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„Paveikslas turi skambėti 
ir skleisti geras emocijas“, – 
savo kūrybinę nuostatą at-
skleidžia dailininkas, techni-
kos mokslų daktaras Jonas 
Butkevičius, ryškiaspalvių, 
veržlaus potėpio paveikslų 
autorius. Panaši ir jo tėvo, 
ilgamečio geležinkelininko 
Prano Butkevičiaus (1920–
1994) tapyba. Kėdainių 
Janinos Monkutės-Marks 
muziejuje-galerijoje veikia 
abiejų – tėvo ir sūnaus – kū-
rinių paroda „Nuo Šušvės 
iki Amazonės“.  
Abu keliauninkai 

P. Butkevičiaus kūrybinis 
kelias prasidėjo prie Šušvės upės 
ganant gyvulius, o vėliau driekė-
si tik Tėvynėje. Jo sūnų Joną pa-
žinimo troškulys nuginė į daugy-
bę pasaulio šalių, tarp jų – į Peru, 
kur per džiungles teka Amazonė. 
Ji atiteka ir į Jono paveikslus.  

Ilgametis Vilniaus Gedimino 
technikos universiteto dėstytojas 
prof. dr. J. Butkevičius kelionių 
aistrą ir žvilgsnį į aplinką, atsi-
spindintį kūryboje, paveldėjo iš 
tėvo. Ir vienas, ir kitas kartu arba 
atskirai išmaišė Lietuvą pėsčio-
mis, automobiliu, baidarėmis.  

P. Butkevičiaus svarbiausias 
tikslas keliaujant po gimtąją šalį 
buvo semtis įspūdžių gamtoje, ją 
stebėti bei pieštuku ar anglimi 
užfiksuoti senuosius stogastul-
pius, koplytstulpius, koplytėles, 
kryžius, kitus liaudies meno pa-
vyzdžius, bažnyčias, malūnus. 
Sūnus apie tėvą 

„Tėtė gimė ir užaugo neto-
li Josvainių esančiame Angirių 
kaime, Kėdainių valsčiuje. Eida-
mas ganyti karvių, pasiimdavo 
kartoną, pieštuką ir piešdavo sė-
dėdamas prie Šušvės. Prieš karą 
pėsčias nuėjo į Kauną ir įstojo į 
Meno mokyklą. Po dvejų metų 
dėl lėšų stygiaus studijas metė ir 
dirbo geležinkelyje budėtoju. Su 
šeima 1957 m. persikėlė gyventi 
į Vilnių. Baigęs aukštesniuo-
sius geležinkelininkų kursus, 
30 metų dirbo inžinieriumi dis-
pečeriu. Išėjęs 1975 m. į pensi-
ją, apsigyveno žmonos Janinos, 

Žaižaruoja gyvenimo džiaugsmas  

mano mamos, gimtinėje Dumsių 
kaime, Šveicarijos seniūnijoje, 
Jonavos rajone. Sodino bulves, 
nevengė kitų ūkio darbų, bet 
labiausiai paniro į kūrybą. Čia 
ne tik daug tapė. Pradėjo drož-
ti iš medžio bareljefus, kryžius, 
stogastulpius, rūpintojėlius bei 
kitas skulptūras. Išdrožė Lietu-
vos kunigaikščių bareljefų. Jo 
sukurtų medžio paminklų yra 
kapinėse. Rukloje stovi tėtės 
drožtas kryžius, skirtas Lietuvos 
sąjūdžiui atminti. Tėtė su mama 
sodybą pavertė parku-muzieju-
mi. Ant sienų daug jo paveikslų, 
o parke – medžio darbų, – pasa-
koja J. Butkevičius. – Tėtė labai 
mėgo gamtą. Visi jo paveikslai – 
peizažai arba natiurmortai. Tėtė 
sakydavo gamtoje ieškąs spalvų 
fejerijos (efekto) ir sąskambio. 
Jis savo tapybos stilių apibūdino 
kaip ekspresyvų abstrakcioniz-
mą, gimstantį iš gamtos – ne iš 
abstrakčių sąvokų. Tėvo kūry-
boje atsispindi jo gilūs dvasiniai 
klodai: intelektualumas, išpru-
simas, gamtos suvokimas. Jo 
tapyba išsiskiria spalvingumu, 
optimizmu – jam pačiam bū-
dingomis savybėmis. Rupi pa-
veikslų faktūra, grynos spalvos, 
drąsus ir laisvas potėpis byloja 
apie jo tvirtą kūrybinę prigim-
tį. Tapyboje tėvas ekspresyvus, 
žaižaruojantis, kartu – subtilus. 

Mintis savo paveikslams kaup-
davo gamtoje, vėliau jas, abstra-
huotas, išliedavo ant drobės. Jo 
medžio darbai persmelkti vitališ-
kumo, gilaus Lietuvos istorijos ir 
liaudies meno suvokimo. Tėvo 
mene užkoduota būties paslaptis 
ir spindi gyvenimo džiaugsmas. 
Jo kūrinių yra privačiose kolek-
cijose Lietuvoje, Lenkijoje, Suo-
mijoje, Švedijoje.“   
Laukiniai – nesugadinti 
dailės mokslų 

J. Butkevičius savo ir tėvo ta-
pybą priskiria fovizmui – Pran-
cūzijoje XX a. pradžioje atsira-
dusiai dailės krypčiai: „Abu esa-
me laukiniai – nesugadinti dailės 
mokslų. Fovizmo pradžioje jų 
atstovų paveikslai buvo išmesti 
iš Paryžiaus parodos, o autoriai 
apšaukti laukiniais. Neilgai tru-
kus už jų kūrinius negailėta di-
delių pinigų.“ 

J. Butkevičius, apibūdinda-
mas savo ir tėvo tapybą, tęsia: 
„Abu  perėmėme ir Antano Gu-
daičio, kitų „arsininkų“ tradiciją. 
Lietuviškos ARS dailės krypties 
atstovai rėmėsi liaudies menu. 
Įsisavinti tapybos techniką man 
ir tėtei padėjo profesorius Val-
das Karatajus, jis buvo vedęs 
mano mamos pusseserę.“ 

J. Butkevičius džiaugiasi ke-
lionių laisve – viena iš Lietuvos 

atkurtos nepriklausomybės do-
vanų. „Aplankiau daugiau nei 
70 šalių, pabuvojau penkiuose 
žemynuose, užkopiau į Kiliman-
džarą, Monblaną, kitų kalnų vir-
šūnes. Ypač domina senų civili-
zacijų, egzotiškos šalys. Tuo tur-
būt užsikrėčiau, kai tėvas mane, 
aštuonmetį, nusivedė į „Kro-
nikos“ kino teatrą Kaune. Man 
tada didžiulį įspūdį padarė ekra-
ne pamatytos Amazonės džiun-
glės. Daug pasaulio grožio ma-
čiau, vis dėlto gražiausia šalis – 
Lietuva. Čia labai graži gamta, 
gausūs ir turtingi kultūriniai, pa-
vyzdžiui, liaudies meno, archi-
tektūros klodai, – teigia J. But-
kevičius, neslėpdamas skausmo 
dėl masiškai kertamų miškų: – 

Tai Lietuvos skaudulys! Bai-
su! Deja, su nepriklausomybe 
atplaukė ir negerovių... Beje, ir 
džiungles labai kerta. Užtai ir ta-
pau – tapyba turi būti atsvara ne-
gerovėms. Aš savo mišką Švei-
carijos seniūnijoje tvarkau, va-
lau, tačiau nekertu, nors manęs 
prašo medieną parduoti. Nerimą 
dėl niokojamos gamtos pertei-
kiau paveiksle „Ar išsaugosime 
žalią planetą?“
Perteikia emocijas 

Pašnekovas teigia siužetus 
paveikslams imąs kaip ir tėvas – 
iš gamtos: „Juos ant drobės per-
teikiu susintetinęs – perleidęs 
per savo suvokimą.“ 

Paroda „Nuo Šušvės iki Ama-
zonės“ veiks iki birželio 14 d. 
Joje rodomi J. Butkevičiaus ta-
pyti paveikslai ir dalis jo tėvo P. 
Butkevičiaus kūrinių – paveiks-
lai, medžio bareljefai. 

„Pranas buvo apsišvietęs, ge-
rai išstudijavęs dailę, tad labai 
organiškai peržengė ribą nuo 
gamtos kopijavimo iki sinteza-
vimo. Jo profesionalumas abso-
liučiai laisvas – gauna impulsą ir 
improvizuoja. Jis tarsi žaisdamas 
kūrė – tai jo gyvenimas“, – apie 
P. Butkevičiaus kūrybą yra sakęs 
tapytojas prof. V. Karatajus. 

„Jono darbai skamba fovis-
tiniu ryškumu. Riebi dažų fak-
tūra, dinamika perteikia kūrėjo 
emocijas. Jonas taip džiaugiasi 
gyvenimo spalvomis, kad, pa-
sitelkęs visą savo gyvenimišką 
patirtį, išsilavinimą, leidžiasi į 
solinę improvizaciją, pasineria 
į pulsuojantį svingo ritmą“, – 
J. Butkevičiaus kūrybą įvertina 
tapytoja Ilona Žvinakienė. 

P. Butkevičius prie paties sukurto kryžiaus. 
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J. Butkevičius su savo tapytu „Fovistiniu paveikslu“.


