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Gruodžio 2 dieną Žemaitijos sostinėje pirmą kartą viešėjo JAV ambasados kultūros atašė ponia
Sarah Nina Talalay su vyru James Talalay bei ambasados kultūros reikalų specialistė Jūratė
Kirvaitienė. Vizito tikslas – stiprinti ir plėsti abipusį bendradarbiavimą kultūros bei švietimo
srityse, įtraukti į bendradarbiavimą regioninių šalies miestų visuomenę.

Vizito metu svečiai susitiko su Žemaitės gimnazijos bendruomene, supažindino moksleivius su
įvairiomis mokymosi bei darbo mainų programomis JAV. Taip pat lankėsi K. Praniauskaitės
bibliotekoje, Žemaitės dramos teatre, Telšių menų inkubatoriuje. Žemaitijos turizmo informacijos
centre susitiko su savivaldybės meru Vytautu Kleiva. Meras pristatė JAV ambasados atstovams
Telšių rajono savivaldybės veiklą, vykdomas programas bei įgyvendintus projektus. Susitikimo
metu kartu aptartos bendradarbiavimo galimybės užmegzti Telšiams draugiškus ryšius su
miestu dvyniu JAV bei pritraukti lėšų iš Amerikos fondų veiklai vykdyti.

Vizito metu svečiai taip pat pažino Telšių senamiestį, meno ženklus, kulinarinį paveldą. JAV
ambasados kultūros atašė ponia Sarah Nina Talalay liko sužavėta prof. Romualdo Inčirausko
kūrybos darbų ir kartu atidengė naują kūrinį „Skrynia“ prie Žemaitijos turizmo informacinio
centro. Tai trečiasis VDA Telšių fakulteto prof. R. Inčirausko meno ženklas Telšiuose pagal
vykdomą Kultūros ministerijos projektą „Skulptūrinės metalo plastikos kūrimas įamžinant
reikšmingiausius buvusios žydų bendruomenės statinius“. Pirmasis kūrinys — „Javne“ ant
buvusios gimnazijos pastato, skirtas žydų švietimo sistemai. Antrasis — reljefinė plokštė ant
Miesto šulinio su žydų poeto Zvi Brik nostalgišku tekstu apie „mano miestelį, kurio jau nebėra“,
skirtas žydų kultūrai. Skulptūra „Skrynia“ skirta žydų verslui Telšiuose atminti. Manoma, kad
šalia Žemaitijos turizmo informacijos centro buvęs 3 aukštų žydų bankas. Pasak autoriaus,
šiame meno kūrinyje vieni gali įžvelgti banko simbolį – skrynią, kiti, labiau besidomintys žydų
istorija – Sandoros skrynią.
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Prof. Romualdas Inčirauskas žydų bendruomenei atminti yra sukūręs per 20 metalo plastikos
objektų, kurie eksponuojami Tolerancijos centre, Vilniuje. Telšiuose, be minėtų meno kūrinių,
yra dar trys miniatiūriniai portretiniai reljefai su „Amžinojo žydo“ simboliu: ant buvusios
sinagogos pastato, ant Telšių ješiboto pastato ir Turgaus aikštėje ant „Maximos“ prekybos
centro pastato.

Telšių rajono savivaldybės informacija
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