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TamoSaiiiq galerii a,,Zidiny s"

2003 m. birZelio 19 d. Vilniaus sena-
miestyje, Dominikonq g. 15/1., duris at-
ver6 Anastaziios ir Antano Tamo5aidiu
galerija,,lidinys". ISsipilde Lietuvos tra-
dicines tekstilds patriarcho, tautiniq dra-
buLits, tyrinejimq pradininko Antano Ta-
moSaidio (g. 1906) svajond po gyvenimo
klajoniq sugriZti i tevyng ir isteigti gale-
rij4, kurioje bitq eksponuojami jo dar tar-
pukario Lietuvoje surinkti liaudies audi-
niq ir drabuLir4 rinkiniai, asmeniniai ir
veliones Zmonos Anastazijos Tamodaitie-
nes (1910-1991) gobelenai, ri5tiniai kili-
mai, tapybos ir grafikos kiriniai.

I gimtaja Sali A. TamoSaitis visam lai-
kui sugriZo 2000 m. Dar prieS tai brandi-
no galerijos iktrrimo ideja. 1993 m. vasa-
14, po 49 metq priverstines emigracijos
pirmE kartq aplankqs Lietuv4, viedai pa-
reiSke, kad ketina dovanoti tevynei tar-
pukariu sukauptus tautodailds rinkinius
ir savo bei Zmonos Anastazijos kiirinius.
Lietuvos nacionaliniam muziejui tada
iteik6 verting4 lietuviSkU juostq rinkini.
TamoSaidiq galerijos ikiirimo idej4 pare-
me Vilniaus dailes akademija, kuriai da-
bar priklauso ,,Zidinys". [iengiant eks-
pozicij4, daug prisidejo galerijos vedeja
A. TamoSaitienes dukteredia Laimute Lu-
koievidien6, galerijos darbuotoja Ramute
Racifltd, architekte GraLina Pajarskaite.
jos ne vienerius metus svarste galerijos
koncepcij4, pagrindiniq eksponatq atran-
kos kriterijus ir jq i5desfymo tvark4. Dar
iki oficialaus galerijos atidarymo buvo su-
darytos galimybes dia dirbti Vilniaus dai-
l6s akademijos ir kitq auk5hajq mokyklq
studentams, menotyrininkams, visiems
besigilinantiems i tautines kulturos pro-
blemas. Ne vien4 valand4 dia praleido
menotyrininkd Terese jurkuviene, reng-

dama tautiniq drabuZiq kolekcij4 Pasau-
linei lietuviq dainq Sventei.

K4 galima pamatyti galerijoje ,,Ziai-
nys"? Itin vertinga rinkiniq dalis - net
XVIII a, pabaig4 - XIX a. siekiantys lietu-
viq liaudies audiniai (lovatiesds, rank-
Sluosdiai, staltiesds), jq fragmentai ir dra-
buLiai (prijuostes, sijonai, nuometai,
marSkiniai, liemenes, skaros), netgi i5tisi
aprangos komplektai, kuriuos A. Tamo-
Saitis surinko Lietuvos kaimuose tuo me-
tu, kai tautiniq drabuZiq dev6jimo mada
buvo benunykstanti ir padiq drabuLils,dar
buvo galima gausiai aptikti sodiediq
spintose, skryniose. Ne kiekvienas Lietu-
vos muziejus gali pasigirti tokia gausia,
net keliq Simtq vienetq, audiniq ir dra-
buLfu, kolekcija. Muziejininkd Dalia Ber-
notaitd-Bieliauskiene apskaidiavo, kad
tarp aprangos elementq gausiausi4 dali
rinkinyje sudaro ivairiq etnografiniq
vietoviq prijuostes: dzrikiq - 80, suval-
kiediq - per 50, zanavykiq - per 40, iemai-
diq - 30, aukitaidiq - 8. Sijonq priskaidiuo-
jama iki 22 (tarp JU - i1ir't reti treji Zemaidiq
skersadryZiai apatiniai sijonai), net 27
mar5kiniai (yra ir retai muziejuose pasi-
taikantys klaipedietiSki). Be to, dedimtys
drobuliq, nuometq, kepurdliq, liemeniq,
skarq skarq skareliq rankSluosdiq pinikq.

Nuolatineje ekspozicijoje yra paties ga-
lerijos ikurejo A. Tamo5aidio tapybos ir
grafikos kuriniai, kuriq tematika ir me-
nine forma labai lietuviSka, iSaugusi i5
tautinir4 5aknq. Kartu rodomi ekspresy-
vus, ryikiaspalviai A. Tamo5aitienes go-
belenai, riStiniai kilimai, tapybos darbai.
Visq akis traukia ant autentiSko, dar
prieSkaryje pagal A. TamoSaidio projekt4
AZuolq Bndoje iSausto riStinio kilimo
stovintys manekenai, aprengti ivairiq
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etnografiniq sridiq tautiniais drabuZiais,
iremintos fotografijos, iliustruojandios pa-
grindinius Tamo5aidiq gyvenimo etapus
nepriklausomoje Lietuvoje ir emigracijo-
je - Austrijoje, Vokietijoje, Kanadoje. Ga-
lerijoje veikia 2000 tomq meno knygq bib-
lioteka, kurioje gausu ivairiq Saliq
literaturos apie rankdarbius, liaudies ir
profesionalqji darb4.I5 XX a. 3-4-ojo de-
Simtmedio leidiniq ivairiomis kalbonrtis
galima atsekti, koki4 literatiirE skaite palts
bibliotekos savininkas, rengdamas dailiq-
jq amatq gaivinimo modeli, kuriq uZsie-
nio Saliq patird planavo idiegti Lietuvo-
ie. Dabar A. TamoSaidiui svarbu. kad

TYRINTJIMIJ PRoJEKTAI IR PRoGRAMos

galerijoje virtq darbas: veiktq audimo ir
kitq dailiqjq amatq kursai, butq pletoja-
mi edukaciniai projektai jaunimui. Nese-
niai ,,Zidiny1e" isikflre tautiniq drabuli,4
specialistes dr. Vidos Kulikauskienes va-
dovaujama audejq grupe ,,Tautinis
kostiumas", audlianti tautinius drabu-
Zius ir studijuojanti dia saugomus
rinkinius. A. ir A. TamoSaidiq galerijos
,,Zidinys" durys atviros tautodai'ies fyri-
netojams, menotyrininkams, studentams
ir visiems, kurie domisi lietuviq kultlros
paveldu, kam svarbu susipaZinti su
unikalia lietuvybes puoselejimo veikla
emigracijoje 
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