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Kiaušinių graviravimas - apie 
tokį neįprastą hobį „Vakaro 
žinioms“ pasakojo Marius 
Bajarūnas. Vyro teigimu, toks 
užsiėmimas jam labai patin-
kantis, nors pats gražiai pieš-
ti ir nemoka. Dailius piešinius 
ant kiaušinių jam padeda 
išgauti trafaretai, o žinių - 
internete platinama vaizdo 
medžiaga.

Nors pasaulyje kiaušinių 
graviravimo menu užsi-
imantys žmonės šiam 

pomėgiui naudoja gana brangią 
profesionalią odontologinę įran-
gą, Marius tikino pradėjęs dirb-
ti su paprasčiausiu įrankių kom-
plektu, įsigytu vienoje Šiaulių 
elektros prekių parduotuvėje.

„Mano investicija buvos vos 
60 Lt, na, o profesionalai nau-
doja įrankius už keliolika tūks-
tančių litų. Kaina, aišku, lemia 
nepalyginamai geresnę darbo 
kokybę ir galimybes padaryti 
gražesnius, tikslesnius darbus. 
Taip pat kaip ir darbo medžia-
gos. Profesionalai naudoja dau-
giausia stručio kiaušinius, kurių 
lukštas neįtikėtinai stiprus, di-
delis plotas ištisiems paveiks-
lams. Deja, Lietuvoje jie labai 
brangūs, internete esu matęs 
skelbimų, kad už vieną kiauši-

nį prašo nuo 50 iki 100 litų. 
Bent jau kol nepradėjau savo 
darbų pardavinėti, tenka pasi-
tenkinti vištos kiaušinių lukštais. 
Kiaušinius vis tiek šeimoje var-
tojame, taigi, lukštai nieko ne-
kainuoja“, - pasakojo neįprastu 
hobiu užsiimantis vyriškis.

Pasak graverio, ne visi kiau-
šinių lukštai tinka darbui. Svar-
bu, kad paviršius būtų kuo 
lygesnis, be „apgamų“. Dažniau-
siai atidžiau apžiūrėjus galima 
pamatyti ir plonesnio lukšto 
„dėmes“.

„Viename gale pragręžiu vos 
matomą skylutę ploniausiu 
turimu antgaliu, kitoje pusėje 
- šiek tiek didesnę, 4-5 mili-
metrų skersmens, pro kurią 
išpučiu visą turinį. Plona van-
dens srovele pripildau pusę 
kiaušinio vandeniu, praskalau-
ju - taip išsipučia dar viena 
plona, nereikalinga vidinė prie 
lukšto prikibusi plėvelė. Ne-
būtina kiaušinio džiovinti, jei 
kiaušinis nenupurškiamas da-
žais“, - apie darbo specifiką 
pasakojo M.Bajarūnas.

Norint, kad kiaušiniai būtų 
ne tik išgraviruoti, bet ir spal-
voti, vaikinas tam naudoja 
purškiamus automobilinius da-
žus. Tiesa, dažant lukštus, pro-
cesas trunka kiek ilgiau nei 

įprastai, nes reikia laukti kelias 
paras, kol dažai nudžius.

Visgi tai ne vienintelis ke-
blumas, su kuriuo tenka susi-
durti šio hobio šalininkui. Jis 
prisipažino, kad nelabai moka 
gražiai piešti, tad pagalbos 
tenka ieškoti internete. Ten 
vaikinas išsirenka paveiksliukus, 
paskui juos paverčia trafaretais, 
kurie padeda jam graviruoti 
kiaušinius.

„Išsirinktą paveiksliuką su-
mažinu iki reikiamo dydžio: 
maksimalus darbinis plotas - 
apie 12x5 cm. Atsispausdinu 
ant popieriaus. „Saulute“ įkerpu 
keletą linijų, kad plokščią pa-
veiksliuką su kuo mažesnėmis 
piešinio paklaidomis ir iškrai-
pymais priklijuočiau prie kiau-
šinio paviršiaus. Klijų reikia 
tepti daugokai - tada priklijuo-
tą popierių galima kelias mili-
metro dalis pratempti“, - pasa-
kojo vyras.

Tačiau graviravimo procesas 
tuo nesibaigia. Toliau M.Baja-
rūnas ant lukšto pasižymi pie-
šinio pagrindines linijas, peiliu-
ku nugramdo priklijuotą po-
pierių. Galiausiai neaštriu pei-
liuku imasi raižymo darbų. 
Abejojantiems, ar kiaušinio 
lukštas atlaiko raižymo įrankių 
stiprumą, M.Bajarūnas tikina, 
kad pats nesitikėjo, jog kiauši-
nio lukštas gali būti toks stiprus.

Vyro teigimu, tobulinti įgū-
džius graviruojant - sudėtinga. 
Bet ne todėl, kad šis procesas 
reikalautų gana nemažai laiko, 
bet todėl, kad Lietuvoje nėra 
tam reikalingos technikos. Kar-
tais tam tikrų įrankių galima 
įsigyti juvelyrinėse ar medici-
nos reikmenų parduotuvėse. 
M.Bajarūnas džiaugiasi turįs 
draugę odontologę, kuri karts 
nuo karto jam padovanoja 
darbe nudilusius ir nebereika-
lingus įrankius, kurie raižytojui 
puikiai praverčia.
 
Parengė Laura BAGDŽIŪNAITĖ

Pomėgis reikalavo stručių, 
bet tiko ir vištos

dovų rūmų direktoriaus pava-
duotoja dr. Jolanta Karpavičienė.

Neįkainojami gobelenai

Praėjusią savaitę į Valdovų rūmus 
iš Krokuvos ir Varšuvos karališ-
kųjų pilių atkeliavo neįkainojami 
XVI a. gobelenai.

„Tai vienas seniausių, santyki-
nai ankstyvas, gobelenas „Dan-
gaus Altoriaus legenda“ (frag-
mentas). 1520 metais išaustas 
Briuselyje ir priklausęs kunigaikš-
čiams Radviloms. Varšuvos ka-
rališkoji pilis šį gobeleną leido 
kelis mėnesius eksponuoti Val-
dovų rūmuose“, - sakė J.Karpa-
vičienė.

Tiesa, pasak jos, šį gobeleną 
Lenkijos aukcione bandė įsigyti 
mūsų šalis, tačiau nepavyko. Pa-
gal lenkų įstatymus, istorinių 
vertybių negalima išvežti į už-
sienį.

Antrasis iš Lenkijos atkeliavęs 
gobelenas - su Lenkijos bei Lie-
tuvos herbais ir Cereros figūra 
buvo užsakytas ir priklausė Len-
kijos karaliui ir Lietuvos didžia-
jam kunigaikščiui Žygimantui 
Augustui. Žygimantas Augustas 
užsisakė tokią 160 gobelenų 
kolekciją. Gobelenai šildė šaltas 
rūmų menes, jas puošdavo, svar-
biausia - skleidė informaciją.

„Yra žinoma, kad Žygimantas 

Augustas liepė sunaikinti doku-
mentus, kiek jo užsakyta gobe-
lenų kolekcija kainavo, nes aki-
vaizdžiai buvo sumokėta didžiu-
lė suma. Ji galėjo kainuoti tiek, 
kiek vienų metų karo kampanija 
su Rusija“, - teigė J.Karpavičienė.

Kai, valdovų manymu, gobe-
lenai nusidėvėdavo ar ateidavo 
kitos „mados“, jais buvo aptrau-
kiamos kėdės.

Jėgų negailėta

Valdovų rūmų atidaryme daly-
vaus Varšuvos karališkosios pilies 
direktorius prof. Andrejus Roter-
mundas, kuris pats daugybę 
metų dalyvavo atkuriant Varšu-
vos karališkąją pilį, atidarymo 
metu jis ir kalbės, ką atkurti 
istoriniai objektai reiškia istorinei, 
kultūrinei savimonei, tiek len-
kams, tiek lietuviams.

Specialistai dirbo negailėdami 
jėgų, kad Valdovų rūmų ekspo-
zicijos būtų užpildytos.

Lietuvos Dailės muziejaus spe-
cialistai, konsultuodamiesi su 
užsienio ekspertais, jau prieš 10 
metų pradėjo formuoti koncep-
ciją, kokios ekspozicijos atsivers 
lankytojams - kad bus archeo-
loginė ekspozicija, pristatanti 
rūmų raidą ir atkurtieji interjerai, 
kurie pristato rūmų raidą gotikos, 
renesanso ir baroko laikotarpiais.

Mokslinių tyrimų centro vedėjas 
Gintautas Striška neskaičiavo va-
landų, praleistų prikeliant 
Valdovų rūmus

Šis radinys - lėkštė - netrukus turėtų keliauti į parodą Portugalijoje. Portugalų moks-
lininkai jau leidžia sau manyti, kad Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė buvo šiauriausias 
portugalų kultūros pėdsakų taškas.

Viduramžių Lietuvoje buvo labai 
populiarus žaidimas kvirkatas

Valdovų rūmų didžioji salė dienos metu 
veiks kaip muziejus, o vakare bus pritaikoma 

pirmininkavimo ES Tarybai renginiams

Taip atrodė XVI a. kanalizacijos sistema

Lankytojų akį trauks įspūdinga 
ginklų ir šarvų kolekcija
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Šis XVI a. renesansinis sostas įsigytas aukcione iš Pietų Pancūzijos, Burgundijos kunigaikščio. Ant sienos - antra-
sis iš Lenkijos atkeliavęs gobelenas, kuris priklausė Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Žygimantui Augustui.

Itin vertingas 1520 m. 
Briuselyje austas gobe-
lenas „Dangaus Altoriaus 
legenda“ (fragmentas), 
priklausęs kunigaikš-
čiams Radviloms

Pagaliau visiems, neabejin-
giems savo šalies istorijai ir 
vertybėms, atsiveria Valdovų 
rūmai. Jau rytoj, liepos 6-ąją, 
14 val., įvyks Valdovų rūmų 
atidarymo iškilmės, kurios vai-
nikuos Valstybės dieną - Lie-
tuvos karaliaus Mindaugo ka-
rūnavimą.
Edita ČEPELYTĖ 
zinios@vakarozinios.lt

Atidarymo iškilmės

Šeštadienio renginys vyks 
Valdovų rūmų Didžiajame 
kieme, į jį galės patekti as-

menys, turintys kvietimus.
Renginio svečius džiugins vi-

zualinė, muzikinė, literatūrinė, 
koncertinė programa, ji bus tie-
siogiai transliuojama per Lietu-
vos nacionalinę televiziją.

Vakare Didžiajame kieme vyks 
iškilmingas teatralizuotas kon-
certas „Opera atsiveria Valdovų 
rūmuose“. Kodėl opera? Valdovų 
rūmuose Lietuvos didžiojo ku-
nigaikščio Vladislovo Vazos ir 
Lenkijos karaliaus pavedimu 
1636 m. rugsėjo 4-ąją buvo pa-
statyta opera „Elenos pagrobi-
mas“. Tai net dešimtmečiu anks-
čiau nei Paryžiuje ar Londone!

Sekmadienį, liepos 7-ąją, nuo 
11 val. Valdovų rūmų Didžiajame 

kieme lankytojai galės susipa-
žinti su atvira edukacine ir kul-
tūrine erdve „Salvete“ („Sveiki 
atvykę“), vyks improvizuotos 
ekskursijos. Ir jos bus nemoka-
mos.

Įspūdinga ginklų kolekcija

Pirmajame Valdovų rūmų aukš-
te eksponuojami archeologiniai 
radiniai. Tiesa, pasak muziejinin-
kės-komunikacijos koordinatorės 
Ramunės Hazir, kol kas jų eks-
ponuojama tik 1 procentas. Iš 
viso rasta 300 tūkst. radinių ir 
tik apie 10 tūkst. jų yra restau-
ruota.

Antrajame ir trečiajame aukš-
tuose puikuojasi įspūdinga gin-
klų kolekcija, kurią Dailės mu-
ziejus jau pradėjo rinkti prieš 10 
metų.

„Norėdamas patekti pas val-
dovą, gotikinėje sargybinėje 
kiekvienas svečias buvo patikri-
namas. Šioje salėje eksponuoja-
ma įvairių ginklų, šarvų, graviū-
rų, kuriuose vaizduojami Lietu-
vos didikai su militariniu pavel-
du. Lankytojai suvoks, kaip 
funkcionavo patys rūmai. Tai XVI-
XVII a. eksponatai, įsigyti aukcio-
nuose, muziejuose, užsienio 
valstybėse, taip pat dovanoti 
arba deponuoti“, - pasakojo Val-

Valdovų rūmų vertybes jau gali išvysti visi
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