Kęstutis ŠAPOKA

Neabejotina lietuvių
tradicijos dalis
Vladislovo Žiliaus (1939–2012)
kūryba ir likimas

G

alerija Kunstkamera atidarė nedidelę dailininko Vladislovo Žiliaus kūrybos parodą „Švytėjimai“, kurioje pristatė aštuntojo–dešimtojo dešimtmečių abstrakcijas.
Vladislovas Žilius gimė 1939 m. gegužės 13 d.
Varsneliuose, Šilalės apskrityje. Mokėsi Telšių dailės
mokykloje, 1964 m. Lietuvos dailės institute baigė
grafikos studijas. 1965 m. dėstė piešimą M. K. Čiurlionio meno mokykloje, 1972 m. – Vilniaus inžineriniame statybos institute. Vėliau dirbo leidyklos Vaga
Meno leidinių redakcijos vedėju, leidyklos Mintis
vyr. dailininku. Sukūrė estampų (ciklai „Vilniaus
legendos“, „Taikinys“), ekslibrisų, piešinių, tapybos
kompozicijų. Iliustravo knygas, apipavidalino kino
filmą „Jausmai“. 1964–1976 m. dalyvavo grafikos
parodose Lietuvoje ir užsienyje (tarptautinėse bienalėse Malborke, Krokuvoje, Barselonoje). 1965, 1966,
1970, 1974 m. Vilniuje surengė individualias parodas, tarp jų – neoficialų tapybos pristatymą.
Žilius priskirtinas prie neeilinių Lietuvos dailės istorijos figūrų. Talentingas knygų iliustruotojas, kaip
ir vyresnieji kolegos (Algirdas Steponavičius, Birutė
Žilytė, Vincas Kisarauskas, Saulė Kisarauskienė ir
kt.), pasukęs dekoratyvaus modernizmo keliu, sulaukė aršios sovietinio režimo reakcijos. 1974 m. Žilius
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buvo apkaltintas formalizmu ir išmestas iš Lietuvos
dailininkų sąjungos.
Ko gero, taip atsitiko visų pirma todėl, kad nesitenkindamas „per siaura“ knygų iliustravimo sritimi, dailininkas nusprendė panašius „dekoratyvaus formalizmo“
principus perkelti į „laisvąją“ kūrybą, t. y. pritaikyti tapybai. Nereikėtų pamiršti, kad pats cechinės priklausomybės ribų peržengimas anuomet laikytas nepriimtinu,
antra – formalizmas tapybos srityje, kuri buvo labiausiai
privilegijuota ir, žinoma, akyliausiai prižiūrima cenzorių,
reiškė labai jau įžūlų išsišokimą. Trečia, Žiliaus formalizmas neturėjo nieko bendra net ir su tuometiniu „tyliojo
modernizmo“ tapybos ekspresionizmu, tiek figūriniu,
tiek abstrakčiu. Net neoficialiosios dailės kontekste jo
tapyba atrodė pernelyg abstrakti, nepersisunkusi tapybiniais arsininkų skauduliais, pernelyg „popsinė“ ir net
„kičinė“ neigiama šio žodžio prasme…
Parodoje eksponuojamas vienas dar Lietuvoje
sukurtas kūrinys, 1967–1969 m. nutapyta opartinė kompozicija, su „postprodukcijos“ elementais –
juostelėmis supjaustytomis Rimanto Dichavičiaus
fotografijomis, suklijuotomis į naujus darinius ir
įkomponuotomis drobėje. (At)vaizdavimo, „koloristinis“ sluoksnis redukuotas iki minimumo, išryškinant plotmę, artimesnę popmenui.
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Vladislovas Žilius. Be pavadinimo. 1967-1969. Drobė, tempera; 142 x 131
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Svarbus niuansas, kad Žilius iš knygų iliustravimo
perkėlė į tapybą ne tik dekoratyvumą, architektoniką,
tačiau sugebėjo „taikomąjį“ jos aspektą, arba teksto ir
vaizdo santykį, kokybiškai paversti savita „konceptų
plastika“. Jo tapybos kūrinių, kad ir kokie dekoratyvūs
jie atrodytų iš pirmo žvilgsnio, negalima vadinti tiesiog išdidintomis „iliustracijomis“. Tai ypač akivaizdu, žiūrint ne į paveikslų reprodukcijas, o tada, kai
bendrauji su jais tiesiogiai.
Subtilų tapytojo skonį atskleidžia tiek spalvos (nors
jos kildintinos ne iš lietuvių kolorizmo, bet iš estetikos, būdingos 7–8 dešimtmečių knygų grafikai), tiek
„tapybinis paviršius“. Atidžiau įsižiūrėjus į Žiliaus
amerikietiškojo periodo paveikslus, stebina daugiasluoksnis ir netgi (saikingai) ekspresyvus tapymo būdas. Taigi, jis ne „spalvina“ tam tikrus plotus, ko būtų
galima tikėtis iš tapančio grafiko, bet juos ištapo, nutapo. Sąmoningai pasirinkęs apribotą spalvų gamą,
teptuku vieną ant kito kloja beveik identiškus tonus,
spalvas, todėl iš tolo jo drobės primena atspaudus.
Bet, kai žvelgiame iš arčiau, atsiskleidžia „minkšti“,
turtingi, „gestiškai“ ištapyti drobių plotai.
Sovietmečiu Žilių ypač išgarsino jo laiškas Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto pirmajam
sekretoriui Petrui Griškevičiui. Dailininkas atvirai
pasisakė prieš laisvę varžantį socialistinio realizmo
principą ir prieš sovietinį melą apskritai, rašė, kad
nebegali toliau gyventi šio režimo diktuojamomis
sąlygomis, todėl reikalavo, kad jam būtų leista emigruoti. Šis laiškas 1976 m. buvo paskelbtas pogrindiniame leidinyje Lietuvos Katalikų bažnyčios kronika,
išplatintas užsienyje, sulaukė rezonanso JAV lietuvių
spaudoje. Tais pačiais metais Žiliui ir jo žmonai Idai,
turinčiai giminių JAV, leista išvykti.
Jis, ko gero, vienintelis profesionalus „oficialusis“
dailininkas, sulaukęs net tikrų pogrindžio rezistentų
šiokio tokio dėmesio ir pritarimo, nors jie nelabai mėgo
„kūrybinę inteligentiją“, gudriai užsisklendusią „vidinės
estetinės rezistencijos“ kiaute, ne itin ja pasitikėjo.
„Kovo 7 d. Iš J. Tumelio sužinojęs, kad Žiliai pagaliau vyksta į JAV, nuėjau jų išlydėti, nors manęs
ir nekvietė. […] Išlydėti juos norėjau. Tegul papa48

sakoja Amerikoje, kad nors vienas rezistentas juos
palydėjo į užsienį. Lydinčiųjų buvome tik trys vyrai
ir trigubai daugiau moterų. […] Ar ten jis ras savo
laimę? Vladas – ne politikas, tad pritaps prie naujų
žmonių ir sąlygų. […] Vladas Žilius – fiziškai labai
silpnas žmogus. Bet kovo 6 d. Vatikano radijas skaitė
labai gerą jo pareiškimą apie padėtį Lietuvoje. Tai
daug geresnis politinis dokumentas negu J. Jurašo
1974 m. gruodžio pabaigoje. Žiliaus pareiškimas Lietuvoje likusiems jo draugams padarė didelį įspūdį.
Tačiau kodėl niekas jų neatėjo palydėti Žiliaus į tolimą kelionę? Baimė – baisus mūsų priešas“1, – rašė
Antanas Terleckas.
Atsidūrusi Amerikoje, Žilių šeima gal ir neklestėjo,
bet eiti vargo keliais irgi neteko. Žilius kurį laiką dirbo
tarptautinėje reklamos dizaino studijoje, o laisvalaikiu tapė. Tik netekęs žmonos Idos, Vladislovas, pasak
jį pažinojusių žmonių, tarsi palūžo.
Emigracijoje Žilius toliau plėtojo dar Lietuvoje pradėtą abstrakčią, dekoratyvią tapybą, nevengdamas ir
sintetinių spalvų – sidabrinės, auksinės, fluorescencinės, pabrėždamas tiek istoriškai „sakralų“ jų krūvį,
tiek ir kičines potekstes. Nuolatos eksperimentavo su
naujomis medžiagomis, atlikimo technikomis – kūrė
medžio skulptūras, tapė ant lentų, sintetinio stiklo.
Lietuvai atgavus nepriklausomybę, surengė Vilniuje keletą reikšmingesnių parodų, retrospektyviai buvo
įtrauktas į „tyliųjų modernistų“ gretas, 1997 m. Elonos Lubytės surengtoje rezonansinėje parodoje „Tylusis modernizmas Lietuvoje. 1962–1982“.
Prieš beveik keturis dešimtmečius Vladislovo Žiliaus kūryba gal ir galėjo atrodyti keistai „svetima“,
prasilenkianti su lietuvių tapybos tradicija, tačiau
šiandien liežuvis neapsiverstų vadinti ją „popsine“,
„kičine“ ar formaliai klijuoti „išeivijos dailės“ etiketę.
Žiliaus kūryba neabejotinai yra lietuvių tradicijos dalis, sakyčiau, viena įdomesnių jos atšakų.
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