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A. CASTELAO. NEREGIAIAlfonso Daniel Rodrigues Castelao (1886-1950) -ispanø dailininkas, politikas ir raðytojas. Nors gimëIspanijoje, taèiau savo vaikystæ ir paauglystæ pralei-do Argentinoje. Gráþæs á Ispanijà baigë medicinosstudijas, bet vëliau garsëjo ne kaip gydytojas, o kaipkarikatûristas ir politikas. Dirbo þurnalisto darbà. Ke-liavo po Prancûzijà, Nyderlandus ir Vokietijà. Ispa-nijos diktatoriaus F.Franco valdymo metais uþ politi-nius ásitikinimus buvo iðtremtas. Raðë knygas, akty-viai dalyvavo politiniame gyvenime, tapë.Jo kûrybiniame palikime - net devyni paveikslaiaklumo tema. Ádëmiau paþvelgus á ðiø paveikslø rep-rodukcijas galima pastebëti - vaizduojami tø paèiødviejø ðeimø giminës. Galima dràsiai teigti, kad tairealûs, dailininko matyti þmonës. Ðià prielaidà pa-tvirtina ir vieno paveikslo pavadinimas �Neregys iðRomerijos�. Vadinasi, dailininkas þinojo, kur gyvenajo tapomas neregys. Taip pat galima pastebëti, kadpaveikslø veikëjai - dviejø ðeimø nariai, kuriose yrapo vienà neregá vyrà. Penkiuose paveiksluose pa-vaizduoti keliaujantys neregiai yra lydimi vaikø arþmonø. Dviejuose paveiksluose pavaizduota su ne-regiu einanti kûdikio besilaukianti moteris su tam-bûrinu rankose. Gerai ásiþiûrëjus neregiø vyrø kelion-

maiðiuose galima matyti tai kyðantá smièiaus, taismuiko galà. Tai leidþia spëti - nutapyti keliaujantysmuzikantai. Visuose paveiksluose keliauninkai vaiz-duojami einantys aukðtuma su fone atsiverianèiaisvaizdingais kalnais ar slëniais. Trijuose ðios serijosCastelao paveiksluose galima áþiûrëti ir keliaunin-kø kelionës vietà - slënyje ðvytinèià baþnyèià su itþirniais pabirusiomis þmoniø figûrëlëmis. Ten ðven-të, á kurià ir traukia neregiai muzikantai tikëdamiesididesnio ar maþesnio uþdarbio.Pateiktoje paveikslo �Neregiai� reprodukcijoje pa-vaizduoti vienas paskui kità einantys du vyrai - juosveda á slëná þvelgiantis berniukas. Jie stabtelëjo galiðgirdæ slënyje boluojanèios baþnytëlës varpø gar-sus, o gal nutaræ sukalbëti trumpà maldà uþ miru-sius, nes kaip tik èia pat - jaukiai kalnelyje ásikûru-sios kapinaitës. Kiek sunkiau áþiûrëti su medþiais su-siliejanèio kapiniø kryþiaus puoðybà: jis papuoðtasne gëlëmis, o bananø kekëmis. Gal tai kokio norsðventojo, derliaus globëjo ar kita kokia ðventë? Tai-gi, tik ádëmiai perþiûrëjus visus paveikslus galimageriau suprasti ðá dailininko paveikslà.
Vytautas GUDONIS


