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DAILININKAI

SVEÈIUOSE PAS
LEONARDÀ
TULEIKÁ

J U R G A PALANGYTË

Leonardas Tuleikis prie naujausiø savo kûriniø „Pavasaris“ ir „Vasara“

Proga uþsukti neeilinë – ðiemet dailininkas Leonardas Tuleikis
paþymi graþø savo gyvenimo jubiliejø – sausio 29-àjà jam sukako 70. Ta proga kolegos, draugai Leonardà sveikinti kilo á jo kûrybinæ
studijà, kuri yra daugiaaukðèiame name, prieðais Vilniaus ðv. apaðtalø Jokûbo ir Pilypo baþnyèià. Á tà ðvieþiais aliejiniais daþais kasdien
kvepiantá kambarëlá virðutiniame namo aukðte kopiame ir mes, nes
darbo laiku dailininkas vis èia, kaip ir jo daþai, teptukai, pradëtos,
uþbaigtos ar dar vieno kito ðtricho laukianèios drobës, kartono lapai.
Lentynose – dailininko mëgstamos knygos, ant sienø – draugø
ir jo paties kûriniai, á vilnieèiø gyvenimo aplinkà visada ásikompo-

Èia jo teptukai, didelës ir maþos smulkmenos, formuojanèios aplinkà,
kurioje dailininkas kuria

nuojanèios tradicinës ðio kraðto verbos, dekoratyviø skulptûrø kopijos ir daug kitø menininkui brangiø detaliø, suteikianèiø patalpai
jaukumo ir formuojanèiø pasaulá, kuriame Leonardui gera. Èia jis
dirba nuo ankstyvo ryto, èia ir visas þinias per radijà iðklauso, ir su
uþsukanèiais ar telefonu paskambinanèiais bièiuliais aktualiausius
ðalies bei uþsienio gyvenimo ávykius aptaria. Na o pavakaryje vël
pasuka namo ar kokio bièiulio surengtos parodos apþiûrëti. Kartais
atrodo, kad ne studija ir èia tvyranti atmosfera priklauso nuo dailininko, o jis pats nuo jos... Taèiau ásikalbëjus Leonardas, tarsi sakydamas „durø paskui savæs neuþdarau“, iðtraukia ið knygø lentynos
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Virðuje ir deðinëje – Leonardo Tuleikio kûrybinës studijos, kuri primena
savotiðkà muziejø, fragmentai

keletà naujausiø parodø, kuriose eksponuoti jo darbai, katalogø,
lankstiniø, atverèia savo kûriniø nuotraukø pluoðtà, vienà po kito
iðtraukia darbus, kuriø prieð metus, antrus, kai paskutiná kartà èia
lankëmës, dar nebuvo.
Leonardo kûriniais pastaraisiais metais daþniausiai galima pasigërëti Vilniaus vieðbuèio „Europa City“ galerijos „Art Juozas“
eksponuojamose parodose. 2009-øjø pradþioje surengtoji pavadinta simboliðkai – „Kelias 2009“. Ji turi ir potemæ – „Dailininkai Lietuvai“. Savo darbus ðioje parodoje eksponuoja ir Leonardo bièiulis
Aloyzas Stasiulevièius. 2008 m. birþelio ir liepos mënesiais jø abiejø, taip pat ir Antano Beinoravièiaus, Prano Gudaièio, Algimanto Stanislovo Kliaugos, Vlado Karatajaus, Juozo Pranckevièiaus, Svajûno
Armono, Rimo Zigmo Bièiûno, Aleksandro Vozbino, Augustino ir Raimundo Savickø, kûryba eksponuota Maskvos parodø salëje „L Galerija“ surengtoje Lietuvos dailininkø kûrybos parodoje „Gyvoji tradicija“.
Leonardas Tuleikis – menininkas, kurio darbus vienà kartà pamatæs niekada jø su kitais nesumaiðysi. Jie þemaitiðkai sodrûs ir tikri.
Dailininkas niekada nesistengia pabëgti nuo savæs ir to nedaro. Daþnai,
suvokæs, kad gali savo kûrybos kelyje pasakyti kaþkà naujo, nesiblaðkydamas, pasitelkæs ilgametæ dailininko patirtá ir visa talento jëga savo kûrybinëje biografijoje áraðo naujà puslapá, taèiau ir jame daþniausiai gali perskaityti tuos paèius, tik jo kûrybai bûdingus kodus ir surasti
tas paèias, tik jo paletëje iðgaunamas spalvas. Vël ir vël jis sugráþta
prie to, kas buvo, taèiau vis su didesne potekste, filosofiðkai giliau
kalbëdamas apie þmogaus esmæ ðiame pasaulyje. Þiûri á tuos ið jo
paveikslø þvelgianèius visada susimàsèiusius þmones ir atrodo, kad
kalbi su paèiu dailininku... ir kad dailininkas kalbasi su jais. Gal dël to
Leonardui su tais kûriniais taip sunku ir iðsiskirti...
Leonardo studija – savotiðkas muziejus. Visi èia gimæ kûriniai
jø autoriui labai brangûs. Tai – jo gyvenimas, jo pasaulis. Ið to, kas
sukuriama, kolekcininkø, L. Tuleikio kûrybos gerbëjø kaupiamose
meno kûriniø kolekcijose atsiduria tik tiek, kiek bûtina, kad kaip
þmogus ir kaip menininkas, kuriam reikia ir brangius daþus, ir drobes pirkti, ir studijà iðlaikyti, paveikslus rëminti, gyvenime savæs
labai nevarþytum ir nebûtum naðta kitiems.
Leonardo gyvenimas yra kûryba. Ir dar... Jis labai myli gyvenimà,
gerai já paþásta, lbrangina savo artimus ir mylimus þmones. Kai vienas ar kitas ið jø ðá pasaulá palieka, dailininkui labai jø trûksta... Jau
praëjo keletas metø, kai atsisveikinome su Leonardo, taip pat ir
„Þemaièiø þemës“ þurnalo redakcijos bièiuliu, Þemaitijos ir visos
Lietuvos sàþine Vytautu Valiumi, o, susitikus su Leonardu, vis apie já
kalba pasisuka. Uþgeso Vytautas kaip þvakë, kaip rudens lapas nu-

krito ir sudegë... Kai susiduri su tokiomis netektimis, tada kiekviena tau likimo skirta diena atrodo nepaprastai brangi ir graþi.
To gyvenimo dovanotas spalvas, kvapus Leonardas stengiasi
perkelti ant drobës, kaip ir ðios þemës þmoniø gyvenimo
dþiaugsmus, nuopuolius, lûkesèius, viltis ir netektis...
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