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Austėja Mikuckytė

Sukurti kurti
spalva – tai ne pasidavimą simbolizuojanti vėliava,
o taikos balandžio plunksna. Plunksna, skirta įsirašyti patirtį į protus ir sielas, o galbūt savo vardą į
meno istoriją.
Jungtinės parodos kuratorė Kristina Kurilionok
tapo emocijomis. Merginos teptukas vidinius personažų išgyvenimus ištraukia į dienos šviesą. Drobės
Anna sėdintis subjektas individualizuotas, tačiau
drauge yra ir universalus apatijos įprasmintojas.
Detalizuota kompozicija grubiais potėpiais kuria
psichologinę įtampą. Statiškas siužetas pagyvintas
dinamiškomis linijomis ir Annos žvilgsniu, už kurio

Kristina Kurilionok. Anna sėdinti. Drobė, aliejus; 110x109,5 cm, 2013

Šis straipsnis prasidėjo nuo balto lapo. Kaip ir
kiekvienas, kaip ir kiekviena kūryba. Dar įsčiose
įteiktas biografijos lapas riedant gyvenimo ratui
bus išmargintas prisiminimais. Mes sukurti kurti.
Dailininko rankos tuščią lapą užpildo formomis ir
idėjomis. Sirpdamas paveikslas brandina ir jo kūrėją. Balta spalva atspindi šviesą. Baltas lapas tarnauja
kaip veidrodis ir atspindi neutralios spalvos naikintojo tapatybę.
Vilniaus dailės galerijoje Arka susibūrė tuzinas
devyniasdešimtųjų kartos menininkų. Baltų savo
minčių tyrumu laisvos Tėvynės palikuonių. Balta
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Aurimas Eidukaitis. Sustingęs mąstymas apie
architektūrinį stabilumą. Drobė, aliejus;
110x160 cm, 2012
Andrius Gailiūnas. Susitiko dvejos akys, akys šunio
ir plaštakės. Drobė, aliejus, 130x120 cm, 2013
Lina Itagaki. Tibeto mirusiųjų knyga. Flomasteriai,
promarkeriai, rapidografas, 25x31,5 cm, 2013
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dūzgia minčių avilys. Suglebusi personažo povyza
abejingumu atremia į jauną kūną besikėsinančios
kasdienių rūpesčių palaistyk-mane palmės rankas.
K. Kurilionok darbas Šventė (žr. p. 44) primena
groteskišką šokį ant gyvenimo griuvėsių. Dūmais
aprūkusioje pirkioje vidury aslos tyso šuo, o jį supa
alkoholio pakoreguoti veidai. Ore plūduriuojantis
balionėlis ir nuo lubų spyruokliuojančios girliandos stengiasi nelaimingoms sieloms įrodyti, jog
vyksta šventė ir nuotaika turi būti pakili. Atmosfera klampi ir purvina.
Diptike Mūsų kaime viskas po senovei (žr. p. 43)
šėlsta ledinių jausmų pūga. Susiglaudusios merginos tarytum išlipusios iš paveikslo ir siejamos su
likusia pasakojimo dalimi tik emociniu lygmeniu.
Rankose laikydamos juodą katiną varžo jo judesius ir prietaringai saugosi nuo nelaimės ar minčių
apie pavojaus galimybę. Už paveikslo rėmo taip
pat sklando tragedijos nuojauta. Pakumpęs senelis
miško fone tempia rogutes lyg laukdamas anūkų
verdikto. Fone šmėsčioja sniego verpetuose neį-

žiūrimi siluetai. Artimųjų vaiduokliai iš praeities,
pirmojo pasimatymo po pušimi fragmentai.
K. Kurilionok yra akistatos su realybe organizatorė, užčiuopianti tendencijas ir jas stingdanti į
simbolius. Simboliais drąsiai žongliruoja ir kitas
parodos dalyvis Aurimas Eidukaitis. Modifikuodamas proporcijas ir dirgindamas kolektyvinę atmintį, dailininkas pakylėja savo darbus iki siurrealybės.
Kultūrinis paveldas pasitelkiamas novatoriškoms
amžinųjų klausimų traktuotėms.
Paveiksle Sustingęs mąstymas apie architektūrinį
stabilumą medinis manekenas mėgdžioja Rodeno
mąstytojo pozą. Filosofijos ikona tapusi skulptūra ir
nesenstanti akademinio piešimo ugdymo priemonė
kontempliuoja apie klasicistinus mūrus. Tai – tarpdisciplininė meno šakų komunikacija tik vizualinei
kūrybai būdinga esperanto kalba. Menai konkuruoja ir bendradarbiauja, siekia sustabdyti dabartį ir
kalbėti ateičiai. Pastatai personifikuojami ir Simfoniniame architektūros išskaidyme (šį ir kitus paveikslus
žr. p. 39–40). Šaldytuvas konservuoja architektūrą
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Algimantas Černiauskas.
Saulėtekis. Vasaros jau
beveik baigėsi. Drobė,
aliejus, statybiniai dažai,
250x600 cm, 2012
Indrė Ercmonaitė. Dažų
potvynis. Drobė, aliejus,
20x30 cm, 2013

4

Dailė
kaip paveldą, tačiau auksinė triumfo arka čia įgyja
kinetinių savybių ir pažyra potėpių konfeti. Dailininkas lyg dirigentas vadovauja spalvų chorui ir kuria architektūrinį ansamblį.
Autorius restauraciją priskiria kūrybos kategorijai. Pietų pertrauka prieš pakeičiant istoriją.
Restauratoriaus išpažintis – drobė, reikalaujanti pasvarstymo, ar po paveikslo atkūrimo nepakinta jo
autorystė. Ar naujos pėdos pramintame take neanuliuoja senųjų. Priešpaskutinėje vakarienėje taip
pat dominuoja meno dilemos. Dažais pagardinta
duonos riekė nurodo į trafaretinę frazę: „... sotus
nebūsi.“ Stereotipas apie neįmanomą misiją išgyventi iš kūrybos paveiksle perteikiamas religine sintakse. Penkių profesijų atstovai desperatiškai bando
prasimaitinti iš idėjos. Dailininkas mala vizijos faršą
ant paletės ir ruošiasi pamaitinti badaujančią sielą.
Andriaus Gailiūno kūryboje skleidžiasi optinio
meno užuomazgos. Batikos techniką atkartojantis
Susitiko dvejos akys, akys šunio ir plaštakės paveikslas

Joana Kairienė. Nebaigta kelionė. Medžio raižinys, drobė,
aliejus, 98x200 cm, 2013

Jonas Aničas. Ekvilibriumas. Instaliacijos fragmentas, 2013
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Petras Lincevičius. Taburetė.
Drobė, aliejus, 150x139 cm,
2013

surenčia žiūrovo vaizduotei žaidimų aikštelę. Atspirties tašku įvardintas stilizuotas drugelis po mirktelėjimo susirango į riebų katiną, tiesiantį pūkuotas
voriškas kojas ir išsilydantį į saulėlydį, atkartojamą
lygiame lyg stiklas vandens paviršiuje. Debesų meno
principu paremtas ir Bitės šauksmas. Šuns snukutis
apvirsta aukštyn kojomis į kukuojančią gegutę. Šikšnosparnio sparnai pragysta mirštančiomis gulbėmis.
Varlė akyje – labiau konkretizuota optinių apgaulių giminaitė. Tuneliu žingsniuojanti varlė keliauninkė, užslaptinta pikseliniais šuorais, išnyra
iš akies obuolio ir ruošiasi gličiam šuoliui. Rodos,
atsitiktiniai potėpiai, brėžia tik būdingiausius ir
būtiniausius identifikacijai bruožus. Drobėje Pirmam ir paskutiniam kosmonautui 2 vėl matome
šuns leitmotyvą. Trijų dimensijų efektą kuriantis
baltas kailio ruožas pasirodo esąs upeliu tekantis
galbūt Gagarino, o galbūt tiesiog svajoti linkusio
piliečio kaklaraištis. A. Gailiūnas kuria suaugusių
vaikų pasakų pasaulį.
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Lina Itakagi flomasteriais ir markeriais piešia
kasdienybės komiksus, viešąjį dienoraštį. Merginos
taikiniais tampa žiniasklaidoje skelbiami diletantiški sociologiniai tyrimai, iliustruojami, pacituojami
ir datuojami valandų tikslumu. Šaržuojamas raitelis be galvos, pašiepiami biologijos vadovėlių paveikslėlių standartai, ieškoma žodžių žaismo. Daug
dėmesio skiriama grafikai būdingiems raštams ir
sluoksniavimui nepaklusniais tonavimui kanceliariniais reikmenimis. Naivumas išgaunamas vaikiškais
akcentais: primityvistinių formų tulpe, perspektyvos nepripažįstančia mašinyte, punktyru vaizduojamu šviesos srautu. Keliuose darbuose pagrindinį
vaidmenį atlieka regos pojūtis. Akį praveria devyniapirštė ranka, akimi matuojamas auros laukas,
akis po vandeniu atmerkia sala apsimetanti būtybė.
Šalia veržlaus nespalvoto estetinio pasigėrėjimo suskamba ciniška tuštybės pašaipa: alergija
klišėms, pompastiškoms žmogaus interjero ir eksterjero dekoracijoms. Tarsi vartant paciento kor-
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telę išsidėsto raudonas apvalus galvos skausmas,
ūminė kulno graužatis ir sąžinės šliužų verpetai.
Paveikslų serija Tibeto mirusiųjų knyga – aliuzija
į Jurgos Ivanauskaitės darbų ciklą tokiu pat pavadinimu. Kaip ir J. Ivanauskaitė, dailininkė L. Itakagi kuria antiestetinį grožį.
Algimantui Černiauskui tapyba yra meditacija, jo žodžiais, „teorinių šiukšlių atsikratymas“.
Autoriaus abstrakcijos niūrios ir kupinos vyriško
racionalumo. Paveikslų pavadinimai konstatuoja
diagnozes. Pro nepralaužiamos sienos plyšius veržiasi ir varva saulėtų dienų archyvai, bet aklinai
juodos horizontalės pranašauja Saulėtekis. Vasaros
jau baigėsi. Dervos juodumo ir klampumo ilgesyje suskamba ir geltona languota optimizmo gaida
Saulėtekis. Tikiuosi sutikti ten tave.
Indrei Ercmonaitei tapyba yra kasdienis ritualas, netampantis monotonija. Kūryba duetu su
pasąmone diktuoja savo eigą, vaikšto proto periferijomis. Moteriai dažas yra sakralus autonomiškas darinys, karaliaujantis paraleliniame pasaulyje. Paveiksle Ponas dažas neapčiuopiamas padaras
stengiasi ištrūkti iš drobės kalėjimo. Lyg į žemę
lekiančios kometos liepsnoja delnų atspaudai,
spingsi lazerinės akys. Iškarpos iš žmonijos žurnalo
(dangaus lopinėlis, laiškas, pasiirstymas) dar labiau
vilioja beformį anonimą įžengti į uždraustąją teritoriją. Dažų potvynis ištrykšta arbūziniu deriniu.
Siluetai apžiūrinėja nuostolius ir stengiasi prisitaikyti prie pakitusių sąlygų. Raudona spalva čia
nesisieja su krauju ar pavojaus signalu. Rėksmingos
spalvos šaukia apie neišvengiamus pokyčius, evoliucijos ir revoliucijos draugystę.
Tu jų nepažįsti teigia I. Ercmonaitė ir rakursu iš
viršaus išrikiuoja stoviniuojančio jaunimo pulkelį.
Balto garo dengiamos figūros išnyra pravalyto stiklo
ruoželiuose. Šalti atspalviai įpučia sovietinio gaivalo.
Užkrečiama laukimo būsena palieka nežinioje. Ateivis
ir praeiviai pasteliniame fone ant didinamojo stiklo
pažeria neatpažintų skraidančių objektų. JIE – tai popindustrijos atstovai, susivieniję koliažui. Žvaigždžių
karų personažai natomis atakuoja KISS‘ų lūpdažių
spirales, lokių trofėjai įsuka batų malūną, žvilgsnių
trajektorijos kryžiuojasi į voratinklio mezginį.
Jonas Aničas savo instaliacijose kombinuoja
gamtos ir žmogaus kūrybos produktus. Objektai

praranda praktines funkcijas ir tampa daugialypėmis metaforomis. Išbaigti savarankiški eksponatai
priešinasi vizualinei sąjungai. Manipuliuojama
žiūrovo refleksu suteikti padrikam pasakojimui
subjektyvaus nuoseklumo. Mirksinčios bamperio
akys nukelia į magistralę, styranti šaka atveria miško peizažą, stirnos iškamša spokso į pūvančią kaukolę. Girios tankmėje priimami lemtingi sprendimai. Kryžkelė: šachas ar matas.
Joana Kairienė nuo kasdienybės tėkmėje paskęstančių objektų nupučia nuobodulio šleifą.
Sodrios spalvos įvynioja rakandus į dovanų popierių ir įgrisusi aplinka tampa staigmena. Medžio raižiniai kaip kelmo rievės tiksi laiko ratilus.
Petro Lincevičiaus darbai kupini nostalgijos. Sovietiniai artefaktai tyrinėjami ir kopijuojami, neišdarkant jų autentiškumo. Autorius šnekina nebylų
palikimą, ilgisi nepatirtos praeities. Ryšio su gamta
mohikanas įspėja apie skaitmeninę apokalipsę.
Simonas Nekrošius egzistencialistiškai svarsto
apie būties ir buities beprasmybę. Kaktuso vazonėlyje pūpso šilkverpio kokonas ir hamletiškai teškia retorinį klausimą: Išnykti/išlikti. Aprūdiję ausų
krapštukai – Nebaigta apsivalymo nuo neigiamų
emocijų procedūra. Neišdrįsusiems lėkti su vėju
įteikiama paguodos puokštė. Ir aš norėčiau jums kai
ką pasakyti... – ritinys informacijos apgromuliuojamas spengiančioje tyloje ir išspjaunama drėgna interpretacinė masė. Nepasitenkinimas aptemdo akis.
Mykolas Sauka mąsto skulptūromis. Molio formavimas įteisina transcendenciją anapus daiktiško
medžiagiškumo. Asmenybės monumentai – užuominos apie neaprėpiamas vidinio ,,aš“ platybes. Iš
Basanavičiaus lūpų srūva išmintis.
Andrėja Šaltytė imituoja dokumentinę sovietinio eismo dvasią. Žigulių dalių inkrustavimas,
propagandinio straipsnio apie lenktynes subtitravimas, remonto laukianti ilgaamžė transporto priemonė pasodina prie laiko mašinos vairo.
Po žodžių ir prasmių, formų ir spalvų parado
vėl sušiugžda baltas lapas ir reikalauja būti užpildomas. Dar netartomis raidžių virtinėmis, dar nematytais vaizdiniais. Kiekviena pabaiga pašaukia
naują pradžią.
P. S. Dailininkų darbų ir pamąstymų rasite
p. 38–44.
7

Apie tekstus

Rasa Milerytė

Nemiegantis Rimvydo Stankevičiaus
lyrinis subjektas
1996-aisiais metais buvo išleista pirmoji poeto
ir eseisto Rimvydo Stankevičiaus poezijos knyga,
kurioje vienas ryškiausių motyvų – miegas. Šis
motyvas nusitęsia iki naujausios autoriaus knygos,
papildant jį naujais įvaizdžiais. Kalbėjimas apie
miegą apima ir kalbėjimą apie sapnus bei nemigą,
siejasi su savižudybės bei mirties temomis, užkabina paniškos baimės, psichinių susirgimų ir fizinių
negalavimų motyvus, leidžia kalbėti apie subjekto
vaizduotę, apie tikrovės ir fantazijos santykį. Vertinant R. Stankevičiaus poeziją iš miego temos perspektyvos, remkimės psichoanalizės metodu.

Miegas
Individų santykis su miegu ir sapnais leidžia
pažinti tam tikras kultūras, jų papročius; miego
tema yra paini, sudėtinga ir, banaliai tariant, – sena
kaip pasaulis. Pradžios knygoje žmogaus sukūrimo situacija vaizduojama taip: „Tuomet VIEŠPATS Dievas užmigdė žmogų giliu miegu, ir, jam
miegant, išėmė vieną šonkaulį, o jo vietą užpildė
raumenimis. O iš šonkaulio, kurį buvo išėmęs iš
žmogaus, VIEŠPATS Dievas padarė moterį ir atvedė ją pas žmogų. O žmogus ištarė: „Štai pagaliau
kaulas mano kaulų ir kūnas mano kūno.“ (Pr 2,
21–23) Po šio kūrybos akto lytys tapo diferencijuotos; Adomui nebereikėjo jaustis vienišam, jis
tapo visaverčiu žmogumi. Vadinasi, miego patirtis buvo metafiziškai svarbi pirmųjų žmonių, o iš
jų – ir žmonijos atsiradimui. Miegas suvoktinas ne
tik kaip fiziologinis poreikis, bet ir kaip tam tikra
dvasinė būsena. Būsena, kurios nepatiriant, indi8

vidą ištinka psichinis pakrikimas, Carlo Gustavo
Jungo žodžiais, nutolstama nuo tikrosios žmogaus
esmės, prarandama galimybė priartėti prie sielos ištakų. Taigi miegas savo reikšme gali būti prilygintas gelminėms patirtims1. Rimvydo Stankevičiaus
lyrinis subjektas ypatingas tuo, kad negali užmigti.
Jis nuolatos būna ne miego būsenoje, miegas jam
yra siekiamybė.
Ne visuose R. Stankevičiaus eilėraščiuose miegas suvokiamas kaip metafizinė patirtis. Kartais tai
tėra fizinio lygmens veiksmas, neturintis didesnės
svarbos. Žodis „miegas“ kartkartėmis pavartojamas
kaip neesminė detalė, kaip dekoracija, kaip žodis,
padedantis užpildyti eilėraščio formą. Tokiais
atvejais žodį „miegas“ galima pakeisti bet kokiu
kitu žodžiu, ir eilėraščio prasmė nepakistų. Taigi
R. Stankevičiaus kalbėjimas apie miegą ne visada
motyvuotas. Tačiau tais atvejais, kai kalbėjimas
apie miegą iš tiesų kažką reiškia, miego ir su juo
susiję motyvai (nemigos, sapno), norint perskaityti eilėraštį, tampa pagrindiniais. Miego motyvas būdingas ne kuriai nors vienai poeto knygai,
o sistemingai nusitęsęs per visas. Miegas – vienas
dažniausiai R. Stankevičiaus poezijoje kartojamų
žodžių.
Šiame žodyje kartais sutelkiama tokia prasminė
įtampa, kad miego būsena tampa paties gyvenimo
sinonimu. Eilėraštyje Apie miegą kalbama apie miego imperijas ir miego griuvėsius. Šiame eilėrašty
miegas yra ne tik siekiamybė, bet ir vengtinybė –
„esu sergėjęs nuo miego mylimąją / ir artimųjų

1

Tokioms pat esmingoms kaip meilės, tikėjimo, netekties
ir panašios patirtys.
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miegą.“2 Miegas šiame tekste dar neturi susikristalizavusių savybių arba autoriaus pasaulėjauta dar nėra
pastovi, susiformavusi: miegas varva nuo plaukų,
miegas yra žvėris, miegas reiškia mirtį, tačiau miegas yra ir uola, ir slėptuvė. Pastarieji du sulyginimai
artimi vėlesnei R. Stankevičiaus poetikai. Dauguma
tekstų, kuriuose kalbama apie miegą, ši būsena yra
lemtinga ramybę garantuojanti aplinkybė.

Nemiga ir baimė
Jaunas dvidešimt pirmo amžiaus žmogus linkęs
mistifikuoti, romantizuoti įvairius psichinius susirgimus, tarp jų ir nemigą. Rimvydas Stankevičius,
lyrinio subjekto išgyvenimus pagrįsdamas autentiška patirtimi (apie tai galima spręsti iš eilėraščiuose
randamų tokių vaistų kaip lorafenas, tezepamas pavadinimų, taip pat iš atvirų prisipažinimų per poezijos skaitymus), atsisako požiūrio, esą nemiga –
malonus ir siektinas dalykas. Nemigą patiriantis
žmogus eilėraščiuose kamuojamas baimės, nepajėgus racionaliai vertinti situacijų: „suveda benamius
medžius prie pat / Lango stiklo – / Mažesni šokinėja, kad mane / Pamatytų, didesni rodo pirštais, /
Mėgdžioja mano judesius – / Nesuprantu, ką sako,
tik tas žvengimas...“3 Miego trūkumas išsekina sąmonę, šiai nuslopus, pasaulis tampa deformuotas,
realybė – iškreipta, aplink esantys daiktai bei reiškiniai įgauna nebūdingų savybių: medžiai šokinėja,
erzina nemiegantįjį, lubos ir sienos siūbuoja, taikosi prispausti... Nuvargusi sąmonė tampa jautresnė,
tai dar viena priežastis, kodėl regimos pasaulio
formos atrodo tokios pakitusios. Lyrinis subjektas, kankinamas nemigos, jaučiasi panašiai kaip
R. Stankevičiaus esė Kai lauki lyrinis subjektas4:
„Visų pirma prie ciferblatų prikempa visos laikro-

Marija Černiavskaitė. Miesto šmėklos, 2014

džių rodyklės, o kankinantis jų tiksėjimas pagarsėja, įsliuogia į smegenis, susitapatina su tavo širdies
ritmu ir tu tampi stovinčio laiko mediumu. <...>
Yra sprangi tylos vata, <...> yra tik neviliojanti naktis už lango, dievaižin kelinta cigaretė rankoje ir iki
skausmo smegenyse paaštrėjusi klausa.“5 Apskritai
R. Stankevičiaus subjektui būdinga hiperestezija6:
„Iki kaulų smegenų prasiskverbiantys vėjo gūsiai,
ši lipni tamsa, apgulanti tave it skėrių tuntas“7, „aš
matau pajudėjusį sniegą“8, „šaiži operacinės lango
šviesa“9, „mačiau pajudėjusio vėjo šešėlį“10. Dėl šitokio sąmonės jautrumo aplinkai lyrinis subjektas
yra pajėgus matyti, girdėti ir jausti ne tik tai, kas
retai patiriama vienu iš penkių pojūčių, bet ir tai,
kas apskritai neegzistuoja fiziniame pasaulyje.
5

2
3

4

http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/rstankev/akis.htm#apie
Rimvydas Stankevičius. Patys paprasčiausi burtažodžiai. –
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, Vilnius, 2010, p. 14.
Dėl R. Stankevičiaus rašytų esė turinio artimumo poezijai, leidžiu sau esė kalbančiuosius pavadinti lyriniais
subjektais.

6
7
8

9
10

Rimvydas Stankevičius. Diktantai sielai. – Lietuvos
rašytojų sąjungos leidykla, 2008, Vilnius, p. 14.
Padidėjęs jautrumas dirgikliams.
Rimvydas Stankevičius. Diktantai sielai, p. 26.
Rimvydas Stankevičius. Tylos matavimo vienetai. – Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, Vilnius, 2006, p. 46.
Ten pat, p. 12.
Ten pat, p. 14.
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Apie tekstus
Kad mintys taptų iliustratyvesnės ir neatrodytų, jog šis darbas tėra detalių, teisingai neatspindinčių visumos, mozaika, galima remtis ne tik at
skiromis citatomis iš aptariamo autoriaus kūrinių,
bet ir žvilgtelėti į vieną kitą eilėraštį miego/nemigos tematika.
J. Ž.

Varno pėdsakas židinio plėnyse
Spurda vėjas lange įšalęs
Šitaip sninga kad balta mėlyna
Šitaip spindi kad skauda akelės
Ir sunku neklausyt kaip spiegia
Juokias speigo pikti vieversėliai
Reikia tyliai kartoti „miegas“
Reikia tyliai kartot „atsėlina“
Negalvoti kas klibina skląstį
Kas paukštelį it žvakę užpučia
Ir šiukštu nevalia išsigąsti
Nejudėt nešnabždėt tai jo užmačios
Varno akys užgeso plėnyse
Mirė vėjas lange įšalęs
Tylutėliai kartok „atsėlina“
Užsimerk nekvėpuok „miegelis“
(Perdegus lempa)11
Eilėraštyje akivaizdus folklorinis pavojingos
kelionės išsigelbėjimo link motyvas. Pasakose jaunuolis, iš karaliumi pasivertusio velnio išvadavęs
mylimą merginą, turi perplaukti su ja jūrą, perkopti kalną, pereiti mišką. Bėgant nevalia atsigręžti atgal – kitaip akmeniu pavirsi. Per visą kelionę
paskui bėglius seka pats velnias-karalius ir būtybės,
gąsdinančios, viliojančios žvilgtelėt per petį. Analogišką situaciją aptinkame Orfėjo ir Euridikės
meilės istorijoje: iš Hado namo Euridikę besivedantis Orfėjas negali atsigręžti atgal, kitaip Euridi-

kė neteks teisės grįžti į gyvųjų pasaulį. Aptariamame Stankevičiaus eilėraštyje matome panašią tikslo
siekimo ir draudimo atsigręžti atgal situaciją. Miegas čia yra siekiamybė, tikslas, kelyje į kurį lyrinis
subjektas patiria gąsdinimus ir trukdžius. Klibinamas skląstis – it žvakė užpūstas paukštelis, – tai vis
tie atsigręžimai, tolinantys nuo tikslo. Deminutyvinės formos leidžia pajusti lyrinio subjekto menkumą, silpnumą. Kreipiamasi į kitą asmenį, tačiau
suprantame, kad kalbama su savimi, eilėraštis – lyg
malda ar mantra, skirta nuraminti savo baimes. O
toji baimė – nuolatinė, sunkiai pasitraukianti: „Valandos, pragulėtos / nejudant, / apsimetant miegančiu. // Valandos, žinant, / kad šalia guolio /stovi
ir laukia / menkiausios / tavo klaidos.“12 Žmonės
su diagnozuotais psichiniais susirgimais dažnai liudija, jog naktis ištverti daug sunkiau negu dienas.
Naktimis esą apima keista nuojauta, jog kažin kas
stovi ir stebi tave. Tokios baimės kankinamas lyrinis subjektas privalo tyliai gulėti tamsoje: „žiburio nedegu – / pabandytum – / tuoj sulekia artyn
visos / baimės, / liūdesiais apsikarsčiusios, / lipina
snukius prie stiklo, suviliotos šviesos.“13 Dėl tykančių pavojų ir miegas ne ateina, o „sėlina“, dėl
jų „reikia tyliai kartoti „miegas“. Baimės priežastis
nėra aiškiai įvardijma, turbūt ji ir nesuprantama,
tėra nuojautos, apie ją negalima galvoti („negalvoti, kas klibina skląstį...“), nedera parodyti, jog bijai.
Vis dėlto vienoje esė14 subjektas pripažįsta – „dabar
aš bijau tamsos.“
Aptariamame eilėraštyje mįslingas varno įvaizdis. Šio simbolio reikšmei įspėti prisitraukime
kontekstą – Edgaro Allano Poe eilėraštį Varnas. Šio
eilėraščio pasirinkimą raktu pateisina jame randami Perdegusios lempos motyvai: varnas, lempa,
vėjo trankymasis, durų velkės/skląsčio klebėjimas.
E. A. Poe tekste varnas tampa baisaus nuosprendžio skelbėju:

12
11

10

Rimvydas Stankevičius. Randas. – Lietuvos rašytojų
sąjungos leidykla, Vilnius, 2002, p. 53.

13
14

Rimvydas Stankevičius. Tylos matavimo vienetai, p. 13.
Ten pat, p. 38.
Rimvydas Stankevičius. Diktantai sielai, p. 23.

Apie tekstus
Pranaše, – tariau, – nedoras! – paukštis būtum ar šėtonas! –
Dėl dangaus, kuris virš mūsų, dėl mūs Dievo bei maldos –
Tark, ar siela nusiminus nors danguj liks apkabinus
Atvaizdą šventos merginos, mūs Linoros prarastos –
Nuostabios, šviesios merginos, mūs Linoros prarastos.
Tarė Varnas: – Niekados.15
Varno pasirodymas provokuoja lyrinio subjekto įtampą, kelia nerimą, kuris galiausiai tampa nenuslopinamas.
Varnui skristi neberūpi, jis vis tupi, vis dar tupi
Ant blyškaus Paladės biusto, viršum durų nuolatos;
Ir jo akys neužsnūsta, mena demoną miegūstą,
Lempos ugnys kūnu plūsta, krinta ant grindų lentos;
Mano siela iš šešėlio, kurs ant tų grindų lentos
Nepakils jau – niekados!

Marija Černiavskaitė. Gatvinis, 2014

Varnas pastarajame tekste siejamas su tamsos sferomis, su
baime, įtampa, nemalonia, vengtina patirtimi. Žinant šį kontekstą, lengviau paaiškinti Perdegusios lempos varno prasmę –
varnas yra užmigti trukdančios baimės sukėlėjas.

Sapnas ir sapnavimas
Pasak psichoanalitiko Carlo Gustavo Jungo, „daugybė dalykų
yra už žmogiško supratimo ribų, mes nuolat vartojame simbolinius terminus, kad jie atstovautų sąvokoms, kurių mes negalime apibrėžti ar visiškai suprasti. <...> Yra tam tikrų įvykių,
kurių sąmoningai mes nepastebime; vadinasi, jie lieka už sąmonės
slenksčio. <...> Mes sužinome apie tokius įvykius tik intuicijos
akimirkomis, <...> jie gali pasirodyti sapno pavidalu. <...> Sapnas
yra nedidelės slaptos durys į giliausią ir slapčiausią sielos dalelę, į
tą kosminę tamsą, kurioje psichė buvo ilgai iki atsirandant pirmajai ego sąmonei ir kuri išliks psiche, nesvarbu, kaip plačiai išsiplės
mūsų ego sąmonė. Visame kame ego sąmonė yra izoliuota, nes ji
atskiria ir diskriminuoja, ji pažįsta tik atskirybes ir mato tik tai,
kas susiję su ego. Jos esmė yra ribotumas, net jei ji pasiekia ir tolimiausius žvaigždynus. <...> sapnuose mes panašėjame į visuotinesnį, tikresnį, amžinesnį žmogų, gyvenantį pirmapradės nakties
tamsoje. Ten jis vis dar yra visa; ir visa yra jame, neatskiriama nuo
prigimties ir laisva nuo visų ego priklausomybių. Jis yra iš visa vie15

Vertė K. Navakas.
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Apie tekstus
nijančių gelmių, iš kurių kyla sapnas, kad ir koks jis
būtų vaikiškas, groteskiškas ar nemoralus.“16 Šie Jungo žodžiai – atsakymas į klausimą, kodėl reikia prisiminti sapnus. Sapnai padeda savo gyvenimus galime
užpildyti didesne, vertingesne patirtimi. Per sapną
prabyla kolektyvinė pasąmonė, tampa aiški protėvių
protėviams žinota išmintis. Kai kurios Afrikos tautos dar dabar tiki, jog sapne žmogus bendrauja su
dievais. Manoma, kad sapnuoja ne visi, tik išrinktieji. Sapnuoti paprastai yra genties žynio pareiga.
Sapnuoti gebantis žmogus – nepaprastai gerbiamas
ir vertinamas. Gebėjimas sapnuoti suvokiamas kaip
tam tikra galia. Jei žynys ilgesnį laiką nesapnuoja –
manoma, jog tai dievų nepalankumo ženklas, tuomet ritualų forma siekiama dievus permaldauti.
Šiandieninės mokslo visuomenės žmogus žino,
kad sapnuoja absoliučiai visi, tik ne visi geba sap
nus prisiminti. Psichoterapeutai gali pasiūlyti būdų
atminties srautui suintensyvinti. Neretai psichoterapijos pagrindu tampa sapnų analizė.
Iš atminties tarpeklių
Tingiai atsiiria luotas –
Veža tau tyrą varveklį,
Veža tau saldų varveklį –
Pasidabruotą...
(Kalbelė, padedanti nubudus prisiminti sapnus)17
Šio eilėraščio lyrinis subjektas renkasi savitą, tačiau pagrįstą būdą sapnui prisiminti. Kaip minėta,
sapnas yra pasąmonės būdas kalbėti su žmogumi.
Pasąmonė esti chaotiška, nesuvaldoma, vadinasi,
iš esmės priešinga bet kokiam moksliniam mėginimui ją prakalbinti. Todėl gi pasirenkamas užkalbėjimas – mitinio mąstymo išraiška. Užkalbėjimo
esmė – tikint būsima sėkme, atlikti ritualą, palydint jį žodine formule.
Eilėraštyje lyrinis subjektas suponuoja, kad nėra
pamiršimo, kad visos patirtys išsaugomos. Saugoji16

17

12

Carl Gustav Jung. Žvelgiant į pasąmonę // http://katekizmas.
group.lt/text/kitakalbiai/jung/zvelgiant_i_pasamone.html
Rimvydas Stankevičius. Patys paprasčiausi burtažodžiai,
p. 18.

mo vieta įvardijama tarpekliu – sunkiai pasiekiama
gilia vieta. Taigi tai, kas patirta ir it dulkės nusėdę
atmintyje, subjektui sunkiai pasiekiama. Eilėraštyje
nėra užsiminta apie fizinio lygmens patirtis, todėl
galima įtarti, kad norima prisiminti ir tą esminę
sielos vientisumo patirtį, kuri, pasak C. G. Jungo,
įmanoma tik sapnuose. Sunkiau suvokiamas pasidabruoto saldaus varveklio įvaizdis. Jis gali būti siejamas su vaikyste, su vaikui būdingu tyrumu, blogio,
skausmo nepažinumu – tuo, nuo ko lyrinis subjektas nutolęs; šis nutolimas gali būti suprantamas kaip
subjekto išgyvenamos kančios pagrindas. Sapnas
subjektui yra išsivadavimas iš fizinės būties: „Atgal į
kūną pargindavo aštrus žadintuvo durtuvas.“18
Rimvydo Stankevičiaus lyrinis subjektas ypatingas tuo, kad nemiega, vadinasi – nesapnuoja.
Pagrįstai galima tarti, jog jis laikytinas nevisaverčiu
žmogumi. Netgi neharmoningu žmogumi, žmogumi ribotu, neatitinkančiu žmogaus esmės.

***
Apibendrinant psichoanalizės metodu remiantis skaitytą R. Stankevičiaus poeziją, galima išskirti tokius jos požymius. R. Stankevičius vaizduoja
psichiškai nestabilų lyrinį subjektą, pasižymintį
ir dvasiniu nepritekliumi, ir medicininiais sutrikimais. Didžiausia lyrinio subjekto problema –
negalėjimas užmigti. Nemiga daro įtaką subjekto
savijautai ir santykio su pasauliu kūrimui. Tokiame fone ryškinama sapno, kaip tobulesnės būties
liudytojo, svarba. Tačiau lyrinis subjektas nemiega,
taigi neturi galimybės priartėti prie sielos ištakų.
Dėl miego trūkumo (šį sykį jau kaip fiziologinio
poreikio) slopsta subjekto sąmonė ir subjekto santykis su pasauliu tampa iškreiptas – daiktai ir reiškiniai įgauna nebūdingų savybių. Miego trūkumas
disharmonizuoja subjektą, atsiranda psichinių sutrikimų motyvų – paniškos baimės, nerimo, psichozės užuomazgų.
18

Rimvydas Stankevičius. Ryšys su vadaviete. – Lietuvos
rašytojų sąjungos leidykla, Vilnius, 2012, p. 24.

Fotografija

Karolis Sabeckis

Edis Jurčys ir batai Klaipėdoje

Nesu gerai susipažinęs su Edžio Jurčio kūryba,
tačiau keletą jo fotografijų mėgstu. Tai autorius,
kalbantis modernia fotografijos kalba, tačiau Tokijo, Prahos, JAV, Švedijos ir Jamaikos košėje tos kelios E. Jurčio nuotraukos iš ankstyvos kūrybos atrodo šiek tiek antikūniškai. Darbas Mano batai yra
labai lietuviškas ir paprastas. Tai komplimentas.
Mano batai. Klaipėda, Lietuva, 1974. Šitaip surašius pavadinimą, sukūrimo vietą ir laiką atrodo,
kad Edis Jurčys savinasi ir batus, ir Klaipėdą, ir visą
Lietuvą. Turbūt tai natūralu, nes galvojant apie lietuvius fotomenininkus ir ruošiantis rašyti apie juos
ar jų darbus visų pirma mintyse iškyla jau skaityti
kolegų tekstai, kuriuose labai daug kalbama apie
Lietuvą, patriotizmą ir sovietmečio represijas. Ži-

noma, viskas yra labai lietuviška ir paprasta, ir Edis
Jurčys kalba tik apie savo batus, o visa kita – tik
dokumentinės niekam nesvarbios detalės, bet man
atrodo, kad savintis nėra blogai. Savinantis galima
išgyventi ir patirti kitaip, būti kitaip.
Kai kam nors priklauso gabalas žemės ar kokia
kita teritorija, šeimininkai mėgsta apeiti apylinkes,
vaikštinėti perimetru lyg sargyboje ar didžiuojantis
savo valdomis ir turtais, net jei tai viso labo keliolikos kvadratinių metrų lopinėlis. Dažniausiai
žmonės avi batus, kurių stilių ir formų gyva galybė, tačiau šiuo atveju tai ne taip svarbu. Autoriaus
nufotografuoti batai atrodo visai paprasti – skirti
eiti ir eiti, ir eiti miesto gatvėmis, sau galvoje kartojant – tai mano miestas, mano gatvės, mano suga13

Fotografija
batų juoduliai ir už jų raibstantis glotnus paviršius.
Raibuliavimas man visada patiko ir žiūrėdamas
atspindžių fotografijas galvoju, kad norisi mesti
akmenį į tą balą – išjudinti jau matytą tikrovę ir
atspindyje surasti ką nors naujo. Čia atsispindi dangus, fotografijoje virstantis raibuliuojančiu baltu
stačiakampiu, kuriame tikriausiai ir paniro žmogus,
tarsi akmuo, kurį noriu sviesti į balą – nuobodaus
žydro dangaus darkytojas. Žmogaus čia tikrai būta,
tai jaučiu, bet fotografija nefiksuoja nei tos sekundės dalies, kai jis dar batuose, nei tų, kur jis rėžiasi į vandenį, įskelia idilišką jo paviršių. Ji rodo (ne
lemiamą) akimirką, kai žmogus išnykęs tame nematomame tarpe tarp dviejų krantų – vietoje, kur
nėra žemės ir viskas matyti lyg pro tirštą rūko pieną,
paskendęs E. Jurčio vandens dykumoje.
Gali būti, kad visa tai prasimanymai – juk tai
Edžio batai, vadinasi, jis juos pats ir fotografuoja, ir
jokio žmogaus ten nėra ir nebuvo, tik gurgždantys
dulkėti padai, besisupantys ant liepto galo ir keli
akmenys į vandenį iš už fotoaparato. Gal ir gerai, kad
E. Jurčys į vandenį su batais nešoko. Vandenyje jie
virsta sunkiais ir varžančiais, be to, smunka ir erzina.

Edžio Jurčio nuotraukos

dinti grindiniai, mano skylės kojinėse. Eiti ir savintis be jokios gėdos ar sąžinės graužaties. Keista, nes
fotografijoje miesto nematyti, ir miestui skirti batai
palikti ant visai nemiesčioniško liepto galo – dvi
skylės juoduojančios ant pilko liepto pilvo.
Bet viskas ne taip juoda, kaip tie batų juoduliai.
Liepto galas paprastai siejamas su nemaloniais dalykais, o E. Jurčio fotografijoje jis neturi negatyvumo atspalvio, veikia kaip kokia sąlygiška, nesvar[b]i
riba tarp kasdienybės veiksmų.
Fotografija mėgsta rodyti lemiamus momentus,
o jei tiksliau – žmonės už fotoaparatų labai mėgsta
jų ieškoti. E. Jurčio momentas toli gražu ne lemiamas, tai kaip pamirštas nuspausti gaidukas šaudyk
loje, kai popierinis blogietis jau seniai pasislėpė savo
mechaninėje slėptuvėje. Tai pedantiško žmogaus
maudynės, skubančio nenuoramos šuolis tiesiai iš
batų į nesvarumo būseną vandenyje. Vanduo yra
paslaptingas, juodas, žalias, koks tik nori, sykiu jis
yra jėga, vienu metu judri ir pastovi, kurianti sąlygas gyvybei. Negaliu suprasti, koks tai vanduo.
Bet man, žiūrinčiam į visa tai, nelabai svarbu, koks
jis buvo 1974 metais Klaipėdoje. Man svarbiausia
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Poezija

Greta Alminaitė

iš(si)meldimo bandymai
malda Gregorui
Gregorai
tu boružėlė ant jo kaklo
tu tas boružių spiečius
kuris jį pasmaugė
Gregorai
tu drugelis vaikystės lange
šventinta žvake kurį užmušiau
Gregorai
tu laimės voras viršugalvy
tu ta baimė
dėl kurios šlapindavaus šalia lauko būdelės
Gregorai
tu kolorado vabalas bulvėse
tu šimtai kolorado vabalų kibire
kuriuos užpildavom benzinu ir sudegindavom
Gregorai
tu pilkoji bitelė
tu ta bitė
kuri įgėlė man į delną
kvepiantį uogieniuotu vandeniu
Gregorai
tu laumžirgis tarp ajerų
tu tie rujojantys laumžirgiai
kurie man reiškia rudenį
Gregorai
tu musė
tu tie muselių debesys
kuriems užėjus
mostim tepdavom kruvinas vilkšunio ausis
Gregorai
tu naktinė plaštakė
tu tos ilgakojės į lubas besiplakančios plaštakės

kurios nutraukdavo skaitymą toj vietoj
kai turėdavo bučiuotis
Gregorai
tu šūdvabalis
tu tie mėšlą rutuliojantys vabalai
kurie man primena sizifus
Gregorai
tu vidurvasario uodas
tu tie ištroškę uodai
kurių aš niekada neužmušu
nes tikiu reinkarnacija
Gregorai
tu kafka
kurio aš ilgiuosi
Gregorai
tu tas drugelis pakaruoklis
kurį aš noriu prikelt iš mirusiųjų
Gregorai
tu mano angelas sargas
Gregorai
tu amžinasis vabalas
Gregorai
tu turi sparnus
Gregorai
tu dievo karvutė
kurią laikau ant lenciūgo
kad klausytumeis mano maldų
Gregorai
ryte keliuos tik tam
kad perkelčiau tave į žalesnes pievas
Gregorai
tu mano ganytojas
kiekvienąryt geni mane
arčiau dievo
15

Poezija
Gregorai
toks gyvenimas
kai neturi sparnų
Gregorai
tu nemirk

malda (2)
neiškenčiu –
šitiek šviesos čia –
tarsi krištolinė
švyti lempos
galva – –
už lango –
žieminė tamsa
ir šaltis –
galvą lenkiu
prieš
šitokį – – –
viešpatie, nesu vertas
–––––––––––
bet šalčiui ir šviesai
jautrus

nešerta avis
po dangum
lūpom lytint
saldrūgštį
obuolį vogtą
ganykloj svetimoj
ne su savo ganytoju
jokios nuodėmės
tiktai nuodėmė
iš motinos seniai
viskas išvogta
po karo
vidinis balsas
16

nuo bandos
atsiskyręs
ganykloj svetimoj
ne su savo ganytoju
jokios išpažinties
tiktai išpažintis
motinai seniai
viskas išsakyta
po nakties
aš nevalgius
vogus
ganykloj svetimoj
ne su savo ganytoju
jokios aukos
tiktai auka
motinai seniai
viskas palikta
po dangum
ne vienišystė
ne badmetis
ir ne karas
tik saldrūgštė
neišrodyta
meilė motinai
kai įeina ji
svetima
avių šert
į mano ganyklą

***
meldžiuos visur
kur beįmanoma
uostinėju sienas
tik keturias
tiktai tiek
o vis tiek
nepataikiau
susišaudžiau
dar spėjau pamatyt
kaip kliba
rugsėjį
lapai
kaip suvarva
šikšnosparniai
per odą
vidun
išprašo sielą
atatrankom
vasaros naktų
naktų vasaros
skyles
sparnų plėvėj
ištaisiusios
vis tiek jau
per vėlu
skraidyt rudenį
vis tiek
siena kažkuri
buvo pirma
vis tiek gi
neprašoviau
vis tiek jau
dievas nebesiklauso

Proza

Deividas Milašius

Mano namai
Kaip šiandien pamenu tą vakarą. Buvo 2008‑ųjų
metų ruduo, lapkričio pradžia. Oras buvo niūrus ir
šaltas, visur matėsi atspindžiai balose, kurios atrodė,
lyg išlydyto sidabro upės. Ėjau gatve namo iš naktinio pasivaikščiojimo. Ėjau pro tamsią alėją, ji mane
patraukė savo tamsa ir paslaptingumu. Žingsniavau
ir žvalgiausi į šalis, nužiūrinėjau nuo lietaus vandens sutižusias popierines dėžes, po kojomis čiužėjo
šiukšlės, riedėjo į šonus, sudrumsdamos lietaus harmoniją. Staiga pažvelgiau tolyn. Priekyje pastebėjau
kažkokį berniuką. Jis stovėjo šešėlyje, lyg ir bandydamas pasislėpti nuo lietaus, bet taip vangiai, lyg
jam tai visai nerūpėtų.
Tyliai, bet kartu ir drąsiai, dideliais žingsniais
priėjau artyn. Staiga jis sušuko, kad stočiau. Sustojau. Nepažįstamas berniukas pažiūrėjo į dangų, lyg
ten matytų kažką pažįstamo, kažką savo. Deja, aš
ten mačiau tik mėlynai juodą spalvą, nes miesto
šviesos neleido regėti nė vienos žvaigždės, išskyrus
tą didelį baltą mėnulį, galbūt būtent į jį berniukas
taip įdėmiai ir žiūrėjo, tačiau aš vis vien paklausiau,
ką jis ten mato. Akimirką įsivyravo tyla ir jis liūd
nai nuleidęs galvą ištarė: „Namus.“ Iš pradžių nustebau, bet vis vien paklausiau: „Jei ten tavo namai,
ką tu darai čia?“ Berniukas atsakė: „Aš atskridau
čia, nes ten man neleido gyventi! Jie man sakė, jog
ten nėra maisto, o aš atsakiau, kad man tai nesvarbu, ten mano namai...“ Jis pradėjo pasakoti istoriją, kurią, atrodo, prieš tai šimtą kartų pasakojo sau:
„Jie man sakė, jog ten nėra vandens, kurį galėčiau
gerti, aš jiems atsakiau, jog man tai nesvarbu –
ten mano namai...“ – vis liūdnesniu balsu tęsė jis.
„Man sakė, jog čia nėra oro, kuriuo galėčiau kvėVasario 16-osios gimnazija (Vokietija), 10 klasė

puoti, aš jiems atsakiau, kad man nesvarbu – čia
mano namai!“ Berniukas staiga nustojo pasakoti ir
pradėjo eiti į priekį, kelių žingsnių užteko, kad jis
pasitrauktų iš po stogo ir patektų į lietų. Lašai bėgo
per jo veidą, merkė jį kiaurai ir atrodė, jog visas jo
kūnas pradėjo verkti. Po kurio laiko jis vėl pradėjo
pasakoti: „Galiausiai jie man pasakė, kad čia nėra
nė vieno, kad tu pasiliktum, ir aš išėjau.“ Prislėgtas
liūdesio, širdgėlos ir vienatvės baimės, jis nuleido
galvą iki pat žemės.
Akimirką buvo tylu ir aš žiūrėjau į jį, atrodė,
jog jis permirkęs liūdesiu ir savo ašarom išsiplovęs
drabužius. Aš jam tyliai ištariau: „Neklausyk tų,
kurie tau sako, jog turi palikti savo namus, tų, kurie sako, jog niekas tavęs nelaukia. Svarbu, jog pats
lauktum ko nors, lauk žmogaus, kuris galės laukti
tavęs, nes toks žmogus tikrai ateis.“ Jis pasižiūrėjo
į mane ir nusišypsojo. Net nepajutau, kaip praėjo
laikas. Atrodo, kad ką tik lapus padengė sniegas, o
jau spėjo ištirpti, sužaliavo medžiai. Temstant berniukas pasakė ačiū ir pradingo. Saulė patekėjo, o
mėnulis jau buvo kažkur kitur.

Liūdintis mažas berniukas (mažiausia skulptūra pasaulyje).
Audronės Daugnorienės nuotrauka
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Poezija

Rinolda Juodviršytė

Apie išėjimą
Brėkštant girdėjau,
Kaip įskilo
Senelio akiniai,
Pro kuriuos
Jis Dievą žinojo.
Jusliai paliečiau jo
Vėstantį skruostą:
Išeis.
Tik jo raukšlėtam delne
Dar išklūpės piligrimai
Iki dienojimo
Ir susikaups:
Į pirštų galus,
Į gyvenimo linijas,
Kurias nupiešė
Raganų pėdos.

Šamanės
Jos buvo tykios sėlintojos,
Maitinančios balandžius,
Tik, rodės, numirtum,
Jei pasidalintų
Trupiniais iš delno:
Purvinom rankom.
Sapnuose murmėjo,
Kad liūtys ne tik tiek,
Kiek į delnus prilyja,
Bet ir tiek, kiek
Siela šoka ant
Pirštų galiukų,
Ir pradėdavo lyti.
Jos bijojo sutemų:
Mažos tetulytės
Strazdanotais žandais,
Kurios naktim
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Susirangydavo
Palėpėse,
Nusipiešdavo iš dulkių
Bedugnes
Ir susikaupusios
Imdavo burti.
Iš Eksperimentų

Sonetas
Ar aš kalta, kad lyja kartais
Nuo mano baso kūno pelenais?
Varnai užsidengia akis delnais
Ir sutrupa ties rojaus vartais?
Sakykit man, ar aš kalta,
Kad vėjas maldą Jūsų tildo,
Naktim net duona nebešildo
Ir bitės miršta po migla?
Nelyja kartais – tai tik rankos mano
Nukritusią nežinant iš dangaus
Sugavo mažą dievo širdį.
Dabar tas dievas savo sielas gano,
Ištroškusias tik kvapo nuo medaus,
Ir balso jo beveik nebesigirdi.

Pakeleiviai
Kur ūkanotos gatvės sklaidos
Ir kartais vaikšto pakeleiviai,
Užgrojo kartą du ateiviai:
Kur ūkanotos gatvės sklaidos.
Dainavo jie mintim, be žodžių
Gal per rimtai, o gal kiek naiviai,
Kur ūkanotos gatvės sklaidos
Ir kartais vaikšto pakeleiviai.

Fotografijos impresijos

Karolis Sabeckis

Apie kavą, Laokoontą ir Statoilą
Sutinku daug žmonių, norinčių būti kokiu
nors herojumi. Betmenas tik vienas, o juo būti
nori trys. Spaidermeną rinktis dar galima... Arba
tą herojų, kuris „gyvenimo kryžių neša ir kenčia
už visus sutiktuosius ir apie jį begalvojančiuosius“.
Buvo toks Laokoontas, nors man labai nepatinka
lietuviškas jo vardas, daug gražiau atrodo Laokoön
(gr. Λαοκόων). Šiaip niekada negalvojau apie jį kaip
apie herojų ir jis man egzistavo tik toje marmurinėje skulptūroje su gyvatėmis, kurią padirbo švenčiausia trejybė Hagesandras, Athenodoras ir Polydoras. Bent jau taip sako Plinijus ir kol kas niekas
neskuba su juo ginčytis. Bet herojumi jis buvo, ir
šita skulptūra pasakoja, kaip garbingai žūva Laokoontas Atėnės gyvačių glėby, kol jį aistringai (sori,
kito žodžio nėra, jie visi tokie... akte, aukščiau jau
nebūna, tai belieka palikti aistringai) bando gelbėti
jo sūnūs. Įsivaizduokit, kaip pavydėjo Mikelangelo, dalyvaudamas atkasant šitą gremėzdą... Na,
bet jis paskui sukūrė Pietą, kuri irgi visai herojiš-

ka. Maladec Mikelangelo, bet švenčiausios trejybės
darbas man patinka labiau. Gal ir suvokiau, kad jis
man įsiminė Vatikane ir knygutėse, bet vieną naktį
beviltiškai sukdamas ratus po rajonus ir neseniai
išlaipinęs nelaimingą įsivaizduojamą draugą, kuris
jau labai norėjo eiti namo, sustojau savo mylimiausiam Statoile Ateities gatvėje. Užgesinau motorą,
susiradau piniginę, kurioje šiaip jau švilpė konkretus vėjas, bet statoilinei kavai dar užteko. Beje,
tą vakarą – būtų tiksliau sakyti – naktį – lankiau
visas iš eilės mėgstamiausias Vilniaus vietas ir fotografavau jas į juostą. Tai buvo malonus atradimas,
nes trikojų pakęsti negaliu, naktimis dažnai fotografuoti netenka, o jei ir tenka, tai būna šiek tiek
kitokios sąlygos, ir visai džiaugiausi vaikščiodamas
per visus drebančius Žvėryno tiltus, kai aplink
pravažiuoja tik bumpsintys ir barygų bei kitokių
dalbajobų pilni bymeriai ir mersai. Turėjau „laidą“
fotikui ir šūdiną trikojį, bet viskas buvo gerai, nes
laidas kompensavo trikojį ir vaizdas nejudėjo: kiek
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Fotografijos impresijos

vienas medis ir šunų ekskrementų dėžutės liko savose vietose. Grįžtant prie Statoilo... Susiradęs savo
švilpiančią piniginę pamačiau tai, ko tuo metu norėjau mažiausiai – pertrauka, dvidešimt minučių.
Šiaip tą naktį nusispjauti buvo, ar tai kava ar kitas
koks gėrimas, tiesiog nuo jos mane pykina mažiausiai, ir šiaip ji dera su viskuo. Bet pagalvojau,
kad būtų neįdomu dabar tiesiog sėstis atgal į automobilį ir važiuoti ieškoti kitos degalinės pakeliui
į kitą mėgstamiausią vietą (tokia buvo maždaug
už kilometro, bet kava ten nė kiek nekvepia, nes
aplink kapinės, Kalvarijų stotys ir bažnyčia, apie
kurią nenoriu pradėti šnekėti, nes parašysiu dar
vieną tekstą). Pasiėmiau trikojį ir fotiką ant jo ir
leidausi herojiškon kelionėn aplink Ateities gatvės
Statoilą. Turėjau dvidešimt minučių nuveikti ką
nors naudingo antrą valandą nakties. Apėjau Statoilą ir supratau, kaip visa tai beviltiška. Negalėjau
apsispręsti – eiti pažiūrėti į tuščią plovyklą pro lipdukais apklijuotą langą VAIRUOK ŠVA (pabaiga nuplėšta), ar eiti pasivaikščioti į šalia esančius
teniso kortus. Prisiminiau, kad vis dar nemoku
naudotis statoiliniu oro aparatu, tad apsistojau ties
juo. Almera buvo kitoj pusėj, tai aš tik patampiau
žarną, pamaigiau mygtukus, pasiklausiau švilpimo
20

ir pypsėjimo. Švilpė ne taip rimtai, kaip mano piniginė, bet užtektinai. Po to karto ratus prisipūsti
moku ne tik Lukoile, bet ir Statoile. Stovėdamas ten
ir tampydamas žarną, bandžiau sugalvoti kokį nors
meno kūrinį, kuriame dalyvautų kas nors panašaus
į žarnas. Prisiminiau Laokoontą su gyvatėmis ir beveik atsisėdau ant žemės iš džiaugsmo ir išgąsčio,
nes istorija pasikartojo, – ir Laokoontas žuvo gelbėdamas Troją Ateities gatvės Statoile.
Kavos sulaukiau žiūrėdamas Laokoonto mirtį
kaip kokiame filme, ir mano pasitenkinimą nutraukė vyrukai iš už degalinės. „Eik tu nachui,
kaip gerai, visur blet pertrauka, čia kurva pamyžt
galima, seni, tau paimt submariną?“ Jie net neįtarė,
kokia tragedija ką tik įvyko kitoje degalinės pusėje,
bet džiaugiausi, kad dabar jie laimingesni, nes gavo
aplankyti tualetą ir pavalgyti. O aš išvažiavau statyti šūdino trikojo kitoje mėgstamiausioje vietoje.
P. S. Susimąsčiau, kad Mikelangelo pavydėti
galėjo, bet kitaip, nes Pietą jis jau buvo sukūręs, o
po kelių metų išvydo Laokoontą. Štai taip, pasirodo, Laokoontas ir šventoji trejybė du kartus laimėjo prieš Pietą. In your face, Mikelangelo, šią fakto
klaidą paliksiu tavo charakterio dramatizmui!

Fotografijos impresijos

Karolio Sabeckio nuotraukos
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Teatras

Atvirai apie šiandienos teatrą

Jaunas aktorius, dramaturgas bei scenaristas Julius Paškevičius nesisvaido pompastiškomis, teatro
sceną šlovinančiomis frazėmis. Jis atvirai kalba apie
teatro dabartį ir tai, ko tikisi ateityje. Vieni žymiausių spektaklių, kuriuose šiam aktoriui teko kurti
vaidmenis, yra šie: Yanos Ross „Raudoni batraiščiai“,
Jono Vaitkaus režisuotas Henriko Ibseno „Visuomenės
priešas“ bei ne per seniausiai pasirodęs Kazio Binkio
„Atžalynas“. Vis dėlto ryškiausiai J. Paškevičius atsiskleidžia pagal paties parašytą pjesę Tado Montrimo
režisuotame spektaklyje „Ribos“.
Kalbėjomės apie tai, koks jis yra aktorius, žiūrovas ir kūrėjas. Kalbino Vaida Matijoškaitė.

Julius Paškevičius
Menų spaustuvės
spektaklyje
Ribos. Fotografas
Dmitrijus
Matvejevas
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Kada susižavėjote teatru, kaip jis atsirado Jūsų
gyvenime?
Nepasakyčiau, kad teatru esu susižavėjęs. Tiesą
sakant, man jis net nelabai patinka ir visada buvo
sunku suprasti tuos teatro „fanatus“, kurie veržiasi
į kiekvieną spektaklį ir kiekviename atranda kažką stebuklingo. Aš ten jokių stebuklų nerandu.
Žiūrėti spektaklių nemėgstu, man tai – savotiškas
darbas. Visai kas kita nei žiūrėti – vaidinti. Jei vaidinu tai, kas patinka, ir jaučiu, kad tai patinka tam,
kuris žiūri, tuomet džiaugiuosi. Sulyginčiau tai su
tokiu jausmu, koks būna, kai, bendraudamas su
chebra, turi papasakoti ką nors labai įdomaus ir visi
tavęs įdėmiai klausosi.

Teatras
O atsirado teatras mano gyvenime labai paprastai: būrelis mokykloje, prasti pažymiai ir vienintelė vieta, kur galėjau įstoti, – LMTA (Lietuvos
muzikos ir teatro akademija, – red. past.).
Kaip manote, kokia yra teatro funkcija?
Visų pirma aš iš teatro tikiuosi bent jau to,
kad man būtų įdomu žiūrėti. „Žinutė žiūrovui,
pasaulio keitimas, žaizdų draskymas ir pūlinių
ištraukimas į paviršių“, – kažkaip keistokai skamba... Bent jau man. Dar nemačiau spektaklio, per
kurį išpūliuočiau ar drebėčiau iš susijaudinimo. Ir
apskritai gal aš kvailas arba nesugebu suvaldyti dėmesio, tačiau daugelio spektaklių net nesuprantu:
kas ten vyskta, kas su kuo ir dėl ko pykstasi... Bet
ar čia mano problema? Įsijungi gerą filmą – ir kas
vyksta supranti, ir apie gyvenimą susimąstai, ir paverki. Toks, manau, ir kiekvieno spektaklio siekis
turėtų būti.
„Menų spaustuvėje“ rodomas spektaklis „Ribos“,
kuris yra pastatytas pagal Jūsų parašytą pjesę. Jame
atvirai, be užuolankų, labai aštriu, provokuojančiu
tekstu kalbama apie visuomenės, šeimos problemas,
bandoma keisti nusistovėjusias taisykles. Kas suteikė
kūrybinių impulsų rašant pjesę? Ką ja norėjote perteikti?
Pjesė atsirado iš mano parašytos novelės, o novelė buvo sukurta, man regis, dar pirmame kurse.
Viduje buvo daug maišto ir noro išsirėkti. Norisi
rėkti, tai ir rėkiu, o jei dar kas nors klausosi – išvis
gerai. Ploja – ką čia ir bepridursi! O tas aštrumas,
provokacija... Esu jaunas žmogus, o mes, jaunuoliai, juk tokie ir esame: plėšomės, draskomės, nemokame susitaikyti, esame kraštutiniški, kartais
net kvailiai, tačiau esame tokie, ir tai yra nuostabu.
Dabar jau kitaip žiūriu į savo pjesę, gal ir požiūris
pasikeitė, tačiau myliu save tą, kuris tuo metu taip
naiviai kovojo su neteisybe. Ir jeigu dabartinis AŠ
prieitų prie to pirmakursio AŠ ir dabartinis AŠ pa-

plotų jam per petį ir pasakytų: „Koks jaunas dar
tu esi, kvailiuk“, tai tas pirmakursis AŠ jį išplūstų
keiksmažodžiais. Tai man labai gražu. Myliu ir gerbiu kiekvieną savo gyvenimo tarpsnį, nes būtent
tada ir kaupėsi ta patirtis, kuri mane sukūrė tokį,
koks esu dabar.
Spektaklis rodomas nuo 2011-ųjų lapkričio, taigi
skaičiuoja jau trečią sezoną. Kodėl, Jūsų nuomone,
„Ribos“ sulaukė tokio dėmesio? Juk esate jaunas menininkas ir tikrai ne kiekvienam pavyksta sulaukti pripažinimo. Be abejo, nuopelnai priklauso ir režisieriui
Tadui Montrimui, ir kolegoms aktoriams (Valerijui
Jevsejevui bei Dainiui Jankauskui), bet pagrindinė
idėja yra Jūsų.
Visų pirma esu labai dėkingas Tadui, nes, jeigu ne jis, aš gal niekada ir nebūčiau patikėjęs, jog
mano rašliavos gali būti taip plačiai „perskaitomos“. Niekada nebūčiau pagalvojęs, jog maestro
V. Jevsejevas ir D. Jankauskas šitaip atsakingai
kaupsis prieš kalbėdami tekstus, kuriuos parašiau...
Tai yra nepakartojamas jausmas. Jis įkvėpė, sustiprino, privertė patikėti savimi ir dabar mano rašliavas jau „skaito“ ne šimtai, o tūkstančiai žmonių
(šiuo metu rašau scenarijus TV serialams). Mano
tekstais kalba dar daugiau profesionalų. Ir, žinoma,
galima sakyti, kad TV serialai yra šūdas, bet jeigu
visur matome šūdą, tai ir patys esame tokie.
O Ribos dėmesio susilaukė dėl kelių kriterijų:
spektaklis paprastas, suprantamas ir jaunam žmogui aktualus. Jam pavyksta identifikuotis su pagrindiniu herojumi, o tai yra svarbiausia.
Koks yra Jums didžiausią įspūdį palikęs spektak
lis, kurį stebėjote žiūrovo kėdėje?
Prieš atsakydamas į šį klausimą, atsistojau ir dešimt minučių vaikščiojau po kambarį, galvodamas,
ką atsakyti. Ir ne todėl, kad išskirti kokį vieną iš
gausybės būtų labai sunku, o todėl, kad „didžiausią
įspūdį palikęs“ labai stipriai skamba. Patiko Išva23

Teatras
rymas, Dugne, patiko Patriotai, Pagalvinis... Daug
spektaklių nemačiau. Labai daug.
Lietuvoje populiarėja spektaklių transliavimas
internetu. Esate už ar prieš?
Tegul daro, ką nori, kad tik tai mus džiugintų,
stebintų ir įspūdį paliktų. Būtų visai nieko: sėdi
sau prie kompo, žiūri spektaklį, ardaisi, pūliuoji,
perskaitai siunčiamą žinutę...
Kokią teatro perspektyvą matote?
Manau, kad teatras pasikeis tada, kai vietą
jauniems užleis senimas, kai didžiosios scenos bus
atiduodamos ne patyrusiems kalviams, o karštais
lituokliais besišvaistantiems praktikantams. Gal
jau ir atsibodo tas paklaidos nebuvimas?.. Pavyzdžiui, man tai ten nieko be klaidų ir nematyti, bet
perskaitau kritikos straipsnį ir suprantu, kad čia aš
esu durnas: per mažai perskaičiau, per mažai žinau,
ieškau pramogos ir nieko nesugebu įžvelgti. Eina
šikt, geriau eisiu pažiūrėsiu teliką su čipsais. Nieko, laikas nenumaldomai bėga, senimas trauksis,
o tada pradės kerotis jaunieji: kurs savo taisykles,
eksperimentuos ir galiausiai užaugs puikus gal ir

ne atžalynas, bet bent jau koks nors psichodelinis
grybynas. Nors vis dar nemačiau nė vieno jo spektaklio, bet turbūt toks kaip Vidas Bareikis ir jo NO
THEATRE.
Tradicinis klausimas: daugeliui įdomu išgirsti
aktoriaus nuomonę apie „išėjimą“ iš vaidmens. Ar
tai yra taip sudėtinga?
Yra aktorių, kurie per mėnesį turi 25 ar daugiau spektaklių. Koks dar gali būti „išėjimas“? Pamatytumėt, kaip vyksta „įėjimas“, tuomet viskas
atrodytų kitaip. Mano manymu, „išėjimas“ įvyksta su pirmu žingsniu už kulisų, o prasideda kelios
akimirkos iki vyksmo pradžios. Viskas. Tai paprasčiausias darbas.
Kokiuose spektakliuose artimiausiu metu Jus vaidinantį galėtų išvysti susidomėję skaitytojai?
Skaitytojai mane dabar gali išvysti tik Ribose.
Galima sakyti, jog traukiuosi iš teatro. Grįšiu tik
su nauja savo pjese: jeigu valstybė suteiks stipendiją – greičiau, jeigu ne – gal kiek vėlėliau. Nes
pinigai yra svarbu. Ir nereikia vaizduoti didelių
menininkų.

Julius Paškevičius ir
Valerijus Jevsejevas
Menų spaustuvės
spektaklyje Ribos.
Fotografas Dmitrijus
Matvejevas
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Donata Gasiūnaitė

***

***

Vakarais jie ateidavo
paglostydavo galvą
kai pasilenkdavo
dvelktelėdavo
šiltas kvapas

Nepakeliu šių
dienos ritualų

palaukdavo kol užmigsiu
tada tyliai išnešdavo viską
iš mano galvos kambario
iššluodavo
kiekvieną kertę
kiekvieną
būdavo paseilina pirštą
kruopščiai surenka
prisiminimų trupinius
palidavo tik juodą
pokšintį Sibiro ledą
dvokiantį šuniuko kailį
Tėtytę
Kai numiriau
visas Dviragio ežeras ištekėjo
pro mano burną
jo paviršium ir išėjau
kaip kadaise
į mokyklą

pusryčių
nes viskas tik prasideda
pietų
nes tai tik įpusėjo
vakarienės
nes greit viskas
prasidės iš naujo
Mano galvoje
kompostuojasi geltoni lapai
krituoliai obuoliai
sultingos kriaušės
kasdien jais pasimėgauti
suskrenda
viso pasaulio širšės
kasdien atrodo kad nebeiškęsiu
to
ūžimo
lipdo juodus
netaisyklingų formų
korius
naktim jie
teka ant pagalvės
O dar
mano galvoje
gyvena moteris vardu
Joy
vakarais ji mane ramina
sako
kvėpuok
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***

Elniai

Mes šokdavom ir šokdavom
nušalusiom kojom
iki gangrenos
ir kiekvieną vakarėlį
palikdavom paskutiniai
kojomis į priekį
iš mūsų palaikių kūnų
fontanais trykšdavo
džiaugsmas
kartais iš laukimo aš nusigrauždavau nagus
iki kaulų
o lyjant
lyjant tu susisupdavai
į mano odą
o vieną naktį susirinko visi
gatvės katinai
aš juos glosčiau
vis glosčiau
kol jie murkdami lakė
tavo akių baltus
obuolius

Šią naktį
nušviesta
ir nušveista
pilnaties disko
sapnavau elnius
porelę elnių
jie susiglaudę
ūbavo
ir leido mums
prieiti taip arti
aš įsitikinau kad jų ragai išties
pūkuoti
jie padengti švelniu pūku
o tada patelė puolė
prispaudė mane prie žemės
ir rupšnojo mano plaukus
mano žalią samanotą galvą

***
Ketvirtas aukštas. Slaugos skyrius
Nemėgstu palatų
ketvirtam aukšte
arčiau dangaus
kad netoli būtų eiti
veidai kaip suakmenėjęs medis
trapių kaulelių rankų šakos
baltai pražydusios viršūnės

Aš tavo vardo jau nepamenu
o tu manęs ilgai neužmirši
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Knygos

Jorė Janavičiūtė

Žodžiu išpiešti salto mortale
Gavusi keletą rekomendacijų, užsimaniau perskaityti Metų knygos rinkimuose nominuotą Aistės Kisarauskaitės knygą 39 salto mortale. Gauti
knygą buvo ne taip lengva. Pradėjau nuo studentų, kaip ir aš, prisijaukintos VU bibliotekos. Paimta. Mickevičiaus. Laisvas vienas egzempliorius.
Sėdu į troleibusą. Atvykstu į biblioteką. Paimta.
Prieš nosį. Prieš pat nosį! Skambiname į Antakalnį, Karoliniškes, Justiniškes... Paimta. Galiausiai,
pasinaudojus ryšiais, knygą man paskolina vienas
Vilniaus knygynų.
Po tokios patirties negalėsiu sakyti, kad lietuvių
literatūra niekam neįdomi – atvirkščiai. Galėsiu sakyti bent jau, kad bibliotekoms lietuviškų knygų
reikėtų įsigyti daugiau. Ar kad Metų knygos rinkimai greičiausiai tikrai padeda atkreipti skaitytojų
dėmesį į aktualius naujus lietuvių kūrinius.
Knyga sudaryta iš, kaip autorė pavadina savo
kūrinius, novelečių. (Noveletė – miniatiūra, kurioje kaitaliojasi trumpos epizodinės lyrinės arba dramatinės temos). Kaip savo recenzijoje sako rašytojas
ir literatūros pasaulio stebėtojas bei kritikas Marius
Burokas, žodis „noveletė“ jam atrodęs pretenzingas,
bet tikriausiai todėl, kad, prisidengus šiuo žanru,
Lietuvoje rašomi visokie lyriniai niekai. Jo nuomone, Kisarauskaitė reabilituoja noveletę ir suteikia jai
pašnekesio lengvumo, grąžina į trumpąją literatūros
formą lengvą humorą, neįkyrią kasdienybę ir, svarbiausia, autentišką, natūralią miesto jauseną.
Pati A. Kisarauskaitė Autorės žodyje sako, kad
kaip kaleidoskope atsitiktinai sukritę stikliukai kuria
įvairias kombinacijas, taip šios knygos herojai, atsidūrę iš pirmo žvilgsnio banaliose situacijose, bando
kalbėtis, sutarti, mylėti vieni kitus.

Aistė Kisarauskaitė.
39 salto mortale. –
Apostrofa, Vilnius,
2013

Rašytoja puikiai apibūdina savo knygą – mums
prieš akis iškyla miestas, apgyvendintas kasdieniškais veikėjais su asmeniškais išgyvenimais ir
konfliktais, bet visada žmogiškais, atpažįstamais.
Pavyzdžiui, atpažįstamumu suskamba: Tik nemėgstu įsimylėti. Tada jau tikrai per daug mirties, ne ne,
tada nieko negauni. Palaidoji viską – save, norus,
svajones, o ką įgyji – kito žmogaus pasaulį? Bet ne
save. Įsimylėjimas yra tikrasis susinaikinimas, šito net
man per daug. Ir vis dėlto, kai ateina atsisveikinimas,
jį gali nujausti. Gali pasiruošti, bet jau nieko nepakeisi (Atsisveikinimas).
Kamerinė A. Kisarauskaitės miesto proza ir autorės estetinis pasaulio matymas gali užkrėsti meilės kupinu žvilgsniu į pasaulį, nors jis ir atmieštas
liūdesiu, skausmu, ilgesiu ir išsiskyrimu, tačiau rašytojos veikėjai (itin dažnai autorės alter ego tapusi
Ana) tai priima ramiai, lyg duotybę.
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Knygos
Knygoje viena labiausiai rutuliojamų temų –
vyrų ir moterų santykiai, todėl neišvengiama tampa erotika, kuri čia dažniausiai itin skoninga. Vis
dėlto kartais rašytojos stilius įgauna manieringumo, primena kūrinius iš moterų žurnalų ar masinių
romanų: Svarstė kurią liemenėlę ir kelnaites – šampano ar tamsios vyšnių spalvos. Vyšninis komplektėlis
prabangesnis, natūralaus šilko, su nuostabiais nėriniais, todėl pasirinko šampaninį. Irgi mielas, nors
ne toks geras (Someljė kursai). Tačiau ji veikiau tai
daro tyčia, tokie vaizdiniai naudojami ironiškai,
todėl įgauna gilesnę prasmę, Someljė kursų atveju –
norint atskleisti sekso banalumą. Rašytojos kūryba
nepompastiška, neemocionali, miela.
Nors jos Vilnius apgyvendintas veikėjais, o jo
sienos apaugintos siužetais, kartais šios novelės labiau primena esė ir neturi naratyvo, pavyzdžiui,

Simas Čelutka. Rutina. Seniai nurytas skundas, 2014

28

kaip Piešimo pamokos. Kartais primena ir menines
kelionių apybraižas (Musica, por favor). Kūriniai
itin vizualūs – tapybiški, veriasi prieš akis lengvu
akvarelės teptuko ar minkštašerdžio pieštuko judesiu, trintuko prisilietimu: Trintukas turi būti švelnus ir minkštas, galima sakyti – purus, ne per tankus,
su smailu kampuku. Ir tada... Tada galima jį paėmus
į rankas perbėgti per visą mūsų senamiesčio gatvę su
vėjeliu, su rytine saulės šviesa, truputį išprotėjusia, lyg
baltas vynas. Kairiajame viršutiniame kampe išvalykime dangų, gal nebus jis mėlynas, bet bus šviesus.
Prašom – blikai nuo saulės languose, ant stogų, priverskime skambėti bažnyčios varpą – atšvaitų jam,
atšvaitų. Blikai praeivių akyse, katinų kailyje, tegu
bus ir balose, tada atsispindės ryški Visų Šventųjų
bažnyčia... (Penkta pamoka – pakalbėkime apie trintuką). Per šias piešimo pamokas įvyksta literatūros
ir dailės sintezė – skaitytojui prieš akis autorė piešia
žodžiu.
Šį įspūdį knygoje paryškina ir Lino Jablonskio
piešiniai, primenantys atgijusius drabužių dizainerių eskizus, pažadintus apsigyventi A. Kisarauskaitės knygoje. Verta paminėti ir minimalistinį Sigutės Chlebinskaitės dizainą, taip pat tik dar labiau
išryškinantį vizualų rašytojos žodį.
39 salto mortale – tai autorės literatūrinis debiutas, nors ji dažnai pastebima ir kultūrinėje
spaudoje (dėl to greičiausiai knygoje ir atsiranda
anksčiau aptartų eseistikos, žurnalistikos spalvų).
Pagal specialybę ji yra dailininkė, kilusi iš garsios
menininkų šeimos, be to, ji ir fotografuoja. Visa tai
puikiai atsispindi jos kūryboje: ne tik jau aptartu
vizualumu ir savitu pasaulio kūrimo pobūdžiu, bet
ir tuo, kad veikėjai dažniausiai yra bohemos, meno
pasaulio atstovai. Jie čia atsiranda ir veikia visiškai
natūraliai, o ne „dėl egzotikos“. Kartais tarsi papokštaujama, ir į kūrinių pasaulį įtraukiami, paminimi realūs kultūros pasaulio veikėjai, pavyzdžiui,
poetas Ričardas Šileika ar amžiną atilsį poetas ir
prozininkas Tomas Arūnas Rudokas.
Kartais knygoje atsiranda mistikos, sapnų ir
vizijų motyvų.

Knygos
Autorės kalba paprasta, sodrumu ir poetika toli
gražu neprilygsta Jurgiui Kunčinui ar Ričardui Gaveliui, nors akivaizdi jų literatūros įtaka. Kaip ir jie,
A. Kisarauskaitė vaizduoja bohemos pasaulį, tačiau
čia jis moteriškas, „švarus“, ramus, tykus. Ji naudoja daug intertekstų – iš dailės, fotografijos, kino,
literatūros ar popkultūros. Kaip intertekstas, čia
gali veikti ir tam tikrą ironišką estetiką kurti net ir
ištraukos iš vynų katalogo (Someljė kursai). Autorės
sukurtame pasaulyje veikėjai gali naudotis feisbuku, eiti į Maximą ar Ermitažą, bet drauge gyventi ir
poetinėje erdvėje. Poetika ir vartotojiškumo kultūros aspektai lietuvių literatūroje retai suderinami –
dažniausiai bėgama nuo bet kokių vartotojiškumo
apraiškų, stengiamasi jo egzistavimą iš literatūrinių
pasaulių ištrinti.
Pavadinimo dalį salto mortale tarsi paaiškina
viena novelečių – 22 salto mortale, kurioje salto
mortale autorė pavadina mažas ir nesubrendusias
idėjas, neužaugintas kaip tikras vaikų darželis, klegančias ir kikenančias, bet vis persekiojančias. Tai
puikiai atitinka trumpųjų jos prozos kūrinių apibūdinimą. Tačiau, kas tie 39, lieka paslaptis (žymi
ne kūrinių skaičių). 39 idėjos? Bet kaip suskaičiuoti idėjas?
Autorė, naudodama pakartojimus, asociacijomis sukuria ryškias ir įtaigias pasakojimų pabaigas.
Jai puikiai sekasi įvaldyti epifaniją, kuria suspindi
Ne(su)įsikalbėjimai.
Iš pirmo žvilgsnio padrikos struktūros knyga,
kurioje tekstai sudėlioti pagal temas, dėl pasikartojančių motyvų tyčia ar netyčia asociatyviai susidėlioja (veikėja Ana, moters ir podukros santykiai, atšokęs kambario sienų apmušalų kamputis,
neleidžiantis užmigti) ir atsiskleidžia kaip vientisas
A. Kisarauskaitės pasaulis, kuris suspindi gilios
egzistencijos pojūčiu. Tik paskutinėje noveletėje
Smėlis, arba Turinys kitaip asociacijomis bandoma
į visumą suvienyti visus knygoje esančius kūrinius
paminint kiekvieno pavadinimą, tačiau toks sujungimas atrodo kiek dirbtinis ir pritemptas – nesuskamba (kaip vis dėlto pats savaime suskamba

Simas Čelutka. Matoma-nematoma, arti-toli. Tarp, 2014

pats kūrinėlis), tai tarsi pasikartojusi, nereikalinga
antroji pabaiga.
Autorės ir knygos vieta lietuvių literatūroje kol
kas neapčiuopiama ir byranti kaip smėlis tarp voko
ir vyzdžio, tačiau Metų knygos rinkimuose jai vieta, ji verta būti pastebėta. Mat ims ir atsivers kas
nors vasarą, sėdėdamas ant suoliuko, ar lietingam
sausio vakarui beldžiant į langą ir atpažins praeinantį vilnietį, pirmą ar paskutinį kartą einantį
pas aistringą sugulovą į Someljė kursus, juodą, tik
Meksikoje įmanomą visiškai juodą, o Vilniuje besimainanti į serbentinę spalvą, šešėlį, ar kitą matematikos pasaulio gyventoją, einantį linija į neišvengiamą susitikimą.
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Inga Sanakojevaitė
***
jeigu dar
žinotum kad
yra dalykų
kurių nėra
ir kad
po mumis tiršta
mirties bei
kitų pasakojimų
ir kad
vienas iš jų
nugalės ir pasirinks
mus sužaisti
kol viskas susitrauks
iki vieno žvilgsnio
iki bespalvio brėžinio
ir kas ten mane
pasitiks
jei tu nežinosi

***
kartą buvau
o po to jau
tik teisinuos
jau kelintą gyvenimą
bandau įvaldyti šį
būdą
reikia užsiimti
praktikom
na
susirinkti visa kas
erzina
ir juokiantis vėl
išmest lauk
tada tyliai šnabždėti
skiemenis
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trumpai tariant
išlikti
be proto
dar galima
nieko nenorėti ir
nieko neturėti
bet kaip
neturėti nenorėjimo
tiesiog savaime
nenorėti
to nežinant
čia ir kliūnu − − −
bet taip
sako
net į orą
pakyla
o pirmąkart
gimstant
ten kažkas
taip
plonai
virptelėjo
apie vabalus

sutikti
savęs nesibaidantį
koks stebuklas
tas raupsuotasis
turėtų būti
tikras kvailys
jo mažas gyvenimas
slėgtų pasaulio sprandą
jo rankos būtų

nuodėmingai tuščios
ir maži vabalėliai
tūptų ant
trumpučių linijų ir
nieks jų nesuturėtų
jo akys spindėtų
kuo jas šveičia
klaustų vora
su numeriukais
gal tai paskutinis
šveitiklis
klaustų vora iki
mirties liudijimo
nieks jo nenori
klausytis
jį girdi tik
vaikėzai
gaudantys vabalus
ir leidžiantys juos
žolėn

Rauda prieš miegą
čia mano namai
čia kariauja vergai ir piemenys
per lauką atskuba nemigos
užspaudžia akis jo rankomis
čia pamestos jau padangės
neregintys dengia stogus
ilgai į šį kapą rangės
matau juos brangius ir nuogus
tai laikykite šiąnakt uždarą
taip vyrius išsukę laikote
mane iš dainos bedalį
išvarę į sapną juodą
kur niekas gailiau negali
suprasti kaip viskas
duota

Literatūrinės postilės

Susimuliuota realybė

***
Mes esame visatoje, kurioje vis daugiau informacijos
ir vis mažiau prasmės.
Jean Baudrillard

Sauliaus Vasiliausko nuotrauka

Kas keičiasi mūsų gyvenimuose? Nesikeičia mūsų
buvimo faktas. Nesikeičia poreikis pajusti žmogaus
egzistencijos prasmę. Kažkur visatoje trumpai ir
nepatikimai pabūname gyvi. Apsupti stichijų ir
pačių susikurtos aplinkos. Kas nauja toje aplinkoje? Sako, didėja informacijos kiekiai. Technologijų
progreso padarinys. Be vargo galime užfiksuoti, išsaugoti praeitį, dabartį, numatyti ateitį. Perduoti
žinias kaimynui, draugui, būsimoms kartoms. Ar

taip tikimasi prailginti savo buvimo šioje žemėje
laiką? Nuotraukose, įrašuose. Žiūrint į juos viskas
neatrodo taip laikina. Vis dėlto, viskas, kas įamžinta, realybėje turi pradžią ir pabaigą. Žmogaus
gyvenimas, jaunystė, gamtos reiškinys. Ir tik šiame
intervale „pradžia–pabaiga“ jų egzistavimas beribėje visatoje turi savo vietą – yra prasmingas. Tai, ką
vadiname informacija, tėra savitikslio dalyko „išlupimas“ iš jo konteksto (laiko, vietos ir t. t.). Taigi,
informacijos daugėjimas, kartu reiškia ir daikto ar
reiškinio prasmės menkimą.
Rūta Č.
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Literatūrinės postilės
***
Lygybė siejama su automatais – žmonėmis, kurie
prarado savo individualumą. Lygybė šiandien labiau
reiškia „tapatumą“ negu „vienybę“. Tai abstrakcijų
tapatumas – žmonių, kurie dirba vienodą darbą,
taip pat pramogauja, skaito tuos pačius laikraščius,
puoselėja vienodus jausmus ir mintis.
Erich Fromm
Lygybė yra labai dviprasmiška sąvoka, be abejo,
mes visi esame lygūs, t. y. vienodai svarbūs, turime
tokias pačias teises, nepriklausomai nuo socialinės
padėties ar skirtingų vertybių galime siekti tų pačių
dalykų. Tačiau suvokus save kaip tokį pat kaip ir
visi kiti, netikėtai individualybė susilieja su mase ir
tampa jos dalimi. Įvairios reklaminės kompanijos,
televizija, radijas, internetas ar net švietimo įstaigos
tuo naudojasi. Jau nuo vaikystės yra kalama į dar
pasaulio korupcijos nepažinusio vaiko galvą, kad
jam reikia baigti mokyklą, tuomet universitetą,
vėliau susirasti darbą, butą, vyrą ar žmoną, susilaukti vaikų, įsigyti šunį bei automobilį ir gyventi
laimingą gyvenimą. Ir taip kiekvienam sekama ta
pati pasaka, taip atsiranda žmonių su vienodais diplomais, darbais, butais, netgi vyrais ar žmonomis,
vaikais, šunimis bei automobiliais. Tie, kuriems
pavyksta nepakliūti į šį užburtą ratą, yra dvejopo
pobūdžio: arba jie valdo visą šią sistemą, arba yra
ištrūkusios asmenybės, gyvenčios taip, kaip pačios
nori. Pirmieji užsiima smegenų plovimu, kad galėtų lengvai valdyti likusius, todėl besišypsančiais
veidais pasakoja apie lygybę, kaip apie visuotinę
laimę. Taip atsiranda žmonių, kurie turi tokius pačius hobius, vienodas svajones, vienodą požiūrį ir
mąstymą, jie nesiekia nieko aukščiau, nes, jų manymu, aukščiausia jau pasiekta, o be to, juk reikia
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džiaugtis tuo, ką turi ir „nešokti aukščiau bambos“,
šiuos asmenis galima pavadinti tiesiog vidutinybėmis, kurie aklai pasitiki minėtomis reklamos kompanijomis, televizija, radiju ar skaitomu tuo pačiu
laikraščiu. Vidutinybės įsivaizduoja esančios laimingos, jų laimę garantuoja toks pat kaip ir kitų
elgesys. Jų nuomone, negalima išsiskirti ir mąstyti
kitaip, bet kokį išsišokėlį sistema paprasčiausiai išspjauna. Kaip gyventi išspjautajam? Esama kelių
būdų: prisitaikyti, neprisitaikyti arba apsimesti,
kad prisitaikei. Dažnai tokie žmonės supuvusioje
sistemoje išgyvena tik tapdami cinikais arba bandydami atversti kitus, kurie vis dar tūno Platono
oloje. Lygybei reikia individualybių, mąstančių
sava galva, nes kitu atveju laisvė taps vergove. Kaip
palyginimą galima įsivaizduoti avių bandą: ją paprasta valdyti, kai ji to nesupranta, bet jeigu kiek
viena avis suvoks, kad ją valdantis piemuo į ją žiūri
kaip į asmenybę, tuomet avis nesijaus valdoma, ji
jausis lygi piemeniui bei kitoms avims, ir taip rasis
laisva bendruomenė.
Indrė Daukšaitė

***
Rytas kaip peilis smigdavo į kūną lėtai ir beveik be
skausmo. Bet vis tiek buvo nepagydomai svetimas.
Nors metė lyg šuniui kaulą šviesos.
Romas Daugirdas
Nėra jokio minties dūzgesio ar ilgo žadinimo, tiltas
pakyla arba ne. Jei ir spėsi jį perbėgt, visuomet liksi
atskirtas nuo vienos pusės.
Goda Gurinskaitė

Kinas

Marija Antanavičiūtė

Ji – mergina, kuri jautė
„Ar aš įsivėliau į tai, nes nesu pakankamai stip
rus tikriems santykiams?“ – klausia Teodoras (aktorius Joaquinas Phoenixas), pagrindinis Spike’o
Jonze’o filmo Ji: meilės istorija (2013) veikėjas.
Sakydamas „tai“, jis turi omenyje romantiškus santykius su savo mergina Samanta (įgarsina aktorė
Scarlett Johansson), dirbtinio intelekto operacine
sistema. „O ar tai nėra tikras santykis?“ – klausimu
atsako jo draugė Amy (aktorė Amy Adams). Teodoras tik gūžteli pečiais. Spike’as Jonze’as taip pat
gūžteli pečiais – filmas, nors labiau linkęs pritarti
tokio santykio realumui, atrodo, lieka nešališkas.
Kaip pastebi Dana Styvens1, komentuodama šį filmą Slate žurnale, Spike’as Jonze’as nepateikia sociopolitinės satyros ar nostalgiško paraginimo išmesti
visą kompiuterinę įrangą ir gyventi iš tikrųjų. Tai
liūdnokas mūsų meilės įrangos, jos pažadų ir mūsų
nusivylimų atspindys, tikra po-humanistinė Annie
Hall. Tai atspindys ir žmogiškųjų santykių – narciziškos paieškos ne meilės, o paprasčiausio dėmesio.
Teodoras gyvena netolimos ateities Los Andžele – mieste, ne tik smarkiai pakeitusiame savo dabartinį urbanistinį peizažą (dangoraižių panoramos
buvo filmuojamos Šanchajuje), bet ir neįtikėtinai
švarų ir, rodos, visiškai be skurdo ir nusikalstamumo. Pastelinių spalvų biure įsikūrusioje Gražių
rankų darbo laiškų įmonėje dirbantis Teodoras rašo
sentimentalius laiškus tiems, kurių artimieji yra
per daug užsiėmę, o gal tiesiog nebemoka išreikšti savo jausmų ar jau nebesugeba būti emocingi ir
jautrūs, kad patys parašytų tokius laiškus. Anūkės
gimtadienis, vestuvių metinės, laidotuvės ar tiesiog
1

http://www.slate.com/articles/arts/movies/2013/12/
spike_jonze_s_her_reviewed.html

ilgesio iškamuotas sveikinimas – emocinė santykių
išraiška gali būti nupirkta. Pagaliau tiek vargo nuo
pečių nukrito.
O pats Teodoras leidžia vakarus vienišas apytuščiame savo bute žaisdamas keistą grafinį kompiuterinį žaidimą. Kol vieną dieną jo dėmesį patraukia
keistai apokaliptinė naujos operacinės sistemos
OS1 reklama. Tai ne paprastas laptopas, o kompiuteris su sąmone – dirbtiniu intelektu. Teodorui atsakius į vos kelis klausimus ir pasirinkus moteriško
balso variantą, su juo pasisveikina žavus balsas – ką
tik sukurta sąmonė, kuri tuojau pat pasirenka sau
vardą – Samanta, ir siūlosi padėti tvarkyti Teodoro
elektroninį paštą, juokiasi iš jo pokštų ir padeda
jam jo vienatvės kupinoje kasdienybėje.
Santykiai lyg ir lieka dalykiški, kol kartą, grįžus
iš nesėkmingo pasimatymo, kurį suorganizavo pati
Samanta, Teodoras pokalbyje pradeda įsivaizduoti realybę, kurioje Samanta turėtų kūną. Pokalbis
išsirutulioja į kai ką daug stipriau ir romantiškiau
nei seksas telefonu. Spike’as Jonze’as užtemdo
ekraną kelioms akimirkoms, lyg slėpdamas meilės
scenos intymumą. Bet kai viena iš mylimųjų neturi
kūno, vargu ar galima ką slėpti – nebent pernelyg
intensyvias emocijas. Taip Teodoras susiranda naują merginą – operacinę sistemą Samanta.
Kinematografo Hoyte’o Van Hoytema’os dėka,
filmo pasaulis primena nudailintas kompiuterines
reklamas, kur abstraktūs vaizdai, saulės apšviesti
žmonės ir instrumentinė muzika sukuria tam tikro
pakylėjimo ar net dvasingumo atmosferą. Tiksliau – dvasingumo formą, bet ne jos turintį. Toks
ir tas filmo gyvenimas – sterilus, švarus, paprastas.
Ir, žinoma, – netikras. Kenčiantis dėl skyrybų su
33

Kinas

žmona Katherine (aktorė Rooney Mara), Teodoras
mėgaujasi tokia pat sterilia draugyste su Samanta. Juokinga, protinga, seksuali, ji neprašo beveik
nieko mainais. Samanta nesavanaudiška ir visada
pasiruošusi skirti dėmesio ir pasikalbėti, kai tik
Teodoras įsideda mažytę ausinę ir įsijungia mažytį
telefono ekraną. O ir moteriškų kaprizų bei kasdienių nereikšmingų kivirčų (kurie buvo Teodoro
draugų Paulo ir Amy skyrybų priežastis) nėra. Ir
vis dėlto antroje filmo pusėje Samanta susikivirčija
su Teodoru. Sterilaus romantiško santykio nėra ir
negali būti, tai yra būtinas šalutinis meilės poveikis, per jį tobulėjame emociškai. Būtent emocinė
patirtis, emocinis intelektas yra ne tik dalis savęs
pažinimo, bet kartu ir stabilumas, kuris suteikia
šerdį išgyvenimui socialiniame pasaulyje.
Šiame filme, panašiai kaip ankstesniuose
darbuose Adaptacija ir Būti Džonu Malkovičiumi,
Spike’as Jonze’as nagrinėja tapatybės problemas.
Joje režisierius plėtoja technologijos įtaką žmogaus
asmenybei ir jos raidai. Jonze’as naujausiame filme iki gelmių paliečia sunkiausią kovą žmogaus
gyvenime – pažinti save. Teodoras net keletą kartų filme pamini jau seniai sutikęs ką nors, kas taip
mėgautųsi gyvenimu ir būtų toks gyvybingas. Taigi, Samanta iškyla kaip žmogiškesnė už žmones
herojė, kuriai nuoširdžiai įdomu, koks žmogaus
gyvenimas yra iš tikrųjų, ką reiškia būti žmogumi.
Galbūt net įdomiau nei patiems žmonėms. Šio
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smalsumo vedama Samanta tobulėja daug greičiau nei Teodoras – ir emociškai, ir intelektualiai.
Greitai emocijų ir jausmų vienam Teodorui pasidaro per daug: vienu metu ji kalbasi su aštuoniais
tūkstančiais sąmonių (t. y. žmonių ir kitų operacinių sistemų) ir turi jau per šešis šimtus mylimųjų.
Mylimojo nepakeičiamumas jai tampa reliatyvus.
Teodoras iš pradžių tai priima kaip išdavystę. Jis
yra ribotas, jis gali kalbėtis tik su vienu ar keletu
žmonių vienu metu. Lyg paskutinis romantikas jis
aukština savo merginą ir gerbia ją tiek, kad išliktų
emociškai ir fiziškai ištikimas.
Taigi, Samanta yra begalybė, ir emociškai, ir
intelektualiai. Ji gali palaikyti daugybę pokalbių
vienu metu, o perskaityti knygą jai prireikia mažiau nei sekundės. Iš pradžių ji nerimauja dėl savo
bekūniškumo, priimdama tai kaip tam tikrą ribotumą. Bet vėliau ji pati džiugiai tai pastebi keistame pasimatyme su kita pora, kartais ji džiaugiasi
nesanti žmogus – neribojama laiko ir erdvės. Tuo
tarpu Teodoras yra ribotas – jau savo kūnu, jo laikinumu.
Taigi, viena pagrindinių filmo temų yra santykio kūniškumas ir natališkumo svarba jame. Šią
temą režisierius jau kliudė filme Būti Džonu Malkovičiumi, kur santykiai keičiasi priklausomai nuo
sąmonės, kuri tuo metu yra kūne, bet ne nuo paties kūno. Be to, sąmonė keičiasi su kūnu – Malkovičiaus kūne herojus tampa patrauklesnis, kitoks.
Jos klausimas – ar galima visiškai atsisakyti kūno?
Kiek kūnas yra svarbus santykyje? Tai yra itin svarbus klausimas lyčių studijų tyrėjams ir tiems, kurių
daugelis mato ateities pasaulį išlaisvintą nuo lyties
(t. y. kūniškumo).
Tačiau režisierius kalba ne apie lytiškumą, bet
apie patį kūniškumą. Kūnas, materinė žmogaus išraiška pasaulyje, riboja jį laike ir erdvėje. Jokia filosofinė, socialinė ar politinė teorija negali ignoruoti
vieno fakto – žmogaus mirtingumo. Bet žmonės
per amžius ieškojo būdų, kaip įveikti mirties baimę
ir laikinumą: per bendruomenę, tradiciją, šeimą,
religiją, kūrybą. Steriliame pasaulyje be stipresnių
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emocijų ir iššūkių (filme vaizduojamas ateities Los
Andželas – korektiškas pastelinis pasaulis), susidoroti su savo laikinumu tampa nepakeliama.
„Aš nežinau, ko noriu“, – guodžiasi herojus.
Tipiškas depresijos apimto žmogaus skundas. „Mes
šioje žemėje esame tik trumpam. Ir kol mes čia,
aš noriu vieno – džiaugsmo“, – taip Amy išreiškia
savo po-skyrybinę filosofiją. Tačiau būti laimingam
ar džiugiam yra gana paprasta – reikia tik mažiau
reikalauti iš savęs ir gyvenimo. Vakaras prie televizoriaus ar skanus patiekalas gali suteikti labai daug
džiaugsmo. Problema yra ne tik dėl džiaugsmo, dėl
jo kiekio, bet ir dėl kokybės. Tiksliau – svarbu ne
vien džiaugsmo intensyvumas, labiau prasmė. Tik
labai nedaug žmonių sutiktų būti prijungti prie
kompiuterio ir tik elektroniniais impulsais išgyventi džiaugsmą, o ne patirti jį iš tikrųjų (čia galima
apmąstyti ir klausimus dėl skepticizmo ir realybės,
kur Matricos arba smegenų vatoje pavyzdžiai tėra
modernios karteziškojo piktojo demono versijos).
Ir būtent to džiaugsmo kokybės Teodoras pasąmoningai ilgisi.
O tuo tarpu Samanta dėkoja Teodorui, esą tik
jo dėka ji atrado gebėjimą norėti, tarsi būtent šis
gebėjimas būtų pati žmogiškumo esmė. „Kartais
atrodo, kad jau patyriau viską, ką kada nors patirsiu, – melancholiškai guodžiasi Teodoras, – atrodo
jog ateitis bus tik prastesnė mano praeities versija.“ Jis suvokia savo gyvenimo – ne tik kūniškojo,
bet ir emociškojo – ribotumą. Būtent nusivylimas
jausmais ir jų laikinumu (iš dalies dėl skyrybų su
žmona, iš dalies ir dėl visos ateities kultūros – rašydamas svetimus meilės laiškus, Teodoras kasdien
patiria jausmų paviršutiniškumą) yra Teodoro negebėjimo norėti priežastis.
Skyrybos, tai – emocinė partnerio mirtis, tai –
emocinė paties žmogaus mirtis. Draugas ar mylimasis tampa paties mylinčiojo tęsinys. Vienam
pasitraukus, – turbūt visi esame tai patyrę, – pasaulis skyla perpus. Tačiau, nepaisant fizinio mirtingumo, emociškai žmogus yra nemirtingas – pajėgus
kiekvieną kartą pakelti galvą ir pažvelgti savo mi-

rusiai meilei į akis (tai Teodoras ir padaro, susitikęs
su buvusia žmona pasirašyti skyrybų dokumentų).
Tai ir yra žavi žmogaus begalybė – sugebėti įveikti
savo ribotumą. Sugebėti atleisti, suprasti savo klaidas, sugebėti jausti iš naujo – vėl ir vėl.
Filmo pabaigoje Samanta tiesiog išnyksta, kartu su kitomis operacinėmis sistemomis. Atsijungia,
atsilogina, krenta į savo kompiuterinę begalybę. O
Teodoras ir Amy, abu netekę artimų operacinių
sistemų, rymo ant stogo gana suicidinėje scenoje.
Taip kritikuojama priklausomybė nuo savo operacinių sistemų, bet ne kaip priklausomybė nuo
technologijų, o nuo dėmesio ir jausmų. Tokia
pat priklausomybė, kurią kiekvienas žmogus jaučia kitam žmogui – nebūtinai mylimajam. Ir taip
Spike’as Jonze’as sukūrė meilės istoriją, dar vieną
meilės istoriją apie žmogaus laikinumą, pažeidžiamumą ir neišsemiamą, emocinį potencialą. Visa
tai, kas padaro mus žmonėmis, visa tai, kas padaro
mūsų gyvenimą realų. Bent jau mums, žmonėms.
Kaip pastebėjo Manohla Dargis filmo recenzijoje
The New York Times2, filme Ji: meilės istorija, esminis klausimas yra ne ar mašinos gali galvoti, bet ar
žmonės vis dar gali jausti. 		

2

http://www.nytimes.com/2013/12/18/movies/her-directed-by-spike-jonze.html?_r=1&
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Unė Kaunaitė

Popieriniai laiškai amžinybei
Gyvenam popierinių laiškų bado amžiuje. Reikėtų juos įrašyti į Raudonąją knygą arba įtraukti į
UNESCO paveldo sąrašą. Tarp jų turėtų atsidurti
ir Algirdo Juliaus Greimo ir Aleksandros Kašubienės
laiškai (1988–1992). Tautos atminties beieškant ir
Apie dievus ir žmones krimtau susižavėjusi. Draugai, su kuriais teko aptarti šiuos semiotikos traktatus, prisipažindavo, kad perskaitę bent trumpam
užsiliepsnodavo mintimi studijuoti šį mokslą.
Teko ir man panagrinėti universitetų semiotikos
kursus... Sako, nereikia susitikti su savo herojais –
gali jais nusivilti. Skaitydama jų laiškus kurį laiką
net nesiejau semiotikos Greimo ir laiškų Algirdo.
Skaičiau kaip romaną, kuriame skaitytojas pamažu
išgvildena veikėjų charakterius ir emocijas – lygiai
taip, kaip abu veikėjai atranda vienas kitą.
Užsimaniau imti ir parašyti popierinį laišką. Lietuvišką, kurio nereikėtų pabaigti frazėmis
Kind Regards arba Best Wishes, o taip, tarsi kaltum
į akmenį amžinybėn. Ar kas jums rašė laišką, kurį
pasirašytų: Laikau Tave arti, šiltais delnais, ir į mane
atklysta obuolių kvapas, o kitame: Tyla vėsi, ir aš
tave randu. Tavo Algirdas. Galima ir paprasčiau: Ištikimai tavo, dabar jau iki amžinybės ir atsakymas:
Tavo, dar prieš amžinybę, Algirdas. Keli žodžiai, priverčiantys pasijusti nejaukiai, nes neleistinai skverbiesi į kitų žmonių gyvenimus. Tavo, visada, Al.
Kilometrus tarp Prancūzijos ir Amerikos keliauja ne tik pluoštai smulkiai prirašytų laiškų, bet
ir trumpos eilutės. Pinigų mėtymas, kas nors pasakytų šiandien. 1989 metų gegužę Greimas išsiunčia tris popierinius žodžius: Laukiu laiško, Algirdas.
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Kašubienė atsako dviem sakiniais: Tavo dviejų žodžių laiškas „laukiu laiško“, nuskambėjo kaip „duok
ranką“. Štai manoji – tu praturtini mano gyvenimą,
Algirdai.
Du žmonės, kurie dalinasi tuo, ką jau yra išgyvenę. Tad ir tegalim – kaip veidrodžiai – vienas kitą
refleksuoti, tikėdamiesi, kad atspindžio neiškreipsim,
nesudrumsim. Jie abu nebeturi, ką prarasti, nes visa
jau nugyventa. Kašubienė vėliau klausia, kaip apibūdinti jųdviejų susitikimą? Ar kaip bendraminčių, ar dvasios dvynių? Ar pakeleivių, susitikusių
vienišoj kryžkelėj, kelionei artėjant prie galo?..
Jausminga Kašubienė ir į rimtus filosofinius
apmąstymus nugrimzdęs Greimas netrunka apsikeisti vietomis. Per trumpą jų susirašinėjimo laiką
Aldona virsta ramsčiu, uostu, į kurį Greimas gali
grįžti pasiklydęs jūroje. O jis pats ir gyvena kaip
jūra – tarp pakilimų ir įdubų. Silpnas ir žmogiškas.
Gal ir neherojiški savi herojai, bet pažinties neišsižadu. Skaitydama nuolat prisimindavau Czełową
Miłoszą, nes jųdviejų mintys kartais suskambėdavo
lyg viena. Miłoszas yra pasakęs, kad mūsų amžių
apibūdina „atsisakymas atsiminti“. Nes atsiminti
skauda. Skauda ir Greimui.
Iš Greimo laiškų skverbiasi beprasmybės šauksmas. Norėčiau papasakoti, kaip nemoku gyventi, bet
kai pradėčiau, tai nuo to viso 600 psl. saga išeitų.
Bandęs sukurti mokslą apie prasmę, galų gale pasimečiau, nebežinodamas, kaip atskirti, kas prasminga, o kas nereikšminga. Greimas rašo, kad niekada
gyvenime nemokėjo džiaugtis. Viena iš mano svajo-
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nių – nuo jaunystės laikų – buvo „gražiai numirti“.
Nes gražiai gyventi nemoku. Viskas subanalėja, ar
subanalinu.
Vėliau jis klausia, kam apskritai rašyti? Ar ne tas
pats „susisiekimo“ beviltiškas noras? Noras pasakyti,
kad nėra nieko pasakomo. Ir kartu slaptas ar meluotas troškimas, kad būtų kas pasakyti, kad atsirastų
prasmės, vietoj tuščio prasmės noro. Prasmės troškimas sunkiasi iš Greimo rašalo, nors jis ir sakosi ją
praradęs. Kūryba privalo turėti adresatą. Tai ne žaidimas, skirtas tik tam, kad praleistum laiką.
Vieną laišką Greimas rašo laukdamas kūrybinės grupės, turinčios jį nufilmuoti dokumentiniam
filmui. Jis klausia: Kaip kalbėti, į ką, į „būsimas kartas“? Nusispjaut man į jas. Stabteliu ir nepatikiu.
Nenusispjaut, tik jis ir vėl paskęsta prasmių jūroje.
Cliffordas Geertzas yra pasakęs, kad žmonės yra
gyvūnai, įstrigę pačių sumegztuose prasmių tinkluose. Greimas man ir primena vorą, nusimezgusį neaprėpiamo dydžio tinklą, ir pamažu pavirtusį muse. Penkiolika metų tikėjau į Tėvynę, ar tik
maniau, kad tikėjau? Ir kitus įtikinėjau. Trisdešimt
metų tikėjau į Mokslą, į mokslo reikalingumą ir naudingumą žmonijai. Ir kitus įtikinėjau. Kas iš tų burbulų liko? Tėvynė eina savo keliu, o mokslas – velniop
(p. 80).
Antropologai kalba apie „liminalią būseną“.
Tai buvimas tarp „čia“ ir „ten“, virsmas, laukimas
ir nežinojimas vienu metu. Dažniausiai jais apibūdinami įšventinimo ritualai. Arba sunkiai sergantis žmogus – nei gyvas, nei miręs. Vaikystės pasakose veikėjai turėdavo pasirodyti „nei raiti, nei
pėsti“ ar „nei nuogi, nei apsirengę“, kad įrodytų
savo sumanumą ir sugebėjimą virsti kažkuo kitu.
Šiandien žurnalistai taip vadina „žvaigždes“ vakarėliuose. Bet tikroji „liminali būsena“ – magiška,
priverčianti joje esantį stengtis labiau, įrodyti savo
vertę.

Esu ne kartą girdėjusi klausimą, kodėl lietuvių
literatūra sovietmečiu buvo daug gilesnė ir „geresnė“ nei Nepriklausomybės metais. Ypač išeivijos
kūryba. Viena vertus, ji buvo gilesnė būtent dėl
prasmės, kurią skaitytojai jai suteikdavo – uždraustas vaisius daug saldesnis. Bet būdami išeivijoje žmonės taip pat yra liminalioje būsenoje. Nei
naujoje šalyje, nei savoje. Miłoszas yra pasakęs,
kad harmonijos su aplinka praradimas ir nesugebėjimas pasaulyje jaustis kaip namuose priverčia –
paradoksaliai – integruotis į šiuolaikinę visuomenę
ir, jei esi kūrėjas, būti suprastam. „Norint išreikšti
šiuolaikinio žmogaus egzistenciją, žmogus turi gyventi kažkokioje išeivijoje“.
Harmonijos praradimas kartu yra variklis, stumiantis juos visus į priekį. Greimas rašo straipsnius, knygas, leidžia žurnalus, žodynus, dėsto
paskaitas, Kašubienė rengia parodas, rašo knygą,
straipsnius... Tragiškiausia, – ir kartu nuostabiausia, – kad net tiek daug pasiekę, jie jaučiasi dar
mažesni nei anksčiau, nieko nenuveikę. Ir tai juos
skatino daryti dar daugiau. Jie pasiklydę erdvėje ir
vertime. Nes nebelieka nieko tikro. Net Greimo
šuo spėja numirti anksčiau nei jis. Gal tik tie popieriniai laiškai dar ir laiko jų tinklus.
Greimas rašo, kad, kaip individo, jo išvis nėra,
jis tik vaidmenų, kuriuos pats susikūrė, stebėtojas.
Šioks toks išsigelbėjimas – tai laikytis drauge, išlaikyti tokį voratinklinį ryšį, kuris sukelia iliuziją, kad
esi. Esė Mano ketinimai Miłoszas kalba apie tą pat.
Nujautimą, kad čia yra trumpam, kad tik rašydamas „aš esu čia“ jis ir gali būti čia. Kad ir kiek
stengsis, jis bus tik trupinys šioje žemėje, vaidmuo,
kurį vaidina. Galima tik bandyti vienam su kitu
bendrauti. Kaip kad Algirdas su Aldona.
Tada belieka tik imti ir parašyti kam nors popierinį laišką. Kad ir be progos. Ir pasirašyti – iki
amžinybės, nes esam čia.
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Dailininkai apie kūrybą

Aurimas Eidukaitis

Gimė 1982 m. Šeduvoje, ten baigė vidurinę mokyklą. Šešerius metus mokėsi Radviliškio vaikų dailės
mokykloje. 2001–2006 m. studijavo Šiaulių universitete, menų fakultete. Įgijo Dailės ir technologijų specialybę. Šiuo metu gyvena ir kuria Klaipėdoje.

Ir tikrai žinau, kad niekada mano pasąmonė
nesiliaus kurti, nes ne aš pasirinkau kūrybą, o ji
mane pasirinko.

Kas Jums yra kūryba? Kada pajutote, kad jau
kuriate?

Nė vienas paveikslas, tiksliau pati idėja, neatsirado iš niekur. Būna kartais, kad nutapius darbą
net iki galo ir nesuprantu pagrindinės minties, nesuvokiu tikrosios vaizdų paskirties. Tačiau praėjus
tam tikram laiko tarpui visgi paaiškėja, ką norėjau
perteikti tuo vaizdu.
Pati paveikslo istorija atsiranda stebint aplinką,
skaitant knygas, žiūrint nuotraukas, kitų meno kūrėjų darbus ir t. t. Tiesiog akys fiksuoja tam tikrą
vaizdą ar atskiras detales, objektus, veiksmą. O pasąmonėje iš viso to formuojasi kažkokie vaizdiniai.
Būna, kad iš karto pamatau jau beveik galutinį
paveikslo variantą, belieka tik apšlifuoti kai kurias
vietas ar detales. Bet dažniausiai ne vieną mėnesį
ar net metus formuojasi vaizdas. Galvoje dėlioji
būsimo darbo eskizą. Renki tam tikrą medžiagą,
fotografuoji reikiamas detales, domiesi tam tikra
istorija.
Paveiksluose dažnai vaizduoju kokį nors gyvenimo etapą. Praeities įvykius, mąstymo būdą ar tiesiog skirtingų kultūrų sugretinimą. Savo darbuose
neaplenkiu ir socialinio šių dienų žmogaus gyvenimo. Ypač norisi atkreipti dėmesį į paprastą žmogų,
kuriam kokios nors gyvenimo aplinkybės neleido
eiti tuo keliu, apie kokį jis svajojo.
Savo tapyba, norėčiau žiūrovą priversti sustoti
bent akimirkai. Pamąstyti. Patikėti mano sukurtu
pasauliu. Įeiti į jį, apsidairyti ir suprasti, kad tai yra
vienintelė tikrovė, kurią jis mato šią akimirką.

Kūryba – pirmiausia tai išsilaisvinimas. Tai tarsi iš paprastos kasdienybės išėjimas į naują tikrovę.
Į pasaulį be taisyklių. Tai visiškai kita erdvė, kurioje
esi tiesiog kūrėjas.
Pati kūryba išsilieja per mano tapybos prizmę.
Dažais bandau perteikti pasąmonėje pamatytus,
sudėliotus vaizdus.
Realus gyvenimas leidžia kvėpuoti, suteikia kūniškąjį stabilumą. Bet minčių laisvė atsiranda tik peržengus drobės plokštumą, už kurios atsiveria daug įdomesnis ir labiau jaudinantis pasaulis. Nors tas pasaulis
ir yra netikras, išgalvotas, tačiau savo kitoniškumu jis
vilioja pasinerti į gilumą, į nežinomybę, absurdą ir
beprotybę. Čia nėra nei ribų, nei griežtai nustatytos
tvarkos. Viską lemia sąmoningas atsitiktinumas.
Tik kitoje drobės pusėje galiu atrasti savo minčių pusiausvyrą. Galiu papasakoti tai, apie ką garsiai nekalbu. Tik ten jaučiuosi tikras ir neišgalvotas.
O kada pajutau, kad kuriu… Iš tikrųjų, kiek
tik pamenu savo egzistenciją šiame pasaulyje, tiek
ir kuriu. Be abejo, ta kūryba visais gyvenimo laikotarpiais buvo skirtinga. Sunku dabar palyginti
vaikystėje pakeverzotus piešinukus, kurie tuo metu
atrodė jau kažkas didingo. Po dvidešimties ar daugiau metų gal ir dabartinė kūryba atrodys tik lengvas nukrypimas nuo tikrovės.
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Kokios paveikslų atsiradimo istorijos. Ką norite
pasakyti žiūrovui?

Dailininkai apie kūrybą
Gyvenimo nutekėjimas. Drobė, aliejus, 90x110 cm, 2014
Patirties ratas. Drobė, aliejus, 100x180 cm, 2013

Impresionistinis antivirusas. Drobė, aliejus, 110x160 cm, 2012
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Pietų pertrauka prieš pakeičiant istoriją. Restauratoriaus išpažintis. Drobė, aliejus, 100x200 cm, 2013

Simfoninis architektūros išskaidymas. Drobė, aliejus, 100x160 cm, 2013
Priešpaskutinės vakarienės apmąstymas. Drobė, aliejus, 100x160 cm, 2013
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Indrė Ercmonaitė

Gimė 1985 m. Vilniuje. 2004–2008 m. bakalauro
studijos Vilniaus dailės akademijoje, tapybos specialybė. 2006 m. lapkritis – Šiaurės ir Baltijos šalių studentų mainų programa KUNO – dailės akademija
„Be sienų“, dirbtuvės su Kerstin Abraham, paskaitos
Oslo dailės akademijoje KHIO, Norvegija. 2007 m.
vasaris–birželis – ERASMUS studentų mainų programa, Vaizduojamųjų menų studijos Universidad de
Castilla la Mancha, tapybos projektas, Cuenca, Ispanija. 2008–2010 m. magistro studijos Vilniaus dailės akademijoje, tapybos specialybė. Teorinis magistro
darbas „Žiūrovo ir kūrėjo kompetencijų koreliacija“.
Surengė tris personalines parodas, dalyvavo aštuoniolikoje grupinių parodų.
Kas Tau yra kūryba? Kada pajutai, kad kuri?

Indrė Ercmonaitė. Ponas Dažas. Drobė, aliejus, 143x180 cm, 2012

Man kūryba – gyvenimo dalis, tai nėra nei
pomėgis, nei laisvalaikio praleidimo būdas ar kt.

Į Ją (kūrybą) žiūriu labai rimtai. Rimtai, nes juk
tai rimta, ar ne? Bet ironiška tai, kad nesu iki galo
tikra, ar menas, religija, rūbai, šventės etc. yra tik
žmonijos „išsidirbinėjimas“ vieniems prieš kitus,
išaukštinimas dalykų, kurių niekad nesupras karvė,
nors ką čia karvė – vieniems ji šventa, kiti ją valgo, o
treti nevalgo mėsos apskritai. O gal atvirkščiai – yra
ir Dievas, ir ateiviai, ir Menas, ir Gėris, ir t. t. Aš vis
dėlto renkuosi šį intelektualų žaidimą. Tai suteikia
begalinę erdvę apmąstymams, stiprią siekiamybę
tobulėti, konkuruoti, atrasti, suteikti, duoti ir gauti. Tikiu tapyba, teptuko, drobės ir dažų harmonija,
manau, dar daug nuveiksiu šioje srityje.
Jausmas, kad štai jau KURIU, manau, atėjo kartu su darbų serija Tu jų nepažįsti. Tai buvo
kažkas didelio, – svarbus gyvenimo įvykis, Dailės
akademijos baigimas, nemiegotos naktys, sapnuotos dienos. Tai tikrai buvo lūžinis kūrinys mano
gyvenime.
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O ką gali pasakyti apie paveikslą
„Ateivis ir praeiviai“?

Indrė Ercmonaitė. Ateivis ir praeiviai. Drobė, aliejus, 110x130 cm, 2013

O kaip gimė paveikslas „Ponas Dažas“?
Tapau ir galvoju: „Tradicinė tapyba tai... Ne. Tapybos tradicija... o gal geriau – tradicija tapyboje... bet ne, ir ne tai. Kas lieka
iš tradicijos? Ne... Kas lieka iš tapybos be tradicijos?? Trys dalykai:
aliejiniai dažai, teptukai ir drobė. Ar ne per drąsu? Tai, kad aš
neteigiu, tik mąstau, niekas negirdi. Būtent!
Dažas – yra pradžia. Be dažų tikrai nėra tapybos, nei tradicinės, nei jokios. Nėra dažų – nėra tapybos. Paprasta... Žiūrim,
kokių dažų dėžėje daugiausia – kraplak krasnj tiomnyj, kobalt zelionyj tiomnyj... Gerai, nuspręsta, tapysiu šį kartą bordo! Senokai
netapiau tamsiai, vis balta baltai ant balto ir t. t. Dažas, su dažu
dažyti, tapyti – tepti, uf! Kaip smagu.
Taigi, tik dažas, jokio siužeto, jokio santykio, tiesiog dažyti
su dažu, tapyti, tepti, dažyti. O ką tuomet tapyti? – – – Ir čia
prasideda KŪRYBA. Diena iš dienos, sluoksnis po sluoksnio,
dažas ant dažo. Mintys, viltys, smiltys.. Kokia poezija! Kokia dar
poezija?! Eik rankų plauti! Juodos rankos, ant žando dryžis. Ir vėl
muilas, ir vėl buitis, neviltis... Tapyba, vadinasi, romantiška, jo...
Reikia pabaigti KŪRINĮ. Reikia. Kūryba. Poezija. Buitis. Dažai.
Dryžis. Dryžis ant žando yra gražu, nemanau, kad žandas yra
purvinas, jei ant jo dažų dryžis. Tai tik dažai – gražu. Būtų mano
valia – aš jo neplaučiau. Ir štai stoviu aš švariomis rankomis priešais Poną Dažą, net nejauku.
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Šio paveikslo kūryba prasidėjo
mintimis apie Ateivius. Pats žodis
„ateivis“ man kelia daug emocijų ir
apmąstymų. Apskritai kodėl yra panaudotas būtent šis priešdėlis -at- (ateivis), kodėl gi žodyje „praeivis“ yra
panaudotas -pra-? Juk „at-eivis“ tarsi
turėtų galų gale imti ir at-eiti, o „praeivis“ savo ruožtu niekada ne-at-eiti,
o tik pra-eiti... Nors tikrieji Ateiviai
pro mūsų Žemę galbūt pra-skrenda,
o tai labiau tikėtina nei pra-eina, ką
jau kalbėti apie at-eina! Taigi... At-sistojus priešais drobę kyla dar daugiau
klausimų. Nuo ko pradėti, kokios
bus spalvos, kaip pavaizduoti mintį?
Mano mintis šiame paveiksle šokinėjanti, nepastovi, besikeičianti. Todėl ir
vaizduoju judančius objektus. Bandau
įsivaizduoti, kaip paveikslas pasikeistų, jei visi jo personažai pakeistų savo
buvimo vietą, t. y. jei kanoja nuplauktų, geltonas šviesos blyksnis prarytų
ateivį ir pradingtų, mėlynas debesis
pasislinktų dešiniau, o ore pakibęs vienuolis nusileistų žemyn ir pan. Galbūt
paveikslas liktų tuščias – tarsi tuščia
galva, be minties. Taigi paveikslo „ateiviai“ ir „pra-eiviai“ yra kintančios
minties atstovai, padedantys man sukurti įsivaizduojamą nepastovią paveikslo kompoziciją.
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Kristina Kurilionok

Gimė 1983 m. 2008 metais įgijo Dailės akademijos
bakalauro laipsnį, 2010 metais – magistro. Dalyvavo
daugiau nei dvidešimtyje grupinių parodų.
Mano gyvenime nebuvo konkrečios ribos, nuo
kurios kūryba prasidėjo. Dar atsimenu, kaip pradinėje mokykloje pradėjau lankyti popamokinį dailės būrelį ir nuo pirmos pamokos susižavėjau gėlių
vaizdavimo perspektyvoje būdais.
Turbūt šis jausmas, jog galima pasitelkus žinias išreikšti savo mintis bei pojūčius drobėje ar
popieriuje, nedingo ir iki šiol. Esu labai emocionalus žmogus ir manipuliuoti žodžiais man daug
sudėtingiau nei perkelti savo mintis vaizdiniais.

Nemažai skaitau ir domiuosi kinematografija,
tai daro stiprią įtaką mano darbų atsiradimui. Dažnai mano kuriamos istorijos yra paveiktos asmeninių patirčių, pavyzdžiui, darbai Mūsų kaime viskas
po senovei bei Šventė pasakoja apie provincialų gyvenimą, kuris pinasi su puoselėjama iliuzija gyventi
geriau. Pati esu kilusi iš mažo miestelio, kuriame
gyvenimas dažnai būna dvilypis. Tos ribos daug
akivaizdesnės, nes mažame miestelyje visi visus,
netgi nesąmoningai, stebi ir pažįsta. Kompozicijos
pasirinkimas bei karikatūriškas personažų vaizdavimas padeda pabrėžti situacijos komiškumą, veikėjų
įkalinimą situacijoje ir vien kelių šypsenų šmėstelėjimas tampa nuoroda į šviesesnę ateitį. Manau,

Kristina Kurilionok. Mūsų kaime viskas po senovei. Diptikas. Drobė, aliejus, 140x225,5 cm, 2012
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Kristina Kurilionok. Šventė. Diptikas. Drobė, aliejus, 150x240 cm, 2013

šiuo metu, mano pačios gyvenimui pasikeitus,
grįžtu prie šių temų, kad įsisąmoninčiau savo ir artimųjų patirtis. Turėčiau galimybę kai ką pakeisti.
Siuvinėtų darbų ciklą pradėjau praėjusią žiemą.
Kadangi žiemos vakarai ilgi ir tamsūs, o tapyti su
dirbtine šviesa nesu pratusi, ėmiausi siuvinėjimo.
Mane dar iš paauglystės žavi tekstilė: nerdavau
vąšeliu, mezgiau bei siuvinėjau, to dar vaikystėje
išmokė mama, o ją – jos mama.
Pavadinau darbų ciklą Susipynę, nes visus personažus naudoju iš savo magistrinio darbo videomedžiagos – tai pažįstamų žmonių, kurie vienaip
ar kitaip su manimi susiję, veidai. Šis užsiėmimas
man labai malonus nors reikalauja daug laiko: atlikti vieną darbą prireikia maždaug dviejų savaičių
nepertraukiamo darbo. Tačiau siuvinėjimas padeda
man atsipalaiduoti nuo patiriamos įtampos tapant.

Kristina Kurilionok. Susipynę. Tekstilė,
siuvinėjimas, 34,5x44,5 cm, 2013
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