
Švyturys 2014 m. gegužės 14 d., trečiadienis

Tųjuostų margumas
Audimas - vienas iš senųjų amatų. Kaip jo subtilybes išsaugoti ateinančioms kartoms? ;-~-~~-~"""'.~_.-

Pats geriausias būdas - tiesioginis perdavimas iš kartos i kartq. Taip daro Kūlupėnų
Motiejaus Valančiaus pagrindinės mokyklos matematikos mokytoja Regina Tilvikienė.
Jijuosteles austi pradėjo, kai pusseserė padovanojo savo išaustq juostelę.

Ta juostelė Reginą užbūrė, pusse- muziejuje atidaryta audimo moky- gė į rekordinę 100 metrų juostą. 11-
serė ją pamokė austi ir šeštoje klasėje klėlė. Mokytoja į tą mokyklėlę paly- giausia ištisa juosta yra 2,5 metro ir
ji jau audė savarankiškai. Savoausto- dėjo savo auklėtines, kur jos mokėsi puošia Kūlupėnų M. Valančiaus
misjuostelėmispuošdavosi,rišdavosi audimo abėcėlės. Reginos jaunystės pagrindinės mokyklos direktoriaus
prie mokyklinės uniformos. Audėja pomėgis austi atgijo. Mokytoja juos- kabinetą. Mokykloje nuolat veikia
yra išsaugojusi juostelę ir nuotrauką, teles pradėjo austi mokykloje, mokė keičiama Reginos mokinių išaustų
kurioje ji pasirišusi juostelę. mokinius. Buvo metų, kai ausdavo juostų paroda. Juostos dovanojamos

Pomėgį austi į tolesnį širdies visa klasė. Berniukai irgi buvo pui- mokyklos svečiams ar vežamos lauk-
kampelį buvo nustūmusi kasdieny- kūs audėjai, raštų įvairove nenusi- tuvių į kitas mokyklas - tai puikus
bė, darbai, kiti pomėgiai, tačiau tai leisdavo mergaitėms. Mokykloje suvenyras.
atgaivino Nasrėnuose M. Valančiaus mokiniai nuaudė juosteles ir sujun- (Nukelta į 12 p.) Mokytoja Regina Tilvikienė ir jos darbai. Nuotr. iš asmeninio albumo.

Juostose dominuoja baltų or-
namentai: žirgeliai, gėlių moty-
vai, gyvačiukai, gyvybės medžiai,
saulutės, rombiukai, grėbliukai.
Vyrauja šviesios žemės spalvos.
Vienoje juostoje gali pamatyti tris
spalvas, kurias mokytoja atidžiai
derina. 0 audžia medvilniniais
arba lininiais siūlais. Mieliausia
austi siauras juosteles, kurios turi
paskirtį: kaklaraiščiai, skirtukai
knygoms, proginės su vardais.

Mokytoja Regina moka austi
rinktines, vytines, pintines juos-
tas, svajoja išmokti austi ir kaišy-
tines juostas.

Kretingos rajono pedagogų
švietimo centre atidaryta autorinė

•

Tų juostų margumas
(Atkelta iš 7 p.)

Mokytoja išsaugojo senąsias
stakles, dabar turi dvejas. Jomis
ir audžia, 0 raštų, ornamentų ieš-
ko senuose žurnaluose, knygose,
gelbsti internetas, kuria ir pati.
Kuria ir raides, sunkiausia išaus-
ti "S" raidę, lengviausia ,,1".Kai
randa naują, įdomų, nematytą
raštą ar ornamentą stengiasi kuo
greičiau užbaigti pradėtą darbą ir
išbandyti, pamatyti, kaip atrodys
naujas. Visas laisvalaikis ir pra-
bėga audžiant, 0 išaustų juostų
neskaičiavo, įvairiomis progomis
dovanojo, dalijo, prašė paimti pri-
siminimui.

Reginos Tilvikienės austų juostų
paroda. Visus kviečiame gegu-
žę aplankyti parodą, pasigrožėti
juostų margumu ir tegu austos
juostelės atranda kelią į šiuolaiki-
nius namus, į jaunų žmonių gyve-
nimą, tegu juostų audimas tampa
maloniu laisvalaikio praleidimu.
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