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APIE PLI KĄ ŠIAU LIŲ  
LI TE RA TŪ ROS 
LAU KĄ

 TO KIA PRO GA GA LI 
PA SI TAI KY TI TIK  
KAR TĄ GY VE NI ME“

AR TIK RAI PUA RO 
ŽI NO VIS KĄ?

CHO RAS „PO LI FO NI JA“ –  
TARP TRA DI CI JOS  
IR NAU JO VIŲ

ME NĄ PA ŽIN TI GA LI MA 
IR PER NUO TO LĮ

VER TIN GĄ FO TOG RA FI JOS  
RE LIK VI JĄ PAR GA BE NO 
IŠ IS PA NI JOS
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PET RAS RAKŠ TI KAS:  
„ĮK VĖ PI MAS – KAIP GA LI MY BIŲ 
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Jau ga na įpras ta vir tua lias pa ro das pub li
kuo ti in ter ne te, pa tei kiant eks po na to vaiz dą 
ir jo ap ra šą 2D for ma tu. Bend ra dar biau jant 
Fo tog ra fi jos mu zie jui, kū ry bi nei stu di jai 
„OK TA“ ir UAB „Snea ky Box“, su kur tas ino
va ty vus vir tua lios 3D/VR ga le ri jos įran kis, 
lei džian tis vir tua liai – nau do jant spe cia lius 
aki nius – ap si lan ky ti pa ro dų sa lė je ir tar
si tik ro je eks po zi ci jo je ap žiū rė ti kū ri nius 
ar ki tus eks po na tus, pa jus ti pa ro dos erd vę, 
kom po zi ci ją, kas yra neat sie ja ma bet ku rios 
pa ro dos su vo ki mo da lis.

Anot UAB „OK TA“ di rek to riaus Vi ta
li jaus Žu ko, ku riant vir tua lias ga le ri jas, 
siek ta efek tin gų ar chi tek tū ros ir di zai no 
erd vių, tad kon sul tuo ta si su šios sri ties 
spe cia lis tais – ar chi tek tais, di zai ne riais. 
Kū rė jams bu vo itin svar bi ne tik žiū ro vų, 

bet ir me ni nin kų pa tir tis. Steng ta
si su kur ti pa lan kiau sias ga li my bes 
eks po nuo ti kū ri nius, įran kius, ku rie 
leis tų ko ky biš kai ir pa trauk liai pa
teik ti tiek vi zua lias, tiek in for ma
ci nes kū ri nių da lis. Daug dė me sio 
skir ta tu ri nio val dy mo sis te mai to
bu li nti, sie kiant, kad ji bū tų leng vai 
per pran ta ma, in tui ty vi.

Vir tua lioms 3D/VR ga le ri joms 
su kur tos 3D ap lin kos, po ku rias ga
li ma ju dė ti, nau do jant kom piu te rio 
pe lę ar ba kla via tū rą. Eks po na tai ga li 
bū ti dvie jų ti pų: 2D (ka bi na mi ant 
sie nos) ir 3D (tū ri niai ob jek tai).

UAB „Snea ky Box“ va do vas Liu
das Uba re vi čius, ko men tuo da mas 

pro jek to tech ni nę pu sę, at krei pia dė me sį, 
kad ga le ri jos ga li bū ti per žiū ri mos nar šyk
lė je, nau do jant nuo ro dą, ar ba bū ti įter pia
mos į bet ko kį pus la pį (funk ci ja „Em bed“).

Jei įren gi nys pa lai ko VR funk ci ją, nau
do to jas ga li „vaikš čio ti“ po pa ro dą pa ts –  
imi tuo ja mas rea lis tiš kas vi zi tas ga le ri jo

je. WebVR yra ga na nau jas spren di mas, 
rei ka la vęs ne ma žai op ti mi za ci jos, no rint 
pa siek ti geriausią va rian tą, pa to gų tiek 
vir tua liam lan ky to jui, tiek pa ro dos koor di
na to riui. Pa žy mė ti na, kad ga le ri ja pa lai ko 
nau jau sius VR aki nius „OCU LUS Quest 2“, 
ku rie yra vi siš kai au to no miš ki, jiems ne
rei kia kom piu te rių ar ki tų įren gi nių, to dėl 
ga li ma ne var žo mai vaikš ti nė ti ir žval gy tis 
vir tua lio je erd vė je, tie siog juo se at si da rius 
nar šyk lę.

Ga li my bė tik ro viš kai iš gy ven ti ap si lan
ky mo ga le ri jo je pa tir tį, nei šei nant iš na mų 
per in ter ne to nar šyk lę ir VR aki nius, yra 
ino va ty vi ir re ta: Lie tu vo je ne pa vy ko ras ti 
ana lo giš kų spren di mų pa siū los, o už sie ny je 
to kie pro duk tai taip pat tik pra de da mi kur ti.

Ku riant vir tua lias ga le ri jas, bu vo sie
kia ma erd vių, bend ra at mos fe ra, ar chi tek
tū ri niais ele men tais ar ti mų Fo tog ra fi jos 
mu zie jui. Vir tua lios ga le ri jos ga li my bės 
pra plė tė šį su ma ny mą, lei do įgy ven din
ti iš skir ti nes erd vi nes pa tir tis, iš plės ti ir 
pra tur tin ti pra di nį vaiz dą. Pro jek to me tu 
su kur tos dvi skir tin gos vir tua lios pa ro di
nės erd vės, abi su sa vi ta ar chi tek tū ra, ap
lin ka ir funk ci nė mis eks po na vi mo ga li my
bė mis, lei džian čio mis 
eks po nuo ti iš skir ti nes 
kom po zi ci jas, per teik
ti au to rių ir ku ra to rių 
su ma ny mus, ku riant 
vi zua lų jį pa ro dos pa
sa ko ji mą.
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DAI LĖS GA LE RI JO JE GA LI MA AP SI LAN KY TI 
SU GY VŪ NAIS

Ed var do Ta mo šiū no nuo tr.

Šiauliųdailėsgalerijosadresągalima
rastitarpprojekto„Draugiškigyvū
nams“vietų.Taireiškia,kadgalerijoje
galimaapsilankytisuaugintiniais.

ME NĄ PA ŽIN TI GA LI MA IR PER NUO TO LĮ

Šiaulių„Aušros“muziejusdaugdėmesioskiriakultūrospaveldo
skaitmeninioturiniokūrimuiirsklaidai.Fotografijosmuziejaus
komandaėmėsiiniciatyvossukurtivirtualiosrealybėsmeno
erdvęir„atnešti“menoįnamusvartotojams,fiziškaiatskirtiems

nuogalerijųbeiparodųsalių.Virtualiosrealybėsproduktaiaktualūs
menomylėtojams,omuziejininkamssuteikiagalimybęšvietėjišką
misijąvykdytidarvienapatraukliaforma.

 Virtualiosparodos„Gyvųjųpaveikslųfotografija.Pošimtmečio“fragmentas.

Fo tog ra fi jos mu zie jaus iliust ra ci ja

„Kvie čia me drą siai lan ky tis su au gin ti niais, ku
riems ga li me pa siū ly ti du be nė lį van dens ir už kan
džių”, – pri me na Šiau lių dai lės ga le ri ja. 2022ieji 
LR Seimo paskelbti Gyvūnų gerovės metais.
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– Kaž ko dėl, pra de dant in ter viu, jus no ri si kal
bin ti taip, kaip ku ria te. Iš pir mo žvilgs nio – drą siai, 
ūkiš kai, tar si be pa stan gos. Iš ant ro – ve ria si sim bo
liai, pra smės, bū tis. Esa te įvar di ja mas kaip vie nas 
pro duk ty viau siai ku rian čių me ni nin kų Lie tu vo je. 
Iš kur tas pro duk ty vu mas? Ar daž nai ir kur ieš ko te 
įkvė pi mo, o gal va lia ir ra cio na lu mas lai mi?

– Įk ve piu maž daug kas dvi se kun des. Tai va di na
si įkvė pi mu. Po to iš kve piu, kvė puo ju. Kvė puo ju la bai 
leng vai, nes esu pen si nin kas ir ne rei kia ei ti į dar bą už 
pi ni gus. Dir bu ir mie gu kvė puo da mas. Dirb da mas de du 
pa stan gų, nes be jų pėd sa kų ne pa lik čiau. Sim bo liai, pra s   
mės – kū rė jo ir me no ste bė to jo in terp re ta ci jos. Vie nas 
ma to vie na, ki tas kit ką, dar ki tas nie ko ne ma to, nes jam 
to ne rei kia, o gal ir ne duo ta. Pro duk ty vu mas yra veik los 
re zul ta tas. Be va lios pa stan gų jo ne pa siek si. Įk vė pi mas –  
kaip ga li my bių pa sas, ku rį pa ro dęs pra džiu gi ni kont ro
lie rių. Įk vė pi mo ieš ko ti ne rei kia, kol pa sku ti nį kar tą iš
kvė pęs jo pa si ge si.

– Ne se niai Šiau lių ap skri ties Po vi lo Vi šins kio vie
šo jo je bib lio te ko je ati da rė te gra fi kos dar bų pa ro dą, 
ku ri pa pil dy ta teks tais, o Šiau lių dai lės ga le ri jo je 
vei kia ke ra mi kos ir ta py bos pa ro da. Ta py bą at ra do te 
tar si iš nau jo. Kaip pa si ren ka te tech ni ką ir raiš kos 
for mą?

– Ei ni pa si vaikš čio ti, mankš ti nie si, kad neap kiaus tum. 
Vaikš čio da mas ma tai ke lią, pa ke les, to lu mą. Kar tais už
puo la šuo, kar tais lie tus. Ne vaikš čio si – neuž puls. Raiš kos 
for ma – kaip vo ra tink lis, ku ris iš dan gaus nu si lei džia ant 
gal vos. Ta da zy zi, ner vi nie si, sten gie si iš si lais vin ti. Kai 
pa vyks ta, žy giuo ji to liau, kol pa len di po ki tu.

– „Dar bas, dirb tu vė, na mai“, – taip 2010 m., duo
da mas in ter viu lai dai „ART stu di ja“, įvar di jo te sa vo 
kas die nę tre jy bę. Ar kas pa si kei tė?

– Pa si kei tė. Dir bu na mie.
– Vie na me iš teks tų ra šo te, kad pus die nį ste bi te 

stul pu ky lan čią ir be si lei džian čią srai gę, o daž nas 
skun džia si, kad ne tu ri lai ko, tar si jis bū tų ma te ria
lus. Kas jums yra lai kas? Kam kas dien mėgs ta te jį 
skir ti?

– Lai kas – abst rak ci ja. Ne ma to mas, ne lie čia mas, neį
kai no ja mas, ne nu per ka mas. Jis kaip upė, ku ria plau ki, 

kol pa sie ki jū rą. Į die nos in dą su pil tų aki mir kų ne sus kai
čiuo si. Kas praė jo, ne be pa kei si, kas bus – pa slap tis. Kas
dien ar ba ta pau, ar ba pie šiu, lip dau, skai tau, fo tog ra fuo
ju, ra ši nė ju, žiū riu fil mus. Gy ve nu spon ta niš kai. Ati džiai 
klau sau si ne ma to mo pa ta rė jo, ku rio var das – in tui ci ja.

– At ro do, ku ria te, ra šo te apie pa pras tus, ne pas
te bi mus, ne svar bius daik tus ir pa da rus, tar si at si
tik ti nai pa gau tus akies. Tai at ro do la bai są mo nin gas 
pa si rin ki mas. Ar ga lė tu mė te iš skleis ti sa vo pa sau lė
vo ką?

– Min ko mas mo lis įgau na be ga lę at si tik ti nių for mų, 
ku rios tar si šnibž da, su fle ruo ja vaiz duo tei, ran kos sū
puo ja for mą, kol su klin ka nau ja gi mis. Ta da pa si ra šau, 
kad esu tė vas. Man ne bep riim ti na kar to ti su pan čios ap
lin kos at vaiz dų. Bu vau mo ky tas dai lės, da bar sten giuo si 
vis ką pa neig ti, už mirš ti. Ku riu sa vo iš gal vo tas plas ti nes 
for mas. Ma nau, kad žmo gaus pa skir tis yra plė to ti, pa pil
dy ti pra džių pra džio je su kur tą pa sau lį – kad ir min ti mis.

– Žu vis, žmo gus, paukš tis. Daž niau vy ras, re čiau 
mo te ris. Kar tais – vi si vie na me, ne ma to mi, per si den
gian tys, žai džian tys su žiū rin čiuo ju. Kiek žai di mas 
pra smė mis, sim bo liais yra svar bus? Ko kiai dis ku si jai 
kvie čia te žiū rin tį jį (ir sa ve kaip to kį)?

– Žai di mas – la bai rim ta veik la. Žai džiant gims ta 
vai kai, čem pio nai, žvaigž dės, at si ran da pi ni gai ir pra
puo la. Var žy bos su sa vo bai mė mis, ne pa si ti kė ji mu, prie
ši nin kais, drau gais. Tu ri be ga lę pa si rin ki mų, į ku rią pu sę 
bėg ti. Ne nus pė ja mi ban dy mai – lai mė si ar pra lai mė si. 
Kiek vie na aki mir ka le mia re zul ta tą. Pa var gęs už mie gi ir 
to liau žai di sap nuo se. Pa sy vus var žy bų žiū ro vas ge ria 
alų ir bė gio ja į tua le tą. Tai ir gi žai di mas. Vis kam abe jin
gas da ro į kel nes ir su liū de siu pro lan gą žiū ri į kie mą, 
ku ria me nie ko nė ra. Žai di mas – ko va su nuo bo du liu ir 
abe jin gu mu. Žiū ro vas ir gi žai dė jas. Jis ga li pa ma ty ti, pa
jaus ti daug ką – net nie ką. Vis ko pa si tai ko.

– Esa te Lie tu vos ra šy to jų są jun gos na rys, ta čiau 
ne prik lau so te Lie tu vos dai li nin kų są jun gai, nors 
in ter ne to paieš ka klai di na. Ko dėl nu spren dė te bū ti 
ra šy to jų są jun gos na riu, o dai li nin kų – ne? Ką Jums 
reiš kia pri klau sy mas są jun goms ap skri tai?

– Ne su cent ro žai dė jas. Ne su da ly va vęs nei vie na
me są jun gos su va žia vi me. Ke le tą kar tų ga vau fi nan si nę 

pa ra mą kny gos lei dy bai, ra šy mui. Dė kui. Prik lau sy mas 
są jun gai, par ti jai ma nęs ne jau di na. Skai ty da mas kny gą 
iš gy ve nu ra šy to jo kū ri nį. Tai pra tur ti na. Kar tais nu vi lia. 
Taip ir su dai le. Gy ve nu už da rą gy ve ni mą. Tai ma no 
pa si rin ki mas.

– Da bar ma din ga me ną so cia liai an ga žuo ti, nau
do jan tis juo reikš ti sa vo nuo mo nę kli ma to kai tos, 
pan de mi jos, po li ti kos, žmo gaus tei sių te mo mis. Ar 
Jums so cia li nės rea ly bės trans lia vi mas me nu yra 
svar bus? Gal me nas tu ri spręs ti am ži nuo sius klau si
mus, o ne rū pin tis ak tua li jo mis?

– Žmo gaus ran ko mis ku ria Die vas. Jis ir ma to, ir 
gir di. Pla čiai vie šin da ma sis žmo gus ku ria sa vo įvaiz dį. 
Ke lia mas triukš mas, kaip ir pa veiks lų dy dis, daž niau siai 
nea ti tin ka dar bo re zul ta tų. Ek le zias tas (Ko he le tas, – red. 
pa st.) pa sufle ra vo. So cia li nės rea ly bės... Jas ap dai nuo ja 
te le vi zi jo je. Vie nas vei kė jas po eg le pa ra šė „Ką da ry ti?“ 
ir la bai pla čiai pa vie ši no. Pers kai tę daug pri da rė... 
Me nu do mi si tik tie, kam jis įdo mus. Tai vi suo met 
bu vo siau ras žmo ni jos ra te lis.

– Jei ga lė tu mė te pa lin kė ti, pa tar ti kaž ką 
atei ties me ni nin kams, kas tai bū tų?

– Žmo nės mo ko si vie ni iš ki tų. Po pu lia riau
si mo ky mo si me to dai yra kar to ji mas, kar to ji mas 
ir pa si kar to ji mas. Lin kiu vi siems drą sos, cha riz
mos, pa si ti kė ji mo sa vi mi, ge bė ji mo imp ro vi zuo ti ir  
ne si kar to ti.

 Pet ras Rakš ti kas:„Keliamastriukšmas,kaipirpaveiks
lųdydis,dažniausiaineatitinkadarborezultatų.Ekleziastas
(Koheletas,–red.past.)pasufleravo.“

GruodįŠiauliųapskritiesPoviloVišinskioviešojojebibliotekojeatidarytaPetroRakštiko
grafikosdarbų,papildytųtekstais,paroda,onuopraėjusiossavaitėsŠiauliųdailėsgaleri
jojeeksponuojamikeramikosirtapybosdarbai.„Įkvėpimas–kaipgalimybiųpasas,kurį
parodęspradžiuginikontrolierių.Įkvėpimoieškotinereikia,kolpaskutinįkartąiškvėpęsjo

pasigesi“,–kalbamenininkas.
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Mo nu men ta li, aso cia ty vi I. Skau ro nės ta py ba pa trau kia 
eksp re sy vio mis li ni jo mis, įvai riak ryp čių brūkš ne lių raiz
gi niais. Pa veiks las – kaip or na men tuo tas ki li mas, ku rio 
sluoks niuo tas spal vi nis pa grin das pri me na miš ko sa ma
ną, dan gaus gi lu mą, pri slo pin ti rau do ni, oran ži niai at spal
viai kont ras tuo ja su tam sio mis dė mė mis. Kad su vok tum 
eksp re sio nis ti nį pa sa ko ji mą, at pa žin tum ei lė mis su gul dy tų 
žmo nių duo bes, įžvelg tum Do vy do žvaigž dę, spyg liuo tas 
tvo ras, įsi vaiz duo tum iš tuš tė ju sius na mus, pa nie kin tų jų 
vo ras ar iš siau bo iš plės tas akis, pri va lai ati džiai įsi žiū rė ti.

Pris ta ty da ma pa ro dą, Da lia Ka ra ta jie nė, me no ty ros 
dak ta rė, kal bė jo: „Kai kū ri nys ati trūks ta me ni nin kui nuo 

ran kų, au to rius ne be tu ri jam įta kos. Tai, kaip jis su vo
kia mas, ne bep rik lau so nuo me ni nin ko va lios. Kū ri nio 
su vo ki mas pri klau so nuo to, kas esa me mes, žiū ro vai  
ar klau sy to jai.“

Dr. D. Ka ra ta jie nė ak cen ta vo pro f. I. Skau ro nės – or
ga ni za to rės, pe da go gės ir me ni nin kės – ta len tus: „Tai 
pir mo ji mo te ris VDA rek to rė, su val dan ti di džiu lę kū
ry bin gų, am bi cin gų žmo nių bend ruo me nę. Šią sa vy bę 
liu di ja ir kū ri niai. Pa veiks luo se ryš kus rit mo val dy mas. 
Tai ne tik plas ti nės raiš kos sa vy bė – tai jos as me ny bės 
sa vas tis.“

Sun kias, skau džias te mas I. Skau ro nė per tei kia iš lik
da ma es te tiš ka kū rė ja.

I. Skau ro nė ati da ry me kal bė jo, kad pa veiks lus įkvė
pė skau džios is to ri nės pa tir tys, ypač Ho lo kaus tas: „Ne to li 
ma no gim ti nės, Uk mer gės r. Pi vo ni jos miš ke, 1941 m. per 
ke tu rias die nas nu žu dy ti 7 tūkst. žy dų tau ty bės žmo nių. 
Daž nai to je vie to je ap si lan kau. Ne su vo kia ma, kaip tai ga
lė jo įvyk ti, kaip jau tė si tie, ei lė mis su gul dy ti, ir tie, kas 
su gul dė, kas šau dė. Ir mū sų die no mis vyks ta ap lin kui dau

gy bė konflik tų, bet ku riuo mo men tu ga li įsi plieks ti pra žū
tin gi ka rai. Ta py da ma mąs čiau apie tuos bai sius da ly kus. 
Brūkš niu kai, griū van čios jų vir ti nės sim bo li zuo ja nuo lat 
vyks tan čius iš si sluoks nia vi mus. Jei ma no kū ri niuo se įma
no ma įžvelg ti bent kiek es te ti kos, kaip tei gia D. Ka ra ta jie
nė, džiau giuo si. Lin kiu vi siems mums tai kos.“

I. Skau ro nė yra pri si dė ju si prie pa ro dos „Aist ra ta py ti“ 
at si ra di mo. 16os Vil niaus žy dų bend ruo me nės ta py bos 
stu di jos „Art Vil na“ na rių dar bai la bai skir tin gi, bet vi sus, 
pa sak dr. D. Ka ra ta jie nės, vie ni ja stip rios kom po zi ci jos. 
To iš mo ky ti, ne pri me tant sa vo va lios, mo ki nių ne
pa ver čiant ma žy tė mis sa vo ko pi jo mis, rei kia pe da
go gi nio ta len to.

Eks po nuo ja muo se kū ri niuo se ati den gia mi lai ko 
tėk mės už neš tos bū ties frag men tai, ar chi tek tū riš ka 
rit mi ka pa klai di na is to ri jos la bi rin tuo se su skau
džiais žmo nių li ki mais ir ne tek ti mis, kvie čia ap
mąs ty ti, kas ir ko dėl įvy ko.

Abi pa ro dos veiks iki va sa rio 1 d. Šeš ta die nis –  
šei mos die na.

DAI LĖS KŪ RI NIAI KVIE ČIA AT SI VER TI IR AP MĄS TY TI
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Da riaus An če re vi čiaus nuo tr.

 Parodos„Aistratapyti“eksponatai.

Šiaulių„Laiptųgalerijoje“ikivasa
rio1d.veikiadvitapybosdarbų
parodos:IevosSkauronės„Nežinau
kodėl“ir„ArtVilna“,Vilniausžydų

bendruomenėstapybosstudijos,„Aistra
tapyti“Mažojojesalėje.

AR TIK RAI PUA RO ŽI NO VIS KĄ?

A. Kris ti de tek ty vai, tu rin tys il gą ir sėk min gą teat ri nių 
pa sta ty mų is to ri ją, po pu lia ru mu nu si lei džia tik Bib li jai bei 
Vil ja mo Šeks py ro kū ry bai. De tek ty vo žan ras li te ra tū ro je 
šian dien iš gy ve na at gi mi mą, ta čiau Lie tu vos teat ro sce
no se jis su tin ka mas ne taip jau daž nai.

Pa sak eseis to Er nes to Pa ruls kio, „de tek ty vi nė li te ra
tū ra yra vie nas są ži nin giau sių ant ro po lo gi nių li te ra tū
ros žan rų. No rint su suk ti ge rą kri mi na li nį siu že tą, ku ris 

pri va lo bū ti fik ty vus, au to rius pri vers tas iš gal vo
ji mą kom pen suo ti rea ly be. Tai duo da ne ti kė tos  
nau dos. Skai ty da mas ypač ma žes nių ša lių de tek
ty vus fak tiš kai gau ni tiks liau sią tos ša lies pjū vį –  
tiek tu ris ti nį, tiek ant ro po lo gi nį, tiek so cia li nį,  
tiek eko no mi nį.“

Spek tak lio re ži sie rius G. Alek sa įsi ti ki nęs, kad 
ge ras de tek ty vas vi sa da at ve ria de ta lų tik ro vės 
skersp jū vį, at sklei džia žmo gaus pri gim tį, jo silp ny
bes bei bai mes ir ape liuo ja į emo ci jas, in te lek tą.

„Pua ro“ – tai kla si ki nė žmog žu dys tės ty ri mo 
is to ri ja. Sie kiant di des nio po vei kio žiū ro vui, spek
tak lis per kel tas į šiuo lai ki nį kon teks tą: veiks mas 

vyks ta šio mis die no mis ne di de lia me Abo tiš kių mies te
ly je, ne to li Jo niš kio, su lie tu vin ti ir vei kė jų var dai. Ma žo 
mies te lio ra my bę su drums čia krau pi žmog žu dys tė. Sa vo 
na muo se ran da mas nu žu dy tas gar bin gas mies te lio tur
tuo lis. Kas ga lė jo įvyk dy ti nu si kal ti mą? Ko kie žmog žu
dys tės mo ty vai? Kam užkliuvo vi sų mėgs ta mas mies te lio 
džen tel me nas?

Pua ro tik ro vė je tu rė jo pro to ti pą. Apie 1910uo sius  
A. Kris ti au to bu sų sto te lė je iš vy do keis tai pa trauk lų bel gą, 
ku rio vei dą puo šė iš raiš kin gi ūsai. Vy ras iš si sky rė dau ge
liu at žvil gių: ju de siais, mi mi ka, kal bė ji mu ir ašt riu pro tu. 
Šis įvaiz dis įkvė pė ra šy to ją su kur ti vie ną pa trauk liau sių 
de tek ty vų, ku rio ža ve siui sun ku at si spir ti. Vis dėl to il gai
niui per so na žo sėk mė ėmė er zin ti A. Kris ti. Po dau ge lio 
sėk mės me tų ra šy to ja jį pa va di no at gra siu, iš pui ku siu, 
var gi nan čiu, ego cent riš ku veid mai niu, ku rio, jei ne be ga
li nė skai ty to jų mei lė, bū tų se niai at si kra čiu si.

Pak laus tas, kuo gi jau ną re ži sie rių su ža vė jo de tek ty vo 
žan ras, G. Alek sa at sa kė: „Vi sų pir ma, ma tau aiš kią pa
ra le lę tarp de tek ty vo su kles tė ji mo XX a. pir mo je pu sė je 
ir šių die nų. Po Pir mo jo pa sau li nio ka ro Ang li jos ir ki tų 
Va ka rų ša lių pi lie čius bu vo apė męs pa na šus vi siš ko chao
so ir ne vil ties jaus mas, ko kį iš da lies da bar jau čia me mes. 
Bū tent to kiu ne sta bi liu laik me čiu A. Kris ti iš to bu li no ir 
iš po pu lia ri no de tek ty vo žan rą, ku ria me per li te ra tū ri nę fi
gū rą – Er kiu lį Pua ro – bu vo sie kia ma at sta ty ti tei sin gu mą. 
Ant ra, de tek ty vi nis pa sa ko ji mas lei džia nau jai per svars ty
ti kal tės, tie sos ir tei sin gu mo ka te go ri jas, ku rios ge ro kai 
komp li kuo ja si šian die nos po sttie sos am žiaus per spek ty
vo je. Jei kla si ki nis de tek ty vas pa si ti ki lo gi ka ir narp lio ja 
įvy kius, kol pa sie kia ma ga lu ti nė tie sa, tai pa gal šiuo lai
ki nę trak tuo tę vie na tei sin ga ver si ja ga li ir neeg zis tuo ti. 

Bet ku rio je vi suo me nė je eg zis tuo ja tie sos po rei kis, ku ris 
su si jęs ne tik su nu si kal ti mo išaiš ki ni mu. Juk de tek ty vi nė 
is to ri ja tam pa pui kia me džia ga kel ti šian dien ak tua lius 
eg zis ten ci nius tie sos, at sa ko my bės klau si mus.“

Sa vi mi vi sa da la bai pa si ti kin tis Pua ro mėgs ta kar to ti 
fra zę: „Pua ro ži no vis ką.“ Spek tak lio kū rė jai pa lie ka dau
giau erd vės in terp re ta ci jai, ban dant at sa ky ti į es mi nius 
klau si mus, kas yra tie sa, kas yra kal tas ir ar įma no ma 
ži no ti vis ką.

Ar ti miau sias spek tak lis – va sa rio 4 d. 18 val. 30 min.
Re ži sie rius Gil das Alek sa, dai li nin kas Mar ty nas Ar

laus kas, kom po zi to rius Jo kū bas Tu la ba.
Vai di na Juo zas Bin do kas, Da lius Jan čiaus kas, Juo zas 

Ži bū da, No me da Bė čiū tė, Mo ni ka Geš tau tai tė, Gin ta rė 
Ra mošk lai tėJo ku baus kė, Se ve ri nas Nor gai la, Mo des tas 
Vait ke vi čius, Ani ce tas Gend vi las, Min dau gas Ju re vi čius, 
Ni jo lė Mi ron či kai tė.

ValstybinioŠiauliųdramosteatro
repertuaraspasipildėdetekty
viniožanrospektakliu„Puaro“.
SpektaklįpagalAgatosKristi

kūrybąšiauliečiamspristatojaunosios
kartosrežisieriusGildasAleksa,kurisįsiti
kinęs,kaddabargeriausiaslaikassugrįžti
prieprimirštosdetektyvoklasikos.
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ART: NAU JAS ME NO ŽUR NA LAS ŠIAU LIUO SE

AMA yra gau sy bę na rių vie ni jan ti pa sau li nė me ni nin
kų or ga ni za ci ja, ku ri sie kia jung ti, telk ti, mo bi li zuo ti skir
tin gas ini cia ty vas, griau ti nie kam ne rei ka lin gus bar je rus, 
kal bė ti uni ver sa lia me no kal ba. Žur na las pra dė tas leis ti 
2021 me tų tre čia ja me ket vir ty je.

2022 m. kas ket vir tį išeis po nau ją nu me rį. Me tų ga le 
bus iš leis tas ir čia su tal pin tų kū ri nių ka ta lo gas. Žur na lą 
jau da bar net ir for ma liai iš ki tų lei di nių iš ski ria ori gi na
lus di zai nas, sai kin gas sti lius, šriftas, ge ra po lig ra fi nė ko
ky bė. Lie tu vos kon teks te toks lei di nys yra ne tik nau jo vė, 
kul tū ri nis, me ni nis įvy kis, bet ir sa vi tas pa ža das.

Kaip įvy kis, toks žur na las su tei kia ga li my bę ras ti lan
gą į pla tų me no pa sau lį, su dė tin gą ir įno rin gą rin ką. Lei
di nys tam pa tik ru įvy kiu Šiau lių lei dy bi nė je ir kul tū ri nė je 
is to ri jo je. Tai jau sa vi tas pa ža das – nau jos tra di ci jos kū ri
mas. Tra di ci jos kū ri mas, ven giant ins ti tu ci nio nuo lai džia
vi mo ir pa tai ka vi mo. Lei dy ba re mia ma tam tik rų pri va čių 
ini cia ty vų ir as me ni nių lė šų.

De ra šiek tiek pla čiau pa kal bė ti apie bend rą ART žur
na lo stra te gi ją. Atskirus kiekvieno leidinio turinio lyg me
nis spren džia bend ra tarp tau ti nė ko mi si ja, ku rios bal sas 
vi sa da yra le mia mas. Žur na lo są ran gos stra te gi ja yra nu
kreip ta dau ge liu skir tin gų kryp čių. Abie juo se nu me riuo
se yra su dė ta gau sy bė in ter viu, kur skir tin gi me ni nin kai 
įvar di ja sa vo es te ti nę ir kū ry bi nę orien ta ci ją, at sa ko į 
jiems už duo tus klau si mus. Tie in ter viu – ne tik ap žval
ga ar įžan ga į as me ni nį kū ry bos lau ką. Daug svar biau 
per pras ti me ni nio ty ri mo ir kū ry bos san ty kius, in ter viu 
su vo kiant kaip tam tik rą ko ky bi nį ty ri mą.

Ki tos šio žur na lo rub ri kos mus nu krei pia į pa ro dų sa
les, kur ei na ma ap žval gi niu au to ri niu marš ru tu. Pa ro dų 
sa lė su vo kia ma kaip pri si sta ty mų, po le mi kų, pa raiš kų, ma
ni fes ta ci jų vie ta. Pa ro da trak tuo ja ma ne vien kaip ata skai
ta už nu veik tus dar bus, bet ir kaip at vi ras dis ku si jų lau kas.

De ra pri dur ti, kad AMA jau tu ri mig ruo jan čią ga le ri
ją. ART žur na le pri sta to mi ir jau ni, dar neį gi ję pla tes nio 

po pu lia ru mo kū rė jai. At ve ria mos jų tu ri mos, esa mos ir 
dar tik bū si mos es te ti nės, tech no lo gi nės, so cia li nės am
bi ci jos. De biu tuo se ieš ko ma jau esa mos meist rys tės, kū
ry bi nio verž lu mo, po lė kio ir įdir bio są vei kų.

Žur na le ga li ma ras ti ne tik įvai rių sti lin gų au to ri nės raiš
kos ap lin ky bių, bet ir skir tin gų ša lių su kaup tų me no ko lek
ci jų. Jas su vo kiant kaip me no bei kul tū ros tra di ci ją, kū ry ba 
ir kū rė jai neį si vaiz duo ja mi be pa čių ga le ri jų su is to ri ne jų 
įvai ro ve. Ieš kant bend ro brai žo, meist rys tės ap lin ky bių, lei
di ny je pri sta to mos Lie tu vos ir 
pa sau lio ga le ri jos su sa vi tu jų 
po žiū riu į esa mą tra di ci ją.

Tam tik ras dė me sys nuo
lat ski ria mas kon cep tua lu mui. 
Kū ry ba ir kū rė jas, kū ri nys ir 
jo su vo ki mas pa val dūs idė jų, 
pla nų, vi zi jų, sti lių raiz gi niui. 
Kū ry ba, kū ri nys ir kū rė jas – 
tai pai nus at si nau ji nan tis in te
lek ti nių spren di mų, ieš ko ji mų, 
pa raiš kų lau kas. Ats ki ros rub
ri kos skir tos ir konk re tiems 
ko lek ci nin kams, jiems lei džiant 
pa skleis ti sa vo su rink tus dar
bus. Dėl as me ni nių jų pa stan gų 
bei ini cia ty vų iš sau go mi reikš
min gi kū ri niai.

Ver ta pa mi nė ti ir tam tik
ras per spek ty vas. Pats žur na
lo tu ri nys ir at ski ros rub ri kos 
nuo lat pil dy sis ir to bu lės, at
si ras nau jų te mų ir po te mių, 
vys ty sis, plė sis ša lių ir kraš
tų kū rė jų geog ra fi ja, steig sis 
nau jų so cia li nių ini cia ty vų. 
Nu ma to ma ati tin ka mo dė
me sio skir ti kū ri nio ver ti ni
mui, me no so cia lu mui, et no
mo der niz mui, sak ra li niams 
klau si mams ir t. t.

Pa bai go je de ra pri sta ty ti ir 
kū ry bi nes šio žur na lo pa jė gas. 
Žur na lo re dak to rė ir in ter viu 
su da ry to ja – Zi ta Vi lu ty tė, ang lų 
kal bos re da ga vi mu už sii ma Re
nay E. Mor ris, teks tų au to rius –  
Jur gis Die liau tas, di zai ne rė – 
Eva Bu zai tė, ko lek ci nę veik lą 
koor di nuo ja Ri čar das Ja ku tis.

Žur na las ART ak cen tuo ja at vi ru mą pa sau liui, įvai
rių kraš tų sa vi tai pa tir čiai, mo der ny bės raiš kai. Ieš ko
ma bend ro kū ry bi nio or na men to, ku ris vie ny tų ir tuo 
pa čiu ro dy tų at ski ros ša lies, vie tos, tra di ci jos, kul tū ros 
sa vi tu mą. Žur na le ga li ma ras ti ir šiau lie čių me ni nin kų, 
ku rie pri si sta to pa sau liui. Iš sa vo dar bų, sti lių, dirb tu vių 
jie pra by la sa vi ta in to na ci ja. Šiau liai šiuo at ve ju tam
pa dar vie nu lei dy bi niu cent ru, į ku rį kryps ta dau ge lio 
kū rė jų dė me sys.

„AnimaMundiAcademia“(AMA)2021m.
ŠiauliuoseišleidodupirmusmenožurnaloART
numerius.Žurnalasleidžiamasanglųkalba,nes
yraorientuotasįplatųjįmenopasaulįskirtingo
sešalyseirskirtinguosežemynuose.

Filosofas Jur gis DIE LIAU TAS

No rint tuo įsi ti kin ti, pa kan ka pri si min ti, kiek vie
ti niai me no žmo nės su ren gė pa ro dų, kon cer tų, per for
man sų, vai di ni mų ir ki tų pa na šių ren gi nių, ku riuos 
bu vo ir bū tų ne gė da pa ro dy ti rink ti nei konk re čių sri
čių pro fe sio na lų pub li kai, ir kiek tė ra iš leis ta gro ži nių 
kny gų, su ku rio mis prieš ana lo giš ką pub li ką ne bū tų ap
si gė din ta. Aki vaiz du, kad san ty kis ne kny gų nau dai –  
di džiu lis.

Tur būt abie jų ran kų pirš tų be veik pa kak tų su skai
čiuo ti per ko kius 40–50 me tų išė ju sias šiau lie čių kny gas, 
ver tas tik rai rim to, gi laus, pla tes nio nei vie ti nis dė me sio. 
Iš anks čiau pri si min čiau Eduar do Juch ne vi čiaus, Ma ri jos 
Jur ge le vi čie nės poe zi jos rin ki nius, vie ną ant rą Ja ni nos Jo
vai šai tės ei lių kny gą, iš dar anks tes nių lai kų – Jad vy gos 
Gab riū nai tės ei lė raš čių rin ki nį „Var dy nos“, abi Pet ro Bal
čiū no poe zi jos kny gas.

„O da bar, – pa klau si te, – ką da bar iš šiau liš kių bū
tų ga li ma pa siū ly ti ir pa ro dy ti iš la vin tą es te ti nę ra šy to 
žo džio klau są tu rin čiai Lie tu vos au di to ri jai?“ „Da bar ant 
li te ra tū ri nio Šiau lių lau ko pli ko tik Pet ro Rakš ti ko mi
nia tiū rų kny gos li ko“, – at sa ky siu. Ačiū diev, ne apy krei
vės kaip anos pu še lės, o ga nė ti nai tie sios ir drū tos. Tie sa, 
vie ni šos. Bet ir dėl jų, ži nant au to riaus gy ve ni miš kų jų 
ke lio nių tra jek to ri jas, tek tų pa si grum ti su Kur šė nų kul
tū ri nin kais. Mat šie tu ri pil ną tei sę jas įsi ri kiuo ti ir į sa
vą len ty ną, tar ki me, gre ta kur šė niš kio ra šy to jo Vy tau to 
Kir ku čio dar bų.

Kar tais gir džiu vie ną ki tą bal są, siū lan tį ar net rei ka
lau jan tį į šiau liš kę raš to kul tū ros pa no ra mą įkom po nuo ti 
išei vių iš mū sų mies to Ri man to Kmi tos, Da lios Sta pon
ku tės, Sand ros Ber no tai tės kū ry bą. To kiems siū ly to jams 
pri me nu, kad siu va mas ne švar kas prie sa gos ar kel nės 

prie lo po, bet sa ga prie švar ko ir lo pas prie kel nių. Ži no
ma, R. Kmi tos ro ma nai, ypač pir ma sis, su pur tė, at švie ži no, 
iš gry ni no bent kiek kul tū ri niams im pul sams im lios mies to 
bend ruo me nės šiau lie tiš ko jo iden ti te to sam pra tą, bet tik 
taip, kaip ko kią nors silp nes nę lo ka lią struk tū rą su pur to 
ir su stip ri na so li džios išo ri nės do ta ci jos. Jas gau ni, su
nau do ji sa vo bū čiai pa si ge rin ti, be tgi ne si gi ri, kad jos iš 
ta vo pi ni gi nės.

Ga li kil ti pa grįs tas klau si mas: ko dėl apie tai – ge ro kai, o 
gal ir vi siš kai bė di ną li te ra tū ros pa dė tį Šiau liuo se – ra šau? 
Pir miau sia to dėl, kad to ji bė di na pa dė tis bū tų gar siai įvar
dy ta ir jūs apie ją su ži no tu mė te. Ant ra prie žas tis – sie kis 
pa ro dy ti, kad, prie šin gai, nei daž nas įsi vaiz duo ja, li te ra tū ra 
yra ne vie nas pa pras tes nių, o vie nas su dė tin ges nių me nų. 
Ne re tai ki to se sri ty se pa si tai kan čio net la bai ga bių žmo nių 
po lė kio – „ai, kas čia tė ra, ra šy ti mo ku – sė siu ir pa ra šy siu 
ro ma ną (ap sa ky mą, ei lė raš tį...)!“ – re zul ta tas pa pras tai bū na 
ar ba sek lo ka pub li cis ti ka, ar ba ma nie rin gi iš ve džio ji mai, ar ba 
tie siog poe ti nių kli šių ir ba na ly bių rin ki nys.

„Šne kin da mas dva sių pa sau lio pa ke lei vį, sker sai tur
gaus aikš tės bren da kai mo gir tuok lis“, – ra šo Pet ras Rakš
ti kas, meist riš kai iš lanks ty da mas lie tu vių kal bos sin tak sę 
ir se man ti ką pa na šių sa ki nių vir ti nė se. Tik iš ša lies at ro
do, kad to kį sa ki nį už ra šy ti pa pras ta.

APIE PLI KĄ ŠIAU LIŲ LI TE RA TŪ ROS LAU KĄ

KaipagalvojuapiekultūrinęŠiauliųpanoramą,
dabartinesjosaukštumas,žemumasirvisiš
kasdykras,matau,kadlabiausiaistingažodžio
menomeistrų.Atsigręžusįdešimtmečiuar
keliaisankstesniuslaikus,reikėtųpripažinti,
kadirtuometsituacijamiestebuvotokiapat.

Dr. doc. Vigmantas BUTKUS
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Panoraminėsfotografijos
Al bu me – žy maus Veng ri jos fo tog ra fo An ta lio Rohr

ba cho (1825–1899) 22 fo tog ra fi jų rin ki nys, tarp ku rių yra 
pen kios dvie jų ir dvi ke tu rių da lių pa no ra mi nės fo tog ra
fi jos. Iš pri va čios ko lek ci jos įsi gy ta me al bu me yra se niau
sios ži no mos Kau no nuo trau kos, vie ni iš pir mų jų Vil niaus 
vaiz dų, anks čiau ne ma ty ti ki tų Lie tu vai is to riš kai ar ti mų 
vie to vių vaiz dai, in ži ne ri niai ge le žin ke lių sta ti niai.

Mu zie ji nin kai pa sa ko ja, kad Fo tog ra fi jos mu zie jus 
apie šią uni ka lią Lie tu vos iko nog ra fi jos re lik vi ją su ži no
jo iš fo tog ra fi jos is to ri ko Dai niaus Ju ne vi čiaus ty ri mų ir 
pub li ka ci jų, ku rios nu ve dė į Is pa ni jos sos ti nę – Mad ri dą. 
Al bu mas bu vo sau go mas pri va čia me ne prik lau so mos fo
tog ra fi jos ku ra to rės Ro sa lind Wil liams rin ki ny je.

Derybostrukoilgai
De ry bos tru ko ke le rius me tus. Te ko ieš ko ti ir fi nan sų. 

Ka dan gi al bu mas la bai ver tin gas, di džiu lius pi ni gus pa vy
ko su rink ti, pa ren gus Šiau lių „Auš ros“ mu zie jaus kul tū ros 
ver ty bių įsi gi ji mo pro jek tą Lie tu vos kul tū ros ta ry bai. Pa

gal bos te ko pra šy ti ne tgi Lie tu vos Res pub li kos am ba sa
dos Is pa ni jos Ka ra lys tė je, o pa ts al bu mo par ga be ni mas –  
neei li nis įvy kis.

„Al bu mą tu rė jo pri va ti ko lek ci nin kė, de ry bos su ja už
tru ko, kol pa ga liau pa vy ko su si tar ti ir ras ti fi nan sa vi mą. 
Ro sa lind pa gei da vo, kad al bu mas pa tek tų į mu zie jų, bū tų 
priei na mas vi suo me nei. Mums te ko vyk ti į Is pa ni jos Ka ra
lys tę, vie to je jį ap žiū rė ti, įver tin ti pir mi nę būk lę. Pa de dant 
am ba sa dai, al bu mas atgabentas į Lie tu vą, į Šiau lius. Bu vo 
neį kai no ja ma pa tir tis“, – pa sa ko jo mu zie ji nin kas, fon dų 
sau go to jas Žy gi man tas Ruš kys, ku ris pa ts vy ko į Is pa ni ją.

Panoraminėsfotografijos
Įsi gy tas al bu mas ir anks čiau į Fo tog ra fi jos mu zie jaus 

rin ki nius pa te ku sios 14 A. Rohr ba cho fo tog ra fi jų šiuo me tu 
yra vie nin te liai Lie tu vo je esan tys šio au to riaus dar bai. Ki ti 
rin ki niai, ku riuo se esa ma Lie tu vos vie to vaiz džių, sau go mi 
Var šu vos na cio na li nia me mu zie ju je Len ki jo je ir Is pa ni jos 
na cio na li nė je bib lio te ko je. Jų apim tys ir ver tė ma žes nės, o 
vaiz dai dau giau sia kar to ja mu zie jaus įsi gy tas fo tog ra fi jas.

An ta lis Rohr ba chas – vais ti nin kas, pa si rin kęs fo tog ra
fi jos ama tą, – dėl sa vo fo tog ra fi nių ge bė ji mų bu vo ži no
mas ne tik gim ta ja me kraš te, bet ir Eu ro po je. Au to rius, 
fo tog ra fuo da mas Veng ri jos mies tų ge le žin ke lio til tų sta ty
bos dar bus, grei tai ta po (ir tuo įė jo į fo tog ra fi jos is to ri ją) 
di de lio for ma to pa no ra mi nių vaiz dų meist ru bei įgu du siu 
šių su dė tin gų sta ti nių kū ri mo ir sta ty bų fo to do ku men tuo
to ju. Jis pa si žy mė jo ge bė ji mu meist riš kai jung ti pen kis ir 
dau giau vaiz dų į vie ną, taip su ku riant pa no ra mi nio vaiz do 
vien ti su mą, gi lu mą.

„Tai la bai su dė tin gas pro ce sas, at si žvel giant dar ir į 
tai, kad fo tog ra fuo ta šla pio ko lo di jaus bū du. Jei gu pa
žvelg si te į šią nuo trau ką, pa ma ty si te mo te rį su ark liu 
kin ky tu ve ži mu. Štai ji sto vi šia me kraš te ir štai ark lio 
frag men tas jau ki to je fo tog ra fi jo je, – kol bu vo pa si ruoš ta 
fo tog ra fuo ti ki tą pa no ra mos da lį, ve ži mas pa ju dė jo. Pa
no ra mi nė fo tog ra fi ja su dė ta iš ke lių at ski rų nuo trau kų, 
vie nos nuo trau kos pa da ry mas už truk da vo ke lias de šim tis 
mi nu čių. Fo tog ra fas tu rė jo su sa vi mi vež tis vi są fo to la
bo ra to ri ją, pa si ruoš ti ko lo di jaus emul si ją, už lie ti ją ant 
stik lo plokš te lės ir nu fo tog ra fuo ti, kol ši dar drėg na ir 
ne pra ra du si jaut ru mo. Ir taip kar to ti kiek vie ną kar tą, fo
tog ra fuo jant pa no ra mos da lis. Šiais lai kais toks pro ce sas 
sun kiai su vo kia mas“, – tei gė mu zie ji nin kas, fon do sau
go to jas And rius Skuo lis.

Užsitarnavoreputaciją
Dėl re pu ta ci jos, už si tar nau tos fo tog ra fuo jant til

tus, Pran cū zi jo je re gist ruo tos tarp tau ti nio ka pi ta lo 
Di džio sios Ru si jos ge le žin ke lių bend ro vės spe cia lis
tai A. Rohr ba chui pa siū lė kar tu ke liau ti į Ru si jos 
im pe ri ją ir fik suo ti tie sia mos Sankt Peterburgo–
Varšuvos ge le žin ke lio li ni jos at kar pos in ži ne ri nius 
sta ti nius. Šio je mi si jo je jis ne ma žai lai ko pra lei do 
Vil niu je ir Kau ne. Vieš na gės me tu su kū rė uni ka lių 
šių mies tų til tų sta ty bos vaiz dų bei mies to vaiz džių 
pa no ra mų. Pri dė jus Rė zek nės, Daug pi lio, Gar di no 
nuo trau kų, bu vo su da ry ti du šian dien ži no mi fo
toal bu mai, iš ku rių vie nas nuo šiol sau go mas Lie
tu vo je, Šiau liuo se.

VER TIN GĄ FO TOG RA FI JOS RE LIK VI JĄ 
PAR GA BE NO IŠ IS PA NI JOS

tūkst.Eur,ilgimėnesiaipaieškų
irderybų,sudėtingadiplomati
neimisijaiprilygstantikelionėiš
ŠiauliųįMadridąiratgal.Praė

jusiusmetusFotografijosmuziejus,Šiaulių
„Aušros“muziejauspadalinys,baigėpapildy
damasfondusįspūdingairvertingarelikvija.
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Fo tog ra fi jos mu zie jaus nuo tr.

Fo tog ra fi jos mu zie jaus nuo tr.

Fo tog ra fi jos mu zie jaus nuo tr.
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Cho ras, ta ry bi niais lai kais įkur tas di ri
gen to Si gi to Vai čiu lio nio, bu vo ne pap ras tai 
pro gre sy vus ir no va to riš kas, nes tuo me tu 
at li ko kon cer tų sa lė se ne pa gei dau ja mas re
li gi nės mu zi kos pro gra mas, mas kuo jan čiai 
pa va din da mas jas „se ną ja mu zi ka“. Se nų jų 
pa sau lie ti nių dai nų, dva rų mu zi kos – ba ro
ko, re ne san so lai kų kom po zi to rių kū ri nių –  
„Po li fo ni jos“ pro gra mo se bu vo di džio
ji da lis: se ną ją dva rų ar re li gi nę mu zi ką 
vėl pri kel ti gy vam at li ki mui bu vo to me to  
iš šū kis ir nau jo vė.

Praė ju siais me tais cho ras „Po li fo ni ja“ 
klau sy to jams vėl pa tei kė staig me nų, pa si
ro dė esan tis ki toks, šiuo lai kiš kas, nau jais 
me ni niais spren di mais įsi lie jan tis į šian
die ni nį cho ri nės mu zi kos kon teks tą. Ypač 
iš si sky rė kon cer ti nės pro gra mos „30 me tų 
švie sos“, „Il ge siui ir vil čiai “ bei „Ein sau
le lė ap link dan gų“.

Cho ro me no va do vas Li nas Ba lan dis, 
ban dy da mas api bū din ti šias tris prem je ras, 
sa ko, kad vi si trys kū ri niai iš li pa iš ko
kio nors konk re taus žan ro rė mų, ir tai jau 
yra bū din ga net ne be po stmo der niz mui, 
o la biau po stpost mo der niz mui. Ak tua lus 
tam pa tarp dis cip li niš ku mas, at si ran da vis 
nau jų iš raiš kos prie mo nių: įvai rių vi zua lų, 
švie sų, vaiz dų. Vie nur jos tam pa dai nuo ja

mų jų kū ri nių iliust ra ci jo mis, ki tur vi siš kai 
sa va ran kiš ku me ni niu tu ri niu, ver čian čiu 
mu zi ki nį vyks mą priim ti dviem lyg me ni
mis: klau so muo ju ir re gi muo ju, ku riuo se 
gar sas ir vaiz das tar si gy ve na at ski rus 
gy ve ni mus, sie ja mus bend ros idė jos. To
kie nau ji iš raiš kos bū dai ne tik at sklei džia 
ki to kį po žiū rį į šių die nų ak tua li jas, bet 
ir lei džia se nas tra di ci jas tu rin čiam cho rui 
tas nau jo ves įtvir tin ti kul tū ros lau ke.

To kios nau jo vės, be abe jo nės, lau žo 
tra di ci nio cho ro įvaiz džio prin ci pus, ta
čiau žiū ro vui pa tei kia mas nau jas po žiū ris 
į cho ri nės mu zi kos, pa ties cho ro ga li my
bes, o pa ts ko lek ty vas su ku ria kaž ką vi sai 
uni ka laus, nau jo, ko ne bu vo iki šiol.

Prog ra ma „30 me tų švie sos“ su dai
ni nin ke ir dai nų au to re Ra min ta Nau
ja ny teBjel le ma lo niai nu ste bi no jau no 
re ži sie riaus Au gus to Gor nat ke vi čiaus spren di 
 mu dai nų kon teks te pa teik ti fil muo tos 
do ku men ti kos: pa čių cho ris tų pa sa ko ji  
mų apie tris de šimt me čius trun kan tį gy ve  
ni mą po Lie tu vos išė ji mo iš Ta ry bų Są jun
gos, gy ve ni mą iki Nep rik lau so my bės pa
skel bi mo ir po jo. Cho ris tų am žius skir  
tin gas, tai gi skir tin gos ir pa tir tys. Au ten
tiš kas dai nų ir pa sa ko ji mų per py ni mas 
įgau na vi sai nau ją me ni nę iš raiš ką, ku ri 

pa vei ku mu pri lygs ta spek tak liui ar do ku
men ti niam fil mui.

Cho ri nė siui ta „Il ge siui ir vil čiai“ (kom
po zi to rius Gin tau tas Ve nis lo vas, teks to 
au to rius Vla das Bra ziū nas) sa vo mu zi ki ne 
raiš ka la biau pri skir ti na tra di ci niam „Po li
fo ni jos“ re per tua rui, ta čiau inst ru men ti nės 
gru pės su dė tis (per ku si ja, elekt ri nė gi ta ra, 
kont ra bo sas, bir by nė) ir skai to vo, kaip at
ski ro at li kė jo, vaid muo vėl su ku ria ori gi
na lią me ni nę int ri gą. Cho ras lyg ir nie ko 
ne vei kia, dai nuo ja tra di ciš kai sto vė da mas, 
pai sy da mas di ri gen to mos tų, ta čiau mu zi
ka, teks tas, rit mas, di na mi ka ver čia pa jus
ti vyks mą, ju de sį, ky lan čią aist rą, ne ri mą, 
įtam pą, ne vil tį, skaus mą, ir vi sa tai su si
lie ja į vie ną aiš kiai ar ti ku liuo tą min tį: „Tu 
klau si, kas yra sie la?“

Prog ra ma „Ei na sau le lė ap link dan gų“, 
skir ta ar cheo lo gės, ant ro po lo gės, ar cheo
mi to lo gi jos pra di nin kės Ma ri jos Gim bu tie
nės 100 me tų su kak čiai, iš si ski ria iš vi sų 
Lie tu vos cho ri nės mu zi kos kū ri nių. Tra di
ci nis Rė dos ra to na ra ty vas trak tuo ja mas 
vi siš kai nau jai. To kį kū ri nio ori gi na lu mą 
lė mė skir tin gų kom po zi to rių pa si rin ki mas 
kiek vie nai kū ri nio da liai: pa va sa riui – Al
gir das Mar ti nai tis, va sa rai – Ni jo lė Sin
ke vi čiū tė, ru de niui – Do na tas Za ka ras, o 
žie mai – Ju ta Pra nu ly tė. Skir tin gi kom
po zi to riai – skir tin ga mu zi ka ir raiš kos 
prie mo nės. Vi sas da lis su jun gus į vi su mą, 
iš ryš kė ja ne tik kom po zi to rių skir ty bės, 
bet ir nau jas po žiū ris į tra di ci nį Rė dos ra
tą. Paaiš kė jo, kad jis jau su pran ta mas ir 
skam ba ki taip nei prieš 20 ar 50 me tų, kad 
pa sau lio su vo ki mas ir jo per tei ki mas mu

zi ki nė mis prie mo nė mis ne be tel pa į tra di
ci nius, daž nam žiū ro vui įpras tus šab lo nus, 
o pra šne ka vi sai ki ta mu zi ki ne ir vaiz di ne 
kal ba, kai ku rio se vie to se net už go žian
čia ra miu iš min tin gu se no žmo gaus bal su 
(teks to au to rius ir skai to vas Vla das Bra ziū
nas) ta ria mus gi lia min tiš kus žo džius.

Jau nai re ži sie rei Ur šu lei Bar to še vi čiū tei 
dėl prem je roms pa si rink tų per ne lyg ma žų 
erd vių daug vie tos iš reikš ti sa vo kū ry bi
niams spren di mams ne bu vo, ta čiau „Giun
ter Per cus sion“ sa vo bur tais ir Ie va Sko
rubs kai tė sa vo uni ka liai in terp re tuo ja ma 
mu zi ki ne me džia ga, kur vo ka las įgau na 
neį ti ki mus at spal vius, per kė lė klau sy to jus 
į vi sai ki to kį, neįp ras tą mu zi ki nį vyks mą, 
vi sus šo ki ruo jan tį įvai riau siais as pek tais.

O kaip gi tra di ci ja? Ji ei na gre ta, ji įau
gu si į cho ro dai na vi mo sti lių ir re per tua rą. 
Be ne ge riau sias to liu di ji mas – da ly va vi
mas or to dok sų re li gi nės mu zi kos fes ti va ly
jekon kur se Len ki jo je, ku rio pro fe sio na lių 
cho rų ka te go ri jo je „Po li fo ni jai“ skir ta pir
mo ji vie ta ir nu ga lė to jų dip lo mas.

Tra di ci nis nau ja me tis kon cer tas Šiau
lių ka ted ro je (di ri gen tas Po vi las Van žo dis) 
taip pat su grą ži no klau sy to jus prie 
se nų cho ro „Po li fo ni ja“ tra di ci jų – 
gied ro ir mąs liai šven ti nio pro gra
mos spren di mo, kur skam bė jo ir  
J. Nau ja lio, ir G. Ka li no, ir už sie
nio kom po zi to rių kū ri niai, ku riuos  
kar tu su cho ru kon cer te niū niuo ja 
ir pub li ka.

Gy ve ni mas ei na pir myn, ir „Po li
fo ni ja“ ei na kar tu, sau go da ma tra di
ci jas ir at si ver da ma nau jiems to liams.

Beveik50metųŠiauliuoseskambachoro„Polifonija“koncer
tai.NepaisantgausybėsgastroliųLietuvoje,kur„Polifonija“
koncertuojadažniauneimieste,kuriamereziduoja,šiaulie
čiaišįprofesionalųmuzikoskolektyvąlaikosavu.Vyresnis

šiaulietisdainininkusatpažįstaišveidų,norsjiechorekeičiasi,
kaiplaikuieinantkeičiasiiratliekamosprogramos.

CHO RAS „PO LI FO NI JA“ –  
TARP TRA DI CI JOS IR NAU JO VIŲ
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 Naujausiaschoro„Polifonija“projektas„Einsaulelėaplinkdangų“.

  Choras„Polifonija“atliekasakralinęprogramąVaršuvosevangeliškojojeAugsburgo
išpažinimoŠv.Trejybėsbažnyčioje(Lenkija,2021m.).  Skaitovėirchorinėssiuitos„Ilgesiuiirvilčiai“režisierėNomedaBėčiūtė.

Sauliaus Prapiesčio nuotr.

Vyto Laukaičio nuotr. Festivalio organizatorių nuotr.



LA
UM

ŽI
RG

IS
8

„Kultūra yra plonytis sluoksnelis,  
kurį gali ir lietus nuplauti.“ 
Erichas Marija Remarkas
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– Ko dėl pa su kai vi deog ra fo ke liu?
– Prieš 12ąjį gim ta die nį se ne lis ma nęs pa si tei ra vo, ko kios 

do va nos no rė čiau – šu niu ko ar gi ta ros? Pa si rin kau gi ta rą. Ta da 
ma ma Šiau lių moks lei vių na muo se (da bar Šiau lių me nų mo kyk
la) su ra do mu zi kos mo ky to ją Ra mū ną Mi ka laus ką, ku ris ma ne 
iš mo kė ne tik gro ti gi ta ra, bet ir dai nuo ti. Tu rė jau ir sa vo gru pę, 
su ku ria te ko kon cer tuo ti. Ti kė jau si, kad tap siu ro ko žvaigž de 
ir bū si me gar sūs ne tik Lie tu vo je, bet ir pa sau ly je. Iš mo ky to jo 
Ra mū no su lau kiau ir daug pa sta bų, ir pa ta ri mų, kaip mo ky tis. 
Ma nau, kad jis iš si ski ria tiek sa vo hu mo ro jaus mu, tiek pa mo
ko mis, cha riz ma. Jis – vie nas ge riau sių mo ky to jų Lie tu vo je.

– Ko kia kū ry bi nė veik la ta ve įkve pia ir džiu gi na la biau siai?
– Mu zi ka ly di ma ne ir da bar, tik ne be tie sio giai. Šiuo me tu mė

gau juo si sa vo dar bu su ge rai ži no mais ir dar tik au gan čiais Lie tu vo je 
mu zi kos at li kė jais TV pro jek te „Lie tu vos bal sas“. Už tai esu dė kin gas 
Ge di mi nui Jau niui. Pro jek te gau nu įvai riau sių pa mo kų, pa tir ties, apie 
ku rią ga li ma tik pa sva jo ti, nes Lie tu vo je, ma nau, yra aukš čiau sias 
ly gis kil ti vi deog ra fui. Ki tas žings nis – jau tik Ho li vu das. Kiek vie nas 
pro jek tas džiu gi na ir yra iš skir ti nis. Kai prieš Ka lė dų šven tes ga vau 
klau si mą iš Ge di mi no Jau niaus ir To mo Ska ma ro čiaus, ar no rė čiau 
dirb ti per šven tes ir fil muo ti do ku men ti nius fil mus apie Egi di jų Dra
gū ną (SEL) ir Do na tą Mont vy dą, nie ko ne lau kęs su ti kau. To kia pro ga 
ga li pa si tai ky ti tik vie ną kar tą gy ve ni me. Tik ga vus šį pa siū ly mą, 
ma ny je už vi rė emo ci jos – ir bai mė, ir eu fo ri ja. Už val dė be ga li nis no
ras pa da ry ti žiau riai ge rą fil mą, už fik suo ti kiek vie ną ži no mų at li kė jų 
emo ci ją, per teik ti jau du lį. Dar kar tą su pra tau, kad my liu šį dar bą, 
my lių vi są „Eli taz“ kū ry bi nę ko man dą ir la bai lau kiu su si ti ki mo.

Li kus dviem sa vai tėms iki kon cer tų, tu rė jau ga li my bę pa ma ty ti, 
kaip vyks ta tiek E. Dra gū no, tiek D. Mont vy do pa si ruo ši mas kon

cer tams, re pe ti ci jos. La biau siai pa ti ko pa žin tis su D. Mont vy du. Sa
ky čiau, net ta po me ge rais drau gais. Iš jo su lau kiau daug pa dė kos 
žo džių. Be to, prieš kon cer tą su vi sa kū ry bi ne gru pe ga vo me marš
ki nė lius, o po kon cer to ga vau jo vi ni li nę plokš te lę.

– Kuo tu, kaip kū rė jas, iš si ski ri iš ki tų?
– Nes lėp siu, į šį klau si mą la bai sun ku at sa ky ti. Ma no drau gai 

sa ko, kad ne tau so ju sa vęs. Dirb da mas ne pa mirš tu ko mu ni kuo ti – pa
si tar ti, iš klau sy ti ir pa tar ti. Vie nas bi čiu lis man pa ra šė ži nu tę, kad 
esu am bi cin gas, tik prie šin gai, nei šiais lai kais ma din ga. Da bar ma
din ga apie sa ve kal bė ti daug ir gar siai. Pa sak bi čiu lio, aš to ne da rau, 
o ra miai ei nu as me ni niu kū ry bos ke liu, nes man tai tie siog pa tin ka. 
Man rū pi ma no kū ry ba, nes įde du daug pa stan gų ir rū pes čio, tai 
ma to si dar buo se, o žmo nėms tai pa tin ka. Gal būt pil nai ne sup ran tu 
sa vo ver tės, o gal ir su pran tu, bet ne su už rie tęs no sies. Pap ras tu mas 
vi sa da pa de da.

„TO KIA PRO GA GA LI PA SI TAI KY TI TIK KAR TĄ GY VE NI ME“

HubertasČelutka(Chely)–25metųvideo
grafas.Šiauliųmenųmokyklosauklėtinis
šiuometumėgaujasidarbuTVprojekte
„Lietuvosbalsas“,kuriaasmeniniusprojek

tusirplečiasavo„YouTube“kanalą.
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HubertasČelutka(Chely):„Irtoliaukursiunetikasmeninius
projektus,betirplėsiusavo„YouTube“kanalą,dalysiuosiistorijo
mis,kursiuvideoturinįnetikapiesave,betirapiejus.Labiausiai
noriupasidalytidokumentiniaisfilmais,priekuriųprisidėjau,ir
sulauktitūkstančioprenumeratoriųsavo„YouTube“kanaleCHELY
FILMMAKER“.

„Mąstėsavitai,plačiaiirtaikliai“
Šiau lių me nų mo kyk los mu zi kos mo ky to jas 
Ra mū nas Mi ka laus kas:

– Hu ber tas vi sa da bu vo la bai at sa kin gas ir reik lus 
sau. Pa si žy mė jo iš skir ti nė mis ga lio mis lais vai spon ta
niš kai ge ne ruo ti nau jas idė jas, kū ry biš kai pri tai ky ti 

se nas. Jei jau im da vo si veik los, tai vi sa da at lik da vo be prie kaiš tų. 
Bu vo ge ras pa šne ko vas, mąs tė sa vi tai, pla čiai ir taik liai.

ČIA KIEKVIENAS ATRAS SAVO TALENTĄ

H. Če lut kos as me ni nio ar chy vo nuo traukos

Partneriai:


