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VI RUS  MA DA  /  VI RUS   
FAS HION“  –  IR  ŠIAU LIE TIŠ KA  
KOS TIU MŲ  DVA SIA

ŠIAU LIŲ  IS TO RI JOS  MU ZIE JU JE 
ATI DA RY TA  AT VI RŲ 
SAU GYK LŲ  EKS PO ZI CI JA AR  SUN KU  BŪ TI  JAU NAM? 

MAR TY NOS  JAN  PA VEIKS LŲ  
HE RO JĖS  IEŠ KO  AT SA KY MŲ

JUOKAS 
CIVILIZACIJŲ  KARE

SAK SO FO NAS  AR 
DI RI GEN TO  BA TU TA? 
ABU!

PA RO DA  – 
TAR SI  TRAMP LI NAS 
Į  SU VO KI MĄ
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Visiparodųautoriaivertipirmųjųpus
lapių, tačiau šį kartą pasirinkome pakal
binti fotografą Joną Staselį, kurio paroda
„Kaukių balius“ kviečia ne tik šventiškai
sutikti Naujuosius Metus, bet ir nostal
giškai pasižvalgyti po 90ųjų grožio kon
kursus Lietuvoje ir pasinerti į estetinį jų
pasaulį bei antropologiniu žvilgsniu paty
rinėtitometovisuomenėsslinktis,moterų
norą nusimesti sovietines skareles ir, pa
sipuošus bikiniais ir deimantinėmis karū
nomis, įžengti į Vakarų pasaulį, kuriame
laukėnauji, neatrasti iššūkiai.

Jonas Staselis šiuo metu yra Lietuvos
menokūrėjų asociacijos ir Lietuvos spau
dos fotografų klubo prezidentas, o jo in
dėlis į fotografijos, ypač spaudos, žanro
plėtrą ir sklaidą ne tik Lietuvoje, bet ir
užsienyjeyraneįkainojamas,kadangidau
gelisprocesųnebūtųprasidėję,jeineJono
iniciatyva būti tarp kūrėjų, veikti įvairio
sekultūrosirmenoorganizacijųtarybose,
sąjungose.

– 90-ai siais Lie tu vos vi suo me nė je 
pra si dė ję virs mai reiš kė nau jas žai-
di mo tai syk les įvai riau sio se sri ty se. 
Pra dė jo kris ta li zuo tis to les nės po li ti-
kos, kul tū ros, švie ti mo kryp tys, Lie tu-
vos me no pa sau liui at si vė rė nau ji ho-
ri zon tai ir ga li my bės. Pats tuo me tu 
dir bo te fo to ko res pon den tu dien raš ty je 
„Lie tu vos ry tas“. Kaip at ro dė Jū sų kas-
die ny bė?

– Nors ir tikėjomės, kad demokrati
jąmums padovanos kartu su laisve, deja,
ją kūrėme taip, kaip supratome – pagal
traumines tarybinės okupacijos patirtis ir
senelių prisiminimus apie nepriklausomą
Lietuvą.Laisvosžiniasklaidosfotožurnalis
to darbas buvo įdomus, bet ir nelengvas,
atsakingas,kaip irkiekvienodalyvavusio
jo šalies kūrime. Tuo metu žiniasklaidos
vaidmuo ir įtaka buvo milžiniški, pasiti
kėjimas ja atėjo iš Atgimimo ir Sąjūdžio
laikmečio. Esu labai dėkingas Vilniaus
universiteto žurnalistikos dėstytojams už
supratimą, kas yra atsakinga žurnalistika,
kurį1990–1992m.suformavoketuriųžur
nalistikos disciplinų dėstytojai. Laikmetis
buvo ne tik spalvingas, bet ir baugus. Iki
pirmojo dešimtmečio vidurio šalyje siau
tėjo laukinių Vakarų papročiai su įsišak
nijusiubanditizmu.Norsdirbdamižiniask
laidoje tarsi ir buvome apsaugoti, tačiau
gana dažnai tekdavo iš arti ir gana rizi
kingai susitikti su banditizmo grimasomis
bei pasekmėmis. Nors mano temos buvo
jaunimas,kultūra,populiariojimuzika, te
levizija, tačiau, dirbdamas fotožurnalistu,
esi kaip gaisrininkas – nežinai, kada ir
kur atsidursi.

Pamenu, vieną vakarą jau ėjau iš re
dakcijos, sužinojau, kad turiu tik kokią
valandą vakarienei, nes su kolega turime
važiuoti į Jonavą, kur agresyvus asmuo
paėmė dvi įkaites ir užsidarė jų bute. Vi
są naktį šalia daugiabučio laukėme, kuo
baigsis įkaitų drama. Baigėsi paryčiais,
kai policijos snaiperis per orlaidę nušovė
agresorių. Laimei, kad įkaitės fiziškai ne
nukentėjo, bet galime tik nuspėti, kokias
psichologines traumaspatyrė.

1995–1996m.,kai„Lietuvosrytas“nu
sprendė „Laikinosios sostinės“ savaitraštį
leisti kaip dienraštį, gerą pusmetį dirbau
Kaune. Puikiai pamenu, kai vakarais, jau
sutemus,eidavauLaisvėsalėjairjausdavau
į nugarą smingančius vyrų žvilgsnius – 
aštuometbuvauilgaplaukis.Laimei,mano
ūgis beveik dumetrai, tai palydėdavo tik
žvilgsniais, one žingsniais.

Tačiau pilna ir puikių atsiminimų,
ypač iš naujai besiformuojančių kultūros
bei meno renginių formų, jų laisvės ir
minties gaivumo, nors, žvelgiant iš nū
dienos, ir ten buvo keistų dalykų. Vieni
nuostabiausių prisiminimų – apsilanky

mai menininkų dirbtuvėse. Daugeliu at
veju kartu su kolegėmis praleisdavome
ištisus pusdienius pas menininkus, nes
nereikdavo skubėti išsiųsti informacijos
čia ir dabar. Niekada nenorėjau būti fo
tografu iliustratoriumi, man visada buvo
svarbu pajusti asmenybę ir tik įgijus pa
šnekovo pasitikėjimą pavykdavo sukurti
įdomių portretų. Žvelgdamas atgal, daž
nai nustembu, kaip tuomet dar sąmonin
gai to nesuprasdamas pasirinkdavau fik
suotilaikmečioženklus.Taibuvoirmano
jaunystėsmetai.

– Kaip nuo Nep rik lau so my bės at kū-
ri mo kei tė si mū sų spau dos fo tog ra fi ja? 
Ar ga li me ją ver tin ti už sie nio spau dos 
fo tog ra fų kon teks te? Ar tu ri me pa var-
džių, ku rios spau dos fo tog ra fi jos rai dai 
yra reikš min gos?

– Tuo metu, jei neskaičiuotume Ne 
priklausomybėspaskelbimo,Sausio13osios
irsovietųarmijosišvedimo,Lietuvanelabai
domino užsienio žiniasklaidą, tad susitiki
mų sukolegomis iš užsienionebuvodaug.
Pamenu, kai į vienas pirmųjų tarptautinių
futbolo klubų varžybų buvo atvykę žurna
listasirfotožurnalistasišOlandijos.Tuomet
Lietuvoje jie viešėjo gal savaitę. Kaip ma
ne susirado – nepamenu. Viešnagės metu
juos kuravau, pasakojau apie šalį, padėjau
surengti susitikimus. Šių laikų terminolo
gija – buvau tarsi jų „fikseris“, pats to ne
suprasdamas.Tiesiognorėjosi,kadkolegos
kuo daugiau sužinotų ir papasakotų savo

šalies žmonėms apie Lietuvą. Iš susitikimo
su jais liko drąsos ir pasitikėjimo jausmas,
kuris buvo daug svarbesnis nei kolegos,
prieš išvykstant, padovanotos jo nepanau
dotosfotojuostelės.Užsimezgęsryšystęsėsi
darporąmetų,žurnalistasbuvoatvykęsdar
kelis kartus, jau be fotožurnalisto. Šių ke
lioniųmetujųleidiniuijauašfotografavau.

Kas buvo reikšminga bendrai spaudos
fotografijos raidai, galnesiimčiauvertinti.
Mano spaudos fotografijosmokytojas bu
vokolegaVladasŠčiavinskas,kuristiesio
giai manęs nemokė – aš tiesiog stebėjau
jo darbą, kaip ir kodėl jis atrenka vienas
ar kitasnuotraukaspublikuoti.Manyčiau,
kaddaugelismūsųmokėmėsvienas iš ki
to, stebėjome konkurentus, kurie išties
buvo labiau kolegos. Spaudos fotografų
bendruomenė, nors ir atstovaudama kon
kuruojančius leidinius (tuometunaujienų
portalų dar nebuvo), buvo labai vieninga,
kolegiška ir draugiška. Buvome tarsi vie
na šeima.

– 2001 m. įkū rė te Lie tu vos spau dos 
fo tog ra fų klu bą, ku ris vie ni ja spau dos 
lei di nių re dak ci jo se dir ban čius fo to- 
g ra fus. Ko dėl rei kė jo to kio klu bo?

– Susiformavusi spaudos fotografų
„šeima“norėjosusitiktinetikrenginiuose
arįvykiuose.Antrojipirmojodešimtmečio
pusė jau buvo brandesnio šalies kūrimo
pradžia–jautėme,kadgalimenuveiktikai
kąsvarbiau.Visakopradžiabuvo1998m.
vasarą, kai grupė didžiausių Vilniuje lei

džiamųlaikraščiųfotografų, laukdami,kol
fotolaboratorijoje (kurioje jau spalvotas
juostas ryškindavo beveik visų didžiau
sių leidinių fotografai) ryškinasi juostelės,
nusprendėatsipūstiirpasidžiaugtivasaros
gėrybėmis.Kilomintis:okodėlnesubūrus
klubo? Suprantama – spaudos fotografų
klubo. Ilgai nelaukus įvyko steigiamasis
susirinkimas. Jis buvo surengtasnuostabų
vasaros savaitgalį vieno iš steigėjų sody
boje, subūrusioje kiek daugiau nei dešimt
fotografų vyrų ir vienintelę klubo mote
rį Džoją Barysaitę, kuri tuo metu buvo
Prezidento Valdo Adamkus fotografė. To
laikmečio skaitytojai tikriausiai pamena
daugelyjespaudosleidiniųpublikuotąstei
giamojo suvažiavimo dalyvių nuotrauką,
kurioje fotografai nuogi stovi ant tiltelio,
savo „grožybes“ prisidengę tik fotoapara
tais.VienintelėDžoja sėdėjoant tiltelio ir
buvo apsirengusi.

Taipgimė„Canon“fotoklubas,nestuo
metu didžioji spaudos fotografu dalis fo
tografavo„Canon“fotoaparatais.Nuoant
rojovasariniosuvažiavimokvietėmevisus
spaudos fotografus, nesvarbu, kokią tech
niką jie naudojo ar kuriame šalies mies
te dirbo.Kluboprezidentai keisdavosi kas
metus, jų viena pagrindinių atsakomybių
būdavo surengti kitų metų suvažiavimą.
2000 m. kolegos šią misiją patikėjo man.
Rengiantis 2001 m. vasaros suvažiavimui,
kilo idėja ne tik visiems suvažiuoti prie
ežero savaitgaliui, bet ir atlikti kokį nors
fotografinįveiksmą.Prietodaugprisidėjo
ir kolegaKęstutisVanagas. Taip buvo su
rengtavienądidžiausiųakcijų–„Šventoji– 
diena irnaktis“.

Josmetunet36fotografaiišvisosLie
tuvos Šventosios kurorte fotografavo vie
nos dienos akimirkas. Šis rekordas, kai
vienumetuirvienojevietojebendrąrepor
tažą kūrė tiek daug fotoreporterių, buvo
užfiksuotas Lietuvos rekordų knygoje. Po
to, kai šeštadienį su fotoaparatais „gaudė
me“ Šventosios gyventojus, poilsiautojus,
iškylautojus, linksmuolius ir saulės šešė
lius, sekmadienį Šventosios gyventojus ir
kurortosvečiuspakvietėmeį60nuotraukų
parodą, surengtą legendinėje „Paršelio ro
jaus“kavinėje.

Atidariusparodą,kolegos suprato,kad
galime susibėgti iš visos Lietuvos ne tik
pabendrauti, pailsėti, bet ir įamžinti savo
kraštąbeipopuliarintispaudosfotografiją.

PA RO DA – TAR SI TRAMP LI NAS Į SU VO KI MĄ

Šiuolaikiniomenofestivalis„Virus‘27“šiaismetaisšiauliečiams
padovanojonevienąįspūdingąperformansą,spektaklį,instalia
ciją,cirkoarmadosšou,tačiaupagrindinisakcentasvisuomet
išliekaparodos,kuriųšįmetfestivalyjeatidarytanetaštuonios!

 Nukelta į 4 p.

Jo no Sta se lio as me ni nio ar chy vo nuo traukos.
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„Šiauliųdailėsgalerijayravienintelėbiudžetinėįstaiga
Lietuvoje,kuriorganizuojatarptautinįtokiomastomados
šou“,– teigia galerijos direktorėErnesta Šimkienė.

Šįmet„Virusmada/VirusFashion“pasžiūrovusgrįžo
išsiilgusi įspūdžių, tad mados kolekcijų pristatymus pa
pildė trupės „Taigi cirkas“ spektaklis „UpToThisPoint“,
drag queenmenininkoAlenChiccopasirodymai,Neringos
Poškutės „Žiedavimas / RingingII“ bei EdvinoMikulskio
irValerijosGneuševosperformansai„MeetMeHalfway“,
kurie šou suteikė išskirtinumo.

Besirenkančius ma
dos šou žiūrovus rengi
niometu pasitiko kūrėjų: 
Soteros Babrauskytės,
Vytautės Navickaitės,
Urtės Vaišytės, Luko Ka
minsko, Oskaro Bogvilos,
Agnės Degutytės, Nojaus
Žardeckio, Augustės Kaž
dailytės, Simo Svienso,
Rugilės Griškutės, ko
mandoskolekcija„Kažkur
matyta“, kurios kostiumai
skleidėšiaulietiškądvasią.

„Virus mada / Virus
Fashion“ šįmet pristatyta
net 11 kūrėjų kolekcijų:

Nargiz Salwos „Moments“
(Lenkija), Arturo Rybos 
„Metamorphosis“ (Lenkija), 
Annos Szczygiel „That’s
the Way I am“ (Lenkija),
„Anna Elizabete Fashion“ 
„Meadowseet“(Latvija),Nilso
Alencevičo„StuffedVelvetin
Mustard Sauce… €4.21“ (Lat
vija),ZaigosBrutanės „Peace 
Please“(Latvija),JustinosKu
liešytės„MundaneBehaviours 
With Everyday Objects“
(Lietuva), Luko Ivanavičiaus

„luk451v4n4v1c1u5xdenim“(Lietuva),EmilėsJurės„Siū
logalas“(Lietuva),EmosUgianskytės„Utopija“(Lietuva),
RugilėsKalasevičiutės „dsm5“ (Lietuva).

„Norisipasidžiaugti,kadšisrenginystikraireprezen
tuojaŠiauliųmiestąkaipstiprųnetikšiuolaikinio
meno,betirmadosdizainocentrąŠiaurėsLietuvo
je, tad esame dėkingi Šiauliųmiesto savivaldybei
ir šiauliečiams už pasitikėjimą, begalinį palaiky
mą, nes tokio masto renginys būtų neįmanomas
befinansinėsparamosirpalaikančiųsavanoriųbei
rėmėjų būrio. Stiprų kultūrinį branduolį jaučia ir
renginio svečiai bei dizaineriai, kurie džiaugiasi
renginio įgyvendinimo kokybe“, – dalijosi įspū
džiais E. Šimkienė.

„VI RUS MA DA / 
VI RUS  

FAS HION“ – 
IR ŠIAU LIE TIŠ KA 

KOS TIU MŲ 
DVA SIA

Gruodžio10d.Šiauliųlengvosios
atletikosirsveikatingumocentro
maniežotakeliaispotrejųmetų
pertraukosvėlžingsniavo„Virus

mada/VirusFashion“kolekcijaspristatan
tysmodeliai,tvyrojopasirengimošventei
jaudulys,makiažoaromatai,besirengiant
vieninteliamŠiaurėsLietuvojeorganizuo
jamammadosšou,kurisyraŠiauliųdailės
galerijosvykdomošiuolaikiniomenoir
madosfestivalio„Virus’27“dalis.

And riaus La maus ko nuo traukos.
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Mintis apie nacionalinį spaudos fotografi
jos konkursą, kurį turi daugybė pasaulio
šalių, jau kelerius metus buvo aptariama
susitikimų metu. Po parodos atidarymo,
vykstantkasmečiamklubosusirinkimui,ir
buvo nuspręsta – reikia įregistruoti klubą
kaip organizaciją ir dažniau rengti tokias
šventes.KadangiužrenginįŠventojojebu
vauatsakingasaš,kolegosmanedelegavo
jį įregistruoti ir būti pirmuojuprezidentu,
ką vėliau ir patvirtino steigiamasis susi
rinkimas.

Nuo2002m.klubaspradėjorengtina
cionalinį konkursą „Lietuvos spaudos fo
tografija“(sutopatiespavadinimoparoda
beimetraščiu),kurisrengiamas ligišiol,o
nuo 2007 m. – tarptautinį fotožurnalisti
kos festivalį „Vilniaus fotografijos ratas“.
Spaudosfotografijoskonkursoorganizavi
mas2020m.persikėlėįLietuvosžurnalistų
sąjungą, klubas, perdavęs organizatoriaus
teisę, liko šio konkurso partneris, o festi
valį rengia ligi šiol.

– Daž nas iš mū sų per ver čia me nau-
jie nų ir ak tua li jų vaiz dus, net ne su si-
mąs ty da mi apie šio žan ro iš skir ti nu mą. 
Ko kios Jū sų min tys apie spau dos fo to- 
g ra fi jos ver tę? Kas ją su da ro?

–Viena svarbiausių spaudos fotografi
jos verčių – laiko ženklų, žyminčių mūsų
gyvenimokismus,kūrimasšaliesirpasaulio
vizualiniammetraščiui.Tai ir antropologi
nėveikla.Fotožurnalistouždavinys–kaip
įmanomaobjektyviauirnešališkiaufiksuo
tiįvykius,žmones,procesus.Geraspaudos
fotografija nėra vien dokumentinė, kaip
kartais norima sumenkinti jos vaidmenį.
Juk kasdien susiduriame su žiniasklaidos
pateikiamais vaizdais, tai mūsų kasdienis
irpirmasissusidūrimassuvizualiuojume
nu. Jei šalies spaudos spaudos fotografija
išliks kokybiška ir vertinga, formuojanti
žmonių požiūrį į vizualųjį meną, žmonių
tikėjimasvizualiojomenoprasmeišliksgy
vybingas.Jeidėliojantvalstybėskultūrosir
meno prioritetus spaudos fotografija bus
nustumta įpakraštį,paliekant ją savieigai,
visuomenėje gali susiformuoti įprotis, kad
vizualioji raiška yra tik vienadienismaža
reikšmisdalykas,kasgalipaveiktiirpožiū
rį į kitas vizualiojomeno sritis, jų parodų
lankymąar leidiniųvertinimą.

Todėl klubas ir rengia tarptautinį fo
tožurnalistikos festivalį „Vilniaus fotogra
fijos ratas“, kuris ne tikmūsų visuomenei
pristato kokybišką spaudos fotografiją, jos
„karalių“fotopasakojimą,betirsuteikiako
legoms galimybę tobulėti neišvykstant iš
Lietuvos,bentkartąįmetussusitinkantsu
užsienio kolegomis ir lektoriais, į festivalį
atvykstančiais pasidalyti savopatirtimis ir
žiniomis „Fotografų savaitgalio“metu.

Prieš keletąmetų šį festivalį ir jo dar
buspristačiauŠiauliųdailėsgalerijoje.Per
susitikimą ir po jo daugelis atėjusiųjų ste
bėjosifotografijųirfotopasakojimųkokybe
beijaisskleidžiamomisprasmėmis.Šisfes
tivalis labaiprasmingas ir reikalingas jūsų
minėtai šalies spaudos fotografijos raidai,
kadangi nuo 1992m. Lietuvoje fotožurna
listikanebedėstomakaip specialybė.

– Mąs tant apie Fo tog ra fi jos mu zie ju-
je šiuo lai ki nio me no ir ma dos fes ti va lio 
„Virus‘27“ pro gra mo je pri sta to mą Jū sų 
pa ro dą „Kau kių ba lius“, neiš ven gia mai 
no ri si kal bė ti apie spau dos fo tog ra fi jų 
ver tę, ku ri da bar at si ve ria žiū ro vui jau 
ne kaip kas die na, o kaip ant ro po lo gi-
nis tų lai kų liu di ji mas. Kaip su gal vo jo-
te, kad rei kia gro žio kon kur sų ar chy vus 
pa vers ti pa ro da?

–Pradinėidėjakilonuo1996m.Kauno
Laisvės alėjoje sukurtos fotografijos. Jos
parodoje nėra, bet liko kelrodė žvaigždė
tolesnei archyvo analizei. Tų metų pava
sarį Laisvės alėjoje fotografavau paplūdi
miomadaspirmajamvasaros„Laikinosios
sostinės“ šeštadienio numeriui. Modelių
agentūros merginos, apsirengusios mau
dymosi kostiumėliais ir bikiniais, pasisko
lintais iš tuomet dar stovėjusiame „Mer
kurijuje“esančiųparduotuvių,pozavoprie
alėjoje esančio fontano. Tik pradėjęs jas
fotografuoti supratau,kadvykstadaugiau
neitiesiogšifotosesija.Greitaipasikeičiau
objektyvąirmerginostapobendroLaisvės
alėjos ir praeivių konteksto dalimi. Keisti
žvilgsniai, tuometė gatvėsmada disonavo
su jų apranga, nors buvo gegužės pasku
tiniosiosdienos.Taibuvone tikaprangos
kontrastai– tai buvovisuomenės reakcija
įtai,kąjiepamatė,kaippriėmėšiąfotose
sijąmiesto širdyje.Žmoniųžvilgsniai, ap
ranga, reakcijos irbuvo tai,kas, žvelgiant
į šią fotografiją, ir pakėlė antropologinius
klodus.Daugelįįsimintiniausių(bentman)
savo fotografijų iki šiol nešioju vizualinė
je atmintyje. Tai sukėlė prisiminimų apie
laikmetį, tuomet ir pagalvojau, kad verta

jais pasidalyti surengiant parodą, kuri ir
kitiems galėtų priminti jų laikmetį, nes
kiekvienas jį išgyvenomeindividualiai, la
biauarmažiauskausmingaiarsėkmingai.

– 90-ųjų vaiz dai fo tog ra fi jo se – ma-
din ga nū die nos te ma. Kaip ma no te, kas 
žmo nės trau kia lan ky tis šio laik me čio 
pa ro do se? Kiek tai su si ję su nos tal gi ja, 
o kiek su hips te riš ko jau ni mo ta pa ty bės 
paieš ko mis, ma da ir sti liu mi?

– Fotografijos atgaivina mūsų prisi
minimus daug kartų labiau. Jos atgaivina
ir kolektyvinės atminties klodus, prisi
minimus apie visuomeninius procesus ar
tiesiogiai su vaizdu nesusijusius dalykus.
Vilniaus rotušėje po parodos atidarymo
dar penkis kartus rengiau susitikimus su
parodoslankytojais.Įvienąjųatėjomano
bendraklasissužmona.Apžiūrėjęsparodą,
pasakė, kad jam priminė pirmojo dešimt
mečio laikmetį, dalykus, kurie visai nesu
siję su parodos vaizdais, dalykus, kuriuos
jisnelabainoriprisiminti.Taibuvopatvir
tinimas,kad idėjapavyko,nesparodanė
ra apie grožio konkursus – ji yra apie tą
laikmetį per grožiokonkursus.

Į parodą kolega atvedė ir studentus,
kuriems dėstė. Pristatydamas jiems paro
dą, siūliau žvelgti į ją kaip į pirmojo ne
priklausomybės dešimtmečio atmosferą ir

vizualinę jų tėvų jaunystės refleksiją, nes
perteikiamo laikmečio metu jų tėvai buvo
maždaug atėjusių studentų amžiaus. Padė
kojęsužjųrefleksijaspasiūliau,kadsusitikę
sutėvaispaklausinėtųapiejųjaunystę,po
kalbį pradedant paroda, o vėliau pereinant
į tėvų prisiminimus, nesusijusius su grožio
temomis. Paroda pasinaudoti tarsi trampli
nuįsuvokimą,kokiojeaplinkojeirpatirtyse
brendo jų tėvai. Tai tarsi galimybė atrasti,
kokie papildomi veiksniai, jų tėvų traumi
nės patirtys galėjo paveikti kartų konfliktą
labiaunei tradicinis jo supratimas.

– „Kau kių ba lius“ – la biau me ni nė, 
es te ti nė pa ro da, bet į ją žiū rė si me ne tik 
gro žė da mie si fo tog ra fi jų ob jek tais, bet 
stu di juo si me kaip to me to me džia gą. Fan-
tas ma go ri ja, gro tes kas, mo te riš ko gro žio, 
ap lin kos di so nan sas ir be ga li nis no ras 
bū ti, elg tis va ka rie tiš kai. Ko dėl tuo me tu 
gro žio kon kur sai bu vo to kie po pu lia rūs?

– Mus įsodino į laisvės laivą ir pasakė
– plaukite.Daugeliu atveju irklavome, kaip
išmanėme, krantas buvo toli, paklausti dar
nelabaibuvoko.Tikvienaskitasturėjogali
mybępamatyti,kaipšis„grožis“buvokuria
masVakarųkultūroje, oplačioji visuomenė
labainorėjodarnematytų „duonos ir žaidi

mų“.Buvovisko.Vienojeparodosnuotraukų
matosiavanscenojetrumpaissijonėliaissto
vinčios grožio konkurso merginos. Didžioji
jųdalisyranusisukusiosnuožiūrovųir„viz
ginauodegas“.Tokįvaizdąišartipuikiaima
tėpirmospenkios–septyniosžiūrovųeilės.

Šiaislaikaistaibūtųsunkaisuvokiama,
tačiautuometutokiabuvojųprisistatymo
choreografija. 1997 m. vyko ir vienintelis
(kiek žinau) Lietuvoje „Misterio“ konkur
sas. Vaizdas buvo tikrai fantasmagoriškai
groteskiškas, kai prie restorano sienos
stovėjo keliolika vaikinų, apsitaisę trum
pikėmis,bandantysdemonstruotikūnoto
bulumus,oprierestoranostalųsėdėjover
tinimo komisija ir žiniasklaidos atstovai.
Pasitarę su parodos kuratoriais Liutauru
Degėsiu irBiruteSkaisgiriene, tokonkur
so nuotraukų neįtraukėme į parodą, nes
kelios jų būtų iškritusios iš bendro kon
teksto. Jos gal pateks į būsimas parodas,
kaipirminėtosLaisvėsalėjosfotografijos.

– Pa ro dai apie gro žį ir jo per ga les 
pa rin ko te „Kau kių ba liaus“ pa va di ni-
mą. Nei kau kės, nei ba lius šian dien ne-
ke lia aso cia ci jų su gro žio kon kur sais. 
Kas sly pi pa va di ni me?

–AtsakyčiauparodoskuratoriausLiu
tauro Degėsio žodžiais: „Parodos koncep
tas ir pavadinimas tyliai keitėsi – nuo

„Karalienių spindesio ir skurdo“ (perfra
zuotas Onorė de Balzakas) iki „Lėlių na
mų“ (Henriko Ibseno) ir galiausiai „Kau
kiųbaliaus“,kuriamesusitinkašiobaliaus
dalyviai – nekaltos ir plėšrios, sėkmės ir
vyrų ieškančios merginos, besimatuojan
čios smunkančias karalienių kaukes, jų
mecenatailygvilkai,besislepiantysužgro
teskiškų avinėlių kaukių. Čia visi trokšta
nors akimirkai, nors trumpam apsimesti,
susikurti dirbtinį spektaklio, vaidinimo,
karnavalo pasaulį, kad galėtų įveikti kas
dienybės pilkumą, porevoliucinės depresi
jos apatiją ir nusivylimą.“

– Šį met ne te ko me re ži sie riaus Man-
to Kve da ra vi čiaus, iš min čių ne dings ta 
Ro ber to Ka pos fo tog ra fi ja, ku rio je ka-
rei vis už fik suo tas krin tan tis, pa kirs tas 
prie šo kul kos. Ka ro aki vaiz do je ky la 
įvai riau sių ver tės klau si mų. Ar bu vo 
ver ta au ko ti gy vy bę? Gal me ni nin kas 
ga lė jo pa dė ti su žeis ta jam? Gal svar bu 
ne fik sa vi mas, o da ly va vi mas?

–RobertoKapos fotografija, ilgusme
tusbuvusilaikmečioikona,dabarjaupra
randapoziciją, nors ją dar daugkas laiko
ikoniška. Yra atlikti tyrimai ir kyla labai
daug klausimų dėl jos situacijos autentiš
kumo. Tyrinėtojams nepavyksta nustatyti
kareivio žūties autentiškumo. Tyrinėjant
kitusR.Kaposarchyvusatrastosnuotrau
kos, fotografuotos iš apkasų, kai per juos
šokantyskareiviai pokiek tai kadrųpasi
kartoja.Ofotografijosbūdavopristatomos
kaipmūšio akimirkos.

Kalbant apie R. Kapą, norisi pacituoti
Virginijaus Kinčinaičio straipsnį „Fotois
torijų dramaturgija“, publikuotą 2016 m.:
„1933m. kartu su drauge, taip pat fotog
rafe Gerda Taro, A. Fridmanas emigravo
išfašistuojančioBerlynoįįvykiaiskunku
liuojantį Paryžių.Čia jis iš karto susidūrė
su didžiule konkurencija. Mieste grūdosi
daugybėtalentingųfotografų.Norsirdaug
fotografuodamas jis skurdo, todėl ryžosi
avantiūristiniamžingsniuiirįkūrėfiktyvią
fotografijos agentūrą, kurios vadovu pa
skelbė išgalvotąpersonažąRobertąKapą.

Paryžiauskavinėsešiporasuvisaįma
nomaišmoneskleidėgandusapienepakar
tojamą,visurspėjantįužjūrio fotoreporta
žo asą ir visagalį Robertą Kapą. Žinoma,
jie reikalavo, kad tokiomeistro paslaugos
būtų dosniai apmokamos. G. Taro puikiai
vaidinoagentūrosprekybosagentoirsek
retorės vaidmenis, o A. Fridmanas atliko
kuklesnį agentūros laboranto vaidmenį ir
tuo patmetu slapta fotografuodavo. Beje,
Amerikoje ši poraRobertąKapą reklama
vo jau kaip genialų prancūzų reporterį.
Greitai aktyviai kuriama Roberto Kapos
legenda davė laukiamų vaisių. Pasipylė
rimti užsakymai, iš karštų pasaulio taškų
žurnaluose pasirodė RobertoKapos vardu
pasirašyti fotografijos reportažai.“ Todėl
kalbėti apie visapusę fotožurnalisto atsa
komybęyranuolat labai svarbu.

Manau, kad kiekvienas turi veikti tai,
kąmoka, ir atsakomybėsperkėlimasmeni
ninkuiarfotožurnalistuineišsprendžiakaro
ar nelaimės priežasčių bei nepalengvina jų
pasekmių. Kai susiduriama su realia gyvy
bėsirmirtiesakistata,bentmanonuomone,
visuomet ir be jokios abejonės žmo
gusyrasvarbesnisneibetkokianuo
trauka ar kitas kūrinys. Kūrinys gali
paliktinebentprisiminimąapiežmo
gų, bet jo paties, jo esybės nebeliks.
Žuvęs žmogus jau nebesukurs naujų
prisiminimųnei sau,neikitiems.

Parodą„Kaukiųbalius“Fotografijos
muziejujegaliteaplankyti 
iki 2023 m. sau sio 15 d.

 Atkelta iš 2 p.

Jo no Sta se lio as me ni nio ar chy vo nuo tr.
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 „Tik vie nas ki tas tu rė jo ga li my bę pa ma ty ti, kaip šis „gro žis“ bu vo ku ria mas Va ka rų kul tū ro je, 
o pla čio ji vi suo me nė la bai no rė jo dar ne ma ty tų „duo nos ir žai di mų“.“
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Filosofas Jur gis DIE LIAU TAS

Gelmiųšviesa–platipasąmonėsmetafora,kuriindivi
dualiairkolektyvineraiškaskaitytojąnuvedaįatkuriantį
kūryboslauką.Gelmėsrandamoskūrybinėje,artimojeap
linkoje, organinėje erdvės ir laiko apsuptyje, asmeninėje
menamoje atmintyje.

Autorė pati įvardija, kad šios knygos rašymas buvo
būdas įveikti pandeminę situaciją, visai kitaip pristatyti
daugybę kūrybinio požiūrio reikalaujančių klinikinių at
vejų. Į juos jipasižiūriperkultūroskritikosprizmę,kuri
čia iryra ta išplėstinėpoetika,kur liga traktuojamakaip
kultūrinės, socialinėskomunikacijos sutrikimas.

Liga ar neganda žmogų izoliuoja, asmeniškai apribo
ja, atimavisas tiesiogines atsivėrimo formas.Visiminėti
negatyvūs poveikiai turi tam tikrą atsvarą ir autorė ją
regikūryboje.Yrapsichikosgelmėsgelbėjimo,atsivėrimo
sau priemonė. Ji regima per poetinius atsivėrimus, platų
poetinėspraktikos lygmenį. Jisyra iškeliųkomponentų.

Vienasišjų–rašymo,sakymo,kalbėjimolygmuo.Ra
šymo praktiką terapeutė supranta kaip klasikinį poetinį
matmenį –mimezę, kartotę.Kitas lygmuoyra skaitymo,

klausymo. Iš jo gimsta, susikuria reikiamas supratimo
lygmuo. Prasmės, vidinės šviesos kaip resurso, rezervo
lygmenyje vyksta atkūrimas. Prasmė dėl poetinio dėme
singumoarba atrandama, arba surenkama, sukuriama.

Knyga, parašyta lengva esė forma, mus įveda į poeti
nėspraktikospasaulį,kurisįmantrus,imlus,gilus.Poezijos
pasaulis–netikuždarosretorikos,privačiospraktikos,bet
ir daugką atkuriantis, daugkąnaujai atveriantis pasaulis.
Poezijasavopirmineirišplėstineprasmeatveriagelmes.Kai
užpuola,ištinkaneganda,kaidingstaprasmėirviltis,poezi
jaatveria savogelmes,kuriose–gydanti irgyjanti šviesa.

Patiautorėpirmojojeknygosdalyjedalijasireikšmin
gais poetinės praktikos situacijų fragmentais. Antrojoje
dalyje autorė rodo pagalbą sau per poezijos atsivėrimą.
Poetinė terapija, kaip meno terapijos forma, – naujas
reiškinys, reikalaujantis perkelti į gydymo praktiką aibę
humanitarinių žinių, mechaninį psichikos supratimą pa
pildyti kultūros supratimu.

Požiūris į ligąčia–kultūriniosutrikimo,neatitikimo,
komunikacinio pasimetimo atvejis. Pro poetinę prizmę,
poetinįtekstąarsuvokimąmatomažodinėssąveikos,dia
logoplotmė.Jitampaalternatyvųpaieška,onetiesioginių
direktyvų rinkiniu.

Knygasubtiliaiapipavidalinta,dėmesingaiinkrustuota
puikiais Romo Klimavičiaus piešiniais. Ir tai yra sąmo
ningaspasirinkimas.Tie,kuriemspoetinis terapeutėsro
domasmaršrutas nepakankamas, gali vadovautis knygos
piešiniais. Poetinė terapija yra išeities rodymas poetinio
dialogobūdu.Reikiarasti jungtį,prarastusjutiminiusry
šius.Vienasišjųyražodinisryšys.Žodinispažeidžiamu
masgali būti atstatomasperpačiąpoetinękalbą.Vienas

išpirmųjųpoetinėsterapijoskriterijųyrakalbosjausmas,
o tai yra ir poetiniomąstymodalis.

Kitas svarbus kriterijus yra dėmesingumas. Dėmesio
lavinimas,koncentracijairsudarodėmesingumą,atidumą,
atpažinimogalimybes.

Darsvarbesniskriterijuspoetinėjeterapijojeyragam
tojauta,nestaiyrasielosdalis.Savyjeesantipajautaturi
sietis su aplinkos pajauta. Per poetinį žodį savi žodžiai
apsivalo ir išsigrynina.Terapija veikia veidrodžioprinci
pu: išgirsti, suprasti, atspindėti.

Sovietiniammenuijuokostilistikanetiko.Priešąjisvaiz
davo tik kaip nevykėlį bukagalvį, turintį rimtų psichinių
problemų, o saviškį – kaip plieninį nepalaužiamądidvyrį.
KovertasviennaikinantisOlegoKoševojausžvilgsnisfilme
„Jaunojigvardija“(1948)?Žodisbuvoskirtasnaikinti,one
vaizduoti.Herojinėsemocijosėmėslūgtitikpraslinkusge
riemsdviemdešimtmečiamspokaro. Jeigu„Pasakojeapie
berniukąKibaldžiuką“(1964)priešasburžujusdarprimena
žolės smarkiai apsirūkiusį narkomaną, tai „Septyniolikoje
pavasario akimirkų“ (1973) vokiečiams jau leista susigrą
žintifizinį ir intelektualinį žmogiškąjįpavidalą.

Ir vis dėlto laisvės, kokią sau leido lenkai – pasijuokti
netikišpriešo,betirišsavęs,–sovietinėkinematografija
niekada neįgijo. Apie karą buvo pasakojama rūsčiu vei
du. Berniuko Kibaldžiuko stilistiką keitė herojinis – nu
galėtojų–realizmas.Grandiozinėsepopėjos„Išvadavimas“
(1968–1972) režisieriui JurijuiOzerovuiaukščiausiavaldžia
nurodė karo istoriją pasakoti tik nuo persilaužimo 1943

m. ir neminėti pirmų
jų dviejų neherojiškų
metų. Užtat labai tiko
vien mitologinį pagrindą
turintis didžiadvasis Sta
lino atsakas į pasiūlymą
nelaisvėn patekusį feld 
maršalą Paulių iškeisti į
StalinosūnųJakovą:„Feld 
maršalo į kareivį nekei
čiu!“Keistitadanebebuvo
ką, nes Jakovas žuvo dar
1941m. liepos16d.

Žmogus juokėsi nuo
neatmenamų laikų. Juo
kasišskiria jį iškitųgyvųbūtybių,tačiaunekiekvienam
žmoguiyra įkandamasdvasiosbrandą rodantis ironiškas
pasaulio suvokimas. Kaip pastebėjo graikų filosofas Pla
tonas, žmogus mėgsta išpūsti daiktų ir reiškinių svarbą
ir, atitinkamai juos įvardydamas, labai iškreipia pasau
lio vaizdą. Įvardijimui iš padebesių nuleisti į žemę buvo
skirta ironija, kuri iš pradžių apibrėžta ne kaip stilistinė
priemonė, okaippasaulėvokosbruožas– ironijayra su
gebėjimas sokratiškai pasijuokti iš savęs. Aristotelis iro
niją laikė apsimetinėjimu sumažinimo link, o Teofrastas
pridūrė, kad „ironija yra savęs sumenkinimas žodžiais ir
darbais“. Ji puikiai tiko pasijuokti ir iš tikrovės, kuri de
dasi pernelyg rimta ir reikšminga.

Gimstant ironijos idėjai, tikrovė ir žodis žmogaus są
monėjedarsudarėneperskiriamąvienovę.Jeigugriūdavo
žodis,neišvengiamaigriūdavoir tikrovė. Ironija išardėšį
monolitą, supriešino stilistinę ir leksinę žodžio reikšmes
irišryškinokomiškąefektąišneatitikimotarptikrovėsir
jos įvardijimo.Archajiškai sąmonei, tarkime,epokūrėjui
Homerui, tokia intelektuali ekvilibristika dar buvo per
sunki. Tačiau sugrįžti į archajišką būvį, kuriame žodžiui
priskiriamamaginėužkeikimogalia,nesudėtinga.Kai tik
iškylamirtinaspavojus,pavyzdžiui, karometu, žmogaus
psichikalinkstanertiatgalįkolektyvinėspasąmonėsgel
mes ir slėptisužpirmykščiųgynybiniųužtvarų.Žmogus
nustojajuokautiirironizuoti.Jisimagintisnuorealybės,
užkeikdamas ją žodžiu.

Toks pavojus kilo ir Ukrainai, kai ją užpuolė Rusi
ja. Logiška buvo tikėtis, kad ir ukrainiečiai ginsis amžių

patikrintomis psichologinėmis priemonėmis ir berniuko
Kibaldžiuko stilistika, tačiau karas ukrainiečių nenubloš
kėatgal įakmensamžių: liejantisnekaltųžmoniųkraujo
upėms ir skambant kraupioms žinioms apie rusų karių
nusikaltimus, priešo atakasukrainiečiai atremiauž rake
tas galingesniu ginklu – ironija. Ironiškas žmogus neuž
keikia tikrovės – jis ją įveikia. Jis nuplėšia kaukę nuo
tikrovėsirneutralizuojajostragizmą.Taistipriosdvasios
požymis ir brandaus intelekto galia. Ar ne dėl to ukrai
niečiaiprezidentuirišsirinkokomiką,kadjisapnuogintų
giluminęRusijosesmęirduotųjaitikrąjįvardą–Rusijos
istorijąperrašytųkaip tragediją ir gyvulinį farsą?

Tarp karą reflektuojančių ukrainiečių (J.Sokolovos,
D.Tankovičiaus,JurijausDidžiojoirkitų)turbūtnerasi
metokių,kurienenaudotųironiškaisarkastiškosstilisti
kos: konevisi rimtuveidu savopastebėjimusdalijantys
apžvalgininkai (R.Cymbaliuk, I.Jakovina,A.Piontkovs
kis ir kiti) griebiasi ironijos ir sarkazmo, bet niekada
neįkrinta į tą patologiškos neapykantos duobę, kurio
je murkdosi rusų propagandos elitas (V. Solovjovas, 
M. Simonian, O.Skabejeva ir kiti), priešą naikinantys
pirmykštėsneapykantostulžimiirįnirtingaiieškantystų
baisingųžodžių,kuriesukurtų jųgeidžiamą, išvisųeti
niųirmoraliniųrėmųiškrintančiątikrovę.Šisskirtumas
neatsitiktinis. Į jį verta atkreipti dėmesį. Jis rodo, kad
Ukrainos kare susidūrė du skirtingo brandos laipsnio
kultūriniai tipai, ir patvirtina spėjimą, kuris vis garsiau
skamba analitikų lūpose: vyksta ne paprastas karas –
vyksta civilizacijų karas.

POE TI NĖS TE RA PI JOS GA LIA

JūratėSučylaitė,praktikuojantiterapeutė,
psichiatrė,išleidooriginaliąpoetinėsterapijos
knygą„Gelmiųšviesa“(JūratėSučylaitė„Gel
miųšviesa“,HOMOLIBER,2022).

Kinoteatruose1971m.vasarąrodėlenkųfilmą
„KanonieriausDolasonuotykiai“.Kasjįmatė,
ikišiolprisimena,kaipherojusprisistatoesąs
GžegožasBženčyščikievičiusišChžanščyževoš
čycėsar,kasdamastunelįpabėgti,neatsargiai
nuverčiažemėnsargybosbokštąsusargybiniu.
Salėlūžoišjuoko.Pokštailiktųpokštais,jeigu
nevienaišskirtinėaplinkybė–herojusjuos
krečianaciųkoncentracijosstovykloje.Otaijau
ypatingatema.Sovietinisžiūrovasnėnenutuokė,
kadištikrųjųfilmasvadinosi„Kaipašpradėjau
Antrąjįpasaulinįkarą“(1970),tadlenkųkritikai
jįpavadinokomiškakaroistorija.Komiškumo
nestokojoirgarsusiskarinisnuotykinisTVseria
las„Keturitankistaiiršuo“(1966–1970).

 Jū ra tė Su čy lai tė „Gel mių švie sa“, HO MO LI BER, 2022.

 „Ironiškas žmogus neužkeikia tikrovės – jis ją įveikia. Jis nuplėšia kaukę nuo tikrovės ir 
neutralizuoja jos tragizmą.“

Dr. doc. Gin ta ras LAZ DY NAS

JUOKAS CIVILIZACIJŲ KARE

Freepik.com nuotr.
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– Kaip il gai tę sia si Jū sų ir Šiau lių pu čia-
mų jų or kest ro bend ra dar bia vi mas? Kaip at si-
dū rė te di ri gen to po zi ci jo je?

Patspradėjaugrotiorkestresaksofonu,o2010
m.,galiausiaibaigęsmokslusVilniuje, likaunea
bejingasgimtajammiestui–gavęsorkestrodiri
gentopareigasgrįžauįŠiaulius.

– Jus vi sa da ly di ir sak so fo nas. Ko dėl bū-
tent šis inst ru men tas pa trau kė dė me sį? Kas 
pa ska ti no su sak so fo nu su riš ti ir to les nį sa vo 
gy ve ni mą?

Iš tiesųvaikystėjemuzikosmokyklojepradė
jau groti fortepijonu, kadangi mano mama yra
pianistė. Pasimokęs ketveriusmetus, vieno kon
certometupamačiau ir išgirdausaksofoną.Tuo
metpradėjaumokytisjuogrotiirnuotadasušiuo
instrumentunebesiskiriu.

– Ar gro ji mas sak so fo nu, ar di ri ga vi mas 
jums ar čiau šir dies? Gal būt di ri ga vi mas yra 
tik dar bas, o gro ji mas – tai, ką iš ties ga lė tu-
mė te veik ti ne skai čiuo da mas va lan dų?

Abi veiklos neatsiejamos. Kartais diriguo
jant norisi pačiam reikiamai sugroti arba gro
jant – diriguoti visiems kitiems. Ir vienaip, ir
kitaipgalimaatsiskleisti,interpretuotikūrinįir
išreikšti save. Galbūt pačiam grojant tai leng
viaupadaryti,nesdaugiaumetųtuoužsiimu.

– Gro ja te ir so lo, ir su įvai riais ko lek ty vais. 
Kiek šiuo me tu tu ri te su gro ji mu su si ju sių 
veik lų, gy vuo jan čių pro jek tų?

Man yra tekę groti tikrai įvairiose vietose ir
vienam,irsuįvairiaiskolektyvais.Šiuometuturiu
soloprogramąsuŠiauliųpučiamųjųorkestru,lais
valaikiuruošiameprogramąirrepetuojamesune
seniaiįkurtalengvodžiazokvintetogrupe„Open
View“ – grojame žinomus džiazo standartus bei
džiazo kryptimi aranžuotus populiariuosius kū
rinius. Grupės priešakyje turime charizmatišką
vokalistąEvaldąVaikasą.Kelikoncertaibuvofil
muojami,todėlturimemedžiagosvaizdoklipams.
Žinoma, įvairiais kanalais stengiamės paskleisti
žiniąapiesavoveiklą.

Taippatesuparengęsprogramąsupuikiadaini
ninkeAurelijaČižauskaite.Kitamanlabaipatikusi
patirtis–projektassuŠiauliųdramosteatru,kaigro
jauspektaklyje„Geismųtramvajus“,dirbausuakto
riais.Taibuvoprogaatrastisavekitokiojescenoje.

– Stu di ja vo te Lie tu vos mu zi kos ir teat ro 
aka de mi jo je Vil niu je, ta čiau pa si rin ko te dirb ti 
ir kur ti Šiau liuo se. Kas lė mė to kį spren di mą?

Manetraukėgrįžtiįgimtąjįmiestą,passavus
žmones,gatves,norėjaučiakurti irgyventi.Vil

niausšurmulysnesužavėjo,oŠiauliuosemačiauvi
sasgalimybesatrastisavovietąiratsiskleisti.

– Su Šiau lių pu čia mų jų or kest ru da ly vau ja te 
kon kur suo se, gro ja te vi so se svar biau sio se mies-
to šven tė se. Kuo la biau siai di džiuo ja tės iš to, ką 
kar tu su ko lek ty vu pa vy ko pa siek ti?

Džiaugiuosi, kad esame ir galime būti matomi
mieste, koncertuose, bulvare, šventiškose eisenose,
bažnyčiosearnetsportorenginiuose.Taippatdžiau
giuosi bendradarbiavimu su kitųmiestų pučiamųjų
orkestraisirjųkvietimaisįsavomiestošventes,or
kestrųčempionatus,festivalius.

Tačiau didžiausiu kolektyvo pasiekimu laikau
orkestronariųvieningumą,draugiškumą,norąbūti
bendruomeniškiems.Manau,visieidamiįdarbąjau
čiamėskaipradęantruosiusnamus.

– Ko lek ty vas pa jė gus iš lai ky ti aukš tą pro fe-
sio na lu mo ly gį, tad yra ne ma žai po ten cia lo daug 
nu veik ti. Gal tu ri te am bi cin gų pla nų atei čiai?

Dirbdami su gerbiamu maestro S. Vaičiulioniu,
visada turime ambicingų planų, siekių, norime or
kestrąvispakylėti laipteliuaukščiau, atrasti tai,ko
darneatradome,išbandyti,koneišbandėme.

– Žvelgdamas į jau ni mą Šiau liuo se, ar ma to te 
ryš kių ta len tų, ku rie atei ty je ga lė tų pa keis ti nuei-
nan čių mu zi kų kar tą?

Beabejo,visadaatsirasgalinčiųjųpakeistinuei
nančią kartą.Mieste yra gabiųmuzikantų, bendra
darbiaujančių su kai kuriais orkestrais. Tiesa, kai
kuriosepučiamųjų instrumentųpozicijose jaučiame
stygiųirtaineramina.Visdėltotikiuosi,kadinten
syvusorkestrodalyvavimasviešuoserenginiuose ir
matomumas įvairiose atvirose erdvėse skatins jau
nimą domėtis instrumentinemuzika, o kai kuriuos
įkvėpsirpačiusmokytismuzikos.

– Ko no rė tu mė te pa lin kė ti jau nam sak so fo nu 
pra de dan čiam gro ti žmo gui?

Betkokspasirinktaskeliasyranelengvas,betlin
kėčiaupasirinkusnesiblaškyti,užsispirtiirsiektisa
votikslų,bendradarbiauti,bendrautiirdomėtissavo
sritimi,naujovėmis.

Šis po kal bis yra in ter viu cik lo „Šiau liuo se gi
mu si mu zi ka“ da lis. Jo me tu kal bi na mi pen ki 
Šiau liuo se gy ve nan tys ir ku rian tys mu zi kos pro
fesionalai, kurie patys kuria ir atliekamuziką,
išugdėnevienąkartąmuzikų,garsinančiųmies
tovardąvisoješalyjeiružjosribų.Šiųpokalbių
tikslas–atsuktiramposšviesasįišskirtiniusirbe
galotalentingusŠiauliųmuzikusirpristatytijuos
platesneiauditorijai.

Už pa ra mą ren giant šį po kal bių cik lą  
dė ko ju Šiau lių mies to sa vi val dy bei.

ŠaliagerbiamomaestroSigitoVaičiulionioŠiau
liųpučiamųjųorkestrokoncertuosemiestiečiai
galipastebėtikolektyvuidiriguojantįGedimi
nąBrūzgą.Jismielaipatsgrojasaksofonuir

prisipažįsta,kadjamdirigavimasirgrojimasyraneat
siejami.Daugiauapiesavomuzikinęveikląirryšįsu
gimtuojumiestupapasakojopatsG.Brūzga.
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SAK SO FO NAS AR 
DI RI GEN TO 

BA TU TA? 
ABU!

Tomo Laugalio nuotraukos.

Paroda neįprasta ne tik dėl to, kad švenčiamas jos
uždarymas, bet ir dėl performanso, kuriuo tai padaryta.
Gruodžio12d. įvykęsuždarymaspaminėtasparodosau
toriųmokiniamsišnešanteksponatuspovieną,skambant
austrųkompozitoriaus JozefoHaidno 45ajai simfonijai.

Šis muzikinis kūrinys turi ir kitą pavadinimą – „At
sisveikinimosimfonija“:XVIIIa.jisukurtairatliktakaip
užuominamecenatui,jogorkestruilaikasišatostogųgrįž
tiįVienąpassavožmonas.Simfonijospaskutinėjedalyje
visimuzikantai povienąužpučia savo žvakes ir išeina.

„Kad niekada ta energija neišsektų ir kad visi
vienaskitąpalaikytume!“–parodosuždaryme lin
kėjoŠiauliųdailėsmokyklospavaduotojaugdymui
GedutėGrigaliūnaitė.

„Meslabaidžiaugiamėsgimusiubendradarbiavi
mu.Manau,kadšisbendradarbiavimasbusnepir
masirnepaskutinis.Žinokit,kadjūsųmokykla,jū
sųmokiniaiirjūspatysesatvisadašiosepatalpose
laukiami“, – „Polifonijos“ vardu kalbėjo kultūrinių

veiklų organizatorė ir administratorė
GertrūdaGulbinaitė.

„Labai noriu nuoširdžiai padėko
ti pirmiausia šių patalpų valdytojams,
kad turi tokią puikią erdvę meno kū
riniams ir susitikimams. Jaučiant bend
rystę tarpmokyklų, biudžetinių įstaigų
ir kūrėjų, labai džiaugiamės, kad tokia
erdvė yra, nes jos labai greitai sunyks
ta.Puoselėkit,saugokit!Ištikrųjųnoriu
nuoširdžiaipadėkotiirautoriams“,–sa
kėŠiauliųmiestosavivaldybėsKultūros
skyriausvedėjaDainaKinčinaitienė.

Susirinkusiesiemsdėkojovienaišpa
rodos autorių Irena Šliuželienė. Ji teigė,
kadtirpstantislaikasypačjaučiamaska
lėdiniulaikotarpiu:„Ištiesųpatididžiau
siadovanayramūsųlaikas,kurįskyrėme
vienaskitam.Irtastirpstantislaikas–Adventolaikotarpis:
mesateinamįKalėdas.Laikastirpstairmespatysnegalim
atsistebėti:atrodo,kątikbuvoirvėlišnaujo.Tadabandom
pasimatuoti, pasisverti, kartais pažiūrim į pasą, tiesa, bet
širdis tai spurda!Norisivisų šitųgražiųdalykų.“

Autorė pasakojo, kad visi eksponuoti darbai yra su
kurtivasarą.Jiprisipažino,kadabusuViliumidabaryra
šiek tiek nutolę ir tik stebi šalia dirbančius akvarelės
meistrus–patys lipdošamotoskulptūras. „Tadaneištvė
ręgrįžtamirpatyliukaisišambicijosvistiekbandomlieti,
daryti,pasidžiaugtivandeniuirspalvomis,kuriasbandom
kažkiek suvaldyti ir kažkąpamatyti“, –priduria Irena.

Autorė itin džiaugėsi „Polifonijos“ erdve: „Jau turbūt
daugelis matė mūsų darbus Kaune, bet kita erdvė, kita
aplinka–tokiakamerinė,jauki–duodasavospalvą,savo
džiugesį. Buvo įdomu ir patiems pasižiūrėti, kaip darbai
atrodo kamerinėje aplinkoje ir kaip
mesderamevieni šalia kitų.“

I.Šliuželienėbaigdamapabrėžė,kad
kiekvienas turėtų subjektyviai priimti
tai,kąmato,irjeigutaijamkažkąduo
da, įkvepia, suteikiadžiugesioarmoty
vacijos,„taiturbūtiryrapatsdidžiausias
parodosderlius,kuriogalimetikėtis.“

Nuolapkričio28ikigruodžio12d. 
„Polifonijos“mažojojesalėje
buvoeksponuojamaŠiaulių
dailėsmokyklosmokytojųGita

nosKaltanienės,IrenosŠliuželienėsir
ViliausŠliuželioakvarelėstapybosdarbų
paroda„Tirpstantislaikas“.

 Netikėtai. Už da ry mas pa mi nė tas pa ro dos au to rių mo ki niams iš ne šant eks po
na tus po vie ną, skam bant aust rų kom po zi to riaus Jo ze fo Haid no 45ajai sim fo ni jai.
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Aud ro nio Rut kaus ko nuotr.

TomoLaugalionuotr.

SU „TIRPS TAN ČIU LAI KU“ AT SI SVEI KIN TA GRO JANT SIM FO NI JAI

Vaizdoįrašąrasite 
Etaplius.ltportale:
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Senosios liaudies skulptūros rinkinyje
saugomi1200tradicinėsliaudiesskulptūros
irmažosios architektūros eksponatų,kurių
didžioji dalis buvo surinkta tarpukaryje
per ekspedicijas Šiaulių, Kelmės, Pakruojo,
Joniškio, Raseinių, Mažeikių, Skuodo rajo
nuoseirkitosevietovėse.Tainetikgausus,
betirlabaivertingasXVIII–XXa.rinkinys,
kuriame dominuoja nukryžiuotojo, pietos,
Švč. Mergelės Marijos, šv. Jono Nepomu
ko,rūpintojėlioirkitisiužetai.Ekspozicijo
jeišvysimedievdirbioGaudentoRimdeikio
(1871–1945), gyvenusioGruzdžių valsčiaus
Norvaišių kaime, darbus – 14 pietų ir 13
kitų siužetų skulptūrų,AugustinoPatockio
(1852–1945), savo kūriniais garsėjusio Tel
šių,Luokės,Užvenčioirkitoseapylinkėse,– 
tris pietas, šv. Agotą, Mariją Maloningąją,
VincelioMockaus,VincoMalioriaus, Juozo
Daukinto ir kitų autorių, kūrusių tarpuka
rioLietuvoje,darbus.

Rinkinyje išsiskiria savamokslio
skulptoriaus kunigo Antano Rimavičiaus 
(1865–1933)kūriniųkolekcija.Jokūryba– 
savita ir originali XIX a. pab.–XX a. pr.
lietuvių ir latvių liaudies kultūros atšaka.
Muziejujesaugomi133A.Rimavičiauskū
riniai.Tai–pietos,nukryžiuotieji,Kristaus
statulėlės,Madonasukūdikiu,DievoMoti
na,šv.Kazimieras,šv.JuozapasirKryžiaus
kelio stotys.

Tapybos rinkinyje saugoma apie šim
tą XVIII a.–XX a. pr. senosios sakralinės
liaudies tapybos kūrinių, kuriuos tapė sa
vamoksliai ir šiek tiek pasimokęmėgėjai.
Populiariausi Jėzaus ir Marijos siužetai.
Paveiksluose šventieji nutapyti tiksliai,
kaip reikalauja ikonografinis kanonas, su
atitinkamais atributais, kartais nusižen

giant tik kolorito reikalavimams.
Tapyta aliejiniais, klijiniais, tempe
ros dažais ant lentos, skardos, dro
bėsarpopieriaus,paveikslaikabinti
namuose, klėtyse, dėti į koplytėles,
koplytstulpius, stogastulpius, jais
puošti bažnyčių altoriai. Beveik vi
sos išlikusios senosios lietuvių liau
dies tapybos autorystė nežinoma,

nes nurodyti autoriaus pavardę nebuvo
įprasta.

Atvirų saugyklų ekspozicijoje dėmesį
patrauksirXIX–XXa.senojiirprofesiona
liojikeramikabeiXX–XXIa. tautodailė– 
nuopuodų,dubenų,vazųikinedegtomo
lioskulptūrėlių,švilpukų.Itinunikalieks
ponuojamaąsočiųkolekcija.

Lankytojai išvysgausiaiornamentuotas
prieverpstes, rankšluostines, tekstilėsdirbi
nius.Tautiniaisijonai,marškiniai,liemenės,
juostos, kaklaraiščiai, pirštinės, šiaudinės
skrybėlėsirkitosaprangosdetalėsliudijatų
laikųmoterųnagingumąbeikūrybingumą.
Išskirtiniaišiosgrupėseksponatai–rašyto
josŠatrijosRaganos tautiniskostiumasbei
muziejaus įkūrėjoPeliksoBugailiškioryšė
taskaklaraištis.Čiapatirdidesnėsapimties
eksponatai–nuokraičioskryniųikispintų,
indaujų,kėdžių.OkurdargausiosUžgavė
niųkaukių,margučiųkolekcijos.

PirmuosiusŠiaulių„Aušros“muziejaus
rinkiniussudarėsteigėjųirkitųŠiauliųin
teligentų suaukotos asmeninės kolekcijos
(1923–1928m.).Plečiantismuziejausveik
lai,pradėtosrengtiekspedicijos,perkurias
buvosurinktadaugetnografiniųartefaktų
ir kitosmedžiagos, kuri vėliau tapo etno 
grafiniu archyvu, neįkainojamu etnologi
jos,istorijosirkitųmokslųstudijųšaltiniu.

Didžioji dalis eksponatų iki šiol bu
vo saugomi uždarose „Aušros“ muziejaus
saugyklose ir plačiajai visuomenei buvo
pasiekiami tik skaitmeniniupavidaluarba
trumpalaikėse parodose. Baigus istorinio
muziejaus pastato rekonstrukciją, sukurta
moderni atvirų saugyklų ekspozicija, lei
džianti išvysti nuopatmuziejaus įkūrimo
1923m. iki šių dienų sukauptus ekspona
tus, iliustruojančius „Aušros“muziejaus ir
mūsųkrašto istoriją.

Šiaulių „Aušros“muziejus, rekonstruo
damas pastatą, išsikėlė tikslą įrengti mo
derniasistorijosirarcheologijosekspozici
jas,paremtasgausiaismuziejausrinkiniais,
ir edukacines zonas, leisiančias praplėsti
ekspozicijas kontekstinėmis veiklomis bei
giliaupajaustiatitinkamąistorinįlaikotar

pį. Nenuostabu, kad, vos atidariusmuzie
jų,jamegausiailankosimoksleiviųgrupės.
Čia jų laukiaamatųmokyklos, tarpukario
pradžios mokyklos klasės, archeologi
nių edukacijų erdvės. Lankytojus kviečia
ir moderni parodųrenginių salė, kurioje
vyksta įvairimuziejinėveikla.

Į šį pastatą, 1932 m. pastatytą pagal
šiauliečio architekto Vlado Bitės projektą
mokyklosreikmėms,Šiaulių„Aušros“mu
ziejusįsikėlė1933m.Įrengtaantrojimuzie
jausekspozicija,vykoturiningamuziejinė
veikla. 1944 m. pastatas smarkiai nuken
tėjo, po karo buvo suremontuotas, jame
veikėmokykla.Muziejuipastatasgrąžintas
1966 m. Muziejinė veikla jame nebenut
rūko, buvo įrengtos archeologijos, etnog
rafijos ir istorijos ekspozicijos, vėliau – 

edukacinės erdvės, eksponuotos parodos.
Iki šiol muziejus buvo žinomas Šiaulių
„Aušros“muziejaus Edukacijos centro pa
vadinimu, baigus rekonstrukciją 2022 m.
pavasarį, jis atvėrė duris kaip Šiaulių is
torijosmuziejus.

Projektas „Šiaulių „Aušros“ muziejaus
Edukacijos centro pastato rekonstrukcija“
finansuotas iš Europos SąjungosRegioninės
plėtros fondų ir Lietuvos Respublikos vals
tybės biudžeto.www.esinvesticijos.lt

PriešdidžiąsiasmetųšventesŠiauliųistorijosmuziejus
(Aušrosal.47)atidarėatvirųsaugyklųekspoziciją–itin
turtingus„Aušros“muziejausrinkinius.Tarpjų–patys
reikšmingiausietnografijosbeidailėsskyriųeksponatai,

muziejausauksofondas:senosiosliaudiesskulptūros,keramikos,
liaudiestapybosdarbai,geležinėskryžiųviršūnės,namųapyvokos
beibuitiesdaiktai,tekstilėirkita.

ŠIAU LIŲ IS TO RI JOS MU ZIE JU JE ATI DA RY TA 
AT VI RŲ SAU GYK LŲ EKS PO ZI CI JA

Šiaulių istorijos muziejaus nuotraukos.
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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.

LeidžiaVšĮ„Šiauliaiplius“kartąpermėnesį– 
paskutinįkiekvienomėnesiopenktadienį.
9000egz.

Leidinysplatinamaskartusu 
savaitraščiu„Etaplius“.
Leidinįgalimarastipartneriųįstaigose.

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

Rėmėjai:

Partneriai:

Beveik pusę lapkričio Lietuvos dailininkų
sąjungosgalerijojeS_INŠiauliuoseviešėjojau
nosios kartos menininkės piešinių ir tapybos
paroda, o iškalbingos herojų akys iš paveikslų
klausiamai smigdavo į lankytojus.

Susitikimassuautore
Su parodos autore Martyna kalbamės,

kol gausus būrys jos kolegų iš Jonavos
viešosios bibliotekos apžiūrinėja paveiks
lus, vienur atpažįsta pačios autorės veidą,
kitur spėlioja,kol išsiaiškina,kad taipus
seserė.Išpirmožvilgsniotaispalvingipa
veiksliukai, kokius paišo paauglės: saldus
veidelis, didžiulės rytietiškos akys, graži
suknytė su nėrinukais… Pastabesnės mo

terys aikčioja, koks išraiškingas judesys, kaip
fotografiškaitiksliaiplaikstosispalvos,šešėliai,
faktūros. Įsižiūrėjus atidžiau, stebina preciziš
kas piešinys. Nepaprastai kruopštus darbas,
romantiškadvasia.Dailininkėgreitakalbežeria
atsakymus–vos spėji gaudytimintis.

– Jū sų pa veiks luo se – ža vių mer gi nų po rtre-
tai, mo te riš ku mas ir vi di nė jė ga. Ro dos, mo de-
lis tuoj at gis, iš si verš iš rė mų. Jau nys tės kul tas?

– Portretais siekiu atskleisti jauno žmogaus
požiūrįįpasaulį.Manlabaipatinkapieštiportre
tus ir vaizduojami personažai daug kuo siejasi
sumanimipačia.Esupiešusivyrų,betnukišau,
galdarsugrįšiu.Manoherojėstokios,kokiabu
vauarnorėčiaubūtiaš.Stengiuosirastipriemo
nes,kuriospadėtųišreikštimoteriškumo,grožio,
dvasingumo ir žmogiškumosupratimą.

Tapydama žvelgiu į savo pačios jausmus,
patirtis. Man svarbu atskleisti išgyvenimus,
pojūčius, savastį: kokia esu šiame gyvenimo
etape ir kodėl, ko pasiekiau, ko nepasiekiau,
kokia esu dabar. Kartais ne tik tapau – savo
išgyvenimusmėgstuužrašyti.Pamąstymusesu
sudėjusi į knygelę.

– Kny ge lė je jūs la bai griež ta sau, sa vi- 
k ri tiš ka. Tuo pa čiu tar si at ve ria te, kaip sun-
ku pa sau ly je pri si tai ky ti paaug liui, kaip 
jaut riai iš gy ve na ma kiek vie na smulk me na.

– Nuo vaikystės save analizuoju. Esu apra
šiusi keletą įsiminusių dalykų, pavyzdžiui, ne
sėkmingąkonkursą,pokurioėmiaulygintisave
sukitomismergaitėmis,tapautyli,užsisklendusi,
baili, o jeiguman kas nors pasisekdavo,many
davau, kad tikriausiai nebuvo iš ko rinktis. Jau
nimas skaudžiai išgyvenaneteisybę ir nesėkmę,
ilgaisavegraužiaužklaidasirdarlabiauklysta.
Dėl to irmanau,kad jaunambūtinelengva.

Yra tokia teorija, kad žmogaus gyvenimą
galima suskirstyti į etapus. Kiekviename eta

pe įgyjami gebėjimai, kuriuos pasitelkdamas
žmogus turi pateisinti aplinkos jam iškeltus
socialinius lūkesčius. Jeigu žioplinėsi ir neį
gysi tam tikro gebėjimo, neišpildysi pateiktų
lūkesčių, kitas etapas,natūralu, eisis sunkiau.
Čia visai kaip kompiuterinis žaidimas: jei su
simoveiankstesniamelygyje,varguarlengvai
pereisi vėlesnį.

Žaviuosi žmogumi, kuris atsidūrė ribinėje
situacijoje. Iš sudėtingų etapų stengiuosi pasi
mokyti, išanalizuoti padarytasklaidas ir judėti
toliau. Žinoma, tai skamba paprasčiau, negu
yra realybėje, tačiau viskas ateina su patirtimi
ir laiku. Laimei, pozityvo imadaugėti.

AR SUN KU BŪ TI JAU NAM? MAR TY NOS JAN PA VEIKS LŲ  
HE RO JĖS IEŠ KO AT SA KY MŲ

Manokūryboslaukas–žmogauspatirčiųįvairovė,–sakojonavie
tėmenininkėMartynaJan.–Galbūttieišgyvenimai,kurieyramano
viduje,labiausiaiįkvepiakeltiklausimus.Daugeliuiatrodo,kadjaunys

tė–ganėtinailengvaslaikotarpis.Betargalibūtilengva,kaikiekvienądienątavęs
tykonaujiiššūkiai,pamokos,pokyčiaiirkitidarnematytidalykai?Ojeigujienevisai
teigiami?Kaipišgyventijaunystęnuolatinėjeeuforijoje,jeiviskąpatiripirmąkartą?“

 Mar ty na Jan pa ro do je „Ar leng va bū ti jau nam?“.

Mar ty nos Jan as me ni nio ar chy vo nuo trau kos
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 Pa ro dos me no erd vė je S_IN eks po na tai.
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