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Tekstilės kalba
Su Vilniaus dailės akademijos Tekstilės katedros vedėja docente
Laura Pavilonyte-Ežerskiene kalbasi Austėja Mikuckytė.

Norėjau paklausti, kas šiandien yra tekstilė? Paro
doje „Tarp<taut>ėjimas“ mačiau ir instaliacijų, ir
animacijos, ir performansų. Kur baigiasi kitas menas
ir prasideda tekstilė?
Paroda tokia ir yra, kad keltų tokį klausimą. O
apie tekstilę pradėsiu labai iš toli, nuo 1940 metų.
Nes paroda, nors ir labai šiuolaikiško formato,
yra skirta Tekstilės katedros jubiliejui. Tačiau mes
švenčiame ne katedros įkūrimo datą, tiesiog tuo
metu buvo pradėta profesionaliai dėstyti meninė
tekstilė. Tekstilės meno mokyklos tradicija Lietuvoje nuo pat įsikūrimo formavosi kaip profesionali,
orientuota į grynąjį meną dailės šaka. Tai puikiai
iliustruoja man atradimu ir net savotišku moto,
kuruojant šią parodą, tapęs vieno pirmųjų meninės

tekstilės dėstytojų – Viktoro Petravičiaus iškeltas
prioritetas: „Pirmiausia dailininkai, o po to tekstilininkai.“
Iš tiesų, tekstilės terminas yra labai platus, nes
tekstilė naudojama kiekvieną dieną, kaip rūbas, kaip
interjero elementas, ir ją, žinoma, profesionaliai kuria tekstilės ar kostiumo dizaineriai, to mes mokom
ir savo studentus, tačiau, kaip meninės išraiškos priemonė, neretai susieja įvairius žanrus ir įsilieja į daugumą šiuolaikinio meno sferų. Mes studentams savo
programoje leidžiame rinktis: ar jie labiau linksta į
dizainą, kuria ir gražina žmogaus aplinką, ar renkasi parodinę kryptį – kuria, kad sujaudintų žmogaus
dvasią, priverstų susimąstyti, kaip elgiasi ir kitų medijų atstovai, tapytojai, skulptoriai ir t. t.

Laura Pavilonytė. Amžinasis judėjimas, 2009. Ingos Raubaitės nuotrauka
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Paroda Tarp<taut>ėjimas, kaip rodo pavadinimas, išskaidyta į tris dalis: tarp-taut-ėjimas. Pirmoji
pavadinimo dalis ir nusako, kad tai yra kažkas tarp,
kad tai nėra tradicinė tekstilės raiška, kad yra vienos
ir kitos medijos santykis. Taip ir buvo atrinki autoriai, kurie savo kūryboje orientuoti į tarpdisciplininę
raišką. Taut išryškina individualų kuriančių studentų ir jau profesionalių jaunųjų menininkų požiūrį
ir santykį su tekstilės menu, ėjimas nurodo jaunųjų
menininkų užčiuoptą šiuolaikinės tekstilės raišką.
Taigi apibendrinus parodos turiniu atspindimas
tekstilės meno tarptautiškumas, tarpdiscipliniškumas ir mūsų, VDA Vilniaus tekstilės programos
atstovų, žvilgsnis į ateitį. Čia toks lyg ir retorinis
klausimas sau ir žiūrovams: ar, pritaikius inovatyvių
technologijų galimybes, galima išsaugoti tradicijas
ir savo srities savitumą vystant ir skatinant tekstilės
meno integravimąsi į šiuolaikinio meno rinką.

Jonas Kjeldgaard Sørensen. Pavidalą suteikianti oda.
Persona 1, 2014. Autoriaus nuotrauka

Istvan Virag. Sklandantis 4, 2014. Autoriaus nuotrauka
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Norėčiau patikslinti, kas dalyvavo šioje parodoje.
Visi autoriai – buvę ar dabartiniai VDA Vilniaus
fakulteto Tekstilės katedros studentai. Dalyviai iš
užsienio, tai – studentai, kurie į mūsų programą įsitraukė pagal Erasmus mainus arba remiami KUNO
organizacijos. Vieni iš jų svečiavosi vieną ar du semestrus, pavyzdžiui, Lyva Kaprale, magistro pakopos studentė, pas mus praleido visus metus – galima
sakyti pusę savo studijų laiko. Kiti prisidėjo tik kelioms savaitėms, tačiau draugystė vis dar tęsiasi... Jau
ketverius metus per kūrybinę praktiką Nidos meno
kolonijoje Tekstilės katedra rengia tarptautinius
studentų simpoziumus. Įdomu tai, kad į šiuos mūsų
kvietimus iš užsienio atsiliepia ne tik tekstilę studijuojantys studentai, bet ir fotografai (Istvan Virag),
ir animaciją (Aggie Leepakye) bei šiuolaikinį meną
studijuojantys studentai ( Jonas Kjeldgaard Sørensen). Žinoma, kūrybinės dirbtuvės, kuriose taikomi
tekstilės kūrimo metodai, juos išprovokavo pateikti
savitą požiūrį į tekstilę. Šis tarptautinis projektas

Dailė

Inga Laužonytė. Judas, 2015. Alekso Gailiešos nuotrauka

man, kaip šių simpoziumų vadovei, buvo įkvėpimo
šaltinis. Iš tiesų, rengiant juos, ir gimė šios parodos
idėja – labai norėjosi parodyti tą besiformuojančią
jaunųjų menininkų kartą. Beje, parodos dalyviai lietuviai studentai taip pat yra svečiavęsi užsienio mokyklose arba dalyvavę tarptautiniuose projektuose.
Tad visi autoriai yra patyrę buvimą ne tik įprastoje,
saugioje, žinomoje aplinkoje. Gal dėl to jų kūryboje
ir daugiau tokių drąsių ir netikėtų sprendimų, kaip,
pavyzdžiui, Linos Svarauskaitės kūriniai iš plaukų
ar Ingos Laužonytės „bedradarbiavimas su bitutėmis“ kuriant iš vaško. Taigi ši paroda iliustruoja ir
tekstilinės raiškos ribų ieškojimą, ir kartu galbūt tų
ribų peržengimą. Todėl, matyt, vis dar tradiciškai
suprantantiems tekstilės meną, gali tos tekstilės čia
ir trūkti...
Bet aš matau, kad jaunieji tekstilės kūrėjai, išeinantys į šiuolaikinį meno lauką, vis dėlto akivaizdžiai savo kūryboje atsispiria nuo medžiagos, ją myli
ir vertina. Tas tekstiliškumo puoselėjimas ar šiandien

Lina Svarauskaitė. Personal(ity), 2015.
Alekso Gailiešos nuotrauka
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prasiskinti savo kelią... Tarkim, Tarybų Sąjungos laikais Lietuvoje buvo daug tekstilės fabrikų, tekstilės
buvo gaminama labai daug, o visi dailininkai buvo
parengti Vilniaus dailės akademijoje (tuomet vadinta Vilniaus dailės institutu). Dabar padėtis kita, fabrikai dirba gerokai mažesnėmis apimtimis, taip pat
kuriasi nedidelės individualios įmonės, tad, žinoma,
tekstilės dizainas niekur nedingo. Galima netgi sakyti, kad dabar gyvename laikotarpiu, kai formuojasi naujas lietuviškas tekstilės dizainas.

išlaikomas šiuolaikinės tekstilės identitetas išryškėja
kaip dėmesys pluoštui, pagarba amatui. Šiuolaikinių
tekstilės meno kūrinių raiška elastingai tęsiasi nuo
noro ir gebėjimo jungti, transformuoti, tobulinti ir
komponuoti pluoštą pagal savo sumanymus bei poreikius. Šiandien dažnai patys kūrėjai svarsto, kokie
kriterijai lemia, kaip vertinti, kas nusako tekstilės
meno kūrinių specifiką. Pagrindiniai orientyrai,
bent jau išskiriami darant atranką į prestižines tekstilės parodas, yra įtikinanti meninės idėjos ir technologijos jungtis, darbo profesionalumas.

Kaip manote, kodėl Lietuvoje yra meninė – ne tai
komoji – tekstilė, kurios kitose šalyse nėra? Kodėl taip
susiklostė?
Aš tai sieju su pas mus istoriškai susiklosčiusia
meninės tekstilės mokymo tradicija. Galime dėkoti pirmiesiems mokytojams – Viktorui Petravičiui,
Liudui Truikiui, parengusiems profesionalius tekstilės dailininkus – Juozą Balčikonį, Vladą Daujotą,
kurie puoselėjo tas tradicijas savo kūryboje ir išugdė
dar daugiau ambicingų, šiandien dėstančių Vilniaus
dailės akademijoje bei individualiai kuriančių tekstilininkų. Būtent entuziastingų, plačios erudicijos
mokytojų dėka buvo suformuotas požiūris į meninę
tekstilę kaip į lygiavertę vaizduojamųjų menų atšaką.
Kita vertus, dabar iš tiesų sunku pasakyti, kur tas
taikomumas prasideda ir kur baigiasi. Postmoder-

Ar tekstilė yra populiari tarp dailės profesijų?
Kaip pati šiuolaikinį tekstilės meną kurianti
dailininkė, galiu pasakyti, kad nedaug pasaulyje yra
šalių, kurios turi tekstilės meno, o ne dizaino kryptį.
Daugiau šalių savo aukštųjų mokyklų programose
turi tekstilės dizainą.
Lietuva su savo tekstilės meno kūrėjais dalyvauja
tikrai garsiuose projektuose ir parodose visame pasaulyje. Tad, atrodo, kad Lietuvos meninė tekstilė
yra populiari, na, bent jau žinoma, garsi savo menininkais. Štai kad ir Kauno bienalė, kuri dabar jau neapsiriboja vien tekstiline raiška, atsirado iš tekstilės
kūrėjų iniciatyvos. Kita kryptis – dizaino, ir ji labai
susijusi su ekonomika. Čia šiandien Lietuvai sunkiau

Baltos kandys. Spiros, 2005

Baltos kandys. Mandala, 2006. Mouzon veltinio muziejus,
Prancūzija
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Baltos kandys. Šventė, 2006.
Austės Jurgelionytės-Varnės
nuotrauka

nizmo epochoje ištirpo vaizduojamojo ir taikomojo
meno ribos – keitėsi visa meno arena, taip pat keitėsi
ir tekstilė. Pažvelkime, kieno dėka ji tapo tokia šiuolaikiška ir lygiavertė kitoms dailės šakoms. Tai turbūt šiuolaikiškų ir ambicingų kūrėjų dėka. Jie padarė
tekstilę tokią įdomią ir išskirtinę, kad ji priimama ir
tarptautinėje meno arenoje.
Ar galite paminėti kelis garsius kūrėjus?
Na, pavyzdžiui, Lietuvos nacionalinės premijos laureatė Laima Oržekauskienė, ji, beje, yra labai
daug prisidėjusi ir ugdant jaunus menininkus. Taip
pat Lina Jonikė, kuri pristatinėja savo kūrinius nuo
Japonijos iki Jungtinių Amerikos Valstijų. Negalima
nepaminėti Severijos Inčirauskaitės-Kriaunevičienės, kuri šiuo metu labai intensyviai dalyvauja įvairiuose projektuose, meno mugėse ir meno, ir dizaino
srityse. Aš pati priklausau menininkių grupei Baltos
kandys. Mes taip pat turime savo kūrybinės sėkmės
istoriją. Ne kartą buvo taip, kad mus kviesdavo į pro-

jektus visai ne kaip tekstilės menininkes, o tiesiog į
šiuolaikinio meno parodas (kartu su tokiais garsiais
kūrėjais kaip Joseph Beuys, Jean-Michel Othoniel,
Katharina Fritsch ar Annette Messager ir kt.). Tik
pas mus tekstilė turi ryškesnę takoskyrą nuo šiuolaikinio meno procesų, o užsienyje taip nėra, ten mūsų
tekstilininkai priimami į bendrą kūrėjų ratą kaip
lygiaverčiai. Dar reikia paminėti Eglę Gandą Bogdanienę – daug kuriančią ir turinčią savitą braižą, Ingą
Likšaitę, Jurgą Šarapovą... Garsių Lietuvos tekstilės
kūrėjų yra daug.
Kodėl pasirinkote vilną? Kuo ši medžiaga Jums
tokia įdomi?
Kandžių kūryboje vilna dominavo nuo pat pradžių, nes vilna buvo ta pirmoji medžiaga, kuri mus
įkvėpė kurti kartu. Mes, dar būdamos studentės, su
dėstytoja Egle Ganda Bogdaniene organizavom veltinio simpoziumą. Tuomet patyrėme, kokios plačios
vilnos, kaip medžiagos, galimybės – kaip neišsemia5
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Baltos kandys. Miškan, 2007–2009. Austės Jurgelionytės-Varnės nuotrauka

mas indas. Gali daryti ir plokštuminius kūrinius, ir
skulptūrinius objektus, gali labai panašiai elgtis su tuo
pačiu pluoštu, o gauti visai skirtingus rezultatus. Tai
mus žavėjo ir, žinoma, įvaldėme veltinio technologiją
iki aukštos meistrystės, organizavome ir vedėme daug
edukacijos programų, tad atsirado netgi tokia etiketė, – jeigu Baltos kandys, vadinasi, bus kažkas iš vilnos.
Vilna, be abejonės, atsiranda mūsų kūriniuose,
bet tai nėra vienintelė išraiškos priemonė, savo projektuose naudojame ir fotografiją, ir videodokumentiką. Jeigu pažiūrėtume į grupės Baltos kandys narių
individualią kūrybą, pamatytume, kokios skirtingos
esame. Iš tiesų, aš sakyčiau, mūsų grupę, kaip kuriančius asmenis, vienija ideologiniai dalykai, labiau
bendra pasaulėjauta, pasaulėžiūra, o ne išraiškos
priemonės. Kad šeši žmonės galėtų sukurti bendrą
kūrinį, jie turi labai sutarti dėl idėjos...
Kokios būtent idėjos vienija „Baltų kandžių“ kū
rėjas? Koks būtų jūsų moto?
6

Sunku būtų suformuluoti moto, niekad apie tai
negalvojau, bet kūriniai kalba patys už save. Manau
mes, kaip kūrėjos, esam orientuotos į tokias universalias bendražmogiškas vertybes, kurios gal šiandien
ir nėra labai madingos, nes šiuolaikiniai menininkai
visuomenėje labiau reiškiasi kaip kritikai, atveria sociumo opas, ligas... Mes, kaip menininkės, norime
ne tik kritikuoti, bet ir pasiūlyti alternatyvą, gal dėl
to savo kūriniais, tokia jau menine ir ritualine forma
„rekonstruojame pasaulio modelį“, atsiremdamos
į savo šaknis, į labai senas tradicijas, kurias galima
įvardyti kaip bendrą tarpkultūrinę patirtį.
Man atrodo, kad mums įvaizdinant tokias idėjas
kaip darna su gamta, mus supančiu pasauliu (kūriniai Mandala, Miškan) arba dalinimasis, bendrystė,
ryšys tarp žmonių ar su dievu (kūriniai Spiros, Šven
tė, Suktinis), šiuolaikine meno kalba rekonstruojami
archajiško pasaulėvaizdžio fragmentai atkuria tai, ko
mūsų visuomenėje trūksta. Taigi gal ta mūsų kritika yra užslėpta, lyg ir su nuoroda, kur ieškoti to, kas
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prarasta... Šiandien aplinkui tikrai yra daug „neigiamos“ žinios. Mums svarbu palikti žiūrovui daug teigiamų emocijų. Savo darbus visada darome pačios,
nors, atrodo, tam reikia skirti labai daug laiko, tačiau
tikime, kad mūsų įdėta energija susilieja su mintimis
ir veikia žiūrovą.
Paskutinis mūsų kūrinys, kurį pristatėme paro
doje ArtVilnius’15 yra Suktinis. Nors jo atlikimui
nepanaudojom nė dalelės vilnos, tačiau kiti grupei
svarbūs kūrybiniai komponentai išlieka – instaliacijoje pateikiama pačių autorių įvaizdinta, videoformatu užfiksuota, archajinę tradiciją atkartojanti
ritualinė elgsena, trimatis objektas, medžiagos ir
kūrybinio veiksmo išaukštinimas.
Šį kartą gilinomės į šokio, sukimosi elementą,
kuris veikia meditatyviai ir yra tarsi sandraugos užtvirtinimo tradicija: ar tai būtų sufijų šokis, kai užtvirtinamas ryšys su Dievu, ar vestuvinis šokis, kai sutvirtinamas dviejų žmonių ryšys. Visa tai ir dar daugiau
asociacijų, susijusių su archetipine moteriško ir vyriško prado jungties idėja, susipina į tokį lyg gyvenimo
audeklą... Šį kartą objektas pagamintas iš šilko. Tai audinys, kuris gali suvirpėti nuo nepajuntamo dvelksmo,
tarsi įrodydamas, jog nėra pasaulyje visiškos statikos,
visa, kas gyva, bent jau kvėpuoja... Gamindamos kinetinį objektą, perdirbom panaudotą šilką: išmestas
skaras, sukneles, marškinius, suplėšėme į juosteles,
iš jų susukome tūkstančius kamuolėlių, suvėrėme į
margaspalves kaip pasaulis gijas, kad, jos kartu besisukdamos, sudarytų tūrinę formą, kam primenančią
karuselę, kam sijono siluetą... Pasirinkdamos šilką,
norėjome sukelti pagarbą tai medžiagai, o kartu tai
yra ir kritika, kad mes nuolatos vartojame, o panaudotus daiktus metame lauk, negalvodami, kad eikvojam
vandenį, žemę, o šilko atveju – ir šilkverpių gyvybę,
jog būtume gražūs ir laimingi.
Ką savo asmeninėje kūryboje darote kitaip negu
visa „Baltų kandžių“ komanda?
Manau, kad mano kūryboje ryškesnis veiksmo
elementas. Aš į komandą atnešiau tam tikro performatyvumo elementą, nes visą laiką buvau linkusi dirb-

ti ne galerijos erdvėje, labai norėjau tiesioginio kontakto su žiūrovu. Baltų kandžių kūryboje tas meninis
veiksmas (performansas) dažniausiai užfiksuojamas
videoformatu ir demonstruojamas kaip filmas.
Man pačiai menas yra pasaulio pažinimo būdas.
Sakyčiau, jis įsiterpia tarp mitologinio ir mokslinio
mąstymo būdo. Gali savo išraiškai pasitelkti mokslinius eksperimentus ir gali virsti metaforų kalba,
tačiau vis vien žiūrovui atveria, leidžia pažinti gyvenimo tiesas.
Pastaruoju metu aš pati labiausiai esu įsitraukusi
į žemės ir aplinkos meno projektus. Man labai įdomu patirti ir stebėti, kiek aš, kaip kūrėja, galiu dirbti gamtoje, jos nežalodama, kaip galiu išsakyti savo
mintis per savo kuriamą vaizdinį, bet ir leisti laikui ir
gamtos procesams jį transformuoti, keisti. Dirbant
gamtoje, nepastebimai iškyla tam tikrų iššūkių, kurių nepatiriama pasirenkant įprastą kūrybinį kelią.
Čia visuomet randasi tam tikras menininko ambicijų suvaldymo elementas, nes turi santykį su gyva
aplinka, kuri nuolatos keičia tavo kūrinį, o kartais ir
visiškai kitaip, nei suplanuota... Kita vertus, atsiranda galimybė pažiūrėti naujai, kaip tavo darbas atrodo žiemą ir kaip vasarą. Pavyzdžiui, aš buvau labai
nustebusi ir laiminga, kai sniegas pakeitė mano kūrinį Amžinasis judėjimas – taip nebūčiau sugebėjusi
nei sugalvoti, nei įgyvendinti.
Kokią idėją norėtumėte įgyvendinti artimiausiu
metu?
Na, sumanymų yra, bet aš nelinkusi apie juos iš
anksto kalbėti. Labai norėtųsi po metų surengti personalinę parodą, kad kūriniai kalbėtų patys už save.
O su kokiom mintim, idėjom ateina studentai? Ar
jie labiau linkę į saviraišką, ar nori plačiau paskleisti
savo idėją?
Mes, kaip dėstytojai, siekiame, kad studentai,
tapę profesionaliais menininkais, kūrybinę raišką
naudotų ne kaip laisvalaikio praleidimo būdą, o menine kalba kreiptųsi į visuomenę, diskutuotų visiems
rūpimais ir svarbiais klausimais, kad būtų atsakingi,
7

Dailė
suvoktų, ką ir kodėl kuria, kokią įtaką tai daro aplinkai. Tekstilininko specialybė yra labai plati, tad mūsų
programos tikslas yra paskatinti studentus atrasti
save, kas jiems yra artimiau: ar jie nori kurti žmogui
ir jo aplinkai, realizuoti savo gebėjimus tekstilės dizaino srityje, bendradarbiaudami su kostiumo ar interjero dizaineriais, ar jie linkę labiau atsiriboti nuo
funkcijos ir kalbėti apie bendražmogiškas problemas, projektuoti save kaip šiuolaikinio meno kūrėją,
turintį individualią raišką. Tačiau, nepaisant to, kad
ir kokį kelią bepasirinktų, būtina, kad jie suvoktų,
jog, būdami profesionalūs kūrėjai, kuria ne tik sau.
Manau, iš parodos Tarp<taut>ėjimas matyti, kad jų
kūryba yra ne vien saviraiška.
Paminėjote tekstilinį mąstymą, o kokių savybių
reikia, kad būtum tekstilininkas? Ar kruopštumo, ar
dar ko nors?
Taip, tam tikruose technologiniuose procesuose
kruopštumo tikrai reikia, bet ne tai svarbiausia, nes
kūrėjas gali kurti pagal savo charakterį ir labai im-

pulsyviai, labai netvarkingai, o tam tikrų taisyklių
laužymas arba neestetiškas kūrinys gali būti idėjiškai
pagrįstas. Pagrindinis dalykas yra motyvacija būti
tekstilininku, o tai pervadinčiau „meile medžiagai“,
nes tekstilėje dažniausiai dirbama su kokiais nors
pluoštais. Jeigu tu medžiagos nejauti, jeigu tas materijos taktiliškumas tau nėra svarbus, tuomet gal
geriau rinktis kitą specialybę.
Ne visi mūsų studentai yra kruopštūs ir kantrūs,
o dažnas, vos pradėjęs studijas, nieko, amato prasme,
nemoka. Bet jeigu yra noras, užsidegimas, labai greitai jie net ir aplenkia labiau patyrusius kolegas, nes
į viską žvelgia kaip vaikai. Taigi, viena vertus, technologijos nėra svarbiausias ir sudėtingiausias dalykas šiuolaikinėje tekstilėje, kita vertus, meistrystei
pasiekti reikia skirti daug laiko. Tekstilės darbų kūrimas yra ilgas laiko atžvilgiu, nes nenuausi ir nenunersi, nenuvelsi ir nepasiūsi darbo per parą.

Laura Pavilonytė. Amžinasis judėjimas, 2009. Ingos Raubaitės nuotrauka
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Ačiū už pokalbį.

Istorijos atspindžiai

Valentinas Kulevičius

Renesanso epocha ir LDK
Renesansas kaip Viduramžių tęsinys?
Istorikas Peteris Burke’as apie Renesansą kalba taip: „Nuo XIV šimtmečio vidurio vis daugiau
mokslininkų, rašytojų ir menininkų ėmė vartoti
atsinaujinimo įvaizdžius, reikšdami gyvenimo naujame amžiuje pojūtį; amžiuje, kuriam būdingas atsinaujinimas, atstatymas, prisiminimas, atgimimas,
pabudimas ar vėl suspindusi šviesa po to laikotarpio, kurį jie pirmieji pavadino „tamsiaisiais amžiais“.“1 Tačiau kalbėdami apie didžiuosius kultūros
ir meno laikotarpius, turime suvokti, kad ne viskas
yra taip paprasta, kaip esame linkę manyti, remdamiesi stereotipais. Todėl Peteris Burke’as trumpai
apibendrina istorikų argumentus, siūlančius kiek
kitokį, nei įprasta, požiūrį į Renesansą, išskirdamas
dvi šių argumentų grupes. Pirma: „Visų pirma, esama argumentų, liudijančių, kad vadinamieji „renesansiniai žmonės“ iš tiesų buvo gana viduramžiški.
Jų pažiūros, elgesys ir idealai buvo tradiciškesni, nei
mes linkę manyti, o taip pat žymiai tradiciškesni,
nei jie patys tarėsi esą.“2 Antra: „Antra, medievistai
yra surinkę argumentų, patvirtinančių, kad Renesansas nebuvo toks unikalus reiškinys, <...> Vidur
amžiais buvo įvairiausių „renesansų“, pavyzdžiui,
XII amžiuje ir Karolio Didžiojo laikais. Abiem
atvejais literatūriniai ir meniniai pasiekimai ėjo kartu su domėjimosi klasikiniais mokslais atgijimu, ir
abiem atvejais amžininkai apibūdino savąją epochą
kaip atgimimo bei atsinaujinimo amžių.“3 Remiantis šiais argumentais, galima teigti, kad Renesansas
tam tikra prasme buvo Viduramžių tęsinys, pasikartojančio istorijos ciklo dalis, o ne kažkas visiškai
naujo. Nors dabartinis idealizuotas ir supaprastintas šio laikotarpio vaizdinys, susiformavęs XIX amžiuje, gal ir netenkina šiuolaikinių istorikų, vis dėlto

būtų sunku neigti Renesanso epochos išskirtinumą.
Tradiciškai XIV–XVI amžių laikotarpis siejamas su
didelėmis permainomis: meno ir kultūros suklestėjimu, modernaus individualizmo atsiradimu, atsigręžimu į Antiką, laisvesniu mąstymu ir mentaliteto
pokyčiais, didžiaisias geografiniais atradimais, reformacijos judėjimu, technikos naujovėmis, šaunamųjų ginklų išradimu, spausdintų knygų atsiradimu
ir t. t. Klausimas, ar šie dalykai yra lėto viduramžiais
vykusio progreso tęsinys, ar vis dėlto kažkas visiškai
naujo, yra pagrįstas, nors galbūt skamba labiau kaip
retorinis; kad ir kaip ten būtų, būtent Renesansas
žymi Naujųjų laikų pradžią Europoje.

Renesansas Italijoje
Kalbėdami apie Renesansą, niekaip negalime
apeiti vieno dalyko – Italijos. Galbūt šis teiginys
yra per drąsus, tačiau, norint suprasti Europos Renesanso esmę ir prasmę, užtenka įsigilinti į šio kultūrinio judėjimo pradžią Italijoje. Kaip viduramžių
Paryžius buvo tapęs gotikos centru, į kurį lygiavosi
kitos Europos šalys, taip ir Roma vėliau tapo Renesanso centru, iš kurio po visą Europą sklido atgimimo tendencijos. Su prancūzų menininkais ir architektais gotikos laikotarpiu net italams buvo sunku
konkuruoti, o Renesanso laikais situacija tapo šiek
tiek kitokia: Europoje formavosi atskiros savarankiškos Šiaurės ir Pietų renesansinės meno mokyklos;
Italija neabejotinai svarbi kaip Renesanso „kilmės
vieta“, tačiau negalima teigti, kad kiti regionai tik
aklai kopijavo tendencijas ar tiesiog bandė varžytis.
Itališkojo Renesanso pagrindas ir esmė – mėginimas
atgaivinti ar, tiksliau, imituoti Antiką. Tam sąlygos
Italijoje buvo itin geros: Apeninų pusiasalyje išliko
daug antikinių pastatų; be to, apie senovės architek9
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tūros principus architektai, sėmęsi įkvėpimo iš antikinio pasaulio statinių, galėjo sužinoti iš romėno
Vitruvijaus traktato apie architektūrą Dešimt kny
gų apie architektūrą, kurioje autorius konceptualiai
pateikė klasikinės architektūros principus, grįstus
simetrijos ir proporcijų svarba. Pirmą kartą ši knyga buvo išleista 1486 metais; ja vadovavosi daugelis
talentingų italų architektų4. Prie renesansinės kultūros atsiradimo bei suklestėjimo Romoje ir Italijoje
daugiausia prisidėjo to meto popiežiai, dosniai rėmę
meną. Popiežius Julius II (1443–1513) nutarė perstatyti Šv. Petro baziliką, statytą dar imperatoriaus
Konstantino laikais. Rekonstrukcija tęsėsi ir Leono
X laikais; kaip tik tada Raffaello tapė garsiąsias savo
freskas. Prie šio statinio kūrimo taip pat prisidėjo tokios asmenybės kaip architektas Donato Bramante,
Michelangelo. Pats ryškiausias tobulos itališkojo Renesanso asmenybės pavyzdys yra Leonardo da Vinci,
universalus žmogus, kurio visas gyvenimas ir kūryba
yra Renesanso esmės išraiška. Italų skulptūrą geriausiai reprezentuoja Michelangelo Pieta ir Dovydas, o
tapybą – Giotto kūriniai, laikomi pirmaisiais renesansiniais paveikslais (Kristaus apraudojimas), Sandro Botticelli (Venera), Tiziano (Europa ir jautis),
Raffaello (Atėnų akademija), Leonardo da Vinci
darbai. Apibendrinant galima teigti, kad italų Renesansas buvo ryškus žybsnis žmonijos kultūros istorijoje, paskatinęs ir kitas krikščioniškas Europos šalis
siekti dvasinio atsinaujinimo.

Renesanso kultūros atspindžiai
Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje
Renesansas tuometinėje Rytų Europoje neturėjo tokio istorinio senovės romėnų ir graikų Antikos
paveldo „pamato“, kokį turėjo Italija, todėl šis laikotarpis čia nebuvo visiškai savarankiškas, nes neišvengė kitų regionų įtakos. Būtent iš Italijos Renesanso
idėjos per Lenkiją pasiekė Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę. Vakarų Europoje ši epocha buvo laikoma
Antikos tradicijų ir idėjų atgimimu. Šiuo atžvilgiu
Rytų Europoje nebuvo kam „atgimti“, nes šiame
regione gyvenusios gentys, nors ir kontaktavo su
Romos imperija, tačiau jai nepriklausė, todėl LDK
10

Šv. apaštalų Petro ir Povilo katedra Šiauliuose

neturėjo senųjų antikinio pasaulio tradicijų, kurios
kadaise klestėjo Viduržemio jūros regione, tęstinumo. Kitaip tariant, LDK pasiekė labiau klasikinio
laikotarpio senovės pasaulio atgimimo idėjų atspindžiai Italijoje ir Šiaurės Europoje nei pačios Antikos
idėjos. Vis dėlto, galima teigti, kad tam tikra prasme
ir Lietuvos valstybės teritorijoje vyko atgimimas –
tik ne Antikos tradicijų, o kultūros, meno, raštijos,
politinio ir ekonominio gyvenimo. Daugelis LDK
gyvenimo sričių XV–XVI amžiais suklesti taip, kad
šiuos laikus drąsiai galime laikyti Lietuvos aukso amžiumi. Kuo Lietuvai reikšmingas Renesansas? Visų
pirma kaip tik šiuo laikotarpiu jau buvo pasibaigusios kovos su Kryžiuočių ordinu. Tai reiškia, kad po
kelių šimtmečių nepertraukiamų karų pagaliau buvo
galima atsikvėpti ir skirti dėmesio ne vien būtinoms
valstybės išlikimui sritims (karybai ir pan.), bet ir
mokslui, menui, švietimui, kultūrai, teisei, ekonomikai. Neatsitiktinai kaip tik šiuo metu įkuriamas
Vilniaus universitetas, atsiranda lietuviškoji raštija,
sukuriami Lietuvos Statutai ir daugelis kitų svarbių
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pasiekimų. Žygimanto Senojo žmonos (Žygimanto
Augusto motinos) italės Bonos Sforzos dėka Vilnius
tampa svarbiu kultūros ir meno centru.
Renesanso plitimas LDK yra neatsiejamas nuo
beveik lygiagrečiai tuo metu vykusio reformacijos
proceso. Katalikų ir protestantų kova Lietuvoje ir
Lenkijoje buvo įtempta, tačiau ne tokia destruktyvi kaip kitose to meto Europos šalyse. Kadangi katalikai ir protestantai čia kovojo ne ginklu, o savo
idėjomis ir jų sklaida, šios konkurencijos rezultatai
buvo naudingi Lietuvai, nes kėlė šalies kultūrinį gyvenimą ir švietimą, įnešė į visuomeninį gyvenimą dinamikos. Nepaisant to, kad LDK ir Lenkija vis dėlto
netapo protestantiškomis šalimis, reformacija atliko
pozityvų vaidmenį šių šalių (ypač LDK) gyvenime.
Reformacijos ir Renesanso era davė Lietuvai tokių
asmenybių kaip Jonas Bretkūnas, Mikalojus Daukša, Abraomas Kulvietis, Martynas Mažvydas, Mykolas Lietuvis, Mikalojus Radvila Juodasis, Stanislovas
Rapalionis, Augustinas Rotundas, Konstantinas
Sirvydas, Pranciškus Skorina, Motiejus Strijkovskis,
Andrius Volanas. Šie žmonės yra ryškiausi to meto
atstovai: daugelis iš jų turėjo ne tik aukštąjį išsilavinimą bei didelę erudiciją, bet dažnai gebėjo sėkmingai
veikti keliose srityse iš karto. Daugelis iš jų veikė lietuviškosios raštijos kūrimo srityje, taip pat teologijoje, filosofijoje, skleidė reformacijos idėjas, dalyvavo
politiniame valstybės gyvenime.
Kitas svarbus LDK Renesanso bruožas yra renesansinė architektūra, darniai koegzistavusi su gotikine architektūra, statyta maždaug XVI a. – XVII a.
ketvirtame dešimtmetyje. XVI amžiuje buvo pastatyti Vilniaus Žemutinės pilies rūmai, Raudonės, Panemunės, Biržų pilys, Vilniaus universiteto Didysis
kiemas, Vilniaus Aušros vartai, Vilniaus arsenalas,
Radvilų rūmai Vilniuje, Šv. apaštalų Petro ir Povilo
katedra Šiauliuose. Šio laikotarpio dailės ir muzikos
paveldo Lietuvoje nėra daug. Tačiau tuo pat metu
Vilnių apjuosia ir gynybinė siena (statyta 1503–
1522 metais), skirta gynybai nuo Krymo chanato ir
Maskvos Didžiosios Kunigaikštystės atakų, gąsdinusių Lietuvą ir Vilnių. Toks statinys simbolizavo sunkėjančią valstybės situaciją prie rytinių sienų ir užsienio politikos orientaciją į gynybą. Padėtis Lietuvos

valstybės viduje taip pat nebuvo lengva, nes tarp bajorijos nebuvo sutarimo dėl tolesnės valstybės raidos
perspektyvų. Dalis bajorų norėjo stiprios valdovo
valdžios ir ilgėjosi Vytauto laikų, kiti norėjo daugiau
teisių ir laisvių ir nepritarė griežtam centralizuotam
valdymo modeliui. Didžiojo kunigaikščio valdžia
vis labiau turėjo skaitytis su bajorijos reikalavimais
ir kontrole. Tai ilgalaikėje perspektyvoje paskatino
valstybės nuosmukį. Tačiau vien pati polemika apie
galimą valstybės santvarką taip pat buvo svarbus
Renesanso Lietuvoje bruožas, žymėjęs naują valstybingumo raidos etapą. Idėjas apie valstybę poemoje
Giesmė apie stumbro išvaizdą, žiaurumą ir medžioklę
1523 metais iškelia Mikalojus Husovianas, tinkamu
valdovo pavyzdžiu laikydamas Vytautą Didįjį ir teikdamas pirmenybę centralizuotai valstybei. 1550 metais Mykolas Lietuvis veikale Apie totorių, lietuvių ir
maskvėnų papročius, skirtame Žygimantui Augustui,
smerkė bajorų moralinį nuosmukį, nepritarė kilmingųjų privilegijoms, aukštino lietuvių papročius, pasisakė už tvirtą karaliaus valdžią.
Renesanso laikotarpį Lietuvoje apibendrintai
galime pavadinti didikų laikais: bajorų ir didikų vaikai mokėsi geriausiose Europos aukštosiose mokyk
lose, klestėjo aukštoji kultūra, aukštuomenė galėjo
didžiuotis ne tik savo turtais, bet ir itin vertingomis
bibliotekomis, kuriose puikavosi tuo metu vis dar
labai brangios knygos; tačiau šie dalykai buvo prieinami tik nedidelei visuomenės daliai – elitui. Labai
panaši situacija buvo ir likusioje Europoje – to meto
gyvenimo permainas skatino ir jomis daugiausiai
naudojosi aristokratija ir intelektualinis elitas. Toks
pasaulėžiūros dinamiškumas nebuvo būdingas žemesniems socialiniams sluoksniams. Nepaisant to,
ir Lietuvoje, ir Europoje atgimimo idėjos (kad ir
netiesiogiai) neabejotinai veikė ir kitus gyventojus,
ypač miestiečius. Šiuos laikus pagrįstai galime vadinti ne tik Italijos, Europos, bet ir LDK kultūros aukso
amžiumi.
1
2
3
4

Peter Burke. Renesansas. – Vilnius, 1992, p. 6–7.
Ten pat, p. 9.
Ten pat.
Ten pat, p. 12–13.
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Vilniaus džiazas

Kalbėsime ne apie Gavelio romaną, o apie mu
ziką, kuri „suartina žmones kur kas labiau ir geriau
negu esperanto kalba, UNESCO, ar oro linijos“,
kaip rašė Julio Cortázaras, apie seniausią tarptautinį
džiazo festivalį Lietuvoje „Vilnius Jazz“, kuris muzi
kos mylėtojus ir kūrėjus – pusę pasaulio – surenka po
vienu stogu tai patirti.
„Jazzwise“ žurnalistas Kevinas Le Gendre, viešė
jęs „Vilnius Jazz“ festivalyje praėjusiais metais, rašė:
„Nors Vilnius ir mažas, jame sklando didelės idėjos.“
Kokia gi yra toji „Vilniaus Jazz“ idėja, kaip gimė ir
vystėsi šis unikalus reiškinys, Paulė Steponavičiūtė
kalbasi su festivalio įkūrėju Antanu Gusčiu.
Pakalbėkime šiek tiek apie festivalio istoriją:
kaipgi nutiko, kad Vilniuje atsirado džiazo festivalis,
koks buvo pats pirmasis festivalis?
Viskas prasidėjo nuo susidomėjimo, meilės
muzikai. Iš pradžių aš daugiausia domėjausi roko
muzika, tačiau vėliau kažkaip natūraliai perėjau
prie džiazo. Pradėjau klausytis dabar jau džiazo
klasikų, kurie man buvo ne tik kad įdomūs, bet
netgi savotiškai mistifikuoti. Man atrodo, didžiųjų
džiazo legendų mistifikavimas yra išlikęs iki dabar.
Na, o kas yra šiek tiek nepažįstama, tai juk labai
įdomu! Tad pamažu plėtėsi mano džiazo kolekcija, nors gauti įrašų, albumų buvo labai sunku. Dar
prieš įkuriant festivalį, Vilniuje, dabartinėje Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje, veikė toks
džiazo klubas, kuriame rinkdavomės su draugais –
persirašinėdavome albumus, mainydavomės... Susidomėjimas džiazu vis stiprėjo – norėjosi girdėti
džiazą gyvai, tad, kaip ir daugelis jaunų žmonių,
pasinėriau į savo naują hobį ir pradėjau važinėti
po įvairius festivalius, teko aplankyti vos ne visus
tuometinio Rytų bloko ar soclagerio šalių: Berlyno
12

Jazzbuhne, Leipcigo Jazztage, Varšuvos Jazz Jambo
ree, Bratislavos Jazz Days. Mane taip sužavėjo tie
džiazo festivaliai! Jie buvo savotiškos laisvės oazės.
Ten susipažinau su daugybe jaunų žmonių, tokių
pat džiazo mylėtojų kaip ir aš. Tai buvo visiškai
kitas pasaulis: muzika, kuri sklido nuo tų scenų,
buvo visiškai kitokia nei ta, kurią girdėdavome
Lietuvoje. Lietuvoje iš esmės mes juk nieko ir negirdėdavome... Na, o nuostabiausia, kad džiazo
gerbėjai iš užsienio žinojo Vilniaus džiazo atlikėjus, žinojo Ganeliną, Čekasiną, Tarasovą, galvojo,
kad yra kažkoks stiprus džiazo festivalis, kad yra
džiazo klubas! Tačiau iš tikrųjų nieko tokio nebuvo! Galiausiai 1987 metai buvo savotiškas lūžis,
kai galutinai nusprendžiau, jog reikia rengti festivalį Vilniuje. Menininkų rūmuose vyko paskutinis
GTČ1 atsisveikinimo koncertas, po kurio pajutau
tuomet labai stiprų nerimą, galvojau, negi tuo ir
baigsis džiazas Vilniuje? Visad maniau, jog Lietuvoje turi būti naujojo džiazo festivalis, tęsiantis
1

Viačeslavas Ganelinas (klavišiniai), Vladimiras Tarasovas
(mušamieji) ir Vladimiras Čekasinas (saksofonas), arba Gane
lino trio.
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Skirmanto Sasnausko kvartetas

Ganelino trio pradėtą veiklą ir vystantis Vilniaus
džiazo mokyklos tradiciją, tad tas paskutinis jų
koncertas ir buvo man paskutinis lašas. Dar tų pačių metų rudenį iškabinėjome išspausdintus plakatėlius Gedimino prospekte tiesiog ant medžių,
kviesdami į festivalį, ir, didžiam mano nustebimui,
jis buvo visai netikėtai sėkmingas! Žiūrovų susirinko pilna salė, visi sakė, jog būtinai reikia tęsti tokį
dalyką. Tuo metu jau vyko savotiškas visuomenės
atšilimas, vyko ir roko festivaliai, prie kurių rengimo ir pačiam teko truputį prisidėti, tad mintis
apie džiazo festivalį manęs nepaliko, ir jau kitais
metais persikėlėme į tuometinius Profsąjungų kultūros rūmus, kur įvyko jau tikrai tarptautinis, solidžią programą, puikius atlikėjus pristatęs festivalis
Vilnius Jazz. Šį festivalį aš ir praminiau pirmuoju,
nors juk pats pirmasis iš tiesų yra 1987-ųjų, tas
„mažasis“ festivalis. Dabar jį vadinu tiesiog nuliniu
(juokiasi).
Kaip apibūdintumėte festivalio idėją?
Na, ko gero, tai būtų galima apibūdinti kaip
tokį giluminį maištą prieš trafaretizmą. Neprasidė-

jo jis maištu, tarkim, prieš sovietinę sistemą konkrečiai. Ne, tai maištas platesne prasme, maištas
prieš nusistovėjusią, sustingusią kultūrinę situaciją.
Ir šis maištas visąlaik tęsiasi. Tiesiog galvoju, kad
pats festivalis yra laisvės išraiška. Trafaretizmas yra
mirtis kūrybai, o Vilnius Jazz festivalis, man regis,
yra langas į pasaulį.
„Vilnius Jazz“ yra išskirtinis netradicinio, avan
gardinio džiazo žanru, kurį propaguoja. Įdomu, ko
dėl susitelkta būtent į šią kryptį?
Per visus savo gyvavimo metus Vilnius Jazz turi
labai aiškią naujojo, kūrybinio džiazo kryptį. (Tiesa, esama ir daugiau panašaus stiliaus festivalių,
pavyzdžiui, Tampere Jazz Happening Suomijoje,
Willisau Šveicarijoje, Moers Vokietijoje...) Visame
pasaulyje Vilnius Jazz turi labai aiškiai atpažįstamą
brandą. Pasakius festivalio pavadinimą, jau tarytum girdi tą muziką... Tai ribinė, pafrontės muzika – avangardo muzika. Tai nėra nei miesto šventė,
nei koks masinis, stadionų renginys. Pavadinčiau
tai atradimų festivaliu. Tokios krypties pasirinkimas nėra kažkokio liguisto mano suvokimo vai-
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sius. Daugeliui žmonių muzika yra tik tam tikras
fonas, o štai Vilnius Jazz siūlo atrasti kažką naujo
muzikoje. Festivalis yra orientuotas į tą publiką,
kuri yra iki šiol atvira: atvira naujovėms, pažinimui, žmonėms, kuriuose dar rusena kažko naujo
troškimas, kurie dar nėra, kaip aš sakau, „užmigę“.
Daug kartų teko susidurti su tokia situacija, kai
žmonės prieina prie manęs po festivalio ir dėkoja:
„Žinai, aš niekad negalvojau, kad tai yra džiazas.“
Kartais žmonės užklysta, netgi nežinodami, kur
eina, ir galų gale tampa džiazo gerbėjais. Todėl manau, kad į festivalį turėtų ateiti ne tik tie, kurie
galbūt jau gerai perpratę džiazą, bet ir tie, kuriems
įdomi šiuolaikinė muzika plačiąja prasme.
O apskritai Vilnius Jazz visuomet buvo stipresnis stimulas atlikėjams, o ne renginys plačiai publikai. Niekada nebuvo stengtasi pataikauti žiūrovui.
Per naujus vardus, per naujas kryptis kaip tik buvo
stengtasi provokuoti ir supažindinti. Iš esmės Vil
nius Jazz festivalis yra beveik edukacinis festivalis
(juokiasi). Vis dėlto festivalis bene aktualiausias yra
patiems muzikams. Jiems tai labai svarbi kūrybinė
aikštelė, kurioje patys gali parodyti savo muzikinius
projektus, palyginti save su intelektualiausiais
užsienio muzikantais, praplėsti savo suvokimo ribas, pagauti naujų kūrybinių impulsų. Per visus
festivalio gyvavimo metus buvo pristatyta visa
plejada pačių ryškiausių, kūrybiškiausių džiazo atlikėjų. Tai – ne komerciniai vardai, dažnai net visai
nežinomi muzikantai, kurie tik vėliau būdavo atrasti. Festivalis prasidėjo sovietmečiu, ir daugeliui
tuomet jaunų muzikantų jis buvo tarsi tramplinas
į Vakarų Europą. Tuo metu į festivalį suvažiuodavo
daug užsienio prodiuserių, džiazo festivalių rengėjų, kurie pirmąkart pamatydavo naujus ir mūsų, ir
apskritai Sovietų Sąjungos džiazmenus, kurių dar
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nežinojo, niekada negirdėjo, taip festivalio dėka
jaunieji muzikantai būdavo pakviečiami koncertuoti į kitus festivalius. Vilnius Jazz iš tiesų tapo
labai svarbia ne tik Lietuvos, bet ir visos Sovietų
Sąjungos naujojo džiazo aikštele. Tuo metu buvo
tik keletas tokių festivalių, tačiau jie visi galiausiai
mirė. O ypač didelę įtaką, manau, šis festivalis turėjo Vilniaus džiazo atlikėjams, jis davė supratimą,
jog neprivalai būti puikus, tobulas imituotojas, o
turi eiti savo, kad ir sunkiu, keliu, bet būti savimi, groti savo muziką. Manau, kad šiuo atžvilgiu
Vilniaus džiazo kūrėjai ir atlikėjai yra labai stiprūs.
Kaip apibūdintumėte Vilniaus džiazo mokyklą,
jei tokia tikrai yra?
Gana sudėtinga apibūdinti tai, ką vadiname
Vilniaus džiazo mokykla. Kiti iš viso prieštarauja,
sako, jog tokios apskritai nėra. Aš pats manau, jog
geriausiai šią situaciją yra apibūdinęs Molokojedovas, jis apibrėžė Vilniaus džiazą kaip išskirtinai polistilistišką, persipinantį su roko, etnine ir klasikine
muzika. Džiazo atlikėjus įvardijo kaip multiinstrumentalistus. Pavyzdžiui, jei saksofonistas groja dar
pianinu ir būgnais, žinok – jis iš Vilniaus. Galima
dar paminėti ir unikalią pedagoginę taktiką, kurią
pagrindė Vladimiras Čekasinas.
Aiškintis, ar yra atskira Vilniaus džiazo mokyk
la, ar ne, muzikologų reikalas. Aš Vilniaus mokyklą
jaučiu kiek kitaip. Man ji visų pirma atsiskleidžia
per Vilniaus džiazo atlikėjus, tendenciją siekti autentiškumo, norą būti originaliu, nieko neimituoti, būti tobulu improvizuotoju – šių savybių suma
sudaro gana išsamų paveikslą to, ką, manau, galima vadinti Vilniaus džiazo mokykla. Tačiau vis
dėlto, nemanau, kad reikia stengtis bandyti tilpti į kažkokius rėmus, viską sisteminti. Žinoma,
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išskiriame, tarkime, Norvegijos džiazo mokyklą
ar panašiai, tačiau pats atlikėjas, kaip individualybė, turi būti universalus ir be galo turtingas – turi
talpinti savyje ir savo etninę muziką, bet kartu ir
nebūti užsisklendęs. Jame turi tilpti visas mikropasaulis. Kitaip tiesiog neįmanoma, jei nori būti
džiazo muzikantu. Turi nuo pat pirmos akimirkos
mąstyti globaliai, nugriauti visas savo ribas, stebėti
pačias naujausias muzikines tendencijas. Antraip
nei realizuosi save, nei būsi kam įdomus. Galvoti
apie tai, kaip, pavyzdžiui, būti įdomiam Lietuvos
publikai, yra tiesiog pražūtis.
Galbūt galėtumėte šiek tiek papasakoti apie „Vil
nius Jazz Young Power“ konkursą ir kaip jis įsilieja į
bendrą festivalio kontekstą?
Vilnius Jazz Young Power idėja kilo iš supratimo, kad festivalio publika pradėjo senti kartu
su manimi (juokiasi), supratau, kad nenoriu, jog
festivalis baigtųsi su mano karta. Galvojau, kaipgi
atnaujinus pačią auditoriją, netgi pačius atlikėjus,
nedarant jokių muzikinių kompromisų – juk būtų
labai lengva pakeisti stilių, įvesti populiarių muzikos klubų stilistiką, – tačiau to nenorėjau. Galiausiai nusprendėme, kad reikia organizuoti jaunųjų
džiazo atlikėjų konkursą. Nuo to laiko festivalio
metu vyksta geriausių grupių koncertas-konkursas,
kurio nugalėtojus renka komisija ir publika, tai labai motyvuoja dalyvius, o ir pritraukia į festivalį
jaunų žmonių. Jaučiu, kaip atsiradus konkursui į
festivalio gyvenimą įsiliejo šviežio kraujo, atsirado
nauja džiazo klausytojų karta. Festivalis tapo gyvesnis – net ir seniausiems dabar reikia pakovoti, kad pakiltų ant scenos. Aš manau, kad ugdyti
naują džiazo kartą yra labai svarbu. Reikia kurti
tęstinumą. Kiekvienais metais būna labai baisu dėl

konkurso, ar jis tikrai įvyks: paskutinę registracijos dieną dažniausiai neturiu nė vienos paraiškos,
ir iki dvyliktos valandos likus tik porai minučių,
kai techniškai baigiasi registracija, pasipila laiškai
(juokiasi). Noriu pasidžiaugti, kad visi festivalio
laureatai yra labai aktyvūs, nenustoja toliau kurti,
bendradarbiauti su kitais atlikėjais, net ir iš užsienio, vėliau jie atveža savo programas „atgal“ į Lietuvą. Jaučiu, kad kiekvienais metais po festivalio
ir konkurso Lietuvos džiazas turtėja, auga: jau esama kelių džiazo klausytojų kartų: matau pirmųjų
festivalių lankytojus, dabar jau su savo vaikais ar
net anūkais ateinančius. Man atrodo, tai turi labai
didelę prasmę.
Kokie buvo pagrindiniai festivalio rengimo sun
kumai? Ar turite kokią nors svajonę, susijusią su fes
tivaliu?
Ko gero, sunkiausia buvo išlaikyti pagrindinę
festivalio kryptį. Per visus tuos metus keitėsi sistemos, žmonės, šalys, valiutos, sunkumai buvo iš
tiesų labai dideli, viskas labai keitėsi, o išlaikyti tai,
kas skatina muzikos mėgėjo smalsumą, norą pažinti ir atrasti buvo iššūkis. Dabar, kai per kelias
sekundes galima susisiekti su kitu pasaulio kraštu,
jaunimas tikriausiai sunkiai įsivaizduoja tokius dalykus, tačiau tuo metu, kai festivalis buvo pradėtas
rengti, su muzikantais iš užsienio susirašinėdavome paprasčiausiais laiškais. Įsivaizduokite, parašai
laišką, o atsakymą gauni po mėnesio. Jau pradeda
artėti festivalio terminas, nori paskambinti – turi
užsisakyti skambutį, tuomet lauki, kitą kartą net
kokią parą, kol galų gale, kokią antrą valandą
nakties tave sujungia su Berlynu, tačiau ten niekas neatsako... Tokia tuomet buvo komunikacija.
Šiandien truputį kitokios problemos, daugiausia
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finansinės – beveik trisdešimt metų vykstantis festivalis lig šiol taip ir nebuvo įtrauktas į Kultūros
ministerijos tęstinių festivalių sąrašą...
O rengiamas festivalis labai ilgai, įdedama labai
daug ir labai nuoseklaus darbo. Šiandien, pavyzdžiui, yra aiški ne tik šių metų, bet jau beveik ir
kitų metų festivalio programa. Ar pavyks ją įgyvendinti, niekad nėra aišku. Pats renginys dažnai yra
labai sėkmingai susiklosčiusių aplinkybių rezultatas. Yra tokių muzikantų, kuriuos metai iš metų
noriu pasikviesti į festivalį, jų sąrašas tikrai didelis,
tačiau taip ir nepavyksta dėl įvairiausių priežasčių:
nuo netinkamų datų iki biudžeto trūkumo.
Svajoju apie idealų festivalį. Visuomet stengiuosi surengti kiek įmanoma geresnį festivalį,
tačiau to idealaus taip dar ir nepavyko. Idealus ir
būtų toks, kuris įvyksta lygiai pagal mano iš anksto numatytą planą. Bet vis dėlto man svarbiausia,
kad festivalio klausytojai išeitų iš jo pasisėmę kažko
naujo. Šiandien festivalio publika yra labai motyvuota, labai išsilavinusi, žino, kur eina, ką naujo
nori pamatyti. Jei nieko naujo neatranda, taip ir
pasako man. Smagus dalykas: jei festivalyje negroja
japonai, visuomet klausia: „Kodėl šiemet nebuvo
japonų atlikėjų?“
O koks buvo pats įsimintiniausias, istoriškiausias
festivalis ar pasirodymas?
Na, tai labai sunku pasakyti. Dabar prisimindamas visus tuos atlikėjus, kurie yra dalyvavę festivalyje, suvokiu, kad daugelis tų, kuriuos norėčiau
išskirti, jau yra iškeliavę Anapilin... Tai ir Leroy
Jenkins (JAV), Tom Cora (JAV), Joe Zawinul
(JAV), Werner Luedi (Šveicarija), Willem Breuker
(Olandija). Tiesiog džiaugiuosi, kad turėjau garbės
juos pasikviesti ir pristatyti Vilniaus publikai. Tai
buvo atlikėjai, kurie dabar yra mano auksiniame
„legendų sąraše“. Iš tiesų labai įdomu, kad dabar
po truputį jau pradeda atsirasti savotiškos sąšaukos tarp tų, kurie kadaise dalyvavo festivalyje, ir tų,
kurie tik pirmą kartą jame pasirodys. Štai šių metų
festivalyje gros muzikantai, paruošę specialią pro16

gramą, skirtą kūrybiniam Steve’o Lacy palikimui,
o juk jis prieš daugelį metų koncertavo čia, Vilnius
Jazz festivalyje...
Per tiek festivalio gyvavimo metų ar pastebite,
kaip keičiasi pati muzika?
Man džiazas tuo įdomus, jog yra labai atviras.
Džiazas yra visiškai atskiras mikrokosmosas. Ši
muzika labai smarkiai evoliucionuoja, ji labai gyva,
įtraukia absoliučiai viską, jautriai reaguoja į viską,
kas vyksta aplink. Jei paklausytume naujausių džiazo įrašų, išgirstume viską, visas muzikines aktualijas, visa, kas šiandien mus supa. Tačiau vis dėlto
džiazas turi tai, kas niekad nekinta – tai improvizacija ir gyvybiškumas. Džiazas niekad negali būti
trafaretas, kurį gali naudoti šimtus kartų ir kurti
šablonus. Tam tikri muzikantų ryšiai, savotiškas
transas, kurį gali pajusti klausydamasis pasirodymo
gyvai – tuo mane ši muzika ypač žavi. Tai yra čia ir
dabar kuriama muzika.
Labai ačiū Jums už pokalbį ir už tai, jog kiek
vienais metais „Vilnius Jazz“ primena neišsenkančias
muzikos galimybes, suteikia progą kitaip pažvelgti į
džiazą, instrumentą, pasirodymą. Linkiu, kad entu
ziazmas toliau rengiant festivalį neblėstų ir džiazo
gyvybingumu, kūrybiškumu „užsikrėstų“ kuo plates
nis klausytojų ratas.
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Laimutė Tamošiūnaitė

Jos laisvė
Olimpo dievai emigravo.
Išskrido pirmaisiais reisais, išnyko iš oro, kuriuo kvėpavome, liepė pamiršti, o palikimui pametė vienišus ir sutrikusius kentaurus, okeanides,
hidras ir gorgones.
Stebėjau šias tikėjimo atmatas su ypatingu susidomėjimu: prigesusiu žvilgsniu glosčiau kiekvieną
jų kūno linkį, tyrinėjau kiekvieną išsilaisvinusią
emociją ir svarsčiau, kurgi dabar galėsiu pridegti
cigaretę.
O kas toliau.
Chaosas dar niekados nebuvo toks tykus, tad
veik džiūgavome, kai Dievas įvedė savo diktatūrą –
dabar bent jau turėjome, kuo netikėti.
O visgi skandavome, pamenu:
krikš-čio-ny-bė
krikš-čio-ny-bė
vien todėl, kad taip tuo metu atrodė teisinga.
Klausimų nekilo. „Avių bandos“ jausmas plito lyg
viduramžių maras lūšnynų rajone. Tą mirties kvapą, tokį archajišką ir kažkodėl pažįstamą, galima
buvo pajusti ir dabar – tvaikus lyg net mėsininko užmiršta dvėseliena jis smelkėsi pro šios Žemės
gyventojų nosis ir pranašavo naują pradžią – tokią
pačią kaip visados... Naujos represijos, naujos inkvizicijos, nauji dievai ir nauji kitatikiai; visa tai
tebuvo lėkšto ir nuobodaus Žemės algoritmo dalis.
Šįkart jau nebestebėjau. Mečiau ir rūkyti.
Jutau, jog dūstu.
Ją sutikau tabako krautuvėje.

Jaunųjų filologų konkurso laureatė, Klaipėdos Vydūno gimnazija

Tokią ir atsiminiau; išdidžią, bajoriškai pakelta galva – tokia laikysena atidengdavo sniego baltumo jos kaklo odą – ir įstabiai žavingą mėnulio
jaunaties formos ausies lezgelį. Žiūrėdamas į ją, net
negalėtum pagalvoti, jog ji viena iš labiausiai menkinamų pabaisų, niekinga žlugusios Antikos legendos liekana – jeigu žvilgsnis nesustotų ties į afrikietiškas kaseles supintomis geltonaakėmis gyvatėmis
ir juodais akiniais dešiniam krašte įskilusiu stiklu.
Gorgonė Medūza.
Kadaise ją taip vadino – dabar ji tebuvo „ta, už
10 monetų“. Tikroji Medūza išnyko kaip abstraktus dūmų debesėlis tamsioje gatvėje, įsiliejo į istorijos vadovėlius ir mitų knygas bei lakonišką ateities
architektūrą. Užsimiršo atsiminimuose.
Pasveikinau ją kaip seną pažįstamą ir ji man
atsakė. Sodriu praeities dievaitės balsu ištarė vieną
žodį ir be jokio susidomėjimo stumtelėjo krautuvės
duris.
Pranyko tarp efemeriškų veidų.
Gniaužiau tabako maišelį prakaituotose drebančiose rankose ir stebėjau šlavėjų mitingus pamirštose gatvėse.
Taigi, jie išmoko klausti „Kodėl?“
Kitas mūsų susitikimas įvyko purviname greitkelio bistro.
Praeiviai čia užsukdavo kaip pamėklės, be jokių
ritualų išgerdavo puodelį arbatos ir purvinais nuo
nesibaigiančio darbo pirštais liesdami sužiedėjusias
bandeles bei riebius keksiukus, pasistiprindavo dar
vienai ilgai į istoriją neįrašytai dienai.
Ji lankėsi čia dažnai, – pati svajojo tapti tokia kaip jie – pilkos masės dalimi, tarnaujančia
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pasaulio viešpačiams, bet taip pat nepriklausoma,
vargiai, bet vis dėlto išsaugojusia savo pačios autonomiją.
Žinojau, jog dėl šios dabarties kalta nostalgija.
Ilgėjosi svetimų vyrų ir savo pačios tuštybės –
dabar skurdaus požiūrio visuomenė ją smerkdavo
skaudžiau nei plieninis botagas, už ją sprendė, kiek
ir ko vertas jos kūnas ir gyvenimas, nepaleido iš
savo akiračio. Pavargusi ji pirmą kartą nulenkė
savo galvą ir, stovėdama prie prekystalio, stygos
plonumo pirštais pasukiojo akmeninę apyrankę
ant savo rankos.
Priėjau.
Mano ausis pasiekė moteriškai švelnus atodūsis.
– Ar gali patikėti, ar gali patikėti, – ji kalbėjo, –
kokie prasti pavadinimai šiame bistro? Keksiukas
su braškių džemo įdaru – Laisvė, tikrai, labai prasti
pavadinimai...
Apsižvalgiau. Mane supo nepažįstami veidai.
Linktelėjau sutikdamas su jos nuomone ir laukiau,
ką ji dar pasakys.
Tačiau ji tylėjo.
Susiradome atokiausią bistro staliuką ir veik
be garso atsisėdome. Lūkuriavome, kaip du tylūs
paukščiai, beveik nepastebimi ir pamiršti besitęsiančios gyvenimo tėkmės.
Ji vertino stalo viduryje padėtą Laisvės keksiuką. Atrodė susimąsčiusi.
– Laisvė neegzistuoja, – pagaliau prabilo, –
žmonės bijo gyventi, bijo egzistuoti – štai kodėl jie
sukūrė istoriją, valdžią, laiką....
2001 metais mes abu stovėjome griuvėsiuose.
Jos gyvatės išgąsdino pro šalį bėgusį vaiką.
Aš žiūrėjau į dangų. Nusikeikiau.
Ji vėlavo. Laukiau jos atsargiai žiūrėdamas į
naują bistro prekę – kontrabandines cigaretes. Pajutau keistą maudimą pilvo viršuje ir galiausiai pasukau galvą į kitą pusę.
Už lango vienodos žmonių fizionomijos kėlė
nepakeliamą triukšmą bei tiesė į dangų plakatus,
18

kurių paviršius buvo išmargintas įvairiomis pogrindžio rašytojų ištartomis frazėmis ir banaliais
demokratijos reikalaujančiais šūkiais. „Pasaulis nepasikeitė, pasikeitė mūsų požiūris“, – perskaičiau
užrašą ant vieno plakato. Taigi iš tiesų, jie išmoko
klausti.
Apie dievybes niekas nė nebeužsiminė.
Slogus ateizmas rado savo vietą žmonių civilizacijose ir, įsitvirtinęs žmonių širdyse, pasiliko dar
ilgam. Dvasinius žmogaus troškimus nusmelkė
materializmas, priklausomybės ir ginklų parduotuvės čekiai.
Dvidešimt pirmas amžius turėjo veidmainio
veidą.
Po solidžių dešimties minučių pasirodė ir ji.
Mano nuostabai, šiandien ji save papuošė hidžabu.
– Nusprendžiau pakeisti religiją, – paaiškino, –
pasak Korano, moteris yra lygiavertė su vyru, o ne
priedas, kurį reikia globoti ir mylėti.
Paskutinius žodžius ji ištarė su pastebima panieka.
Tądien ji buvo neįtikėtinai guvi ir tarsi jautė
malonumą man dėstydama savo požiūrį į lygybę.
– Jie sako, kad vyrai neverkia, jausmai jiems
tabu, jie moko moteris slėpti savo grožį, bet nedraudžia vyrams būti geidulingiems, jie mano...
Netikėtai prasidėjęs lietus nustelbė jos žodžius.
Žmonės lauke nuščiuvo tarsi kažką prisiminę.
Dangaus vanduo tekėjo jų nustebusiais veidais ir
akmeninėmis gatvėmis tarsi Senos upė paskandindamas skersgatviuose pamestus jausmus.
Nutilo ir mano pašnekovė. Lėtais ir elegantiškais judesiais sugriebė hidžabo kraštelį ir su didele
pagarba nusirišo jį. Tvarkingai sulankstė ir pabučiavusi pasidėjo šalia savęs lyg jos ilgos kelionės
kompanioną.
– Joms reikia dienos šviesos, – pasakė ir paglostė kietai įmigusias gyvates.
Užsimerkiau.
Jutau artėjant kažką neužčiuopiamo.
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Naujausias jos vaikinas buvo aklas – tik taip ji
galėjo jaustis visavertė.
Kartais jie abu aplankydavo mane tame pačiame bistro, kuris jau tapo ironiška dviejų vienišų
sielų tradicija. Įsikibę vienas į kitą, jie žygiuodavo
nešildomomis patalpos grindimis ir padėdavo vienas kitam rasti kelią iki visados to paties staliuko.
Ji jautėsi laiminga – žmogiški jausmai buvo
naujas jos hobis.
Išmokusi, pasak jos, mylėti ji jau nebekomentuodavo apgailėtinų bistro užkandžių pavadinimų
ir nustojo domėtis religijomis bei politika. Kartais,
tarsi užmiršusi ankstesnįjį savo požiūrį, net užsimindavo apie norą atrasti „savo laisvę“.
Man nerimą kėlė tik apokaliptiniu liūdesiu aptrauktos jos draugo akys.
Sugraibęs atitinkamą kiekį pinigų džinsų kišenėje, aš nusipirkau pigiausią cigarečių pakelį.
Atsargai.
Tai buvo jo laisvė, vienintelė tikra laisvė – tikino ji save gniauždama jau trečią tos dienos laik
raštį.
Paskutinė mūsų stotelė buvo Fergusonas 2014
metais.
Kaip dvi vaškinės lėlės stovėjome apleisto
namo balkone ir stebėjome veiksmą gatvėse. Kadaise didingi Žemės padarai atsigręžė vienas prieš
kitą ir pačių sukurta lygybės iliuzija išgaravo ilgai
brandintose nuoskaudose.
Dūminės petardos, guminės kulkos ir keiksmai
užpildė visą vietovę tarsi vėlyvas gruodžio sniegas.
Minia maišėsi tarpusavyje, kunkuliavo kaip sriuba
katile ir pati savaime kėlė prieštaringus jausmus visai galaktikai.
Ši situacija mane vargino labiausiai iš visų matytų.
Jau nebenorėjau stebėti. Norėjau veikti.
Tą pat jautė ir ji.
Jie pagaliau suprato, jog pasirinkimo laisvė –
tai tik iliuzija; jų suteikti pasirinkimai yra pačių
atrinkti, – piktai šnabždėjo, – jų pačių saugumas
garantuoja tik darbo vietą, nieko ypatingesnio...

Nepastebėjome, kaip pasaulis pradėjo nepaliaujamai suktis, viskas išnyko amžinybėje, pasislėpė nebulų šešėliuose, susitaikėme net su Olimpo
dievų išdavyste.
Supratome, kokie trapūs iš tiesų esame.
Užsimerkėme.
Stebėjau liekną figūrą, tykiai einančią traukinio
bėgiais ir juos skaičiuojančią.
Vienas–du–vienas–du–vienas–du
Šie žodžiai užliūliavo net pakelės medžius. Jos
balso paliesti niekuo neišsiskiriantys bėgiai ir vinys
juose įstrigo mano galvoje lyg erzinanti autobuse
girdėta daina.
Ji sakė išeinanti ieškoti savo laisvės. Vienintelės
tikros savo laisvės.
Įkišau ranką į kišenę ir pirštais užčiuopiau popierinę dėžutę, o šalia jos – tvarkingai tris kartus
perlenktą popieriaus lapą.
Atlenkęs jį, radau smulkiu šriftu parašytą jos
palikimą man.
Pradėjau skaityti.
Savo laisvės neradau.
Tačiau, atsisukusi į savo praeitį, suvokiau kai ką
geresnio – visi tie žmonės, kuriuos sutikome savo kelyje,
tai kovotojai, kovotojai už savo laisvę, teises ir savo vietą
šiame pasaulyje. Net garsiausi Antikos didvyriai nepri
lygsta jiems – tai, ką mes matėme, buvo kažkas didesnio.
Visi tie 3000 Amerikos piliečių, netikėtai pani
rusių tamson, 49000 Afganistano, 1691000 Irako
ir 35000 Pakistano žmonių, sumokėjusių ne už savo
nusikaltimus, Michaelas Brownas, žmonės, kovoję dėl
jo atminimo ir tiesos, tos moterys ir tie vyrai, kurie su
griovė stereotipus, fundamentalistai, kurie praregėjo,
visi žmonės, kuriems ne taip pasisekė ir jaunos sielos
gelmių liūdnumo akimis...
Noriu, kad jie neliktų užmiršti.
Jie žinojo, kas yra laisvė.
Laisvė buvo jų religija.
Dar kartą žvilgtelėjau į vietą, kurioje stovėjau.
Žvilgsniu nulydėjau išvykstantį traukinį.
Užsirūkiau.
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Viltė Jonynaitė

Nr. 48

Kai pasiklystu tankiame miške

Kaip svaigiai kvepia
Laukuos palei kelią,
Vis sklaidos vasara,
Ryškėja šermukšniai:
Rusvėja
Sodrūs,
Ir lydi vakaras
Karštą orą
Dangun.

Nusibraižau sau ratą.
Atsisėdu.
Štai taip susipažįstam:
– Aš tikiu.
Žuvimi į širdį.
Mylėjimu į žodį.
Viltimi į dvasią.
– Aš – abejoju.
Nepasitikiu jausmu.
Bet žaidžiu mintim.
Tepažįstu proto mastą.
Delnais užspaudusi ausis
Girdžiu
Lyg beldžias iš vidaus:
– O kas tu?
– Kas tu? Kas tu?

Ruduo
Tarsi medžiai
Mes rudenį nubyram.
Nubyram ištvermingai užriestais lūpų kampučiais
Prieš tuštumą,
Nubyram melais, didžiais pažadais,
Nubyram net įspūdžiais, prisiminimais,
Kol skaidos asfaltas
Ruožais šviesiais ir tamsiais.
Ištuštėjam, nurimstam
Laukdami –
Gali būt –
Į mus įžengs,
Pavasarį aprūpins vargais.

Pabudimas
Aš sieksiu,
Tu – iškelki
Sprindžiais, pėdomis ir sieksniais,
Kol pramušim
Ne lubas,
O pažinimo ratą.
Po skliautais šviesiais
Pro ryškius vitražus
Plūsta –

Jaunųjų filologų konkurso laureatė, Vilniaus jėzuitų gimnazija
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Nukeliausiu tiek,
Kiek jausiu – mane neša.
Šįmet rudeniui besipuošiant šermukšniu
O, kaip stipriai namuos
pakvipo aviečių uogiene
akimirksniu išsiverčiu išvirkščiai
lekia susilieja kamienai
ir žalsva tvorelė į viena
lyg per miglą
prisispaudus seku baltus ruoželius
kol jie pasislepia, ai,
skauda akutės,
berželių eilė panašėja
į zebrą stojantį piestu
kaip ilgai kaip ilgai
viskas važiuoja
šnara mamos sijonai, švarkai
kvėpuoju į juos, uodžiu minkštiklį
apsikabinu sau kelius –
jau ieško jau ieško –
net išpučiu žandus
kaip sunku nesijuokti
vaje, dangus priartėjo!..
nutolo
kitąkart kojytėm pasieksiu
įsikibsiu pirščiukais
pasileidžiu, žyra viršun akmenėliai
kaip bado kaip degina
nusilaižau dulkes nuo delno
bėgte pasileidžiu,
smigdama duobėse kapanojuos
– palaukit palaukit,
– garsiai krykščia už durų
ir dunksi grindys
nuo skubių žingsnelių.

Laiškas draugui
Bičiuli, manau, supratau!
Man atrodo, kad jūrose
Būriais gyvena iš stebuklo
Gimusios paslaptingos būtybės.
Jos panašios į mus, tik
Sidabrais truputį žvynuotos,
Jų plaukai pažalsvėję nuo dumblo
Ir! Kartais pilni smėlio... arba boružių.
Paprastai jos tyliai būna po vandeniu,
Bet kartais jos dainuoja tiems,
Kurie plaukia žvejoti į jūrą
Ir šie žmonės užrašo jų muziką.
Taip, tikrai tokios būtybės yra!
Nes kitaip iš kur toji magija
Ir banguojanti muzika,
Kuri iš mūsų svajones išplukdo.

Nr. 33
Ūžia bespalvės gatvės.
Po langais šmėsčioja skėčiai,
Šliaužia aptingus migla.
Tak
Tik liūstančiam vakarui.
Tak
Tik žemę smaigstančiai dulksnai.
Tak
Tik į laimę lekiančiai miniai.
Tak kairei
Tak dešinei.
Tik
Man – – –
virstant eksponatu.
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Mažasis drauge

Mėnulio perigėjus

Mano – visi paukščiai, netgi karveliai,
Dangus – mano. Ir audros, ir vėjas,
Mano naktys, štai ugnis mano deglui,
Mano tyla, kurioj lankosi vėlės.

Išbalęs,
Vienišas,
Ir nuo saulės apakęs
Šiąnakt mėnulis arčiau žemės –
Supranti, jis žaidžia su mumis.
Gal ir mes pakeiskim
Žaidimo taisykles,
Nusmikim strėlytėm
Žolėje kas giliau,
Atverskim aukštyn veidus –
Gal ką nors išvysim.
Žiūrėk, ten,
Žemiau jo!
Matyti Paukščių Takas.
(Iš tikro
Giedrą naktį
Dar likę debesėliai.)

Mano lietus ir medžių viršūnės,
Mano sapnai, niekada nesapnuoti,
Mano gatvės ir arkos, bičiuli!
Ir stogai mano saulės globoti.
Vaiskios dienos, žvaigždynai, mėnulis,
Nuraudę tamsoj du žibintai,
Mano rytas, žaibai ir griaustinis.
Man per daug – tu pasiimki.
Bus tavo paukščiai ir tavo karveliai
Dangus tavo! Ir audros, ir vėjas,
Tavo naktys, ugnis tik tavo deglui
O šalia – aš, tavo gynėjas.

Tokia išvada, neduodanti ramybės
Pirmasis haiku
Nebijok tamsos
Ji vis slenka į šviesą
Minutėm kasdien.

Nerandu savo medžio,
Tai yra, kur prisėst,
Kai apsimetu pabėgusiu.
Gyvenu be žemės,
Kuriai tarnaučiau,
Dirbčiau, aukočiaus.
Esu lyg benamis –
Be nuovokos, vilties,
Be vietos.
Ir dar – niekada nesapnuoju.
Tai į ką įsikibt
Ir atsekt minčių eigą,
Kur rasti spragą,
Nutraukiančią būtį?
Galbūt nesu iš viso.
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Asmenybių ugdymo lopšys

Mano Dramos būrelis, arba
Taurakalnis, svarbus kaip Araratas
Aidas Marčėnas – poetas, kritikas, Lietuvos nacionalinės premijos laureatas. Dramos būrelį lankė
1978–1979 m.

Šiemet seniausias Lietuvoje teatro būrelis, pradėjęs savo veiklą 1965 metais Vilniuje, ant Tauro
kalno, švenčia penkiasdešimtmetį. Ta proga leidykla
Aukso žuvys pristato filosofijos mokslų daktarės Dalios Cidzikaitės ir Gedimino Storpirščio sudarytą
knygą Elementorius. Legendinis dramos būrelis ant
Tauro kalno. Knygą sudaro keturi skyriai: pirmosios būrelio vadovės, Vilniaus Jaunimo teatro aktorės, Valerijos Karalienės bendradarbių ir mokinių,
taip pat vėliau būrelį, jau pavadintą Elementoriumi,
kuriam vadovauja Eglė ir Gediminas Storpirščiai,
lankiusiųjų prisiminimai, teatriniai pratimai ir užduotys, originalioji Elementoriaus dramaturgija, videomedžiagos nuorodos.
Šis dramos būrelis ypatingas tuo, kad ugdė ne tik
teatro meno gerbėjus, bet ir brandino asmenybes –
būrelį lankė daugybė šiandien visuomenėje žinomų
žmonių: teatro ir kino aktorių, režisierių, kritikų,
žurnalistų, rašytojų, menininkų...
Siūlome kelių Pašvaistės skaitytojams gerai žinomų žmonių prisiminimų ištraukų.

Apie Dramos būrelį papasakojo klasės draugas Remigijus (Remis) Razmus tūkstantis devyni
šimtai septyniasdešimt aštuntųjų rugsėjį, pradėjus
vienuoliktą klasę. Sakė, ko jau ko, o šaunių panų tai
ten tikrai yra. Vienam eiti į tą būrelį tikriausiai buvo
baugoka, tad įkalbėjo ir mus su Džimu (Rimantu Babrausku). Pats Remis jam tikusios mergaitės
dramkėje nesutiko, jau į trečiąją „repeticiją“ nebeatėjo. Mudu su Džimu užsilikome ilgėliau, porą metų.
Dramos būrelyje susiformavo rimtas ir galingas
įvairiaminčių bendraminčių – manyčiau, atskiro
skyriaus Lietuvos kultūros istorijoje vertas – branduolys, pritraukęs daugybę Dramos būrelio nelankiusių, bet tarsi ir jam priklausiusių neeilinių žmonių. Užtektų paminėti vien Gintarą Varną. Kad
būtum tikrasis Dramos būrelio narys, neprivalėjai jo
dar ir lankyti. Štai kur slypi džedajų jėga, padavane!
Raiščių, susaisčiusių su būreliu, gal būta daugiau,
bet pakako trijų: draugystės, meilės ir laisvės. Prisirišome patys, susirišome.
Vaidinau spektakliuose „Mergaitė ir pavasaris“,
„Biliūnas“. Viskas. Bet tai ir pradžia ne itin tobulo,
bet labai svarbaus man soneto:
Mergaitė ir pavasaris, Biliūnas,
kultūros rūmai – meilės šventykla,
į apačią vilioja miesto liūnas
ir, ten įkliuvus, baigias mokykla
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Spektaklio Eglė žalčių karalienė kūrybinė grupė. Centre – dramos būrelio įkūrėja Valerija Karalienė. Premjera 1983 m.

lyg salos ten atrandamos kavinės,
suaugusių pasaulis – nesaugus,
virš Bernardinų žvaigždės vakarinės –
taip pirmą kartą regimas dangus
aš nežinau, kiek ligi kranto mylių,
nepamenu, kas junga, kas piratas,
ką paauglys tepatiki naktims,
bet genčiai tai, kurią aš žiauriai myliu,
Taurakalnis, svarbus kaip Araratas
kitoms Europoje gentims
<...>

labai supranti, kiek tave to išmoko, bet tikrai žinau,
kad turiu labai stiprų empatijos pajautimą, ir manau,
kad būtent todėl, kad aš nuo mažų dienų teatre to
mokiausi. Tai man pravertė ir psichologijoje, kai
turi suprasti kitą žmogų, ir antropologijoje, kai turi
suprasti, kodėl kita kultūra gali kitaip jaustis. Ir, aišku, tai darau ir rašydama, kai bandau kurti daugybę
personažų ir iš kiekvieno perspektyvos galvoti apie
jo elgesį, galvoti situacijas.
Būrelyje labai mėgau etiudus, būtent tą procesą,
kai tau duoda dešimt minučių sugalvoti istoriją ir
ją suvaidinti ekspromtu. Man tai buvo smagus momentas – išmokti sugalvoti istoriją, įvykį. Galiausiai
priėjau tą ribą, kai tų istorijų gimdavo daugiau, nei
spėdavome suvaidinti būrelyje, arba būdavo, sugalvoji etiudą, bet dėl kažkokių priežasčių jo neparodai. Taip ėmiau užrašinėti tas istorijas. Savo rašymo
karjerą pradėjau nuo trumpų istorijų – vieno, dviejų
puslapių, paskui jos pradėjo ilgėti. Ilgainiui pradėjau
daugiau rašyti negu vaidinti. Šiandien mano pagrindinė kūrybinė raiškos forma yra rašymas.

Vėliava buvo iškelta „Elementoriuje“
Ainis Storpirštis – teatro aktorius, muzikantas.
2011 metais apdovanotas „Auksiniu scenos kryžiumi“ jaunojo menininko kategorijoje už Beno vaid
menį „Išvaryme“ (LNDT) ir Mačiūno vaidmenį
„Mr. Fluxus, arba Šarlatanai“ („No Theatre“). „Elementorių“ lankė 1996–2005 m.

Teatras išmokė empatijos
Unė Kaunaitė – rašytoja, psichologė ir socialinės antropologijos specialistė. Dviejų knygų „Sudie,
rytojau“ (2011), patekusios į 2012 m. „Metų knygos“ penketuką, ir „Žmonės iš Alkapės“ (2015) autorė. „Elementorių“ lankė 2000–2005 m.
<...>
Ko dar mane išmokė teatras, tai empatijos, pajautimo kito žmogaus. Kai dabar galvoju, turbūt ne24

Gyvenime lankiau nemažai būrelių, bet svarbiausias buvo „Elementorius“. Ten išmokau moralinių, etinių, savarankiškumo ir atsakomybės pagrindų. Šis būrelis buvo tiltas nuo vaikystės iki mokyklos
ir noro kažkam paskirti savo gyvenimą. Nes iki tol
teatras buvo namai, kuriuose būdavau vaiko/anūko
teisėmis – budėtojas senelis, tėvas aktorius, dėdė irgi,
ir aš medžiojantis gazirovkę su pusbroliu Simonu.
„Elementorius“ yra vieta ne tik teatro, bet ir savęs paieškoms. Tai teatro edukologija, pedagogika,
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leidžianti geriau suvokti ir išgryninti savo vaizduotės
pasaulį. Neapčiuopiamą ir nepaliečiamą niekieno
kito, tik tavęs paties. Tai, ką esu „Elementoriuje“
patyręs, buvo tokie išgyvenimai, tokios praktikos,
kurios privertė atsižvelgti į save kaip į galinčią veikti
būtybę, kuri nori kažko, kuri gali save įsivardyti. Teatro studija yra vienas iš kokių dviejų trijų tokių įvykių gyvenime. Ko ten išmokau, turiu iki šiol. Niekas
nepasikeitė, keitėsi [tik] įsivardijimai, nes atsirasdavo žmonių, protingų, patyrusių, kurie užginčydavo
mane ir tekdavo ieškoti įmantresnių žodžių apginti
tai, ką jaučiau esant viduje. Žodžiu, leksikoną papildė: nuovoka, esatis, atjauta, aklatikis, būtis, vertybės,
prigimtis, didžiadvasiškumas ir t. t. Kaip sakoma, iš
tikrųjų elementaru, Watsonai...
Turbūt pirmoji, kuri padėjo atrasti [tas] prigimtines tiesas, būtent reikalavo, buvo mama [Eglė
Storpirštienė]. Ačiū Dievui, kad reikalavo! Jei esi
čia, tai būk geras stenkis įdėti ne tik savo kūną, bet
ir savo protą bei dvasią, kitaip sakant, dirbti šimtu
procentų. Atsimenu, kai paskui perėjau pas tėtį, jis
klausdavo: „Ar tai jau viskas, ką tu gali?“ Tiesą sakant, labai gerai žinodavai, kad tai – ne viskas. Aišku, jaunas pykdavai ir sakydavai: „Šiai akimirkai tai
yra viskas. Nes aš jaučiuosi patenkintas.“ „Elementorius“ išmokė nebijoti klysti, nes nieko tame blogo
nėra. Tai buvo drąsos ir ėjimo praktika, ne sustojimo
ir dairymosi atgal.
Kitas labai svarbus dalykas buvo tas, kad mes
kuriame kartu, kad nesame atskirai. Šiandien tai yra
retas reiškinys kūryboje, bet reiškinys, kuris lieka
visam gyvenimui. Ir, žinoma, labai daug žaidimų.
Labai daug tokio kūrybingo, laisvo proceso, nepriverstinio ir [kartu] labai atsakingo, kai reikia tai
parodyti ant scenos. Mama mus visus mokė atsakyti
už savo žodžius. Jau nekalbant apie tai, kad ir meilę
tėvynei įskiepijo. Gal dėl to, kad mẽdžiagos buvo labai gamtiškos?
Labai juokingai nuskambės, bet mes buvom svajotojai. Tai vienintelė vieta, kur mes susitikdavom ir
svaigdavom apie tobulą pasaulį, tobulą gyvenimą,
laimingas pabaigas, laimingas keliones. Tuo gyve-

Autorinio studijos Elementorius spektaklio Koncertas (rež. Gediminas Storpirštis) scena. Premjera 1993 m.

name ir iki šiol. Nemanau, kad ankstesnės kartos
tuo neužsiminėjo. Man iki šiol „Elementorius“ asocijuojasi su Profsąjungų rūmų viršutinės salės, Apvaliosios, kvapu. Tai buvo namai-šventovė. Ir, tiesą
sakant, aš net savo namus įsivaizduoju kaip šventyk
lą, ne kaip vietą pailsėti, bet vietą augti dvasiškai. Jis
davė tiek daug, kad net nežinau, ar kažkaip išeina tai
grąžinti. Visgi daug kas jau aptraukta melsvu atminties rūku.
Aš netapau aktoriumi „Elementoriuje“, juo tapau vėliau, bet užčiuopiau savo aktorystę ten. Vėliava buvo iškelta „Elementoriuje“. O ją nešti jau
teko kitaip, kur, aišku, kiti žmonės su tavimi dirbo.
„Elementoriuje“ nebūdavo to, su kuo susiduri paskui, – baimės. Ten jokie gyvenimai negriūdavo, ten
gyvenimas tik kurdavosi. Buvo įžiebiama žiežirba. O
kuo jinai virsta paskui, – ar žvake, ar lauželiu, ar gaisru per visą šalį, – čia nuo žmogaus priklauso, nuo jo
pasirinkimų ir galimybių.
Dvyliktoj klasėj norėjau tapti vienuoliu arba policininku, bet kadangi vienuoliui, supratau, trūks valios, o į policininkus mano istorijos egzaminas buvo
prastai išlaikytas, norėdamas gelbėtis nuo armijos,
kaip aš tada įsivardijau, stojau į aktorinį. Dabar galiu
pasakyti, kad tai buvo likimas. Taip įvyko ir dar nė
karto [dėl šio sprendimo] nesigailėjau.
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Rokas Bilotas

Gudruoliai ar tinginiai?
„Mes žinom, kad mirsim – tiesą sakant, vien tą
ir težinom apie savo ateitį“, – tai eilutė iš romano
Knyga apie San Mikelę. Rašytojas A. Munthe labai
paprastai ir aiškiai apibūdino mūsų egzistenciją.
Gyvenimo kelionėje kiekvienas pasirenkame skirtingą maršrutą su nesuskaičiuojamu kiekiu nukrypimų, atitolinančių paskutinį sustojimą. Deja, tie
klystkeliai, kupini neišdildomų prisiminimų, galų
gale vis vien nuveda į paskutinę stotelę, kur visa
įgyta patirtis tampa beprasmiška. Susidūrę akis į
akį su mirtimi, – neišvengiama, banalia, bet kartu ir jaudinančia nežinomybe, – mes atsiduodame
aukštesniųjų jėgų valiai. Aš neturiu omenyje žilagalvio dėdės su barzda, sėdinčio ant debesies ir
sprendžiančio mūsų likimą, bet kažkas – Dievas,
Karma, Visata ar Likimas – tokiomis akimirkomis
tampa ne mistika ar paslaptimi, o didele Viltimi.

Toliau nesigilinant į filosofinius svarstymus,
kas, kodėl ir ar iš viso tampo mus už virvučių lyg
marionetes, susikoncentruokime ties tuo momentu, kai bet kokios ankstesnės gijos su gyvenimu yra
nutraukiamos. Prieiti šį kritinį tašką nesunku, tiksliau, kiekvienu savo atodūsiu mes žengiame žingsnį jo link apie tai net nesusimąstydami. Bėgantys
per gyvenimą jį pasieks anksčiau, besimėgaujantys – vėliau. Rodos, viskas būtų nesudėtinga, bet
precizišką sistemą sujaukia kita keliautojų grupė –
pernelyg pavargusių žmonių būrys, kuris pasirenka
trumpesnį kelią. Šie gudruoliai – tai savižudžiai.
Daugelyje tikėjimų jie – baisūs nusidėjėliai, o
kai kuriose valstybėse net sunkūs nusikaltėliai, tačiau J. W. Goethe romanas Jaunojo Verterio kančios
atskleidžia kitokį, netradicinį požiūrį į savižudybę.
Pasak rašytojo, žmogus, linkęs į savižudybę, yra ne

Kamilės Čelutkaitės
nuotrauka
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Esė
kas kitas, o tik sunkus ligonis. Žmogus sutvertas
ne kaip mašina: jis neturi rodiklių, nustatančių jo
pajėgumą, bet vis vien turi tam tikras ribas, kurias
peržengus ištinka mirtis. Džiaugsmas, pyktis, liūdesys, skausmas, meilė – viskas tik iki tam tikro
lygio. Pasiekus moralinių ar fizinių kančių zenitą,
nieko kito nelieka, kaip tik mirti. Todėl negalima
kaltinti savižudžio dėl jo sprendimo, nes niekas
nesižudo tam, kad mirtų, žudosi, kad palengvėtų.
Išleidus šią knygą, kilo didžiulė nelaimingų jaunuolių savižudybių banga, tad, norint apsisaugoti
nuo dar vienos, reiktų paminėti ir „Verterio taisyklės“ išimtį.
Kaip vaistas gali būti tik placebas, taip ir ligonis – tik simuliantas. Paklausite, koks tikslas apsimetinėti? Na, jeigu jau išgyvenote mokyklą ir
ėjimas į pamokas nėra vienas iš jūsų lažo darbų,
kuriuos turite atlikti, pasakysiu ir kitą priežastį – egoizmas. Žmogus iš prigimties yra egoistas,
bet kartais dėl vienokių ar kitokių priežasčių jo
susižavėjimas savimi susvyruoja. Nusiritus nesėkmių lavinai, šis ypatingumo nestokojantis eksponatas atsiduria situacijoje, kai savimeilės pamatai
nebeatrodo tokie tvirti, ir ima abejoti dėl savo svarbos visuomenėje, taip priversdamas tuo suabejoti
ir aplinkinius (niekada nebus atvirkščiai). Tai nebūtų toks mirtinas dalykas, jeigu į tai mokėtume
pažiūrėti kaip į trumpalaikę padėtį, akmenėlį mūsų
bate, kurį visai nesunkiai galima iškratyti lauk. Juk
nuopuoliai yra tokia pat rutina kaip ir pakilimai –
svarbu iškęsti, kol pasibaigs sunkus laikotarpis, neiškrėtus kokios nesąmonės, bandant kuo greičiau
susigrąžinti moralinį stabilumą. O pati kančia priklauso nuo mūsų: ji gali būti ilga, trumpa, tyli, garsi. Būtent pastaroji visuomenėje sulaukia daugiausia populiarumo. Pripažįstu, kad gailėti savęs labai
malonu, tačiau, kai viešoji erdvė tiesiog ūžte ūžia
nuo (ne)suvaidintų pagalbos šauksmų, kai kiekvienas savaip stengiasi gauti taip gyvybiškai reikalingo dėmesio, ta savigrauža atrodo ne miela, o įkyri.
Savų problemų iškėlimas aukščiau kitų ir bijojimas
laikyti save ne vien individu, kovojančiu už būvį,

Monika Svėrytė. Šešėlių grafika, 2015

bet ir bendrijos dalimi, atsakinga ir už savo, ir už
kitų interesus, nėra pats garbingiausias dalykas. Ir
jie net ne bailiai, o niekingi tinginiai, kurie patirs
neužtarnautą džiaugsmą numirti laimingi, nes išvengs susidūrimo su skausmingu suvokimu, jog jų
bėdos ne vienintelės ir toli gražu ne baisiausios.
Nesakau, kad jie yra visiškai sveiki ir užuojautos trokšta neteisėtai, tačiau šie mūsų ligoniai
panašesni į karščiuojančius vaikus, o ne į vėžininkus, kuriuos taip stengiasi pavaizduoti. Daugiau
vitamino C, ir Lietuva nebekonkuruos valstybių
reitinguose pagal savižudybių skaičių.
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Laura Kutkaitė

„Pasibaigi anksčiau, negu
pasibaigia tavo gyvenimas“
Rugsėjo 15 d. Menų spaustuvėje buvo galima iš
vysti Valentino Masalskio režisuotą Klaipėdos jauni
mo teatro spektaklį „Man netinka tavo kostiumas“,
pastatytą pagal Mindaugo Nastaravičiaus pjesę.
Spektaklio aprašai byloja: „Vienos dalies tragikomiška drama apie laidotuves, kuriose svarbiau
ne kas ir ką, o kaip ir kodėl laidoja.“ Ir iš tiesų,
čia neišvysime tradicinių laidotuvių. Spektaklyje
nepamatysite nuleidžiamo karsto ar barstomų pelenų. Tai – spektaklis, nagrinėjantis tėvo ir sūnaus
santykius, jame taip pat atsiranda keli kiti veikėjai, visi savais dialogais atskleidžiantys, jog su įvykiu yra susieti tik praeitimi. Pirmasis į laidotuves
ateina gana komiškas, nors, tiesa, labiau galbūt
tragikomiškas veikėjas – senas sūnaus pažįstamas.
Per šį veikėją, vilkintį kostiumu ir avintį kaliošais,
bandantį kalbėti filosofinėmis klišėmis, itin išryškėja žmogaus menkumas. Kostiumas ir kaliošai
čia – tarytum simboliai. Kad ir kaip žmogus bando
atsiplėšti nuo šios žemės, užsiimti filosofija, „gliaudyti“ patį save, jis vis vien lieka tuo paprastu žmogeliu, kuriam per daug nelemta, kuris arčiausiai
būties gali būti išėjęs su savais kaliošais prie upelio
ar į mišką. Mes galime siekti daug, bet būti kažkuo
daugiau nei žmogus – negalime. Tačiau neretai to
reikalaujame iš kitų. Šis veikėjas betgi ištaria tokius
žodžius: „Visų mūsų palaidoti vienu metu neįmanoma. Tai laidojam po vieną.“ Tai – veikėjas, nors
ir ne pagrindinis, tačiau bene kertinis, nelyg pasakotojas, tokiomis klišėmis atskleidžiantis padėties
tragizmą. Jam paklausus sūnaus, kaip šis laikosi, išgirstame „Jo, viskas gerai“, – atsakymą, kurį girdime beveik kasdien. Atsakymą, o greičiau melą, kurį
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kasdien sakome kitiems, ir dar baisiau – kartojame
patiems sau.
Tragikomiškas čia ir giedotojų vaidmuo, kurių
verksmai, spektakliui rutuliojantis, tampa vis absurdiškesni. Absurdiška jau vien tai, jog giedama
žmogaus, kuris nėra fiziškai negyvas, laidotuvėse.
Taip, prie kapo ateina keli žmonės, minėtieji „seni
pažįstami“, tačiau prie tėvo kapo ateina ir pats
tėvas. Tėvui reiškiama užuojauta, jis gedi, merkia
gėlę į kibirą.
Scenografė Renata Valčik „neapkrauna“ scenos nereikalingais daiktais, nes daiktai čia nėra
svarbiausi. Argi ką nors laidojant mums svarbūs
materialūs dalykai? Kompozitorės Nijolės Sinkevičiūtės dėka spektaklio muzikalumas mus tarytum
ištraukia iš niūrios atmosferos. Tačiau tamsa negali
pasitraukti, nes tai – spektaklis apie mirusius gyvuosius. Tai – laidotuvės, kuriose laidojami tėvo ir
sūnaus santykiai. Ne fizine mirtimi miršta sūnus ar
tėvas, jie miršta vienas kitam.
Tėvas – tokia figūra, kuri, atrodo, turėtų būti
ne tik tavo užnugaris, bet ir savotiška siekiamybė.
Tai turėtų būti artimas žmogus, kuriam gali patikėti viską. Tai turėtų būti tavo Šeima. Tačiau ką daryti, kai du tokie žmonės galbūt ir nori, tačiau nesugeba komunikuoti, nesugeba užmegzti dialogo? Ką
daryti, kai šie žmonės nesugeba rasti nė mažiausio
kontakto, kuris būtų natūraliai juos jungiantis kaip
tėvą ir sūnų? Tuomet, atrodo, ir gali atsirasti tokie
nevilties kupini paskutiniai klausimai, kaip kad
„Kur tu padėjai mano plūdę, tą raudoną?..“ Ir štai
čia tėvo kostiumas sūnui nebetinka. „Mūsų praeitys panašios“, – taria sūnui tėvas. Jis pats šitaip
palaidojo savo žmoną, vadinasi, sūnaus motiną. Ne
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veltui videorežisieriaus Mariaus Kunigėno projekcijose suskamba esminiai spektaklio žodžiai: „Pasibaigi anksčiau, negu pasibaigia tavo gyvenimas.“
Pasibaigi kitiems, esi palaidojamas kitų sąmonėje,
tik kažin ar visiškai. Spektaklio pabaigoje sūnus
su tėvu bando kalbėtis ne tik projekcijose, kurios,
beje, pateikiamos kaip paskutiniai atsiminimai, turimi prieš laidotuves.
Pasak sūnaus, jei ne pareiga, tėvo čia išvis
nebūtų. Todėl jis „atleidžia jį nuo šios pareigos“.
Ir kas gali būti baisiau nei tas jausmas, jog kažkieno artumas tau galbūt tėra pareiga? Esi įmestas į šį
gyvenimą – randi save jau kaip kažkieno sūnų ar
dukrą. Todėl sūnus ir atsako tėvui: „Kodėl tu manai, kad tu mane turi?“, šiam prisipažinus, jog jis,
be sūnaus, nieko neturi, nors ir nežino, kas jis, sūnus, yra. Žmogus kitam žmogui, kad ir kas jis jam
būtų – mama, tėvas, sūnus, dukra, brolis ar sesė –
visuomet yra svetimas, jis visuomet yra Kitas. Jis
visuomet yra kažkas, kas nėra Aš. Mes negalime
turėti kito žmogaus, todėl neretai tenka palaidoti.
Ši drama ir skleidžiasi per tai, jog tenka laidoti tai,
ką laidoti nėra priimtina. Tai – laidotuvės, kuriose
dialogą bando užmegzti du žmonės, – tėvas ir sūnus, – kurie vienas kitam yra svetimi, tik vienas ar
kitas ne visuomet tuo nori ar gali patikėti. Tėvas
klausia sūnaus, vilkinčio tamsiu kostiumu: „Tau
patinka mano kostiumas? Čia juk mano kostiumas.“ Ir čia, sūnui atsakius, jog tai nėra tėvo kostiumas, prisimename veikėjo su kaliošais žodžius:
„Vaikai tai mūsų neišgelbės.“ Neišgelbės, jei pasibaigiame anksčiau, nei pasibaigia mūsų gyvenimas.
Neišgelbės, jei esame gyvi mirusieji. Neišgelbės.
Galbūt palaidos. Iškilus tėvo klausimui: „Ką tu
man pasakytum, jeigu dar būčiau gyvas?“, iškyla
ir viltis, tačiau kokia viltis gali būti tarp mirusiųjų?
Ir ne vieno mirusio, o abiejų, mat ką nors laidodamas, visuomet palaidoji ir dalį, nors ir itin mažą,
savęs. Kartais privalai. Žmonės nespėja išsišnekėti,
susišnekėti, jie bijo savo žmogiškumo, jie bijo kitą
žmogų pripažinti žmogumi, galiausiai jie pasistato
sienas, kurių patys nebeperkopia.

Dmitrijaus Matvejevo nuotraukos

Rašytojo vaidmuo atsiranda kaip intarpas, padedantis dar konkrečiau suvokti padėtį. Tai rašytojas,
kuris šiuo metu rašo „galbūt apie kaltę“ ir yra sūnaus
išvejamas iš scenos. Simboliškai. Mes juk nenorime
jaustis kalti. Niekuomet. Mes kaip tik pajėgdami
kratomės kaltės, o esame kalti kiekvienas iš mūsų.
Kiekvienas. Nuo tos sekundės, kai ateiname į šį pasaulį. Todėl taip svarbu ieškoti ryšio su kitu žmogumi, todėl mums taip sunku kartu gyventi, kai to
ryšio nėra, nors, atrodo, natūraliai turėtų būti.
Spektaklio pabaigoje sūnui atnešamas per mažas karstas. Nuskamba žodžiai: „Aš nebe vaikas“,
kurie, galima nujausti, yra dar vienas simbolis, tik
šįkart – naujo Klaipėdos jaunimo teatro etapo.
Brandaus teatro etapo. Tačiau nepamirškime mokytis tarti raidę R. Kaip sakė tėvas: „Ji juk beveik
kiekviename žodyje.“
MiRtis.
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Apie didį blogį
mūsų galvose
Rugsėjo 23, 24 d. Lietuvos nacionaliniame dramos teatre
pristatytas tarptautinį pripažinimą pelniusio vengrų režisieriaus
Árpádo Schillingo ir dramaturgo Mariaus Ivaškevičiaus bendras
darbas Didis blogis. Premjera sulaukė daug žiūrovų dėmesio ir
gausių komentarų. Vertinimai prieštaringi kaip ir pats spektaklis.
Pirmas įspūdis, kad tai – spektaklis apie karą, greitai ištirpsta.
Greičiau tai spektaklis apie karo nuojautą ir apie tai, ką kiekvienas jaučiame, bet nedrįstame sau pripažinti. Kalbama net ne apie
mirtį, o apie žiaurumą mūsų galvose ir prie ko tas žiaurumas gali
atvesti. Kliudoma daug aktualių, visuomenę jaudinančių temų ir
jos gvildenamos neįtikėtinai atvirai, išsakant kūrėjų požiūrį.
Į klausimą, kodėl šis spektaklis LNDT scenoje užgimė
būtent šiandien, turbūt atsakinėti nereikia. Tačiau svarbu pastebėti, kodėl jis šiandien LNDT scenoje gimsta būtent toks: išsižadantis estetinių vaizdavimo priemonių, išeinantis iš ribų, prie kurių mes tarsi jau esame pripratę. Tačiau tai – realybės atspindys,
pagal režisieriaus norą jis tiesmukas ir groteskiškas, absurdiškas
ir grubus. Čia teatro apgaulės mechanizmas veikia kitomis juslėmis – atsiribojant, vertinant, stebint. Spektaklyje gausu metaforų, kurios akimirksniu išgliaudomos ir virsta naujomis metaforomis, skatinančiomis giliau analizuoti save ir aplinką.
Spektaklio Didis blogis režisierius Árpádas Shillingas ir dramaturgas Marius Ivaškevičius pražudė mums įprastą dramos
herojų. Herojaus mirtis panaikina instinktyvų susitapatinimą
su gėrio (ar blogio) pranašu, kurio tragišką gyvenimą spektaklio
metu patiria žiūrovas. Spektaklyje Didis blogis lieka neįtikėtinai
grubus ir vulgarus bei diktatoriškas Masara (akt. Valentinas Masalskis), absurdiškai „teisingai“ tardantis kitus personažus, kuriuos aktoriai vaidina su tikraisiais savo vardais.
Šiuo atveju herojaus mirtis atveria naują teatro interpretaciją, matymo lauką: tiesmuką, žeminančią, nepatogią, gąsdinančią. Tačiau veiksmingą.
Mes ilgai svarstome, renkamės, kuo mums būti gyvenime, o
paskui mokomės, dedame pastangas, kad taptume tuo kažkuo –
mokytoju, mokslininku, inžinieriumi, aktoriumi, ir mums duotas tik vienas šansas, o tikimybė nepataikyti, suklysti yra milžiniška. Bet kartais likimas suteikia ir kitokią galimybę: pasirinkti,
kuo mums būti kare. O čia jau nebegalima klysti – reikia pataikyti arba mirti.
Dmitrijaus Matvejevo nuotraukos
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Pašvaistės info

Poezija

Gintarė Igoriūtė

Eilėraščių ciklas

Apie save
Atsisveikinimai

Sudie –
Lyg su Dievu,
Tačiau su užvertais
Keliais atgal...
Viso –
Lyg su visais,
Tačiau pasislepiant
Minios šešėly...
Iki –
Lyg su viltim
Dar sykį
Pasimatyti...

Kai aš užaugsiu,
Niekada neteisiu,
Nekaltinsiu, o tik paleisiu,
Kad sklęstų laisvai aitvarai.
Kad pakiltų aukštai,
Pažymėdami naują pradžią.

Vienuma
Tik vienuma
Mus paverčia
Staugiančiais vilkais
Ir vilkėmis.

Kai aš užaugsiu

Atrodo, atbaidom
Visus, kurie
Išgirsta kauksmą, –
Net jei jis panašus į juoką...

Kai aš užaugsiu,
Būsiu pakankamai didelė
Daryti savas klaidas –
Tikras, o ne skyrybos.

Bet iš tikrųjų
Nieko nėra geriau
Už jausmą,
Kai nieko netrūksta.

Kai aš užaugsiu,
Pagaliau suvoksiu
„Atleisk“ žodžio prasmę
Ir juo naudosiuos.

Kai gera užmigti
Nesapnuojant košmarų
Ir lengva nubusti
Negalvojant apie rytojų.

Jaunųjų filologų konkurso laureatė. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija
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Poezija

Viktorija Danielė

0,021 kg

neišnyksta

mano šypseną
neišsiskleidusį alyvos pumpurą
laikyk
prispausk
prie lūpų
neleisk
virpėti
vienkartinių prisipažinimų
banalybės
dulkėse
neleisk
išblukusiais melsvais dažais
įrašyk
į begalybę
tik

pašėlęs futbolas kas vakarą darželio kieme
slapčia nuo naktinio sargo
ir nusileidusi tamsa mums – nebaisi
iki alkūnių surūdijusioj bačkoj paskandintos rankos
du laistytuvai gležniems pomidorams
ir samanotas vanduo mums – nešaltas
išblukusio laiko nepaliestos mėlynos akys
prie krūtinės raikoma duona
ir žemė užgrūdintose rankose man – vaikystė
dvi poros basų kojų po stalu
senelis ir aš.
ir žodžiai mums – nereikalingi

kada nors

kartu
sušlapsim kojas
padžiausim kojines
išgersim pieno
išpilsiu vienatvę
į surūdijusią kriauklę
galiojimo laikas
pasibaigė
vakar
Gimė 1997 metais Vilniuje. Šiais metais baigė Vilniaus licėjų ir įstojo į medicinos studijas Vilniaus universitete.
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Monika Svėrytė. Dižono ūkautojas,2015

paliksiu atviras duris
įleisiu lietų
vakarą paliksiu lauke
jo batai purvini

Kinas

Aušra Umbrasaitė

Kai baigiasi vaikystė
Šiemet aš baigiau mokyklą. Suprantu, kad kažkoks etapas jau nueitas, nes visi spaudžia ranką,
sveikina ir labai rimtai žiūrėdami klausia: „O kas
toliau?“ Pakilęs iš mokyklos suolo, gauni oficialų patvirtinimą, kad pagaliau subrendai. Puikiai jauti, kad
niekas nepasikeitė, o iš tavęs tikisi, jog pradėsi elgtis
kaip suaugęs, nors dar vakar reikėjo prašyti leidimo
nueiti į tualetą... Į tokį „Pasakyk, kiek tau metų, ir
aš tau pasakysiu, ką jau turėjai nuveikti ir kaip turi
elgtis“ tinklą yra įkliuvusi pagrindinė režisieriaus
Noah Baumbacho filmo Frances Ha veikėja Frances
(akt. Greta Gerwig) ir, žinoma, jai tai nelabai rūpi.
Juk sunku suprasti, kada ateina ta diena, kai būti
naiviam tampa nebe miela, o vaikiška. Jai dvidešimt
septyneri, bet ji vis dar neranda sau vietos Niujorke
ir blaškosi iš vieno buto į kitą. Geriausia jos draugė
Sofi išsikrausto iš bendro jų buto ir artimi jų santykiai greitai atšąla. Iš kvailų peštynių parke, plepėjimo
balkone, dalijimosi bendra lova Sofi staiga išauga, o
Frances vis dar nori to nesudėtingo ir džiugaus gyvenimo. Atrodo, kad filme Frances ne vaikšto, o bėga
gatve, bėga vėluodama į metro, šokio žingsneliu parskrieja namo. Jos bėgimas – visai ne slogus didmiesčio skubėjimas, o valiūkiška džiaugsmo išraiška. Gali
bėgti ne dėl to, kad tave vejasi ar skubi, o dėl to, kad
tiesiog negali suturėti emocijų ir daug lengviau tai
išreikšti fiziškai. Ji paprasčiausiai įpratusi taip elgtis,
taip gyventi ir kitaip to neįsivaizduoja, tačiau ją supantis pasaulis, šalia nebelikus Sofi, žavaus Frances
naivumo nesupranta.
Būdama nuoširdi, šiek tiek keista ir lengvabūdė,
Frances užsisuka „man dvim keli“ amžiuje ir nepastebi, kad jau atėjo metas, kai kiti bendraamžiai
surimtėja, siekia karjeros ir turi ką įspūdingo papa-

sakoti susirinkusiems prie stalo. Tai skamba gana
primityviai, bet toks teisingo gyvenimo šablonas egzistuoja, ir galima spėti, kad šių taisyklių Frances neskaitė – būtent dėl to ji ir žavi. Ji vis dar svajoja apie
tobulą meilę, kartais kiek per atvirai dalijasi savo
įspūdžiais, bet tai daro savaip, pagauta impulsyvumo, parodydama savo nesubrendimą. Galima svarstyti, ar vis dar besiblaškanti, klystanti („I like things
that look like mistakes“, – sako ji) Frances savotiškai
nėra laimingesnė už tuos, kurie gyvenimą susitvarkė
taip, kaip reikia, taip, kaip to tikisi visi.
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Vienas iš filmo netikėtumų yra tai, kad jis nespalvotas. Kaip sako pats režisierius Noah Baumbachas,
tai buvo savavališkas jo sprendimas, nespalvotą filmą
jis norėjo sukurti jau seniai, vien iš principo. Vis dėlto
iš daugybės filmų pažįstamas ir „nutrintas“ Niujorko
vaizdas ir vėl atgyja naujai – lyg W. Alleno Manhete
ne. Baltos ir juodos kolorite paskendusi Frances Ha
iliuziškai klaidina ir tampa belaikiu, universaliu ir
kiek nostalgišku filmu (tik Davido Bowie Modern
love – devinto dešimtmečio šokių aikštelei su žibančiu disco kamuoliu būdinga daina ir kiek per didelis
odinis švarkelis išduoda, koks tai laikotarpis galėtų
būti). Tedas Grantas vieną kartą taikliai pasakė apie
nespalvotą fotografiją, nedvejodama tai pritaikau ir
24 kadrams per sekundę: „When you photograph
people in color, you photograph their clothes. But
when you photograph people in Black and White,
you photograph their souls.“ Ir nieko nėra įdomiau,
nei tiesiog žiūrėti į šiuos jaunus, juokingus ir savaip
kvaištelėjusius jaunuolius, bandyti suprasti, kodėl jie
kartais sako viena, bet galvoja kažką priešingo, ir viską išskaityti iš jų veidų, o gal ir sielų.
Filmo stiprybė – jo paprastumas (beje, Greta
Gerwig, suvaidinusi Frances, kartu su režisieriumi
buvo scenarijaus bendraautorė). Žinoma, veikėjai
ir jų charakteriai visai nėra paprasti, atvirkščiai – jie
ryškūs ir šarmingi, o kasdieniškos, bet realios problemos pažįstamos ne tik dvidešimtmečiams. Frances
Ha išgyvena vieną iš daugelio gyvenimo etapų, kai
reikia atsisakyti įsivaizdavimų apie tai, koks galėtum
būti (ar juo labiau, kokį tave trokšta matyti kiti) ir
priimti tai, koks esi dabar. Juokinga, bet jaunam būti
sunku, o gal tik atrodo, kad sunku, kol esi jaunas. Filmo pabaigoje Frances ant naujosios savo pašto dėžutės užrašo savo vardą, tačiau visa pavardė netelpa
ir lieka tik tas juokingas „Ha“. Gal dėl to, kad ji vis
dar nėra tikras suaugęs žmogus ir nemoka tinkamai
naudotis kreditine kortele, o gal dėl to, kad į gyvenimą vis dar žiūri taip, kad viskas jai tėra tik vaikiškas
cha cha.
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Rudeniop

***

***
Ir prie tamsos
Tegu vaikai,
Ir prie nakties
Lai pratinas.

Tas, kas kaunasi su monstrais, turi žiūrėti, kad
pats netaptų monstru.
Friedrich Nietzsche

O jei baisu,
Lai mano: tai –
Didžiulis
Juodas katinas.
Valdemaras Kukulas
Kai manęs paprašėte pasidalinti savo mėgstama citata, išsyk pagalvojau: man reikia daug laiko!
Perversti visas senas knygas, peržvelgti garsiausių mąstytojų pavardes ir savo užrašų knygutes.
„Reikia būtinai pasirodyti labai protinga ir jokiu
būdu ne banalia“, – rėkė mano ego, bet va, jį ėmė
ir užgožė vaikiškas eilėraštukas. Vaikystėje, o kartais ir dabar dar bijau tamsos. Prisimenu, būdama
mokyklos pradinukė, perskaičiusi šį V. Kukulo eilėraštį, jaučiausi pakylėta. „Ak, kaip paprasta, juk
tamsa – tai tik juodas katinas!“ Čia ir džiūgavau,
ir tuo pat metu pykau, kad neišmanėliai suaugė
liai man šitaip nepaaiškino pasaulio anksčiau. Nuo
tada žinau – pasaulis nėra joks, tik toks, kokį mes
pasirenkame matyti. O poetinio žodžio galia – tai
tarsi specialūs pasaulio matymo akiniai – padeda
įžiūrėti tai, kas neskaitantiems lieka nematoma.
Vaiva Rykštaitė

Iš pirmo žvilgsnio ši Nietzsche’s mintis atrodo
tarsi būtų koks RPG žaidimų mėgėjo šūkis. Tačiau
šiuo metu ji yra labai aktuali visiems. Pastaruoju
metu pastebiu, kad interneto amžiuje beveik visi
kovoja prieš kažką (arba už kažką). Vieni visokiais
būdais gina savo tėvynę nuo priešiškos valstybės
propagandinių atakų. Nesidomintys politika kovoja už humaniškesnes idėjas – jie bando išnaikinti
homofobiją, rasizmą, seksizmą, patyčias ir visokias
kitokias žmogiškąsias ydas. Dar kiti kovoja už gyvūnų teises, už gražesnę gamtą ir už daugybę kitų
puikių idėjų. Ir tai yra labai gražu bei sveikintina,
bet... Tos kovos dažnai peržengia sveiko proto ribas: kovojantys prieš vienos kaimyninės šalies propagandą jau taip šauniai manipuliuoja faktais, skaičiais ir emocijomis, kad net pats Goebbelsas jais
didžiuotųsi. Kovotojai prieš homofobiją jau tapo
tokie agresyvūs, kad homofobus užsipuola ir sutaršo labiau, nei koks politikas puola homoseksualus.
Kovotojai prieš visokiausius -izmus patys dažniausiai nevengia kartais net kokčių patyčių, bet jiems
tai atrodo normalu, nes žmogui kilo įvairių minčių
pamačius žmogų, kurio oda yra kitokios spalvos.
Ir, pažiūrėjus iš šalies, dažnai jau sunku susigaudyti, kuris iš jų yra blogesnis – ar tas, kuris leptelėjo
kažką netolerantiško, ar tas, kuris jį moko tolerancijos bet kokiais įmanomais būdais. Ir visai tikėtina, kad greitai mums teks kautis prieš tuos, kurie
dabar kaunasi už tauriausius idealus.
Mantas Tarailis
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***
Kadangi, kaip ir apie medį, tu ničnieko neiš
manai apie žmogų, jei tu jį išskleidi jo trukmėje ir
padaliji pagal jo skirtumus. Medis nėra sėkla, nėra
nė stiebas, lankstus kamienas, negyvos malkos. Me
dis – tai ta galia, kuri iš lėto susilieja su dangumi. Tą
patį galima pasakyti apie tave, mano mažasis žmo
gau. <...> Tu nesi nei moksleivis, nei sutuoktinis, nei
vaikas, nei senis. Esi tasai, kuris išsipildo. Ir jei sugebi
atpažinti save kaip siūbuojamą šaką, gerai įsikabinu
sią į alyvmedį, savo judesiais patirsi amžinybę.
Antoine de Saint Exupéry
Žmogus, kaip ir medis, kaip ir kiekviena kita
gyva būtybė, yra išsklidęs laike. Esame kiekviena
ta atskira forma, skirtingas niuansas, kurį įgyjame
kas akimirką atspindėdami tikrovę. Tačiau esame
tai, bet kartu ir ne tai. Kiekvienas iš tų pavidalų,
kaukių, esačių esame mes patys, bet kiekvienas
atskirai, ištrauktas iš laiko konteksto, neatitinkame
visumos. Esame sudėti iš begalybės dalių, tačiau ne36

same tik kažkuri dalis, nors kažkuriuo laiku, būtent
ta dalis ir buvome. Negalime išsiginti ankstesnių
„aš“ pavidalų, tačiau jie neatitinka dabarties, lygiai
kaip dabartis kada nors nebeatitiks to, kuo tapsime.
Mes nesame vaikai, kuriais buvome, bet kiekvienas
iš mūsų buvome vaikas – lygiai kaip dabartinis būvis kada nors, žvelgiant iš laiko perspektyvos, taps
išaugta oda. Esame išskydę laike, keisdamiesi kiekvieną akimirką – kas sekundę atkartodami prieš
tai buvusį save jau truputėlį kitaip.
Ir būtent tas keitimasis veda į išsipildymą.
Kiekviena akimirka, kiekvienas įgytas nepakartojamas ir nepasikartojantis pavidalas pats savaime yra
išsipildymas, į kurį atveda milijonai prieš tai buvusių tapsmų. Kartu konkretus momentinis išsipildymas, akimirką užfiksuotas „aš“ suvokimas savo
ruožtu pats tampa viena iš daugelio mūsų versijų,
konstruojančių naują esatį.
Mes nesame kūnas, mes nesame visi ar kažkuris
vienas būvis – esame tai, kas ne tik yra visa tai kartu,
bet ir tai, kas viską vienija – bendroji idėja, nuo pradžios iki pabaigos išreiškianti kiekvieną konkrečią
unikalią ir individualią esatį, kuri sudėlioja save per
ilgą laiką kiekviename jo taške tuo pat metu būdama ir baigtinė, ir nebaigta – įprasminanti ankstesnes
save ir duodanti pažadą bei pagrindą naujoms.
Viktė Džiaugytė

***
Išreikštos mintys visados yra negyvos.
Hermann Hesse
Anksčiau patikdavo kalbėti, dabar kalba kelia šleikštulį. Vos prakalbu. Reikia kiekvieną žodį
traukti it su replėm. Kalbant apima nuovargis,
trūksta jėgų atkartoti tuos pačius banalius sakinius.
Jei kalba – minčių artikuliacija, tai – didžiulis lažas,
smukdantis žemyn. Kaip nuostabu būtų, jei užtektų žvilgsnio, rankos gesto, skiemens komunikacijai
palaikyti.
Mantas N.

Reportažas

Skaitome ir grojame kartu
su Pašvaiste
Rugsėjo 11, 12 ir 18, 19 dienomis Vilniuje pirmą
kartą buvo organizuotas Urbanistinio skaitymo festivalis
(Re)Start. Viena pagrindinių organizatorių – Vilniaus
apskrities A. Mickevičiaus viešoji biblioteka. Jaunimą labiausiai sudomino rugsėjo 18 d. renginiai. Tą dieną jaunieji literatai, žurnalo bendradarbiai, ir Vilniaus Žemynos
gimnazijos grupė Halogenai (ketvirtokai Marius Sarafin,
Emilis Borovskij, Aistė Skendelytė) dalyvavo Pašvaistės
surengtame poezijos skaitymų vakare A. Mickevičiaus
bibliotekos kiemelyje. Savo eiles skaitė Justina Kecoriūtė,
Gabriela Liubartaitė, Justina Žvirblytė, Kristupas Maksvytis, Mantas Toločka, Rasa Murauskaitė, prozą – Miglė
Puzanauskaitė. Prie puikios renginio nuotaikos prisidėjo
grupė Halogenai, atlikusi šiltą akustinę muzikos programą. Vakaro dalyviai gavo naujausią žurnalo Pašvaistė numerį ir paskatinimą kurti patiems.
Taip pat buvo galima paklausyti įvairių paskaitų, apžiūrėti fotografijos parodą bei pasiimti bibliotekos rekomenduojamų knygų.

Justina Žvirblytė

Kristupas Maksvytis

Rasa Murauskaitė
Tatjanos Grigorčenkienės nuotraukos
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Julija Šilytė

Šiuolaikinis cirkas
Rugsėjo 9–13 d. Vilniun dešimtą kartą buvo atklydusi šiuolaikinio cirko dvasia (tiksliau – jau kūnas ir kraujas). Menų spaustuvėje vyko Naujojo cirko
savaitgalis’15 su dešimčia pasirodymų bei edukacine
programa. Manyčiau, festivalio tikslas skleisti Lietuvoje naujojo cirko žodį tesimas ko(ie)kybiškai.
Programa pateikė gana margą reiškinių spektrą,
atspindėjusį platų festivalio žvilgsnį. Pirmasis spektaklis, kurį stebėjau, buvo suomio Ville’o Walo režisuotas ir atliekamas solo žongliravimo pasirodymas
Mortimer (2010). Atbėgus iš judresnių gatvių gyvenimo ir ramiai prisėdus Juodojoje salėje, pirmiausia

Paviršius
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užliūliavo estetika (taip sakant, pirmas supratimo
lygis). Be kita ko, žavėjo truputį grubokas plastiškumas, žavus bendradarbiavimas su mirtimi, pasijuokimas iš jos, žaidimas su ja ir vis dėlto jos galybės
pripažinimas, žongliravimas saviironija, žmogaus ir
technologijų kontribucija (scenografija pasižymėjo
lengvomis projekcijomis), švelnios manipuliacijos
požiūriu į gyvenimą: ar jis „lengvas kaip plunksnelė“, ar neginčijamai rimtas? Ar mumyse yra narvelis? Ar mūsų galva yra narvely? Ar mumyse plazda
paukštis? Ar labai naivu to klausti tikintis neigiamo
atsakymo? Kas yra naivu? Ar saviironija ir naivumas

Cirkas
gali lygiaverčiai gyvuoti?.. Ar šita keista kontribucijos pasaka nėra fikcija?..
Pusvalandį po Mortimer prasidėjęs Paviršius
(Pinta, 2013) buvo scenografiškai paprastesnis.
Akrobatikos ant virvės solo pasirodymas prasidėjo
virvės sukimosi hipnoze. Kiek vėliau įtraukęs ir dar
vieną fizinį kūną – performerę Salla Hakanpää – bei
didžiąją jos kūno dalį – vandenį. Būta iš tiesų gilaus
suklusimo dėl jos grubiai švelnaus ir švelniai grubaus
žaidimo su nesvarumu, rizika ir gyvenimu. Blyškios
refleksijos vandenyje buvo lyg tête-à-tête susidūrimas
su kitu savo pradu ar dvyniu... Nežinau... Žaidimas
jausminiais įspūdžiais...
Finalinis festivalio potėpis buvo didelio var
do – 7 Fingers (Kanada) trupės nario Patricko Léonardo performansas Čiuožykla (Patinoire, 2011).
Labai tinkamų jausenų koncentracija sekmadienio
vakarui. (Savi)ironijos, lengvo absurdo, džiaugsmo,
nevilties ir gailesčio kupinas spektaklis kėlė juoką,
kartais ir nebesuprasdavai: ar iš šio tuščiais buteliais besimėtančio vyrioko juokiesi, ar iš graudžios
aliuzijos į tavąjį gyvenimą. Čiuožta ir tarp disciplinų. Tarp cirko ir teatro, tarp muzikos ir šokio. Tarp
klouniškumo ir rimtumo. Visa tai išgyvenusi, galiu
pasakyti, kad tai greičiau buvo ne čiuožimas „tarp“,
o šliuožimas „per“. Tai – visuma, kurią, kaip dažniausiai būna, sunku įgrūsti į Prokrusto lovą žanro
prasme. Greičiau tiesiog būta klouno pasirodymo.
Klouno, gyvenančio viduje, ganėtinai ciniško, truputį užsikontempliavusio savo depresijose, šiek tiek
idealistiškai naivaus, tačiau visa esybe atsidavusio
savo artistiškumui, savo gyvenimui. O viskas baigėsi
rimtu pusnuogio artisto, nusivijusio iki Menų spaus
tuvės vartų, pareiškimu: „Why are you leavin’? We’re
gonna have a party tonight!” Ir iškeltais penkiais
(high 5) kiekvienam išeinančiam. Susimąsčiau apie
artistiškumo ribas…
Smagu, kad cirkas atsikratė gyvūnų-linksmintojų, sulipusių nuo cukraus vatos pirštų, grubumo.
Norėtųsi, kad tai nebebūtų Naujojo cirko savaitgalis, o tiesiog šiuolaikinio cirko, kad toks cirkas
įsivyrautų.

Mortimer

Čiuožykla
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Kamilė Čelutkaitė

Gaminimo (anti)estetika
Vilniaus gatvė, 31-as namas. Būtent čia, tarp
grožio salonų, įvairių parduotuvių ir dizaino namų
2015 m. liepos 1–8 dienomis veikė britų menininko Ali Eisa paroda Jie tai turėjo padaryti savo ran
komis (They had to do it by their hands), kuruota organizacijos Emalin direktoriaus Leopoldo Thuno.
Ali Eisa baigė vizualiųjų menų bakalauro bei vizualiosios sociologijos magistro studijas Goldsmithse,
Londono universitete. Savo paskutinius kūrinius
menininkas pasitelkia kaip netradicinį būdą atlikti
sociologinius tyrimus (tai savotiškai yra atvirkštinis procesas šiuolaikinio meno kūrimo tendencijai,
kai, prieš sukurdamas darbą, menininkas paprastai
turi atlikti įvairaus pobūdžio studijas). Kadangi
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pastaruoju metu Ali Eisa tyrimų laukas yra susijęs
su gaminimo (making) konceptu, jo paroda Vilniuje bus nagrinėjama būtent šiuo aspektu.
Daugiausiai apie tiriamą gaminimo lauką menininkas kalba pasitelkdamas kontrasto principą.
Pagrindinis parodos eksponatas buvo Ali Eisa filmas Iš stiklo ir purvo (Of glass and mud, 2015),
kuriame rodomas vienos iš Laure’os Prouvost
parodos Aš po žeme (Burrow me) erdvių – urvo –
gaminimas meno ir edukacijos centre Rupert ir
keletas kitų tuo pat metu vykusių renginių nuotrupų. Filme daugiausiai dėmesio skiriama urvo
konstravimo procesui. Šalia Rupert pastato esančioje pievoje du statybininkai iš faneros plokščių

Dailė
bei vielų pamažu formuoja urvo karkasą, vėliau jį
sutvirtindami betonu. Čia kyla pirmasis gaminimo
veiksmo ir rezultato kontrastas: iš specialios žarnos
išspjaunama dar skysta pilkšva betono masė vargiai
kelia estetinį pasigėrėjimą, kitaip nei patiriant
meno kūrinį kaip kūrybinio darymo rezultatą. Iš
esmės šią vaizdo pasiūlytą mintį pratęsia už kadro
kalbantis Petras Išora (jis ir Ona Lozuraitytė buvo
Laure’os Prouvost parodos architektai), žiūrovo
dėmesį nukreipdamas nuo darymo (anti)estetikos
į tai, kaip gaminimo vyksmas ir jo išdava – meno
kūrinys – yra skirtingai žiūrovų reflektuojami.
Paradoksalu yra tai, kad galų gale labiausiai prie
urvo darymo prisidėjusių žmonių – nei architektų,
nei statybininkų – pėdsakų į olą patekęs žiūrovas
paprastai nepastebi, jis mato kūną įgavusią
Laure’os Provoust idėją. Taigi žmonės paprastai
linkę matyti ir mąstyti apie įvairius daiktus ir
reiškinius kaip apie duotybę ir labai retai susimąsto
apie jų atsiradimą.
Filme Ali Eisa taip pat išreiškia abejonę, ar iš
tiesų šiuolaikinėje visuomenėje yra įmanoma ką
nors pačiam pasidaryti. Šiuolaikiniam menininkui
nebereikia mokėti daugybės gaminimo technikų,
mat padėti įgyvendinti kūrinį jis gali paprašyti tam
tikrų sričių specialistų. Kone vienintelė ir didžiausia kūrėjo atsakomybė šiais laikais lieka idėja bei jos
išvystymo ir pateikimo vizija. Kurdamas savotišką
analogiją šiai minčiai bei išreikšdamas švelnią menininko-stebėtojo ironiją, britų menininkas filme
lyg tarp kitko grubiam, autentiškiausiai gaminimo
esmę atskleidžiančiam statybininkų darbui priešpriešina vaizdą, kaip, besiruošiant Ruperte vykusiai
kompanijos Ergo konferencijai, padavėjai, ruošdami banketinį stalą, dėlioja puodelius ir iš maistinės
plėvelės išvynioja užkandžius. Jie patys nieko negamina, tik paruošia jau pagamintą vartojimui – ar
taip nėra daugelyje šiuolaikinės visuomenės situacijų? Šią mintį papildo ir operatoriaus darbas: akivaizdžiai rodoma, kaip pats Ali Eisa prašo vieno iš
statybininko jį, įsitaisiusį traktoriaus kauše, pakelti
ar nuleisti, norėdamas kamera pagauti norimą ra-

kursą. Operatoriui, kaip ir L. Prouvost, reikia tarpininkų jų meninės vizijos tapimo realybe vyksme.
Taigi Ali Eisa filmas Iš stiklo ir purvo kvestionuoja
savarankiško gaminimo idėją meniniuose ir apskritai visuomeniniuose reiškiniuose.
Žiūrint filmą, pamažu ėmė aiškėti, kodėl parodai pasirinkta būtent ši, o ne bet kokia kita erdvė,
kuri jau būtų kultūriškai institucionalizuota. Žiūrint filmą, tuo pat metu už stiklinių parodos sienų
buvo galima stebėti darbininkus, taisančius liftus.
Už laikinos galerijos įsikūrusi kirpykla bei dizaino
namai gražiai semantiškai įsipiešė į filme Iš stiklo
ir purvo rodomą „savarankiško pa(si)gaminimo“
iliuzijos dekonstrukciją (kirpėjai, dizaineriai ar siuvėjai, kaip ir filme statybininkai, įgyvendina kitų
užsakymus-idėjas, kartkartėmis pridėdami savo
kūrybinių sprendimų). Tokį kontekstualiai tinkamos vietos parinkimą parodos kuratorius Leopoldas Thunas grindė noru eksponuoti parodą kuo
labiau „vakarietiškai“ atrodančioje erdvėje, siekdamas kaip įmanoma daugiau neutralumo ir universalumo. Būtų galima teigti, kad ir jau paminėtos
semantinės filmo bei parodos erdvės sąsajos puikiai
viena kitą papildo. Tai dar labiau suaktualina Ali
Eisa parodą – ir kaip meninį pareiškimą, ir kaip
sociologinį tyrimą.
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Likusioje parodos Jie tai turėjo padaryti savo
rankomis dalyje britų menininkas toliau nagrinėja
savarankiškumo gaminimo procese neįmanomybę.
Mintį apie fikciją „pasidaryk pats“ pratęsia menininko koliažai Tarpdisciplininis mėgėjiškumas I (In
terdisciplinary Amateurism I, 2015), Tarpdisciplini
nis mėgėjiškumas II (Interdisciplinary Amateurism
II, 2015), Jie tai turėjo padaryti savo rankomis (They
had to do it by their hands, 2015) bei Be pavadini
mo (Untitled, 2015). Iš esmės visi šie kūriniai yra
iliustruotos instrukcijos, kaip, pavyzdžiui, pasigaminti ir išsikasti baseiną (tai netiesiogiai atspindi
atvirkščią Laure’os Prouvost parodai skirto tunelio
gaminimo techniką), kaip pasirūpinti veja, kad ši
atrodytų nepriekaištingai, bei kaip pačiam namų
sąlygomis pasigaminti įvairius įrankius. Gamintojai galimai siekia sukurti savo pirkėjams iliuziją,
kad jie patys gali ką nors pasidaryti tam, kad šie
jaustų tariamą nepriklausomybę nuo gamintojų.
Tačiau, įsižiūrėjus į koliažus, galima pastebėti, kad,
gaminantis ką nors pačiam, reikia kitų įrankių ar
prietaisų, o juk šių negali pasigaminti nenaudodamas kitų ir t. t. Taigi visiškai savarankiškas gaminimo procesas iš esmės yra neįmanomas dėl a priori
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priklausomybės nuo kitų įrankių, nuo kitų žmonių, nuo kitų gamintojų.
Kitas žaismingas kūrinys yra Be pavadinimo –
nuo lubų nuleistas mažas dvigubas ekranas, kuris
turėjo būti tvirtinamas automobiliuose vairuotojų
akių lygyje ir buvo skirtas kelio matomumui pagerinti. Šį nepaprastą prietaisą buvo galima išbandyti
ir parodos lankytojams – pro jį buvo galima pamatyti visos parodos panoramą. Tai padarę, žiūrovai
neabejotinai turėjo šyptelėti – ekranas buvo sudarytas iš stačiakampių spalvoto plastiko lakštų: geltonas atitiko dienos matymą, tamsiai oranžinis –
naktinį. Šiuo kūriniu-pokštu britų menininkas
iškelia įtikinėjimo ir įtikėjimo – manipuliacijos –
problemą vartotojiškoje kultūroje. Žiūrovui prieš
pažvelgiant pro ekraną, pasakoma, kam šis skirtas,
ir jis iš pradžių mano, kad jo regėjimas iš tiesų yra
pagerinamas pasitelkus ekraną. Vartotojiškos kultūros atveju gamintojas bando įtikinti pirkėją, kad
jo siūloma prekė yra žūtbūtinai reikalinga ir neabejotinai moderni, ir paprastai vartotojas iš pradžių
patiki. Taip pat absurdišku aptariamo darbo nepritaikomumu Ali Eisa švelniai pašiepia beatodairišką
naujų išradimų kūrimą, kuris, laikui bėgant, ima
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priminti „išradinėjimą dėl išradinėjimo“. Taigi menininkas švelniai linksma forma kviečia paklausti
savęs, ar visada išliekame pakankamai kritiški ir
nepasiduodame kitų visuomenės kūnų manipuliacijoms, o gal net autoironiškai parodyti, kad
pats menininkas savo darbais stengiasi žiūrovus
įtikinti kritiškai – pro spalvotą plastmasės langelį – pažvelgti į didelį modernių išradimų gaminimo
greitį.
Ali Eisa kitais dviem kūriniais pavadinimu Pra
eities ateitis (Past Future, 2015) iškelia estetikos galios klausimus skulptūrinių objektų bei jų medžiagų
atžvilgiu. Darbai yra sukurti iš presuotų medienos
drožlių plokščių, ant iš jų sukaltų stačiakampių
gretasienių-stalų eksponuojama gipsinė ir betoninė manekeno galvų kopijos, gipsiniai menininko
kelis ir pėda, pasenęs modernus veido masažuoklis
bei putoplastinės dėžės, menininko rastos urvo statybų aikštelėje, vidaus liejinys. Prieš kalbant apie
šiuos kūrinius, svarbu pabrėžti, kad šiuolaikinėje
vartotojiškoje visuomenėje yra priimta vartoti tai,

kas yra naujausia, moderniausia. Pasak Ali Eisa, didžiąja dalimi mūsų modernumo sampratą, o kartu
ir vartojimo įpročius formuoja estetika ir jos „politika“. Kaip pavyzdį britų menininkas pateikė vieną
fotokoliažą iš kūrinio Be pavadinimo ir bedė pirštu
į praėjusiame amžiuje sukurtos prekės pavadinimo
užrašą: gana storos raidžių linijos bei rėksmingas
žodžių išdėstymas dabar atrodo nemadingai – išsyk
galima atpažinti, kad tai „modernumo“ atgyvena,
bet anuomet tai buvo labai – „šiuolaikiška“. Dabar viskas, kas mums asocijuojasi su modernumu,
turi turėti lygius, neretai stiklinius ar kitokius atspindinčius paviršius, būti minimalistinio dizaino
ir kurti švarumo, erdvumo bei šviesos įspūdį. Tai
puikiai liudija laikinos galerijos aplinka – stiklinės patalpų, kuriose teikiamos įvairios paslaugos,
sienos, stiklinis stogas, blizgančios grindys ir t. t.
Praeities ateitis yra tarytum švelnus pasipriešinimas
dabartinei modernumo estetikai, idant atkreiptų
žiūrovo dėmesį į šį sociologinį fenomeną ir kartu
kad meno kūriniai netaptų tiesioginio vartojimo
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objektais. Geriausiai tai atskleidžia betoninis bei
gipsinis manekeno galvos lipdiniai. Manekenas yra
puikus modernumo (kartu postžmogiškumo) estetikos pavyzdys – kone tobulo, bet negyvo grožio ir
lygaus paviršiaus etalonas. Tačiau Ali Eisa gipso ir
betono liejiniuose paliko dėl liejimo bei medžiagų kietėjimo proceso atsiradusias duobutes bei
kitokius nelygumus, taip savotiškai parodydamas
kūrinių gaminimo procesą bei tokia įprastos modernumo sampratos neišlaikančia estetika ją kvestionuoja ar bent bando į ją atkreipti žiūrovo dėmesį. To paties britų menininkas siekia visus darbus
išdėliodamas (kartu ir filmo vaizdą rodydamas)
ant presuotų medžio drožlių plokščių, kurios taip
pat neatitinka šiuolaikinės modernumo estetikos –
tobulo paviršių lygumo. Taigi, pasitelkdamas kai
kurių objektų idėjines reikšmes (manekeno galvos
atveju) ir medžiagų analizę, Ali Eisa nori žiūrovą
paskatinti atkreipti dėmesį į tai, kaip jo kasdienybę veikia modernumo koncepcija, ir parodyti bent
dalelę tos galios, kurią vartotojiškoje kultūroje turi
estetika.
Kiti du abiem kūriniams Praeities ateitis priklausantys objektai – gipsiniai Ali Eisa kelio bei
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pėdos liejiniai – iškelia bendresnius klausimus apie
gaminimo prigimtį bei tikslus. Britas gipsinius
savo pėdos ir kelio liejinius pasidarė vadovaudamasis Youtube tinklalapio įrašų nurodymais – menininką jau kurį laiką domina reiškinys, kai žmonės
siekia reprodukuoti save iš esmės nefunkcionaliomis gipsinėmis savo kūno dalių kopijomis. Matyt,
ir tuo troškimu pasigaminti įrankius pačiam, ir
apskritai bet kokių kitų objektų darymu žmogus
realizuoja savo troškimą matyti savo pėdsakus jį
supančioje aplinkoje, būtent kituose daiktuose ar
žmonėse, taip pat kurtis saugią civilizuotą aplinką
(kai pagalvoji, apčiuopiamas civilizacijos egzistavimas prasideda būtent nuo žmogaus sukurtų materialių objektų). Žmogus gaminasi ir kasdienėje
buityje panaudojamus, ir nefunkcionalius objektus
dėl savo prigimčiai esmingo poreikio save įamžinti
ir kurti civilizaciją. Būtent ši fundamentali gaminimo reikšmė leidžia suprasti Ali Eisos pasirinkto
tyrimų lauko svarbą ir aktualumą.
Ali Eisa, sklandžiai supindamas sociologijos ir
meno tyrimo formas, išsiskiria iš kitų menininkų
savo kūriniuose gaminimo, kaip tokio, analizės
platumu bei gyliu, taip pat pabrėžtinas brito gebėjimas darymo reiškinį aptarti pasitelkiant ir įvairias
prasmines objektų reikšmes, ir jų medžiagiškumą
bei formas – aspektus, kurie yra gaminimo vyksmo pamatas. Taip pat svarbu, kaip menininkas suaktualina gaminimą ir jo procesus susiedamas su
vartotojų ir gamintojų pozicijų priešprieša bei pastarųjų galios siekimą pasitelkiant „pasidaryk pats“
iliuziją ar modernumo bei estetines manipuliacijas.
Naudodamas įvairius kontrastus, Ali Eisa ne tiek
didaktiška maniera kritikuoja nusistovėjusias vartotojiškos visuomenės normas ar siekia jas keisti,
kiek kviečia parodos lankytojus susimąstyti ir būti
kritiškiems minėtų sociologinių reiškinių atžvilgiu. Kritiškos refleksijos sukurtas atstumas suteikia
daugiau laisvės, o tai, matyt, ir yra Ali Eisos kūrimo
tikslas – nors mes patys nieko negalime pasidaryti,
svarbu, kad mūsų santykis su gaminimo vyksmais
visuomenėje įgytų daugiau nepriklausomumo.
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