
Apie respublikinį moksleivių piešinių konkursą „fabula*22“ 

Esu tos nuomonės, kad rengiant konkursą ir kviečiant jo vertintojų komisiją labai svarbu 

įvardinti, kas taria lemiamą žodį, atrenkant geriausią iš geriausių. Kūrėjui visada malonu ir 

naudinga pasitikrinti, kokio lygio specialistai vertina tavo kūrybą, skiria tau dėmesio, išsako 

savo pastabas, patarimus. Man, kaip konkurso organizatorei, taip pat labai svarbu, kokius 

žmones pavyks sudominti savo idėja, kas sutiks bendradarbiauti. Tai yra neįkainuojama 

patirtis ir mokykla. Dėkoju visiems, kurie dalyvavo pirmame respublikiniame moksleivių 

piešinio ant sienos konkurse „fabula*22“. 

Pristatau vieną iš konkurso „fabula*22“ komisijos narių. 

 ANTANAS DUBRA 

Jaunojo menininko kategorijoje „Auksiniu scenos kryžiumi“ apdovanotas Antanas Dubra yra 

kino (animacijos) ir teatro dailininkas – kuria scenografijas Vilniaus teatre „Lėlė“, piešia 

plakatus, iliustruoja knygas, rengia parodas. Ant Vilniaus ir kitų miestų sienų galima išvysti 

jo pieštus grafičius, mat gatvės kultūra, kaip ir dalyvavimas gatvės meno projektuose, 

festivaliuose, yra neatsiejama menininko dalis. Tarp besidominčiųjų gatvės menu Antanas yra 

žinomas Stryts pseudonimu.  

Keli epizodai iš interviu su jaunuoju kūrėju (visą straipsnį galima rasti 

https://neakivaizdinisvilnius.lt/straipsniai/multimenininkas-arba-apie-pauksti-be-galvos/ ). 

Kaip pradėjai piešti ant sienų?  

Dabar, kai pagalvoju, mane paveikė vienas filmas. Buvau kokių dešimties, kai pamačiau prancūzų 

„La Haine“ („Neapykanta“, rež. Mathieu Kassovitzius – aut. past.) apie Paryžiaus priemiesčius ir 

jame besitrinantį jaunimą. Filmo garso takelyje skambėjo daug hiphopo. Tada tikrai nesupratau, apie 

ką tas filmas, bet kažkas jame buvo man labai artima ir būtent nuo tada aš norėjau būti gatvės kultūros 

dalimi. O kadangi piešiau nuo šešerių, grafitis kaip vienas iš keturių hiphopo elementų buvo natūralus 

pasirinkimas. Gatvės kultūra, gatvės menas turėjo daug įtakos visai tolesnei mano veiklai. 

Kokie tavo piešiniai pačiam įdomiausi, sulaukę didžiausio rezonanso iš aplinkos? Ir kur gatvėje 

galima pamatyti tavo piešinių? 

Dabartinio MO muziejaus vietoje stovėjęs „Lietuvos“ kino teatras, dėl kurio virė aršūs ginčai – griauti 

ar negriauti, – vieną rytą pasitiko su užrašu „Lietuva visiems“ (2008 m.). Mano bakalaurinis darbas 

buvo matomas įvažiuojant į Vilniaus autobusų stotį – atsispyriau nuo jau buvusio užrašo „Sveiki 

https://neakivaizdinisvilnius.lt/straipsniai/multimenininkas-arba-apie-pauksti-be-galvos/


atvykę į Vilnių“ ir apipyniau jį iliustracijomis, o pasitikimo užrašas buvo modifikuotas į „Sveiki 

atvykę į Vilnių tokį, koks jis yra“ (2011 m.).  

 

Antano Dubros kūrinys –„Sveiki atvykę į Vilnių“. Vilnius 

Vienu etapu piešiau gyvūnus – buvo „stryt animals“ tema. Ant Jokūbo ligoninės buvau nupiešęs tokį 

didelį šunį, kurio dabar nebėra, kaip ir tos ligoninės, bet šitą darbą pastebėjo ir grafičiais nesidomintys 

žmonės. Matyt, gyvūnai mieste – labai natūrali, pagavi tema. Vienas iš „Menų spaustuvės“ kiemo 

pastatų yra mano apipieštas, taip pat kino teatro „Pasaka“ įėjimas. Iki gyvūnų buvo kaukolių tema – 

matau, kad dar kai kur mieste jų yra likusių. 

  

Antanas Dubra.  



 

Antano Dubros kūrinys – Jokūbo ligoninės siena. Vilnius. 

 

Antano Dubros kūrinys – kino teatro „Pasaka“ įėjimas. Vilnius. 

 

Ar tebepieši ant sienų?  



Taip, bet jau kitaip – dabar mane samdo tai daryti. Neseniai dirbau su Kauno literatūros muziejumi – 

piešiau pano cenzūros tema. Turiu naują sumanymą – piešti ant sienų iš kokio nors personažo 

perspektyvos.“ 

 

Antano Dubros kūrinys „Menų spaustuvės“ kieme. Vilnius  

Legendinė frazė, kuria į Rusijos karinio laivo ataką atsiliepė Ukrainos pasieniečiai Gyvačių saloje, 

įamžinta po Geležinio Vilko gatvės tiltu per Nerį. Čia dirbo Lietuvos grafiti piešėjai, kurie norėjo 

išreikšti savo pyktį ir susirūpinimą dėl karo Ukrainoje. Antanas Dubra yra vienas autorių. 

 

Lietuvos grafiti piešėjai ir Antanas Dubra, Vilnius 



Kalbėdama apie fabulos*22 konkursą, paklausiau Antano, ką jis mano apie Lietuvos moksleivius, 

jų nuotaikas, būsenas. Menininkas atsakė: „Tegul šis konkursas paskatina jaunimą eksperimentuoti, 

bandyti, nėra viskas taip baisu, kaip atrodo. O gal ir kokį workshop,ą tada jiems surengsime.“  

Toks yra „fabula*22“ komisijos narys Antanas Dubra. 

 

                                                                                                                          Laukite tęsinio.  

Dizaino mokytoja, „fabula*22“ sumanytoja, 

 konkurso kuratorė Odeta Pamerneckaitė 


