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„Ukrainos madona“. 2022 m.
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– Esi ki lęs iš Jo niš kio, ta čiau at vy kai į 
Šiau lius stu di juo ti dai lės, nors iki tol nuo
sek laus san ty kio su me nu ne pa lai kei. Ko
dėl nu spren dei sie ti kas die ny bę su me nu?

– Vi sa da mė gau pro tes tuo ti prieš vi suo
me nė je nu si sto vė ju sius ste reo ti pus. 2006 m.,  
kai pa si rin kau stu di juo ti ta py bą, bu vo po
pu lia ru stu di juo ti ge rą dar bą ir so tų gy
ve ni mą už tik ri nan čias spe cia ly bes, ku rios 
tuo met at ro dė per spek ty vios. Nie ka da neį
si vaiz da vau, kad ga lė čiau dirb ti ko kį ofi si nį 
dar bą, to dėl nu spren džiau stu di juo ti me
nus, kur ga lė čiau iš reikš ti sa ve.

– Ar il gas bu vo ke lias, kol ta py ba ta
ve su ra do? Ar tu ją su ra dai?

– Prieš stu di jas nie ka da ne bu vau ban dęs 
ta py ti, tad tik pa laips niui su pra tau, kad tai 
yra pui ki prie mo nė kal bė ti. Jau nuo stu di jų 
bai gi mo da ly vau ju vi so se Šiau lių dai li nin kų 
pa ro do se. Bu vo šiek tiek sun ku, nes ta py bos 
prie mo nės vi sa da bu vo bran gios ir kar tais 
ne tu rė jau už ką jų nu si pirk ti. No rė da mas 
kon ku ruo ti ir bū ti pa ste bė tas, ne ga li ta py ti 

bet kaip ant bet ko. Da bar aš jau kai fuo ju 
nuo da žų, pro ce so, kai te pu juos ant dro bės, 
kai pra de da ryš kė ti baig ti nis vaiz das. Ma n 
oda ei na šiur pais, atei na pa si ten ki ni mo 
jaus mas. Jei kas ne si se ka ta py bo je, vi sa da 
da rau tol, kol pa sie kiu ma ne ten ki nan tį re
zul ta tą, tuo met džiaugs mas dvi gu bė ja.

– Ne re tai ten ka iš girs ti, kad jau no
sios kar tos me ni nin kai ne be ta po. O ko
kia pa ties nuo mo nė? Ar pri ta ri, kad ta
py to jų gre tos ma žė ja?

– Pa žįs tu ne ma žai sa vo kar tos ta py to jų, 
bet ar anks čiau bu vo ki taip – sun ku pa ly
gin ti. Vis gi pa ste biu, kad už ma ne jau nes
nė kar ta re čiau ren ka si ta py bos stu di jas. 
Vėl gi – gal aš jų ne pas te biu, nes pa ts esu iš 
Jo niš kio, o Šiau liai ne be tu ri me nų fa kul te
to. Da bar jau no ji kar ta ta po skait me na, kas 
pa leng vi na vi są pro ce są: ne be rei kia di džiu
lių švie sių stu di jų, dra bu žiai ne per si ge ria 
ter pen ti no kva pu, ran kos neiš si te pa da žais. 
Da vi das Hock nis yra su kū ręs pui kių skait
me ni nių dar bų. Aš pa ts ne se niai nu si pir kau 

„iPad’ą“ tam, kad ga lė čiau ke lio nių me tu 
kur ti pa veiks lus.

– Lie tu vo je di džiau si kul tū ri niai 
cent rai yra did mies čiai, ten bu ria si 
dau gu ma me ni nin kų, me no ku ra to rių, 
leng viau įsi lie ti, tap ti bend ruo me nės 
da li mi, bet pa ts gy ve ni Jo niš ky je. Ar ne
trau kia cent ro po jū tis, bu vi mas tarp ki
tų me ni nin kų? Ko dėl?

– Kar tas nuo kar to vyks tu į did mies
tį pa vaikš čio ti po pa ro das, pa žiū rė ti, ko
kiu rit mu gy ve na žmo nės, ta čiau il giau ten 
pa bu vęs jau čiu nuo var gį dėl per tek li nio 
vaiz di nio ir gar si nio triukš mo, ku ris ma ne 
se ki na, ne lei džia su si kaup ti ir gir dė ti sa vo 
min čių. Grį žęs į Jo niš kį jau čiu ra my bę, nes 
ne rei kia sku bė ti, kaž ko vy tis. Sma gu įženg
ti į stu di ją po il ges nės ke lio nės ir su pras
ti, kad tu riu vis ką, ko man rei kia. Ne rei kia 
kaž kur to li vyk ti, kad ga lė čiau ra miai pa
vaikš čio ti miš ke.

– Daž nai mies tie čių su pra ti mą apie 
kul tū ri nį gy ve ni mą ga li pa keis ti ta me 
mies te ap si gy ve nęs me ni nin kas. Vie nas 
iš to kių pa vyz džių – J. Mil ti nis, ku rio 
dė ka pa ne vė žie čiai su si kū rė san ty kį su 
teat ru. Ar ka da pa sva jo ji apie sa vo po
vei kį Jo niš kiui? Koks jis ga lė tų bū ti?

– Ma nau, mies tui svar bu tu rė ti ja me 
gy ve nan tį me ni nin ką. Aš iki šiol at si me nu, 
kai pir mą kar tą pra di nė se kla sė se ap lan
kiau tau to dai li nin kų pa ro dą, skir tą Ado mui 
Var nui. Man ta da pa da rė įspū dį. Gal vo
ju, ko kį įspū dį bū tų pa da riu si pro fe sio na
laus me no pa ro da. Ma nau, kad kaž ko kiems 
kul tū ri niams pro ce sams ga liu tu rė ti įta kos 
vien gy ven da mas ir kur da mas Jo niš ky je, 
kvies da mas pro fe sio na lius kū rė jus reng
ti ten pa ro das. Gal būt atei ty je bū tų ga li ma 
reng ti ple ne rus ar ko kį me no fes ti va lį, tam 
tin ka mų erd vių yra. Vis gi to kių me tų bū tų 
nai vu įsi vaiz duo ti kaž ko kį po vei kį, juo lab 
kad iš to kraš to yra ki lę daug pa sau ly je ir 
Lie tu vo je gar sių žmo nių. Kaž kiek ir aš sa vo 
pa veiks luo se esu jų nu ta pęs, tai tar si ma no 
duok lė mies tui.

– Jo niš ky je jau tre jus me tus vei kia 
ta vo įsteig ta me no stu di jaga le ri ja „Kir
vis“. To je erd vė je ne tik dir bi, bet ir kar
tais mo kai in te re san tus. Kaip se ka si to je 
erd vė je? Ar ji pri gi jo mies te? Gal pla
nuo ji vyk dy ti dar įvai res nių pro jek tų?

– Me tus lai ko už siė miau vien kū ry ba, 
ka dan gi tai ma no pir mo ji stu di ja ir jau čiau 
pa rei gą bei ma lo nu mą vi są sa vo lai ką skir ti 
dar bui jo je. Po me tų stu di jo je pa gal vo jau, 
kad žmo nėms bū tų įdo mu atei ti pa si mo ky
ti ta py ti. Už si re gist ra vo apie 15 no rin čių jų, 
ta čiau po mė ne sio pra si dė jo ka ran ti nas. 
Te ko pa mo kas nu trauk ti. At lais vė jus ka
ran ti nui ir da bar atei na ke le tas mo ki nių. 
Atei ty je pla nuo ju vėl at nau jin ti pa mo kas 
ir kvies ti nau jus mo ki nius, su ku riais ga lė
čiau pa si da ly ti pa tir ti mi. Per tre jus me tus 
pri ta piau tiek dar bų, kad jau ne be til pau sa
vo stu di jo je, tad te ko iš si nuo mo ti dar vie ną 
sa lę, ku rio je pla nuo ju ati da ry ti ga le ri ją.

– Kiek gir dė jau, mėgs ti iš šū kius. Vie
nas iš to kių – 100 dro bių per me tus, ku
rias de monst ra vai Jo niš ky je su reng to se 
pa ro do se. Toks tem pas įspū din gas. Kam 
tau rei kė jo šio iš šū kio?

– To kiam iš šū kiui ry žau si už pil dęs pa
raiš ką Lie tu vos kul tū ros ta ry bai dėl sti pen
di jos. Ją ga vau pu sę me tų. Tai bu vo prie žas
tis neužs nūs ti, su si kur ti ru ti ną, pa ge rin ti 
įgū džius. Ne bū ti nai vi si dar bai pa vy ko to
kie, ko kių no rė jau, ta čiau kai kas pa vy ko. 
Juos eks po na vau ne tik Jo niš ky je, bet ir 
ki tuo se Lie tu vos mies tuo se: Šiau liuo se, Vil
niu je, Kau ne, Klai pė do je bei ma žes niuo se 
mies te liuo se.

– Dau gu ma ta vo dro bių – abst rak ci
jos, ta čiau ta pai ir pei za žus, po rtre tus. 
La bai įsi min ti ni pu ti no, Trum po, Sil va
nos, Kar baus kio, me ni nin kės Na ta lios 
LL po rtre tai, ku riuo se daug emo ci jos, 
su bjek ty vaus po žiū rio, tar si no rint per 
lė tą jų ta py mą per pras ti vei kė jų lo gi ką, 
juos pa žin ti. Kas tau svar bu ta pant po r 
tre tą?

– Port re tus ta pau, nes vei duo se yra 
daug in for ma ci jos. Port re te leng viau per
duo ti ži nu tę, iš reikš ti po zi ci ją į tam tik rus 
da ly kus, įvy kius. Abst rak ci jos man tar si 
me lo di jos, tar si pau zės tarp emo ci nių iš kro
vų, ku rios at si ran da ta pant po rtre tus.

– Šiau lių dai lės ga le ri jo je reng to je 
pa lai ky mo Uk rai nai ak ci jo je lan ky to
jai už au ką ga lė jo įsi gy ti me ni nin kų su
kur tos sim bo li kos. Tu taip pat pri si dė jai, 
pa tei kei pu ti no po rtre to ženk liu kus, at
vi ru tes. Vis gi prieš ke le rius me tus ta py
tas po rtre tas įgau na nau ją emo ci nį fo
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ną. Pas te bė jau, kad dau ge lis sten gė si jo 
ne si rink ti, pri veng ti, ig no ruo ti, ki ti bai
sė jo si. Ko kios ta vo min tys apie šian dien 
vi sai ar ti mū sų vyks tan tį ka rą, pu ti no 
po li ti ką? Ar ap skri tai se ki tuos įvy kius, 
juo se da ly vau ji? Kaip?

– Žmo nės lin kę rink tis sau my li mus, 
ar ti mus vaiz dus. Anks čiau žiū ro vai, ma ty
da mi pu ti ną su mi ki mau zo au si mis, tie siog 
kva to da vo, jiems tai su kel da vo šyp se ną. 
Da bar vi siš kai prie šin gas va rian tas. Nors 
pu ti nas vi sa da bu vo toks, koks yra, tie siog 
žmo nės jį ma tė to kį, ko kį no rė jo. Ka ras yra 
siau bin ga. Su ne kant ru mu lau kiu pu ti no 
eros pa bai gos. Nau jau sias ta py bos dar bas – 
„Uk rai nos ma do na“, ku ria me nu ta piau sa vo 
vai ką žin dan čią mo ti ną. Kū ri ny je mo te ris 
pri den gia kū di kį nuo šu kių, ku rios du žo 
ru si jai nu me tus bom bą ant uk rai nie čių gy
ve na mų jų na mų kvar ta lo.

– Kaip tu at si ren ki, ką ir ka da ta
pai? Ar lei die si pa sro viui? Kaip at ro do 
ta vo kas die nis kū ry bos rit mas? Ar tu ri 
ri tua lų?

– Nors pan de mi ja ir ka ras iš mu šė iš 
vė žių, kas dien sten giuo si kaž ką nu veik ti 
stu di jo je ir grįž ti į prieš ka ran ti ną vy ra
vu sią ru ti ną. At vy kęs į dirb tu ves, įsi jun
giu nau jie nas, pa var tau po lia ri zuo jan čius 
straips nius, nuo mo nes. Jei gu tiek ma ne, 
tiek vi suo me nę vei kia tos pa čios nau jie nos, 
sten giuo si nu ta py ti tai te mai la biau siai tin
ka mą vaiz dą, ne svar bu, ar tai ati tin ka ma no 
ver ty bes. Jei ko kią die ną nė ra įkvė pi mo, ei
nu trauk ti dro bių ar at lik ti ki tų ūki nių dar
bų stu di jo je.

– Esi nu ta pęs ne vie ną sa vo pa ties au
to port re tą, tar si sek da mas di džių jų Eu
ro pos ta py to jų (Remb ran to, Düre rio, Ru
ben so, Van Go go ir kt.) pra dė ta tra di ci ja. 
Koks ta vo san ty kis su tra di ci ja? Kiek tau 
svar bu ja sek ti, bū ti am ži nin ku, o kiek – 
ieš ko ti ir kur ti sa vi tą kryp tį?

– Au to port re tas – tar si sa vęs ty ri nė ji
mas. Kiek vie nas da ili nin kas tu ri sa vo prie
žas čių, ko dėl ta po au to port re tus. Da bar vi si 
žmo nės da ro as me nu kes, nes tech no lo gi jos 
tai lei džia. Su ta py ba kiek ki taip. Žmo nės 
per ka pa veiks lus, o aš abe jo ju, ar au to por 
t re tas yra pa klau si pre kė. Jei gu žmo nės 
per ka kū ri nius pa gal pa var des, tai ko dėl 
ne nu si pir kus dai li nin ko au to port re to? Aš 
esu ma no ta py ba, aš par duo du sa vo ta py bą, 
tad iš es mės par duo du sa ve.

– Ne ma ža ta vo dar bų da lis – gran
dio zi nės dro bės, sie kian čios po ke le tą 
met rų. Ko dėl ren kie si di de lio for ma to 

dro bes? Kuo ski ria si dar bas su di de lio 
for ma to dro bė mis nuo dar bo su ma ža
for ma tė mis?

– Ant di de lių dro bių ta py ti pa to gu. Be 
to, ap si lan kius di de lė se ga le ri jų erd vė se, 
pir miau sia į akis vi sa da krin ta di de li pa
veiks lai. Di de lis pa veiks las da ro di des nį 
įspū dį bei la biau su stip ri na siun čia mą ži nu
tę. Ma žai dro bei rei kia dau giau kruopš tu
mo, ta py mas ant jos su var žo ma no ju de sių 
dia pa zo ną. Ta py mas ant di de lės – tar si šo
kis, kai di de liais mos tais tep tu ku in tui ty viai 
den giu dro bės pa vir šių: pri tu piu, pa si len
kiu, at si trau kiu ir vėl grei tai pri bėg da mas 
tep tu ku pri si lie čiu prie dro bės ir už te pu 
tin ka mo je vie to je.

– Kaip tik va kar Šiau lių dai lės ga
le ri jo je ati da ry ta ta vo ta py bos pa ro
da „Šven to jo el nio nu žu dy mas“, ku rią 
su reng ti ta ve pa kvie tė po pa si ro dy mo 
Šiau lių dai li nin kų pa ro do je per nai. Ar 
ga li pa pa sa ko ti, ką lan ky to jai iš vys pa
ro do je? Ko kios bu vo ta vo pa grin di nės 
min tys, kai ją kū rei?

– Lan ky to jai iš vys ne tik ma no nau jau
sius, dar nie kur ne ro dy tus kū ri nius, bet ir 
anks čiau su kur tus dar bus. Jo niš kio pei za
žai, abst rak ci jos, po rtre tai. Pa ro do je vis kas 
taip, kaip šiuo me tu jau čiuo si. Tai pir mo ji 
ma no per so na li nė pa ro da Šiau liuo se, to dėl 
no riu pa ro dy ti tai, ką tu riu ge riau sio. Vi si 
dar bai su si jun gė į vien ti są pa ro dą, ku rios 
pa va di ni mas – „Šven to jo el nio nu žu dy
mas“. Pa va di ni mą įkvė pė grai kų mi tas. Vi si 
tu ri me paau ko ti kaž ką svar baus, kad gy
ven tu me lais vė je. Uk rai no je žmo nės au ko ja 
gy vy bes už ma no ir jū sų lais vę. Ne taip se
niai žmo nės žu vo, gin da mi Lie tu vos lais vę. 
Da bar jau čiu pa rei gą im tis tų te mų, ku rios 
ga li ma ne su prie šin ti su kai ku rio mis vi suo
me nės gru pė mis, ta čiau taip pri si de du prie 
ki tų žmo nių ko vos už lais vę.

– Ka dan gi ne ga li gy ven ti be iš šū kių, 
no riu pa klaus ti, ko kius juos su si pla na
vai atei čiai? Gal būt pla nuo ji iš ban dy ti 
sa ve ne tik ta py bo je?

– Man pa tin ka tech no lo gi jos, 
stu di jo je pil na įvai rių prie tai sų – 
nuo gar so įra šy mo, mu zi kos kū ri
mo prie mo nių iki gra fi nio pie ši mo 
plan še tės, vie tos fo tog ra fi joms kur
ti. Ma ne do mi na vis kas, vis ką no riu 
iš ban dy ti. Ne se niai sen daik čių par
duo tu vė je nu si pir kau 1989 m. juos
ti nę vaiz do ka me rą „Fer gu son vi deo 
s tar FC27“. Ne kant rau ju pri tai ky ti ją 
sa vo kū ry bo je.  „Medžioklė lankais“. 2020 m.

 „Kauno dama“. 2022 m.

 „Belaruskali“. 2022 m.
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Daž niau siai kny gas ren ka mės pa gal žan rą, au to rių, 
vir še lį ar drau gų re ko men da ci jas. Šį kar tą kvie čia me kny
gą iš si rink ti per skai čius tik trum pą ki to žmo gaus pa ra
šy tą ži nu tę. Tai pui ki ga li my bė pra skaid rin ti kas die ny bę, 
at ras ti kaž ką nau jo ir ne pa tir to, taip pat pri si dė ti prie 
tva rių po ky čių!

Ka va + kny ga. Šiau lių ap skri ties Po vi lo Vi šins kio 
vie šo ji bib lio te ka, bend ra dar biau da ma su ka vi nių tink lu 
„Ve ro ca fe“, or ga ni zuo ja kny gų mai nų ak ci ją „Ak las pa
si ma ty mas su kny ga“.

Ka da? Nuo ba lan džio 23 d.
Kur? „Ve ro ca fe“ ka vi nė se Šiau liuo se (PC „Ak ro po lis“ 

ir PC „Sau lės mies tas“). Ten ra si spe cia lias „Ak lo pa si ma
ty mo su kny ga“ len ty nas.

Ką rei kia da ry ti? Ateik į „Ve ro ca fe“, iš si rink kny gą 
iš len ty nos, per skai tęs tik trum pą ki to žmo gaus pa ra šy tą 
ži nu tę, pa siimk puo de lį mėgs ta mos ka vos ir pa si nerk į 
pa slap tin gą ak lą pa si ma ty mą su kny ga.

Jei gu no ri tap ti šių mai nų da li mi, at nešk sa vo per skai
ty tą kny gą, su pa kuok ją taip, kad ne si ma ty tų vir še lio, ir 
pa lik len ty no je su trum pa ži nu te ki tam.

Kiek vie nas, at ne šęs kny gą, gaus 15 pro c. nuo lai dą sa vo 
mėgs ta mai ka vai! Nuo lai da bus tai ko ma iki bir že lio 1 d.

Tva ri bib lio te ka
Kny gų mai nų ak ci ją pra de da me per Na cio na li nę Lie

tu vos bib lio te kų sa vai tę, ku rios šių me tų te ma – tva ri 
bib lio te ka. Jau ku rį lai ką tva raus gy ve ni mo bū do idė jos 
yra pla čiai ap ta ria mos ir įgy ven di na mos kas die nia me 
gy ve ni me, o jų plė to ji mas tei kia vis dau giau nau
dos vi suo me nei. Pirk ti kny gas ir, jas per skai čius, 
lai ky ti na mie at ro do ne ra cio na lu. Tad ko dėl gi jų 
ne pa leis ti į to les nį gy ve ni mą? Leis ki me to liau džiu
gin ti ir švies ti ki tus žmo nes. Ve da mi šios min ties, 
kvie čia me šiau lie čius da ly vau ti ak ci jo je ir pa jus ti 
skai ty mo džiaugs mą!

Ak ci ją or ga ni zuo ja Šiau lių ap skri ties Po vi
lo Vi šins kio vie šo ji bib lio te ka ir ka vi nių tink las 
„Ve ro ca fe“.

AK LAS PA SI MA TY MAS SU KNY GA

Pasimatymas–visadasvaiginantisirjaudinantis.Ojeigutaiaklaspasimatymas,
tojaudulioirpaslaptiesdardaugiau!Kviečiameįkiekkitokį,neįprastą,tačiaune
mažiauemocijųkeliantįakląpasimatymąsuknyga.
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Pa ro da su kur ta mi nint lie tu vių ir pran cū zų 
se mio ti ko, mi to lo go, kal bi nin ko Al gir do Ju liaus 
Grei mo (1917–1992) šim tą sias gi mi mo me ti nes. 
A. J. Grei mas su si jęs su Šiau liais: 1929–1931 m. 
jis mo kė si Ber niu kų gim na zi jo je. Vė liau stu di ja
vo tei sę Vy tau to Di džio jo uni ver si te te, kal bo ty rą 
Gre nob lio uni ver si te te. 1939 m. grį žo į Lie tu vą, 
nuo 1940 m. ru dens dės tė pran cū zų ir lie tu vių 
kal bas Šiau lių mer gai čių gim na zi jo je, Pre ky bos 
ins ti tu te, bu vo Tau ti nės lie tu vių stu den tų kor po
ra ci jos „NeoLit hua nia“ na rys, pri klau sė Šiau lių 
kul tū ri nin kų bū re liui. Bu vo vie nas iš al ma na cho 
„Var pai“ lei di mo ini cia to rių, ver tė teat ro pje ses, 
kon sul ta vo ak to rius li te ra tū ros klau si mais. 1944 m.  
A. J. Grei mas iš vy ko į Pran cū zi ją. Dės tė ten, 
Egip te, Tur ki jo je.

A. J. Grei mas – ži no miau sias lie tu vis pa sau
li nė je hu ma ni ta ri ko je, su kū ręs Pa ry žiaus, ar ba 
grei miš ką ją, se mio ti kos mo kyk lą. A. J. Grei mo 
se mio ti ka, neap si ri bo da ma ženk lų sis te mos ap
ra šy mu, su vo kia reikš mę kaip pro ce są. Bū tent 
Pa ry žiaus aukš to jo je so cia li nių moks lų mo kyk
lo je sa vo ke lią pra dė jo ir ši pa ro da. Pran cū zi jo
je, Bel gi jo je, Ru si jo je eks po nuo ta pa ro da bu vo 
pri sta ty ta ir Vil niu je, Kau ne.

Pa ro dą su da ro ke lios da lys: „Se mio ti za to
rius“ (skir tin gais as pek tais se mio tiš kai iš nars
ty ti kas die ny bės ob jek tai) ir trys pa sa ko ji mai –  
apie Grei mo gy ve ni mo vaid me nis, jo įkur tą se
mio ti kos mo kyk lą ir ke lias svar bias se mio ti nes 
są vo kas.

„Se mio ti za to rius“ – tai ins ta lia ci ja, su tei kian ti 
ga li my bę kiek vie nam pa ro dos lan ky to jui į pa
saulį pažvelgti semiotiškai, skirtingais aspektais 
išnarstyti pa siū ly tus kas die ny bės frag men tus. 
„Se mio ti zuo ja mi“ ob jek tai (laiš kas, vy nas ir šuo 
Ru dis) bu vo ypa tin gai svar būs Grei mui: jis nuo
lat su si ra ši nė jo su bend ra min čiais ir ko le go mis 
vi sa me pa sau ly je, ša lia sa vęs tu rė jo ke tur ko jį 
bi čiu lį Ru dį, mėg da vo gurkš no ti vy ną. „Se mio
ti za to riaus“ teks tuo se pa brauk ti žo džiai – tai 
nuo ro dos į ko mik sus, pri sta tan čius ke lias Grei mo 
se mio ti kos są vo kas: „reikš mė“, „sa ky mas“, „bū se
na“, „uto pi ja“. Ko mik sai pa de da su si da ry ti įspū dį 
apie se mio ti nių ty ri nė ji mų po bū dį. Pa ro do je taip 
pat eks po nuo ja mas že mė la pis, pri sta tan tis Grei
mo se mio ti kos mo kyk los idė jų pa pli ti mą pa sau
li nės se mio ti nės min ties fo ne.

Pa ro dą ren gė Lie tu vos na cio na li nė UNES
CO ko mi si ja ir kū ry bi nė gru pė: ku ra to rė Gin
tau tė Že mai ty tė, ar chi tek tai Jus ti nas Dū dė nas,  
Jur gis Da ge lis, ku ra to rės asis ten tas Pau lius Jev
se je vas, gra fi kos di zai ne rės Auš ra Li saus kie nė, 
Ka mi lė Li saus kai tė, ko mik sų au to rė Mig lė Anu
šaus kai tė, teks tų au to riai Dmit rij Gluš čevs kij, 
Pau lius Jev se je vas, Aus tė ja Or že kaus kie nė, 
Gin tau tė Že mai ty tė, koor di na to rė Mil da Va
lan čiaus kie nė.

Kvie čia me už si sa ky ti eks kur si jas pa ro
do je. Pa ro da veiks iki rugp jū čio 31 d. In
for ma ci ja tei kia ma tel. (8 41) 524 386,  
el. p. gab rie le.jasiuniene@ausrosmuziejus.lt.

PA RO DA „PA SAU LIS SE MIO TI KO AKI MIS“

Šiauliųistorijosmuziejuje(Aušrosal.47,Šiauliai)
veikiaLietuvosnacionalinėsUNESCOkomisijos
iniciatyvaparengtaparoda„Pasaulissemiotiko
akimis“.

Kauno viešosios bibliotekos nuotr.
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Tai gi mi nė tas dės ty to jas pa skai tas skai ty da vo už bu
rian čiai. Įvaiz dis, lai ky se na, ges ti ku lia ci ja, ar ti ku lia ci ja –  
vis kas at ro dė ne prie kaiš tin ga. Bal so aukš tis, gar su mas, 
temb ras, to nas, ro dė si, yra idea liai pri de ri na mi prie ap
ta ria mų kū ri nių spe ci fi kos, jų siu že to, nuo tai kos. Pa tys 
kū ri niai, ne tgi sek liau si, tar tum įgau da vo stip raus pa
pil do mo emo ci niose man ti nio krū vio, kal bė ji mo pa to sas 
nuo pir mų pa skai tos mi nu čių griau da vo vi sas už tva ras. 
Su ma niai iš dės ty tos lo gi nės ir ki to kios pau zės leis da vo 

įterp ti įvai rių su te ma ne su si ju sių, bet re to riš kai su sie
ja mų ža liems stu den tė liams skir tų va di na mų jų gy ve ni
miš kų pa mo ky mų.

At ro dy tų, ne pãskai tos, o tik ra re to ri kos ir ar tis tiš
ku mo šven tė, džiaugs mas au sims ir pa lai ma akims. Ne
ma žai kam gal būt vien toks – šven tės – įspū dis ir yra 
iš li kęs. Įtai gu ir mie la, ma lo nu, kol neį sik lau sai ati džiau, 
kol gir di tik raiš ką, o ne tu ri nį ar, gal tiks liau, ne bend rą
ją pa sau lė žiū ri nę ten den ci ją, ku ria per tei kia ma dės to mos 
me džia gos vi su ma.

Ge ne ra li nę šios ten den ci jos kryp tį nu sa ky ti la bai pa
pras ta: so cia lis ti nis rea liz mas yra to bu liau sias li te ra tū ros 
pa vi da las, vi sa ki ta ver tin ti na kaip nu kry pi mai. Bū tent 
taip bu vo tei gia ma so vie ti niuo se va do vė liuo se ir pro
gra mo se, bet 1986 m. nė vie nas adek va čios pro fe si nės 
są ži nės ne pra ra dęs dės ty to jas to kiais tei gi niais jau ne be
si va do va vo, juos pa teik da vo, jei gu iš vi so be pa teik da vo, 
tik pro for ma.

Ko dėl apie tai ra šau?
Te le vi zi jos, in ter ne to ka na lais ga li ma ste bė ti dau gy bę 

įvai raus for ma to su si ti ki mų su gro ži nės ir ne gro ži nės li
te ra tū ros kny gų au to riais, nau jų kny gų ar šiaip li te ra tū
ri nės kū ry bos pri sta ty mų ir pa na šių ren gi nių. Kul tū ros, 
me no, švie ti mo įstai go se to kiuo se ren gi niuo se ga li ma 
da ly vau ti tie sio giai. Iš sa ky siu sa vo šių ren gi nių ste bė ji

mo – dau giau sia Šiau liuo se – pa tir tį, ku rios ne drįs čiau 
kaip nors itin vi suo ti nai api bend rin ti, bet ga liu iš drįs ti 
ir net jau čiu pa rei gą ją pa vie šin ti.

Pap ras tai kuo dau giau bū na skam bios re to ri kos, pa
to so, ak to rys tės, tuo ma žiau teks ti nės meist rys tės. Kuo 
dau giau emo cin go dva sin gu mo ar, prie šin gai, de monst
ra ty vaus at sai nu mo, tuo ma žiau li te ra tū ri nio vir tuo ziš
ku mo. Išo ri niais ora to rys tės, ar tis tiš ku mo, gar de ro bo, 
sce no vaiz džio efek tais pa pras tai pa tei kia mas ne be so
cia lis ti nis, bet ba na lu sis rea liz mas, koks nors sals va sis 
ro man tiz mas ar ba trum pa kel nis mo der niz mas, kai lėkš
ta, net šlei va kal ba ren čia mas aki vaiz džiai ma ža ver tis 
teks tas. Ži no ma, bū na džiu gi nan čių išim čių, bet ne vi si 
ra šy to jai, – pa mi nė siu vie ną išim tį, – yra ro lan dai ras
taus kai.

Teks ti nė ba na ly bė neat gims ta li te ra tū ri ne prin ce se 
net tuo at ve ju, jei gu ap link ją su ren gia mas pa ts įspū
din giau sias ak to ri nio po bū džio šou.

Vi si šie pri si mi ni mai ir pa svars ty mai atė jo į gal vą 
ba lan džio 5 d. pa va ka re P. Vi šins kio bib lio te ko je vy ku sio 
su si ti ki mo su poe tu Dai niu mi Gin ta lu me tu, klau san tis 
nuo šir daus, pa pras to pa sa ko ji mo apie kū ry bą ir pa sau lį, 
o min ty se var tant per nai pa si ro džiu sią jo kny gą „Vie nos 
va sa ros gies mė“, ku ri yra tik ras poe ti nės gy vy bės ir ra
šan čio jo pro fe sio na lu mo įro dy mas.

APIE SO CIA LIS TI NĮ IR BA NA LŲ JĮ REA LIZ MUS 
LI TE RA TŪ RO JE

Dr. doc. Vigmantas BUTKUS

Pradėsiupapasakodamasapiedėstytoją,kuri(s)
1986m.ŠiauliųK.Preikšopedagoginiameins
titutemandėstėvienąliteratūroskursą.Dabar
nenoriukonkretizuoti,artaibuvodėstytoja,ar
dėstytojas,taaplinkybėšiuoatvejuvisiškaine
svarbi,tadtikdėlpatogumotolesniampasakoji
muipasirinksiuvienągiminę–tebusjivyriškoji.

Ren gi nio da ly viai tu rė jo pro gą iš girs ti poe to pa mąs ty mų 
apie gy ve ni mą, kū ry bos ke lią, taip pat pa si klau sy ti skai to
mų ei lių. Su au to riu mi apie poe zi ją gy ve ni miš kai, apie gy
ve ni mą li te ra tū riš kai kal bė jo si li te ra tū ro lo gė Da lia Ja kai tė.

Dai nius Gin ta las gi mė 1973 m. Sla ba dė lės kai me, Aly
taus ra jo ne. 1995 m. bai gė Vil niaus uni ver si te to Fi lo lo gi jos 
fa kul te tą, kur stu di ja vo lie tu vių kal bą ir li te ra tū rą. Mo kė si 
Vil niaus dai lės aka de mi jo je. 2000 m. su ma nė ir iki šiol 
or ga ni zuo ja ne pro fe sio na lų me no fes ti va lį „Mas ko liš kių 
me no fron tas“. Su ren gė ke le tą fo tog ra fi jos pa ro dų „Fi lo
so fi nės bū de lės – iš vie tės“. Bend ra dar biau ja su teat rais, 
pa ra šė ke lis lib re tus mu zi ki niams spek tak liams ir ope

roms. Ku ria poe zi ją (ir au dio vi zua li nę). Gy ve na Vil niu je. 
Lie tu vos ra šy to jų są jun gos na rys nuo 2010 m.

D. Gin ta las iš lei do ke lias poe zi jos kny gas: „An gis“ 
(1997 m.), „Boa“ (2007 m.), „Ada tos“ (2016 m.), „Vie nos 
va sa ros gies mė“ (2021 m.), taip pat dvi kny gas vai kams: 
„Duo kit ke lią Be ge mo tui!“ (2019 m.) bei „Aje rų ki sie lius, 
ar ba var nos, var vek liai, va ra nai ir var lės“ (2021 m.). Poe
zi ja įtrauk ta į įvai rius al ma na chus ir an to lo gi jas. Kū ry ba 
vers ta į ang lų, pran cū zų, is pa nų, vo kie čių, ru sų, uk rai nie
čių, bal ta ru sių, lat vių, len kų kal bas.

Iš pran cū zų kal bos D. Gin ta las yra iš ver tęs  
M. Fon ta nos, J. M. Maul poix, H. Mi chaux, R. Cha ro,  

C. de Laut rea mon to poe zi jos. J. Ba tail lio, A. Not homb,  
M. Houel le bec qo ro ma nų ir kt.

Ap do va no ji mai: Jau no jo jot vin gio pre mi ja už kny gą 
„Boa“ (2008 m.), „Poe zi jos pa va sa rio“ pri zas už pa sau lio 
poe zi jos ver ti mus į lie tu vių kal bą (2016 m.), „Me tų kny
gos“ no mi na ci ja už ei lė raš čių rin ki nį „Ada tos“ (2016 m.), 
„Poe zi jos pa va sa rio“ pre mi ja už poe zi ją vai kams (2019 m.),  
poe zi jos kny gos „Ada tos“ ir „Vie nos va sa ros gies mė“ 
Lie tu vių li te ra tū ros ir tau to sa kos ins ti tu to iš
rink tos į kū ry biš kiau sių me tų kny gų dvy lik tu ką 
(2016 m. ir 2021 m.), Jot vin gių pre mi ja už įtai gų 
vaiz duo tės ir at min ties pro ver žį poe zi jos kny go
je „Vie nos va sa ros gies mė“ (2021 m.). Ši kny ga 
no mi nuo ta ir „Poe zi jos pa va sa rio“ Mai ro nio pre
mi jai. Pra no Ma šio to pre mi ją už ge riau sią me tų 
kny gą vai kams ir paaug liams lai mė jo „Aje rų ki
sie lius, ar ba var nos, var vek liai, va ra nai ir var lės“ 
(2021 m.).

„APIE LI TE RA TŪ RĄ – GY VE NI MIŠ KAI“.  
SU SI TI KI MAS SU POE TU DAI NIU MI GIN TA LU

Balandžio5d.bibliotekojevykosusitikimassupoetu,vertėjuDainiumiGintalu.
Susitikimometupoetaspristatėsavopoezijosknygas„Adatos“,„Vienosvasaros
giesmė“,„Boa“irPranoMašiotopremijąlaimėjusiągeriausiąmetųknygąvaikams
irpaaugliams„Ajerųkisielius,arbavarnos,varvekliai,varanaiirvarlės“.

 Su poe tu, ver tė ju Dai niu mi Gin ta lu apie poe zi ją gy ve ni miš kai, apie gy ve ni mą li te ra tū riš kai kal bė jo si li te ra tū ro lo gė Da lia Ja kai tė.

IevosSlonksnytėsnuotr.IevosSlonksnytėsnuotr.
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Me nas pa ky li, au gi na, pa de da at si
skleis ti mū sų kū ry biš ku mui, su ke lia ra
my bės, at si pa lai da vi mo jaus mą. Me no te
ra pi jos po vei kio ne ri bo ja nei am žius, nei 
ly tis, nei tau ty bė. Stip ri na mi so cia li niai 
ry šiai ku ria tar pu sa vio pa si ti kė ji mą, vie
nin gu mo su ša lia esan čiu jaus mą, pa de
da at ras ti bend rų ver ty bių. Do mė ji ma sis 
me nu taip pat pa de da iš lai ky ti kog ni ty
vi nes funk ci jas: at min tį, mąs ty mą, vi di nį 
psi cho lo gi nį at spa ru mą, ypač svar bų at si
sta tant po pa tir tų sun ku mų, iš si va duo jant 
nuo per tek li nės įtam pos pa da ri nių. Bū tent 
šiuo su dė tin gu lai ko tar piu svar bu ne nus to
ti (o gal net pra dė ti) lan ky tis mu zie juo se 
bei ga le ri jo se, pa čiam įsi trauk ti į kū ry bos 
pro ce są.

Smal su mas lei džia pa tir ti stip res nį me
no te ra pi jos po vei kį, nu krei pia min tis nuo 
kas die ny bės

Ste bint me no kū ri nius, svar bu su ža din
ti sa vy je smal su mą, už duo dant klau si mus: 
„Kaip ma ne vei kia šis kū ri nys?“, „Ko kias 
min tis, jaus mus su ke lia?“. At sa ky mų ieš
ko ji mas sa vy je ska ti na kū ry biš ku mą. Įsi 
t rau kęs žiū ro vas ana li zuo ja, ką jam me no 

kū ri nys pa de da pri si min ti, ko kius įvy kius, 
vie tas, as me nis pri me na.

Me nas pa de da ieš ko ti ap link sa ve gro
žio, nu krei pia min tis nuo kas die nio su dė
tin go gy ve ni mo, pro ble mų. Pas te bė ta, kad 
ypač sun kiu lai ko tar piu žmo nės tam pa 
jaut res ni su bti liam me no po vei kiui, pa ti ria 
in ten sy ves nį lai mės jaus mą, ku ris ky la tie
siog ra miai gė rin tis kū ri niu. Kar tais me nas 
pa de da iš gy ven ti ir skaus mą, su stip rin da
mas, bet tuo pa čiu at ver da mas ga li my bę jį 
pa leis ti. Me nas lei džia gi liau pa žin ti sa vo 
siel var tą, liū de sį ir jį iš gy ven ti, at gau ti pu
siaus vy rą.

Vi zua laus me no įta ka emo ci niam jaut
ru mui, as me ny bės au gi mui

Gy ven da mi įpras tą gy ve ni mą, daž nai 
leis da mi lai ką so cia li niuo se tink luo se, pra
de da me sa ve ma žiau ver tin ti, ima me ly gin
tis su ki tais. Me ne ga li me ras ti sa vo vi di nio 
pa sau lio at spin dį ir tai, ko mums trūks ta.

Me nas ska ti na vi di nį au gi mą. Su si
dur da mi su mums iki tol ne pa žin ta for
ma ar kū ri niu, prieš ta rau jan čiu mū sų 
įsi ti ki ni mams, esa me pra tur ti na mi net ir 
per ne ga ty vą, ku ris iš pro vo kuo ja ak ty vią 

gy ny bą. Net gi pir mi nė reak ci ja „Šio kū ri
nio ne sup ran tu!“ ar pa si pik ti ni mas „Ko dėl 
au to rius bū tent TAI ar TAIP vaiz duo ja?“ 
sa vo tiš kai paau gi na as me ny bę, jei su si
tvar ko me su pir mi niu no ru neig ti. Svar
bu sa vęs pa klaus ti: ko dėl vis gi TAI ar 
TAIP au to rius nu spren dė pa vaiz duo ti? Ką 
mums sa ko kū ri ny je nau do ja mos de ta lės, 
sim bo liai? Me nas tam pa ver tin gas, nes 
pa tei kia idė jas ir po žiū rius, ku rie gal būt 
ne bu vo mums pa sie kia mi ir pa žin ti, tai
gi pra tur ti na ki to kiu pa sau lio ma ty mu ir 
jau ti mu.

Me nas puo se lė ja mū sų jaut ru mą, ap
sau go da mas nuo sa vo tiš ko at bu ki mo. Kas
dien, vyks tant be veik to kiai pat ru ti nai, 
ne be pas te bi me tam tik rų da ly kų. Me nas 
pa de da iš nau jo įver tin ti ap lin ką ir sa vo 
pa tir tį, nau jai pa žvelg ti į gal būt se nus da
ly kus, at gau ti sa vo jaut ru mą.

Pa ro dų, eks po zi ci jų lan ky mas nea be
jo ti nai tu ri te ra pi nį po vei kį – ypač ta da, 
kai ne si sten gia me ap rėp ti kū ri nių gau
sos, bet la biau su sto ja me, įsi gi li na me į 
tai, kas mus pa lie čia la biau siai. Svar bu 
ne sku bė ti ir leis ti sau pa jus ti gy do mą ją 
me no ga lią.

Me no te ra pi jos po vei kis kū ry bo je, edu
ka ci jo se

Me no te ra pi ja ypa tin gai gel bė ja tuos, 
kam sun ku su si kaup ti, bū ti at vi riems, pa si
ti kė ti sa vi mi ar ap lin ki niais. Kū ry bi nia me 
pro ce se bet ko kio am žiaus žmo gus leng
viau su pran ta ir iš reiš kia sa vo emo ci jas – 
tam ne rei kia žo džių, vis ką pa sa ko vaiz das, 
kom po zi ci ja, spal vos.

Da ly va vi mas edu ka ci jo se ma ži na stre
są, su si kau pi mas pa de da spręs ti psi cho lo
gi nes pro ble mas, ko re guo ja el ge sį ir emo
ci jas, ge ri na bend ra vi mo įgū džius, la vi na 
vaiz duo tę. Ypač svar bu ir tai, kad ran ko
mis at lie ka mi dar be liai pra tur ti na ju ti mi nę 
pa tir tį, lavina smul kią ją mo to ri ką, pra ple
čia pa žin ti nius ge bė ji mus, ug do. Kū ry bai 
pa lan kio je ap lin ko je edu ka ci jų da ly viams 
sau gu bend rau ti, bū ti sa vi mi, klaus
ti, ko men tuo ti, pa sa ko ti.

Kū ry ba edu ka ci jo se neį pa rei go ja 
tu rė ti aukš tų me ni nių su ge bė ji mų, 
ska ti na bū ti čia ir da bar, mė gau tis 
edu ka to riaus ro do mu dė me siu, nuo
sek liu pa sa ko ji mu bei ei gos aiš ki ni
mu, lais vai ir spon ta niš kai iš si lais
vin ti kū ry bo je, džiaug tis re zul ta tu.

LEIS KI TE ME NO GA LIAI VEIK TI.  
AT GAU TI VI DI NĘ PU SIAUS VY RĄ, STIP RIN TI  
EMO CI NĘ BŪ SE NĄ PA DE DA ME NO TE RA PI JA

Vizualausmenostebėjimas,kaipirpatskūrybinisprocesas,
neabejotinaisavaimeveikiakaipterapija.Menogalios
poveikįjaučiamepermūsųregėjimą,atmintį,emocijas,
fizinįkūną.

Tegumenasbūnanuolatinisjūsųgyvenimopalydovas,teikiantisat
gaivą,praskaidrinantismintis,stiprinantisemocinębūseną.Kviečiame

patirtimenoterapijospoveikįlankantisFotografijosmuziejuje.
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Idė ja įgy ven din ti bend rą pa ro dą gi mė 
Jū ra tei, kai feis bu ke pa ma tė yran čių la pų 
vaiz dus, ku riais pa si da li jo Er nes ta. Ne gai
šu si ji pa siū lė Er nes tai reng ti pa ro dą, o ši 
su ti ko. „Mū sų pa ro da – vi siš kas eks pe ri
men tas, ieš ko ji mas. Mus su jun gė idė ja, nes 
Jū ra tė la pus nau do ja kaip me džia gą, o aš –  
kaip for mą, vaiz di nį. Mes iš to lo vie na ki tą 
ty ri nė jo me, o Jū ra tė iš pro vo ka vo pa ro dai“, –  
sa ko Er nes ta.

Au to res vie ni ja ne tik bend ra pa ro da, 
bet ir ba ka lau ro stu di jos tuo me čia me Šiau
lių uni ver si te te, ku ria me bu vo kur sio kės. 
Pak laus tos apie bend ra vi mą stu di jų me tu, 
au to rės juo kia si, pa sa ko da mos, kad tuo met 
bu vo la bai skir tin gos, ma žai bend ra vo.

Pa ro do je eks po nuo ja mi Jū ra tės ta py bos 
ir Er nes tos fo tog ra fi jos dar bai. Au to res su
ve dė no ras fik suo ti gam tos (v)irs mo cik lą. 
Er nes ta yran čią so do gam tą nau do ja kaip 
fo tog ra fi jų ob jek tą, o Jū ra tė at virkš čiai – 
tri na fik suo ja mus ob jek tus ir ta po nuo 
obels nu kri tu siais, pū van čiais so do au ga lų 
la pais, taip pri kel da ma juos ki to je for mo je.

„Bu vo ne ti kė ta: kai pra dė jau jais pieš
ti, at si ra do oran ži nė spal va. Iš to pur vo, 

ne gra žaus vaiz do at si ra do la bai gra ži, 
skais ti spal va. Čia ir įvyks ta virs mas“, – 
sa ko Jū ra tė.

Kal bė da ma apie pa ro dą, Er nes ta pri de
da, kad dia lo gas su žiū ro vais vyks ta įvai
riais lyg me ni mis. Vie nas iš jų – no ras ak
cen tuo ti se nat vės gro žį, ka dan gi var to ji mo 
vi suo me nė je daž nai esa me lin kę kon cen 
t ruo tis tik į jau nys tę. „Daž nai aukš ti na me 
jau nys tę, ku ri sa vai me yra gra ži, jai nie ko 
ne rei kia. Jau nys tė, kaip ža li la pai ar gė lės, 
sa vai me džiu gi na. La pai pa ro do je – tie, ku
rie pa ma tė tam tik rą švie sos kie kį, pa ty rė 
ap lin kos reiš ki nius, – kaip žmo gaus gy ve
ni mas. Se nat vė uni ka li dėl vi sų pa ty ri mų. 
Man to kia me ta fo ra svar bi – gro žį pa ma
ty ti to je for mo je, ku rio je nie ko ne
beieš kai“, – at vi rau ja Er nes ta.

Pa ro da ak tua li zuo ja ir tva ru mo, 
eko lo gi jos, per tek liaus, gam tos cik
lų reiš ki nius, kvie čia dis ku si jai apie 
krikš čio niš ką Pri si kė li mo na ra ty vą, 
gam tos ir žmo gaus ci vi li za ci jų lai
ki nu mą ir at si nau ji ni mą.

Pa ro da veiks iki ge gu žės 3 d., ją ap
lan ky ti ga li te su si sie kę su au to rė mis.

(V)IRS MAS – TAI IRS MO VIRS MAS NAU JU
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Pasaulinękultūrosdieną,Velykųsavaitgalioišvakarėse,Lietu
vosdailininkųsąjungosŠiauliųskyriausmenoerdvėje„S_IN“
atidarytaErnestosŠimkienėsirJūratėsJuškienėsdarbų
paroda„(V)irsmas“.AbiautorėsgeraižinomosŠiauliųmies

te:ErnestavadovaujaŠiauliųdailėsgalerijai,mokoŠiauliųdailės
mokykloje,oJūratėyradailėsstudijossuaugusiesiemsįkūrėja.

Kvie čia me nu ske nuo ti QR ko dą ar ba ap si lan ky ti etap lius.lt 
sve tai nė je, kur ra si te vaiz do in ter viu su au to rė mis.

AugustėsKlimanskytėsnuotr.

 Er nes tos Šim kie nės fo tog ra fi jų cik las ir Jū ra tės Jukš tie nės ta py bos me džių la pais dar
bai ak tua li zuo ja tva ru mo bei na tū ra lių gam tos cik lų at si nau ji ni mo idė ją.

 Tai, kas yra me ta ma lauk, ne be nau din ga, pa smerk ta žū ti, at ne ša jaut ru mą, švel nu mą ir 
iš skir ti nį san ty kį su gam ta. Sub ti lus nuei nan čios gam tos dvelks mas pa si lie ka kū ri niuo se.

ErnestosŠimkienėsnuotr.

JūratėsJuškienėskūryba

 Dū lan tys ir pū van tys pa vi da lai įgau na ypa tin go gro žio, pa ly tė to tik jam skir to gy ve ni mo 
švie sų, še šė lių, vė jų ir lie taus.
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„Kultūra yra plonytis sluoksnelis,  
kurį gali ir lietus nuplauti.“ 
Erichas Marija Remarkas
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Rėmėjai:

– Ko dėl nu spren dei lan ky ti stu di ją „Kom
pa ni ja šau ni“?

– Teat ro me nas bu vo se na ma no sva jo nė. Il gai 
ne drį sau, nes la bai vis ko bi jo jau. Atei ti į stu di ją 
pa kvie tė drau gė. Man at ro do, kad teat ras yra to kia 
vie ta, kur sa ve ga li at ras ti vi siš kai ki to kią, jaus
tis 100 pro c. sa vi mi. Tai kar tais la bai bai su. Man 
teat ras tą ir da vė – lei do iš reikš ti sa ve taip, kaip 
nie ka da ne gal vo jau ga lė sian ti. Tai ma ne su ža vė jo: 
jau tie si kaip na muo se, sa vo vie to je.

– Kuo ta vo vai dy ba iš si ski ria iš ki tų?
– Mėgs tu gi lin tis į žmo gaus, per so na žų vi di nį 

pa sau lį. Ban dau vei kė ją iš jaus ti, ieš kau jo sa vy je. 
Tai man la bai pa tin ka. Kai vai di ni, pa ro dai tas 
sa vo sa vy bes, ku rių gal nie ka da gy ve ni me ne pa
ro dy tum. Kai ku ri vaid me nį, ne si tu, bet ga li įdė ti 
spal vų, ku rių sa vy je tu ri.

– Ko kį vaid me nį kur da ma jau tei si ge riau siai?
– „Stog lan gy je“ vai di nu kai my nę iš vir šaus. 

Yra to kia prie šis to rė: „Stog lan gy je“ vai di nau dar 

per nai, va do vai pa kvie tė kur ti ma mos dva sios 
vaid me nį. Ge ra pa tir tis bu vo, nes dir bau su vy
res nių jų gru pe. Kai jie išė jo, mū sų gru pė ta po 
vy riau sia, o aš ga vau ki tą vaid me nį. Kai my nės 
iš vir šaus vaid muo man pa da rė di džiau sią įspū
dį. Per so na žas la bai ski ria si nuo ma nęs, kai my nė 
yra pa si tem pu si, pa si pū tu si, pa si ti kin ti sa vi mi, ko 
man kar tais trūks ta. Vaid muo ma ne iš lais vi no, ga
lė jau pa žin ti sa ve iš ki tų pu sių.

– Ko kia nau ja kū ry ba už sii mi?
– Ma no gy ve ni me vi sa da at si ran da nau jų veik

lų, ma nau, kad vai dy ba la biau siai pa dė jo jų at ras ti. 
Pas ta ruo ju me tu do miuo si ren gi nių or ga ni za vi mu, 
pri klau sau Lie tu vos li be ra liam jau ni mui, su rin ko
me daug pi ni gų uk rai nie čių vai kams. Šiuo me tu 
ku ria me nau ją spek tak lį. Va do vai mu mis pa si ti ki, 
su tei kia lais vės kur ti pa tiems.

– O kas ta ve ža vi re ži sū ro je?
– Man tai nau ja pa tir tis, bet la bai sma gu pa

ma ty ti įvai rius da ly kus ki taip. Ga li tar tis su va do
vais, ma ty ti ma žus da ly kus kū ry bos pro ce se, kur ti 
per so na žus, kaip tu tai su vo ki.

– Kam žmo gui rei ka lin gas me nas?
– Kad iš mok tų pa žin ti sa ve, ras tų ra my bę ir 

at ras tų sa vy je pu sių, ku rių ne ži no jo esant. Me
nas gy do, vi si tu ri me prie jo pri si lies ti ir at ras ti 
tą rū šį, ku ri tin ka. Teat re ga li su ras ti sa ve. Tai 
la bai svar bu.

– Ko kį spek tak lį da bar ku ri? Kuo jis ypa tin
gas, ki toks, nei bu vo iki šiol?

– Jis yra biog ra fi nis, o tai nė ra įpras ta jau ni mo 
teat rui. La bai gai la, jo te ma vis dar opi Lie tu vo je, 
nes yra apie LGBT žmo nes. Nors LGBT na riai yra 
ki to kie, jie yra sa vi mi ir gy ve na taip, kaip no ri. 
Idė ja ki lo man ir teat ro bend ra min čiams Jo nui ir 
Vi liui. Pra dė jo me gi lin tis, ko dėl tai svar bu, kaip 

no rė tu me idė ją pa teik ti, va do vams tai pa ti ko. Su
gal vo jo me kur ti biog ra fi nį spek tak lį, vy ko me į ki
tus mies tus, klau si nė jo me de šim ties žmo nių apie 
jų pa tir tį, sun ku mus, ly din čius nuo vai kys tės, ir 
ge ras pa tir tis. Jų pa tir tis įkvė pė ne pa si duo ti. Ne
no riu at skleis ti, bet greit iš vy si me prem je rą. Daug 
dir ba me, pa kal bin tų žmo nių is to ri jas per teik si me 
taip, kad tie, ku rie pa sau lį ma to siau rai, pra dė tų 
žiū rė ti pla čiau. Tai sun ki už duo tis, bet, ma nau, 
mums pa vyks.

– Ko jau ni mui da bar trūks ta? Ko kių te mų 
ne lie čia teat ras?

– Mėgs ta me su drau gais ir va do vais pa si kal bė
ti apie vis ką. Tų te mų yra la bai daug, bet pa grin
di nės – LGBT ir neį ga lie ji, ne pa kan ka mai įtrauk ti 
į vi suo me nės gy ve ni mą. Mo te rų tei sės – taip pat 
opi te ma, kaip ir ly gy bė, mei lė sau. Man pa čiai 
bū tų la bai įdo mu su kur ti spek tak lį apie mei lę sau.

Ne pa kan tu mą, ne to le ran ci ją žmo nėms ten ka 
pa tir ti kas dien, bet si tua ci ja kei čia si. Ma no am
žiaus asmenys mąs to pla čiau, to le ran tiš kiau nei 
vy res ni. Kar tais tė vai, se ne liai ne pri ta ria žmo gaus 
esy bei,  mo kyk lo je jau ni mas pa ti ria pa ty čių dėl 
orien ta ci jos, ne ga lios, iš vaiz dos – da ly kų, ku rių 
ne ga li pa keis ti.

– Kas tau įdie gė to le ran ci jos ver ty bę?
– Ma no šei ma. Jie vi sa da sten gė si, kad bū čiau 

ge ras žmo gus, siek čiau sva jo nių. Daug įta kos tu
rė jo drau gai, ge riau sia drau gė, su ku ria la biau 
su si pa ži nau fo tog ra fi jos bū re ly je. Bet di džiau sias 
lū žis įvy ko teat re. Iki tol bu vau ge ras vai kas, bet 
la bai ne drą si, o ten iš mo kau pa sa ky ti „ne“. Su ti
kau žmo nių, pa na šių į ma ne, va do vus, ku rie ta po 
ant rai siais tė vais, ska ti no dar la biau do mė tis vi di
niu pa sau liu, ty ri nė ti ap lin ką, iš reikš ti sa ve, bū ti 
sa vi mi, ne bi jo ti.

DO MI NY KA PA SAU LY JE PA SI GEN DA TO LE RAN CI JOS

 Aki mir kos iš spek tak lio „Stog lan gis“ pa gal Re
na tos Še re ly tės pje sę.  Spek tak lio dai li nin kė – Edi ta 
Sū džiū tė.

 Do mi ny ka Svi ly tė: „Su gal vo jo me kur ti biog ra fi nį 
spek tak lį, vy ko me į ki tus mies tus pas pa si rink tus LGBT 
žmo nes, klau si nė jo me apie pa tir tį, sun ku mus, ly din čius 
nuo vai kys tės iki šiol. Jų pa tir tis įkvė pė ne pa si duo ti.“

AštuoniolikmetėDominykaSvilytė–jaunojiŠiauliųmenųmokyklos
teatrostudijos„Kompanijašauni“aktorė,saveišbandantiirrežisierės
amplua.Šiuometukūrėjadeganekantrumuvisuomeneipristatytispek
taklįapieLGBTbendruomenėsnariųdžiaugsmusirskausmus.„Žmonių

istorijaspateiksimetaip,kadtie,kuriepasaulįmatosiaurai,tikraipradėsžiūrėti
plačiau“,–sakoDominyka.

AstosLesauskienėsnuotr. Ju liaus Ur bo no nuo tr.

En tu zias tin ga ir smal si
Studijos „Kom pa ni ja šau ni“ va do vai Da lė ir Vir gi ni jus 

Dar giai apie Do mi ny ką:
– Do mi ny ka at ro do la bai mer gai tiš ka ir švel ni, ta čiau 

toks pir mas įspū dis yra la bai pa vir šu ti niš kas. Ji ga li ir ge ba 
at kak liai siek ti tiks lo, bet tai da ro švel niai ir kant riai, ne su
men kin da ma ki tų nuo mo nės. Bend rau ti su ja la bai ma lo nu, 
nes ji dė me sin ga ir to le ran tiš ka. Ji taip pat la bai en tu zias
tin ga ir smal si. Do mi ny ka kar tu su ke liais stu di jos drau gais 
pa siū lė te mą nau jam spek tak liui – ne tik pa siū lė, bet ir 
su rin ko me džia gą in ter viu bū du iš jau nų žmo nių, ku rie bus 
nau jo jo spek tak lio he ro jai. Vie nas ma lo nu mas bend rau ti ir 
kur ti kar tu su to kiu jau nu žmo gu mi, ku ris nea be jin gas ki
tiems bei ap lin kai.D.irV.Dargiųasm.archyvonuotr.
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