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RI ČAR DAS  DAI LI DĖ: 
PO RTRE TI NĖS  FO TOG RA FI NĖS 
IN TO NA CI JOS

ART‘I  AR  NEART‘I?

SPEK TAK LIO  AU TO BU SE  RE ŽI SIE RIUS  
ALEK SAND RAS  ŠPI LE VO JUS:  NE NO RIU 
TRIN TI  RI BOS  TARP  REA LY BĖS  IR  ME NO

SE NIE JI  FO TOG RA FI JOS 
PRO CE SAI  SU GRĮŽ TA  Į 
ŠIAN DIE NOS  KŪ RY BĄ GIN TA RĖ  MA RI JA  ŪSĖ: 

„JEI GU  GA LI 
NE ŠOK TI  –  NE ŠOK“
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Rinkisbetkuriądidžiąjąkalbą–irsėk
mėbusgarantuota. Jauseniai įsitikinome,
kad maža mūsų kalba netinka didžiajam
žodžiomenui, ji pasimeta tarp anglų, vo
kiečių,prancūzųkalbųbejokiosgalimybės
užkopti į pasaulinės literatūros viršukal
nes. Tokia yra skaudi, bet akivaizdi tiesa,
niekurnuo josnepabėgsi.

Šis dėsnis galioja visomsmažoms kal
boms.Likimasnuskriaudėnetikmus,mūsų
kaimynai latviai, estai, norvegai, suomiai,
švedai, danai irgi kenčia. O islandai – 
tie, kurie užKauną vos didesni?Ar žino
tebentvienąNobeliopremijos laureatą iš
mažųŠiaurėsšalių?Turbūtne.Na,nebent
kokį norvegąKnutąHamsuną, gal dar is
landą Haldorą Laksnesą ar švedę Selmą
Lagerliof.Irviskas.Išimčiųvisurpasitaiko.
Jūs sakote, premiją gavo dar ir Henrikas
Pontopidanas,SigridUndset,FransasEmi
lisSilanpė,PerasLagerkvistasirbūryskitų
šiauriečių?Nesiginčysiu,tikiu,galirgavo,

bet esmės tai nekeičia – su maža kalba į
pasaulį neprasimuši. Ne, nei Henrikas Ib
senas, neiAstrida Lindgren, neiAugustas
Strindbergas,neidaugkitųskandinavųra
šytojų, kuriuos pasaulis skaito ir vertina,
premijosnegavo.

Nereikia pirštais badyti, pats matau,
kadmanoįrodymaiužstrigo.Noriužūtbūt
pritempti prie idėjos, bet nepavyksta. Ne
dėl to, kad idėja bloga, tiesiog pasirinkau
blogąpavyzdį,neskuokitupaaiškinti,kad
mes, lietuviai, rašome, rašome, bet mūsų
raštais niekas nesidomi. O štai tokie pat
mažiukai kaip irmes airiai perėmė anglų
kalbąirdėltoturitiekdauggarsiųrašyto
jų:keturisnobelistus,„Guliveriokeliones“,
Džeimsą Džoisą ir taip toliau. Pavyzdys
geras, tik atvejisnedėsningas?

Abejones nesunkiai galėtų išblaškyti
užsienietiški internetinių knygynų pusla
piai, bet jie atkakliai nesiruošia to daryti.
Priešingai,juosepilnaslovėnų,olandų,če

kų, net albanų... Didelės ir mažos kalbos
ten rungiasi kaip lygūs su lygiais. Mažo
sioskalbosužaugadidesnėsuždidžiausias,
kai vertimais peržengia savo kalbų ribas.
Kalbosdidumasliekasvarbustikvietiniam
skaitytojui.DidelėanglųkalbaPrancūzijo
jenėkieknepadedaErnestuiHemingvėjui
suViljamu Folkneriu, kurie priversti šne
kėtiprancūziškai,oamerikiečiainetJoha
noVolfgangoGėtės „Fausto“ neskaito vo
kiečiųkalba,kurijiemsyratokiapatmaža
kaip ir lietuvių, tai yra nesuprantama. Jie
skaito „Karlsoną,kurisgyvenaant stogo“,
betnešvediškai,opasididinęikianglųkal
bos. Net ir patys genialiausi kūriniai po
pasaulįplintaneperkalbosdidumą,oper
vertimus.

Ar ne taip ir mes patys skaitome is
panus ar prancūzus, sumažintus iki lie
tuvių kalbos? Ir kas keičiasi?Maža kalba
sumenkinakūriniovertę,didelėpadidina?
Anaiptol! Jeigu maža kalba sumenkintų
vertę, vargas būtų Homerui, kurio poe
mas senąjagraikųkalbavisamepasaulyje
skaitėturbūttikkelišimtaiskaitytojų.Sa
kote,nedidelėkalbadidžiuspadarė„Faus
tą“,„Hamletą“,„PoniąBovary“,„Paryžiaus
katedrą“,„Stiklokaroliukųžaidimą“ir„Už
burtąkalną“?O jeigunekalba, tai kas?

Visiškai susipainiojau ir mane apniko
abejonės. Jeigu rausimės dar giliau ir ne
tikėtaipaaiškės,jogvisainemūsųmikros
kopinėkalbakaltadėlto,kadniekasmūsų
nepadidina iki anglų ar vokiečių kalbos,
taiką,neteksimeteisėsdejuoti,jaustisnu

skriausti, klastingai apvogti, nesuprasti ir
nebegalėsime raudoti: „Oho! mes dar ne
tokiusšekspyrussugėtėmisturime,Balza
kasneprilygstaŽemaitei, tikkad tamūsų
kalba tokia niekam tikusi, visiems burnas
užčiaupia, rankaskojas supančioja“?!

Turiu viešai pripažinti, negera intona
cijapradėjau šį savopasisakymą.Norėjau
padejuoti su visais kartu, bet pristigau
argumentų. Į mūsų tautinį kūną ir krau
ją įaugusio švento tikėjimo nepavyko pa
grįstinepajudinamaisįrodymais,kuriųant
šios žemės vargiai rastume. Nejaugi teisi
bus Sofija KymantaitėČiurlionienė, kuri
prieš gerą 100metųmokė: „Išverskite ge
riausią lietuviųkalbaveikalą į rusųkalbą,
lenkų ar vokiečių kalbą, kaip jums leng
viau,irtuometgalsuprasitemūsųveikalų,
talentų,psichologijų,gilumųvertybę...Ne
tikturinio,betirformossilpnumasaiškiai
rodo rašytojųmenkąkultūrą.“

Sunkukeistiįsisenėjusiasnuostatas,bet
kitos išeities neturime. Braukime pirmąją
pastraipąžemėn iružsirašykime: jeiguesi
jaunaskūrėjas, viltingai žvelgiantis į atei
tį, įsikalksau įgalvą:pasaulis įsiklausys į
tavo žodžius tik tada, kai turėsi pasakyti
kažkąvertingo.Jeigunesugebiniekoverto
pasakytilietuviškai,nesitikėk,kadtasnie
kas, pergromuluotas angliškai, ims skam
bėti kaip budos Tatagatos išmintis. Tokia
yra skaudi, bet akivaizdi tiesa – niekur
nuo jos nepabėgsi.Mažamintis net ir di
džiausiąkalbąpaverčiamaža,didelėsmin
tysnet irmažiausiąkalbąpadarodidelę.

MA ŽŲ JŲ KAL BŲ SIND RO MAS

Seniemsžmonėmsmanopatarimasgreičiausiainepadės,betjaunas
gabuskūrėjas,puoselėjantisdidžiuslūkesčiuspoezijosarprozosbaruo
se,svajojantisapieplatesnįneigimtojokaimoribospripažinimą,turėtų
įsikaltiįgalvą:lietuviųkalbayrapermaža,kadįstengtųatvertivartusį
platųjįpasaulį.

Dr. doc. Gin ta ras LAZ DY NAS

– Net ra di ci nę teat ri nę pa tir tį siū lan
tis spek tak lis „Pa ke liui“ iš kart su si lau kė 
di džiu lio žiū ro vų su si do mė ji mo. Vi si bi
lie tai šiam ru de niui – par duo ti. Kas, jū
sų ma ny mu, taip trau kia pub li ką?

–Manau, suveikėkompleksaspriežas
čių.Visų pirma, publiką traukia neįprasta
spektakliokelionėsforma.Antra,taigalbūt
primena nostalgiškus laikus, mokyklines
ekskursijas.Trečia,toksspektaklissuteikia
žmonėms galimybę nuveikti kažką nekas
dieniško–įkelionęnenuspėjamumaršrutu
leidžiamasi vėlai vakare. Nors keliaujama
propažįstamusŠiaulius,tačiaumiestasat
siveria naujai. Netikėtumo efektą sukuria
vaidinimovietoseinstaliuotasapšvietimas,
neįprastižiūrėjimorakursai,nesurepetuoti
trukdžiai, oro sąlygos.Netikėtai iš tamsos
išnyrančios vaidinimų lokacijos, laikme
čius atspindintys aktorių kostiumai, pati
Rapolo istorija nukelia žiūrovus į praeitį
tarsilaikomažina.

Dar vienas svarbus populiarumą le
miantisveiksnysgalėtųbūtiirtai,kadno
rint suvokti ir patirti šį spektaklįnereikia
ypatingųpastangų,specialausišsilavinimo

aršiuolaikinioteatroišmanymo.Aš,kaipir
kituose savo spektakliuose, labiau akcen
tuoju emocinį poveikį ir jausminį pradą.
Juk ir mokslininkai tvirtina, kad žmogus
pasaulįpažįstanetikperfaktus,betirper
patirtis.Būtentspektakliopatyrimas,one
suvokimas,yrakertinisšiamespektaklyje.
Pastebėjau,kad ir žiūrovai, rašydami atsi
liepimusapie„Pakeliui“socialiniuosetink
luose,dažniausiairašo,kaddalyvavo,paty
rė,onežiūrėjospektaklį.

– Gal būt vei kia ir tai, kad „Pa ke liui“ 
yra ki to di džiu lės sėk mės su lau ku sio jū sų 
sta ty to spek tak lio „Ba ga del nia“ tę si nys?

– Manau, suveikė ir tai. Juk spektak
lis „Bagadelnia“yražinomasdideleidaliai
Šiaulių teatro lankytojų. Naujajame spek
taklyje jie tarsi turi galimybę dalyvauti
„Bagadelnios“tęsinyje.

Darvienasnepaminėtasdalykasyrala
baisvarbus–taipuikispektaklįkuriančių
aktorių komanda. Jei „Bagadelnioje“ daly
vavovyresnėskartosgrandai,tai„Pakeliui“
dirbausu įvairiųkartųaktoriais.Taibuvo
išties didžiulis visos komandos kūrybinis

ValstybinisŠiauliųdramosteatrassezonąpradėjoneįp
rastapremjera.Spektakliskelionė„Pakeliui“vyksta
autobuse.Tokiubūduteatraskviečiasusipažintisu
Lietuvojevislabiaupopuliarėjančiuįvietintuteatru.Kuo

įvietintasspektaklisskiriasinuotradicinio,kaipjiskuriamasir
patiriamas,kalbamėssurežisieriumiAleksandruŠpilevojumi.

 Nukelta į 3 p.

SPEK TAK LIO AU TO BU SE RE ŽI SIE RIUS 
ALEK SAND RAS ŠPI LE VO JUS: NE NO RIU TRIN TI  
RI BOS TARP REA LY BĖS IR ME NO

Arvydo Gudo nuo tr.



Meno teritorija #09 3PORTRETAS

darbas–manreikėjoneatlikėjų,okartusu
manimi kuriančių menininkų. Didžiuliam
manodžiaugsmui,Šiauliųaktoriainetpra
noko lūkesčius, išgrynino idėjas, savaran
kiškaitobulinomizanscenas.

– Spek tak lis „Pa ke liui“ yra Lie tu vo
je dar ga na nau jo, bet vis la biau po pu
lia rė jan čio va di na mo jo įtrau kia mo jo, 
įvie tin to teat ro kū ri nys. Yra tei gian čių, 
kad šis žan ras yra la biau jaus mi nės pri
gim ties ir dėl to ne sun kiai pa per ka žiū
ro vą. O dėl ko jūs ėmė tės šio žan ro?

–Šiožanroėmiausipirmąkartą,tačiau
tikrai nemanau, kad įvietintas teatras yra
nukreiptas į jausmus. Pavyzdžiui, mano
matyti grupės „Rimini Protokol“ spektak
liaiapeliuojaįsąmoningąaplinkosirto,kas
vykstasužiūrovu,suvokimą.Apskritaiaš,
kaipmenininkas,tikraineribočiaupasiren
kamųformųirpriemonių,jeijosyraveiks
mingos.Esugirdėjęs,kadpanašiaipubliką
veikiairscenojegyvaiatliekamamuzika.Iš
dešimtiesmano sukurtų spektaklių trijose
skambagyvamuzika,bettaidaraudėllabai
skirtingųpriežasčiųirtikrainedėlto,kad
priviliočiauarlengviaupaveikčiaupubliką.
Galųgale,nematauniekoblogo,jeimuzika
arįvietintasspektaklisrandagreitesnįkelią
įžiūrovoširdį.Tikraineturiutikslospecia
liaiapsunkintisavearžiūrovąsudėtingais
keliais.

– Kas yra svar bu įvie tin ta me spek
tak ly je? Kuo jis ski ria si nuo tra di ci nio?

– Įvietinto spektaklio kūrimas gerokai
skiriasi nuo tradicinio teatro, kur papras
taiatsispiriamanuo tekstoaraktorių.Čia
svarbiausiaselementasyravieta,kuridik
tuojavisąspektakliovyksmą.Atvykęsįpa
sirinktąvietą,stengiausiįjąįsiklausyti,pa
justiirpagaltuospojūčiuskurtispektaklio
veiksmą.Pavyzdžiui,nuvykęsįautoparką,
pamačiaudidžiulęasfaltuotąerdvę,betono
dykumą.Iškartpagalvojau,kadjeijojepa
talpinčiauvienąžmogų,aktorių,jisatrody
tų labaimenkas irvienišas.Supratau,kad
reikėssukurtišiąvietąatliepiantįišsiskyri
moarvienatvėsišgyvenimoepizodą.Taigi
konkretivietapadiktavoirdramaturginius,
irrežisūriniussprendimus.

– Tai mies tas tik rai bu vo re ži sie rius?
–Taip,miestasištikrųjųstipriairežisa

vo.Buvolabaiįdomurepetuoti,nespraei
viai tuo metu dar nesuprato, kad vyksta
spektaklio repeticijos. Susidurdavom su
realiaisžmonėmis,kuriemanė,kadvyksta
realūskonfiktai,meilėsprisipažinimai.Jie
sustodavo,norėdami įsikišti,padėti, laidy
davo replikas. Tai buvo taip žavinga! Ga
lėjome tarsi pasitikrinti, ar scenos atrodo
įtikinamos.Jeipraeiviainesuprasdavo,kad
tai repeticija, vadinasi, viskas vyko taip,
kaipirturėjo.

– Kaip re pe ta vo te? Ko kie iš šū kiai lau
kė ak to rių ir vi sos kū ry bi nės ko man dos?

–Įprastųrepeticijųsalėjeišvisnebuvo.
Iškartėjomeįatviraserdves.Jeidartiksliai
nežinojome, prie kurio bendrabučio vyks
veiksmas, ieškojome panašių kiemų. Ak
toriai neturėjo repetavimo „juodoje dėžu
tėje“komforto.Netkarščiausiomisrugpjū
čiodienomisrepetavomelauke,girdėjome
miesto triukšmus, virš galvų skraidančius
NATO lėktuvus. Reikėjo laiko įsisavinti,
kadviskas,kasgirdisiirvykstaaplink,yra
netrukdžiai,oneatskiriamaspektaklioda
lis. Toks procesas buvo nemenkas iššūkis
aktoriams.

Beto,mumsnuopatpradžiųlabairei
kėjožiūrovųreakcijų,tadstebėtirepeticijas
kvietėme neužimtus aktorius. Svarbiau
sia–kadrašydamas tekstąpirmiausia tu
rėjau tiksliai valdyti laiką. Naudodamasis
„Google“ žemėlapio programėle, tiksliai
išmatavau pervažiavimų laiką ir tik tada
rašiautekstą,jįgarsiaiskaičiauirtikrinau,
arspėjame.Taiptikrindamassupratau,kad
kai kurie mano parašyti monologai gerai

klausėsi ramioje salėje, betvisiškainetiko
autobuse. Visa tai vertė nuolat daryti ko
rekcijas– irdramaturgines, ir režisūrines,
iraktorines.

– Žiū ro vui ga li su si da ry ti įspū dis, 
kad šį spek tak lį ne su dė tin ga ro dy ti – 
va žiuo ji su pa sa ko jan čiu ak to riu mi 
au to bu su, ke lis kar tus iš li pi pa žiū rė ti 
vai di na mų sce nų ir tiek. O kaip yra iš 
tik rų jų?

–Oištikrųjųšiospektaklioparodymas
yra techniškai sudėtingas ir reikalauja vi
sų aptarnaujančių barų didelio dėmesin
gumo,sutelktumo,operatyvumo.Nežinau,
ar žiūrovas pastebi, kad tarp važinėja ne
tik autobusas. Visi techniniai darbuotojai,
apšvietėjai, rekvizitininkai vyksta atskiru
transportu.Beautobuso,važiuojadartrys
arbaketuriautomobiliai.

Sykį,manvažiuojantautobususužiūro
vais,pamačiaukaipmusaplenkėmikroauto
busas,vežantisrekvizitą,kostiumusirakto
rius.Ikisustojimobuvolikękokie300metrų, 
tadmikroautobusovairuotojas rodė ženk
lus,kadautobusovairuotojasulėtintųgreitį
iraktoriaispėtųpasiruoštibūsimaiscenai.
Taigi, viskas šiame spektaklyje turi veikti
kaiplaikrodissekundžiųtikslumu.

– O kaip se kė si bend rau ti su šiau lie
čiais vers li nin kais, ins ti tu ci jo mis, de ri
nant lei di mus ir vi sa ki ta?

–Manenustebinoparodytasgeranoriš
kumas.Visinuoširdžiaipadėjo,kuogalėjo,
pastatųsavininkaisutikoperlangąpermes
tielektros laidus,kadgalėtumėmįsijungti
apšvietimą.Norsspektaklislabaisusijęssu
Šiauliais, bet ateityje tikrai galima galvoti
apiegastrolesarvykimąįfestivalius.

– Ar dar kar tą ryž tu mei si pa na šiam 
kū ry bi niam iš šū kiui?

–Ašvisdėltoesuįpratęsprielabiautra
diciniųrepetavimobūdų.Pirmąkartąišban
džiauįvietintoteatroformą.Jeišioklausimo
būtum paklaususi savaitę prieš premjerą,
greičiausiaibūčiauatsakęs,kadnebekarto
čiau.Kaiviskassustojoįsavovėžes,jaučiu
didžiulęmeilęšiamdarbuiirįklausimąat
sakyčiauteigiamai.Nesibaidyčiaupanašios
patirties,norėčiaupriejosgrįžti.

– Ko dėl spek tak lis vyks ta su te mus?
–Mannorėjosi sukurtidirbtinįpasau

lį.VisąXXamžiųnuolatbandytatrintiri
bastarprealybėsirmeno,oašnenoriujų
trinti.Kaippaveikslasturisavorėmus,taip
ir spektaklis turi juos turėti, kad atskirtų
jįnuo tikrovės.Tamsapadeda sukurtipa
veiksloefektą–sumažėjarealauspasaulio
kontūrai, įvairios detalės, kurių nereikia,
paskęstatamsoje.Mannorėjosiaiškausfo
kusoįveiksmą,tamsapuikiaikontrastuoja
suapšviestomisspektakliomizanscenomis.

– Gal tu ri te pla nų dar vie nai „Ba ga
del nios“ se ri jai?

–Esusulaukęstokiųsiūlymųišaktorių.
Gal ir galima tokia avantiūra, bet kol kas
mano vidinis kritikas šnibžda: „Ei, Alek
sandrai,tiknetapkvienospektakliorežisie
riumi.“Taigimanoatsakymasšiąakimirką
būtų „nežinau“. Klausimas – ar to reikia?
Beje,manomėgstamasdramaturgasMarti
nasMcDonaghasyrasukūręspjesiųseriją
apievienomiesteliogyventojus.

– Ko pa lin kė tu mėt bū si mam spek
tak lio „Pa ke liui“ žiū ro vui?

–Nebijotiirbūtiatviram.Žinokite,kad
spektakliometužiūrovainėraverčiamida
lyvauti,veiktiarkažkąatlikti.Kiek
vienasgalisurastisavobūdą,kaipjis
noripatirti spektaklį:galima tiesiog
sėdėti ir stebėti, galima įsitraukti ir
žaisti. Siūlyčiau tiesiog ateiti, pake
liauti ir grįžti su naujais potyriais.
„Pakeliui“ nėra sudėtingas teatrinis
eksperimentas.Šiteatralizuotakelio
nėyraakivaizdižmogausgyvenimo
kelionės metafora. Kiekvienas, kaip
ir gyvenime, galimepasirinkti, kaip
irkokiulaipsniunorimeįsitraukti.
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Šiosfotografinėsportretinėsintonacijosyrakupinostie
sioginėsmuzikinės, artistinės, atlikėjo irmuzikos renginių,
koncertų apžvalgos, analizės ir kritikos patirties. Vis dėlto
parodoje regimoskitokiosvizualinės, fotografinės intonaci
jos.Šioje12darbųvisumoje–kintamoskompozicijos,blykš
tančio fono,nykstančiosportretuojamosaplinkos tonacijos.

Kliaunamasireportažineapžvalga,kaistambusplanas
įtiesioginįportretavimąįtraukiaaplinkąirgausybėssan

talkųgalimybes.RičardoDailidėsportretinėparoda,
vienavertus, yra laikepatikrintos išraiškos– tarsi
gerai žinomos ir lengvai atpažįstamos. Bet žino
mumasautoriuinėraatsakas,ovisnaujaužduotis,
paraiška ieškoti vis kitokios rodomo charakterio
pauzės, tonalinės bruožų regimybės įvairovės.

Iškyla ir paties portretuojančiojo užduotis, pir
miausia vizualinė, – kuriant portretą palikti gyvos
akistatos liudijimą, nieko negerinant, negražinant,
nemodeliuojant ir dirbtinai nemoderuojant nuo
traukoje palikti tik būtinas akistatas. Jas apibūdi
nanenoras kištis, kurti dirbtinę intrigą,mėginti iš
ankstovertinti ir skubotai apibendrinti.Yra tikima
susitikimoaplinka ir derme, regimapermaina.

Nesiekiama privalomai į portretavimą įtraukti
įtikinamo natūralumo ar perdėto estetiškumo ap
raiškų. Palikta vietos stichiškai žaismei, asmeninei
suvokties intrigai. Tikima portretuojama stichiška
įvairove, kūrėjo, menininko išraiškų visuma, kuri
tarsi nežymiai pakeičia įprastą darbinę aplinką.

Filosofas Jur gis DIE LIAU TAS

Nuorugsėjo9d.ŠiauliųapskritiesPovilo
Višinskioviešosiosbibliotekosantroaukšto
fojėeksponuojamaRičardoDailidėsfotografijų
paroda„Portretinėsfotografinėsintonacijos“.

AtidarymometuŠiauliųdailininkųsąjungospirminin
kas Bronius Rudys sveikino dalyvius pagaliau atidarius
bendrą parodą, kurios idėja buvo aptarta vieno iš susi
rinkimųmetu, darpriešpandemiją.

„Džiaugiuosi,kadnuo2019metųbrandintaidėjapaga
liaubuvoįgyvendinta.Džiuguirtai,kadŠiauliųdailininkų
sąjungos skyriaus susirinkimo metu buvo pritarta,
jogbendraparoda taptųkasmetiniumenorenginiu,
skirtumiestogimtadieniui“,–kalbėjoB.Rudys.

Parodoje „Perimetras 160“ šįmet dalyvauja 22
menininkai, o ekspoziciją sudaro net 80 kūrinių. 
B. Rudys akcentavo, kad nors ir džiugu, jog prie
parodosprisijungėtiektapytojai,tiekgrafikai,teks
tilininkai,tačiaukitaismetaistikisi,kadekspoziciją
papildys skulptūros, 3D kūriniai, taip išskleidžiant
visą skyriausnariųkūrybinę įvairovę.

„PE RI MET RAS 160“: 22 ME NI NIN KAI, 80 KŪ RI NIŲ

Rugsėjo9d.Lietuvosdailininkų
sąjungosŠiauliųdailininkųorga
nizacijosgalerijojeS_INatidary
taŠiauliųkraštovizualiojomeno

kūrėjųmažoformatodarbųparoda
„Perimetras160“.
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RI ČAR DAS DAI LI DĖ: PO RTRE TI NĖS 
FO TOG RA FI NĖS IN TO NA CI JOS

Ričardo Dailidės nuotraukos.

Menininko aplinka portretavime nuolat prisipildo gau
sybe skirtingų nuorodų, nelauktų papildymų, nežymių
apeliacijų į kaitą, akimirkos svarbą, vizualinio momento
visuminę dermę.

VisiparodojerodomižmonėsyrasusijęsuŠiauliais,pa
tyręšiomiestoįtaką,patekęįjomeninęįtaigą,kaikurieiš
jųpolemizavęsučionykštekūrybineaplinka. Juossuveda,
išrikiuoja irpaveikiavietosvyksmas,kupinasskirtingųiš
raiškosgaliųsankirtų–gausybėsįkūnytųkreipinių,gestų,
mimikos kaskadų. Autorius pasitiki tokiomis išraiškomis,
kaikadavisaistichiškomisišstatomis,okaikadaprivačio
mis improvizacijomis.

Fotografasmums,visataistebintiems,paliekasavoma
tymo irmąstymo, jautrumo bei rišlumoviziją. Į veidą ir į
kūną besiremianti aplinka prikelia, primena, paveja laike
paklydusiasdetales,situacijųaplinkybes,laikmečiokultūri
nius ypatumus, takų tonalumą ir vizualų intonavimą.
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Ar žinojai, kad Pablas Pikasas tobulai tapė žmonių
kūnus, tačiau atsisakė kurti kaip kiti, nes jį domino tai,
kas dar nėra atrasta? Jis ieškojo savęs, o atrado naują
meno stilių ir... įkvėpėateitį.Labiauneikaskita,gebėji
maskurtinaujusdalykuskeičiamūsųkasdienybę ir turi
įtakosaplinkai.Apsidairykime.Kąmataiaplinksave?Kas
kaba tavokambaryje, svetainėje?Koklausai,kąžiūri,ką
skaitai?XXIa.esameapsuptimeno, technologijų irpro
gramėlių, skirtų jo ekspansijai. Jismūsų telefonuose,na
muose,mes jį vilkime, tad apiemeną ir kūrybą kalbėtis,
jais domėtis darosi privaloma.

Įvairiausityrimaiirstatistikosšauktešaukia,kadmes
nežinome,kądirbsirkuoužsiimsvaikai,kuriedabarlan
komokyklas. Sunku numatyti, kaip kis ir dabar dirban
čiųjų veiklos. Sutariama tik dėl vieno – kūrybingumo
ugdymas(is) visiems yra būtinas. Būti kūrybingam – tai
gebėti vertinti kritiškai, greitai orientuotis ir rasti spren
dimus,prisitaikytiprienaujų technologijų, suprasti,kaip
irkodėljosveikia,gebėtipritaikytiišradimussavoirkitų
kasdienybei.

Su kolegomis sutariame, kad geriausias būdas ugdy
ti(s)kūrybingumą irbandyti įsivaizduotiateitį–patirčių
mainai.Sumąstėmeprojektą„ARTerija:jaunųjųmeninin
kų įgalinimasŠiauliuose“,kuriometu į Šiauliųdailėsga
lerijąatvykskultūros irmenokūrėjai,kuriedalysis savo
patirtimi sumumis visais, nes kūrybingumo ieškoti ir jį
ugdyti(s) niekadanevėlu!

Spalio–lapkričio mėnesiais kviesime į penkis nemo
kamus susitikimus su individualiais kūrėjais, kurie skai
tys pranešimus apie kūrybingumą ir kaip jis reiškiasi jų
kasdienybėje,kaipjiejįįdarbina.Mumsbuvosvarbu,kad
atvykstantys asmenys būtų iš skirtingų sferų, kas padė
tųmumssuvoktipožiūriųirnuomoniųįvairovę, įvertinti
skirtingus raiškos būdus.

PranešimųcikląatidarysLietuvostarptautinioscenos
menųfestivalio„ConTempo“organizatorė,Lietuvosšokio
informacijoscentroirfestivalio„NaujasisBaltijosšokis“
direktorėGintarėMasteikaitė.Aktorius,režisierius,dra
maturgas, vienas iš teatro laboratorijos „Atviras ratas“
įkūrėjų Justas Tertelis kvies pažinti ir lavinti savo kū
rybingumą. Į gimtąjįmiestąužsuksdokumentinės foto 
grafijos atstovas Tadas Kazakevičius, kurio parodų cik
laipripažintitarptautiniumastu.Komunikacijos,viešųjų
ryšių ir kūrybinio rašymo profesionalė Viktorija Urbo
naitė pasakos apie tai, kaip pasiekti žmonių širdis, o
pranešimųcikląužbaigstapytojas,reklamosspecialistas

Jonas Valatkevičius, kuris gilinsis į tai, kas daro
žmonės laimingus.

Labai laukiame irspalio21d.,kaikultūros lauko
dalyvius (menininkus, kultūros darbuotojus) kviesi
me į gerųjų patirčių forumą „Kūrybinis potencialas: 
(pra)rastos galimybės“, kur kitų Lietuvos miestų at
stovai pasakos apie meno ir menininkų kuriamas
pridėtines vertes miestui, o diskusija „Kalėjimas ar
rūmai: vieta menininkui?“ kvies susikoncentruoti ir
diskutuotiapiemūsųmiestogalimybesbeipotencialą.

PerfrazuojantŠekspyroHamletą–
ART‘iarneART‘i?Kurtiarnekurti?
Menasarnemenas?Jeigalvoji,
kadmenininkųirkultūroskūrėjų

nevarginašieklausimai,nesatsakymaiir
taipžinomi,–klysti.
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ART‘I AR NEART‘I?

Įs pū din gas 
su si ti ki mų ir kū ry bin gu mo 
pil nas ru duo pra si de da,  

tad su si ma tom 
Šiau lių dai lės ga le ri jo je!
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Pašto ženklas – tai ne tik išankstinė apmokėjimo už
siuntimą priemonė, bet ir šalies ambasadorius, kuris at
spindi svarbius įvykius. Visuomenės, šiuo atveju – me
nininkų, įsitraukimas labai svarbus ir galintis nulemti,
kaipatrodysLietuvospašto ženklai.Kviečiamenedvejoti
ir tapti jų autoriais.

Menininkaikviečiamikurtišiomistemomis:
•Vilniausmiestui– 700metų
•KlaipėdoskraštoprijungimoprieLietuvosšimtmetis
• JurgioBaltrušaičio 150osiosgimimometinės
•Lietuvos raudonoji knyga
•Lietuvoskurortai.Druskininkai
• Lietuvos skalikas
•Edukacinei komisijai– 250metų
• Šiuolaikinis lietuviųmenas. Šokis
• Šv.Kalėdos irNaujiejimetai

Konkursui pateiktus pašto ženklų projektus nagrinės
irvertinsPaštomokosženklų leidyboskomisija, įkurios
sudėtį patenkamenininkai, istorikai ir filatelijos žinovai.
Geriausiai temas atspindėjusiems ir pasižymintiemsme
ninio sprendimo originalumu menininkams bus skirtos
piniginėspremijosnuo150 iki 900Eur.

Su konkurso laimėtojais, kurių projektai bus atrinkti

spausdinti,bussudarytosautorinėskūrinioužsa
kymo sutartys. O už pašto ženklą ir papildomą
filatelinę produkciją, pavyzdžiui, pirmos dienos
vokąirpirmosdienosdatosspaudą,busišmoka
minustatyti papildomi autoriniaihonorarai.

PermetusABLietuvospaštas išleidžia20–25
pašto ženklus.

OAZĖ

Lietuvospaštaskviečiadailininkus,
menostudijųkryptiesstudentusbei
kituskūrėjusdalyvautikūrybiniame
konkurse–kurtiiliustracijaspašto

ženklamsnetdevyniomisskirtingomis
temomis.Menininkųdarbaisiliustruoti
paštoženklaibusišleisti2023m.Darbų
laukiamadarikišiųmetųlapkričio18d.

ŠIAU LIŲ GIM TA DIE NIUI – „AKT/AKTS/AKTAS“

Šiemet pagrindine parodos ašimi tapo intriguojan
ti akto tema vizualiniamemene. Vakarųmenas tiesio
giai susijęs su nuogo kūno vaizdavimu.Nuo antikinių
skulptūrų ikierotiniųR.Mapplethorpo fotografijųme
nininkai pasitelkia nuogo kūno ikonografiją kaip sak

ralumo ir grožio, tobulumo ir erosomirties ir nyksmo
tyrinėjimo būdą.

TradicinėsVakarųmenoakademijosmokymoprogra
ma tiesiogiai susijusi su nuogo žmogaus kūno studijo
mis.Šiuolaikiniamekino,teatro,performansomenekūnas
įgyja naujas radikalaus fiziškumo savybes. Vizualiniuose
menuose taip pat gausu subjektyvių jo savybių inter 
pretacijų.Menasikišiolyrapatsvizualiausiasiremocio
naliausias žmogaus kūniškos prigimties pažinimo kelias,
todėl parodų salėse tiek daug teminių akto parodų bei
meniniųkūniškumo interpretacijų.

Draugaujančių miestų – Pernu, Jelgavos ir Šiaulių –
menininkų kūrybos paroda „Akt/Akts/Aktas“ susitelkia
į šių miestų menininkų akto vaizdavimą savo kūryboje.
PernumenininkaiMarkasToomastas,IndrekasAija,And

resas Adamsonas, Alaras Raudoja daug metų savo įvai
riapusėjekūrybojegilinasi įmeninesaktogalimybes.Tai
nestebina,nesPernumiestasyražinomaskaipmeninėra
dikaliųperformansų irprovokuojančionuogumosostinė.

JelgavosfotografasEduardasKapsasavokūrybojenuo
sekliaipuoselėjaklasikinioaktomenogalimybes,sie
kiatobulumokurdamaselegantiškaichoreografiškas
kompozicijas. Šiaulius šį kartą atstovauja tapytojas
RičardasGarbačiauskas,kuriopotėpisgražinakūnui
jomedžiagiškumą, faktūrą.Tai itinbūdingaRičardo
kuriamiemsaktams.Jiegražūsirbaugūsvienumetu,
kaip irkūniškamūsųprigimtis.

Pa ro dą ap lan ky ti ga li te iki spa lio 1 d. Pri me na me, kad 
šeš ta die niais Šiau lių dai lės ga le ri jo je su vai kais iki  

16 metų kvie čia me lan ky tis ne mo ka mai!

Šiauliųdailėsgalerijojeveikiatradi
cinėtęstinėdraugaujančiųBaltijos
šaliųmiestų–Pernu,Jelgavosir
Šiaulių–menininkųkūrybosparo

da„Akt/Akts/Aktas“,kuriatidarytaminint
Šiauliųgimtadienį.
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ME NI NIN KAI KVIE ČIA MI DA LY VAU TI  
KŪ RY BI NIA ME PA ŠTO ŽENK LO KON KUR SE

Pr
a n

e š
i m

as
 s

pa
u d

ai



Meno teritorija #09 77TARP MŪZŲ

SE NIE JI FO TOG RA FI JOS PRO CE SAI 
SU GRĮŽ TA Į ŠIAN DIE NOS KŪ RY BĄ

2022 m. rugsėjo 7–10 d. organizuota
me jau antrajame Tarptautiniame senųjų
fotografijos technologijų simpoziume da
lyviai dalijosi patirtimi ir diskutavo apie
analoginės fotografijos terminijos unifi
kavimo galimybes, aktualizavo opiausias
fotografijospaveldosaugojimoproblemas,
pristatėiroriginaliaispavyzdžiaisiliustra
vo senųjų fotografijos technologijų iden
tifikavimo metodus. Įvairiose istorinėse
Šiaulių miesto vietose vyko analoginės
fotografijos plenerai, fotografijos meistrai
atvirosiosedirbtuvėsedemonstravosenuo
siusfotografijosprocesus.Istoriniųmiesto
pastatų ir to paties laikmečio fotografijos
technikų dialogo rezultatais tapo meninę
ir fotografinio paveldo išsaugojimo vertę
saugantysmeistrųkūriniai.

Fotografinis vaizdas nuo to momento,
kaibuvoišrastostechnologijosjįužfiksuoti,
tapo svarbia asmeninės ir kolektyvinės is
torijos dokumentavimo, komunikacijos bei
meninės raiškos priemone. Tobulėjančios
skaitmeninėstechnologijosišstūmėbrangų
ir daugiau laiko bei žinių reikalaujantį fo
tocheminįfotografijosgamybosprocesą,ta
pusįmuzealija,tyrimųirpažinimoobjektu.
Visgifotografinispaveldasnetiknepraran
daaktualumoirvisuomenėssusidomėjimo,
bet ir tampa įkvėpimu,galimybėmis ir au
tentiškameninės raiškos forma.

Apie ana lo gi nės fo tog ra fi jos pro ce sus 
šian die ni nių fo tog ra fų kū ry bo je bei se no sios 

fo tog ra fi jos tech no lo gi jų pa vel do iš sau go ji
mo ak tua lu mą kal ba mės su At vi rų jų fo tog

ra fi jos dirb tu vių įkū rė ju, VDA Fo tog ra fi jos 
ir me di jos me no la bo ra to ri jos ve dė ju Gin tu 

Ka vo liū nu ir Vi li ju mi Žag ra ka liu, fo tog ra fi jos 
en tu zias tu, ty ri nė to ju bei eks pe ri men tuo to ju.

– Kiek ana lo gi nės fo tog ra fi jos pro
ce sų iš ma ny mas, jų pra kti nis nau do
ji mas reikš min gas šių die nų fo to me ni
nin kams? Kaip jie pra tur ti na kū ry bi nį 
pro ce są?

Vi li jus Žag ra ka lys:
–Fotografijos,kaip technologiniopro

ceso, istorija trumpa – nepilni 200 metų.

Laiko bėgyje didelė dalis fotografijos pra
dininkų buvo panirę į ieškojimus, todėl
fotografijos raiškoje imtos taikyti įvairios
technologijos. Vystantis fotoaparatų tech
ninėms galimybėms, susiformavo grei
to momento taikymas, fiksuojant įvairius
vaizdus, portretus, daiktus ar nuotaikas.
Atsirado daug fotografuojančiųjų, tikma
žai patrauklaus produkto. Dar praėjusio
amžiauspabaigoje įvykokardinalusposū
kisįprocesopraeitįvisamepasaulyje.Šian
dieniusfotomenininkuspatraukėpirmųfo
tografųnepakitęfotoatspaudai, išsilaikiusi
kokybė–aukštaraiškairnuotaikąformuo
jančios kompozicijos, kurios patrauklios
žiūrovui. Visame pasaulyje pirmųjų foto
technikų naudojimas paskatino dalį besi
dominčiųjų išbandyti senuosius techno
loginius procesus. Dažniausiai išbandomi
lengvesni išpildymo būdai, rečiau prisilie
čiamaprie sudėtingųprocesų.Analoginės
fotografijos procesas leidžia išsamiai įsi
gilinti parenkantmotyvus irmąstyti apie
galimus technologinio proceso išpildymo
rezultatus.

Cheminių medžiagų naudojimas ska
tina kiekvieną kūrėją apmąstyti galimus
rezultatus, priklausančius nuo parenka
mųnustatymųbeikompoziciniųsprendi
mų.Šieklausimainekylanaudojantskait
meną.

Susipažinussuanaloginefotografija,at
sirandadaugiaupraktiniųirtechnologinių
žinių, kurios atveria analoginės fotografi
jospatrauklumąirskatinakūrybiniamsbei
technologiniamsieškojimams.

Gin tas Ka vo liū nas:
– Mano požiūris šiuo klausimu ga

nėtinai radikalus. Kadangi aš fotografinį
vaizdą traktuoju ne tik kaip vizualinę in
formaciją, koncepciją turintį kūrinį, bet ir
kaipmaterialųmenoobjektą,man svarbu
viskas – nuo idėjos, pasirinkto proceso ir
jogalimybiųikiatspaudomedžiagiškumo.
Neįsigilinęs į procesus ir skirtingų proce
sųduodamasgalimybes,šiotekstoskaity
tojassunkiaigali suprasti,apiekąaš.Tad
paaiškinupaprasčiau:kiekvienasfotografi
nio vaizdo gavimo procesas, nuo fotogra
favimoikiatspaudogavimo,turiskirtingą

jautrumąšviesai,skirtingusnegatyvoarat
spaudo formatus, skirtingusgalimusvaiz
dopagrindus–nuo įprastopopieriaus iki
metaloarkeramikos,skirtingastiražavimo
galimybes–nuovienetinioirnetiražuoja
movaizdoikikopijųtūkstančiais.Kūrėjas,
neperpratęsskirtingųprocesųteikiamųga
limybių,negalipilnaiišnaudotisavopoten
cialo.Tai taspatskaipvirtiarvalgytiuo
gienę: kol neišragauji skirtingų uogienių,
neišbandaiskirtingųreceptų,negaližinoti,
koksbusskonis irkuris tau labiausiaipa
tiks...Oštaimanlabiausiaipatinkamamos
daroma trinta šviežių laukinių žemuogių
uogienėsucukrumi.

– Kuo svar bus se no vi nės fo tog ra fi jos 
tech no lo gi jų pa vel do iš sau go ji mas, ak
tua li za vi mas šian die n?

Gin tas Ka vo liū nas:
– Senoji fotografija ir senieji procesai

XIXa.buvopriskiriamiamatui.Fotografi
ja ilgusmetusbėgonuoamato linkkūry
bosiršiuometuyrataiptolipabėgusi,kad
Lietuvoje tradicinio amato sąvade yra ka
minkrėčiai,barzdaskučiaibeikitosgarbios
specialybės,tačiaufotografų,savokūrybo
jenaudojančiųsenuosiusprocesusirviską
(neretainetreikiamąįrangą)darančiųsavo

rankomis, nėra...Trūksta gilesnių studijų,
platesnės ir visaapimančios fotografinės
terminijos. Dėl žinių bei tyrimų trūkumo
sudėtingatinkamaiaprašytibeisaugotise
nuosius atspaudus, o šių dienų fotografai,
rodos, dar tik išnaujomokosi savokūry
bainaudotikitokiasraiškosgalimybes.Tai
gi tęstinumas buvo nutrūkęs... Senovinės
fotografijos technologijų paveldo išsau
gojimasaktualuskaipniekad: tik išmokęs
abėcėlę, vėliau – gramatiką, gali parašyti
romaną.

Vi li jus Žag ra ka lys:
–Kultūrospaveldasreprezentuojakiek

vienąvalstybę,tautą,bendruomenę.Atku
riamosalternatyviosfotografijosnaudotos
beinaudojamostechnikosirtechnologijos– 
taiištisaspaveldosektoriusšiandien.Taine
tikįdomus,nepažintasrezultatas,betirga
rantuotasjoišlikimasateityje.

Daugelisfotomenininkųįvairiems
motyvams pasitelkia kultūros pavel
doobjektus,jųdetalesarfragmentus.
Taivienasišpatraukliausiųbūdųfik
suotikultūrospaveldoobjektus.

Pla čiau apie Tarp tau ti nį se nų jų 
fo tog ra fi jos tech no lo gi jų sim po ziu mą 

Šiau liuo se https://photosymposium.lt/
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Fotografijosmuziejusrudenįpasitikoišskirtiniurenginiu,
subūrusiufotografijostyrėjus,muziejininkus,archyvarus,
restauratorius,senųjųfotografijostechnikųpraktikusiš
Lietuvosiružsienio.

Artūras Šeštokas. Ambrotipai (šlapio kolodijaus procesas). 
Edvardo Tamošiūno nuotr.

Simpoziumas. 
Juozo Kazlausko nuotr.
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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, 
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– Ar sa ve jau lai ko te klai pė die te?
– Tiesą sakant, juokavau, kad nenurimsiu,

kol nepagyvensiu visuose Lietuvos didmiesčiuo
se.Šiauliuosegimiau,Vilniujemokiausi,Kauneir
Klaipėdojedirbau–manau,kadšįketvertukąjau
užbaigiau. Savevadinčiaudidmiestiete [juokiasi].

Šiauliaivisadaliksmanoširdy–aštengimiau,
užaugau.Grįžusužplūstadaug sentimentų.Kole
gos juokiasi,kad įvažiavus įŠiaulių rajonągrįžta
mano šiaulietiškas akcentas.

– Nuo ko pra si dė jo jū sų, kaip šo kė jos, ke lias?
– Ir darželyje buvo užsiėmimų, ir pradinėse

klasėsemokytojapakvietė įbūrelį, tada irpradė
jau.Devintoje–dešimtojeklasėsebuvaunuklydusi

nuo šokio ir galvojau, kad būsiu interjero dizai
nerė, tada lankiau dailę. Visgi supratau, kad šo
kisman atneša daugdžiaugsmo, ir nusprendžiau
sugrįžti. Vienuoliktoje klasėje jau žinojau, kad ir
studijuosiu tai, ir šoksiu teatre.

Mokiausi Vilniaus kolegijoje. Tada išvažiavau
į Kauną gyventi ir dirbti šokio teatre „Aura“. Po
ketveriųmetųpajutau,kadreikiapokyčių.Suko
lega nusprendėme, kad norime išeiti ir pastaty
ti savo spektaklį. Klaipėdoje turėjau gyvenamąją
vietą–tenanksčiaugyvenomanojautuometam
žinatilsį senelis. Sakiau kolegai: „Klausyk, turim
kur apsigyventi, be to, girdėjau, kad Klaipėdoje
Agnija Šeikodaro reikalus.“

Susitikome su ja, papasakojome savo idėją ir
mums uždegė žalią šviesą statyti savo spektak
lį – už jį vėliau buvome nominuoti ir laimėjome
Auksinį scenos kryžių. Tai buvo labai sėkmingas
startas, po kurioAgnija Šeikomums pasiūlė pa
silikti.

– Kaip ma no te, kuo iš si sky rė te iš ki tų, no
mi nuo tų jų Auk si niam sce nos kry žiui?

– Labai sunku atsakyti. Buvome nominuoti
tarp subrendusių choreografų. Kuo mes buvome
išskirtiniai? Turbūt padėjo šiuolaikinė stilistika.
AndželikaCholina turi savobraižą– tainėravi
siškai šiuolaikinis šokis.MartynasRimeikisdirba
su baletu. Gal tiesiog tais metais taip padalino,
kad šiuolaikinis laukas gautų [juokiasi].Komisija
neatskleidžiapriežasčių–apdovanojairtiek.Jau
čiamės labai pagerbti.

Konesitikėjomekurdami–taigautikokįnors
apdovanojimą. Kai draugai pradėjo rašyti, kad
esame nominuoti, buvo labai didelis šokas. Jauni
žmonės net nesvajoja apie tokį apdovanojimą –
atrodo, kad iki jo dar tolimąkelią reikianueiti.

Nesakysiu, kad buvo nemalonu. Buvo labai
malonu, džiaugiausi. Bet motyvuoja ne apdova

nojimai. Mane motyvuoja gyvenimas [juokiasi].
Būna, kad tarp šokėjų pajuokaujame: jeigu gali
nešokti –nešok.

– Esa te ir šo kė ja, ir cho reog ra fė?
– Drąsu taip sakyti. Kadangi sukūriau kelis

spektaklius, tai teoriškai taip. Bet nevadinčiau
savęs didžia choreografe – manau, kad tam dar
ateis laikas.

– Kas jus įkve pia? Ar yra ko kios nors iš skir
ti nės te mos, ku rios jus do mi na?

– Temos priklauso nuo laikotarpio: keičiasi
pasaulis, keičiasi ir įkvėpimo šaltiniai. Mane vi
sada domino žmogus kaip esybė, jo psichologija,
vidiniai virsmai. Tai toks bendras dalykas, kuris
nenustojamanęsnei stebinti, nei įkvėpti.

– Ar sun ki šo kio kal ba? Ar su dė tin ga per
duo ti žiū ro vui tai, ką no ri pa sa ky ti?

–Kadangiesušiosprofesijosatstovė,manau,
kad pats dalykas – šokio kalba – nėra sunkus.
Viskaspriklausonuopasirinktųmetodų,kaiptai
perteiksi, – kartais jie suveikia, kartaisne visai.
Šiuolaikinis šokis reikalauja daug eksperimentų,
o su jais būna visaip: būna šedevrų, būna ir į
lankas.

– Šo ko te ir spek tak ly je vai kams. Kiek pub li
ka tu ri įta kos pa čiam pa si ro dy mui?

–Grįžtamasisryšysyravosnedidžiausiasmū
sų,šokėjų,uždarbis.Visadalabaismaguirmalonu
matyti žmonių reakcijas, atsaką, susidomėjusias
akis.Tai palaikougnį ir neleidžia jai užgesti.

Vaikų reakcija visada nuoširdesnė. Kaip jie
mato, kaip jaučiasi, taip ir reaguoja: jeigu jiems
nuobodu,matysi,kadnuobodu.Saugusiejiyraiš
mokyti, kaip būti, elgtis, dažnai netgi bijo savo
nuomonę reikšti, nori būti korektiški.

– Ką vei kia te lais va lai kiu? Ar jo lie ka?
–Papildomailankaupo le dan ce,nesmanlabai

patinkatasmenasirfizinispasirengimas.Taippat
mėgstusiūti.Manotėtisbuvosiuvėjas,tasamatas
man nėra naujas – užaugau stebėdama, kaip jis
dirba, ir daug išmokau žiūrėdama. Tėtis padova
nojo siuvimomašiną, taiprasidėjo...Siuvuviską,
kąsugalvoju,nuokelniųikipaltų.Nesuprofesio
nali siuvėja–mokausi darydama.

– Jei ne bū tu mė te šo kė ja – kur sa vęs 
ieš ko tu mė te?

–Ko gero,muzikoje.Muzikosmokyklą
baigiaugrodamakanklėmis.Josgreičiausiai
nebuvomanoinstrumentas,betmuzikavis
gi yra labai didelė dalis mano gyvenimo.
Man labai patinka dainuoti. Jeigu nešok
čiau, kogero, keliaučiau į tąpusę.

GIN TA RĖ MA RI JA ŪSĖ: „JEI GU GA LI NE ŠOK TI – NE ŠOK“
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Klaipėdojegyvenanti29eriųGintarėMarijaŪsėnėraplačiaižinomas
vardas–topriežastįmoterisatskleidžiabesijuokdama:„Šiąvasarąište
kėjauužkolegos.“Ščavinskaitėspavardėžinomadauggeriau–2018m.
jisupartneriuNielsuClaesulaimėjoAuksinįscenoskryžių.Taip–suvis

suskambančiujuoku–šokėjairchoreografėpasakojaapiegautąapdovanojimą,
keliąlinkjoirtai,kąveiktų,jeinešoktų.

 Šokėja. Gin ta rė Ma ri ja Ūsė bai gė Šiau lių S. Son dec kio me nų mo kyk lą, cho reog ra fi jos sky rių, Vilniaus kolegijoje įgijo šo kio pe da go gi kos, šiuo lai ki nio šo kio 
kryp ties ba ka lau ro laips nį ir pra dė jo dirb ti Kau no šo kio teat re „Au ra“ kaip pro fe sio na li šo kė ja. Ten dir bo su cho reog ra fais iš Lie tu vos ir už sie nio, pa si ro dė įvai rio se 
pa sau lio ša ly se: JAV, Nor ve gi jo je, Ita li jo je ir t. t.

Asmeninio archyvo nuotraukos.


