TA U T O D A I L Ė

Lietuvos
tautodailininkų
sąjungos Telšių
skyriuje – dėmesys
tautinės tapatybės,
Žemaičių liaudies
meno tradicijų
puoselėjimui
Prieš 54-erius metus įkurtas Lietuvos tautodailininkų sąjungos (LTS) Telšių skyrius
nuolat unikaliais, gražiais menininkų darbais prabyla apie šio krašto gilias ir savitas
liaudies meno tradicijas. Skyriui vadovauja
savo darbais plačiai žinoma karpinių kūrėja ir puiki organizatorė SIGITA DACIENĖ. Ją
pokalbiui pakvietė el. žurnalo „Žemaičių
žemė“ redaktorė DANUTĖ MUKIENĖ.

– Kokį būrį kūrėjų vienija LTS Telšių skyrius ir
kokius liaudies menus jie plėtoja?
Dabar skyriui priklauso 158 tautodailininkai.
Jie gyvena Telšių, Plungės, Mažeikių rajonuose ir
Rietavo savivaldybėje. Mūsų skyrių atitinkamai sudaro trys grupės (mažesni skyriai): Telšių, Plungės
(jam priklauso ne tik Plungės, bet ir Rietavo tautodailininkai) ir Mažeikių. Gausiausias Plungės ir
Rietavo krašto tautodailininkų būrys – čia jų net
60. Tai 21 – medžio meistras, 17 tekstilės, 15 tapybos, grafikos dailininkų, 3 keramikai, 2 pynėjai iš
vytelių ir iš žolių, 1 popieriaus karpinių meistrė ir 1
kalvis. Plungėje yra dar ir 9 kandidatai į mūsų sąjungos narius. Telšių rajone – 53 tautodailininki. Tarp
jų – 16 medžio drožėjų, 9 tapytojai, 7 tekstilininkės, 1 kalvis, 3 keramikai, 2 audėjos, 5 mezgėjos, 3
juvelyrai, 1pynėja, 2 karpinių meistrės, 3 paprotinio
meno meistrės – margučių margintojos, 1 dirbinių
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2021 m. vykusios parodos-konkurso „Stanislovas Riauba –
Žemaitijos Andersenas“ fragmentas. Nuotrauka iš J. Miltenės
asmeninio archyvo

iš odos meistrė. Mažeikių rajone – 45 LTS nariai,
tarp jų yra 14 medžio drožėjų, 6 tapytojai, 6 tekstilininkės, 3 kalviai, 1 audėja, 5 mezgėjos, 1 pynėja,
4 karpinių meistrės, 2 vilnos vėlimo specialistės, 1
dirbinių iš odos meistras, 2 kuria dirbinius iš tošies.
Plungės ir Rietavo skyriui vadovauja Jolanta
Miltenė, Mažeikių – Jolanta Kaleckienė, o Telšiuose
čia kuriančius tautodailininkus bendriems darbams

Medžio drožėjo Prano Dužinsko skulptūra „Žemaitėjė“.
Nuotrauka iš S. Dacienės archyvo
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tenka burti man pačiai. Turime puikią pagalbininkę Plateliuose. Tai plačiai žinoma šio krašto etninės
kultūros žinovė, etnografė, Žemaitijos nacionalinio
parko Gamtos ir kultūros paveldo vyriausioji specialistė Aldona Kuprelytė. Didelis jos nuopelnas,
kad Plateliuose veikia Žemaitijos nacionalinio
parko Užgavėnių kaukių muziejus, Amatų centras, puoselėjamas liaudies menas ir tradicijos.
Didžiąją mūsų skyriaus tautodailininkų dalį sudaro vyresnio amžiaus žmonės, tačiau turime būrį ir jaunų menininkų. Kai kurie specializuojasi keliose meno
srityse. Skyriuje atskirų meno sričių dailininkų darbas organizuojamas sekcijose.
– Dažniausiai žmonės kuria norėdami realizuoti
save, tačiau jie kartu jaučia poreikį, jog ir kiti matytų
jų kūrinius, juos vertintų, naudotų. Kas daroma Jūsų
skyriuje supažindinant visuomenę su Telšių krašto
tautodailininkų darbais?
– Parodos – labiausiai paplitusi Lietuvos tautodailininkų sąjungis narių kūrybinės veiklos pristatymo forma. Organizuojame grupines ir personalines kūrėjų parodas, dalyvaujame respublikinėse.
Mūsų kūrėjų darbai eksponuojami ir užsienyje rengiamose tautodailės parodose. Telšių skyriaus tautodailininkų darbų visada galima pamatyti Pasaulio
lietuvių dainų šventės metu vykstančiose dailės parodose, tokiose respublikinėse parodose-konkursuo-
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Viktoras Raibužis mugėje kartu su savo mokiniais demonstruoja
kalvių darbą. Nuotrauka iš J. Miltenės asmeninio archyvo

se kaip „Aukso vainikas“ (rengiamos nuo 2005m.),
Adomo Varno vardo tapybos, Antano Žmuidzinavičiaus respublikinėse konkursinėje parodose,
respublikinėje medžio drožėjų darbų konkursinėje
parodoje Liongino Šepkos premijai laimėti.
Mūsų skyrius pats kas treji metai organizuoja
respublikinį taikomosios tautodailės parodą-konkursą „Iš Džiugo sakmių“. Jo metu itin didelis dėmesys skiriamas tautinės tapatybės, žemaičių taikomosios tautodailės tradicijų puoselėjimui, šio
krašto tautodailės savitumo atskleidimui ir gyventojų skatinimui kurti, parodyti savo talentus.
Gražios tautodailininkų veiklos tradicijos yra
(Nukelta į 4 p.)

Romualdo Lukošiaus nuotraukoje – grupė Plungės tautodailininkų po 2018 m. vykusios ataskaitinės parodos. Pirmoji eilėje iš kairės:
Liudas Šopauskas, Rimantas Baginskis, Jurgita Balvočienė, Gediminas Černiauskas, Birutė Daukantienė, Jolanta Miltenė (dabartinė LTS
Telšių skyriaus Plungės grupės pirmininkė), Zafira Leilionienė (buvusi LTS Telšių skyriaus Plungės tautodailininkų grupės pirmininkė),
Kazimieras Striaupa, Sigita Dacienė (LTS Telšių skyriaus pirmininkė) ir Vytas Jaugėla. Kitose eilėse – kiti Plungės krašto tautodailininkai
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Nuotraukoje – S. Dacienė prie projekto „Gyva tradicija Žemaitijos
žemėlapyje“ vykdymo metu žemėlapyje jos pačios išsiuvinėtų
Žemaitijos savivaldybių herbų (kuriant šį darbą naudota medžiagos
aplikacija, siuvimas, siuvinėjimas). Nuotrauka iš S. Dacienės archyvo

susiformavusios Plungės krašte. Kiekvieną pavasarį
Plungės kultūros centre vyksta ataskaitinė tautodailininkų kūrybos paroda, o rudenį rengiamoje kitoje parodoje pristatoma tais metais jubiliejus pažyminčių tautodailininkų kūryba. Kiekvienais metais
Plungės kultūros centre, Plungės miesto bei kaimų
bibliotekose, seniūnijose organizuojamos ir personalinės tautodailininkų kūrinių parodos. Šio krašto
tautodailininkai aktyviai dalyvauja mugėse, mies-

to šventėse, įvairiose edukacinėse veiklose, lankosi
mokyklose, dienos centruose, ten vykstančiuose
renginiuose jų dalyvius supažindina su savo kūrybos paslaptimis. Nuosekliai čia dirbama ir auginant
jaunuosius tautodailininkus: jau 22 metus Plungės
kultūros centras plėtoja projektą „Stanislovas Riauba– Žemaitijos Andersenas“. Vykdant jį mokiniai
yra kviečiami dalyvauti parodoje-konkurse. Jo
tikslas – skatinti vaikus ir paauglius kurti, tęsti ir
plėtoti krašto liaudies meno, tautodailės tradicijas. Siekiama sudaryti galimybę jaunų žmonių saviraiškai, atskleisti talentingiausius, pagerbti unikalaus žemaičių skulptoriaus Stanislovo Riaubos
atminimą. Šio konkurso dalyviai apdovanojami
diplomais, rėmėjų dovanomis ir vertingais prizais, o 4 laureatai – piniginėmis premijomis. Per
21-erius metus šiame konkurse dalyvavo 1 728
jaunieji menininkai, o parodose buvo eksponuojama beveik 7 000 kūrinių.
Telšių kultūros centre kasmet mūsų skyriaus
organizuojamose visų tautodailės žanrų kūrybos
parodose dalyvauja ne tik menininkai, kuriems
jau yra suteiktas tautodailininkų, meno kūrėjų
statusas, bet ir jaunieji kūrėjai, turintys meninę

Aušros Misiūrienės nuotraukoje – grupė Telšių rajono tautodailininkų. Nuo viršaus iš kairės į dešinę: Silvijus Tendziagolskis, Jonas Igaris,
Romualdas Gedvilas, Evaldas Rimkūnas, Kęstutis Viktoravičius, Arvydas Ašmontas. Laipteliu žemiau: Pranas Dužinskas, Stasys Dužinskas,
Irena Dužinskienė, Nijolė Tamulionienė, Steponas Kaminas. Dar vienu laipteliu žemiau: Genovaitė Kaminienė ir Genia Čepienė. Priekinėje
eilėje: Donatas Zakarevičiūtė, Birutė Petrikienė, Roma Šimkevičienė, Jadvyga Mačiūnienė, Solveiga Šiškauskienė, Neonila Amosėjeva, Zita
Paulikienė, Regina Balčiūnienė, Sigita Dacienė
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Iš kairės: pynimo iš vytelių meistras Vytaras Gedvilas ir tautodailininkė Rasa Žalūdienė Plungės miesto šventės metu vykusioje mugėje
jos dalyvius džiugina savo surinktomis arbatomis ir iš žolių pintais krepšeliais. Nuotraukos iš J. Miltenės asmeninio archyvo

prigimtį, tautodailės tradicijų pajautimą. Organizuojame respublikinio konkurso „Sidabro
vainikėlis“ regioninį turą, kuris taip pat skatina
kurti jaunuosius tautodailės puoselėtojus.
Su kai kurių Žemaitijos krašto tautodailininkų kūryba yra galimybė susipažinti ir jų namuose,
nes nemažai tautodailininkų yra įsirengę muziejus
savo sodybose. Platelių krašte (Godelių kaime)
dar 1960m. pradėjo veikti tautodailininkų Justino
ir Reginos Jonušų įrengta klėtelė ( J. ir R. Jonušų
tautodailės ir etnografijos muziejus), kurią dabar
prižiūri jų dukra, taip pat tautodailininkė – medžio meistrė ir tapytoja Rita Jonušaitė-Kalpokienė.
Plungės krašto tautodailininkai Vytas Jaugėla, Kazimieras Striaupa ir Rimantas Laima taip pat turi
įsirengę savo kūrinių klėteles-muziejus. Čia nuolat
sulaukiama ekskursijų, čia tautodailininkai veda ir
edukacinius užsiėmimus, mokymus. Nuo 1989m.
garsėja Tryškiuose (Telšių r.) veikiantis medžio
meistro, 2013 m. „Aukso vainiko“ laureato Prano
Dužinsko sodyboje įrengtas Medžio drožinių muziejus, kuriame menininkas eksponuoja daugiau
kaip 300 savo kūrinių. P. Dužinskas taip pat maloniai sutinka lankytojus.

– Dažnai prasmingiems, gražiems darbams kūrėjus sutelkia įdomūs projektai. Kokie iš paskutiniais
metais vykdytų projektų Jūsų požiūriu buvo rezultatyviausi ir labiausiai įsiminė?
– Mūsų skyrius kasmet įgyvendina po keletą
projektų. Vykdydami juos rengiame konferencijas,
seminarus, parodas, kuriame išliekamąją vertę turinčius meno kūrinius, rengiame spaudai leidinius.
Lietuvos Respublikos Seimas 2020-uosius buvo
paskelbęs tautodailės metais. Tai sutelkė visą Lietuvos tautodailininkų sąjungą, buvo įgyvendinta daug
puikių projektų. Mūsų skyrius, siekdamas puoselėti
Žemaitijos krašto tautodailės savitumą, 2001 m. į
UNESCO Žmonijos nematerialaus ir žodinio paveldo šedevrų sąrašą įtrauktą kryždirbystės meną,
2020-aisiais įgyvendino projektą „Žemaitiškų koplytėlių tradicijų gyvastis“. Jo metu buvo kuriamos
ir statomos žemaitiškos koplytėlės. Medžio skulptoriaus Rimanto Laimos ir kalvio Rimvydo Kazlausko
sukurta koplytėlė su Šv. Martyno skulptūrėle papuošė šalikelę prie įvažiavimo į buvusio Siraičių dvaro
sodybą. Kito medžio skulptoriaus Stepono Kamino
ir kalvio Evaldo Rimkūno padaryta koplytėlė, kurio(Nukelta į 6 p.)
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Jadvygos Maciūnienės sukurti margučiai. Nuotraukos iš S. Dacienės
archyvo

je yra Šv. Roko skulptūrėlė, pastatyta pakelėje prie
įvažiavimo į buvusio Džiuginėnų dvaro teritoriją,
kurioje dabar veikia Žemaičių muziejaus „Alka“ ekspozicinis padalinys. Jau minėto Prano Dužinsko ir
kalvio Virgilijaus Mikuckio koplytėlė su Šv. Justino
skulptūrėle pastatyta ant akmens prie įvažiavimo į

bažnyčios gynėjų išgarsintą Kęstaičių kaimą.
2019-uosius, kurie buvo paskelbti Žemaitijos
metais, įprasminome kitu projektu – „Gyva tradicija Žemaitijos žemėlapyje“. Vykdydami jį pabandėme suteikti naują kvėpavimą seniau mūsų krašte
buvusiam populiariam atlasinio siuvinėjimo me-

Alinos Jonikės nuotraukoje – grupė Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centre 2016 m. kovo mėn. 15 d. vykusios rajono tautodailininkų parodos atidarymo dalyvių. Centre sėdi Alma Krapauskienė. Pirmoje eilėje iš kairės: Nijolė Daučiūnaitė, Julija Rutavičienė, Benigna
Tolišienė, Raimonda Ramanauskienė, Aida Bliudzukienė, Ilona Jurgelienė, Tatjana Damulienė, Jolanta Kaleckienė, Liuda Brazauskienė,
Birutė Steponavičienė. Antroje eilėje iš kairės: Laimutė Ciparienė, Česlovas Pečetauskas, Egidijus Sinkevičius, Vaidas Šopauskas, Vytautas Ramanauskas, Alfonsas Bendikas, Audrius Brazauskas
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nui, o kartu ir amatui. Ta proga surengėme siuvinėjimo tradicijų seminarą ir išsiuvinėjome Žemaitijos
žemėlapį, kuriame atsispindi krašto administracinis
suskirstymas. Jame yra pavaizduoti šešiolikos Žemaitijos savivaldybių ir Švėkšnos seniūnijos herbai.
Jau keletą metų iš eilės kartu su Telšių kultūros
centru prieš Šv. Kalėdas organizuojame akciją „Baltos užuolaidėlės mano miestui“. Jos metu Telšių
miesto senamiesčio kultūros paveldo pastatų langai
pasipuošia mūsų tautodailininkų iš karpinių padarytomis popierinėmis užuolaidėlėmis. Šią tradiciją
perima ir kai kurių kitų vietovių karpinių meistrai.
Verta paminėti ir nuo 2004 iki 2017 metų vykdytą tęstinį projektą „Žemaitiškų tradicijų terpėje“,
kuriam vadovavo ilgametė LTS Telšių skyriaus Plungės krašto tautodailininkų vadovė Zafira Leilionienė.
– Šiemet sukanka 90 metų, kaip Telšiuose Senovės mėgėjų draugijos „Alka“ iniciatyva buvo įkurtas
Žemaičių muziejus „Alka“. Jame nuo pat pirmųjų
veiklos metų daug dėmesio buvo skiriama liaudies
menui. Kokie šio muziejaus ryšiai su krašto tautodailininkais dabar?
– Stiprus ryšys išlieka iki šiol. Muziejus kaupia,
saugo Žemaitijos menininkų kūrybą reprezentuojančius darbus, rengia atskirų tautodailininkų kūrybos
parodas, taip pat ir grupines. Čia dažnai pagerbiame
mūsų skyriaus narius jų jubiliejų ir kitomis progomis.
Bendradarbiaudami su muziejumi kas penkeri metais rengiame Pasaulio žemaičių tautodailės parodas,
kuriose siekiame puoselėti ir parodyti savitą žemaičių
kultūrą. Šios parodos pratęsia dar 1938 m. rugpjūčio
25–rugsėjo 5 dienomis Telšių pradžios mokykloje surengtoje pirmojoje Žemaičių meno parodoje gimusias
tradicijas. Organizuodami jas stengiamės vienyti įvairiose Lietuvos vietose ir užsienio šalyse kuriančius tautodailininkus, eksponuoti jų darbus. Parodos vyksta
ne tik Telšiuose, bet ir kitose Žemaitijos vietose.
– Kas tie Jūsų sąjungos Telšių skyriaus nariai, kurie paskutiniais metais savo kūryba labiausiai garsina Žemaitiją?
– Noriu pasidžiaugti, kad visi mūsų skyriaus nariai itin talentingi, kūrybingi ir darbštūs. Jų darbus
matome ne tik parodose, bet ir Telšių, Plungės, Rietavo, Mažeikių, kitų rajonų gyventojų namuose. Jie
puošia sodybas, visuomeninės paskirties pastatus,

Birutės Petrikienės sukurti švilpukai. Nuotraukos iš S. Dacienės
archyvo

švietimo ir kultūros įstaigas, suteikia ryškius akcentus kraštovaizdžiui. Yra galimybė šių darbų įsigyti
specializuotuose prekybos taškuose, mugėse, turguose ir pas pačius menininkus jų namuose.
Kartu verta paminėti tuos narius, kurių darbai yra
itin aukštai įvertinti tautodailės specialistų. Tarp jų –
medžio drožėjai Pranas Dužinskas, Steponas Kaminas,
(Nukelta į 8 p.)
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Kairėje ir viršuje – Prano Dužinsko sukurtos skulptūros.
Nuotraukos iš S. Dacienės archyvo

Liudas Šopauskas, Augustinas Žalgiris, Bronislovas
Šiaulys, Kazimieras Striaupa, Vytas Jaugėla, Rimantas Laima, Rūta Kavaliauskienė. Šį kraštą savo darbais
garsina ir medžio drožėjas Antanas Viskantas, Jonas
Kuodis, Alfonsas Bendikas. Kalvystės srityje puikiai
darbuojasi Evaldas Rimkūnas, Česlovas Pečetauskas,
Virgilijus Mikuckis, Egidijus Sinkevičius, Artūras Platakis. Kūrybingas ir kalvis Rimvydas Kazlauskas, tik jis
nėra Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys.
Savo darbais džiugina ir tapytojai Jonas Igaris,
Jadvyga Mačiūnienė, Vaida Blistrubienė, Zafira
Leilionienė, karpinių meistrės Nijolė Daučiūnaitė, Tatjana Damulienė, Solveiga Šiškauskienė, keramikė Birutė Petrikienė, Vaida Dapkutė.
Kūrybingos ir mūsų krašto talentingosios,
darbščiosios tekstilininkės. Tai siuvinėtojos Adelė
Monstavičienė ir Birutė Daukantienė, mezgėjos ir
nėrimo vąšeliu meistrės Vilma Rečkauskienė, Genovaitė Kaminienė bei Irena Rimkienė, audėjos
Zita Paulikienė, Jurgita Balvočienė, Vaiva Kosienė,
Laimutė Puidokienė, Virginija Dirvonskienė.
Plungiškis pedagogas, medžio drožėjas, plačiai žinomas kaip klumpių meistras Viktoras Raibužis džiugina ne tik savo kūriniais, bet ir veda
medžio drožybos edukacinius užsiėmimus jaunimui, aktyviai dalyvauja parodose ir konkursuose,
ugdo pradedančiuosius tautodailininkus – jau
nemažai jo mokinių dirba tautodailės srityje.
Pynėjas iš vytelių Vytaras Gedvilas ir žo-
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lininkė bei pynėja Rasa Žalūdienė – dar du
Plungės kraštą garsinantys tautodailininkai. Jie
nuolat stebina savo pintų gaminių originalumu,
nuoširdžiai talkina organizuojant tautodailės
renginius, plėtojant edukacines veiklas, parodose
ir mugėse savo amato paslaptimis dalinasi su kitais.
Įdomiai dirba ir kitas plungiškis – Virginijus
Narkus. Jis savo kūriniams naudoja medį ir akmenį,
yra išradęs savitą tauriojo elnio rago apdirbimo technologiją, pagal kurią gamina papuošalus iš kaulo ir
gintaro bei kailio. V. Narkus sėkmingai užsiima ir sakalininkyste, yra padaręs papuošalų savo sakalams.
Tie, kuriuos nepaminėjau, taip pat džiugina
savo kūrybiškumu, puikiais darbais. Vieni iš kitų
mokomės, susitikę dalinamės patirtimi, stengiamės
lygiuotis į geriausius.
– Kokius svarbesnius renginius Jūsų skyrius organizavo paspaskutiniuoju laikotarpiu?
– Tai IV respublikinė taikomosios tautodailės konkursinė paroda „Iš Džiugo sakmių“, kuri nuo 2011m.
rengiama kas ketveri metai. Šis pernai organizuotas
konkursas buvo skirtas kraštotyrininkės ir kultūrologės
Irenos Seliukaitės (1954–2018) atminimui.
Kasmet Plungėje rengiama krašto tautodailininkų ataskaitinė ir tautodailininkų jubiliatų
kūrybos parodos.
Neseniai vyko mano pačios autorinė karpytų
užuolaidėlių, Vyto Jaugėlos jubiliejinė, Henriko Bertašiaus tapybos paroda. Didelio tautodailės mėgėjų
dėmesio sulaukė Telšių krašto tautodailės paroda.
Parodų, konkursų metu populiariname mūsų
krašto liaudies meną reprezentuojančio Stanislovo
Riaubos kūrybą. Plungėje jau nuo 2001 m. organizuojamos jau minėtos parodos-konkursai „Stanislovas Riauba – Žemaitijos Andersenas – jaunųjų
menininkų sąjūdis Žemaitijoje“, įtraukiantis į tautodailės pažinimą vaikus ir jaunimą iki 19 metų amžiaus. Per tuos du dešimtmečius buvo surengtos šios
parodos-konkurso laureatų ir prizininkų kūrybos
parodos Vilniaus mokytojų namuose, galerijoje „Koridorius“, devyniuose Švedijos miestuose. 2018 m.
spalio mėnesį šio konkurso-parodos darbus pristatėme Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose, konkurse
(Nukelta į 10 p.)

Dešinėje – Stepono Kamino kūriniai. Nuotraukos iš S. Dacienės archyvo
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dalyvavusiems jauniesiems menininkams organizavome ekskursiją į Lietuvos Respublikos Seimą, Vilniaus televizijos bokštą. Penki Plungės krašto jaunieji
menininkai Trano mieste (Švedija) dalyvo tarptautiniame projekte „Trys kilometrai meno“. Beje, su
S.Riaubos kūryba išsamiai galima susipažinti Bukantėje (Plungės r.) rašytojos Julijos Beniušytės-Žymantienės (Žemaitės) tėviškėje veikiančiame muziejuje.
Kiekviena tokia paroda, ekspozicija tautodailininkams – didelė šventė. Tai kartu ir savotiškas
atsiskaitymas mūsų kūrybos gerbėjams, stiprus
impulsas naujoms kūrybinėms paieškoms.
– Na o kokie Jūsų skyriaus ryšiai su kitų šalių tautodailininkais?
– Nuo 2010 m. bendradarbiaujame su
Saint-Egreve miesto (Prancūzija) menininkais.
Šio miesto merės Catherine Kamowski kvietimu
lankėmės Saint-Egreve meno šventėje. Ten mūsų
surengtai tautodailės kūrinių parodai prancūzų
dėmesio netrūko. Praėjus metams sulaukėme pasiūlymo kartu su prancūzų menininkų asociacija
„Culture et Détente“ dalyvauti bendroje akvarelės tapybos kūrinių parodoje. Ji vyko Saint-Egreve mieste. Buvo išleistas šios parodos katalogas
„Telšiai–Saint-Egreve“ (elektroninė versija skelbiama internete – http://blur.by/1fobx3b).
Tęsdami draugystę dar po metų mes pradėjome vykdyti projektą ,,Tarptautinis pleneras „Meno
ekspresas: Saint-Egreve–Telšiai“. Padėti jį įgyvendinti į Telšius buvo pasikvietę minėtos asociacijos
menininkus ir jų prezidentę Marie-Pierre Coiffard.
Tada Telšių Žemaitės dramos teatre surengėme
mūsų skyriaus tautodailininkų ir prancūzų menininkų akvarelių parodą, vyko akvarelės kūrybinės
dirbtuvės, asociacija „Culture et Détente“ išleido albumą „Telsiai en LITUANIE“ (elektroninė
versija internete skelbiama adresu http://bit.ly/
Telsiaiparodoskatalogas). Dar vėliau Saint-Egreve
mieste vyko bendra lietuvių ir prancūzų akvarelės
paroda „Meno ekspresas: Telšiai–Saint-Egreve“.
Šis bendradrabiavimas plėtojamas ir toliau.
Dėkoju už pokalbį. Sėkmės Jums!
Kairėje – Stepono Kamino sukurta skulptūrėlė ir Martyno Kamino
bei Evaldo Rimkūno padaryta koplytėlė. Nuotrauka iš S. Dacienės
archyvo
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