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knygelės, fotonuotraukų albumai, Lentvario ir
Palangos parkų akvareliniai planai. Tai teikia
daugiau galimybių pažinti ir įvertinti kūrėjų
palikimą.

Pratarmė
2020 m. liepos 17 d. sukako 180 metų nuo
pasaulinio garso prancūzų kraštovaizdžio
architekto, botaniko Édouard François André
(Eduardo Fransua Andrė, 1840–1911) gimimo.
Šis parkų meno genijus, sukūręs daugiau nei 200
parkų įvairiose pasaulio šalyse, Lietuvai paliko
keturis parkus, priskiriamus brandžiajam jo
kūrybos laikotarpiui, iš kurių trys – Užutrakio,
Trakų Vokės ir šio kūrėjo gulbės giesme
vadinamas Lentvario parkas – yra visai šalia
Vilniaus. Ketvirtasis (o gal pirmasis) – Palangos
Birutės parkas.

2011 m. minint parkų kūrėjo 100-ąsias mirties
metines Lietuvoje, Prancūzijoje ir kitose šalyse
buvo išleista įvairių leidinių apie E. F. André
kūrybą. Tarp jų – ir dvikalbis leidinys Laiškai Ty –
Les lettres Ty, pateikiantis autentišką parkų
kūrėjų įspūdį ir įžvalgas. Tai, kad laiškuose ir
kituose tekstuose, užrašų knygelių eskizuose
kalbama apie parkų kūrimą, paskatino mus,
E. F. André klubą Lietuvoje, 2020 m. vasaros
pabaigoje, COVID 19 pandemijos sąlygomis
pakviesti Lietuvos menininkus – tapytojus,
grafikus, akvarelininkus, fotografus,
kraštovaizdžio architektus, skulptorius – į
savarankišką vienos dienos plenerą Lentvario,
Palangos, Trakų Vokės ir Užutrakio parkuose.
Plenero tema – „Laiškai iš Edouard‘o F. André
sukurto parko“.

Prieš daugiau kaip šimtą dvidešimt metų, dar
1898 m. vasarą, prancūzų kraštovaizdžio
architektūros profesorius E. F. André su sūnumi
Renė André (1867–1942) projektavo ir kūrė
parkus grafų Tiškevičių dvarų sodybose. Iš
kelionių į Lietuvą kūrėjų archyvuose yra išlikę ir
Lietuvos specialistams žinomi laiškai, užrašų
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Plenerų E. F. André kurtuose parkuose klubo ir jo
partnerių, pirmiausia, Trakų istorinio nacionalinio
parko direkcijos, Lentvario seniūnijos, Palangos
Birutės (Botanikos) parko direkcijos, iniciatyva
tradicija gyva nuo 2005 m. vasaros. 2013 m. buvo
nuvykta ir į Prancūziją, Tureno regioną, kur La
Croix-en-Touraine miestelyje išsaugota André
sodyba su parku. Plačiau apie plenerų E. F. André
kurtuose parkuose tradiciją ir istoriją šiame
kataloge pasakojama atskirai.

Kiekvienas menininkas pats rinkosi temą ir kūrinio
techniką, žiūros tašką ir rakursą. Todėl pateiktų
kūrinių tematika yra labai įvairi, daugiaprasmė.
Kai kam apsilankius parke su molbertu ir teptuku
norėjosi čia sugrįžti dar kartą ar net kelis, stebėti,
kaip parko medžių ir krūmų lapija keičia spalvas,
kokie spalvų ir tekstūrų kilimai nukloja parkų
takus.
Aktyvūs buvo palangiškiai, gražiai tradicijas, netgi
„Devynių vėjų“ studijos tradiciją, pratęsė
vilniečiai tapytojai. Kiekvienam pateikusiam savo
meninį sumanymą, kūrinį šiame kataloge
skiriamas bent puslapis – spausdinama darbo
kopija, suteikiama vietos ištarai, citatai, kūrybinės
nuotaikos glaustam pristatymui.

„Laiškai iš Edouard‘o F. André sukurto parko“ yra
tarsi provokuojanti aliuzija parašyti laišką apie
šiandienos realijas. Tačiau kas gali varžyti, riboti
menininko vaizduotę atsigręžti į parkų kūrimo
istoriją, ankstesnius nutikimus ar būsimas ateities
dienų vizijas. Parkas – gyvas kraštovaizdžio meno
kūrinys, turintis nuotaikų ir fizinės būsenos kaitą
priklausomai nuo metų laiko ar dienos saulės
šviesos tako.

Publikuojama keletas ankstesnių plenerų darbų.
Tai ir istorija, ir paskata tęsti tradiciją. Dėkojame
visiems autoriams, pateikusiems leidėjams savo
opusus. Telydi jus kūrybos džiaugsmas...
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Plenero vernisažas įvyko Užutrakio dvaro sodybos
svirne 2005 m. liepos 15 d.

Plenerų E. F. André kurtuose
parkuose tradicija
„Atraskime nežinomus ar užmirštus Lietuvos
turtus – tris nuostabius E. Andrė parkus prie
Vilniaus“, – tokios idėjos vedini susirenka meno
žmonės į plenerą Tiškevičių dvarų sodybų
parkuose. Eduardo F. Andrė klubas Lietuvoje ir
Trakų istorinis nacionalinis parkas 2005 m.
liepos mėnesį pirmą kartą sukvietė į tapybos,
fotografijos ir kraštovaizdžio architektūros
plenerą prancūzų kraštovaizdžio architekto E. F.
André kurtuose parkuose.

© Ina Budrytė, 2005. Užutrakis.

Pirmasis pleneras buvo skirtas E. F. Andre 165osioms gimimo metinėms paminėti. Plenere
dalyvavo šie menininkai: Ina Budrytė, Irma
Karvelytė, Raisa Kobecka, Vida Mildažytė,
Ričardas Bartkevičius, Viktoras Binkis, Andrius
Gailiūnas, Mantas Petravičius, Vaiva Deveikienė.

Retrospektyvinė plenero darbų paroda buvo
surengta 2006 m. balandį Vilniuje Lietuvos
medicinos bibliotekoje, vėliau ir kitur.
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2006 metų pleneras kvietė prisiminti E. F. André
ne tik kaip kraštovaizdžio architektą, bet ir kaip
pasaulyje garsų botaniką, Pietų Amerikos augalų
tyrinėtoją, norėta atkreipti Lietuvos visuomenės
dėmesį į tarptautinės reikšmės kraštovaizdžio
architektūros paveldą, išlikusį Vilniaus erdvėje
esančiose dvarų sodybose.
Plenere dalyvavo Viktorija Daniliauskaitė, Vaida
Kunigėlytė-Sidaravičienė, Raisa Kobecka, Jurgita
Trimakaitė, Nadežda Zajančkovskaja, Ričardas
Bartkevičius, Viktoras Binkis, Gintautas Trimakas,
Mindaugas Rasimavičius, Irenijuš Polianovskis,
Vytautas Šatas, Ričardas Šileika. Plenero metu
sukurti darbai buvo eksponuojami Užutrakio
dvaro sodybos svirne 2006 m. liepos-rugsėjo
mėnesiais. Tradicija Užutrakyje pratęsta ir vėliau.
2010 m. Eduardo F. André klubas Lietuvoje ir
Trakų istorinis nacionalinis parkas jau šeštą kartą
pakvietė į tapybos, fotografijos ir kraštovaizdžio
architektūros plenerą tėvo ir sūnaus André

© Ričardas Bartkevičius, 2005. Užutrakis.
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kurtuose parkuose. Šį kartą – Lentvario dvaro
parke, todėl prie organizatorių aktyviai prisijungė
ir Lentvario seniūnija. Plenero organizatoriai
daugiau dėmesio norėjo skirti Lentvario dvaro
sodybos parkui, kurio unikali vandens kaskadų
įranga yra avarinės būklės, o dvaro sodybos
ansamblio ateitis ir toliau lieka miglota.

Į plenero stovyklą Lentvaryje susirinko per 14
dailininkų ir fotografų, kraštovaizdžio meno
meistrų: Viktoras Binkis, Aldona Dobrovolskienė,
Viktorija Daniliauskaitė, Vida Juškaitė, Gražina
Kamblevičiūtė, Vaida Kunigėlytė, Sandra
Liaudanskaitė, Gediminas Pranckūnas, Dainora
Remeikytė, Vytautas Šatas, Vaida Totilaitė,
Gintautas Trimakas, Marta Vosyliūtė, Nadežda
Zajančkovskaja Vaiva Deveikienė, Vaiva Braškutė,
Povilas Plūkas, Rasa Puzinienė ir kiti meistrai.

Plenero organizatoriai kvietė prisiminti, kad
pasaulinio garso prancūzų kraštovaizdžio
architektas buvo ir parkų meno teoretikas,
pedagogas, leidinių autorius ir redaktorius. Jo
traktatas „Sodų menas” (L’art des jardins, 1879)
yra aktuali ir gyva knyga, kurios postulatai tebėra
reikšmingi ne tik senųjų, bet ir modernių parkų
kūrėjams. Dailingojo, vaizdingojo (pittoresque)
parko kūrybos genijus mokėjo formuoti
išraiškingus vaizdus, perteikti įspūdį ir nuotaiką
subtiliomis detalėmis, atitinkančiomis parkų
vietos sąlygas ir dvasią.

2011 m. pleneras vyko Lentvario dvaro parke.
100-osios E. F. André mirties metinės skatino
susitelkti ne tik į plenero, bet ir į tarptautinės
konferencijos „Edouard‘o André šiaurės parkų
kelias“ organizavimo, leidinių rengimo reikalus.
Sulaukta Prancūzijos ambasados Lietuvoje,
ambasadoriaus François Laumonier dėmesio ir
moralinės paramos. Plenerų darbai eksponuoti
parodų salėse Lentvaryje, Vilniaus Rotušėje, jų
reprodukcijos publikuotos klubo leidiniuose.
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2013 m. parengtas išsamus (ir margas turinio
prasme) leidinys Parkų užrašai 2013–2014 su
plenerų E. F. André parkuose darbų katalogu
viduje (32 psl.). Su šiuo katalogu ir darbų paroda
išvykta į Prancūziją, André šeimos paveldo Turene
miestelį La Croix-en-Touraine. 2013 m. plenero
darbai eksponuoti plenero vietoje ir Birštone –
susigiminiavusiame su La Croix-en-Touraine
mieste. Paroda „Kelionė į André parkus.
Lauktuvės iš Prancūzijos“ traukė lankytojų
dėmesį...

© Viktoras Binkis, 2013. Bourdaisière pilis | Le château
de la Bourdaisière.

© Marta Vosyliūtė, 2011. Lentvaris.
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ambasada Lietuvoje ir Prancūzų kultūros centru,
juodai baltai sukurtus grafikos, piešimo, fotografijos
darbus E. F. Andre klubas pasiūlė visą 2010 m. birželį
eksponuoti ir Prancūzų kultūros centre Vilniuje.

Edouard‘o F. André parkų
spalvos ir linijos parodose
2010-06-01 Prancūzų kultūros centre Vilniuje buvo
atidaryta paroda „E. Andrė parkai lietuvių dailininkų
akimis“. Po atidarymo Vaiva Deveikienė ir Steponas
Deveikis skaitė paskaitą apie E. Andre kūrybą.

Parodoje dalyvavo menininkai Viktoras Binkis,
Viktorija Daniliauskaitė, Vida Juškaitė, Gintautas
Trimakas, Gražina Kamblevičiūtė, Irma Karvelytė,
Nadežda Zajančkovskaja, Jurgita Trimakaitė, Vaida
Kunigėlytė.

Plenero devizas „Atraskime nežinomus Lietuvos
turtus – tris nuostabius E. Andrė parkus prie Vilniaus”
penkis kartus kvietė plenero dalyvius. Penkias
vasaras menininkai kūrė, tapė, eksponavo savo
darbus įvairiose parodose. Paveikslų turi įsigiję
plenerų rėmėjai, mecenatai.

[pagal 2010 m. klubo ir Prancūzų kultūros centro informaciją]

Penkių plenerų (2005–2009 metų) tapybos darbų
paroda „E. Andrė parkų spalvos“ 2009 m. lapkritį
buvo eksponuota Vilniaus apskrities Adomo
Mickevičiaus bibliotekoje. Parodos atidaryme
dalyvavo Prancūzijos kultūros atašė Audelin Chapuis.
Pratęsdamas užsimezgusią draugystę su Prancūzijos

© Vaida Kunigėlytė, 2008. Tiltelis | Le petit pont.
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2020 metų pleneras:

Plenero ir parodos dalyviai

Sumanymas ir misija

Į kvietimą „parašyti laišką“ iš E. ir R. André kurtų
parkų atsiliepė gausus būrys meno kūrėjų, parkų
meno mylėtojų. Kilni menininkų rikiuotė:

Edouard‘o (ir René) André sukurti parkai gali būti
ir yra kūrybos ir meninės kontempliacijos,
meninio įkvėpimo vieta. Kvietimas „parašyti
laišką iš parko“ yra kvietimas perteikti supančios
aplinkos esmę ir prasmę, „įamžinti“ jausmą ir
nuotaiką. Kviečiama interpretuoti gamtos ir
kultūros kismą, eksperimentuoti, teikti savo
požiūrį ir poziciją, taikyti įvairias meninės raiškos
technikas.

Daiva Petrauskaitė (Palanga); Rasa Puzinienė
(Trakai, Lentvaris); Gražina Oškinytė ir Miglė
Jonaitienė (Palanga); Egidijus Vidrinskas (Šilutė);
Vaiva Deveikienė (Vilnius); Aistė Burkė (Vilnius,
VDA); Vida Juškaitė (Vilnius, Trakų Vokė);
Rimantė Vasiljeva (Klaipėda); Jolanta Vitkutė
(Vilnius); Audronė Bukauskienė (Palanga); Vladas
Misius (Vilnius); Nadežda Zajančkovskaja (Trakai);
Laimutė Širvydienė (Vilnius); Danguolė
Martinaitienė (Vilnius); Stanislava Baronienė
(Vilnius); Eglė Lipinskaitė (Palanga); Romas
Paulikas (Palanga); Rasa Užpelkytė (Palanga).

Kilni šio plenero ir jo parodų misija – padėti
visuomenei suvokti, kad parkas yra ypatinga
kultūros erdvė, vieta, pašvęsta meninei kūrybai.
Plenero tikslas – ne tik sukurti naujus tapybos,
fotografijos ar kraštovaizdžio analizės darbus, bet
ir pakviesti visus lankytojus surasti savo parką ir
žiūros poziciją.

(Rikiuotė sudaryta atsitiktine tvarka,
pagal darbų pateikimo datą)

11

Nadežda Zajančkovskaja:
Kazimiero Mordasevičiaus
laiškas

Kazimieras Mordasevičius (Kazimierz
Mordasewicz ) gimė 1859 m. Dailės mokėsi
Varšuvos piešimo mokykloje ir Peterburgo dailės
akademijoje. Daug keliavo po pasaulį, lankėsi
muziejuose ir galerijose. Garsėjo kaip geras
portretistas. Jo portretams buvo charakteringa
realistinė modelio vaizdavimo maniera , tuo pat
metu sugebėjimas išreikšti portretuojamo
individualumą ir charakterį.

Įžanga
Grafai Tiškevičiai buvo žinomi visuomenininkai,
mecenatai, meno kolekcininkai. Savo dvaro
sodybose jie rinko ir kaupė dailės kūrinius,
gobelenus, retas knygas, porceliano ir stiklo
dirbinius. Pagal to meto aukštuomenėje priimta
madą tarp paveikslų turėjo būti ir dvaro
šeimininkų portretai. Tiškevičių portretus tapė
lenkų kilmės dailininkas Kazimieras
Mordasevičius.

Užutrakyje dailininkas tapė grafienės Jadvygos
portretą, kurio kopija ir dabar kabo Užutrakio
rūmų Gobelenų salėje.
Šis laiškas tai tik mano fantazijos vaisius, tačiau
faktas yra tai ,kad Kazimieras Mordasevičius
lankėsi Užutrakyje ir tapė grafienės Jadvygos
portretą, ir galėjo užfiksuoti jį supančią aplinką.
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Brangioji mano žmona,
Rašau Tau šį laišką iš Užutrakio, kur atvykau vakar iš Kretingos po nuostabios viešnagės pas
maloningą grafienę Zofiją Tiškevičienę. Ankstesniuose laiškuose jau minėjau, kad Kretingos
šeimininkės prašymu tapau jos vaikų portretus. Užutrakio šeimininkas grafas Juozapas yra
grafienės Zofijos sūnus. Naujų Užutrakio rūmų architektas – mūsų tėvynainis Juzefas Hussas, o
nuostabų parką sukūrė prancūzas Eduardas Andre. Rūmai balti, lengvi, žavi savo elegantiškumu,
parkas su tvenkiniais apsuptas ežero su dangaus skliauto ir debesų atspindžiais. Vandenyje
atsispindi tamsiai žali, raudoni, įvairių formų, spalvų ir atspalvių debesys. Vaizdas toks, kad
žavėdamasis netenki amo. Grafas Juozapas malonus šeimininkas ir įdomus pašnekovas. Grafienė
Jadvyga žavinga, ramių veido bruožų, šviesiaplaukė, atsidavusi savo šeimai moteris. Jau šiandien
pradėjau tapyti jos portretą. Grafienė atėjo į seansą apsivilkusi šviesiai žalia nuostabiais
nėriniais puošta suknia ir užmesta ant pečių sabalo pelerina. Piešiu ją sėdinčią ant puošnios
Liudviko XVI stiliaus kanapos, grandeur naturelle. Paveikslo fone nutapysiu gobeleną iš to
nuostabaus salono, kuriame man malonūs šeimininkai leido įsikurti savo dirbtuvę. Atsiveriantis
vaizdas pro salono langą į ežerą su salos pilies griuvėsiais mane taip sužavėjo, kad negalėjau
susilaikyti jo nenupiešęs Darbas man einasi sparčiai, taigi užtruksiu čia neilgiau kaip savaitę. Po
13

to vyksiu į Lentvarį pas grafo Juozapo brolį grafą Vladislovą, didelį meno gerbėją ir mecenatą,
turintį nuostabią meno kolekciją. Esu prašomas nutapyti grafo ir jo žavingos žmonos Kristinos iš
Liubomirskių portretus.
O kaip Tu laikaisi mano Brangioji ? Kaip mūsų mažasis Stasio? Ar Jūs sveiki? Labai Jūsų
pasiilgau. Karštai bučiuoju ir laiminu Jus abu.
Jus mylintis Kazimieras.
Užutrakis, 1900....

© Nadežda Zajančkovskaja, 2020. Vaizdas nuo Užutrakio terasos. Popierius, pieštukas.
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© Nadežda Zajančkovskaja, 2020.
Užutrakio parke. Popierius, pieštukas.

© Aistė Burkė, 2020. Mergina su žibuoklėmis.
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Le 21 juillet 2020

Trakų Vokės dvaro sodyba

Cher Monsieur, chère Madame,
Vous constaterez, en voyant l’en tête de cette lettre, que nous sommes dans un pays civilisé, pays
de l’Union Européenne, et même chez des gens tout à fait dans le train des fonds financiers
européens. Je vous écris chez le domaine du comte Jean Tyszkiewicz où je suis installé dans un
ancien parc dressé de main du maitre Edouard André. Grands travaux se déroulent ici et je ne
suis pas encore trop malheureux !
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Depuis que je vous ai écrit pour la dernière fois je n’ai pas eu une minute pour vous écrire car
nous avons été dans 3 propriétés des Tyszkiewicz pendant les journées du quarantin pandémique
COVID 19 et après, et vous savez quelles sont les distances dans le pays !
Notre première étape de reconstruction a été chez le Comte Joseph Tyszkiewicz, le frère de celui de
Polangen, à Zatroczé (Uzutrakis). Cette propriété est commencée à restaurer il y a 20 ans et c’est
le Directeur Gintaras Abaravicius qui est en surveille l’exécution. C’est une très belle et immense
propriété entourée presque de tout côtes par un admirable lac de 5 à 6 000 hectares ainsi que par
un parc bien boisé, dessiné toujours par Agence André à la fin de XIXème. Le château est bâti sur
un promontoire, il est bien restauré et le Parc national historique de Trakai l’utilise cet édifice
pour les affaires culturelles.
Notre seconde étape a été chez le Comte Ladislas T., frère de précédent. Nous avons passé la journée
de visitation. Là aussi le château est en reconstruction, mais tandis que Zatroczé est construit sur
la manière de Trianon, Landvarovo (Lentvaris) est bâti en grande maison anglaise de style
Tudor, tout en briques. Actuellement ce château est en reconstruction. Le parc est également en
bordure d’un lac et fait intéressant. Le Comte Ladislas s’occupait beaucoup d’élevage de chevaux :
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il en possédait 80 et les dépendances a été bien développés. Actuellement le parc d’Andrè et les
dépendances restent en oublie administrative. L’ émeraude qu’il faut sauver.
Le troisième domaine ou manoir est à Traku Voké (Waka). Les grands travaux sont développés
dans ce manoir. Nous espérons pouvoir mettre un peu d’ordre en tout cela et nous allons faire de
grands parterres architecturaux, bâtir de nouveau un bassin d'eau, paver les pistes dans le parc,
De Waka on nous conduit à pépinière pour choisir des arbres. Les allées des tilleuls sont replantées,
des percées éclairées et les vastes pelouses ainsi que les massives des arbustes seront réaménagés.
Malgré les difficultés de toute sorte, malgré la peur des voisins, cette propriété de Traku Voké prend
réellement une belle tournure. Je dois dire que cette réussite est donc pour une bonne part à la
présence de Jurga Silvija Vecerskyté Šimeliuné, architecte paysagiste, qui a montré beaucoup
d’intelligence et de persévérance. Vous trouverez des photos et des dessins d’ici.
Veuillez agréer, Chers Monsieur et Madame, mes amitiés bien sincères.
Votre très dévoué
Stéponas Deveikis
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Palangos Birutės parkas 2020 m.
dailininkų akimis
Palangos Birutės parkas tapo neatsiejama kurorto
erdve, kur supintos prigimtinės gamtos ir taurios
kultūros, istorijos, meno gijos alsuoja romantika ir
regos, klausos, kvapų ir spalvų potyrių įvairove.
Menininkas čia panyra į estetikos kupiną pasaulį, į
želdyno ir miško maudynes, užliejamas žaliąja
banga...
Palangos ir kitų miestų menininkai ėmėsi plenero
laiškų temos su atvira širdimi ir dideliu polėkiu.
Sulaukėme tapybos darbų, fotografijų, koliažų,
edukacinių lankstinukų, kraštovaizdžio architektų
Vaivos Deveikienės ir Egidijaus Vidrinsko piešinių.
Parkas visada yra kintančios, gyvos gamtos
substancija, žadinanti meninį jausmą ir kviečianti
atmerkti akis ir stebėti(s).
© Vladas Misius, 2020. E. André parkas Palangoje.
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© Stanislava Baronienė, 2020. Palanga, Birutės parkas. Drobė, aliejus, 30 x 50 cm
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© Gražina Oškinytė ir Miglė Jonaitienė. Palangos parkas: edukacinis lankstinukas. Kalbėkime prancūziškai Palangos
Birutės parke = Parlons français dans le parc de Palanga.
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© Gražina Oškinytė ir Miglė Jonaitienė. Palangos parkas: edukacinis lankstinukas. Kalbėkime prancūziškai Palangos
Birutės parke, pamatykime paukščius = Parlons français dans le parc de Palanga, apercevons les oiseaux.
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© Audronė Bukauskienė, 2020. Palangos koliažai: Penkeri metai didžiosios liepos ir mūsų vaikų gyvenime. 50 x 40 cm
Jorės šventė Palangos parke. Akvarelė ant drobės, 50 x 40 cm
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Akvarelėje panaudojau palangiškės dailininkės
Gražinos Oškinytės/ Eimanavičienės sukurtą Jorės
šventės ženklą”.

Vienos dalyvės mintys:
“Palangos parke jau virš 30 metų pavasarį vyksta
didžiulė folkloro pirmosios žalumos – Jorės
(Jurginių) šventė. Tautiniais rūbais pasipuošę įvairių
Lietuvos folkloro kolektyvų dalyviai sveikina
bundančią gamtą, apdainuoja, apšoka, taip
pagarbindami didžiuosius medžius, aikštes,
tvenkinius, Birutės kalną. Spalvingos žmonių figūros,
jų eisena lyg įneša stiprų gyvybės pliūpsnį į bundantį
parką. Dainų, ragų, kitų muzikos instrumentų
skambesys sklinda vandeniu, sujungia garso gijomis
šventės dalyvius. Suskamba, ataidi visas parkas,
pasitinkantis žmones savo aikštelėmis, medžių
kompozicijomis, atspindžiais vandeny, rūmų grožiu –
jis kartu su mumis švenčia pavasarį.

Antras darbas palydėtas tekstu:
„Papildau savo laišką E. André dar viena
kompozicija ir primenu, kad jau minėtose Jorės
šventėse Palangos parke savo tradicinę vietą prie
Didžiosios Liepos turi Palangos „Kikilio“ vaikai. Jų
gyvenime penkerių metų pokyčiai labai
ryškiai matyti, o Didžiosios Liepos šlamesys ir
didybė rodosi tokie pat kasmet.“
Audronė Bukauskienė, 2020-09-14
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Palangos Birutės parkas turi savo
literatūrinę aurą. Romantiškoji
Birutės kalno legenda žavėjo ne vieną
kūrėją. Silvestro Valiūno (1789–
1831), Adomo Mickevičiaus (1798–
1855), Stanislovo Vitkevičiaus (1851–
1915), Juzefo Ignaco Kraševskio
(1812–1887), Maironio (1862–1932)
tekstai apie Palangą žadino lietuvių ir
lenkų romantinius ir patriotinius
jausmus. Meninis vaizdinys ilgam
išlieka sąmonėje.
Iš Žemaitijos bajorų kilęs dailininkas,
architektas, rašytojas Stanislovas
Vitkevičius laiškuose yra guodęsis,
kad malonios žemaitės moterys yra
gražios, o kai kurios ir visiškai dailios,
tik labai dievobaimingos, todėl ir
piešiamos nesileidžia (Omilanowska,
2011).
© Eglė Lipinskaitė, 2020. Palanga: parko
pasakojimas. Akvarelė.
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© Vaiva Deveikienė, 2020. Parafrazės Palangos parko tvenkinių tema. Popierius, tušas; fotonuotraukos.

Brangus pone Edouard François André,
tikriausiai nesupyksite, kad mes jau daugiau kaip 120 metų smalsiai stebime Jūsų kūrinius, mokomės iš jų, ir truputį
mėgdžiojame Jus… Kadaise Jūsų sukurti Palangos parko tvenkiniai mano vyresniuosius kolegas įkvėpė įrengti panašius
tvenkinius naujojoje parko dalyje. Tai įvyko prieš gerus 50 metų. Dabar mes galime šiuos nuostabius vandens telkinius
lyginti tarpusavyje, grožėtis vingriomis krantų linijomis, supančia ir atsispindinčia augmenija, sidabriškais vandens
paviršiais, kuriuos suvirpina vėjas ar nusileisdami paukščiai.
Tvenkiniai – tai parko akys, kuriose atsispindi dangus ir tarsi veidrodžiai išplečia parko erdvę. Dėkojame Jūsų sūnui René
André už Palangos parko ir tvenkinių idėjos puikų pristatymą 1906 m. žurnale « Revue Horticole ». Rašytiniai šaltiniai
mums padeda geriau pažinti ir puoselėti Jūsų kūrinius.
Pagarbiai
Vaiva Deveikienė, kraštovaizdžio architektė

27

© Daiva Petrauskaitė, 2020. Palanga. Sielos svajonių parke (1). Drobė, aliejus, 50 x 70 cm
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© Daiva Petrauskaitė, 2020. Palanga. Sielos svajonių parke (2). Drobė, aliejus, 50 x 70 cm
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© Rimantė Vasiljeva, 2020. Palanga. Popierius, akvarelė.
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© Rimantė Vasiljeva, 2020. Palangos parko tvenkinys. Popierius, akvarelė.
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© Egidijus Vidrinskas, 2020. Palangos parke.
Popierius, tušas, 15 x 21 cm

© Romas Paulikas, 2020, Palanga. Rami diena.
Drobė, aliejus, 60 x 50 cm
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*** Kraštovaizdžio architekto iš Šilutės Egidijaus
Vidrinsko „lengva ranka“ bloknote piešiami
kraštovaizdžio eskizai gerai žinomi kolegų būryje.
Piešiniai buvo eksponuoti parodose, publikuoti
leidiniuose, atspausti kaip atvirukai.
Palangos Birutės parke 2020-09-01 E. Vidrinskas tušu
nupiešė pluoštą pittoresque vaizdų. ***
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© Egidijus Vidrinskas, 2020. Palangos parke.
Popierius, tušas, 15 x 21 cm

© Rasa Užpelkytė, 2020. Palanga. Pasivaikščiojimas.
Drobė, akrilas, 72 x 93 cm
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Trakų Vokės dvaro parkas 2020 m.
dailininkų akimis
2020-ieji Trakų Vokės dvaro parkui buvo sudėtingos
„atjauninimo“ operacijos metai. Parko ir rūmų
„plastinės chirurgijos“ sprendiniai, rekonstrukcijos
projektai sukėlė visuomenės abejones, diskusijas.
Tačiau puiku, kad į parko pažinimo ir analizės lauką
įtraukė daug meno žmonių, paveldo restauravimo
specialistų, vietos bendruomenės atstovų.
Plenerų tradicija Trakų Vokės dvaro parke gyva ir ilga –
akvareles čia tapė Romanas Borisovas,
Ojaras Mašidlauskas, kiti meistrai. 2020 m. vasarą ir
rudens pradžioje dėl rekonstrukcijos darbų čia nebuvo
lengva surasti tinkamą meninį siužetą.
Vokės vardas lėmė, kad mūsų plenere Trakų Vokėje
darbus sukūrė tik moterys: tapybos drobių pateikė trys
veržlios vilnietės tapytojos (Danguolė, Laimutė,
Stanislava), restauratorė Jolanta užfiksavo dvaro
vartus, Vida Juškaitė pateikė koliažą.

© Jolanta Vitkutė. Trakų Vokės dvaro vartai, 2020. Akvarelė.
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© Vida Juškaitė, 2020. „Tarp eilučių. Trakų Vokė“.
Koliažas, mišri technika; spauda, foto juostos, akrilas;
34 x 21 cm
* * *

Senoji Trakų Vokės dvaro ikonografija – turtinga ir
iškalbinga. Yra ko dailininkams pasimokyti, kur akis
paganyti...

René André laiško, rašyto 1898-06-21 iš Trakų Vokės
dvaro, antraštinis ženklas (Vokė prie Lentvario).
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© Stanislava Baronienė, 2020. Trakų Vokės dvaro parko apžvalgos aikštelė. Drobė, aliejus, 45 x 70 cm
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© Danguolė Martinaitienė, 2020. Trakų Vokės dvaro parke. Drobė, aliejus, 50 x 60 cm
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© Laimutė Širvydienė, 2020. E. André parkas Trakų Vokėje. Popierius, tušas, akvarelė, 30 x 42 cm
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© Rasa Puzinienė, b. d. Ruduo Trakų Vokės dvaro parke. Spalvota skaitmeninė fotografija.
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stilistinė darna, proporcijų elegancija, vaizdų
tapybiškumas ir dermė.

Lentvario dvaro parkas 2020 m.
dailininkų akimis

O svarbiausia – parkas išliko orus, autentiškas,
nepažeistas ir nepakeistas laiko tėkmėje. Tik kiek
apleistas ir užneštas laiko dulkėmis, apirusiomis
kaskadomis, užakusiais tvenkiniais, išbirusiais
laiptų ir takelių akmenimis.

„Antrasis mūsų parkas buvo Lentvario. Labai
apsidžiaugėm teisingai pasirinkusios eiliškumą.
Šis parkas savo originalumu pranoko mūsų
pirmąjį [Trakų Vokės dvaro parką]. Džiaugėmės
autentiškais statiniais, pamažu ėmėme suvokti
tai, ką turėjo matyti didysis parkų kūrėjas: vietos
kalvotumą, atsivėrusias erdves, medžių grožį.“
(Laimutė Širvydienė, Vilnius)
Lentvario dvaro parkui buvo skirti du ankstesni
E. F. André klubo Lietuvoje plenerai – 2010 ir
2011 metais. Scenografė Marta Vosyliūtė tada
teigė, kad parko „vaizdai verti grieko“. Taip ir yra,
šis parkas kupinas mišraus planavimo vaizdingojo
parko pittoresque elementų ir išraiškos
priemonių. Jis atskleidžia visą E. André kūrybinę
jėgą – nuostabiai suvaldytas ir pritaikytas vietovės
reljefas, vandens telkinių ir tėkmių įvairovė,

© Rasa Puzinienė, b. d. Rudens ramybė Lentvario parke.
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© Danguolė Martinaitienė, 2020. Lentvario dvaro parkas. Drobė, aliejus; 60 x 60 cm
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© Laimutė Širvydienė, 2020. Lentvario dvaro parke. Drobė, akrilas, 50 x 70 cm
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© Laimutė Širvydienė, 2020. Lentvario dvaro parkas. Drobė, akrilas, 50 x 70 cm
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© Stanislava Baronienė, 2020. Lentvario dvaro parko grota. Drobė, aliejus, 50 x 70 cm
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© Stanislava Baronienė, 2020. Lentvario dvaro parko kriokliukas. Drobė, aliejus, 50 x 70 cm
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© Rasa Puzinienė, 2020-06-10. Lentvario dvaro parko katilėliai. Skaitmeninė nuotrauka.
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© Rasa Puzinienė, 2020-06-10. Vasaros pradžia parke. Skaitmeninė nuotrauka.
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Užutrakio dvaro parkas 2020 m.
(Trakų istorinis nacionalinis parkas)
Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija
(direktorius G. Abaravičius) jau keliolika metų
skiria ypatingą dėmesį dvaro sodybos ansambliui
gaivinti ir puoselėti. Sukaupta daug istorinės
ikonografijos apie dvaro rūmus ir kitas ansamblio
dalis: pastatus, skulptūras ir parterius. Intensyviai
tvarkomas ir parkas, atgimė parteriai (2011),
sutvarkyta artimiausia rūmų aplinka, terasos su
baliustradomis. Atstatyta apvali pavėsinė ant
parko kalvos.
Užutrakio parko struktūroje labai yra svarbi
tvenkinių sistema. Stengiamasi atkurti ir saugoti
tą vandens veidrodžių didybę, atspindžių žaismę,
erdvės ir platybės įspūdį.
Daug informacijos teikia 2020 m. vasarą duris
atvėręs Istorinių parkų pažinimo centras.
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„Trečiasis mūsų parkas buvo Užutrakis.
Pasirinkome dieną. Vilniuje nuostabiai
švietė ryto saulė. Tačiau privažiavus Trakus
staiga patekom į tokį tirštą rūką, kad
nesimatė ežero, nesimatė jo krantų ir jokių
medžių. Atvažiavusios į vietą parko
„neradome“: jis buvo paskendęs rūke.
Palikusios automobilį vaikščiojome lyg
kokioje užburtoje pasakų karalystėje. Tai
buvo taip mistiška ir taip romantiška, kad
grįžt namo nesinorėjo. Grožėjomės tol, kol
rūkas ėmė ir išsisklaidė. Tai neįvyko
akimirksniu, šydas traukėsi ir leido parkui
vis ryškėti ir ryškėti, žavėti mus.
Parko teritorija man pasirodė esanti dar
didesnė, dar puikesnė už Lentvario parką.
Į šį parką dar grįžau du kartus. Spalvos
užbūrė. Rudeninės parko spalvos..“
Laimutė Širvydienė, Vilnius
© Stanislava Baronienė, 2020. Užutrakio parkas – tiltas tarp rūmų ir
rotondos. Drobė, aliejus, 50 x 50 cm
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© Laimutė Širvydienė, 2020. Užutrakio parko tiltelis. Drobė, akrilas, 50 x 70 cm
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© Laimutė Širvydienė, 2020. Užutrakio parke. Drobė, akrilas, 50 x 70 cm

53

© Aistė Burkė, 2020. Dvaro parko paslaptys. Kompozicija su akvarele (48 x 86 cm).
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© Stanislava Baronienė, 2020. Užutrakio dvaro parkas – laiptai link Galvės ežero. Popierius, pastelė, 18 x36 cm

*** S. Baronienė rimčiau užsiimti kūryba pradėjo prieš kelerius metus – 2017 m. įstojusi į Vilniaus Justino
Vienožinskio dailės mokyklą. Studijų metu autorė mokėsi tapybos, piešimo bei įvairių technikų grafikos.
Menininkės tapybos darbams būdinga vaizduojamo siužeto nuotaikos pagava, raibuliuojantys spalvų štrichai. ***
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© Aistė Burkė, 2020. Krėslas. Kompozicija su paveikslu.

© Aistė Burkė, 2020. Dviratininkės. Kompozicija su paveikslu.

*** Aistė Burkė – Vilniaus dailės akademijos (VDA) Atvirosios dailės, dizaino ir architektūros mokyklos lektorė,
dėsto piešimą, domisi vaikų meninio ugdymo klausimais, vadovauja vaikų dailės stovykloms ir kursams. ***
56

© Rasa Puzinienė, 2020. Užutrakio parko pavėsinė, rotonda. Skaitmeninė nuotrauka.
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Užsklanda

nuotaikos, vietos dvasios, fizinės ir metafizinės
būklės atspindžiai. Dienoraštis ir laiškai ateičiai...

Nuolat sugrįžtame į parkus – kas pasidairyti, kas
patirti naujų įspūdžių, kas pabūti su savimi ar
artimu žmogumi. Meno žmogus ateina stebėti,
aprėpti ir fiksuoti. Nuotaiką, žaismę, rimtį, ritmą,
spalvą, istoriją, įspūdį...

Šio katalogo paskirtis – ne tik pristatyti 2020 m.
pandemijos sąlygomis sukurtus tapybos,
fotografijos ir kraštovaizdžio analizės darbus, bet
ir pakviesti visus lankytojus surasti savo parką ir
žiūros poziciją.

2011-ieji – E. André metai (šimtosios mirties
metinės) paskatino pakviesti Lietuvos visuomenę
pasidomėti jo sukurtais parkais. Tarptautinė
konferencija „Edouard‘o André šiaurės parkų
kelias“, puiki paroda Palangos Gintaro muziejuje,
leidiniai, plenerų darbų parodos, susitikimai nešė
žinią apie parkų meną.

Jeigu peržvelgę šį katalogą ir parodą susidomėsite
parku menu, laikysime, kad susitikome ne veltui.
Gal ir jums kils noras nuvykti į šiuos keturis
E. André kurtus ar kitus parkus. Kviečiame į šias
gamtos ir kultūros šventoves.

Po dešimtmečio turime progą naujai pažvelgti į
gyvus kraštovaizdžio meno kūrinius kitų
menininkų akimis. Vaizdai, perkelti ant drobės,
popieriaus, užfiksuoti nuotraukose, yra unikalūs
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