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Apþvalgos
Seminaruose  aktualûs dailës klausimai

Vilniaus dailës akademijos Dailëtyros institutas jau
dvejus metus rengia vieðus seminarus dailës klausimais. Seminaro tikslas  pristatyti, o kartu ir aptarti
dailës istorijos problemas bei kitus aktualius dailës
procesus ar reiðkinius, t. y. pavieðinti tai, kas yra
daroma ðios institucijos rëmuose (arba uþ jos ribø).
Seminarus veda dailëtyrininkai  Dailëtyros instituto
moksliniai darbuotojai arba kviestiniai sveèiai.
Tokio pobûdþio renginiø sumanymas kilo siekiant
labiau populiarinti dailës tyrinëjimus apskritai, nes
dailëtyrininko kaip tyrëjo darbas daugeliui atrodo
perdëm uþdaras. Siekiama svarstyti naujas mokslines
hipotezes, aptarti pirminius atradimus, pristatyti dailës kûriniø atribucijas, lygiai taip pat analizuoti aktualius dailës istorijos reiðkinius ne visada pasitelkus
grynai mokslinius argumentus. Seminarai vyksta kas
trys mënesiai, o juose kvieèiami dalyvauti ne tik dailëtyrininkai ar paraleliniø mokslo srièiø tyrinëtojai,
Dailës akademijos studentai ar doktorantai, bet ir
visi kiti besidomintys menu bei dailës tyrinëjimais.
20002001 m. Dailëtyros institute ávyko keletas
seminarø. Pirmasis pokalbis 2000 m. lapkrièio mënesá buvo skirtas Ðiluvos baþnyèios Ðvè. Marijos Mergelës paveikslui ir Dievo Motinos kultui Lietuvoje.
Praneðimà perskaitë dr. Irena Vaiðvilaitë. Prelegentë
këlë ir analizavo Ðiluvos Marijos gerbimo kulto susiformavimà, jo specifikà ir iki ðiol paplitusias Marijos apsireiðkimo legendas. Diskusijoje dalyviai aktyviai reagavo á iðsakytas mintis, dalijosi savo samprotavimais.
2001 sausio mën. dr. Rûta Janonienë perskaitë
praneðimà apie Ðv. Bernardo ir Pranciðkaus baþnyèios freskas. Praneðime buvo analizuojamos gotikinës
ðiaurinës sienos freskos aptariant jø siuþetus, atskirus motyvus bei jø ikonografines reikðmes. R. Janonienë teigë, kad bendra tapybos stilistika liudija stiprià vokieèiø dailës átakà, o jos pasiûlyti vokieèiø grafikos pirmavaizdþiai tai dar ir patvirtina. Anot jos,
daugelis atskirø sieninëje tapyboje matomø figûrø
neabejotinai buvo perkeltos ið pranciðkonø observantø vienuolio Stephano Fridolino sudarytos ir 1491 m.
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dø ir pamokymø knygos. Taèiau visa baþnyèios dekoro programa yra savita, sudaryta atsiþvelgiant á
konkreèias istorines ordino veiklos Lietuvos Didþiojoje Kunigaikðtystëje sàlygas ir to meto religinio gyvenimo aktualijas, o freskø vieta  tikintiesiems skirtoje ðventovës dalyje, kylanti tiesiai virð klausyklø,
anot tyrinëtojos, rodo, kad jø paskirtis  vaizdais
pagrástas pasakojimas apie tikinèiojo sielovadà. Skaitytas praneðimas sukëlë ne tik ávairiausiø klausimø
ir diskusijø, bet naujai prabilo á klausytojus simboline gotikos stiliaus dailës kalba.
Dr. Tojana Raèiûnaitë (2001 m. balandþio mën.)
skaitë praneðimà apie Lukiðkiø ðv. Jokûbo ir Pilypo
baþnyèios Dievo Motinos paveikslà ir jo stebuklø knygà. Vilniaus Lukiðkiø baþnyèioje yra jau nuo 1684 m.
stebuklais garsëjæs Hodegetria tipo Marijos su Kûdikiu paveikslas. Apie jo stebuklus liudija dominikono
Remigijaus Smiarovskio parengta ir Vilniaus akademijos spaustuvëje 1737 m. iðleista knyga: Mistinis
fontanas, trykðtantis ið Ðvè. Mergelës Marijos paveikslo, nuo 1684 m. garsëjanèio stebuklingomis malonëmis Vilniaus Lukiðkiø Ðv. Apaðtalø Pilypo ir Jokûbo [ ] baþnyèioje. Ðioje knygoje apraðyti nuo
1684 iki 1689 metø dokumentuoti 173 stebuklai.
T. Raèiûnaitës praneðime buvo akcentuojamas pats
stebuklo fenomenas ir jo funkcionavimas, Lukiðkiø
paveikslo stebuklø veikimo galia, vieta ir laukas. Praneðime buvo bandyta apimti knygoje fiksuotø stebuklø pasireiðkimo geografijà visoje Lietuvos Didþiojoje Kunigaikðtystëje, iliustruotà paplitimo þemëlapiu. Diskusijoje buvo pabrëþiamas paties paveikslo
reikðmingumas, jo ikoniðkos tapybos klausimas ir tokio (ikoninio) tipo paveikslo funkcionavimas katalikiðkame pamaldume.
Dalia Klajumienë (2001 spalio mën.) supaþindino su iliuziðkai tapytø altoriø retabulais, jø raiðka ir
paplitimu Lietuvos Didþiojoje Kunigaikðtystëje. Buvo pateikta hipotezë apie laikinøjø iliuziðkai tapytø
barokiniø iðkilmiø dekoracijø ir barokinio teatro
(theatrum sacrum) poveiká baþnytiniams interjerams.
Praneðëjos manymu, laikinos, tik paskirai progai
(pvz., Ðvè. Sakramento garbinimui, kuris dar vadina-
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mas Keturiasdeðimties valandø adoracijos iðkilmëmis,
stebuklingø paveikslø karûnavimo ar laidotuviø proga) pastatytos barokinës dekoracijos ne tik ilgai dar
po visø iðkilmiø gyveno ðvenèiø dalyviø atmintyje ar
grafiniuose atvaizduose, jø átaka matyti ir iliuziðkai
tapytuose altoriuose. Ði problema visiems klausytojams galëjo atrodyti paradoksali, nes kaip laikinas,
nors ir be galo paveikus dalykas galëjo turëti átakos
pastoviø (jau vëliau) iliuziðkai tapytø altoriø raiðkai? Praneðëjos kruopðèiai pateikti ðaltiniai ir jø interpretacija átikino ne vienà klausytojà jos keliamos
hipotezës pagrástumu.
Dr. Laima Ðinkûnaitë seminare, ávykusiame ðiø metø vasará, aptarë Ðvè. Mergelës Marijos paveikslo ið
Kauno Ðv. Jurgio kankinio baþnyèios tyrinëjimo aspektus. Buvo kalbama apie stebuklingàjá Dievo Motinos atvaizdà, ðaltiniuose vadinamà juodàja madona
arba Èenstakavo Dievo Motinos atvaizdo kopija, atrastà Ðv. Jurgio kankinio baþnyèioje. Praneðimas suin-

trigavo paveikslo atradimo istorija, kada ið po vëlyvesnës paveikslo tapybos rûbo restauratoriø dëka
iðniro ðviesios Dievo Motinos su kûdikiu atvaizdas,
vizualiai analogiðkas stebuklingajam Krokuvos Marijos baþnyèios Dievo Motinos paveikslui. Prelegentë iðkëlë klausimus, kuris ið jø buvo pirmesnis ir kaip Lietuvoje susiformavo ðio Marijos paveikslo garbinimo
kultas, kaip plito jo sekiniai, aptinkami ir kitose Lietuvos baþnyèiose? Praneðime pateikta dar viena intriguojanti ir visai istorinei Lietuvos dailei bûdinga paveikslø dingimo ir jø atradimo istorija. Pastarajame
seminare iðkilæ klausimai apie dailës átakos kelius ir
stebuklingøjø paveikslø pakartojimø plitimà paskatino suplanuoti dar vienà seminarà, kurá galima bûtø
pavadinti kontrseminaru. Jame Varðuvos meno istorijos instituto mokslinë bendradarbë dr. Maria Kaùamajska-Saeed turëtø perskaityti praneðimà apie minëto
krokuviðkio Dievo Motinos paveikslo istorijà ir pristatyti ðio objekto mokslinius tyrimus.
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