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apie parodą- konkursą „Šventieji ir piligrimai“ 

„Šventieji ir piligrimai“ – tai tradicinė Lietuvos medžio drožėjų 
kūrinių paroda-konkursas, kas dvejus metus organizuojama Lietu-
vos sostinėje vilniuje. paroda organizuojama vis kitoje vilniaus mies-
to galerijoje, taip siekiant kuo plačiau paskleisti medžio drožybos 
tradicijas. pirmoji paroda-konkursas įvyko 2009 – 2010 m. sandūroje 
vilniuje, jeruzalės galerijoje, antroji – 2011 m. lapkričio mėn. pilies 
galerijoje. 

2009 m. parodoje-konkurse dalyvavo 
22 Lietuvos medžio drožėjai, buvo eks- 
ponuojama daugiau kaip 40 šventųjų 
ir piligrimų skulptūrėlių. I vietą užėmė 
medžio drožėjas iš telšių r. pranas 
dužinskas (kūrinys „piligrimas“), II 
vietą pelnė medžio drožėjas iš kau-
no algirdas jasilionis, III – ąją tomas 
stambrauskas iš prienų r.

piligrimas, 
2009 m. 

(autorius 
p. dužinskas)
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2011 m. parodoje-konkurse taip pat 
dalyvavo 22 medžio drožėjai iš visos 
Lietuvos. konkurso nugalėtoju tapo 
ukmergiškis valentas Butkus (kūrinys 
„Šv. pranciškus”), II-ąją vietą užėmė 
kazys striaupa iš plungės r., III-ąją 
vitas vasiliauskas iš kybartų.

parodos-konkurso „Šventieji ir piligrimai“ tikslas – padėti išsaugoti 
ir propaguoti šventųjų skulptūrėlių drožybos tradicijas, skatinti 
natūralią šios veiklos tąsą, kuo plačiau paskleisti informaciją apie 

šios tradicijos unikalumą ir išskirtinumą. konkursu siekiama 
įprasminti medžio drožėjo amato reikšmingumą ir prasmingumą, 

tradicijų puoselėjimo ir naujų kūrybinių idėjų sanglaudą.

Šv. pranciškus, 
2010 m. 
(autorius 
v. Butkus)
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2013 metų paroda-konkursas
parodoje-konkurse dalyvauja 24 medžio drožėjai, eksponuojami 

44 konkursiniai kūriniai. parodoje pristatoma penkiolika skirtingų 
šventųjų, taip pat jėzaus, angelų, piligrimų skulptūrėlės, jėzaus 
nukryžiavimo, pietos ir keletas kitų skulptūrinių kompozicijų. 
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konkurso vertinimo komisija:

dr. darius Liutikas – Lietuvos piligrimų bendrijos pirmininkas

dr. alė počiulpaitė – Lietuvos liaudies kultūros centro tautodailės 
poskyrio vyriausioji specialistė

marija kuodienė – Lietuvos dailės muziejaus Liaudies meno 
rinkinių saugotoja – tyrinėtoja

Irena ūdraitė – Lietuvos dailės muziejaus Liaudies meno rinkinių 
saugotoja – tyrinėtoja

parodos lankytojai
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anelė araminienė
(gimė 1940 m. lapkričio 23 d. gimžiškių k., utenos r.)

audėja, medžio drožėja, tapytoja, muzikantė, siuvėja. medį drožia nuo 1987 m. 
nuo 1997 m. yra Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė. 2005 m. jai suteik-
tas meno kūrėjo statusas. dalyvauja įvairiuose parodose tiek Lietuvoje, tiek 
užsienyje. jos kūrinių yra įsigiję muziejai ir privatūs meno kolekcininkai. daug 
kūrinių padovanota draugams, vaikams, pažįstamiems. 2000 m. jai paskirta 
utenos rajono kultūros ir meno premija. gyvena ir kuria gudėniškių viensėdyje, 
kuktiškių sen., utenos r. 

Šventoji šeima, 
2013 m.  
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daiva Baliukevičienė
(gimė 1975 m. alytuje)

Baigė alytaus dailiųjų amatų mokyklos juvelyrikos specialybę. 2011 m. alytuje 
surengė pirmąją autorinę parodą. 2011 ir 2012 metais dzūkijos regiono „aukso 
vainiko” konkurse užėmė pirmąją vietą. kūriniai pripažinti Lietuvos tautinio 
paveldo gaminiais. 

Šv. agota, 
2012 m.

Šv. petras, 
2012 m.
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janina Baltrimavičiūtė – Listvina
(gimė 1938 m. kovo 1 d. čiūdų k., jonavos r.)

Liaudies menininkė, tautodailininkė, medžio drožėja ir akmens kalėja. 1965 m. 
pirmą kartą dalyvavo parodose, vykusiose ukmergėje ir vilniuje.  1970 m. įstojo 
į Lietuvos tautodailininkų sąjungą. 1974 m. dalyvavo parodoje maskvoje, kur 
buvo apdovanota „garbės raštu“. nuo 2001 m. dalyvauja rokiškyje vykstančiose 
medžio drožėjų kūrinių parodose, kuriose yra užėmusi prizines vietas. didelių ir 
mažų darbų išdrožusi apie tūkstantį, kurie išsibarstė po visą pasaulį. 

Šv. rokas, 2013 m.
Šv. ona, 
2008 m.
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jonas Bugailiškis
(gimė 1955 m. rokiškio r., ažubalių k.)

tautodailininkų sąjungos narys (nuo 1981 m.), medžio drožėjas, skulptorius, 
muzikos instrumentų, vaikų žaislų meistras. nuo 1980 dalyvavo parodose ir liau- 
dies amatų festivaliuose Lietuvoje, Latvijoje, estijoje, rusijoje, Italijoje, vokieti-
joje, austrijoje, prancūzijoje, danijoje, malaizijoje, egipte, jav.
j. Bugailiškis dar 1980 metais atgaivino lietuvių liaudies senuosius styginius, 
mušamuosius, pučiamuosius muzikos instrumentus. meistro pagamintais 
lietuvių liaudies muzikos instrumentais groja vilniaus, kauno, rokiškio, 
klaipėdos miestų folkloriniai ansambliai. 
j. Bugailiškis gilinasi į lietuvių liaudies meno ištakas, iškiliausiųjų meistrų sti- 
liaus paslaptis, skaitė paskaitas ir vadovavo praktiniams užsiėmimams etninės 
muzikos ir kultūros seminaruose ir kursuose. sertifikuotas amatininkas. jam 
suteiktas meno kūrėjo statusas.

Šv. kazimieras 
Šv. jonas 

nepomukas
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valentas Butkus
(gimė 1965 m. balandžio 30 d. ukmergės r., Bakšionių k.)

drožti pradėjo nuo vaikystės. dirba kūrybinį darbą, dalyvauja parodose. priklau-
so Lietuvos tautodailininkų sąjungai. 2011 parodoje-konkurse „Šventieji ir piligri-
mai” užėmė I-ąją vietą. kūriniai yra pripažinti Lietuvos tautinio paveldo gami- 
niais. 

Šv. agota, 
2011 m. Šv. steponas, 2013 m. 
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julijanas gridziuška
(gimė 1938 m.)

Baigęs vidurinę mokyklą dirbo darbų mokytoju. Šiuo metu ūkininkauja. gyvena 
alionių kaime, Širvintų rajone. nuo 1972 m. Lietuvos tautodailininkų sąjungos 
narys. aktyviai dalyvauja regioninėse, respublikinėse liaudies meno parodose, 
konkursuose. jam suteiktas meno kūrėjo statusas. 

piligrimas jėzus iš nazareto
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edvinas jančiauskas
(gimė 1999 m. balandžio 26 d. varėnoje)

drožybos nuo 2009 m. mokosi dailės studijoje „kadagys”. 2013 m. tapo „sidabro 
vainikėlis” laureatu. 

Šv. agota, 
2013 m. gėlių angelas, 2013 m. 
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artūras janickas 
(gimė 1983 m. lapkričio 6 d.)

2013 m. baigė dailiųjų amatų mokyklą alytuje. dirba kūrybinį darbą. Yra 
dalyvavęs grupinėse parodose, plenere Baltarusijoje. 

Šv. jonas nepomukas, 2013 m.  jėzus nazarietis, 2013 m.
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vytas jaugėla
(gimė 1938 m. spalio 18 d. raseinių rajone, paupio kaime)

v. jaugėla – daugelio kultūrinių renginių organizatorius, fotografas, kino 
mėgėjas, medžio drožėjas, tapytojas, senienų rinkėjas. 2000 m. priimtas į Lie- 
tuvos tautodailininkų sąjungą. v. jaugėlos autorinės meno darbų parodos buvo 
surengtos plateliuose (1996, 1998, 2008, 2013), daugėduose (1997), žemaičių 
kalvarijoje (1998), plungėje (2003), Laukuvoje (2002). v. jaugėla ne kartą daly-
vavo respublikinėje medžio drožėjų parodoje-konkurse rokiškyje (2005 metais 
tapo konkurso prizininku). menininko darbai eksponuoti plungėje, telšiuose, 
rokiškyje, vilniuje, klaipėdoje, Šilalėje, mažeikiuose. jo darbų yra įsigiję 
žemaitijos nacionalinis parkas, telšių ,,alkos” muziejus, privatūs asmenys. me- 
nininkas savo namuose, gintališkėje, yra įkūręs savo darbų ir surinktų senienų 
ekspoziciją.

Šv. jokūbas, 
2013 m. 

Šv. antanas, 
2013 m. 
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algirdas juškevičius
(gimė 1957 m.)

medžio drožėjas, skulptorius, mokytojas. Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys 
nuo 1981 m. meninės drožybos moko studijoje „kadagys“ varėnoje, organizuoja 
įvairius amatų mokymo projektus ir juose dalyvauja. kultūros ministerijos pre-
mijos laureatas, sertifikuotas amatininkas. jam suteiktas meno kūrėjo statusas. 

Šv. morkus, 2013 m. nykryžiavimas, 2013 m.
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saulius Lampickas
(gimė 1962 m. sausio 22 d. rozalimo miestelyje, pakruojo r.)

gyvena alytuje, dirba kūrybinį darbą. nuo 1992 m. dalyvauja parodose. 2005 
m. jam suteiktas meno kūrėjo statusas, 2010 m. – tautinio paveldo produkto
sertifikatas. surengė nemažai autorinių parodų, dalyvavo respublikinėse liaudies 
meno parodose, drožėjų pleneruose (Lietuvoje, Lenkijoje, čekijoje, vengrijoje), 
kūrybinėse stovyklose (prancūzijoje, vokietijoje, Švedijoje, norvegijoje). kūryba 
įvertinta L. Šepkos vardo premija (2000 ir 2008 m.), „aukso vainiko” laimėtojas 
už kryždirbystę (2012 m.). Liaudies meistro kūriniai yra pripažinti Lietuvos tau-
tinio paveldo gaminiais. 

rūpintojėlis, 
2013 m. 

Šv. Florijonas, 
2013 m. 
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vytautas Liatukas
(gimė 1957 m. sausio 3 d. kaune)

drožinėti pradėjo nuo 13 metų. 1977 m. pradėjo tapyti paveikslus. 1978 – 1981 
m. dirbo m. k. čiurlionio dailės muziejuje. 1990-1993 m. surengė dvi asmenines
parodas kauno menininkų namuose, vieną kauno paveikslų galerijoje. nuo 1996 
m. kuria įvairius suvenyrus vilniaus, kauno, trakų parduotuvėms bei privatiems
užsakovams. 

piligrimas, 2013 m. angelas su ugnies kardu, 2013 m. 
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povilas malinauskas
(gimė 1949 m. lapkričio 14 d. pociūniškių k.)

tautodailininkų sąjungos narys nuo 1986 m. 2005 m. jam suteiktas meno kūrėjo 
statusas, 2009 m. tradicinių amatų meistro vardas. čiobiškyje, Širvintų rajone, 
yra įkūręs skulptūrų parką „malinauskų takas“. aktyvus liaudies meno parodų, 
konkursų dalyvis. sertifikuotas amatininkas.

piligrimas, 2013 m. piligrimas – pieštukinė, 2012 m. 
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genadijus mikuckis
(gimė 1960 m. Baltarusijoje, Breslaujos r.)

drožinėti pradėjo daugiau nei prieš 20 metų. Lietuvos tautodailininkų sąjungos 
narys nuo 1995 metų. dažniausiai drožinėja sakraline tema. dalyvavo daugiau 
kaip 50 įvairių parodų. darbai eksponuoti Lietuvoje, ukrainoje, vokietijoje, nor-
vegijoje, Lenkijoje. sertifikuotas amatininkas. 

Laiminantis kristus Švč. mergelė marija
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rytis milkintas
(gimė 1995 m. spalio 5 d. Šiauliuose)

mokosi j. janonio gimnazijoje. dar vaikystėje, paėmęs peiliuką, bandė drožinėti. 
drožia užgavėnių kaukes, angelų ir žmonių skulptūrėles, skrynutes, margučius, 
buities reikmenis. Labiausiai mėgsta drožti angelus. pirmąją parodą surengė 
2010 m. j. janonio gimnazijoje. 2013 m. užėmė I-ąją vietą Lietuvos moksleivių 
liaudies dailės konkurso „sidabro vainikėlis” Šiaulių miesto ir telšių regiono ture 
(II-ąją respublikiniame ture). 

Šv. Izidorius, 2013 m. arkangelas gabrielius, 2012 m. 
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kęstutis pautienius
(gimė 1990 m. marijampolės r.)

2010 m. baigė alytaus dailiųjų amatų mokyklą. alytuje surengė pirmąją 
personalinę parodą. dalyvavo įvairiose grupinėse parodose alytuje, varėnoje, 
marijampolėje. dirba kūrybinį darbą.

Šv. rokas, 2013 m. rūpintojėlis, 2013 m. 
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robertas strazdas
(gimė 1969 m. kovo 25 d. vilniuje)

tautodailininkas, skulptorius, krosnius. gyvena vilniaus rajone, arklėnų kaime. 
Liaudies meno parodose dalyvauja nuo 1985 metų. 2005 m. priimtas į Lietuvos 
tautodailininkų sąjungos narius.

visur slampinėjau, 
išdygo sparnai, gal ir 
šventuoju patapsiu, 
2012 m. 
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kazys striaupa
(gimė 1932 m. žemaičių kalvarijos sen., kubakių k.)

nuo 1961 m. gyvena platelių sen., dovainių k. drožti pradėjo 1993 m. k. striau- 
pa drožia šventuosius, kristaus gyvenimo ir mirties scenas, užgavėnių kaukes, 
vaizdus iš kaimo gyvenimo ir kt. medžio drožimo niekur nesimokė; kaip su- 
geba, taip ir drožia. pirmoji autorinė paroda įvyko 1995 m. žemaitijos naciona-
linio parko informacijos centre. vėliau jo darbai eksponuoti įvairiose parodose: 
plungėje, plateliuose, telšiuose, mažeikiuose, kretingoje, klaipėdoje, vilniuje, 
Islandijoje. ne kartą dalyvavo respublikinėje medžio drožėjų konkursinėje paro-
doje rokiškyje L. Šepkai atminti. 2004 m. tapo šios parodos laureatu. 2006 m. 
ir 2011 m. k. striaupa tapo konkursinės liaudies meno parodos ,,aukso vainikas” 
laureatu. 1999 m. dovainių kaime k. striaupa lankytojams atvėrė savo pastatytos 
klėtelės, kurioje eksponuojami autoriniai drožiniai, duris. 

Šv. rokas 
gydo žmones, 
2012 m. 
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raimundas trėja
(gimė 1988 m. panevėžyje)

drožinėja nuo vaikystės. 2010 m. baigė alytaus dailiųjų amatų mokyklą. 2012 m. 
įgijo istoriko specialybę vytauto didžiojo universitete. nuo 2012 m. dalyvauja 
parodose. 

Šv. rokas, 2013 m. Šv. petras, 2013 m. 
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dalius udrakis
(gimė 1967 m. žagarėje, joniškio r.)

drožybos pradmenų išmoko mokykloje, drožybos būrelyje. nuo 2003 m. akty-
viai dalyvauja parodose, mugėse, pleneruose. drožybos meną demonstruoja per 
amatų dienas, folkloro šventes. nemažai darbų sukurta sakraline tematika. nuo 
2004 m. Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys. 2012 m. tapo XvII konkursinės 
parodos L. Šepkai atminti prizininku. sertifikuotų tautinio paveldo produktų 
tradicinis amatininkas, senosios kryždirbystės, baldininkystės ir drožybos amato 
puoselėtojas. 

Šv. povilas, 2012 m. Šv. petras, 2012 m. 
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vitas vasiliauskas
(gimė 1961 m.)

Baigė kauno aukštesniąją meno mokyklą. medžio drožėjas. dirba kūrybinį darbą. 
mokydamasis vidurinėje mokykloje drožinėjo verpsteles, skulptūrėles, piešdavo. 
tarnaudamas kariuomenėje piešė ir drožinėjo stendus. Baigęs tarnybą įsidarbino 
kybartuose, dalyvavo liaudies meno parodose. Baigė s. žuko taikomosios dailės 
technikumą, kur surengė pirmąją medžio skulptūrų parodą. 2008 m. kultūros 
ministerija jam suteikė meno kūrėjo statusą.

Švč. mergelė 
marija rūpintojėlis
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mindaugas vyšniauskas
(gimė 1990 m. varėnoje)

drožybos mokėsi dailės studijoje „kadagys”. 2009 m. varėnoje buvo sureng-
ta jo personalinė paroda. Yra dalyvavęs respublikinėje prakartėlių parodoje, 
kūrybiniame plenere molėtuose. 

Šv. jurgis, 2008 m. Šv. Hubertas, 2013 m. 
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artūras Zienka
(gimė 1978 m. rugpjūčio 28 d. alytuje)

drožinėti pradėjo nuo 2000 m. Yra aktyvus įvairių parodų ir mugių dalyvis. 

Šv. rokas, 
2013 m.
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albertas žulkus
(gimė 1933 m. rugsėjo 8 d. janapolės k., telšių apskrityje)

skulptorius, Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys, medžio drožėjas. drožinėti 
pradėjo dar piemenaudamas. rinktis staliaus amatą jį paskatino tėvas vladislovas 
ir dėdė, garsus žemaitijos dievdirbys, vincentas gečas. po karo meistrystės žinių 
jis sėmėsi telšių dailiųjų amatų mokykloje. nuo 1958 m. gyvena ir kuria palan-
goje. jo darbų kolekcijoje stilizuoti rūpintojėliai, užgavėnių kaukės, skulptūros, 
suvenyrai, monumentalieji kūriniai raganų kalne, ablingos ansamblyje, kryžiai. 
autorius tobulina medžio bei gintaro dermę vienoje kompozicijoje. 

pieta, 
2005 m. 

Šv. rokas, 
2007 m.
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draugai ir rėmėjai:

Žemės ūkio ministerija – tautinio paveldo 
puoselėtoja


