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Anykščių krašto tautodailės darbų
parodoje
Lietuvos
Respublikos
Seimas
2015-uosius metus paskelbė Etnografinių
regionų metais, įvertinęs, kad viena iš
svarbiausių Europos Sąjungos regioninės
politikos krypčių yra regioninio, istorinio
ir kultūrinio savitumo išsaugojimas. Mūsų
mokykloje
taip
pat
numatyti
etnokultūriniai renginiai. Vienas iš jų –
išvyka į Anykščių krašto tautodailės darbų
parodą, kurią Menų inkubatoriuje – meno
studijoje aplankė mūsų mokyklos mokiniai ir mokytojai. Tai
puiki proga tautodailininkams savo kūrybą pademonstruoti
visuomenei. Parodoje eksponuojami 48 tautodailininkų darbai,
kurių yra daugiau nei 300. Akys raibo nuo jų gausybės. Parodoje
praleidome daug laiko, nes darbus ne tik apžiūrinėjome, bet ir
aptarinėjome jų pagaminimo būdus ir technologijas, rinkome
labiausiai patikusius. Žavėjomės D. Bernotaitės – Janušienės
skaromis, R. Matijaškos prieverpstėmis ir kitais medžio darbais,
D. Pyragaitės keramikos papuošalais, V. Pikčiuvienės ir S.
Kinderytės piešiniais, D. Gečytės rankšluosčiais, V. Limbienės ir
kitų tautodailininkių austomis lovatiesėmis, A. Vaitonienės, J.
Kazlauskienės mezginiais, R. Matiuko žalvariniais papuošalais,
N. Davainienės rankinėmis, V. Lietuvininko, V. Survilos, V.
Pelegrimo medinėmis skulptūromis bei kitais įspūdingais
darbais, R. Sasnauskaitės piešiniais ant akmens ir daugybe kitų sunku net išvardinti. Nustebino, kad Anykščių krašte tiek daug
gabių ir talentingų žmonių. Didžiuojamės, kad tarp eksponatų
dviejų mūsų mokykloje dirbančių mokytojų darbai: Broniaus
Budreikos - metalo dirbiniai ir Oraldo Kairio - mediniai
gaminiai. Dauguma mokinių žinojo, kad mūsų mokytojas B.
Budreika yra tautodailininkas, yra matę jo gražius kalvystės
darbus iš metalo. Per valstybines šventes džiaugiamės mokytojo
rankomis pagamintos patrankos salvėmis. Tokios atrakcijos, ko
gero, neturi nei viena mokykla. Dar nežinojome, kad nuostabius
darbus iš medžio gamina anglų kalbos mokytojas O. Kairys. Prie
jų ilgėliau užsibuvo vaikinai, nes jiems itin patiko duonkubilis,
sviestamušė ir mediniai bokalai alui.

Išvyką
į
parodą
organizavo
kultūrinės pažintinės veiklos būrelio
vadovė Zita Arlauskienė. Kai mokytojos
paklausėme, kas labiausiai patiko parodoje,
ji atsakė: “Labiausiai patiko, kad mūsų
mokykloje atsirado daug vaikų, kurie
norėjo pamatyti šią nuostabią parodą, ir
mokytojų, kurie ne tik palydėjo, bet ir
atvežė visus norinčius ją pamatyti. Ačiū”.

