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Gra fi kos di zai ne rė ir kny gų vai
kams au to rė Ula Ši mu ly nai tė iš 
tė vo, skulp to riaus, ta py to jo, 
gra fi ko ir ra šy to jo Ša rū no Ši mu
ly no, ga vo ne tra di ci nį pa li ki mą 
– Pri va tų vai duok lį. Šis ta po dai
li nin kės kny gų vai kams, ku rias ji 
lei džia ir skait me ni niu for ma tu, 
per so na žu.

Reng da ma spau dai 1999 me tais 
anapilin iškeliavusio tėčioalbumą
„Šarūnas Šimulynas. Kelionė per
gyvenimą“,Ula peržiūrėjo ir per
rinkošūsnisjopaliktųkūrinių,darbų
sąrašų,kuriuosreikėjosusisteminti,
atrinkti,kąpublikuoti,koatsisakyti.
„Kartąprietemojesėdėdamastudi
jojeirvartydamatėčiodarbųsąra
šus,radauvienostapybosirskulptū
ros parodos, kurioje jis dalyvavo,
katalogą.Tenbuvonurodytasvieno
paveikslopavadinimas:„Manopri
vatusvaiduoklis“.Aštaipapsidžiau
giau – koks ge nia lus pa va di ni mas! 
Minėtopaveikslonamienebuvo,jis
buvodovanotaspoetuiSigituiGe
dai.Tai–tėčioautoportretas:susi
vėlęs, išsidraikęsvyriškis“,–kal
bėjoUla.Tadajibuvokątikbaigusi
grafikos dizaino studijasVilniaus
dailėsakademijojeirpradėjusidirbti
pagalspecialybę.

Pie šė pa slap čio mis
Penkiųknygųvaikamsautorėpa

sakojo,kadparengtispaudai ir iš
leistitėčioalbumą–rastipapildomą
finansavimą, surūšiuoti archyvus,
atrinktikūrinius–tekosavomisjė
gomis.Kadgalėtųskirtilaikošiam
prasmingamdarbui,Ulaatsisakėki
tųsiūlomųdarbųirvisagalvapasi
nėrėįtėčiopalikimoįprasminimą.
„Tarptųdarbųperpertraukėlespra
dėjaupieštivaiduokliukus,apraši
nėtiPrivatausvaiduoklionuotykius.
Išpradžių–patyliukais,slėpdamasi,

kad namiškiai neapkaltintų tingi
nyste,užuotdirbus,iružsiimantnie
kais.Maniau,taigalibūtišlamštas.
Vėliau parodžiau kitiems, sulau
kiau pagyrimų. Tuomet pirmąjį
darbąnunešiauįvienąleidyklą,ta
čiautenmanpasiūlėbeveiknemo
kamaiatiduotijiemsvisasautoriaus
teises.Nesutikau.Parengiau pro
jektą,gavaufinansavimąirišleidau
„Privatausvaiduokliogyvenimą“.
Už jįbuvauapdovanotaLietuvos
knygosmenokonkursopremija“,
–prisiminėpersonažo,kurionuo
tykiaisugulėjauįtrisknygutesvai
kams,istorijąU.Šimulynaitė.Jaunai
menininkeisimboliška,kadirtėčio
kūrybaibeigyvenimuiskirtasalbu
mas,irjospirmojivaikiškaknygelė
išėjo tuopačiumetu ir taip įpras
minonetikėtaiįgytąpaveldą–Pri
vatųvaiduoklį.

Vai duok lis pri šau kė ko to nus
Knygųvaikamsautorėneapsiri

bojo pasakojimais apie geraširdį
vaiduoklį ir jonuotykius.Gavusi
stipendiją trijųmėnesiųkūrybinei
rezidencijaiParyžiuje,Ulaišvieš
nagėsPrancūzijos sostinėjegrįžo
su nauja knygele „Kotonai Pary
žiuje“.Taiistorijaapiekotonų,ku
rieyrapanašūsįkatinus,tikvaikšto
dviem kojomis ir turi medvilnės
(prancūziškai – co ton) kailiuką,
nuotykiusParyžiuje.
„Visosknygutėsiliustracijospieš

tosParyžiuje.Taiautentiškivaizdai,
įamžinaujuosbūdamašiamemieste.
Vienaspaveikslas,kuriamepavaiz
duota,kaipkotonaigeriarytinękavą
terasoje,–vaizdaspromanoviešbu
tėlio langą. Pro jįmatyti puikioji
miestopanoramasugarsiuojuEife
liobokštuirkitomisįžymybėmis“,–
nuotaikingaipasakojoUla.
Kūrėjaprisipažino,kadistorijos

iriliustracijosjosvaikiškomskny
gelėmsatsirandakartu.Irpatikino,
jog negalėtų būti tik iliustratorė,
piešianti paveikslėlius kito auto
riaussukurtamtekstui.U.Šimuly
naitė prasitarė, kad grįždama iš
ParyžiausįLietuvąvosneprarado
jaubaigtosknygelėsapiekotonus.
Sumamairseserimi,atvykusiomis
įParyžiųaplankytiUlos,dėlnelai
mingoatsitikimotraukinyjeįstrigo
priemiestyjeirpavėlavoįlėktuvą.
„ArtimiausiasskrydisišParyžiaus
įVilniųbuvopokeliųdienų,todėl
užpaskutiniuspinigusnusipirkome
bilietuskuoarčiaunamų– įVar

šuvą.Manėme,ištenjaukaipnors
parsigausime įVilnių.Tačiaunu
skriduspaaiškėjo,kadnebeturime
užkąparvažiuoti.Vieninteliskon
taktas,kurį turėjome,buvoJurgio
Giedrio–Lietuvoskultūrosatašė
Lenkijoje.Paskambinome,jismus
apnakvindino, pamaitino, pasko
lino pinigų grįžti. Sakė, kad bu
vome pakliuvusios į tokį rajoną,
kuriamedidžiausiasnusikalstamu
mas,todėlgalėjomebūtiapiplėštos.
AčiūDievui, toišvengėme.Koto
naisaugiaiparvykoįLietuvąirne
trukusjųistorijabuvoišleistanauja
knygele“,–dramatiškussavoirko
tonųnuotykiuslinksmaiprisiminė
U.Šimulynaitė.

In te rak ty vūs  
per so na žų nuo ty kiai
Pastaruoju metu Ula savo vai

duoklio istorijas suskaitmenino ir
išleidoelektroninėsknygosformatu.
Menininkė prisipažino, kad visko
tekomokytispačiai–animuotiper
sonažus,parinktimuzikąirgarsus.
Visose trijoseknygelėse apievai
duoklįmažiejiskaitytojaigalipasi
rinkti dvi istorijos pabaigas – su
pliuso arba minuso ženklu. „Čia
kaipgyvenime–viskaspriklauso
nuo ta vo pa si rin ki mo. Pa si rink si 
vieną–sulauksismūgio,pasirinksi
kitą–sėkmės“,–šypsodamasipa
aiškino knygelių vaikams autorė.
Naujausias Ulos darbas „Avinas

LiudvikasBesarabijosstepėje“taip
patatsiradopokūrybinėsrezidenci
josbekraštėseBesarabijosstepėse,
kuriose ganosi nesuskaičiuojamos
bandosavinų.•
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Grafikos dizainerė U.Šimulynaitė kūrybos įkvėpimo semiasi iš tėvo palikimo.  
Oresto Gurevičiaus nuotrauka

Ula ir tėtis Šarūnas, palikęs dukrai Privatų vaiduoklį.   
Asmeninio archyvo nuotrauka

Kūrėja prisipažino, kad istorijos ir iliustracijos 
jos vaikiškoms knygelėms atsiranda kartu.

Kaip Ula paveldėjo vaiduoklį


