
 

LAIMOS DRAZDAUSKAITĖS 

PARODA „TAPYBA ANT POPIERIAUS“ 

 

Džiaugiamės, salėje eksponuodami Kauno Antano 

Martinaičio dailės mokyklos mokytojos ekspertės, o taip pat 

Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto profesorės Laimos 

Drazdauskaitės kūrybos parodą, kurią galime sieti su ką tik 

praėjusiu šios žinomos dailininkės jubiliejumi ir pasveikinti 

menininkę šia proga. 

 Laima Drazdauskaitė yra baigusi tapybą Vilniaus dailės 

institute (dabar VDA) ir nuosekliai jau kelis dešimtmečius kuria 

šioje srityje. Ji yra dalyvavusi daugybėje parodų tiek Lietuvoje, tiek 

ir užsienyje, vykusi į įvairius simpoziumus, plenerus ir stažuotes. 

Mūsų mokykloje dailininkė dėsto tapybos discipliną, yra išugdžiusi 

ne vieną kartą mokinių, kurių didelė dalis pasuko  profesionalaus 

kūrėjo keliu. Dailininkė yra itin vertinama dėl savo pedagoginių 

žinių, bendražmogiškosios išminties, kūrybiškumo, intelektualaus 

požiūrio į tapybos suvo-kimą. 

 Laimos Drazdauskaitės kūrybinė raida vyko nuo-

sekliai, gal kiek mažiau dinamiškai stiliaus kaitos prasme, bet 

giluminiai ir išieškotai kūrinių emocinio poveikio ir plastinės sandūros lygmenyje. Kaip ne kartą yra teigę menotyrininkai, tapytoja savo 

kūryboje suvienijo progresyviausias lietuviškosios ir pasaulinės moderniosios tapybos meno slinktis, sukurdama poetiškai pakylėtą, 

konceptualų mikropasaulį, kupiną aliuzijų į dvasines atodangas, muzikalių dermių ir jausenų santykį. Menininkė kurdama atsispiria į realų 

vaizdinį, tačiau toliau - apibendrina, abstrahuoja jį. Jos darbai išsiskiria kompozicinėmis struktūromis, tapymo stiliumi ir išieškotu koloritu, 

kartais – sodriu, bet kur kas dažniau – niuansuotu, pasteliniu. 

 Svarbiu kūrybos šaltiniu menininkei visuomet išliko gamta ir vidinių giluminių žmogaus būsenų įprasminimas. Autorė apie 

savo kūrybą yra rašiusi: „Stebiu gamtą, joje randu daugybę „įvykių“, kuriuos bandau atkurti tapyboje. Joje persipina dalykai iš praeities ir 

dabarties, o betarpiškas potėpis, spalvos niuansas, erdvės pajutimas fiksuoja mano buvimo čia ir dabar prisilietimus. Man įdomu tai, kas 

slypi už kalbos ribų, tai, kas sunkiai nusakoma arba ko visai neįmanoma įvardinti“. 

Laikas nepakeitė menininkės subtilios dvasios, jautrumo, mąstymo gilumo. Pasak dailėtyrininkų, net ekspresyvių potėpių ir 

plačių užmojų tapyba nenustelbė joje glūdinčio santūrumo, takto ir intravertiškos psichologinės išraiškos. Svajinga, koloristiškai išjausta 

autorės tapyba ir eskizai primena archaiškas lietuviškas sutartines – motyvas vis tas pats, o atsikartodamas keliose intonacijose, skamba 

kaskart vis kitaip. Tokie yra ir A. Martinaičio dailės mokyklos aktų salėje demonstruojami dailininkės eskizai – jautrūs autorės buvimo 

gamtoje, kelionėse įspūdžių atspindžiai, akimirkos, užfiksuotos ant popieriaus aliejiniais dažais, suodžiais ar tiesiog pieštuku, atspaustos 

grafikos būdu, įgyvendintos koliažo principu arba laisvai nulietos akvarele. 

 

Dailėtyrininkė Raimonda Simanaitienė 

 


