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2 PORTRETAS

Virginijus per daugiau nei 30 darbo 
metų spė jo Šiau liams do va no ti šim tus 
pro fe sio na lių me no pa ro dų, fes ti va lių ir 
ren gi nių. Ta po įp ras ta lauk ti meno, fo-
tografijos paskaitų cik lų, o jo so cia li nių 
tink lų pa sky ro se nuo lat ste bi me be si pil
dan čią mo bi liog ra fi jos pa ro dą, ku rio je 
fik suo ja mi mū sų ne ma to mo, per sku bė ji
mą ne pas te bi mo, pa si mirš tan čio gy ve ni
mo vaiz dai. Ar gi rei kia ge res nės pro gos 
pa si kal bė ti?

– Ga le ri jos gy va vi mo pra džia – XX a.  
sep tin ta ja me de šimt me ty je ati da ry ti 
Pa ro dų rū mai, ku rių stei gi mą ini ci ja vo 
Šiau lių pe da go gi nio ins ti tu to Dai lės fa
kul te to dės ty to jas, Lie tu vos dai li nin kų 
są jun gos na rys Aloy zas To lei kis. Kodėl 
Šiauliams prireikė tokią funkciją atlie 
kančio pastato, kokiu tuomet galėjo pa
sigirti turbūt tik Vilnius?

– Tuo met su si da rė stip rus ke lių me ni
nin kų bran duo lys. Tai pa kei tė mies to kul
tū ri nę si tua ci ją. Tik bai gę stu di jas Vil niu je, 
ro man tiš ki, ta len tin gi ir va lin gi me ni nin
kai kū rė ins ti tu ci jas, au gi no me no pres ti žą 
mies to vi suo me nės aky se, puo se lė jo vie
ti nės bo he mos at ri bu tus. Taip ku ria mas 
me no lau kas bu vo svar bus ne tik mies tie
čiams, bet ir pa tiems me ni nin kams kaip 

sa vi rea li za ci jos, pra gy ve ni mo, nau jų dar
bo vie tų ga li my bė. Dai lės mo kyk la, Me nų 
fa kul te tas, dai li nin kų stu di jos at vė rė daug 
per spek ty vų, ta čiau Pa ro dų rū mų įstei gi
mas bu vo ryš kiau sias me ni nin kų bend
ruo me nės bran du mo po žy mis. Tai bu vo 
la bai įdo mūs, verž lūs lai kai, tik ra mies to 
kū ry ba, nau jų kul tū ri nių tra di ci jų, me ni
nių am bi ci jų raiš kos metas. Pa ro dų rū mai 
neiš ki lo at si tik ti nai. Jiems mies tas jau bu
vo su bren dęs.

– To kia ga le ri ja, ko kią pa žįs ta me 
šian dien, pra dė jo veik ti 1992 m. ko
vo 30 d., kai pa sta tas bu vo pe rim tas 
iš tuo me čio Šiau lių „Auš ros“ et nog ra
fi jos mu zie jaus. Ga le ri ja ta po pa val di 
Lie tu vos pa ro dų di rek ci jai, o 1997 m. 
– Šiau lių mies tui. Kaip de šim ta sis de
šimt me tis vei kė tuo me tę mies to me no 
bend ruo me nę? Kaip ji ir ga le ri ja iš gy
ve no po li ti nes ir so cia li nes per mai nas?

– 1990–2000 m. Lie tu vo je vy ko di die ji 
tek to ni niai lū žiai ir che mi nės reak ci jos. Ins
ti tu ci nės trin tys ir sim bo lių da ly bos Lie tu
vos kul tū ro je ir me ne kū rė iki tol ne ma ty tas 
ener gi jos for mas. Ra do si hib ri diš ki nau jos 
tik ro vės da ri niai. Se nos uo lie nos tir po ir ga
ra vo, o re vo liu ci niai de monst ra ci jų šūks niai 
stin go pa mink li niais be to no lui tais. Tvy ro jo 
krau jo kva po, lais vės vė jų ir ūka no to be lai

kiš ku mo at mos fe ra. Ma te ria liai vis kas bu vo 
ypač skur du ir ne tva ru, bet tuo me tis ener gi
jos per tek lius bu vo neį ti kė ti nas.

Tuose iš lais vin tų vaiz duo tės ga lių sū ku
riuo se ga lė jo gim ti bet kas. Neat si tik ti nai 
tuo me tu gi mė lie tu viš ko jo po stmo der niz
mo at mai na – kaip šio re lia ty vaus lai ko
tar pio ženk las ir vi suo ti nio hu ma ni ta rų 
pa si me ti mo iš raiš ka. Tai bu vo sva jo nė se 
tarps tan čių at vi rų ga li my bių lai kas. Ne
be bu vo jo kių tai syk lių, orien ty rų, jo kios 
hie rar chi jos ir pa vyz džių. Vi sas įsi vaiz
duo ja mas tik ro ves bu vo ga li ma mik suo ti 
su ba na lia ir iki skaus mo skur džia rea ly be. 
Bu vo ga li ma stver tis bet ko kios ini cia ty vos, 
ta čiau ją rea li zuo ti bu vo įma no ma tik po st 
so vie ti nio kos mo so at lie ko mis.

– Jūs pa ts dir ba te ga le ri jo je nuo pat 
įstai gos įkū ri mo pra džios, esa te ne vie
no šiuo lai ki nio me no fes ti va lio ini cia
to rius. Spren džiant iš tuo me čių ar chy
vi nių nuo trau kų ir straips nių, ga le ri ja 
mies tie čiams ir me no kū rė jams ta po 
erd ve, ku ri ne pai sė jo kių pri mes tų stan
dar tų, ar šiai juos lau žė ir ko vo jo už me
no ne prik lau so mu mą. O gal tik ieš ko jo 
sa vo vei do?

– Tuo met ne tik me ne bet ir vi suo me
nė je ne bu vo jo kių tai syk lių, bu vo ieš ko ma 
nau jų gy ve ni mo ga li my bių, kū rė si nau ja 
tik ro vė. Gat vė se spro gi nė jo pir mie ji mer
se de sai, į orą skri do su dar ky ti ban di tų kū
nai. Ten pat vy ko triukš min gi me ni nin kų 
per for man sai. To kia pra di nė ga le ri jos at si
ra di mo, jos veik los pro jek ta vi mo ba zė. Be 
galo norėta kom pen suo ti tai, kas pra ras ta 
so viet me čiu, to dėl karšt li giš kai bu vo adap
tuo ja mos vi sos va ka rie tiš ko me no teo ri jos 
ir pra kti kos. Taip pa laips niui chao tiš ka 
lais vė įga vo pro fe sio na lios veik los for mą. 
Ka dan gi laik me tis bu vo ku pi nas kū ry bi nio 
įnir šio, me nas provokavo. Ga le ri jo je sie kė
me kiek įma no ma pla čiau ir at vi riau leis ti 
reikš tis me ni niam pra dui. Tai vi suo me nei 
ne vi sa da pa tik da vo. Bu vo ga ly bė skan da lų, 
bet li ko me me ni nin kų pu sė je.

– Vie na me iš 1999ųjų spau do je ran
da mų straips nių apie ga le ri jos veik las 
ra šo ma: „Į Vir gi ni jaus Kin či nai čio pro
jek tą įsi trau kė ir po li ci nin kai, lie pę 
su si rink ti sa vo lėk tu vė lius ir lip ti nuo 
sto go.“ Ar šis konf ik tas (tarp me ni nės 
idė jos ir vi suo me nės) vis dar ak tua lus? 
Ko dėl (ir ar) rei kia pro vo kuo ti?

– Tuo met rū pė jo vis ką iš ban dy ti, pa lies
ti, ra gau ti, dau gin ti ir trans for muo ti. Vi sas 
me no lau kas bu vo pil nas pro vo ka ci jų ir tai 
bu vo sa vo tiš ka nor ma. Griu vus ideo lo gi jos 
ir tra di ci jų už tva roms, stai ga at si vė rė vi sas 
su pan čio pa sau lio reiš ki nių, daik tų, pra
smių chao sas. Vi sa tai rei kė jo kuo grei čiau 
asi mi liuo ti me ni niu veiks mu. Tos me ni nės 
pro vo ka ci jos jau tu rė jo kon cep tua lų pa grin
dą. Šiau liuo se šiam tiks lui ne del siant bu vo 
pradėtos naudoti an ties te ti kos, po stmo der
nis ti nio re lia ty viz mo, psi cho de li kos, an ti 
p si chiat ri jos kon cep ci jos. Be je, at si ra do 
ir šių nau jų idė jų sklai dos ga li my bė. Nors 
tuo met bu vo tik juos ti nės vaiz do ka me ros, 
kiek vie nas po stmo der nis ti nio me no ideo lo
gas pri va lė jo tu rė ti sa vo lai dą vie ti nė je te
le vi zi jo je. Tai bu vo gar bės rei ka las. Taip gi
mė „Zor ro“, „Arts tu di ja“, „Ar gusTV“, „AMS 
stu di ja“ ir kt. To dėl jū sų mi nė tas ma no 
konf ik tas su po li ci ja, įgy ven di nant gar so 
me no ak ci ją, ga li at ro dy ti kaip chu li ga niz
mas, bet aš tuo met jau pui kiai ži no jau apie 
tur tin gą gar so me no tra di ci ją ir jau čiau si 
jos da ly viu.

– Jū sų nuo mo ne, koks yra me no 
tiks las? Ko kio jo sie kia ga le ri ja ir jūs 
pa ts, kaip įstai gos pa ro dų, fes ti va lių 
ku ra to rius?

– Kiek vie na me is to ri nia me lai ko tar py
je me no tiks lai kei čia si. Ga le ri jos pa skir tis 
lie ka pa na ši – tar pi nin kau ti tarp me ni
nin ko, kū ri nio ir žiū ro vo, su teik ti są ly gas 
jiems su si tik ti. Ku ruo jant pa ro das šie su

si ti ki mai tam pa kryp tin ges ni, kū ry biš kes ni 
vi soms pu sėms.

– Kas met ga le ri ja mies tui pri sta to 
du tęs ti nius me no pro jek tus – šiuo lai
ki nio me no fes ti va lį „Vi rus“ ir me di jų 
me no fes ti va lį „En ter“. Kas tai per pro
jek tai?

– Pa mi nė siu ke lias de ta les iš pir mų fes
ti va lių pa ro dų. Iš jų paaiš kė ja, kas tuo met 
bu vo la bai svar bu, ko sie kė fes ti va liai. Vi sų 
pir ma, tai bu vo aukš tos ir že mos kul tū ros 
in ver si ja. Ki čo ir eli ti nės kul tū ros sam plai
ka, ko vo jant prieš tai syk les me ne. Pir mie ji 
me no, mu zi kos ir ma dos fes ti va liai „Vi rus“ 
bu vo ryš kus to kios me ni nės pra kti kos pa
vyz dys. Pa vyz džiui, 1996 m. pa ro dos te ma 
pa si ren ka ma ex for mos idė ja. Ti ria mi lo ši mo 
be tai syk lių, at si tik ti nu mo fe no me nai. To
dėl jau pa ts pa ro dos pa va di ni mas „Ex for
ma“ ro dė, kad ban do ma per ženg ti jaus mo, 
są mo nės, es te ti nio sko nio ri bas. Pa na šu, kad 
taik liau siai ši kon cep ci ja bu vo rea li zuo ta 
BIX gru pės ly de rio Sau liaus Ur bo na vi čiaus 
kū ri ny je „150 000 vnt.“ Jo dar bas – di džiu
lė sau lėg rą žų krū va ga le ri jos sa lės vi du ry je. 
Pa ro dos me tu šis sėk lų kups tas ma žė jo, tir
po, kol vi siš kai iš ny ko. Ta čiau au go sau lė 
g rą žų lukš tų šiukš ly nas ga le ri jo je ir ap link 
ją. Mo bi lus gast ro no miš kas kū ri nys trans
for ma vo si, pa sklei dė azar to, go du lio, dest
ruk ci jos ener gi ją, pa ži ro šiukš lė mis ir dar 
kar tą pa liu di jo me no kū ri nio, kaip var to ji
mui skir to ob jek to, vie tą so ciu me.

Spy no mis ir gran di nė mis su verž tą ir 
su vi rin tą pil ną deg ti nės bu te lių dė žę pa
ro dai pa tei kė Kęs tu tis Mus nec kis. Spy nų 
nie kas neat ra ki no, to dėl šis kū ri nys trans
for ma vo si tik tiek, kiek spė ta pa ro dos 
me tu slap ta iš siurb ti de gaus skys čio per 
šiau dus.

– Dar vie nas įspū din gas ren gi nys –  
„Vi rus ma da“. Pra si dė jęs nuo vi siš kos 
imp ro vi za ci jos ir eks pe ri men ti kos, pa
sta rai siais me tais ren gi nys jau bu vo 
išau gęs iki ma si nio trau kos cent ro. Kaip 
ap skri tai ki lo idė ja or ga ni zuo ti ma dų 
šou? Ka da tai pra si dė jo?

– De šim ta ja me de šimt me ty je so cia li nė 
ap lin ka taip pat ki to ne re gė tais tem pais. Į 
„Vi rus“ fes ti va lį su gu žė ję me ni nin kai il gai 
ga le ri jo je neuž si bū da vo. Bū ti nai nak tį rei
kė da vo ap lan ky ti tik įsi kū ru sias ir vie ti nių 
ban di tų gau jų jau ap gy ven din tas užei gas, 
pa si klys ti su nau jai iš kep tais vers li nin
kais, nu si šok ti le gen di nio MAX’o sce no je 
su stai ga už de rė ju sių ma dos na mų ma ne
ke nė mis. Tai bu vo sti liaus paieš kų me tas, 
nes sti lius – tai gy ve ni mo, elg se nos bū das. 
Nau ja tik ro vė bu vo ku ria ma gau siai už
de rė ju siuo se ma dos na muo se, klu buo se, 
ko lek ci jų pri sta ty mo ren gi niuo se. Da bar 
nie ko pa na šaus ne bė ra. Ga le ri jo je nu spren
dė me gin ti me ni nę ma dą, bo he mos gy ve
ni mo sti lių, to dėl pir mie ji ma dos šou bu vo 
kon cep tua lios me ni nės ak ci jos, sa vo tiš ka 
sti liaus la bo ra to ri ja.

– Be įvai riau sių fes ti va lių, ga le ri
ja ak ty viai už sii ma edu ka ci ne veik la, 
kas met vyk do mas kul tū ri nės edu ka ci
jos pro jek tas „Me no po lis“. Ko dėl svar bu 
kreip ti dė me sį į vai kų ir jau ni mo kul
tū ros edu ka ci ją? Ko kią nau dą tai ne ša?

– Ga le ri jos veik los pra džio je bu vo la bai 
ak ty vus jau ni mo, vi suo me nės įsi trau ki mas 
į me no pro ce sus, nes žmo nės karšt li giš kai 
ieš ko jo at sa ky mų į nau jos tik ro vės iš šū
kius. Mums už tek da vo tie siog reng ti me ni
nes ak ci jas, o pub li ka jas go džiai priim da vo. 
Vė liau me nas ta po su dė tin ges nis, in teg ruo
tas į pa sau li nius pro ce sus, to dėl pa ro das, 
fes ti va lius ly dė da vo me moks li nė mis kon
fe ren ci jo mis, se mi na rais. Da bar tos kon fe
ren ci jų pub li kos ne bė ra, to dėl rei kia vis ką 
pra dė ti iš nau jo, nuo dar že lio. Ga le ri jai čia 
at si ve ria daug galimybių ir atsakomybė 
formuoti me no su vo ki mą nuo ma žens. Taip 
kei čia si ir ga le ri jos funk ci ja vi suo me nė je. 
Pa lai ko mas pa sto vus kū ry bi nis ry šys su 
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vai kais ir jau ni mu. Tai ne ma žiau svar bu 
ne gu pa ro dos.

– Ne pa slap tis, kad kul tū ros įstai gų 
veik la pa sta rą jį de šimt me tį vis la biau 
biu rok ra ti zuo ja ma. Ar at ne ša tai sun
ku mų me no pro ce sams įgy ven din ti, ar 
įma no ma su tal pin ti kul tū rą į stan dar
ti zuo tus rė mus?

– Šiuo lai ki nės glo ba lios vi suo me nės la
bai su dė tin gos, ku pi nos prieš ta ra vi mų. Be 
aukš to ly gio biu rok ra ti jos jos neiš gy ven tų. 
De ja, tai pa lie čia ir su lais vės są vo ka sie
ja mą me no lau ką, nes jis yra in teg ruo tas į 
biu rok ra ti nį vals ty bės gy va vi mo me cha niz
mą. Si tua ci ją ga lė tų pa tai sy ti ne prik lau so
mos, pri va čios, lai ki nos, eks pe ri men ti nės 
ini cia ty vos. De ja, Šiau lių mies te to kių la bai 
ne daug. To dėl kul tū ra tam pa „įrė min ta“.

– Kaip ma tuo tu mė te kul tū ri nio reiš
ki nio, me no pro jek to ver tę, po vei kį? Ar 
ją išvis įma no ma iš ma tuo ti vyks mo mo
men tu?

– Pro jek to ver tę rei kė tų nu si sta ty ti dar 
jį pla nuo jant. Tuo met drą siau ri zi kuo ti, 
leng viau iš gy ven ti ne sėk mę. Juk me ni nin
kas ku ria iš vi di nės bū ti ny bės, jis ir gi la bai 
ri zi kuo ja, ne ga li su pla nuo ti vi suo me nės 
reak ci jos. Ku ra to rius tu ri ei ti kar tu ži no
da mas, kad il ga lai kė je per spek ty vo je svar
biau sia yra me ni nin ko kū ry bos lais vė. Pa ts 
vyks mas ga li bū ti ir la bai prieš ta rin gas.

– Esa te ne tik me no ty ri nin kas, pa ro
dų ku ra to rius, bet ir pa ts ku ria te. Šiuo 
me tu Šiau lių dai lės ga le ri jo je bai gia 
veik ti mo bi liog ra fi jų pa ro da „Misè re“, 
o ba lan džio 1 d. Vil niaus ro tu šė je bus 
ati da ro mas šio cik lo tę si nys. Be to, jūsų 
mobiliografijų yra įsi gi jęs MO mu zie jus. 
Ne ga liu ne pak laus ti: ar kaip me ni nin
kas pa ste bi te svar bių kis mų me no lau
ke? Kaip kin ta ri bos ir ga li my bės ku
rian čia jam?

– Ne pai sant ro man ti zuo tų kū ry bos 
vaiz di nių, me no pa sau lis yra griež tai struk

tū ruo tas ir hie rar chi zuo tas. Me ni nin kas 
tu ri ap si spręs ti, ko kį vaid me nį jis no ri at
lik ti, ko kio se ri bo se veiks, ko kiai au di to ri
jai kurs, pa tai kaus rin kai ar bus aut sai de
ris. Bet ku riuo at ve ju šian dien pa si rin ki mo 
ga li my bių dau giau. Li be ra lio je, de mok ra ti
nė je vi suo me nė je as mens lais vė yra svar
biau sia ver ty bė. Kū ry bos ga li my bių erd vės 
tik rai pla čios, bet ta pa ti vi suo me nė yra ir 
var to to jiš ka rin kos vi suo me nė. Tai reiš kia, 
kad me nas tam pa rin kos ir pra mo gų įkai tu. 
Me ni nin ko ma nev ro ri bos šian dien tik rai 
pla čios – nuo skur daus as ke tiz mo iki so
taus par si da vi mo.

– Daug va ži nė ja te po Eu ro pą, lan ko
tės ga le ri jo se, mu zie juo se. Ko kius es mi
nius skir tu mus tarp už sie nio ir Lie tu vos 
įstai gų pa ste bi te? Kur mums gal būt rei
kė tų pa si temp ti?

– Se no kai ne be ly gi nu ga le ri jų, mu zie jų 
vaiz do, jų ga li my bių. Jie vei kia skir tin go se 
vals ty bė se, pri klau so skir tin giems kul tū ri

niams, eko no mi niams kon teks tams. Vienas 
jausmas pasikartoja: grįžęs į Lietuvą, aiškiai 
matau, kad judame teisinga kryptimi, ir dėl 
to džiugu. Kokiu tempu – kitas klausimas.

– Pas ku ti nis klau si mas vi sa da apie 
atei tį. Ko Šiau liams vis dar rei kia? Ko
kie pro jek tai, idė jos, spren di mai ga lė tų 
pa pil dy ti, tei gia mai veik ti mū sų me no ir 
kul tū ros kas die ny bę?

– Rei kia bū ti bud riems, kad neat si dur
tu me ne pa tai so mo je kul tū ri nio, me ni nio 
pro vin cia lu mo zo no je. Jei gu ma to
me, kad ne vis kas mies te priei na ma, 
nė ra vi sos me no rū šių įvai ro vės, jau 
ne be se ka me ir ne be su vo kia me me no 
ak tua li jų, pra ran da mas pa sto vaus 
es te ti nio žin gei du mo azar tas, va di
na si, rie da me at gal ir la bai su pap ras
tė ja me. Kad taip neat si tik tų, mums, 
šiau lie čiams, rei kia ne pra ras ti gy
ve ni mo pil nat vės troš ki mo. Tuo met 
vis kas pa vyks.
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Va ka ro me tu bu vo or ga ni zuo ja mas me no kū ri nių auk cio nas – su rink ta 1,5 tūkst. Eur,  
ku rie per ves ti Uk rai nos pa lai ky mo fon dui „Blue / Yel low for Uk rai ne“.

Ga le ri ja dė ko ja au to riams, ku rie pri si jun gė prie ak ci jos: Vir gi ni jui Kin či nai čiui, 
Eval dui Iva naus kui, Edi tai Vo ve ry tei, Ži vi lei Žvė rū nai, Eg lei Nar bu tai tei, Jo li tai 
On li ne, Ar tū rui Rož ko vui, Mai vy dai, Vai vai Ko vie rai teiTrum pei, Si mo nai Mei liū
nie nei, Egi di jui God liaus kui, Ais tei Da dū rai.

Šiau lių dai lės ga le ri ja ir to liau kvie čia pri si dė ti prie Uk rai nos pa lai ky mo ir, 
už su kus į ga le ri ją, įsi gy ti spe cia liai tam skir tų me ni nin kų dir bi nių. Lė šos už juos 
kas sa vai tę bus per ve da mos fon dui „Blue / Yel low for Uk rai ne“.

Šiau lių dai lės ga le ri ja dė ko ja va ka ro da ly viams už au kas, pa lai ky mą ir 30 lais
vo gy va vi mo drau ge me tų!

KVIE ČIA PRI SI DĖ TI PRIE UK RAI NOS PA LAI KY MO

Kovo4d.įvykoŠiauliųdailėsgalerijos30-mečiominėjimas,
kuriometuatidarytostrysparodos:VirginijausKinčinaičio
mobiliografijos„Misère“,EvaldoIvanausko„Pašnekesiaisu
VincuFirinausku“irEditosVoverytės„Auto’sekretai“.

 Pa ra ma. Me no kū ri nių auk cio ne su rink ta 1,5 tūkst. Eur, ku rie per ves ti Uk rai nos pa lai ky
mo fon dui „Blue / Yel low for Uk rai ne“.

Šiauliųdailėsgalerijosnuotr.

Šiauliųdailėsgalerijosnuotr.

Šiau lių pu čia mų jų or kest ras (me no 
va do vas ir di ri gen tas Si gi tas Vai čiu lio nis, 
di ri gen tas Ge di mi nas Brūz ga) į sce ną li
po kar tu su Lie tu vos na cio na li nės kul tū
ros ir me no pre mi jos lau rea te, Lie tu vos 
mu zi kos ir teat ro aka de mi jos pro fe so re 

As ta Krikš čiū nai te ir jos stu den tais: Mo
ni ka Jun ka ry te, Gab rie le Li lei kai te, Ga bi ja 
Kuš lei kai te, Vai du Bar tu šiu. Koncertmeis-
terė – Sva ja Sku čie nė.

Kar tu su pe da go ge jau nie ji so lis tai vie
nas po ki to li po į sce ną ir at li ko už sie nio 

bei lie tu vių au to rių kū ri nius. Dar ren gi
nio pra džio je kon cer to ve dė ja Rai mon da 
Sli žie nė pra si ta rė, kad klau sy to jai tu rės 
ga li my bę pa si mė gau ti gro žiu, har mo ni ja, 
iš min ti mi – vis kuo, kas sly pi me ne, dar 
tiks liau – mu zi ko je.

Kon cer to me tu ga li my bę nors trum
pam at si trauk ti nuo ka ro bai sy bių, ku
rios vyks ta Uk rai no je, tu rė jo ne tik su
si rin kę šiau lie čiai, bet ir mu zi kan tė iš 
Uk rai nos Yu lia Shev chen ko, ku ri vi sai 
ne se niai bu vo pri vers ta pa lik ti sa vo gim
ti nę ir pri si glau dė Šiau liuo se. Uk rai nos 
na cio na li nio sim fo ni nio or kest ro ar tis tė 
la bai grei tai įsi lie jo į Šiau lių pu čia mų jų 
or kest ro bend ruo me nę ir vos po ke lių 
re pe ti ci jų li po su ko lek ty vu į sce ną bei 
pa si ro dė Jau nų jų Lie tu vos ta len tų kon
cer te.

Nau jo sios na rės iš Uk rai nos pro fe sio
na lu mu bei ne ti kė tu at si ra di mu or kest re 
pa si džiau gė ir va do vas S. Vai čiu lio nis, 
nors ne slė pė di de lio ap mau do ir liū de
sio, kad pa žin tis ir drau gys tė pra si dė jo 
to kio mis skau džio mis ap lin ky bė mis, kai 
Yu lios ša lis yra nio ko ja ma Ru si jos in
va zi jos, o ji bu vo pri vers ta pa lik ti sa vo 
na mus. Jau na mer gi na su aša ro mis ir 
jau du liu aky se dė ko jo or kest rui ir va do
vams už tai, kad priė mė gro ti kar tu, ne
slė pė, kad jai, kaip mu zi kan tei, šiuo me tu 
tai ypač svar bu, ir vi siems žmo nėms pa

lin kė jo tai kos, svei ka tos ir lai ky tis kar tu 
šiuo sun kiu lai ko tar piu.

Or kest ras daž nai kon cer tuo ja su jau
ni mu. Tai nė ra pir mas kar tas, kai pro fe
sio na lai mu zi kuo ja su stu den tais. Daž nai 
or kest ran tai pro gra mas at lie ka ir su Šiau
lių mies to mu zi kos bei me no mo kyk lų 
auk lė ti niais.

„Kiek vie no mu zi kan to ke lias yra ne
pap ras tai įdo mus ir iš skir ti nis. Nuo pat 
pir mų žings nių mu zi kos ke liu jį už ran kos 
ve da ge riau si tos sri ties spe cia lis tai. Vi sus 
mo ky mo si me tus jie per duo da jau ni mui 
sa vo di de lę pa tir tį, mo ko mu zi kos, pa de
da to bu lin ti at li ki mo tech ni ką. Kar tu, tar si 
tė vai, mo ko vi sų me ni nin ko gy ve ni mo ir 
dar bo sce no je pa slap čių. Išė ję į sa va ran
kiš ką gy ve ni mą, dau gu ma mu zi kan tų ša lia 
at li kė jo veik los tam pa ir pe da go gais. Tai 
tar si sa vai me su pran ta mas mu zi kan tų gy
ve ni mo bū das – iš bu vu sių sce nos meist rų 
įgy tas ži nias per duo ti jau sa vo mo ki niams. 
Jau nų jų ta len tin gų mu zi kų bend ra vi mas 
su pro fe sio na liais ko lek ty vais – dar 
vie nas žings nis į jų sie kia mas me no 
aukš tu mas ir di džiu lis aks ti nas to
liau to bu lė ti, ge rin ti bend ra vi mo su 
klau sy to jais įgū džius“, – įsi ti ki nęs  
S. Vai čiu lio nis.

Ant ra sis Jau nų jų Lie tu vos ta len
tų kon cer tas vy ko ko vo 20 d. Šiau lių 
kul tū ros cent ro Ka me ri nė je sa lė je.

ŠIAU LIUO SE SKAM BĖ JO PRO F. AS TOS KRIKŠ ČIŪ NAI TĖS 
IR JOS STU DEN TŲ BAL SAI

Kovo12-ąjąŠiauliųmiestokoncertinėįstaiga„Saulė“muzikos
mylėtojussukvietėįŠiauliųkultūroscentroKamerinęsalę,
kuriojevykoJaunųjųLietuvostalentųkoncertas.
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Meno teritorija #03 5DUŠAS

Nyks mas konk re tų ste bė to ją, žiū ro vą, su vo kė ją įtrau
kia į per mai nos, po ky čio raiš ką, ku ri ne re tai per žen gia 
ne grįž ta mus pro ce sus. Stab dan ti raiš ka, lė tai su si klos tan
ti išraiška nyksmą pa ver čia ki to kio po bū džio žiū ra. Sa
ve stab dan ti raiš ka yra vi zua li nė pa ska ta ki taip su pras ti 
me na mą ir ar chy vi nę plot mę. Nyks tan tis, tirps tan tis, su
si skai dan tis, nu ša li nan tis, ne kon ku ruo jan tis po ky tis – tai 
at vi ras plė ti nys, kuriuo de ra iš mok ti pa si kliau ti.

Šiau lių Fo tog ra fi jos mu zie ju je vei kian ti T. Ka za ke vi
čiaus au to ri nė pa ro da „Tai, ko ne be bus“ kvie čia į įmant
rias ke lio nes į žinomus ir tiesiogiai matomus, lengvai 
atpažįstamus pokyčių laikus, kai nyksta viena vizualinė 
sankloda, kuri perkeičia visą šviesos rašto ir rašmenų 
ritmą. Pa si trau kian tis so cia li nis ir kul tū ri nis, re li gi nis ir 
fi zi nis vien kie mio rit mas su sa vi ta struk tū ra tam pa me
na mo, įsi me na mo pa sau lio da li mi.

Ki ta ver tus, tai nau jas kvie ti mas į tuos ato kius nyks
mo ir vyks mo lai kus, bū ti nų ir neiš ven gia mų po ky čių, 

vi zua li nių per mai nų metą. Au to rius pa ro dos pra džio je pa
tei kia sa vo vi zua li nių iš vy kų ir paieš kų že mė la pį, kuris 
nė ra tik vi zua li nė ata skai ta – tai yra il ga lai kių paieš kų ir 
įvai riak ryp čių vi zua li nių įvy kių že mė la pis. Geog ra fi niai ir 
et nog ra fi niai re gio nai ten virs ta su dė tin go mis ap skri ti mis 
bei gau sios švie sos ap sup ti mis.

At si dū rus Fo tog ra fi jos mu zie jaus pa ro dos sa lė je, mus 
pa si tin ka kaskada, išrikiuota kelių krypčių raiškos tvar-
ka. Pa ro da pa leng va at si ve ria, su ran da mos skir tin gos vi
zua li nės tėk mės. Vi sa erd vi nė pa ro dos kon fi gū ra ci ja yra 
su konst ruo ta tar si iš dvie jų skir tin gų ra tų. Vie nas iš jų, 
nukreiptas ap link išo ri nes pa ro dos sa lės sie nas, siū lo erd
vią ke lio nę po skir tin gus re gio nus, kur mes esa me nu
krei pia mi į gau sy bės skir tin gų iš raiš kų, iš da vų įerd vin tas 
su tik tu ves.

Ki tas pa ro dos eks po zi ci jos ratas – tarsi vidinės, inter-
jerinės erdvės su gausybe rakandų, atributų stilizacija. Du 
mi nė ti ir sa vaip paženklinti, vienas į kitą įvesti ratai yra 
ir au to riaus in ten ci jų in terp re ta ci niai ra tai.

Tai nė ra tik gry na ir ste ri li tie sio gi nių liu di ji mų ir jų 
at vaiz dų pa ro da. Ji yra ku pi na daik ti nių ins ta lia ci jų, sa vi
tų in to na ci jų, gar si nių ir žo di nių rep li kų. Daik tai ir teks
tai rep li kuo ja esa mai tvar kai. Jie tar si in tar pai eks po zi ci
ją pa ver čia bū ties triukš mu, esa ties ai de siu, eksp re si niu 
gau de siu. Pa ro da ku pi na įvai riau sios daik ti nės at ri bu ti kos 
pavyzdžių, kurie nėra tik iliustratyvūs. Liu di ji mas virs ta 
at vi ra ir nuo šir džia pa pil dan čia iš raiš ka be jo kio išanks ti
nio pa tai ka vi mo. Pa ro da mus įtrau kia ir ne ti kė tai įve da mu 
kva pų po vei kiu.

Pa ti T. Ka za ke vi čiaus fo tog ra fi jų pa ro da pa si tin ka 
gau sa at vi rų iš raiš kų, kurios yra ir hu ma nis ti nės fo tog

ra fi jos es te ti nė nuo sta ta, grin džia ma at vi ru, ne re ži suo tu 
ir ne re tu šuo tu pa sta ty mu. To kiu bū du iš ven gia ma ke
lių ga li mų kraštutinumų, madingo,  per dė to ir dirb ti nio 
dra ma tiz mo.

Tuo pa čiu iš ven gia ma ir nie kam ne rei ka lin go nai vu
mo. Re por ta ži niai po rtre tai, ato kios gy ve ni mo sce nos, de
ta lio sios kas die ny bės kro ni kos, pei za ži niai ra kur sai, ap
rėp ties kam pai – vi sa tai čia tam pa vi su mi ne ir nuo sek lia 
int ri ga, dėl kurios  išei na me į lė to jo lai ko re gist rą. Kaip 
tik jis siū lo kiek ki taip įsi žiū rė ti į šias iš raiš kas, ieš kant 
jo se ne sug riau to ir neišš vais ty to au ten tiš ku mo.

To kia au to ri nė kar to tė nė ra tik ak la lietuviškosios fo-
tografinės mokyklos kopija. Au to rius į šį fo tog ra fi jų cik lą 
įveda sa vą au to ri nį rit mą, iš drįs ta sa vaip po le mi zuo ti su 
tam tik ro mis, jau is to ri ne tra di ci ja ta pu sio mis nuo sta to
mis. Jis sa vaip trak tuo ja ar ti mo nuo to lio po rtre ti nes iš-
raiškas, kuriose jun ta ma ne sku bi, mąs li ir im li plot mė. 
Kūrėjas sa vo rit mu pa tei kia erd vi nes pei za ži nes plot mes. 
Pei za ži nė je plot mė je nė ra lau kia mos ir ti kė ti nos vi zua li
nės in va zi jos. In ter je ri nė raiš ka daž nai virs ta su lė tin ta, 
su sto ju sia pu siau ke lės raiška su palikta privatumo tamsa, 
šešėlio rezervu. Visa tai yra au to ri zuo ta še šė liš ko jo lai ko, 
še šė liuo to re zer vo, vi zua li nio li ku čio paieš ka.

Vie na iš es mi nių au to ri nės fo tog ra fi jos už duo čių – kuo 
il giau iš si lai ky ti vi zua li nės esa ties pa vir šiu je, ne nar dant 
tuš čio se gel mė se. Iš lik ti paviršiuje – tai išsaugoti rei kia mą 
re gi mu mo režimą, nebėgant iš jo į dirb ti nes tech no lo gi
nes už ma čias. T. Ka za ke vi čius lie ka iš ti ki mas hu ma nis
ti nio, ta čiau ne ho mi nis ti nio, ne tech no lo gi nio ho liz mo 
prin ci pams. Fo tog ra fo liu di ji mai, pa tir tys virs ta iš plės ti ne 
paieš ka bei pa raiš ka.

TA DO KA ZA KE VI ČIAUS FO TOG RA FI JŲ PA RO DA 
„TAI, KO NE BE BUS“

Kur da mas fo tog ra fi jų cik lą „Tai, ko ne be bus“ ir ieš
ko da mas įsi min ti nų, iš kal bin gų kad rų, ša lies ke liais ir 
vieš ke liais T. Ka za ke vi čius nu va žia vo dau giau nei 7 
tūkst. ki lo met rų. Pats au to rius šį cik lą va di na as me ni ne 
sen ti men ta lia ke lio ne, nu si drie ku sia per įvai rias Lie tu
vos vietoves: Plungės, Šalčininkų, Ukmergės, Elektrėnų, 
Anykščių, Kazlų Rūdos, Pasvalio ir kt. apylinkes.

Ke lio nė po Lie tu vos kai mus ta po jo pa ties ke lio
ne at si mi ni mų vin giais: „Ji pri mi nė man tai, ką, ro dos, 
bu vau pa mir šęs iš sa vo vai kys tės. Vy rai, krau nan tys 
šie ną, mo te rys, be si rū pi nan čios gy vu liais, švie žio pie
no ar šei mos sta lui kepamo ką tik nupešto viščiuko 
su švie žio mis ru de ni nė mis bul vė mis kva pas. Ir ne tik 
tai. Vi siš kai to ne su vok da mas ga liau siai su pra tau: ši 
ke lio nė ta po ma no šak nų paieš ka. Ją ne ju čio mis pra dė
jau tė vo gim to jo je že mė je, o bai giau ma mos, taip tar si 
su jung da mas šios is to ri jos pra džią ir pa bai gą“, – sa ko 
au to rius.

Iš kal bin ga ir vi zua liai tur tin ga pa ro da įtrau kia lan
ky to jus ir kvie čia leis tis į ke lio nę po lie tu viš ką kai mą. 
Ša lia pu sės šim to eks po nuo ja mų fo tog ra fi jų, pa tei kia
mas že mė la pis su pa žy mė tu nu ke liau tu marš ru tu, au to

riaus kelyje su rink ti įvai rūs ne rei ka lin gi daik tai –  
praė ju sio lai ko re lik tai, su tik tų žmo nių ci ta tos ir 
ne tgi fo tog ra fo ke lia vi mo prie mo nė – mo pe das.

Spe cia liai pa ro dai par fu me rė Lai ma Kiš kū nė 
su kū rė kva pą, dvelkiantį reliktine pušimi, sulyta 
žeme ir pačiuliu.

Tarp tau ti nio pri pa ži ni mo su lau kęs pri sta to
mas fo tog ra fi jų cik las pa te ko ne tik į pres ti ži nį 
„Lei ca Os kar Bar nack Award“, bet ir į tarp tau ti
nių fo tog ra fi jos kon kur sų „ZEISS Pho tog rap hy“, 
„Lens Cul tu re“, „The Royal Pho tog rap hic So cie ty“ 
pa ro dų fi na li nin kų gre tas, bu vo pri sta ty tas „The 
Bri tish Jour nal of Pho tog rap hy“.

Pa ro da Fo tog ra fi jos mu zie ju je veiks iki 2022 
metų gegužės 22 dienos.
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PA RO DA KVIE ČIA Į ĮMANT RIAS KE LIO NES LAI KU

Filosofas Jur gis DIE LIAU TAS

Humanistinėjefotografijojeliudijamavizualinė
gyvenamopasauliobūtisyranuolatlydimasavito
nyksmoirnebūties.Šionyksmoliudijimasvisada
yraminimalaus,sulėtėjusio,sustojusiovyksmoir
sulėtintosapykaitosliudijimas.

Fotografijosmuziejausnuotraukos

Kovo9d.Šiauliųfotografijosmuzie-
jujeatidarytaišŠiauliųkilusiofoto- 
menininkoTadoKazakevičiauspa- 
roda„Tai,konebebus“,vaizduo-

jantipenkeriusmetusfiksuotąnykstantį
Lietuvoskaimą.



6 OAZĖ

Pa ro dos kū rė jai – ra šy to ja Kot ry na Zy
lė bei dai li nin kas ir sce nog ra fas An ta nas 
Dub ra – pri sta to dešimt in te rak ty vių ob
jek tų, apie ku riuos žo džiu ir raš tu pa sa ko ja 
juos at ra du si moks li nin kė Emi li ja Gruo dy
tė. Kiek vie nas iš jų do ku men tuo tas: nu
ro do ma at si ra di mo da ta ir ap lin ky bės, –  
šią in for ma ci ją lan ky to jai ga li iš girs ti gar
si nė je ins ta lia ci jo je, o 1–9 kla sių moks lei
vių gru pes kvie čia me į edu ka ci ją su gi du. 
Re gist ruo tis ga li ma nau do jan tis Kul tū ros 
pa so sis te ma.

Ka da gi mė min tis to kiu bū du pri sta ty ti 
mi ti nes bū ty bes, kaip jos bu vo ku ria mos ir 
ką da bar vei kia jų ty ri nė to ja Emi li ja Gruo
dy tė, klau sia me pa grin di nių pa ro dos au to rių 
Kot ry nos Zy lės ir An ta no Dub ros.

– Ko dėl kny gų kū rė ja ėmė si kur ti 
pa ro dą?
Kot ry na:

– Už pra di nę idė ją apie pa ro dą ir kant
ry bę, vis ją pri me nant, esu dė kin ga „Vai kų 
že mės“ va do vui Jus ti nui Van ce vi čiui. Jis 
šiuo su ma ny mu pir miau sia pa si da li jo su 
„Auk so žu vų“ lei dė ja Si gi ta Pū kie ne, iš lei
du sia „Di džią ją bū ty bių kny gą“, o ta da jau 
abu pa pa sa ko jo man. Pri rei kė net dve jų 
me tų, kad pa ti kė čiau, jog ga liu to im tis ir 
įsi vaiz duo ju, kaip tai ga lė tų at ro dy ti. La bai 
no rė jau iš lip ti iš kny gos ri bų, su kur ti tik
rą bū ty bių pa sau lį. Kaip ir ma no kū ry bo je, 
taip ir pa ro do je mi ti nės bū ty bės at si ran da 
šiuo lai ki nė je ap lin ko je, mū sų laik me čio 
kon teks te. Nie kaip ne pa vargs tu nuo šio 
žai di mo – nei kny go se, nei gy ve ni me.

– Ko trū ko, kad dar bas pra si dė tų?
– Su ma ny mas ne ju dė jo iš vie tos, kol 

prie ko man dos ne pri si jun gė ta len tin gas 
iliust ruo to jas, sce nog ra fas An ta nas 
Dub ra. Nuo tos aki mir kos, kai jis su
ti ko ir ėmė si es ki zuo ti mū sų ap tar
tus eks po na tus, pa ti kė jau, kad lau kia 
kaž kas nuo sta baus. To kia leng va eu
fo ri ja te be si tę sia iki šiol.

– Ko dėl dė me sio cent re – bū ty
bės ir ko dėl vai kams?

– Jau čiu, kad šiais lai kais mū sų 
kraš to mi to lo gi ja, tau to sa ka tols ta, 
kon ser vuo ja si, vis sun kiau pa sie kia 
ir vis ma žiau jau di na au gan čius ma
žuo sius. No rė jo si to kios pa ro dos, ku ri 

už krės tų no ru do mė tis sa va kul tū ra. Ir ne tik 
vai kus – vi sus! Ti kiu, kad „Bū ty bių ty ri nė
to jos ka bi ne tas“ – pa ro da vi sai šei mai, kur 
kiek vie nas ran da sa vo pa slap tį, su si ža vi vie
nu ar ki tu eks po na tu, o svar biau sia – vi si išei
na pra tur tė ję ži nio mis, at ra dę kaž ką nau jo.

– Kaip au go kū rė jų ko man da?
– Kū ry bi niam pro ce sui įsi bė gė jus, su si

rin ko di de lis nuo sta bių pro fe sio na lų bū rys. 
Abu su An ta nu esa me dė kin gi skulp to riui 
Lu kui Pe leg ri mui, ku ris pre ci ziš kai kruopš
čiai pa ga mi no di džią ją da lį eks po na tų. 
Pa ro da tu ri stip rų tau to sa kos ir mi to lo gi
jos eks per tų už nu ga rį. Šį syk dėl eks po na
tų geog ra fi jos (kur kiek vie nas rastas) ir jų 
autentiškumo įrodymo kon sul ta vo mės su 
Lie tu vių li te ra tū ros ir tau to sa kos ins ti tu to 
eks per te dr. As ta SkujyteRazmiene. Is lan
diš ką ją is to ri jos li ni ją (pa ro do je yra ir ji!) 
iš pin ti pa dė jo dr. Dagrún Ósk Jónsdóttir iš 
Is lan di jos uni ver si te to. Nuos ta bią at mos fe
rą su kū rė ir Emi li jos bal so įra šus pa ren gė 
gar so re ži sie rius Mar ty nas Gai lius, o moks
li nin kės bal sui sa viš kį pa sko li no cha riz ma
tiš ko ji ak to rė Ais tė La sy tė.

– Pa ro do je yra devyni lie tu vių mi ti
nes bū ty bes pri sta tan tys eks po na tai ir 
vie nas ta ria mai par si vež tas iš Is lan di
jos. Ko dėl Is lan di ja?

– Vi sos pa ro dos ašis – fik ci nė ar ba su
gal vo ta moks li nin kė Emi li ja Gruo dy tė. 
Kur da mi eks po na tus, kū rė me ir jos gy ve
ni mo is to ri ją. Emi li ja net penkerius savo 
gyvenimo metus praleido Islandijoje. Ten 
pa ty rė dra ma tiš ką mei lės ir ne tek ties is to
ri ją. Is lan dai ma ne la bai ža vi sa vo po žiū riu 
į mi to lo gi ją, ji ten vis dar gy va, tad ne vel tui 
ši ša lis at si ra do ir mū sų pa sa ko ji me.

– Kaip su gal vo jo te, ko kie eks po na tai 
tu ri bū ti?
An ta nas:

– Pra džio je skai čiau me džia gą ir gal
vo jau, ką vi zua laus ir tri ma čio ga li ma iš 
to pa da ry ti, ta da tar da vo mės kar tu su vi sa 
kū ry bi ne ko man da. Bū ty bės to kios įvai rios 
ir įdo mios, kad ne la bai ir rei kė jo kur ti, tik 
ma te ria li zuo ti jų mo ty vus.

– No rė jo si pa vaiz duo ti kuo tiks liau 
ir at pa žįs ta miau ar su ras ti ne ti kė tą 
spren di mą?

– No rė jau pa da ry ti kaž ką nau jo, bet ne 
mie lo, o to kio, kad pa šiur pin tų ar pra juo kin tų.

– Ar ga li ma eks po na tus lies ti?
– Be veik vis ką! Su Lu ku Pe leg ri mu bu vo

me nu ta rę, kad eks po na tai ne bus lai ki ni, o pa
ro dai kei čiant vie tą leng vai at lai kys ke lio nes.

– Ku rie bu vo pa tys pir mie ji?
Kot ry na:

– Vel nio ba tai, Bau bo na gu per drėks
tas dar že li nu ko megz ti nis, be je, nu megz tas 
spe cia liai pa ro dai pa gal An ta no es ki zą. Už 
jo įgy ven di ni mą esa me dė kin gi Re mi gi jai 
Ci cė nie nei. Dar – in ku ba to riu je pe ri  mas 
Ait va ro kiau ši nis. Šiuos bu vo me su gal vo ję 
nuo pra džių, ta rė mės, kaip ge riau siai ma te
ria li zuo ti. Ki ti eks po na tai at si ra do kū ry bi nio 
pro ce so ei go je: pra di nės idė jos – An ta no es
ki zų są siu vi ny je, o vė liau – Lu ko dirb tu vė se.

– Ko dėl vie ni iš si ski ria sa vo di du mu 
(sau lėg rą ža, dan tis, pė dos at spau das), o 
ki ti daik tai (žirk lės, ba tai, megz ti nis) – 
rea laus dy džio?
An ta nas:

– Kū rė me sap no ar siur rea lis ti nę nuo
tai ką. Dy džius ir mas te lius pa dik ta vo pa ro

dos bū ty bės ir ra šy ti niai šal ti nai – nuo jų 
nea ti to lo me, kon sul ta vo mės ir su tau to sa
kos eks per te.

– Ne vi si eks po na tai bu vo ga mi na mi, 
ar ne? Kur ieš ko jo te ki tų?

– Ne ga mi no me tik žirk lių, ku rios bu vo 
ras tos kars te: kū no ne bu vo, tik žirk lės ir, ti-
kėtina, liežuvio ga ba lė lis.

– Ar pa si sta ty tu mė te na mie ko kį 
eks po na tą?

– Ma no my li miau sia sau lėg rą ža ga lė tų 
bū ti pui kiau sias tor še ras.

– Kas to liau – pa ro da ke liaus, augs, 
virs kny ga?
Kot ry na:

– Šie met pa ro da ke liau ja po vi są Lie
tu vą. Nuo ko vo 30 iki ge gu žės 14 dienos 
ji veiks Šiau liuo se, nuo rug sė jo 15 iki 
spa lio 30 dienos – Klai pė do je. Vi suo
se mies tuo se pa ro da lauks smal sių lan
ky to jų, moksleivius kvies į edu ka ci jas. 
Vi są in for ma ci ją ga li ma ras ti pus la py je  
http://butybes.lt.

AT RA DĘ AIT VA RO KIAU ŠI NĮ IR ŽIRK LES 
GIL TI NĖS LIE ŽU VIUI

Kovo30–gegužės14d.Šiauliųdailėsgalerijojeveiks„Būty-
biųtyrinėtojoskabinetas“.Taivisaišeimaiskirtaedukacinė
paroda,kviečiantineįprastubūdususipažintisulietuvių
mitinėmisbūtybėmis.
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„Vaikųžemės“nuotraukos

Kovo 11ąją Šiaulių „Aušros“ muziejus švenčia dvi-
gubai – ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, ir mu-
ziejaus įkūrimo dieną. Pa si tik da mas 99ąją su kak tį, mu
zie jus kvie tė į ren gi nį re konst ruo ta me Šiau lių is to ri jos 
mu zie ju je (Auš ros alė jo je).

Apie ren gia mą eks po zi ci ją, pri sta ty sian čią Šiau lių 
mies to is to ri ją, ir čia esan čias at vi ras eks po na tų sau
gyk las su si rin ku siems kal bė jo „Auš ros“ mu zie jaus di rek
to rius Rai mun das Bal za.

Kny gą „Šiau lių „Auš ros“ mu zie jaus met raš tis. 2005–2017“ 
pri sta tė lei di nio su da ry to ja Šiau lių „Auš ros“ mu zie jaus di
rek to riaus pa va duo to ja Vir gi ni ja Šiukš čie nė.

Kny go je pa tei kia ma su si ste min ta in for ma ci ja apie 
įvai ria pu sę mu zie jaus veik lą. Dar buo to jų ko lek ty vas 
kny go je pri sta to mu zie jaus rin ki nius, moks li nius ty ri
mus, eks po zi ci nępa ro di nę, lei dy bi nę, edu ka ci nę veik lą, 

įgy ven di ntus in ves ti ci nius pro jek tus, nau jas erd
ves, skir tas teik ti šiuo lai ki nes mu zie ji neskul tū ri
nes pa slau gas įstaigos lan ky to jams.

Tai – jau ant ra sis mu zie jaus met raš tis, pir ma
sis, apė męs 1992–2004 me tų lai ko tar pį, bu vo iš
leis tas 2008 m.

Šiau lių is to ri jos mu zie ju je nuo Va sa rio 16osios  
vei kia Lie tu vos na cio na li nio dai lės mu zie jaus pa
ro da „Ani ce ta, Sta sys, Te re sė, Jo nas, Ja nė, Pet ras, 
My ko las, Ur šu lė, Anup ras ir ki ti. Čia bu vių pa sa ko
ji mai“. Pa ro dą, ku rios ob jek tas – lie tu vių et no sas, 
ma žiau sią XIX–XX a. vi suo me nės mo der ni za vi mo 
įta ką pa ty ru sių ir au ten tiš kiau sią bei ar cha jiš kiau
sią kul tū rą iš sau go ju sių kai mo gy ven to jų sluoks
nis, su si rin ku siems pri sta tė ku ra to rė dr. Mar ga ri ta 
Ma tu ly tė.

„AUŠ ROS“ MU ZIE JUS PA MI NĖ JO 99-ĄJĮ GIM TA DIE NĮ
Kovo11-ąjąŠiauliųistorijosmuziejujevyko
Lietuvosnepriklausomybėsatkūrimodienosir
Šiaulių„Aušros“muziejausįkūrimo99-ųjųmeti-
niųminėjimas.

EdvardoTamošiūnonuotr.
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SPEK TAK LIO JAU NI MUI  
„MAN ŠIAN DIEN – HAM LE TAS“ PREM JE RA

Bū ti ar ne bū ti? O jei gu bū ti, tai kaip? Kaip bū ti, jei 
esi su tri kęs, iš duo tas, jei pra ra dai pa si ti kė ji mą bran giau
siais žmo nė mis? Spek tak lis „Man šian dien – Ham le tas“ 
ke lia ham le tiš kus klau si mus, ta čiau kū rė jai į gar sią ją V. 
Šeks py ro pje sę ban do žvelg ti šiuo lai ki nio paaug lio aki mis.

Dau giau nei 400 me tų vi so pa sau lio sce no se sta to mas 
„Ham le tas“ se niai ne bė ra tik li te ra tū ros ir teat ro ka no
nas – tai ir tam tik ras pa sau lio su vo ki mo bū das, nuo
tai ka, dva si nė bū se na, pa žįs ta ma dau ge liui iš mū sų. Šia
me spek tak ly je Ham le tas yra paaug lys – maiš tau jan tis, 
ne si taiks tan tis, abe jo jan tis sa vi mi ir ki tais, ne sup ras tas, 
nu si vy lęs, bet gi liai šir dy je trokš tan tis tai kos su sa vi mi 
ir pa sau liu. Spek tak lis tar si ke lia klau si mą, ar mū sų „su
gve ru sio je ga dy nė je“ dar įma no mas dia lo gas, su si kal bė ji
mas tarp skir tin gų kar tų, pa gar ba ki to kioms ver ty bėms, 
au to ri te tams.

Spek tak ly je leng vai at se ka mos pa grin di nės pje sės 
„Ham le tas“ siu že to li ni jos, te mos, per so na žai, ta čiau ori
gi na lus V. Šeks py ro teks tas čia tar si ne pas te bi mai per si
pi na su šiuo lai ki nės kal bos ink liu zais ir el ge sio mo de liais. 

Re ži sie rė Ie va Stun džy tė lais vai in terp re tuo ja, per dė lio ja, 
pa pil do pje sę šių die nų kon teks tais ir iš raiš kos prie mo nė
mis – spek tak ly je la bai svar bi mu zi ka, ju de sys, cho reog ra
fi ja. Kū rė jai drą siai ima si už duo ties su pran ta mai per teik ti 
pje sė je ke lia mus su dė tin gus eg zis ten ci nius klau si
mus ir kar tu ne ba na liai at skleis ti tai, kas šian dien 
jau nam žmo gui ak tua lu neiš se mia mo se „Ham le to“ 
po teks tė se. Kaip bū ti, jei man šian dien – Ham le
tas? Spek tak lis ne pa lie ka sa vo abe jo jan čio he ro jaus 
vie ni šo neišsp ren džia mų di le mų la bi rin te ir tei kia 
vil ties, kad kar tu ieš ko ti at sa ky mų yra ne ma žiau 
svar bu nei juos ras ti.

Vienos dalies spektaklio ne tik V. Šekspyro „Hamle
to“motyvais „Manšiandien–Hamletas“premjera įvyko 
kovo3ir26d.Spektaklisskirtasžmonėmsnuo14metų.

Taiašlabaitrumpai.Šiandien
blogiausiadienamanogyvenime.
Manšiandien–tuštuma.Manšian-

dien–neaš...Manšiandien–Hamletas.Iraš,
beje,aš...esu“,–tokiaisžodžiaisžiūrovamsprisi-
statoHamletasValstybinioŠiauliųdramosteatro
spektaklyjejaunimui„Manšiandien–Hamletas“.
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– „Ham le tas“ at si ra do ne ti kė tai. Už šią pa tir tį ir pa mo kas 

esu dė kin ga spek tak lio re ži sie rei Ie vai, ku ri pa si ti kė jo ir ti kė jo 
ma ni mi. Tai ma no pir ma dar bo pa tir tis Vals ty bi nia me teat re, 
pir mas dar bas ne Vil niu je esan čia me teat re ir pir mas kar tas, 
kai cho reog ra fi jo je nau do ju „Vo gue“ šo kio sti lių. Ši idė ja, gi
mu si vėl per skai čius „Ham le tą“, pa si tei si no tik ją per da vus 
teat ro tru pei – ak to riams, ku rie im liai ir be abe jo nių nė
rė į ne pa žin tus šo kio pa sau lio to lius. Jie drą siai mo kė si, 
klau sė ir gir dė jo. Bu vo. Tik to kiu bū du ga vau at sa ky mą, 
jog ši idė ja vei kia. Tai – mo kė ji mas bū ti.

– Pa me nu, kad pir ma me kur se V. Šeks py ro dra mas su kur
sio kė mis skai ty da vo me bend ra bu ty je, pa si skirs čiu sios vaid
me nis, nes taip bu vo tie siog grei čiau ir leng viau. Ir įdo miau. 
Kai kar tą te ko rink tis tarp Ham le to ir Ofe li jos – pa si rin kau 
ją. Pa me nu, kad, klau sy da ma ta len tin gos kur sio kės įtai gaus 
teks to skai ty mo, „pa me čiau“ Ofe li ją. Tas mis ti nis Ham le tas 
vir to la bai at pa žįs ta mu ir ap čiuo pia mu žmo gu mi. Tą kart jis 
įstri go kaip be ga lo liūd nas, bet la bai gra žus kū ri nys.

2012 m. su kū riau pje sę „Aš, tu ir Ofe li ja“, ku rios ins pi ra ci ja 
ta po ne klau si mas „Būt ar ne būt?“, o min tis, kad „mes ži no
me, kas esam, ta čiau ne ži no me, kuo ga li me tap ti.“ Nes
lėp siu, spek tak lis ir jo te ma man bu vo itin as me niš ka.

Man. Ma no. Apie ma ne. Man šian dien – Ham le
tas. Tai nuo tai ka bei bū se na: man liūd na, il gu, blo ga, 
ne sau gu, „va žiuo ja sto gas“, aš pa si me tęs, aš – ne aš, aš neeg zis tuo ju ar ba man – 
po lė kis „rau ti ir rau tis“. Tai ir veiks mas: aš ieš kau, pro vo kuo ju, maiš tau ju, rė kiu, kal bu, 
ken čiu, my liu, ne ken čiu, nai ki nu, nai ki nuo si. Tai ir te ma: kal bu, bet ma nęs ne gir di, 
gir džiu, bet su ma ni mi ne si kal ba. Ne su si kal ba ma.

Klau si mas „Būt ar ne būt?“ (ma nau, kad ne svar bu, ar tau sep ty ne ri me tai, ar 17, 
ar 70) lie čia ta ve, ma ne, jus, mus. Žmo gus eg zis tuo ja, yra tol, kol klau sia: „o kas bus 
po ma nęs?“. Perf ra zuo ju XX a. ant ros pu sės ai rių dra ma tur gą M. McDonagh‘ą: „Man 
šian dien – Ham le tas“ yra ne apie gy ve ni mą ar mir tį, o apie tai, ką pa lie ka me po 
sa vęs. Ne tik ge bė ti kal bė ti, kal bė tis, bet mo ky tis gir dė ti sa ve, ki tą, iš klau sy ti, priim ti, 
su pras ti, mo ky tis, no rė ti mo ky tis, nes ki taip – žo džiai, žo džiai, žo džiai...

Re ži sie rė Ie va Stun džy tė, sce nog ra fi jos ir kos tiu
mų dai li nin kės Jus ti na Ig na ta vi čie nė ir Gre ta Mi le vi čiū
tė, kom po zi to rius Pau lius Kil baus kas, cho reog ra fė Eg lė 
Kan čaus kai tė, švie sų dai li nin kas Da rius Ma li naus kas.

Vai di na Se ve ri nas Nor gai la, Mo ni ka Geš tau tai tė, Da
lius Jan čiaus kas, Jū ra tė Bud riū nai tė, Juo zas Ži bū da Juo
zas Bin do kas, Ai das Ma tu tis, Ani ce tas Gend vi las, Ais tė 
Šeš to kai tė, Pi jus Ga nu saus kas, Min dau gas Ju re vi čius.

Spek tak lį fi nan suo ja LR kul tū ros mi nis te ri ja ir Šiau lių 
mies to sa vi val dy bė.

VŠDT ar chy vo nuo traukos Režisierė Ieva STUNDŽYTĖ:

Choreografė Eglė KANČAUSKYTĖ:
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„Kultūra yra plonytis sluoksnelis,  
kurį gali ir lietus nuplauti.“ 
Erichas Marija Remarkas
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Šian dien Eg lė kvie čia ap si lan ky ti Lie tu vos dai
li nin kų są jun gos Šiau lių sky riaus ga le ri jo je „SIN“ 
(Auš ros al. 41), kur 17 val. bus ati da ro ma jos gra
fi kos pa ro da.
– Pas ku ti nį kar tą Šiau liuo se bu vai ma ty ta 2019 
m., kai Dai lės ga le ri jo je at li kai mu zi ki nį per for
man są „Bliu vė“. Nuo to lai ko pra bė go ne tik daug 
lai ko, bet ir van dens nu te kė jo. Ta pai ma ma. Ko
kių nau jų spal vų į kas die ny bę (ir kū ry bi nius 
pro ce sus) įne šė šie po ky čiai?

– Šis po ky tis lei do le ga liai su sto ti ir ne dirb ti. 
Vi siš kai. Kai nuo vis ko ati trū kau, su vo kiau, kaip 
man smar kiai rei kė jo per trau kos tiek dar buo se, tiek 
kū ry bo je. Tai ju tau, bet ki to mis ap lin ky bė mis nie
ka da ne bū čiau drį su si su sto ti. Spal vų, ži no ma, at si
ra do daug ir įvai rių. Žmo nės ne me la vo – nėr la bai 
leng va. La bai aiš kiai da bar su vo kiu pa čią mei lę.
– Šian dien ati da ro ma ta vo gra fi kos dar bų pa ro
da „La bai liuks pa ro da“. Ką pa ma ty si me atė ję? 
Ko kios bu vo ta vo už ma čios?

– Pa ro do je bus be veik nie ka da ne ro dy ti dar bai 
ir teks tai. Ma no mė gia ma te ma – žmo gaus silp nu
mas, pa si me ti mas ver ty bė se ir ban dy mas funk cio
nuo ti šiuo lai ki nė je vi suo me nė je. Bend raž mo giš kos 
iliust ra ci jos, ku rio se dau ge lis at pa žins sa ve ar iš girs 
sa vo vi di nį bal są. Pa ro dos pa va di ni mas by lo ja, kad 
ji bus be pro tiš kai rim ta.
– Ta vo kū ry ba neap si ri bo ja vie na for ma ar tech
ni ka – ku ri ir per for man sus, ir gra fi ką, ir gat vės 
meną… Ar tei ki ku riai nors for mai pir me ny bę? 
Kaip pra si de da ir vyks ta kū ry bos pro ce sas? Kaip 
jis įgau na vie ną ar ki tą for mą ar yra jai pri tai
ko mas?

– Kū ry bi nių for mų gau sa ky la iš kū ry bos paieš
kų ir no ro sa ve iš ban dy ti skir tin go se sri ty se. Ma
nau, kad aš vis dar sa vęs ieš kau. Vis gi pa grin di nės 
for mos lie ka pie ši mas ir teks tai. Kū ry bi niai pro ce
sai man bū na ke lių ti pų. Pir ma, iš si lie ji mas: tie siog 
sek ti tep tu ko gal vu tę, keis ti po pie rių vie ną po ki to, 
kol ant grin dų ne be si ma to lais vo plo to. Kar tais tai 
teks tai, kar tais pie ši niai, kar tais tie siog raš tai. Tai 
sa vo tiš ka tran so bū se na, ma no mėgs ta miau sias kū
ry bi nis ga ro nu lei di mas.

Ant ra sis – idė jų gau dy mas: tu riu už ra ši nes, ku
rias pil dau kaip die no raš čius ir daž nai už fik suo ju 
es ki zus – bū si mų pie ši nių, dai nų ar ki tas idė jas. 
Pas kui ga liu jas rea li zuo ti, iš baig ti. Kar tais tai tie
siog lie ka kaip su gau tas pa są mo nės srau tas. Do ku
men ta ci ja. Tre čia, juo das dar bas. Daž niau siai vis gi 
nau do ju šį. Ka dan gi ten ka dirb ti su klien tais, jiems 
ne pa sa ky si, kad ne bu vo va kar įkvė pi mo. Rei kia sės

ti prie sta lo ir ieš ko ti idė jų, kon cep to, spren di mų. 
Daž nai tik rai bū na sun ku, bet su vei kia vi sa da. Na, 
o kai vie no kiu ar ki to kiu bū du at si ran da kū ri niai, 
pri tai ky mas atei na sa vai me.
– Ne pai sant to, ko kią for mą pa si ren ki idė jai 
rea li zuo ti, daž nai vi zua lus pa pil do teks tai. Ko
dėl? Ko kia tų teks tų funk ci ja? Ar jau ti no rą žiū
rin tie siems paaiš kin ti, pa pil dy ti tu ri nį? Ar juos 
pro vo kuo ji? Gal tai vi siš kai ne su si ję nė su vie nu 
iš iš var dy tų fak tų?

– Kaž ku ria pra sme, ma tyt, no riu pa pil dy ti tu
ri nį. Kar tais pie ši ny je pa vaiz duo ta vie na, o teks tas 
sa ko prie šin gai. Jis man pa de da iš ryš kin ti iro ni ją. 
O kar tais tai tie siog tė ra teks tas. Man pa tin ka žo
džiai, jų žais mas ir pra smė tarp jų. Kar tais man 
at ro do, kad tais žo džiais aš to liau pie šiu. Teks tai 
ma no dar buo se tu ri ne vie ną funk ci ją. Be je, šio je 
pa ro do je jų bus daug.
– Vi si me ni nin kai pa ti ria tą sta di ją, kai jiems 
kli juo ja mas jau no jo kū rė jo sta tu sas. Ma nau, esi 
tai pa ty ru si ir tu. Ką pa ti apie tą skirs ty mą ma
nai? Ar jis nau din gas?

– La bai ge ras klau si mas. Ma nau, jis yra ver
tas pla tes nės dis ku si jos. Šiau liuo se jau no jo kū rė jo 
sta tu sas at ve ria ga li my bę gau ti sti pen di ją ir įgy
ven din ti kū ry bos pro jek tus, bet tai yra am žiaus 
ka te go ri ja, o ne pa tir ties. Jau nys tės bi lie tas at ve ria 
ga li my bę gau ti fi nan sa vi mą kū ry bi niam pro jek tui 
(Šiau liuo se). Pas ka ti na mo sios sti pen di jos tik rai ga
lė tų lik ti, bet am žiaus cen zą ga lė tų pa keis ti ki ti kri
te ri jai. Man pa čiai sun ku ver tin ti, nes esu ga vu si 
to kią sti pen di ją du kar tus ir man tai bu vo la bai 
reikš min gas pa ska ti ni mas.

Vis gi, ma nau, Lie tu vo je ir taip la bai ga jus yra 
jau nys tės kul tas, o me no pa sau ly je am žiaus cen zo 
iš vis ne tu rė tų bū ti.
– Jei da bar mū sų po kal bį skai to tie jau nie
ji kū rė jai, ar tu ri jiems ko kių re ko men da
ci jų? Gal ga li pa si da ly ti įkvė pi mais, ku rie 
ta ve mo ty vuo ja? Ką ver ta iš ban dy ti, pa
ma ty ti?

– Gal vo ju, ką čia to kio pa sa kyti, kad 
at ro dy čiau pro tin ga, bet vis gi lik siu tie siog 
vi du ti niš ka. Re ko men da ci jų ne tu riu, tik rai. 
Tie siog la bai lin kiu ti kė ji mo sa vi mi. Aiš ku, 
su są ly ga, kad tre čia sis punk tas bus nuo lat 
ak ty vuo tas. Jei kal bant apie įkvė pi mą, dau
giau sia jo šiuo me tu gau nu iš skai ty mo. Šio 
me to ma no sie los kū ri niai – Ol gos To karc zuk 
„Die nos na mai. Nak ties na mai“ ir Lu cios Ber
lin „Na mų tvar ky to jos va do vas“.

EG LĖ NAR BU TAI TĖ: „TAIS ŽO DŽIAIS AŠ TO LIAU PIE ŠIU“

Šiauliai–miestas,kuriamegimstacra zyasmenybės.MenininkeiEglei
Narbutaiteitinkašisapibūdinimas.Primityvūs,egocentriški,ironiški,
savikritiški,juokingailiūdnijoskūriniainetikpuošianevienoLietuvos
miestopastatus,betirrandanemažaigerbėjų.Eglėskuriamialteregoyra

mumspažįstami,sutikti–taimūsųdraugai,motinos,vidiniaibalsai.Taimes.
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 EglėNarbutaitė: „Ma no mė gia ma te ma – žmo
gaus silp nu mas, pa si me ti mas ver ty bė se ir ban dy
mas funk cio nuo ti šiuo lai ki nė je vi suo me nė je. Bend
raž mo giš kos iliust ra ci jos, ku rio se dau ge lis at pa žins 
sa ve ar iš girs sa vo vi di nį bal są.“

EglėsNarbutaitėsasm.archyvonuotr.

Partneriai:

Rėmėjai:


