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Šiaulių apskrities Povilo Vi
šinskio viešojoje bibliotekoje 
Meno ir m uzikos skyriuje atida
ryta Šiaulių G egužių progim na
zijos kuriančių m okytojų kūry
bos darbų paroda „M ozaika II“ . 
Iš viso pristatyta 18 pedagogų 
kūrybos darbų. Visi skirtingi, 
tačiau nepaprastai įdomūs, ska
tinantys atverti jausm us.

^  D ailininkė, parodos kuratorė 
Vita Žabarauskaitė sakė, kad 
džiaugiasi savo bendradarbių, 
bendražygių darbais ir viliasi, 
jog  paroda bus tradicinė.

„M an atrodo, kad švenčių 
reikia ne tik  m okyklai, šven
čių reikia ir mums. Mes turim e 
savo pavyzdžiu rodyti vaikam s, 
kaip mylime dailę, meną. Kad 
galime ne tik vesti pam okas, 
kuruoti jų  projektus, bet ir kurti 
patys", -  kalbėjo dailininkė.

Jai antrino ir G egužių pro
gim nazijos direktorė Silvija 
Baranauskienė: „Gyvename di
deliam e veiksme. Turbūt visi 
pajaučiam e, kaip diena veja 
dieną, savaitė -  savaitę. Džiugu, 
kad galim e stabtelėti ir per savo 
kuriamus darbus, geriau pažinti 
vieni kitus, susivienyti."

Ragina džiaugtis gyvenimu
Darbų autorės taip pat džiau

gėsi galėdam os pristatyti savo 
kūrinius. K iekviena jų  išsam iau 
papasakojo apie savo sukurtą 
darbą. A tskleidė, iš kur semiasi 
idėjų, ir pasidalijo savo m inti
mis apie kūrybą.

Etikos m okytoja Ilona Zazie- 
nė papasakojo, kad per pam o
kas daug dėmesio skyrė kaim ui, 
etnografijai. Anot jos, vykusios 
diskusijos sukėlė daug filoso
finių apm ąstym ų, įžvalgų apie 
m ūsų ištakas. Pasirodo, daugu
ma vaikų, je igu  galėtų, gyventų 
kaime.

„Kai nuoširdžiai išsikalbi,

paaiškėja, kad mes visi sielos 
kertelėje turime norą priartėti 
prie gam tos. Taip ir man idėja 
fotografuoti kaim ą kilo spon
taniškai. Tiesiog prabundi rytą, 
pam atai nuostabų rūką ir negali 
to neįam žinti. Reikia džiaugtis 
gyvenim u, kiekviena diena bei 
tuo dalytis su kitais", -  atviravo 
I. Zazienė.

L ietuvių kalbos m okytoja 
Silvija Baranauskienė savo pa
veiksluose siekė pavaizduoti 
ypatingas pasaulio vietas.

„Piešdam a mandalas visada 
žinau, ką  noriu pasakyti. Tačiau 
kaip ir kokiom is formomis, ko
kiais sim boliais tai pavyks pa
daryti, nežinoma. P iešiant m an
dalas labai svarbu įcentruoti tai, 
kas norim oje išreikšti m intyje 
yra svarbiausia. M andala turi 
turėti centrą, būti griežtai api
brėžta geom etriškai", -  paaiški
no S. Baranauskienė.

Ragina neslėpti emocijų
Tuo tarpu pedagogė Regina 

Rudienė piešdam a vadovaujasi 
jausm ais: „Dirbu m oteriška-
mė kolektyve, todėl stengiuosi 
pastebėti ir įam žinti kiekvieną 
emociją, gyvenim išką situaciją. 
M ane inspiruoja nuotaikos, ne 
konkretus žmogus, bet jo  bū
sena. Pavyzdžiui, visi galvoja, 
kad šiame paveiksle pavaizduo

tas angelas, bet tai ne angelas. 
Tai m okytoja, kuri ar dieną, ar 
naktį kaip ant sparnų lekia į dar
bą. Dalijasi savo gerom is m inti
mis ir idėjom is."

N ijolė B artkevičienė paste
bėjo, kad pasaulyje per daug 
šaltų jausm ų. Todėl siekdama 
bent šiek  tiek tai pakeisti, a tsi
duoda spalvų verpetui.

„M an atrodo, kad pasaulyje 
svarbiausia jausm ai. Š iuolaiki
nis žm ogus pernelyg įjunkęs į 
inform acines technologijas ir 
nebem oka parodyti, ką iš tiesų 
jaučia. Viešoje erdvėje net „at
siprašau" ar „prašau" užm irš
ta pasakyti. Todėl semdamasi 
idėjų iš m ūsų planetos, gamtos, 
stengiuosi pavaizduoti papras
tus dalykus, kurie kartais sušil
do", -  sakė pedagogė.

Iš visų kūrinių itin išsiskyrė 
Danos K ulikauskienės statulė
lė. „Tai dovana sūnui, gražaus 
jubiliejaus proga. Šiuo darbeliu 
norėjau pasakyti, kad tėveliais 
negim stam a, bet tam pam a", -  
pabrėžė mokytoja.

Susimąstyti skatino dailininkės 
Vitos Žabarauskaitės tapybos dar
bai. į,Tai Barbora Žagarietė -  sakė 
ji. -  Mano močiutė, tėvas iš šio 
krašto. Paskutiniu metu, važiuoju 
tai į metines, tai į laidotuves. Atro
do, jog prie manęs prilipo Barboros 
Žagarietės siela. Todėl negalėjau 
viso to nepavaizduoti. Tarsi tokiu 
būdu jai ar savo senelių, prosenelių 
kraštui atiduodu duoklę."


