
        
 

2014 m. Ukmergės rajono savivaldybės literatūrinė Vlado Šlaito premija skirta rašytojui, poetui, 

dailininkui, Nacionalinės premijos laureatui Leonardui Gutauskui už knygą „Fragmentai: 

trumpoji proza“.   

Leonardas Gutauskas gimė 1938 m. lapkričio 6 d. Kaune. 1940–1944 m. gyveno Vilniuje. 1945–

1953 m. gyveno Kaune ir Vepriuose, Ukmergės rajone. Kaip pats sakėsi, vaikystėje dešimt metų po 

tris mėnesius praleisdavęs Vepriuose pas senelius. Nuo 1954 m. gyvena Vilniuje. 1957–1965 m. 

studijavo Valstybiniame dailės institute. Nuo 1967 m.  - Dailininkų sąjungos narys, nuo 1976 m. - 

Rašytojų sąjungos narys, nuo 1989 m. - grupės „24“ narys. 

L. Gutauskas rašo knygas suaugusiems ir mažiesiems skaitytojams, kuria tekstus muzikai, 

iliustruoja savo paties parašytas knygas vaikams. Pirmoji poezijos knyga „Ištrūko mano žirgai“ 

buvo išleista 1961 m. Vėliau išleido poezijos rinkinius: „Vartai po diemedžiu" (1976), „Svetingumo 

namai" (1980), „Krantas" (1982), „Juokdarys" (1985), „Portretas" (1988), „Betliejus" (1996), 

„Popierinė dėžutė" (1998), „In fine" (2004), poemą „Švytintys kūnai“ (2008). Be poezijos knygų, L. 

Gutauskas yra parašęs  romanus: „Vilko dantų karoliai“ (3 dalys, 1990-1997), „Šešėliai“ (2001), 

„Laiškai iš Viešvilės“ (2001), „Plunksnos. Kazbek“ (2003), „Sapnų teologija“ (2006), „Musės. 

Palėpė“ (2007), „Daiktai“ (2008), „Fragmentai“ (2013). Išleido daug eilėraščių knygų vaikams: „Du 

žvirbliai" (1969), „Vaško dvarelis" (1970), „Girių giesmės devynbalsės" (1972), „Sakmės apie bičių 

darbus" (1973), „Baltasparniai malūnėliai" (1974) ir kitas. Rašė ir pasakas:  „Geležinė varlė", 

(1988), „Auksinė šiaudų šviesa" (1989), „Paskutinė Čepkelių ragana" (2002) ir kt. 

Sukūrė nemažai tekstų ir  muzikos kūriniams. Bendradarbiavo su kompozitoriais Teisučiu 

Makačinu, Osvaldu Balakausku, Antanu Rekašiumi, kitais.  

Kaip dailininkas savo pirmąją personalinę parodą surengė 1965 m.  Miestų statybos ir projektavimo 

institute Vilniuje.  Kitos personalinės parodos rengtos taip pat Vilniuje, Kaune, Druskininkuose. 

Surengė apie 20 personalinių parodų. L. Gutauskas dalyvavo įvairiose grupinėse parodose, yra 

grupės „24“ narys. Dalyvavo tarptautinėse parodose: knygų iliustracijų parodoje Sarmede, Italijoje 

(kasmet 1990-1998 m.); Tarptautinėje knygų iliustracijų parodoje Georges Pompidou centre 

Paryžiuje, Prancūzijoje (1992 m.); Tarptautinėje iliustracijų parodoje „Yanduri Palace” Sevilijoje, 

Ispanijoje (1994 m.); Tarptautinėje iliustracijų parodoje „Foz Palace” Lisabonoje, Portugalijoje 

(1995 m.). 

 

 

Leonardas Gutauskas  



Dailininko darbų yra įsigiję Lietuvos dailės muziejus, M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Tretjakovo 

galerija (Maskva), Puškino muziejus (Maskva), Hamburgo katalikų akademija (Vokietija), Sarme-

des Municipalitetas (Italija) taip pat privačios kolekcijos Izraelyje, JAV, Italijoje, Lenkijoje, Estijo-

je, Latvijoje, Vokietijoje, Japonijoje, Kanadoje, Brazilijoje ir Lietuvoje. 

Jo kūrybinė ir visuomeninė veikla buvo ne kartą garbingai įvertinta: 1981 m. - Lietuvos valstybinė 

premija, 1992 m. - Rašytojų sąjungos premija už geriausią 1990-1991 kūrinį - romaną „Vilko dantų 

karoliai", 1995 m. - Stasio Šimkaus premija už eiles N. Sinkevičiūtės „Spalvotam ciklui", 1998 m. - 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės meno premija, 2001 m. - Literatūrinė "Varpų" premija už 

romaną "Raudonoji jūra", 2001 m. - Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija už prozos ir 

poezijos kūrinius, 2007 m. - Žemaitės premija, 2008 m. - Aisčio premija. 

Šiuo metu gyvena Vilniuje, kuria Vilniuje ir Mardasave, Varėnos rajone. 

 

 

 


