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Dailininko, žurnalisto, 
keliautojo Alfonso
Čepausko jubiliejus 
pažymėtas puikiomis
parodomis

Gintautas ČIŽIŪNAS

Alfonsas Čepauskas. Nuotrauka iš A. Čepausko 
archyvo

Šiemet kovo 18 d. Tauragės rajono Skaudvi-
lės seniūnijos Gedgaudiškės kaime gimęs grafikas, 
keliautojas Alfonsas Čepauskas paminėjo savo 90 
metų sukaktį. Ta proga, kaip jau įprasta jo kūrybi-
niame kelyje, menininkas draugus, bičiulius, dailės 
gerbėjus kvietė į savo kūrybos parodas. Gegužės 
18–birželio 10 dienomis A. Čepausko skaitmeni-
nės grafikos paroda „Aliuzijos“ veikė Lietuvos Žur-
nalistų sąjungos patalpose ( Jogailos g. 11, Vilnius).  
Na o gegužės 21 d. Žemaičių dailės muziejuje (Par-
ko g. 1, Plungė) įvyko čia surengtos šiam muziejui 
A. Čepausko dovanotos kūrybos nuolatinės atran-
kinės ekspozicijos pristatymas. Muziejus ta proga 
išleido gausiai iliustruotą informacinį lankstinuką. 
Šioje ekspozicijoje lankytojai turi galimybę susipa-
žinti su A. Čepausko lakštinės ir mažosios grafikos 

kūriniais, ekslibrisais, fotokoliažais, keraminės me-
džio bei mažosios plastikos skulptūromis ir kitų 
meno žanrų kūriniais, objektais. 

A. Čepauskas – Žemaičių dailės muziejuje 
2020m. veikusios aštuntosios Pasaulio žemaičių 
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dailės parodos laureatas. Toks įvertinimas jam buvo 
paskirtas už klasikinę grafinę raišką ir ištikimybę že-
maitiškai dvasiai. 

A. Čepauskas –  daugelį metų garsėja kaip akty-
vus Lietuvos dailininkų sąjungos, Lietuvos žurna-
listų sąjungos, Meno kūrėjų asociacijos narys. Jis yra 
ir Lietuvos ekslibrisininkų klubo Garbės preziden-
tas, Tauragės garbės pilietis. 

Tarp menininkų ir dailės gerbėjų Alfonsas bene 
plačiausiai žinomas kaip grafikas, estampų, ekslibri-
sų meistras (iš viso ekslibrisų jis yra sukūręs daugiau 
kaip 1 300). 1980–2000 m. jis  vadovavo Lietuvos 
ekslibrisininkų klubui. Tuo laikotarpiu šis klubas 
įgyvendino daugybę projektų, kuriuos vykdant 
buvo surengta apie 100 konkursų, daug naciona-
linių ir tarptautinių ekslibrisų parodų. Iš Alfonso 
inicijuotų šio žanro parodų itin aukšto įvertinimo 
sulaukė „Catechismus-450“, „Gediminui-650“, 
„Vilnius-metropolis Lituanie“,  „Sakralinis eksli-
brisas“, „Žalgiriui-600“, „Lietuvos mokyklai-600“, 
„Baltijos kelias ‚89“, „M. K. Čiurlioniui-125“, 
„1863 sukilimas“, „M. K. Oginskiui-250“. Jis šias 
parodas ne tik organizuodavo, bet ir rūpindavosi jų 
reklama, yra parengęs ir jų katalogų.

Jau daug metų dailininkas puikiai reprezentuoja 
ir savo kūrybą: organizuoja parodas, pats parengia 
jų katalogų projektus, sumaketuoja leidinius, pats 
rūpinasi leidybai reikalingų lėšų paieškomis. 

A.Čepausko kūryba gausi ir įvairiaplanė. Pats 
dailininkas labiausiai vertina savo sukurtus lakšti-
nės grafikos ciklus, kuriuos sudaro nuo 3 iki 32 lakš-
tų. Daugiausiai juose plėtojama istorinė, žmogaus 
egzistencijos tema. Ankstyvuoju kūrybos laikotar-
piu gimė jo „Lietuvių mitologija“, „Gimtinės legen-
dos“, vėlesniu – „Būties ženklai“, o paskutiniaisiais 
metais – „Karšuvos poringės“, „Trapėnų kronikos“, 
„Karšuvos mitas“ ir kt. 

Iš viso A. Čepauskas yra surengęs apie 65 per-
sonalines kūrybos parodas, dalyvavęs daugiau negu 
300 bendrų dailės parodų. Galimybę susipažinti 
su jo kūryba turėjo ne tik Lietuvos, bet ir Danijos, 
Estijos, Italijos, Baltarusijos, Latvijos, Lenkijos, Ru-
sijos, Suomijos dailės gerbėjai. Iš šių parodų jis yra 
parsivežęs apie pusšimtį aukštų apdovanojimų.

Daug jo kūrinių yra įsigiję, saugo bei eksponuo-
ja muziejai, bibliotekos, privatūs kolekcininkai.  

Didžiausia šio menininko darbų kolekcija eks-
ponuojama Tauragės krašto muziejaus „Santa-

2022 m. Žurnalistų sąjungos patalpose 
veikusios A. Čepausko kūrinių parodos 
plakatas

Žemaičių dailės muziejuje (Plungė) veikiančios A. Če-
pausko nuolatinės atrankinės kūrinių  ekspozicijos 
reklaminis plakatas(Nukelta į 16 p.)
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ka” ekspoziciniame padalinyje 
Skaudvilės gimnazijoje veikian-
čioje nuolatinėje Alfonso Če-
pausko dailės galerijoje (adre-
sas: Mokyklos skg. 4, tel. +370 
609 10389, galerijos  interneto 
svetainės adresas – dailesga-
lerija@tauragesmuziejus.lt). 
Joje eksponuojama apie 550 
A. Čepausko kūrinių. Muzie-
jus, kviesdamas čia apsilanky-
ti, informuoja, kad galerijo-
je „eksponuojama lakštinė ir 

mažoji grafika, iliustracijos ir 
ekslibrisai, kamerinės medžio 
ir mažosios metalo bei minia-
tiūrinės akmens skulptūros, 
eskizai, tapyba ir kitokie meno 
žanrai, autoriniai, personalinių 
parodų ir kiti leidiniai. [...].” 
Visą šią kolekciją dailininkas 
yra padovanojęs savo gimtajam 
Tauragės kraštui. 

Tarp geriausiai vertinamų 
dailininko kūrinių yra paskutinįjį 
dešimtmetį jo sukurti estampai ir 

jų ciklų „Jaunystės prisiminimai“, 
„Gyvenimiškos atodangos“, „Išli-
kimo kelias“ (visi sukurti  2015m.), 
„Karšuvos mitas“, „Lizdeika“ (abu 
sukurti 2016 m.), „Mūsų kara-
liai“ (2017), „Sakmė apie kur-
šius“ (2018), skulptūros iš medžio 
„Dvynės“, „Svajonių pilis“, „Šviesi 
galva“ (visos trys 2016 m.), „Pro-
gramuotojas“ (2017), taip pat ir 
daugelis iš raižyto akmens bei me-
talo padarytų miniatiūrinių skulp-
tūrėlių. Puikūs ir jo asambliažai, 
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instaliacijos, tapybos darbai. Ats-
kiro dėmesio vertos ir ankstesniais 
metais jo iliustruotos rašytojų kny-
gos, sukurti plakatai. 

***
Alfonsas Čepauskas gimė 

1932 m. kovo 18 d. dabartinio 
Tauragės rajono Skaudvilės se-
niūnijos Gedgaudiškės kaime. 
Tarp jo artimųjų daugiausiai 
buvo amatininkų – mama garsėjo 
kaip   puiki audėja, o jo giminės 
vyrai dažniausiai meistraudavo, 
namus statydavo.

Iš pradžių Alfonsas mokėsi 
Kavadonių pradžios mokykloje. 
Tuo metu išryškėjo jo polinkis 
menui. Vėliau jis susidomėjo ir 
spauda – jau Antrojo pasauli-

nio karo metais kartu su dviem 
savo bičiuliais Gedgaudiškėje 
leido sienlaikraštį. Jo apipavida-
linimas buvo patikėtas Alfon-
sui.  Paauglystėje jis mėgdavo ir 
drožinėti peiliuku, skaityti. 

Privalomąją karinę tarnybą 
atliko Ukrainoje – Lucke buvu-
siame priešlėktuvinės artilerijos 
dalinyje. Vadovybei pastebėjus 
Alfonso meninius gabumus, jam 
buvo patikėtos padalinio daili-
ninko pareigos, tad tarnaujant 
tekdavo ir sienlaikraščius, ir sten-
dus apipavidalinti, daug kitų su 
daile susijusių pavedimų atlikti.

Penkis metus mokėsi Kaune 
veikusio Stepo Žuko taikomo-
sios dailės technikumo (dabar 
Kauno kolegijos J. Vienožinskio 

menų fakultetas) Poligrafijos 
skyriuje. Čia jo dėstytojai buvo 
iškilūs dailininkai Liudas Trui-
kys, Jonas Švažas, Jadvyga Mozū-
raitė-Klemkienė ir nemažai kitų 
puikių savo srities specialistų. 

Ekslibrisus pradėjo kurti 
1961 metais.

Stepo Žuko taikomosios dai-
lės technikumą baigė 1962 m. ir 
tais pačiais metais prdėjo sava-
rankiškai dirbti.

1962–1973 m. dirbo žurnalo 
„Mokslas ir technika” meno re-
daktoriumi.

1970 m. pradėjo eksponuoti 
savo kūrinius parodose. 

Apie 1964-uosius metus su-

(Nukelta į 18 p.)
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sidomėjo skulptūra ir pradėjo ją 
kurti (iš ąžuolo yra išdrožęs net 
2m. aukščio Rūpintojėlį savo tėvų 
kapams, „Pietą“, taip pat nemažai 
ir kitų didesnių bei mažesnių, 
tarp jų ir miniatiūrinių skulptūrų 
iš medžio, akmens, metalo). 

1973–1989 m. buvo žurnalo 
„Mūsų sodai“ meno redaktorius.

1978 m. tapo Lietuvos daili-
ninkų sąjungos nariu.

1978–1998 m. ėjo žurnalo 
„Statyba ir architektūra“ daili-
ninko pareigas.

Yra parašęs ir išleidęs metodinį 
vadovėlį „Kaip sukurti  ekslibrisą“ 
(2008), publikacijų sąvadą „Gyvy-
bingas knygos ženklas“ (2019).

A. Čepauskas žinomas ir kaip 
motociklų sporto entuziastas bei 
organizatorius. Jis organizavo 

pirmąsias sportinio turizmo di-
džiausio sudėtingumo keliones 
motociklais Vidurinėje Azijoje, 
1975 m. vadovavo keliautojams, 
kurie pirmieji įveikė Kyzylkumų 
dykumą, motociklais važiuodami 
maršrutu Dušanbė-Samarkan-
das-Učkudukas-Chiva-Ašcha-
badas. Jis šešis kartus yra tapęs 
Lietuvos motociklų turizmo čem-
pionu: Pamyras (1969), Sibiras 
(1970), Vidurinė Azija (1971, 
1975), Tian Šanis (1972), Toli-
mieji Rytai (1982), bei tris kartus 
(1971, 1975, 1980) – buvusios 
Sovietų sąjungos motociklų tu-
rizmo čempionu (Vidurinė Azi-
ja). Įamžindamas keliones moto-
ciklais yra sukūręs tapybos ciklą 
„Dykumose ir oazėse“, fotokolia-
žų ciklą „Kelionių miražai“, išlei-
dęs šešias knygutes „Septintasis 
malonumas: kelionės motociklu“.

IŠSAMIAU APIE A. ČEPAUSKĄ
SKAITYKITE:
* El. žurnale „Samogitia“ (2010m. 

Nr. 11, A. Čepausko straipsnis „Meni-
ninkai – Skaudvilei“ https://zemaitiu-
zeme.lt/wp-content/uploads/2019/12/
sam_2010_11.pdf#page=8);

* Žurnale „Žemaičių žemė“ (2013 
m. Nr. 4,  Danguolės Želvytės straipsnis 
„Alfonsas Čepauskas“ https://zemaitiu-
zeme.lt/wp-content/uploads/2019/12/
zz_2013_04.pdf#page=34).

Publikacijose paskelbtose 
nuotraukose – A. Čepausko 
kūriniai. Iliustracijos iš RKIC 
archyvo


