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TRYS 
AR CHI TEK TŪ ROS  
PA RO DOS

NO RĖ ČIAU  KE LIAU TI 
PO  PA SAU LĮ  IR  VI SIEMS 
RO DY TI  KANK LES“

KO MIK SŲ  KNY GAI  APIE 
ŠIAU LIUS  PIEŠ TU KAI 
PA RUOŠ TI KUL TŪ RA  RE GIO NUO SE: 

AR  IŠ DRĮ SIM  
NE BI JO TI? EMO CI JŲ  GA LIO JE

PA SI TIN KANT  „AUŠ ROS“ 
MU ZIE JAUS  ŠIMT ME TĮ, 
ATI DA RY TA  LAU KO  GA LE RI JA
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2 KALEIDOSKOPAS

Leidinioturinįkuriašiauliečiamsgerai
žinomasrašytojas,literatūrologas,romanų
„Pietiniakronikas“, „Remyga“autoriusRi
mantasKmita ir architektas, iliustratorius
PovilasVincentas Jankūnas,kuris jau turi
panašiospatirties,rengiantirkomiksofor
matui adaptuojat Justino Žilinsko knygą
„Mano Vilnius mano“, kuri virto grafiniu
miestometraščiu „Atgal įVilnių“.

Su kūrėjais nutarėme praskleisti ko
mikso rengimo užkulisius ir pasikalbėti
apie kūrybinius procesus, kurių rezultatai
jau 2023metaispasieks skaitytojus!

– Ri man tai, ga le ri jo je vis pa kal ba
me, kad mū sų pa siū ly mas jums – reng
ti is to ri ją gra fi niam pa sa ko ji mui apie 
Šiau lius – bu vo lem tin gas, nes ir pa ts 
pa slap čia mąs tė te apie lei di nio, įtrau
kiai pa sa ko jan čio apie mies to is to ri ją, 
at si ra di mą?

– Taip, kartais aš jaučiuo
si bandantis atspėti debesies
vardą,kuris tadanusileidžia ir
atsiranda ežeras, o kartais kas

norsmane atspėja ir aš nusileidžiu kokiu
norskūriniu.Taipbuvosupjese„Remyga“,
taip ir su šiuo komiksu. Ir kuo daugiau
rašauapieŠiauliųistoriją,tuotasistorijos
šulinys atrodogilesnis.

– Po vi lai, su ju mis su si sie kė me, ži no
da mi, kad jau tu rė jo te pa na šios ko mik
sų kū ri mo pa tir ties su Jus ti nu Ži lins ku, 
ren giant gra fi nį mies to met raš tį „At gal 
į Vil nių“. Kaip rea ga vo te į siū ly mą su
kur ti ko mik są jau ni mui apie Šiau lius, 
bend ra dar biau jant su R. Kmi ta?

–Nuoširdžiainudžiugauir,
tiesą sakant, gal net šiek tiek
nustebau. Po komiksų knygos
apieVilniųnatūraliaimąsčiau,

kadjeigudartekskurtiapiekitusLietuvos
miestus, jie seks pagal savo dydį – Kau
nas,Klaipėdairkiti.Nesitikėjau,kadtokia
smarkiiniciatyvakilsbūtentišŠiaulių.Ta
čiauman labai smagupraleistikeletąaki
vaizdžiųlokacijųirpasinertiįmanmažiau
ištyrinėto miesto gyvenimą bei istoriją.
Kartumatau daugdidesnę prasmękalbėti
irskleistižiniąapietai,kasnepelnytaiyra
mažiau žinomaardarneatskleista.

IkikūrybinioprocesopradžiosRimantą
pažinojautikišjotekstų,konkrečiai–man
didelį įspūdį palikusio romano „Pietinia
kronikas“. Tačiau sakoma, kad skaitydami
mes su autoriumi bendraujame lyg akis į
akį, tad vienaip ar kitaip leidžiu sau sa
kyti, kad esame pažįstami ir iš anksčiau.
Manau, kad Rimantas savo kūriniais yra

tapęs lyg neoficialus Šiaulių miesto
metraštininkas, tad sunku būtų su
galvotigeresnįbendradarbįprojekte,
skirtame Šiauliams ir pasakojančia
meapie Šiaulius.

– Ri man tai, prieš pra dė da
mi kū ry bi nius dar bus, lei do tės 
į Šiau lių mies to pa ži ni mo eks
kur si ją, ku rio je Šiau lių tu riz
mo in for ma ci jos cent ro, Šiau lių 

„Auš ros“ mu zie jaus, Šiau lių dai lės ga
le ri jos ir Šiau lių mies to sa vi val dy bės 
spe cia lis tai pa sa ko jo apie Šiau lius, ir 
kar tu ap lan kė te žy miau sius mies to 
ob jek tus. Apie Šiau lius jau daug ži
no jo te, bet vis gi koks po jū tis ap lan kė, 
vaikš tant po mies tą, gal įvy ko koks 
nors at ra di mas?

–Kiekvienąkartą,nuėjus į
muziejųarkalbantissuspecia
listais,pasipildožiniosarbasu
sijungiadetalės,kurios iki šiol

gyvenoatskirai.Geležinkelis,kurisikišiol
buvo tiesiog romantiškas miesto elemen
tas, man pasirodė esantis vienas kertinių
miestomomentų.Žydųkapiniųnaikinimas
arba kai kurių kapų perkėlimas, katedros
interjero istoriniai sluoksniai, fotografijos
istorijos detalės jungėsi į vieną paveikslą.
Vaikščiotipomiestąirkalbėtisapiejįkaip
tikirsmagu,nesnetiksužinai,betgimsta
jausmas, kad viskas gyva. Be to, istoriją

išmanančių žmonių gali paklausti ne tik
kaipbuvo,betargalėjobūtivienaiparki
taip.Irjeigutikvosvoslinkteli,vaizduotė
rašytojui tuojužverda.

– Po vi lai, jums mies to pa ži ni mo iš vy
ka bu vo pil na nau jos in for ma ci jos, at
ra di mų, nes pir mą kar tą lan kė tės Šiau
liuo se, ar ne? Ar ga lė tu mė te pa si da ly ti 
įspū džiais, ko kie jums pa si ro dė Šiau liai, 
kaip juos pa ži no te? Ko kia mū sų mies to 
at mos fe ra ir kaip ji per si kels į ko mik są? 
Kiek ži nau, kaip ar chi tek tas tu ri te silp
ny bę pra mo ni niams pa sta tams?

–Šiauliainėradažnavieta,
kurioje tenka lankytis, tačiau
puikivasarinėekskursijanebu
vopirmasvizitasšiamemieste.

Greičiauantras.Ganamiglotai,betvisdėl
to pamenu mokyklinės išvykos į Šiaulius
nuotrupas:dviračiusmuziejujebeiaukštai
iškylantį viešbučio pastatą. Nepaisant to,
atvykęspogeroseilėsmetų,miestą įsave
gėriau, lyg niekuomet čia nebuvęs. Vis
kasbuvonauja,nematyta, „neužkariauta“.
Netrukussupratau,kiekdaugšivietagali
pasiūlyti istorinio, kultūrinio ir architek
tūriniokonteksto.Netšvelniai išsigandau,
jogkomikseteksrinktis,įkąkreiptidėme
sį, nes paprasčiausiai neįstengsime visko
sutalpinti ir parodyti.

Per dieną, praleistą Šiauliuose, su
sidariau didelio ir gyvo miesto įvaizdį.
Atkreipiau dėmesį į itin dažnai mus pa
sitikdavusias skulptūras ir kitus viešus

meno kūrinius, kurie įdomiai akcentuoja
ir koduoja miesto istorijas. Lankydamas 
Ch.Frenkelioodosfabrikąbeipramoninin
kųvilas,supratau,kadŠiauliai–taimies
tas, kurį itin smarkiai formavo čia virte
virusiindustrija.Manau,kadjospalikimas
svarbusnetikdėlaktyviaimiestoaudiny
jevisdarveikiančiųpostindustriniųzonų,
bet ir dėl fabrikų savininkų propaguoto
miestietiško, socialiai atsakingo gyveni
mobūdo.Galųgale,miestasbežmonių– 
tai tik tuščios dėžutės, tad pažintis su
vietiniais miesto žinovais ir entuziastais
buvonepamainomapatirtis,atskleidusiir
kitą–gyvąją–miestopusę.Esujiemsuž
tai labai dėkingas.

– Ri man tai, pa siū ly mas su kur ti is to
ri ją ko mik sui apie Šiau lių mies tą tik rai 
ne bu vo leng va už duo tis, juo ba kad teks
tai tu ri bū ti trum pi, ta čiau tal pi nan tys 
ga na daug in for ma ci jos. Ko mik so is to
ri ja jau be veik baig ta, tad kaip se kė si 
at ras ti ba lan są tarp no ri mų pa pa sa ko ti 
fak tų, is to ri jos ir for mos la ko niš ku mo? 
Kaip vy ko kū ry bi nis pro ce sas?

– Teksto trumpumas nėra
naujiena. Kartais juk parašai
kelių šimtų puslapių knygą ir
reikia pateikti kelių sakinių

anotaciją, kuri perteiktų svarbiausias idė
jas.Rašantšįkomiksą,tenkanuolatieškoti

kompromiso, kiek įdomių faktų, kultūros
įvykių, asmenybių įtraukti ir kiek erdvės
palikti istorijos vystymui, kad visa ta in
formacija būtų kuriamo pasakojimo dalis.
Tačiau komikso atveju daug informacijos
galima perteikti ir piešiniu, o kadangi jis
bus naudojamas ir kaip leidinys eduka
ciniams užsiėmimams, tai jų metu daug
užuominų ir busgalima išplėtoti.

– Po vi lai, kur ti ko mik są yra ne leng
va bend ra dar bia vi mo for ma tarp iliust
ra to riaus ir ra šy to jo. Ar ga lė tu mė te su 
skai ty to jais pa si da ly ti kū ry bi nio pro ce
so už ku li siais? Nuo ko pra si de da jū sų, 
kaip iliust ra to riaus, ko mik so kū rė jo, 
dar bai, kaip se ka si de rin ti sa vo vi zi ją 
prie jau su kur to ra šy to jo teks to, ko kių 
iš šū kių tai at ne ša?

– Komiksų knygos, arba
kitaisžodžiais „grafinėsnove
lės“, kūrimas išties reikalauja
itin daug laiko ir pastangų,

nes romano ar apysakos apimties istori
ja turi būti perteikiama vaizdais. Šiame
žanre sunyksta (bet nebūtinai išnyksta)
teksto abstrakcija. Reikia daugiau laiko
detalėms, kurios tekste tiesiog nukanda
mos, vizualizuoti.

Bendrai–kiekvienaskūrinysprasideda
nuoidėjos.Abstrakčiamekūrybiniamepe
riodeimpulsusirmintisdėliojomevisi,bet
minčių lietų į konkretų istorijos formatą
sudėliojobūtentRimantas.Turintužbaigtą
rankraštį, estafetė pereis į mano rankas,

kurios turėsadaptuoti tekstą įpasakojimą
vaizdais. Norint geriau suprasti šio ma
žiau įprasto bendradarbiavimo subtilybes,
galima įsivaizduoti romanų ekranizacijas.
Kino režisierius, naudodamas originalų
turinį, jį adaptuoja ir net truputį perdaro
ar koreguoja pagal žanro taisykles. Labai
panašiai ir komikse. Aš skaitau Rimanto
tekstąirpotruputįverčiujįįvizualinįpa
sakojimą. Tai procesas, reikalaujantis ga
na nemažai pusiausvyros, bandant gerai
atskleisti istoriją piešiniais ir stengiantis
nepažeisti originalaus istorijos teksto. Iš
kitos pusės, skaitydami mes visi įsivaiz
duojame veiksmą savaip, tačiau piešinys
lyg padeda tašką: „Tai atrodys taip ir ne
kitaip!“ Šiuo atveju man svarbu teisingai
perteiktiRimantoviziją,betkartuirnenu
sižengti savajai.

– Ri man tai, ne ma žai lai ko, reng da
mas bet ko kį teks tą, pra lei džia te ar chy
vuo se, var ty da mas šal ti nius. Ką duo da 
šis gi lu mi nis ži no ji mas tu ri niui, is to ri
jai, ra šy mo pro ce sui?

– Jeigu nereikėtų skaityti,
tyrinėti, aš gal ir nerašyčiau,
nesman neįdomu eksploatuo
ti (vien) savo minčių, idėjų.

Ko aš ten ieškau tuose archyvuose? Gal
nedidelės užuominos, kaip sukonstruotas
pasaulis,kodėlirkamvisatai?Jukkažkur
taužuomina turėtųbūti. Irkai rašai iš to,
ką randi, gali būti keisčiausia, nerealistiš
kiausia istorija, žmonės kažkaip atpažįsta,
pajunta, kad tai apie juos, kad tai jų. Ir
man tai smagiausia – pasikalbėti su žmo
nėmis apiepasaulį.

– Po vi lai, ką ma no te apie R. Kmi tos 
su kur tą is to ri ją, ar jau esa te pa si ren gęs 
per kel ti ją į ko mik są? Pa pa sa ko ki te, ko 
vi zua liai skai ty to jai ga li ti kė tis.

– Kaip sakoma, „nenorint
paspoilinti“, bet stengiantis
sudominti, ši istorija tikrai su
btiliai,efektingai ir informaty

viaiperpinarealų,istorinįbeimitinįŠiau
lių pasaulius į vieną didelį, laiką ir erdvę
laužantį, veiksmokupinąnuotykį.

Nekantrauju šią mintyse vis aiškiau
regimą istoriją paversti vaizdais, kurie at
spindėsįvairiausiasmiestovietoves,laikus
ir asmenybes. Pieštukai jauparuošti.

– Ri man tai, ren gia mo lei di nio is to
ri ja jau be veik baig ta, pra de da mi ko
mik so iliust ra vi mo dar bai. Ar ga li ma 
paint ri guo ti skai ty to jus, ko kie vei kė jai 
lau kia ko mik se, kaip juos su kū rė te, 
kaip jie už gi mė?

– Kai su grupe vaikščio
jome po miestą ir kalbėjome
apie istoriją, kažkas pasakė,
kad viskas gražu, tik moterų

trūksta. Aš pasiraičiau rankoves ir galvo

KO MIK SŲ KNY GAI APIE ŠIAU LIUS 
PIEŠ TU KAI PA RUOŠ TI

Š iauliųdailėsgalerijaįgyvendinaprojektą„Šiauliųmies
tomitas:grafinioleidiniorengimas“,kuriometuleidybai
rengiamaspirmasisjaunimuiskirtaskomiksas.Jiskvies
netikskaityti,betirpažintimiestą,vaikštantiratrandant

joistoriją,svarbiusįvykius,asmenybesirmenoobjektus.

Komiksų knygos, arba kitais žodžiais „grafinės novelės“, 
kūrimas išties reikalauja itin daug laiko ir pastangų, nes 

romano ar apysakos apimties istorija turi būti perteikiama vaizdais. 
Šiame žanre sunyksta (bet nebūtinai išnyksta) teksto abstrakcija. 

Reikia daugiau laiko detalėms, kurios tekste tiesiog 
nukandamos, vizualizuoti.

Kai su grupe 
vaikščiojome po miestą ir 
kalbėjome apie istoriją, kažkas 

pasakė, kad viskas gražu, tik 
moterų trūksta. Aš pasiraičiau 

rankoves ir galvojau –  
parašysiu vien apie moteris. 

Bet bus visko – bus knygnešių 
istorijos, Greimo, Višinskio ir 

Vismanto pokalbis apie meilės 
peripetijas, bus ir  

meilės istorijų.
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jau–parašysiuvienapiemoteris.Betbus
visko – bus knygnešių istorijos,Greimo,
Višinskio irVismantopokalbisapiemei
lėsperipetijas, bus irmeilės istorijų.

Ir nepatikėsite, man atrodo, kad
Šiauliuose gyveno ir gyvena geri žmo
nės,kuriemokagalvotinetikapiesave
ir gali pasirūpinti ir tais, kuriems pa
galbos reikia.

– Po vi lai ir Ri man tai, pa reng to 
ko mik sų lei di nio dar lauks spau dos 
dar bai ir jis iš ke liaus į Šiau lių mo
kyk las, kul tū ros įstai gas, ku rios ga
lės ko mik sų lei di nį nau do ti, kur da mi 
nau jus edu ka ci nius tu ri nius, or ga ni
zuo da mi eks kur si jas po Šiau lius. Daž
nai sa ko ma, kad kai lei di nys pra de da 
ke liau ti, tuo met jis jau ne be au to rių, 
o skai ty to jų. Tad ko kiek vie nas pa lin
kė tu mė te šio lei di nio skai ty to jams?

Po vi las:
– Ši komiksų knyga dar

tik gimsta, tad manau, kad
gali būti visko, bet šiuometu turiu vizi
ją, kurioje komiksas nesistengia aprėpti
visko, kas yra šiaulietiška. Džiaugsiuosi,
jeigu skaitytojas knygą priims ne kaip
enciklopediją,įvilktąįgražiųpaveikslėlių
rėmus,betgreičiauįvadąarpirmąskyrių,
vedantį į niekuomet nesibaigiančią žmo
gaus irmiesto (su)gyvenimo istoriją.

Ri man tas:

–Aš tikiuosi,kadšis lei
dinys suteiks galimybę pa

matyti miestą naujai ir netikėtai, kad
atradimai, įžvalgos paskatins nueiti į
bibliotekąirpaieškotidaugiauinforma
cijos apie dalykus, kurie komikse vaiz
duojami, nes juk reikia įsitikinti, kad
taip tikrai negalėjo būti!

KALEIDOSKOPAS

„Sugrįžtame po ilgos, galima sakyti, priverstinės pertraukos, tad išsiilgusiems žiūro
vams norisi suteikti nepamirštamą reginį. Šiandieninių įvykių fone mūsų ateitis tampa
neapibrėžta,pilnanežinojimoirkrizių,tadbentdabartiescirkoirmadosšurmulyjenorime
pakviesti kelioms valandoms atokvėpio nuo kasdienių įvykių sunkio“, – pasakoja Šiaulių
dailėsgalerijosdirektorė irpagrindinė „Virusmados“organizatorėErnestaŠimkienė.

Šįmet „Virusmados“ renginyje žiūrovams bus pristato
madaugiauneidešimtEstijos,Latvijos,LenkijosirLietuvos
dizaineriųkolekcijų.

Madosšoušįmetpirmąkartąpapildysšiuolaikiniocir
ko trupės „Taigi Cirkas“ spektaklis „Up To This Point“,
drag queenmenininkųGenosMarvino (Paryžius) ir Alen
Chicco (Lietuva) beiNeringos Poškutės konceptualios ju
velyrikos performansai.

Kaipirvisuomet,renginys„Virusmada“negalėtųvyktibe
savanoriųmodelių dalyvavimo ir įsitraukimo, tad organizato
riai kviečia registruotis visus, kurie nori kartu kurti šventinę
nuotaikąirprisidėti,demonstruodamidizianeriųkurtusrūbus.

Š iuolaikiniomenoirmadosfestivalio„Virusʼ27“organiza
torė–Šiauliųdailėsgalerija–pokeleriųmetųpertraukos
vėlkviečiažiūrovusįvienintelįŠiaurėsLietuvojeorga
nizuojamątarptautinįmadosdizainošou„Virusmada“,

kurisšiaismetaisvyksgruodžio10d.,šeštadienį,19val.Šiaulių
lengvosiosatletikosirsveikatingumocentre.

Registracijąmodeliamsir 
savanoriamsrasitečia:
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„VI RUS MA DA“ KVIE ČIA SA VA NO RIUS MO DE LIUS

DizainerėsRugilėsKalasevičiūtėskolekcija(Lietuva).
Pauliaus Noviko nuotr.

Dizainerės Rugilės Kalasevičiūtės kolekcija (Lietuva). 
Pauliaus Noviko nuotr.

DizainerėsAnnosSzczygielkolekcija(Lenkija). 
Olos Otko nuotr.



4 PROJEKTAI

ŠiomistemomisRegioniniųkultūrosta
rybų forumekalbėjosiTauragėsapskrities
RKT pirmininkė Lina Lukošienė, Kauno
apskrities RKT pirmininkės pavaduotojas,
Kauno rajono muziejaus vadovas Zigmas
Kalesinskas, Panevėžio RKT pirmininkas
RemigijusVilys,KlaipėdosapskritiesRKT
pirmininkė Vilma Griškevičienė, Vilniaus
apskritiesRKTnarėOksanaJudakova.Mo
deravodr.RimvydasLaužikas.

Vis dar prie ši na me mies tą ir kai mą?
Diskusijos moderatorius R. Laužikas

teigė, kad regiono idėja Lietuvoje kyla iš
XIX a. tapatumo, kai buvo priešinamas
miestas irkaimas.Dabartiniais laikaisky
lantissupriešinimastarpkultūrosdidžiuo
siuosemiestuose ir likusioje Lietuvoje at
rodokeistai:jukneturimedidžiuliųmiestų
(megapolių),o iratstumainuoregionoiki
artimiausiomiestonėradideli.R.Laužikas
pabrėžė,kadregionaiirjųkultūraturisavo
savitumą, tačiau turėtumematyti miestus
kaip integralias jų dalis, nes „povokiškas
Klaipėdosregionasskiriasinuodaugiakul
tūrioVilniaus regiono,o šiaurinispakraš
tys supalatviu–nuoSuvalkijos“.

Diskusijoje dalyvavęs Kauno rajono
muziejaus vadovas Z. Kalesinskasminėjo,

kad,žvelgiant iš regionųperspekty
vos, egzistuoja priešprieša tarp Vil
niaus ir likusios Lietuvos, nes „Vil
niusyradidesniųgalimybiųmiestas,
viskas koncentruota, greičiau priei
nama. O gyvenimas Vilniuje ver
čia būti budresniam ir aktyvesniam
konkurencijosatžvilgiu,dėltoregio
nas šiek tiek atsilieka ir lieka toks
antrarūšis“.

Tauragės apskrities RKT pirmi
ninkėL.Lukošienėpabrėžė,kad re
gioniškumasgalibūti labaiplatus ir
reikštis kiekvienamemiestelyje, nes
„jei leisimepasijusti svarbiam ir sa
votiškai vieno kaimo regionui, gali
mesulaukti labaigražiųiniciatyvų“.

Klaipėdos apskrities RKT pirmi
ninkė V. Griškevičienė teigė, kad,

kalbant apie regioninį tapatumą, turime
etnografinio regiono ir teritorinio viene
to dermę – „tai turi šarmo ir projektuose
galima varijuoti išskirtinumais“. O Pane
vėžioapskritiesRKTpirmininkasR.Vilys
džiaugėsi, kad tolygios kultūrinės raidos
idėja suteikė pasitikėjimo mažiau projek
tųteikusiomssavivaldybėmspradėtiieško
ti tapatumo, garsių savokrašto žmonių ir
unikalių renginių.

Iš šū kiai, de ri nant kul tū ros tra di ci jas ir nau
jo ves

R. Vilys iškėlė klausimą apie tai, kaip
suderinti tradicinękultūrą ir įneštinaujo
vių. Jis pastebėjo, kad sunku įvertinti, ar
daugybęmetųvykstantysrenginiaiyrage
rasdalykas. Jisakcentavo,kadbūtinadis
kusija apie tai, „kieknaujoviųar tradicijų
mums reikia. Mums, kaip aukštaičiams,
svarbu sutartinės, tautinis rūbas, bet ne
sakome,kadnereikia„iPhoneʼų“,nenorime
būtimatomipasaulyje“.

Z. Kalesinskas akcentavo, kad regionų
kultūrai irmenui auginti svarbus bendra
darbiavimas, dialogas tarp profesionalų ir
bendruomenių: „Kauno ir Kauno rajono
Europos kultūros sostinė puikiai parodė,
kaip aukštoji kultūra sėkmingai impor
tuojama į seniūnijas, atskirus kaimus ir
išjudina visą bendruomenę, kuri pakyla,
neprarasdama savasties. Svarbu, kad me
noprofesionalaiišvažiuotųišdideliųmies
tų įmažesnius ir dalytųsi savo patirtimi.“ 
Z. Kalesinskui pritarė ir V. Griškevičienė,
teigusi, kad svarbiausia „nepriešinti mė
gėjų meno ir profesionalaus, biudžetinio
sektoriaussunevyriausybiniu“,okultūros
institucijoms ir nevyriausybiniam sekto
riuibūtųsunku įgyvendinti įvairias idėjas
beprofesionaliųmenininkųpagalbos.

L. Lukošienė minėjo, kad, vertinant re
gionųkultūros irmenoparaiškas, išryškėjo
dvi – tradicinių renginių ir naujų idėjų –
tendencijos:„Žodis„tradicinis“,norsirbūna
parašytas paprastu šriftu, bet uždėtas kry
žius, kad jo nefinansuoti negalima, gali nė
neskaityti ir iškart rašyti 100 balų. Tačiau

egzistuoja ir kitas tipas, kai nuopat pirmų
sakinių matai, kad pareiškėjas dega savo
idėja, prifantazavęs nerealių dalykų, skaitai
ir tamerenginyjegyveni.“ Ji teigė,kadkul
tūros savitumas galėtų atsirasti, finansuo
jantbent trejųmetų tęstiniusprojektus.

O.Judakovapastebėjo,kadneretaipa
raiškose nurodytos etnokultūros veiklos

būna trafaretinės,
paviršinės,onori
si gilesnių, labiau
įtraukiančių veik
lų: „Įsivaizduoji
moksleivius,kurie
mokykloje praei
na vaško liejimą,
kiaušiniųdažymą,
o tada yra kvie
čiami į biblioteką
ar kultūros cent
rą, kur vėl čia
vyksta vaško lie
jimas ir kiaušinių
dažymas.“

R. Laužikas
akcentavo, kad,
finansuojant re
gionų kultūros
projektus, labai
trūksta paraiškų
ir idėjų, kurios ne
tik komunikuotų,

bet ir realiai palaikytų nematerialią tradi
ciją,kadžmonėsįsitrauktųnebūdamižiū
rovais,bettaptųrealiaistradicijostęsėjais.
Jam pritarė ir Z. Kalesinskas,minėdamas,
kadtrūkstagalinčiųjųmokytiunikaliųda
lykų, ovienodosveiklos skirtinguoseLie
tuvos regionuose egzistuoja ir dėl to, kad
taip lengviaugautifinansavimą.

V.Griškevičienė pateikėKlaipėdos ap
skrities sėkmės istoriją, kai Tolygios kul

tūrinės raidos programos paskatintos su
sibūrė septynios savivaldybės ir drauge
įgyvendinaprojektą „Vėtrungiųkelias“. Jo
metu išryškinti svarbiausi paveldo objek
tai, surinkti įvairūs archyviniai duome
nys, unikaliausi etninės kultūros akcentai
ir formuojamas „Vėtrungių kelias“, kuris
tampa etnografinioMažosios Lietuvos re
gionovizitinekortele.

Ar vie ti nis kraš to mu zie jus tu ri tap ti nau
juo ju Luv ru?

R.Laužikaspabrėžė,kadkokybęaukš
tojojekultūrojelengviausuprasti,nesvei
kiama viso pasaulio kultūros kontekste:
„Nėra kažkokios specifinės „lietuviškos“
muziejininkystės ar operos kokybės kaip
pasaulyjearEuropoje.“Kalbantapieregio
ninę kultūrą, „sunku tikėtis, kad regioni
nis muziejus išlaikys tokią pačią kokybę
kaip Luvre, o regioninis kolektyvas bus
tokios pačios kokybės kaip nacionalinė
opera, nes jų funkcija ir veikimo tikslas
yra kitokie“.

Z. Kalesinskas pritarė, kad, kalbant
apiemuziejusregionuose,lengva„paskęsti
savosultyse–kiekkartųeisimežiūrėtito
patiesdaiktoarklausytistospačiosistori
jos“?Tačiaujispabrėžė,kadsvarbiausia– 
muziejaus eksponavimo kokybė, nenusi
leidžianti geriausiems nacionaliniams ar
pasauliomuziejams.

R.Vilys akcentavo regionų kultūros ir
meno organizacijų parašytų projektų ko
kybės aspektą, „kaip jaučiasi patys atlikė
jai, kokios sąlygos sudaromos“. Jis teigė,
kad atėjo laikas ir pačioms regioninėms
kultūros taryboms nebijoti būti nepato
gioms, vertinantparaiškas, „nebebijoti sa
kyti,kadneviskas,kasyratradiciška,yra
gerai, nes tradicijai irgi turi būti taikomi
kokybės reikalavimai“.

KUL TŪ RA RE GIO NUO SE: AR IŠ DRĮ SIM NE BI JO TI?

Lietuvoskultūrostarybosatliktaapklausarodo,kadregio
nuosedominuojaetninėskultūrosirtautodailės,muzikos,
bibliotekųirtarpdisciplininiomenoprojektai.Kaippadidinti
kultūriniogyvenimoįvairovęirjokokybęregionuose?Kaip

įtrauktiskirtingusžmonesnetikbūtirenginiųžiūrovais,betirakty
viaidalyvauti,kuriantkultūrą?

VytenioBudrionuotraukos.
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FilosofasJurgisDIELIAUTAS

Taikelipirminiai,emocijųgaliąatveriantys,emocijas
paverčiantysistorijaklausimai.Istorijavisadanusidriekia
įikiistoriją,istorijavisadaveikiakaipfaktųpertekliusir
stoka. Kokybinis istorijos aiškinimas nebijo ir nevengia
faktinių slėpinių. Emocijos vis dar yra mįslė istorijoje,
visdar ikigaloneįvardyta, tiksliaetimologine intriga,su
nepastebėtųpokyčių ženklais, su savapasakojimogalia.

Pačios emocijos dar visai neseniai tebuvo nepaste
bėtos, iki galo nėra identifikuota kaip papročių istorijos
dalis. O emocijos kupinos istorinės lemties galios, per
versmų,pokyčių, inovacijų galios.

Veikliojoje žmogaus istorijoje, lemtingų poelgių na
ratyvuose, didžiųjų biografijų paraštėse – visur ta pati,
tikskirtingaiapibūdinamagalia.Emocijosmūsųistorijoje
ilgą laiką tramdomos, su jomis kovojama, joms teikia
masnevisavertiškumostatusas.Tačiauemocijosturisavo
pėdsaką, jos rodo savokokybinęgalią.Todėl istoriniame
naratyve emocijos įžengia į daugelį sferų.

Emocijos istorijoje yramoralinio vertinimo, estetinio
sprendimo, politinio veiksmo, socialinio solidarumo, re
liginio perversmo ir t. t. Daugelis svarbių ir reikšmingų
perversmų, pokyčių, atsinaujinimų, kaip ir daugelis ra
cionaliai tiesiogiai nepaaiškinamų kataklizmų, maginių,
mistinių apraiškų, tėradalis emocinio veiksmingumo.

Emocinį veiksmingumą, kaip empatiją ar simpatiją,
lemia daugelis skirtingų faktorių. Istorinis lyginamasis
metodas, lyginamoji skirtingų kultūrų, etosų bei etnosų
analizė – tai dalis būdų bei prieigų. Kasdienybės istori
joje nugrimzdę faktoriai, gandais irmitais virtę faktai – 
visa tai kiti, į patį faktiškumą, į istorinių faktų apsuptį
kreipiantys veiksmai. Emocijas struktūrine prasme tarsi
geriausiai aiškina vertinanti, sprendžianti veiklos pusė.
Tai labiausiai veiksmus vienijanti, solidarumą kurianti,
kolektyvinęgalią rodanti veiksnumopusė.

Kitapusracionalauspaaiškinimovisadaatsiduriadu
bene svarbiausi faktoriai: meilė ir neapykanta. Tai yra
didžiųjų karų, perversmų, atradimų, bet kartu kultū
rinių, socialinių pavyzdžių, jų provaizdžių scena. Ra
cionaliai žvelgiant į jau įvykusius, seniai pasibaigusius
įvykius, yra pamirštama jų kilmė, ištakos ir pirminės
įtakos. Praeitis mums aiškina ir šiandienos veiksmai,
veiksmingumas, solidarumas, entuziazmas, lemiami
sprendimai, didžiosios įtakos – tai išplėstinis emocin
gumo liudijimas.

Aistringas ir įtaigus pasakojimas apie emocijų kilmę,
kaitą, poveikį – visa tai yra liudijama gausia mokslinių
atradimų, empirinių bei teorinių svarstymų prieštara. O
pati prieštara – ne tik detektyvinė istorinės fabulos int
riga, bet ir išplėstinis pokyčių teatras. Dažnai teigiama,
kad svetimas, kitos kultūros ar religijos veiksmas nesu 
prantamas, nes nėra suprantama tokio veiksmo apibrėž
tis,nėraaiškussvetimasetosas.O išetosoapibrėžties, iš
etosovisumos,sumavimąperžengiančiosvisumosirkyla
gausamatomų, juntamų, poveikį darančių, bet tiesiogiai
nepriimamųveiksmų.

Tas, regis, labaipaprastas atmetimo,priėmimo, ritua
lo, ceremonijos veiksmas kupinas gilių simbolinių sąvei
kų. Pasmerkimas, persekiojimas, netikėtas vieningumas,
radikalus pažiūrų pasikeitimas – tai vitalinis, dinaminis
veiksmas. Vadinamieji neišvengiami faktoriai inicijuoja

didžiąsiasalternatyvas.Kaišiųdienųkonteksteyranuolat
kalbama,diegiamamintisapiepsichinėskultūros,psichi
nės sveikatos stoką, šioje vietoje į pagalbą ateina ir pati
emocijų istorija, kuri pateikia kartais nelauktų, netikėtų
patarimų. Emocinė raida, emocinės kontraversijos, virs
mai, šuoliai – čia, regis, tolygumo nėra. Bet čia mūsų
nepastebimų, tiesiogiai nesuvokiamų galių rezervas bei
resursas.Musvaldantigalia,kitavertus,yra irmūsųpa
valdumogalia.

Visašiemocijųkultūrinės,socialinės,religinės,mo
ralinėsraiškosistorijadetaliaiirentuziastingaiaptaria
ma retoriškai sklandžioje ir įtaigioje knygoje: Richard
FirthGodbehere „Emocijų istorija“, 2022, Vilnius, „Al
ma littera“.

EMO CI JŲ GA LIO JE

Kąmumsliudijaemocijos?Kaipemocijosnulė
mėdaugelįsvarbiųirreikšmingųpokyčių?Kas
yratikrasisemocingumofaktorius?Kuoemoci
josskiriasinuojausmų?

Pirma „Klaipėdos architektūros 2021“ 
dalis – Kauno architektų palėpėje (Vil 
niaus g. 22, Kaunas), antra – šalia Šiaulių
dailės galerijos, gretimo pastato vitrinose
(Vilniaus g. 245, Šiauliai), ir Klaipėdos ra
jono savivaldybėje, trečiame aukšte (Klaipė 
dosg. 2,Gargždai).

Parodoje plačiai apžvelgiamas metinis
Lietuvos architektų darbo rezultatas Klai
pėdoje bei naujausi klaipėdiečių architektų
projektai įvairiuosemiestuose. Ekspozicijose

pristatoma 2021 metais sukurtų konkursinių,
dar nerealizuotų ir keletas jau įgyvendintų ar
chitektūriniųprojektų.

Iš pirmo žvilgsnio parodoje gali pasirody
ti, kad naujų idėjų pagrindas – skaičiai, tiks
liau–architektųrankomissukurtaskvadratinių
metrų plotas, visada užprogramuotas pritrauk
ti dar daugiau sėkmingų skaičių (pel 
no/naudos).Galbūtdėlšiųskaičiųgalios
architektūra nulemta tarnystei, o visi to
limesni bandymai susitarti yrapasmerkti
amžinam interesųkonfliktui.

Visimes–architektai,užsakovai,poli
tikai,konsultantai,NTvystytojai,savival
dybių specialistai – kartu kuriame painų
pasaulį, kuriame kartais nėra aišku, kas
ištariapirmą, okaspaskutinį žodį.

ParodąišdaliesfinansuojaKlaipėdosmiesto 
savivaldybėirLietuvoskultūrostaryba.

TRYS AR CHI TEK TŪ ROS PA RO DOS

 Originaliojeparodojepristatomadaugiauneišešiasdešimt2021m.sukurtųkonkursinių,dar
nerealizuotųirkeletasjauįgyvendintųarchitektūriniųprojektų.Vilniausg.237languoseikilapkričio
30d.eksponuojama20darbų.Vyksiruždarymošventė,kuriosmetuparodosrengėjaipristatysir
papasakosapieKlaipėdosarchitektūrosypatumus.

Organizatoriųnuotr.

Lapkričio11d.Lietuvos
architektųsąjungosKlai
pėdosapskritiesorgani
zacija(LASKAO)atidarė

trisarchitektūrosparodas.
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– Or kest ras „Ro mu va“ mi ni 11ąjį 
gim ta die nį. Kaip or kest ras kei tė si per 
dau giau nei de šimt me tį?

–Išvienospusės,dešimtmetųyranedi
delislaikotarpas,ypačkaipradedikurtior
kestrą.Reikialaikoviskamsudėliotiįsavas
vietas, išmokyti vaikus groti instrumen
tais,atrinktiirparuoštiprogramą,išugdyti
klausytojųratą,įrodyti,kodėlbūtentmuzi
kayrareikalingajaunuoliųgyvenime,nes
įvairių veiklų ir pagundų yra išties daug.
Iškitospusės,perdešimtmetųgaliirlabai
daugpasikeisti.Orkestraspervisągyvavi
molaikotarpįkeitėsiįvairiaisaspektais:sti
liumi,programairjossudėtingumu.Tačiau
labiausiai kaita pastebima tarp muzikan
tų. Moksleivių orkestruose tai natūralu – 
vieni baigia mokyklą, nebenori groti, kiti
ateina norintys tik pabandyti, galbūt kaž
kiekpramokti,taipkeičiasikartos.Žinoma,
labaismagu,kadturimeirtokiųmuzikan
tų,kuriegrojanuopatorkestrogyvavimo
pradžios ir toliau planuoja groti. Bandant
apžvelgti muzikų kaitą, panašu, kad per
šioorkestrogyvavimąpasikeitėpilnostrys
muzikantųkartos.Kartaispaskaičiuojame,
galnetirsugerušimtumokiniųindividua
liaimantekopadirbėti,oarperdešimtmetį
taidaug,armažai,priklausonuoto,išku
riospusėspažiūrėsi...

– Lie tu vo je, at ro do, džia zas nė ra 
toks po pu lia rus kaip ki ti kla si ki niai 
žan rai, tad ir ryš kiai ma to mų ko lek ty
vų, re gis, nė ra daug. Ko dėl for ma vo te 
bū tent džia zo or kest rą?

–Orkestrasnebuvo iškarto formuoja
maskaipdžiazokolektyvas. Išpradžių tai
buvo paprastas pučiamųjų instrumentų
orkestras.Grojomeįvairiusmaršusirkūri
nius,skirtusklasikineipučiamųjųorkestro
sudėčiai. Laikui bėgant, norėjosi, kad ko
lektyvasturėtųsavoveidą,todėlpasukome
džiazokeliu.Ištiesųnegaliupasakyti,kad
tasposūkisbuvošimtuprocentųsąmonin
gas ir kryptingas. Iš dalies dėl tam tikrų
atsitiktinai susiklosčiusių aplinkybių pra
dėjomegrotidžiazą,okaipradėjome,grįžti
atgalnebesinorėjo,tapomelaisvesni.Džia
zas– labaismagus irdaugspalvųturintis
žanras,todėlmusirsužavėjo.

– Koks šiuo me tu or kest ro sta tu sas? 
Re gis, gy vuo ja te po „Ro mu vos“ mo kyk los 
sto gu, ta čiau or kest re gro ja ne tik šios 
mo kyk los mo ki niai, stu den tai, tad esa
te tar si mo kyk los, ta čiau ir ne vi sai mo
kyk li nis or kest ras.

– Šiuo metu mes priklausome Šiaulių
„Romuvos“ gimnazijai. Ji ir jos administ
racija bei mokyklos direktorius Vytautas
Giedraitismusišlaikoirvisokeriopairemia.
Tačiaumūsųorkestreperjogyvavimolai
kotarpį grojone tik „Romuvos“mokyklos
mokiniai. Orkestre turėjome turbūt dau
giau nei pusės miesto gimnazijų atstovų,
taip pat nemažai skirtingų progimnazijų
mokinių,groti sugrįžta ir studentai.Taigi,
pavadinimasyravienintelioorkestroišlai
kytojo ir rėmėjo garbei, o pats orkestras
buvo,yrairbusatvirasvisiems,norintiems
grotibei,žinoma,paremti.

– Kuo jus pa trau kė or kest ro va do vo 
dar bas?

–Visųpirma,taikūrybinisdarbas,pro
cesas,kurissuteikiagausybęgerųemocijų.
Labaismagumatytiužsidegusiusmokinius,
darančius tai, kas jiems patinka. Taip pat
geras jausmas apima, kai matai džiaugs
mingusžiūrovųveiduskoncertometu.Vi
sadagrojamenesau,ožiūrovui.

– Jau ni žmo nės iš gy ve na dau gy bę 
po ky čių, tad ko lek ty vo va do vas taip pat 
daž nu at ve ju tam pa iš klau sy to ju ar pa
ta rė ju. Kas jums pa de da megz ti ry šį su 
jau ni mu ir kal bė ti vie na kal ba?

–Tikraidažnaitenkabūtiklausytoju.Visi
orkestrantaiyraskirtingiirkiekvienasateina
susavodžiaugsmaisirbėdomis.Norintįgau
ti jaunimo pasitikėjimą, turi su jaismokėti
bendrauti,patarti,išklausyti,būtijųdraugu,
tačiaupajausti,kadareikiagrįžtiįmokytojo
poziciją.Perilgąlaikąmūsųkolektyvas,kaip
patysorkestrantaiįvardija,jautapotarsišei
ma.Kasmetkartugyvenamestovykloje,tad
taip patmatome vienas kito buitį. Bendra
vimasirbendradarbiavimasateinasulaiku.
Mesnuolatvieniiškitųsemiamėspatirties– 
ašmokaujuos,ojiemane.

– Gal ga li te pa pa sa ko ti, koks mo ki
nių evo liu ci jos pro ce sas mu zi ko je? Iš 
pra džių atei na kar tais net inst ru men
tų ne pa žįs tan tys jau nuo liai, o su jū sų 
pa gal ba jie ima gro ti kaip dau ge lį me tų 
mo kę si mu zi kos mo kyk lo je. Kaip jū sų 
ran ko se šie mu zi kai užau ga?

–Viskas priklausonuopatiesmokinio
irjonoroišmoktigroti.Tiesa,nemažaatsa
komybėsdalistenkairmokinioaplinkai,jo
tėvams,seneliams,draugams.Aš,kaipmo
kytojas,tikpadedujiemseitituonelengvu
muzikos keliu, o visą žygį turi nukeliauti
patsmokinys.Būnavisko:irlabaitalentin
gųmokinių, kurie per kelismėnesius visą
orkestro programą išmoksta, būna, kad
kankinamėskartuilgaiirtikvosįkalnąko
piame.Tačiauvisus,kurienorimokytis,aš
palaikauirskatinu.Na,reikiasuprasti,kad
instrumentinėjemuzikojeniekasneįvyksta
greitai,čiairdabar.Reikiaįdėtitikraidaug
darbo, nemažai groti irmokytis namuose.
Per pamoką aš galiu pataisyti, nukreipti,
kurialinkmereikiadirbtitoliau,ovisąvadi
namąjįjuodądarbąturipadarytipatsmoki
nys.Čiadaugreikšmėsturitėveliųiraplin
kiniųpožiūris:arjiepalaikysmokinį,ogal
neleis jamgroti,nes trukdo?Esame turėję
visokiųsituacijų:vienustėvaitikraipalaiko
irskatina,okitiemsyratekęnetnamorūsy
je repetuoti,neskambaryje tėvaineleidžia
groti.Dažniausiaibeaplinkiniųpalaikymo
mokiniaiilgaineišbūnaorkestre.

– Iš kur se mia tės kant ry bės ir už si
de gi mo vėl iš pra džių pa žin din ti mo ki
nius su mu zi ki niu raš tu, inst ru men tų 
skam be siu – vi su tuo, kas yra mu zi ka?

–Kiekvienaismetais vis sunkiau rasti
norinčiųjųgroti,nesaplinkyradaugįvai
riausių pagundų ir lengvesnių kelių.Man
ryžtoirnorotikraiužtenka,dirbusukiek
vienuatėjusiu,netirvisainiekobendrosu
muzika neturėjusiu mokiniu. Norisi, kad

jaunižmonėspajustų,kasyramuzika.Kai
jiemspasiseka,džiaugiasiirjiepatys,iraš.
Išties gaila, kad tų mokinių su kiekviena
kartavismažėja.

Orkestre grojama instrumentais – rei
kia, kad juos pūstų žmonės. Patys instru
mentai nepagros, kad ir kokie jie nauji,
brangūsarblizgantysbūtų.

– Ko kius kū ri nius no rė tu mė te įveik ti 
su šiuo or kest ru? Ar tu ri te nu si žiū rė jęs 
ko kį nors kū ri nį iš šū kį, ar vi suo met for
muo ja te re per tua rą pa gal tai, kas pa tin
ka or kest ran tams?

–Norisi pasidžiaugti tuo, ką jau nuvei
kėme ir pasiekėme: esame daugkartiniai
Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų
čempionatųprizininkaiirnugalėtojai.Nuolat
dalyvaujamedaugybėjeŠiauliųmiestoirres
publikiniųfestivalių,įvairiuosekonkursuose
beišventėse.Keturiskartusdalyvavometarp
tautiniuosebigbendųfestivaliuoseŠiauliuose
sudidžiausiomisLietuvosirpasauliodžiazo
žvaigždėmis. Neretai iš jų sulaukiame gerų
atsiliepimųirpaskatinimų.2022metųpava
sarįtapomeEuroposmėgėjųbigbendųčem
pionato pirmosios vietos laimėtojais Liuk
semburge,tadpasiekėmetikrainemažai.

Repertuarą mes renkamės pagal savo
pajėgumą.Visadavisiaptariame,kągrosi
me.Kūriniaituripatiktivisiems–iratlikė
jams,iržiūrovams.Tadapasiekiamapuikių
rezultatų. Žinoma, labai smagu, kai
pavykstaišmoktiirgeraisugrotiko
kįnorssudėtingesnįkūrinį,sudėtin
giauparašytą aranžuotę.Tada, atro
do,mokiniųakysemataudardaugiau
noro ir užsidegimo. Stengiamės vis
tobulėtiirjudėtiįpriekį,taipkartais
programoje atsiranda ir vienaskitas
sunkesnis kūrinys. Sėdime, šlifuoja
me,betkaipavyksta,būnalabaisma
gu,otadaieškomekito.Taipstengia
mėsliptipovienąlaiptelįvisįviršų.

Po kal bis yra in ter viu cik lo „Šiau liuo se 
gi mu si mu zi ka“, ku rio me tu kal bi na mi 

pen ki Šiau liuo se gy ve nan tys ir ku rian tys 
mu zi kos pro fe sio na lai, ku rie pa tys ku ria 

ir at lie ka mu zi ką ar išug dė ne vie ną kar tą 
mu zi kų, gar si nan čių mies to var dą vi so je 

ša ly je ar už jos ri bų. Šių po kal bių tiks las –  
at suk ti ram pos švie sas į iš skir ti nius ir be 

ga lo ta len tin gus Šiau lių mu zi kus ir pri sta
ty ti juos pla tes nei au di to ri jai.

RO MUAL DAS ŽU KAUS KAS:  
„DŽIA ZAS – LA BAI SMA GUS IR  
DAUG SPAL VŲ TU RIN TIS ŽAN RAS“
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Džiazoorkestras„Romuva“Šiauliuosegyvuojajaudaugiau
neidešimtmetų,tačiaunedažnasžinoapiešįkolektyvąir
jonuolatentuziazmudegantįvadovąRomualdąŽukauską.
Susipažinkimesudžiazoperliuku,švytinčiuŠiaurėsLietuvoje.

 Džiazoorkestras„Romuva“–daugkartiniaiLietuvospučiamųjųinstrumentųorkestrų
čempionatųprizininkaiirnugalėtojai.2022m.pavasarįtapoEuroposmėgėjųbigbendųčem
pionatopirmosiosvietoslaimėtojaisLiuksemburge.

 Džiazoorkestro„Romuva“vadovasRomualdasŽukauskas:„Labaismagumatytiužside
gusiusmokinius,darančiustai,kasjiemspatinka.Taippatgerasjausmasapima,kaimatai
džiaugsmingusžiūrovųveiduskoncertometu.“

ArtūroStaponkausnuotraukos.
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PA SI TIN KANT „AUŠ ROS“ MU ZIE JAUS 
ŠIMT ME TĮ, ATI DA RY TA LAU KO GA LE RI JA

Šiaulių„Aušros“muziejausarchyvonuotraukos.

Muziejaus,vienosišseniausiųmiestokultūrosinstitu
cijų,istorijabetarpiškaisiejasisuŠiauliais,tadšimtmečiui
paminėtiskiriamosveiklosįvairiaisbūdaispristatysmies
tosavastį,kultūrą,dvasiąbeipatįmuziejųirjovietąmies
to istorijoje. Ši sukaktis – tai gilių tradicijų ir sukauptos
patirties įprasminimas bei perteikimas visuomenei, kuris
teminiais renginiais ir veiklomis džiugins šiauliečius ir
miesto svečiusvisus 2023m.

Prieš šimtą metų Šiaulių miesto visuomenės ir kul
tūros šviesuoliai kūrė muziejų su mintimi, kad jis puo

selėsirreprezentuosŠiaulių
regiono praeities paveldą ir
istorinę atmintį. Besikei
čiantmuziejininkųkartoms,
„Aušros“ muziejaus veikla
išsiplėtė tiek Lietuvoje, tiek
užsienyje, bet kartu ir itin
susikoncentravoįŠiauliųis
torijos svarbą. Nenuostabu,
kad, planuojant šimtmečio
veiklas, muziejininkai užsi
brėžėaktualizuotimiestois
torinį irkultūrinį tapatumą,
gaivintigyventojųsavitapa
tybę formuojančią istorinę
atmintį, stiprinti Šiaulių, kaip istoriniomiesto, įvaizdį ir
prestižą, miestiečių paveldosaugines nuostatas, kurti es
tetišką ir kūrybišką miesto gatvių aplinką, atskleisti se
namiesčiodvasią bei savitumą.

Siekiantplėtotiistorinėsatmintiesirtapatumotemą,ar
kojeįFotografijosmuziejauskiemąsukurtaneofreska,kuri
įprasminsnaująmeninęerdvęmieste–gatvėsgaleriją.

NeofreskasukurtapagalŠiaulių„Aušros“muziejausrin
kiniuosesaugomąnežinomoautoriausfotografiją,vaizduo
jančiąžydųšeimąTilžėsgatvėje,Šiauliuose,apie1935m. 
Kūrinys skiriamas Šiauliuose iki Antrojo pasaulinio karo
gyvavusios gausios žydų bendruomenės atminimui.Neo 
freską sukūrė šiaulietiškų šaknų turinti dailininkėmonu
mentalistėLinaŠlipavičiūtėČerniauskienėirjąantsienos
perkėlėkartu sumetalodailininkeLaurynaKiškyte.

Arkoje į Fotografijos muziejaus (Vilniaus g. 140) ir
Tilžės g. 164 namo kiemą sukurta galerija trauks stab
telėti, įsižiūrėti, pažinti bei išjausti miesto ir jį kūrusių
žmonių istoriją permeną. Taip pat atkreips dėmesį į is

torinę architektūrą, pro kurią galbūt kasdien praeinama,
neatpažįstant jos istoriškumo.

Istorinės audros ne tik pakeitė miesto gyventojų su
dėtį – likomažai senųjų šiauliečių,menančių ir galinčių
perduoti savo ainiams istorinės praeities patirtis
ir taip išlaikyti atminties tęstinumą, bet pakeitė ir
miestopavidalą, ištrynėarsuniveliavomiestoisto
rinėsarchitektūros,liudijančiosmiestoistoriškumą,
paveldą.Tikimasi,kadnaujakūrybinių sumanymų
erdvėpaskatinsmenininkųiniciatyvasinterpretuoti
miesto ir jo tapatumo temas, skatinti gyventojų ir
miesto svečių susidomėjimą, diskusijas, pažinimą.
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:Projektąįgyvendino:

Šiaulių„Aušros“muziejus, 
Fotografijosmuziejus.

Projektąparėmė:
Šiauliųmiestosavivaldybė, 
Lietuvoskultūrostaryba.

Šiaulių„Aušros“muziejausbend
ruomenėpastaraisiaismėnesiais
gyvenapasiruošimoiršventinio
jaudulionuotaikomis–kitųmetų

kovo11d.busminimamuziejausįkūrimo
100metųsukaktis.
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Tiesa,įspūdžiųįvairove,estetinepagava,
meno istorijomis ir intelektualiniu užtaisu
persmelktame Vilniaus aukciono rinkinyje
didžiausią intrigą žada išskirtiniskūrinys–
reta1931m.dailininkoAntanoŽmuidzina
vičiaus(1876–1966)stilizuotasiužetinėkom
pozicija „Paežery.Atostogomsbaigiantis“.

„Šį kartą aukciono rinkinį sudaro vie
nuolika skirtingų rubrikų, kurių kiekviena
kviečiapatyrinėtinevienąįdomųkūrinį“,–
sakoVilniausaukciononamųvadovė,meno
tyrininkė dr. Simona Skaisgirė, pridurdama,
kadakylesnismenožinovaspastebėsirvisas
rubrikasvienijančiąsiurrealizmodvasią.

Būtent siurrealizmo stilistikai
LietuvosdailėjeirskirtapirmojiVil
niausaukcionorubrika.Jojenaraty
vais ir literatūriškumu itin išsiskiria
Naglio Karvelio (1960–2014) tapyba
irMariausLiugailos(1953–2013)ju
velyrinė grafika. Be jų lietuviškojo
siurrealizmo, scenoje reikšmingus
vaidmenisatliksirkitųautorių–Ša
rūnoSaukos,NojausPetrausko,Alf

redosVenslovaitėsGintalienės–kūriniai.
Panašiųelementųbusirkitoseaukcio

no rubrikose: „In focus: Algis Skačkaus
kas“ – tai primins šiurkštūs, netašytai
gaivališki ir emocingi kūriniai, „Lietuvos
grafika“ stebins Stasio Eidrigevičiaus eks
librisais,JūratėsRekevičiūtėskūryba,siur
realizmo ribas peržengiančiais Laisvydės
Šalčiūtės linoraižiniais, „Vakarų Europos
dailė ir grafika“ viską apibendrins siur
realizmo tėvo Salvadoro Dali (1904–1989)
ofortu „Pegasus“ (1963–1965).

LXXVVilniausaukcionorinkiniorubri
kos„Lietuvosdailė“ir„Išeivijosdailė“įpras
taipristatysdaugeliojaupamėgtusautorių
vardus.Tai–AdomasGaldikas(1893–1969),
Kazys Šimonis (1887–1978), Jonas Vaitys
(1903–1963), Jonas MackonisMackevičius 
(1922–2002), Kazė Zimblytė (1933–1999),
Leonardas Tuleikis (1939–2014), Pet
ras Kiaulėnas (1909–1955), Pranas Lapė 
(1921–2010), Viktoras Petravičius 
(1906–1989), Pranas Gailius (1928–2015),
VytautasKasiulis (1918–1995) ir kt.

Norsvisikūriniaiitinsaviti,tarpjųitin
išsiskiriaA.Žmuidzinavičiausdarbas„Pae
žery. Atostogoms baigiantis“, kuris pagal
autoriaus kūrinių registrą yra priklausęs
Lietuvos ūkio banko Kretingos, Klaipėdos
irVilniausskyriųkūrėjuiirvadovuiPetrui
Končiui (1882–1950).1937m.darbasbuvo
eksponuotasapžvalginėjedailininkodarbų
parodojeKlaipėdoje.

Savitą istoriją atsineša ir K. Šimonio
piešinių albumas „Peišymas“ (1910), ku
riamesukauptosdvidešimtysraidžiųmo
nogramų,šventųjų,mitologiniųpersonažų
atvaizdų, alegorijų, peizažų motyvų. Čia
galimaįžvelgtisecesinę,simbolistinęstilis
tiką bei rasti daugelio vėlesnės dailininko
kūrybos leitmotyvų
pirmavaizdžius.

Daugžadairdar
viena rubrika „In
focus: Povilas Pu
zinas“,pristatanti šį
išeivijos dailininką
kaip puikų figūri
nių kompozicijų,
peizažų, natiurmor
tųmeistrą.

Pasak S. Skais
girės, šis aukcionas
turėtų sudominti
vertingų kolekcinių
lotų medžiotojus.
„Tiems, kurie renka
autografus, pasiūly
simeatskirą rubriką

suaštuoniųistoriniųasmenybiųparašaisir
dedikacijomis.Ieškantiemsinterjerodetalių
suistorijaatversimerubriką„Infocus“,ku
rioje sutelktos kompozitoriaus Juozo Nau
jaliošeimoskolekcinėsvertybės,atkeliavu
siosbūtentišjoartimųjųrato.Bukinistams
irfotografijosmėgėjamstikraivertaatidžiai
peržiūrėtirubriką„VariaLituanica“,odizai
nokolekcionieriams–stabtelėtiprierubri
kos„Kombinato„Dailė“kūrinių“,–pasako
jaVilniausaukciononamųvadovė.

Susipažinti ir iš arčiau apžiūrėti visą
Vilniaus aukciono vertybių kolekciją bus
galima nuo gruodžio 7 d. Samuelio Ba
ko muziejuje (Naugarduko g. 10, Vilnius)
įrengtoje ekspozicijoje.

LXXV VIL NIAUS AUK CIO NAS: 
JU BI LIE JI NIS, ŠVEN TIŠ KAS, ĮVAI RUS

Tradiciškaimetusvainikuojantisirgruodžio9d.vyksiantis
LXXVVilniausaukcionasypatingudailėskūriniųirvertybių
rinkiniušįkartneabejotinaiįžiebsmenorinkoješventines
nuotaikas.Jamepamėgtųautoriųgretaspuošitinretai

pasitaikantysmenogrynuoliai,skleisissiurrealizmokryptiesmeno
kūriniųvaivorykštė,lauksnetikėtifokusai,siurprizaiautografų
medžiotojamsbeineįprastikolekciniailotai.

MariusLiugaila„Sodas“,2000m. 
Organizatoriųnuotr.
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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. 
Gavėjas:VšĮ„ŠiauliaiPlius“, 
paramossąskaita:LT567300010098028897, 
AB„Swedbank“. 
Kaippaskirtįnurodykite:„ParamaKvadratui“.

„Kvadratas.Menoteritorija“
Nemokamassavaitraščio„Etaplius“priedas
Leidžiamasnuo2022m.sausio28d.
Tilžėsg.74,LT78140,Šiauliai.
Įm.k.300618252. 
PVMkodasLT100002852714.
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9000egz.
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Tel.870012161.
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– Kaip pra si dė jo ta vo, kaip kank li nin ko, ke lias?
–Čia yra labai įdomi istorija. Kaimama laukėsimanęs,mano

sesuo lankėmuzikosmokyklą irgrojokanklėmis.Mangimus, ji ir
toliau grojo, bet kai išsikraustėme įNaująjąAkmenę,metė.Mano
pusseserė taippat grojokanklėmis.

Būdamaspenktoje klasėje, pagalvojau, kadvisainorėčiau eiti į
muzikos mokyklą. Reikėjo įtikinti mamą, kad leistų: galvojo, kad
baigsistaip,kaipsesei.Sulaukiausesersužtarimoirgaliausiaileido.

Nuvedėmaneįmuzikosmo
kyklą, ten klausia: „O tai kuo
tu nori groti?“ Turėjau keturis
pasirinkimus: gitarą, fortepijo
ną, smuiką ir kankles. Galvo
jau rinktis gitarą, bet buvo tik
mėgėjiškaprograma,onorėjau
giliau. Pasirinkau kankles,ma
niau, pusseserė groja – galės
manpadėti.Betpometųjitaip
patviskąmetė.Likauaš.

– Kank lė mis gro ji jau aš
tuo ne rius me tus. Ar jau tie si 
per pra tęs šį inst ru men tą?

– Mokytojai sako, kad aš
tuoneri metai nėra daug. Mo
kytis reikia visą gyvenimą ir
vistieknebustaip,kadsugebė
siviską.Tikiu,kadyradalykų,
kurių net patysmokytojai ne
žino.Manau,kaddarturiumo
kytis irmokytis,bet tikiu,kad
jau įvaldžiau šį instrumentą.

– Ko kius kū ri nius mėgs ti at lik ti?
– Kanklėmis grojama visokia muzika – nuo Renesanso laikų

iki pat dabar. Šiuometu groju vienąVytautoGermanavičiaus kū
rinį,parašytą2007m.Taiyrašiuolaikiniskūrinys–visiškaikitaip
skambantisirkitokiųtechnikųnei,pavyzdžiui,JonoŠvedokūriniai,
parašytipriešdaugmetų.Grodamaspatssau, labaimėgstu impro
vizuoti–tiesiogatsisėstipriekankliųirgroti,nesvarbuneiką,nei
kaip.Kartaisnet pagalvoju, kad reiktų tai užrašyti.

– Ko kio mis kank lė mis gro ji?
–Kanklėsvisaineseniaibuvo ištobulintos iki tokių,kokiosyra

dabar.Kankliųevoliucijayralabaiįdomi.Viskasprasidėjonuoma
žyčiųpenkiastygių,devynstygiųirišaugoiki29stygų.Ašgroju29
stygomis – koncertinėmis kanklėmis. Tai yra vienos išmaniausių,
norsdabarjauyradarpapildomųstygų.Kokiomismokyklojemoko
groti, tokiomis ir groju.

– Anks čiau kank lės bu vo me di ta ci nis inst ru men tas. Ar tu 
jau ti to kį po vei kį?

– Priklauso nuo to, kokia programa atliekama, bet iš tikrųjų
nelabai.Devynstygėskanklės,vadinamosiosautentinės,labiauskir
tosmeditacijai, jųskambesys įdomesnis, liaudiškesnis.Koncertinių
kanklių skambesys artimas arfai.

Net irgrodamassavomalonumui, rinkčiausikoncertineskank
les: ir daugiau patirties turiu, ir suteikia daugiau galimybių – jų
žymiai didesnis diapazonas, gali plačiau skambėti.

– Per kank li nin ko kar je rą da ly va vai ne ma žai kon cer tų bei 
kon kur sų. Ko kiais pa sie ki mais no rė tum pa si gir ti?

– Tris kartus dalyvavau Nacionaliniame Balio Dvariono pia
nistų ir stygininkų konkurse: vieną kartą tapau diplomantu, du – 
laureatu,taippatgavauapdovanojimąužgeriausiaiatliktąB.Dva

rionokūrinį.Taiyravienaspreciziškiausiųkonkursų,kuriuoseman
teko dalyvauti. Aišku, atėmė labai daug laiko, nervų ir darbo, bet
atsipirko.

– Ko kios pa si ro dy mų aki mir kos tau pa čiam la biau siai 
įstrin ga?

– Tikriausiai programų pabaiga: užbaigiu ir žiūriu į žmonių
reakciją, galvoju, ar patiko, ar nelabai. Toks įdomus pojūtis. Man
patinka tasadrenalinas,prie tonepriprantama.Kaiužlipuantsce
nos, labai jaudinuosi, bet po to priprantu ir pasidaro nebeįdomu.
Taspradinis adrenalinasmaneve ža.

– Gro ji ne tik vie nas, bet ir trio bei or kest re. Kaip tau la biau
siai pa tin ka?

–Orkestre smagiau. Tarpusavyje labai daug bendraujame. Kai
vienasgroju, atrodo liūdna.

– Gal būt reik tų links mes nio kū ri nio?
–Gal [juokiasi].
– Kank lės – lie tu vių liau dies inst ru men tas. Ar jau tie si pa

trio tas? Juk gro da mas pro pa guo ji lie tu viš ku mą.
–Nelabai. Jeigukažkurvažiuojamesuorkestru,dėvimetautinį

kostiumą, bet dideliopatriotiškumonejaučiu.
– Pa kal bė ki me apie atei tį. Ar tu ri ko kių nors da ly kų, 

ku riuos pla nuo ji ar ba sva jo ji nu veik ti?
– Vienu metu labai norėjau būti dirigentas, bet ta min

tis jau nuplaukė. Planuoju baigti Lietuvosmuzikos ir teatro
akademiją, o tada jau žiūrėsiu,kasbus toliau.Norėčiaubūti
arbadėstytojas,mokytojas,arbakeliautipopasaulįirvisiems
rodyti kankles.

– Skam ba vi sai pa trio tiš kai.
–Taip [juokiasi].

„NO RĖ ČIAU KE LIAU TI PO PA SAU LĮ IR VI SIEMS RO DY TI KANK LES“

ModestasUlberkis–ŠiauliųSauliaus
Sondeckiomenųgimnazijosdvylik
tokas,grojantis,atrodytų,vaikinams
neįprastuinstrumentu–kanklėmis.

Norskanklėsdažnailaikomoslietuviškotautinio
identitetosimboliu,abiturientasneslepia:patrio
tujisnesijaučia.

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos nuotraukos.


