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Dailės studija „Paletė“, buvo įkurta 1971 m. Vilniaus miesto Taurakalnio kultū-
ros centre. Pirmasis studijos vadovas buvo žinomas dailininkas Rimas Zigmas 
Bičiūnas. Jis sukūrė liaudies meno studijos pamatus: suformavo kūrybinės 
veiklos kryptį ir meninio ugdymo metodiką, kurioje buvo svarbi tautodailės 
tradicijos ir šiuolaikinės dailės siekių darna.

R.Bičiūno studija suvaidino svarbų vaidmenį Lietuvos tautodailės plėtroje, jos lankytojų 
kūrybos aukštas meninis lygis ne vien išpopuliarino lietuvių naivistų meną, bet ir sukėlė 
liaudies meno judėjimą visoje sovietų šalyje. Buvo pradėtos rengti Maskvoje ir Budapešte 
primityvistų, kartais vadinamų „saviveiklos dailininkų“ parodos. Dailės studijos ,,Paletė“ 
nariai sėkmingai dalyvaudavo šiose parodose (E.Kniukštaitė, V.Kiekas, B.Milovanovas ir 
kiti), taip pat rengė paveikslų personalines parodas užsienyje (N.Dirvenskytė Čikago-
je, JAV: 1994 ir 1996; D.Raudonikienė Norvegijoje: Osle ir Trondheime,). Buvo išleisti jų 
kūrinių katalogai - albumai. Pažymėdama 40 metų sukaktį, „Paletė“ surengė didžiulę 
grupinę dailės parodą (iš per 100 paveikslų) Vilniaus mokytojų namų patalpose ir Ro-
kiškio kraštotyros muziejuje.  Šiandien R. Bičiūno primityviosios tapybos ugdymo darbą 
sėkmingiausiai tęsia Lietuvoje „Piliuonos“ dailės studija (Kauno rajone), kurios auklėti-
nių kūryba išsiskiria aukštu meniniu lygiu įvairiose konkursinėse Lietuvos tautodailininkų 
parodose.

Šiandien pažymint dailės studijos „Paletė“ 50 – ties metų jubiliejų, surengtoje paro-
doje pristatomi pastarųjų dešimties metų šios studijos dalyvių kūriniai. Po R.Bičiūno, 
40 metų pašventusio primityvistų ugdymui, „Paletei“ vadovauja grafikas Vladimiras 
Nesterenko. Paroda suteikia galimybę apibendrinti ir įvertinti  studijos vadovo veiklos 
rezultatus, kurie priklausė  ne vien nuo vadovo asmenybės, bet ir nuo pakitusių darbo 
sąlygų.

Dr.  NIJOLĖ TUMĖNIENĖ,
Menotyr in inkė

Tradicijos, įdiegtos studijos įkūrėjo  dailininko Rimo Bičiūno, tęsiamos ir pasta-
rąjį dešimtmetį, tačiau  prasiplėtė   kūrybos  tematika -  nuo  tradicinių  kaimo  
vaizdų,   iki  modernaus miesto  naujosios  architektūros simbolių.  Surengtos 
ir pristatytos parodos, skirtos   K.Donelaičio jubiliejui,    Lietuvos  tūkstan-
tmečiui,  Lietuvos pilims ir piliakalniams,  Vilniaus – kaip modernaus  miesto 

tematikai.     Artėjantis Vilniaus miesto įkūrimo  700-aisis  jubiliejus,  studijos narius 
skatina aktyviai  gilintis į miesto   istorijos   puslapius, kurie nuguls miesto peizažais 
studijos narių tapybos parodoje, minint Lietuvos sostinės  jubiliejų.  

Dailės studija ,,Paletė“ prisijungusi prie Vilniaus kultūros centro kuruojamų mėgėjų 
meno kolektyvų, savo kūrybine veikla papildė Vilniaus miesto kultūrinį gyvenimą, in-
tensyviai rengdama parodas, dalyvaudama konkursuose bei miesto šventėse. Kasmet 
studijos nariai surengia po  keletą personalinių,  autorinių   parodų, dalyvauja  Dainų  
švenčių  liaudies  meno  parodose, konkursinėje tautodailės parodoje ,,Aukso vainikas“,  
respublikinėje parodoje M.Bičiūnienės premijai laimėti, iš kurių parsiveža aukščiausius 
apdovanojimus. 2021 m. vasarą  dešimt   studijos  autorių  eksponavo savo darbus 
Lietuvos nacionaliniame muziejuje – Gedimino pilies bokšte.  

Daugumai studijos narių  yra suteiktas  Meno  kūrėjo  statusas. Tai  įvairių  profesijų, 
amžiaus ir išsilavinimo  žmonės,  išsiskiriantys  savo individualiu tapybos   stiliumi,  
mėgstamiausiomis  temomis,  atlikimo  technika.   Vieni  liko ištikimi    liaudies  menui   
būdingai   ,,naiviai“  tapybos manierai,  kiti   priartėjo  prie   profesionaliosios    dailės   
išraiškos  priemonių. Bendras studijos narių  lankymasis tautodailės ir profesionalios  
dailės parodose, analizavimas atskirų   autorių   kūrybos  ypatumų,  meninių bruožų  
suvienijo Dailės studijos ,,Paletė“  narius, skatina juos toliau kurti bei  ieškoti naujų 
kūrybinės raiškos būdų.

VLADIMIRAS NESTERENKO, 
Dai lės studi jos „Paletė“ vadovas

„PALETEI“ –     50 METŲ

2 3



4 5

ALGIS  AUGUSTAITIS. Tėviškės  simboliai,  2015 m. drobė, aliejus, 70 x  60 cm.
RENATA BARADINSKAITĖ. Rytas, 2021 m. drobė, akrilas  50 x 60 cm.



6 7

VALERIJUS  BODIAJUS. Vasaros pradžia, 1998 m. popierius, pastelė,  40  x 30 cm

NIJOLĖ  DIRVIANSKYTĖ. Prie mikroskopo,  2015 m.  drobė , aliejus  70 x 80 cm.



8 9

RŪTA  FABIJONAVIČIENĖ. Priemiesčio peizažas, 2018 m. drobė, aliejus   60 x 74 cm. VYTAUTAS  GOCENTAS. Prie Danės upės,  Klaipėda,  2016 m.  kartonas, aliejus   40 x 50 cm.



10 11

VIRGINIJA  GURŠNIENĖ. Ruduo, 2020 m. drobė, aliejus   40  x 50  cm. GINTARĖ  LITVINOVIČ. Per lietų, 1998 m. popierius, pastelė,   40 x 30 cm.



12 13

MAIKLAS  LITVINOVIČ. Peizažas, 2005 m.  popierius, pastelė,   60 x 40 cm. KAZIMIERA  LYVIENĖ. Malėja, 2021 m.  popierius, pieštukas     44 x  50 cm.



14 15

EUGENIJA  MARTINAITYTĖ. Sodyba  Mėčionių kaime, 2019 m.  drobė, akrilas  50 x 60cm.DANGUOLĖ  MARTINAITIENĖ. Vilnius pavasario ruke, 2020 m.  drobė, aliejus  60 x 70 cm.



16 17

REGINA  MORKŪNAITĖ. Tarp kopų ir pamario ramu,  2020 m. drobė, aliejus  50 x 60 cm.

EUGENIJA  MARTINAITYTĖ.   Vaizdas pro langą,  2021 m.  drobė, akrilas , 50 x70 cm.



18 19

DANGUOLĖ  RAUDONIKIENĖ.  Vasaros popietė kaime,  1991 m.  drobė, aliejus  50x64 cm.

AGNĖ  PANKIENĖ. Saulėgražos,  2020 m. drobė, aliejus.  70 x50 cm



20 21

ALICIJA  SIUDIKIENĖ.  Kelionė,  2010 m. drobė, aliejus  48 x 78 cm.

VIDMANTAS  RAUDONIKIS. Ryto žaros,  1991 m.  drobė, aliejus   50x 60 cm.



22 23

ALDONA  SKĖRAITYTĖ. Angelai virš miesto, 2015 m.  drobė, aliejus   50 x70 cm.

ALDONA  SKĖRAITYTĖ. Šventaragio slėnio legendos,  2014 m.  drobė, aliejus, 65 x 80 cm.



24 25

LAIMUTĖ   ŠIRVYDIENĖ. Tėvelio tėviškė,  2021 m. drobė, akrilas 60x70 cm.

ANATOLIJUS  ŠČIOGOLEVAS.  Vienkiemis,  2017 m.  popierius,  akvarelė,  40 x 60 cm.



26 27

LAIMUTĖ   ŠIRVYDIENĖ. Fizikai pas filologes,  2021 m. drobė, akrilas  50 x70 cm.

LAIMUTĖ   ŠIRVYDIENĖ. Aukštadvaris,  2021 m.  drobė , akrilas,  60 x 70 cm.



28 29

OLITA  ŠKIKŪNIENĖ. Protėvių kultūros šaknys,  2020 m. drobė, akrilas  60 x50 cm.
VALENTINAS ŠIKŠNYS.  Pilnatys,  2004 m.  kartonas, aliejus  60 x 40 cm.



30 31

IRENA  VALIULIENĖ. Harmoijos ilgesys,  2020 m. drobė, aliejus  50 x 70 cm.IEVA VANAGIENĖ. Akla meilė,  2014 m. drobė, aliejus   70 x 50 cm.



32 33

GINTAUTAS VASIONIS.  Ruduo Vilniuje,   2019 m.  drobė, aliejus.  40 x 60 cm.

GINTAUTAS VASIONIS. Tolminkiemio bažnyčia,  2014 m. drobė, aliejus. 55 x 70 cm.



34 35

SERGEJUS  ZAKREVSKIS. Senovės legendos,  2015 m.  drobė, aliejus  70 x80 cm.

SERGEJUS  ZAKREVSKIS. Katino  kelionė,  2010 m. drobė, aliejus, 60 x80 cm.



ALGIS  AUGUSTAITIS (g. 1942 m.) 
Profesija – inžinierius  mechanikas
Dailės studijos „Paletė“ narys nuo 1999 m.

RENATA  BARADINSKAITĖ (g. 1949 m.)
Profesija – bibliotekininkė
Dailės studijos „Paletė“ narė 1973–1981 m. 
ir nuo 2010 m.

VALERIJUS BODIAJUS  (g. 1954 m.)
Profesija – dailininkas apipavidalintojas
Dailės  studijos „Paletė“ narys  1976–1991 m.

VYTAUTAS   GOCENTAS (g. 1953 m.)
Profesija – administratorius
Dailės studijos ,,Paletė“ narys  1976–1992 m.

NIJOLĖ  DIRVIANSKYTĖ  (g. 1944 m.)
Profesija – inžinierė technologė
Dailės studijos ,,Paletė“ narė  nuo 1980 m.

RŪTA  FABIJONAVIČIENĖ (g. 1950 m.) 
Profesija – medikė
Dailės studijos ,,Paletė“  narė nuo 1994 m.

VIRGINIJA GURŠNIENĖ  (g. 1949 m.)
Profesija – finansininkė
Dailės studijos „Paletė“ narė nuo 2004 m. 

AUTORIAI

GINTARĖ  LITVINOVIČ (g. 1963 m.) 
Profesija – pedagogė
Dailės studijos „Paletė“ narė 1994–2001 m.

MAIKLAS  LITVINOVIČ (g. 1958 m.) 
Profesija – kariškis
Dailės studijos „Paletė“ narys 1998–2001 m.

KAZIMIERA LYVIENĖ  (g. 1957 m.) 
Profesija – ekonomistė
Dailės studijos „Paletė“ narė 1986–1989 m.

EUGENIJA  MARTINAITYTĖ   
Profesija– ekonomistė
Dailės studijos „Paletė“  narė nuo 1979 m.

DANGUOLĖ  MARTINAITIENĖ (g. 1955 m.)
Profesija – finansininkė
Dailės studijos „Paletė“ narė nuo 2014 m. 

REGINA  MORKŪNAITĖ (g. 1957 m.)
Profesija – geografė
Dailės studijos „Paletė“ narė nuo 1986 m.

AGNĖ  PANKIENĖ  (g. 1995 m.)
Profesija – pedagogė
Dailės studijos „Paletė“ narė nuo 2015 m.

DANGUOLĖ  RAUDONIKIENĖ (g. 1937 m.)
Profesija – filologė
Dailės studijos  „Paletė“ narė nuo 1986 m.

VIDMANTAS RAUDONIKIS (1936–1992 m.) 
Profesija – inžinierius  ekonomistas
Dailės studijos „Paletė“ narys 1986–1992m.

ALICIJA  SIUDIKIENĖ  (g. 1932 m.)
Profesija – istorikė
Dailės studijos „Paletė“ narė nuo 1991 m.

ALDONA  SKĖRAITYTĖ (g. 1951 m.)  
Profesija – veterinarijos  gydytoja
Dailės studijos „Paletė“ narė nuo 1998 m.

ANATOLIJUS  ŠČIOGOLEVAS (g. 1949 m.)
Profesija – inžinierius
Dailės studijos „Paletė“ narys nuo 2014 m.

LAIMUTĖ  ŠIRVYDIENĖ  (g. 1960 m.)
Profesija – pedagogė
Dailės studijos „Paletė“ narė nuo 1982 m.

OLITA  ŠKIKŪNIENĖ  (g. 1960 m.)  
Profesija – buhalterė
Dailės studijos  „Paletė“ narė nuo 2005 m. 

VALENTINAS  ŠIKŠNYS  (g. 1943 m.)  
Profesija – administratorius
Dailės studijos „Paletė“ narys 1983–2010 m.

IRENA VALIULIENĖ (g. 1944 m.) 
Profesija – inžinierė
Dailės studijos „Paletė“  narė nuo 1989 m.

IEVA  VANAGIENĖ            
Profesija – psichologė
Dailės studijos „Paletė“ narė 1986–1991 m.

GINTAUTAS VASIONIS (g. 1930 m.)
Profesija – inžinierius
Dailės studijos ,,Paletė“ narys nuo 1991 m.

SERGEJUS  ZAKREVSKIS  (g. 1965 m.) 
Profesija – lakūnas
Dailės studijos „Paletė“  narys  1985–1999 m.
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