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DINAMINES SISTEMOS

AKAI). KAZIMIERAS RAGULSKIS

Ne žmogus technikai, 
bet technika žmogui

Žmogus išrado ratą, bet ir pats gali atsirasti rate. Ratai jį veža, suka mašinas, bet 
žmogus gali patekti po ratais... ar visą gyvenimą suktis aplinkui ratu.

Šiuolaikinės žmonijos stebėtojai ne be reikalo teigia, kad technikos srityje „pažan
gios” tautos yra linkusios jai pačiai pasijungti, kai visas dėmesys - produktų gamybai, o 
visas atpildas - beatodairiškas gaminių naudojimas savo patogumui. Tada žmonės tam
pa didelės socialinės sistemos mažais sraigteliais. Kai dvasia ignoruojama, žmonių oru
mas žiauriai nukenčia: didžiausia žala jiems patiems (prisimintinas prof. Antano Paš- 
kaus straipsnis „Šio amžiaus veidas” Draugo kultūriniame priede, 2002 05 04, 1 psl.).

* * *

Ne technika, bet žmogus yra stebuklas - sugebantis gamtos jėgas sumaniai pajungti 
savo ir kitų gerovei. Bet jis išmintingas tik tada, kai pats lieka virš mašinos, o ne po ja.

Akademikas Kazimieras Ragulskis yra vienas sumaniausių ir išmintingiausių Lietu
vos mokslininkų. Jis įkūnija tą žmogaus stebuklingumo tiesą. Jis visų pirma yra asme
nybė - besirūpinąs pačios Lietuvos gerove, visokeriopa jos pažanga, ypač tautai tarnau
jančios jaunosios mokslininkų kartos tobulėjimu.

Kęstutis A Trimakas
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Šio priedo puslapiuose...
Atvaizde: technikas elektros srovę gaminančios elektromagnetinės jėgainės rate (1 psl.).

Prašome susipažinti su pasaulinio masto Lietuvos mokslininku akademiku Kazimie
ru Ragulskiu, jo išradimais, jo mokykla ir jo rūpesčiais Lietuvos pažanga (1 ir 2 psl.).

Pabaltijo archeologu rūpesčiai ir atradimai (2 psl.), Eglės Juodvalkės poezija (3 
psl.), grafiko Vytauto Igno kūryba (3 psl.), V. Kisarausko ansambliažai (4 psl.), iš
spausdinta Gintauto Iešmanto poema apie Romą Kalantą (4 psl.).

Dinaminės sistemos yra ak
tyvios. Tai sistemos, į kurias 
iš išorės ateina energijos srau
tas ir jų viduje vyksta energi
jos disipacija bei transforma
vimas. Dinaminių sistemų 
svarbiausia savybė yra savior- 
ganizacija — tai yra organi
zuotų struktūrų, judesio tra
jektorijų ir dėsnių susidary
mas. Saviorganizacija yra ben
dra savybė fizinėms, chemi
nėms biologinėms ir net visuo
menės socialinėms sistemoms.

Chemijos mokslas tapo fun
damentalus XX a. pradžioje 
kartu su kvantinės mechani
kos dėsnių atskleidimu. Per 
cheminius procesus, kurių 
metu chaosas virsta organi
zuota tvarkinga struktūra, 
yra sukuriamos naujos me
džiagos. Atskleisti cheminių 
procesų metu vykstą labai 
trumpalaikiai spartūs kohe- 
rentiniai banginiai procesai. 
Susidaro realios galimybės 
kurti naujas medžiagas su iš 
anksto numatytomis savy
bėmis, tam reikalui panaudo
jant tų bangų paketų fazių 
valdymą.

Biologiniai procesai yra bio
cheminių osciliatorių-vibrato- 
rių funkcionavimo rezultatas. 
Sąveikaujančių osciliatorių 
kai kurie režimai yra mirtis. 
Tai įvyksta šuoliais pereinant 
nuo tvarkingos organizuotos 
struktūros į chaosą, naujų 
dažnių susidarymą, modulia
ciją. Pavyzdžiui, smegenų neu
ronų biocheminiai ir elektri
niai procesai normaliai yra 
sinchronizuoti, o ligos atveju 
įvyksta desinchronizacija, 
chaosas.

Fizinių, cheminių ir biologi
nių sistemų įvairovė yra ne
paprastai didelė. Tačiau 
vykstą organizuotų tvarkingų 
struktūrų susidarymo proce
sai artimi toms sistemoms, ne
priklausomai nuo jų prigim
ties. Nors atskirų sistemų 
elementai yra labai sudėtin
gos vidinės struktūros, tačiau 
dažnai saviorganizacija vyks
ta makrostruktūriniu lygiu 
ir tai nagrinėti galima apsiri
bojant nedideliu laisvės laips
nių skaičiumi.

Beveik prieš tris dešimt
mečius mokslininkas Haken 
saviorganizacijos procesus pa
vadino sinergetika, tai yra 
bendru veikimu. Jau dabar si
nergetika, chaoso teorija lei
džia paaiškinti daug sudėtin
gų reiškinių, prognozuoti tech
nikos ir net gamtos avarijas. 
Čia dinaminių sistemų tyri
nėtojams yra plačios perspek
tyvos.

Dinaminėse sistemose susi
duriama su virpesiais ir ban
gomis. Virpesių reiškiniai ir jų 
tyrimo metodai yra vieni iš 
bendriausių ir svarbiausių.

Virpesių ir bangų procesai 
yra apibūdinami daugeliu cha
rakteristikų ir kriterijų, kurie 
plačiai nagrinėjami determi
nuotų, atsitiktinių ir chaoti- 
nių procesų teorijoje, sistemų 
atpažinime, diagnostikoje, op
timizavime.

Virpančios dinaminės siste
mos turi įdomias savybes, 
kaip rezonansas, fazių per
stūmimas, procesų sustiprini
mas, susilpninimas ir trans
formacijas. Svarbūs todėl ne
tiesiniai reiškiniai, kaip dau
giareikšmiai režimai, chaosas, 
įvairūs saviorganizacijos efek
tai. Tie efektai konkrečių tipų 
sistemose sukuria įvairias, tie
siog paradoksalias savybes. 
Tų efektų ir savybių atskleidi
mas yra svarbios mokslo ir 
praktikos problemos.

Ištisos šiuolaikinės techni
kos sritys yra pagrįstos vir
pančių procesų panaudojimu. 
Ir tai vis plinta. Techniniai 
įrengimai ir technologiniai 
procesai, kurių veikimas pa
grįstas virpesiais, daro revo
liucinius šuolius.

Mechaninės sistemos, susi
jusios su virpesiais, sparčiai 
vystosi, kuriamos naujo tipo 
sistemos. Intensyviai plečiasi 
mechaninių sistemų gabaritai 
į mažąją ir didžiąją puses. 
Žmonijos sąlygų pagerinimui 
žemėje ir įsisavinant kosmosą 
teks į didžiąją pusę kurti sis
temas, matuojamas šimtais

Šis akad. K. Ragulskio 
pranešimas buvo 
skaitytas 
jo gyvenimo 
75-ųjų metų
jubiliejinėje konferencijoje.

metų, kilometrais. Taipogi sis
temos sparčiai vystosi į ma
žąją ir didžiąją pusę pagal 
greičius, smarkiai didėja tiks
lumas, reguliuojant judesių 
trajektorijas ir dėsnius, pozi- 
cionuojant sistemas erdvėje. 
Pastaruoju metu prasidėjo 
nepaprastas protrūkis mik- 
romechanikoje. Kūrimo stadi
joje mikromašinos ir mikroro- 
botai, kurie sudaromi iš 
mechaninių blokų su elektro
nikos įtaisais. Sujungus to
kius blokus į kompleksus, bus 
galima sukurti įvairiausias 
mikromašinas ir mikrorobo- 
tus, kurių gabaritai matuoja
mi mikronų dešimtosiomis, 
šimtosiomis dalimis, net iki 
molekulių dydžio. Pasaulio ek
spertai mano, kad per arti
miausius tris dešimtmečius

mikromechanika bus vedanti 
kryptis. XXI amžiuje tos siste
mos užims svarbiausius vaid
menis gamybinėje ir negamy
binėse sferose, medicinoje. 
Siekiant spartinti mikro ir su- 
permakro sistemų raidą, teks 
atlikti daug fundamentinių ir 
taikomųjų tyrimų įvairių sri
čių specialistams.

Lietuva taps svarbiu jungia
muoju tiltu aukšto mokslinio 
imlumo technologijų ir techni
kos kūrimo grandinėje. Ji su
sideda iš 4 dalių: fundamenti
niai mokslai, technikos moks- 
lai-inžinerinė veikla — gamy
ba. Didžiausias efektas yra 
gaunamas tuo atveju, kai visų 
grandies elementų pirminės 
kryptys sutampa ir dirba su
tartinai siekdamos bendro 
tikslo.

Į kokias pirmines kryptis 
reikia orientuotis? Tenka at
sižvelgti į gamybos technologi
jas. Jos skirstomos į tris gru
pes: pirma grupė — tai aukšto 
mokslinio imlumo technolo
gijos. Čia priskiriamos aero- 
kosminė, kompiuterinė, me
dicininė, sudėtinga cheminė, 
komunikacijų, farmakologijos,

mokslinių priemonių pramo
nė.

Antra grupė — vidutinio 
mokslinio imlumo technologi
jos. Tai laivų statyba, 
antžeminis transportas, poli
merų, stiklo, akmens, spal
votųjų metalų ir lydinių pra
monė.

Trečia grupė — žemo moks
linio imlumo technologijos. 
Tai naftos perdirbimo, juodo
sios metalurgijos, lengvoji, 
medžio apdorojimo, popieriaus 
pramonė.

Šiuo metu pasaulio vadovės 
yra ne tos šalys, kurios eks
ploatuoja didelius gamtos tur
tų resursus ar kurios gamina 
daug žemės ūkio ir pramonės 
produkcijos su importinėmis 
technologijomis, o tos šalys, 
kurios yra mokslinės tech

ninės pažangos skatintojos — 
kuria aukštos kokybės, moks
lui imlias, konkurencingas 
prekes, originalias technologi
jas. Šiuo metu aukšto moksli
nio imlumo technologijose 
(aišku ir gamyboje) moksliniai 
tyrimai užima apie 50 proc., 
o prieš pusšimtį metų sudarė 
net mažiau negu negu 10 proc. 
Juk seniau vyko tik pramo
ninė, o vėliau mokslinė- 
techninė revoliucija atskirais 
retais šuoliais, o dabar moks
linė-techninė revoliucija vyks
ta labai spračiai, nuolatos, 
galima sakyti pagal geometri
nę progresiją.

Siekiant orientuotis į aukšto 
mokslinio imlumo technologi
jas, reikia ruošti atitinkamus 
aukštos kvalifikacijos specia
listus. Tam turi pasitarnauti 
matematinis modeliavimas, 
paremtas didžiule informaci
jos priemonių pažanga. Svar
bu, kad visi specialistai su 
aukštuoju išsilavinimu būtų 
įvaldę matematinį modelia
vimą. Tikslinga aukštosiose 
mokyklose sukurti matemati
nio modeliavimo centrus, ku
rie taptų pagrindine baze

„Lietuva taps svarbiu 
jungiamuoju tiltu 
aukšto mokslinio imlumo 
technologijų ir technikos 
kūrimo grandinėje”.

Kazimieras Ragulskis

vystant mokslą bei mokymo 
procesą visose srityse. Reikia 
smarkiai plėsti fundamentinį 
mokslą, matematinio modelia
vimo, kompiuterizacijos ir, in
formatikos specialistų ruoši
mą, mažinti neperspektyvių 
specialistų ruošimo skaičių.

Lietuvoje reikia orientuotis 
tik į nedaugelio fundamenti
nių mokslo krypčių plėtrą, nes 
net ir šiandien didžiulė Rusija 
mano, kad visame fundamen
tinių mokslų spektre neįma
noma veikla.

švietimo srityje vidurinėse 
mokyklose reikia stiprinti fun
damentinių mokslo pagrindų 
įsisavinimą. Kas iš to, kad 
JAV yra labai stiprių viduri
nių ir aukštųjų mokyklų,

Nukelta į 3 psl.
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KėZiftii'eras Ragulskis gimė 
1926 m. spalio 15 d. Pakruojo 
r. Klovainių kaime, valstiečių 
šeimoje. Mokėsi Pakruojo pra
dinėje ir Linkuvos gimnazi
joje," Mokytojai prognozavo 
jam arba dailininko, arba ma
tematiko ateitį.

Nelengvas buvo K. Raguls- 
kįę^tyęįuvos partizano brolio, 
nusūdyto okupantų, kelias į 
mokslą. Gelbėjo tik jo nepa
prasti gabumai. 1946 m. jis 
įstojo į Kauno universitetą, 
mėčhanikos fakultetą. 1951 
m, su pagyrimu baigė studįjas 
ir įstojo į buvusios SSRS 
Mokslų akademijos Mašinų 
mokslinio tyrimo instituto as- 
pirantūrą. 1954 metais anks
čiau numatyto laiko apgynė 
teęlinikos mokslų kandidato 
disertaciją „Mašinų automatų 
kumŠtelinių mechanizmų di
naminio projektavimo meto
dai". Jo disertacijos vadovas 
buvo vienas ryškiausių to 
mėto Rusuos mokslininkų Iva
nas Ąrtobolevskis.

Ragulskis susižavėjo virpesiais, 
kurie tapo viso jo tolesnio 
kūrybinio gyvenimo aistra 
ir kelrode žvaigžde.

Ii V ' A • -
Grįžęs į Lietuvą, K. Raguls

kis dirbo Energetikos ir elek
trotechnikos institute vyr. 
moksliniu darbuotoju, labora
torijos vadovu (1954-1963); 
nuo 1963 m. — Metalo pjovi
mo staklių instituto Vilniaus 
filialo Kauno laboratorįjos 
moksliniu vadovu. 1963 m. ap
gynė (įjfihnikos mokslų dakta
ro disertacįją „Mechanizmai 
ant virpančio pagrindo. Dina
mika ir pastovumas”. 1964 
metais K. Ragulskio iniciatyva 
Kauno "politechnikos institute 
būVO "įkurta vibrotechnikos 
laboratorija. K. Ragulskis tapo 
jos ilgamečiu vadovu. Iki pat 
1967 metų derino darbą Meta
lo pjovimo staklių institute ir 
Kauno politechnikos institute. 
1976 metais laboratorija buvo 
perorganizuota į Vibrotechni
kos mokslinio tyrimo sektorių, 
1987 m. — Vibrotechnikos 
mokslinių tyrimų instituto 
centrą, o 1990 m. — į Respub
likinį gamybinį susivienijimą 
„Precizinė vibromechanika” su 
Vibrotechnikos moksliniu cen
teli.'

Vibrotechnikos moksliniame 
centre buvo atliekami funda
mentiniai ir taikomieji tyri
mai. Sukurta darni precizinės 
vibromechanikos teorija, jos 
pagrindinių sąvokų sistema, 
rotacinio tipo sistemų savisin- 
chronizavimosi teorija buvo 
dhug kur pritaikyta, pirmiau
sią tiksliosiose metalo pjovimo 
staklėse. Sukurti nauji vir
pančių sistemų stabilizacijos 
principai ir jų teorija, išvys
tyta vibrosmūgių sistemų teo
rija, patobulinta vibrotechni
kos tyrinėjimų metodika, dide
lis dėmesys buvo skirtas tyri
mams, siekiantiems eliminuo
ti vibracijas precizinėse siste
mose ir jas panaudoti. Sukur
ta precizinių sistemų identi
fikavimo ir diagnostikos pagal 
vibroakustinius procesus me
todika, originali virpesių ma
tavimo metodika. Tyrimų re
zultatai plačiai pritaikyti tech
nikoje, biologijoje, medicinoje, 
kuriant mokslinę aparatūrą, 
skaičiavimo, aviacijos ir kos
minę techniką, vibroelektro- 
ninius prietaisus, labai tiks
lius įrengimus.

. Vibrotechnikos centre su
kurti vibrovarikliai yra aki
vaizdžiai geresni ir kompak- 
tiškesni už elektromechani- 
nius. Jie sukelia kur kas 
mažiau virpesių, yra lengviau 
ir tiksliau valdomi.

Akademikas
Kazimieras

Ragulskis ir jo 
sukurta precizinės 
vibromechanikos ir

vibrotechnikos
mokykla

PROF. ONA VOVERIENĖ

Lietuvos Mokslų akademijos akademikas, profesorius, 
habilituotas technikos mokslų daktaras, respublikinių 
premijų (1967, 1974, 1986) kartu su savo mokiniais lau
reatas, Lietuvos precizinės vibromechanikos ir vibro
technikos mokslinės mokyklos įkūrėjas ir ilgametis jos 
vadovas, nusipelnęs mokslo ir technikos veikėjas,

pasaulio išradėjų konkurso laimėtojas.

Klaipėdos uostui Vibro
technikos centro specialistai 
pagamino vibratorius, kurie 
žiemą pašalina ledo 
sluoksnius nuo 
bokštinių kranų bėgių, 
medikams Centro inžinieriai 
pasiūlė vibromedicinines 
lovas, vibroplatformas, 
kurios padeda greičiau 
atsisakyti nuovargio, 
vibracinį siurblį vaistams 
dozuoti, Centre sukurti 
robotai-manipuliatoriai, 
kurie geba pastatyti daiktus c 
tiksliai norimose vietose.
Jie yra naudojami deimantų, 
dirbtinių kristalų ir kietų 
lydinių pramonėje.

Akademiko Kazimiero Ra
gulskio 75-tųjų gimimo meti
nių jubiliejui išleista jo darbų 
bibliografinė rodyklė Akade
mikas Kazimieras Ragulskis/ 
sudarytoja prof. Ona Vove
rienė. — Kaunas: Technologi
ja, 2001. 357 p.). Literatūros 
rodyklėje 3,602 įrašai. Tarp jų 
2,550 jo darbų: 26 monografi
jos, 39 — jo redaguotų knygų 
ir žurnalų, 1715 — išradimų, 
280 — jo vadovautų kandidato 
disertacijų (po 1992 metų kan
didatų laipsniai nostrifikuoti į 
Lietuvos mokslo daktarų 
laipsnius); dalyvauta 165 Lie
tuvos respublikinėse ir užsie
nio mokslinėse konferencijose; 
887 įrašai — literatūros apie 
K. Ragulskio gyvenimą ir 
kūrybą.

Akad. Kazimiero Ragulskio 
darbai sulaukė plataus pri
pažinimo ne tik Lietuvoje, bet 
ir visoje buvusioje SSRS.

O už viso to — darbas, dar
bas, darbas — tūkstančiai per
verstų naujausios literatūros 
puslapių, tūkstančiai schemų, 
brėžinių, bemiegės naktys, 
mąstant ir ieškant naujų 
sprendimo būdų, džiaugsmas 
— juos radus, poilsiui pramo
ginių šokių pamokos kartu su 
žmona prof. Vyda Ragulskie- 
ne, naujausi spektakliai, kul
tūros žurnalai, muzikos rami
nančios ir taurinančios va
landėlės.

Precizinės
vibromechanikos
ir
vibrotechnikos 
mokykla ,/

Akad. Juozas Matulis mėg
davo sakyti, kad iš visų moks
lininko laimėjimų pats di
džiausias yra jo išugdyta 
mokslinė mokykla.

K. Ragulskio mokslinėje mo
kykloje 280 daktarų ir per 30

habilituotų technikos daktarų. 
Habilituoti daktarai jau dabar 
patys ugdo savo mokslines 
mokyklas. Tai apibūdina K. 
Ragulskį, kaip talentingą pe
dagogą, įžiebusį mokslinio 
smalsumo kibirkštį šimtams 
jaunų žmonių.

KPI studentai verždavosi į 
Vibrotechnikos centrą atlikti 
praktikos. Juos žavėjo pa
traukli nauja mokslinių ty
rimų kryptis, traukė dar ir 
tai, kad centro vadovas pa
tikėdavo jiems rimtus eksperi
mentinius ' darbus, leisdavo 
reikštis jų iniciatyvai, kantriai 
ir pagarbiai stebėdavo jų dar
bus, patardavo ir objektyviai 
vertindavo. Vienas iš jo buvu
sių mokinių dr. Leonas Švedas 
Kazimierą Ragulskį apibūdi
no, kaip žmogų, kuris spindu
liavo energija, tarsi netyčia 
„pametėdavo” idėją, spren
džiant sunkų uždavinį, kuri 
vėliau pasirodydavo vaisinga. 
K. Ragulskis savo mokiniams 
atrodė kaip mokslininkas, ku
riam neišsprendžiamų užda
vinių nėra. Jis turėjo ypatingą 
savybę — užkrėsti jaunimą 
entuziazmu, užburti juos savo 
interesų platumu, fantazija. 
Studentus ir bendradarbius 
visada žavėjo jo draugiški ly
giaverčiai santykiai su jais. 
Vibrotechnikos institute stu
dentai išmokdavo ne tik moks
lo tiriamojo darbo, metodikos, 
bet ir apibendrinti ir inter
pretuoti faktus, kelti proble
mas, spręsti techninius už
davinius išradimo lygmeniu. 
Studentai, padirbėję praktikos 
metu Vibrotechnikos institute, 
jau antrame-trečiame kurse 
patys tapdavo išradėjais. Są
junginiuose ir respublikiniuo
se jaunųjų išradėjų konkur
suose jie nuolat laimėdavo ap
dovanojimus. Tarp jaunųjų 
išradėjų buvo H. Marcinkevi
čius, A. Federavičius, R. Tva- 
ronavičius, V. Būda, V. Linonis 
ir kiti. Baigę Kauno poli
technikos institutą gabiausieji 
dažniausiai grįždavo į Vibro
technikos institutą. Taip buvo 
sukurtos prielaidos K. Raguls
kio mokslinei mokyklai atsi
rasti. (Voverienė O. „Per Aspe- 
ra ad Astra” // Mokslo Lie
tuva. — 1992, N 5 (44), p.7).

Kad susikurtų mokslinė 
mokykla, būtina visų pirma 
didelė, šviesi asmenybė, 
garsus mokslininkas, turintis 
naują idėją. Reikalingi 
bendradarbiai. Kada jie 
užsikrečia savo vadovo 
entuziazmu, tampa jo 
mokiniais ir daugelį metų 
dirba jo pasiūlyta kryptimi, 
mokykla formuojasi į

vieningą,
darnų mokslinį kolektyvą.

— Fizikas A. Bogomolecas

Kaip tik tokią mokslinę mo
kyklą ir sukūrė akad. K. Ra
gulskis. Man teko lankytis 
Vibrotechnikos institute, įsi
kūrusiame buvusio kalėjimo 
patalpose. Čia įsikūrus Vibro
technikos institutui šios patal
pos tarsi prisipildė gerumo 
šiluma. Studentai ir aspiran
tai čia pąjusdavo ir suvokdavo 
mokslo dvasią, kuri sukuria
ma tik tikroje mokslinėje mo
kykloje ir tikrų mokslininkų. 
Čia kibirkščiavo kūrybingu
mas ir optimalių sprendimų 
paieška laboratorijose, moksli
ninkų pokalbiuose, moksli
ninkų akyse.

Kazimierui Ragulskiui pavy
ko išugdyti didžiausią visame 
Lietuvos moksle mokyklą.

Buvusios SSRS Mokslų 
Akademijos akademikas J. Ar- 
tobolevskis, R. Ragulskio pir
mosios disertacijos vadovas, 
vienas žymiausių pasaulio 
mechanikos autoritetų, K. Ra
gulskio mokslinę mokyklą api
būdino taip: „Kaune susikūrė 
neturinti lygių vibrotechnikos 
mokykla, kuriai vadovauja ta
lentingas mokslininkas profe
sorius K. Ragulskis. Jis mano 
mokinys ir aš juo didžiuo
juosi”.

1987 metais Centrinės tele
vizijos užsakymu buvo sukur
tas dokumentinis filmas „Vib
rotechnikos fenomenas” apie 
Kazimiero Ragulskio mokslinę 
mokyklą. Jame SSRS Mokslų 
Akademijos Akademikas K. 
Frolovas prof. K. Ragulskį va
dina geriausiu akademiko I. 
Artobolevskio mokiniu. Aka
demikas K. Ragulskį iš visų jo 
kolegų išskyrė, kaip pasižy
mėjusį kryptingumu, tyrimų 
vientisumu, novatoriškumu, 
gebančiu kiekvieną idėją įgy
vendinti konkrečioje konstruk
cijoje. Akad. K. Frolovas ypač 
žavėjosi K. Ragulskio sukurta 
vibrotechnikos moksline mo
kykla, kuriai pagal rezultaty
vumą nėra lygių.

Daugelis jo buvusių mokinių 
ir kolegų ypač pabrėžia K. Ra
gulskio toleranciją, gerano
riškumą ir kūrybingumą, kū
rybingumas visada yra huma
niškiausia žmonių savybė. To
dėl ir Vibrotechnikos institu
tas visuomet atrodė viena iš 
šilčiausių žmoniškumo salelių.

Akad. Kazimieras Ragulskis 
— originalios mokslo krypties 
pradininkas Lietuvoje, talen
tingas pedagogas, sugebėjęs 
savo meile mokslu ir pa
vyzdžiu sutelkti didžiulį būrį 
bendraminčių ir pasiekti pa
saulinio lygmens rezultatų — 
tai Žmogus ir Mokslininkas, 
sukūręs pats save. Ne komu
nistų partijos nariui, nepade
damam grupės draugų iš 
Komunistų partijos CK, K. 
Ragulskiui kelias į mokslą 
buvo itin status ir itin akme
nuotas. Tačiau jo žemgališkas 
atkaklumas, begalinis darbš
tumas, dvasios stiprybė, labai 
dažnai nuryjant jo darbų ir 
laimėjimų „nepastebėjimo” 
kartėlį ir atviro ignoravimo 
nuoskaudą, meilė ir pasišven
timas mokslui, talentas taupy
ti laiką ir atskirti tai, kas svar
biausia, nuo antraeilių dalykų 
jį atvedė į žymiausių Lietuvos 
mokslininkų olimpą.

Tikras mokslas nuostabus 
tuo, kad jis amžinas ir teisin
gas savo kūrėjams — laikas 
praeina, aistros nurimsta, 
darbai ir mokiniai, tų darbų 
tęsėjai, išlieka. K. Ragulskio 
moksliniai tyrimai jo vardą 
jau įrašė aukso raidėmis į pa
saulio mokslo ir technikos is
toriją. □

Molinė figūrėlė iš Gipkos (Latvija, neolitas III tūkst. 
prieš Kristų)

Pabaltijo priešistorės tyrinėtojų 
simpoziumas Rygoje

Balandžio 25-26 d. Latvijos 
istorijos institutas sukvietė 
Rytų Pabaltijo archeologus į 
konferenciją Rygoje, kur buvo 
svarstomos mokslinės ir meto
dinės problemos, jaudinančios 
visus priešistorės tyrinėtojus. 
Be konkrečių dvylikos moksli
nių pranešimų buvo nagri
nėjamos ir kitos šių dienų 
priešistorės tyrinėjimo aktua
lijos, kurios Lietuvoje, Latvi
joje ir Estijoje yra panašios. 
Viena svarbiausių, kaip pažy
mėta konferencijoje, yra ta, 
kaip plėtoti archeologijos 
mokslą esant sudėtingai eko
nominei situacijai bei gilinti ir 
spartinti mokslinius tyrinė
jimus, kai valdžios struktūros 
jų nebefinansuoja ir neremia. 
Visose trijose valstybėse 
mokslo institucijos archeologi
jos mokslinių ar laboratorinių 
tyrinėjimų nefinansuoja, ta
čiau iš mokslininkų reikalauja 
mokslinių aukštos kokybės 
straipsnių. Švietimo ir mokslo 
ministerija tai laiko normaliu 
dalyku! Šiuo metu didžioji da
lis Rytų Pabaltijo priešistorės 
tyrinėtojų dirba įvairiausių 
fondų ar programų rėmuose, 
bet ši pagalba išsprendžia tik 
nedidelę dalį kylančių prob
lemų. Visi priešistorės ty
rinėtojų veiksmai dažniausiai 
priklauso nuo esamos įstaty
minės bazės. Štai kad ir Lietu
voje. Verkiant reikia stabiliai 
veikiančios paminklosauginės 
struktūros, kurios nėra. Prieš 
keletą savaičių Kultūros mi
nisterija pateikė svarstymui 
naujo Nekilnojamųjų kultūros 
vertybių įstatymo projektą, 
bet dauguma specialistų pa
reiškė, kad jie net nesupranta, 
apie ką ten rašoma, toks 
žemas jo paruošimo lygis. O 
projektą tvirtino pati mi
nistrė. Už paruošimą, mano
ma, sumokėti nemaži pinigai. 
Patylomis kalbama, kad šis 
įstatymas buvo reikalingas tik 
tam, kad galima būtų pakeisti 
Kultūros vertybių apsaugos 
departamento ir Kultūros pa
veldo centro vadovus. Jei ši 
vyriausybė taip pro pirštus ir 
toliau žiūrės į kultūros verty
bių apsaugą, tyrimus, greitai 
nebeliks ką tirti ir ką saugoti. 
Vyriausybės nebesusivokia ką 
veikia. Archeologinius ty
rinėjimus siekia paversti pa
prastu duobės iškasimu, bet 
ne moksliniais tyrimais, kurie 
yra įteisinti Lietuvos Seimo 
ratifikuotoje Valetos konferen
cijoje.

Panaši situacija ir Latvijoje. 
Ten archeologus norima iš
tremti iš sostinės, mat vyriau
sybė nebepajėgia (ar nenori) 
sumokėti už patalpų išlai
kymą. Žinoma, Rygos centre 
patalpos reikalingos kitoms, 
tik jau ne kultūros ar mokslo 
struktūroms.

Tačiau ir be valstybės para
mos dirbantys mokslinį darbą 
priešistorės tyrinėtojai turi

kuo pasidžiaugti. Latvijos ar
cheologai, specialiai šiam ar
cheologų simpoziumui įreng
toje parodėlėje demonstravo 
praėjusiais metais šiauriau 
Ventspils (Staldzenėje) ap
tiktą vėlyvojo bronzos am
žiaus (VIII-VI a. prieš Kristų) 
lobį, kuriame yra daugiau 
kaip 80 bronzinių dirbinių. Už 
šio lobio atradimą ir išsau
gojimą Ventspils miesto meras 
atradėjus apdovanojo pinigine 
premija.

Įdomių neolito laikmečio 
meno dirbinių aptikta Gipkoje 
- šiaurinėje Kuršzemės teri
torijoje. Čia viduriniojo neolito 
(III tūkstantmečio prieš Kris
tų) gyvenvietėje buvo aptiktos 
keturios molinės antropomor
finės figūrėlės, kurioms ana
logų žinoma Alando saloje 
Švedijoje.

Nepaprastai turtingas ir 
įdomus kapas buvo aptiktas 
XIV a. Puzes Lejaskrogs

Lietuvių archeologė Ilo
na Vaškevičiūtė nagrinėjo 
žemgalių teritorijos prieš

istorėje ribų klausimą.

(Ventspils rajonas) kapinyne. 
Čia viename vyro kape aptik
ta 18 apyrankių, buožės galva 
su mediniu kotu, keturi žal
variniai žiedai, sidabrinė segė 
zoomorfiniais galais.

Vakarų Estijoje vykdomus 
naujausius archeologinius ty
rinėjimus aptarė archeologas 
Mati Mandel iš Talino. Jis 
supažindino konferencijos da
lyvius su I-XII a. kapinynų ty
rimais, pateikė originalios 
medžiagos iš palaidojimų ak
mens krūsnyse.

Lietuvos archeologų ty
rinėjimuose didžiausio susi
domėjimo sulaukė akmens ir 
žalvario amžių polinių gyven
viečių tyrinėjimai Kretuono 
(Švenčionių raj.) ir Luokesų 
(Molėtų raj.) apyežeriuose. Čia 
aptiktos vėlyvojo neolito (III 
tūkst. pr. Kr. pab.) ir naujojo 
bronzos amžiaus (II—I tūkst. 
pr. Kr.) sodybvietės, kažkada 
stovėjusios ant vandens. Ty

rimų metu buvo aptiktos sta
tybinės konstrukcijos pastatų, 
stovėjusių ant polinių plat
formų.

Ženklūs Lietuvos archeologų 
pasiekimai povandeninės ar
cheologijos srityje. Be minėtų 
polinių gyvenviečių Luokesos 
ežere, šie tyrimai vykdomi 
Baltijos jūroje prie Šventosios, 
Platelių ežere, Nemune prie 
Merkinės uosto ir kt. Tyrimų 
metu buvo aptikti nuskendę 
luotai, laivai, senovinių tiltų 
liekanos.

Reikšmingi ir svarbūs yra 
titnago kasyklų, kurios buvo 
naudojamos nuo paleolito iki 
bronzos amžiaus, tyrimai prie 
Titno ežero (Varėnos raj.) bei 
Gyvakarų (Kupiškio raj.) seno
jo bronzos amžiaus kapo su 
smeigtuku, akmeniniais kir
viais bei titnaginiais darbo 
įrankiais aptikimas. Šių ob
jektų tyrimai suteikė daug in-

Estų archeologas Mati Man
del dalijosi įspūdžiais apie 
archeologinius tyrinėjimus 

Vakarų Estijoje.
, , • b; f n iš

formacijos apie žaliavos ga
vybą akmens amžiuje bei se
nojo žalvario amžiaus laidoji
mo papročius.

Reikšmingi Šeimyniškėlių 
(Anykščių raj.) piliakalnio, ant 
kurio XIV a. pab.-XV a. pr. 
yra stovėjusi medinė pilis, ty
rinėjimai. Čia aptiktos stovė
jusių pastatų vietos, kelio į 
pilį ir buvusio tilto vieta.

Į šį susitikimą Lietuvos ir 
Latvijos archeologai atsivežė 
prieš pat konferenciją išleis
tus, tačiau ne mokslo institu
cijų finansuotus, leidinius 
apie naujausius archeologi
nius tyrinėjimus, metodikos 
naujoves. Konferencijos metu 
buvo aptartos naujų tarptauti
nių projektų vykdymo gali
mybės ir perspektyvos, susi
tarta dėl seminaro, nagrinė- 
siančio akmens amžiaus pro
blematiką, surengimo dar 
šiais metais Vilniuje.

Kitą konferencijos dieną Lie
tuvos archeologai aplankė 
Latvijos teritorijoje esančius 
žemgalių piliakalnius, mūri
nes Kalavijuočių ordino staty
tas pilis.
Hab. dr. Algirdas Girininkas

Lietuvos istorijos instituto 
archeologijos sekt. vadovas

Ft ZKS f KMSKUOGA KAIM ( 4
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Puzes Lejaskroga kapiny
ne vyro kape rasta: sida
brinė sagė, žalvariniai žie
dai, buožė, apyrankės

(iš XIV amžiaus).
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Lietuvos Dailės muziejus 
išleido stambią, didelio forma
to knygą Vytautas Ignas. Šio 
išeivijos dailininko gyvenimą 
ir kūrybą knygoje apžvelgia 
menotyrininkė Nijolė Tumė
nienė ir vilnietis dailininkas 
Aloyzas Stasiulevičius. Įdėtos 
svarbesnės V. Igno gyvenimo 
ir veiklos datos, jo išsami bib
liografija, o taip pat išvar
dinti visi jo tapybos, grafikos 
darbai, akvarelės, spalvoti 
piešiniai, esantys Lietuvos 
Dailės, M. K. Čiurlionio, Že
maičių dailės ir Alkos muzie
juose. Visa tai knygoje sudėta 
lietuvių ir anglų kalba. Tačiau 
didžiąją knygos dalį sudaro V. 
Igno tapybos, grafikos ir kitų 
kūrinių reprodukcijos. Tai 
padaryta skoningai. Leidinio 
dailininkė Jurga Januškevi
čiūtė praėjusių metų gražiau
sių knygų konkurse už šį savo 
darbą buvo apdovanota pa
skatinamąja premija.

Vilniaus Paveikslų galerijoje 
buvo surengtas knygos Vytau
tas Ignas pristatymas. Daly
vavo gausus vilniečių būrys, 
dailininkai, kiti kultūrininkai.

Pradėdamas vakarą, Dailės 
muziejaus direktorius Ro
mualdas Budrys, pasakė, kad 
ši knyga — tai tarsi muziejaus 
padėka, toli nuo mūsų gyve
nančiam ir kuriančiam daili
ninkui Vytautui Ignui, kad jis 
Lietuvai padovanojo daugiau 
kaip 100 savo tapybos, grafi
kos ir kitų darbų, kurie dabar 
saugomi ir eksponuojami mu
ziejuose, rengiamos parodos. 

Žodį apie V. Igną ir jo kū
rybinę veiklą tarė viena kny
gos autorių, menotyros dak
tarė Nijolė Tumėnienė. Ji 
sakė, kad su V. Igno menu 
susidūrusi 1971 m., kai Vil
niuje pirmą kartą buvo su
rengta jo darbų paroda, kai į 
tėvynę atvyko ir jis pats. Tuo
met sudomino truputį kitaip, 
negu pas mus įprasta, V. Igno 
kūriniuose atsispindinti liau
dies meno tradicija, baltiška 
pasaulėjauta. N. Tumėnienės 
nuomone, V. Igno kūriniai — 
kaip patikimas tiltas —jungia 
senąją baltiškąją pasaulėjautą 
su 20 amžiaus profesionaliojo 
meno siekiais. Savo paveiks
luose V. Ignas liaudies tradici
jai suteikė modernią raiškos 
formą, praplėtė tautodailės
sampratos ribas.

Prelegentė apgailestavo, kad 
menotyrininkai dar kaip rei
kiant neišnagrinėjo išeivijos 
dailės, kas pakankamai nuo
sekliai padaryta ir parašyta 
apie egzodo literatūrą.

Vytauto Igno 
kūrybos pasaulis

— Knygos puslapiuose pa
kaitomis sudėtos tapybos pa
veikslų ir grafikos raižinių re
produkcijos, spalvingos drobės 
ir nespalvoti estampai, jau iš 
pirmo žvilgsnio gerai apibū
dina Vytauto Igno kūrybos vi
sumą. Grafika ir tapyba joje 
harmoningai dera tarpusa
vyje, papildo viena kitą, — 
knygos pristatyme kalbėjo

Knygos apie dail. Vytautą Igną pristatymo vedėjai Vilniaus paveikslų galerijoje (iš kairės): dail. Leo
nardas Tuleikis, menotyrininkė Beatričė Kleizaitė-Vasaris, Dailės muziejaus direktorius Rimantas 
Budrys, menotyros daktarė Nijolė Tumėnienė. B. Kleizaitės-Vasaris nuotrauka

ZBYSZEK

du mėnesius tikėjau 
netikėjau pabaiga 
du mėnesius silpau 
skubėjau palikti tvarką 
namuose su moterim dalytis 
meile išmintim juoku 
jų darbštūs pirštai 
atsijos kas joms svarbu

senus draugus senus žodžius 
pakeitusius prasmes 
grąžinau į vietas 
sudėsčiau gyvenimo 
supjaustytą drobę 
joks šilko siūlas 
sudygsniavęs žodžius 
suteikęs skiemenims žėrėjimą 
nebesusiūs drobės likučių 
raidės ripuoja raukia 
mintis siuvėjo 
nevalyvas darbas 
rypuoju atsisveikinimą 
ne žodžiais bet ašarom 
balso nebus 
žodžiai liks

kita menotyros daktarė Ingri
da Korsakaite.

Jos nuomone, tiek tapybos, 
tiek grafikos darbuose V. Ig
nas gvildena artimas temas, 
vaizduoja tuos pačius moty-, 
vus, kuria giminingo turinio 
kompozicijas. Jo paveiksluose 
ir raižiniuose sklando tie pa
tys mažyčiai angeliukai, mir
ga dangaus šviesuliai, žydi

VYTAUTO IGNO 
GRAFIKA

Kairėje: 
Smūtkelis. 1964

Viduryje:
Autoportretas. 1956 

Dešinėje:
Šventasis Jurgis. 1967

Z. D.

ranka glostai 
papurusius plaukus 
jauniausios dukters 
ji prie tavęs 
tu jau toli 
akys skrodžia 
tvyrančią tamsą 
dešinėje rankoje žodis 
kairėje kaukolė 
veidrodyje tuštuma

TAKOSKYRA

pirmą vakarą 
mums išsiskyrus 
prie pirmos sankryžos 
nenujaučiau 
nei mūsų suartėjimo 
nei šios dienos

2001

didžiulės gėlės, čiulba stilizuo
ti paukščiai ir plaukia žuvys. 
Tas pats mitologinis gyvybės 
medis simbolizuoja pasaulį, 
jungia žemę ir dangų, žmogų 
ir gamtą su visais jos tvari
niais.

Dr. J. Korsakaitės nuomone, 
bendri taip pat V. Igno tapy
bos bei grafikos personažai: 
pamėgtos didžiagalvės vaikų 
figūrėlės, dūduojantys pieme
nukai, įsimylėjėliai, žvejai, 
moterys su gitaromis, klounai 
ir Užgavėnių persirengėliai.

„Žmogus mano kūryboje — 
tik kūrinio dalis. Jis savo

DIN. SISTEMOS iš 1 psl. ta
čiau yra aibė tokių silpnų, 
kokių vargu ar galima rasti 
kitur.

Nobelio premijos laureatas 
akad. Ž. Alferovas yra pa
reiškęs: „Iš Rusijos bėga pesi
mistai, o lieka optimistai”. 
Pastaruoju metu susirūpinta 
ir Rusijoje, kad rusai nesi- 
blaškytų po pasaulį, o grįžtų 
Rusijon. Tačiau Lietuvoje to 
nėra: jauni žmonės bėga į už
sienį ieškodami darbo. Neturi 
kitos išeities. Nejaugi Lietuva 
virs dykuma? Pripažįstama, 
kad Rusiją, o taip pat ir Lie
tuvą išgelbės ne oligarchai- 
šeimyninių firmų savininkai, 
kurie per privatizavimo leng
vatas įsigijo turtus, o intelek
tualai.

Į tuos faktus mūsų politikai 
ir valdininkai nekreipia dė
mesio, nes jie yra už tai atsa
kingi. Dėl jų klaidų, nekompe- 
tencijos, nesąžiningo darbo 
daroma didelė žala mokslo 
pažangai. Nors ką ir norėti, 
jeigu žiniasklaida ir kai kurie 
atsakingi asmenys dažnai me
lą vadina švelniu terminu 
„populizmas”, pinigų ir turto 
vagystes — „plovimu” ir pan. 
Nejaugi dvasios liumpenai iš
gelbės Lietuvą? Gyvybiškai 
svarbu mobilizuoti Lietuvos 
patriotines intelektualines pa
jėgas teisingumui atkurti, pa
žangai skatinti.

Šiuo metu valstybių visuo
menės potencialo pagrindą su
daro intelektualiniai resursai. 
Tai kultūros lygis, švietimas, 
sveikatos apsauga, mokslo sto
vis, mokslui imli gamyba, in
formacinės sistemos, kur kū
rybinė inteligentija, moksli
ninkai, pedagogai, gydytojai, 
konstruktoriai, inžinieriai, 
programuotojai, aukštos kva
lifikacijos darbininkai sudaro 
didelį santykinį lygį. Čia 
ir yra valstybės intelektuali
nis potencialas, neįkainojamos 
vertės. Seniau kai kas visuo
menę vadino kląjoklių, žem
dirbių, pramonės, dabar — in
formacijos, žinių. Gal tikslin
giau būtų senąją visuomenę 
vadinti fizinio darbo, o dabar
tinę intelektualinio darbo vi
suomene.

Pas mus daug bedarbių. Ir 
užsienyje daug nelegalų iš 
Lietuvos. Juos reikia aprū
pinti darbu Lietuvoje. Čia 
mūsų politikų ir valdininkų 
uždavinys. Jie turi aktyviau 
ieškoti investuotojų į gamybą, 
o mokslininkai — atlikti siū
lymų kurti gamyklų eksperti
zes. Taip būtų galima pri
artėti prie tikslo — panaikinti 
bedarbystę ir kurti aukšto 
mokslinio imlumo gamybą.

Vibrotechnikos ir 
vibromechanikos veikla

Precizinės vibrotechnikos ir 
vibromechanikos mokslas Lie
tuvoje pradėjo vystytis prieš 
pereito šimtmečio šešiasde
šimtuosius metus. Pirmasis

struktūra bei dvasia santy
kiauja su tokia pačia supančio 
peizažo gyvūnijos ir ornamen
to įtampa bei dvasia”. Persa
kiusi šiuos V. Igno žodžius dr. 
J. Korsakaitė tęsė:

- Šie dailininko žodžiai tiks
liai išreiškia tai, kad Igno 
kūriniuose, ypač grafikoje, 
žmogaus figūra tėra tik vienas 
iš tiršto poetinio konteksto 
ženklų. Tiesa, kompozicijoje 
figūrai dažniausiai tenka 
centrinė vieta, o poza papras
tai yra statiška, frontali. Žmo
gaus išgyvenimus, jo vidinį 
pasaulį atskleidžia visa pa
vaizduotoji visuma. Ne tik 
įvaizdžiai, simboliniai ženklai, 
bet ir spalvos, linijos, ritmai.

Puikiai įvaldytomis skirtin

įkvėpėjas, konsultantas ir mo
kytojas buvo akademikas I. 
Artobolevskis. Tai ne tik pui
kus mokslininkas, bet labai 
padorus ir geras žmogus.

Tyrimai prasidėjo Lietuvos
Mokslų akademįjoje ant tuščio 
lauko. Buvo pradėti ruošti 
mokslo kadrai, formuoti moks
linė eksperimentinė bazė. Ta
čiau LMA kai kam tas nepati
ko ir teko persikelti į KPI. Čia 
buvo sukurtos sąlygos tyrimus 
plėtoti ir įkurti mokslinį cent
rą „Vibrotechnika”. Įkūrus 
mokslinį centrą Kaune, tyri
mai buvo perbazuoti į KTU, 
VGTU, VPU, LŽŪU institu
tus, mokslo centrus, laborato
rijas, katedras bei į privačias 
firmas. Dalis tyrimų buvo per
kelta į užsienį: Rusiją, Ud- 
murtįją, Armėnįją, Uzbekiją, 
Moldaviją, Bulgariją, Izraelį, 
Vokietiją, JAV ir kt.

Vibrotechnikai, palyginus su 
biudžetinių LMA institutų bei 
ministerijų žinybinių moksli
nio tyrimo institutų moksli
ninkais, ekonomiškai ir kitais 
aspektais gyveno žymiai sun
kiau, reikėjo patiems užsidirb
ti lėšas pagal ūkiskaitinį fi
nansavimą. Reikėjo patiems 
rūpintis patalpomis darbui, 
moksline baze. Tačiau moksli
ninkai dirbo aktyviai, pasiau
kojančiai. Daugelis užsakomų
jų darbų buvo labai rizikingi, 
tekdavo imtis tyrimų, reika
laujančių itin ihtesyvaus dar
bo, patirti bemieges naktis. 
Daug kur kalbėjo) Jei niekur 
nepadarys darbų, tai Kauno 
vibrotechnikai padarys”.

Aukštojo mokslo ministerįjai 
padedant, vibrotechnikai gavo 
buvusio Kauno sunkiųjų dar
bų kalėjimo centrinį pastatą. 
Tas pastatas buvo tikras lau
žas: stogas supuvęs, daugelis 
medinių perdengimų sulūžę, 
langai su grotomis. Pastatas 
stovėjo tuščias ir apleistas, 
niekam nereikalingas. Jo jo
kia Kauno organizacįja neėmė 
į savo balansą. Tačiau vibro- 
technikams pastatas tiko, nes 
gauti leidimą naujo pastato 
statybai tuo laiku buvo ne
įmanoma. Pavyko pasamdyti 
statybinę organizaciją, kuri 
sutiko atlikti pastato pert
varkymą. Visus darbus teko 
apmokėti lėšomis, uždirbtomis 
pagal ūkiskaitines sutartis. 
Tų lėšų trūko, todėl statybi
ninkai reikalavo, kad pačius 
juodžiausius darbus atliktų 
patys vibrotechnikai: pašalin
tų senus medinius perdengi
mus, padidintų langų plotus, 
iškirstų duris, išvežtų laužą. 
Vibrotechnikams į pastato re
novaciją teko įdėti ne tik daug 
lėšų, bet ir fizinio darbo. Ta
čiau pastatas buvo įrengtas 
geras, 5,000 m. Ūkiskaitinė
mis lėšomis buvo reformuota 
gera mokslinė eksperimentinė 
bazė.

Jaunimas į mokslą kopė kie
tu keliu. Kiekvienas privalėjo: 
kelti kvalifikaciją ir vykdyti

gomis tapybos ir grafikos 
raiškos priemonėmis dailinin
kas ir vienur, ir kitur metafo
riškai perteikia savo lyrišką 
pasaulėvaizdį ir siekia pavei
kaus dekoratyvumo, toliau 
aiškino J. Korsakaitė. Tapybi
nę Igno darbų įtaigą kuria 
turtingas spalvingumas, žai
žaruojančių potėpių sąskam
biai, o grafikoje vyrauja liniji
nis ornamentinis pradas.

Nors V. Igno tapybos ir gra
fikos darbuose yra daug ben
dro, bet, dr. J. Korsakaitės 
nuomone, kompozicinės san
daros požiūriu kai kuriais 
raiškos ypatumais jie skiriasi. 
Tapybos drobės yra labiau api
bendrintos formos, platesnio 
mosto, stambesnių pavidalų.

tyrimus; išmokti įforminti ir 
kurti išradimus, ruošti moks
lines publikacįjas; užsidirbti 
lėšas mokslui pagal ūkiskai
tinį finansavimą, kurį teikė 
įvairūs mokslinio tyrimo insti
tutai, vedantieji konstruktorių 
biurai; kurti naujais princi
pais veikiančių sistemų make
tus, organizuoti jų konstra
vimą į gamybą; su sukurtais 
eksponatais dalyvauti Lietu
vos, SSRS ir užsienio paro
dose; paruošti ir ginti diserta
cijas. Disertacįjų, parengtų 
Vibrotechnikos centre, lygis 
buvo vertinamas aukštai. Tai 
yra parašyta knygoje, skirtoje 
suvažiavimo medžiagai.

„Vibrotechnika” tapo mokslo 
naujovių ir išradimų centru. 
Nauji perspektyvūs mokslo 
uždaviniai bei nelengvos sąly
gos uždegė jaunų mokslininkų 
kūrybinę dvasią. Išaugo dau
gelis, gerai užgrūdintų, aukš
čiausios kvalifikacijos, santū
rių, pareigingų mokslininkų 
bei mokslo organizatorių. 
Dauguma jų mano, kad metai, 
praleisti „Vibrotechnikoje” — 
tai šviesūs kūrybos ir pažan
gos metai.

Tuo būdu Lietuvos moksli
ninkai tapo svarbiu vibrome
chanikos ir vibrotechnikos 
centru. Mechaninės sistemos 
palyginus su kitoms virpan
čiomis sistemomis turi savo 
specifines savybes: netiesišku- 
mus pagal visus jėginius ka
nalus, pasižymi finitiniais >ir 
infinitiniais judesiais.

Mokslinė kryptis yra komp
leksinė, todėl čia dalyvauja ne 
tik inžinieriai mechanikai, bet 
ir kitų specialybių inžinieriai, 
o taip pat matematiku) fizi
kai.

Mechaninėms sistemoms 
sparčiai orientuojamoms į 
tikslumą, lėtumą ir greitaei- 
gingumą, į supermakromočius 
ir ypač mikromočių pusę, pre
cizinės vibromechanikos ir 
vibrotechnikos specialistams 
kyla vis nauji moksliniai už
daviniai.

Lietuvos mokslininkų pasie
kimai yra svarūs, tiriant me
chaninių, mechanotroninių ir 
biomedicininių sistemų virpe
sius ir bangas, kuriant nau
jais principais veikiančias sis
temas, kurios paremtos virpe
sių ir bangų sąveika su netie
siniais dinaminių sistemų 
efektais. Sukurta daug įvai
rios paskirties sistemų nuo 
mikromechaninių, kaip tai ro
botas ląstelėms tirti, ir kris
talų auginimo robotas ir t.t. 
iki supermechaninių sistemų, 
kaip lokalinės sistemos švie
sos spinduliams bei magne
tinėms bangoms valdyti.

Dabartinis uždavinys — in
tensyviai vykdyti tyrimus, ap
jungiant įvairių sričių moksli
ninkus, siekiant sukurti aukš
to mokslinio imlumo technolo
gijas ir kartu prisidėti, kad in
vesticijos būtų skirtos aukšto 
mokslinio imlumo pramonei 
sukurti. . [J

Jose daugiau vaikiško naivu
mo, intymaus primityvizmo ir 
savitumo bruožų. Grafika rafi
nuotesnė, sudėtingesnės ritmi-. 
kos. kupina subtilaus faktūrų 
žaismo, bet joje mažiau spon
taniškos saviraiškos. Raižinių 
kompozicija skaidoma į daugy
bę ornamentiškai išmargintų 
detalių arba didesnių įvairios 
formos fragmentų, nuo krašto 
iki krašto užpildančių visą 
lapo plokštumą.

— Įvardydamas svarbiau
sius savo kūrybos skatulius, 
Ignas yra sakęs: „Mano kūry
bai didelės įtakos padarė lie
tuvių liaudies dievdirbių dar
bai, be to, tremtis ir nuolatinis 
tėvynės ilgesys”. Jo tapyboje, o 
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ŠVYSTELĖJIMAI
MOKSLAS IR TECHNOLOGIJA
Dvi specializuotos parodos Vilniuje

Gegužės 21 d. Vilniuje prasidėjo dvi tarptautinės specializuo
tos parodos. Pirmą kartą Lietuvoje rengiama tarptautinė 
mokslo, technologijos ir studijų paroda „Mokslas 2002”; joje 
dalyvauja 94 valstybinės ir privačios mokslo įstaigos. Antroji 
paroda — „Baltechnika 2002”; tokio pdbūdžio elektronikos ir 
elektrotechnikos, mašinų gamybos ir pramonės paroda rengia
ma jau dešimtą kartą. Šį kartą joje dalyvauja 185 verslo bend
rovės.

LITERATŪRA
Aloyzas Baronas grįžo Lietuvon

Kone visi išeivijos rašytojai jau senokai „grįžę” Lietuvon. Pa
galiau atėjo eilė ir Aloyzui Baronui, gyvenusiam, rašiusiam ir 
mirusiam JAV-ėse. Jo visiškai užsitarnautu grįžimu tėvynėn 
pasirūpino Ateities literatūros fondas, jo romano Sodas už hori
zonto antrąją laidą parėmęs stambesne auka. Balandžio 
mėnesį šį romaną išleido „Tyto Alba” leidykla Vilniuje.

DAILĖ
Įkvėpimas kūrybai iš Rytų

Dail. Jurga Ivanauskaitė savo kūrybai įkvėpimo randa Toli
muosiuose Rytuose. 1995 m. Indijoje ir Nepale sukurtų 108 
piešinių „Mandalų” paroda, pradėta Vilniuje, apkeliavo visą 
Lietuvą. 2001 m. buvo surengta jos fotografijų paroda „Tibetas 
- prarasta pažadėtoji žemė”. O šių metų gegužės 17 d. Vilniuje 
buvo atidaryta jos darbų trečioji paroda „Tibeto mirusiųjų kny
gos”. Jurga buvo dvasingumo apklausos dalyvė (žr. Draugo 
kultūrinį priedą, 2002 05 04, 3 psl.).

MOKSLAS
Paryžiuje pagerbiamas lietuvis mokslininkas

Gegužės 23 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje buvo atidaryta 
paroda apie pasaulinį pripažinimą pelniusį mokslininką Igną 
Domeiką, mineralogą, geologą, etnologą. Jis buvo Vilniaus Uni
versiteto auklėtinis, vėliau - ilgametis Santjago Universiteto 
rektorius Čilėje. Šiais metais sukanka 200 metų nuo jo gimi
mo.

LEIDINIAI

Už laisvę — ugnimi ir žodžiu

G. Iešmanto poema apie Kalantą

1972 metų gegužės 14 dieną 
Kaune, skvere tarp Laisvės 
alėjos ir Muzikinio teatro, su
sidegino 19-etis jaunuolis Ro
mas Kalanta. Šis „gyvasis 
laužas” sujaudino ne tik jo 
gimtąjį miestą, bet ir visą Lie
tuvą. Romas Kalanta tapo ko
vos už Lietuvos laisvę naujųjų 
laikų simboliu. Jo žygdarbis 
įkvėpė ne vieną dailininką, 
kompozitorių, rašytoją.

Pirmasis Romo Kalantos pa
siaukojamą žingsnį poezijos 
posmuose apdainavo poetas, 
žurnalistas Gintautas Iešman
tas, tuoj po tragedijos parašęs 
ciklą eilėraščių „Kaunas, 1972 
metų gegužė”, motto paėmęs 
V. Mykolaičio — Putino „Para
frazių” eilutę: „Nėr pasauly 
laimės didesnės kaip laisvė!”. 
G. Iešmanto eilėraščius greitai 
„užuodė” sovietinis saugumas, 
padarė kratą ir juos konfiska
vo. Patį autorių pašalino iš 
darbo spaudoje.

Įsidarbinęs Knygų rūmuose 
bibliografu, G. Iešmantas lan
kėsi Kauno bibliotekose, triū
sė Istorijos muziejuje. Čia jis 
susitiko drąsią merginą, mu
ziejaus darbuotoją Raimondą, 
kuri parodė sandėlin nugrūs
tos Laisvės statulos kopiją, pa
sakė, kad jos originalas stovi 
Skulptūros ir vitražo muzie
juje (sobore). Atėjęs čia, Ieš
mantas tikrai išvydo ją, sto
vinčią netoli Lenino skulp
tūros.

Sužinoti faktai tapo poemos 
apie Kalantą „Kauno elegija” 
(1979) įvaizdžiais, o Raimonda
— pagrindine poemos veikėja
— pasakotoja. Poema nedi
delė, lyriškai sentimentali, pa
rašyta jambine eilėdara. Ka

lanta įvardintas pseudonimi- 
niu vardu Vydas... Poemą ke
tinta paskelbti Povilo Peče
liūno pogrindiniame žurnale 
„Alma mater”, tačiau 5-ajam 
numeriui parengta medžiaga 
buvo konfiskuota, suimant lei
dėją (1980 01 09). Netrukus 
buvo suimtas ir Rusijos šiau
rėje (Komijoje) įkalintas ir 
poemos autorius Iešmantas... 
Pirmą kartą poema atskiru 
leidiniu pasirodė 1980 metais, 
ir visi 800 egzempliorių buvo 
išplatinti prie Vilniaus Arki
katedros badavusio Petro Ci
dziko vagonėlio.

Romo Kalantos žygdarbio 
30-ųjų metinių garbei pasi
rodė 4-asis „Kauno elegijos” 
leidimas: išleido leidykla „Kny
giai”, iliustravo Gražina Dide- 
lytė. Poemoje Vydo (suprask 
— Romo Kalantos) motina 
mąsto:

Juk vien drąsybę aš
ugdžiau,

Geisman siekimų galią
pyliau,

Jam vien tiesos, — kerus 
piešiau,

Kad jie nublokštų baimės
tylą,

Sotumą, trokštantį rimties,

Ne joj viltis sparnus išties".

Gegužės 14 dieną Romo Ka
lantos žūties vietoje bus ati
dengtas skulptoriaus Roberto 
Antinio ir architekto Sauliaus 
Juškio paminklas .Aukos lau
kas” (simbolizuojantis apde
gusį istorijos lapą). Neseniai 
Seimas į Atmintinų dienų 
sąrašą įtraukė ir Gegužės 
14-ąją.

Alfredas Gusčius

Vilniaus centre, Odminių 
gatvėje, praėjusį rudenį įsteig
toje nedidelėje, bet jaukioje ir 
patrauklioje privačioje galeri
joje „11” (šis pavadinimas — 
nuo Odminių gatvės 11-ojo na
mo) iki kovo pabaigos veikė 
vieno talentingiausių Lietuvos 
dailininkų Vinco Kisarausko 
(1934-1988) ansambliažų pa
roda.

V. Kisarauskas — iš tų vy
resniosios kartos lietuvių dai
lininkų, kurių darbai, priešin
gai socialistinio realizmo rei
kalavimams, sovietmečiu buvo 
nevertinami, jie nepatekdavo 
į parodas, jų nepirko muzie
jai, o autoriams belikdavo už
sidarius studijose tyliai dirbti 
ir laukti geresnių laikų. Tuo 
labiau buvo atmetami V. Ki
sarausko ansambliažai. Beje, 
šis dailininkas yra ansamb
liažų pradininkas Lietuvoje. 
Šia technika kuriami darbai 
ir kitur atsirado neseniai. Pir
moji pasaulyje jų paroda An- 
sambliažo menas buvo sureng
ta tik 1961 m. New Yorke, Mo
dernaus meno muziejuje.

Odminių gatvės galerijoje 
atidarytoje parodoje buvo eks
ponuojami daugiausia 1960- 
1970 m. sukurti V. Kisaraus
ko ansambliažai. Ši paroda 
įdomi dar ir tuo, kad daugumą 
jų galerija „11” eksponavo 
pirmą kartą.

— Vincas Kisarauskas yra 
ne tik lietuviškų ansambliažų 
pradininkas, bet ir vienas iš 
originaliausių jų kūrėjų, įta
kojęs ir kitus savo kolegas dai
lininkus domėtis ansambliažų, 
— aiškino šios parodos kura-

Tapytojas Saliamonas Teitelbaumas, „Vartų” galerijos direktorė Nida Rutkienė ir švedė dailininkė Sigrid Hynell 
Fleischer. Algimanto Žižiūno nuotr.

Iki kovo vidurio Vilniuje, 
didžiausioje privačioje galeri
joje „Vartai”, veikė keturių 
jaunų dailininkų — Agnės 
Juškaitės, Simono Skrabulio, 
Saliamono Teitelbaumo, o taip 
pat Lietuvoje dabar apsistoju
sios jaunos Švedės Sigrit Hy
nell Fleischer tapybos darbų 
paroda.

—- Tikimės, jog tokios 
jaunųjų menininkų parodos 
taps gražia mūsų galerijos 
tradicija, — atidarydama pa
rodą sakė „Vartų” galerijos di
rektorė Nida Rutkienė. — Ke
tinama kasmet konkurso 
būdu atrinkti keletą jaunųjų 
dailininkų, tarp jų ir JAV, ki
tose užsienio šalyse gyve
nančių mūsų tautiečių darbus 
ir juos pristatyti visuomenei, o 
taip pat rengti jaunųjų semi
narus ir kūrybines dirbtuves. 
Tokie renginiai padėtų geriau 
pažinti kryptis ir sroves, vy
raujančias lietuvių dailininkų 
kūryboje.

Kad tos kryptys ir srovės

Vincas Kisarauskas. Ansambliažas „Trys karaliai”. 1968.

Lietuviškų ansambliažų 
paroda

torius menotyrininkas Vikto
ras Liutkus. — Parodoje rody
ti darbai liudija, kad kūrybin
gas ir nerimstantis Kisaraus
ko būdas labai derėjo prie an
sambliažų technikos: įvai
riausių daiktų, atliekų konst
ravimas, jungimas, derinimas, 
kol visa tai'pavirsta meno kū

daunieji talentai
įdomios, parodė ir ši jaunų
jų dailininkų-tapytojų paroda 
„Vartų” galerijoje. Pastebėjau, 
kad ypač daug lankytojų bū
riavosi prie S. Teitelbaumo ta
pybos darbų ciklo, pavadinto 
„Gyvenimas po teatro”. Dar 
studijuodamas tapybą Vil
niaus Dailės akademijoje S. Tei- 
telbaumas ir jo saviti tapybos 
darbai atkreipė dėstytojų ir 
profesorių dėmesį. Daug kas jį 
laikė gabiausiu, įdomiausiu 
tapytoju tarp kitų akademijos 
studentų. Mano galva, S. Tei- 
telbaumą, sulaukusį tik tris
dešimties metų, ir dabar gali
ma priskirti prie pačių ta
lentingiausių dabartinių Lie
tuvos tapytojų. Jis studijavo 
ne tik Vilniaus, bet ir Salzbur- 
go vasaros akademijoje, su
rengė šešias personalines ta
pybos parodas ne tik Lietu
voje, bet ir užsienyje, tarp jų 
— 1999 m. New Yorko Grego- 
ry Gallery. Pernai dėmesio ir 
gero įvertinimo taip pat susi
laukė personalinė S. Teitel-

riniu, atliepė Kisarausko siekį 
laužyti senas estetines nor
mas bei apribojimus. Visur šis 
dailininkas įžvelgė meno gali
mybes, jo akis ir vaizduotė 
nuolat budėjo, ieškodama ir 
rasdama aplinkoje daug neti- 
kėčiausios medžiagos.

Iš tiesų, parodoje iškabinti

baumo tapybos darbų paroda 
Paryžiuje, Lotynų kvartale. 
„Saliamonas Teitelbaumas ne
kalba. Jis tapo. Tam, kas gali 
suprasti šią jo tapybos kalbą, 
žodžiai nereikalingi. Jie 
galėtų būti pasitelkti tik sie
kiant aprašyti šio puikaus 
menininko darbus”, — 
Paryžiaus parodos kataloge 
rašė Prancūzijos menotyri
ninkė Odilė Suganąs.

„Vartų” galerijoje iškabinti 
S. Teitelbaumo peizažai, na
tiurmortai, kompozicijos tarsi 
panardinamos į sodrią, eks
presyvią plastiką. Jo drobėse 
stebėtinai derinasi tikslinga 
mintis ir judesio laisvė, mito
loginės sakmės, apipintos lie
tuviškais motyvais, Vilniaus 
gatvių vaizdais. Menotyri
ninkės N. Adomonytės nuo
mone, S. Teitelbaumo drobės 
— tai geros tapybos koncen
tratas, iš jų sklinda jaudinanti 
plastinė jėga. Šio dailininko 
tapybai būdingas ne tik po
tėpių, spalvų sukeltas jaus-

V. Kisarausko ansambliažai 
sudėlioti, sukurti daugiausiai 
iš senų, atliekamų daiktų — 
senų laikrodžių, kitų metalo 
mechanizmų, buitinių apyvo
kos daiktų, net paprasčiausių 
skalbimo lentų. Dailininkas 
prideda ir savo padarytus, 
dažniausiai medinius, pjausti
nius. Viską sujungęs, sudėlio
jęs V. Kisarauskas sukurda
vo veidus, portretus, kompozi
cijas, primenančias jo nuta
pytas drobes. Antai iš įvairių 
sendaikčių, jų dalių, dar pri
dėjus masyvių medžio pjaus
tinių, sukurtas parodoje eks
ponuotas V. Kisarausko .Au
toportretas”. Kai kurie jo an
sambliažai, pavyzdžiui „Trys 
karaliai”, padaryti bemaž vien 
iš ąžuolo pjaustinių. V. Kisa
rauskas kurdamas ansamblia- 
žo technika, naudojo ir spal
vas, paryškinančias idėją. An
tai, tragizmo nuotaiką spalva 
sustiprina ansambliažuose, 
„Sušaudyti sukilėliai”, „Su
kapotas sukilėlis”, kituose 
darbuose.

— Šia paroda pradedame 
parodų ciklą, pristatantį lietu
višką ansambliažą, — sakė 
galerijos „11” direktorius Ma
rius Šukliauskas. — Po Vinco 
Kisarausko parodos galerįjoje 
rengsime Vytauto Antanavi
čiaus, dar vėliau — Antano 
Kuro, kitų dailininkų — V. 
Kisarausko bendraminčių — 
ansambliažų parodas. Projek
tą užsibrėžę baigti apžvalgine 
lietuviško ansambliažo paroda 
2003-siais metais.
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mas, bet ir mintis. Drobėse 
Autoportretas su Hamleto 
rekvizitais”, „Mirtis”, „Makbeto 
siela” ši menotyrininkė įžvelgė 
tapytojo pasitelktus režisie
riaus E. Nekrošiaus scenos 
rekvizitus. S. Teitelbaumas 
nesutiko su menotyrininkės 
N. Adomonytės nuomone, kad 
kai kurie jo tapybos darbai 
dvelkia ironija. Dailininkui 
ironija esanti nelabai svarbi, o 
tapybos drobės kūrimas — 
jam ne destrukcija, ne sponta
niškas procesas.

Įdomūs kito jauno dailinin
ko — S. Skrabulio tapybos 
darbai. Beje, tapybą jis studi
javo svetur, baigė Islandijos 
dailės koledžą, stažavosi Mal- 
me (Švedija) Dailės akademi
joje. Keletą parodų surengė ne 
tik Lietuvoje, bet ir Islandi
joje, Japonijoje, net Grenlandi
joje.

Naujausi „Vartų” galerijoje 
rodyti S. Skrabulio darbai su
kurti ekspresyvaus abstrak- 
cionizmo maniera, tapyba jun
giama su koliažu, grafiniu 
piešiniu. Pasak parodos ren
gėjų, S. Skrabulio darbuose 
ryškus formų dialogas, painūs 
jų tarpusavio santykiai, pas
tebimas gėrio — blogio, puoli- 
mo-ginties, chaoso-tvarkos ir 
kitos sandūros.

Pats tapytojas taip sakė:
— Kurdamas ieškau vis 

naujų platesnių formų, kurios 
padėtų geriau ir tiksliau iš
reikšti mano jausmus ir min
tis. Naudoju mišrias techni
kas, siekiu jas tarpusavyje de
rinti ir taip išgauti savo 
vidinio pasaulio plastinį kal
bėjimą. Nemanau, kad pats 
paveikslas gali būti išverstas į 
siužetinę kalbą — tai vidinis 
džiaugsmas, jausmų sukėli
mas.

Apibūdindama A. Juškaitės 
tapybos darbus, „Vartų” gale
rijos menotyrininkė N. Ado
monytė sakė, kad ši jaunoji 
tapytoja teptuku tarsi piešia, 
tolumas ir artumas suplaka, 
viską matydama iš aukštybių, 
tarsi iš paukščio skrydžio. Vis 
dėl to A. Juškaitės vizijos, 
neatmesdamos akies apgau
lės, teigia realybę. Didelio for-
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ypač grafikoje iškyla gausi 
liaudiškų šventųjų, Madonos, 
Nukryžiuotojo, Rūpintojėlio 
atvaizdų galerija, — sakė dr. 
J. Korsakaitė. — Kaip ir dau
gelio kitų išeivijos dailininkų 
kūryboje, taip ir Igno dar
buose, krikščioniškos kultūros 
ženklai kartu žymi ir tautinį 
tapatumą. Sakykime, pano
raminiuose ciklų „Lietuva” ir 
„Šventoji Lietuva” estampuose 
vaizduodamas atskirus Lietu
vos regionus, dailininkas be 
įvairių atributų, heraldinių 
ženklų, kraštovaizdžio realijų, 
parinko ir liaudies skulptūros 
motyvus, būdingus Aukštai
tijai, Žemaitijai, Suvalkijai bei 
Dzūkijai ir simbolizuojančius 
tautos dvasingumą.

J. Korsakaitė prisiminė, kad 
V. Ignas tiek jai, tiek kitiems 
yra pasakojęs apie nepa
mirštamą, dar vaikystėje pa
tirtą, mistiniam apreiškimui 
prilygstantį įspūdį, kurį jam 
padarė šventųjų skulptūrėlės 
senosios Žemaitijos koplyčios 
prieblandoje, nušviestos pra
siveržiančių saulės spindulių. 
Pasak menotyrininkės, tai lyg 
raktas suprasti kaip V. Igno 
kūryboje realybė tampa ste
buklingu reginiu.

Apie V. Igną ir jo tapybos 
darbus knygos pristatyme 
kalbėjo vilnietis dailininkas 
Leonardas Tuleikis. Jis pa
brėžė, kad ir atsidūręs svetur, 
V. Ignas, kaip ir poetas K 
Bradūnas, visą laiką išlaikė 
stiprų dvasinį ryšį su tėvyne 
Lietuva. Šiltais prisiminimais 
apie V. Igno apsilankymą Lie
tuvoje, susitikimus su daili
ninkais, iškylą į Dzūkiją, žve
jybą Lietuvos vandenyse pa
sidalino dailininkas A. Stasiu
levičius, architektas V. Brė
dikis.

— Grįžęs į Ameriką, Ignas 
dar ilgai gyveno Lietuvos ir 
joje sutiktų žmonių prisimini
mais, — kalbėjo tuomet JAV 
gyvenusi, o dabar į Lietuvą 
grįžusi Ignų šeimos draugė 
menotyrininkė Beatričė Klei- 
zaitė-Vasaris. Ji papasakojo 
apie šiltus, įspūdingus susiti
kimus su V. Ignu ir šeima jų 
namuose New Yorke, paskui 
giraitėje, netoli Bostono.

Knygos pristatyme, kartu su 
žmona Kazimiera, dalyvavęs 
poetas Kazys Bradūnas per
skaitė pluoštelį savo eilėraš
čių, susijusių su tautodaile.
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mato jos darbai konstruojami 
ansambliažų principu, kai 
daiktai, ištraukti iš įprastos 
visumos, praranda savastį ir 
ima kurti naują realybę.

Greta lietuvių parodoje daly
vavusi švedė S. H. Fleischer 
tekstilės studijas pradėjo 1992 
m. Stockholme, o menų magistro 
laipsnį įgijo Meno ir dizaino 
koledže Oslo. Tobulinosi Rho- 
de Island dizaino mokykloje 
JAV.

S. H. Fleischer galerijoje 
„Vartai” pristatė naujausią, 
Lietuvoje sukurtą projektą 
„Kybo ant plauko”. Savo dar
buose ši dailininkė derina 
tekstilės, tapybos ir fotografi
jos techniką. Nors S. J. Fleis
cher baigė tekstilės studijas, 
bet, pasak menotyrininkės N. 
Adomonytės, jos darbai — 
kaip paveikslai, kaip ritmizuo- 
tos kompozicijos. Vis dėl to 
dailininkės paveiksluose žy
mus iš tekstilės ateinantis de
koratyvumas. Visa kita pre
tenduoja į vaizduojamąjį me
ną, kupiną plastinių bei koky
binių priešpriešų, minties pa
radoksų.

Kaip ir kitose, taip ir šioje 
parodoje, lankytojai galėjo nu
sipirkti jaunųjų tapytojų pa
veikslų. Naujokaitis
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