Mirioramos viduje pritvirtintos dvi medinės lazdelės.
Ant medinių lazdelių tvirtinamas popierius -  nupieštas pasakojimas.

KŪRĖJAS: Dailininkas Marius Jonutis gamina mirioramas.

Mirioramos paslaptis -  langas į knygų pasaulį
„Viskas, kas panašu į teliką -  vaikams yra įdomu", -  
sako dailininkas Marius Jonutis, Šiaulių apskrities 
Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje vykusiame 
seminare „Įtraukiantis skaitymas su mirioramomis".
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Spalvingos dėžės paslaptis
Vakar rytą į biblioteką iš au

tomobilio savo gamintas mirio
ramas nešė dailininkas Marius 
Jonutis.

Suneštas tris dėžes atsargiai 
sudėliojo ant stalo konferenci
jų  salėje, kur apie tokį meninį

skaitymo būdą buvo pakviestas 
skaityti seminarą apskrities bib
liotekininkams.

„Pirmą kartą tokį dalyką darau, 
tai nežinau, ką dabar daryti", -  
kukliai šypsodamasis prabilo kū
rėjas, atsistojęs prieš auditoriją.

Prieš trejus metus, kai pirmą 
kartą išgirdo žodį „miriorama", 
neįsivaizdavo, ką tai reiškia.

„Tai -  daug vaizdų. Senovėje 
kaimo mugėse rodydavo vaikams

įvairias istorijas tokiose dėžėse. 
Tai įdomu, ją  gali pasidaryti kiek
vienas iš medienos, kartono, tai 
savotiškas ekranas ir filmas, kurį 
mes su vaikais nupiešiame ir žiū
rime", -  pasakojo dailininkas.

Skirtingos konstrukcijos
Mirioramomis M. Jonutį susi

domėti paskatino „Lėlės" teatro 
režisierius Rimas Driežis. Jis sta
tė spektaklį „Aukso obelėlė, vyno 
šulinėlis" ir pakvietė M. Jonutį 
būti dailininku. 2012 metais šis 
spektaklis pripažintas geriausiu 
lėlių teatro spektakliu ir visa kū
rybinė komanda buvo apdovano
ta „Auksiniu scenos kryžiumi".

„Jiems labai rūpi visos senosios 
technologijos. Spektakliui buvo 
pagamintos kokios

dai: vieni iš apačios į viršų, kiti iš 
kairės į dešinę.

Trečiąją dėžę, autorius pavadi
no skirta egoistams, kurie pasaką 
nori žiūrėti vieni. Pro akutę gali 
stebėti apšviestą vaizdą, esantį 
dėžės viduje.

„Kiek laiko reikia pagaminti 
tokią dėžę? Per daug. Nėra pats 
įdomiausias dalykas daryti dėžę. 
Norisi piešti paveikslą, parodyti 
savo sielos virpesius. Bet darau 
dėžes, skirtingas, tokios pat ne
bemoku padaryti", -  sakė meni
ninkas.

Dailininkais tampa ir vaikai
Dailininkas pasakoja, jog rašy

tojo Prano Mašioto sukakčiai pa
minėti pagamino medinę dėžę, 

kurioje apsigy-
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mų dėžės, aš jas 
tik dekoravau.

Vėliau gaminti 
dėžes ėmiau pats.
Po šio spektaklio 
su Rimu tapome 
lyg k la jo jan ty s  
mirioramų muzi
kantai", -  šypso
damasis vardijo, 
kuriuose miestuose dailininkas 
jau lankėsi.

M. Jonutis rodė skirtingas mi
rioramų dėžes. Dureles atvėrus 
matėsi ant popieriaus nupieštos 
iliustracijos, o sukant virš dėžės 
įtaisytas rankenėles keitėsi ir vaiz-


