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Danutė Valentaitė /„Žiemos nostalgija“, gobelenas

Spalva – Nuotaika – Simbolis
2011 12 09 – 2012 01 12

Balta galėtų būti būsena vienam,
Kitam tai kažkas liūdno...
Kažkam tai šventiška spalva,
o gal kažkam tai tik ant pirštinės nukritusių snaigučių grožis...

Balta – tai švara, nauja pradžia, sakrali erdvė arba tiesiog baltos spalvos 
grožis. Kai kam tai gali kelti visai kitas asociacijas, tokias kaip liūdesys, 
arba atvirkščiai, gimimas ar vestuvės...

jau trečius metus galerija „Balta“ organizuoja balto kūrinio konkursą. 
Kaip ir kiekvienais metais konkurse savo darbus pristato įvairių sričių 
menininkai. menininkai laisvai interpretuoja, naudoja įvairius simbolius, 
spalvas tam, kad parodos lankytojai pajustų kiekvieno individualumą, 
savitą stilių. Konkurse pristatomi darbai savo raiška paskatina žiūrovą 
ne tik estetiniam komfortui, bet ir susimąstymui apie „baltos“ būsenos 
prasmę. 
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gaila akelienė/„šViestuVas“, autorinė technikajurgita Rancevienė/„KRaBo ūKe Baltai pRaŽyDę
DRaKonai“, odos pano
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gintarė jarušienė/„puRu, Balta, apValu...“
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Valerija medelinskienė/„nėRėja“, austinė technika margarita jasilionytė/„Balta – Balčiau – ...“,
rankų darbo popierius
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janina Kildušienė, Ritonė Klizienė/„ateitis“, rankų darbo veltinis, siuvinėjimas   
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giedra purlytė/„gieDRa“, tapyba giedra purlytė/„Žemyn upe“, koliažas
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Vida sologubienė/„pRaDŽia“, pate de verre
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gintaras Kuras/„meDalionas“,
melchioras

sigita gaučienė/„tiRpstantis stiKlas“,
perdirbtas stiklas

irena pliutytė /„311 Dienų“,
gobelenas



D. Staskevičienė/„Baltos mintys“, detalė



Jūratė Sližytė (Šlyžė)/„Stambių koJų Sniegena“, grafika medyje, mišri technika



Jūratė Sližytė (Šlyžė)/„Stambių koJų Sniegena“ detalė, grafika medyje, mišri technika



D. Staskevičienė/„Baltos mintys“ eglė Petraitytė talalienė/„ŽiemoS kaPrizai“, nėrimas
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sigita gaučienė/„tiRpstantis stiKlas“,
perdirbtas stiklas

Virginija Kirvelienė/„esKizas mamos poRtRetui i“,
medvilnė, formavimas

oksana Blaževičienė/„aKacija“
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Valentinas Varnas/„toliai“, drobė, aliejus
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modestas malinauskas/„zefyRinis“,

tapyba
„KalėDinis meDis“,

tapyba
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aušra Vinogradovaitė/„močiutės poRtRetas“,
sintetika, medvilė, plastikas. autorinė siuvinėjimo technika. 

Roma serapinaitė/„gieDanti floRina“,
odos skulptūra
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Danguolė Brogienė/„uŽ lango pūga“, gobelenasDanutė ona jonelienė/„Baltos eilės“



16
Rolanda Rita mikalauskienė/„Baltas Vėjas“, popierius, klijai marijona sinkevičienė/ iš ciKlo „pRiKeltai

Būti – laiKo juosta“, audimas, siuvinėjimas



17
irena Breivienė/„Baltas sVajonių Ratas“, akrilas, drobėValdas Kurklietis/„Balta ląstelė“,

keramika, šviesos instaliacija
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Virginija Ridikaitė laužadienė/„tylos aRomatas“, baltas molis Birutė sarapienė/„Žiemos nėRiniai“, 

skaitmeninė spauda, linas, audimas staklėmis





„Tekstilininkų ir dailininkų gildija“  
M. Valančiaus g. 21, Kaunas LT44275,  
Telefonai: 8 37  20 08 85, 8 680  26 438, 
El. paštas mazgass@delfi.lt, www.tdg.lt


