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Kretingoje paskelbti ir apdovanoti „Aukso vainiko“ konkurso respublikinio turo parodos laureatai.
Jais tapo skulptorius Pranas Dužinskas (Telšių r.), kryždirbys Steponas Kaminas (Telšiai) ir
kalvis Virgilijus Mikuckis (Mažeikių r.). Juvelyrės Mildos Gutauskienės sukurtais aukso vainikais
tautodailininkus karūnavo kultūros ministras Šarūnas Birutis ir Lietuvos liaudies kultūros centro
direktorius Saulius Liausa.

  

Išrenkami geriausi metų meistrai

  

Siekdamas išlaikyti liaudies meistrų tradicijas, Lietuvos liaudies kultūros centras 2005 m.
inicijavo kasmetinį respublikinės konkursinės liaudies meno parodos rengimą, geriausių liaudies
meistrų išaiškinimą ir jų apdovanojimą nominacijos simboliu – Aukso vainiku. Ši nominacija
skiriama už geriausius paskutiniųjų penkerių metų laikotarpiu sukurtus vaizduojamojo ir
taikomojo meno darbus.
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Pretendentų atranka vyksta dviem etapais: pirmajame ture išrenkami geriausi apskrities
meistrai, o antrajame, respublikiniame, nominuojami tik trys meistrystės karaliai ar karalienės,
kurių darbai įvertinti kaip geriausi iš geriausių. Per 9 metus Lietuvoje yra paskelbti 22
meistrystės karaliai bei karalienės.

  

Nominuoti du telšiškiai

  

Medžio skulptūrų drožėjas Pranas Dužinskas parodose dalyvauja nuo 1968 m., yra Lietuvos
tautodailininkų sąjungos narys, Liongino Šepkos medžio drožybos ir Prakartėlių konkurso
laureatas, tradicinių amatų meistras. Jo darbams suteiktas Lietuvos tautinio paveldo produktų
sertifikatas. Konkursui tautodailininkas iš Tryškių pristatė 5 skulptūras: „Nukryžiavimas“ (2009
m.), „Pasaulio sukūrimas“ (2010 m.), „Jėzus perduoda šv. Petrui dangaus vartų raktus
(2011-2013m.), „Jėzus grįšta į Jeruzalę“ (2011—2013 m.), „Šv. Jurgis“ (2012 m.).

  

Tautodailininkas Steponas Kaminas parodose dalyvauja nuo 2000 m., yra Lietuvos
tautodailininkų sąjungos narys. Dirba Telšių miškų urėdijoje. Konkursui Steponas Kaminas
pristatė 3 darbus: „Koplytėlė ant žemės“ (2009 m.), „Koplytstulpis su šv. Jurgio, šv. Barboros,
šv. Kazimiero, šv. Elenos skulptūromis“ (2012 m.), „Koplytstulpis“ (2013 m.).

  

„Aukso vainiko“ konkurso laureatus pasveikino Telšių rajono savivaldybės meras Vytautas
Kleiva, mero pavaduotojas Petras Kuizinas, Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų
skyriaus vedėja Danutė Mažeikienė. „Didžiuojamės Jūsų talentu, sukurtais darbais, kurie
garsina Telšių vardą tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Jūsų darbai atkreipia visuomenės dėmesį į
tikrąsias liaudies meno vertybes, etnines tradicijas bei užtikriną tradicijų tęstinumą“, —
sveikindamas laureatus sakė meras V. Kleiva.

  

Jurgita Armalienė
Mero patarėja ryšiams su visuomene
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