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APIE  AU TEN TIŠ KĄ JĮ  
IR  „ŽE MAI TIŠ KĄ JĮ“ 
ŠIAU LIŲ  IDEN TI TE TUS

KAS  DO  MIS LĖ  
AU TO RIAUS,  
NE PER MA NAU“

KI NO  KŪ RĖ JUI  
DIS CIP LI NA – VIE NA 
SVAR BIAU SIŲTA TUI RUO ČIŲ  PA RO DO JE – 

MEIST RŲ  KŪ RY BI NIS  
PO TEN CIA LAS
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Valentyn Odnoviun. Kalėjimo kameros durų akutė. 
Iš projekto „Stebėjimas / Surveillance“.
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Menininkądominaistorijair jospasek
mės,kurias,naudodamastipografijosirkri
minologijosmetodus,jispristatožiūrovams.
Nuosekliai irestetiškaifiksuodamas įvairių
prievartosmechanizmų, režimųkankinimų
vietas, menininkas panardina mus suvoki
mo paradoksuose, kviesdamas nelengvoms
diskusijomsapiekaro,prievartosmechaniz
mo ir žmogiškumo, faktų ir interpretacijų
santykius. Tai pakankamas pluoštas prie
žasčių,kodėlkalbamės suautoriumi.

– Gi mei Char ki ve, bet jau be veik de
šimtmetį gyveniVilniuje. Ar šioje bas
tūniškumoiremigracijosrealybėjedar
vertaklausti,kokia tavo tapatybė?Gal
savesuvokikaipeuropietį,ogal–kaip
pasaulio pilietį, kuris nejaučia jokios
vidinės įtampos ir svetimo koncepcija
jam tikrai svetima?

–Ašbuvau,esu irvisadabūsiuukrai
nietis, tačiau save laikau ukrainiečių kil
mėsLietuvosmenininku, nes, pragyvenęs
beveik dešimtį metų čia, pradėjau naują
kūrybos etapą.

Vidinė įtampavisada egzistuoja– ji ir
yra kūrybos atskaitos taškas.Man pilietis
irmenininkasyradu skirtingi reiškiniai.

– Kaip susidomėjai fotografija? Ar
kasnorsaplinkojetuoužsiėmė?

–Persirgusvėžiu,fotografijamanbuvo
pasiūlytakaipterapija.Jipadėjopriimtipa
saulįišnaujo.Labaiilgainežiūrėjauįfoto 
grafijąkaipįsavoateitiesprofesiją–man
taibuvolaikinasužsiėmimas.

– Esiminėjęs, kad paauglystėje fo
tografijataubuvobūdaspažintipasaulį.
Kasdabartauyrafotografija?Kokstu,
kaipkūrėjas,esijoje?

– Anksčiau tai buvo tik vaizdo fiksa
vimas,odabarfotografijamanyrainstru
mentas,kuriuotyrinėjuatvaizdą.

–Tavofotografijosneatsiejamosnuo
įvairiųprievartos,kankinimų,represijų
režimųfiksavimo.Kodėltausvarburo
dytiprievartosmechanizmus?

–Šitiedalykaisusijęsumumisirrealy
bėskonstruktu,kuriamegyvename.Mums
reikiažinoti,kaipveikiašitiemechanizmai.

–FilosofasJeanasBaudrillardasyra
pastebėjęs, kad vartotojų visuomenėje
messmurtą,prievartąlinkęstebėtipra
mogai televizoriaus (dabar jau ir mo
biliųjų telefonų) ekranuose. Atseit, tai
padedanusiraminti. Sakyk, arnebijai,
kad į tavodarbusžmonės taippatgali
žiūrėtinekaip į istorijos faktus,kurių
turėtumenekartoti, betkaip įmalonią
pramogą?

– Mano tikslas – pateikti informaciją
pamąstymams.Aš siūlau žmonėmsatrasti
priežastį,onetiksimptomus.Žiūrovaipa

tys sprendžia, kaip interpretuoti pateiktą
informaciją.Ašjiemspaliekulaisvę.

–Įdomusfaktas,kadkurdamasnau
doji tąpatįmetodąkaipkriminalistai,
dirbantyssunuotraukomis.Argalipla
čiau papasakoti apie šįmetodą: kur jo
išmokai,kasjamesvarbu?

– Lenkijoje bendradarbiavau su Lo
dzės policijos komisariato kriminalistais.
Jiemanparodė,kaipelgtissupėdsakaisir
įrodymais.Dabartaikautąmetodą,bet jis
labiaumetaforiškas.

Fotografijayrapėdsakas,betkaipjistu
ri būti suprantamas?Ką fotografijamums
rodo?Realybę?Interpretaciją?Patyskrimi
nalistaiteigia,kadnuotraukaišesmėsyra
objektyvi,nebenttyrimasgalibūtisubjek
tyvus.Manoatvejufotografija–užforma
lųdokumentąironiškesnisiratviresnisin
terpretacijaiįrodymas.

–Darvienassvarbusmetodas–tipo
logija, kurios tavo kūryboje netrūksta:
viskas nuoseklu, struktūruojama, gru
puojama...Ar tai tau būdingakaipas
meniui,kaip subjektui, ieškančiamat
sakymų,artaiišmoktasįgūdis,siekis?

– Tipologija padeda tyrinėti, lyginti,
ieškotitiekpanašumų,tiekskirtumų.Jeigu
fotografuočiaunestebėjimodurųakutes,o
auglį, tai būtųkitas tyrimas, kur tipologi
japadėtųištyrinėtiskirtumą,stadijasirt.t.
Principaspanašus.Represyvinįrežimąirgi
galimainterpretuotikaipvėžį.

–Vienasžymiausiųtavoprojektųyra
„Stebėjimas.Priežastiestipologija“,kuris
buvo gerai įvertintasLenkijoje („Grand
Prix“), Italijoje („Photo Lux“), Šveicari
joje(„MuséedelʼElysée“).Jometufotog
rafavaiEstijoje,Latvijoje,Lietuvoje,Uk
rainoje,LenkijojeirVokietijojeesančių
kalėjimų,kuriuosebuvokalinamipoliti
niaikaliniai,stebėjimoakutes.Žiūrovas
susiduriasuparadoksu:tai,įkąjisžiū
ri,yra labaigražu.Žiūrėdamimąstome
apie stiklo spalvingumą, raštus, grožį,
kurįkuriašviesosžaismas,tačiautuopa
čiuneapleidžiamintis, kur šie objektai
buvonufotografuoti.Argalėtumišplėsti
šįsuvokimoparadoksokonceptą?Kodėl
tausvarbumustennusivesti?

–Reikiavisadagalvoti,kasslypiužgra
žausfasado.Įtai,kątaurodo,svarbiaužiūrėti
neakimis,oprotu.Žiūrovamsnoriupasiūlyti
istorinęrežimosituacijąvertintinetikpraei
ties,betirdabartiesbeiateitieskontekstuose.

–Ukrainoješiuometuvykstakaras.
Žinau,jogjamprasidėjusskubėjaiįLen
kiją, kad galėtum padėti pabėgėliams,
priimdavai juos draugo bute Varšuvo
je, kol rasdavo ilgalaikį būstą. Grįžęs į
Vilnių iš pabėgėlių paliktų nereikalin
gųdaiktų,kuriuosjiepasiėmėbėgdami,
sukūrei instaliaciją, eksponuojamą „Ti

REP RE SY VI NĮ RE ŽI MĄ 
IR GI GA LI MA  
IN TERP RE TUO TI  
KAIP VĖ ŽĮ

Šiandien,gegužės27d.,prasidedaŠiauliųdailėsgalerijos
organizuojamasmedijųmenofestivalisENTER‘20,kuris
šįmetvykstabesitęsiančiokaroUkrainojefonebeikviečia
tyrinėtimedijuotomenoirkarokontekstus.Vienasišfesti

valiosvečių–ValentynasOdnoviunas,ukrainiečiųkilmėsmeninin
kas,kuriofotografijosgeraižinomosEuroposkultūroscentramsir
galerijoms.

Odnoviun.com nuotr.

Valentyn Odnoviun. Kalėjimo kameros durų akutė.  
Iš projekto „Stebėjimas / Surveillance“.
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tanike“.Visgipatssakai,kadkarometu
menastaumirė.Artainėraparadoksas,
prisimenant, kad tavo projektuose fik
suojamosbūtentkaropasekmės?

– Taip, sakiau, kadmirė, bet tai buvo
šokas.Būtųbuvętiksliausakyti–sustojo.
Tada visas pasaulis buvo sustojęs. Paskui
pamažužmonėsatsitokėjo,norspirmosios
menorefeksijosbuvonaivios,betjosbuvo
labaisvarbios.

Priimti realybę tokią, kokia yra, pra
džiojemanirgibuvoperdaugsunkuirsu
dėtinga,todėlkurtimenątuometumanat

rodėbeprasmiška.Paskutiniaidarbaibuvo
labiaupranešimas(manifestas).

–EsinetikEuropoježinomasmeni
ninkas,betirmenoteoretikas,vienasiš
tavotyrimųlaukų–CharkivoirLietu
vosfotografijosmokyklųlyginimas.Sa
kyk,arjoslabaiskirtingos?

– Taip, jos skiriasi. Skirtingos vietos
užaugina skirtingus talentus. Reikia nepa
miršti,kadtamįtakosturiskirtingasmen
talitetas,socioekonominėssituacijos,istori
niaiįvykiai…Vieta,kontekstaslėmėtai,kad
fotografijosraidoskeliasbuvoskirtingas.

–Okokiai–CharkivoarLietuvos–
fotografijosmokyklaipriskiri savokū
rybą?Kuriosbruožųdaugiau?

–Charkivasmanturėjomažiauįtakos.
Mano meniniam keliui daugiausia įtakos
turėjoprofesoriusAlvydasLukys.

–Arturiplanųateityjetipologiškai
irkriminalistiškaiimtiskūrybiniųtyri
mų,kurienesusijęsuprievartosmecha
nizmais?

– Sunku pasakyti. Prieš kylant akty
viemskaroveiksmamsUkrainoje,galvojau,
kad eisiu kitu keliu ir nebedarysiu tokių

projektųkaipikišiol,betviskasapsi
vertėvasario24d.Kądarysiutoliau,
neįsivaizduoju,galiutikspėlioti.

– Gegužės 27 d.–birželio 18 d.
Šiauliųdailėsgalerijojeveiks ta
voparoda„Nuoseklifiksacija“.Ar
galėtum papasakoti, ką žiūrovai
jojeišvys?

– Žiūrovai turės galimybę pa
matytikelismanoprojektus,kurie
visitelpaįtątematiką,kuriąapta
rėme.Jieskirtingi,betturidaugpa
našumo.
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Po dvejų pandeminiųmetų ir juos ly
dėjusių ribojimų, 2022m.Europosmuzie
jų naktis į Šiaulius grįžo su trenksmu ir
buvo išties kosminė. Pirmą kartą Šiaulių
„Aušros“muziejausorganizuotameprojek
te dalyvavo tiek daug muziejų, sulaukta
itin gausaus žiūrovų apsilankymo. Popu
liariausia buvoChaimo Frenkelio vila, jo
je apsilankė 3 340 lankytojų, Fotografijos
muziejuje – 2 548, Venclauskių namuose
muziejuje – 2 118, Dviračių muziejuje – 
1 874, Šiaulių geležinkelių muziejuje – 
1840.Per tūkstančio lankytojų sulaukė ir
Radijoirtelevizijos,VandentvarkosirVan
dosKavaliauskienėskatinųmuziejai.

Atliepiant akcijos idėją – apžiūrėti
muziejus vėlyvuoju paros metu, – šiemet
buvo pasirinkta plėtoti temą „Kosminė
naktis muziejuje“. Lankytojai išvydo kos
miniųinstaliacijų,vaizdoirgarsošou,pa
rodų, išgirdo jaunųjų atlikėjų koncertų ir
elektroninės muzikos kūrėjų miksuojamų
kosminių muzikos takelių, buvo vedamos
ekskursijos, vyko piešinių konkursas ir
daugybė edukaciniųveiklų.

Lankytojų laukė nemažai netikėtumų:
vos įžengus pro Chaimo Frenkelio vilos
muziejaus duris, pasitiko dangaus skliau
toinstaliacija,okinosalėjevykokosminis
vaizdoirgarsošou.Fotografijosmuziejuje

veikėišskirtinėparoda,kuriojeužfiksuotos
seniausios Saulės fotografijos bei pirmojo
lietuviškopalydovonufotografuotakosmi
nė nuotrauka, lankytojai galėjo pakeliauti
po neaprėpiamas kosmoso platybes ir at
rasti fotografijos ir astronomijos draugys
tę, išgirsti astrofotografo A. Medvedevo
paskaitą tiesiogiai iš asmeninės jo obser
vatorijos.

Didelio lankytojų susidomėjimo su
laukėšiemetdurisporekonstrukcijosat
vėręsŠiauliųistorijosmuziejus:tenbuvo
galima apžiūrėti naujai įrengtas erdves,
veikiančias parodas, išvysti eksponuoja
masgeležineskryžiųviršūnes,susipažin
ti su jų ornamentika, simbolika, aktua
lizuojančia dangaus kūnus. Venclauskių
namuosemuziejuje tik tą naktį buvo
galima išvysti įspūdingą XIX a. antro
je pusėje Vokietijoje pagamintą dangaus
skliautogaublį iš Šiaulių J. Janoniogim
nazijos.

Muziejųlaukoerdvėsetaippatšurmu
liavošventiškainusiteikęšiauliečiai,Chai
mo Frenkelio vilos parke ir Fotografijos
muziejaus stogo terasoje tradiciškai vyko
muzikiniai pasirodymai, Žaliūkių malūni
ninko sodyboje – edukacinės veiklos, žai
dimai, dangaus šviesulių stebėjimas.

Visuose muziejuose lankytojams buvo
paruošta daug netikėtumų, įtraukiančių
edukacinių veiklų, ekskursijų ir net Vals
tybinio Šiaulių dramos teatro užkulisių
paslapčių.

Projekto organizatoriai labai
dėkingi UAB „Busturas“ ir Šiaulių
miestosavivaldybeiužspecialų lan
kytojų patogumui sukurtą Muziejų
nakties autobusųmaršrutą.

Lankytojų srautus padėjo suval
dyti būrys savanorių iš Šiauliųmo
kyklų.Moksleiviams tai buvo puiki
proga pažinti muziejus iš arčiau ir
tapti tarptautinioprojektodalimi.

MU ZIE JŲ NAK TĮ – AT GI JĘ ŠIAU LIAI IR KUL TŪ RA
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Gegužės14ąjąŠiauliuosevykoEuroposmuziejųnaktis.Tarp
tautinisprojektaspritraukėtūkstančiuslankytojų,apžiūrėti
ekspozicijasirdalyvautinaktinėseveiklosekvietėnet17
muziejų.PervienąnaktįŠiauliųmuziejaisulaukėdaugiau

kaip20tūkst.apsilankymų.

G. Pakulytės nuotr.

Valentyn Odnoviun. Iš projekto „Įrodymo architektūra“. Valentyn Odnoviun. Iš projekto „PW44“.

K. Steponavičiūtės nuotr.
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Pirmajam koncertui apibendrinti sim
boliškai parinktas vieno iš atliktų kūri
nių pavadinimas – „Šviesiam atminimui“.
Bendras koncerte skambėjusių kūrinių
bruožas – įvairių tautų folkloro elementų
naudojimas: F. Latėnas jau minėtame kū
rinyje naudojo rusų, žydų, lenkų folkloro
elementų, A. Šenderovas, atsigręždamas į
savo šaknis, paskutiniame savo kvartete
rėmėsižydųfolkloru,oJ.Haidnasstyginių
kvartetenaudojo škotiškosmuzikos, aust
riško ir vokiško folkloro elementų.

Pirmaskoncertenuskambėjodidingasis
J.Haidno „Kaiserquartett“–kūrinys,kur
tasAustrijosimperatoriuiPranciškuiII.Po
pusantro šimto metų viena jo dalis tapo
Vokietijos himnu, greičiausiai kone kiek
vieno lietuvio girdėtu per vienas ar kitas
sporto varžybas, – ši muzika įrodė savo
vertę ir populiarumą. Muzikologo Vikto
roGerulaičiokasdienybėspoetupavadinto 
J. Haidno kvartetai ir visa jo kurta mu
zikadažno šiuolaikinioklausytojo lengvai
atpažįstama iškelių taktų,net irnežinant
kompozitoriaus pavardės, tad, panašu, ne
perdrąsuteigti,kadtokstitulaskompozi

toriui suteikianemirtingumą.
Čiurlionio kvartetas (Jonas Tan

kevičius(Ismuikas),DariusDikšaitis
(II smuikas), Gediminas Dačinskas
(altas), Elena Daunytė (violončelė)),
praeityje turėjęs laimės dirbti su
kompozitoriumi F. Latėnu įrašant
kūrinį „Šviesiam atminimui“, atliko
programą. Prisimindamas įrašą ir
patį kompozitorių, kvarteto narys 
G.Dačinskaspapasakojo,kokssvar

bus buvo kūrinys, dedikuotas emigravu
siemsLietuvosmuzikams, taippat–koks
atviraskompozitoriusbuvomuzikantų,at
liekančių jokūrinį, interpretacijoms.

Kūrinys kupinas kontrastų: įtampos
momentų, glaudžių sąskambių, tarsi pri
menančių apie ore tvyrantį nerimą, mu
zikiniomintiesplėtojimo,pia no vietų,ne
jaukių fažoletų, netikėtų pauzių ir tarsi
mintiesnutraukimų.Sentimentaliosmelo
dijosužbaigėkūrinį užkabindamos širdies
stygas ir primindamos apie gyvenimo su
kimąsi ratais, būties lengvumą ir tragiko
miškumą tuopatmetu.

A. Šenderovo prisiminimas gyvas šil
tame jo bendravime su kvarteto nariais,
valiūkiškoješypsenojeirstyginiųkvartete
Nr. 3. Atliktas kūrinys emociškai ir tech
niškai sudėtingas, kupinas vidinių išgy
venimų, susikaupimo, nuostabaus instru
mentų,kuriemsskirtaskūrinys,išmanymo
ir taiklaus jų galimybių panaudojimo per
kompozicijos meistrystę, siekiant palie
čiančio, giluminio, emocinio paveikumo.
Kūrinys išties brandus ir sukauptas.

Pabaigoje kompozitorius išveda klau
sytoją į viltingą skambesį ir nedrąsiai,
per liūdesįbei susikaupimąpažadadarnią
harmoniją, parveda už rankos namo, bet
nenuramina,irtoliau,netpokoncerto,pa
lieka jaudulį kyboti ir jauktimintis.

Antrasis koncertas, pavadintas „Muzi
kos SPA“, atnešė atgaivos pojūtį pirmiau
sia dėl judraus ir pozityvaus J. Haidno
koncerto fortepijonui ir styginiųkvartetui 
Nr.11,antra–dėldžiaugsmojaunąjapia
nistųkarta: kvartetui pritarėkonkursuose

aktyviaidalyvaujantiirlaurusskinantiga
bipianistėKamilėPalekauskaitė.Koncerte
jipasirodėpuikiaitechniškaiatidirbtukū
riniu ir profesionaliu, sukauptu atlikimu.
Juozo Naujalio muzikos mokyklą bebai
gianti pianistė teikia vilčių ateityje Lie
tuvos salėse ir toliau girdėti aukščiausiu
meistriškumo lygiuparengtus atlikėjus.

Vidmantas Bartulis, kurio du kūriniai
taippatskambėjokoncerte,buvoišskirtinis
irįdomusKaunuiirvisosLietuvosmuziki
niam pasauliui nusipelnęs kompozitorius,
muspalikęs2020m.Kūriniusatlikokom
pozitoriaus mėgtas Kauno styginių kvar
tetas (Karolina BeinarytėPalekauskienė 
(I smuikas), Aistė Mikutytė (II smuikas),
EglėLapinskė(altas),SauliusBartulis(vio
lončelė)), ne kartą grojęs jo muziką ir su
ja susigyvenęs. Šį kartą klausytojai turėjo
progą išgirstinerimastingą ir įtamposku
pinąkūrinį „TyliaiNaujalis kalbinaVište

lį“apietariamądviejųistoriniųasmenybių
susitikimąkartupatylėti.

Kitas šio kompozitoriaus kūrybos vai
sius, styginiųkvartetasNr. 1 „O, brangio
ji“, kabina širdies stygas sentimentalumu,
tačiau, kaip ir prieš jį skambėjęs kūrinys,
priskirtinas šiuolaikinei muzikai, tad kur
tassusavitacharakteristika,kūrėjobraižu.

Abukoncertaiskatinaatsigręžtiįkvar
tetųmuzikąirjąvėlirvėlišnaujopamil
ti – jie yra ciklo „Kvartetai“ dalis. Ciklas
atkreipiadėmesįįvienąkvartetųpradinin
kų J. Haidną, kurio 290ąjį jubiliejų šiais
metais švenčiame, taip pat primena iški
lius Lietuvos kompozitorius, iškeliavusius
iššiopasaulioperpastaruosiusmetus,kai
negalėjovyktikoncertaisužiūrovaissalė
se. Kone geriausias būdas atsisveikinti su
kūrėju, jįpagerbti–gyvos liudytojosapie
žmogaus ir kūrėjo gyvenimą, jomuzikos,
klausymas.

STY GI NIŲ KVAR TE TŲ MU ZI KOS KON CER TAI 
IŠ TI SUS ME TUS VIR PINS ŠIR DIS IR SIE LAS

Nuopatvasariomėnesiokoncertinėsįstaigos„Polifonija“
kamerinėjesalėjeŠiauliuoseskambakvartetųmuzika.
PirmasiskoncertasskirtasžymiųLietuvoskompozitorių
AnatolijausŠenderovo,FaustoLatėnoirVienosklasicisti

nėsmokyklosatstovoJozefoHaidnoatminimuipagerbti.Antrasis
dedikuotaspasaulineisveikatosdienaiirmuzikosgaliaigydyti,
tokiaisvarbiaidabartiniųįvykiųkontekste.Dardukoncertaiklau
sytojųlauksmetamsįsibėgėjus,tadnorintysišgirstitituluočiausių
irprofesionaliausiųšalieskvartetųtamprogųdarturės. Li nos Ko dia ki nos nuo traukos
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Parodojeeksponuojamaįspūdingųgabaritųnau
jausiųspektakliųfotografijųirscenografijosdetalių
paroda.Daugiausiai susidomėjimo sulaukė visuose
trijuosesienosaukštuoseįrengtateatroložiųinsta
liacija,siūlantiprisėdusantraudonoaksomoteatro
kėdžiųstebėtiužstiklovykstantįmiestogyvenimo
„teatrą“.

Instaliacija „Pasaulis visas– tai scena“ atspindi
šiuolaikinį polinkį į performatyvias, realybę trans
formuojančias ir įtraukias teatro formas. Parodos

idėja kviečia į pasaulį pažvelgti kaip į teatrą arba teat
re atrasti visą pasaulį, prisėdus įrengtose teatro ložėse
pabūti didžiojo pasaulio teatro stebėtojais, o gal net ir
demiurgais.

Pirmosios dvi parodos „TheatrumMundi“ dalys buvo
atidarytoskovo25d.Prisikėlimoaikštėje.Parodosarchi
tektėRenataValčik, išskaidydama ekspoziciją į tris skir
tingas erdves, atveria ir kviečia pažinti vis kitus teatro
meno sluoksnius.

Pirmoji erdvė – tai ant aštuonių kubų sienų išdės
tyta fotografijų ekspozicija, iliustruojanti laiko, teatrinės
estetikos ir technologijų kaitą.Antroji erdvė – tai paka
bintuosekubuose įkurdintas išskirtingųmenųsinergijos
gimstantis spektaklio mikrokosmas, sutalpintas į miško,
pilies ir naujojopasaulio tematinius rėmus.

Instaliacija „Pasaulis visas – tai scena“ aikštės sienoje
siūlo į pasaulį žiūrėti kaip į sceną, kur kiekvienas išmūsų
atliekatamtikrąvaidmenį.Jukirpatsteatrasyranekaskita

kaipikiscenosdėžutėsdydžiosusitraukęspasaulis,kurįkas
kart,priešpakylantuždangai,teatrokūrėjaitveria išnaujo.

Paroda „Theatrum Mundi“, skirta Valstybinio Šiaulių
dramos teatro 90mečiui, veiks iki liepos 31dienos.

PRI SI KĖ LI MO AIKŠ TĖ JE STAR TA VO TRE ČIO JI 
PA RO DOS „THEAT RUM MUN DI“ DA LIS

Gegužės14d.vykusiojeEuropos
muziejųnaktyjeatidarytatrečioji
ValstybinioŠiauliųdramosteat
ro90mečioparodos„Theatrum

Mundi“dalis,kurikviečiapasidairytipoPrisi
kėlimoaikštėssienojeesančiaserdves.
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Gin ta rės Pa ku ly tės nuo tr.
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Atsakymo į šįklausimąšiuolaikinis literatūrosmoks
las ieško nuo praeito amžiaus vidurio, kai dėmesys nuo
rašytojoirjosukurtotekstonukrypoįskaitytojosąmonę
ir paaiškėjo, kad prasmė, kurią suteikiame tekstui, slypi
ne jame, o mūsų sąmonėje. Pats savaime tekstas neturi
jokiosprasmės.Buvoapibrėžtiduesminiaikūriniodėme
nys:reikšmė,kuriąkūriniuisuteikiarašytojas irkurine
kinta, irprasmė,kurią tekstuisuteikiaskaitytojas irkuri
nuolat kinta. Kai skaitytojas įlieja savo prasmę, tekstas
virstakūriniu,kurisyratoks,kokiayraskaitytojosąmo
nė.Rašytojasgalisukurtipatįgenialiausiąarbapatįkvai
liausią tekstą, tačiau tik nuo skaitytojo priklausys, kaip
jis bus suvoktas – kaip genialus ar kvailas, genialus bus
suvoktas kaip beprasmis ar beprasmis kaip genialus. Ne
tekstas, o skaitytojo sąmonė nulemia suvokimo kokybę.
Bręstantsąmonei,keičiasi irkūriniosuvokimas–skaity
tojo sąmonėje gimstančiųprasmiųkokybė.

DarnetaipseniaiLietuvojenebuvosąmonės,pajėgios
kurtiirsuvoktieuropietiškoskokybėskultūrą,tarplietu
viškoireuropietiškointelektožiojėjobedugnėpraraja,ge
rokaikomplikavusivakarietiškoskultūros suvokimą.Net

ir Vaižgantas pavojingai virš jos pakibo, kai pamėgino
skaityti filosofinius FrydrichoNyčės veikalus:

„AškitąkartąbuvauėmęsisNičęskaityti.Žleberiojau
žleberiojau,votuliojauvotuliojaukaipžaliosduonoskąsnį
ir neprarijau.Tadnereikėjonėvirškinti. Pamačiau, jogei
mano realės mokyklėlės, nė „simunarijėlės“ nepakanka
tokiems autoriams skaityti.“

Neįstengęs suvokti žymaus filosofo veikalų, Vaižgan
tas nedvejodamas juos atmetė, pasilikdamas sau „simu
narijėlę“, per kurios langą ir toliau visažiniškai žvelgė į
pasaulį, priimdamas tik tą jo dalį, kuri pateko į siaurą
„simunarijėlės“ akiratį. Jei nesupranta, vadinasi, minties
nėra, išdidžiai teigė rašytojas, nenorėjęs skirtis su savo
ribotumu:

„Kai kurie žymūsmūsų inteligentai abejos lyties sa
kėsimanišNičėsmokęsigyventi,išjoknygųplėtęsavo
protą. O aš, vargšas, jokios tvarkos, jokio vidaus ryšio,
logikosnuosakumo,–niekotokio,komanemokėreikią
ieškotiveikale,nemokėjaurasti.Mokėjausektitikatski
rus pasakymus, ir tai ne visados: tai rodėsi per keistai,
per suktai pasakyta, nenatūrališka; tai visai nepajėgiau
savo protu patikrinti, ar yra senso. Dažnai man matė
si – nesama.“

Į panašią padėtį pakliuvusi Žemaitė skundėsi Povilui
Višinskiui: „Gėtės „Fausto“ niekaip nesuprantu, kad prie
tokiomokyto žmogaus velnias pristotų ir taip už nosies
vedžiotų; kas do mislė autoriaus, nepermanau“, ir „ko
medijėlė Moljero nelabai man tepatinka“, „įspūdžio ant
manęs nedaro“, o štai Marijos Konopnickos gamtos ap
rašymai kas kita – tikras menas. „Bairono „Manfredą“
pavarčiau, ir ten vėl dvasios, tai, musėt, genijušų tokia
fantazija“,–suglumusi išvedėŽemaitė,kuriosprotasne
priėmėnieko,kasbuvopakilęaukščiaurealistinėsvaizdo
plokštumos.

Didieji literatūros šedevrai Žemaitei nepadarė laukto
įspūdžio– jinesuprato,kodėl jie laikomididžiais.Didin
gumąjitikėjosirastitekstuose,norsneturėjojuosatitin
kančios sąmonės. „Fausto“ ar „Hamleto“ Žemaitė nesup
rato ne todėl, kad nebuvo išmokusi literatūros pamokų,
o todėl, kad kūriniuose sprendžiamos filosofinėsmetafi
zinės problemos nekilo iš jos pačios santykio su būtimi.
Niekonebūtųpagelbėjęirprotingipaaiškinimai.Žemaitė
pajuto,kadjikažkonesupranta,otaijaupirmasisatsivė
rimodvasiniamaugimuipožymis.

Samprotaudamas apie lietuvių modernaus meno
kelius, dailininkas Justinas Vienožinskis dar 1934 m.
pastebėjo: „Koks žmogus, kokie jo sielos išgyvenimai,
toks jo irmenas. Primityvus žmogus kūrė primityvias
formas, nes jo sielos nesudėtinga struktūra tokių bu
vo reikalinga.“ Tačiau menas, kaip teigia šiuolaikinis
literatūrosmokslas,kaip tik ir turigaliąkurti sudėtin
gesnes skaitytojo sielos struktūras, jeigu tik skaityto
jas neužsidaro aklina sienanuo formuojančios kūrinio
įtakos.

„KAS DO MIS LĖ AU TO RIAUS, NE PER MA NAU“

Dr. doc. Gin ta ras LAZ DY NAS

Įduokiteįrankasmažamvaikuipaskaityti
gerąromaną,tarkim,VincoMykolaičioPutino
„Altoriųšešėly“,irneabejotinaiišgirsite:nepa
tiko,nesupratau,neįdomu.Rėžkitejamkokį
tiknoritepamokslą,liepkitemintinaiišmokti
protingųmoksložmoniųišvestastiesas–nie
kasnepadės,tiesasjispakartos,betįdomiauar
suprantamiaunuotojamnepasidarys.Kaitas
patsvaikastąpatįromanąskaitysaukštesnėse
gimnazijosklasėse,labiausubrendęs,joverti
nimassmarkiaipasikeis.Romanotekstasjuk
išliksnepakitęs.Kodėlvertinimaskeisis?
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„Etaplius“ archyvo nuotr.

TapytojosvaikystėprabėgoKrekenavos
miestelyjeantNevėžiokrantų–tavietovė,
saugoma unikalios Nevėžio kilpos, dabar
paskelbta regioniniuparku.Tenkunigavo
ir eileskūrėMaironis.Tavieta, aplinka–
tai pradžių pradžia, kuri suformavo tapy
tojos kūrybos savastį. Josmoto – vidinės

laisvės link – per ilgą kūrybinį kelią yra
atrastas ir įgyvendintas, autorė, nevaržo
ma jokios įtakos, turi susiformavusi brai
žą, asmeninę tiesą. Nesivaikydama jokių
madų, ji savo kūryboje naudoja peizažą,
įterpdama simbolius ir daug abstrakčių
sąlyginių formų. Tai suteikia paveikslams

daugias luoks
niškumo ir pra
smės.

G. Vitartaitė
pasakoja: „Pei
zažas, kurį pa
sirinkau gamtos
ir paties gyve
nimo reginiui
nusakyti, – tai
tapybos laukas,
kuriame spalva
sukuria erdvę,
šviesą, judėjimą
ir gali perteikti
stiprų jausmą,
daugialypį ju
timinį pasaulį,
kur praeina la

bai plona riba tarp abstrakcijos ir natū
ros.Visasmanesupantiskraštovaizdisyra
pilnas – gelmė ir oras pripildyti nykstan
čių ir virstančių naujomis formų, naujos
kokybės. Burbuliavimo, kitimo, virsmo
procesas vyksta be pradžios ir be pabai
gos– amžinybėje.“

Parodoje persipina kelios temos: pilia
kalniai, Neringa ir tėviškės peizažai. Au
torės idėjoms išreikšti labai svarbi erdvė,
kuriąjirandaNeringosjuostoje.Tennuta
pytidarbaiypačįtaigūs,nėranereikalingų
detalių.G.Vitartaiteierdvėasocijuojasisu
laisve, kai niekas netrukdo akiai iki pat
horizonto, – su vidine, kūrybos laisve. Ji
stengiasi užfiksuoti trapią akimirką laiko
tėkmėje,kuriypačjuntamaNeringoje,kur
pėdossmėlyjearstiebeliaiužpustomiirpo
akimirkos virsta smėlio bangelėmis – be
galybėssimboliu.Visataiautorėmeistriš
kai perteikia tapyboskalba.

Piliakalniai – dar viena G. Vitartaitę
įkvepianti tema, kur ji randa savo tapa
tybę, ryšį su gimtąja žeme. „Aplankiau
Kernavės, Upytės, Pavištyčio, Paveisie
jininkų, Bakainių, Pilionių ir kitus pilia
kalnius, siekdama patirti vietos savitumą,
energetiką,pajustipeizažostruktūrą,spal
vą, erdvę, pagauti įspūdį. Prieš tapydama
turiu pajusti impulsą, sąveiką su aplinka,

konkretaus piliakalnio erdvėje – simboli
nį bendruomeninį ryšį. Pilno piliakalnių
komplekso vaizdo nebūtų be šventųjų
ąžuolų giraičių, kurios tarpdavo artimoje
piliakalnių aplinkoje. Masyvūs, archajiš
ki, nenuspėjamo atspalvio žalumo ąžuolų
kamienaideklaruojasolidųamžių,galybę,
jau primirštą giraitės svarbą lietuvio gy
venime. Šventybrasčio ąžuolai, augantys
Kėdainiųrajone,Šventybrasčiokraštovaiz
džio draustinyje, yra botaninis Lietuvos
gamtos paveldo objektas, saugomas nuo
1960ųjų.Mantaiskirtingosbūties,senoir
naujosąveikosįtampa,išreikštaperspalvą
ir formųkontrastą.“

KaifilosofoArvydoŠliogeriopaklausė,
kokiafilosofija jampriimtiniausia:Aristo
telio, Platono ar kita, jis atsakė, kad vis
dėlto rinktųsi tėviškę, senelio kiemo ša
bakštyną, – ten jis randa savo filosofiją,
šaknis ir įkvėpimą.

G. Vitartaitės naujausios drobės
taip pat nutapytos tėviškėje, kur ji
randa savo savastį ir įtaigą. Bran
džiospastarųjųmetųkūrybosparo
dažiūrovąkviečiasustoti, trumpam
atsitraukti nuo buities, įsigilinti į
save, palikti begalinį šiuolaikinio
pasaulio triukšmą, greitį tam, kad
rastų savo asmeninę tiesą.

„ŠIA PUS IR ANA PUS PA VEIKS LO“
Laiptųgalerija“kviečiaįvilnietėstapytojos,ilgametėsVil
niausdailėsakademijosTapyboskatedrosvedėjosGražinos
Vitartaitėstapybosparodą„Šiapusiranapuspaveikslo“.

Dariaus Ančerevičiaus nuotr.
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Prieš 11 metų Lietuvoje parodytas pirmasis dėmesys
tatuiruotėms – išleistas albumas „Lietuvos tatuiruočių
menas“. Per pastarąjį dešimtmetį tobulėjant tatuiravimo
technologijoms,kuriantisnaujomsšiospaslaugosteikimo
kompanijoms,vykoirlietuviškųproduktųgeneracija.Tai
paskatinotirtipokyčius,sujungiantlokaliasmiestomeni
ninkų ir vartotojų bendruomenėspajėgas.

Projekte „Incognito“ dalyvavo dailininkai, meninį iš
silavinimą turintys regiono tatuiruočių meistrai, dailės
disciplinas studijuojantys meno ir bendrojo lavinimo
gimnazijų baigiamųjų klasiųmoksleiviai, įtraukę ir savo
artimuosius.

Pasak projekto kūrėjų, amžinas grafinis piešinys ant
kūno, nuo akmens amžiaus įveikęs 40 tūkst. metų, pa

siekė mus, išplito tarp jaunimo ir viduriniosios kartos
kaip didesnis ar mažesnis dekoro elementas, netampan
tis asmens tapatybėsdokumentu, vizitine identifikuojan
čia kortele. Neretai artimos ar tos pačios grupės narius
puošia irmaorių, ir samojiečių, havajiečių, ir kitų tautų
ornamentikos fragmentai bei jųderiniai.

Meistraipristatėdarbus: tattoo grafiką, lino raižinius,
instaliacijas,asambliažus,tapybą.Taippatdemonstruoja
miištatuiruotigipsopirštai,ovienojeinstaliacijoje–net
darbo įrankis. Šalia meistrų kūrinių – mokinių sukurti
eskizai tatuiruočių tema.

Parodoje eksponuoti Sauliaus Sondeckio menų gim
nazijos moksleivių, kuriuos moko menų edukologas Ri
naldas Damskis, ir Didždvario gimnazijos gimnazistų,
kuriuosmoko JovitaRatnikienė, darbai.

Projekto vadovas, LDS Šiaulių dailininkų organizaci
jospirmininkasBroniusRudysdžiaugėsi,kadjampavyko
„išprovokuotiveltisįavantiūrą“studijos„TotemasTattoo“
vadovąRokąŠakį, tapusįparodoskoordinatoriumi.

„Smagu,kadsusidomėjusiųjųatidarymubuvodaugiau
nei100,otattoomeistrams–tailygprofesinėšventė.Yra
tokiųjųdarbų,kuriepapuoštųŠiauliųdailininkųparodą“,– 
pasidžiaugėB.Rudys.

Paroda pavadinta „Incognito“, nes, kaip teigiama jos
pristatyme, „in cog ni to, slaptai, niekam nežinant, pas ta
vo bendradarbį, kaimyną ar net draugą įvyksta keistas
pokytis.Pokytis,daugeliuatvejųvisiškaiatsiskleidžiantis
nusimetus žiemos drabužius, pliaže ar pirtyje. Ta maža
paslaptis– tattoo.“

TA TUI RUO ČIŲ PA RO DO JE – 
MEIST RŲ KŪ RY BI NIS PO TEN CIA LAS

„S_IN art spa ce“ nuo traukos

Lietuvosdailininkųsąjungos(LDS)
irŠiauliųdailininkųorganizacijos
galerijojeS_IN(Aušrosalėja41)iki
gegužės25d.veikėmeniniotyri

mųprojekto„Incognito.Tattoografika“
paroda.Josautoriai–šiauliečiaimeistrai
EmilisAniulis,JuliusBernotas,Raimundas
Cegelskis,IvetaČasonytė,JonasJankus,
KotrynaLembutytė,NikolajusNemoliaje
vas,DariusPuodžiukas,MonikaSkučaitė,
RokasŠakys.

 Centre – pa ro dos koor di na to rius Ro kas Ša kys.

Iš gimnazistų darbų albumo.
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Yrataip,kademigrantasišŠiauliųrašytojasRimantas
Kmitanetdviemromanais:„Pietiniakronikas“ ir„Remy
ga“, ypač pirmuoju, padovanoja savo gimtajam miestui
dailiaisupakuotąišmanųjįkultūrinįraktą,atrakinantįdu

ris į gyvąjį, pulsuojantį tomiesto identitetą. Jam gražiai
padėkojama, pasišypsoma, o raktas tiesiog padedamas.
Galne į stalčių, galmatomesnėje vietoje, kokioje salono
sekcijėlėje, perrištas ryškiukaspinu, bet padedamas.

Ką tas raktas atrakina? Aktualią, realiai funkcionuo
jančią daugybės miestiečių, kurie bendrauja šiaulietiška
šnekta,kalbinęsavastį,kalbinęsavivokąirsavivertę:dau
gybėsmiestiečiųartimojojeatmintyjetebegyvasbiografi
nes jų pačių, jų artimųjų patirtis ir jas lydinčias stiprias
emocijas, atpažįstamą, nostalgiškai besisavinamą plačios
aprėpties,t.y.miestocentreirvienamelaikenetelpančią,
Šiauliųtopografinępanoramą,kuriojetospatirtysskleidė
si,lokaliusistorinius,politinius,ekonominius,kultūrinius
irkitokiusnesenospraeitiesvaizdinius,kurie lengva,bet
kaitria ugnele teberusena daugybėsmiestiečių prisimini
muose.

Raktas atrakintųduris visų išvardytų ir panašių fak
torių įžiebiamiems įvairiausiems kūrybiškumo prover
žiams, galimiems, tiesiog ore tvyrantiems jų kultūrinio
įrašymo į miesto kūną, jų įembleminimo, įturistinimo
veiksmams. Atrakintų, nes Kmita pataikė į pačią šiuo
laikinės šiaulietiškosios tapatybės šerdį, kurią kaip savą
atpažįsta daugybė šiauliečių, o pripažįsta daugybė žmo
nių visoje Lietuvoje. Sumaniose rankose tas išmanusis
raktas būtų pajėgus naujai atrakinti Šiauliųmiestą, esa
mąją egzistencinę jo autentiką ir egzotiką, jeigu nedul
kėtų sekcijėlėje už stiklo.

Bet tokiõs autentiškos savasties, atrodo, nereikia, jos
net kažkiek gėdijamasi, kaip tūlas studentas ar šiaudinis
inteligentasmiestegėdijasi ir savo tėvų iškaimo, irkar
tais prasimušančio savo paties „kaimiško“ akcento.O ko
reikia? Išprotautų, pritempiamų, iš numirusių kažkelintą
šimtmetį po mirties prikėlinėjamų konstruktų, iš istori
jospalėpiųtraukiamųirreanimuojamųidentitetų,kuriuos
ruošiamasijodinėtikaipoficialiaiemblemiškusarkliukus,
nepaisant akivaizdybės, kad geriausiu atveju jie absoliu
čios daugumos šiauliečių ir miesto svečių bus priimami
kaipnebýlios,dėmesionetraukiančioskartoninėsiškabos,
o blogiausiu–kaippelnytospašaiposobjektai.

Kaipreikiasugalvoti(osugalvota!)XXIamžiausŠiau
liusdėlkažkokiosformaliosetnokartografinėspriežasties
staiga pradėti reprezentuoti kaip Žemaitijos, žemaičių
miestą ar gal net kažkokią jų sostinę?! Pasakykite frazę
„Šiauliai – Žemaitijos, žemaičiųmiestas“ Skuodo, Telšių,
Varėnos,Utenos,Vilkaviškio,VilniausarPanevėžiopubli
kaiirtiesiogstebėkitedaugumosreakcijas.Akimojutaps
aišku, ko toks sugalvojimas vertas. Paklauskite šiaulie
čių daugumos: jie labiau tapatinasi su žemaitybe ar su
šiaulietiška šnekta, su istorine Žemaitija ar su nūdienos
„kmitiško“pobūdžioPietinio ir vadinamojo bulvaro isto
rijomis?Busdar aiškiau, ko jis vertas.

Kai tinkantis kultūrinis raktas paliekamas, pasakysiu
šiaulietiškai,sekcijikėj,pradedamaieškotiadministracinių
galių laužtuvo.

Dr. doc. Vigmantas BUTKUS

APIE AU TEN TIŠ KĄ JĮ IR „ŽE MAI TIŠ KĄ JĮ“ 
ŠIAU LIŲ IDEN TI TE TUS

Būnataip,kadžmogusgaunabrangiąišma
niądovaną,padėkoja,pasišypso,odovaną,
vospavartęs,padedastalčiun,nesnesupran
ta,neįsivaizduojajosgalimybių,nemokaja
naudotisirnenoriišmokti.Tada,tarkime,koks
norsišmanusistelefonassusykiupadovanota
internetoprieigadulkastalčiuje,onaudojamasi
laidiniutelefonu,informacijossemiamasine
išbegaliniųinternetoresursų,betišvietinio
laikraščio„Vietinėsžinios“,mokesčiaimokami
nenaudojantisinternetinebankininkyste,bet
atstovinteilutępaštoskyriuje.

Keturis pavasario ketvirtadienius šiauliečiai irmiesto
svečiaiįFotografijosmuziejausstudijąbuvokviečiamipa
žinčiaisujaunaisiaismenininkaisirjųkūryba.Jaunuosius
kūrėjuskalbinoorganizatoriųparinktasviskitasprofesio
nalasiškultūrosirmenosrities.Kiekvienorenginiometu
užgimdavokaskartnaujaintriga–kokssantykisvystysis
tarp jaunojo menininko ir patyrusio moderatoriaus bei
kurnuvesjųdviejųsinergija.Netikėtumomomentaskūrė
unikaliąkiekvieno renginio aurą.Kūriniai bei su jų atsi
radimususijusiospatirtys–meniniaiieškojimai,estetiniai
sprendimai,kūrybinisprocesas–buvoašis,apiekuriąsu
kosipokalbis.Siekiantdidesnėssklaidos,kiekvienokūrėjo
darbai buvo eksponuojamimuziejujepovieną savaitę.

Jauniejimenininkaibuvokviečiami teikti savopasiū
lymus.Atrankosmetu vertinamas kūrinių serijos išbaig
tumas,meninėsidėjosoriginalumas,meninėvertė,kūrėjo
motyvacija. Išsiskyrėpaskutinysisprojektorenginys,ku
riame dalyvavo iš anksto pakviestos ukrainietės fotog
rafės, dėl karo atvykusios į Lietuvą. Pastarasis renginys
įgyvendintas bendradarbiaujant su Lietuvos fotomeni
ninkųsąjungosKlaipėdosskyriumiir jovadovuDariumi
Vaičekausku.

Projektas „Jaunojo kūrėjo eteris“ debiutavo suKaune
gyvenančiųfotografoJustinoStonkausir istorikėsUgnės
Marijos Andrijauskaitės fotopasakojimu „Pasieniai“, ku
riamenuotraukossusijungiasusakytinėsistorijostekstais

iratskleidžiaautentiškaspatirtisžmonių,gyvenančiųBal
tijos šalių pasieniuose. Autoriai kėlė klausimą, ar gyve
nimasšalia, tačiauskirtingosevalstybėsesuskirtingomis
kalbomis, religijomis suartina, ar nutolina, o ieškodami
atsakymo leidosi į kelionę Lietuvos ir Latvijos šalių pa
sieniuose. Jų kelionės rezultatas – vizualus pasakojimas
apieunikalųšaliųkaimynystėsreiškinį.Renginįmodera
vo etnologėdr.AuksėNoreikaitė.

Iš Šiaulių kilęs jaunosios kartos fotografas Paulius
Žižliauskas (ZIZ) pristatė 2021 m. vasarą pradėtą kurti
intriguojančiaipavadintąfotografijųseriją„Mamanesuži
nos“,kuriojedokumentuojamijaunųžmonių,kątikištrū
kusių iš tėvųkontrolės irpatiriančiųnevaržomos laisvės
potyrius, išgyvenimai sezoninio darbo metu. Fotografas,
dirbdamasvandenlenčiųparke irapsigyvenęsdaugiausia
suužsavejaunesniaisparkodarbuotojais,iššonostebiir
fiksuoja jų kasdienybę, kurioje susipina buitis, jaučiama
atsakomybė darbe ir kasdieniai nuotykiai, nerūpestingi
vakarėliai,pirmiejikartai.Pauliųkalbinoirjokūrybąana
lizavomenotyrininkėUgnėMarijaMakauskaitė.

Vilnietė fotografė Milda Vyšniauskaitė pristatė nuo
2016 m. plėtojamą vyrų portretų seriją „What makes a
man“.Milda savo kūriniais analizuoja šiuolaikinio vyriš
kumo sampratą, neigia visuomenėje vyraujančias kon
servatyvias nuostatas, trina įsigalėjusius vyro įvaizdžio
stereotipusirparodo,kadvyrasgalibūti trapus,švelnus,
sumakiažu,galipozuotinuogas,ovyriškumas,kaipirbet
kokskitastapatumas,nuolatkeičiasi.Anotautorės,vieno
dųkriterijųvyriškumui įvertinti irpamatuotinėra,o fo
tografijųherojamsjileidžiabūtipamatytiemstaip,kaipjie
patysnori. Fotografė išskirtinį dėmesį skiria LGBTQna
rių reprezentacijai, vyriškumo sampratą analizuojaqueer  
beidrag judėjimųkontekste.SuMildakalbėjosimenois
torikas ir fotografasKarolis Sabeckis.

Projekte savo kūrybos apžvalgą pateikė jaunos fo
tografės Olesia Saienko ir Olia Kowal iš Ukrainos. Abi
merginos–Klaipėdosfotografijosrezidencijosprogramos
dalyvės. IšLuckokilusiOlesiaSaienkokuriadokumenti
nę irkonceptualiąją fotografiją,kurioje reiškiasifikciniai
vaizdiniai, analizuojamos posttiesos reikšmės. Meninin

kė manipuliuoja vaizdu, tikslingai trikdo žiūrovo
žvilgsnį, nagrinėja objektyvumo ir autentiškumo
reikšmes.IšČernihivokilusifotografėOliaKowal– 
konceptualiosios fotografijos kūrėja. Menininkė
žavisi Charkivo konceptualiosios fotografijos mo
kykla ir jos kūrėjų, kurie sovietmečiu kūrė avan
gardinę, laisvą, cenzūrai nepaklususią fotografiją,
darbais. Olia drąsiai eksperimentuoja technikomis:
spalvina, plėšo, degina, kuria koliažus, fotomon
tažus, fotografuoja nuogą kūną. Jaunųjų fotogra
fiųdarbus analizavo ir jas kalbinomenotyrininkas
VirginijusKinčinaitis.

Projektą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros
taryba ir Šiauliųmiesto savivaldybė.

„JAU NO JO KŪ RĖ JO ETE RY JE“ – 
JAU NŲ JŲ FO TOG RA FŲ GA LE RI JA

AntrusmetusFotografijosmuzie
jujevykojaunųjųfotografųkūry
bąpristatantisrenginiųciklas
„Jaunojokūrėjoeteris“.Renginiai

skirtimažiaužinomųartikpradedančiųjų
fotografųsukurtomsserijomspristatyti
ireksponuoti.Projektasirjoidėja,gimusi
2021m.,šiemetbuvoplėtojamatoliauir
tapo„scena“,kuriojevisosšviesosnukry
poįjaunuosiusmenolaukodalyvius.
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Milda Vyšniauskaitė. Iš serijos „What makes a man“.
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„Kultūra yra plonytis sluoksnelis,  
kurį gali ir lietus nuplauti.“ 
Erichas Marija Remarkas
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Partneriai:

Rėmėjai:
– Esi kaunietis, Socialinių mokslų kolegi

joje studijavaikūrybą ir pramogų industriją,
penkeriusmetussavaitgaliusleidaiKASP,kuri
kinofilmus,odabarragaujiiržurnalisto,rek
lamoskūrėjoduonos.Kodėlimiesiįvairiausių
veiklų?

– Siekiu įgyti kuo daugiau patirčių.Dirbda
mas naujienų platformoje, noriu pažinti žurna
listinį darbą, išmokti imti interviu. Žurnalisti
kamoko viskuo domėtis, plėsti akiratį. Tai irgi
menas – viskuo domėtis. Kuo daugiau pasiimi
iš gyvenimo, tuo tampi universalesnis, nes su
pranti,kaskaipvyksta,kokieprocesaikąlemia.
KASP išmokau disciplinos, kurią galiu panau
doti filmavimo aikštelėje. Juk net kuriant vis
kasturibūtiatliekamalaiku.Menininkuinegali
duoti laisvės, veikla turi būti disciplinuota, tai
labai svarbu. Nors darai iš idėjos, tvarka aikš
telėje turi būti.

– Kinas tavo gyvenime užima pačią svar
biausiąvietą.Kodėl?

– Nuo vaikystės buvo labai įdomu, kas yra
kamera,koksapšvietimasyrageras,kaipatrodo
filmavimoaikštelė irpan.Būdamas17–18metų
ėjau filmuotis, vėliau ir pats pradėjau filmuo
ti. Kūriau trumpametražius filmukus, o dabar
jau dvejus metus statau ilgo metro filmą „Aš
ne viena“.

Jo žanras – mistinė drama. Noriu iš
kelti problemą: kodėl Lietuvoje nėra ku
riami mistiniai filmai? Kodėl filmai labai
retai kuriami miesteliuose? Amerikoje la
baipopuliarukurtimistinesdramasmies
teliuose,susietikažkokiąsiauboistorijąsu
vietove. Filmavimui pasirinkau savo vai
kystėsmiestelįUtenosrajone–Vyžuonas.
Ten,pasmočiutę,praleidauvasaras–nak
tį pažadintas galėčiau pasakyti, kur kokia
gatvelė, kur koks objektas. Kuriant filmą,
rašant scenarijų, šis žinojimas labai pra
vertė.

–Kinofilmokomanda–talentingiLietuvos
kinokūrėjai.Kaipjuossuradai?

– Pradžioje turėjau idėją, scenaristę, kuri su
tiko kartu rašyti scenarijų, ir visiškai neturėjau
pinigų,filmobiudžeto.Perseptynismėnesiuspa
rašėmescenarijų,ieškojauirkinokūrimokoman
dos. Filmuoti sutiko 25eriųmetų patirtį turintis
operatoriusMykolasAlekna.Jamitinpatikoidėja
filmuotimažamemiestelyje,nesvilniečiuiVilniu
je filmuoti buvo labai pabodę. Jis su visa įranga
iš idėjos atvykopagelbėti.

ĮpagalbąatėjoišVyžuonųkilusiKristinaKun
činaitė, kuri yra kol kas ilgiausiai rodomo lietu
viškoserialo„Nekviestameilė”režisierė.Antrasis
filmorežisieriusEvaldasLeskauskas–profesiona
lus aktorius, Kauno valstybinio muzikinio teatro

choroartistas,Socialiniųmokslųkolegijosvaidy
bos ir scenoskalbosdėstytojas.

–Filmasyraapiejaunusžmones.Kokieak
toriaikuriavaidmenis?

–Jauni.Daugelisprofesionalūs,betpagrindinį
vaidmenįatliekaneprofesionaliaktorė.Esudirbęs
su ja, ji turi savotišką braižą, nesigailiu: visi bu
vome sužavėti, ką išdarinėjo aikštelėje. Taip pat
vaidina Saulius Bagaliūnas – Kauno lėlių teatro
ir Kaunomažojo teatro aktorius, LNK televizijos
garsintojas.

–Kadafilmąišvystelevizijosžiūrovai?
– Planuojame, kad 2023iaisiais. Dabar ypač

dirbame tiesfilmogarsu– siekiamemaksimalios
kokybės. Studijoje kuriame filmo dubliažą su vi
saisaktoriais,visasgarsasnuopaukščiųčiulbėji
mo ikivėjodvelkimoperdarytas studijoje.Okur
dar muzika? Tai atima labai daug laiko. Svajoju
kuo greičiau filmą pabaigti, atvykti į kino salę,
rodyti jį žiūrovams ir stebėti reakcijas.

KI NO KŪ RĖ JUI DIS CIP LI NA – VIE NA SVAR BIAU SIŲ

Dumėnesius„Etaplius“redakcijojevaizdoirgarsorežisieriumidirbantis
kinokūrėjasNeivaldasBikelissakogyvenimebesistengiantispažinti
kuodaugiauprofesijų.TarnavęsKraštoapsaugossavanoriųpajėgose
(KASP),ragaujantisžurnalistoduonos,kuriantisvaizdosiužetus,27erių

vyraskitaismetaiskinožiūrovamspristatysLietuvojeitinretožanro–mistinės
dramos–ilgametražįfilmą„Ašneviena“.
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Vaiz do įra šą ga li te žiū rė ti 
po rta le Etap lius.lt.

Dianos Bakanaitės nuo traukos


