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AR  SUN KU 
TAP TI 
PA GO NI MI?

JAU ČIAU  VIS KĄ, 
KĄ  TA PIAU“

IND RA  MAR CIN KE VI ČIE NĖ: 
„PA MIR ŠO ME  TY LĄ“

Į 
ŠIŲ DIE NŲ  ŠIAU LIUS  PER KEL TŲ 

DE VIN TO JO  DE ŠIMT ME ČIO   

DRAI VĄ  IR  TĖ VY NĖS  JAUS MĄEKS LIB RIS  KAIP 
KO LIB RIS

FO TOG RA FI JŲ  PA RO DA 
„SI DAB RI NIS  SO DAS“
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Indros Marcinkevičienės parodos   
„Tu mano akių šviesa“ fragmentas.

Artūro Moisiejenko nuotr.
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– Ind ra, kaip me
nas, no ras kur ti at si

rado Jūsų kasdienybėje?
Arvaikystėjebūtako
kių ryškių įspūdžių,
vietų, susijusių su pir

maisiais meno poty
riais? Esate minėjusi, kad

vaikystėje Jus labai
paveikė religinis
me nas.

– Nuo pat vai kys tės 
me nas bu vo ma no ap lin

ko je, tė tis dir bo pa mink lų 
res tau ra ci jos tres te, ma ma bu vo 
TV ir ra di jo mu zi kos žur na lis tė. 
Ji bu vo me niš kos sie los, mu zi ka
vo ir pie šė. Su tė vais daž nai lan
ky da vau kon cer tus, teat ro spek
tak lius bei me no pa ro das, ma ma 
ypač ska ti no tai da ry ti. Užau gau 
Vil niaus se na mies ty je, to dėl man 
žai di mo aikš te les at sto jo pa sta
tai ir baž ny čios. Mū sų na mo kie
me bu vo pa veiks lų res tau ra vi
mo dirb tu vės, ku rių dar buo to jai 
mus, kie me žai džian čius vai kus, 
mie lai įsi leis da vo, ga lė da vau va
lan do mis ste bė ti me no at kū ri mo 
pro ce są, iš ar ti ma ty ti se no sios 
ta py bos dar bus, sek ti jų res tau
ra vi mo ei gą.

Nors ta ry bi nė je san tvar ko je 
Vil niu je baž ny čio se lan ky tis bu
vo su dė tin ga, ten ei da vo me kar
tu su se ne liais. Di džiau sią įspū dį 
man pa li ko Auš ros Var tų Ma do
na: į Gai les tin gu mo Die vo Mo ti
nos kop ly čią įslink da vau daž nai, 
kai ne bū da vo pa mal dų, al to rius 
bū da vo tuš čias, to dėl ga lė da vau 
ty ri nė ti pa čią kop ly čią. Be al to
riaus, be ga li nį įspū dį da rė šo
ni nės al to riaus pa ne lės, pil nos 
auk si nių ir si dab ri nių vo tų. Juo se 
ma ty da vau tiek vis ko: ir švel nu
mo, ir nuo lan ku mo, ir mei lės, ir 
di dy bės, pra ban gos, bet tuo pa čiu 
ir be ga li nio pa pras tu mo. No rė jau 
su pras ti, ką jie reiš kia, ko dėl jų 
tiek daug, ko dėl jie pa na šūs, bet 
kar tu ir skir tin gi. Il gai ty ri nė da
vau ir pa tį Ma do nos pa veiks lą, 
ža vė jo be ga li nis kont ras tas tarp 
su bti lios ta py bos ir ma sy vių auk
so ap tai sų. Ne vel tui ka ta li kai 
taip ver ti na šią Ma do ną.

Ir dar vie nas įvy kis iš li ko at
min ty je. Kar tą mo kyk los drau
gė pa kvie tė ma ne į sve čius. Jos 
na mai man pa si ro dė tik rai įspū
din gi. Drau gės tė vai bu vo me no 
my lė to jai ir ko lek cio nie riai. Vi sos 
jų na mų sie nos bu vo nu ka bi nė

tos įvai riais me no kū ri niais. Vie
ną dar bą ir šian dien pri si me nu. 
Drau gės tė tis sa kė: „Čia Ša rū nas 
Sau ka.“ Tam sia me fo ne nu ta py tas 
nuo go žmo gaus tor sas, nu sags ty
tas puoš niais ordinais… Ir pil na 
var van čio kraujo… Sus tin gu si žiū
rė jau, ne ga lė jau net žo džio iš tar ti. 
Grį žu si na mo sap na vau ka rą, kaž
ko kius bai sius da ly kus. Gal tai ir 
bu vo pir mas kar tas, kai me no kū
ri nys ma ne taip stip riai pa vei kė.

– Ne vienas Jūsų interje
ro projektas yra apdovanotas,
o kuriami interjerai išsiskiria
spalvingumu, žaidimu kont
rastais, faktūromis, formomis
irlinijomis.Arspalvosdažnai
sutinkamosmūsųinterjeruose?
Jeine–kodėl?

– In ter je ras ir me nas yra la bai 
ar ti mi. Kur da ma in ter je rą nau do
ju daug kont ras ti nių spal vų, skir
tin gų fak tū rų, daž nai pa si ren ku 
ko kį nors me no kū ri nį ir ap link 
ji su ku riu gy ve na mą erd vę. Me no 
kū ri nys ma no ku ria mo je erd vė je 
yra ne pa pil do ma de ko ra ci jos da
lis, bet pa grin di nė in ter je ro ašis, 
pa gal ku rią for muo ja ma gy ve na

IndraMarcinkevičienė–pripažintainterjero,baldųdizainerė,kurios
kūrybaišsiskiriaspalvingumuirvitalumu.Visaineseniaikūrėja
žengėdarvienąžingsnį–pradėjodalyvautimenoparodosebei
tapoLietuvosdailininkųsąjungosnare.Ikirugsėjo3d.Šiaulių

dailėsgalerijojeveikiaparoda„Pasinerkįsavogelmes“,kuriojemeni
ninkėkviečiaspalvingaidiskusijaiapienetektis,karą,moralę,visuo
menėsvertybesirmoterį.

IND RA MAR CIN KE VI ČIE NĖ:

 Nukelta į 3 p. Parodos „Pasinėrus į savo gelmes“ fragmentas.

Artūro Moisiejenko nuotr.

–KoksyraJūsųsantykissuŠiaulių
miestuirjoarchitektūra?

– Vie niems esu keiks ma žo dis, ki tiems –  
pa gar bos ob jek tas. Bū ti ar chi tek tu nė ra pro fe
si ja, tai li ga: ar ba ser gi, ar ba ne. Dėl to jau čiuo
si tik ras li go nis, nes gy ve nu bū tent tuo. No
rė da mas kaž ką su kur ti, tu ri tuo gy ven ti. Tai 

pa pras ta for mu lė, ku rią ras ti ga li me ne 
tik ar chi tek to pro fe si jo je. Vie ni gy ve na 
dar bu ar ba šei ma, ki ti – is to ri ja, praei ti
mi, sen ti men tais. Žmo nių įvai ro vė įdo
mi. As me niš ki da ly kai nė ra įdo mūs.

Bai giau moks lus 1983 m. ir pa gal 
pa sky ri mą at va žia vau į Šiau lius. Kaip 
ir vi si, ma niau, kad pa dirb siu tuos tre
jus me tus ir vyk siu lai mės ieš ko ti į did
mies tį. Kai at vy kau, Šiau liuo se bu vo 
itin įdo mus pe rio das, ar chi tek tų bend
ruo me nė bu vo la bai ak ty vi, gy va, net 
kau nie čiai at vy kę pa vy dė da vo to kio 

mū sų bend ra vi mo. Sup ra tau, kad ne rei kia 
vyk ti kaž kur ki tur. Ne pai sant to, ne si jau čiu 
šiau lietis. Ži no ma, esu Šiau lių bend ruo me
nės da lis: man ir skau da, ir įdo mu, ir rū pi, 
bet tų kli šių, ku rio mis api bū di na mi Šiau liai, 
sa vy je ne jau čiu. Man tai sve ti ma.

–Kaippradėjotearchitektokelią?
– Nuo vai kys tės pieš da vau vi so kias ka ri ka

tū ras, šar žus ir kvai lio da vau. Bū da mas ant ro je 
kla sė je, at va žia vau pas mo čiu tę. Ji pa sa kė, kad 
mo ku gra žiai pieš ti, užau gęs bū siu ar chi tek tas 
ir jai na mus pa sta ty siu. Taip bu vo pa sė ta sėk
la. Stu di jų me tais dau giau stu den ta vau nei stu
di ja vau, bet iš skir ti niai dės ty to jai (V. Jurkš tas, 
K. Še šel gis) su for ma vo pa ma tus pro fe si niam 
mąs ty mui. Pra dė jęs dirb ti ga lu ti nai su pra tau, 
kad ar chi tek tū ra yra ma no pa šau ki mas.

– Kokią įtaką architektūrinės erd
vėsturijosedirbantiemsarsusiburian
tiemsžmonėms?

– Yra dvi stra te gi jos: ar ba pa sa ky ti daug 
gra žių žo džių, ar ba tie są. Spė ju, kad kiek vie
nas no ri ži no ti tie są. Aš ne gy ve nu ta gra žią ja 
pu se – į erd ves žiū riu iš pro fe si nės per spek
ty vos. Tai at ra dau pir mą kar tą iš li pęs Šiau
liuo se. Rei kė jo pa ra šy ti dar be lį, tai pa sku ti nę 
nak tį ir su dė jau tas ra zin kas, ku rias čia at ra
dau: erd vė, ku rio je žmo gus bū na, pri klau so 
nuo jo san ty kio su ap lin ka. Jei erd vė ne ko ky
biš ka es te ti ne ir funk ci ne pra sme, ne pa to gi 
ir t. t., ji ne leis žmo gui rea li zuo tis. Pa ti erd vė 
dik tuo ja, ko kia ji yra, o žmo gus pa si duo da 
ar ba pa si trau kia. Tai ir yra rak tas su vok ti ar
chi tek to pro fe si jos reikš mę.

– Kodėl svarbu Šiauliuose kalbėti
apiearchitektūrą?

– Šiau lie čiui rei kia pa ga liau ap si spręs
ti, jis kai mo ar mies to žmo gus. Tai tai ko ma 
ne tik Šiau liams, bet ir vi sai Lie tu vai. La bai 
il gą lai ką Šiau liuo se ne bu vo sta to ma dau
gia bu čių na mų. At ga vus ne prik lau so my bę, 
vi si bė go į in di vi dua lius gy ve na muo sius 
na mus. Tai ro do žmo gaus men ta li te tą: ma
no že mė, ma no skly pas, ma no na mas. Čia 
vi siš kai nė ra mies to kul tū ros. Aš ne su prieš 
kai mo žmo gų, vi si tu ri me pa skir tį. Per ka
rus žlun ga mies tai, o kai mai iš lie ka. Aš ape
liuo ju į šiau lie tį ir klau siu: jis mies to ar kai
mo žmo gus?

– Daugumai žmonių architektūra
reiškiatikpastatus,kurieatliekavieno
kias ar kitokias funkcijas. Kiek archi

tektodarbeyra laisvėskūrybai,okiek
įvairiųapribojimų?

– Se niai at sa ky tas, bet ne la bai ma lo nus 
klau si mas. Kal bant apie pra kti nį dar bą, lais
vės kū ry bai yra apie 10 pro c. Prak ti ko je ar
chi tek tai pa skęs ta biu rok ra ti niuo se ir nor ma
ty vų la bi rin tuo se. 90 pro c. už sa ko vų, ku rie 
atei na pas ar chi tek tus, rea liai ne ži no, ko no ri. 
Sėk mės for mu lę su da ro už sa ko vo ir ar chi tek
to due tas. Daug dau giau kū ry bos at si ran da, 
da ly vau jant ar chi tek tū ri niuo se kon kur suo se. 
Ten pa si ma to ir ar chi tek tų po ten cia las. De ja, 
Šiau liuo se ar chi tek tū ri niai kon kur sai tam pa 
at gy ve na, nes da ly viai ne tu ri tiks lo pa siek ti 
mak si ma liai ge ro re zul ta to.

Šiau liai – ge rai ži no mas, ta čiau ar chi tek
tū riš kai dar neat ras tas ir tur tin gas mies tas. 
Šiau lie čius ir mies to sve čius kvie čia me tuo 
įsi ti kin ti bei iš nau jo at ras ti Šiau lius ren gi ny je 
„Pas ta tai kal ba. Šiauliai” rug sė jo 24–25 d.

Vi są in ter viu skai ty ki te po rta le  
www.etap lius.lt.

AR CHI TEK TAS VY TE NIS RU DO KAS: 
MIES TAS YRA AM ŽI NAS PRO CE SAS

Kiekvienasmiestasjolankytojamsirgyventojamsatsiveria
įvairiaiskampais:žmonėmis,gatviųvingiaisarjaukiomiskavi
nukėmis.Nepaisantto,esamadarvienomatmens–erdvių
irarchitektūros,–kuriančiotikjamvienambūdingąveidą.

Artėjantatvirosarchitektūrossavaitgaliui„Pastataikalba.Šiauliai“,
vyksiančiamrugsėjo24–25d.,kalbinamearchitektąVytenįRudoką,
kurisdaugprisidėjopriemiestoveidoformavimo.
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mo sios ap lin kos nuo tai ka. Ma no ku ria mi 
bal dai yra iš skir ti niai sa vo for ma, de ta lių 
gau sa ir spal vy nu. Jie do mi nuo ja ku ria mo je 
erd vė je, at lik da mi bal doskulp tū ros funk ci
ją. Lie tu viš ka ja me in ter je re vy rau ja pilkš
vos, ra mios, sau gios spal vos. Gal būt tai ati
tin ka mū sų tau tos iden ti te tą. Lie tu viai yra 
san tū rūs, kiek už da ri, mėgs tan tys sau gu mą 
bei il gaam žiš ku mą. O man no ri si šven tės! 
Įė jusi į erd vę, no riu ma ty ti daug spal vų, 
daug de ta lių, jus ti ener gi ją ir gy vy bę. Vis gi 
spal vų bei ob jek tų įvai ro vę ne leng va val
dy ti, gal to dėl to kių in ter je rų mū sų ša ly je 
nė ra daug.

–Esateužsiminusi,kadturitegriež
tą nuomonę apie suvenyrus namuose.
Kokiaji?

– Kur da ma in ter je ro erd ves, su ve ny rų 
pa pras tai ven giu. Nors daug ke liau ja me su 
šei ma, jų nie ka da ne per ku. Ap lan ky tos ša
lies gro žį at si ve žu min ty se ar nuo trau ko se.

–ŠiuometuŠiauliųdailėsgalerijoje
veikiaJūsųobjektųparoda„Pasinerkį
savo gelmes“, kurioje dominuoja mo
teriškaspožiūris, jausmai iremocijos,
gaivališkai reiškiamos per spalvų ga
mą, o ypač –Madonas. Ar kai kurias
jų sukūrėte įkvėpta savomotinos pri
siminimų?

– Ma no ma ma mi rė kai man bu vo 11 
me tų. Su ja tu rė jau la bai glau dų ry šį, to
dėl ne tek tis ma ne la bai pa vei kė ir vei kia 
iki šiol. Ma ma pa li ko še šis vai kus. Pir mo ji 
ma no su kur ta Ma do na kaip tik ir yra še šia
ran kė (jos vei dą ir ran kas kū rė me ni nin kė 
Ri ma Sut kie nė). Kiek vie na ran ka sim bo
li zuo ja vie ną iš ma no bro lių ir se se rų. Ją 
sky riau anks ti mi ru siai ma mai. Nors praė jo 
la bai daug me tų, aš vis dar apie ją gal vo ju. 
Neiš nyks tan tis švie sus jos pa veiks las, ge ru
mas, nuo šir du mas ir be ga li nis po zi ty vu mas 
ma nęs nie ka da ne pa lie ka. Ma mos il ge sys 
dar la biau su stip rė jo, jos įvaiz dis ma ny je 
ka no ni za vo si, kai į mū sų na mus atė jo pa
mo tė – mo te ris, vi siš kai prie šin ga ma no 
ma mos as me ny bei. Vai kys tės at si mi ni mai 
bei iš gy ven ta ne tek tis pa ska ti no su kur ti 
Ma do nų cik lą.

Jas kur da ma, ban dau at skleis ti mo ters 
vi di nes emo ci jas, ku rias vi sos tu ri me ir iš
gy ve na me sa vy je. Tai ir pa slap ties pil no ji, 
ty los pil no ji, ma no akių švie sa, pa si nė rus į 
sa vo gel mes, gy vy bės pil no ji, pui ky bės pil
no ji ir t. t. Šiuo pro jek tu no riu at kreip ti dė
me sį į mo ters ir jos šei mos tar pu sa vio san
ty kius. Ste bint ap lin ką, vi suo me nę, ma ne 
la bai jau di na ir skau di na, kai ma tau, kad 
šei mo se trūks ta pa gar bos vie nas ki tam. 
Juk jei nė ra jos, nė ra ir mei lės. Jei vy ras 

ne ger bia žmo nos ar ba at virkš čiai, 
šei mo je nė ra tar pu sa vio su pra ti mo, 
o tai ma to ir jau čia au gan tys vai kai. 
Vė liau jie ir gi ne gerbs sa vo ant rų
jų pu sių ir toks šei mos mo de lis bus 
per duo da mas iš kar tos į kar tą. Ma
no nuo mo ne, mo te ris šei mo je tu ri 
bū ti pir miau siai ger bia ma. Ji yra 
šei mos ašis, kū rė ja, ser gė to ja, au
klėtoja… Ko kia mo te ris – to kia šei
ma, ko kia šei ma – to kia vi suo me nė, 
ko kia vi suo me nė – to kia vals ty bė.

– Madonų seriją užbaigia
te kūriniu „SantaMorčius“, ku
ris,galimasakyti,yrasklidinas
priešpriešos kitoms Madonoms,
su jomis konkuruoja savo ag
resyvumu, geisminiu pradu. Ar
galite daugiau papasakoti, ko
dėlpasirinkotecikląužbaigtišiuo
kūriniu?

– Kur da ma Ma do ną „San ta Mor čius“, 
no rė jau at skleis ti mo ters tam sią sias pu ses. 
Pri si pa žin siu, nei gia mą per so na žą kur ti yra 
be ga lo įdo mu: iš lie ju sa vy je su si kau pu sį 
pyk tį, iš ken tė tą ne tei sy bę. Daug me tų ste
biu ne ma lo niau sias gy ve ni mo is to ri jas, ne 
kar tą jos už ga vo ir ma ne as me niš kai. To kių 
is to ri jų pa grin di nės vei kė jos kaip tik ir yra 
sa va nau diš kos, ma ni pu liuo jan čios, daug 
me luo jan čios ir šei mos ver ty bių ne ger bian
čios mo te rys. Bai siau sia yra tai, kad jos tą 
pyk tį ir tam są at si ne ša iš sa vo vai kys tės, to
kia elg se na iš duo da jų pra stą kil mę (de ta lų 
„San ta Mor čiaus“ kū ri nio ap ra šy mą ga li ma 
ras ti pa ro do je).

–Norsdarbuosežaidžiavoskeletas
formų, tačiau iš jų galime vystyti dis
kusiją apie skirtingas kultūras, kūniš
kumo ir religingumo sankirtas. Žuvis
kūriniuose galima interpretuoti tiek
kaipJėzausKristaus,tiekkaipvyriško,
įmoterįbesiveržiančiopradosimbolius.
Kaip žiūrovui dekonstruoti šį santykį
tarp religijos ir kūniškumo? Gal visa
yraapietąpatįvienį?

– Sa vo dar buo se žu vies mo ty vą nau
do ju ne re tai, bet vi si sim bo liai at si ran da 
emo ciš kai, jie tu rė tų bū ti trak tuo ja mi kaip 
dog mos. Žu vies for ma ma no dar buo se sim
bo li zuo ja gy vy bę, vie ny bę, di na mi ką. Jei 
žiū ro vas ma to ki tas reikš mes, tai nė ra blo
gai. Sa vo kū ry bos pro ce se pir miau siai va
do vau juo si nuo jau ta ir emo ci ja.

–Spalvingąparodoskompozicijąpa
pildobananųkekės.Sovietmečiustovė
jusiesiemseilėsekylavienokioskonota
cijos,ovakariečiamstai–falosimbolis.
AreksponuojantJumssvarbu,kaipbus
suprastikūriniai,arpaliekateinterpre

tacijasžiūrovui?Ogalkeičiateirpri
taikoteparodoskontekstus,aprašus
vienaiarkitaikultūrineiterpei,
žaidžiatesužiūrinčiuoju?

– Esu su kū ru si ne ma žą dar
bų su ba na nais cik lą, ku rį įkvė pė 
vai kys tės pri si mi ni mai iš so viet
me čio. Kur da ma no rė jau pa ro di
juo ti tos san tvar kos bai su mą ir 
ab sur diš ku mą. Šiuo me tu, kai 
ru sai žvan gi na gink lais ir no
ri at kur ti „so viet me čio ro jų“, 
ki lo min tis su kur ti dar bų 
cik lą šia te ma. Dau ge lis ma
no bend raam žių pa me na tas 
il gas lau kian čių jų ei les mais
to ar dar žo vių par duo tu vė se, 
ku rio se pra leis da vo me po 
penkias–šešias va lan das 
vien tik tam, kad ga lė
tu me nu si pirk ti du 
ki log ra mus ža lių 
ba na nų. Ta ry bi
niais lai kais Lie
tu vo je ba na nai 
sim bo li za vo ger
bū vį, o Va ka ruo se 
šis vai sius yra fa lo 
simbolis… Tai toks 
ba na lus pa ra dok
sas, kai tas pa ts vai sius tu ri to kias skir tin
gas reikš mes.

–Esatesakiusi,kadJums,kaipme
nininkei,svarbusmotersemociniolau
kotyrinėjimas.Juspačiądominažmo
nos ir kūrėjos Žemaitės istorija. Gal
ateityjemūsųlaukiaserijaapiemoteris
kūrėjasLietuvoje?

– Pas ta rai siais me tais me no erd vė se, 
so cia li nė se me di jo se ir vi so je pla čio je vi
suo me nė je la bai daug kal ba ma apie mo ters 
ro lę, svar bą, reikš mę. Pra dė ju si do mė tis Že
mai tės biog ra fi ja, su pra tau, kad ji yra tik rai 
įdo mi. Ra šy to jos atė ji mas į li te ra tū ros erd
vę, jos gy ve ni mo vin giai ir ne si tai ky mas su 
tų lai kų so cia li nė mis dog mo mis ma ne, kaip 
kū rė ją, tik rai įkve pia, bet kol kas konk re
taus dar bų cik lo ne ma tau. Ta čiau ką ga li 
ži no ti…

–KaipJūsreaguojateįtai,kadmo
ters suvokimą, jos vaizdavimą mene,
buvimą visuomenėje dažnai apibrėž
davovyrai?ArJumssvarbimotersiš
laisvinimotema?Ogallaisvintinebe
reikia?

– Tik pa ti mo te ris ga li iš si lais vin ti. Aš 
ti kiu, kad mo te ris yra sa vo gy ve ni mo ir li
ki mo val do vė, to dėl tik nuo jos pa čios pri
klau so lai mė ar ne lai mė. Vėl pa si kar to siu: 
nuo mo ters pri klau so vi sos šei mos lai mė 
ir li ki mas. Ji yra šei mos ašis. Daž nai vy rai 
no ri, kad mo te rys bū tų nuo lan kios. Lai kui 
bė gant tos nuo lan kio sios tie siog jiems nu

si bos ta, nebedžiugina… Ir tuo met – ne xt. 
Nuo lan ku mas, ma no gal va, šian dien yra 
yda. Tu ri bū ti pa gar ba vie nas ki tam ir ly
gy bė, bend ra dar bia vi mas, drau gys tė, mei lė, 
o ne tar nys tė.

–Parodospavadinimeskambakvie
timaspasinertiįsavogelmes,norsdaž
nassave,kaipasmenybę,suvokiamebū
tentpersantykįsukitu.Kodėlnaudinga
pasinertiįsave,pabūtisusavimi?

– Šian die ną sa vo kas die nia me gy ve
ni me mes pa ti ria me tiek daug truk džių: 
nuo lat kin tan ti in for ma ci ja, so cia li nės me
di jos, va lan di nė ži niask lai da. Pa bun da me 
lai ky da mi te le fo nus, jų ne pa lei džia me iš 
ran kų nuo anks ty vo ry to iki vė ly vos nak
ties. Pa mir šo me ty lą. Ne be tu ri me lai ko 
pa tys sau. Tam, kad ga lė tų bend rau ti su 
ki tais, žmo gus tu ri la bai ge rai pa žin ti sa
ve pa tį. Vie nat vė, pa bu vi mas su sa vi mi –  
pui kus pa ži ni mo ke lias. Kai su sto ja me, su
si kau pia me ir įsi klau so me į sa ve, atei na 
tik ras sa vęs pa ži ni mas. Kad įver tin
tu me sa vo as me ny bės bruo žus, pri
va lo me bend rau ti ir gir dė ti ki tus. 
Gy vas dvi pu sis žmo gaus kon tak tas 
yra la bai svar bus. Kai pa žįs ti sa ve 
pa tį, bend rau da mas su ki tais kar tais 
at ran di tai, ko pa ts sa vy je ne ma tai.

Sa vo pa ro doje ska ti nu žiū ro vą 
su sto ti ir pa jus ti sa ve, įsi klau sy ti ir 
įsi žiū rė ti, gal būt net atpažinti save 
darbuose.

„PA MIR ŠO ME TY LĄ“
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 Atkelta iš 2 p.

 Indra: „Savo parodoje skatinu žiūrovą sustoti ir pajusti save, 
įsiklausyti ir įsižiūrėti, galbūt net atpažinti save darbuose.“

 Madonos „Santa Morčius“ fragmentas.

Leono Nekrašo nuotr.

Artūro Moisiejenko nuotr.

Leono Nekrašo nuotr.
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Filosofas Jur gis DIE LIAU TAS

Ar chi tek tas, me ni nin kas Dž. Ka ra lius 
yra ži no mas nuo ta da, kai prieš ke le rius 
me tus kar tu su dar dviem ar chi tek tais ir 
me ni nin kais iš Vo kie ti jos Kau no tvir to
vės VIII for te iš su ras tų šiukš lių bei at
lie kų su kū rė me no ob jek tus. Kū ry bi nė 
me ni nin kų idė ja – su ma žin ti į są var ty ną 
ve ža mų at lie kų kie kį, jas pa nau do jant 
kū ry bo je.

Į Jo niš kio r. sa vi val dy bės J. Avy žiaus 
vie šo sios bib lio te kos dar buo to jų įgy ven
di na mą pro jek tą me ni nin kas įsi trau kė 
no riai ir pa ts pa siū lė ins ta lia ci jos idė ją –  
iš me di nių pu šies len tų su kur tą at vers
tą kny gą, iš ku rios sklin da švie sa, ne

pai sant ky lan čių pa vo jų, grės mių, 
blo gio. Švie sa vis tiek sklin da ir 
nu ga li blo gį.

Blo giu au to rius pa va di no ka
rą prieš Uk rai ną ir jį ins ta lia ci jo je 
pa vaiz da vo ne da žy to mis ap de gin
to mis len to mis. Dž. Ka ra lius tei gė, 
kad jam bū tų įdo mu su ži no ti, ką jo 
kur to je ins ta lia ci jo je įžvel gia vie tos 
gy ven to jai.

Ats ki ru įkvė pi mo šal ti niu vil nie tis ar
chi tek tas lai ko Jo niš kio že mės ūkio mo
kyk lą, ku rios erd vė se at si ra do lais vė, 
daug pa gal bos ir prie mo nių jo su ma ny
mui įgy ven din ti. Kur da mas šiuo lai ki nio 
me no ins ta lia ci ją, Dž. Ka ra lius dir bo iki 
vė ly vos nak ties. Jam tal kin ti su ti ko Jo
niš kio vai kų lop še liodar že lio „Sau lu tė“ 
lo go pe dė Vai da La ba naus kie nė su se se ri
mi Kris ti na Ali šaus kai te, kurios įam ži no 
švie są ins ta lia ci jo je: da žė len tas ryš kia 
gel to na spal va.

Per nai šiuo lai ki nio pro fe sio na laus me
no kū ri nius jo niš kie čiams pri sta tė trys 
me ni nin kai. Bib lio te kos lan guo se bu vo 
eks po nuo ta Kot ry nos Čal kai tės švie sų ins
ta lia ci ja, o kny gų len ty no se pa tal pin ta Ig
nės Gri ke vi čiū tės ins ta lia ci ja „Psi fik tū ros“. 
Taip pat ro dy ta An ta no Sku čo vir tua li 3D 
vaiz do ins ta lia ci ja „Pik se li nis Jo niš kis“. Šių 
me tų pro jek te da ly vau ti su ti ko net sep ty ni 
me ni nin kai: Ado mas Žu dys, Ed vi nas Si liū
nas, Si mo na Nak ro šiū tė, Gab rie lė Vet ki nai
tė, Aus tė Ur ba na vi čiū tė, Au re li ja Bu laus
kai tė ir, ži no ma, Džiu gas Ka ra lius.

VilniečioarchitektoDžiugoKaraliauskūrinysapietai,kas
nesunaikinama,joniškiečiamskalbėskasdien.Šalia
Joniškiokultūroscentro,tarpdviejųeglių,atsiradusi
šiuolaikiniomenoinstaliacija„Raštai“yravienaišJoniš

kior.savivaldybėsJonoAvyžiausviešosiosbibliotekosprojekto
„Menojungtys2“veiklų.

ME NI NIN KO KUR TO JE INS TA LIA CI JO JE 
VAIZ DUO JA MA ŠVIE SOS PER GA LĖ

 Ins ta lia ci jos idė ja – iš me di nių pu šies len tų su kur ta at vers ta kny ga, iš ku rios sklin da 
švie sa, ne pai sant ky lan čių pa vo jų, grės mių, blo gio.
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Au to rės nuo tr.

Vie na iš tų plot mių – dė me sin gu mas au ga lų ap sup
čiai ir ap rėp čiai, sa vo tiš ka sko la, nes au ga lų pa sau liui, jų 
įvai ro vei esa me sko lin gi. 

Me di jų ar cheo lo gi ja mums išaiš ki na, kad mū sų 
orien ta ci nė, ve ge ta ci nė sis te ma, me cha ni ka ir au to ma
ti ka yra au ga li jos bei jos sam pra tų įta ka. Au to rė sa vo 
vi zua li nius tiks lus sie ja ir su es te ti kos mįs lė mis. Bū
da ma me di ci nos pa sau lio at sto vė, ji kliau ja si tiks lu mu 
ir pre ci ziš ku mu, o sa vo vi zua li nį ty ri mą jun gia su se
no vi ne ana lo gi ne me dia vi mo tech ni ka, to dėl at vaiz dų 
iš sta tos, jų kom po zi ci jos, ku pi nos įvai ria ly pių plė ti nių, 
gau sy bės aliu zi jų, nuo ro dų į me no ir moks lo, so cia li nį 
ir kul tū ri nį pa sau lį.

Išs kir ti nis es te ti nis bruo žas – in ten sy viai frag men tuo
ta se no vi nė kom po zi ci ja, pri pil dy ta at si nau ji nan čios, sa ve 
iš ple čian čios, nau jus mo ty vus įve dan čios ga lios. Ats ki ras 
at vaiz das, konk re taus au ga lo ar ke lių au ga lų jung tis – 
tai pla ti vi zua li nė pa raf ra zė, to kia at sar gi, bet tuo pa čiu 

ir įmant ri dė lio nė, rei ka lau janti su vo ki mo kant ry
bės. Sup ran ta ma, kad to kia se no vi nė tech ni ka, to kia 
eks po zi ci ja yra su si ju si su il go iš lai ky mo tra di ci ja, 
iš ku rios ky la vi sa esa ma kom po zi ci nė įtam pa. Ap
link au ga lo pa vi da lą, au gi mo, iš si plė ti mo vin giuo tus 
mo ty vus ne lauk tai iš ny ra sa vi ta, pir mi nė ir lau ki nė, 
ab so liu čiai vi ta lis ti nė kai tos, del si mo, bet tuo pa čiu 
ir su si ti ki mo nuo tai ka.

Au ga lo li ni jos, stie bo ir ša kų vin giai, žied la piai 
virs ta at si ve rian čia, sa vo ap lin ko je pa skli du sia nuo
jau ta – li ni ji ne, pa tam sė ji mo, nu švi ti mo, išė ji mo iš 
sa vęs, grį ži mo į sa ve. Visa tai iš sta tos, pa teik ties, 
at ver ties įtai go je yra šia pu sy bės, švie sos lau ki mo 
bei atė ji mo nuo jau ta. To kia tra pi ir tuo pa čiu sta bi li 
nuo jau ta virs ta sa ve su jun gian čia, su tram dan čia, sa
ve sau gan čia, gi nan čia nuo tai ka.

Se no vi nė vi zua li nė tech ni ka ne tei kia per tek lin
gai spal vin gos, ryš kios įvai ro vės. To kia ana lo gi nė 
tech ni ka grin džia ma juo daibal tu to na vi mu, įter pi
mu, in to na vi mu, sluoks nia vi mu, niuan sa vi mu. Au
to rė grįž ta į fo tog ra fi nės me dia ci jos iš ta kas ir ten 
ran da bū ti nas eks po na vi mo, eksp li ka vi mo, sa vi to, 
sluoks niuo to to na vi mo ga lias. Gė lės į mus at si grę
žia vi su sa vo jaut ru mu, dirg lu mu, mus pa si tin ka 
glež no la po ar ašt raus dyg lio ga lia. Mus su tin ka 
be si stie bian ti, iš šak nų į vir šū nes, į iš skės tas ša kas 
iš si ske čian ti ga lia.

Emi li ja Pet raus kie nė sa vo fo tog ra fi jų pa ro dą pa
va di no „Si dab ri niu so du“ ir tai yra duok lė, grą ža si
dab ri niam at spau dui, fo tog ra fi nės ana lo gi jos, be ga
li nio ly gi ni mo ir gre ti ni mo, pa na šu mo ir ta pa tu mo 
tra di ci jai.

Paroda veiks iki rugsėjo 17 d., darbo dienomis 
8–17 val. Dėl galimybės apsilankyti savaitgaliais
skambinti  tel. 8 618 29 964.

FO TOG RA FI JŲ PA RO DA „SI DAB RI NIS SO DAS“

Augalųpasauliui,herbariumuivizualine
prasmeskirtaparodapuikiaiatsispindi
Kurtuvėnųsvirnogalerijossienojuose,tampa
geraisuprantamavasarospabaigoje,po
Žolinės.EmilijaPetrauskienėsavoautorine
fotografijųparoda„Sidabrinissodas“iškarto
įvedaįkeliasskirtingasirvienakitąpapil
dančiasplotmes.

 Va sa ros pa ro dų se zo nas Kur tu vė nų svir no ga le ri jo je bai gia
mas Emi li jos Pet raus kie nės fo tog ra fi jų pa ro da „Si dab ri nis so
das“. Pa tei kia mos fo tog ra fi jos yra si dab ro že la ti nos, li tog ra fi jos 
ar ba ka li ti pi jos at spau dai iš šla pio ko lo di jaus ne ga ty vų.
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Nau jie ji pa go nys ne mėgs ta, kai jų ri tua li niai šo kiai 
pri ly gi na mi sep tyn me čių vai kų žai di mams, nes sa vo apei
goms jie su tei kia ra cio na lią pra smę: se no vės lie tu vių pa
pro čiu štai taip jie gar bi na sau lę, taip mel džia lie taus ir 
ge ro der liaus, o taip nu si len kia Per kū nui.

Vis kas bū tų lo giš ka, jei ne pa ti lo gi ka, pa sa ky tų pran
cū zų ant ro po lo gas L. Le viBriu lis, ku ris iš ty ręs gau sy bę 
et nog ra fi nės me džia gos nu sta tė, kad pir mykš tis mi to
lo gi nis mąs ty mas yra iki lo gi nis. Kai psi choa na li ti kas  
K. G. Jun gas, ti kė da ma sis iš pir mų lū pų iš girs ti paaiš ki
ni mą, pa klau sė prie El go no ug ni kal nio Ke ni jo je gy ve nan
čios pri mi ty vios gen ties žmo nių, ko dėl sau lei te kant jie 
išei na iš sa vo tro be lių, pa spjau do del nus ir at su ka juos į 
pir muo sius sau lės spin du lius, jis tik su trik dė el go nie čius. 
Kaip tai ko dėl? To dėl, kad „mes vi sa da taip da rė me: taip 
vi sa da rei kia da ry ti, kai sau lė te ka.“ Štai ir vi sa pra smė – 
tik ro ji ri tua lo lo gi ka.

Ri tua lai nė ra są mo nin gai iš pro tau ja mi ir re ži suo ja mi, 
nes pir mykš tei są mo nei mi to lo gi ja yra ne mąs ty mo ob jek
tas, o for ma. Mi to lo gi nė są mo nė nie ka da ne ke lia pra smės 

klau si mo, bet mez ga ma gi nį ry šį ten, kur nė ra jo kio ob
jek ty vaus prie žas ti nio ry šio, ir tik šiuo lai ki nis pro tas sten
gia si ma gi nius ženk lus žūt būt iš vers ti į ra cio na lią kal bą.

Ci vi li za ci jos jau „ap ga din tas“ Pueb lo gen ties in dė nas 
ne sup ra tin gam Jun gui išaiš ki no pa na šaus ri tua lo pra smę: 
in dė nai yra sau lės vai kai, ku rie pri va lo už tik rin ti, kad 
sau lė kas ry tą pa kil tų virš ho ri zon to. Štai ko dėl sau lė ju
da dan gaus skliau tu. Taip jie da ro ne iš dy ko bu vi mo, o 
rea liai gel bė da mi pa sau lį: jei gu in dė nai ne beįs tengs pa dė ti 
sau lei, vie ną ry tą ji ne be pa kils.

Ant ro po lo gai to kį prie žas tiespa sek mės su vo ki mą pa
va di no pir mykš čiu mąs ty mu. Eu ro po je ry šys tarp pa
spjau dy tų del nų ir sau lės ju dė ji mo dan gaus skliau tu iš
ny ko ži lo je se no vė je, kai mi to lo gi nė są mo nė nu grimz do į 

ko lek ty vi nės pa są mo nės gel mes ir jo se pa si slė pė, ne pra
ras da ma vil ties vėl su si grą žin ti pra ras tų po zi ci jų.

XIX a. pra džio je fi lo so fas F. Še lin gas tei gė, kad šiuo lai
ki nė są mo nė ne be ga li su vok ti mi to lo gi jos, nes evo liu ci jos 
gran di nė je ji per daug nu to lo nuo mi to lo gi ją kū ru sios są
mo nės. „Pir mykš čiai žmo nės į pa sau lį žvel gė to mis pa čio
mis aki mis kaip ir mes, bet su vo kė ki to kia są mo ne nei 
mū sų“, – pri ta rė L. Le viBriu lis. Pa go ny bė yra pir mykš tės 
mi to lo gi nės są mo nės nu lip dy tas pa sau lio mo de lis. Jei gu ji 
rea liai ten ki na šiuo lai ki nio žmo gaus dva si nius po rei kius, 
tai reiš kia tik vie na: to žmo gaus są mo nė dar ne pa ki lo 
aukš čiau pir mykš tės mi to lo gi nės pa ko pos.

Vys tan tis evo liu ci jos moks lui im ta su vok ti, kad iš pri
gim ties žmo gus ne gau na jo kio kul tū ri nio tu ri nio. Ei da mas 
gy ve ni mo ke liu jis pa kar to ja žmo ni jos nuei tą ke lią ir sa ve 
už pil do to kiu tu ri niu, ko kį ran da.

Tir da mi vai kus mes ga li me tie sio giai su vok ti pir mykš
čius žmo nes, o tir da mi pir mykš čius žmo nes – ge riau su
vok ti vai kų rai dą, tei gia šiuo lai ki nė evo liu ci nė psi cho lo
gi ja. Sep ty ne rių me tų vai ko są mo nė pa sie kia ani miz mo 
pa ko pą, ku rio je ji jau ga li mi to lo giš kai aiš kin ti pa sau lį ir 
kur ti pa go niš ką re li gi ją. Tad pa go ny bei at gai vin ti už tek
tų su kur ti mo der nų dis to pi nį įren gi nį, ku ris su stab dy tų 
vai kų dva si nį ir in te lek tua li nį vys ty mą si nuo sep ty ne rių 
me tų ir il giems am žiams pa lik tų juos pa go ny bės pa ko po
je su iki lo gi niu mąs ty mu. Kaip tai daug maž ga lė tų vyk ti, 
ap ra šy ta No be lio pre mi ja ap do va no ta me V. Gol din go ro
ma ne „Mu sių val do vas“.

Yra ir ke li grei tes ni svei ku pro tu dar ne paaiš kin ti 
trum pa lai kiai bū dai su si grą žin ti mi to lo gi nę są mo nę. Vie
ną jų iš mė gi no vo kie čių tau ta, ku riai nuo 1933 m. stai ga 
ėmė tem ti pro tas, su grą ži nęs ją į pir mykš čius lai kus. Ki tą 
va rian tą šian dien ma to me Ru si jo je, ku rio je bu vo pa žeis tas 
ir taip tra pus ba lan sas tarp pa go ny bės ir mo der ny bės ir 
vi suo me nė per 20 me tų spar čiai nu si ri to nuo ke le to iki 
ke lio li kos šim tų me tų at gal į praei tį. Mi to lo gi nis pa sau lio 
aiš ki ni mas ten vėl iš stū mė lo gi nį su vo ki mą. Abiem at ve
jais grį ži mas į mi to lo gi nės są mo nės ly gį vir to bai siais hu
ma ni ta ri niais ka tak liz mais. Ko ge ro, dės nin gai, nes to kia 
yra mo der nio sios pa go ny bės es mė.

Kaip ma to me, at gai vin ti mi to lo gi nį mąs ty mą ir jo pa
gim dy tą pa go ny bę nė ra la bai sun ku. Te rei kia la bai už si no
rė ti tiek sa vo pro tu, tiek ir el ge siu su grįž ti į pir mykš čius 
lai kus, pa ke liui neuž mirš tant at si sa ky ti vis ko, ką su kū
rė bran des nių epo chų žmo gaus pro tas ir dva sia. Nau jo ji 
pa go ny bė su lau žais pi lia kal nio vir šū nė je pri me na vai kų 
dar že lį, bet pa vo jaus ne ke lia, nes ji nie ko bend ro ne tu ri 
nei su mi to lo gi niu mąs ty mu, nei su tik rą ja pa go ny be. Vis 
dėl to net ir su kant ra te lius apie lau žą pa tar ti na sa vo mal
do mis nuo lat pri min ti Per kū nui, kad ver čiau jis mir tų nei 
leis tų su grįž ti tik riems pa go niš kiems lai kams.

AR SUN KU TAP TI PA GO NI MI?

Dr. doc. Gin ta ras LAZ DY NAS

Sugrįžtiįpagonybęiratsiverstiįsenąjįbaltų
tikėjimą,idantsustiprėtųiškrikusitautinėtapa
tybė,neatrodosudėtingasuždavinys.Sunku
maspriklausonuoto,kąmeslaikomepagony
be.Galimapalieptikultūrosišmiklintamprotui
sukurtipagoniškųritualųmodelį,sutelktibūrelį
adeptų,apsirengussenoviniaisrūbaiskoptiį
piliakalnį,užkurtididelįlaužąireitiapiejįratais,
sukiotidelnus,iškeltussaulėslink,pagarbiai
lankstytispriešugnįbeiponosimiburbėti
mažaisuprantamusgiliaprasmiusžodžius.Ir
įtikėti,kadbūtenttaiyrapagonybė.

Freepik.com nuotraukos.
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Šiuos kny gos ženk lus pa gal sa vo for ma tą ga li ma pa
va din ti ko lib riais, ku riems pri klau so dau ge lis ma žiau sių 
pa sau ly je paukš čių rū šių. Jie, kaip ir mi nia tiū ri niai eks
lib ri sai, yra la bai smul kūs ir ne di de li.

Dai li nin kai ku ria mi nia tiū ri nius ir su per mi nia tiū ri nius 
kny gos ženk lus. At siž vel giant į mi nia tiū ri nių kny gų for
ma tą bei su si klos čiu sias kū ri mo tra di ci jas, mi nia tiū ri nis 
eks lib ri sas ne ga li bū ti di des nis kaip 25x25 mm ar ba il
giau sia jo kraš ti nė ne tu rė tų vir šy ti 25 mm. To kio dy džio 
eks lib ri sai ge rai ma to mi pa pras ta aki mi ir ge riau siai tin
ka kli juo ti į mi nia tiū ri nes kny ge les. Su per mi nia tiū ri niams 

eks lib ri sams ga li ma pri skir ti kny gos ženk lus, ku rie yra ne 
di des ni kaip 5x5 mm ar ba il giau sia jų kraš ti nė ne sie kia 
5 mm. Šie eks lib ri sai žy mim EX MI NI, EX MI NI LIB RIS, 
EXL MI NI ir pan.

Eu ro po je mi nia tiū ri niai eks lib ri sai la biau siai pa pli to 
XVI–XIX a. XX a. jų su kur ta Če ki jo je, Ita li jo je, Ja po ni jo
je, Len ki jo je, Pran cū zi jo je, Ru si jo je, Olan di jo je, Veng ri jo je, 
Vo kie ti jo je ir ki to se ša ly se. Lie tu vo je pra dė ti kur ti XVII a.

Mi nia tiū ri nių eks lib ri sų yra su kū rę ži no mi lie tu viai 
kū rė jai P. Ar laus kas, L. Bra zaus kai tė, A. Če paus kas,  
V. Jakš tas, V. Ja nu lis, S. Ka taus kas, V. Ki sa raus kas, K. Kup
riū nas, H. Meš kaus kai tė, J. Nek ra šius, O. Ši mai ty tėRač
kaus kie nė, V. Šliu že lis, M. Vai ce kaus kai tė ir ki ti.

Bu vęs šiau lie tis dai li nin kas Pau lius Ar laus kas 1999 m. 
ge gu žės pra džio je su kū rė dvie jų mi nia tiū ri nių ir tri jų su
per mi nia tiū ri nių eks lib ri sų se ri ją: 10,5x10,5 mm, 9x9 mm, 
6,5x4,2 mm, 5,2x5 mm ir 5,2x4,8 mm dy džio. Dai li nin kas 
šiuos kny gos ženk lus su kū rė ofor to tech ni ka, ne si nau do
da mas jo kio mis di di ni mo prie mo nė mis.

1999 m. ge gu žės 11 d. agen tū ra „Fac tum“ prie Lie tu vos 
kul tū ros fon do įre gist ra vo dai li nin ko P. Ar laus ko su kur tą 
ma žiau sią kny gos ženk lą Lie tu vo je. Tai su per mi nia tiū ri
nis 5,2 mm aukš čio ir 4,8 mm plo čio eks lib ri sas, ku ria me 
ma to mas už ra šas „JON ex lib ris“.

Mi nia tiū ri nių ir su per mi nia tiū ri nių eks lib ri sų nė ra su
kur ta daug. Kiek vie nas iš jų – di de lio meist riš ku mo ir ne pap
ras to kruopš tu mo dai li nin ko kū ri nys, liu di jan tis nuo sa vy bės 
tei ses ir sa vi nin ko kul tū ri nius bei bib lio fi li nius in te re sus.

Mi nia tiū ri nių eks lib ri sų pa ro dos iš šių ei lu čių au to riaus 
ko lek ci jos bu vo su reng tos Šiau liuo se, Birš to ne, Klai
pė do je (2022 m.), ru de nį pla nuo ja mos pa ro dos Pak
ruo jy je, Rad vi liš ky je ir ki tuo se mies tuo se.

Šie met 50 eg zemp lio rių ti ra žu iš leis ta šių ei lu
čių au to riaus mi nia tiū ri nė, ar mo ni kė lės ti po kny
ge lėka ta lo gė lis „Lie tu viš ka mi nia tiū ri nė kny ga ir 
eks lib ri sas“, ku rią iš spaus di no S. Jo ku žio lei dyk la
spaus tu vė Klai pė do je.

EKS LIB RIS KAIP KO LIB RIS

Pirmiejiekslibriai(darrašoma
„ekslibrisas“,„exlibris“)buvoskir
tižymėtipuošnioms,brangioms
didelioformatoknygoms.Ilgainiui

mažėjantformatui,pradėjusleistimažas
irminiatiūrinesknygeles,buvokuriamiir
jomsskirtiminiatiūriniaiekslibrisai.

 Dai li nin ko P. Ar laus ko ma žiau sias Lie tu vos kny gos ženk
las „JON ex lib ris“. 1999 m.

 Dai li nin ko Vai do to Ja nu lio. Ex lib ris J. N. 2004 m.

 Dai li nin ko Vai do to Ja nu lio. Ex lib ris JN. 1999 m.

Au to riaus nuo traukos.
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Šis gar bin gas ap do va no ji mas V. Če pins
kiui įteik tas už gy ve ni mą, įdė tą į mu zi ką, 
ku ri, kaip žmo giš ka sis sme ge nų mais tas, 
su tau ri na klau sy to ją ir pa sklin da ge ru mu 
po pa sau lį, už Šiau lių švie si ni mą gau ta 
Die vo do va na, neį kai no ja mas pa stan gas 
to bu lė ti mu zi ko je ir to bu lin ti ki tus.

Gar bin gas ap do va no ji mas V. Če pins
kiui įteik tas Šiau lių Šv. apaš ta lų Pet ro ir 
Pau liaus ka ted ro je iš kil min go ren gi nio, 
skir to Ka ra liaus Min dau go ka rū na vi mo, 
Vals ty bės ir Tau tiš kos gies mės die nai pa mi
nė ti, metu. Gar bin gą ap do va no ji mą įtei kė  

Šv. Ka zi mie ro or di no Di dy sis Ma
gist ras gra fas Hen ri kas Ar moš ka
Eis mon tas.

Lie tu vos glo bė jo, ka ra lai čio  
Šv. Ka zi mie ro or di nas, siek da mas 
at kur ti Lie tu vo je švie suo me nę, be 
ku rios jo kia tau ta ne ga li gy vuo ti ir 
ku ri pir miau sia per vi sas oku pa ci jas 
ir ge no ci dus bu vo la biau siai nai ki na
ma, įkū rė Šv. Ka zi mie ro or di no Le
li jos gar bės ženk lo no mi na ci ją. Šis 

ženk las bū na įtei kia mas me tų švie suo liui, 
ku rį iš pa teik tų kan di da tų iš ren ka su da ry
ta pla taus spekt ro ko mi si ja.

Le li jos gar bės ženk lo lau rea tais Šiau
liuo se jau yra ta pę šie švie suo liai:

• 2014 m. kul tū ros švie suo liu ta po net 
12 kar tų ge riau siu pa sau ly je pri pa žin tas 
ber niu kų ir jau nuo lių cho ro „Da gi lė lis“ 
va do vas Re mi gi jus Ado mai tis;

• 2015 m. vers lo švie suo liu pri pa žin tas 
bu vęs il ga me tis UAB „Rū ta“ fab ri ko ge ne
ra li nis di rek to rius, kul tū ros me ce na tas Al
gir das Gluo das;

• 2016 m. moks lo švie suo liu ta po kal bi
nin kas ha bil. dr. pro f. Ka zi mie ras Žu per ka;

• 2017 m. ti kė ji mo sklai dos švie suo lis – 
J. E. Šiau lių vys ku pas Eu ge ni jus Bar tu lis;

• 2018 m. Lie tu vos vals ty bės at kū ri
mo šimt me čio pro ga – is to ri jos švie suo
lis, Lie tu vos mu zie jų ta ry bos pre zi den tas, 
„Auš ros“ mu zie jaus di rek to rius Rai mun
das Bal za;

• Pa gal pa lik tus šv. Ka zi mie ro žo džius, 
jog „po Die vo la biau siai rei kia gerb ti tie

są ir tei sin gu mą“, 2019 m. ap do va no ji mas 
skir tas tei sin gu mo švie suo liui. Juo pri pa
žin tas bu vęs Tei sė jų gar bės teis mo na rys, 
Šiau lių apy gar dos teis mo tei sė jas, dau ge lio 
kny gų apie Lie tu vos teis mų is to ri ją au to
rius, tri jų mu zie jų Šiau liuo se įkū rė jas Alf
re das Vil bi kas;

• 2020 m. ap do va no ji mą ga vo ba let
meis te rė, ju de sio raiš kos bei grakš čios lai
ky se nos puo se lė to ja, Šiau lių mies to gar bės 
pi lie tė, „Auk so paukštės” lau rea tė Al do na 
Ma sė nie nė;

• 2021 m. švie suo le pri pa žin ta ra šy to ja, 
lie tu vių trem ties is to ri jos ty ri nė to ja, kul
tū ros reiš ki nių Šiau liuo se puo se lė to ja ir 
sklei dė ja, žur na lis tė Ži vi lė Ka va liaus kai tė.

Taip pat Lie pos 6osios iš kil mė se Šiau
lių Šv. apaštalų Pet ro ir Pau liaus ka ted ro je 
mies to jau na jam švie suo liui, kank li nin kui 
Mo des tui Ul ber kiui bu vo įteik ta Šv. Ka zi
mie ro or di no Šiau lių kom tū ri jos 2022 m. 
ap do va no ji mas – „An ge lo globėjo” ženk lo 
au to ri nė skulp tū rė lė.

Kank li nin kas Mo des tas Ul ber kis – res
pub li ki nio tau ti nių inst ru men tų at li kė jų 
kon kur so „Tir ly tis“ di džio jo pri zo lau rea
tas, ke le to tarp tau ti nių kon kur sų I laips nio 
dip lo mų bei Šiau lių mies to sa vi val dy bės 
2022 m. jau no jo me ni nin ko sti pen di jos lai
mė to jas. Jo mo ky to ja – Šiau lių S. Son dec
kio me nų gim na zi jos di rek to rė doc. Re gi na 
Ma ro zie nė.

ŠV. KA ZI MIE RO OR DI NO LE LI JOS GAR BĖS  
ŽENK LAS ĮTEIK TAS VIL HEL MUI ČE PINS KIUI

IškiliaisdarbaisLietuvojegarsėjantispasaulietinisŠv.Kazi
mieroordinaspranešė,kad2022m.Lietuvosglobėjo,kara
laičioŠv.KazimieroordinoLelijosgarbėsženklasskirtas
VilhelmuiČepinskiui,Šiauliųkamerinioorkestro„Camerata

Solaris“menovadovui.
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– Kuriate, rengiate koncertus, per
formansus, dalyvaujate projektuose ir
puoselėjateŠiaulių,kaipmuzikosmies
to,vardą.Kasjusįkvepia,neleidžiasu
stoti?

– Ši ener gi ja ne dėl mi ty bos, ne dėl fi
zi nio bū vio. Prieš ku rį lai ką su pra tau, kad 
nor ma liai jau tie si ta da, kai esi ku pi nas jė gų. 
Vie nais at ve jais – kai da rai dar bus, ku rie 
yra šiek tiek ne pa sie kia mi, šiek tiek su dė
tin gi. Ki tais – kai esi įsi my lė jęs ar ba pa da
rai at ra di mus, su si ju sius su vi di ne bū se na. 
Kai to kie mo men tai įvyks ta, gy ve ni pil ną 
gy ve ni mą. To kių mo men tų truk mė nė ra il
ga: jie va lan di niai, mi nu ti niai. Ir dėl jų ver
ta gy ven ti.

–Mesatrandamearsusikuriameto
kiųmomentų?

– Tai yra bū se na. Pats idea liau sias va
rian tas – ne prik lau sy ti nuo išo ri nių dir
gik lių, bet tai nė ra leng viau sias bū das, no
rint gy ven ti iš di džio sios G rai dės. Kur kas 
pa pras čiau su si kur ti išo ri nių prie žas čių, 
iš šau kian čių tas bū se nas. Ko dėl toks ak ty
vu mas yra kū ry bi niuo se rei ka luo se? Su si
gal vo ji, su si ku ri si tua ci jų, ku rio se ga li nu
brauk ti ša lin dul kes, ker pes, pe lė sius ir iš 
nau jo veik ti.

– Muzikuoti pradėjote devintajame
dešimtmetyje. Ką anuomet reiškė būti
jaunumuzikantuŠiauliuose?

– Yra du va rian tai: ar ba imi tuo ji mu
zi ka vi mą, ar ba nei mi tuo ji. Su dė tin giau sia 
tiek anuo me tu, tiek da bar bū ti tuo imi tuo
jan čiu mu zi kan tu. At si ran da vi di nių rei ka
lų: plau kas il ges nis ar trum pes nis, sport ba
čiai vie no kie ar ki to kie, maikė su už ra šu ar 
be… Ga li pri kib ti to me to meinstrymo at sto
vai ir su muš ti, kad ne taip at ro dai. Tai to kie 
imi ta ci niai rei ka lai. Jei gu įsi gi li ni į ama to 
įval dy mą, ski ri daug lai ko, su si ku ri ap link 
sa ve ki to kią rea ly bę ir ji ta ve ap sau go nuo 
išo ri nių ne są mo nių, kur ma te ri ja vi sai ki
to kia for muo ja si. Jei žai di imi ta ci nius da ly
kus, esi pa žei džia mas. Tuo met ne da ly vau
da mas meinstryminiuose žai di muo se ga lė jai 
gau ti į dū dą.

–Koksbuvojūsųsusikurtaspasaulis?
– Jis la bai fi zio lo gi nis: dir bi su inst ru

men tu, gi li nie si į meist riš ku mo įval dy mą, 
ki taip jau ti mu zi ki nį au di nį ir po jū čius 
per ke li į išo rę. Ano laik me čio keis tu
mų aki vaiz džiai bu vo: dau giau ag re si jos, 
ban di tų ak ty vu mo ir jų ro man ti za vi mo. 
Vaikš ti nė ji mies te, o ša lia įsi tai sę ma fi o
zai de monst ra ty viai išei da vo ir ro dy da vo, 
kad jie – mies to val do vai. Jei gu ei da vo hi
po vi bičiukai, su lauk da vo jų prie kaiš tin gų 
žvilgs nių. To kie bu vo rei ka lai. Jei gu bū da
vo tre nin gi nių di des nė krū va, jie ka bi nė
da vo si prie ki taip at ro dan čių jų ar ki to kią 
mu zi ką gro jan čių jų. Da bar tos to le ran
ci jos dau giau, bet iš es mės la bai di de lio 
skir tu mo nė ra.

– O minėti mafiozai eidavo į jūsų
koncertus?

– Kai BIX jau ta po to kia jė ga, pri pa
žin ta Lie tu vo je ir už sie ny je, vi sai ki taip 
prii ma mi bu vo me. BIX‘ai la bai grei tai iš
ki lo, ta po po pu lia rūs. Tuo lai ku dar žmo
nės skai ty da vo laik raš čius ir pra ktiš kai 
kiek vie ną die ną bū da vo ko kia nors ži nu tė 
apie BIX. Kaip tie ma fio zai ne no rė tų pri
si ge rin ti?

–Intensyviaikoncertuodavote?
– Kon cer tuo da vo me in ten sy viai, bet 

dar in ten sy viau re pe tuo da vo me. Bu vo toks 
bū das gy ven ti: atei ni į stu di ją ir ten gy ve
ni: šne kie si, re pe tuo ji, ten na tū ra liai gims
ta, su si for muo ja da ly kai. Vė liau, iš lė kus iš 
Šiau lių rū sių kon cer tuo ti į ki tas ša lis, pa
gau ni, kad tai, ką su kū rei, bū da mas ten, yra 
to me to tren das pa sau ly je. Su to kiu gy vu 
ner vu.

–KaipatrodėmuzikinisŠiauliųgy
venimasdevintajamedešimtmetyje?

– Mu zi kuo jan čių gru pių, gru pe lių, bar
dų mies te vi są lai ką bu vo. Šiuo me tu gal 
jų ma žiau. Bu vo to kie trys lyg me nys: po
grin dis, res to ra nų mu zi kan tai ir ga myk los 
(vi sos ga myk los ir kon to ros tu rė jo sa vo 
gru pes). Tiek res to ra ni nis, tiek ga myk li nis 
va rian tas bu vo nie kur ne ve dan tis, skir tas 
tam, kad ap tar nau tų žmo nių kul tū ros po

rei kius. Vie nin te lis lyg muo, ku ris ga lė jo 
pra si verž ti į pla tes nį pa sau lį, bu vo po grin
dis. Jo vi są lai ką bu vo. Šiuo me tu – šiek tiek 
ma žiau, bet dar prieš ku rį lai ką an derg
raun di nis bi čas ne la bai sky rė si nuo to, koks 
bu vo prieš 30 me tų.

–Kokiųgrupių, beBIX,muzika tuo
metuskambėjoŠiauliuose?

– Bu vo to kia gru pė „Ly giai ly ja“. At
ro do, uni ver si te te re pe tuo da vo, jie bu vo 
su si ję su Dai lės fa kul te tu. Da bar šis pa va
di ni mas tik riau siai nie ko ne sa ko. Jie su
kles tė jo ir iš vyk da vo į tarp tau ti nius fes
ti va lius. La bai kie tai va rė. Tuo me tu dar 
„Gin’Gasai“ bu vo, lyg ir da bar yra. Dar 
bu vo „Žu vys“. Jie fes ti va lį to kį tu rė da vo, 
kaip da bar maž daug „Šiau lių nak tys“. „Žu
vų“ fes ti va lis ke le rius me tus tę sė si, bu vo 
stip rus.

–Kokiosvietosmiestemenaanolai
kokoncertus?

– Kul tū ros cent ras. Sta ty bos tres to sa lė, 
am fi teat ras, ka vi nė „Auš ri nė“ ša lia au to bu
sų sto ties. Ne bu vo daug to kių vie tų…

–Šiandienžmonėslaisvi,oatotrūkis
tarp jūsų minėtų „meinstrymo“ ir an
dergraundokultūrųatrododingęs,riba
susiniveliavusi…

– Bet ta lais vė to kia vie no des nė. Su 
BIX’ais kar tais iš va žiuo da vo me į ki tas ša
lis. Taip, ten vis kas bu vo gra žiau ir žmo
nės šyp so jo si la biau. Mū sų ap lin ko je bu vo 
ma žiau tų šyp se nų ir spal vin gų dra bu žių, 
bet čia ir vi sas skir tu mas. Man at ro do, 
kad tuo me tu, kai Lie tu va jau iš si lais vi no, 
vi di nės lais vės kaip tik mū sų kraš te bu
vo dau giau. Tai bu vo spro gi mas. Jo me tu 
vyks ta ener gi jos iš ly džiai, ki taip jau ti vis
ką, ki taip ma tai. Kai iš tos spro gi mo vie tos 
at si du ri kraš te, ku ria me jau nu si sto vė ju
sios tra di ci jos, ma tai, kad ten dau giau su
si kaus ty mo.

– Prisiminkime pirmuosius masi
niuskoncertus.Kokiebuvojūsų, jauno
muzikanto,įspūdžiai?

– BIX’ai su ži bė jo tuo me tu, kai Lie tu vo
je vy ko at gi mi mas. Ir tie di die ji kon cer tai 
bu vo Ro ko mar šo – ten emo ci niai fe jer ver
kai vy ko iš ti sai. Bū ni ir šiurps ti vi su kū nu. 
Iš tik rų jų bu vo at gi mi mas: kal bos, kon cer
tai, mi tin gai. Mi tin gai ne iš pirš to lauž ti, 
bet tik ri: kai klau sai si, ką žmo gus kal ba, ir 
tau aša ra čiaukšt, ir šiur pą vi su kū nu jau
ti. Mi nios žmo nių su si rink da vo. Tai bu vo 
gran dio zi niai rei ka lai. Šiurps ti ne vien dėl 
to, kad ap link ma tai vien žmo nes, bet ir dėl 
to, koks vi so to tu ri nys. Da bar net sun ku 
įsi vaiz duo ti, kad bū tų taip svar bu, taip ašt
ru, kad gy ven tum tuo. Di džia vai si, kad esi 
lie tu vis.

–Kąįšiasdienasperkeltumėteišde
vintojodešimtmečioŠiaulių?

– At gims ta ša lis, tė vy nė. To kia im pe ri ja 
su griu vo ir lie tu viai prie to pri si dė jo. Ir tu 
esi lie tu vis. Tas tė vy nės jaus mas bu vo la bai 
stip rus ir tik ras. Tai no rė čiau per kel ti. Per
kel čiau draivą: su vi sai ki ta dva sia, ug ni mi 
grieb da vo mės kū ry bi nių da ly kų. Ne bu vo 
to kio skai čia vi mo, jog da bar rei kia pi ni
gų gau ti, kad tą pa da ry tum, kaip pa da ry ti 
gran dio zi nį kon cer tą, kad už si kal tum pi
ni gų. Pir mo je ei lė je bu vo idė ji niai da ly kai. 
Da bar pir mo je ei lė je są ma ta: ga li ma gau ti 
tiek iš bi lie tų, su si grą žin ti tiek, ir žiū ri, kad 
tai ne rea li zuo ja ma, nes nė ra pi ni gų. Anuo 
me tu vi si bu vo už si de gę… Tos ug nies aš 
taip no rė čiau. Jos tu rė da mas, ga li da ry ti di
de lius da ly kus.

– Festivalyje pristatėte performan
są„DaodeJing“.Minėjote,kadjometu

muzikayranekontroliuojamaintelekto,
leidžiatesrautuitekėtiperjus.Arleng
vaatsiribotinuointelekto,būtisraute?

– Kal ba me apie vi di nius tech ni nius da
ly kus. Struk tū ruo ta me džia ga ne bū ti nai ne
lei džia vyk ti srau tui. Tai yra tik struk tū ra 
be ga ly bė je, di džiu lia me ne ži no my bės plo te. 
Struk tū ra ir lais vas plau ki mas tar pu sa vy je 
nė ra prie šin gi. Ar sun ku bū ti srau te? Ne. 
Ali sa Ste buk lų ša ly je nu bė go pa skui bal tą 
triu šį į ur vą – tai at sklei džia ėji mo į srau tą 
tech ni ką: grie bie si de ta lės, už grie bi pe ly tės 
uo de gė lę ir pa skui ją nu se ki. Jei gu per for
man se yra struk tū ra, tai reiš kia, lai kas nuo 
lai ko nu plau ki, bet vie na aki mi at si žvel gi į 
bend rą plo tą, į struk tū rą. Tuo met vėl lei di 
kaž ko kiai de ta lei ta ve nu neš ti. Kai esi ne
ša mas, esi srau te. Bū ti pil na me jaus me tiek 
vie no je de ta lė je, tiek gau sy bė je – iš ti su me –  
yra fai nas da ly kas.

– Grojate įvairiausiais daiktais, ne
tiktradiciniaismuzikosinstrumentais.

– Inst ru men tai, ku riuos ga li me nu si
pirk ti par duo tu vė je, ne vi sa dos to kie bu vo, 
ne vi sa dos tu rė jo to kią for mą. Pa vyz džiui, 
smui kas: yra sty ga ir per ją brū ži na mas 
stry kas. Kai brū ži ni, išei na gar sas: jei ant 
gri fo su trum pi ni tą sty gą – aukš tes nis, pa
slin kus to liau – že mes nis. To kie prin ci pai, 
ku rie rea li za vo si inst ru men tuo se. Man bu
vo la bai įdo mus pa ties prin ci po at ra di mas 
dar ne su si for ma vu sia me inst ru men te. Ar 
ga li bū ti inst ru men tu me cha ni nė 78ųjų 
me tų ga my bos sul čių spau di mo ma ši nė lė? 
Aš sa kau, kad taip. Jei gu pa krei pi ypa tin
gu kam pu tą daik čiu ką ir su ran di rak tą į jo 
šir dį, pa baks no da mas, pa spaus da mas, pa
suk da mas, iš gau ni gar są. Ge ro kai pa dir bė
jus, jis gal būt ga lė tų pa virs ti inst ru men tu, 
ku riuo bū tų įma no ma la bai kie tai pa gro ti. 
Gal būt dar vė liau jis pa virs tų inst ru men
tu mu zi kos inst ru men tų par duo tu vė je. Tas 
gar so gi mi mo at ra di mas yra la bai ža vus 
rei ka las. Kai at ran di, tuo mo men tu esi inst
ru men to su val dy mo pra di nin kas. Ir esi lais
vas, nes ne tu ri pa tir ties, kaip su tuo daik tu 
gro ti. Bū na la bai ge ra bū se na: su ku ri prin
ci pus, kaip pa gro ti kaž ko kią me lo di ją, ku
rios ne pag ro si su jo kiu ki tu inst ru men tu 
pa sau ly je.

– Kokį garso takelį sukurtumėte
Šiauliams?

– Gal va vi są lai ką pil na rū pes čių ir ne
gir di, kas ap link da ro si. Vi sas dė me sys kon
cent ruo ja mas į ki tus rei ka lus. Šian dien, išė
jus iš na mų, man pa vy ko nu lįs ti į gir dė ji mą. 
Sup ra tau, kad mies tas yra la bai triukš min
gas: vi so kie va rik liai, par duo tu vių ūže siai, 
bau bi mai iš ae rod ro mo, – Šiau liuo se gar si
nis fo nas įdo mus, bet tik rai nė ra la bai ge
ras. Mu zi ka jau yra! Ta mu zi ka – iš Šiau lių 
ap lin kos. Ir ji la bai stip ri. Da bar, šiuo me tu, 
kas skai to te šį in ter viu, iš kiš ki te gal vą per 
lan gą, pa klau sy ki te ap lin kos fo no. Jis nė ra 
la bai har mo nin gas, bet, ma nau, vė liau bus 
ge riau.

– Ką atimtumėte ar pridėtumėte,
kadbūtųgeriau?

– Bū siu la bai ba na lus, net pa čiam 
gė da. Esa me gy vi pa da rai, atei na me 
į pa sau lį to kios for mos, di de lio pa
si rin ki mo nė ra – ko kį ga vai tą sa vo 
kū ną, to kį ga vai. Tam kū nui pa lan ku 
bū ti pas ma mą gam tą: nuei ti prie jū
ros, kur ošia, ar į miš ką, kur paukš
čiu kai čiul ba. Ten la bai har mo nin ga 
vis kas, la bai na tū ra lu.

Pro jek tą „Šiau liai gy vai 2022“  
re mia Lie tu vos kul tū ros ta ry ba ir  

Šiau lių mies to sa vi val dy bė.

Į ŠIŲ DIE NŲ ŠIAU LIUS PER KEL TŲ DE VIN TO JO 
DE ŠIMT ME ČIO DRAI VĄ IR TĖ VY NĖS JAUS MĄ

Šiauliuosenuskambėjojaunimomuzikosfestivalis„Šiauliai
gyvai2022“,kurispakvietėįseptynissusitikimus.Kalbamės
suprojektokomandosnariu–muzikantu,kompozitoriumi,
grupėsBIXbūgnininkuGintautuGascevičiumi.

 Gin tautas Gas ce vi čius: „Da bar, šiuo me tu, kas skai to te šį in ter viu, iš kiš ki te gal vą per lan
gą, pa klau sy ki te ap lin kos fo no. Jis nė ra la bai har mo nin gas, bet, ma nau, vė liau bus ge riau.“
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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.
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Rėmėjai:

Partneriai:

–Parodąpavadinai„Jaučiu“.Kodėl?
– No rė jau pa ro dy ti, kaip jau čiau si per 

moks lo me tus, kaip tvar kiau si su įvai rio mis 
pa tir ti mis, pir muo ju as me niu: aš jau čiau vis ką, 
ką ta piau. No rė jau at skleis ti ne stan dar ti nius, 
ma žiau ma to mus, pri va tes nius jaus mus, to kius 
kaip pyk tis, liū de sys, ne tgi al kis.

–Ištavoišvardytųjausmųatrodo,kad
tiemokslometaibuvogananeigiami.Ariš

tikrųjųtaip?
– Iš da lies. Pa siė miau per daug dar

bo, ne la bai mo kė jau tvar ky ti sa vo lai ko, 
pra dė jau stre suo ti. Per moks lo me tus 
iš mo kau su tuo su si tvar ky ti.

–Kąsavodarbaisnoriperteikti
žiūrovams?

– La biau siai no rė čiau per duo ti ma
žiau ma to mus jaus mus ir pa tir tis, kad ki
ti žmo nės dau giau su ži no tų ir su pras tų, 
jog juos iš gy ven ti yra vi siš kai nor ma lu 
ir ne tgi ge rai.

–Kodėlparodojebuvobūtent13
darbų?

– Pa ro da bu vo skir ta ma no mo kyk lai, 
Ge gu žių pro gim na zi jai. Tai yra bu vu si 
XIIIoji vi du ri nė mo kyk la – pa ma niau, 
kad bū tų vi sai sim bo liš ka.

–Kaipatrenkituosdarbus,ku
riuosnorėtumeksponuoti?

– Tuos dar bus daž niau siai pie šiu tu
rė da ma tiks lą eks po nuo ti. Na mie esan
tys dar bai yra skir ti pa ro dy ti drau gams 
ar pa si lik ti sau. Dar bai pa ro do je ir bu vo 
nu pieš ti su to kiu tiks lu.

–Kaipkiloidėjaprietapybosdarbų
pridėtiirQRkodus,kurienuvestųpasi
klausytitamtikrosdainos?

– Vi suo met pie šiu su mu zi kos pa gal ba. 
Pa ma niau, kad bū tų vi sai įdo mu pa ro dy ti ki
tiems, kas ma ne įkvė pė nu ta py ti to kį vaiz dą. 
Be sik lau sant ko kio nors kū ri nio man ky la idė
ja ir pra de du pieš ti.

–Kokiabuvopirmojitavo
paroda?

– Pir mo ji ma no pa ro da bu vo 
kom piu te ri nė. Ji – apie sap nus. 
Ma no sap nai vi sa da bū na įdo mūs 
ir ryš kūs, tai nu spren džiau juos 
pa vaiz duo ti ir vi siems pa ro dy ti, 
koks keis tas ma no pa sau lis.

–Aryradaugiautechnikų,
betapybosirkompiuterinės
grafikos,kuriostauįdomios?

– Mėgs tu gra fi ką. Anks čiau 
daug dir bau alie ji nė mis pa ste lė
mis, bu vo ak va re lės eta pas, taip 
pat gua šo, o da bar – ak ri lo.

–Arpieštimokeisitikmo
kykloje?

– Sa va ran kiš kai iš mo kau, žiū
rė da ma vaiz do įra šus „You Tu be“ 
plat for mo je. Mo kyk lo je ma ne iš
stū mė iš ma no kom for to zo nos. 
Anks čiau pieš da vau tik la bai pa
na šius ar net vie no dus vei kė jus, 
dau giau sia el fus, fan tas ti nes bū
ty bes. Dai lės mo ky to jos pa ska
ti no pa ban dy ti ir ką nors ki ta, 
su kur ti kaž ką nau ja.

–Kaipapskritaisusidomėjaipiešimu?Kuotaitavepatraukė?
– Ma nau, kad pra dė jau pieš ti dar bū da ma dar že ly je, ga vu si ko kį 

pieš tu ką ar krei de lę. Tai vi sa da bu vo ma no gy ve ni mo da lis, kas die
ny bė. Man tai yra te ra pi ja: jei gu jau čiu, kad ne ga liu iš sa ky ti sa vo 
jaus mų, aš tie siog iš lie ju vis ką ant po pie riaus ar kom piu te ry je ir 
pa lie ku ko kia me nors ap lan ka le, kad tas jaus mas sė dė tų pa ts vie nas.

–Kieklaikoskiripiešimui?
– Kas dien nu pie šiu bent po vie ną es ki zą, o jei gu tu riu lai ko, tai 

tam ski riu po ke lias va lan das. Man la bai pa tin ka pa čiai de ko ruo ti 
sa vo kam ba rį. Kaip tik nau ją pie ši nį ant dro bės ta pau – la bai daug 
lai ko uži ma. Da bar sten giuo si ta py ti siur rea lis ti nius pie ši nius, tai 
tas ma žas de ta les pa gau ti tik rai il gai už trun ka. Rea liz me yra per 
daug tai syk lių, siur rea liz mas duo da dau giau lais vės.

–Arliekalaikokitiemspomėgiams?
– Daug ki tų ho bių ne tu riu. Man pa tin ka nu va žiuo ti kaž kur pa

si mau dy ti. Plau ki mas bu vo ga na di de lė da lis ma no lais va lai kio, taip 
pat lan kiau žir gy ną, bet at si ra do daug dar bo, ne bes pė ju. Dai lė ir 
ta py ba uži ma la bai la bai daug lai ko: ne ga li tie siog per pen kias mi
nu tes su jauk ti kaž ką ant di de lės dro bės ir pa lik ti.

–Kokiešiuometuyratavoprioritetai?
– Pir mo je vie to je – rū pes tis sa vo svei ka ta. Taip pat no riu ki tus 

žmo nes įkvėp ti, kad kar tais ne stan dar ti niai da ly kai ga li bū ti vi siš kai 
stan dar ti niai: tai, kad to ne pa ma ty si ži niask lai do je, ne reiš kia, kad 
ne ga li taip gy ven ti.

–Kątikbaigeiprogim
naziją.Kąšivienoetapo
pabaigareiškiatau,kaip
jaunaimenininkei?

– Bai giau la bai ge rą mo
kyk lą, at si svei ki nau su ge rais 
sa vo drau gais. Ti kiuo si, kad 
vis ką, ko iš mo kau, ką pa ty riau, 
pra tę siu to liau sa vo kū ry bi
nia me gy ve ni me, kuo dau giau 
eks po nuo siu, kuo dau giau kur
siu. Šis di de lis žings nis į prie kį 
man su teiks dau giau pa si ti kė ji
mo sa vi mi ir ti kiuo si gau ti dar 
dau giau pa tir ties. Tik rai vi sa da 
pri si min siu sa vo dai lės mo ky
to jus, gau tas pa mo kas. Tai yra 
ir bus ma no gy ve ni mo da lis.

–Arplanuojisavoatei
tįsietisutapyba?

– Taip. Ma nau, kad tik rai mo ky siuo si to. Jei ne bū siu ga le ri jos ta
py to ja, eks po nuo to ja, no rė čiau bū ti dai lės psi cho lo gete ra peu te. Man 
vi sa da įdo mu ži no ti, ką ki ti žmo nės gal vo ja, įsi vaiz duo ja, kaip jie jau
čia si. Bū da ma to je sri ty je ga lė čiau su jung ti 
ir po mė gį pieš ti, ir tą no rą su pras ti ki tus.

„JAU ČIAU VIS KĄ, KĄ TA PIAU“

EmaPeleckytė–būsimaJuliausJanonio
gimnazijosdevintosklasėsmoksleivė.
MerginakątikbaigėGegužiųprogimnazi
ją–jaiskyrėsavoantrąjąautorinęparodą,

kuriąpavadino„Jaučiu“.Apietai,kąjaučia,ir
pomėgįpieštipasakojapatijaunojimenininkė.

 Emai Pe lec ky tei ki lo idė ja prie ta py bos dar bų pri dė ti ir QR ko dus, ku rie nu ves tų pa si klau sy ti tam tik ros 
dai nos. Mer gi na vi sa da pie šia skam bant mu zi kai ir pa ma nė, kad bū tų vi sai įdo mu pa ro dy ti ki tiems, kas ją 
įkvė pė nu ta py ti to kius vaiz dus.
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