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APIE  MAU DY NIŲ  ŽA LĄ

AR  AR CHI TEK TŪ RA 
YRA  ME NAS?

VI SA DA  BUS  VIE ŠŲ 
PA SLAP ČIŲ  IR 
AT VI RŲ  DU RŲ“

 TAPIAU,   
ŠIRDIES 
ATPLĖŠIAU“

ŠIAU LIAI  GY VAI  ’22” 
PER FOR MAN SAS  –  
APIE  NE RI MĄ

EGZOTIŠKOJI 
HUNTO  SLONEMO 
VAIZDŲ  KARALYSTĖ
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Vita Žabarauskaitė
„Našlaičių žydėjimas Burbiškėse I“, 2016 m.



2 PORTRETAS

Pa kal bi no me pa ro dos or ga ni za to rius, 
meno ir kultūros žmones, kurie sutiko
pasidalyti įspūdžiais, kaip pažino Vitą ir
kokia ji išliks atmintyje: visada drąsiai
žingsniuojanti Šiaulių bulvaru, ryški, gy
vy bin ga ir be tar piš ka.

Bro nius Ru dys,  
Lie tu vos dai li nin kų są jun gos 

Šiau lių sky riaus va do vas
– Ko kie pir mie ji pri si mi ni mai iš ky

la, kai kal ba me apie Vi tą?
–Vitabuvopilnagaivališkoprado,ku

risveržėsiišjosnetikkūrybiniaispliūps
niais, bet ir kas die niais veiks mais, ne tgi 
verslumu. Ji ne tik tapė aliejiniais, akri
liniais ar akvareliniais dažais, bet ir piešė
tušu, rašė eilėraščius, juos iliustravo. Tuo
patmetuorganizavosavokūriniųparodas
įvairiose kultūros įstaigose. Su savotišku
pasididžiavimuVitakruopščiaijasregistra
vo–surengėperdušimtus.Beveikkasmet
didesnęarmažesnęsavokūriniųkolekciją
atidarydavo irŠiauliųLieporiųmikrorajo
no žiūrovams. Vitos tapyba pagyvindavo
kasmetes Šiaulių dailininkų parodas, ku
riomsjipateikdavoištisusnaujųdarbųcik
lus, se ri jas.

– Da bar esa te Šiau lių dai li nin kų 
or ga ni za ci jos va do vas, koor di nuo ja
te Lie tu vos dai li nin kų są jun gos Šiau lių 
sky riaus ga le ri jos „S_IN“ veik lą. Kaip 
sky rius yra su pla na vęs pa mi nė ti Vi tos 
Ža ba raus kai tės me ti nes?

– Vitos pasigendame. Prieš metus,
liepos mėnesį, ji netikėtai mus paliko.
Nusprendėme ją prisiminti savo galeri
joje surengdami darbų parodą „Tapiau,
širdies atplėšiau... V. Žabarauskaitės ta
pyba“.Parengtąprojektą išdalies finan
savoŠiauliųmiestosavivaldybė,dartiki
mėsparamosišrėmėjųarkolekcionierių.
Organizaciniai keblumai buvo susiję su
teisiniais turtinio paveldėjimo klausi
mais,kuriebuvo išspręsti tikpriešporą
mėnesių.

Parodoje stengsimėspateikti labiausiai
charakteringus ir Vitos kūrybos dinamiš
kumą bei įvairovę atliepiančius darbus iš
keliųciklų.

– Kul tū ros mi nis te ri ja dai li nin kei 
bu vo su tei ku si me no kū rė jo sta tu są, ji 
bu vo Lie tu vos dai li nin kų są jun gos na
rė. Ką tai reiš kia me ni nin kui? Kuo tai 
svar bu?

– Vita į LDS buvo priimta 1995 m.,
tais pačiais metais jai buvo suteiktas
meno kūrėjo statusas. Statuso įgijimas
kiek vie nam me ni nin kui svar bus, nes tai 
suteikia jam tam tikras socialines ga
rantijas. Menininkui išėjus iš samdomo
darbo ir užsiimant tik kūrybine veikla,
skaičiuojamasdarbostažaspensijaigau
ti,jisturiteisęvienąkartąmetuosegauti
kūrybinėsprastovosišmoką,jeinegauna
pajamų iš savo kūrybos. Jam garantuo
jamosmedicininės paslaugos, nemokant
užsveikatosdraudimą.Vita,pastaraisiais
metais turėdama sveikatos problemų,
statuso galimybėmis nesinaudojo turbūt
todėl,kadpragyventivieniškūrybosne
galėjo.

– Jums Vi tą te ko pa ži no ti ir kaip pe
da go gę. Ko kie pri si mi ni mai apie šią jos 
pro fe si nę kryp tį iš li ko?

–SuVitadailėspedagogais tekokartu
dirbtidabartinėjeGegužiųprogimnazijoje,
kuriojemokiniusugdėmepagalsustiprintą
dailėsprogramą. Jaiypačsekėsi įgrafikos
irtapybospamokoseįdalykoplastiniusuž
davinius, atlikimo technologijas integruo
ti dailės istoriją. Kūrybinių plenerų metu
mokiniųbūryjeVitątekdavoišvystinetik
mokyklos mikrorajone, bet ir netikėčiau
siosemiestoarpriemiesčiovietose.Kolegė
buvo dinamiška, nelinkusi į smulkmenas
arkonfiktus.Paklaususbuvusiųmokyklos
mokinių,kurisdailėspedagogasjumsbuvo
įsimintiniausias, daugelis pasakytų – Vita
Žabarauskaitė.

Sil vi ja Ba ra naus kie nė,  
Šiau lių Ge gu žių  

pro gim na zi jos di rek to rė
– Kaip pa ži no te Vi tą Ža ba raus kai tę?
– Su a. a. Vita susipažinau Gegužių

mokykloje 1998m., kur po studijų atvy
kau dirbti. Per 23ejus bendravimo mo
kyklojeirnetikmetusjądalinaipažinau– 
ikigalopažintiVitosgelmębuvoneįma
no ma.

– Ko kie jū sų pa ste bė ji mai, min tys 
apie Vi tą, kaip pe da go gę?

– Vita buvo labai originali, sunkokai
prii man ti rei ka la vi mus, nor mas, tai syk les. 
Jinuolat išeidavoišrėmųirmus,kolegas,
išjųišvesdavo.Negalėjopakęstipaviršuti
niškumo,šablonų,klišių.Vitasugebėjosa
veišsaugotikaipdailininkę–jąvisųpirma
priimdavome kaip menininkę, tik paskui
kaip pedagogę. Jei užsimiršdavome, ji ge
bėdavonetiesiogiaiapie taipriminti.Vita,
manoakimis,buvokatė,akylaisaugantisa
vospalvotąirkitoniškąpasaulį.

VaikamsVitaįsimindavokaipegzotiš
kiausiairišskirtiniausiaišvisųmokytojų.
Irnetikdėlsavitougdymostiliaus,tapy
bos technikos, darbo metodų, bet ir dėl
savo ugninių plaukų, išdidžios neskubios
eisenos,bendravimostiliaus.IšVitosbuvo
galima tikėtis įvairių netikėtų, originalių
dalykų.

– Sa ko, kad me ni nin kas pa kei čia ap
lin ką. Kaip Vi tos bu vi mas pa kei tė mo
kyk lą?

–Džiugu,kadprogimnazijojelikodaug
Vitos ženklų: be jos šilumos, kitokio po
žiūrio į pasaulį, dėmesio žmogaus vidinei
būsenai,likoG.Bagdonavičiuiskirtaparo
da, paveikslai lietuvių pasakoms, koliažai

iš plenerų. KadangiGegužiųmokykla ge
gužės 13ąją švenčia savo vardadienį (nes
anksčiaubuvomiesto13ojimokykla),Vita
sutikosukurtideivėsMildos,kuriosdiena
taip pat yra gegužės 13oji, atvaizdą, pa
veikslųciklą.DeivęMildą jinutapė irant
mokyklossienos„Menosodo“alėjoje.Pas
kutinis Vitos paveikslų ciklo ir parodos
pa va di ni mas skam ba la bai sim bo liš kai – 
„Šviesostėkmė“.

– Vie nas iš Vi tos po mė gių – poe zi ja. 
Pa ti esa te li te ra tė – ar ga li te pa si da ly ti 
įžval go mis apie Vi tos ra šy ti nę kū ry bą?

– Kalbėti apie Vitos poeziją galėčiau
mažiausiai.Jinebuvoišleidusijokiossavo
eiliųrinktinės,eilėraščiusarjųištraukas
girdėdavomtik jospačiosskaitomusgy
vai.Žinau,kadpagaljoseilesyrasukurta
dainų (kuoVita labai didžiavosi). Iš gir
dėtųgyvaibeipojosmirtiespasirodžiu
sių spaudoje eilėraščių susidarė įspūdis,
jog ji rašė labaipanašiai, kaip ir tapė,– 
ryškiai, sodriai irmistiškai.Mintys eilė
sepersipynusios,panašiosįjospaveikslų
potėpius.

Jei ką Vita kūrė (paveikslus, eiles, pa
mokas,santykius),taitiksumeileirdarsu
kažkokiugiluminiu žinojimu,kad josnie
kasnegebėsatkartoti.

Liepos8d.,penktadienį,17val.Lietuvosdailininkųsąjungos
Šiauliųskyriausgalerijoje„S_IN“,minintVitosŽabarauskaitės
mirtiesmetines,busatidarytamenininkėspersonalinėparo
da„Tapiau,širdiesatplėšiau...V.Žabarauskaitėstapyba“.

„TA PIAU, ŠIR DIES
AT PLĖ ŠIAU“

Šiaulių dailės galerijos archyvo nuotr.

Vita Žabarauskaitė
„Barbora Žagarietė I, II, III, IV“, 2015 m.
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Ode ta Stri pi nie nė,  
Šiau lių „Auš ros“ mu zie jaus  
di rek to riaus pa va duo to ja,  

vyr. fon dų sau go to ja
– Ar te ko as me niš kai pa ži no ti Vi tą 

Ža ba raus kai tę? Kaip ją pri si me na te – 
kaip kū rė ją, žmo gų, pe da go gę?

– Vitos asmeniškai nepažinojau – tik
tiek,kieksusitikdavomeparodose,kultūros
renginiuose.Vitabuvoryškiasmenybė,kū
rybinga,energinga,visadaturėjosavonuo
monę,daugkeliavo.

– Vi ta bu vo įsi ren gu si dirb tu vę „Šiau
lių kraš to“ re dak ci jo je, o po jos išė ji mo 
Šiau lių „Auš ros“ mu zie jaus bu vo pa pra
šy ta in ven to ri zuo ti dar bus. Ar ga li te pa
pa sa ko ti apie pro ce są? Koks tų dar bų 
li ki mas?

–Muziejusbuvopaprašytas inventori
zuotiVitoskūrinius,esančius„Šiauliųkraš
to“redakcijospatalpose,buvusiojedirbtu
vėje.Muziejausdarbuotojaisudarėkūrinių
sąrašus, juosaprašė (pavadinimas, sukūri
mo data, technika, išmatavimai). Kūrinių
buvosurašytaapiedušimtus.Sąrašasper
duotas„Šiauliųkrašto“darbuotojams.Deja,
bettolesniokūriniųlikimomesnežinome,
su mu zie ju mi dau giau ne bu vo su si siek ta. 
Daugiausiabuvotapybosdarbų,atliktųak
ri lu ir alie ji ne pa ste le.

– Vi tos kū ri niuo se daug et no kul tū
ros, pa sa kų mo ty vų. Mu zie jaus vir tua
lio je ga le ri jo je priei na mi jos pa sta rų jų 
me tų kū ri niai, ku riuo se dau giau abs 

t rak ci jos. Kaip at si rin ko te eks po nuo ti 
bū tent tuos dar bus?

–Galerijoskūrimomintisbuvoprista
tyti menininkų pastarųjų metų kūrinius.
Mes kreipėmės į kūrėjus, prašydami pa
tiems iš rink ti sa vo dar bus ir skait me ni nius 
jųvaizduspateiktimuziejui.TaipačiosVi
tosidėjatuoskūriniusparodytivirtualioje
ga le ri jo je.

Vir gi ni jus Kin či nai tis,  
me no ty ri nin kas, Šiau lių dai lės 

ga le ri jos di rek to rės  
pa va duo to jas

– Vi ta Ža ba raus kai tė Šiau lių dai lės 
ga le ri jo je bu vo daž na lan ky to ja. Ko kie 
jū sų pri si mi ni mai apie ją?

–Vitavisadaįparodųatidarymusatei
davo pirma, įdėmiai peržiūrėdavo naują
ekspozicijąirpotoįsikurdavopirmoaukš
to galerijos foje. Tai buvo išskirtinis jos
bruožas.Kartaisnetnutūpdavokasininkės
vietoje! Todėl ji pirmoji pasitikdavo į ati
darymąbesirenkančiussvečius,iškartosu
jaisrasdavobendrąkalbą.Jausuvynotau
repirmaprieidavoirprieparodosautorių,
drąsiai juos kalbindavo, klausinėdavo ją
dominančių detalių. Atidarymo šurmuliui
išsisklaidžius, Vitą dar kurį laiką galima
buvomatytipėsčiųjųbulvare,niekurlabai
neskubančią.

– Vi ta yra su ren gu si per šim tą pa ro
dų. Ar ga lė tu mė te iš skir ti pa grin di nius 

jos kū ry bos bruo žus, te mas, jų kis mą?
– Vitos kūryba plėtojosi nuo etnogra

finių, mitologinių, pasakiškų motyvų iki
grynosabstrakcijosplokštumų.Jivienodai
puikiai valdė piešinį ir spalvas, nes buvo
labai produktyvi, daug valandų praleisda
vostudijoje,kurkūriniųdaugėjo,ovietos
kūrybai vismažėjo.

– Kaip me no ty ri nin kas – kuo žiū
ro vams tu ri bū ti reikš min ga Vi tos Ža
ba raus kai tės kū ry ba? Ką jo je ga li me 
at ras ti sa vi to?

– Savičiausi Vitos abstrakčios tapybos
ciklai,kuriuosegalimalabaiaštriaipajusti
jos kuriamą beribiškumą.Didelio formato
drobės, marginamos geometrinėmis nu
bėgančių dažų linijomis, kuria muzikalų
spalvų,potėpių serijiškumą,kuriamenėra
nei pradžios, nei pabaigos. Tokios drobės
vėliau jungiamos viena su kita, kuriamos
didelės spalvinės plokštumos, tačiau jos
nuaustos iš siaurų, smulkių, dažniausiai
vertikalių potėpių raštų. Tai dviguba op
tika: iš arti gali mėgautis potėpių ažūru,
iš tolimataididelioužmojo abstrakčią ta
pybą. Neatsitiktinai per metines Šiaulių
miesto menininkų parodas monumenta
liems Vitos tapybos ciklams vis pritrūk
davo vietos, todėl būdavo eksponuojama
tikdalis jospateiktųkūrinių.

– Kiek vie no kū rė jo gy ve ni mas lai
kui bė gant apau ga mi tais, pa sa ko ji
mais. Ar ga li te pa ban dy ti nu spė ti, kaip 

Vi ta bus pri si
me na ma atei
ties kar tų? Koks 
bus pa sa ko ji mas 
apie šią ryš kią 
as me ny bę?

– Nė vienas
miesto meninin
kas ne bu vo taip 
matomas kaip Vi
ta. Pir miau sia, ji 
la bai daug lai ko 
praleisdavo pės
čiųjų bulvare – ji
buvo skubančių,
lekiančių, nuolat
užimtų ir stre
suojančių žmonių
priešingybė, gy
venimo stebėtoja.
Antra, Vita buvo
labai ryški asme

nybėsavoišoreirapranga:raudonipalaidi
plaukai,įvairūsaksesuarai,dekoruotospa
laidinėsirilgisijonai,ironiškasžvilgsnisir
skardus juokas, gilūs atodūsiai ir visiškas
betarpiškumas–Vitosasmenybėsspalvos,
to kios pa ts ryš kios kaip jos ryš kias pal viai 
kūriniai, kurie dažnai bendrose parodose
nustelbdavo subalansuotąkolegųkūrybą.

Er nes ta Šim kie nė,  
Šiau lių dai lės ga le ri jos  

di rek to rė
(TekstasrengtasŠiaulių„Aušros“muzie

jaus vir tua liai ga le ri jai)

–VitaŽabarauskaitė–ryški,matoma,
su niekuo nesupainiojama asmenybė. To
kia ir jos ta py ba – eksp re sy vi, spal vin ga, 
pulsuojanti irmuzikali.Tai tapyba,kuriai
būdingasirtamtikrasgrafiškumoirdeko
ratyvumo faktorius.Autorė labaiproduk
ty vi ir ak ty vi, yra su ren gu si be ga lo daug 
parodų.Kaipirdaugeliuimenininkų,Vitai
būdingas kūrybinis pokytis: ankstesnių
etapųtapybą,įsodrintąliaudiespasakųsiu
žetų,etnografiniųiristoriniųmotyvų,mitų
ir jųvariacijų,keitėabstrakčios ritmiškos
kompozicijos.Literatūriniai,siužetiniaipa
veikslųpasakojimaiperaugoįmeditatyvias
tapybosdrobes.Meditacijajoskūriniuose– 
kaip pasidavimas spalvos, potėpio proce
sualumui ir nepabaigiamumui. Kas kelia
daugiaumalonumoirpasitenkinimo–ėji
mas į tikslą ar pats tikslas? Šiuo atveju
akivaizdusmėgavimasistapybosveiksmu.
Rezultatas– tikviso toatspindys.Dažnai
autorėkuriadarbųciklus, tarsinesutalpi
nasavokūrybinėsenergijosįvienądrobės
plokštumą.Ciklainesibaigiatikdrobėsap
ribotuplotu–nesunkiaigalinumanyti jų
išsitęsimątiekvertikaliomis,tiekhorizon
taliomiskryptimis.EtnopasakiškoseVitos
kompozicijose siužetai ateina iš betarpiš
ko santykio su liaudies kūryba, šiltos as
meniškospajautos ir interpretacijos,kuri,
išsiliejusi unikaliais ir drąsiais potėpiais,
virsta autentiškumeniniu braižu. Ritmiš
kumas,spalvingumasirekspresijaau
torėsdarbuoseyraesminiaivardikliai,
nesvarbu,artaibūtųfigūrinės,arabs 
trakčios kompozicijos. Abstrakcijose
neretaigalipajusti iroptiškumomo
tyvų, kai tekantys, kontrastingi, pa
sikartojantys nubėgimai ir potėpiai,
klodamiesi vienas ant kito, ima dir
ginti vyzdį ir nugramzdina margoje
trimatėjespalvųirtekstūrųvisatoje.
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Vita Žabarauskaitė
„Optimizmo anatomija I, II“, 1962–2019 m.

Vita Žabarauskaitė
„Našlaičių žydėjimas Burbiškėse II, III, IV“, 2016 m.
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Išpirmožvilgsniopaprastas,netprimi
tyvuskiškio,drugelioarpapūgosmotyvas
Slonemokūriniuosetampatarsigalimybių
studija,kaip įmanomavieną ir tąpatįob
jektą vis iš naujo išrasti nesibaigiančioje
jo versijų neįmanomybėje, kaip potėpis,
spalva, linija ir kompozicija vienu metu
gali būti ir tokia pati, ir visiškai skirtin
gabeiunikali.Slonemokūriniai–puikios
irikoniškosiliustracijosapiekompozicijos
bei kūriniomeninės raiškos elementų pa
sirinkimo svarbą. Jie labai ryškiai parodo,
kokie svarbūs spalviniai santykiai, linijų
irdėmių išdėstymas, irpatvirtina,kad tas
patsobjektas–tainetaspatskūrinys. Jis
žaidžiaspalvomisbeitekstūromisirsuku
ria emocijųprisodrintusvaizdinius.

Derėtų užsiminti ir apie gamtos ob
jektų simboliką, nusistovėjusią dailės

ikonografijoje. Kiškis meno kūriniuose
paprastai simbolizuoja vaisingumą, geis
mą, juslinius malonumus, mitologijoje
dažnai siejamas su Venera. Tad Slone
mas pasikartojančiu kiškio vaizdiniu tar
si pabrėžia šią reikšmę. Menininko kū
riniuose nuolat vaizduojamas paukščio
mo ty vas pa pras tai ta pa ti na mas su sie la, 
oro stichija, laisvės pojūtis taip pat tam
pa labai akivaizdus. Drugelis yra sielos,
atgimimo, metamorfozės, o papūga – 
nepaliaujamočiauškėjimo, skaistumo,ne
kaltybės simbolis. Papūgos gebėjimas pa
kartoti žmogaus kalbą yra ir tam tikra
pasaulio ir žmonijos įvairovės metafora
Slonemokūriniuose.Menininkuisimboliz
mas nėra svarbiausias, tačiau jo vaizduo
jami objektai vis dėlto neša pasąmoninę
pozityvios emocijos žinią.

Mėgstamiausi menininko motyvai kar
tojami lyg tapetų raštai, ornamentai, de
ko ra ty vi niai ele men tai, bet tai tik pir ma ir 
apgaulinga iliuzija. Slonemo kūriniai labai
ritmiški, o tai tiesioginė sąsaja sumuzika.
Jisrikiuojapaukščiustarsinataspenklinėje
irtojesistemingoje,bettuopatmetueksp
resyviojeerdvėjetarsigaligirdėtiegzotišką
ir laisvą paukščių čiauškėjimą ar drugelių
sparnųvirpėjimą.Antravertus,linijos,geo
metrinės formos sukuria ir tam tikrą nar
velio,uždarumo,struktūriškumopojūtį.Po
išoriniu apvalkalu neretai slypi nepažintas
ir ryškus vidinis žmogaus pasaulis, beto
ninėse didmiesčių džiunglėse kunkuliuoja
skirtingosįvairiaspalvėskultūrosiržmonės,
todėlSlonemokūriniai,visųpirmakurian
tys paprastumo ir tiesmukumo įspūdį, iš
tiesų atveria gerokai gilesnių patirčių: imi
abejoti,kuriojenarveliogrotųpusėjeesi...

Paukščiai yra dažniausia ir mėgsta
miausia Slonemo tema. Tai jo mūzos ir
įkvėpėjai.Jisyranutapęstūkstančiusįvai
riausių rūšių, spalvų irdydžiųpaukščių– 
nuo vaivorykštinių kikilių iki tukanų bei
povų. Sodrios, grynos, spalvomis ir potė
piais trykštančios drobės, kuriose gyvena
plunksnuotosbūtybės,puošiairpuošėsie
nas nuo Maskvos modernaus meno mu
zie jaus iki nu griau to Pa sau lio pre ky bos 

centro. Užburianti marga gyvūnijos kara
lystė nėra atsitiktinumas – Slonemas ku
riapaukščiusnetikpasitelkdamaslaisvąir
nežabotąvaizduotę,betir išnatūros:savo
dirbtuvėsejislaikogalybęegzotiškųpaukš
čių,vienumetujųpaprastaiturinuo30iki
100.Menininkasgelbstisparnuočiusišgy
vūnųprieglaudų, juosgydo, rūpinasi, kad
vėliaugalėtų savo žavėjimąsi išreikšti po
tėpiais,sodriomisspalvomisirnukeltižiū
rovąįvisaikitą–paralelinęiregzotišką– 
karalystę. Šiųmagiškų pasaulių yra užgi
mę ir per kai kurias menininko kelionių
bei darbo patirtis pietų šalyse – ryškias
palviai kūriniai tampa tam tikra gaivališ
kaoponuojančiajėgašaltaiirnegyvaidid
miesčiųarchitektūrai irbetonogrindiniui.

Pasikartojimomotyvassustiprinapovei
kiomechanizmą. Kiekvienas sumalonumu
galime daugybę kartų žiūrėti į mus įkve
piančiusreginius.Norimevisį juospanirti.
Norssaulėlydistaspats,jisniekadanebūna
mums toks pat, nes kiekvieną dieną būna
me kiti. Objektų pasikartojimas primena ir
maldą, tam tikrą garbinimą. Kartojimas ir
tiražavimas, būdingi popartui, ryškiai at
skleidžia,kadkasdienybėirsusidedaištam
tikrųpasikartojančiųritualų,daiktų,įpročių.

EGZOTIŠKOJI 
HUNTO SLONEMO 
VAIZDŲ KARALYSTĖ Edvardo Tamošiūno nuotr.

 Nukelta į 5 p.

AmerikiečiųmenininkasHuntasSlonemas–ryškus,
unikalus,pasaulyjepripažintasirapdovanojimųpelnęs
neoekspresionistinėstapyboskūrėjas,skulptorius,grafi
kas,kolekcionierius.Slonemomeninėkarjeraprasidėjo

20a.aštuntojodešimtmečiopabaigojeNiujorke,odabarjodarbų
yradaugiauneišimtežinomiausiųpasauliogalerijųirmuziejų
(tarpkurių–SolomonoR.GugenheimoirMetropolitenomeno
muziejai)beiprivačiosekolekcijose.

– Manau, tikriems architektams, savo profesi
jos riteriams, architektūra yra begalinė kūryba ir
tikrų tikriausiasmenas,nes turiestetinędimensiją
ir socialinį užsakymą– funkcinę programą.Be to,
architektūra yramaterialusmenas ir turi ilgalaikį
poveikį aplinkai bei žmogui.

Būtiarchitektureiškianetikprojektuotipasta
tą, galvoti apie medžiagas ir kompozicijas, bet ir
atliktipaslaugąklientui,vykdytijonorus,derintis
prie kaštų. Dalis nori jaukios šeimos židinio vie
telės, kurioje vaikai turėtų net sodo namelį, kita
pusė trokšta patalpų verslams, kurie užtikrintų
saugų finansinį gyvenimą ir turėtų kuo mažiau
nuostolių.

Kadangi klientų norai skirtingi, kinta ir archi
tektūra. Esant daug skirtingų interesų grupių, vi
suomet reikia rasti optimaliausią sprendimą, kurį
koreguojabendraskontekstas, aplinka, įvairūs rei
kalavimai, įstatymai, kliento norai bei užgaidos.
Architektūra atspindi laikmečio aktualijas, stilių,
prieinamasmedžiagas ir technologijas bei kintantį
socialinį užsakymą.

Architektūra yra svarbi ne tik žmogui, bet ir
miestui: būtent ji kuria, puoselėja ir tobulina jo
įvaizdį. Miestas nėra tik pastatų visuma, svarbus
yra ir statinių santykis su gamta. Sunkiausia šių
dienųužduotis–sukurti tvarų irgamtosgrožįpa
brėžiantį pastatą. Autentiški pastatai kuria ne tik
miesto įvaizdį,bet irnuotaiką.Dažnaipastataipa
skęsta kasdienybės liūne – tai nutinka ne tik pa
prastų žmonių, bet ir architektųmintyse.Kūrinys,
kuriuo taip žavimasi, laikuibėgantdingstanaujie
nųskiltyjeiryrapamirštamas.Labiaupažengusiose
šalysekokybiškaarchitektūradažniaupastebimair
vertinama, nes ten žmonės yra laimingesni, jiems

svarbu ne tik patenkinti kasdienę buitį, bet ir
pažintimeną.

PoNepriklausomybėsatgavimoLietuvojear
chitektūriniaitroškimaipadidėjo,žmonėspradė
jo svajoti, vykti į kitas šalis, kaupti idėjas, jie
tapo laisvireikštisavonorus.Architektaigalėjo
naudotiplatesnįsprendimųasortimentąbeiįgy
ven din ti tuo lai ku po pu lia rias po stmo der niz mo 
idėjas.Tai suteikėviltį,kad lietuviaipradėjo la
biauvertintiestetikąneipastatofunkcionalumą.

Deja,XXIamžiuje retamžmogui rūpi seno
sios architektūros vertybės ir subtilybės, dau
gelis nori patenkinti tik būtiniausius poreikius,
sunaikinti ir pastatyti iš naujo. Toks naujumo
siekis skatina nuolat priminti apie architektū
ros vertybes. Tai yra vis dažnesnė architektų
kova – išsaugoti istorinius reljefus ar praeities
istorijosženklus,įtikintiklientąrenovuoti,one
sugriauti.Taiypačaktualu,kalbant apie tarpu
kario ar sovietinių laikų paveldą, kuris vis dar
yraderamaineįvertintasirvisdažniaususiduria
su griovimo ar prastos renovacijos grėsmėmis.
Juk mes su visa mus supančia aplinka esame
is to ri jos da lis.

Ne visada pastato grožis ar žinomumas pri
klauso nuo grandiozinių architektūrinių spren
dimų – paprastas pastatas gali būti neįtikėtinai
jaukus. Svarbu gerai pažinti medžiagas, mokėti
į jas pažvelgti naujai, kitu kampu, ir visumoje
tai tam pa ypa tin ga.

Paprastumas žavi. Kiekvienas pastatas turi
savo istoriją – ji gali būti neilga ar net amžių
senumo. Šiauliuose greta negausiai išlikusių is
toriniųpastatųyrairatspindinčiųtarpukariobei
sovietiniomodernizmo ar postmodernizmo idė
jas,prokuriuosdažnas tikras šiaulietis,nežino
da mas is to ri jos, tie siog praei na be veik kas dien.

AR AR CHI TEK TŪ RA YRA ME NAS?

Organizatorių nuotr.

 „Architektūrosfondas“pristatoprojektą„Pastataikalba“–atvirosarchi
tektūrossavaitgaliusmažesniuoseLietuvosmiestuose.

Da lius PU ZI NAS, ar chi tek tas:
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Slonemo kūryboje galima atrasti pa
ralelių ir su modernizmo tėvu laikomu
Poliu Sezanu, kuris nepailsdamas tapė
tuos pačius obuolius ir kaskart juos pa
matydavo nauju rakursu, ir su fovizmo
pradininku Anri Matisu, kuris emocio
naliuskūriniustapėnevaržydamaslaisvo
požiūrio į spalvas ir formas, o galiausiai
iškeitė teptuką į žirkles – Slonemo triu
šiukų ausytės turi tam tikrą rezonansą
suMatisokarpiniais.Kaikuriosužuomi
nos veda ir į Džefo Kunso kūrybą, kai
vaikiškasbalioninio šunyčioar triušiuko
mo ty vas virs ta di de liu šiuo lai ki nio me no 
reiš ki niu.

NeabejotinaSlonemotapomųvaizdinių
paralelė ir su Endžio Varholo, ryškiausio
amerikiečių poparto kūrėjo, darbais, kur
paprasta sriubos skardinė ir Merlinos
Monro portretai tapo vienais žinomiau
sių kūrinių meno istorijoje. Šioje vietoje
galima padaryti labai gražų posūkį. Kaip
pasakoja pats menininkas, Monro ant sa
vo stalo laikė savo motinos ir JAV prezi
dento Abraomo Linkolno nuotraukas. Ji
pasakė: „Aš tikrai nežinau, kas yramano
tėvas, todėl tai taip pat gali būti Abrao
mas Linkolnas.“ Slonemas tapo Linkolno
portretųversijas ir taipyraužmezgęstam
tikrąmetafizinįdialogąsuEndžiu,Merlina
irAbraomu.

Kiškiai, drugeliai ir paukščiai Slonemo
kūryboje yra svarbūs laisvės simboliai ir
vardikliai. Slonemas tarsi kviečia žiūrovą
ramiai meditacijos, darnos, išsigryninimo
ir ramybės akimirkai į savo Edeno sodus,
nes pasaulis su savo konfiktais ir pro
blematika tarsi nieko gero nebepasiūlo.
Triušiuko ausytės ramina, o kuo jų dau
giau, tuo ir ramybė didesnė. Beje, triušis
ar kiškis irgi nėra atsitiktinis personažas
Slonemokūryboje–menininkasyragimęs
Kiškiometaispagalkinųhoroskopą.Derė
tų paminėti, kad jis 1978 m. yra sukūręs
freską „FanDancingwith theBirds“Niu
jorkoPasaulioprekyboscentrui,kuri,deja,
per 2001ųjų rugsėjo 11osios ataką buvo
sunaikinta kartu su visu prekybos centru
irkitaisteneksponuotaisįvairiųmeninin
kųkūriniais.

Didžiulis paradoksas yra tai, kad kuo
ilgiau žiūri ir giliniesi į Slonemo gyvūnų
karalystę, tuo labiau ji užburia ir
įtraukia. Jautiesi apsėstas, ko gero,
taippat,kaipirmenininkasyrauž
valdytas kerinčio ir nepakartojamo
sparnuočiųirkitųgyvūnųpasaulio.
HuntoSlonemokūrybayraspalvos
galimybės,potėpioekspresijairpa
sikartojimas,kaippagarbosiržave
sioženklasžmonijosirgamtosįvai
ro vei, mant ra pa sau lio dar nai.

Neei li nis įvy kis Šiau lių kul tū ri nia me gy ve ni me – Ser ge’o So rok ko ga
le ri jos San Fran sis ke ini cia ty va Chai mo Fren ke lio vi lo je eks po nuo ja ma 
pa ro da „Spal vo tas Hun to Slo ne mo pa sau lis“. Šiuo lai ki nio JAV dai li nin ko  
H. Slo ne mo kū ry ba Lie tu vo je pri sta to ma pir mą kar tą. „Auš ros“ mu zie jų 
ga le ri nin kas S. So rok ko pa si rin ko dėl ga li my bės H. Slo ne mo kū ry bą eks
po nuo ti ne tik Chai mo Fren ke lio vi los pa ro dų sa lė se, bet ir įkom po nuo ti 
į vi los eks po zi ci ją, at spin din čią dva rų kul tū rą Lie tu vo je. Toks šiuo lai ki nio 
me no pa tei ki mas pro vo kuo ja ir int ri guo ja nau jų po ty rių iš troš ku sį lan ky
to ją. Ryš kūs, eksp re sy vūs dai li nin ko dar bai, sa vi tas jų sti lius pa trau kia 
dė me sį, su ža di na emo ci jas ir ne pa lie ka abe jin gų. Kū ri niai ku pi ni ener
gi jos, ku ri tu ri ga lios su stab dy ti sku ban tį žiū ro vą ir įtrauk ti jį į uni ka lų 
dai li nin ko pa sau lį.

Iš leis tas pa ro dos ka ta lo gas. Pa ro dą Chai mo Fren
ke lio vi lo je ga li ma ap lan ky ti iki lie pos 3 d.
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Edvardo Tamošiūno nuotraukos

Hun tas Slo ne mas yra vie nas iš pen kių pa sau lio dai
li nin kų, į ku rių kū ry bą šiuo me tu re ko men duo ja ma 
in ves tuo ti (https://moneymade.io/learn/article/best
ar tiststoin vestinnow).
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Robert Pastryk, Pixabay.com nuotr.

Niurzg lie ji sa vip la kos jau ga li rau tis plau kus: kaip gi 
kitaip – mes barbarų barbarai, atsilikę laukiniai! Tačiau
akylesnis skaitytojas iškart demaskuojančiai sušuktų:
„Nesąmonė!“, ir tartųsi pasakų sekėją pagavęs už rankos
kaipromanoneskaičiusįmokinuką:visameromanoteks
te pribarstyta tokia daugybė nuorodų į prausimąsi, kad
nejučiakyla įspūdis, jog lietuviai prausėsi rytąvakarą ir
kūnohigiena rūpinosi labiaunei sielosar liežuviošvara.

Visi „Silva rerum“veikėjai prausiasi: vienuolės žiemą
prasidaužo ledąprausimosidubenyje,bajorųvaikai išlei
džiami žaisti tik išprausti ir aprengti švariais drabužiais,
JonasKirdėjusBirontasprausiasinetikrytą,betirdieną,
grįžęs iš miesto, prausiasi paprasti žmonės, o nelaimin
gasisUršulę įsimylėjęs Jonelis į savonekilmingusnamus
atsinešatėvosupeiktąpaprotįdarirvakaraispriešmiegą
praustis. Bent kas savaitę žmonės užsiima ir rimtesnė
mismaudynėmis.Okurdar įspūdingasnuogosElžbietos
maudymasis ežere vidurnaktį? Juoda ant balto parašyta:
lietuviaimėgo vandenį.Kuo jie būtųneįtikę „Raudonke
puraitės“ autoriui, išlepintam prancūzųmiesčioniui? Gal
prancūzai prausėsi triskart perdieną?

Anaiptol! Prancūzai išvisnesiprausė!
Suhigienairkūnoskleidžiamaiskvapais,kaipišsiaiš

kino tyrinėtojai, tais laikais buvo visai prasti, vertinant

mūsų akimis, reikalai.
Šiuolaikiniam žmogui il
gai ten ištverti nepadė
tų net gausiai naudoti
kve pa lai. Ne pai sant to, 
1688 m. Š. Pero aiškino,
kad visų dievinamai an
tikinei kultūrai garbės
ne da ro ir jos pro ti niais 
sugebėjimais verčia abe
joti...maudymuisi skirtos
pirtys. Prancūzams niekas nesukliudytų prisistatyti di
džiuliųpirčių, išdidžiai sakė rašytojas, tačiau jų „turimų
baltinių švarumas ir gausa, kuri išvaduoja nuo nepake
liamos prievolės nuolat praustis, yra vertesni už visas
pasauliopirtis“.Maudytisupėjedėlpramogosargrūdini
mosiprancūzaimėgo,net irpasakoje„Batuotaskatinas“
yra užuomina į tokias pramogas, tačiau maudynės dėl
higienos jų neviliojo. Jau XVI a. sunyko iš viduramžių
paveldėta tradicija praustis viešosiose pirtyse.

Civilizuotieuropiečiai,netirturėdamisąlygasiržino
damiapiemaudyniųkultūrąantikoje irRytuose,nuovi
duramžiųikiXIXa.pirmosiospusėsnesiprausėdėldvie
jųpagrindiniųpriežasčių.Pirmiausia,jieišsiaiškinovieną
svarbųdalyką,kurionežinojosenovėsgraikaiirromėnai:
net ir1824m.enciklopedinisE.M.Kurtenožodynasdar
skelbė,kadvanduoyražmoguipriešiška, įkūnąperodą
prasiskverbiantiirjįišvidausardantinuodingamedžiaga,
ku rios rei kia veng ti.

KūnosociologijostyrinėtojasŽ.Vigarelopriminėįdo
mųatvejį,kaiatsiskyręsnuopasaulioO.deBalzakaske
letą savaičių plušo prie naujo romano nesiskusdamas ir
nesiprausdamas, tačiau po alinančio darbo bijojo lįsti į
šiltą vonią, kadnepakenktų sveikatai. JukBalzakasbuvo
vienas retų to laiko žmonių, kuris vonią jau įkėlė į savo
privačiąerdvę,norsnesiryžodažnaijanaudotis.Dėlsvei
katos nereikia piktnaudžiauti šilta vonia, mokė to laiko
higienistai, „maudytis joje reikia ne dažniau kaip kartą

permėnesį“.GrūdinimąsiišpažinusiamgydytojuiT.Tron
šenui1759m.atrodė,kadRomosimperijąsužlugdėšiltos
termos, kurios romėnuspavertė lepšiais.

Bežalingopoveikiosveikatai,buvo,kogero,stipresnė
priežastis vengti vandens procedūrų – dorovė. „Maudy
masis – tai amorali praktika“, – perspėjo gydytojai, nes
maudydamasisžmogusprisiliečiapriesavonuogokūno,o
„apsinuoginimasbuvo laikomas labairizikingumoraliniu
požiūriu, kadangi jis siejosi su begėdyste ir erotizmu“, –
pastebėjo istorikasŽ.LeGofas.Tadnuomaudyniųžmo
gaus sveikatą irmoralę saugojo kelių pakopų saugikliai.
Papročiai palaipsniui ėmė keistis tik po to, kai 1816 m. 
F. Mažondi teoriškai, o 1824 m. V. F. Edvardsas ekspe
rimentais įrodė, kad oda iškvepia anglies dvideginį ir ją
reikiapalaikytišvarią.Voniapasibeldėįeuropiečiųduris:
1816 m. Paryžiuje buvo 16 pirčių, o 1839 m. – jau 101.
Higiena susirūpinovisaEuropa.

Jeigu tikėtume „Silva rerum“, lietuvių tikriausiai dar
nebuvo pasiekusios žinios apie vandens žalą, todėl jie
drąsiaivadovavosimitologinėjeatmintyjeišlikusiaispa
pročiais, kuriuos iš Romos atsigabeno Palemonas. Štai
todėl Šarlis Pero ir būtųmus pavadinęs laukiniais bar
barais.Visdėltopravartužinoti,kadistorinisromanas– 
ne istorijos vadovėlis, iš jo netinka mokytis istorijos,
nesromanistuinevisadapavykstaapkarpytivaizduotės
sparnus, ypač tada, kai istorinė tiesa ima kelti pavojų
meninei idėjai.

APIE MAU DY NIŲ ŽA LĄ

Dr. doc. Gin ta ras LAZ DY NAS

Aržinote,koksbūtųpirmasispasakųkūrėjo
ŠarlioPeroįspūdis,patekusįKristinosSaba
liauskaitėsromano„Silvarerum“pirmojoje
dalyjeaprašytąbarokolaikųLietuvą?Jisbūtų
stačiaipasibaisėjęslietuviųtamsumuirpalaikęs
juosatsilikusiaisbarbaraiskūnohigienossrityje.

Paroda pasitinkamoderniu ir ambicingu pavadinimu – 
„Anomalija“. Išstatyti labai skirtingo formato darbai – nuo
didelėsapimtiesikiminiatiūrų,–kuriuoseregimaimli,jusli
irmąsli spalvinė įvairovėbe jokioskartotėsarserijiškumo.

Skirtingi aliejaus ir akrilo technikaatliktidarbaimus
iškarto įtraukia įkasdienybėsmisterijas, tiesiogiai įveda
į autorizuotas dinamiškas tapybinės ir estetinės patirties
raiškas,pripildytasvisnaujo,perteklingoįspūdžio,galin
gos tiesioginės, jutiminės įžvalgosplėtros.

Parodospavadinimaspaimtas išvienokonkretaus ta
pytojos darbo „Anomalija“ – jis susieja visus kitus eks
ponatus.Kituosedarbuoseautorėmumsrodoviskitokią
savokuriamąjąirsprogstamąją,veržliąją,gyvąjątapybinę
irmentalinęgalią.

Pirminio įspūdžiopagavoje anomalijoskonceptądera
suprastikaipfizinįsupančiosaplinkosprotrūkį,tuopačiu

vis kuo nors papildantį ir save, savyje turimą proveržį.
Protrūkį galima traktuoti kaip pačios autorės plėtojamų
temų,motyvų, jos išskleistų tapomų vizijų ir jutimų ga
lios proveržį esamos regimybės siautulyje. Iš tokio pro
trūkio ir tokio proveržio nuolat išnyra koks nors save
pa pil dan tis, sa ve ko men tuo jan tis spal vos ar su si da riu sio, 
atsivėrusiopavidalo veiksmas.

Kituose darbuose regime šaltų, vėsių,
temstančiųvirsmųprocesualumą.Žalianak
tis, žalumos tamsa virsta gaivia ir gyvybin
gamisterija.Autorė,rodydamasavotapybinį
ritmą, įtikina,kad jaiyrapavaldžiostieksa
vyjeaitrąskleidžiančios,žarąargaisąrodan
čios, tiekblyškios, lėtai iš žemėsvandensar
orostichijąpereinančiosspalvos.Oroiršvie
sospermainosnetikėtaipereinaįvidiniųpa
tirčiųperversmus.Tikimakaita irveržlumu.

Juoda–tai iškitųspalvųatklydusi,pra
sprūdusi juoduma. Žalsva – tai išplitęs pa
tiesmigloto žaliavimomotyvas. Rausva sa
veskaidoirnutekinasavoatspalviusįkitas
spalvas. Autorė tuo pačiu polemizuoja su
perdėtu mūsų gyvenamo pasaulio spalvin
gu mu.

„Anomalija“ Adelės tapyboje – tai vis
naujas niuansuotas proveržis ar perkėla,
subtilus santykis arpožiūris, kurnaujai su
sitinka racionalumofikcija, iracionali fanta
zi ja, mis ti ka su moks lin gu mu, tiks lin gu mu, 
analitiškumu. Į atskirą, tam tarsi visai net
netinkamą, nepritaikytą terpę perkeliami

personažai, atributai, kurie yra visai kitos terpės sudė
tinė ir neatskiriama dalis. Tai leidžia padaryti tapybinę
ekspresiją ir abstrakciją.

Ade lės Lie pos Kau nai tės pa ro da Kur tu vė nų svir no ga le ri jo je 
vei kia nuo bir že lio 6 iki lie pos 10 d.

ADE LĖS LIE POS KAU NAI TĖS 
TA PY BOS PA RO DA „ANO MA LI JA“

Filosofas Jur gis DIE LIAU TAS

Kurtuvėnųsvirne,kuriskasmetvirstasavita
vasarosgalerija,išstatytapirmojišiųmetų
paroda.Šįkartągalerijoje,visadakūrybine
įtaigapulsuojančiojeerdvėje,birželiovidury
jeatidarytajaunostapytojosAdelėsLiepos
Kaunaitėspastarųjųmetųdarbųparoda.

Adelė Liepa Kaunaitė 
„Samsara“, 2022 m.
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– Per for man so pa grin di nė te ma, 
leit mo ty vas ir at spir ties taš kas eks pe
ri men tui su mu zi ka ir skait me ni nė mis 
tech no lo gi jo mis yra ne ri mas. Kas sle
pia si po pa va di ni mu?

Do mi ny kas:
– Pavadinimas turi dvi prasmes: „Ši

ta tvarka eina blogai“ („This order goes
wrong“)arba„disorder“(liet.„sutrikimas“).
Čiaviskasapiemūsųkasdienįbūvį,kurįne
rimasirjį iššaukiančiossituacijosišbalan
suoja.Taiatsispindiperformanse:kiekviena
jo dalis – muzikinė, vaizdas ir judesys – 
viskaspalaipsniui„goeswrong“.

– Ko dėl pa si rin ko te ang lų kal bą?
Lo ra:
–Kaipradėjomedarytišįdarbą,žinojo

me,kadnaudosimedokumentinęmedžiagą.
Jaubuvo surastos įvairių tautybių žmonių,
išgyvenusių nerimą ir panikos atakas, do
kumentinėsmedžiagosbazės.Norėjosi,kad
darbaskeliautųpopasaulį,kalbėtųvisiems.

Do mi ny kas:
– Mes kalbame, kad ši problema nėra

vientiklaikmečio.Naudojamitekstai,kurių
koliažąpadarėdramaturgasRimantasRiba
čiauskas.SenekosirCiceronotekstaimaišo
misušiųlaikųžmoniųpasakojimaisapiejų
nerimo irpanikosatakųpatirtį.Prisimenu,
pavadinimasatsiradovažiuojanttroleibusu.
Tasžodžiųžaismas„thisorder“ir„disorder“
taipprilipo.Būnakartais,kadpavadinimai
atsirandajauvėliau,kaisusiformuojakūri
nys.Čiabuvonuopradžiųirdavėtoną.

Lo ra:
–Prisimenutąmomentą,kaitikpradė

jome kalbėti apie idėją, Dominykas atėjo
kažkurią dieną ir sako: „This Order Goes
Wrong“ bus pa va di ni mas.

– Kas pa ska ti no, įkvė pė kur ti per for
man są ne ri mo te ma?

Do mi ny kas:
– Iš pradžių Lora pasiūlė parašyti kū

rinį smuikui ir naudoti kūną kaip svarbų
performansodalyvį.Mąsčiau,koksjudesys
irkoksreiškinysgalėtųžaistisugarsu,iš
šauktijopasikeitimus.Mąsčiauirapiepatį
atlikėją.Atsiradonerviniųtikųidėja:turint
nerviniustikus,galirankasujudėti,kaklas
sudrebėti–taigali įdomiaipaveiktigarsą.
Vėliaušiątemąplėtojome:kodėlatsiranda
tikai? Kas juos nulemia? Taip po truputį
priėjomenerimą.Potoišsišnekėjome,kad
kažkokia forma, silpniauar stipriau,kiek
vienas esame tai patyrę, išskyrus mūsų
vaizdorežisierių,kurisyralabailaimingas
žmogus[juokiasi].

– Per for man sas pa rem tas žmo nių, 
pa ty ru sių ne ri mą, pa tir ti mis ir Ci ce ro
no bei Se ne kos teks tais. Kaip šių die nų 
žmo nių pa tir tys su si jun gia su se nai siais 
teks tais?

Do mi ny kas:
–Taibuvomūsųdramaturgoidėja.Tie

sioganksčiaužmonėsnevadinotonerimu,
nebuvošiopavadinimoikibeveikpatXXa., 
ikipsichologijos, kaipmokslo, atsiradimo.

Žmonėsvisokiaisvardaistaivadino–me
lancholijaarba...

Lo ra:
–Apsėdęsvelnias...

Do mi ny kas:
–Buvo visokiausių įvardijimų ir gydy

mobūdų.CiceronasirSenekairgikalbaapie
tuos pojūčius.Nenorimeperformansu gąs
dinti,kadyratokiaproblemairmessujasu
siduriame,betnorimeparodyti, kad ji visą
laikąbuvoirsujagalimagyventi,jąpriimti.

– Pa si ro dy me eks pe ri men tuo ja te su 
gy vu gar su, elekt ro ni ne mu zi ka, vi zua
li nė mis prie mo nė mis ir teks tu. Kaip se
kė si per teik ti ne ri mo te mą?

Do mi ny kas:
– Visą performansą vadiname nerimo

meditacija–išdidintapanikosataka,išplės
ta laike. Jis yra lyg forma stebėti panikos
atakąiššono.Kaipažįstameiratpažįstame
problemą, ją matome, mums lengviau su
ja susigyventi, susitvarkyti ir ją suprasti.
Taipirmedijosveikia:Lorayrascenoje,bet
jipadalyta įdaugskirtingųpusių.Tekstai
padalyti: gyvas balsas, balsas ekrane, bal
sasgarsoįraše.Šiidėjaatsirado,tiriantpatį
nerimopriepuolįiratrandantreiškinį,kad
panikosatakosmetudėmesysbūnaišskai
dytas ir yra labai sunku susikaupti – su
telktidėmesįįsave,įtai,kasvyksta.Labai
dažnaibandomaatrastikažkokiųdirgiklių,
kurie tarsi nukreiptų dėmesį. Lygiai taip
pat per vi sas šias me di jas yra iš skai do mas 
dėmesys,ypačantrojedalyje.Trečiojeda
lyjeLorapatitampatarsimedija:savokū
nuaktyvuodamasensorius,vaizdąirgarsą,
tarsitampavisotodalimi.Trečiadalis–tai
savinekontrolės parodymas.Medijų veiki
moprincipasatsispirianuopačiospanikos
ata kos ir kaip ji mus vei kia.

– Pris ta ty ki te sa vo kū ry bi nę ko man dą.
Lo ra:
–Labaipuikikomanda.MessuDomi

nykupažįstaminuomokyklos–mokėmės
tojepačiojeČiurlioniomenųmokykloje.

Do mi ny kas:
–AšLorosbrolioklasiokas.

Lo ra:
–Taip,nedidelėbendruomenėmuzikan

tų:tenvisiarbabroliai,arbadraugai.AšDo
moveikląvisą laikąsekiau.Tainebuvopir
masmūsųprojektas.Patipradžiaatrodotokia
naiviirvaikiška.Manegzaminuireikėjošiuo
laikiniokūriniosmuikui.Nebuvaupatenkina
jokiulietuviškukūriniu,nenorėjaunėvieno
iš jųatlikti.Norėjaukažko,kurdalyvaučiau
nuopatpradžiųirkadkompozitoriuspaim
tųirpajudintųmanokitasperformatyvumo
raiškas:kalbąirkūną.NuėjaupasDomąirsa
kau:„Daromkąnors.“Taipirprasidėjoviskas.
Pirmiausiamesdžiaugėmėsirkūrėmedviese.
VėliaupatekomeįMenųspaustuvės„Atviros
erdvės“programą:laimėjomekonkursąirjie
muspradėjogloboti–suteikėkažkokįfinan
savimą,rūpestį.Visakomandaatsiradoidėjai
tikprasidėjus.DomasiškartpakvietėKristijo
nąDirsę(vaizdorežisierių–aut.past.)dirbti

kartu.KristijonastuometudirboParyžiujear
Briuselyje,todėlyradaugvaizdųneišLietu
vos,garsaslietuviškas.Tadalabaigražiaidra
maturgasRimantasRibačiauskas prisijungė.
Susirinko takomanda, kuria labai tikėjome.
Nebuvotaip,kad„yradidelisfinansavimas–
ateikite“.Buvogeraidėja.

– Tai gi, vi sas per for man sas gi mė iš 
nau jo kū ri nio po rei kio Lo rai...

Lo ra:
–Taip,irnerimotemaatėjonatūraliai,tai

buvobendraašis,aplinkkuriąvisisukomės.

Do mi ny kas:
–Eigojesugalvojome,kadreikiaįtrauk

ti sensorius. Tuo metu bendravau ir aka
demijojedirbaukartu suMariumiČiviliu,
kuris yra ir kompozitorius, ir programuo
tojas.Jisprisijungėirsukūrėspecialiąpro
gramėlę,kuriąnaudojameirkuriyraskirta
judesiais aktyvuoti vaiz do, gar so semplus. 
KostiumassukurtasMortosNakaitės.Kor
nelijusJaroševičiusįprojektavovisusvaiz
dus.Mūsųdaugbuvo.

Lo ra:
–Mūsųgrupė–kokiepenki–šešižmo

nės. Dabar, kai važinėjame ir pristatome,
messuDominykuvisąlaikąmašinojesėdi
me,betkomanda,kuripadeda,keičiasi–ji
mobili. Šiandien sumumis yra Nidas Ka
niušasirRobertoBecerra.

Do mi ny kas:
–Darbuvokalbosirjudesiokonsultantai.

Lo ra:
–Buvodaugrankų.
– Jū sų kū ri nys pri sta ty tas di džiau

sia me kla si ki nės ir šiuo lai ki nės mu zi
kos pro fe sio na lus jun gian čia me su si
bū ri me „Clas si cal:NEXT“, ku ris šie met 
vy ko Vo kie ti jo je, Ha no ve rio mies te.

Do mi ny kas:
–Mesjįpristatėmepasakojimu.Takon

ferencijamugėyraskirtaatlikėjams,kompo
zitoriams, leidėjams, festivalių organizato

riamssusiburtiįvienąvietą,sužinotivienam
apiekitą,pasidalytiidėjomis,užmegztinaujų
ryšiųiratrastinaujųperspektyvų.

Lo ra:
–Pildėmeparaiškąkonkursuiirperfor

mansą pasirinko vieną iš 14os progresy
viausiųperformansų,scenoskūrinių,kurie
būtų įdomūs tarptautinei auditorijai. Su
šiuopasirodymuesamenemažaipakeliavę
Lietuvoje,buvomeVokietijoje,Austrijoje.

– Ar smui kas dė kin gas inst ru men
tas per for man sui, ban dant per teik ti 
ne ri mą?

Lo ra:
– Sunkiai turiu su kuo palyginti, kas

būtųgeresnisnerimoperteikėjas.NuoDo
moviskaspriklausė,kaipjis„išlankstė“tą
instrumentą ir kokius garsus sugalvojo.
Tiesą sakant, klasikinių garsų mažai yra.
Garsynas irnerimovisos išraiškos,kurios
persmuikąirapskritaimuzikągalipraeiti,
buvolabaiskrupulingaiapgalvotosirkon
ceptualiai gražiai išreikštos. Domas labai
gražiaiviskąsudėliojo.

– Ko kių jaus mų, po jū čių no ri te su
kel ti Šiau lių au di to ri jai?

Do mi ny kas:
–Nesinorigąsdinti.Tikslasbūtųparody

tiiššono,kaiptaiatrodopermeninęformą.
Esu girdėjęs atsiliepimų, kad visai kitomis
akimispažiūrimairpradedamasuprastisa
vopojūčius.Mūsųpagrindinėmintisturbūt
yratai,kadsušiuopojūčiugalimagyventi,
jįgalimasuprastiirkontroliuoti.Taiyratik
taipojūtisirjislabainatūralus,nesjei
nebūtųtosveikonerimo,tuometirgi
kažkasbūtųnetaip.Jistarsirodiklis,
įkuriąpusęlaviruojame,irsujuoga
li me su si tvar ky ti – vie ni sun kiau, ki ti 
leng viau.

Jaunimo muzikos festivalį „Šiau- 
liai gyvai 2022“ iš dalies remia Lietu-
vos kultūros taryba ir Šiaulių miesto 
savivaldybė.

„ŠIAU LIAI GY VAI ’22” PER FOR MAN SAS – 
APIE NE RI MĄ

B irželįvykstantisjaunimomuzikosfestivalis„Šiauliai
gyvai‘22”pristatonettrismuzikiniusperformansus.
Birželio3d.performansųprogramadebiutavosumuzi
kosirmedijųpasirodymu„ThisOrderGoesWrong“.Tai

jaunosioskartoskompozitoriausDominykoDigimosukurta
kompozicija,kuriąatliekasmuikininkėLoraKmieliauskaitė.
KalbėjomėssuDominykuirLorapriešpatjųpasirodymą.
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„Kultūra yra plonytis sluoksnelis,  
kurį gali ir lietus nuplauti.“ 
Erichas Marija Remarkas

Kad lietus nenuplautų, tapkite 
KVADRATO sergėtoju!

Vyr.redaktorėOksanaLaurutytė. 
DizainerėEmilijaSasnauskaitė. 
KalbosredaktorėElenaMonkutė.

Kviestiniaiautoriai:

Lietuvosdailėsteoretikas, 
kritikasVirginijusKinčinaitis; 
humanitariniųmokslųdaktaras 
docentasVigmantasButkus; 
vizualiųjųmenųasociacijos„AnimaMundi
Academy“filosofasJurgisDieliautas.

Jūsųparamabusskirtakultūrosleidiniui 
„Kvadratas.Menoteritorija“stiprinti. 
Paramossąskaita:LT567300010098028897, 
AB„Swedbank“.

Kaippaskirtįnurodykite:„ParamaKvadratui“.

„Kvadratas.Menoteritorija“
Nemokamassavaitraščio„Etaplius“priedas
Leidžiamasnuo2022m.sausio28d.
Tilžėsg.74,LT78140,Šiauliai.
Įm.k.300618252. 
PVMkodasLT100002852714.

LeidžiaVšĮ„Šiauliaiplius“kartąpermėnesį– 
paskutinįkiekvienomėnesiopenktadienį.
9000egz.

Leidinysplatinamaskartusu 
savaitraščiu„Etaplius“.
Leidinįgalimarastipartneriųįstaigose.

www.etaplius.lt
Redakcija:redakcija@etaplius.lt
Reklama:reklama@etaplius.lt
Tel.870012161.
DirektorėGiedrėBrazlauskaitė.

Partneriai:

Rėmėjai:

– Ar požiūris į jauną žmogų, bandantį kurti meną, yra ki
toks nei į kuriantį jau daug metų?

–Jaunasžmogusyra iki35erių, tadpatenku įkategoriją „vis
dar jaunas“.Nesusidūriau su jauno žmogausatmetimunet ir kū
rybos pradžioje. Ar galima tavimi pasitikėti, įtikina rezultatas.
Domiuosi ir seku šiandienos jaunuosiuskūrėjus– jiemsyradvi
dešimtkelerimetaiirjienuostabiaikuria.Jųkūriniųnorisiturėti
ant sienų, dėvėti ar kitaip mėgautis. Jaunas gali būti 50ies, tik
pradėjęs kurti.

– Kaip su si do mė jai fo tog ra fi ja?
– Netikėtai. Niekada neturėjau polinkio į meną, nebuvo ir

aplinkos, kuri mane formuotų jo link. Buvau gal 15os metų,
kai kartą meditatyviai vaikščiojau ir bandžiau susikoncentruo
ti į kažkokius dalykus, fotografuoti. Kai buvau 17os, pradėjau
galvoti,kaip fotografijapadaroma,nesbrolisparodė lietuvioau
toriaus nuotrauką. Pradėjau galvoti, kad jei kažkas taip sukūrė,

galbūt irašgaliu.Tuometuvisųžvilgsniai labiaukrypo įužsie
nio autorius, Lietuvoje kuriančių pavyzdžių nemačiau. Pradėjau
asistuoti komerciniam mados fotografui, vėliau pamačiau, kad
linkstu į kitus dalykus. Dabartinė mano kūryba kitokia nei ta,
kuria pradėjau.

– Esi va di na mas ma dos fo tog ra fu, do ku men tuo to ju. Ar savo 
nuotraukas priskiri kokiai nors sričiai, juolab kad leidi knygas, 
albumai yra papildyti kitu turiniu?

–Rašymasšviesa–fotografija–turidauggalimybių.Mannorisi
labiau tyrinėti, neapsistoti ties vienu dalyku.Vienai istorijai tinka
viena medija, kitą gali pasakoti, net nenaudodamas fotografijos.
Norisiapmąstytiįvairiaisbūdais,nebūtinaivienustiliumiviskąpa
sakoti.Manpačiam taip įdomiau.

– Ta vo kny ga „Pub lic Sec rets“ („Vie šos pa slap tys“) 2016 m. 
Lie tu vos kul tū ros mi nis te ri jos or ga ni zuo ja ma me kny gų me
no kon kur se bu vo ap do va no ta kaip ge riau sia meninės ir 
dokumentinės fotografijos kategorijos knyga. Kaip 
fotografija virsta knyga?

– Šis kelias vystosi, kinta. „Public
Secrets“buvo labiaukaipužrašaisau
irjievėliautapoknyga.Projektasdar
tęsiasi. Jis prasidėjo kaip asmeninis
projektas,dabarkuriamasknygosformatu.Oprojektas,eksponuoja
masFotografijosmuziejuje,jauspecialiaiparodairuoštas.

Pamažu pats atrandu ke
lią, kaip kurti, kaip kūrinys
atrandatinkamąformą.Vieni
kūriniaigalibūtieksponuoja
mi po vieną, kiti – serijomis,
tre ti – kny go se ar pa ro do se. 
Neapsibrėžiu tik vienaip da
ry ti.

– Ke lios „Pub lic Sec rets“ 
al bu mo nuo trau kos bu vo 
eks po nuo ja mos MO pa ro
do je „Per mai nų šven tė“ ir 
jos la bai pri me na 90ųjų 
sti lis ti ką. Panašu, kad ne
sikeičia viešos paslaptys, 
būdai leisti laisvalaikį: 
naujos kartos fotografuoja 
ir randa bohemišką, slaptą 
gyvenimą, kuris, atrodo, 
nekinta.

–Yratamtikribendriišgy
venimai,perkuriuosvisieina
me.Visoskartosperjuoseina,
visadabusviešųpaslapčiųirat
virųdurų.Tikreikianorėtipro
jasįeiti.

Okalbantapieestetinępu
sę... Pasirinkta technika su
kuriatamtikrąestetiką.Nau
dojant analoginę fotografiją,
ji mums ga li pri min ti ir 
su per mo der nius lai kus, 
irfotografijospradžią,
nors padaryta šian
dien.

– Ką žiū ro vai 
ga li pa ma ty ti 
ta vo pa ro do je 
Šiau liuo se?

–Taiautoportretas,mėginimaspažintisave,norassutiktisave
ateityje, būsimajame laike susipažinti su savimi. Projektas pasta
tytas ant Narcizo mito. Į jį žvelgiu ne kaip į nelaimingos, save
įsimylėjusios asmenybės žlugimą, bet kaip įmeilės sau būtinybę.
Narcizotėvaiyrajošaknųsimbolis–gėlųvandenųdievasirnim
fa.VanduoyraNarcizošaknys,jispamatogėlamevandenyjesave.
Žiūrėdamas į savopradą,nesuvokia,kad tai jis.Narcizaspasiren
kamirtį, kad būtų su tuo, kurį mato atspindyje. Mitas aprašytas
rinkinyje „Metamorfozės“ – tai reiškia kismą iš vienos būsenos į
kitą. Jokios žūties ten nėra. Tai pasirinkimas atrasti save naują,
kisti į naują save. Projekte ir bandau atlikti tą procesą – priimti
save tokį, koks esu.

– Kaip ne per deg ti, kur ti ir iš lik ti pro duk ty viam? Ką pa tar
tum jau nam kūrėjui, kad neperdegtų?

– Šiuometu jaučiuosi ramiau nei anksčiau, nes pradedu
pažintisave.Išsekimasnepadeda.Imugalvoti,kaiptoišvengti
ir la biau sis te mi zuo tai at lik ti kai ku riuos da ly kus, su stab dy ti 
save.Kartaisgeriaupailsėtiirtadaviskąpadarytigreitai,one
darytibesustojimoirgautiprastąrezultatą.Receptoneturiu,
kaip surasti harmoniją, bet reikia savęs paklausti, koks tavo
tikslas irperkokį laikąnori jįpasiekti.Saudažnaiprimenu,
kadpoilsislygusefektyvumui.Jeinorisispaustigaząirvaryti
kuo efektyviau, tai reiškia, kad būtina pailsėti, kad galėtum
dargreičiau ir toliaukeliauti.

Visvaldo Morkevičiaus paroda „Tikiuosi susitikti save“
rengiama bendradarbiaujant su Šiaulių dailės galerija ir yra
20ojo medijų meno festivalio „Enter“ dalis. Paroda veiks iki
birželio 26 d.

„VI SA DA BUS VIE ŠŲ PA SLAP ČIŲ IR AT VI RŲ DU RŲ“

Šiauliųfotografijosmuziejujeveikiafoto
menininkoVisvaldoMorkevičiausparoda
„Tikiuosisusitiktisave“.Fotografijųserija
31eriųmetųmenininkasišnaujoperteikia

klasikinįNarcizomitą.

 Tyrinėjimas.Parodoje„Tikiuosisusitiktisave“portretožanrasnėraapibrėžiamaspagaltradicinius
kanonus,betsiekiamatyrinėtisavęspažinimo,pripažinimoirsupratimoprocesus.

Fo tog ra fi jos mu zie jaus nuo traukos

Vaiz do įra šą ga li te 
žiū rė ti po rta le

Etap lius.lt.
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