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DAILININKAI

Dailininko
Juozo Bagdono
kûrybinis palikimas
Lietuvoje
J O L A N T A SKURDAUSKIENË
Nuotraukos ið Plungës rajono savivaldybës vieðosios
bibliotekos rinkiniø

„Ne menui neeikvok jëgø.“
JuozasBagdonas

Juozas Bagdonas (pirmas ið kairës) kartu su savo pagalbininkais prie
maðinos, á kurià pakraunami jo kûriniai, suruoðti kelionei á Lietuvà

Dailininkas Juozas Bagdonas pirmojoje Jungtinëse Amerikos
Valstijose surengtoje savo kûrybos parodoje (Baltimorë, 1960 m.)

Manau, kad neapsiriksime Juozà Bagdonà pavadinæ vienu produktyviausiø XX a. lietuviø dailininkø. Menininkas pats yra pasakæs, kad per gyvenimà nutapë apie 1 000 paveikslø. 1944 m., dailininkui traukiantis á Vakarus, apie 60 jo darbø liko Lietuvoje, kiti buvo
sukurti vëliau, jam gyvenant iðeivijoje. Ðiandien sudaryti dailininko visø darbø sàraðà vargu ar bûtø ámanoma
J. Bagdonas savo paðaukimui buvo labai atsidavæs. Jo kûrybinis gyvenimas iðsiskiria dideliu intensyvumu ir ávairiapusiðkumu.
Ið Þemaitijos kilusio menininko kûryboje galima áþvelgti keletà
ryðkesniø periodø. Pirmasis, ankstyvasis, apima 1932–1946 m.
laikotarpá ir beveik visas prabëgo Lietuvoje. Tai jo kûrybos pradþia.
Tais metais dailininko raiðkos paieðkø laukas buvo realizmas.
Antruoju laikotarpiu bûtø galima ávardyti 1946–1958 m. atkarpà,
praleistà jau iðeivijoje – Kolumbijoje. Tuo laikotarpiu jis susidomë-

jo apimtinëmis formomis. Tada viena svarbiausiø jo stichijø tapo
keramika. Vëliau J. Bagdonas vis labiau ëmë linkti á abstrakcijà.
Visa jëga abstrakèios formos jo darbuose atsiskleidë ir ásitvirtino
1958 m., dailininkui persikëlus gyventi á Jungtines Amerikos Valstijas. Ðiai meno krypèiai jis buvo iðtikimas beveik visà tolesná savo
gyvenimà ir áëjo á lietuviø dailës istorijà kaip vienas ið ðios krypties
pradininkø ir ryðkiausiø atstovø.
J. Bagdono pirmojo kûrybinio laikotarpio darbø Lietuvos muziejuose iðliko tik deðimt (gal yra ir daugiau, taèiau apie juos þiniø
neturime). Kolumbijos laikotarpio vienas kûrinys saugomas Nacionaliniame M. K. Èiurlionio dailës muziejuje. Gausiausià J. Bagdono kûrybinio palikimo dalá Lietuvos muziejuose sudaro paskutiniojo (1958–2005 m.) laikotarpio darbai. Didþioji jø dalis sukurta
dailininkui gyvenant uþ Atlanto.
Ilgai lauktà þinià apie Lietuvos nepriklausomybës atkûrimà
J. Bagdonas sutiko bûdamas jau pakankamai garbingo amþiaus–
aðtuoniasdeðimtmetis. Gyvenimas emigracijoje neuþgoþë ir nenumalðino jo meilës, ilgesio Lietuvai. Dailininkas gana greitai apsisprendë, kà toliau darys. Ið pradþiø pasirûpino, kad á Tëvynæ bûtø
sugràþinti jo kûriniai. Nepaisant ávairiausiø trikdþiø, didelio dailininko uþsispyrimo dëka per gana trumpà laikà á Lietuvà atkeliavo didþioji dalis JAV sukurtø jo paveikslø.
Ðiø darbø skaièius áspûdingas. Dailininko bièiulis Paulius Jur-
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kus yra paskaièiavæs, kad vien 1992–1996 m. dailininkas á Lietuvà
ávairiais bûdais pargabeno daugiau negu 300 darbø. Tai dar ne viskas. Ið iðlikusiø dokumentø ir þmoniø pasakojimø suþinome, kad
1992–1999 m. á Lietuvà ið viso buvo atgabenta apie 500 J. Bagdono
kûriniø, gal net ir daugiau.
2002 m. Uþsienio reikalø ministerijoje vykusios parodos metu
J. Bagdonas paminëjo, kad Lietuvos muziejams ið viso yra padovanojæs apie 400 kûriniø. Surinkti duomenys rodo, kad ðiandien
J. Bagdono darbai yra saugomi aðtuoniuose Lietuvos muziejuose.
Trys ið jø – Nacionalinis M. K. Èiurlionio dailës muziejus, Ðiauliø
„Auðros“ muziejus, Þemaièiø muziejus „Alka“ turi ir dailininko ankstyvojo kûrybos laikotarpio darbø – ið viso 10 vnt.
Aðtuoniø Lietuvos muziejø darbuotojø pateiktais duomenimis, ið
viso jø ástaigose yra saugomi 332 J. Bagdono kûriniai. Beveik visus
juos autorius muziejams yra padovanojæs.
Nacionalinis M. K. Èiurlionio dailës muziejus turi 86 J. Bagdono
kûrinius. Ið jø tarpukaryje sukurtas tik vienas, o visi kiti (85) –
1961–1999 metais.
Ðiauliø „Auðros“ muziejus ið viso turi du tarpukario laikotarpio
darbus, Genocido aukø muziejus – tris 1961–1999 m. periodui
priskiriamus kûrinius.
Þemaièiø muziejus „Alka“ saugo 40 J. Bagdono darbø. 7 ið jø
sukurti 1933 ir 1938 m., likusieji (33) – 1961–1999 metais.
Lietuvos dailës muziejaus rinkiniuose – 35 J. Bagdono kûriniai,
Maþeikiø muziejaus – 47, Kretingos muziejaus – 10. Visi jie sukurti 1961–1999 metais. (Uþ pateiktà informacijà apie dailininko J.
Bagdono darbus, saugomus Lietuvos muziejuose, publikacijos autorë dëkoja kolegoms muziejininkams.). Dailininkas darbø sukûrimo datà nurodydavo ne visada; daþniausiai jis jø nedatuodavo paskutiniajame savo kûrybos periode.
J. Bagdonas daug savo kûriniø yra padovanojæs ne tik muziejams, bet ir kitoms valstybës ástaigoms ir institucijoms, privatiems
asmenims. Plungës vieðojoje bibliotekoje saugomame J. Bagdono
archyve yra dokumentø, liudijanèiø, kad 6 savo darbus menininkas
padovanojo Vytauto Didþiojo universitetui. Dvi tapytos drobës puoðia
Lietuvos Respublikos uþsienio reikalø ministerijos patalpas, keletas – Lietuvos Respublikos ambasadà Stokholme; kiek jø ten yra,
informacijos neturima. Preliminarûs duomenys rodo, kad pas privaèius asmenis galëtø bûti apie 120 J. Bagdono kûriniø (ðio skaièiaus nereikëtø laikyti gautiniu).
***
Sugráþimas á Lietuvà J. Bagdonui kaip kûrëjui buvo labai svarbus. Tai savotiðkas jo gyvenimo darbø uþbaigimo etapas, kurá, kaip
rodo dailininko biografija, jis ágyvendino nuosekliai ir atsakingai.
Ilgà laikà uþsienyje gyvenæs menininkas Á Lietuvà sugráþo jau kopdamas á devintà savo gyvenimo deðimtmetá. Þemaitiðkas uþsispyrimas ir atsidavimas savo darbui nesutrukdë jam net jau ir bûnant
garbaus amþiaus imtis nemenkø organizaciniø darbø, kurie buvo
susijæ su jo kûrybos sugràþinimu á Lietuvà, jø populiarinimu ir net
kûryba. Analizuojant J. Bagdono paskutiniojo gyvenimo deðimtmeèio veiklà, á akis krenta keletas dalykø. Pirmiausia – nuoseklus jo
darbas rûpinantis savo kûrybos sklaida, ir nepaprastas sugebëjimas tai daryti profesionaliai.
Viename ið savo straipsniø apie tai yra raðæs ir dailininko bièiulis Paulius Jurkus. Jis paþymi, kad gráþusio á Lietuvà Juozo Bagdono tikslas ir svariausias rûpestis – kaip pristatyti savo kûrybà vi-
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Dailininko Juozo Bagdono keramikos kûriniai

Dailininkas Juozas Bagdonas (antras ið kairës) Toronte (Kanada) 1962 m.
jo surengtoje parodoje kartu su savo bièiuliais – dailininke Chalina
Naruðevièiûte-Þmuidziniene (pirma ið kairës), dainininke Janina
Liustikaite-Saurazas ir dr. Jonu Þmuidzinu

suomenei. „Ir jis moka tai organizuoti“ – raðo raðytojas, þurnalistas, kultûros kritikas. Tai darydamas dailininkas bendrauja su „átakingais þmonëmis“ (Pauliaus Jurkaus þodþiai).
Dailininkui sugráþti á Lietuvà, integruotis á jos gyvenimà nuoðirdþiai padëjo raðytojas Raimondas Kaðauskas, dailëtyrininkës Liudvika Þeruolytë, Ingrida Korsakaitë, Beatrièë Vasaris, Lietuvos dai(Nukelta á 56 p.)
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Ið kairës: dailininkas Juozas Bagdonas; 1971 m. spalio mënuo, Vudhavenas. Dailininkas Juozas Bagdonas rengia savo kûrybos parodà laisvës kovø
tema

Juozo Bagdono jubiliejinës parodos (1972 m. rugsëjo mënuo) dalyviai. Sëdi (ið kairës á deðinæ):
Viktorija Bagdonienë, Juozas Bagdonas, þurnalistë Emilija Èekienë

(Atkelta ið 53 p.)
lës muziejaus direktorius Romualdas Budrys, Nacionalinio M.K.Èiurlionio dailës muziejaus direktorius Osvaldas Daugelis, Lietuvos diplomatai Vytautas Þalys, Petras Anusas ir daugelis kitø.
Lietuvoje rengiamos dailininko parodos daþniausiai bûdavo plaèiai pristatomos spaudoje, televizijoje, radijo laidose. J. Bagdonas savo gimtinëje tapo þinomas kaip ilgai
iðeivijoje kûræs dailininkas, modernistas, abstrakèiojo meno atstovas ir puoselëtojas.
Lietuvos dailininkø sàjunga jam suteikë Garbës nario vardà.
1992–1997 m., menininkui dar tebegyvenant Niujorke, padedant jo bièiuliams, ágaliotiems asmenims, Lietuvoje – Vilniuje, Kaune, Klaipëdoje, Plungëje, Jurbarke, Maþei-

kiuose – buvo surengtos aðtuonios jo kûrybos
parodos Tuo laikotarpiu dailininkas turëjo daug
visuomeniniø ásipareigojimø. Pavyzdþiui, 1994
m. Lietuvos Respublikos kultûros ir ðvietimo
ministerijos ministro pavaduotojas Vytautas
Balèiûnas pasiraðë dokumentà, kuriuo jis J.
Bagdonà ágaliojo rinkti ir ið JAV pargabenti þemaièiø dailininkø darbus á Plungæ, naujai steigiamà Þemaièiø dailës muziejø. 1993 m. vasarà dailininkas ne tik pirmasis surengë savo darbø parodà Plungëje, tuo metu Statybos technikumui priklausiusiuose kunigaikðèio Mykolo
Oginskio rûmuose, bet ir padovanojo dar tik
planuojamam èia ásteigti Þemaièiø dailës muziejui 18 savo kûriniø. JAV, tarp ten gyvenusiø
menininkø, jis skleidë þinià apie besikuriantá
Þemaièiø dailës muziejø ir ragino juos eksponuoti savo darbus ðio muziejaus rengiamoje
Pasaulio þemaièiø dailës parodoje. Tais metais trumpø sugráþimø á Lietuvà metu J. Bagdonas dalyvaudavo ávairiuose susitikimuose, renginiuose, keliaudavo po Lietuvà, rasdavo laiko
ir kûrybai.
Visam á Lietuvà jis sugráþo 1999 m., bûdamas jau 88-eriø metø amþiaus. Ásikûræs Plungëje, pas savo giminaièius Rimkevièius, dailininkas, kiek leido jëgos, tæsë jam svarbius darbus: surengë savo kûrybos parodas Plungëje,
Jurbarke, Vilniuje, Telðiuose, Ðiauliuose, padovanojo muziejams nemaþai paveikslø. Organizavo savo kûrybos katalogo, kai kuriø kitø
leidiniø parengimà spaudai ir leidybà. 2003 m.
savo asmeniná archyvà perdavë saugoti Plungës vieðajai bibliotekai. Pats padëjo já sutvarkyti. Viena pagrindiniø prieþasèiø, kodël archy-
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Dailininko Juozo Bagdono iðleistuvës á Lietuvà Niujorke, „Kultûros þidinyje“.
Ið kairës á deðinæ: ambasadorius Anicetas Simutis, J. Bagdonas,
ambasadorius Alfonsas Eidintas ir jo patarëjas Vytautas Þalys
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Dailininko Juozo Bagdono kûrybos paroda Bostone. Kalba dailininkas
Viktoras Vizgirda. 1962 m. Nuotrauka Eritos Kerbelienës

vas buvo perduotas bibliotekai, o ne Plungëje veikianèiam Þemaièiø dailës muziejui, pasak paties dailininko, buvo ta, kad vieðojoje
bibliotekoje su archyvu galës susipaþinti daugiau þmoniø, negu muziejaus bibliotekoje.
Beveik iki paskutiniøjø savo gyvenimo dienø J. Bagdonas dalyvavo visuomeninëje veikloje. Jam nedavë ramybës ávairûs klausimai: pvz., kodël taip menkai finansuojama Þemaièiø dailës muziejaus veikla, kodël norima sklypais iðdalinti kultûros paveldo objektà – Plungës kunigaikðèiø Oginskiø dvaro ansamblá. Siekdamas,
kad minëtos problemos bûtø tinkamai sprendþiamos, 2002 m. dailininkas tapo ásteigto tarptautinio klubo „Oginskiø dvaro bièiuliai“
(Nukelta á 58 p.)

Niujorkas. Dailininkas Juozas Bagdonas ir muziejininkë, buvusi Þemaièiø
dailës muziejaus direktorë Vida Turskytë pas dailininkà Vytautà Þiliø

Rengiama paskutinë
Jungtinëse Amerikos
valstijose (Niujorkas,
„Kultûros þidinys“)
veikusi Juozo Bagdono
kûrybos paroda. Kairëje,
prie J. Bagdono, ant
kopëèiø – jo draugas
raðytojas ir dailininkas
Paulius Jurkus. 1999 m.
balandþio mënuo
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Dailininkas Juozas Bagdonas kalba per jo kûrybos parodos, veikusios
Jungtinëse Amerikos Valstijose (Niujorkas, „Kultûros þidinys“; tai buvo
JAV jo surengta paskutinë paroda), atidarymà 1999 m. balandþio mënesá

Dailininkas Juozas Bagdonas per savo kûrybos parodos atidarymà
Vilniuje, Lietuvos dailës muziejuje 1992 m. birþelio 18 dienà. Onos
Pajëdaitës nuotrauka

(Atkelta ið 7 p.)
nariu ir pagal savo galimybes aktyviai dalyvavo jo veikloje.
Kartà (ëjo 2003-ieji ar 2004-ieji metai), atvykæs á Þemaièiø dailës
muziejø, dailininkas ðios publikacijos autorei pasakë, kad bûtinai
reikia ið Lietuvos ambasados Vaðingtone susigràþinti Petro Kalpoko darbà „Signatarai“, kuris buvo nutapytas 1939 m. Niujorke vykusiai Pasaulinei parodai, o dabar ambasadoje kartu su kitais paveikslais gulás neeksponuojamas. Tàsyk, dailininkui diktuojant, buvo
paraðytas Lietuvos Respublikos uþsienio reikalø ministerijai adresuotas laiðkas. Koká atsakymà dailininkas gavo ir ið viso ar já gavo,
þiniø neturime. Prisiminti ðá laiðkà paskatino þinia, kad 2007 m.,
jau po dailininko J. Bagdono mirties, minëtas P. Kalpoko kûrinys
buvo parveþtas á Lietuvà ir eksponuotas Signatarø namuose
Be abejo, tai ne vienintelis tokio pobûdþio jo darbas. Norisi tikëti,
kad ðio dailininko gyvenimas ir kûryba artimiausiu laiku sulauks
iðskirtinio menotyrininkø, dailës istorikø dëmesio ir visuomenë turës galimybæ suþinoti apie já daugiau.
J. Bagdonas buvo ne tik produktyvus menininkas, sugebëjæs
kurti nelengvomis sàlygomis, bet ir þmogus, labai sumaniai suge-

Dailininkas Juozas Bagdonas savo kûrybos studijoje Plungëje,
giminaièiø Rimkevièiø name

Rimkevièiø namas Plungëje, kuriame dailininkas
Juozas Bagdonas, sugráþæs á Lietuvà, gyveno
globojamas giminaièiø
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Dailininko Juozo Bagdono kûrybos parodos atidarymo Maþeikiuose
1997 metais akimirka
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Juozo Bagdono sukurtos ir Plungei padovanotos skulptûros atidengimas
Plungëje. 1997 m. rugpjûèio mënuo

bantis visuomenei pristatyti savo kûrybà. Dailininkà paþinojæ þmonës, kalbëdami apie já, tarp svarbiausiø jo asmenybës bruoþø daþnai iðskiria ir gana ryðkiai iðreikðtà individualizmà, o tuo paèiu ir
tolerancijà. Daugelis prisimena, kad, kai kalba pasisukdavo apie
profesinius reikalus, J. Bagdonas siekdavo, kad jo þodis bûtø lemiamas – taip jau jis buvo pratæs. Ir tam jis turëjo teisæ, kadangi
þiniø apie menà, organizaciniø ágûdþiø, reikalingø dailës vadybos
srityje, jam nestigo. Sunku pasakyti, ar jie buvo ágimti ar ágyti dar
prieðkario Lietuvoje, kai jis dirbo Dailininkø sàjungoje, Amatø mokykloje, taip pat ir vëlesniais metais – jau gyvenant uþsienyje.
Mûsø atmintyje J. Bagdonas iðliks kaip þmogus, kuris iki pat
paskutiniøjø savo gyvenimo dienø rûpinosi visos Lietuvos ir ypaè
savo gimtojo kraðto – Þemaitijos – meno ir kultûros reikalais, dailininkø kûrybos iðsaugojimu.
Priekyje – dailininkas Juozas Bagdonas ir Maþeikiø muziejaus direktorë
Adelë Cholodinskienë per J. Bagdono kûrybos parodos atidarymà
Maþeikiuose 1997 metais

Nuotraukoje apaèioje – Þemaièiø dailës muziejaus bièiuliai. Treèias ið
deðinës sëdi dailininkas Juozas Bagdonas
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