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taUtinių šaKnų 
iR „būtoJo LaiKo“ ŽenKLų 

iešKoJimaS JūRatėS PetRUšKe VičienėS 
teKStiLėS KūRiniUoSe
Searches for ethnic Roots and Signs 

of “Past time” in Jūratė Petruškevičienė 
textile Works

SUmmaRY

Jūratė Petruškevičienė is a famous artist. She is a long-time lecturer at the Vilnius art academy in the 
Kaunas faculty of the textile department. She has been a participant in numerous exhibitions in Lithuania 
and abroad. We know her as a restless modernist, constantly searching for new, original ways of artistic 
expression and interesting creative decisions in forms in textile sphere. the topics that she analyzes 
never fail to interest the spectators. the themes of Jūratė Petruškevičienė works are deep, highlighting the 
value of cultural heritage, forcing us to remember the history of our country, people’s past and the fate 
of Lithuanian villages.

SantRaUKa

Jūratė Petruškevičienė – žinoma menininkė, ilgametė Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto tekstilės 
katedros dėstytoja, daugelio parodų Lietuvoje ir užsienyje dalyvė. šią dailininkę mes pažįstame kaip ne-
rimstančią modernistę, nuolatos ieškančią vis naujų, originalių meninės raiškos būdų, įdomių kūrybinių 
formos sprendimų ir inovacijų tekstilės meno srityje. Kita vertus, ir jos gvildenamos temos niekada žiūrovo 
nepalieka abejingo. J. Petruškevičienės darbų tematika plati, išryškinanti tautinio kultūros paveldo vertę, 
verčianti prisiminti mūsų krašto istoriją, žmonių praeitį, analizuojanti Lietuvos kaimo likimą.
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ĮVadaS

Dailininkė Jūratė Petruškevičienė gi-
mė Kaune garsaus matematiko prof. Jo-
no Matulionio ir lituanistės Stanislavos 
Stefanijos Grybinaitės šeimoje. Vaikystė-
je ji itin domėjosi literatūra, taip pat labai 
mėgo piešti, tad baigusi mokyklą nu-
sprendė studijuoti dailę – tekstilės spe-
cialybę1. Būsima menininkė mokėsi Vil-
niaus dailės instituto Kauno taikomosios 
dailės skyriuje2, kur tuo metu dirbo ir 
kūrybines nuostatas studentams formuo-
ti padėjo itin įdomios asmenybės: vienas 
iš profesionaliosios tekstilės pradininkų 
Lietuvoje Zenonas Varnauskas3, prieška-
rio bei pokario modernizmo ikona sce-
nografas Liudas Truikys4. Menininkės 
diplominiam darbui vadovavo tekstili-
ninkė Marija Dūdienė, garsi kaip rištinio 
kilimo technikos žinovė ir puoselėtoja5.

Baigusi studijas menininkė pradėjo 
dirbti Kauno „Dailės“ kombinate6. Greta 
mažo tiražo utilitarių taikomojo meno 
gaminių kombinatuose dailininkams bu-
vo užsakomi ir monumentalūs darbai, 
skirti sovietmečiu aktyviai statomos vi-
suomeninės architektūros erdvėms. Joms 
tekstilininkai audė didelių mastelių go-
belenus, tapiserijas. Juos kurti teko ir J. 
Petruškevičienei. Šiandien, praėjus ilgam 
laiko tarpui, galėtume teigti, kad jaunai 
dailininkei tai buvo rimtas išbandymas, 
išmokęs susidoroti su didele užduotimi, 
ugdęs audimo preciziškumą, techninį 
kruopštumą, supratimą, kaip taikyti sie-
ninį kilimą interjere. 

Dar sovietmečiu dailininkė pradėjo 
domėtis ir mini tekstile. Ši sritis meni-
ninkę traukė, nes leido eksperimentuoti, 
pažinti ir kurti naujas technikas, origi-
nalias formas, dalyvauti parodose7. Kū-
rybinių ieškojimų kelias XX a. pabaigoje 

J. Petruškevičienę atvedė į tuo metu ne-
tradicinę tekstilės sritį – meninio audinio 
kaip savarankiško, autorinio meno 
objekto atgaivinimą Lietuvoje. Jos audi-
niai dažniausiai būdavo kuriami margi-
nimo ir novatoriškais, šalyje iki tol ne-
naudotais medžiagos poveikio būdais 
(tarkime, dailininkė buvo viena pirmųjų 
mūsų tekstilininkių, perpratusių rytietiš-
ką šibori audinio apdirbimo techniką)8. 
Ilgainiui unikalius audeklo dažymo ir 
formavimo metodus menininkė ėmėsi 
dėstyti Vilniaus dailės akademijos Kau-
no fakultete, Tekstilės katedroje9, o savo 
kūryboje perimtus originalius medžiagos 
sprendimus išradingai naudojo itin di-
delio mastelio darbuose – savotiškose 
audinio struktūrose ar netgi skulptūrose, 
kurias eksponuodavo parodose. Šiuos 
objektus dailininkė dažė augaliniais da-
žais, įmantriai keitė audeklo paviršių, 
kūrė sudėtingas medžiagų konstrukcijas 
arba faktūras, kurios, tarsi drąsus ir so-
drus potėpis tapyboje, tekstiliniam vaiz-
dui suteikdavo įdomumo ir rafinuotos 
estetikos, o banguoti, reljefiški audinių 
paviršiai asociatyviai primindavo orga-
niškas gamtos formas10. 

Kartu J. Petruškevičienė ėmėsi eks-
ploatuoti skiautinių techniką. Skiautinys 
menininkės kūryboje taip pat nebuvo 
tradicinis, patyrė pačias įvairiausias 
transformacijas – nuo beveik klasikinio 
amerikietiško kvilto11 nukeliauta iki me-
džiagų susiuvimų, siuvinėjimų, perden-
gimų, fotografinių inkliuzų, aplikacijų ir 
kitokių įdomybių12. Kartais tokie darbai 
prarasdavo dvimatę ir peraugdavo į tri-
matę dimensiją, tapdavo koliažu ar ins-
taliacija. Skiautinio technika sukurti teks-
tilininkės kūriniai pasižymėjo svariu 
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semantiniu krūviu, nes būtent per juos 
pradėjo skleistis itin jautrus menininkės 
santykis su savo krašto žmonėmis, daik-
tais, atsispindėjo pagarba istorijai, tradi-
cijoms bei praeities kartoms. Modeliuo-
jant skiautinį, į dailininkės kūrybą „įsi-
veržė“ namuose išsaugotos senos nosi-
naitės, užuolaidos, tautinės lovatiesės, 
staltiesės, archyvinės nuotraukos13. Vi-
saip tekstiliškai apdorojami, tarpusavyje 
komponuojami ir keičiami šie kasdieniai 
daiktai atgimdavo kaip nauji, bet praei-
čiai nostalgiški, romantiški meniniai pa-
vidalai14. Apie šiuos objektus autorė tei-
gė, jog daiktai paklūsta laikui (ypač bui-
tyje naudojama tekstilė), o jų rinkimas, 
transformavimas ir panaudojimas nau-
jiems darbams – tarsi asmeninis meni-
ninkės siekis „susikalbėti” su praeitimi15.

Tokio pobūdžio kūrinių per paskuti-
niuosius keliolika kūrybos metų buvo 
sukurta daugiau kaip pora dešimčių. 
Kaip jau minėta, juose gvildenamos te-
mos subtilios, sprendžiančios istorinės 
praeities ir nūdienos santykio, tradicijų 
išsaugojimo, tautinio tapatumo, atidumo 

šeimai problemas. Dailininkė nepapras-
tai domisi savo krašto žmonių ir šeimos 
likimu. Pasak jos, tai natūralu: toje mažy-
tėje, artimiausioje kiekvienam žmogui 
ląstelėje galime įžvelgti visos tautos liki-
mą16. Menininkę be galo jaudina tuštėjan-
čio ir nykstančio Lietuvos kaimo, pama-
žu prarandamo etninio pamato, liaudiš-
kųjų meninių ištakų klausimai. Būdama 
klasikinių vertybių puoselėtoja, dailinin-
kė savo pažiūras atskleidžia per kūrinių 
siužetus. Kita vertus, plastikos požiūriu 
ji yra drąsi ir moderni meninių formų bei 
technikų eksperimentatorė, demonstruo-
janti tekstilinio mąstymo avangardišku-
mą, nepaliaujamą vaizdinės intrigos troš-
kimą. Tad šiame straipsnyje plačiau tyri-
nėjami būtent pastarųjų dešimtmečių 
originalūs tekstilininkės darbai, anali-
zuojama juose išryškėjanti autorės pasau-
lėjauta, tematinis kūrinių laukas bei es-
minės plastinės savybės. Minėti aspektai 
atskleidžiami remiantis interviu su me-
nininke, taip pat tyrimui pasitelkiamas 
biografinis metodas, naratyvinė bei for-
malioji meno kūrinių analizė.

„PRaeitieS Žmonių“ ĮamŽinimaS menininKėS SKiaUtiniUoSe 

Siekdama geriau suvokti mūsų tau-
tiečių tapatybę, pagerbti tuos, kurie, nors 
ir senai „išėjo“ anapilin, bet jų istorinės 
šaknys yra įaugusios į mūsų žemę, o 
gyvenimai tęsiasi per mus, maždaug nuo 
1999 m. J. Petruškevičienė pradėjo kurti 
seriją darbų, skirtų pagerbti praeities 
žmones ir įamžinti jų atvaizdus. Šios te-
mos pradžia buvo susijusi su įvairiais, 
tiek dailininkei artimais, tiek ir visai ne-
pažįstamais žmonėmis. Tarkime, močiu-
tės Onos Naujokaitės-Grybinienės atmi-
nimą menininkė nusprendė išreikšti to-
mis priemonėmis, kurios buvo svarbios 

tiek rankdarbystę mėgusiai Onai, tiek ir 
pačiai Jūratei: abi šias moteris tarsi su-
siejo ne tik giminystės, bet ir tekstilės 
ryšys. Atspausdama močiutės fotografi-
nį portretą ant mažučiais dygsneliais 
išsiuvinėtos ir apmegztos baltos nosinai-
tės, menininkė sukūrė jos atminimui 
skirtą kuklų mini tekstilės darbelį, pava-
dintą „Močiutės vasara“, pasižymintį 
jaukumu, ramybe, etiškumu mylėto 
žmogaus atžvilgiu. 

Analogišką meninį principą tekstili-
ninkė plėtojo ir stambesniuose kūriniuo-
se. Iš jų minėtinas originalus tekstilės 
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skiautinys „Laiko pamiršti“ (2000). Jis 
sukurtas sluoksniuotos ir siūtos tekstilės 
technika. Ant audeklo pagrindo atspaus-
tos senovinės fotografijos, vaizduojan-
čios Amerikos lietuvius, sudariusius 
vadinamąją pirmosios emigracijos ban-
gą. Visų šių žmonių nuotraukas meni-
ninkė įsigijo antikvariate. Jose įamžinti 
įvairūs asmenys: papuošti vaikai, pasi-
tempusios šeimos, žavios, elegantiškos 
damos, orūs vyriškiai. Nors minėtos fo-
tografijos vaizduoja XIX a. pabaigos lie-
tuvių išeivius, žvelgiant į darbą nesunku 
rasti sąsajų tiek su XX a. vidurio, tiek ir 
su dabarties įvykiais17, nulėmusiais mū-
sų tautos išsivaikščiojimą, naujo gyveni-
mo paieškas, o vėliau ir siekius sugrįžti 
į savąjį kraštą, išsaugoti tikrąsias šaknis. 
Žiūrint į šį tekstilės kūrinį, aplanko už-
maršties suvokimo jausmas. Jis kyla ne 
tik dėl istorinių nuotraukų panaudojimo. 
Šiam pojūčiui sustiprinti dailininkė pa-
sitelkė dar vieną papildomą meninę prie-
monę – kūrinį uždengė permatomu tiu-
lio sluoksniu, kuris tarsi šydas slepia 
pagrindinį tekstilinį audinį su fotografi-
jomis, niveliuoja portretus, neleidžia į 
juos įsižiūrėti detaliau18.

Nostalgija istorinei praeičiai pasižymi 
dar vienas savo forma itin įtaigus J. Pet-
ruškevičienės darbas „Baltoji diena“ 
(2002). Tai šiltas, sentimentalus ir roman-
tiškas kūrinys, savotiškas natiurmortas-
instaliacija. Jį kurdama menininkė vėl 
panaudojo seną, XX a. ketvirtojo dešimt-
mečio fotografiją, vaizduojančią balta 
Pirmosios komunijos suknele apsirengu-
sią ir prieš fotoaparatą pozuojančią mer-
gaitę. Greta jos fotografijoje matyti sta-
lelis ir grakšti art deco vazelė su rožėmis. 
Nuotraukai apipavidalinti iš daugelio 
nosinaičių nėrinių dailininkė padarė 
nuostabų tekstilės rėmelį. Juo įrėminta 

minėta fotografija demonstruojama ant 
realaus, balta staltiese padengto stalo. 
Įspūdinga tai, kad visa ekspozicija tarsi 
pakartoja nuotraukoje matomą vaizdą, 
nes instaliacijai suformuoti autorė sura-
do analogišką baldą ir vazą – tokius pat, 
kaip ir fotografijoje. Taip prieš mūsų akis 
autentiškai, gyvai ir jausmingai atsisklei-
dė tarpukario epocha... 

2003 m. menininkė sukūrė dar vieną 
jos asmeninės šeimos istorijai reikšmingą 
darbą, pavadintą „Nepažintai močiutei 
Grasildai“. Grasilda – tėvelio mama, ku-
rios dailininkei, deja, niekada neteko iš-
vysti. Jos likimas buvo nelengvas: mirus 
vyrui, teko daug dirbti, vienai užauginti 
vaikus. Šeima išsaugojo vienintelę mažy-
tę pasui skirtą moters fotografiją. Šios 
aplinkybės paskatino menininkę pagerb-
ti močiutę ir jai dedikuoti vieną iš savo 
darbų. Jo kompozicija sukomponuota iš 
dvidešimt penkių keturkampių, pagalvė-
les primenančių lino segmentų. Kūrinio 
centre ant audeklo atspausta močiutės 
portretinė nuotrauka, o visa aplinka iš-
siuvinėta aukso rožėmis, savo spalva 
kontrastuojančiomis su pilkšvu linu ir 
atrodančiomis itin iškilmingai, praban-
giai. Auksinių rožių motyvą menininkė 
pateikė kaip viso močiutės Grasildos gy-
venimo įvertinimo ir padėkos jai simbolį.

Dar vienas itin jautrių ir subtilių Jūra-
tės Petruškevičienės darbų pavadintas 
„Žaidimas su laiku“ (2003) ir skirtas dai-
lininkės dukrai Indrei. Šis kūrinys taip 
pat aplikuotas fotografijų atspaudais ir 
papildytas mašina išsiuvinėtais pieši-
niais. Vaizdai čia išdėlioti stačiakampiais, 
šachmatų lentos principu. Kūriniui meni-
ninkė panaudojo savo dukters fotografi-
jas, kuriose ji įamžinta vaikystės ir jaunys-
tės laikotarpiais – nuo dvejų iki dvidešim-
ties metų amžiaus. Ant lino atspaustos 
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nuotraukos atskleidžia mergaitės augimą, 
netarpišką jos santykį su artimaisiais, mo-
kyklos draugais, palaipsnį tapimą mergi-
na. O greta išsiuvinėti žaismingi linijiniai 
mergaitės piešinukai grafiškai bei spalviš-
kai išsiskiria tamsaus lino fone, jie – tarsi 
įrėžta balta gija, palaikanti dukters santy-
kį su vaikyste ir tėvų namais.

J. Petruškevičienės kūrinys „Emilijos 
pasaulis“ (2011) – tai švelnus prisimini-
mas apie vaikystėje ją prižiūrėjusią au-
klę, kuri išliko menininkei svarbi visą 
gyvenimą. Dailininkė prisimena, jog bū-
dama maža, kartu su aukle Emilija žaidė 
su lėlėmis, siuvo joms rūbelius. Po au-
klės mirties likę drabužiai menininkę 
įkvėpė atkurti jos daiktus ir drabužėlius 
mažesnių formų. Tam dailininkė naudo-
jo autentiškas medžiagas, siūlus, detales. 
Stengėsi perteikti rūbų siluetus, mažuo-
siuose objektuose panaudojo drabužių 
fragmentus su pačios Emilijos siūtomis 
siūlėmis. Miniatiūromis menininkė siekė 
atspindėti auklę supusį kuklų daiktų 

pasaulį, kuris buvo priešingybė turtin-
gam dvasiniam. Auklė, nors ir mažaraš-
tė, mėgo knygas, buvo labai tikintis, at-
sidavęs vaikams, šviesus žmogus. Gyve-
nimo saulėlydį ji praleido dailininkės 
šeimoje, jos globojama19.

Autorės nostalgiją tėviškei, gimtie-
siems namas ir eksperimentavimą meni-
ne forma išraiškingai atskleidžia kūrinys 
„Išeinant“ (2004). Šį darbą galime laiky-
ti transformuotu ready-made pavyzdžiu. 
Moderniojoje dailėje tokio tipo kūriniai 
buvo konstruojami iš pramoninių daiktų 
ar jų detalių. O šiam darbui sukurti pri-
taikytas medinis lango rėmas ir senos 
medvilninės užuolaidėlės – tikroviški, 
autentiški, buityje atitarnavę daiktai – 
unikalūs namo puošybos elementai. Dar-
bas alsuoja pagarba lietuvių liaudies 
architektūrai, jos dekoravimo tradicijai, 
tautodailei. Tokią nuostatą išreiškia ir 
lango rėmą puošiančių užuolaidėlių rai-
džių ornamentas – autorės išsiuvinėtos 
poeto Jono Strielkūno eilės.

dZūKišKoS iStoRiJoS iR „būtoJo LaiKo“ 
ŽenKLai daiLininKėS daRbUoSe

Ilgainiui J. Petruškevičienės vasaros 
poilsio ir, svarbiausia, didžiulio meninio 
įkvėpimo vieta tapo Dzūkija. Keliauda-
ma iš Kauno į šį kraštą, dailininkė su-
kaupė daug minčių, patyrė įvairių pojū-
čių, susijusių su tuštėjančiu Lietuvos 
kaimu, griūvančiomis senosiomis sody-
bomis, apleista jų aplinka (sodais, šuli-
niais, tvoromis), nykstančiu liaudies ar-
chitektūros paveldu (pastatų drožiniais, 
kryžiais). Kartais užeidama į dzūkų pir-
keles, dailininkė aptinka ir autentiškos, 
kaimo moterų austos, bet dabar jau nie-
kam nereikalingos tekstilės (lovatiesių, 
staltiesių, juostų). Menininkė sako, jog 

tuose daiktuose esti mūsų šaknų. Ji tei-
gia, jog žvelgdama į senus audinius, re-
gis, girdi dainas, kurias dainuodavo 
audėjos, galvoja apie tai, kaip gyveno to 
laiko moterys: „pati narplioju savo kū-
rinius ir mąstau, kokios buvo tų moterų 
mintys prieš penkiasdešimt ar net šimtą 
metų – apie vaikus, namus, darbus, ku-
rių visų taip ir nesuspėjo apeiti. Man 
gražios visos lovatiesės, tačiau labiau-
siai – dzūkiškos, nes šiame krašte pra-
leidžiu daug laiko, pamilau jį ir jo žmo-
nes. Gerbiu juos net ir tada, kai su hu-
moru perteikiu šių žmonių mintis, pa-
vyzdžiui, darbe „Dzūkiška istorija“ 
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(2013)”20. Ši istorija yra susijusi su meni-
ninkės sodybos kaimynu Sigitėliu. Kūri-
nys pasakoja apie kaimo laiškininką Si-
gitą, jo gyvenimą, santykius su šeima, 
aplinkiniais žmonėmis. Šį pasakojimą 
dzūkiška šnekta dailininkė išsiuvinėjo 
ant senos lovatiesės, kurių ne vieną me-
nininkei ir parūpino minėtas žmogus21. 

Panašus principas panaudotas ir kū-
rinyje „Namas tamsoje – Bronei“ (2005). 
Čia dailininkė užčiuopė ateityje tapsian-
čią vis aktualesnę tuštėjančio Lietuvos 
kaimo problemą. Menininkės vasarvietės 
kaimynės, Dzūkijos kaimo gyventojos 
Bronės namelis liko vienišas ir tuščias jo 
šeimininkei iškeliavus į anapilį. Žiemos 
apgobtos pirkelės nuotraukas Jūratė Pe-
truškevičienė sukomponavo vertikaliai 
ir atspaudė ant baltos drobės (tarsi ant 
savotiško rankšluosčio), o visą drobę dar 
papildė kaligrafiškai išsiuvinėtais poetės 
Juditos Vaičiūnaitės žodžiais, kalbančiais 
apie vienatvę, mėnulio šviesą, tamsą ir 
tuštumą. Kitas analogiškos nuotaikos 
darbas pavadintas „Akedija. Tuštumos 
pojūtis“ (2013). Tai menininkės nufoto-
grafuotų griūvančių pirkių Dzūkijoje 
koliažas, taip pat sukurtas ant audinio 
spaudos būdu22.

Visi minėti įspūdžiai ir radiniai pa-
mažu apsijungė į J. Petruškevičienės pas-
taraisiais metais plėtojamą teminį ciklą, 
įvardintą „Kalbėjimas būtuoju laiku“23. 
Šio ciklo darbams menininkė daugiausia 
naudojo seną audinį – jau minėtas kai-
muose įgytas lovatieses ir staltieses24. 
Dailininkė teigia, kad iš senų audinių 
gimę nauji darbai – jos pagarbos ir mei-
lės ženklas kaimiškajai lietuvių tekstilei, 
amato tradicijai. Pasak autorės, geriausi 
tekstilės pavyzdžiai saugomi muziejų 
fonduose, o ji sumanė panaudoti pridul-
kėjusiose palėpėse numestus, paplyšu-

sius, pablukusius ir nelabai kam berei-
kalingus audinius. „Vėjo plaikstoma, 
šeimininko ant durų prikalta (nuo mu-
sių!) jo mamos jaunystėje austa lovatie-
sė – tokia buvo pradžia. Dabar aš jų 
turiu daugiau, pavargusių nuo laiko.” 
Ant jų komponuojamos aplikacijos, iš-
siuvinėti dekorai: siuvinėjama ir siuvama 
rankomis bei mašina, pasitelkiami ir pa-
pildomi, pavyzdžiui, skulptūros elemen-
tai25. Visi jie įvairiais aspektais praturtina 
darbus. Vienuose jų labiau dominuoja 
tautinis motyvas, atsiskleidžia krikščio-
niškoji pasaulėjauta („Divonas“, „Nukry-
žiuotasis“), kituose atsispindi lietuviškos 
tradicijos ir šventės („Žolinė“), dar ki-
tuose – skausmingi Lietuvos krašto isto-
riniai įvykiai („Lietuviškos spaudos 
draudimas. Graždanka“), bet visur idė-
jos ir mintys, perteikiamos ne iliustraty-
viai, o asociatyviai. Tai, pavyzdžiui, ga-
lime matyti triptike „Lietuviškos spau-
dos draudimas. Graždanka“ (2010): 
prasmingame, įdomiai sukomponuota-
me kūrinyje, susidedančiame iš trijų ats-
kirų dalių ir menančiame mūsų tautą 
ištikusią tragediją – carinę priespaudą ir 
rašto draudimą. Dailininkė darbe akcen-
tuoja seno giesmyno – spaudos draudi-
mo simbolio – ir tautinės lovatiesės jung-
tį. Giesmės paimtos iš autentiškos XIX a. 
knygos,26 atspausdintos ant audeklo 
fragmentų ir koliažo būdu pritvirtintos 
prie lovatiesės. Giesmių tekstas sunkiai 
įskaitomas, raidės rusiškos, bet žodžiai 
lietuviški, užrašyti žemaitiška tarme. Šis 
objektas ne tik žymi istorinę epochą, bet 
išreiškia ir nūdien menininkei svarbias 
tautines pažiūras, skatina lietuvybės 
puoselėjimo siekius. O kitokias, šventiš-
kas nuotaikas atspindinčiame nepapras-
tai estetiškame kūrinyje „Žolinė“ (2010) 
ant optiškais ornamentais perausto lino 
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menininkė pritaiko nuostabią aplikaci-
ją – gėlėmis smulkiausiai išsiuvinėtą 
vainiką. „Žolinė“ pasižymi ypatinga 
tekstilės kultūra, smulkiausiu rankų dar-
bu. Analogiškai kruopštų siuvinėjimą 

menininkė yra pademonstravusi tik dar 
viename su dvarų kultūra susietame dar-
be, pavadintame „Vartai į rojų“, kurio 
vaizdinė idėja kilo stebint vieno gražiau-
sio Lietuvoje – Pakruojo dvaro – vartus.

išVadoS

Apibendrinant pastarųjų dešimtme-
čių autorės kūrybą, norisi akcentuoti 
mintį, jog savistaba, kultūrinė antropo-
logija, kažkada rankų lytėtų daiktų se-
mantika bei tautinio paveldo prikėlimas 
naujam gyvenimui J. Petruškevičienei 
padėjo suformuoti savitą meninę stilis-
tiką, išgauti autentišką menininko braižą 
bei pademonstruoti ypatingą pagarbą 
tekstilės amatui27. Pasitelkusi savo kūry-
boje kaimo sodybų ar praeityje gyvenu-
sių žmonių fotografijas menininkė tiek 
istoriškai, tiek asmeniškai jautriai įpras-
mino Lietuvos kraštiečių temą, tekstili-
niuose žmonių atvaizduose atspindėjo 
jų likimus, nufotografuotų kaimo pirkių 

vaizdiniuose atskleidė skaudžius nūdie-
nos gyvenimo, tuštėjančios Lietuvos reiš-
kinius. Kituose darbuose, naudodama 
autentiškus senus daiktus ar dirbinius 
(kaimo audėjų lovatieses, staltieses, dro-
žinius), menininkė vėl sujungė vieno 
asmens ir viso krašto istoriją, išryškino 
liaudies tradicijas, paminėjo lietuviškas 
šventes ar istorinius įvykius. Taip pat 
akcentavo tautinės ir profesionaliosios 
tekstilės jungtį bei novatoriškai ir origi-
naliai pagrindė šio amato reikšmę. Visi 
minėti ypatumai, atsiskleidę įvairiapla-
nėje dailininkės tekstilėje, nulėmė jos 
išskirtinumą tiek siužeto, tiek ir turinio 
įtaigos požiūriu. 
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