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KELIAI,

KURIAIS
IÐEINAMA IR
SUGRÁÞTAMA

D ANGUOLË ÞELVYTË
N UOTRAUKOS D ANUTËS MUKIENËS
Kazio Varnelio studijos fragmentas. Apaèioje – tëvø portretas

Po Antrojo pasaulinio karo Þemaitija, kaip ir visa Lietuva, gedëjo
ne tik per karà þuvusiø savo þemës vaikø ir dukterø, bet turëjo
atstatyti ir karo metais sugriautus miestus bei miestelius, pramonës ámones, bet ir uþsiauginti, iðsiugdyti naujà intelektualø kartà.
Didelë dalis Nepriklausomos Lietuvos inteligentø 1941 m. birþelio
mënesá buvo iðtremta sovietø, daug jø nukentëjo vokieèiø okupacijos metais (tuo laikotarpiu á naciø suformuotus policijos ir karinius
dalinius buvo paimta apie 30 tûkst. Lietuvos gyventojø, prievarta
darbams á Vokietijà iðveþta apie 60–70 tûkst. (kai kurie ðaltiniai
nurodo, jog 30–40 tûkst.). Artëjant fronto linijai, 1944 m. ið Lietu-

vos, vengdami galimø represijø ir trëmimø, á Vakarus pasitraukë
dar apie 60 tûkst. Lietuvos gyventojø, tarp kuriø itin didelæ dalá
sudarë inteligentai. Tiems, kurie Antrojo pasaulinio karo metais
studijavo ar dël kitø prieþasèiø buvo iðvykæ á uþsiená, ypaè Vokietijà
ar valstybes, kurios buvo Vokietijos sàjungininkës, taip pat kelias á
tëvynæ buvo uþkirstas, nes èia, ásitvirtinus sovietams, tokiø þmoniø
laukë tik tremtis arba kalëjimas.
Tarp tokiø þmoniø, kuriems net pusæ amþiaus buvo sudeginti
tiltai á tëvynæ, buvo ir didelis bûrys iðkiliø þemaièiø menininkø –
raðytojø, dailininkø, muzikø. 1943 m. iðvykæs studijuoti á Vienos
dailës akademijà, 1945 m., baigæs ten mokslus, apie 50 metø uþsienyje gyventi buvo priverstas ir jau tarpukario Lietuvoje kaip dailininkas, muziejininkas gerai uþsirekomendavæs ið Alsëdþiø kilæs
dailininkas Kazys Varnelis.

KAZYS
VARNELIS
Kazys Varnelis – dailininkas tapytojas, þymaus þemaièiø kraðto
dievdirbio Kazio Varnelio sûnus. Gimë 1917 m. lapkrièio 25 d. Alsëdþiuose (Plungës r.). 1941 m. baigë Kauno taikomosios ir dekoratyvinës dailës institutà (mokësi pas Stasá Uðinskà). Atostogø metu
dalyvaudavo studentø ekspedicijose, kuriø metu pieðdavo ir muziejams rinkdavo liaudies meno dirbinius. Po studijø dirbo pieðimo
mokytoju, Kauno taikomosios ir dekoratyvinës dailës instituto instruktoriumi, vadovavo Baþnytinio meno muziejui Kaune, susidomëjo kolekcionavimu. Susiklosèius palankioms aplinkybëms, 1943–
1945 m. studijavo Vienos dailës akademijoje.
Lemtingu jo gyvenime tapo susitikimas su modernaus meno
kolekcionieriumi Ottomaru Domnicku Ðtutgarte.
1949 m. K. Varnelis iðvyko gyventi á Jungtines Amerikos Valstijas, tais paèiais metais Cikagoje ásteigë baþnytinio meno dirbtuves.
Dirbdamas èia, baþnyèioms sukûrë nemaþai vitraþø, altoriø, interjerø, ásijungë á Èikagos lietuviø kultûriná gyvenimà. Nuo 1967 m.
aktyviai dalyvavo dailës parodose. Nuo 1968 m. dëstë Èikagos koledþe, kur 1973 m. jam buvo suteiktas profesoriaus vardas. Anot
tyrinëtojø, ðis periodas buvo ypaè svarbus ðio dailininko kûryboje:
susiformavo originalus jo tapybos stilius, vienijantis konstruktyvizmo, minimalizmo ir optinës dailës elementus, dailininkas ásitvirtino Èikagos moderniojo meno avangarde. Aðtuntajame deðimtmetyje K. Varnelis surengë kelias individualias, didelá pripaþinimà
jam pelniusias kûrybos parodas: 1970 m. – Èikagoje, 1974 m. –
Milvokyje, 1975 m. – Ajovoje. Didþiausio pripaþinimo sulaukë K. Varnelio dekoratyvûs, abstrakcionistiniai, geometrizuotø formø kûriniai, kurie perteikia optinæ trijø matavimø iliuzijà. Anot menotyrininkø, daugelyje dailininko kûriniø ryðki gimtojo þemaièiø kraðto tradicinio liaudies meno ir spalvø átaka.
Kurdamas K. Varnelis neuþmirðdavo ir kito savo pomëgio – kolekcionavimo. Rinko meno vertybes (daugiausia lituanistikà), tikëdamas, kad ateis laikas, kai visa tai jis galës padovanoti laisvai
Lietuvai. 1978 m. jam persikëlus gyventi á Villa Virginia sodybà
Stokbridþe (Masaèiusetsas), Kazio ir Gabrielës Varneliø namai ta-
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po savotiðku muziejumi. Èia galëjai susipaþinti ne tik su nuolat
turtinama dailininko surinkta meno vertybiø ir knygø kolekcija, bet
ir su paties K. Varnelio kûriniais.
Lietuvai atgavus nepriklausomybæ, K. ir G. Varneliai sugráþo gyventi á Lietuvà. Èia jie parsiveþë ir turtingas dailës, knygø kolekcijas, didelá K. Varnelio kûriniø rinkiná ir, padedant Lietuvos kultûros
ministerijai, Lietuvos nacionaliniam muziejui, Vilniaus senamiestyje, restauruotuose buvusios Maþosios gildijos ir Masalskio namuose (Didþioji g. 26) ásteigë muziejø. Jo ákûrëjo valia, ðis muziejus –
pusiau uþdaras. Norint á já patekti, apie vizità reikia ið anksto praneðti
ir dël jo susitarti telefonu – 279 1644 (Vilnius).
Deðinëje – K. Varnelis 2006 m. spalio 12 d. LDM Vilniaus paveikslø
galerijoje per Romo Viesulo kûrybos parodos atidarymà; K. Varnelio
bibliotekos fragmentas; K. Varnelio namo-muziejaus ekspozicijoje
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