
Kauno A. Martinaičio dailės mokyklos mokinių baigiamųjų kūrybinių darbų paroda 

2019-tais metais Kauno A. Martinaičio dailės mokykla švenčia garbingą jubiliejų – edukacinės ir 

kūrybinės veiklos šešiasdešimtmetį. Minint šią datą organizuojamos dvi stambios parodos. Kauno 

miesto muziejuje, Rotušės ekspozicinėse salėse visą rudenį veiks konceptuali mokyklos mokinių 

paroda „Veidu į Kauną“, kurioje daugiausiai matysime vaikų piešinius, skulptūros ir keramikos 

kūrinius.  

Tuo tarpu Kauno pedagogų kvalifikacijos centre suformuotoje ekspozicijoje parodos kuratorės, 

tapybos mokytojos Elenos Balsiukaitės-Brazdžiūnienės sumanymu daugiausiai pristatomi įvairių 

metų (fondiniai ir dabartiniai) vyresniųjų klasių Kauno A. Martinaičio dailės mokyklos mokinių 

baigiamieji kūrybiniai kompozicijos darbai. Juose atsispindi ne tik mokyklos mokymo programos 

užduotys, bet ir visuma meninių įgūdžių bei gebėjimų, kuriuos vaikai įgijo mokymosi mokykloje 

metu. Kita vertus, baigiamuosiuose darbuose geriausiai jaučiamas autoriaus individualumas, 

jaunatviškas veržlumas, neretai stebima ir bręstančiam žmogui aktuali tematika: asmeniniai 

išgyvenimai, lūkesčiai ir siekiai. Todėl suformuotą ekspoziciją regime kaip meniškai itin turtingą ir 

kartu originalią.  

Baigiamuosiuose darbuose ryškėja mokytojų ir mokinių kūrybinis bendradarbiavimas, renkantis 

plastinę kalbą bei dailės kūrinio įgyvendinimo techniką. Be abejonės, šie darbai gimsta 

kompozicijos užsiėmimų metu, kurių eigoje ugdomas mokinių kūrybiškumas, skatinama, jų 

fantazija, asociatyvus mąstymas. Tarkime, viename paveiksle atgyja lietuvių liaudies ornamentai, 

kitame remiamasi garsių užsienio dailininkų kūrinių parafrazėmis - motyvais ar tapymo maniera. 

Trečiame - "žaidžiama" spalvingomis dėmėmis ir linijomis, siekiant vaizdo plakatiškumo, o 

ketvirtame - kuo kruopščiausiai įgyvendinamos grafinės užduotys. Ir tai tik keli pavyzdžiai, 

atsispindintys mokykloje įgyjamus meistriškumo pagrindus. Taigi, nors baigiamieji mokinių darbai 

parodoje labai skirtingi, visi jie atskleidžia, kokios plačios yra dailės mokymosi galimybės ir kaip 

sėkmingai vaikų kūriniuose įvaldomos pačios įvairiausios meninės technikos - guašas, pastelė, 

akvarelė, piešimas tušu, flomasteriais, koliažo kūrimas, fotografavimas ar erdviniai raiškos būdai...  

KPKC mokinių baigiamųjų kūrybinių darbų parodą pristatanti Kauno A. Martinaičio dailės 

mokykla yra įsikūrusi senamiestyje, šv. Gertrūdos gatvėje ir Dainavos rajone, V. Krėvės prospekte. 

Mokykloje dirba 27 dailės pedagogai, o meno paslapčių mokosi virš 700 įvairaus amžiaus vaikų ir 

suaugusiųjų dailės mėgėjų.  



Mokykla turi ypač turtingą kultūrinės atminties istoriją. Per šešis gyvavimo dešimtmečius įstaiga 

tapo svarbi kaip unikali vieta, visuomet saugojusi savitą kultūrą, su ilgametėmis Kauno dailės 

tradicijomis apjungusi modernią meno sampratą. Praeityje joje dirbo tokie įžymūs kūrėjai kaip 

Česlovas Kontrimas ir Algirdas Lukštas - akvarelės žanro Lietuvoje pradininkai. XX a. aštuntajame 

- devintajame dešimtmetyje čia buvo plėtojamos ekspresyvios, koloristinės tapybos, klasikinės 

skulptūros ir liaudies meną menančio linoraižio kryptys, pratęsę mūsų mieste svarbią, autentišką 

tarpukario meno giją - Pelėdų kalne gyvavusios Kauno Meno mokyklos edukacinę tradiciją. 

Sovietmečiu kultūrinę atmosferą čia puoselėjo vieni garsiausių "tyliojo modernizmo" atstovų: 

poetas ir tapytojas Antanas Martinaitis (kurio vardu šiandien pavadinta mokykla), tapytojai 

Ričardas Vaitekūnas, Alfonsas Vilpišauskas, Laima Drazdauskaitė, grafikai Marija Danutė 

Jukniūtė, Edmundas Saladžius, skulptoriai Robertas Antinis, Pranas Bartulis, Rimantas Šulskis, 

odininkė Gražina Kuprevičienė ir dar nemažai kitų Lietuvos ir Kauno meno korifėjų. 

XX a. pabaigoje – XXI a., vykstant natūraliai kaitai Kauno A. Martinaičio dailės mokyklos 

kolektyvas pasipildė naujais mokytojais, tačiau joje visuomet siekta išsaugoti pačių talentingiausių, 

kūrybos ir meno edukacijos "pulsą" geriausiai jaučiančių Kauno menininkų branduolį. Todėl ir 

šiandieną mokykla gali didžiuotis savo pedagogais, žinomais Lietuvos dailininkais bei 

dailėtyrininkais, mokiniams dėstančiais bazines - tapybos, skulptūros, piešimo, kompozicijos ar 

dailės istorijos disciplinas. Pastaraisiais dešimtmečiais mokykloje susiformavo tradicijos rengti 

įvairius projektus ir kartu su mokiniais juos įgyvendinti viešai: puošti mokyklos aplinką, "išeinant" 

iš jos sienų į miesto erdves, rengti žemės meno parodas, įsijungti į Kauno menines akcijas ir 

kultūrinius renginius. Mokyklos mokiniai nuolat dalyvauja tarptautinėse, respublikinėse parodose ir 

konkursuose, atstovauja Kauną respublikinėje dailės olimpiadoje, Kauno mokykloms rengia A. 

Martinaičio dailės konkursą. Taigi per pastarąjį laikmetį tapome vienu iš žymiausių miesto kultūros 

ir meno edukacijos židinių, o baigusieji šią mokyklą ženkliai praplėtė miesto dailininkų, kūrybinės 

bendruomenės, ir, apskritai, visuomenės inteligentijos ratą. 
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