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A APIE DVI PA KRAŠ TI NES 
ME NO TE RI TO RI JAS NUS TE BIN TI ŠIUO LAI KI NĮ 

ŽIŪ RO VĄ SUN KU IR TAI 
NĖ RA TIKS LAS“

A AL VY DAS LU KYS:  
„ŽMO GUS NE TU RI ŠAK NŲ, 
BET JAM JŲ REI KIA“

TA PY BA IR POE ZI JA 
DIS KU SI JŲ LAU KE

TAIP KU RIA MI  
YPA TIN GI DA LY KAIPIR MĄ KAR TĄ LIE TU VO JE –  

LIT VA KŲ SKULP TO RIAUS  
M. BREN NE RIO PA RO DA
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– Pan de mi ja neiš ven gia mai vei kia 
menopasaulį,pasirodonaujairealybei
refektuotiskirtikūriniai.Šiauliųdailės
galerijoje baigiamą eksponuoti parodą
„Re–vėl,išnaujo,priešingai“vadinate
pandeminiu ciklu. Kokios Jūsųmintys
apie pandemiją? Kaip ji paveikė Jūsų
kuriamąmeną,kasdienybę,mintis?

– Taip, tai pa vei kė kas die ny bę ir kū ry
bą. Pan de mi nis cik las to dėl, kad dau gu ma 
dar bų nu ta py ti pan de mi jos me tu. Ne ži nia, 
bai mė, ne tik ru mas, ka ran ti nai, drau di mai, 
įtam pa, pyk tis, nuo lan ku mas, sta tis ti ka, 
izo lia ci ja, re zig na ci ja – ar tik lai ki na, ar 
nau jo ji rea ly bė? Man tai bu vo lai kas su sto
ti ir ap gal vo ti, gal kaž ką vėl iš nau jo keis ti 
ir keis tis. Re – vėl, iš nau jo, prie šin gai: ieš
ko ti ki tų bū dų, nei bu vo prieš tai, su grįž ti 
ir ei ti ki tur ir ki taip. Pa veiks luo se at si ra do 
dau giau erd vės ap mąs ty mams, o žmo nės, 

iš kirp ti iš žur na lų, vir to vei dais – taš kais, 
ku rie bu ria si, ri kiuo ja si, ky la ir krin ta erd
vė je, vie ni ja mi ke lio nės ir iš li ki mo tiks lo.

–EsatekilęsišŠiaulių,1982m.bai
gėteirtuometįŠiauliųpedagoginįinsti
tutą,įgijotedailėspedagogokvalifikaci
ją.Kaipapskritaisugalvojotestudijuoti
dailėspedagogiką?

– Bai giau Šiau lių vai kų dai lės mo kyk lą, 
net pel niau pir mą ją vie tą už ta py bą res pub
li ki nia me dai lės mo kyk lų kon kur se. Penk
to je kla sė je su si do mė jau fo tog ra fi ja, ke
lios ma no nuo trau kos bu vo iš spaus din tos 
mies to laik raš ty je, ga vau pir mą ho no ra rą. 
Vy res nė se kla sė se vai di nau pan to mi mo se, 
mo kyk los ren gi niuo se dariau so lo pa si ro
dy mus. Bu vo no ro sto ti į ak to ri nį ar ba bū ti 
ki no ope ra to riu mi, bet ne tu rė jau pa kan ka
mai pa si ry ži mo. Kla sės auk lė to ja N. Tva ri
jo na vi čie nė rū pi no si, kad to kie ga būs tin gi

niai, ku rie ne ži no, ko no ri, ne pra pul tų. Man 
pa siū lė nuei ti į at vi rų du rų die nas PBD 
(Pie ši mo, brai žy bos ir dar bų) fa kul te te. Su 
kla sio ku nu spren dė mė sto ti. Tuo me tu apie 
pe da go gi ką net min čių ne bu vo. Stu di juo ti 
se kė si, stu den tau ti bu vo sma gu, links ma ir 
įdo mu. Su si rin ko ge ra kom pa ni ja.

Ypa tin gai ge rai leis da vo me lai ką va sa
ros ple ne rų ir ru dens talkų kolūkiuose me tu. 
Pri gal vo da vo me įvai riau siu ak ci jųat rak ci jų, 
net bu vo me įkū rę count ry-punk ro ko gru pę. 
Pa me nu, sto vė jo me su Aliu mi R. anks ty vą 
pa va sa rį prie „Pa ly do vo“ ir sa kiau: pa da rom 
kaž ką pa na šaus į Fi zi kų die nas. Su gal vo jom 
Pie šė jų die nas, ku rios vė liau ta po tra di ci nės. 
Kai po pen ke rių stu di jų me tų įtei kė dip lo
mus ir pa sky ri mus į dar bo vie tas, sto vė jo me 
pa si me tę: ką, vis kas baig ta? Mie lai bū tu me 
pa si li kę dar ke le riems me tams.

–Pokeleriųmetųbandėteperstotiį
Vilniausdailėsinstitutą?

– Bu vo ta da toks su si ta ri mas, kad ga
būs stu den tai po dve jų me tų stu di jų gau
da vo nu krei pi mus į tuo me tį Vil niaus 
dai lės ins ti tu tą. Nu va žia vau ru de nį pas 
rek to rių. Tas il gai kaž ką ap ta kiai šne kė jo 
ir pa siū lė at va žiuo ti ki tais me tais. Ką gi, 
net ap si džiau giau: taip ne si no rė jo Šiau
liuo se pa lik ti tos ge ros kom pa ni jos. Dės ty
to jai lin ga vo gal vo mis, pa skui su pra to me, 

kad į ma no vie tą jau bu vo kaž kas priim tas 
ap lin ki niais ke liais.

–Kaipįužsibrėžimątaptimeninin
ku reagavo aplinkiniai? Juk tiek tuo
met,tiekdabarbuvimasmenininkunė
ralaikomasracionaliupasirinkimu.

– Kai pra dė jau sa vo, kaip ta py to jo, ke
lią, bū ti me ni nin ku bu vo ne tgi pres ti žo 
rei ka las, o ir pi ni gi ne pra sme daug bū dų 
už si dirb ti. Kas met vyk da vo bent ke lios res
pub li ki nės dai lės pa ro dos, jei gu ta vo dar
bas pa kliū da vo į eks po zi ci ją, ga ran tuo tai 
bū da vo nu per ka mas dai lės mu zie jaus, dai
lės fon do ar ba ki tų įstai gų. Iš dirb tu vių ir gi 
pirk da vo ko lek cio nie riai. Bū da vo ga li my bė 
ne mo ka mai gau ti kū ry bi nes dirb tu ves ne 
tik ži no miems me ni nin kams, bet ir jau
nie siems kū rė jams. Lai kai pa si kei tė. Da bar 
sun ku pra gy ven ti vien iš me no, o ir dirb tu
vių dy kai nie kas ne duo da. Me ni nin ku bū
ti iš tie sų nė ra leng va. Abe jo nės, pra smės 
klau si mai, sa vo vie tos ieš ko ji mas, pa ro dų 
ren gi mas. Nė ra ato sto gų, nė ra griež tų dar
bo va lan dų, net ir sap nuo se kaž ką ta pai.

–Vienikeisčiausiųfaktų,kuriuospa
vykoapieJussužinoti,–kadkariuomenė
jeesatedirbęsdalinio,oišjosgrįžęs–ko
lūkiodailininku.Kokieprisiminimaiištų
laikų?Kuoskiriasibuvimaslaisvumeni
ninkunuobuvimomenininkukažkam?

PORTRETAS

Iš Šiau lių ki lu sio ta py to jo Ro mual do Ba lins ko kū ry bos ke lią 
žy mi pa šau ki mas ir at si tik ti nu mai. Kai kam tik tų žo dis 
„li ki mas“. Sa vo kū ri nius dai li nin kas api bū di na kaip „at si ra di
mus iš il gų ste bė ji mų ir min ti ji mų“. Apie gy ve ni mą ku riant 

Ro mual dą kal bi no me Šiau lių dai lės ga le ri jo je vei kian čios pa ro
dos „Re – vėl, iš nau jo, prie šin gai“ fo ne. Pa ro da lan ky to jų dar 
lauks ry toj, vė liau iš vyks į Vil nių.

„NUS TE BIN TI ŠIUO LAI KI NĮ ŽIŪ RO VĄ SUN KU IR TAI NĖ RA TIKS LAS“

Aud ro nio Rut kaus ko nuo traukos
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– Dau ge lis dai li nin kų anuo met taip dir
bo, jei ne mo kyk lo je ar ins ti tu te, tai ga myk
lo je, ko lū ky je ir kt. Tuo me tei san tvar kai la
bai rei kė da vo vi zua li zuo ti sa vo idea lo gi ją, 
pa ro dy ti „ne klys tan čias“ tie sas ir pa sie ki
mus – kaip an tai penk me čio pla nus įvyk
dy si me per tris me tus ir pa na šios nę sa mo
nės. Tai va, dai li nin kai tu rė da vo to dar bo, 
o ypač prieš di džią sias ideo lo gi nes šven tes. 
Man šiuo at ve ju bu vo ki taip, nes ta me ko
lū ky je, ku ria me dir bau, pir mi nin kas su ma
nė įkur ti nu si pel niu sių žmo nių (ve te ra nų, 
dar bo pir mū nų ir kt.) po rtre tų ga le ri ją – ne 
nuo trau kų, bet ta py tų ir ne ma žo for ma to. 
Da vė nau jai pa sta ty ta me vai kų dar že ly je 
sa lędirb tu ves. Atei da vo žmo nės pa po zuo ti, 
ki tus da riau iš nuo trau kų. Per tre jus me tus 
na ma ža ga le ri ja ga vo si. Man tai vi sai pa ti ko.

Bū da mas me ni nin ku kaž kam, vis tiek 
ga li da ry ti sa vaip, kal bė ti tarp ei lu čių ir taip 
ne tgi įdo miau, o bu vi mas vi siš kai lais vu me
ni nin ku neeg zis tuo ja. Ne ga li bū ti ab so liu čiai 
lais vas: tai vi so kie rei ka lai truk do, tai svei
ka ta šlu buo ja, tai ne pil na ver tiš ku mo jaus
mas ima vir šų, tai nuo tai kos nė ra, tai pan
de mi nis ka ran ti nas, tai ka ro grės mė ir t. t.  
Dar tie am ži ni klau si mai: kam vi so to rei kia 
ir iš vis ko kia pra smė kaž ką ta py ti ir kur ti? 
Ta da pa si pur tai ir to liau te pi ar ba už te pi.

–Pradėjęsaktyviaikurti,persikėlėte
gyventiįVilnių,Šiauliailikotikstudijų
laikųmiestu.Koks (irar) išliko santy
kissuŠiauliais?ArJumsapskritaiyra
reikšminga gyvenamoji vieta, įsižemi
nimas?

– Šiau liai – ma no gim ta sis mies tas. Čia 
gy ve na ma ma, se se rys, moks lo drau gai – 
žmo nės, su ku riais pa lai kome ry šius, bend
rau ja me. Geog ra fi nė vie ta nė ra taip svar bu. 
Jei yra nor ma lios są ly gos gy ven ti ir kur ti, 
tai ir ge rai. Man ge riau siai ku ria si kai me, 
dar ži nė je. Ten ir įsi že mi ni mas ant as los.

– Jūsų biografijoje yra skiriami
du kūrybiniai etapai, nes nuo 1992 iki 
2002 metų tapyba beveik neužsiėmėte,
įnikote į reklamos kūrimą, iliustravi
mą.Kodėltaipnutiko?Kiektamįtakos
turėjobesikeičiantivisuomenė?

– Pa ro do se pra dė jau da ly vau ti nuo  
1984 metų. Per me tus nu ta py da vau ke lis 
ge rus dar bus ir su da ly vau da vau res pub li ki
nė se ir tarp tau ti nė se pa ro do se. Jau ži no jau 

ir jau čiau, ką ir kaip no riu ta py ti. Po Lie
tu vos ne prik lau so my bės at ga vi mo pa ro di
nia me gy ve ni me pra si dė jo virs mas, ne be li
ko res pub li ki nių pa ro dų. Pa ju tau, kad ne su 
stip rus da ry ti per so na li nes pa ro das. Nu 
s pren džiau pa da ry ti per trau ką, su si vok ti, 
su ras ti sa vo vie tą nau ja me kon teks te. Be to, 
vai kai ma ži, pra dė tas sta ty ti na mas, pa sto
vus pi ni gų trū ku mas. Rei kė jo ieš ko ti, kaip 
dar už si dirb ti tais sun kiais lai kais. Dir bau 
žur na lo re dak ci jo je. Su bi čiu liu už dar bia
vo me ka bin da mi rek la mas. Su ra do me sa
vo ni šą, da ry da mi rek la mas Se na mies ty je. 
Da rė me me ni nes įška bas iš me ta lo (žal va
rio, bron zos) res to ra nams, ka vi nėms, par
duo tu vėms. Kiek ži nau, yra vie nin te lė nuo  
1996 metų Vil niu je iš li ku si mū sų vit ri na 
ir fa sa do me ni nis ele men tas – žal va ri niai 
aki niai. Bet... bi čiu lis emig ra vo ir rek la
mos vers las bai gė si. Ta py ba bu vo vi sa da 
min ty se ir vie ną die ną, su lau kus 40 me tų, 
smo gė min tis: jei gu da bar tuoj ne pra dė siu 
ta py ti, tai gal nie ka da? Pra dė jau... Bu vo la
bai sun ku. Per keis ti su ram bė ju sį mąs ty mą, 
su si vok ti, at ras ti te mų ir for mų, ir dar daug 
daug ki tų da ly kų. Mo kiau si iš nau jo.

–Šiandienesategrįžęsprietapybos,
žaidžiate, keičiate atlikimo stilistiką,
tad žiūrovas visuomet yra įtrauktas,
dažnai – nustebintas. Kaip įvardijate
(sauirkitiems)savokūrybostikslą?

– Koks ma no kū ry bos tiks las? Daž niau
siai egois ti nis – pa ten kin ti smal su mą, nu
ste bin ti sa ve. Kar tais pa vyks ta, kai nuei ni 
ten, kur ne pla na vai, ir su vo ki tai, ko ne ži
no jai. Kaž kuo nu ste bin ti šiuo lai ki nį žiū ro vą 
yra sun ku ir tai nė ra ma no tiks las. Svar bu, 
kad tas dar bas yra kū ri nys ir kvie čia kur ti. 
Man ir pa čiam įdo mu, kaip dar to liau ga li
ma nuei ti. Ne sis ten giu už si sto vė ti sa vo at
ras to je sti lis ti ko je.

– Dažnai įsivaizduojame meninin
kąkaipautsaiderį, vienišių, tačiau jūs
– atvirkščiai – esate daugelio plenerų,
parodųdalyvis.ArJums,kaipmeninin
kui,reikalingabendrystė?Kąjiduoda?

– Da ly va vi mas ple ne ruo se, sim po ziu
muo se, pa ro do se – ga na frag men ti nis lai
kas. Di džią ją lai ko da lį, ku rią ski riu kū ry bai, 
pra lei džiu vie nu mo je, sa vo la bo ra to ri jo je, 
kaip koks keis tuo lis moks li nin kas. Nek lau
sau jo kios mu zi kos ar ra di jo. Nes to vių prie 

stak lių aš tuo nias va lan das per die ną. Il gai 
gal vo ju, ste biu, pa ste biu, žy miuo si, ra šau
si, kau piu idė jas ir daž nai at si tin ka taip, kad 
vis kas su krin ta į kū ri nį kaž ko kiu at si ra di mo 
bū du. Jei kvie čia į ple ne rus, sten giuo si vi sa
da nu va žiuo ti – tai man ga li my bė pa bū ti ir 
pa bend rau ti su žmo nė mis, pa keis ti ap lin ką.

– Jei reikėtų apibūdinti, kaip Jūsų
drobėse žaidžia fikcija, realybė (ės),
autorefeksijos,ogaldarkassvarbaus?

– Jei rei kė tų api bū din ti sa vo ta py bą vie
nu žo džiu, – at si ra di mas. Tai la biau siai ver
ti nu. Kar tais tam ne ži nau pa va di ni mo. Ven
giu mė gau tis po tė piu, dai lu mu, puoš nu mu. 
Man įdo mu, kaip tar si sa vai me su krin ta 
for mos, li ni jos, spal vos ir iš to gims ta in tui
ty viai at si ra du si idė ja, ku ri prieš tai bu vo il
gai gal vo ta, sap nuo ta ir ryš kin ta. Man svar
bu ne mė gau tis, o do mė tis, ste bė ti, de rin ti 
tai, kas ne su de ri na ma, eks pe ri men tuo ti, 
žiū rė ti, kas iš to išeis. Su pan ti rea ly bė pil na 
įvai riau siu for mų ir įdė jų – kaip žai džian
tis žmo gus pa ro dok sa liai ir at si tik ti niu bū
du dė lio ju jos frag men tus sa vo dro bė se, kol 
iš chao so pra de da ryš kė ti bū si mo pa veiks lo 

kon tū rai. Daž niau siai tas pro ce sas vyks ta 
min ty se, iš pa są mo nės plau kiant for moms 
ir vaiz dams, kar tais ke lias sa vai tes ar mė
ne sius. Taip pat man svar bu ta py bo je dau
gias luoks niš ku mas, tęs ti nu mas. Pa veiks lai 
gru puo ja si į cik lus, ku rie vis tę sia si, pa si
pil do nau jais dar bais.

–Menopasaulisvisatsinaujina,per
kuria save, tačiau Europa neišvengia
mai sensta, ypač regionuose, – sensta
žiūrintystiekį tradicinį, tiekįnaująjį
meną.Arkartaismąstoteapieateičiai
patikėtąmenopasaulį,jokonfiktus?Jei
taip,kokiosmintyslanko,koksbusatei
tiesmenasirjožiūrovas?

– Da bar sun ku ką nors pro gno
zuo ti – taip pat ir apie atei ties me ną. 
Ar ba vis kas pa pras tės, ar ba su dė tin
gės. Ar ba pra stės, ar ba to bu lės. Ar
ba nei taip, nei ki taip. Gal bus taip, 
o gal prie šin gai. Bent jau ži nau, kad 
ne ži nau. Esu gry bas. Įsi vaiz duo ki me, 
kad me ni nin kai yra įvai rių rū šių gry
bai, su da ro gry bie ną, ku ri rei ka lin ga 
bend rai eko sis te mai ir da ro jai įta ką.

PORTRETAS
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 Ro mual das Ba lins kas: „Bent jau ži nau, kad ne ži nau. Esu gry bas. Įsi vaiz duo ki me, kad 
me ni nin kai yra įvai rių rū šių gry bai, su da ro gry bie ną, ku ri rei ka lin ga bend rai eko sis te mai ir 
da ro jai įta ką.“

„NUS TE BIN TI ŠIUO LAI KI NĮ ŽIŪ RO VĄ SUN KU IR TAI NĖ RA TIKS LAS“
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Pre mi jo mis sie kia ma įver tin ti pro fe sio na lio jo sce nos 
me no kū rė jų, ty rė jų ir ki tų me no sri ties dar buo to jų reikš
min giau sius me tų dar bus ir iš skir ti nius pro fe si nius lai mė
ji mus. Kon kur so lau rea tams įtei kia mi at mi ni mo ženk lai 
„Auk si niai sce nos kry žiai“, o už nau jų sce ni nės iš raiš kos 
for mų paieš kas – „Bo ri so Dau gu vie čio aus ka ras“.

Pa gal nuo sta tus, kas met ski ria ma ne dau giau kaip 
17 pre mi jų, jo mis ga li bū ti ap do va no ja mi pro fe sio na lio
jo sce nos me no sri ties kū rė jai, ty rė jai ir ki ti as me nys: 
re ži sie riai, dra ma tur gai, sce nog ra fai, kos tiu mų ir gri mo, 
švie sų dai li nin kai, vaiz do me ni nin kai, cho reog ra fai, kom
po zi to riai ir mu zi kos at li kė jai, di ri gen tai, ak to riai, šo kė jai, 
ba le to ar tis tai, ope ros, ope re tės, miu zik lo at li kė jai, cir ko 
ar tis tai, sce nos me no is to ri kai, teo re ti kai, ver tin to jai ir 
kū ry bi nės gru pės.

At nau jin ti pre mi jų sky ri mo nuo sta tai nu ma to, kad 
Pro fe sio na lio jo sce nos me no ver ti ni mo ko mi si ja, įver
ti nu si ati tin ka mais me tais gau tus siū ly mus, bal suo da mi 
su da ro ne dau giau penkių kan di da tų kiek vie nai iš no mi
na ci jų są ra šą, ko mi si jos dar bas or ga ni zuo ja mas vi sus me

tus, o siū ly mai pre mi joms prii ma mi nuo ko vo 28 d.  
iki ki tų me tų sau sio 7 d.

Pro fe sio na lio jo sce nos me no lau rea tai bus ap do
va no ti ko vo 27ąją, Tarp tau ti nę teat ro die ną, Kau ne 
(konk re ti ren gi nio vie ta tiks li na ma).

Kultūrosministerijaipateiktųpasiūlymųsąraše–irŠiau
liuosekuriančiųrežisieriųvardai:

Ša rū nas Da te nis no mi nuo tas už Vals ty bi nia me 
Šiau lių dra mos teat re su kur tą spek tak lį „#Bjaurusis 
an čiu kas mo kyk lo je #2121“.

Au gus tas Gor nat ke vi čius – už pro jek tą „30 me
tų švie sos“ Šiau lių vals ty bi nia me ka me ri nia me cho re 
„Po li fo ni ja“.

Re ži sie rė No me da Bė čiū tė no mi nuo ta už Šiau lių 
kė lė jams Fren ke liams de di kuo tą kom po zi ci jącho ri nę 
siui tą „Il ge siui ir vil čiai“ ka me ri nia me cho re „Po li fo
ni ja“.

Re ži sie rius Ni ko las Darns tadt – už spek tak lį „Pla
ne ta EGO“ Vals ty bi nia me Šiau lių dra mos teat re.

TARP NO MI NAN TŲ – IR ŠIAU LIUO SE  
KU RIAN ČIŲ RE ŽI SIE RIŲ VAR DAI

Kul tū ros mi nis te ri jai pa teik ta 120 
pa siū ly mų, ką ap do va no ti Pro fe sio
na lio jo sce nos me no pre mi jo mis už 
2021 metų kū ry bą. Pa gal ka te go ri

jas, ku rios kiek vie nais me tais for muo ja mos 
at si žvel giant į siū ly mus, ver ti ni mo ko mi si ja 
iš rinks no mi nan tus, o vė liau ir lau rea tus.

 Teat ro ap do va no ji mas „Auk si nis sce nos kry žius“.

El tos nuo tr.

KALEIDOSKOPAS

Va sa rio 18 d. „Ani ma Mun di Aca de mia“ „Mig ruo jan
čio je ga le ri jo je“ (Vy tau to g. 111A, Šiau liai) įvy ko Inos 
Bud ry tės au to ri nės ta py bos pa ro dos „Pa ke liui į nie kur“ 
ir Sol vei gos Mas tei kai tės poe zi jos kny gos „Pie tūs vi du ry 
nie kur“ pri sta ty mas.

S. Mas tei kai tės teks tus skai tė, poe ti niais mo ty vais 
imp ro vi za vo Vals ty bi nio Šiau lių dra mos teat ro ak to rius 
Vla das Ba ra naus kas. Vi so va ka ro me tu au to rės da li jo si 
abi pu sio bend ra dar bia vi mo pa tir ti mi, įspū džiais ir reflek
si jo mis, at sa ki nė jo į klau si mus, skai tė kny gos teks tus, 
poe tiš kai ver ti no pie ši nius ir ta py biš kai aiš ki no poe zi ją.

Dis ku si jos ir pri sta ty mo me tu paaiš kė jo, kad pa ti kny
gos au to rė S. Mas tei kai tė sa vo teks tų net ne lai ko tie sio giai 
poe zi ja. Tai yra jos at rink ti ir imp ro vi zuo tu, in tui ty viu 
pa vi da lu su kur ti nau jų jų me di jų teks tai. Vis tik vi sa tai 
yra la bai mo der ni poe zi ja, ku ri yra ne tik kal ba, o ir sa ve 
įmant riai me di juo jan ti iš raiš ka.

Daug au to rės S. Mas tei kai tės kū ri nių yra tar si tik es ki
zai, ap ma tai kaž kam ki tam. To kia poe zi ja gau si in to na ci
jų. Ji mus nu ve da į skir tin gas plot mes, įmant rias ap lin kas, 
ha liu ci nuo jan čias ap sup tis. Ten daug skir tin gų poe ti nių 
veiks mų. Vi sur yra ta in ten sy vi, iro niš ka raiš ka, ku ria 
la biau siai ir pa si ti ki ma. Iš pa žin tys ar at si vė ri mai ne virs
ta tik sen ti men tų dė lio nė mis, pri si mi ni mai, sap nai, vi zi jos 
ne tam pa tik pro to ko lais. Ban do ma iš įvai rių pu sių akus tiš
kai ir vi zua liai ap ra šy ti nuo sta bos pa bu din tą su klu si mą ir 
su tri ki mą. Tai ban dy mai skir tin gais bū dais iš girs ti tai, kas 
brau na si per ap link mus do mi nuo jan tį me di juo tą triukš mą.

Bend ros ir tar pu sa vy je su si py nu sios si tua ci jos, kai sa
vy je ve ria si nau ji da ri niai, ran da mi vi sai ki ti re zer vai –  
poe ti nis, es te ti nis per tek lius. Tar si tik at si ve ria ma, rit
miškai at vi rau ja ma, bet iš es mės re gi ma ir gir di ma vi sai 
ki ta si tua ci ja. Šie teks tai yra her me tiš ki in to na ci ne pra
sme. Rei kia iš tar mė je pa gau ti, at ras ti tin ka mą, niuan suo
tą, ge rai su de rin tą in to na ci ją. Tin ka ma poe ti nė in to na ci ja 
kaip tik ir lei džia iš girs ti re gi mą, jun ta mą dvip ras my bę, 
nuo la ti nį pra si len ki mą ir nea ti ti ki mą. Daug ei lė raš čių 
yra grįs ti poe ti ne už klau sa. Iš ai bės re to ri nių už klau sų, 
poe ti nių klau si mų gims ta be ga li nė po le mi ka – su dirb ti
ne mer din čia, kon ven ci ne sta ti ka, ab sur diš kų kon ven ci jų 
pre ro ga ty vo mis. Gir di mi poe ti niai pra re gė ji mai, ku rie pa
kei čia įpras tą sa vi jau tą.

I. Bud ry tės pa ro dos pie ši niai tik iš 
pir mo žvilgs nio at ro do tar si es ki zai, 
la ko niš ki ap ma tai. Dėl sa vi tos eksp re
si jos, miš raus pie ši mo sti liaus vi sa tai 
virs ta įmant ria pa raiš ka. Do mi nuo ja 
mi ni ma liz mas, la ko niš ku mas, nė ra nie
ko ne rei ka lin go. Pui kiai su pran ta mos ir 
val do mos įvy kių bei si tua ci jų fo ni nės 
spal vos.

Au to rė pa si rin ko miš rų ta py bos sti
lių ir tai pa de da iš veng ti vi sai nie kam 
ne rei ka lin go nu dai li ni mo. Jos ski ria ma
sis bruo žas yra tos lau žy tos, lau ki nės, 
pir mi nės li ni jos ir ne su pai nio ja mas 
kon tū ras. To kios li ni jos ne ko pi juo ja 
tik ro vės – jos yra tos rea ly bės vei kia
mos. Be to, yra sa vi tų lau žy tų, grei to 
po ky čio, ne ti kė to pe rė ji mo li ni jų.

To kio se li ni jo se es mi nis yra plas ti
kos klau si mas: iš raiš kos plas ti ka, ple ve
ni mas ir plaz dė ji mas, griū van čio jau du
lio vir pe siai, nuo tai kos dū žiai virs me. 
Tai vis tik ro vės pa raiš kos iš mū sų esa
mos tik ro vės skau džių ir slo gių na ra
ty vų, ku rie yra so cia liai trans liuo ja mi 
ir nau jai mon tuo ja mi. Eksp re sy vio ji 
au to ri nė li ni ja vis nau jai brai žo tik ro
vę. Eksp re si ja frag men tuo to se bei miš
riu sti liu mi pa teik tuo se pie ši niuo se –  
dep re sy vi ir ekst ra va gan tiš ka. Tai ir yra 
ty li da bar ties kon cep tua li za ci ja pri vers
ti nės vi zua li za ci jos fo ne.

Pats pie ši nys nė ra tik apy brai ža, 
ap ma tas – tai si tua ci nis pa ma tas, in
ten sy viau sias grei tos reak ci jos ap va
das su jė gos iš ves ti nė mis li ni jo mis, kur 
vei kia ir ta svar bi iro niš ko ji, si tua ci nio 
– vis ki to kio, at si nau ji nan čio – po vei kio api brėž tis. To
kios li ni jos jaut rios dėl sa vo leng vu mo ir fo ni nių spal vų 
la ko niš ku mo.

Apib rėž tis pa vei kia dėl mi ni ma lios tie sio gi nės įtam
pos, o pie ši nio raiš ka vi sa da su ran da do mi nuo jan čias – 
irz lių ir pre ten zin gų na ra ty vų, įky rių ir dirb ti nių dis po
zi ty vų – te mas, su ku rio mis au to rė sa vi tai po le mi zuo ja. 
Tai yra vie na ki tą ku rian čios ir vie na ki tą per se kio jan čios 
te mos. Mes tuos na ra ty vus ge rai ži no me, bet tik ro sios jų 
jė gos, ga lio ji mo truk mės – ne. To kia au to ri nė užuo mi na 
tai ko si į po vei kį, is te riš ką įtai gą.

Va ka ras ir ren gi nio dis ku si ja pa ro dė nau jų žo džio ir 
vaiz do, įžo di ni mo ir įvaiz di ni mo at ver ties bei su telk ties 
ga li my bių. Poe ti nis žo dis pra ple čia pir mi nę pieš ti nę eksp
re si ją, o pa ti iš plės ti nė pie ši nio raiš ka nu krei pia sa ve link 
pir mi nio san ty kio su esa mu pai niu pa sau liu. Poe ti nė ir 
vi zua li nė pa ga va, pie ši nio ir žo di nio teks to gau dyk lės me
niš kai su tram do gau sy bę pai nių ir ne sup ran ta mų iš raiš kų.

Pa ro da veiks ke lias ar ti miau sias sa vai tes.
Vir tua lias fo tog ra fi jas iš ren gi nio ga li ma pa ma ty ti 

feis bu ko pa sky ro je „Art gal le ry ANI MA MUN DI“. Va ka
rą mo de ra vo Jur gis Die liau tas.

TA PY BA IR POE ZI JA DIS KU SI JŲ LAU KE
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ZitosVilutytėsnuotr.

 Prapuolusioms katėms (2008).
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Bu vo ir yra itin daug pa vei kių, įdo mių, meist riš kų, 
net vir tuo ziš kų da ly kų, pri ver čian čių įsi žiū rė ti, įsi klau sy ti 
ir su si mąs ty ti. Ta čiau da bar ne apie juos. Šį kart iš skir
čiau du, man at ro do, kraš tu ti nu mus. Dvi itin sli džias pa

kraš ti nes mi nė to lau ko te ri to ri jas, po ku rias kla jo jan tys 
me ni nin kai ar sa ve to kiais lai kan tie ji nuo la tos ri zi kuo ja 
nu slys ti ir nu slys ta už jo kia aiš kes ne tvo re le ne pa žy mė tos 
ri bos, ana pus ku rios bai gia si es te ti kos val dos. Ne pa na šu, 
kad tos dvi pa kraš ti nės te ri to ri jos bū tų ap gy ven din tos 
gau siai, ta čiau į akis tik rai krin ta.

Vie ną jų pa va din čiau paaug liš kuo ju pri mi ty viz mu. Ne, 
jis ne tu ri nie ko bend ra nei su paaug lio pir ma jai mei lei 
nuo šir džiai pa ra šy tu, bet nie kam ne ro dy tu ei lė raš čiu, nei 
su pri mi ty viu liau dies me nu ar jo ele men tus in teg ruo
jan čiu pro fe sio na liuo ju. Jo kil mę tur būt tiks liau sia bū tų 
sie ti su ko kio XX a. de vin to jo de šimt me čio aš tun to ko pa
pai šy mais bio lo gi jos va do vė ly je ar ant mo kyk li nio suo lo, 
o jo „su tvir ti ni mo sak ra men tu“ tur būt tei sin giau sia bū tų
lai ky ti mo men tą, kai tas bu vęs aš tun to kas vė liau iš gir do,
kad „eve ryt hing goes“ ir „vi si mes me ni nin kai“.

Svar biau si, o gal būt ir daž niau si ski ria mie ji šio pa
kraš čio bruo žai yra in ten sy vus ak ty vis ti nis ju de sys ir jį 
pa ly din čių tarp tau ti nių ter mi nų ri kiuo tės. Kaž kas pa pai
šo ma, pa ta po ma, pa taš kuo ja ma, kaž kas pa lip do ma, pa fo
tog ra fuo ja ma, pains ta liuo ja ma, kaž kaip pa si ske ry čio ja ma, 
kaž kas pa bur bu liuo ja ma... Ta da ant vir šaus kli juo ja ma 
eti ke tėinst ruk ci ja apie neiš se mia mai gi lų vi so to kon
cep tua lu mą, esą tik rai tik rai ne kiek vie nas su ge bė tų taip 
pa taš kuo ti kon cep tua li za vi mą ar kon cep tua li zuo ti pa bur
bu lia vi mą, ir va žiuo ja ma to liau, prie ky je it me no vė lia vą 
stu miant, tar ki me, ko kį putp las čio priins ta liuo tą (ži no ma, 
vėl gi la bai kon cep tua liai!) dar žo vių kon tei ne rį.

Ant rą ją, kaip man at ro do, prie šin gą pa kraš ti nę me no 
lau ko zo ną pa va din čiau pre ten zin go bliz ge sio ka ra lys te. 
Įsi vaiz duo ki te, kad jai ar bent tai jos sri čiai, ku ri drie kia si 
už sli džios mi nė ta tvo re le ne pa žy mė tos ri bos, va do vau ja 
tra di ci nė je vie na ly tė je „Prin ce sės ant žir nio“ ir „Snie go 
ka ra lie nės“ pa sa kų šei mo je gi męs ka ra lai tis Ele gan ci jus, 
ku rio kiek vie na gar ba na kas dien puo se lė ja ma ko ne po 
vie ną plau ką, o pa sku ti ne ma da šiugž dan čio švar ke lio 
ran ko ga lių sa gos ap dai riai su de rin tos su ba tų raiš te lių 
ga lus puo šian čiais me ta li niais spaus tu kais.

Ele gan ci jaus už da vi nys – aky lai pri žiū rė ti, kad ka ra
lys tė je gims tan tys kū ri niai bū tų kuo pa na šes ni į jo pa ties 
at vaiz dą. Nug lu din ti, nu glos ty ti, iš čius ty ti, be men kiau sios 
klai de lės, be jo kio ne ly gu mė lio, mik roįt rū ki mo. Kad bū tų 
to kie kaip lie žu vį gun dan tis to bu lų for mų sal dai niu kas, 
vie no kąs nio su muš ti nu kas su rau do na uo ge le ant vir
šaus, kaip, – ką čia be slėp si, sa ky ki me tie siai, – bliz gan čio 
žur na lo vir še lis. Glot nus, be ma žiau sio šo ną spau džian čio 
žir ne lio, pri si me nant vie nos Ele gan ci jaus ma mos pa tir tį, 
ir šal tai ste ri lus, pri si me nant ki tą jo ma mą.

Šį ne links mą ra ši nė lį tie siog pri va lau baig ti links ma 
gai da. Tarp anų dvie jų pa kraš čių, t. y. ak ty vis ti nių ta ba
lai kų aikš te lės ir per sal din tų kąs niu kų ke pyk lė lės, tę sia si 
iš ti sas pla tus džiu gi nan čio me no lau kas, po ku rį kla jo jant 
ga li ma il gam ap si sto ti net ties vie nu Min dau go Lu ko šai čio 
pie ši niu, Uo gin tų per for man su, Vai vos Ko vie rai tėsTrum
pės gra fi kos dar bu, Re mi gi jaus Ado mai čio cho ro dai na ar 
Alek sand ro Os ta šen ko vo fo tog ra fi ja.

APIE DVI PA KRAŠ TI NES ME NO TE RI TO RI JAS

Dr. doc. Vigmantas BUTKUS

Sa ve lai ky čiau vi du ti niš ku, gal net kiek ma žiau nei 
vi du ti niš ku ak ty viu me no var to to ju – nei la bai tin
giu, nei la bai en tu zias tin gu tra di ci nių bei vir tua lių 
pa ro dų, spek tak lių, kon cer tų ir ki to kių ren gi nių 
lan ky to ju ar ste bė to ju. Vis dėl to ryž tuo si da ry ti 
tam tik rus api bend ri ni mus pa gal tai, ką me no 
lau ke pa ma čiau ir iš gir dau per pa sta ruo sius ke
lio li ka me tų. Ži no ma, dau giau sia Šiau liuose.

Mindaugo Lukošaičio darbas

Vaivos Kovieraitės-Trumpės darbas

Uogintų performanso stopkadras Aleksandro Ostašenkovo nuotr.

RemigijausAdomaičioasm.archyvonuotr.
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– Pradėkime pokalbį nuo pažinties
sujumis.Esatefotomenininkas.

– Ma nęs vie nas bi čiu lis ju gos la vas pa
klau sė: „Kam tu pri klau sai – fotomeni
ninkams ar me ni nin kams, ku rie nau do ja 
fo tog ra fi ją?”. Ir pri dū rė: „Nea be jo ju, kad ant
rie siems.” Keis tas da li ji ma sis pa sau ly je: jei gu 
da ly vau ji fo tog ra fi jos sa lo nė liuo se – tai tu 
tik fo tog ra fi jo je kaps tai si, jei gu ste bi šiuo lai
ki nio me no pa sau lį – su pran ti, kad ga lė tum 
ir ki tais da ly kais už siim ti, bet dau giau sia už
sii mi fo tog ra fi ja. Tur būt sa ve vis gi lai ky čiau 
me ni nin ku, ku ris nau do ja si fo tog ra fi ja.

– Esate Vilniaus dailės akademijos
profesorius,Fotografijosirmedijosme
nokatedrossteigėjas.Kokiąvietąfotog
rafijaužimajūsųgyvenime?

– Pag rin di nę. Kai dės tai, jau dau giau 
nie ko ne bei šei na – tai yra ir spe cia ly bė, ir 
ho bis, ir vi sa ki ta. Kar je ro je įdo miai ju dė
jau, nes mo kiau si Sta ty bos ins ti tu te Vil
niu je. Fo tog ra fa vau dar ta da, kai mo kiau si 
Ju liaus Ja no nio mo kyk lo je, Šiau liuo se. Kai 
pra dė jau mo ky tis ins ti tu te, pa čiais pir mai
siais me tais su si ra dau fo tok lu bą, ku ria me 
už sii mi nė jo me sa viš vie ta. Vė liau pra dė
jau dirb ti ša lia jo – bu vo to kia tech ni nė 
mo ky mo prie mo nių la bo ra to ri ja. Jai rei
kė da vo tai fo tog ra fi nės, tai ki no me džia
gos. Bu vau įgi jęs ki no me cha ni ko tei ses. 
Pa si li kau dirb ti to je tech ni nių prie mo nių 
la bo ra to ri jo je tre jus me tus. Po to pa ju
tau, kad man ankš ta. Pra dė jau dirb ti free-
lan ce riu. Įs to jau į Fo to me ni nin kų są jun gą. 

Įdar bi no. Fo tog ra fa vau me no kū ri nius, rū
pi nau si įvai ria do ku men ta ci ja. Taip la biau 
su si dū riau su me no pa sau liu – ne be tik su 
fo tog ra fi ja, o ir dai le, skulp tū ra, ypač ta
py ba. 1990 m. Gra fi kos ka ted ro je at si da rė 
la bo ra to ri ja, bu vau pa kvies tas ve dė jau ti. 
Vė liau te ko ir dės ty ti. Trum pai to kia biog
ra fi ja. O to liau, kaip sa ko ma, esi ant bė gių 
ir va žiuo ji.

– Ilgiau nei dešimtmetį plėtojate
augalų stebėjimo estetika paremtą fo
tografijų seriją „Ars Botanica“. Kokios
serijosištakosirkasjustraukiaaugalų
fotografijoje?

– Tai su si ję su 2006 me tų pa ro da, skir
ta pa mi nė ti Al gi man to Švėgž dos mir ties 
me ti nes. Jis man vi sa da da rė įspū dį. Bu vo 
toks sma gus nuo ty kis. Bū da mas prie jū
ros, pra dė jau dė lio ti pla nus, ką ga lė čiau 
fo tog ra fuo ti. Sug rį žęs ap lan kiau Al gi man
to Švėgž dos per so na li nę pa ro dą Pa ro dų 
rū muo se, tuo met ŠMC dar ne bu vo, ir vos 
neat si sė dau: bu vo vi sas min tis nu pai šęs. Jis 
tuo met sun kiai sir go, gy ve no Ber ly ne. Bu
vau pri trenk tas, kaip kar tais vi zi jos su tam
pa. Jo kū ry bo je dau giau sia bu vo au ga lai, jų 
de ta lės, bet tai bu vo pie ši niai, ta py ba – ne 
fo tog ra fi ja. Lio viau si gal vo ti apie au ga lų fo
tog ra fi ją, nes tai jau oku puo ta vie ta. Vi sai 
į ki tus da ly kus per si kė lė min tys. 2006 m. 
bu vo A. Švėgž dos mir ties me ti nės. Pa gal vo
jau, kad rei kė tų pa skir ti kaž ką jam at min ti 
ir pa da riau se ri ją A. Švėgždos atminimui, 
ku rio je bu vo obuo liai, čes na kai – pa na šūs 

da ly kai, kaip jis da rė, – bal ta me fo ne. Nors 
dar iki tol fo tog ra fa vau bal ta me fo ne, bet 
tuo me tu ne augalus. At ra dau ką ki ta.

Po A. Švėgž dos pa mi nė ji mo įsi drą si nau. 
Įsi gi jau ap leis tą pa sta tą Mo lė tų ra jo ne. Per
si kė lė ten ma no ju dė ji mas – stu di jos kū ri
mas. Ta gam tos ap lin ka... Pra dė jau ati džiau 
žiū rė ti į au ga lus. Jie ta po per so na žais. Jei gu 
jais anks čiau bu vo daik tai, ku riuos su kū rė 

žmo gus, tai vis kas kar di na liai ap si su ko: ten 
kū rė jas Die vas, ar kaip pa va din ti... Au ga lų 
pa sau lis man pa si da rė įdo mus. Au gi ni mas –  
tai kant ry bės, įsi žiū rė ji mo, pri žiū rė ji mo 
me nas. Nuo A. Švėgž dos pa mi nė ji mo su 
au ga lais dirb ti pra dė jau vis daž niau ir daž
niau... Bu vo ir ki tų pro jek tų, bet da bar, kai 
nie ko spe cia liai ne gal vo ju, yra au ga lo li ki
mo klau si mas.

–Minėjote,kada.a.menotyrininkas
Vytenis Rimkus pametėjo mintį dary
ti bendrą jūsų ir tėvo fotografijųparo
dą.Kaipbuvoauginamairplėtojamata
idėja?

– Tai bu vo rim tas iš šū kis. V. Rim kus 
la bai pa pras tai žiū rė da vo į rei ka lus, sa ko: 
pa da ry ki te pa ro dą su tė čiu. Dar tuo met tė
tis bu vo gy vas. Jis ne pro fe sio na liai už sii
mi nė jo fo tog ra fi ja. Kaip tai pa da ry ti – man 
bu vo di džiu lis klau si mas. Kai jau tu rė jau 
pro fe sio na lo pa tir ties ir pra dė jau ty ri nė ti, 
pa ma čiau, kad tos ša ke lės su smaigs ty tos 
(kal ba ma apie fo tog ra fi ją, ku rio je įam žin tas 
šei mos po rtre tas prie upės, – aut. pa st.), kad 
čia yra de ko ra ci ja. Jie da rė fan tas tiš ką da ly
ką – gam ti nę de ko ra ci ją gam to je. Ma ža to, 
kad gam tos fo nas, dar pa si puo šė. Tos ša ke
lės be šak nų iš kar to pa siū lė pa va di ni mą ir 
at si ra do me ta fo ra apie šak nų nu trau ki mą, 
trem tį. Aiš ku, tai poe ti nė me ta fo ra, bet pa
siū lė spren di mus.

Il gai gal vo jau, kaip pa da ry ti taip, kad 
tė čio is to ri ja, ku rią su konst ruo siu, ne pa

virs tų dia lo gu ar in ter viu. Pa si rin kau tai, 
kas ope ro je va di na ma cho ru ir so lis tu. Sa
vo dar bus pa ver čiau cho ru, o tė čio fo to 
g ra fi jos, ne ga ty vai, ta po so lis tais. Tas cho
ras la biau pa brė žia trem ties ir gro žio, ku rie 
at ro do ne su de ri na mi, kont ras tą.

Et nog ra fi niu po žiū riu pe rio das po trem
ties, po Sta li no mir ties, ma žiau ty ri nė tas. 
Daž niau kal ba ma apie vie tas, bet nė ra nag
ri nė ja ma tai, kaip trem ti niai jau tė si, grįž
da mi į Lie tu vą. Jie bu vo kaip šu niui penk
ta ko ja – vi siš kai ne rei ka lin gi. Daž nai to kį 
po žiū rį jaus da vo. Ma no gam tos vaiz duo se 
nė ra tik džiu ge sys, juo se la bai daug ru dens.

–Parodosašįsudarojūsųtėvoistori
nėsnuotraukos.Kokiąįtakątėvofotog
rafijadarėjums?

– Vai kys tė je la bai konk re čią – tie siog 
už krė tė ma ne. Ma no es te ti niai sie kiai kei tė
si: pra džio je bu vo įdo mu, vė liau ne be. Mane 
su do mi no re por ta ži nė Lie tu vos fo tog ra fi jos 
tra di ci ja. Do mi no, kaip tas ste bė to jas vei kia 
Kun čiaus, Sut kaus ar Luc kaus fo tog ra fi jo
se. Tė vo nuo trau ko se man ne la bai pa ti ko, 
kad jie po zuo ja. Po zuo ja mo ji fo tog ra fi ja 
man pa si ro dė sve ti ma, neat ro dė įdo mi. Kai 
įlin dau la biau į me nus, su pra tau, kad kaip 
tik ta po zuo ja mo ji fo tog ra fi ja ir yra la bai 
įdo mi, nes žmo nės tuo met pa si ro do to kie, 
ko kie no ri bū ti, o ko kie yra, mes nie ka da 
ne ga li me pa sa ky ti. Ga li me pa sa ky ti, kaip 
jie at ro do, kai ne krei pia dė me sio į ta ve, bet 
ta da tai nė ra jie – tai yra tik tai jų pa vi da lai. 
Po za vi mas kaip tik at sklei džia cha rak te rius. 
Tai su pra tau tik vė liau, kai pa ži nau, kas iš 
tik rų jų yra tas psi cho lo gi nis po rtre tas.

–Centrinėparodosfotografija–tai
jūsųšeimosportretas,kurmatytisukai
šytosįžemęievųšakelės.Tanuotrauka
tapo atspirties tašku, vystant parodos
koncepciją, ir įkvėpėdaugiaprasmįpa
vadinimą–„Netikšaknys”.Apiekokias
prasmesjūskalbate?

– Kai su pra tau, kad tos ie vos yra nu
pjau tos ir su kai šy tos, iš kar to atė jo min tis, 
kad jos ne na tū ra liai au ga, yra per kel tos. Ką 
reiš kia bū ti sa vo vie to je? Ką reiš kia įleis ti 
šak nis? Sa ko me „čia vi sa gi mi nė“, „čia mū
sų šak nys“. Tas klau si mas vi sa da yra. Žmo
gus yra tas, ku riam ne prik lau so šak nys, bet 
kad ir koks no ma das bū tų, kad ir kaip mėg
tų tu riz mą, po kiek lai ko na mų il gi si.

Tur būt pa ro dų „Ne tik šaknys” ga lė tų 
bū ti de šim tys – įvai riais as pek tais. Žmo
gus, prie šin gai nei au ga las, ne tu ri šak nų, 
bet jam jų rei kia. Ma nau, tai ir yra pla tes nė 
min tis. Aš įsi ti ki nęs, kad kū ri niai tu ri tu rė
ti pla tes nę min tį. Jei gu jos ne tu ri, ne la bai 
ge bės už ka bin ti. Jie tu ri bend ruo sius da ly
kus pa ju din ti žmo gu je, bet jei gu yra apie 
kaž ko kį trum pa lai kį bliz gu tį, tuo met jie 
ne dirbs ar ba, kaip sa ko Šiau liuo se, „pa si dy
vin si ir nuei si“.

–EsatekilęsišŠiaulių,kurpraleido
tevaikystęirpaauglystę.Kąjumsreiš
kiamiestas?

– Gim tos vie tos, ypa tin gai Miš ko gat vė, 
kur pra lei dau vai kys tę, – pri si me na mos. Jei 
bū čiau užau gęs Sau gi niuo se, tu rė jęs se ne lių 
pro se ne lių fer mą, gal būt ne bū čiau iš va žia
vęs. Užaug ti, pra leis ti gy ve ni mą stam bia 
p lokš čia me ta ry bi nia me skruz dė ly
ne yra kas ki ta. No ri si ge res nės pil
nat vės. La bai ne blo gai jau čiuo si ša lia 
Gied rai čių – žy mio je vie to je, kur lie
tu viai su stab dė len kų in va zi ją 1920 m.  
Aš Lie tu vą ir tą šak nų vie tą su pran
tu ki taip nei tė vai. Že mę pra de du su
pras ti kaip kul tū ri nę te ri to ri ją, ne be 
ag ri kul tū ri nę.

AL VY DAS LU KYS: „ŽMO GUS NE TU RI ŠAK NŲ, 
BET JAM JŲ REI KIA“

Il giau nei du mė ne sius Fo tog ra fi jos mu zie ju je bu vo eks po nuo
ja ma iš Šiau lių ki lu sio fo to me ni nin ko Al vy do Lu kio fo tog ra fi jų 
pa ro da „Ne tik šak nys. Pa gal tė vo Juo zo Lu kio Si bi ro ar chy
vą“, ku rio je į jaut rų ir es te tiš ką pa sa ko ji mą su si jun gia au to

riaus au ga lų fo tog ra fi jos iš se ri jos „Ars Bo ta ni ca“ ir tė vo Juo zo 
Lu kio (1927–2001) at gai vin tos nuo trau kos iš trem ties me tų 
Si bi re ir ke lių pir mų jų me tų, su grį žus į Lie tu vą.

 Pa ro do je „Ne tik šak nys. Pa gal tė vo Juo zo Lu kio Si bi ro ar chy vą“ į jaut rų ir es te tiš ką pa sa ko ji mą su si jun gia au to riaus au ga lų fo tog ra fi jos 
iš se ri jos „Ars Bo ta ni ca“ ir tė vo Juo zo Lu kio (1927–2001) at gai vin tos nuo trau kos iš trem ties me tų Si bi re.
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 AlvydasLukys: „Pa ro dų „Ne tik šak nys“ ga lė tų bū ti de šim tys – įvai riais 
as pek tais. Žmo gus, prie šin gai nei au ga las, ne tu ri šak nų, bet jam jų rei kia.“

Ed var do Ta mo šiū no nuo tr.
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Nau jas pro jek tas vi suo me nei pri sta to 
de vy nis teat ro pa sta tus Vil niu je, Kau ne, 
Klai pė do je, Šiau liuo se ir Pa ne vė žy je. Pa si
rink ta pa sa ko ji mo for ma – vir tua li mul
ti me di ji nė eks kur si ja, lei džian ti pa nir ti į 
pa sta tų erd ves ir is to ri ją per ori gi na lius 
ku ra to rių ra šy tus teks tus, is to ri nius ar chy
vus ir brė ži nius, šiuo lai ki nes fo tog ra fi jas, 
spe cia liai pro jek tui pieš tą gra fi nį di zai ną, 
ko man dos kur tus vaizdo įra šus.

„Pa si rin ko me de vy nis teat rus pen kiuo
se mies tuo se, ku rie yra svar būs šiuo lai ki
nio teat ro gy ve ni mui bei at spin di vi są pu
sant ro šim to me tų Lie tu vos teat ro pa sta tų 
ar chi tek tū ros is to ri jos. Teat ras, sce nos 
me nai sa vy je ap jun gia daug skir tin gų žan
rų: teat rą, šo kį, mu zi ką, dai lę, li te ra tū rą. 
Pro jek tu „Teat ras yra ir pa sta tas“ no ri me 
su ža din ti smal su mą pa čioms erd vėms, ku
rio se tas teat ras įvyks ta, pa ro dy ti jo įsčias, 
už ku li sius iš vi daus, pa pa sa ko ti, kaip, ka da 
ir ko dėl šie iš skir ti niai pa sta tai mies to au
di ny je at si ra do ir kaip jiems se kė si in teg
ruo tis į bend rą mies to iden ti te tą“, – sa ko 
pro jek to va do vė Ag nė Bi liū nai tė.

„Tik riau siai nė ra ki to Lie tu vos teat ro, 
ku ris bū tų taip su si jęs su mies to vie šą ja 
erd ve, ne tgi pa do va no jęs jai pa va di ni mą, 
kaip neok la si ki nis, si met riš kas 1857 m. 

su de gu sio teat ro vie to je iš ki lęs da bar ti nis 
Klai pė dos dra mos teat ro pa sta tas. Da bar ti
nis Kau no vals ty bi nis mu zi ki nis teat ras –  
sa vy je dau gy bę sluoks nių tal pi nan tis 
sta ti nys, ku ria me kū rė si ne tik pro fe sio
na lio ji lie tu viš ka dra ma, ope ra ir ba le
tas, ta čiau ir Lie tu vos vals ty bė. Siau ras 
pa grin di nis Na cio na li nio Kau no dra mos 
teat ro fa sa das yra tai, kas li ko iš ka dai se 
čia bu vu sio na mo, ku ria me įreng tas pa sa
žas ves da vo prie kie me bu vu sių įspū din
gų ki no teat ro rū mų“, – pa sa ko ja Kau
no ir Klai pė dos teat ro pa sta tų ku ra to rius  
Al gi man tas Gri gas.

Pa ne vė žio ir Šiau lių pa sta tų ku ra to rė 
Li na Ale liū nai tė at sklei džia, kad da bar ti
nio Vals ty bi nio Šiau lių dra mos teat ro pa
sta to is to ri ja pra si dė jo vi sai ne Šiau liuo se, 
o tar pu ka rio Kau ne: pa si ro do, Šiau
lių teat ras tu ri bro lį dvy nį. Tuo me
tu, 1941 m., ne se niai su si kū ru siam 
Pa ne vė žio dra mos teat rui iš pra džių 
bu vo pa skir ti Sta nis lo vo Mont vi los 
teat ro rū mai – bu vu sios mie lių ir 
spi ri to fab ri ko dirb tu vės.

Ir tai tik ke le tas sa ki nių iš spal
vin gos de vy nių Vil niaus, Kau no, 
Klai pė dos, Šiau lių ir Pa ne vė žio teat
rų pa sta tų is to ri jos.

VŠDT AT SI VE RIA PRO JEK TE 
„TEAT RAS YRA IR PA STA TAS“

  Šiau lių dra mos teat ro rū mai, Til žės g. 155, Šiau liai, 1940 m.
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Teat ro in for ma ci jos cent ras pri sta to pro jek tą „Teat ras yra ir 
pa sta tas“ bei kvie čia pa si ner ti į vir tua lias mul ti me di ji nes 
eks kur si jas po Lie tu vos mies tų teat rus.

Sta sio Iva naus ko nuo tr.

Nors me ni nin kas yra įam ži nęs ne vie
ną gar sią as me ny bę, o jo kū ry bą pri pa ži no 
Pa ry žiaus kul tū ros eli tas, M. Bren ne ris me
no pa sau ly je yra ma žai ži no mas. Pir mą ją 
jo pa ro dą Lie tu vo je or ga ni zuo ja Še du vos 
žy dų is to ri jos mu zie jus „Din gęs štet las“ ir 
Šiau lių „Auš ros“ mu zie jus.

„M. Bren ne ris bu vo ži no mas bei la bai 
ver ti na mas ki tų me ni nin kų ir lit va kų, bet 
vis gi – ne bu vo gar sus. Jis ne no rė jo pri klau
sy ti nuo už sa ko vų no rų ar atei nan čios ir 
praei nan čios ma dos, tad ne ren gė per so na li
nių bei ne da ly va vo bend ro se pa ro do se ir ap
skri tai re tai įsi leis da vo sve čius į sa vo stu di
ją“, – pa sa ko ja pa ro dos ir mu zie jaus „Din gęs 
štet las“ eks po zi ci jos ku ra to rė Mil da Ja ku ly tė.

Ji pa brė žia, kad pa ro da su reng ta Švei
ca ri jo je gy ve nan čio skulp to riaus sū naus 
Jos he po Bren ne rio, nu spren du sio tė vo 
skulp tū ras pa do va no ti „Din gu sio štet lo“ 
mu zie jui, dė ka. „Tai, kad tė vo dar bai bus 
eks po nuo ja mi bū tent Lie tu vo je, Šiau liuo se, 
man reiš kia la bai daug. Tai – pro ga man 
iš nau jo pa žin ti sa vo tė vą“, – pri si pa žįs ta 
J. Bren ne ris.

Chai mo Fren ke lio vi lo je ati da ro mo
je pa ro do je lan ky to jai iš vys M. Bren ne rio 
kur tas skulp tū ras ir da lį es ki zų. Sub ti lias, 
ta py biš kas, eksp re sy vu mu iš si ski rian čias 
skulp tū ras pa pil dys sū naus Jos he po poe zi
ja, ku rio je at si sklei džia me ni nin ko as me ni
niai iš gy ve ni mai ir kū ry bos is to ri ja.

M. Bren ne ris gi mė Šiau liuo se, au go 
kū ry bin go je žy dų šei mo je: tė vas ir tur būt 
se ne lis ga mi no ant spau dus, ju ve ly ri ką bei 
ant ka pi nius pa mink lus. Su lau kęs de šim

ties, jis su šei ma iš vy ko į Jung ti nes Ame
ri kos Vals ti jas (JAV), pas ten jau įsi kū ru sį 
bro lį Vik to rą Bren ne rį (žy mų me da lis tą bei 
vie no JAV cen to mo ne tos kū rė ją). Gy ven
da mas ten, M. Bren ne ris pa su ko jam nuo 
vai kys tės ar ti mu me no ke liu – pra dė jo 
stu di juo ti žy mio se Niu jor ko, vė liau ir Pa
ry žiaus dai lės aka de mi jo se. Jis vi są gy ve
ni mą kū rė Pa ry žiu je ir Niu jor ke, kur bu vo 
įstei gęs sa vo stu di jas.

Gy ven da mas Pa ry žiu je, me ni nin kas 
su ti ko įdo mių as me ny bių, ku rias įam ži no 
skulp tū ro se. Vie na pir mų jų bu vo Alis te ris 
Krou lis – al pi nis tas, poe tas, sek sua li nis re
vo liu cio nie rius ar, kaip bri tų spau da pra
mi nė, „the wic ke dest man in the world“. 
A. Krou lį ga li ma iš vys ti ir ant gru pės 
„The Beat les“ al bu mo „Sgt Pepper’s Lo ne ly  
Hearts Club Band“ vir še lio. M. Bren
ne riui ke le tą kar tų po za vo ra šy to ja 
Gert rū da Stein, kiek vė liau – žy
mus gi ne ko lo gas, No be lio pre mi jos 
no mi nan tas ir il ga me tis drau gas 
Izi do rius Ru bi nas. Skulp to rius sa vo 
gy ve ni me tu rė jo pui kią, ta čiau są
mo nin gai neiš nau do tą pro gą su kur ti 
Al ber to Einš tei no po rtre tą.

„Din gęs štet las“ yra Še du vos žy dų 
is to ri jos mu zie jus, du ris at ver sian tis 
2023 m. „Štet las“ ji diš kal ba reiš kia 
mies te lį. Jis din gu siu va di na mas to
dėl, kad štet luo se žy dų bend ruo me nių 
jau ne bė ra: Lie tu vo je ir vi so je Ry tų 
Eu ro po je jos su nai kin tos Ho lo kaus to 
me tu, per Ant rą jį pa sau li nį ka rą.

Paroda veiks iki gegužės 16 d.

PIR MĄ KAR TĄ LIE TU VO JE – LIT VA KŲ SKULP TO RIAUS 
MI CHAE LIO BREN NE RIO PA RO DA

Sau sio 27ąją, tarp tau ti nę Ho lo kaus to au kų at mi ni mo die ną, 
Chai mo Fren ke lio vi lo je pra dė jo veik ti iš Šiau lių ki lu sio skulp to
riaus Mi chae lio Bren ne rio (1885–1969) pa ro da „Mi chae lis Bren
ne ris. Lais vas kri ti mas. Šiauliai–Niujorkas–Paryžius–Šiauliai“.
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–Kaippradėjaiirkąlabiausiaimėgsti
kurti?

– Su pus se se re nu spren dėm pa sieš ko ti ko kio 
nors bū re lio. Gūg lin da ma tuo me čiuo se Moks lei
vių na muo se, da bar ti nė je Šiau lių me nų mo kyk

lo je, ra dau kū ry biš ku mo ug dy mo stu di ją 
„De ko“. Ten ir pra si dė jo ma no kū ry bi niai 
eks pe ri men tai. Da bar iš ban dau kuo įvai
res nes tech ni kas, vi sai ne se niai te ko ta py ti 
ant šil ko. La bai sma gu at ras ti sa ve ir su ži
no ti, ką dar ga liu pa da ry ti.

–Kaipmanai,kuoesiypatinga,kuo
tavokūrybaišsiskiriaiškitų?

– Ne su įval džiu si jo kios pie ši mo ar ta
py mo tech ni kos. Pie šiu spon ta niš kai, kas 
man krin ta į gal vą, ko kie ky la vaiz di niai, –  
aš tai at ku riu ant dro bės ar po pie riaus. Iš
ban dau daug ką: vie ną die ną už te pu sto rą 

da žų sluoks nį, ki tą – dar pri kli juo ju ko kią me
ta li nę de ta lę ir taip at si ran da ypa tin gų da ly kų. 
Nie ka da ne bū čiau pa gal vo ju si, kad taip ga liu.

–PraėjusiaismetaisšauniaipasirodeiLie
tuvosmokiniųtechnologijųolimpiadoje„Kū
rybosvirusas2021“.Koksbuvotavodarbas?

– Tai bu vo pir ma ma no kur ta ran ki nė. Da
bar na muo se tu riu pa si siu vu si dau giau krep še
lių ir šiek tiek ma žes nių ran ki nių. Ga min da ma 
tą ran ki nę, vis ką da riau pa ti, net dir že lius tu
rė jau nu si pin ti, nes to kios bu vo kon kur so tai
syk lės: vis kas tu rė jo bū ti ku ria ma ir ga mi na ma 
pa čių. Vis ką da riau na mų są ly go mis, už trauk
tu kas bu vo išim tas iš se no švar ke lio, o ran ki
nės for mą lai kan tys lakš tai – iš se no ap lan ko. 
Taip pri si dė jau prie tva ru mo idė jų puo se lė ji mo 
ir gam tos iš sau go ji mo. Juk nau do jo me se nas de
ta les, ku rias ga lė jo me iš mes ti.

–Kądarkuribeto,kąšiandienmatome?
– Šiuo me tu daž niau siu vu, t. y. da bar dau

giau sten giuo si kur ti iš teks ti lės, nes ža du su 
ja sie ti atei tį. Tu riu pa si siu vu si ke le tą su kne lių, 
si jo nų, juos de ko ruo ju. Kai at si bos ta se ni dra
bu žiai, per si siu vu, api pie šiu ar de ko ruo ju ka ro
liu kais.

–Kopalinkėtumbendraamžiams,kurie
galbūtpiešiapasislėpęnamuoseirnedrįsta
darbųparodyti?

– Kad kaž kas juos pa ste bė tų ir pa stū mė tų 
kur ti to liau . Vis kas juk taip ir pra si de da.

–Šiauliųmenųmokyklojemenoirkūry
biškumotavemokomokytojaDaivaDomi
nauskienė.Kaiptaujipadedaatsiskleisti?

– Su mo ky to ja Dai va su ta ria me la bai ge rai. 
Ji ma ni mi pa si ti ki ir tai lei džia man at si skleis
ti. Mo ky to ja kar tais ski ria ga na sun kių dar bų, 
pri ver čia iš ban dy ti vis nau jų da ly kų.

–Konorėtumpalinkėtisau?
– Sau pa lin kė čiau drą sos. Daž nai dar bų nie

kam ne ro dau, nes la bai bai su, kar tais jų net ne
pa bai giu. Tu riu sva jo nę – su reng ti sa vo kū ry bos 
dar bų, kai jų bus dau giau, au to ri nę pa ro dą.

TAIP KU RIA MI YPA TIN GI DA LY KAI
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Sep ty nio lik me tė Šiau lių me nų mo kyk los auk lė ti nė Ru gi lė Gruo dy tė 
kū ry bą at ra do sau pa čiai ne ti kė tai. Su pus se se re nu ta rė juo kais pieš ti 
vie na ki tos ko miš kus po rtre tus, ta čiau Ru gi lė pa ju to, kaip ge rai jau čia
si pieš da ma, kad jai se ka si. Taip ke lio nė kū ry bos link ir pra si dė jo.

Šiauliųmenųmokyklosnuotraukos

 MokytojaDaivaDominauskienė: „Ru gi lė – kū ry bin ga, 
jaus min ga, ro man tiš ka, nuo šir di as me ny bė. Jos ge bė ji
mas kur ti – di džiau sia do va na.“

 Ru gi lė 10os kla sės bai gi mo dar bui ke ti no pa siū ti su
kne lę. Per ka ran ti ną ne ga vo rei ka lin gos me džia gos, to dėl 
ją nu pie šė. Pag rin di nė min tis – kiek vie na mo te ris ga li bū ti 
pa si puo šu si.

 Prieš kelerius metus pajutusi, kaip gerai 
jaučiasi piešdama, Rugilė nutarė lankyti piešimo 
būrelį. Šiaulių menų mokykloje atsiskleidė kiti 
kūrėjos talentai.  Ta py ba ant šil ko. Miš ri tech ni ka.


