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S.Jankauskas: „Gyvenimas – per rimtas, kad į jį žvelgti rimtai“
2012 balandžio mėn. 27 d. 15:53:55
Sidas AKSOMAITIS, „Respublikos“ žurnalistas

Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės renginius Šiaulių apskrities Povilo
Višinskio viešojoje bibliotekoje vainikavo šiauliečio fotomenininko Sauliaus
Jankausko tapybos darbų paroda „Nieko rimto“.
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NETEKTYS: per
naktines atakas keturiose
Afganistano provincijose žuvo
mažiausiai 38 šalies pajėgų
nariai ir civiliai, penktadienį
informavo pareigūnai.
MUZIEJUS: Lazdijų rajone kitų metų
pavasarį lankytojams duris atvers istorinės
technikos muziejus; jis jau bus trečiasis
asociacijos „Retromobile“ atidarytas
istorinės technikos muziejus Lietuvoje.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai
komentuoti
(per 72 val.)

1. V.Tomkus: nuo atgimimo iki išsigimimo
2. V.Vyšniausko kalba, pasakyta Seime,
Sąjūdžio jubiliejaus proga
3. Ar jau žinome, kas valdo Lietuvą?
4. Seimo nariai tarkuos kolegas dėl krizės
5. Apmulkinti „Snoro“ indėlininkai pinigų gali
nesulaukti niekada
6. O.Strikulienė: Sunku patriotams, kurie
neturi valgyti
7. Nužudymu kaltinamas Oblius gyvena
nežinioje
8. N.Mačiulis pranešė, kad gyvename rojuje
9. Konservatorių strategija: svaidytis purvais
ir toliau
10.Nauja viltis rasti kunigo kolekciją
11. Darbas iki grabo lentos negąsdina?
ISTORIJA: Apie kiekvieną savo kūrinį Saulius Jankauskas gali papasakoti atskirą istoriją. Giedriaus
Baranausko nuotr.

12.Arvydas Juozaitis: šanso atgimti per
sąjūdį nebėra

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ parodų kuratorius Ričardas Jakutis
teigė, kad visa paroda tarsi sudaro vientisą paveikslą, tačiau kiekvienas
paveikslas joje gyvena atskirą gyvenimą.
„Šioje parodoje atsispindi trys esminiai dalykai: ironija, išmonė ir gyvenimo
pastebėjimai, - teigė R.Jakutis. - Nors Sauliaus tapybos darbuose – daug
ironijos, tačiau pati paroda yra labai rimta Šiaulių miesto kultūriniame gyvenime“.
Pasak R.Jakučio, mes gyvename pasaulyje, kuriame susipina melas ir tiesa. Tie
patys dalykai, anot kritiko, pastebimi ir S.Jankausko darbuose: melas persipina
su tiesa, ironija persipina su rimtumu.
„Tie dalykai atsispindi ir šio fotomenininko fotografijos darbuose: nors Sauliaus
fotografijose irgi galima pastebėti ironiškų elementų, fotografijos dvelkia
solidumu, - teigė R.Jakutis. - Dailėje Saulius gali jaustis laisviau, čia rimtumas
užleidžia vietą ironijai“.
S.Jankauskas prisipažino, kad tapyba jo gyvenime koja kojon su fotografija
žengia jau seniai. Kai fotomenininkas aptingsta fotografuoti, jis imasi piešti. Ir
atvirkščiai.

reklama

„Daugiausiai piešiu gyvenimą, kuris ir diktuoja mano paveikslus“, - prisipažino
S.Jankauskas į parodos atidarymą gausiai susirinkusiems jo talento gerbėjams ir
gerbėjoms. Paroda bibliotekos Meno ir muzikos skyriuje bus eksponuojama
mėnesį.
Tai – jau antroji S.Jankausko tapybos darbų paroda. Pirmąją tapybos darbų
parodą fotomenininkas buvo surengęs „Teatro bufete“ dar 1996-aisiais.
Gyvenimą piešiantis fotomenininkas sako, kad „gyvenimas yra per daug rimtas,
kad mes į jį galėtume žiūrėti rimtai“.
„Man norisi į jį žvelgti per humoro prizmę, - prisipažino S.Jankauskas
„Respublikai“. - Pavyzdžiui, kai matai politikus, kurie rimtais veidais daro
nesąmones, vienintelė išeitis – žvelgti į gyvenimą su humoru. Nes pradėjęs apie
tai galvoti rimtai arba pražilsi, arba prapliksi...“.

Dienos klausimas

Po parodos atidarymo S.Jankauskas visus norinčius pakvietė į edukacinį
užsiėmimą „Fotografuoju biblioteką“. Užsiėmimo metu fotomenininkas dalijosi
savo patirtimi ir mokė susirinkusiuosius fotografijos paslapčių. Geriausios
užsiėmimo dalyvių fotografijos bus eksponuojamos bibliotekos interneto
svetainėje.

Ar buvusi teisingumo ministrė
Milda Vainiutė gali užimti
Seimo kontrolierės pareigas?
Ne, juk ji praradus žmonių
pasitikėjimą
Taip, nieko blogo ji nepadarė
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Kiti šio autoriaus straipsniai
Nuo čempionų pakylos - už grotų
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Naujausiame šalies baseine plušės ir robotas
2017 gruodžio mėn. 23 d.

I.N.Lingienės Lietuvoje visada tvyro meilė ir pagarba (1)
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R.Viktoravičius: „Ir prieš „Barsą“ kovoti įmanoma“
2017 lapkričio mėn. 05 d.
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2017 spalio mėn. 14 d.

„Pakruojo Parketas“ susižėrė aukso puodą
2017 rugsėjo mėn. 23 d.

Žmonės ir valstybės nenori būti be veido (3)

Apklausa
Ar jūsų automobilis buvo
apgadintas dėl prastos kelių
būklės?
Taip, remontas brangiai atsiėjo
Taip, bet defektai smulkūs
Dėl jų net teko patirti avariją

2017 rugpjūčio mėn. 26 d.

A.Sireika žino „Šiauliams“ būtiną receptą

Ne

2017 rugpjūčio mėn. 12 d.

Kol bus Vytautas Didysis, tol bus ir Lietuva (4)

Nevairuoju

2017 liepos mėn. 02 d.

Pasaulio čempionas pasigenda dėmesio rankiniui
2017 birželio mėn. 10 d.

Nesutinkate - diskutuokime!
Nepykite komentatoriai, bet komentarai su keiksmažodžiais bus šalinami automatiškai, be
atsiprašymo.

Stop kadras

Straipsnio komentarai
Vardas:

El. paštas:

Liko simbolių: 1000

Orų prognozė
Šiandien

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito
asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius
komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų
žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime
jūsų duomenis.
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Valiutų kursai
USD - 1.1620

PLN - 4.3098

RUB - 79.4322

CHF - 1.1265

GBP - 0.8900

NOK - 9.5730

