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C. WEIGHT. NEREGË MERGINAAnglø dailininkas Carel Victor Morlais Weight (1908-1997) gimë Padingtone, dailæ studijavo Hamersmito me-no mokykloje ir Goldsmito koledþe. 1933 metais �Co-oling� galerijoje buvo atidaryta pirmoji autorinë ðio daili-ninko darbø paroda. Vëliau jo autorinës paveikslø paro-dos turëjo didþiulá pasisekimà Londono bei kitose Di-dþiosios Britanijos meno galerijose. II pasaulinio karometu buvo paðauktas á kariuomenæ, taèiau ir èia nesi-skyrë su daile. 1945 metais jis buvo oficialus karo daili-ninkas ir dirbo Austrijoje, Graikijoje, Italijoje. 1947-1957metais dirbo dailës profesoriumi Karaliðkajame meno ko-ledþe, kur dëstë tapybà. 1962 metais Edinburgo univer-sitete jam buvo suteiktas Garbës daktaro vardas.Dailininko darbuose - visi jausmai: meilë, pyktis, ne-apykanta, baimë, vienatvë. Jis buvo itin produktyvus dai-lininkas - kasmet nutapydavo apie 50 paveikslø. Jo dar-bø galima pamatyti �Tate� galerijoje bei Viktorijos ir Al-berto muziejuje Londone.Pateiktame paveiksle, kurá autorius pavadino �Nere-gë mergina�, pavaizduota sëdinti krësle mergina su antkeliø atversta knyga. Dailiame uþmerktø akiø veide - su-sikaupimas. Ji skaito knygà. Ir tai nenuostabu, nes bri-tai turi senas neregiø mokymo tradicijas. Tuoj po pirmo-jo akløjø instituto (taip buvo vadinamos akløjø mokyk-los Europoje) 1784 metais Paryþiuje ákûrimo, analogið-

kos mokymo ástaigos buvo atidaromos Didþiojoje Bri-tanijoje: 1791 metais - Liverpulyje, 1793 m. - Bristolyje,1805 m. - Notingeme, 1827 m. - Manèesteryje, 1841 m.- Londone, 1861 m. - Braitone, 1881 m. Njukastle, 1893m. Ðefilde ir kituose ðios ðalies miestuose. Tuo paèiumetu ðiø ástaigø tinklas plëtësi visoje Europoje - 1799metais Airijoje (Dubline), 1804 m. - Austrijoje (Vienoje),1806 m. Vokietijoje (Berlyne) ir kitur. Taigi, nekyla abe-joniø, kad XX amþiaus paveiksle dailininko pavaizduotaneregë mergina yra iðsimokslinæs þmogus. Kitas daly-kas, kaip skaitymo procesà pavaizdavo dailininkas. Pir-miausia, merginos rankos lieèia skirtingus knygos pus-lapius. Taèiau, kaip þinoma, neregiai neskaito ið kartodviejø knygos puslapiø. Kitas dalykas - brailio raðto þen-klai yra nespalvoti. Galimas dalykas, dailininkas patsnebuvo susidûræs su brailio raðtu ir pabûgo, kad busnesuprastas þiûrovø, todël juodais daþais viename kny-gos puslapyje pavaizdavo teksto eilutes, kitame - juo-dais daþais tapytas iliustracijas, kurias ranka lieèia jau-noji skaitytoja. Þiûrovus, neþinanèius akløjø raðto spe-cifikos, ðis paveikslas gali suklaidinti.C. Weighto nedidelio formato 38,7 x 29,5 cm alieju-mi ant medþio tapytà paveikslà �Neregë mergina� vi-suomenë iðvydo 2010 metais Christi meno aukcioneLondone. Vytautas GUDONIS


