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K U L T Ū R I N I S   T U R I Z M A S  I R  G A M T A

Telšiai – 
Žemaitijos ir meno 
ženklų sostinė
Parengė  Jurga ŽEMAITYTĖ

Tikėtina, jog jei šiandien bet kurio telšiškio 
paklaustum, koks miestas Lietuvoje gražiausias, 
kur kvadratiniame kilometre yra daugiausiai meno 
ženklų (skulptūrų, plakečių, paminklų. meniškų 
rodyklių ir kt.), sulauktum atsakymo, kad tai Tel-
šiai. Sunkoka ta tema būtų diskutuoti ir su daugeliu 
kitų žemaičių, dažnai lankančių Telšius. Per pasku-

Algirdo ŽEBRAUSKO nuotraukos

Telšių panrama iš paukščių skrydžio

Skulptūra „Žemaitijos legendos“ Telšių miesto Respublikos gatvėje. 
Skulptorius – Romualdas Kvintas, architektas – Algirdas Žebrauskas

tiniuosius tris dešimtmečius šis miestas labai išgra-
žėjo, pasipuošė daugybe paminklų, skulptūrų. Turi 
šis miestas net ir Didžiąją Žemaičių sieną, čia net ir 
paminklas, skirtas Latvijos teritorijoje 1260m. lie-
pos 13 d. prie Durbės ežero vykusio Durbės mūšio 
atminimui įamžinimui, stovi (jis – pačiame miesto 
centre, aikštėje, esančioje tarp Respublikos gatvės ir 
Masčio ežero). Tad dabar Telšiai ne tik Žemaitijos, 
bet ir šio krašto meno ženklų sostinė. 

Visas tas grožis, be abejo, ne iš dangaus nusileido. 
Tam didelę įtaką daro tai, jog čia jau keli dešimtme-
čiai grožio sėklas ir naujas idėjas sėja, tuos meno žen-
klus kurti skatina, projektuoja, darbus organizuoja 
Lietuvos nacionalinės premijos laureatas architektas 
Algirdas Žebrauskas. Svarus ir šiame mieste veikian-
čio Vilniaus dailės akademijos (VDA) Telšių fakul-
teto indėlis. Čia tarp kelių kitų programų dėstomas 
ir metalo menas bei juvelyrika, skulptūra,  dizainas, 
dailės pagrindai. Fakultete dirba būrys itin kūrybin-
gų dėstytojų, tarp jų ir dekanas Ramūnas Banys, Os-
valdas Neniškis, Laima Kėrienė, Laima Mikalauskie-
nė, Beata Zdramytė, Alvydas Mikuta ir kiti geri savo 
srities specialistai. Telšiai yra ir skulptoriaus, garsaus 
medalių meistro Petro Gintalo žemė. Šį miestą savo 
kūriniais yra papuošęs skulptorius Romualdas In-
čirauskas, Romualdas Kvintas, Arūnas Sakalauskas, 
Algirdas Bosas, Vytautas Mockaitis, Rimantas Moc-
kevičius, Deimantė Šapnagytė, Benas Narbutas, bū-
rys kitų profesionalių menininkų, liaudies meistrų. 

Apie Telšių meno ženklus jau leidžiamos kny-
gos, rašomi straipsniai, kuriami filmai. Apie juos in-
formaciją skleidžia ir gražiai sutvarkytoje šio miesto 
senojoje Turgaus aikštėje veikiantis Telšių informa-
cijos ir turizmo centras, turintis puikią, informaty-
vią interneto svetainę – www.visit.telsiai.lt.

Tad visi, kas norėtų apie šį miestą ir jo meno žen-
klus daugiau sužinoti, aplankyti Telšius, pirmiausiai 
vertėtų susirasti informaciją apie šį miestą. Daug jos 
reikėtų turi galimybę susirasti, kad ir internete.

Na o šiandien mūsų skaitytojams siūlome pa-
sukti kiek kitu maršrutu – paklajoti po nepakarto-
jamo grožio Telšių krašto piliakalnius, pavadintus 
gražiais moteriškais vardais. Šios kelionės metu, 
kaip ir lankydamasis tarsi duonos kepalais kalvomis 
nusėtose Žemaičių Kalvarijos apylinkėse, Šilalės ra-
jone, pradedi mąstyti, kad vargu ar kitur Lietuvoje 
ką gražesnio, gamtos sutverto, gali pamatyti.


