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mano biografija - mano tapyboje. Biografijos išo-
rė yra įdomi kitiems. visiems smalsu išoriniai dalykai, 
mums rūpi juos paliesti. nežinau kodėl, bet taip yra. 
mano biografija yra mano darbuose. aš noriu, kad ji iš-
siskleistų tapyboje. ji turi metamorfizuotis. ir aš noriu, 
kad ji būtų graži, įspūdinga. su biografija yra taip: jeigu 
ji nori ką nors maitinti tavo kūryboje, ji turi būti paka-
vota, tikriau - ji turi pasikavoti, tu jos nekavoji, bet ji turi 

pasikavoti, nes tik tada ji gali maitinti plastinę ekspresi-
ją. taip pat ir rašytojo ar poeto ekspresiją.

sakau, kad neturiu biografijos, bet visi tavo gyve-
nimo įvykiai duoda ir nuotaiką, ir spalvą tavo darbams. 
viskas priklauso nuo žmogaus. kartais gali juoktis per 
ašaras. jeigu turi saulėto talento, visiškai galima, kad tu 
juokiesi per ašaras. ir juoktis per ašaras dailininkui labai 
įdomu.

tos biografijos - įdomus dalykas. vienu metu aš 
susivokiau, kad nieko nežinau apie rembrandto gyveni-
mą. aš gana gerai pažįstu jo darbus, bet aš nieko neži-
nojau apie jo gyvenimą. ir staiga pajutau lyg ir trūkumą. 

B i o g r a f i j a  B e  B i o g r a f i j o s
P r a n a s  a P i e  s a v e 

todėl aš nesu visiškai prieš biografiją, bet aš nenoriu tos 
biografijos maitinti, apie ją kalbėti, kadangi jokio daili-
ninko biografija nėra niekur kitur, kaip tik jo darbuose. 
aišku, yra biografų, kurie analizuoja dailininkų gyveni-
mus, kažko ieško, kodėl gi ne...

mano biografija yra kūryba, ir kai sakai „kūryba“, 
- tai reiškia - lavinimasis, patirtis ir noras pasidalinti. ka-
dangi viso to negali savyje išlaikyti, tai turi išeiti.

aš apleidau Lietuvą gana jaunas, tuo metu buvo 
labai šalta, buvo daug sniego, vokiečiai bėgo, lietuviai 
bėgo, mes niekur kitur iš mažeikių negalėjome bėgti, 
tiktai į Latviją. jėzau marija, ko aš ten nemačiau. mane 
atskyrė nuo motinos, aš pradėjau klajoti - kaip tik nuo 
tų laikų aš pradėjau klajoti vienas po pasaulį. ir žiūrėti į 
pasaulį savom akim. aš neturėjau mokytojo, kuris man 
sakytų, štai čia tas, štai ten tas. ne. aš viską mačiau ir su-
pratau savo paties akimis. ir ačiū Dievui, šita baisi patir-
tis ne tik kad manęs nesužlugdė, bet priešingai - atvėrė 
mano sielos ir proto akis. tai mane pakeitė, bet manęs 
nesužlugdė. galėjo sužlugdyti, bet nesužlugdė. vienas 

                                                                                                                                     Nuotrauka R. Virkučio
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pasaulyje atsidūriau, kai dar neturėjau šešiolikos metų. 
ir man buvo įdomu. negaliu sakyti, kad man patiko, 
bet man buvo įdomu ir smalsu. man nebuvo baisu, kad 
pamečiau savo motiną, kad ji kažkur dingo. man baisu 
buvo tik pats gyvenimas - fiziškai. kasdienybė. Bet įdo-
mumas buvo labai didelis. Labai didelis, aš labai gerai 
jaučiausi.

Bet ši biografinė dalis yra ta, kuri mane suforma-
vo... tai yra rezervas, rezervas, kuris... aš nežinau, sunku 
pasakyti.

man tai buvo labai didelis įvykis. mane tiesiog 
raute išrovė, ir tu turi eiti, žiūrėti, kas yra gyvenimas. ir 
aš pamačiau, kas yra gyvenimas, ir aš pradėjau kelti sau 
ir gyvenimui klausimus, aš norėjau suprasti. noras su-
prasti buvo labai didelis.

mano kasdienybė buvo sunki, bet negaliu sakyti, 
kad buvau nelaimingas. greičiau sakyčiau, kad buvau 
laimingas.

kitas labai svarbus mane formavęs įvykis buvo 
mokymasis pas fernandą Léger. aš pamačiau jo moki-
nio parodą, kuri man pasirodė kitokia nei mano maty-
tos, ir iš strasbūro, kur gyvenau kelis metus, išvažiavau į 
Paryžių. Paryžiuje nuėjau pas vytautą kasiulį, tuo metu 
jau laikomą meisteriu, mudu išgėrėm. tas tęsėsi, kiek tę-
sėsi... jis man ir darbą surado, aš jį iš jo perėmiau.

ir aš tuoj nuėjau pas Léger su savo darbais. sako: 
labai gerai, bet reikia paišyti. sakau, aš paišau teptuku. 
ne, paišyk pieštuku.

taigi kas rytą aš dirbdavau pas masiulį – karoli-
nos Paliulis tėvą, jis turėjo žaislų fabrikėlį, aš juos išne-
šiodavau. o po pietų eidavau pas Léger. mano Paryžiaus 
gyvenimas taip ir prasidėjo. Pradžia buvo labai sunki, 
kadangi atvažiavęs aš neturėjau, kur gulti, miegoti, gy-
venti iš pradžių teko ir gatvėj.

Paskui atsirado draugų. vienu metu buvo susida-
ręs toks muzikų būrelis. Bendraujant su jais, man iškilo 
klausimas, kodėl tautinės, folklorinės temos nėra nau-
dojamos dailėje, kaip tai daro kompozitoriai. tapyboje 
nėra to, ką Bartokas ar stravinskis kūrė muzikoje. ne-
bent kandinskis, galbūt jis ir buvo priėjęs prie to. Bet tai 
buvo retas dalykas, veikiau išimtis.

tada aš pradėjau domėtis liaudies menu. kaip 
gramatika. aš norėjau susidaryti abėcėlę, kuri man pa-
dėtų kalbėti asmeniškai ir kurioje kartu būtų tautiškas 
atspindys. Bet modernizme.

Po daugelio metų sugrįžimas į Lietuvą man buvo 
ir džiaugsmas, ir skausmas. tie, kurie gyvena užsienyje 
sako: neieškok anos Lietuvos, Lietuvoje tu neberasi. jei-
gu važiuoji, norėdamas ką nors surasti, tai geriau neva-

žiuok, nes nieko nerasi. Bet visi važiuoja vistiek. mano 
patirtis buvo panaši. aš jau tau sakiau, kad nostalgijos 
negalima nurengti. kadangi plika ji nebeturi patrauklu-
mo. ir vienatvės, vienumos nuotaika pasidaro dar dides-
nė. ko gi tu ieškai važiuodamas? kaip sako poetas, tu 
ieškai to šilto palto, kuris tave rengė vaikystėj, jaunystėj. 
ir staiga nieko neberandi, pasijunti nuogas, plikas. aš as-
meniškai nieko neberadau. nieko. nieko... ačiū Dievui, 
visa tai nesitęsė ilgai.

Bet apskritai kelionė į Lietuvą buvo smagi, kad ir 
kaip būtų, man patiko vistiek. ir mano paroda, ir žmo-
nės, ir vilnius. tik sakau, tas pats mano ėjimas į tėviškę, 
į mano aplinką, kurią prisimenu iš vaikystės... Bet nieko 
dramatiško, nieko dramatiško.

aš prisimenu grūšią, aš prisimenu viską, visus 
takus. o jų nebėra. ir ta pati vytauto gatvė, ji buvo tarp 
tokių dviejų gilių griovių. kai palydavo, aš taip lakstyda-
vau po tą vandenį, leisdavom degtukų dėžutes, kartais 
nubėgdavom labai toli.

tokie prisiminimai yra labai svarbūs. sakykime, 
mano grafikose, ypač “gražiuosiuose rytuose” mano 
juodos linijos eina tarp baltų griovių. tas grįžta iš tų 
mano lakstymų ir taškymųsi tuose vytauto gatvės grio-
viuose, kai buvau vaikas. ir mano juodos linijos eina tarp 
tokių baltų griovių.

Bent man atrodo, kad techniką aš jaučiu beveik 
kūniškai. ne tik kūniškai, aš jaučiu ir jos esmę. aš esu 
labai jautrus technikai, todėl yra technikų, kurios man 
nepritinka. Pradedu dirbti - o jaučiu, kažko trūksta. ir 
staiga trykšteli vaizdai iš vaikystės, jaunystės. ir sakai 
sau: taip, linija turi eiti kaip Lietuvoj ėjo vieškelis. ten, 
kur buvo grioviai. ir staiga balta linija ir juodi grioviai 
atgyja.

vario technika - tas pats. tu darai ir tu matai, kaip 
žemė keliasi. kaip juodos, riebios duonos riekės. juodu-
ma tartum pasikelia, ir ypač pirmuose lakštuose ji yra 
itin intensyvi.

technikos negali atskirt nuo išgyvenimo. talen-
tas, gabumas, dovana - tai galimybė neprarasti įvykių, 
patirtų jaunystėje. kadangi tai - labai stiprūs įspūdžiai, 
nepaliekantys tavęs visą gyvenimą.

jeigu ateities esi viliojamas, jei nori, kad ateitis 
tavęs lauktų, reikia žiūrėti į praeitį. visi tie, kurie šovė į 
ateitį, gręžėsi ir praeitin. net nyčė sako, kad aš žiūriu at-
gal, nes esu ateities žmogus. todėl man atrodo, kad pra-
eitis, biografija - tai medžiaga, net daugiau nei medžiaga: 
ji yra pilna išgyvenimų, pilna kraujo. Įvykiai tau duoda 
norą kurti, suranda tavo kūrybai formą. apie tai kalbėti 
sunku.
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kai žmonės manęs klausia, kodėl tu taip darai, 
kaip tu darai, aš kartais pasijaučiu nejaukiai. juk tech-
nika manęs laukia prie durų. jei aš turiu sumanymą, 
išsiskleidusį manyje, aš žinau, kad neturėsiu technikos 
problemų - technika jau laukia manęs.

aš manau, jog man pasisekė, kad mane suforma-
vo prancūzų menas, kultūra. tai buvo labai gerai mano 
tėvynės išgyvenimui. aš buvau tiek pripildytas, toks 
pilnas, man reikėjo išsilieti. Buvau jautrus, poeziją pra-
dėjau rašyti dar gimnazijoje. viskas mane maitino. ir 
prancūzų meno, kultūros pažinimas man padėjo išsi-
reikšti pačiam. tai man davė estetinį supratimą, padėjo 
suteikti išgyvenimams plastinį grožį. mano kūrybinei 
biografijai tai buvo labai svarbu.

išorinė biografija - tai tartum turistinis vadovas, 
duodantis šiokio tokio supratimo apie miestą, bet iš es-
mės nieko apie jį nepasakantis. arba, kad ją aprašytum, 
reikia labai didelio talento, reikia jai suteikti fiction turi-
nį. jeigu kas rašytų mano biografiją, man patiktų, kad 
tai būtų une biograhpie immaginaire.

musę gombrowiczius pasirinko todėl, kad jis 
norėjo rašyti apie kančią, bet nenorėjo, kad žmonės toje 
kančioje ieškotų visokio mėšlo iš jo asmeninio gyve-
nimo. jei tai būtų buvusi moteris, tai jėzus marija, visi 
būtų pristatę ir koplyčių, ir bažnyčių, ir pilių ir dar vi-
sokių bardakų. musė yra tokia smulkmena, kad dėl jos 
niekas nieko negali prikišti: nei kad tu jos gailiesi, nei 
kad tu ant jos pyksti. tai - tobulas pretekstas. aš tapau 
susidūrimą, akistatą. apskritai kalbant, visa tapyba man 
yra susidūrimas, akistata.

- Vadinasi, tu irgi nori kalbėti apie kančią, bet 
nenori, kad joje būtų biografijos elementų. Imiesi 
„Musės“ todėl, kad kūryboje nori išgryninti kančią, 
išgryninti biografiją tiek, kad jos išvis nebeliktų? 
Biografija be biografijos? Musė - išgrynintos kančios 
simbolis, bejėgis padaras, kuris nieko negali... Tu nori 
išgryninti kančią tiek, kad niekas net neįstengtų į tą 
kančią painioti tavo biografijos?

 
taip, puiku, viskas taip ir yra. tu labai tiksliai pa-

taikei. taip ir yra, viskas taip ir yra. ar tu tai užrašei? tai 
ir yra mano “musė”.

Bet tu turi papasakoti, kaip viskas prasidėjo. Pa-
sakyti, kaip buvo. mes sėdim, kalbamės, aš turiu knygą, 
aš ją vartinėju ir staiga žiūriu į tave, sakau: tai padarysiu, 
ir tu supranti, kad aš tai padarysiu. tu pamatei mano už-
tikrintumą.

- Tu sutinki, kad esi įkvėpimo žmogus?

sutinku, bet mano įkvėpimas turi kompasą, aš 
nedarau bet ko. viskas ateina tarsi savaime. net ir tada, 
kai nieko nedarau, aš kažką darau, kažkas darosi. mano 
nieko nedarymas irgi yra darymas. taip, aš esu įkvėpi-
mo žmogus, bet tuo pat metu aš esu ir statytojas, kons-
truktorius. Įkvėpimo apimtas žmogus, bandantis meni-
nėmis formomis sukonstruoti savo viziją ar svajonę. aš 
esu konstruktorius.

mes gyvename kasdienybėje, bet mūsų galva vis-
ką verčia, kažką kombinuoja. mūsų kojos kasdienybėje, 
bet mūsų galva - visiškai ne. ji yra poetas. ir mes turime 
pakankamai įkvėpimo ir išsilavinimo, kad galėtume su-
konstruoti savąjį įkvėpimą. tuo ir skiriasi menininkas 
nuo kitų žmonių. net ir iš kasdienybės purvo mes gali-
me sukurti estetines konstrukcijas.

. . .
jeigu norite kalbėti apie mano biografiją, tai gali-

te kalbėti tik apie mano kūrybinę biografiją. kitos bio-
grafijos aš neturiu, o jei turiu, ji svarbi tik man. Didžioji 
dauguma žmonių nori tavo biografijos, nori žinoti, kaip 
tu gyvenai. nori pažinti tavo linijinę, chronologinę bio-
grafiją. Bet tie žmonės, kurie turi laiko ir noro, jėgų pa-
rašyti mano kūrybinei biografijai, tai jie parašytų mano 
tikrąją biografiją. mano asmuo, privatus gyvenimas 
priklauso tik man, vien tik man. kai tu daliniesi, tai tu 
duodi dovaną. kai tu duodi dovaną, tai reiškia, kad iš 
tavo išgyventų dalykų pasidariusi dovana, kuria tu gali 
pasidalinti su kitais. Prieš tai turi įvykti metamorfozė, 
tavo įkvėpimo šaltinius paverčianti ir kitiems įdomia 
patirtimi. mano kūrybos šaltiniai - tai mano paslaptis, 
o jų metamorfozė kūryboje - tai misterija. juk ir aukso 
gabalą, kad jį duotum kitam, reikia nuvalyti, nušlifuo-
ti, jį padaryti dovana. Pasakyme, kad menas yra būdas 
pasidalinti dalykais, kuriais aš kitaip negalėčiau pasida-
linti, yra tiesos.

neparuošęs aš negaliu duoti, dalintis, o menas ir 
yra dalijimasis su kitais. tai - tam tikra alchemija, tavo 
išgyvenimus paverčianti meninėm formom.

menas yra privilegijuota dalijimosi forma, at-
verianti gyvenimo gelmę. kad pažintum mane, reikia 
žiūrėti į mano paveikslus ir juos matyti. ir įsiklausyti į 
juos. 

Praną kalbino ir jo žodžius užrašė valdas Papievis.
kalba netaisyta. 

2011 m. liepa, Paryžius
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suprasti abstraktų meną nėra įgimta ir natūralu. 
Paprastai jis yra sunkiai verbalizuojamas ir analizuoja-
mas, o atskirti gerą abstraktų darbą nuo prasto – misija 
neįmanoma (iš pirmo žvilgsnio). 

Pradėkim nuo etimologijos. „abstrakcija“ yra lo-
tyniškos kilmės žodis, jį sudaro dvi lotyniškos šaknys: 
„ab(s)“ (nuo, tolyn) ir veiksmažodžio „trahere“ (tempti, 
nešti, traukti) būtojo laiko dalyvis. vadinasi, abstrakcija 
yra kažkas, kas yra nuo kažko nutolęs, pasitraukęs. tas 
kažkas, bent jau kalbant apie meną – tai figūratyvumas. 
abstrakcija – tai nutolimas nuo figūratyvumo. 

figūratyvumas – tai ištisa meno dimensija, ky-
lanti iš aristotelio meno, kaip gamtos pamėgdžiojimo 
(gr. mimēsis), apibrėžimo. mimėzinis, arba mimetinis 
menas – tai menas, kuris daro prielaidą, kad tobuliausia 

ir galutinė tikrovė yra gamta, realus akimis suvokiamas 
pasaulis,  jo formos ir spalvos, bei postuluoja, kad aukš-
čiausias ir iš esmės vienintelis meno tikslas – tai tobulai 
pamėgdžioti, imituoti gamtą ir natūrą.

figūratyvumas ir abstraktumas yra tarsi vienos 
monetos dvi pusės: jos egzistuoja tik viena kitos akivaiz-
doje ir yra nuolatinėje tarpusavio įtampoje. Žvelgiant 
istoriškai, viena pirmųjų žmonijos pastangų abstrahuoti 
figūratyvumą buvo pirmieji kanonai: kanoninis egipto, 

a P i e  a B s t r a k t ų  m e n ą .
t a m e  t a r P e  P r a n o

vėliau Bizantijos menas. kanoninis menas yra tolimas, 
bet tiesioginis abstrakcionizmo protėvis, mat kanonas 
yra pastanga begalinę  gamtos formų įvairovę schemati-
zuoti baigtiniu skaičiumi išankstinių formalių sprendi-
mų. todėl apie kanoninį meną – ar tai būtų egipto fres-
kos, ar Bizantijos ikonos – mes galime sakyti, kad tai yra 
abstrakčiausi figūratyviojo meno pavyzdžiai. 

istorijos eigoje abstraktus mąstymas niekur ne-
dingo, tiesiog ilgą laiką jis neturėjo kitokios raiškos, nei 
per kanoną ar ornamentą. rytuose dar prisidėjo kaligra-
fija. visdėlto vakarų europos dailė iki pat XiX a. pab. 
plėtojo iš esmės mimetinę meno paradigmą, t.y. meno 
kaip gamtos mėgdžiotojo, tikrovės veidrodžio.

Lūžiniu momentu galime laikyti Polį sezaną ir 
jo kertinę mintį, kad visus vaizduojamus objektus reikia 

vaizduoti išryškinant  jų geometrinę, abstrakčią prigim-
tį, redukuojant ją į bazines geometrines formas. Ši gar-
siai ištarta aksioma ne tik atvėrė kelius ir tarsi legitimavo 
abstrakčiąją raišką vaizduojamąjame mene, bet ir radika-
liai pakeitė patį figūratyvųjį meną, kurį sezanas ir siekė 
transformuoti. figūratyvia paradigma besiremiančios 
dailės kryptys ėmė kur kas drąsiau eksperimentuoti su 
spalva, išdrįso ją atsieti nuo tikrovės, - tokiu būdu gims-
ta postimpresionizmo, ekspresionizmo, fovizmo  ir kitos 
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kryptys. tuo tarpu abstrakčiai raiškai tarsi buvo atverti 
šliuzai ir ji pasipylė visomis įmanomomis raiškomis, pra-
dedant nuo folklorinio kandinskio ekspresionizmo, pir-
mųjų kubistų Braque ir Picasso pastangų dekonstruoti 
bet kokias figūras, pateikiant plokštuminiame paveiksle 
trijų dimensijų išklotines, racionalių De Stijl ir mondria-
no ir daugybės kitų abstrakčių apraiškų mene. 

abstrakti raiška moderniajame mene pasiekė 
piką XX a. antrajame amžiaus trečdalyje. Po karo euro-
poje ir jav iš esmės nebeliko kitos meninės raiškos, nei 
abstrakti: Paryžiuje karaliauja beformis Informel menas 
(kartais vadinamas lyriniu abstrakcionizmu) su Hansu 
Hartungu, jeanu fautrier, jeanu Dubuffet priešaky, tuo 
tarpu jav lyg bomba sprogsta abstraktusis ekspresio-
nizmas, kurio avangarde – arshile gorky, Willem de 
kooning, franz kline, jackson Pollock ir daugelis kitų, 
šiuo metu jau tapusių klasikais ir begal brangiais auto-
riais. galima spekuliuoti, kokią įtaką tam padarė per-
gyventas antrojo pasaulinio karo pragaras, tačiau viena 
paralelė prašyte prašosi: pirmasis pasaulinis karas kaip 
šluota nušlavė visas rafinuotojo ir prabangaus moderno 
(secesijos, art nouveau) apraiškas, atverdamas kelią ra-

cionalioms Bauhauzo ir art deco stilistikoms, tuo tarpu 
antrojo pasaulinio karo patirtis buvo, matyt, tokia, kad 
europos menininkai atsisakė ją perteikti figūratyviniu, 
tikrovės mėgdžiojimo būdu. Po karo mimėzinė meno 
paradigma kuriam laikui buvo diskredituota.

taigi, apie 50-uosius Paryžiaus bohemoje kara-
liavo abstrakcionistai. visa tai tiesiogiai pamaitino jav 
ir po karo pasaulinis meno centras persikelia į niujorką. 
karščiausios meno naujienos 50-ais, 60-ais, 70-ais me-

tais gimdavo būtent jav, o svariausias reikšinys buvo 
jav abstrakčiojo ekspresionizmo atsiradimas – tai buvo 
pirmoji meno srovė, kuri amerikos meną padarė lyde-
riaujančiu, karštu, madingu ir geidžiamu. juk iki tol jav 
menas pasauliniu mastu buvo marginalinis, Prancūzijos 
srovių klapčiukas. o staiga bambagyslė nutrūko ir jav 
sprogo visa paletė europiniu požiūriu perdėm ekscen-
triškų, net vulgarių meno srovių. ir... dažniausiai abs-
trakčių.

taip sutapo, kad kaip tik tuo metu įvairose pa-
saulio šalyse atsidūrė labai daug lietuvių menininkų. 
tai dėsninga. tikrovė ta, kad didžioji dalis Lietuvos 
meninio elito 1944-aisiais, bėgdami nuo sovietinės 
okupacijos, emigravo. Dalis buvo ištremti į sibirą, dalis 
liko Lietuvoje (mažuma), tuo tarpu didžioji dalis pačių 
talentingiausių kauno meno mokyklos auklėtinių, kitų 
meninės, jautrios sielos žmonių pasitraukė į vakarus. 
1944–1949 jie leido įvairiose perkeltųjų asmenų (DP – 
displaced persons), kitaip – dipukų stovyklose vokieti-
joje. 

istorijos mėsmalė šiuos Lietuvai moralinės nuo-
savybės teise priklausiusius menininkus išbarstė po visą 

pasaulį. Dauguma pasitraukė į jav, kiek mažiau – į aus-
traliją ar kanadą. Prancūziją savo tėvyne pasirinko vos 
keli: vytautas kasiulis, antanas mončys, Žibuntas mik-
šys ir Pranas gailius. keturi lietuviški muškietininkai, 
prisiekę Lietuvai, Prancūzijai ir menui. kiekvienas sa-
vitas, unikalus, atpažįstamas ir nepakartojamas. tačiau 
dabar apie Praną kalba. 

Pranas yra iš tų autorių, kurie labai anksti surado 
savo meninę raišką. jis nuo pat pirmųjų savo darbų rin-
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kosi abstrakčią, tačiau ne grynaveisliškai abstrakčią raiš-
ką, o būtent tokią, kuri išlaiko bambagyslę su regimąja 
tikrove. kokia jau ta tikrovė – tai kitas reikalas, tačiau 
ji suteikia galimybę karts nuo karto atpažinti „tikrus“ 
objektus (kas tai bebūtų – moters kūnas, gėlė ar natiur-
mortas), tuo pamaloninant racionalųjį suvokėjo pradą.

Prano kūryboje matome kelis etapus, kurių kie-
kvienas yra skirtingas savo menine raiška, tačiau kartu 
drauge turi tam tikrą vidinę, grynai „pranišką“ ašį, lei-
džiančią atpažinti, kad kūrėjas – vienas. Žinoma, jokio 
dailininko kūryba nesusiformuoja per se, kaip ant tuščio 
balto popieriaus lapo. visi yra veikiami vieni kitų sim-
patijos ar antipatijos saitais, niekas neatsiranda savaime. 
taip ir su Prano kūryba: ji yra tiek pat unikali, kiek ir 
suformuota įvairių jį veikusių faktorių. apie tai buvo 
kalbėta ne kartą, ir pats Pranas yra labai eksplicitiškas, 
kalbėdamas apie tai. Čia trumpai apžvelgsime ir reziu-
muosime svarbiausius momentus.

•	Gamta.	Ji	yra	pirmapradis	šaltinis.	Per	 ją	žvel-
giama į pasaulį, ji egzistuoja kiekviename, net pačiame 
abstrakčiausiame darbe. Prie ypatingai gamtos stichijų 
įkvėptų darbų priskiriami „Peinture du Hameau“, „ea-
gle Lake story“ ciklai.

•	Liaudies	menas,	folkloras,	tautodailė:	tautiniai	
raštai, drožinių ornamentika, spalviniai deriniai, plasti-
nės formos. kalbant apie šį įkvėpimo šaltinį, pirmiausiai 
turėtume minėti „Pirmąją“ ir „antrąją“ lietuviškas siui-
tas, ciklą „incablock“ (grafika) bei „sielrankšluosčius“ 
(tapyba).

•	Rytų	menas,	 japonų	graviūros.	 Iš	 jų	 ateina	er-
dvės (ne perspektyvos!) perteikimo įgūdis, tuštuma, 
pauzė, tyla, minimalizmas. minėtini ciklai „L‘Hauteur 
d‘ombre“, valdo Papievio knygos „eiti“ iliustracijos, o. 
milašiaus „jūra“.

•	Senieji	meistrai,	kurie	visuomet	išlieka	didžiau-
sio estetinio susižavėjimo objektu: vokiečių ir italų re-
nesanso meistrai, mažieji olandai, prancūzų mokykla, 
rokoko (Watteau), klasicizmas (Poussin), Barbizono 
mokykla, Corot, romantizmas (Delacroix) – iki pat 
kandinskio. tiesioginių senųjų meistrų citatų Prano 
kūryboje niekuomet nerasime, tačiau paslėptų, netie-
sioginių, taip pat asociatyvių ryšių – apstu: pvz., cikle 
„Peinture du Hameau“ dažna šviesiai violetinė spalva 
primena sidabriškai purpurinius Corot peizažus, va-
rio raižinių ciklai savo precizika susišaukia su Dürerio 
graviūromis, „Pano elegijos“ – su Barbizono mokykla ir 
pan. 

•	Cézanne	 –	 Picasso	 –	 Léger:	 iš	 jų	 mokomasi	
kompozicijos, formų architektonikos, dekonstrukci-

jos. tiesioginių ar netiesioginių parafrazių galima rasti 
ankstyviausioje Prano kūryboje, litografijose. 

•	Olandų	 de Stijl judėjimas padrąsina naudo-
ti (kalbant apie grafiką) kelias grynas lokalias, ryškias 
bazines spalvas: raudoną, geltoną, žalią, mėlyną („D‘un 
bel orient“, „expression obliterée“ grafikos ciklai). 

•	XX	a.	vid.	Organinė	abstrakcija	(nuo	Kandins-
kio, arpo – iki moore, miró) ankstyvąsias abstrakcijas 
nuolat susieja su gamtinėm formom („metamorphoses“ 
ciklas).

•	XX	 a.	 vid.	 Informel ir neoekspresionizmas 
(Hans Hartung, nicolas de staël, serge Poliakoff, jean 
fautrier, Pierre soulages) – per jį ateina gestas, pastozi-
nis potepis, kūniškumas ir emocionalumas. Šios kryp-
tys, kuriomis XX a. viduryje kvėpavo tiek Paryžius, tiek 
Londonas, tiek Berlynas ir niujorkas ir yra ta tikroji, 
autentiška terpė, kurioje susiformavo Prano stilistika, 
tai yra jo kontekstas, o jis yra šios meninės terpės dalis. 
ryškiausi pavyzdžiai – ciklai „adret“, „surface émue“, 
„verte envie“.

Prano parodoje “Pradžios pradžia“ pagrindinis 
akcentas – ankstyvieji Prano darbai. kai rengėme Prano 
kūrybos albumą („Pranas“, vilniaus aukciono bibliote-
ka, 2011), jie dar nebuvo žinomi/prisiminti, antraip juos, 
be jokios abejonės, būtume įtraukę į albumą. tačiau jie į 
dienos šviesą, kaip prisimintas sapnas, išniro vėliau, mi-
nėtam albumui jau pasirodžius. tapo akivaizdu, kad yra 
būtina surengti šių darbų parodą. kai kurie jų – variaci-
jos didžiųjų dailės meistrų kūrybos tema: natiurmortai, 
įkvėpti  Braque ar Cezanne, figūrinės kompozicijos va-
rijuojant el greco, Picasso ar to paties Cezanne darbų 
motyvus. ar tai Pranas, tas autentiškas? ir taip, ir ne. Čia 
jis – kaip nenutrūkstančios grandinės dalis: mintantis 
vienų subrandintais syvais, brandinantis savą stilistiką, 
bei toliau – įtakojantis kitus, po jo ateinančius. net besi-
mokant dailės pradmenų, niekas nebuvo kopijuota aklai, 
viskas buvo persijota per asmeninio žvilgsnio prizmę ir 
perteikta savaip įgudusia ranka.

neapsiribojome vien pačiais ankstyviausiais dar-
bais. tolimesnis kūrybinis kelias punktyriškai nužymė-
tas  keliais programiniais darbais. iki irisų, kurie dar tik 
laukia savo išsiskleidimo...

dr. simona makselienė
menotyrininkė



Ora et labora 

Pranas darbštus ir uolus kaip koks vienuolis. tam tikra prasme jis ir 
yra vienuolis, įžadus davęs menui, vieninteliam. visą laiką su menu 
ir mene: jo dirbtuvė pilna eskizų, darbų, pavykusių ir tarpinių, ir tų, 
kurie pakeliui į švarų žodį, tyrą vaizdą.
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autoportretas su domino
1955, popierius, anglis, 53,2 x 42,7, signuotas



16
Les amants du Pont-neuf

1951, drobė, aliejus, 82 x 84, signuotas



17
karalius
1952, dubliuotas popierius, aliejus, 60 x 46, signuotas



18
natiurmortas raudono krūmo fone

1952, drobė, aliejus, 53 x 68, signuotas



19
natiurmortas su tuščiu buteliu
1952, drobė, aliejus, 64 x 53, signuotas



Meilė

jis visas yra meilė, nuolatos įsimylėjęs kažką, bet gyvenimą apskritai 
– nuolatos. gyvenimo gausa ir užsispyrimas sunkiasi pro jo pirštus 
ir mintį į kūrinius, juos reikia apvaldyti, suteikti tai meilei formą 
ir turinį. meilė ir seksualumas egzistuoja mumyse tarsi patys 
savaime, kaip duotybė, ir tik mūsų pačių reikalas, kurlink mes tai 
nukreipsime. Prano darbai yra iš meilės, meilėje ir apie meilę. o kai 
kurie yra ir neįtikėtinai seksualūs. 



21
aktas
1954, popierius, akvarelė, 74 x 52, signuotas



22
gulinti moteris

1957, popierius, anglis, akvarelė, 48 x 61, signuotas



23
moters portretas
1953, popierius, akvarelė, 65 x 50, signuotas



24

Bėgimas į egiptą
1953, popierius, tušas, akvarelė, 65 x 49, signuotas

motinystė
1953, popierius, tušas, akvarelė, 65 x 49, signuotas



25
moteris interjere
1953, popierius, tušas, akvarelė, 65 x 49, signuotas



26
Šeima

~1955, popierius, litografija, 53 x 38, signuotas



Liūdesys

jis tik retkarčiais perbėga Prano veidu, kaip šešėlis. tačiau jis yra 
nuolatinis palydovas, kaip debesis – neatsiejamas nuo lietaus. Daug 

netekčių būta. keista, kad po tokių patirčių gyvenimas drįsta tęstis toliau.



28
sėdinti moteris

~1953, drobė, aliejus, 55 x 46, signuotas



29
etiudas pagal el greco
1953, drobė, aliejus, 54,5 x 45,5, signuotas



30
mauduolės, pagal Cezanne

1959, popierius, guašas, 39 x 55, signuotas



31
mauduolės, pagal Cezanne
1959, popierius, guašas, 43 x 67, signuotas



Darbštumas

jo darbštumas yra velniškas, ne kitaip. gal su mefistofeliu kokią 
sąjungą sudaręs? Bet ne, tai veikiau dieviška dovana. Dešimtys, 
šimtai darbų – gausa, vilnijanti iš kiekvieno ciklo. jis nelaukia 
įkvėpimo, veikiau įkvėpimas laukia jį paimant kažkokią piešimo 
priemonę. 
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iš ciklo Pano elegijos
1955, popierius, akvarelė, anglis, 50,5 x 66,8, signuotas

Laukų venera. iš ciklo Pano elegijos
1955, popierius, mišri technika, 50 x 65,3, signuota



34
iš ciklo Pano elegijos 

1956, popierius, akvarelė, anglis, 49,8 x 65,2, signuotas



35
iš ciklo Pano elegijos 
1955, popierius, mišri technika, 53,9 x 36,9, signuotas



Aštrumas

Pranas yra aštrus, žodžio neieškantis. ir drauge labai jautrus. gali 
įžeisti, bet čia pat ir paguosti, išgydyti.



37
natiurmortas su alijošiumi
1954, popierius, guašas, 43 x 54, signuotas



38
natiurmortas su akvariumu

1955, popierius, guašas, 62,5 x 48, signuotas



39
natiurmortas su akvariumu
1955, popierius, guašas, 48 x 62, signuotas



Vienatvė

jis dosnus ir gausingas – bet tai tik įvaizdis. realybė yra vienatvės 
savaitės Provanse, kuomet tyloje ir šviesoje gimsta meno kūriniai – 
iš vienatvės, iš negalėjimo, iš būtinybės. 



41

vienkiemio tapyba / Peinture du Hameau
1981, gruntuotas popierius, aliejus, mišri technika, 56 x 76, 
signuotas



Paryžius ir Provansas

yra du Prano namai, dvi buveinės, du dvasiniai ir emociniai 
stoviai. ekstravertiškas ir intravertiškas Prano stoviai. išėjimas ir 
sugrįžimas, atsiskleidimas ir susiglaudimas, in ir jan, lietus ir saulė.



43
Wasaga
~1980, popierius, aliejus, 60 x 82, signuota





45
jautrus paviršius / surface émue. série de ville d‘avray
1965–1977, popierius, aliejus, 65 x 50, signuotas



46
mažoji tapyba iX. iš ciklo Surface émue

1983, popierius, tušas, akvarelė, 29,5 x 21, signuotas



47
mažoji tapyba X. iš ciklo Surface émue
1983, popierius, tušas, akvarelė, 29,5 x 21, signuotas
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mažoji tapyba iv. iš ciklo Surface émue
1983, popierius, tušas, akvarelė, 21 x 29,5, signuotas

mažoji tapyba i. iš ciklo Surface émue
1983, popierius, tušas, akvarelė, 21 x 29,5, signuotas
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mažoji tapyba vii. iš ciklo Surface émue
1983, popierius, tušas, akvarelė, 21 x 29,5, signuotas

mažoji tapyba Xv. iš ciklo Surface émue
1983, popierius, tušas, akvarelė, 21 x 29,5, signuotas



Liūdesys

kai Pranas liūdi – tai tragedija. ir drauge visiškai nematoma, 
niekam nepažinta teritorija. Bet Pranas neminta iš jo syvų. jeigu 
vienas kitas šešėlis lieka jo darbuose – tai tik kaip visiškai slaptas 
prisipažinimas...



51
mažoji tapyba Xv. iš ciklo Surface émue
~1983, kartonas, akrilas, 28 x 48,5, signuotas



Energija

nežinau, iš kur ji, iš kur ji randasi. aišku viena: Pranas tarsi 
„nukreipiamasis vamzdelis“ tos energijos: ji ateina, pro jį praeina ir 
praturtina šalia esančius.



53
mažoji tapyba Xii. iš ciklo Adret
XX a. 9–10 d–metis, lenta, akrilas, 19 x 15, signuotas



54
mažoji tapyba i. iš ciklo Adret

XX a. 9–10 d–metis, lenta, akrilas, 20 x 29, signuotas



55

mažoji tapyba vii. iš ciklo Adret
XX a. 9–10 d–metis, lenta, akrilas, 16,5 x 22, signuotas

mažoji tapyba v. iš ciklo Adret
XX a. 9–10 d–metis, lenta, akrilas, 16,5 x 24, signuotas



56
mažoji tapyba iv. iš ciklo Adret

XX a. 9–10 d–metis, lenta, akrilas, 22 x 27, signuotas



57
mažoji tapyba iii. iš ciklo Adret
XX a. 9–10 d–metis, lenta, akrilas, 21 x 27, signuotas



Meilė

Būti nuolatos įsimylėjusiu – tai Prano būsena. nė akimirkos be 
meilės. tai – kaip kvėpavimas.
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iš ciklo Adret (saulėkaitoje)
1998, kartonas, aliejus, 60 x 80, signuotas



60
iš ciklo Verte envie (Žalias noras)

1998, kartonas, aliejus, 80 x 60, signuotas 



61
Bonne anniversaire. iš ciklo Adret (saulėkaitoje)
1998, kartonas, aliejus, 80 x 60, signuotas



Gėlės

regis, jos tikrai jam nerūpi. Bet niekad nemačiau meniškiau 
nuvytusių lauko gėlių, nei tos, jau apvytusios, pamerktos Prano 
kurtoje vazoje apie vyrą ir moterį...



63
irisai
drobė, aliejus, 72,5 x 53,5, signuotas


