
Apie mokytoją Rasą Klimavičiūtę ir jos mokinių darbų parodą Kauno A. Martinaičio dailės mokykloje 

Jau kuris laikas kaip savo tarpe nebeturime ilgametės kolegės - mokytojos Rasos Klimavičiūtės, mūsų 

Raselės… Prisimename, kaip dar visai nesenai susidurdavome su ja mokyklos koridoriuose, šiltai pasisveikindavome. 

Kaip metų naštos ir ligos prislėgta, kiek pakumpusi mokytoja senamiesčio gatvelėmis keliaudavo į mokyklą… Kaip 

švelniai šyptelėdavome pamatę ją – tokią mažutę ir trapią – pasipuošusią keistomis megztomis kepuraitėmis ir 

aukštais bateliais, bet visuomet pasirengusią darbui, pasiraitojusią rankoves… 

Rasa daile susidomėjo dar vaikystėje ir pirmiausiai jos mokėsi mūsų dailės mokykloje. (Tiesa, tais laikais mokykla 

buvo įsikūrusi kitoje vietoje – Žaliakalnyje ir vadinosi vaikų keturmete dailės mokykla). Siekdama toliau studijuoti 

meną Rasa Klimavičiūtė įstojo ir 1980 metais baigė Šiaulių universitetą. Jame įgijo dailės, braižybos ir darbų 

mokytojos specialybę. Nuo to laiko jaunoji pedagogė grįžo į Kauną ir dirbo mūsų mokykloje – dėstė piešimo 

discipliną, vėliau apgynė mokytojos-metodininkės kategoriją. Daugelio vaikų buvo mėgstama, su mokiniais 

bendravo šiltai, bet, kartu, rimtai, atidžiai. Išskirtinį dėmesį skyrė specialiųjų poreikių, neįgaliesiems vaikams. Labai 

rūpestingai ir sąžiningai pravesdavo vasaros praktikas plenere. Vesdavosi ir veždavosi mokinius į įvairias Kauno 

vietoves: Geležinkelio stotį, Pažaislį, Laikinosios Prezidentūros kiemelį, Zoologijos ar kitus muziejus. Ten gimdavo 

originalūs vaikų piešiniai, kuriuose buvo užfiksuojami įvairiausi dalykai: geležinkelio bėgių ritmika, emocinga peizažų 

nuotaika ar, tarkime, prezidento A. Smetonos skulptūros perpiešti vaizdiniai. Ir, be abejonės, viena mėgstamiausių 

tiek pačios mokytojos Rasos, tiek jos mokinių tema – gyvūnai, jų eskizai, kurie yra perteikti ir šioje parodoje. 

Kauno A. Martinaičio dailės mokykloje eksponuojama paroda gimė kolegės, tapytojos Elenos Balsiukaitės-

Brazdžiūnienės sumanymu ir pastangomis. Joje stengtasi atspindėti Rasos Klimavičiūtės mokymo programą – 

užduotis, kurias ji skirdavo 6 – 8 klasių mokiniams (pastariesiems dėstydavo dažniausiai). Tai ne tik klasikiniai 

natiurmortai ar gipso modeliai, įgyvendinti pieštuku, bet ir kitokie įdomūs motyvai, gyvūnai, nupiešti įvairiausiomis 

technikomis. Rasa Klimavičiūtė piešimo mokė ir mūsų dailės mokyklos suaugusiųjų lankytojų klases. Šių dailės 

mėgėjų darbai taip pat pasižymėjo originalumu, kai kada netgi piešiniuose atsiskleisdavo ypatinga vaizdo 

interpretavimo drąsa. 

Mokytoja ir pati buvo kūrėja. Studijų metais ir po jų menininkė ypač didelį dėmesį skyrė tapybai, ne kartą 

dalyvavo šios srities parodose. Nesvetimi jai buvo ir rankdarbiai bei amatai. 

Ypač reikšminga Rasai tapo literatūrinė veikla: autorė parengė ir išspausdino ne vieną poezijos ir prozos knygą, 

kuriose subtiliai ir nuoširdžiai perteikė tiek savo emocines pajautas, tiek ir gyvenimo sampratą, pasaulėžiūrą 

(parodoje taip pat matome jos knygeles). 

Paskutiniaisiais metais, jau negalėdama tapyti, mokytoja pamėgo fotografuoti. Kaip pasakojo pati Rasa, iš 

turimo didžiulio fotografijų kiekio jai bene labiausiai patiko bažnyčių, vienuolynų, piligrimystės kelionių ir tikėjimo 

tema, kuri menininkei buvo svarbi ne tik kaip kūrybos terpė, bet ir kaip žmogiškosios pasaulėjautos pagrindas. Kaip 

pavyzdys čia būtų ne kartą fotografuotas, Kelmės rajone esantis Palendrių benediktinų vienuolynas ir netoli jo 

įsikūrę svečių namai, kur Rasai teko kelis kartus viešėti, arba senoji Palendrių bažnytėlė su užfiksuotais jos 

kampeliais, paminkliniais užrašais. Autorė fotografavo ir sakralinio lietuvių liaudies meno pavyzdžius: šventųjų 

skulptūrėles, altorius.  

Vis dėlto Rasa domėjosi ne tik sakraline aplinka ir menu, bet ir gyvu šiuolaikiniu miestu ar netgi mūsų 

mokyklos patalpomis, kuomet iš jų iškeliauja vaikai ir jos lieka vienišos. O taip pat gamta – margaspalvių paukščių 

grožiu, nuostabiais saulėlydžiais, metų laikais. Visa tai menininkė fiksavo savo fotografijose, siekdama atspindėti 

mus supančią tikrovę bei aplink pulsuojančią šviesą. Kaip sakė pati autorė, „šviesą – realią, fizinę ir vidinę, dvasinę“. 
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