
Roberto Kavoliuko keramikos paroda "11 pavasario mėnulių" ir  

Svajūno Udrio juvelyrikos paroda "Pavasaris" LTS galerijoje Vilniuje 

 

   

Lietuvos tautodailininkų sąjungos galerijoje veikia Roberto Kavoliuko keramikos ir Svajūno Udrio 

juvelyrikos paroda, kurioje autoriai pristato savo naujausius darbus. Šiuos du menininkus vienija 

baltiškųjų tradicijų puoselėjimas, jų kūryba alsuoja išmintimi, santūrumu ir senojo lietuvių 

tautinio meno pajautimu. Parodos lankytojai turi galimybę pajusti baltišką dvasią, įsikūnijusią 

mitinių būtybių pavidaluose, gyvybingoje ir jaukioje molio, akmens bei metalo plastikos kalboje.  

Robertas Kavoliukas gimė 1962 m. Vilniuje. Tai 8-oji autorinė jo kūrybos paroda, skirta autoriaus 

50-mečiui. Paroda skirta lietuvių Tarmių metams. Joje autorius skatina išsaugoti mūsų protėvių 

atmintį. Baltai išsiskiria iš kitų tautų savo pasaulėvoka ir šnektų įvairove, kurių iš viso esama net 

50. Kiekviena iš jų yra vertybė, menanti mūsų didingą istoriją. 

Vienas turtingiausių ir unikaliausių mūsų proistorės lobynų yra mitologija. Būtent ši sfera 

labiausiai sudomino ir R. Kavoliuką. Parodoje keramikas eksponuoja savo kūrinius, 

vaizduojančius mitologinių gyvūnų pavidalus. Lietuvoje zoomorfiniai motyvai yra nuo seno 

įsišakniję ir daugelis jų savo prasmes išsaugojo iki šiol. Gyvūnų garbinimo papročiai yra vieni 

ankstyviausių pirmykščių žmonių fantastinių vaizdinių ir susiklostė dar vėlyvojo paleolito laikais. 

Siekdami paaiškinti gamtos reiškinius ir puoselėdami glaudų ryšį su jos tvariniais baltai suteikė 



nepaprastą reikšmę daugeliui gyvūnų, priskirdami jiems žmogiškąsias bei dieviškąsias savybes 

bei ieškodami dermės juos supančioje aplinkoje. 

Bene seniausiai baltų gentys fantastiniais vaizdiniais apipynė roplius, kurie iš kitų gyvūnų 

išsiskyrė savo pavidalu, žvilgančiomis akimis, paslaptingu žvilgsniu, žibėjimu, ilgaamžiškumu, 

gebėjimu gyventi vandenyje, požemyje ir ant žemės. Roplių gebėjimas prisitaikyti prie įvairių 

gyvenimo sąlygų bei kasmetinis išsinėrimas iš odos tapo nuolatinio atsinaujinimo simboliu. 

Lietuviai iš gyvačių labiausiai garbino žaltį. Laikė jį gerovės, derlingumo nešėju, namų sergėtoju. 

Jo atvaizdų gausu papuošaluose, tekstilės dirbiniuose, kryždirbystėje, prieverpstėse, margučių 

raštuose, namų apdailoje bei kuršių krikštuose. 

R. Kavoliuko parodos pagrindinis akcentas ir daug paslapties savyje slepiantis kūrinys yra būtent 

žaltys. Tautodailininkas per šį kūrinį perteikė lietuviško žalčio paprastumą, jaukumą, mitologinę 

dvasią bei daugelio tautų mitinėms gyvatėms būdingą didingumą. Tačiau šis žaltys vilioja ir 

užburia ne tik savo prasminiais klodais, bet ir pačia keramikos technika, autoriaus išradingumu. 

Žaltys tuščiaviduris, o jo nugaroje yra kelios ertmės, suteikiančios jam praktinį pritaikymą: 

vidurinioji, pati didžiausia leidžia naudoti šį keramikos darbą kaip dėžutę, o dvi mažesnės 

ertmės - tai taupyklės skylutės. Ši keramikos dekoratyvumo bei taikomumo ir idėjinių gelmių 

jungtis atskleidžia ypatingą R. Kavoliuko gebėjimą išnaudoti molio plastikos teikiamas galimybes 

ir gilų tautinės savimonės pajautimą.  

   



Svarbią R. Kavoliuko darbų ekspozicijos dalį užima 11 glazūruotų bei reljefiniu ir raižytu dekoru 

apipavidalintų lėkščių, simbolizuojančių 11 mėnulių. Jose menininkas vaizduoja baltiškus 

zoomorfinius motyvus ir runų raštus. Tarp gyvūninių elementų vyraujantis išlieka žaltys, tačiau 

susiduriama ir su rupūžėmis, paukščiais, elniais, vilkais ir kt. Šiose lėkštese gyvūnų simboliai 

kuria magiškus vaizdinius kartu su pasaulio bei gyvybės medžio, visatos, kosmoso harmonijos 

elementais.  

   

     

Tiek atidžiau pažvelgus į žalčio figūrą, tiek ir į lėkščių dekorą, išvysime nedidukes rupūžių 

figūrėles, lyg mažus pasaulio balanso ir tvarkos saugotojus, amuletus, žaismingus, netikėtai 

žiūrovo akį patraukiančius parodos akcentus. Rupūžės Lietuvoje nuo seno gerbiamos. Jos 

laikomos gyvybės, mirties ir atgimimo simboliu. Atlygindama už gerą, rupūžė atneša pinigų, 

maisto, o už piktą gali bausti mirtimi. Tikėta, kad rupūžės gali išgydyti kai kurias ligas bei 

skaudulius, tačiau bijota, jog naktį jos gali išgerti visą karvių pieną, paklaidinti žmones.  

Daugelyje kultūrų rupūžės laikytos raganų bičiulėmis, o kadangi jos minta vorais, tikėta, kad gali 

išgydyti net nuodus. Taip pat rupūžės siejamos su vandeniu, mėnuliu, vaisingumo kultu, 

moteriškąja sfera. Tikėta, kad rupūžės globoja gimdyves. Manyta, kad jos yra nemirtingos ir net 

jas užmušus, vos susilietusios su žeme rupūžės vėl atgyjančios.  



Parodoje galima išvysti daug keramikinių rupūžių-dėžučių bei indų, skirtų žalčiams pagirdyti. Kai 

kurie iš šių indų yra visos rupūžės pavidalo, o kiti - tik jų galvos. Pakėlus dangtelį, šiuos indus 

galima pripildyti pieno ir palikti naktį žalčiams - taip darydavo mūsų protėviai.   

R. Kavoliuko rupūžės glazūruotos žemės tonų spalvomis, margintos dėmelėmis ir savo koloritu 

bei formos traktuote yra realistiškos. Apibendrinant šios ekspozicijos koloritą, galima būtų 

išskirti dominuojančius natūralius tonus, žemės spalvų gamą bei skaidrius šviesius, beveik baltus 

atspalvius, suteikiančius parodai sakralumo, tyrumo pojūtį. Tokios spalvos buvo būdingos ir 

baltų menui, ypač tekstilei, todėl R. Kavoliuko keramikos darbuose jos papildo formą ir turinį 

spalvinėmis reikšmėmis.  

 

 

Plėtodamas mitologinę tematiką savo kūryboje R. Kavoliukas parodoje pristato keramikinius 

paukščius - gulbes, anteles. Šios paukštės - tai deivės Laimos įsikūnijimai. Mat baltų tikėjime 



Laima turėjusi paukščio pavidalą arba bent jau jo kojas ar sparnus.  R. Kavoliuko paukštės 

skleidžia romumą, švelnumą ir susikaupimą. Pažvelgus į kiekvieną iš antelių atskirai, galima 

įžvelgti kokią nuotaiką kiekvienai iš jų priskyrė pats autorius. Kai kurie paukščiai ilgesingai 

žvelgia į dangų, kiti ilsisi priglaudę galveles prie kūno. Jautrus menininko požiūris į lietuviško 

paukščio simboliką, įvaizdį mene ir pasaulėžiūroje atsiskleidžia per meninės raiškos priemones - 

kompoziciją, spalvas, dekorą. 

    

Parodoje eksponuojami R. Kavoliuko moliniai gyviai bei jų motyvai susijungia į darnią visumą, 

apimdami požemio, žemės ir dangaus sferas. Jų glaudus ryšys su mūsų protėvių pasaulėžiūra ir 

baltų religija suteikia šiai ekspozicijai sakralumo, mistiškumo ir archajiškumo. O į aukštą meninį 

lygmenį pakylėja paties autoriaus novatoriškumas, keramikos technikų išmanymas, molio 

plastikos pajautimas. 

Svajūnas Udrys gimė 1964 m. Šiauliuose. Pagrindinis jo siekis meninėje kūryboje visad buvo 

atskleisti Lietuvos akmenukų grožį. Juvelyras daugiausia kuria iš akmenukų rastų Baltijos jūros 

pakrantėje, maišydamas juos su gintarais ar vandens nugludintais stikliukais. Menininkas taip 

pat kūryboje naudoja lauko akmenis, pusbrangius mineralus, o iš metalų daugiausia dirba su 

sidabru. Jo kūryba artima ritualui ir apgaubta misticizmo aura, nes S. Udrys mėgsta kurti anksti 

rytais, tekant saulei, tokiu būdu tarsi įkvėpdamas akmeniui gyvybinės energijos. 

Akmuo lietuvių pasaulėjautoje yra itin reikšmingas. Daugelyje tautų jis laikomas amžinumo ir 

striprumo simboliu. Kadangi kyšo iš žemės, tikėta, kad jėgos jame yra daugiau nei lygioje žemėje. 

Manyta, jog akmuo įkūnijo moterišką pradą, nes buvo tikima, kad jame glūdi dievybė, kurią 



moterys meldžia palaimos. Baltų pasaulėžiūroje akmuo buvo laikomas gyvu, gerbiamas, 

sakralizuotas. Jam kaip ir gintarui priskirtos maginės apsauginės sąvybės, iš jų gaminti amuletai. 

Parodoje LTS galerijoje S. Udrys pristato savo juvelyrikos darbus, kurių atlikimo medžiagos ir 

idėjinis lygmuo artimi R. Kavoliuko keramikai. Didžiąją dalį S. Udrio pristatytų kūrinių sudaro 

vėriniai ant kaklo bei auskarai. Menininkas jiems sukurti panaudojo natūralių atspalvių 

akmenukus, gintarą. Dominuoja žemės, jūros atspalviai, smėlio tonai, juoda spalva.  

   

  

S. Udrio jūvelyrikai būdingas formos lengvumas, ažūriškumas, minimalistinės raiškos priemonės 

ir spalvinis santūrumas. Vėrinių siluetai artimi Šiaurės Amerikos indėnų gamintoms sapnų 

gaudyklėms, turėjusioms apsauginę reikšmę. Pakabučiai primena magiškus amuletus. S. Udrio 

akmenukus malonu paimti į ranką, jie tarsi spinduliuoja šilumą, jaukumą. Patvari akmens 

medžiaga juvelyro rankose virsta rodytųsi trapiais krisleliais, primenančiais lietaus lašus ant 



voratinklių ar medžių šakų. Tokia kūryba artima lietuvio prigimčiai, mus supančiai gamtai, nes 

yra neatsiejama jos dalis, menininko rankų darbo dėka virtusi juvelyrikos dirbiniais.  

Tiek R. Kavoliukas, tiek ir S. Udrys šia jungtine keramikos ir juvelyrikos paroda priminė apie 

senąjį baltų tikėjimą, mitologinės magijos ir paslapties kupiną mūsų protėvių gyvenimą. 

Žiūrovas kviečiamas pasinerti į ramybės, tikrųjų vertybių ir stabilumo kupiną pasaulį, palytėti 

grublėtą molio faktūrą R. Kavoliuko keramikoje, glotnų bangų nugludintą akmenuko paviršių bei 

jį juosiančias ilgaamžes sidabro gijas S. Udrio vėriniuose.  

 

Gailė Jurgaitytė 

 

 

 

 


