43

N ETEKTYS

Vytautas Ignas 1971 m. Nuotrauka ið Lietuvos
dailës muziejaus archyvo

VYTAUTAS
IGNAS
2009 m. vasario 18 d., Vilniuje, eidamas
85-uosius metus, mirë garsus lietuviø iðeivijos
dailininkas, Lietuvos dailininkø sàjungos Garbës
narys Vytautas Ignas. Vasario 23 d. jis palaidotas Vilniaus Antakalnio kapiniø Menininkø kalnelyje.
V. Ignas daugiausia kûrë iðeivijoje (JAV, Konektikuto valst., Aðforde). Jis paliko apie 150
lino ir medþio raiþiniø, 200 tapybos paveikslø,
100 miðrios technikos kûriniø, 300 pieðiniø, me-

diniø mozaikø, vitraþø projektø. Tai ypatingai Lietuvai nusipelnæs kûrëjas. Dar 1971 m. atsiuntæs
vertingiausiø darbø parodà á Vilniø, po eksponavimo visà kolekcijà padovanojo Tëvynei – perdavë jà Lietuvos dailës muziejui. Vëliau, jau atgimimo metais ir atkûrus Nepriklausomybæ, Lietuvos muziejams dar dovanojo unikalià nacionalinës vertës kolekcijà, kuri yra neákainojamas meninis mûsø kultûros turtas. Ið ðios kolekcijos 30
geriausiø tapybos, grafikos, akvarelës darbø, spalvotø pieðiniø buvo perduota saugoti Lietuvos
dailës muziejui, 295 tapybos ir grafikos kûriniai –
Nacionaliniam M. K. Èiurlionio dailës muziejui,
32 tapybos darbai, pieðiniai, grafikos kûriniai (tarp
jø ir 12 kûriniø ciklas „Zodiako þenklai“) – Þemaièiø dailës muziejui Plungëje, 5 grafikos kûriniai – Þemaièiø muziejui „Alka“, nemaþai vertingø kûriniø – Kauno arkivyskupijai, Telðiø kunigø
seminarijai.
1971–2008 m. V. Ignas Lietuvos muziejams
padovanojo savo kûrybos aukso fondà – 413
geriausiø kûriniø. Jo darbø saugoma ir Kanadoje, ir JAV: Pasaulio Lietuviø muziejuje Lemonte,
„Alkos“ archyve Putname, pas daugelá privaèiø
asmenø.
2006 m. dailininkas su þmona Birute sugráþo
á Lietuvà ir apsigyveno Vilniuje.
Vytautas Ignas (iki 1958 m. – Ignatavièius)
gimë 1924 m. geguþës 16 d. Raseiniø apskrities
Kalnujø valsèiaus Zaciþos kaime. Studijuodamas
dailæ, mokësi ið Justino Vienoþinskio, Antano
Gudaièio. Kaune, Vilniuje, vëliau, gyvendamas
Vokietijoje ir uþ Atlanto, – ið Telesforo Valiaus,
Viktoro Vizgirdos ir kitø iðkiliø ano meto menininkø. Gyveno Èikagoje, Klivlende, Niujorke ir
Aðforde sodyboje, lietuviðkai pavadintoje Giraite. Ákvëpimo Vytautas Ignas sëmësi ið lietuviø
tautosakos ir tautodailës. Per savo gyvenimà su-

rengë daugiau kaip 30 individualiø kûrybos parodø. Tiek iðeivijoje, tiek ir Lietuvoje aktyviai dalyvaudavo dailininkø grupinëse kûrybos parodose. Tapytojas Aloyzas Stasiulevièius Igno kûrinius yra pavadinæs „skaistumu ðvieèianèiais paveikslais“. 2001 m. Lietuvos dailës muziejus apie
dailininkà V. Ignà iðleido knygà-albumà „Vytautas Ignas“, kuriame iðsamiai pristatoma dailininko kûryba, dalyvavimas parodose, publikuojami
atsiminimai. Knygos ávadiniame straipsnyje
dr. N. Tumënienë raðo: „Vytautas Ignas Lietuvai
brangus ne vien todël, kad yra nepaprastai savitas dailininkas. Be galo artima ir suprantama jo
pasaulëjauta. Þavëdamasis ðimtmeèiø nugludintomis poetinëmis metaforomis, aukðtinanèiomis
gaivaliðkà gamtos prigimtá, jis sugebëjo plaèiai
suvoktas liaudies kûrybos tradicijas ápinti á modernius pasaulio ritmus. Ekspresija alsuojanèiuose kûriniuose nenutyla tolimas lietuviø dainø aidas, neblësta simbolinë pasakø poetika, kurioje
mitologiðkas gyvybës medþio ávaizdis, saulës,
mënulio, þalèio, jauèio, ugnies ir vaidiluèiø simboliai persipina su krikðèioniðkosios kultûros þenklais, Lietuvos istorijos bei etnografijos palikimu,
ðiuolaikiðkos buities ir þydinèios gamtos vaizdais. Tai itin akivaizdu Igno estampø cikle, skirtame Lietuvai bei atskiriems jos regionams.“
Nors ilgai gyveno svetur, iðeivijoje, Vytautas
Ignas iðliko vienu lietuviðkiausiø mûsø tapytojø.
Jis praplëtë mums áprastà tradicijø sampratà, siejamà su dramatiðka tapyba, sugebëjo savo tapyboje sujungti senàjà baltiðkàjà pasaulëjautà su
XX a. profesionaliojo meno siekiais. Jo kûrybinis
palikimas yra ðalia tokiø iðtikimø Lietuvos dvasiai
raðytojø kaip Kazys Bradûnas.
Tekstas parengtas pagal Lietuvos dailininkø sàjungos ir Lietuvos dailës muziejaus informacijà

Ið kairës: „Senoje þemaièiø koplyèioje“. 1962 m.; Autoportretas. 1987 m.; „Gyvybës medis“. 1981 m.
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