52

D AILË

Juozo Bagdono autoportretas, pardëtas kurti Ravensburge (Vokietija)
ir uþbaigtas ið JAV sugráþus gyventi á Lietuvà

„JUOZAS
BAGDONAS –

Pristatydama Vilniaus paveikslø galerijoje vykusià J. Bagdono
kûrybos parodà jos kuratorë LDM rinkiniø saugotoja-tyrinëtoja RIMA RUTKAUSKIENË parodos anotacijoje raðë:
„Dailininkas Juozas Bagdonas á lietuviø menà atëjo tais metais,
kai susiformavo „Ars“ dailininkø grupë, kiek anksèiau (1930) jau
buvo susibûræ „nepriklausomieji“. Ir vieni, ir kiti daugiau ar maþiau
mëgino nusigræþti nuo vyresniosios kartos, natûralizmo, akademizmo mene; ieðkojo savø tautinës kûrybos keliø. Nors Bagdonas ir
nepritapo prie arsininkø, bet grupës idëjos jam padarë didelæ átakà.
Dailininkas gimë 1911 m. gruodþio 11 d. Antrøjø Vydeikiø kaime
(Plungës r.). 1923–1926 m. mokësi „Saulës“ gimnazijoje Plungëje,
1928 m. baigë Vyskupo M. Valanèiaus gimnazijà Telðiuose. Tais
paèiais metais atvyko á Kaunà. 1929 m. buvo priimtas á Kauno
meno mokyklà, bet po pusmeèio uþ dalyvavimà studentø streike ið
jos paðalintas. Dvejus su puse metø lankæs dailininko Justino Vienoþinskio studijà, tuojau po jos uþdarymo Bagdonas sëkmingai pradëjo dalyvauti parodose. 1932 m., sulaukæs vos 20 metø, surengë
pirmàjà personalinæ parodà Kaune, Lietuviø-prancûzø draugijos patalpose. Vëliau parodas rengë Ðiauliuose, Klaipëdoje, dalyvavo lietuviø dailës parodose Rygoje, Taline. 1938 m. dailininkas Kauno
Vytauto Didþiojo kultûros muziejuje surengtoje Rudens dailës parodoje laimëjo valstybinæ Taupomøjø kasø premijà uþ figûrinæ kompozicijà „Ið jûros sugráþus“. 1937–1940 m. buvo iðrinktas Lietuvos
dailininkø sàjungos sekretoriumi ir reikalø vedëju. 1941–1942 m.
dirbo Lietuvos dailës muziejuje. 1943–1944 m. vadovavo Vilniaus
dailiøjø amatø mokyklai.
1944 m. Bagdonas pasitraukë á Vakarus. Metus gyveno Austrijoje,
gavo darbà Vienos porceliano ir meninës keramikos dirbtuvëje. 1946–
1948 m. Vokietijoje, Ravensburge, susikûrusioje lietuviø gimnazijoje
dëstë pieðimà ir meno istorijà. 1948 m. þiemà iðplaukë á Kolumbijà.
1948–1958 m. gyveno Bogotoje, èia ákûrë keramikos ir dekoratyvinës skulptûros studijà. Dailininkas savo darbais davë pradþià Ko-

moderniosios dailës
puoselëtojas“
2011 m. rugsëjo 22 d. – 2012 m. sausio 15 d. Lietuvos
dailës muziejaus Vilniaus paveikslø galerijoje veikë þemaièio
dailininko Juozo Bagdono 100-meèiui skirta paroda „Juozas
Bagdonas – moderniosios dailës puoselëtojas“. Parodos metu, 2011 m. gruodþio 15 d., ávyko jo atminimui ir jubiliejui skirtas vakaras, kuriame dalyvavo, kalbëjo Lietuvos dailës muziejaus direktorius Romualdas Budrys, Þemaièiø dailës muziejaus direktoriaus pavaduotoja dr. Jolanta Skurdauskienë,
dailininkai Aloyzas Stasiulevièius ir Leonardas Tuleikis. Ðiame vakare dalyvavo ir dailininko gyvenimo saulëlydyje já globojæ plungiðkiai Genovaitë ir Egmontas Rimkevièiai, bûrys kitø menininko giminiø ir artimøjø. Muzikavo Nacionalinës
M. K. Èiurlionio menø mokyklos auklëtiniai: pianistai Paulius
Pancekauskas ir Domantas Karalius.

Juozas Bagdonas Bogotoje, keramikos mokykloje
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1940 m. sausis. Telðiuose surengtos Lietuvos dailininkø sàjungos parodos garbës komitetas ir dailininkai,
kurie á parodà atvyko ið Kauno. Ið kairës á deðinæ sëdi: Telðiø apskrtities virðininkas pulkininkas
Eugenijus Ðalkauskis, vyskupijos atstovas prelatas Jurgis Narjauskas, Dailininkø sàjungos pirmininkas
dailinininkas Adomas Smetona, Þemaièiø muziejaus „Alka“ direktorius Pranas Genys, Plungës miesto
burmistras Mylimas, gydytojas Jonas Mikulskis. Prie skulptûros stovi dailininkas L. Kazolis, Stovi (ið
kairës á deðinæ): dailininkai J. Bagdonas, J. Aleknavièius, septintas eilëje – I. Vilimas

Paskutinë dailininko Juozo Bagdono
nuotrauka prie jo namø Niujorke, prieð
dailininkui iðvykstant gyventi á Lietuvà

Lietuvos dailininkø sàjungos surengtos dailës parodos Panevëþyje atidarymas 1940 m. balandþio mënesá
(joje buvo eksponuojama ir Juozo Bagdono kûriniø). Ið deðinës; dailininkas J. Bagdonas, kalba
Panevëþio apskrities virðininkas Noakas, dailininkas Antanas Þmuidzinavièius, dailininkas Adomas
Smetona ir Panevëþio komendantas

lumbijos moderniajai keramikai. 1958 m. Bagdonas persikëlë á JAV, apsigyveno Vaðingtone. 1960
m. surengë abstraktaus meno parodà Baltimorës Lietuviø namuose, vëliau jo parodos buvo
eksponuojamos Filadelfijoje, Èikagoje, Detroite, Bostone, Hamiltone, Klivlande ir kt. Tais paèiais
metais dailininkas ásteigë prestiþinæ meno galerijà, kurioje rengë amerikieèiø dailininkø parodas.
Galerija veikë iki 1963 metø. 1964-aisiais dailininkas persikëlë á Niujorkà, ásijungë á lietuviø
bendruomenës kultûrinæ veiklà, dirbo organizaciná darbà, priklausë Niujorko Baltijos dailininkø
sàjungai „Baltia“.

Á Lietuvà Bagdonas pirmàkart trumpam atvyko tik sulaukæs jos nepriklausomybës. 1992 m. Vilniuje, Lietuvos
dailës muziejuje, buvo surengta dailininko tapybos paroda, 1993-iaisiais
perkelta á Kauno paveikslø galerijà.
1993 m. liepos 10 d. Bagdono paroda
atidaryta Mykolo Oginskio rûmuose
Plungëje. Èia jis paliko 18 dideliø abstrakèiø kompozicijø. Tai pirmieji Þemaièiø dailës muziejaus eksponatai. 1999 m.
spalio mënesá dailininkas visam laikui sugráþo á Plungæ. Èia gyvendamas
surengë keletà personaliniø parodø
ávairiuose Lietuvos miestuose. Mirë
2005 m. Plungëje.“ Palaidotas Kauno
Eiguliø kapinëse – ðeimos kape.
2011–2012 m. Vilniaus paveikslø
galerijoje veikusioje parodoje buvo eksponuojama daugiau negu 60 ávairiomis
technikomis – aliejumi, tempera, guaðu, akvarele, pastele – sukurtø abstrakèiø kompozicijø, saugomø Lietuvos
dailës muziejaus ir ir Þemaièiø dailës
muziejaus rinkiniuose.
Publikacijoje panaudotos nuotraukos ið
Plungës rajono savivaldybës vieðosios
bibliotekos archyvo
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