
N A U J O S  K N Y G O SŽ E M A I Č I Ų  Ž E M Ė    2 0 2 3   /  3

67

2022 metais dienos šviesą išvydo leidinys „Už-
ventis MENE I–XII. 2009–2021“. Savo tematika 
jis atitiktų meno knygų braižą, o pagal vaizdo ir 
teksto santykį galėtų pretenduoti ir į fotoalbumo 
leidinio žanrą. Geriausia šią knygą suvokti  kaip 
festivalio-kūrybinės stovyklos „Užventis MENE“ 
tęsinį, ant popieriaus sugulusias esmines renginio 
idėjas, vertybes ir meninio įkvėpimo paieškas vie-
tovėje. Šio teksto tikslas – aptarti knygą „Užventis 
MENE I-XII. 2009-2021“ kaip „Užventis MENE“ 
festivalio atspindį, pasidalinti įžvalgomis apie kny-
gos kūrimo procesą, esminius kompozicijos ele-
mentus, grafinio dizaino ir naudotojo patyrimo 
sprendimus. 

Pradedant nuo esminių kompozicinių elemen-
tų reikia pabrėžti, kad didesniąją dalį leidinio užima 
vizualioji medžiaga – daugiausiai vyrauja fotografi-
jos, tačiau nemaža dalis turinio atsiskleidžia ir per 
akvarelių kopijas ar eskizus. Bendradarbiaujant su 
fotomenininke Šarūne Zurba knygai buvo parink-
tas vienodo kolorito, pastelinių spalvų nuotraukų 
braižas, tokiu būdu siekiant atspindėti festivalio 

„Užventis MENE I–XII. 2009–2021“ – 
knyga kaip ekspozicinė erdvė

ryšį su gamta, natūralumu. Leidinyje pateikiama 
įvairių stilių fotografija atlieka skirtingas funkcijas. 
Jau minėtas festivalio ryšys su gamta atskleidžia-
mas per kraštovaizdžio fotografiją, tačiau tuo pačiu 
šio stiliaus fotografijos padeda įprasminti ir vietos 
reikšmę festivalio atsiradimui bei kūrybiniams pro-
cesams. Makro fotografijos būdu siekiama atskleisti 
kiekvienos dailės srities ypatybes: kalvystės – plas-
tiškumą, juvelyriškumą; keramikos – faktūriškumą 
ir spalviškumą; akvarelės – kruopštumą, sudėtingą 
liejimo techniką. Leidinyje atsirandantys portreti-
niai elementai skirti komunikuoti dalyvių emocijas, 
o dokumentinio stiliaus fotografijos perteikia me-
nininkų darbo procesą, technikos profesionalumą. 
Plika akimi nuotraukų išdėstymas gali pasirodyti 
chaotiškas, tačiau iš tiesų fotografijos išdėstytos 
tam tikru ritmu, atskleidžiančiu per dvylika metų 
festivalio metu pastatytų skulptūrų fizines vietas. 
Šią idėją perteikiančia vizualine komunikacija siek-
ta įtraukti knygos skaitytoją į patyriminę kelionę 
po Užventį ir jo apylinkes.
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Renginio įvairiapusiškumą atspindi leidinyje at-
sirandantys tekstai. Nuo poezijos (V. Adomaitienė) 
ar žurnalistinio stiliaus tekstų (V. Alionis) iki aka-
deminių straipsnių (M. Balvočiūtė-Knyzelienė, V.
Tumėnas). Tokiu būdu siekta įprasminti „Užventis 
MENE“ aktualumą ne tik meno ar kultūros laukui, 
bet ir svarbą akademiniame kontekste. 

Išskirtinis dėmesys knygoje skiriamas ir festiva-
lyje dalyvavusių menininkų vardų rodyklei. Festiva-
lyje dalyvauja įvairių dailės sričių kūrėjai, tai impo-
nuotų vardų rodyklę pateikti dalyvius sugrupuojant 
pagal jų atstovaujamas dailės rūšis. Nepaisant to, 
siekiant atskleisti festivalyje ypač pastebimą skirtin-
gų sričių menininkų bendradarbiavimą ir kūrybos 
sintezę, vardų rodyklė išdėstyta abėcėlės tvarka, to-
kiu būdu į vieną knygos kompozicinį elementą su-
jungiant visus kūrybinėje stovykloje dalyvaujančių 
dailės sričių menininkus. Knygos tipografijoje užko-
duotas „Užventis MENE“ tradicijų ir modernumo 
santykis – tradiciškai spaudai būdingas serifinis šrif-
tas yra derinamas su dekoratyviniu šriftu. Šis sąryšis 
tarp tradicinio ir modernaus šrifto pasirinkimų at-
spindi ir paties festivalio idėją tradicines meno šakas 
įprasminti šiuolaikiniame, moderniame kontekste.

Viršeliui parinkta žalumos spalva – taip pabrė-
žiant geležies, molio ir akvarelės jungtį su gamta. 
Kaip viršelio paskirtis yra „surišti“ knygos pusla-
pius, taip ir kūrybinėje stovykloje susibūrusių dailės 
sričių kūryba beveik neįmanoma be esminių gamtos 
elementų: vandens (akvarelė), ugnies (kalvystė) ir že-
mės (keramika). Taip pat žalumos spalva atspindi ir 
vietinį kontekstą  – festivalis vyksta seno dvaro par-
ko ir Ventos upės apsuptyje. Taip pat verta paminėti, 

kad knygos viršeliui neatsitiktinai pasirinktas stam-
biai grūdėtas akvarelinis popierius. Lietimo būdu 
apčiuopiama grublėta popieriaus tekstūra patyrimi-
niu būdu perkelia skaitytoją į nenudailintą meno 
kontekstą dar net neatvertus pirmojo puslapio. Tuo 
pačiu viršelio grublėtumas simbolizuoja ir festivalyje 
kuriamų metalo ir keramikos skulptūrų arba liejamų 
akvarelių faktūriškumą. Galiausiai, viršelio paviršiuje 
modernia technika įspausti grafiniai elementai  įpras-
mina tradicijų ir modernumo susiliejimą festivalyje. 

Pabaigai verta paminėti, kad leidinio formatui 
pasirinktas netradicinių matmenų popierius sąvei-
kauja su „Užventis MENE“ kūrybinės stovyklos 
novatoriškumu. Leidinys tarsi išeina iš standartinio 
A4 formato rėmų, visai kaip ir „Užventis MENE“ – 
laužantis tradicinės kūrybinės stovyklos stereotipus. 
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 2022 m. lapkričio 8–gruodžio 5 d. Kelmės rajono sa-
vivaldybės Žemaitės viešojoje bibliotekoje vykusios 
fotografijų albumo „Užventis MENE: I–XII, 2009–2021“ 
reklaminis plakatas

Nuotrauka iš Užvenčio kraštotyros muziejaus 
archyvo


