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„Kaip skamba spalvos”
2007 m.
„O virš tų krantų, virš to mylimo Nemuno dangus toks skaistus, švelnus, toks lietuviškas – žiūri žiūri ir
negali atsižiūrėti. Tuomet širdis smarkiau pradeda plakti, o siela nudžiugus himną pradeda giedoti Tam, kurs tėvynę
tau davė Lietuvą. “ ( M.K.Čiurlionis)
Spalvų giesmę Kauno „Varpo” gimnazijoje pradėjome 1993 – ųjų rudenį nuo dailininkės M.
Mildažytės – Kulikauskienės akvarelės darbų parodos. Tąkart dar nežinojome, kaip vadinsime savo gimnazijos
paveikslų galeriją. Nežinojome, ar dažnai rengsime parodas, kas eksponuos darbus, kas lankys jas, domėsis dailės
darbais. Mes tik džiaugėmės, kad gimnazijos erdvę papuošėme meno kūriniais, kuriuose dailininkė užfiksavo
betarpiškus gamtos įspūdžius, nuoširdžiai, spalvingai išliejo meilės gimtajam kraštui temą. 1993 – ųjų spalio 27 d.
mokiniai, mokytojai ir gimnazijos vadovai – visi, kurie buvome susirinkę į parodos atidarymo šventę, jautėme
dailininkės M. Mildažytės – Kulikauskienės šilumą, nuoširdumą, mokėjimą bendrauti su įvairaus amžiaus žmonėmis.
Kiek daug gali žmogaus nuoširdumas, atvira siela gerumui – ji skatina eiti, kurti, ieškoti. Dailininkę Mildą sutikau
atsitiktinai, ieškodama muziejuje informacijos apie M. K. Čiurlionį. Tąkart išsikalbėjome, dailininkė pasiūlė rengti
parodas gimnazijoje. Po to dar daug kartų dailininkė skyrė dėmesį mūsų gimnazijos bendruomenei – dalyvavo
renginiuose, suruošė savo tapybos darbų parodas, bendravo su mokiniais, suteikė daug informacijos apie dailininkus,
kuriuos galima kviesti eksponuoti savo kūrybinius darbus. Dailininkė Milda parodė meninio kelio kryptį, kuriuo
einant gali suteikti daug džiaugsmo kitiems. Ir aš ėjau, man patiko bendrauti su dailininkais ir ypač su vyresniosios
kartos žmonėmis, nes jie savyje saugo tokius dvasinių vertybių lobius, kurių niekur kitur nerasi.
Ypatingą dėkingumą jaučiame dailininkei Sofijai Juknienei. Ji surengė dvi parodas mūsų gimnazijoje,
dalyvavo renginiuose, ne kartą priėmė mus ir mūsų svečius savo dirbtuvėse. Kelias parodas gimnazijoje surengė
Vytautas Lagunavičius, padėjo organizuoti ir kai kuriuos renginius. Daugelis gimnazijos bendruomenės narių įsigijo
dailininko darbų.
Tikriausiai mokiniai nepažintų dailininkų: V. Povilaičio, E. Jaudegytės, R. Ropytės, I. Aukštikalnytės,
A. Šakalio, R. Kišonienės, S. Rickevičiūtės, Č. Banio, V. Slavinsko, A. Palevičiaus, A. Kostkevičiaus, J. Juselio, R.
Majausko , jų tapybos ir akvarelės darbų. Reikia pripažinti, vaikai, o gal ir mokytojai ,individualiai retai aplanko
miesto parodų sales. O čia, gimnazijos paveikslų galerijoje viskas vietoje, čia dailės kūrinys ateina iki žmogaus, iki jo
širdies, jo sielos gelmių ir gaivina, suteikia atilsį nuo dienos darbų, skatina dalyvauti kūrybiniame procese, ieškoti
savo kelio, savo spalvos, savo giesmės.
Gimnazijos paveikslų galerijoje savo darbus eksponavo ir jauni kūrėjai: M. Paliukas, R. Milukas, Agnė,
S. Paliukas, G. Balkevičius. Įdomūs vaikams buvo grafikės J. Rekevičiūtės darbai, V. Sakalausko kompiuterinė
grafika. Susipažinome su batikos darbais (N. Jurkuvienė, D. Kemežienė, D. Kablienė, I. Lukošienė), tekstilės darbais,
gobelenais ( D. Kerpauskienė, M. Janulienė). O kokie nuoširdūs buvo kūrybiniai susitikimai su tautodailininkais. Jie
taip nuostabiai, taip gražiai, taip kūrybingai ir išradingai moka „būti” šioje žemėje. Savo darbus eksponavo
tautodailininkai: V. Juškevičius, G. Luckutė – Bukienė, J. Sorokienė, V. Apalainienė, B. Večkienė, I. Krulickienė, A.
Žiupsnytė.
Gimnazijos galerijos spalvų giesmėje suskambo ir mūsų gimnazijos mokytojų – kūrėjų darbai. Savo tapybą ir
akvareles kelis kartus eksponavo dailės mokytojas metodininkas menotyrininkas Malvydas Sakalauskas. Batikos
darbais galerijos erdvę puošė technologijų mokytojos, tautodailininkės Daivos Kemežienės ir mokytojos
metodininkės, tautodailininkės Idos Lukošienės darbai. Dailininko teptukas pakluso keramikos būrelio vadovės
Daivos Kablienės rankai. Ji paruošė tapybos ir batikos darbų parodas. Subtilų floristinių paveikslų grožį atskleidė
bibliotekos darbuotoja Irena Jadkauskienė. Savo tapybos darbus eksponavo buvęs gimnazijos lietuvių kalbos
mokytojas R. Klibavičius. Džiaugiamės buvusios mūsų gimnazijos anglų kalbos mokytojos Solveigos Stankevičiūtės
grafikos ir meninės fotografijos darbais. Didžiuojamės dailininkės, mūsų gimnazijos dailės studijos vadovės Violetos
Juodzevičienės tapybos darbais, eksponuotais mūsų galerijoje.
Keturiolika metų paroda keitė parodą. Vis kiti vardai, vis kiti dailės darbai, kita technika, kitos mintys,
jausmai, kita spalvų muzika. 45 dailininkų vardai, 65 dailės darbų parodos leido skambėti Kauno „Varpo” gimnazijos
paveikslų galerijai „Spalvų giesmė”.
Ačiū už nuostabią spalvų muziką !
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