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LEONARDAS
TULEIKIS
1939 m. sausio 25 d. – 2014 m. balandþio 20 d.

„Leonardo Tuleikio tapyba visada buvo perdëm rimta, patraukianti psichologiðka giluma, o plastinë kalba – prasminga, sklidina dvasinës átampos. Dailininko pasaulëjauta þemaitiðkai tvirta, aprëpianti esmingas þmogaus egzistencijos
problemas, nenukrypstanti á pavirðutines smulkmenas, daþnai dramatiðka, palytëta kanèios pergyvenimø. Jo paveikslai pasiþymi vieninga kompozicija, vidine ekspresija ir pastovia átampa, sukurta giliø sunkiø spalviniø tonø deriniais ir
konstruktyvia vaizdo struktûra. Visada stebina meistriðkai
nutapytas kiekvienas plotelis, suderintas kiekvienas atspalvis, glotnios ir ðiurkðèios faktûros, plokðtumø ir potëpiø ritmas ir svarbiausia – toks gyvas spalvø þërëjimas, kurá esame ápratæ matyti vitraþuose. Èia neberasi lengvos þaismës
áspûdþio net tuomet, kai jis naudoja ryðkias ar ðviesesnes
spalvas.
Labai paprasti dailininko pasirinkti motyvai: keli galingi me-

Leonardas Tuleikis. „Pieta“. Antano Lukðëno nuotrauka

2014 m. balandþio 20-àjà, ðv. Velykø dienà, atskriejo liûdna
þinia – mirë iðkilus XX a. antros pusës – XXI a. pradþios
þemaièiø dailininkas tapytojas Leonardas Tuleikis.

Ið kairës: dailininkas Leonardas Tuleikis ir Lietuvos dailës muziejaus
direktorius Romualdas Budrys 2014 m. kovo 25 d. LDM Taikomosios
dailës muziejuje per L. Tuleikio parodos „Tapybos atspindþiai“ atidarymà.
Tomo Kapoèiaus nuotrauka

dþiai, kaimiðkos buities natiurmortai, þmoniø figûros, kurios pateikiamos kaip neatskiriama gamtos bei kitos aplinkos dalis. O sukurti vaizdai verèia susimàstyti apie sudëtingus þmogiðkosios bûties
klausimus. Nors dailininkas seniai gyvena mieste, bet jo stipriai
apibendrinti dekoratyvûs paveikslai alsuoja lietuviðko kaimo dvasia, svaiginanèia þaluma ir praþydusios gamtos pilnatve, stebina
raudonais saulëlydþiais, atkeliavusiais ið vaikystës prisiminimø.
Paskutiniojo deðimtmeèio darbai iðsiskiria ryðkesniø spalvø koloritu, impresionizmà primenanèiais ðvytinèiais mëlynais ðeðëliais,
sustiprëjusiu dekoratyvumu, ilgesinga ir viltinga nuotaika.“
Nijolë Tumënienë

Dailininkas gimë Plungës rajono Plateliø apylinkës Babrungënø
kaime. Vëliau su tëvais gyveno, mokslus baigë Plateliuose.
L. Tuleikis yra raðæs: „Mano vaikystë prabëgo nedideliame Þemaitijos miestelyje – Plateliuose. Ten – pirmieji paþinimo þingsniai,
ten – laikas, gamta ir þmonës, jø bëdos ir vargai, pokario sunkios
dienos ir baugios naktys. Tragiðkas laikotarpis. Nebuvo laimingesniø ir turtingesniø. Visi varganà prakaito ir nekasdienës rupios duonos naðtà neðë. Ten – gyvenimo pradþiamokslis, gërio ir blogio
pajauta, dvasiniø vertybiø troðkulys, ðviesesnës vilties þenklai.
Gal tada ir susiformavo pagrindiniø dvasiniø nuotaikø spalva?“
1952 m. Leonardas Plateliuose baigë septynmetæ mokyklà. Vëliau – 1952–1957 m. – mokësi Telðiø taikomosios dailës technikume. Èia susibièiuliavo su menotyrininku, dabartiniu Lietuvos dailës muziejaus direktoriumi Romualdu Budriu, dailininkais Ignu Budriu, Vincu Kisarausku, Donatu Valatka, Aloyzu Stasiulevièiumi ir
bûriu kitø bûsimøjø menininkø, su kuriais jis vëlesniais metais
nuolat palaikydavo ryðá, rengdavo parodas ir kt.
Telðiuose iðryðkëjo Leonardo darbðtumas, talentas, sugebëjimas kûriniuose nuotaikas, siuþetus per teikti spalvomis, tad,
renkantis tolimesná gyvenimo kelià, ilgai svarstyti jam nereikëjo – 1957 m. ástojo á Vilniaus dailës institutà (nuo 1990 m. Vilniaus dailës akademija). Èia jis iki 1963 m. studijavo tapybà.
Baigæs studijas, ið pradþiø toje paèioje akademijoje dëstyto-
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javo. Vëliau jis yra dëstæs estetikà ir
Pedagoginiame institute (dabar Lietuvos
edukologijos universitetas).
1963 m. pradëjo dalyvauti parodose.
Mokantis Vilniuje jam didþiausià átakà darë profesorius Antanas Gudaitis, su kuriuo
Leonardas palaikë ryðius, daug bendraudavo ir po studijø. Ásiminë jam ir profesoriø
Kazimiero Morkûno, Petro Aleksandravièiaus paskaitos.
Vilniuje gyventi ásikûrë 1958 metais. Èia
gimë ir didþioji jo kûriniø dalis. Plateliuose,
kur turëjo sodybà, daþniausiai lankydavosi
ir kurdavo vasaromis.
1966 m. L. Tuleikis tapo Lietuvos dailininkø sàjungos nariu, po kurio laiko buvo
iðrinktas á ðios sàjungos Tapybos sekcijos
biurà, 1969 m. – Tapytojø sekcijos pirmininku. 1975–1976 m. staþavosi Italijoje.
Yra inicijavæs ir surengæs daug savo
kolegø dailininkø kûrybos parodø.
Tapydamas Leonardas buvo iðskirtinai
nuoseklus. Jis yra raðæs, kad „mano kûrybiniame kelyje maþai kas keitësi. Siekiu
brandos, kûrybos gilumo, daugiaprasmio
turtingumo. Gyvenimiðkoji patirtis, meninë
kultûra, didþiøjø dailininkø kûrybos poveikis skatina natûraliai, tik vidinës brandos ir
kaitos poveikyje ieðkoti naujø þodþiø ir spalvø, to, kas vertinga, tauru, kà galima iðreikðti tik tapyboje, vengiant iðorinio groþio, tapybinio efekto ar mados. Ta mano gyvenimo tema vingiuoja savais keliais atokiau
nuo ðiuolaikinio ðurmulio, ðokiruojanèiø kûrybiniø efektø, pramoginiø formø.
Paþinæ menà, jo istorinæ kaità supranta,
kad kûrybinë branda – svarbiausia dailininko darbe. Á jà gali vesti skirtingi keliai.“
L. Tuleikis, pristatydamas visuomenei savo kûrinius, iki pat gyvenimo pabaigos iðliko labai reiklus sau, itin kruopðèiai joms
atrinkdavo darbus. Su jais yra turëjæ galimybæ susipaþinti Vilniaus, Kauno, Panevëþio, Londono, Varðuvos, Stokholmo, Maskvos visuomenë. L. Tuleikio tapybos darbai
yra buvæ eksponuotjami ir Italijoje, Japonijoje, JAV, Jungtiniuose Arabø Emyratuose,
Vokietijoje, Gruzijoje, Latvijoje, Estijoje, daugelyje kitø ðaliø. Personaliniø parodø rengdavo nedaug. Jos yra veikusios tik Bydgoðèiuje (Lenkija, 1972), Vilniuje (1975, 1985,
1989, 1999, 2004, 2014), Kaune (1975), Panevëþyje (1989).

Leonardo Tuleikio kûrinys. Antano Lukðëno nuotrauka

Leonardo kûriniai visuomenei buvo pristatomi ir Lietuvos nacionaliniame dramos
teatre, Lietuvos mokslø akademijoje, Vilniaus universiteto ligoninës Santariðkiø klinikose, Vilniaus universiteto vaikø ligoninëje bei kai kuriose kitose vieðosiose erdvëse.
Didelë L. Tuleikio kûriniø kolekcija
(2014 m. pradþioje – 56 vnt.) saugoma Lietuvos dailës muziejuje. Jo darbø yra ásigijæs
ir Nacionalinis M. K. Èiurlionio dailës muziejus, Tretjakovo galerija, Rusø muziejus,

Tbilisio, Rygos ir kai kurie kiti dailës muziejai, nemaþai privaèiø kolekcininkø.
1978 m. L. Tuleikiui buvo suteiktas Lietuvos Respublikos nusipelniusio meno veikëjo vardas. Jis yra apdovanotas Lietuvos
didþiojo kunigaikðèio Gedimino ordino Riterio kryþiumi.
L. Tueikis lietuviø dailës istorijoje kartu
su tokiais dailininkais kaip Antanas Gudai(Nukelta á 38 p.)

Leonardas Tuleikis. „Atsisveikinimas“. 1999 m. Drobë, aliejus. 81 x 116 cm. Antano Lukðëno nuotrauka
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Leonardas Tuleikis (ið kairës): „Suskambo
vakaro varpai“. 1998. Kartonas, aliejus.
81 x 65 cm; „Mergina“. 1969. Drobë, aliejus.
104 x 86 cm. Antano Lukðëno nuotraukos

(Atkelta ið 37 p.)
tis, Jonas Ðvaþas, Jonas Èeponis, Silvestras Dþiaukðtas, Aloyzas Stasiulevièius, Vincas Kisarauskas, Bronius Uogintas savo novatoriðka kûryba paliko ryðkiausià pëdsakà XX a. II p. – XXI a. pr. dailëje. Paskutiniaisiais savo gyvenimo metais jis priklausë
Lietuvoje veikianèiai Individualistø dailininkø grupei. Su jos nariø kûryba gana daþnai
galima susipaþinti Vilniuje ávairiose erdvëse rengiamose parodose.
Paskutinë L. Tuleikio kûrybos paroda
(„Tapybos atspindþiai“) buvo atidaryta
2014 m. kovo 28 d. LDM Taikomosios dailës muziejuje. Dailininkas, kad ir sunkiai jau
sirgdamas, kûrinius ðiai parodai atrinko ir
juos iðeksponavo pats. Ðioje retrospektyvinëje parodoje jis pristatë apie 130 savo
tapybos darbø, sukurtø 1968–2011 m. (visi jie, iðskyrus 2, kurie saugomi Lietuvos
dailës muziejaus rinkiniuose, buvo ið L. Tuleikio asmeninio rinkinio). Ið pradþiø dailininkas planavo ðioje parodoje parodyti ir
paskutiniais metais sukurtas akvareles, taèiau, anot jo paties, pamatæs, kad jos „neatlaiko tapybos kûriniø svorio“, ðio sumanymo atsisakë.
Daugiau negu ðimtas tapybos darbø buvo eksponuojama ir jo 65-meèiui skirtoje
parodoje, kuri 2004 m. kovo 25 d. – geguþës

31 d. veikë LDM Radvilø rûmø muziejuje.
Rengiant 2014 m. parodà LDM Taikomosios dailës muziejuje dailininkà globojo Lietuvos dailës muziejaus XX a. dailës rinkinio
saugotoja-tyrinëtoja menotyrininkë Nijolë
Nevèesauskienë. Ðiemet ji spaudai rengia
ir L. Tuleikio kûriniø katalogà. Anonsuodama 2014 m. LDM Taikomosios dailës muziejuje surengtà parodà ji raðë:
„Leonardas Tuleikis – vienas þymiausiø
lietuviø tapytojø, nuosekliai puoselëjanèiø
XX a. modernizmo dailës tradicijas. Lietuviø
tapyboje jis áteisino savità plastinæ kûrinio
sàrangà, emociðkai paveikià kompozicijos
ir kolorito struktûrà, persunktà gilia liaudies
meno pajauta.
Ðioje parodoje [...] norëta kuo tiksliau atskleisti beveik penkis deðimtmeèius
nuosekliai autoriaus moduliuotà meniniø
vertybiø skalæ, savità plastinæ transformacijà, iðgrynintà tapybinæ raiðkà.
Dailininko kûrybos pasaulëjautai susiformuoti padëjo lietuviø tapybos mokykla, kolegø kûrybos pavyzdþiai. Taèiau ypaè svarbu jam buvo gamta, tëviðkës vaizdai, gûniø,
juostø ir lovatiesiø raðtai, jø spalvø skambesys, per tai pajausta tautos dvasia, vëliau
iðreikðta paveikslø struktûra ir koloritu.
L. Tuleikio tapyba – lyg jautrus nuolat kintantis pasakojimas. Tai tarsi teptuku raðomas gyvenimo ir minèiø metraðtis, kuria-

me telpa vaikystës prisiminimai ir iðgyvenimai, artimø þmoniø – moterø ir vaikø –
bûtis, juos primenantys siluetai, galvø ar
rankø mostai, „Rûpintojëlio“ ar „Pietos“ kontûrai, skirtingai transformuojami ir atsikartojantys daugelyje kompozicijø. Nëra sustingusiø motyvø. Nuolat kinta þiûros taðkai,
masteliai, proporcijos, spalvinë potëpiø
struktûra, taèiau iðlieka vaizdo sandara, grásta emocine átampa, giliø, sodriø spalviniø
tonø deriniais, temperamentingais potëpiais
ir pieðinio logika.
Viena L. Tuleikio kûrybos kryptis susijusi su apibendrintais ir dekoratyviai stilizuotais figûriniais paveikslais, reflektuojanèiais tëviðkës, vaikystës prisiminimus
(„Tëvø vaikystë“, 1968; „Seserys“, 1969)
ar unikalià Þemaitijos sodþiø bûtá („Sename kaime“, 1969). Antroji, daugiau filosofinë, sutapusi su XX a. aðtunto deðimtmeèio pradþia, pasiþymi iðgryninta grieþtø formø plastika, transformuotomis figûromis,
tamsoku koloritu ir ryðkiomis spalvinëmis
inkrustacijomis, primenanèiomis viduramþiø vitraþus („Figûra su kauke“, 1969; „Figûra“, 1970; „Dvi figûros“, 1977). Itin dramatiðko stiliaus tapyboje dominuoja savita kompozicinë struktûra, sodri spalvø gama, ekspresyvus perregimø (baltø) potëpiø audinys, daþnai formuojantis keletà
plastiniø tapybos sluoksniø („Atminimo
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þenklas“, 1998; „Laukimas“, 1997). Vëliau ðios krypties kûriniai
ágavo lyrizmo, akvarelinio minkðtumo, nors kontrastas ir spalvø
ryðkumas iðliko („Vëlø vakarà“, 1999; „Sutemos“, 1999).
Dailininko kompozicijose po 2000-øjø matomi ryðkesni struktûros pokyèiai. Virð konstruktyviø formø skleidþiasi minkðti, persiðvieèiantys tonai, potëpiø gijos koreguoja siluetus, formas („Improvizacija“, 2004, „Keista gëlë“, 2004–2006; „Ið gelmiø“, 2005). Tapytojas ðá laikotarpá apibûdina kaip nuojautø ryðkëjimo laikà. Naujà
dvasinæ bûsenà geriausiai iliustruoja „Angelas“ (2004): nebeliko aðtrios struktûros, kontrastingø spalvø, dominuoja tapybiðkas, emocingai subtilus judesys ir viltinga nuotaika.
Nuolat transformuojamas, perkuriamas ir ið naujo paties savæs
vertinamas meninis màstymas ðioje parodoje ryðkiai atspindi laiko pokyèius ir nerimstanèio menininko kûrybos paieðkas.“
N. Nevèesauskienë, pristatydama ðià parodà visuomenei, yra
paþymëjusi, kad „Pagrindinis dailininko noras, rengiant ðià parodà,
buvo parodyti anksèiau nedemonstruotus kûrinius, kurie sovietmeèiu negalëjo pakliûti á sales dël ideologiniø, turinio ir plastiniø modernizmo apribojimø, tad buvo „kuriami tik sau“. L. Tuleikis akcentuodavo skirtumà tarp jo darbø, sukurtø pagal uþsakymus (o tokiø
Lietuvos muziejuose dauguma) ir kûriniø, kurie atsirado nepriklausomai nuo uþsakovø. Nors teminës kompozicijos atskleidþia tokius pat meistrystës ágûdþius, geriausius kolorito ir temos – idëjø
variantus, taèiau jos nesulyginamos su darbais, sukurtais ne pagal
uþsakymà. Ir dabar, iki ðios parodos, dailininkas daugelá savo drobiø laikë paslëpæs, tik ðá kartà – nuo smalsiø kolekcininkø akiø. Tad
ðis beveik penkiasdeðimties metø kûrybos laikotarpis paþenklintas ne tik intensyviø kûrybiniø ieðkojimø, nuolatinio noro tobulinti
savo kalbà (daugelá darbø autorius nuolat pertapo), bet ir takoskyros tarp privaèiø ir komerciniø meniniø idëjø akcentavimo. “
N. Nevèesauskienë iðskiria tris pagrindines dailininko kûrybos
kryptis. Anot jos, „Pirmoji yra susijusi su apibendrintais ir dekoratyviai stilizuotais figûriniais paveikslais, reflektuojanèiais tëviðkës,
vaikystës, prisiminimø arba unikalià Þemaitijos kraðto bûtá.
Antroji kûrybos kryptis apima ávairialypes filosofines, kultûrines
prasmes. Tokios figûrinës kompozicijos, atsiradusios aðtuntajame
deðimtmetyje, pasiþymi iðgryninta grieþtø transformuotø formø plastika, tamsoku koloritu.
Maþdaug nuo 2000-øjø L. Tuleikio darbuose iðryðkëjo treèioji kryptis. Tuo laikotarpiu ëmë keistis jo kûriniø kompozicijø struktûra.
Taip jau buvo lemta, kad LDM Taikomosios dailës muziejuje
surengta paroda Leonardo gyvenime buvo paskutinë. Parodos atidarymo metu jis dþiaugësi, kad ji eksponuojama LDM Taikomosios
dailës muziejuje. Èia – didelës erdvës, lyg bûtø specialiai jo kûriniams pritaikytos. Atidarius parodà, dailininkas èia buvo dar keletà
kartø uþsukæs. Kelias nutrûko per ðv. Velykas, pasak jo iðtikimos
gyvenimo draugës þmonos Vitos Tuleikienës, per patá Prisikëlimà.
Á LDM Taikomosios dailës muziejø, kuriame jo paroda buvo eksponuojama iki 2014 m. birþelio 8 d., trumpam, prieð kelionæ á Vilniaus
Rokantiðkiø kapines ir Plateliø Ðventorkalná, buvo atveþti jo palaikai. Atsisveikinti su dailininku èia rinkosi jo giminës, artimieji, draugai ir bièiuliai. Rokantiðkiø kapinëse atsisveikinimo þodþius tarë
Leonardo ilgametis bièiulis, Lietuvos dailës muziejaus direktorius

Leonardo Tuleikio kûrinys. Antano Lukðëno nuotrauka

Leonardas Tuleikis. „Ðventinis natiurmortas“. 1971. Drobë, aliejus. 134 x
150 cm. Antano Lukðëno nuotrauka

Romualdas Budrys, dailininkai Aloyzas Stasiulevièius ir Edvardas
Malinauskas.
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