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Nuo cir ko iki ent ro pi jos
Pagaliau įšiuolaikiniomenofestivalioVIRUSpavadi

nimąsugrįžomadossąvoka.Nuopirmojofestivaliobuvo
siekiama jungti sunkiai suderinamus dalykus – šiuolai
kiniomenokoncepcijas irmadoskultūrą.Eksperimentas
pavyko ir jaudaugmetų tokia jungtis tapo šio festivalio
išskirtinumo ženklu.

Tačiaupandemijaprivertėatsisakytimasiniųrenginių
irdidysismadosšoutrumpambuvodingęsišprogramos.
Šiais metais festivalis atsitiesia ir mados bei stiliaus ak
tualijaspateiks išplėstinėje programoje.

Gruodžio 10 d. Šiaulių lengvosios atletikosmanieže su
sijungs eksperimentinės, meninės mados kolekcijos, drag 
queen subkultūra, performatyvi juvelyrika, šiuolaikinis cir
kas ir podiumo performansai. Tai bus ryškus kulminacinis
renginys,betikijodaryrakurįsibėgėtimenineivaizduotei.

Pirmojifestivalioatidarymoparodaskirtašiuolaikinės
tapybossituacijai tirti.Parodąkuruojažinomastapytojas
JonasGasiūnas,todėlkokybėirintrigagarantuota.Paroda
dedikuojama tragiško likimo tapytojo Jono Jurciko atmi
nimui.Taibusprogapatirtinetiktapybosaktualijas,bet
ir dramatiškuskūrybos aspektus.

Festivalį įvairinsšiuolaikiniošokio,performansų įvykiai,
betdominuosparodos.Lakoniškomenosinestezębusgalima
patirti JurgioTarabildos irRimantoMilkintoparodose.Abu
kūrėjai subtiliai jaučiamažiausias spalvų,medžiagųslinktis,
todėlšisparodinistapybosirskulptūrosduetassuteiksnaujų
minimalistinėsestetikospotyrių.Parodaspapildysžaismingos
RafaloPiesliakoskulptūrosviešoseŠiauliųmiestoerdvėse.

Finalinis festivalio renginys gausus įvairių parodų. Tai
EglėsKarpavičiūtėsmetatapybinėsrefleksijos,NeringosPoš
kutėserdvinėjuvelyrikosmenoekspansija,fotografinėJono
Staseliopirmųjųgrožiokonkursųantropologija,fotografijos
irpiešiniojungtysegimstantiVirginijausKinčinaičioirMin
daugoLukošaičioentropijosestetika.

Festivalio parodos ir įvykiai susigrąžina ikipan
deminę įvairovę, planuoja netikėtas jungtis ir pro
vokuojanaujaspatirtis.Konceptualausmeno,cirko,
mados,fotografijosirskulptūros,performansųiršo
kio renginių įvairovė ir netikėtos jų sąveikos kuria
išskirtinę festivalionuotaiką.

Šiais metais pirmą kartą programą papildo šiuo
laikinis cirkas. Taip išryškėja pagrindinis festivalio
bruožas – integruoti visas atsirandančias naujoves ir
kurtidžiuginančiusmenorūšiųdialogus.Taigeriausias
priešnuodisrudenineimonotonijaiirkarotamsybėms.

Šian dien, spa lio 28 d., 17 val. Šiau
lių dai lės ga le ri jo je ati da ro mas 
rep re zen ta ci nis Šiau lių mies to 
šiuo lai ki nio me no ir ma dos fes ti va

lis VIRUS’27, ku rį pri sta to me no ty ri nin kas 
Vir gi ni jus Kin či nai tis.

„VI RUS’27“: NE TI KĖ TOS JUNG TYS 
PRO VO KUOS NAU JAS PA TIR TIS
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Versloirkultūrossinergija
Pranešimus skaitė „Meno zonos“ Klai

pėdojeatstovasDariusVaičekauskas,kuris
kalbėjoapietai,kaderdvių,kadirapleistų,
skyrimas menininkams visada yra gerai,
kadangierdvėsišnaujoatgimstairtampa
ne tikpramogųvietomis, bet gali pasitar
nauti ir sunkiomis sąlygomis: prasidėjus
karui Ukrainoje, „Meno zona“ priglaudė
ne vieną menininką, iki šiol gyvenantį ir
kuriantįmieste.

Anykščių meno inkubatoriaus vado
vė Daiva Perevičienė pranešime atkreipė
dėmesį į tai, kad meno inkubatoriai turi
siekti įvairių finansavimo ir pajamų šal
tinių bei prisidėti prie miesto kultūrinio
patrauklumo, turizmo skatinimo. Kauno
menininkų namų atstovai Edvinas Grin
kevičius ir Agnė Bagdžiūnaitė kalbėjo
apiemeninioaktyvizmoatvejusirtai,kad
vystomi projektai bei veiklos turi atliepti
bendruomenėsporeikius,būtisaugiaerdve
kūrybai ir socializacijai.

Nepriklausomo meno, rezidencijų ir
edukacijos centro „Rupert“ atstovas Taut
vydas Urbelis kalbėjo apie centro ir jo
vystomų programų išskirtinumą, auto
nomiškumo, eksperimentinės, kūrybinės
laisvės svarbą.Netrukus Panevėžyje duris
atversiančiokūrybiškumocentro„Pragied
ruliai“atstovėsVaidaAndrijauskaitėirJo
litaPuleikytėakcentavomiestopotencialo
per kūrybines veiklas vystymą ir plėtrą,
ženklų prisidėjimą prie miesto tapatumo
išskleidimo.

Lukiškių kalėjimo konversijos meno
vadovė Kotryna Žukauskaitė akcentavo
gebėjimą dirbti ne tik kūrybingai, bet ir
našiai, versliai, dėl ko galima išlaikyti ne
tik vieną didžiausių Lietuvos pastatų, bet
irsuteiktikūrybinęerdvęmenininkamsiš
visopasaulio.

ŠiauliųdailėsgalerijosdirektorėErnes
ta Šimkienė taip pat kalbėjo apie sinergi
ją tarp verslo ir kultūros organizacijų bei
pristatėšiemetpradedamąvykdytiŠiaurės
Lietuvos menininkų rezidencijos Sicilijoje
programą„LabasItala“,kurinegalėtųvyk
ti, jei ne Italijoje gyvenančios Lietuvės
kvietimas ir iniciatyvumas.

Pranešimų sesiją papildė ir prof. Gin
tauto Mažeikio pranešimas „Kūrybiniai
industriniai kompleksai ir simbolinio ka
pitalo gamyba“, kuriometu buvo dekons 
truojami Lietuvos dvarų, kūrybos ir ko
mercijos sąlyčio taškai.

Kodėlmenininkųinkubatoriausidėjąnusi
nešėlaikas?

Pasibaiguspranešimųsesijai,prasidėjo
diskusija „Kalėjimasar rūmai:vietameni
ninkui?“,kuriojedalyvavomenotyrininkas
Virginijus Kinčinaitis, filosofas Gintautas
Mažeikis, menininkė Jolita Puleikytė, Lu

kiškių kalėjimo konversijos meno vadovė
Kotryna Žukauskaitė, Kauno menininkų
namų atstovai Edvinas Grinkevičius ir
Agnė Bagdžiūnaitė, „Meno zonos“ atsto
vas Darius Vaičekauskas, Šiaulių mies
to savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja
DainaKinčinaitienė ir Šiaulių dailės gale
rijosdirektorėErnestaŠimkienė.Kalbėtasi
apieŠiauliųmiestoatvejį:priešdešimtme
tįbuvopradėtadiskutuotiapiemenininkų
inkubatoriausmiestesteigimą,tačiauidėją
nusinešėlaikas.Kodėlmiestevisdarnesu
kuriamasmenininkųinkubatoriusarstipri
rezidencijųprograma?Kastaiturėtųinici
juoti?Dalijamėskeliaisdiskusijojedalyva
vusių asmenųpastebėjimais.

„Turiateititrysna cha lai, cha mai,jauniir
įžūlūs“

Vir gi ni jus Kin či nai tis:
–Jeigumesikišiolniekonepa

darėm,niekonėra,matyt,kažkasne taip.
Galreikėtųsvečiųklausti–Gintauto,Da
riaus,–ką reikiadaryti.Taip,darbininkų
miestas kažkada skambėjo oriai ir galima
buvo didžiuotis. Dabar kažkodėl kalbame
minorine gaida. Darbininkų klasė žlugo,
susikūrėkitavisuomenė.Prokrastinatorių– 
greičiausiai taip. Įdomiausia,kadšiandien
klausėmetiekgerųjųpatirčių,visurkažkas
vyksta, tikrai labai dinamiškai. Pradedant
Anykščiųmiesteliu,baigianttriukšmingo
mis Dariaus Vaičekausko iniciatyvomis.
Matyt, kad čia yra kažkoks prakeiksmas,
nes mes irgi daug metų bandėme kažką
stipraus ir įspūdingo padaryti, bet galbūt
buvomepralenkęlaiką.Turiumintyjekul
tūros fabriko istoriją, kai buvo kilusi ini
ciatyva ir iš apačios, ir iš viršaus. „Elnio“
fabrikų komplekse turėjo gimti didžiu
lis kultūros fabrikas, geriausių europinių
standartų,betniekonepavyko.

Kodėl? Miestas nebuvo subrendęs to
kiam sprendimui, nebuvo kritinės kūrėjų
masės,nesmenininkaibuvosutrikę,nega
lėjopatyssauatsakyti,reikiajiemsarnerei
kia.Buvobiurokratizuoti,prilipęprieMenų
fakulteto.Atrodė,kad jie taipprasmuks ir
taskūrybiškumastekėsinertiškavaga.Tu
rėjoviskastransformuotisįkitasformasir
kitussantykius.Neįvyko.

Potodariniciatyvųbuvo,odabarkaip
priekaištas stovi Zubovų rūmai. Juk juos
mes įsivaizduojame kaip tinkamą erdvę
menininkų rezidencijai – ar kaip bepava
dintum.Tai galėtų būti dabartinis prover
žis.Panevėžysgalikurti.Čiakažkaipgro
žimės tais fasadais, jų dūlėjimu. Įstrigusi,
sutrikusiirpolitinėvalia,akademinėbend
ruomenė. Vilniaus universitetas egoistiš
kai laiko įsikibęs į Zubovų rūmus, nenori
miestui atiduoti. Miestas neturi pakanka
maienergijosirįžūlumoišsireikalauti.Yra
šiproblema.

Kalbant apie tai, ką šiandien aptarinė
jome: rezidencines programas, kūrybines

industrijas, reikia pasakyti, Šiauliai, kaip
žinote, jeigu įvažiuoji iš vienos pusės, tai
miestas, jeigu iš kitos – miestelis. Dar iš
kitos–didmiestis.Dar iš kitos–kažkoks
posovietinislageris.Tailabaikeistivaizdai,
todėlirtarezidencinėveiklamiesteyrato
kialatentinė.Jąvykdoįvairiausiosįstaigos,
kultūroscentraisusavorenginiaiskviečia
žmones,mesnuolatkviečiammenininkus.
Apgyvendiname juos čia, kuria savo me
ninius projektus, bet tai neįvardinta kaip
rezidencijos,labiaukaipamortizacija,kom
pensacinismechanizmas.Kaivykdomiple
nerai,didžiulėsšventės,atvažiuojakūrėjai,
čiakuria,paliekaproduktus,bettaineįfor
minta, neįpavidalinta. Blogiausia, kad tai
daro tospačios biudžetinėskultūros įstai
gos,kuriosištikroturisavotiesioginęveik
lą–jąturėtųirvykdyti.

Kažkodėl tikrosios rimtos galerijos,
kultūros centrai ir muziejai tokių rezi
dencinių programų nevykdo. Modelis
turi būti kitas. Turi ateiti trys na cha lai,
cha mai, jauni ir įžūlūs, degančiomis aki
mis, spardyti mero, banko ar kažkokių
institucijų duris ir išsireikalauti vietos
po saule šitame mieste, kur jie galėtų
susikurti savo nišą ir gyvuoti, kaip jie
įsivaizduoja.Visaibebiudžetinių įstaigų,
kurios funkcionuoja pagal kitus princi
pus. Jų darbuotojai samdomi kitaip, jų
hierarchija visai kita.

Ne mes turime galvoti apie rezidenci
jas,betgalvojame,nesmumsrūpi,todėlir
inicijuojame tokias diskusijas. Tokia labai
paradoksali situacija. Vis dėlto, kaip mes
atrodomiššalies,reikėtųklaustimūsųsve
čių. Gal mielo profesoriaus išeivio, kuris
tiek triukšmo sukėlė Šiauliuose ir išvyko.

Bendraamžių,kolegų,draugųrepresija

Gin tau tas Ma žei kis:

– Žinoma, visuose karuose da
lyvavau, atsimenu.Pritariu,kąVirgiskal
bėjo. Panevėžio dabartinė istorija galėtų
būtipavyzdys,betne tikPanevėžio.Šiau
liamsgalėtųbūtipavyzdysKurtuvėnųdva
ro istorija.Keletasdalykų. Šiauliuose apie
2007–2008 m. vis dar galiojo proletariško
teisingumoprincipas.Vadinasi,reikiatiks
liai pasverti, kur kas eina, kiek eina, kiek
pinigųbusišleista.Darvienasdalykas,ku
risbuvonetikėtas,–taipuoselėjoabulaik
raščiaiirbetkokiaviešojiavantiūriškaini
ciatyvabūdavopasmerkiama.Įsivaizduoju,
kadžmonės,kuriedaryra,visdartaipel
giasi. Jie mano, kad reikia elgtis socialiai
teisingai,kaipjiepaskaičiuoja,kaipmatosi
jų logikoje. Problema, kadmenai, kūrybi
nės industrijos nesivysto pagal logiką, jie
yra avantiūriški, tuos žmones, kurie darė
didžiuosiusdvarusarbadideliusprojektus,
aš asmeniškai pažįstu, jie visi bepročiai,
kaipVirginijusirminėjo.Imasineturėdami
nė pusės lėšų, imasi grandiozinės vizijos,

kurią neaišku, kaip būtų galima įgyven
dinti.Betsvarbiausia,kadžmogustikėtųir
turėtųenergijos.Irjonežlugdytų,neperse
kiotų korespondentai, nefilmuotų, nefoto 
grafuotų.Neužsiiminėtųvidiniuteroru.

Bet komes tuometu nežinojome, kas
man buvo didelė nuostaba, šiandien ne
būčiau taip nustebęs,mes įsivaizduojame,
kadrepresijavisadayraišviršausįapačią.
Viršininkasneleidžia,todėlvaldžiakalta,aš
mažesnis, štai ašpaklūstu,nesneturiu jė
gų.Toksstereotipas.Problema,kadyrakito
tipo represija.Vadinasi, tarp savų, tarp to
paties ratožmonių,kaipanglųpeersvadi
nama.Bendraamžių,draugų,kolegų,suku
riaisdirbi.

Prisiminkime, kaip buvo su Šiaulių
menų inkubatoriumi. Būtent menininkai
prirašė krūvą laiškų, kokia tai kvailystė,
nereikia šitųdalykųdaryti, buvodidžiulis
spaudimas iš pačių menininkų, aktyvistų,
kūrėjųpusės, taiužsibaigėkatastrofa,kad
nėraneiZubovųrūmų,nei inkubatoriaus,
nei pradėtos kažkokios didelės grandiozi
nėsveiklos.

Jeigu pažiūrėsite, paprastai pasaulyje
niekas neprasideda, teisingai apskaičiavus
pinigus.Viskasprasidedanežiūrintto,kad
nėra lėšų. Ką reikia toliau daryti? Ieškoti
politinėsparamos ir lėšų.Politinėparama
nebūnateisingumo,kaipčiaįsivaizduojam.
Politinėparama–visadainteresai.Susidė
lioji interesus ir teisingai pasveri: aš tavo
interesąpatenkinsiu, tumanostogąpada
rysi.Šitaipsusitariamairpamažu judama,
padarant,žinoma,klaidų.Ašžinau,kadPa
nevėžyje buvo krūva istorijų, bet nenoriu
dabar reikšti kritikos dėl Stasio Eidrigevi
čiauscentro,betvisgiyrapabaiga.Vistiek
yracentras,kažkaspadaryta.

Kalbėjome per pertrauką apie Zubovų
rūmus.Kasten?Atsimenu–kiekprojektų!
NetVirginijaus projektą atsimenu, jis no
rėjometaloskulptūrųparkądaryti,betjas
išvogė.Tiepatysmenininkaipotojaspri
davėįmetalolaužą.Tuoiružsibaigėskulp
tūrųparkas.

Represijaateinaišmūsųkolegų,tųžmo
nių, kuriuos pažįstame. Hannah Arendt
lygino įvairias revoliucijas ir kalbėjo, kuo
ypatingaAmerikosrevoliucijairkokiadva
siaišlikoAmerikoje.Tenviskasneapietai,
arkažkas turi energijos,kad reikiapama
tuoti,pasvertiirpasakyti,koksjisdurnius.
Jeigujisturiidėjąirenergijos,taiprincipas
yratoks:aha,ašneturiutiekenergijos,rei
kiajuopasinaudoti,kartudirbti,buspinigų
irkapitalo,koltasturiidėjąirenergijos.

Ašneturiu trukdyti toenergingožmo
gaus,betpriejopritapti.Jisturiidėją,ma
noidėjosprastesnės.Kąreikiadaryti?Pri
taptiprieto,kurioidėjosgeresnės.Ašesu
silpnesnis,jisyrastipresnis.Nebėgtijįap
skųsti,betsusidėtisutuostipresniu–pa
darysime dar geriau. Jei būsime kaip JAV,
tuometkąmesdarysime, turėdami lūšną?

Spa lio 21 d. Šiau lių dai lės ga le ri jo je įvy ko Šiau lių mies to ir ap skri
ties me no bei kul tū ros or ga ni za ci jų, įstai gų dar buo to jams, 
me ni nin kams ir vi siems suin te re suo tiems as me nims skir tas 
ge rų jų pa tir čių sklai dos fo ru mas „Kū ry bi nis po ten cia las:  

(pra)ras tos ga li my bės“. Pir mo je fo ru mo da ly je pra ne ši mus skai tė 
Vil niaus, Kau no, Klai pė dos, Anykš čių, Pa ne vė žio ir Šiau lių mies tų at sto
vai, bend ra dar biau jan tys su me ni nin kais ir vys tan tys me no in ku ba to rių, 
re zi den ci jų pro gra mas ar su me nu su si ju sius pro jek tus.

KŪ RY BOS PO TEN CIA LO GA LI MY BĖS – 
PRA RAS TOS IR RAS TOS

 Nukelta į 4 p.

Šiaulių dailės galerijos nuotr.
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Pastatysimemilžiniškącentrątuščiojevie
toje.Kaiptaiįmanoma?Jukniekoneturim,
išskyrusidėją.Betturimenergingąžmogų!

Jeigu kiti žmonės jo nežlugdo,mes su
juosusidedame,kasnors ir išeina.Kažko
kiaavantiūriškaidėja.Ašmiestomerui,jau
nesakysiukuriam,norsjųnedaugirbuvo,
esuminėjęs, jis sako: „Kodėl taipyra, ko
dėlŠiauliuosežlungakultūra?“Tąpatį,ką
messvarstome.Ašjamsakau–nupirkbo
hemos.Kąreiškia„nupirk“?Sakau,kadLie
tuvojeyrakūrybingosbohemos.Kąveikia
bohema?Sakau:sėdibaruose,rūko,plepa,
džiaugiasi, kuria idėjas. „Ką? Man reikia
juosnupirkti?“Taip,sakau,tujuosturinu
pirkti.Kodėl?Todėl,kadneįdomuŠiauliuo
se,nėrakurkūrybingamžmoguinueiti,jei
gunėrabohemos.Kąveiksi?Statybininku
būsi?Neįmanoma statybininkubūti, jeigu
esi kūrėjas. Vakarą vis tiek turi praleisti
kaipkūrėjas.Jeigunėrasukuovakaropra
leisti,yratikbatųparduotuvės,kurtu,kaip
kūrėjas,dėsies?Tadaišvažiuosiįkitąmies
tąirpraleisivakarąten.Vadinasi,yratam
tikros sociologinės aplinkos. Sakau, pirk
bohemą. O kur dėsi? Apgyvendink bohe
mą.Kąjiveiks?Pijokausirdainuos.Nieko
neveiks. Čia absurdas, sako. Gerai, sakau,
nedarykim,nebusnieko.Pasaulispraside
danuožmonių.

Yra sociologijos mokslas, kuris aiškiai
įvardija, kokio tipoprofesijos, kokio elge
sio,kokiųpasaulėžiūrųreikiatam,kadtikri
dalykaiaplinktavevystytųsi.Avantiūristai
reikalingi, taip.Meninėbohema.Kam rei
kalingameninėbohema?KadElonasMus

kasgalėtųpraleistigeraivakarą.Jieniekam
daugiaunereikalingi.Jieyrafonas.Žinoma,
kad kiekvienas didelis geras projektas su
sijęssupolitika irsupolitiniukapitalu, tą
politinįspaudimąreikianeabejotinaidaryti
ir, žinoma, tada žiūrėti, koks yra politinis
spaudimas.

AšnesuVisvaldoMatijošaičiodraugas
irnesu jo rėmėjas.Mano santykiai su juo
nekokie. Iškartopasakysiu:dėlRusijos ir
Ukrainosirdėlto,kaipjis laikosi.Betyra
dalykas, dėl koKaune jįmėgsta. Jeigu jis
imasi kokio beprotiško projekto, tai visi
žinome, kad tas projektas bus padarytas.
Buvo juokinga, kai eilinį kartą Vilniuje
ėmėatstatinėti futbolo areną irKaune re
montuoti, padaryti. Kaune visi žinojome,
kad100proc.busužbaigta.V.Matijošaitis
yra toks oligarchas, kuris viską pabaigia.
Jisproblemasišsprendžia.Nežinau,kurjis
susitaria,paskambina. Jamatvežapinigus,
niekadanetrūkstairviskąužbaigia.

Ir, palyginimui, pradėjo Remigijus Ši
mašius. Sakėm, jokių variantų jis neturi.
Kaipneturi–juklėšosišskirtos,firmospa
samdytos, planas geras, projektas puikus,
dauggeresnisneguKauno.Padarysim?Ne,
nepadarysit,sakom.Kodėl?Nespasjusnė
ražmogaus,kurisgalėtųtąpadaryti.

Tam, kad padarytum, turi galvoti ne
vien tik apie tai, ką galima daryti. Šitas
žmogusdarsupranta,kągalimadaryti.Va
dovo reikia tokio menininko... Šiauliams
reikia mero, kuris gimtadienius norėtų
švęstigerameŠiauliųdvare.Sušiuolaikinė
mis parodomis. Reikiamero, kuris norėtų
vakaraisišgertiŠiauliųMOmuziejuje.

„Profesoriau,kaipnegėda?“

Kot ry na Žu kaus kai tė:

– Dabar tai pasisakysiu. Profe
soriau,kaipnegėda,kadnenuoek se lioturi
prasidėti projektai? Velniop tą seną idėją,
kadnuoidėjos irdegančiųakių.Ne. Jeigu
norimesėkmės,privalomeskaičiuoti. Jūsų
skaitytamepranešimekultūrakainuoja,už
jąreikiamokėtipinigus.Tol,kol turėsime
nemokamų metalinių instaliacijų parkus,
tol juos išvoginės, išvežinės ir iš to ban
dys duoną užsidirbti patys tų instaliacijų
autoriai–kadnaują galėtų iškepti.

Aš atsiprašau, šaržuoju. Bet būtina ją
įkainuoti. Kiek savivaldybė privalo prisi
dėti?Irgivelniop.Neprivaloprisidėti.Kul
tūra gali pati išvažiuoti, gimdyti pinigus
ir vėl investuoti į save. Čia mūsų naujos
kartos reikalas tuoužsiimti.Nebūtina ieš
kotirėmėjų.Galbūtgalimaišspręstijųpro
blemą–afišavimosi,munduroišsiplovimo,
jeigu kada nors būtų švelnu ir paprasta.
Ir daugybėkitų sąlygų.NaujasNTvysty
tojas nori pristatyti gražų rajoną. Gal jis
galipristatytivisąnaująkoncertinęerdvę?
Įjunkimgalvas ir dalykai pradės vykti.

Galbūt tame dvare reikia kalėdinės
mugės, tai gal galima tai finansuoti? Bet
vėl čia toks... Kas iš to? Koks tęstinumas
iš to, kad kažkas atėjo, įmetė pinigų, bet
tuoirpasibaigė.Būtinaireikiamąstytiek
se liu, taip, tai yra sunku. Ne, specialistų
mes beveik neturim, Lietuvoje galiu pen
kis suskaičiuoti, kurie mąsto nuo eilutės

ikieilutės ir tik tada imasiveiksmų. Jeigu
tokie žmonės dirba su tais degančiaisiais,
tadaišvažiuojaprojektai.Betkodėlaštaip
vislinksavivaldybės?Prisipažinsiu,ašpati
išVilniaus savivaldybės atkeliauju. Reikia
dirbti sumiesto įvaizdžiu.Kam takultūra
reikalinga? Būtent šitai auditorijai, dėl 30
ateisiančiųžmonių?Galateis100.Kaippa
daryti,kadašišRygosatvažiuočiauįŠiau
lius?Koksyramiestopozicionavimas?Ar
sukurtas kultūros produktas turės pakan
kamailėšųpristatymui,iškomunikavimui?

Šiandien tris valandas, kol per kamš
čius,permiesteliusatvažiavau ikiŠiaulių,
suskaičiavaumintyse gal aštuonis taškus,
kur galėtų būti fai nas stendas, kaip pane
vėžiečiaipasidarė:„Aratsimeni,kadŠiau
liuose buvo pirmas tas?“, „Ar žinojai, kad
čiadaugiausiaibiudžetiniųįstaigų,betmes
vis tiek padarėm geriausią kultūros
projektą?“.Aš visiškai kitaip čia at
važiuočiau.

Jeigu miestas nori prisidėti, gal
nebūtinai tiesioginiais pinigų srau
tais į degančių, žiauriai fainų, near
gumentuotųprojektųišvystymą,bet
vien įmiesto įvaizdį.Kai atvažiuoja
žmonių, jie palieka pinigų, iš kurių
gimstaproduktai.
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Pilnądiskusijosįrašą 
galimarasti 

Šiauliųdailėsgalerijos 
„YouTube“paskyroje 

arbanuskenavusQRkodą.

Jo metu miesto gyventojai ir svečiai buvo kviečiami
apsilankyti,pažintiirnetišnaujoatrasti15išskirtinėsar
chitektūrosobjektų.Nemokamoseekskursijoselankytojai
susipažinosupastatųarchitektūrairistorija,darnegirdė
tomis, užuždarųdurų laikytomispaslaptimis.

Festivalio,trukusiodvidienas,metuįvyko7800
apsilankymų pastatuose, buvo pravesta apie 460
nemokamų ekskursijų. Penkios ekskursijos buvo
surengtos ukrainiečių ir viena gestų kalbomis – 
jos pritraukė apie 100 lankytojų. Ekskursijųme
tu svečiai susipažino ne tik su architektūrinėmis
subtilybėmis, pateko į uždarus Centrinius paš 
to rūmus, televizorių gamyklos valgyklą, išvydo
nuostabiasVUŠiauliųakademijosfreskasirdaug
kitųįsimintinųvietų.Lankytojaitaippatpraplėtė
savoarchitektūrinįžodyną tokiais terminaiskaip
„holografinis stiklas“, „taikomoji dailė“, „atrijus“,
„postmodernizmas“, „profilinė plyta“ ir daugeliu
kitų.

„Džiaugiuosi, kad renginio
metu pavyko atskleisti skirtin
gus ir charakteringus Šiaulių
miesto architektūros sluoks
nius, atkreipti dėmesį į tarpu
kario ar sovietmečio laikotar
piais statytų pastatų vertę bei
pažinti juoskūrusių architektų
veiklą. Be to, „Pastatai kalba.
Šiauliai“ populiarumas nutei
kia optimistiškai ir leidžia su
prasti,kadmiestogyventojams
bei svečiams rūpi architektūra.
Tikiuosi, panašūs renginiaipa
sikartosateityjeirtaisustiprinsŠiaulių,kaipsavito,gyvo
ir šiuolaikiško miesto, įvaizdį!“ – sako „Pastatai kalba.
Šiauliai“ turiniokuratorėAušraČernauskienė.

„Pastatai kalba. Šiauliai“ lankytojus džiugino ne tik
nemokamomis ekskursijomis, bet ir architekto dr. Mar
tyno Mankaus paskaita „Kontekstas ir tęstinumas. Post
modernizmoidėjųraiškaŠiauliųarchitektūroje“.Josmetu
lankytojaibuvokviečiamisusipažintisuŠiauliųobjektais,
suprasti,kodėl jie laikomipostmodernizmoarchitektūros
pavyzdžiaisirkaipŠiauliųmiestoarchitektūrosraiškasie
josi su tarptautinėmis architektūros idėjomis.

„Šis festivalis, viliuosi, pakeitėne tikmano supratimą
apieišskirtinėsirunikaliosarchitektūrosgausąŠiauliuose,
juk pastatai tyliai tyko būti pastebėti. Suvokimą ženkliai
sustiprino ir dr. Martyno Mankaus paskaita apie miesto
postmodernizmą, juk neatsitiktinai ir Šiaulių miesto pa
vyzdžiaisbuvoapgintasdaktarolaipsnis...“–sako„Pasta
taikalba. Šiauliai“ turiniokuratoriusDaliusPuzinas.

„Pastatai kalba. Šiauliai“ organizatoriai dėkoja rengi
niolankytojams,mentoriams,savanoriams,pastatųatsto
vams, partneriams, rėmėjams, draugams ir visiemsprisi
dėjusiemsprie renginio įgyvendinimo.

„Šiauliai pagaliau gali atsikratyti karo sugriauto, se
namiesčio neturinčio miesto statuso. Šiauliai yra unika

lūsdėlpokaryjesusiformavusiųarchitektūriniųsluoksnių,
postmodernizmo, vėlyvojo modernizmo ir kitų, kuriuos
miesto veide galime perskaityti ir šiandien. Džiugu, kad
festivalis„Pastataikalba“sėkmingaiįvyko,irtikiuosi,jog
jisdarsugrįšateityje“,–sakovienaišrenginioorganiza
toriųLauraGintilaitė.

„Pastatai kalba“ – tai atviros architektūros savaitgalis
mažesniuoseLietuvosmiestuose.Taiprojektas, suteikian
tisgalimybękiekvienampažintiarchitektūrą,patirtiirsu
vokti mus supančios materialios aplinkos kokybės vertę.
Pastatuose vyksta ekskursijos, jas veda savanoriai gidai,
architektaibeipastatųatstovai.„Pastataikalba“organizuo
jasavanoriška,nevyriausybinėirnepelnosiekiantiviešoji
įstaiga„Architektūrosfondas“kartusustrateginiupartne
riu – Lietuvos kultūros taryba. Šiauliuose prie renginio
prisidėjopartneris–Šiauliųturizmoinformacijoscentras.
Projektą išdaliesfinansavoŠiauliųmiesto savivaldybė.

Rug sė jo 24–25 d. Šiau lių ša li gat
vius kai ti no ne tik vė ly vo ru dens 
sau lė, bet ir spar tūs smal sių 
praei vių žings niai. Dau ge lis 

grei čiau siai pa ste bė jo rau do nais marš
ki nė liais pa si puo šu sius sa va no rius ir 
prie Chai mo Fren ke lio vi los, Šiau lių 
ra jo no sa vi val dy bės, van den tie kio 
bokš to bei dau ge lio ki tų pa sta tų be si
bū riuo jan čias ne ma žas gru pes žmo nių. 
Tai – at vi ro sios ar chi tek tū ros sa vait
ga lio ma žes niuo se Lie tu vos mies tuo se 
„Pas ta tai kal ba“ ženk lai.

Benedikto Daučiono nuotr.

MIES TO AR CHI TEK TŪ RĄ AT VĖ RĘS FES TI VA LIS 
„PAS TA TAI KAL BA. ŠIAU LIAI“ SU LAU KĖ RE KOR DI NIO 
LAN KY TO JŲ SKAI ČIAUS
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FilosofasJurgisDIELIAUTAS

Šiauliaiirtometošiauliečiaistraipsnyjenėravaizduo
jami tiesiogiai. Pradžioje autorius pasako norįs pateikti
nepretenzingąLietuvojegyvenančiųžmoniųapibūdinimą,
leisdamas suprasti, kad pirmiausia ir daugiausia aprašys
tą Lietuvos dalį, su kuria sakosi neseniai susipažinęs.
Kadangi kaip straipsnio parašymo vieta nurodyti būtent
Šiauliai,nesunkupadarytiišvadą,kadjiepatenkaįminė
tąjąLietuvosdalį, tuolabiaukadesamaaiškiųužuominų
apie šiosdalies lokaciją gretaLatvijos.

Kokie gi Lietuvos gyventojų, vadinasi, ir šiauliečių,
bruožaiišskiriami?Didelispamaldumas,nekvestionuojant
jokiųkatalikųreligijosirjosdvasininkųtiesųbeiveiksmų.
Inertiškumas,neieškantnaujovių,nesiimantinovacijų,kai
dirbamataippat,kaipdirbotėvaiirprotėviai.Patiklumas,

nesavarankiškumas. Neišrankumas maistui ir aprangai,
kuri esanti nepatogi, senamadiška. Pastebima, kad labai
trūkstamokyklų irmokytojų. Lietuviai, beje, kaip ir lat
viai,anotstraipsnioautoriaus,yra itinprietaringi, labiau
pasitiki ne mokslu, medicina, bet įvairiais burtininkais,
užsiiminėja namine savigyda. O kaip pagrindinis lietu
vių būdo bruožas
pabrėžtinai įvar
dijamas begalinis
neveiklumas, tin
gumas.

D a u g u m o s
XIX a. viduryje į
Latvijos istorijos
avansceną išėju
sių tautinio atgi
mimo veikėjų po
žiūris į Lietuvą ir
lietuvius buvo kitoks – prielankus, tam tikrais aspektais
net idealizuojantis,romantizuojantisLietuvą,ypač jos is
toriją. Vienas iš tokių veikėjų buvo publicistas, vertėjas,
lietuviųliteratūrospopuliarintojasLatvijojeAndrėjisDy
rikis (AndrejsDīriķis, 1853–1888).Rygoje leistame latvių
laikraštyje„Baltijosžinianešys“1873m.vasarąjisdalimis
publikavo savo kelionių užrašus „Devynios dienos Lie
tuvoje“.

Šiaulių apylinkės ir Šiauliai trumpai aprašomipirmo
joješiospublikacijosdalyje,kelionėspradžioje.Nusiskun
dęs neišvaizdžiu, monotonišku peizažu tarp Joniškio ir
Meškuičių, Šiaulius A. Dyrikis pasiekia ankstyvą rytą ir
apsistoja pas čia gyvenantį tėvynainį iš Kuršo. Kadangi
būta turgausdienos, jiedunetrukuspatraukia į turgavie
tę, esančią centrinėjemiesto aikštėje. „Derva, sena gele
žis, karoliai, vaisiai ir dalgiai – ir tai beveik viskas, ką
čia galėjai gauti“, – konstatuoja publikacijos autorius ir

priduria, kad žmonių– lietuvių ir žydų–visdėltobuvo
susirinkędaug.

LietuviaiA.Dyrikiuipanašūs į latvius,netapsirengę,
anotjo,panašiai:kaipirLatvijoje,kaikurievyraiŠiaulių
turguje apsivilkę naujoviškus švarkus, siūtus „pagal vo
kiečių madą“. Žvalgydamasis, ką galėtų parsivežti namo

prisiminimui, ne
labai ką teranda,
kol pastebi vieno
žydo prekeivio
knygų krautuvė
lę. Kadangi moka
lietuviųkalbą,tei
raujasi lietuviškų
knygų,betsužino,
kad jų krautuvė
lėje tesą tik „koks
pora“. Paklausęs,

kodėl prekeivis nepasirūpina jų įsigyti daugiau, išgirsta
atsakymą: „Neįmanomagauti.“

Nors ir sakosiprabuvęsŠiauliuosedvidienas,A.Dy
rikis daugiau įspūdžių nepateikia, iškeliauja traukiniu į
Kėdainius. Galima daryti prielaidą, kad miestas jam ne
pasirodė įdomus, nes kitos kelionėje lankytos vietovės:
Kėdainiai,ypačKaunas,Vilnius,Trakai,aprašomisodriau
ir plačiau.

Apibendrinant reikėtų pasakyti, kad XIX a. ir vėles
niameLatvijosspaudosveidrodyje lietuviai,Lietuva, taip
patiršiauliečiai,Šiauliaiatspindėtinesistemingai,betga
na įvairiai. Kartais net labai smulkmeniškai, pavyzdžiui,
kaiptrimis–rusų,vokiečiųirlatvių–kalbomisėjusiame
„Rygosmiestopolicijos laikraštyje“,kuriame1896m.pa
baigoje buvo publikuota tokia žinutė: „Šiaulių valstietis
Kazimieras Jankovskis už degtinės butelio vagystę bau
džiamaspusantromėnesiokalėjimo.“

LIE TU VIAI, ŠIAU LIE ČIAI IR ŠIAU LIAI XIX A. LAT VI JOS 
SPAU DO JE: DVIE JŲ PUB LI KA CI JŲ PĖD SA KAIS

Dr.doc.VigmantasBUTKUS

1897 m. ca ri nės Ru si jos gy ven to jų su ra šy mo 
duo me ni mis, Lat vi jos te ri to ri jo je gy ve no ne to li 
140 tūkst. vo kie čių, va di na mų balt vo kie čiais 
ar ba Bal ti jos vo kie čiais. Ne pa slap tis, kad 
dau gu ma jų į lie tu vius ir Lie tu vą žvel gė skep tiš
kai – kaip į ma žiau ci vi li zuo tą, įvai riais po žiū
riais at si li ku sį kraš tą. To kį žvilgs nį ga na tiks liai 
at spin di ano ni mi nis straips nis „Iš Lie tu vos“, 
ku ris 1866 m. bu vo iš spaus din tas Ry go je leis
ta me vo kiš ka me tęs ti nia me lei di ny je „Bal ti jos 
mėn raš tis“.

Taiyrasuvaldymas,sutramdymas,pažangossiekiamy
bėarateitiesnesaugumo,nepatogumoįveika.Tačiaupats
skausmobuvimasarnebuvimas, vengimasar, priešingai,
jošaukimasisirpaieška–taisudėtingesnissąmonėsfunk
cionavimodalykas.

Sąmonė sudaryta iš trijų dalių. Vadinamoji daiktinė
sąmonė – nejautri ir negyva, savyje uždaryta, sau pa
kankama.Dar yra aukštesnio lygmens organinė, jautros,
imlumokupinajutiminėsąmonė.Taippatyrairaukščiau
sia sąmonė – simbolinė, kitaip vadinama verbaline. Šios
sąmonės formos skirtingos, viena į kitąnurodančios, bet
nevienaiškitosišvedamos.Tradiciškaisąmonėtraktuoja
makaipintencijos,ketinimo,tikslobuvimas,nessąmonė,
kaip suvokimas, turi ir savo turinį.

Skonis yra skanavimas, kelias yra keliavimas, ilgesys
yrailgėjimasis.Skausmoatvejusąmonėatsiduriaparadok
saliojesituacijoje,nesskausmasnerodojokioturinio.Gali
matiknusakyti,kurtaivyksta,išdalies–kaiptaivyksta.

Negalimeįprastaisžodžiaisapibūdintiskausmo,nesnėra
įprasto„apiekątai“.Yrakelijuntamiparametrai,kurierodo
lokalizaciją, laikiškumą, trinarępraeitiesdabartiesateities 
trukmę. Sudėtingo skausmo atveju trys laikai nyksta ne
panaikinamojedabartyje.Erdvineprasmeskausmasatima
įprastus nuotolius bei atstumus, nes visa tolesnė aplinka
tampanebepasiekiama,nebevaldoma.

Skausmoparadoksalumastame,kadtaiyranuorodaar
užuominaįbegalinį irsavaiptrikdantį intensyvumą.Tokio
intensyvumobuvimastarsiturėtųvestiįužmarštįarvisišką
uždarumą, atotrūkį ar izoliaciją. Begalinis ar neįmanomas
skausmaspačiąsąmonęužtemdo.Tačiauyrairkitossitua
cijosgalimybė.Okuryragalimybė, tenyra irsprendimas.

Viena iš tokių sprendimą išsaugančių situacijų yra lė
tinioskausmopatirtis. Jobuvimas jauyraskausmo įveika,
nestaipraėjo,pasibaigė.Tokiaįveikaatveriakelissvarbius
dalykus.Vienasišjų–pačiossąmonėsįkūnytumas.Sąmonė
yra lokalizuotakūne ir teikiakelias svarbiasužuominas.

Viena iš tokių užuominų – tai „aš“, ego, klausimas,
kuris yra nuoroda į „aš“ kintamumą, mobilumą, labilu
mą. Mano kūnas paūmėjimo atveju kreipiasi nesupran
tama aplinkine kalba. Tai liudija apie nesuprantamumo
buvimąmanyje.Pragarasnekitur,nekitame–taimanyje
esamasnesuprantamasvyksmas.Šalia„aš“,ego,klausimo
iškyla ir savastiesklausimas.

Sąmonė nėra izoliuota, nes yra sudėtinga sąveika su
pasauliu, subūtimi.Kokia čia skausmo, skausmingos są
monės padėtis? Skausmas yra išplėstinė, hermeneutinė
užuomina įaplinkinįkelią,aiškinantsąmonėsgalimybes.
Empirinis,scientistinisaiškinimasyranepakankamas,nes
empirinės kalbos galimybės čia yra, kaip kiekybinės ga
limybės, ne visai pakankamos. Vadinasi, pačiai empirijai
prireikiaplatesnio,kokybinio, savybinioaiškinimo,kuris
papildoirišplečia,kaikadaleidžiakitamelygmenyjeišeiti
iš aklavietės, spręsti aporijosklausimą.

Kai kada metaforiškai pasakoma daug daugiau negu
tiesiogineataskaitos,protokolinekalba.Spalva,garsas,me
ninisgestas,poetinėmetafora,kitikokybiniai faktoriai– 
tai aplinkinio kelio galimybė. Daug dalykų, svarstant
skausmo klausimą, ryšį su sąmone, yra išsprendžiama
transcendentiniame,teoriniamelygmenyje.Skausmaslei
džiateigti,kadtaatmetama,nepatogi,ardanti,griaunanti
būsena liudija ne tik juntamą gyvumą, bet ir painesnius
įkūnytos sąmonės ryšius.

Jeitokiosužuominosskaitytojuismalsuoliuiyrasvar
biosirįdomios,taiišsamiau–suvisaišplėstineintriga– 
apietaigalimaperskaitytifenomenologoSauliausGeniu
šo lakoniškos apimties, bet labai talpioje knygoje „Kas
yra skausmas?“ (Saulius Geniušas „Kas yra skausmas?“,
Vilnius, 2021, „Phi knygos“).

SKAUS MO SĄ MO NĖ

Skaus mas – mums iš kas die nės pa tir ties ži no
ma pro ble ma, to dėl nu skaus mi ni mas su pran ta
mas kaip vi suo ti nė, na tū ra li, so cia li nė ar me di
ci ni nė pro ce dū ra.
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Ekspozicijos pagrindą sudaro Švažų
šeimossaugomikūriniai,dalįdarbųpasko
lino kolekcininkas Valdas Gaurelis. Tapy
tojas J. Švažas anksti paliko šio pasaulio
triukšmą, garbaus amžiaus M. Švažienė
negalėjo atvykti, tačiau parodos atidary
me dalyvavo sūnus Saulius Švažas. Eks
poziciją pristatė menotyrininkė dr. Dalia
Karatajienė.

Kultūrosrenesansas
„Didžiulis kultūrinis įvykis yra ši pa

rodaŠiauliuose.Vienojesalėjepirmąkar
tą eksponuojami du iškilūs menininkai,
klasikai, įrėžę svarbų pėdsaką Lietuvos
mene, – kalbėjo dr. Dalia Karatajienė. –
J. Švažas – vienas svarbiausių dailininkų
šiuolaikinėslietuviųtapybosistorijoje,at
sinaujinimo šauklys. O be M. Švažienės
virtuoziškosmeistrystėsneįsivaizduojama
Lietuvosmeninės tekstilės panorama. Su 
J.ŠvažovardusiejamasLietuvoskultūros
renesansas, jis pradėjo lietuvių tapybos
moderninimo kelią. 1960–1965 m. kilus
meno atsinaujinimo bangai, jis tapo pa
grindineklasikiniomodernizmojudėjimo
varomąja jėga kaip talentingas tapytojas,
pedagogas ir parodų organizatorius.“

Menotyrininkė persakė Vinco Kisa
rausko prisiminimus apie diskusijas Šva
žų kūrybinėje studijoje, savotišką batalijų
laikmetį, koloristinį sąjūdį, kuriame daly
vavoS.Džiaukštas,J.Čeponis,L.Surgailis, 
J.Švažasbeikitimenininkai.D.Karatajie
nės teigimu, J. Švažas toje meno laisvėji
mo,osykiuirideologiniolygmenskovoje
atliko ypatingą vaidmenį: 1965 m. Mask
voje vykusi Pabaltijo šalių dailės paroda,
jaminicijuojant, išaugoįVilniaustapybos

trienales. Lietuvos, Latvijos ir Estijosme
nininkai siekė atitrūkti nuo ideologizuo
to pasaulio vaizdavimo, generavo naujas
idėjas,davėimpulsąkaitai.Tosetrienalėse
atsiskleidėmilžiniška J.Švažodrąsa irge
bėjimasgeneruoti idėjas.

KūrybinisperversmasJ.Švažotapybo
je,pasakD.Karatajienės,yrair jausminis,
ir racionalus: „Mūsų kultūrinėje sąmonė
je dažniausiai buvoja peizažas. Jis visada
mums artimas. J. Švažo tapyboje peizažas
pasipildė nebūdingais motyvais – tech
nologiniais, inžineriniais. Pradėjo reikštis
naujaplastinėkalba,išryškėjoskaisti,ryš
ki spalva ir labai aiškus kontūras. Spalva
veikia tiesiogiai emocionaliai,psichologiš
kai ir fiziologiškai.O linija, kurią pradėjo
J. Švažas, spalvą suturėdamas, ją apribo
damas, yra racionalumo pradas. J. Švažas
pradėjourbanistiniopeizažoatšaką,bettai
nereiškia,kadtradicinispeizažaspasitrau
kėkažkur įnuošalę. Jis ir toliaubuvo,bet
įgijo tų ekspresyvių,metaforiškų elemen
tų, tarsi atsitraukdamas nuo realistinės
dailės tėkmės.“

Dr.D.Karatajienės teigimu, šia plas
tine kalba, išreiškiančia objektų įtaigą,
dailininkas kalbėjo ne tik apie industri
nes struktūras, bet ir apie itin jo mėg
tus medžius bei portretuojamus asme
nis.Portretuosetaippat išryškėjodidelė
drąsa.Ryškus siluetas, neretai ir juodas,
sodrus kontūras suteikia paveikslams
ypatingodramatizmo,poetikos.Daugelio
atvaizdųmodelisbuvęsjispats–galdėl
to, kad daryti kito žmogaus portretą – 
tai kurti santykį, įeiti į kito žmogaus
erdvę, atsižvelgti į jonorus.Tai varžytų
kūrėjo laisvę.

„Ritminėsdekoratyviųpaveiksloplokš
tumų struktūros J. Švažo kūryboje yra
naujos tapybinės kalbos ir naujos temati
kosišraiška, išsivadavimoišideologizuoto
realistiniomąstymoženklas.J.Švažokūry
bos albume, išleistame jo 90mečio proga,
yra Justino Marcinkevičiaus mintis, kad
J. Švažą galima sieti su Lietuvos kultūros

renesanso pra 
džia, – apibend
rino D. Karatajie
nė. – Tai simbo
lizuoja J. Švažo
medis. Spalvoti jo
medžiai tapo mo
derniosios dailės
vieškeliu.“

Erdviųtrauka
Šią parodą ga

limabūtųįvardinti
simboliškai–„Erd
vės“. Pasak D. Ka
ratajienės, tai abu
autorius vienijan
ti metafora. Tik 
J. Švažo erdvės
ryškesnės tapybi
nės kalbos išraiš
ka,oM.Švažienės
kūriniuosejosatsi
skleidžia tiesiogiai,
didžiuliais kosmi
niais rutuliais, ne

žemiško švytėjimo planetomis, žėrinčiomis
gamtosspalvomis.Menotyrininkėsteigimu,
dailininkėstraukąerdvėmsatskleidėjosdar
1970 m. nuaustas gobelenas „Plaštakės“ –
pirmasis trimatis šios rūšieskūrinysLietu
voje.

„M.Švažienėkūryboje,tikrąjatožodžio
prasme, gyvena 70 metų. Stebėtina, bet
garbausamžiausbūdamatebeaudžiagobe
lenus savita technika,mažaikas tokiabe
kuria,–sakėmenotyrininkė.–M.Švažienė 
visatos, erdvėsmotyvus naudoja kaip pa
grindinius. Planetas, visatos detales for
muojaįdekoratyviusvaizdinius.Gobelenai
stebėtinai sugeria šviesą, spalvos poveikis
begalostiprus.Marijasavokūrybineesme
yra tapytoja. Tik jos tapybos priemonė –
siūliukas, brėžiantis formą. Parodoje eks
ponuojamų gobelenų kosmosas skleidžia
nepaprastąVisatosgyvybingumąirdrauge
vitališkąkūrėjosenergiją,skleidžiašviesų,
pozityvųbūtiespojūtį.“

Menininkų sūnus S. Švažas sakė, kad
J.Švažo tapybaŠiauliuoseeksponuotabe
ne prieš 30 metų, oM. Švažienės parodų
čia nebūta. Įdomu, kad tokia paroda, kai
abiejų menininkų kūriniai eksponuojami
vienoje salėje, vyksta pirmą kartą. Gra
žu, kaip jie dera tarpusavyje, nes ir tėčio,
ir mamos darbuose ryškus erdvės moty
vas, simbolizuojantis veržimąsi į laisvę.
Jis atkreipė dėmesį į J. Švažo autoportre
tą, pavadintą „Žmogus tarp sienų“ (1975),
kuriame juntama metaforiška suvaržymo
būsena, noras ištrūkti. J. Švažo medžiai,
sūnaus teigimu, taippat stiebiasi, veržiasi
į kitas erdves. Pasipriešinimą socialistinio
realizmo rutinai liudija „Kosminis peiza
žas“.Anometorecenzijosebuvokritikuo

jama, kad kosminis aparatas be raudonų
žvaigždžių ir neaišku, kur skrieja. Pasak
S.Švažo,mamoskūrybojetaippatsvarbus
kosmosasbeimedžiomotyvas.Sielųartu
mąypatingaiišryškinaM.Švažienėsraus
vomisžaromis tviskantisgobelenas„Saulė
leidžiasi“ (2005), sukurtas pagal to paties
pavadinimo J. Švažodarbą.

Neišgirstarapsodija
Gėriesi virpančiomis gobelenų spalvo

misirpajautimuzikosritmą.Vaizdųmuzi
kalumas užburia. S. Švažas pasidalijo įdo
mia istorija, kaip mamos kūrinys įkvėpė
garsų šveicarų kompozitorių, bet kūrinio
išgirsti neteko.

1975 ar 1974 m. Sauliaus Sondeckio
kvietimu šveicarų kompozitorius, pianis
tasGaetanasGiuffrèkoncertavoVilniuje.
M.Švažienėskūriniųparodojeišvydogo
beleną „Erdvės“ ir susižavėjo nepaprastu
jo muzikalumu. Muzikantas išsivežė ma
žesnę kūrinio kopiją, tačiau ryšys nutrū
ko. Tik 2007 m. iš Lietuvos gyventojų
genocido ir rezistencijos tyrimų centro
gaunamažiniaapieKGBarchyvuoserastą
1976metųsiuntąišGaetanoGiuffrè.Joje– 
partitūra „Rapsodija Vilniui ir Lietuvai“.
Tuometautoriusjaubuvomiręs.Paaiškė
jo,kadmūsųšalyjejisbuvotapęsper so na 
non gra ta už Romo Kalantos įvykių pa
viešinimą Šveicarijoje, todėl kūrinys liko
nesugrotas.

Skambaunisonu
KolekcininkasV.Gaurelissakėesąsdė

kingaslikimuiužgalimybępažintiJ.Švažo
kūrybą. Jis domisi XX a. tapyba, J. Švažo
kūrinių jo kolekcijoje – jau kelios dešim
tys.Vyras džiaugiasi galėjęs prisidėti prie
parodos. Kolekcionavimas esą prasidėjo
banaliai, iš pradžių tik bandęs užpildyti
tuščias naujo namo sienas. „Įsigijau vie
ną darbą, antrą, trečią...Atsirado atgaiva,
supratimas,kadgaliu leistisautokįmalo
numą.Prasidėjogilinimasis,darbųstudija
vimas. Tai begalybė... – dalijosi potyriais
kolekcininkas.–Kaskartnaujųdalykųat
randi.ManbuvonežinomasJ.Švažaskaip
portretistas, bet apsilankęs Klaipėdos Ba
rotigalerijossurengtojeparodojesupratau,
kad jisgerokaiplatesnis–ne tikmedžiai.
„Laiptų galerijos“ parodoje smagu Mariją
irJonąŠvažusmatytikontekste.Jievienas
kitąpapildo.Tiekmetųatsiskyrimo,ovis
darskambaunisonu.M.Švažienėskūrinių
darneturiu,betabiejųdailininkųartumas
stulbina.“

Apieautorius
Jonas Švažas, vienas žymiausių XX a.

7–8 dešimtmečio Lietuvos tapytojų, gimė
1925m.rugpjūčio5d.Urvikiuose(Mažei
kiųvalsčiuje),mirė1976m.gruodžio14d.
Vilniuje. 1975m. apdovanotasLSSR
valstybinėpremija.

Marija Švažienė gimė 1930 m.
rugpjūčio 14 d. Kaune. Ji – viena
žymiausių Lietuvos tekstilininkių.
1980 m. apdovanota LSSR valstybi
nepremija.

Paroda„Laiptųgalerijoje“veiks 
ikilapkričio12d.

„LAIP TŲ GA LE RI JA“: KOS MI NIŲ PEI ZA ŽŲ 
EKSP RE SI JA MA RI JOS ŠVA ŽIE NĖS IR  
JO NO ŠVA ŽO KŪ RY BOS PA RO DO JE

Šiau liai ne le pi na mi lie tu vių dai lės kla si kų pa ro do mis, tad 
„Laip tų ga le ri ja“ ban do už pil dy ti šią spra gą ir kvie čia į su si ti
ki mus su Lie tu vos dai lės meist rais. Spa lio mė ne sį ati da ry ta 
teks ti li nin kės Ma ri jos Šva žie nės (g. 1930) ir ta py to jo Jo no 

Šva žo (1925–1976) dar bų pa ro da.
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 JonoirMarijosŠvažųdarbai.
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Antropocenofotografijųestetika
Filosofas prof. Kristupas Sabolius pa

skaitoje dėmesį skyrė antropoceno temai.
Prieš porą dešimtmečių geologų rate įsi
tvirtino sąvoka „antropocenas“, žyminti
epochą, kurioje gyvename. Žmogus įgavo
geologinęgalią, pirmąkartą jam suteikia
masepochosvardas,pastebėjofilosofas ir
pridūrė,kadvisgivardopriskyrimoproce
dūranėrapaprasta,jąlydiįvairiosdiskusi
jos.Lektoriusišskyrėvizualiniųpriemonių
svarbą, tyrinėjantantropoceną,aptarėEd
wardo Burtynskio fotografijų seriją ir fil
mą „Antropocenas: žmogaus epocha“ bei
kanadiečio aerofotografo Luiso Helbigo
fotografijų seriją „Gražusis sunaikinimas“
(„BeautifulDestruction“).

E.Burtynskiodideliomasteliopanora
minėse fotografijose iš paukščio skrydžio
užfiksuotasmašinųparkas,Rusijoskasyk
lų vaizdai, Kenijos šiukšlynai, potvyniai
Nigerijoje, industrinės dykvietės ir kiti
žmogaustechnologinį įsiskverbimąįgam
tą iliustruojantys vaizdiniai.

L. Helbigo fotografijose matomos iš
siliejusios naftos dėmės, atrodančios tarsi
gamtinės struktūros ir primenančios este
tiškus grafikos kūrinius. Filosofas pastebi,
kad apie ištiksiančią katastrofą kalbantys
vaizdai,kurieturėtųmussukrėsti,suveikia

priešingai – ima kelti pasigėrėjimą:
„Jie turi didingumo, tam tikrosma
loniaikutenančiosnuostabos, į juos
gera žiūrėti.“

K. Sabolius prisimena filoso
fo Walterio Benjamino mintį, kad
„žmonija, Homero laikais buvusi
Olimpo dievų stebėjimo objektu,
dabar stebi pati save. Jos susveti

mėjimas pasiekė tokį laipsnį, kad ji gali
išgyventi savo pačios susinaikinimą kaip
aukščiausios rūšies estetinįmalonumą.“

Pasak lektoriaus, antropoceno vaizdai
kelia dvilypį jausmą ir nebūtinai skatina
žmogų imtis aktyvaus veiksmo. K. Sabo
lius,remdamasisprancūzųfilosofųMišelio
SeroirBrunoLaturomintimis,svarstė,kad
norint veikti svarbu sugrįžti prie veikimo
mūsų terpėje,ovizualines strategijas sieti
ne su visuminiu žvilgsniu. Anot filosofo,
žvilgsnis,nukreiptas įartimiausiąaplinką,
galėtų būti atsakymas iš šiek tiek bepras
miškos antropoceno diskusijos ir būtent
jis leistųsugrįžtiprietokio juslumo,kuris
leistųmumsveikti, elgtis kitaip.

Laikopatirtysfotografijoje
Garsus prancūzų fotografas Henri

CartierBressonas iškėlė lemiamomomen
to idėją: fotografija fiksuoja trumpalaikį,
spontanišką įvykį ir atspindi tik jo esmę.
Menotyrininkė, Nacionalinės premijos
laureatė Agnė Narušytė pristatė paskaitą,
paremtąnaujausiajosknyga„Chronomet
rai: įsivaizduoti laiką,arbachronopolitika,
heterochronija irgreitėjančiopasauliopa
tirtysLietuvosmene“,irapmąstėlaikopa
tirtis fotografijoje.

Menotyrininkėpastebi,kadnuopatfo
tografijos išradimo kadromomentiškumas
nebuvo momentiškas: pirmoji fotografija,
kurią padarė Niceforas Niepsas 1826 m.,
buvo fotografuojama aštuonias valandas.
A. Narušytė paskaitoje tyrinėjo, kaip me
nininkai išreiškia laiką fotografijoje – jo
buvimą irnebuvimą,skirtingų laikotarps
nių susidūrimus, kaip apmąstomapraeitis,
kaipjiperkonstruojama,atkuriamaistorinė

atmintis, analizavo, kokias naujas formas
fotografija įgauna, jungdamasi su kitais
menais:kinu,performansu, instaliacija.

Į menotyrininkės akiratį pateko dau
gybės menininkų kūriniai: Hiroshi Sugi
moto, Jurgitos Remeikytės, Algirdo Šeš
kaus,MikkoWaltario,RemigijausTreigio,
Arūno Kulikausko, Gintauto Trimako,
Dovilės Dagienės, Aurelijos Maknytės,
Kęstučio Grigaliūno, Reginos Šulskytės,
Aleksandro Ostašenkovo, Valentyno Od
noviuno,RūtosSpelskytės,ArturoValiau
gos, Dariaus Žiūros, Violetos Bubelytės,
Beno Šarkos, Akvilės Anglickaitės ir kt.

Menotyrininkėslaikopaieš
kos skverbėsi gilyn: buvo
ieškoma sąmonės laiko ap
raiškų, keliamas klausimas,
kaip fotografijose galime jį
pamatyti, jeigu laikas yra
matematinė dimensija –
neapčiuopiamas, neturintis
materialumoirdėltonenu
fotografuojamas.Paskaitoje
menotyrininkė sugriauna
fotografijos momentišku
momitą ir parodo, kad fo
tografijoje galima išreikšti
ir išgyventi daug skirtingų
laiko patirčių.

Fotografijakaipaktyvizmas
„Checkyourprivilege“– 

visada pasitikrink, kur sto
vi. Tokią frazę paskaitoje
apie garsią fotografę, vi
zualinę aktyvistę Zanelę
Muholi pabrėžė dailėty

rininkė, poetė, LGBT aktyvistė Laima
Kreivytė, akcentuodama, kaip svarbuyra
apmąstyti savo identitetą, vietą, aplinką,
kurioje esame.

Vizualiaisiais aktyvistais save vadina
menininkai, kurie meninėmis formomis
siekia sukelti socialinį, politinį pokytį. Iš
PietųAfrikos Respublikos kilusios fotog
rafės, vizualiosios aktyvistės Z. Muholi
darbai eksponuojami žymiausiose pasau
lio galerijose, bienalėse. Ji, reaguodama į
fizinį ir psichologinį smurtą, diskrimina
ciją, su kuria susiduria LGBT bendruo
menėsnariai, pradėjo juosdokumentuoti
portretų serijoje „Veidai ir fazės“. Foto 
grafėsmisija – atsikratyti stigmų ir per
rašyti LGBT žmonių vizualinę istoriją,
parodant pasauliui jų gyvenimo realybę.
L.Kreivytė atkreipia dėmesį, kad autorei
fotografijose svarbu atskleisti tikrumą,
autentiškumą, atsisakant idealizuotos iš
dailintųkūnųestetikos,kuriosmusmoko
reklama.

„SomnyamaNgonyama“ („Pašlovinkite
tamsią liūtę“) – tai kita Z.Muholi vysto
ma fotografijų serija, kurią analizavo dai
lėtyrininkė.Jojefotografėportretuojasave,
kuria skirtingus charakterius, panaudoda
maįvairiusbuitiesdaiktus.Autoportretais
referuojama į tam tikrus šalies politikos
įvykius.

Įdomu tai, kad Z. Muholi fotografijo
se specialiai tamsiną savo odą, taip tarsi
atsiimdama juodumą, kurį savinasi domi
nuojantys tamsiaodžių moterų įvaizdžiai
medijose.L.Kreivytėpastebi,kadišryškin
dama tamsumą Z. Muholi ardo rasistines
klišes, savo juodumąšvenčiakaipgrožį ir
estetiką.Lektorėpabrėžė,kad„kiekvienam

menininkui svarbu tvirtai remtis į tai,kas
pačiam / pačiai yra svarbu, į savo šaknis,
tai, kas yra tavo identitetas, ir nebijoti
kvestionuoti kultūriniųnormų.“

Armespasakojameistorijas,arjospasa
kojamus?

Tokį klausimą iškėlė fotografė, multi
medijų žurnalistė, keliautoja, atsakingos
žiniasklaidos platformos „Nara“ viena iš
įkūrėjųBertaTilmantaitė.„Istorijosdažnai
pasako, kaip josnori būti papasakotos: ar
joms užteks vienos fotografijos, ar reikės
daugybės.Gal tos istorijosnetilps į fotog
rafiją ir joms reikės vaizdo ar garso for
mato. Turi klausytis, ką istorijos sako“, – 
dalijasi lektorė.

Penkisžemynus,virš60šaliųaplankiu
sifotožurnalistėnuotraukasiristorijasyra
publikavusi garsiausiuose tarptautiniuose
žurnaluose. Paskaitoje ji dalijosi asmeni
nėmis patirtimis ir sukauptomis žiniomis,
aptarė fotografijos vietą žurnalistikoje,
dokumentalisto darbo ir etikos principus,
kuriantdokumentiniuspasakojimus.Pasak 
B.Tilmantaitės,kaip istorijosbuspapasa
kotos, nulemia mūsų asmeninis santykis
su tam tikru įvykiu, reiškiniu, žmogumi,
todėljokiaistorijanegalibūtitraktuojama
kaip besąlygiška tiesa. Paskaitoje plačiau
aptartos šiandien Lietuvai aktualios te
mos, įkurias fotožurnalistėgilinosipasta
ruosiusmetus,–taiCOVID19pandemija,
pabėgėliųkrizė, karasUkrainoje.

AnotB.Tilmantaitės,dažnaivienaisto
rijaužgožiakitą,todėllabaisvarbujaspri
minti,kadnesusidarytųklaidingasįspūdis,
jogviskasišsisprendėirproblemosnebėra.
Lektorė atkreipė dėmesį į tai, kad sukurti
pasakojimai, juose naudojama retorika ir
įvaizdžiaiyramūsųvisuomenėsatspindys,
kurisbusmatomasbeivertinamas iratei
tiesperspektyvoje.

Fotožurnalistė pasidalijo gerosiomis
patirtimis, kaip jos ir kolegų kurti pasa
kojimai apie parolimpiečius ir Panevėžio
įkalinimo įstaigoje kalinčias moteris su
vaikais susilaukė rezonanso ir sukėlė tei
giamųpokyčių.

Klausytojai iš paskaitos išsinešė ne
tik intriguojančių istorijų apie gamtos ir
žmogaus ryšį, socialinius iššūkius įvai
riuosepasauliokraštuose, istorinęatmintį
žadinančiusprojektus,pažvelgė į šiandien
aktualias temas, papasakotas kitu kam
pu, tačiau išgirdo irpriminimąnepamiršti
kvestionuoti žodžių ir matomų įvaizdžių.
„Kiekviena istorija, apie ką ji bebūtų, yra
ir apie kiekvieną išmūsų“, – sako B. Til
mantaitė.

Fotografijos muziejaus organizuotų pa
skaitų įrašus galima peržiūrėti muziejaus
„Facebook“paskyrojebei„YouTube“kanale.

Paskaitų projektą „Fotografijos rakur
sai“finansuojaLietuvoskultūrostarybair
Šiauliųmiesto savivaldybė.

FO TOG RA FI JOS MU ZIE JAUS PA SKAI TŲ CIK LE – 
KE TU RI RA KUR SAI AK TUA LIO MIS TE MO MIS
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Nuo pat at si ra di mo pra džios fo tog ra fi jos įta ka nuo sek liai 
au go ir šian dien ta po vi sa api man čiu reiš ki niu, pla čiai 
įsi skver bu siu į įvai riau sias žmo gaus veik los sri tis. Fo to 
g ra fi jos mu zie jus šiais me tais pa kvie tė lan ky to jus į ke tu

rių vie šų pa skai tų cik lą „Fo tog ra fi jos ra kur sai“, ku ria me ži no mi 
lek to riai ty ri nė jo fo tog ra fi ją fi lo so fi niu, me ni niu, moks li niu po žiū riu 
ir svars tė, ko kį vaid me nį ji at lie ka šian die n ak tua lių, ne vi sa da 
pa to gių te mų kon teks te, kaip są vei kau ja su ki tais me nais, ža di
na lai ko po jū tį mu my se bei kaip fo tog ra fi jos me di ja pa si tel kia ma 
is to ri joms pa sa ko ti.

Nuskaitykite QR kodą 
savo telefone ir žiūrėkite 

paskaitų video įrašus.

Edvardo Tamošiūno nuo tr.
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„Kultūra yra plonytis sluoksnelis,  
kurį gali ir lietus nuplauti.“ 
Erichas Marija Remarkas

Kad lietus nenuplautų, tapkite 
KVADRATO sergėtoju!

Vyr. redaktorė Oksana Laurutytė. 
Dizainerė Emilija Sasnauskaitė. 
Kalbos redaktorė Elena Monkutė.
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AB „Swedbank“. 
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AD RI JA NA BAL SY TĖ: OPE ROS IR BA LE TO  
TEAT RO SCE NO JE – KAIP NA MIE

– Ar nuo ma žens no rė jai dai nuo ti?
–Aš tiesiognorėjaubūtimuzikoje.Kaddainuosiu,negalvojau.

Maniau, kad gal savo gyvenimą siesiu su smuiku, tačiau tas inst
rumentasmannelabaiprilipo.Baigusimuzikosmokyklą, darporą
metų lankiau orkestrą, kur grojau smuiku, bet po to jį padėjau į
šoną. Kai aplanko nostalgija, dar pagroju, bet tik namie. Labiau
pamėgaudainavimą.

– Daug vai kų, kai su si ža vi ko kia nors veik la – ar mu zi ka, 
ar spor tu, ar ki ta, – su si ža vi ko kiu nors as me niu. Ar tau taip 
ne bu vo?

–Konkretausasmensnegalėčiau išskirti.Meilėkaikuriemsat
likėjams išsivystė vėliau. Kadangi dainuoju klasikinęmuziką,ma

no ikonos –MariaCallas, JonasKaufmannas. Žaviuosi tų žmonių
balso tembrais.

– Kaip pra si dė jo ta vo mu zi ki nis ke lias?
–Manomama pastebėjo, kad buvau labai muzikalus vaikas –

visadairvisurdainuodavau.Pasakojo,kadbetkoksnamųapyvokos
daiktas – ar šukos, ar televizoriaus pultelis – virsdavomikrofonu.
Todėlmama,kaibuvaupenkerių,manenuvedėįmuzikosmokyklą.
Tendalyvavauatrankojeirmanpasakė,kadturiulabaigerąklausą,
todėl turiumokytis groti smuiku.

Vėliau, lankydama „Sandoros“ progimnaziją, dainavau liturgi
niame chore. Muzikos mokytoja Rolanda pastebėjo, kad esu gabi
dainavimuiirsupažindinosumanodainavimomokytojaBeata–su
jadirbuikišiol:pradėjauindividualiai,opotoįstojauįS.Sondec
kiomenųgimnaziją, kur ji dirba.

– Kaip at ro do ta vo die not var kė? Ar lie ka lai ko ki tiems po
mė giams?

–Galatrodysjuokinga,betryteatsikėlusidažnaipatikrinu,ar
vis dar turiu balsą.Atlieku tokius paprastus pratimus. Yra – ge
rai. Gali ir nebūti. Dainavimas yra labai susijęs su psichologija.
Jei kurios nors natos neskamba, taip gali būti ne dėl to, kad ne
turi tų natų savyje, o dėl to, kad esi blogos nuotaikos. Tai dide
lis darbas su smegenimis. Turi save nuteikti, kad gali tai daryti.
Tada skamba.

Laisvalaikio praktiškai neturiu.Kadangi pasmusmokykloje yra
ir bendrieji, ir meniniai mokslai, tai viskas susideda.
Namo grįžtu labai vėlai, o dar reikia ir namų darbus
padaryti. Stengiuosi susidėlioti prioritetus. Labai daug
padedamanomama.Bemuzikos,kažkokiolaisvalaikio
arhobioneturiu.Galdarneatradau.

– Daug ke liau ji į kon cer tus, kon kur sus. Ar 
moks lai ne nu ken čia?

– Būna, kad kenčia, bet aš labai stengiuosi. Ne
visada pavyksta. Kai jaučiu, kad ateina tas nuovar
giolūžis,tadadažniausiaiprasidedakokianorssloga.
Visada taip: kažką darai darai, tada ateina tas lūžis,
savaitę turi ilsėtis ir po to vėl varai.

– Ko kie kon cer tai ar kon kur sai tau įsi mi nė la
biau siai?

– Teko dalyvauti įvairiausiuose konkursuose –
tiek tarptautiniuose, tiek respublikiniuose. Rugsėjo
mėnesįdalyvavaužydųdainininkėsNehamosLifshitz
konkurse ir ten savo kategorijoje laimėjau pirmąją
vietą. To konkurso laureatai yra pakviesti važiuo
ti lapkritį koncertuoti į Izraelį. Labai džiaugiuosi ir
ruošiuosi kelionei.

Išskirčiautai,kadtapau„Dainųdainelės“laureate
ir turėjau galimybę pasirodyti Operos ir baleto teat
re. Tai paliko didžiulį įspūdį. Būtent ten atrodė kaip
mano scena. Jaučiausi kaipnamie.

– Da ly va vai „X fak to riu je“. Ko kios pa tir ties ten įgi jai?
– Viskas prasidėjo nuo to, kad buvo karantinas ir negalė

jau niekur koncertuoti. Taip atsitiko, kad pamačiau anketą ir
ją užpildžiau – pagalvojau save išbandyti. Įpusėjus tam proce
sui, supratau, kadmano vieta – ne ten, aš turiu būti kitokioje
scenoje. Džiaugiuosi, kad pabandžiau ir nereikia galvoti, kaip
viskas būtų buvę.

– Ar ga lė tum iš skir ti ko kį nors vie ną kū ri nį, ku rį tau te ko 
at lik ti ir la bai sma gu pri si min ti?

– Teko atlikti tikrai daug kūrinių. Įsimintiniausias – tas, nuo
kurioprasidėjomano,kaipdainininkės,karjera.Taiyra„Lakštinga
losdaina“ išoperetės „Paukščiųkoncertas“.Man taskūrinys labai
artimas ir sukelia daugprisiminimų.

– O yra to kių kū ri nių, ku riuos sva jo ji at lik ti?
–Turbūtkiekvienosoperossolistėssvajonėyraatlikti„Nakties

karalienę“.Mano taippat.
– Kas ta ve įkve pia to bu lė ti?
–Artimieji,jųpalaikymas,gražūsžodžiai.Manlabiausiaipatin

ka, kai,man padainavus, sako, kad nuo balso šiurpas nubėga. Tai
patsdidžiausiaskomplimentas.Manomamataipsako–kadviskas
suvirpa, kai aš dainuoju.Tai labaimotyvuoja.

– Klau sy to jams nu bė ga šiur pas. O kaip ant sce nos jau tie si tu?
–Manlabaigera.Nežinau,kaipapibūdintitąjausmą,betjislabai

geras.Kaijaunulipunuoscenos,tasadrenalinasužlieja,būnupilna
energijos.Atrodo,pasikraunu.Mandabarsvarbiausiabūtimu
zikoje.Jaučiu,kadtaiteisingaskelias.

– Ko kių pla nų atei čiai tu ri?
–Noriustoti įLietuvosmuzikosirteatroakademiją.No

rėčiaubūtiatlikėja,įgautikuodaugiaupatirties,otadagalbūt
irmokyti kitus.

– Kaip ma nai, ar ta vo li ki mas už prog ra muo tas pa
var dė je?

– Daug kas taip sako. Aš labai tikiuosi. Tokia pavardė
suteikia tikėjimo, kad taip lemta.

Šiau lie tė abi tu rien tė Ad ri ja na Bal sy tė jau ne 
vie ne rius me tus iš ban do sa vo jė gas įvai rio se 
sce no se – nuo „X fak to riaus“ iki Ope ros ir ba le
to teat ro. Vis gi mer gi na tei gia, kad ne vi sur 

pa si ro dy da ma jau čia si sa vo vie to je. Ad ri ja na pa pa
sa kos, kaip at ra do mu zi ki nį ke lią, kaip vis ką su spė ja, 
ko kį kū ri nį sva jo ja at lik ti ir ką sle pia jos pa var dė.

 AdrijanaBalsytė:„Manlabiausiaipatinka,kai,manpadainavus,sako,kadnuobal
sošiurpasnubėga.Taipatsdidžiausiaskomplimentas.“

Pamatykite vaizdo 
įrašą Etaplius.lt 

portale.
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