
 

Pašvaistė
2017 / 6Kultūros gyvenimo žurnalas jaunimui

Austėja Mikuckytė-Mateikienė apie Jaunojo tapytojo prizą

Viktorijos Miliauskaitės pokalbis su Artūru Areima

Gabrielė Ganžaitė apie nepatogius filmus

Jurgita Rudėnaitė apie spektaklį #beskambučio 



Autoriai

Austėja Mikuckytė-Mateikienė Gabrielė Ganžaitė Augustas Lapinskas

Valentinas Kulevičius

Justyna Vansovič Mūza Svetickaitė Viktorija Miliauskaitė

Domantas Milius



Dailė

1

Vėlų rudenį VDA parodų salėse „Titanikas“ buvo 
eksponuojama „Jaunojo tapytojo prizo (JTP) paro-
da“. Šis meno renginys vyko jau devintą kartą. 

Manyčiau, vieta buvo pasirinkta iš tiesų taik-
liai. Renginio anonse rašoma: „Šis projektas su-
jungia Lietuvos, Latvijos ir Estijos jaunuosius me-
nininkus bendram tikslui – pristatyti savo šalies 

Austėja Mikuckytė-Mateikienė

Jaunojo tapytojo prizas. 
Stilistinė  įvairovė

tapatybę, meno mokyklų praktikas ir asmeninį 
kūrybos potencialą.“ Tad, jei vienas projekto siekių 
yra užčiuopti šalių tapybos mokyklų skirtumus, 
Vilniaus dailės akademijos, pagrindinės lietuvių 
tapytojų kalvės, erdvės – puikus sprendimas. Pro-
jekto organizatorė ir koordinatorė Julija Dailidė-
naitė pastebi „aiškų skirtumą tarp meno mokyklų 
ir dėstytojų įtakos menininkų darbams. Lietuviai 

Alexei Gordin. Vienas studijoje (EE); 2017, drobė, akrilas; 120x180 cm
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yra ekspresionistinės mokyklos sekėjai, latvių me-
nininkai išsiskiria koloristiniais sprendimais, o estų 
darbuose dar vis dominuoja realizmas“. Su šiuo tei-
giniu sutinku tik iš dalies. 

Aukso vidurys

Gali būti, kad paraiškų sraute išryškėjo būtent 
tokios tendencijos, tačiau jos nebado akių nei lau-
reatų kūryboje, nei atrinktų dalyvių darbuose, nei 
laimėtojų paveiksluose. Tačiau galbūt kaip tik iš-
skirtiniai, nestandartiniai, originalūs savo stilistika 
kūriniai ir patraukė komisijos dėmesį. O komisija 
iš tiesų solidi. Ją sudaro: šiuolaikinio meno centro 
Rygoje kim? vykdomoji direktorė Renāte Prancāne, 
menininkas, kuratorius ir galerijos Meno parkas di-
rektorius Arvydas Žalpys, Kumu meno muziejaus 

Estijoje šiuolaikinio meno kuratorė ir projektų 
vadybininkė Triin Tulgiste, Kiasma šiuolaikinio 
meno muziejaus Helsinkyje direktorius Leevi Haa-
pala, Tate Britain šiuolaikinio britų meno kurato-
rių komandos narė Lindsey Young ir tapytojas, šio 
projekto sumanytojas Vilmantas Marcinkevičius. 

Pagrindinį prizą – 2000 eurų, rezidavimą So-
moSartist Berlyne ir galimybę surengti personali-
nę parodą Pamėnkalnio galerijoje – laimėjo estas 
Alexei Gordinas. Jo darbas Vienas studijoje reflek-
tuoja meno pasaulio aktualijas: karjeros laiptelius, 
pripažinimo fenomeną, rinkos dėsnius, paties au-
toriaus, kaip aktyvaus ir nepriklausomo veikėjo, 
ilgesį. Autorius pastebi, jog vidutinybė meno pa-
saulyje nėra džiuginantis vertinimas, nors iš esmės 
dar nuo Aristotelio laikų vidurys yra harmonijos 
simbolis ir siekiamybė.

Paradoksalu, bet autorius, save vadinęs viduti-
nišku tapytoju, tapo geriausiu – laimėtoju. Jo ta-
pyba iš tiesų vidutiniška: kiek iliustratyvi, plokšto-
ka. Tačiau šis paveikslas tikrai „kažką turi savyje“. 
Matyt, tą nuoširdumą, paprastumą, primityvizmo 
jaukumą. Prisipažinsiu, pati interneto dienrašty-
je delfi.lt balsavau už šį kūrinį. Komisijos atstovė 
T. Tulgiste teigė, jog A. Gordinas sužavėjo ironi-
ja, protingu požiūriu į visuomenę ir šiuolaikinį 
meną. Ironiškas vyno gėrimo su paveikslais ritua-
las užkabina ir bohemos bei menininko vienišiaus 
tematiką.

Prizinė triada

Komisijos nariai prisipažino, jog buvo sunku 
išrinkti laimėtoją. Todėl buvo pasidžiaugta ir dar 
dviejų autorių kūryba. Paminėtas meno mugės 
ArtVilnius‘17 pirmūnas – Povilas Ramanauskas, 
eksperimentuojantis su tapybos sampratos ribo-
mis. Jo Lanksčioji tapyba – plastikiniai „potėpiai“, 
išlipę iš paveikslų ir nusidriekę realioje (pvz.: pa-
rodinėje) erdvėje. Tapyba, lyg koks evoliucionuo-
jantis padaras, prisitaiko prie kintančių meninių 
sąlygų, t. y. tarpdiscipliniškumo, ir taip išgyvena 
visas jai prognozuotas mirtis. Povilas Ramanauskas. Lanksčioji tapyba (LT); 2017, PVC, akri-

las, purškiami dažai; 300x150 cm
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Auksė Miliukaitė buvo pastebėta dėl origina-
laus naratyvo ir spalvinės gamos. Ši autorė kuria 
tam tikrus miražus, konstruojamus iš apropijuotų 
kūrinių nuolaužų, asmeninių prisiminimų šukių 
ir kultūrinių figūrų invazijos. Šiuo mišiniu autorė 
atlieka jos kūrybą veikiančių dėmenų analizę. Jos 
tapybą lydi cirko, šventės, parado įvaizdžiai.

Internetinio dienraščio delfi.lt apdovanojimą 
pelnė Jurgio Tarabildos paveikslas Kilimas ant sie-
nos 2. Iš beveik 3 tūkstančių balsų šiam paveikslui 
atiteko daugiau nei tūkstantis publikos simpatijų. 
J. Tarabilda dažnai reiškiasi kaip gatvės menininkas, 
tad jo kūriniai neatskiriami nuo socialinės situaci-
jos komentavimo. Kilimas ant sienos reprezentuoja 
kičo diskursą ir postsovietinių visuomenių menta-
litetą. Šio paveikslo tapyba kone impresionistinė 
(ar puantilistinė). Dažų „kleksai“, žvelgiant iš pa-
kankamo atstumo, susidėlioja į beveik apčiuopia-
mus raštus, kilimų siūlus, bendrą vaizdą.

Viešbučio Antagonist prizą laimėjo latvė Barba-
ra Ābeltiņa. Jos kūrinys – fotorealistinis merginos 
portretas, siekiantis žiūrovui suteikti grynai esteti-
nį malonumą. Štai taip demokratiškai po visas tris 
Baltijos šalis pasklido prizai. Beje, reikia pastebėti, 

Auksė Miliukaitė. „The Garden“ dvyniai prie tiki 
baro oazės ir aš dabar gyvenu savo saloje (LT); 2017, 
drobė, aliejus; 200x180 cm

Jurgis Tarabilda. 
Kilimas ant sie-
nos (LT); 2017, 
drobė, akrilas; 
100x150 cm
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kad pagrindinio laimėtojo rinkimo procesą taip 
pat galėjo kiek koreguoti diplomatinės priežastys. 
Iki šiol pagrindinius prizus 7 kartus buvo laimėję 
lietuviai ir 1 sykį latvė, bet nė vieną kartą jis nebu-
vo atitekęs estų autoriui ar autorei. 

Sudrebėjusio objektyvo efektas

Tarp laureatų pateko ir dar vienas fotorealistinis 
kūrinys. Tai – esto Alo Valge Plastikinių maišelių 
semiotika. Tačiau, kitaip nei latvė B. Ābeltiņa, šis 
autorius nesiekia kurti grynojo estetinio malonu-
mo. Priešingai, tapybą jis naudoja kaip priemonę 
imtis socialinės kritikos. Jo kūrinio aprašyme nu-
aidi tolimos, bet vis dėlto neomarksistinės minties 
nuotrupos. Kalbama apie buržuaziją, viduriniąją 
klasę, žmogaus išnaudojimą, lygybę. Kitaip tariant, 
plastikinių maišelių peizažas ir šiukšlių maišo gilti-
nė pasitelkiami kapitalizmo kritikai. Daugiau gry-
nojo fotorealizmo apraiškų nebeaptinkame. 

Tačiau dar trys latvės autorės, manau, tikrai 
nekopijuodamos viena kitos ar net nežinodamos 
viena kitos kūrybos, naudoja gana panašią raišką, 

kurią galėtume įvardyti „sudrebėjusio objektyvo“ 
efektu. Tarp atrinktųjų autorių esanti Alvīne Baut-
ra neria į tuštumą ir nutapo merginos portretą, 
paskendusį šešėlių jūroje. Padauginti veido bruožų 
kontūrai sukuria dinamiką, paslaptį, sapniškumą. 

Antroji virpančio vaizdo meistrė – laureatė 
Sandra Strēle. Jos kūrinių serijoje Melancholija 
atsispiriama nuo prisiminimo ir pereinama prie 
sociopolitinės kritikos. Dumblais apaugęs šiukš-
lių konteineriu paverstas mokyklos baseinas savo 
drumzliname vandenyje atspindi ateities neapi-
brėžtumą, troškulį progresui, jo neįmanomybę ir 
stagnaciją. Šis idėjinis klodas manęs pernelyg neįti-
kina, tačiau vizualiai kūrinys paveikus. Išblukę me-
džių siluetai, tapybiška džiunglių tankmė, griežta 
linija, miniatiūriniai įklijuoti žmogeliukai ir juodų 
plokščių lesiruotė. 

Parodoje taip pat eksponuotas naujas, šiųme-
tinis 2013 metų JTP laimėtojos Zane’s Tuča dipti-

Barbara Ābeltiņa Be pavadinimo (LV); 2017, drobė, akrilas; 
25x25 cm

Alo Valge. Plastikinių maišelių semiotika (EE); 2017, drobė, 
aliejus; 150x100 cm
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kas. Viename paveikslų medis atskiriamas nuo savo 
šešėlio, šešėlis įgauna autonomijos ir fantastinio 
siužeto aurą. Mažesniojoje drobėje regime radika-
liau išreikštą drebančio vaizdo efektą. Įtaigiai suku-
riamas susidvejinusio vaizdo įspūdis. Užsidėjus 3D 
akinius ar, šiuo atveju, pasitelkus vaizduotę, pirmas 
planas atsiplėšia nuo drobės ir pakimba tarp akių ir 
paveikslo plokštumos. 2013 metais Z. Tuča kūry-
ba man atrodė tik perspektyvi, o šioje parodoje ji 
atrodo iki galo atsiskleidusi, paveiki minimaliomis 
priemonėmis. 

Ženklų kalba

Kalbant apie minimalizmą, prieš akis iškyla 
laureatės Rūtos Vadlugaitės darbas Popierinis laive-
lis – Karūna. Karūna – Popierinis laivelis. Popierinis 
laivelis. Karūna. Vanduo. Jau vien iš pavadinimo 
galime nuspėti, kad šios autorės kūryba giliai pa-
lytėta postmodernios filosofinės minties. Autorių 
(save) tapytoja mato tik kaip erdvę tarp drobės, 
dažų, tirpiklio, teptukų ir vaizdo. Paveikslą trak-
tuoja kaip gyvą, nuolat besikeičiantį organizmą, 
stotelę vaizdų sraute, dabarties ir ateities paveikslo 

užuomazgų mišinį. R. Vadlugaitė imasi tapybinės 
semiotikos. Jos paveikslas veikia kaip ženklas, aso-
ciacijų žaismės impulsas.

Minimalizmas, žodis, konceptualumas kara-
liauja latvio Kristapo Priede’s Visatoje. Čia kalbama 
apie mokslo ir tikėjimo susidūrimą. Naujos žinios 
kaip juodoji skylė ryja tikėjimą. Tačiau visata dar 
vis nėra galutinai pažini. Naujos hipotezės užrašo-
mos ir vėl nutrinamos nuo lentos ir iš žinių bazės, 
enciklopedijų ir t. t. Žvelgiame į instaliaciją – loty-
nišką visatą, įrašytą į laikinąją lentos erdvę, ir krei-
dos krūvelę, sukauptą per keletą bandymų. Reikėjo 
prieiti prie pat kūrinio ir atidžiai jį ištyrinėti, kol 
tapo aišku, kad tai – ne lenta, o drobė, ne nuvaly-
tos kreidos šliūžės, o dažų potėpiai. Šiame kūrinyje 
į darnią visumą ir įtaigą susilieja konceptualumas ir 
mimezinis meistriškumas.

Siurrealizmo modifikacijos

Formos ir turinio kokybė visados žymi ir Vitos 
Opolskytės kūrybą. Jos diptikas Naktiniai peizažai 
kuria baugią, nestabilią, fantasmagorišką atmosfe-
rą. Šioje mistinėje alternatyvioje realybėje regime 

Sandra Strēle 
Melancholija (LV); 
2017, mišri techni-
ka; 148x230 cm
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atpažįstamus objektus ir subjektus. Didžėjus, mer-
gaitė, hipsteriai, balerina, dekoracijos. Kompozici-
niai elementai sukergti į bendrą plokštumą, tačiau 
nesudaro visumos – jų perspektyvos, masteliai, 
proporcijos nesutampa, prasilenkia. Nes jie yra at-
keliavę iš skirtingų kontekstų, realių ir įsivaizduo-

jamų. Kūrybingumas, savitumas, kompozicinės 
architektonikos pajauta, skoningas siurrealumas. 
Šios autorės darbai niekada nepalieka manęs abe-
jingos.

Sakykime, Lietuvoje retai išvysime grynojo 
siurrealizmo. Mūsų modernizmui ši dailės kryptis 
nebuvo pažini, neįleido šaknų, galbūt ir todėl, kad 
ekspresionistinė raiška yra tokia svetima tradicinio 
siurrealizmo precizikai. Tačiau postmodernioje 
jaunųjų tapyboje, kurią taip sunku ir galbūt net 
beprasmiška kategorizuoti, regime – ir gana daž-
nai – specifinių siurrealizmo modifikacijų. Viena 
tokių autorių – Dovilė Bilkštienė, pernai laimėjusi 
JTP auditorijos simpatijų prizą, šiemet paminėta 
tarp atrinktųjų dalyvių. Jos kūrinyje Kompozitorius 
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis tampa elektri-
ku ir ima naudotis laidais kaip penklinės linijomis. 
Nesutinku, kad iliustratyvumas automatiškai yra 
kliūtis meninei kokybei ir žaviuosi šio kūrinio ge-
bėjimu kartotiniams motyvams suteikti šviežumo, 
naujumo, netikėtumo. 

Perspektyvos galia

Ne veltui šalia D. Bilkštienės kataloge minimos 
ir dar dvi lietuvių autorės. Tai – Eglės Norkutės ir 
Ramintos Blaževičiūtės kūriniai. E. Norkutė iro-
niškai pavaizduoja operos dailininkų trio Trys tigrai 

Jolanta Kyzikaitė. Medžioklė (LT); 2017, drobė, akrilas; 
250x200 cm

Vita Opolskytė. Naktinis peizažas (LT); 2017, drobė, aliejus, 122x130 cm ir 103x130 cm
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narius, laikančius jų sceninį pavadinimą atitinkan-
čius augintinius. Kūrinyje draugiškai pašiepiamas 
kičas, estrada, masėms priimtina muzika. Pati ta-
pyba „užsikrečia“ šiomis savybėmis, tačiau tai yra 
motyvuota beskonybė, kalbėjimas paveikslo temos 
„žargonu“. 

Prabilę apie plėšrūnus, galime paminėti ir 
2010 m. JTP laimėtoją Jolantą Kyzikaitę. Autorė 
turi su jokiu kitu autoriumi nesupainiojamą brai-
žą. Ryškus juodas kontūras, siurrealios popartiškos 
komiksinės istorijos. Šį kartą parodai J. Kyzikaitė 
pateikė ne tiek naratyviai, kiek formos prasme siur-
realią kompoziciją. Prajuokinantis sėlinančio liūto 
lovos užklotas, žaismingos flamingų šlepetės ir visai 
juokauti nenusiteikusi perspektyvos galia. Autorė 
taip suspaudė vaizdą, kad tiesiog įkrentame į dro-
bės erdvę. Perspektyvos aštrumas kone glumina, 
išmuša iš vėžių. 

Visai kitoks R. Blaževičiūtės siurrealizmas. 
Autorė supriešina mastelius ir perspektyvas, mi-
zansceną nukelia už teatro užuolaidų. Menininkei 
pakanka eskizinių potėpių, kad sukurtų trikdančių 
vidaus ir išorės, interjero ir peizažo binarinių opo-
zicijų sambūvį. Šiame kūrinyje regimas savotiškas 
simbolizmas, realizuojamas ir latvės Veronikos Vel-
dze’s kūrinyje Žinduolis. Gana realistinis nuogas 
kūnas susiriečia į smegenų formą. Kūnas ir atpažįs-
tamas, ir šiek tiek nužmogintas, įdomiai paverstas 
nemaloniu. 

Prasivėręs pragaras

Popartinio, karnavalinio siurrealizmo atstovė 
Gabrielė Šermukšnytė taip pat įtraukta į atrinktų-
jų dalyvių sąrašą. Jos kūriniai pasakoja tik autorei 
žinomą istoriją apie fetišus, prabangą, tamsą. Jos 
veikėjai atrodo apsėsti demonų. Siužetai apropri-
juojami iš pasakų, religinio konteksto, filmų ir 
perinterpretuojami. Savo plakatiška kūryba autorė 
kritikuoja hedonistinę vartotojišką kultūrą, buta-
foriškumą, veidmainystę, seksualizaciją. G. Šer-
mukšnytės teatrališka tapyba išryškina visuomenės 
dirbtinumą. Ydos gydomos jų multiplikavimu. 

Pragaras prasiveria ir milžiniškoje laureato esto 
Robino Nõgisto drobėje. Tai – statinis tylos triukš-
mas, spengimas, iš proto vedantis pasibaigusios 
televizijos programos sniegutis, simbolinis mirties 
portretas, rūgštinė, psichodelinė pasaulio pabaiga. 
Gamyklų kaminai, antikinis biustas su kaukole, 
Marso užkariavimas, kapinės, raštuoti horizontai. 
Liūdnas spalvingumas. Tai – dėdės Freudo teoreti-
zuotų Eros ir Thanatos instinktų šėlsmas. 

Kiek panašus dekoratyvumas žymi ir 2011 
metų JTP laimėtojo Jono Jurciko tapybinę raišką. 
Didelio mastelio raketos ugnies šleifas skraidina į 
kosminę dimensiją, naudoja skaitmeninę grafiką 
primenantį raštavimą. Pasvirai pritvirtinta drobė 
kuria skriejimo į žiūrovą įspūdį. Šis ekspozicinis 
sprendimas daro aliuziją į taip kabintas ikonas, o 

Rūta Vadlugaitė. 
Popierinis laivelis – 
Karūna. Karūna – 
Popierinis laivelis. 
Popierinis laivelis. 
Karūna. Vanduo 
(LT); 2017, drobė, 
aliejus; 50x150,5 cm
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sovietmečio metais – partijos vadų portretus. To-
kiu būdu buvo sukuriamas akių kontaktas. Dabar 
mūsų dievais tampa technika, informacinės tech-
nologijos, kompiuterijos pažanga. 

Ekspresionizmo link

Pilkesnio kolorito dekoratyvumas būdingas 
laureatės Joskaudės Pakalkaitės aka Yoshi kūrybai. 
Yoshi emigracija į Kaliforniją merginai suteikė ga-
limybę nostalgiją inkorporuoti į kasdienybę. Tele-
vizijos ekrane regėtos palmės tapo rutiną lydinčiu 
reginiu. Grafikos dizainą studijavusi mergina ren-
kasi nuo potėpio pėdsakų išvalytą tapybą, centri-
nę kompoziciją, schematizavimą. Jos paveikslas 
primena gražų atviruką. Trafaretams artimi ir at-
rinktojo dalyvio Evaldo Bubino besidarbuojantys 
žmogeliukai. Prie atrinktųjų dalyvių – Kipro Čer-
niausko gana realistinis, kiek dekoratyviai kam-
puotas peizažas. Visai kitoks – lietuviškai ekspre-
sionistinis – Simono Kuliešiaus Socialinės sriubos 
peizažas. Jo paveikslas neužtapytų plotų gausa, 
eskiziškumu ir net koloritu primena kai kuriuos 
Justino Vaitiekūno darbus.   

Zane Tuča. Vėjas yra mes (LV); 2017; drobė, aliejus, rašiklis, akrilas; 20x20 cm ir 30x30 cm

Kitoks – „nelietuviškas“ – ekspresionizmas re-
gimas dviejų laureatų estų darbuose. Danelis Ka-
haras nutapo savo autoportretą. Iš tamsos išnyran-
tis siluetas kramto savo ranką. Šioje kompozicijoje 
susikoncentruojama į ritmiką, spalvų dermę, dažo 
konsistenciją. Tai taip pat autorių išmaitinančios 
tapytojo rankos metafora. Ekspresionistinė ma-
niera nutapytas ir Ggrisli Soppe-Kahar Potvynis. 
Autorė nevengia primityvizmo: rankos išdidina-
mos kaip liaudies kūryboje, vaiko piešinį primena 
pasaulio vaizduosena, mastelių nepaisymas, laive-
lio motyvas. Kūrinio aprašyme autorė bet kokius 
objektus, su kuriais vyksta interakcijos, interpre-
tuoja kaip komunikacijos įrankius ir kūno tęsinius. 
Atpažįstame stilizuotas medijų teoretiko Marshallo 
McLuhano mintis. 

Latentinė forma

Sąlygiškai daiktiškas, koloristinis ekspresio-
nizmas skleidžiasi kaimiško gyvenimo ritmo ir į 
praeitį nuslinkusios kultūros artefaktų fiksuotojo 
Antano Šerono kūryboje. Jo paveikslas Atsimini-
mai VIII nukelia į ramią, saulėtą dieną, paprastą, 
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jaukų interjerą, šviesos ir šešėlių žaismą. Ekspresy-
vūs potėpiai, fovistinis koloritas, įsiveržęs į niūrių 
atspalvių teritoriją, apibrėžia Kristen Rästas vestu-
vių nuotraukos pastišą. Fovistinis raudonis nudažo 
latvės Madaros Lazdiņos dangų. Ekspresionistinis 
prieblandos rausvumas Kristijono Žungailos inter-
jere. Realizmą, muziejinę tapybą ir ekspresioniz-
mą miksuoja Laura Slavinskaitė, portretuodama 
išsipusčiusias pagyvenusias damas. Panašus 2014 
metų JTP laimėtojos Eglės Butkutės paveikslo 
motyvas. Sėdinčių sportininkų kojų eilė, lesiruo-
tas rekvizitas. Ekspresyvi juodu kryžiumi tykštanti 
Simonos Merijauskaitės meilė. 2009 metų pirmo-
jo JTP laimėtojo Andriaus Zakarausko įamžinta 
Samsono ir Dalilos meilė.

Ekspresionizmas galbūt iš tiesų tebešokdina 
daugiausia lietuvių teptukus, tačiau perkeista, la-
tentine forma. Nemenka dalis lietuvių kūrinių 
naudoja ūkanotą, pastelinį ar niūraus kolorito 
ekspresionizmą. Sovietine pilkuma prislegia Liepa 
Pivoraitė. Ekspresyviais nuvarvėjimais pagyvina-
mas 2012 metų JTP laimėtojo Martyno Petreikio 
anonimės varnų damos portretas. Giedrė Šiaulytė 
gaudo permatomumo subtilybes. Pastelinė Eglės 
Knyzės oranžerija. Šviesios, bet sunkios Anastasijos 
Kodzisovos užuolaidos. 

Ribų griūtis

Pabaigai pasilikau tris abstrakcijas. Tai – Al-
gimanto Černiausko vizualizuota actekų istorija. 
Juodi, agresyvūs brūkšniai skaičiuoja dienas, ritu-
ališkai dekoruoja veidus. Visgi koloritas visai ne 
ryškiai meksikietiškas, o rudeniškai lietuviškas. 
Dar viena grynoji abstrakcija – 2016 metų JTP 
laimėtojos Rosandos Sorakaitės diptikas. Diptiką 
sudaro šviesos ir tamsos fenomenų nagrinėjimas 
bei jų sugretinimas. Abu šie kontrastai veda prie 
silueto nyksmo. Intensyvioje, apakinančioje švieso-
je vos įžvelgiame lango kontūrus, o kone aklinoje 
tamsoje blyškiai boluoja stiklinių figūros. Sąlygiš-
kai prie abstrakcijų galime priskirti ir 2015 m. JTP 
laimėtojo Andriaus Ivanovo instaliaciją, kurioje 

drabužiai abstrahuojami iki kone vienspalvių geo-
metrinių plotų. 

Tad iš tiesų lietuvių tapyboje tebeegzistuoja 
ekspresionistinė pakraipa. Tačiau ji yra, mano ma-
nymu, išlipusi iš lengvai atpažįstamo ekspresioniz-
mo rėmų. Taip pat matomas tam tikras polinkis į 
savitą siurrealumą. Lietuviai, rodos, kratosi fotore-
alizmo, priimtino latviams ir estams. Latvių kūry-
boje aptikau netikėtą sudrebėjusio vaizdo fenome-
ną. Estų kūryboje šios parodos kontekste apskritai 
sunku įžvelgti kokią nors stilistinę tendenciją. O 
ir kitų Baltijos šalių pastebėtieji būdingieji bruožai 
gali būti iš dalies atsitiktiniai. Galvoje kirba prielai-
da, jog atsivėrusios fizinės ir virtualios sienos veikia 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos jaunimo tapybą, didina 
jos stilistinę įvairovę ir mažina vietinės mokyklos, 
lokalios tradicijos įtakos galią. 

Martynas Petreikis. Ne/identifikuoti (LT); 2012; drobė, 
akrilas; 120x100 cm
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Mūza Svetickaitė

curriculum vitae

Pagal Živilės Spūdytės-Žvėrūnos paveikslą „Iškvėpti pieną“

mes du hipsteriai prigėrę per daug pieno
riaugėjam čiaudėjam nesivalom ausų
dvejinamės davatkoms jos su žvakėm ir kryžiais
žegnojasi ir žegnoja mus
kai jų programa pasiteisina slepiamės už savo tėvų hipių
jie skina gėles iš savo jaunystės nuotraukų
ir šventina antspauduodami jas ant kūno
kad nesušaltume dengia jaunystės švarkeliais
maniškio sagos subyrėjo nuo senumo taviškis
per mažas kad paslėptų apeigų liekanas
mes du hipsteriai prigėrę per daug pieno
tie sveikuoliški

2017 metų Jaunųjų filologų konkurso laureatė. Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla, 7 klasė

autobiografija

nusipirko knygų spintą
žadėjo susiūti prakiurusią galvą
kol nepradėjo byrėti sniegenos
viskam tetrūko tik adatos
bet nusprendus paieškoti jos šieno kupetoje
nelauktai pajuto iš galvos besiveržiantį cypsėjimą

taip ir liko pramušta galva
dingo iš minčių visi paukšteliai gyvūnėliai augalėliai
užtat niekas nepamokė kad pramuštgalviams
pavojinga naktį sėdėti prieš pilnatį
taip neatsargiai besielgiant su savimi
įsileido į galvą poeziją
štai taip ir tampama
baltomis varnomis

parazitai

mes ruberoidiniai partizanai užsitrenkę savo
bunkeriuose jau tris mėnesius mirštam neturėdami ko
misti kovojam prieš nuolatos zyziančias vėjo
jėgaines rungtyniaujam kuris surengs daugiau kibernetinių
atakų kuris sukurs sudėtingesnį
algoritmą kuris gaus daugiau
bitkoinų

mes ruberoidiniai partizanai kenksminantys 
save norim pažeisti vienas kito
kompiuterius savo mikroschemas ir kietuosius diskus
saugom ir kraunam ant jų daugybę saugos
priemonių

ot išsigimėliai pasakytų žmonės gyvenę 
prieš aštuoniasdešimt metų

ot parazitai
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***

alkanas Dievas alkanesni jo vaikai
du trečdaliai išdavikų gal leistis virvėm
į apačią skaistykloj sunku nebus
jei tik nori durys atviros mediniai laipteliai akmenim grįstas takas
ir tu laisvas raudona spalva neuždrausta maisto tiek kad kąsnis kąsnį ryja
niekas neužsuka šalto vandens procedūros nemokamos
arogantiškesniems ir soliarumas laisvas prašom skrusk į valias
taisyklių nėra badmiriaujančius siunčia į viršų bet
taip buvo prieš tūkstantį metų tik durniai taip elgiasi
išmaniųjų telefonų žinynai pasako kur eiti kaip elgtis
koordinatės tikslios trys žingsniai į kairę trys tiesiai
kai nusibos eik į dešinę ir tąsykis taip nors amžinybę

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

ir koks aš kvailys galvoja Dievo sūnus beskaičiuodamas
leta plaukiančius laivelius ir reguliuodamas eismą
ir koks aš kvailys pamiršau Dievo pirštai nepasiekia
mantijos ir nugaros nepakaso

pavasaris

suspurdėdavo sniego lelijos
sujusdavo stodavos bėgdavo
tipendavo vėjo nešamais takais
tris dienas tris dienas tipendavo
eliziejaus laukais edeno sodais
pravirkdavo pienu ištrokšdavo
nuvargdavo nuvysdavo vėl gimdavo
atgimdavo keliaudavo kuri nilu kuri
leta kaip išeidavo kaip parodydavo navigacija
ir skrisdavo išskleidusios gležnus sparnelius
pamiršdavo užsiklijuot pašto ženklus
ir uždaryt vokus plevendavo kaip atvirlaiškiai
kol pasiekdavo mano namus
besitikėdamos geriausio

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

klysdavo

***

mano miestas ištiesęs rieškučias laukia vandens
kaip žolė per sausrą laukia lietaus
iš rankovių byra pernykštis sniegas
jame randu nuo besmegenio likusią morką
batų trinkelės trupa
kai žengia palieka pėdsakus it tipentų smėlyje
saujose gniaužia per istorinius įvykius priglobtus
suvenyrus niekaip negali atsisveikint
panagėse pasislėpę kapinynai
svarbesni nei trachėja nusitiesęs greitkelis
mano miestas žiaukčioja riedančiom mašinom
gal todėl kas antras pažįstamas pakliūva į autoavarijas
baisu ir pačiai atsidurt kosinčio miesto gerklėj
tad skubu nešdintis iš savo pensijas skaičiuojančio miesto
nesuduriančio galo su galu
besimaitinančio kičo šiukšlelėmis
sėdinėjančio prabangiuose kvartaluose
nesulaukiančio išmaldos iš kailiniuotų ponių

tad skubu nešdintis
kol neįstrigau springstančio vargšelio tarpdanty
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rekomendacija

verta susišukuoti plaukus
išsilyginti baltinius apsivilkti eilutę
nusiplauti rankas nusilakuoti nagus
išsivalyti dantis pasikvepinti
nustoti klausytis ninos simonės
garsiai atsisukti saldainiukų balades
nebeskaityti o jei ir skaityti tai tik apie pilkus atspalvius
apsiauti naujus batus išsipurenti pagalvę
kietai miegoti perdien lindėti feisbuke
rudai nudažyti duris vonią apklijuoti plytelėm
svetainę gėlėtais tapetais miegamąjį smėliniais
nukabinti visus negražius paveikslus
nesvarbu kad iš artvilniaus nesvarbu kad rericho
palikti tik derančius prie sienų
nebevaikščioti į spektaklius prisigerti miesto šventėse
trintis su marozais rašiklį iškeisti į beisbolo lazdą
grasinti tiems su kuriais ką tik vaikščiojai
sėdėjai valgei rašei nesvarbu
buvai išverstaskūrė ankstesnis gyvenimas išnara
išnaros rūpi tik pamišusiems diedukams
dabar tu kita dabar traktoristė
pasikeitė trajektorijos zenitai odisėjos
pasikeitė spjauk į viską
ir lauk draugų su beisbolkėm
gal duos ką galvon

neturinčio kelionių geno homosapienso himnas

ne man gyvenimas lipant į kalnus
tam kad koptum koptum kad užkoptum
pamatytum pasaulį gražu na ir kas
lyg nebūtų kelionių žurnalų
interneto mirgėjimo kam vargint kojas
kai paspaudi pelytę ir pamatai
ką norėjai be skausmo rizikos sušalti
paslysti pargriūti pamesti kompasą ar keliondraugį
uždusti paklysti suvarvekliuoti
misti lavonais permisti
nuo permitimo susisielabroliauti
kam kai gali atsigerti kavos
arbatą maišytis su žirklėm degti žvakes
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renovuoti namus keisti interjerą
suprast nesi genijus negausi nobelio premijos
ir gerai ir nereikia lengviau
nesislėpt už užuolaidų vis tiek nieks nesekios
eit gatve drąsiai skaityt ką reikia ir ko nereikia
skaitytojų dekalogas leidžia
teisių daugybė kam jomis nesinaudot
ir grumuliuot neperkandamas prasmes
gaunant tonas adrenalino iš nesupratimo
ramu kai ramu kai žinai kad nemirsi
kai svaiginiesi poezija springsti proza
rašinėji himnelius visokio plauko padarams
nemokamai važinėji į jų suvažiavimus tampi nacionaliniu didvyriu
ne nobelistu bet vis šis tas

iš visų geriausių pasaulio gėrių geriausias yra šis

būti nupušusiu labai lengva ir paprasta
svarbiausia pigu va eini kur keliu
šalia jūros palangoj išlindęs iš basankės
naktį gerai pasitūsinęs prašvitus sumąstęs nusimaudyt
kopose užtikęs kokią gerą chebrikę
persimetęs pora žodžių pora kumščių pora mėlynių
žingsniuodamas kairėn dešinėn kad ilgiau pasivaikščiotum
nežiūrėdamas į taką negi mažvaikis nepaklysi
eini žiūri medis galvoji praeisi
navigacija kliūčių nerodo čia tiktai durnius
eisi ir parodysi iš kur šakos dygsta
rodai o nereaguoja
programa nepasiteisina nieko neįvyksta
visiškai nieko tik taip ir lieki
amžiams nupušusiu

Dieve ačiū už šį gėrį

Andriaus Ermino kūrybiniai sodai – paroda  
„Žmogiškasis faktorius. Sodai“ 
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1986 metų gruodį pasaulį išvydo vienas uni-
kaliausių, melodiškiausių ir originaliausių muziki-
nių filmų Mažoji siaubų krautuvėlė (Little Shop Of 
Horrors) – nuotaikingas ir originalus Franko Ozo 
sukurtas filmas, tikriausiai paskutinis didis ir me-
niškai vertingas XX amžiaus miuziklas.

Filmas sukurtas pagal to paties pavadinimo 
Brodvėjaus muzikinį spektaklį, kurio muzikos au-
torius – Alanas Menkenas (8 Oskarų už geriausias 
originalias dainas ir garso takelius savininkas, kūręs 
muziką patiems populiariausiems Disney’aus ani-
maciniams filmams Gražuolė ir Pabaisa, Aladinas, 
Pokahonta, Paryžiaus katedros kuprius), o libreto 
autorius – Howardas Ashmanas. Abu jie sukūrė 
savo miuziklą remdamiesi to paties pavadinimo 
1960 metų Rogerio Cormano B kategorijos juodo-
jo humoro siaubo komedija, kurioje galime išvysti 
dar tik savo karjerą pradedantį, vėliau 3 Oskarų 
laureatą Jacką Nicholsoną.

Gali valandų valandas niūnuoti nepamirštamas 
dainas, išgirstas žiūrint nepaprastos auros filmą. Pati 
filmo siužeto konstrukcija tarsi byloja, kad nieko 
nėra neįmanomo: iš negandų liūno galima išlipti 
pasitaikius netikėtai galimybei, žmogėdros augalai 
gali dainuoti rokenrolo stiliumi ir melsti žmogaus 
kraujo, o Steve’as Martinas tapti išprotėjusiu, moto-
ciklą vairuojančiu dantistu, turinčiu priklausomybę 
nuo azoto oksido ir noro kam nors sukelti skausmą.

Ozo muzikinis filmas yra išskirtinis dėl dau-
gelio priežasčių: dėl neįtikėtinų praktinių ir spe-
cialiųjų efektų, dėl kurių augalas, pavadintas Au-
drey II, yra prikeliamas gyvenimui, įkvepiančių 
ir melodingų muzikinių numerių bei subtilaus ir 

Domantas Milius

Laistant augalus krauju

originalaus humoro, kuriuo parodomos ne tokios 
juokingos gyvenimiškos situacijos. Mažojoje siaubų 
krautuvėlėje žmoniškumas, atjauta, noras mylėti at-
sveria, o kartu ir puikiai dera su  nežemiška pasaka 
apie žmones, ryjančius milžiniškus augalus iš toli-
mojo kosmoso.

Mažojoje siaubų krautuvėlėje pasakojama istori-
ja apie savamokslį našlaitį floristą Seymourą Krel-
borną (kurio vaidmenį atlieka talentingasis Rickas 
Moranis, mums geriausiai žinomas iš tokių kulti-
nių filmų kaip 1984 metais sukurto Vaiduoklių me-
džiotojai – Ghostbusters, 1987 metais Melo Brookso 
sukurto Žvaigždžių karų – Star Wars – filmo paro-
dijos Kosminiai kiaušiniai – Spaceballs ar ypač daž-
nai skurdžiuose mūsų šalies televizijų tinkleliuose, 
dažniausiai prieš Naujųjų metų šventes vis rodyto 
1989 metais sukurto filmo Brangioji, aš sumaži-
nau vaikus – Honey, I Shrunk The Kids), dirban-
tį Mushniko gėlių parduotuvėje, kartu su naivia, 
miela, jos draugo dantisto engiama Audrey (Ellen 
Greene) ir parduotuvės savininku ponu Mushni-
ku (Vincent Gardenia). Merdinčio gėlių verslo 
savininkas, įsikūręs prasčiausiame miesto rajone 
Skid Row, jau nusprendžia uždaryti savo beviltiš-
ką verslą amžiams, bet yra perkalbamas Seymou-
ro: jis ponui Mushnikui parodo keistą ir neįptastą 
augalą, kurį atrado kitoje kinų gėlių parduotuvėje 
per neseniausiai įvykusį saulės užtemimą. Augalas, 
pavadintas Audrey II vardu (nes Seymouras puose-
lėja šiltus jausmus Audrey) iš karto pritraukia nau-
jų pirkėjų (pirmasis klientas, per kurio smalsumą 
žiūrovams atskleidžiama augalo atsiradimo istorija, 
yra neprilygstamas komedijinis aktorius Christop-
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rių, o tie, kurie buvo palikti, paties muzikos auto-
riaus – Menkeno – buvo perkurti į labiau Motown1 
stiliaus muziką, kurios pagrindas buvo soul stiliaus 
muzikos lydinys su populiariosios kultūros mu-
zikinėmis intonacijomis. Kaip ir miuzikle, filme 
mes galime išgirsti kertines filmo dainas Ten, kur 
žalia (Somewhere That’s Green), Staiga praregėjau 
(Suddenly Seymore – žodžių žaismas anglų kalboje: 
pagrindinio veikėjo vardas Seymouras fonetiškai 
skamba kaip see more – matyti daugiau), Auk dėl 
manęs (Grow For Me) ir, žinoma, vienas ryškiausių 
filmo numerių – Pikta žalia mamelė... iš kosmoso 
(Mean Green Mother... From Outher Space), kurią 
atliko Levis Stubbsas (R&B bei soul stiliaus muzi-
kos dainininkas – baritonas, grupės Four Tops lyde-
ris, kuris ir įgarsino Audrey II). Daina netgi buvo 
nominuota Oskarui geriausios originalios dainos 
kategorijoje (filmas taip pat buvo nominuotas Os-
karui už geriausius specialiuosius efektus).

Visos filmo dekoracijos, kurios buvo sukurtos 
garsiojoje Pinewoodo studijoje, Anglijoje, savo es-
tetiniu stiliumi artimos muzikiniams XX a. penk-
to–šešto dešimtmečių Holivudo kino studijos 
Warner Bros. miuziklams (pastaroji kino studija 
taip pat sukūrė aptariamą filmą). Nors žvelgiant iš 
šiandieninės laiko perspektyvos, gal Mažoji siau-
bų krautuvėlė ir nėra labiausiai kinematografikšai 

heris Guestas) ir neorganizuotų bei infantilių vei-
kėjų valdomas gėlių verslas staiga suklesti.

Tačiau už kiekvieną sėkmę reikia ką nors pa-
aukoti. Kaip vėliau Seymouras išsiaiškino, idant 
augalas išgyventų ir augtų, jam reikia žmogaus 
kraujo. Vargšas floristas iš pradžių maitina augalą 
savuoju krauju, tačiau, jam augant, auga ir jo ape-
titas, dėl to Seymouras priverstas žudyti, kad Au-
drey II liktų patenkinta ir soti.

Režisierius Frankas Ozas, sukūręs Tamsųjį kris-
talą bei Mapetai užkariauja Manheteną, buvo pui-
kus pasirinkimas perkeliant Mažosios siaubų krau-
tuvėlės miuziklą į kino ekranus. Neprilygstamas 
lėlininko talentas, kurį jis atskleidė ir Žvaigždių 
karų filmų sagoje įgarsindamas ir valdydamas iš-
mintingąjį jėgos meistrą Yoda, puikiai atsiskleidė 
jo režisuotuose filmuose, kuriuose veltiniu ir vilna 
kimštos lėlės atgyja kartu su gyvais aktoriais.

Režisierius filmo scenarijų patikėjo tam pačiam 
Ashmanui – miuziklo libreto autoriui, kuris pui-
kiai žinojo, ko nori auditorija, kuri miuziklo per-
sonažus mylėjo taip pat, kaip ir patys jo kūrėjai. 
Todėl filme labiausiai buvo stengiamasi išryškinti 
filmo herojaus Seymouro ir jo svajonių merginos 
Audrey meilės liniją.

Perkuriant Mažąją siaubų krautuvėlę, buvo at-
sisakyta dalies miuzikle buvusių muzikinių nume-
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iščiustytas filmas, tačiau jame demonstruojama 
vaidyba, dainavimas, praktiniai efektai yra kur kas 
priimtinesni ir realesni (todėl žiūrovui empatiškai 
artimesni) nei dauguma tobulai sukurptų holivudi-
nių filmų, kurių blizgesys ir dirbtinumas pabrėžia 
originalumo stoką.

Vienas savičiausių ir esminių filmo akcentų yra 
Crystal, Ronnette ir Chiffon (Tichina Arnold, Ni-
chelle Weeks, Tisha Campbell) – benamių gatvinių 
trio, kurios atlieka tarsi choro funkciją muzikinėje 
filmo dramaturgijoje, dažnai komentuodamos, kas 
nutinka pagrindiniams filmo veikėjams. Šis prita-
riamasis trio savo back‘iniu pritarimu pagrindinių 
veikėjų muzikiniams numeriams tarsi palaiko ne-
nutrūkstamą siužetinę liniją nuo pat filmo pra-
džios iki pabaigos. Šis trio originaliai matomas ir 
Brodvėjaus pastatyme. Tad jo egzistavimas filme 
tarsi priartina jį arčiau teatrinės istorijos pateikimo 
tradicijos.

Ellen Greene, kuri originaliai atliko Audrey 
vaidmenį miuzikle nuo pat padžių Off-Brodvėjaus2 
teatrų scenose, buvo puikus pasirinkimas atlikti 
pagrindinį vaidmenį ir filme. Greene puikiai per-
teikia naivios blondinės, trokštančios jaukių namų 
ir šilumos, personažą. Filmo pradžioje jos persona-
žas pateikiamas kaip auka, prieš kurią pusę filmo 
smurtauja jos maniakas vaikinas – dantistas Orinas 
Scrivello (kurį įkūnija jau minėtas talentingas ko-
mikas ir bandžos virtuozas Stevas Martinas). Nors 
atsižvelgiant į filmo išleidimo datą – šeimyninis 

smurtas nebuvo parodijos ar humoristinių pokštų 
tope, tačiau taip, kaip Ozas ir Menkenas per švel-
naus humoro prizmę sugebėjo perteikti apgailėti-
ną Audrey situaciją, yra puikus subtilaus žydiško 
humoro pavyzdys.

Mažoji siaubų krautuvėlė nėra vien pasaka apie 
moterį, sugebėjusią išsivaduoti iš savo skriaudėjo 
valios (turint galvoje tai, kad tai nutinka tik jam 
staiga... dingus), tai – istorija apie moterį, kuri 
supranta, kad yra verta meilės ir laimės kartu su 
Seymouru (tai atsiskleidžia per filmo meilės baladę 
Suddenly Seymour). Audrey – tarsi šviesos ir švel-
numo spindulys tamsiuose Skid Row priemiesčio 
skersgatviuose.

Originalioje miuziklo pabaigoje ir Audrey, ir 
Seymouras yra suėdami milžiniško augalo, kuris su 
savo palikuonimis užkariauja miestą, o po to ir visą 
pasaulį, naikindami (ir tuo besimėgaudami) viską, 
kas tik pasitaiko jų kelyje. Režisierius pasiliko prie 
originalios pabaigos ir filme, tačiau, priešingai nei 
teatro scenoje, kurioje miršta pagrindiniai veikėjai 
ir po spektaklio jie pasirodo gyvi (taip žiūrovui 
nesukeliant didesnių emocinių išgyvenimų), fil-
me Audrey II suryti įsimylėjėliai žiūrovams sukėlė 
dviprasmiškus jausmus. Staiga viskas baigiasi ne 
ilgai ir laimingai, o kiek groteskiškiau – augalai, 
užuot usiėmę fotosinteze, pradeda naikinti žmonių 
padermę. Tokia pabaiga nelabai tiko tokiam nos-
talgiškam filmui, todėl Ozas perdarė filmo pabai-
gą į laimingą: po to, kai Audrey II sugriauna gėlių 
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parduotuvę, Seymouras iš po griuvėsių styrančiu 
atviru elektros kabeliu susprogdina žmogėdrą ir 
kartu su Audrey pradeda savo nuobodų ilgą ir lai-
mingą gyvenimą, pigiomis pastelinėmis spalvomis 
dažytame pigiausiame viduriniosios klasės name su 
plastikine žole aplink namą ir sodu su ką tik pra-
žydusiu ypatingu augalu jame... (dabar interneto 
platybėse dažniausiai rasime filmą su originalia, o 
ne laiminga pabaiga, kuri filmą padaro ne tokį ho-
livudiškai lėkštą).

Filmas unikalus ir dėl daugybės garsiausių ak-
torių, nors ir trumpų, bet įsimintinų, pasirodymų. 
Jau minėtam Stevui Martinui nenusileidžia ir Bil-
las Murray’us, kurio personažą originaliame filme 
1960 metais atliko Jackas Nicholsonas. Abu jie vai-
dina sadomazochistinių polinkių turintį dantisto 
Scrivello pacientą, kuris jaučia malonumą, kai jam 
dantys raunami be nuskausminamųjų.

Taip pat ir Rickas Moranis (Seymouras), pui-
kiai radęs vaidybinę nišą, kuroje įkūnija kenčian-
čius empatiškus veikėjus, kurie tokie artimi papras-
tam žiūrovui. Tai – vargšelis kaimynas, gyvenantis 
koridoriaus gale nuo savo svajonių moters, tai – 
įkvepiantis kanadiečių pokalbių šou vedėjas ar var-
gų prislėgtas tėvas (net ne vieną kartą). Tikriausiai 
ne vienas mūsų svajojo būti Lordu Tamsiuoju Šal-
mu (Spaceballs) ar sukurti daiktus mažinantį prie-
taisą (Honey, I Shrunk The Kids). Būtent Moranio 
sugebėjimas per paprastumą ir naivumą vaidyboje 
perteikti tuos didesnius nei pats gyvenimas persona-

žus į kino ekranus ir mūsų gyvenimus nepalieka 
žiūrovo abejingo. Štai kodėl dėl puikios aktorių 
vaidybos ir apskritai puikaus kastingo Mažoji siau-
bų krautuvėlė – toks mielas filmas, kurį nenusibos-
ta žiūrėti net ir dvidešimt kartų iš eilės. 

Žinoma, viena iš pagrindinių filmo sėkmės 
priežasčių yra ir specialieji efektai: nuo milžiniško 
augalo iki didžiulės burnos imitacijos, matomos 
Martino muzikinio numerio Dantistas! metu. Taip 
pat dėl visos originalios filmo pabaigos, kurioje 
matome milžiniškus augalus sulig dangoraižiais, 
siaubiančius Manhataną.

Kad Mažoji siaubų krautuvėlė tapo laikui ne-
pavaldžia kino klasika yra kompozitoriaus Ala-
no Menkeno nuopelnas. Originali istorija, puiki 
vaidyba, kinematografija – viską jungia lengvai 
įsimintina, originali ir melodinga muzika, kuri 
įstringa žiūrovo atmintin po pirmo karto.

Kodėl straipsnio pradžioje teigiau, kad tai – 
vienas iš paskutinių didžių miuziklų? Todėl, kad 
šiais laikais kuriami muzikiniai filmai su puikia 
choreografija, specialiaisiais efektais, kostiumais, 
scenografija stokoja esminio dalyko – tikros muzi-
kos. Galime paminėti naujausius ir populiariausius 
pavyzdžius, kaip režisieriaus Tomo Hooperio 2012 
metais sukurtas filmas Vargdieniai (Les Miserables – 
Viktoro Hugo romano motyvais) ar 2014 metais 
pasirodžiusį Robo Marshallo miuziklą  Į Miškus 
(Into The Woods su garsiąja Meryl Streep priešaky-
je), kuriuose vos viena įsimintinesnė (ir tai dedant 
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labai daug pastangų) melodija tąsoma, valkiojama 
ir tiesiog prievartaujama per visą filmą tol, kol 
pagrindiniai aktoriai, galintys pasigirti tik pradi-
niais vokaliniais įgūdžiais (yra ir išimčių), išžviegia 
paskutines tariamos dainos melodijos natas. Ka-
dangi čia pirmame plane eina dramatinis elemen-
tas, o ne elementari melodinė linija ar apskritai 
dainos struktūra, sunku beprisiminti pačią dainą. 
Idėjų trūkumas, kompozitorių talento ir profesi-
onalumo skurdumas atveda dabartinius filmus iki 
to, kad jie uždirba milijonus dolerių pelno ne dėl 
puikios muzikos, kurios norėtųsi klausytis kaskart 
iš naujo (todėl eitum žiūrėti filmo dar ir dar kartą), 
bet dėl ne visada dainininko talentą turinčių garsių 
aktorių, kuriais žavimės, nes jie sugeba pabaubti 
vos vieną ar kitą pusiau suintonuotą intervalą.

Geniali muzika reikalauja kažko transcenden-
tiško, to, kas slypi originaliame ritme, melodijoje, 
faktūroje. Visi genijai seniai mirę. Tačiau genijų yra 
vienetai. Yra puikių savo srities profesionalų, ku-
riems nereikia būti genijais, kad sukurtų kokybiš-
ką produktą. Visa dabartinė muzika yra tiek gera 
ir įsimintina bei vertinga, kiek profesionalus yra 
kompozitorius (ne genijus, nes kaip minėjau – jie 
visi negyvi). Tad paprastas, profesionalus kompozi-
torius, toks kaip Alanas Menkenas, laimėjo 8 Oska-
rus ne todėl, kad yra genijus, o todėl, kad žino, jog 
daina ar bet koks kitas muzikinis kūrinys turi turėti 
savo struktūrą, kitaip tariant  – formą. Forma, kaip 
ir visur kitur, susideda iš dalių, kurios tam tikra seka 
pasikartoja. Formoje, kurioje kažkas intervalais 
kartojasi, o tarp to paties pasikartojančio elemento 
įterpiama kažkas naujo, dar turi pradžią ir pabaigą 
(taip, kaip namas turi pamatus ir stogą). Tai pri-
taikant muzikinėje kūrinio formoje, toje pačioje 
harmonijoje, melodijoje bei orkestruotėje gauna-
me normalų, profesionalų kūrinį. Kodėl? Todėl, 
kad paprastoje dainoje, jeigu ją kuriame vadovau-
damiesi formos principu (apskritai vadovaujamės 
nuostata, kad daina turėtų savo formą, struktūrinę 
ar melodinę bei ritminę taip pat), jau matome dau-
gybės elementų tarpusavio funkcionalumą. Aišku, 

populiarumo susilaukia ir keturių akordų dainos, 
tačiau tokių klausytis penkiasdešimt penkis kartus 
iš eilės vargiai ar įmanoma. 

Klausytojui nereikia suvokti kokio nors dari-
nio struktūros išsamiai. Pats darinys, sukurtas pa-
gal struktūrą, klausytojo jau yra suvokiamas kaip 
rimtas menas. Kitaip sakant, galime teigti, kad 
sudėtingas sistemos ar struktūros buvimas sukuria 
tą transcendentalumą, kurį galime įvardyti kaip 
meno kūrinio genealumą. Nieko apie muziką ne-
suvokiantis žmogus, besiklausantis Rachmaninovo 
Pirmosios simfonijos, stebeilijantis į Hieronimo 
Boscho paveikslus ar žiūrintis Ridelio Scotto Alien, 
supras dalyko didybę. Nesuvoks, kodėl ar kaip ar 
net kam, tačiau suvoks, kad tai tikra. Nes tai su-
kurti yra sudėtinga, todėl, kad tai buvo sukurta 
pirmą kartą, todėl, kad tai nepalieka abejingų.

Mažojoje siaubų krautuvėlėje, kurioje visos dai-
nos yra tokios įsimintinos dėl elementarios dainos 
formos visuose muzikos raiškos elementuose, do-
minuoja ritmenbliuzo muzika, kurioje su ryškiu, 
savitu ir aišku ritmu dera soul muzikos stilius, kurį 
puikiai girdime Audrey ir Seymouro meilės baladė-
je Suddenly Seymour ar Audrey II prisistatymo dai-
noje Feed Me – Seymouro atitariamojoje partijoje 
bei dainos Downtown pradžioje. Menkenas spal-
vingai piešia savo dainų ritminį piešinį, nes žino, 
kad daina įsimenama labiausiai per ritmiką, ne per 
harmoniją ar žodžius. O filmo muzikos siela tampa 
tas savitas bliuzo muzikos stilius, kuriuo grindžia-
ma visa muzikinė tematinė medžiaga.

Nei harmoninis, nei melodinis bliuzo skambe-
sys, harmoninė darna nesutampa su tuo, kas bū-
dinga analogiškiems europiečių muzikinės raiškos 
elementams. Iš Afrikos į Ameriką atvežti vergai 
savo gimtuosiuose kraštuose naudodavo pentato-
ninę muzikos sistemą (kai gamoje buvo ne mums 
įprasti septyni, o penki garsai). Vergai, susidūrę su 
europietiška muzika, pritaikydavo jai savo pentato-
ninį muzikinį mąstymą prie mums įprastos garsų 
sistemos. Taip atsirado tarsi problema su dviem 
garsais, kurių nėra įprastoje afrikietiškoje pentato-
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ninėje gamoje – trečiuoju ir septintuoju laipsniu. 
Juodaodžiai jų nežinojo, todėl kartais dainuodavo 
mažąją terciją ar septimą, o kitąkart – didžiąją. 
Tokį neapibrėžtą intonavimą girdime lyg vidurkį 
tarp mažosios ir didžiosios tercijų (septimų) ar kaip 
jų skambėjimą tuo pat metu. Kitaip sakant, bliu-
zinė tercija do-mažor gamoje gali skambėti ir kaip 
mi-bekar, ir mi-bemol, bliuzinė septima – ir kaip 
si-bekar, ir kaip si-bemol (dar kitaip tariant, ir links-
mai, ir liūdnai). Jau senokai pripažįstama, kad ne-
pakartojamas džiazinio muzikavimo skambėjimas, 
paremtas neteisingu intonavimu, buvo perimtas 
būtent iš bliuzo. Šia ypatybe aiškinamas ir bliuzo 
dvilypumas – pašėlusiai linksma ir mirtinai liūdna 
muzika, kurią ir matome filme. Be mums įprastos 
griežtos ribos tarp abiejų nuotaikos kraštutinumų, 
europinėje muzikoje vadiname dur (mažoras – 
linksmai) ir moll (minoras – liūdnai). Visus šiuos 
bliuzo muzikinės struktūros ypatumus lakoniškai 
apibūdina terminas žydrosios (liūdnosios) natos 
(blue notes). Tai specifiškiausias bliuzinės muzikos 
elementas, įprasminantis esminį skirtumą tarp bal-
tųjų ir juodųjų muzikos, turintis lemiamą įtaką ir 
melodikai: juodaodžiai vokalistai kiekvienoje dai-
nuojamojoje frazėje ima ypatingą natą, esančią lyg 
tarp didžiosios (mažorinės) ir mažosios (minori-
nės) tercijų diatoninėje gamoje. Tokios natos (blue 
notes) derinys su mažorine akompanimento har-
monija turi didelį estetinį efektą – klausytojas pa-
junta gilų liūdesį, nes jaučiamas linksmumo–liūd-

numo priešpriešinimas muzikoje. Ryškiausias to 
pavyzdys yra antrosios dainos Downtown pradžia, 
kurioje soul stiliaus ilgesinga daina pradedama vie-
tinės gyventojos baladės stiliaus rauda, kuriai atita-
ria šviesaus ir energingo ritmo akompanimentas, 
vėliau ilgesingą temą perimant visiems gatvės gy-
ventojams. Girdint energingą trio antraplanį atita-
rimą, grįstą aiškiu ritmiškumu, minios traukiama 
daina tarsi egzistuoja atskirai be savo aiškaus rimto.

Taigi filmas Mažoji siaubų krautuvėlė – papras-
ta ir primityvi istorija apie vaikiną, kuris sutinka 
merginą, sutikęs merginą, vaikinas sutinka augalą, 
augalas padeda vaikinui siekti merginos dėmesio, 
vaikinas ir mergina yra suėdami augalo (arba emo-
ciniam žiūrovų pasitenkinimui reikalaujant  – vai-
kinas nutrenkia augalą elektros srove, vaikinas ir 
mergina gyvena ilgai ir laimingai). The End.

1 Amerikos įrašų kompanija, 1959 metais įkurta Berry Gor-
dy jaunesniojo Detroito mieste, Mičigano valstijoje. Ši įrašų 
kompanija suvaidino svarbų vaidmenį integruojant juoda-
odžių atliekamą muziką į Amerikos popkultūrą. Pats pava-
dinimas – Motown – Detroito miesto pravardė, sudaryta iš 
dviejų žodžių motor and town (motoras ir miestas – nes De-
troitas buvo JAV mašinų gamybos centras. Motown sound – 
tai soul muzikos stilius, sumišęs su populiariosios muzikos 
elementais, kuriame dominuoja aiškus, energingas ritmas.

2 Jei Brodvėjus – tai didieji, nuo 500 iki 1000 vietų teatrai, 
kurių Niujorko 42-ojoje gatvėje yra maždaug dvidešimt, tai 
Off-Brodvėjus – tai mažesni teatrai, įsikūrę kiek atokiau nuo 
pagrindinės 42-osios gatvės. Šių, taip pat komercinių, teatrų 
yra daugybė. Off-Brodvėjaus spektakliai labiau kameriniai ir 
vyksta netradicinėse erdvėse, pavyzdžiui, bažnyčios rūsyje.

Filmo Mažoji siaubų krautuvėlė kadrai
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Artūras Areima 2004 metais baigė renginių re-
žisūros studijas Klaipėdos universitete, 2008–2010 
metais Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje įgijo 
teatro režisūros bakalauro ir magistro laipsnius (kur-
so vadovas – Rimas Tuminas). A. Areimos spektaklius 
galima pamatyti Kauno dramos teatre, Oskaro Kor-
šunovo teatre, Vilniaus Mažajame teatre, o pastarųjų 
metų svarbiausi darbai yra pristatomi režisieriaus 
įkurtame AAT – Artūro Areimos teatre. Režisierius 
savo darbais mėgsta kalbėti apie šiandieninę padėtį 
be įprasto teatrinio patoso. 

Taigi, šiandien kalbėsime apie tai, kodėl Artūras 
pasirinko režisūros studijas, apie kūrybą ir jos lais-
vę, jo teatro įkūrimą, tikėjimą ir sistemą, žmogaus 
jautrumo trūkumą. Režisierių kalbino Viktorija 
Miliauskaitė.

„Aš nesuprantu melo  – kiti nori 
šviesių, gražių, spektaklių, bet 
pasaulis nėra toks“

Artūrai, studijavai Klaipėdoje renginių režisūrą, 
vėliau – Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje teat-
ro režisūrą. Kodėl pasirinkai šias studijas?

Tai atsitiktinis dalykas, galbūt aš kažkuriame in-
terviu jau esu sakęs, kad tai buvo atsitiktinumas, – 
norėjau gyvenimą sieti su daile, – tai dažnai darau 
ir dabar, – beveik visada pats kuriu spektakliams 
scenografiją. Norėjau studijuoti interjero dizainą, 
bet tais metais nerinko kurso (rinkdavo kas antrus 
metus), be to, esu pacifistas ir nenorėjau eiti į armi-
ją. Draugas stojo į renginių režisūrą Klaipėdoje ir 
pasakė: ,,Važiuojam, palaikyk man kompaniją“, o 
aš pagalvojau – įstosiu, ir nereikės metus laukti, ne-
sikabinės prie manęs dėl armijos, bet atsitiko taip, 
kad aš įstojau, o draugas – ne. Iš pradžių buvo įdo-
mu, bet studijos manęs netenkino, nors tai buvo 
renginių režisūra, jas vis tiek buvo bandoma trauk-
ti prie teatro. Ten buvo mėgėjų teatro parengimas, 
bet aš niekada iki to laiko smarkiai nesidomėjau 
teatru ir man buvo neįdomu, nes Šiauliuose tuo 
metu buvo tikrai prastas teatras, ir kai ten nusives-
davo mokytojai, tai būdavo priverstinės Molière’o 
Šykstuolio, Skapeno klastų peržiūros, ir aš nesupras-
davau, kas ten išsidažo veidus, prisiklijuoja nosis 
ir kodėl taip prastai vaidina. Man visada patiko 
kinas, aš jį žiūrėdavau, domėjausi kinu ir nesu-
prasdavau, kodėl ir kuo patraukė teatras, nes mane 
domina šiuolaikinis menas, muzika, o Šiauliuose 
aš nebuvau susidūręs su šiuolaikiniu teatru. Teatrą 
vadindavom ,„lochų menu“. Jeigu eini į teatrą – 
tu esi lochas, todėl jis manęs niekada ir netraukė. 
Vaidinti taip pat netroškau. Pradėjau teatru do-
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mėtis Klaipėdoje ir pamačiau Oskaro Koršuno-
vo spektak lius: Shopping and fucking, Meistrą ir 
Margaritą. Supratau, kad teatras gali būti įdomus, 
pradėjau gilintis toliau. Supratau, kad egzistuoja ir 
alternatyvių teatro žiūrovų sluoksnis, o pas mus į 
teatrą dažniausiai eina nelabai alternatyvūs žmo-
nės, vis dar neaplenkia jausmas, kad tai yra „lochų 
menas“, jaunus žmones dažnai veda į tokius spek-
taklius, kaip B. Dauguviečio Žaldokynė – tai buvo 
teatro pavyzdys šimtą metų, Kaune buvo tas pats 
su Amerika pirtyje, kiekvienas miestas turėjo savo 
teatro klaną. Kadangi Klaipėdoje nebuvau paten-
kintas studijomis, susidomėjau teatru ir režisūra. 
Išgirdau apie stojamuosius, tuo metu kursą turėjo 
rinkti E. Nekrošius. Tada jis pranešė, kad kurso ne-
berinks, tą kursą perėmė R. Tuminas ir įstojau ten, 
baigiau LMTA. Nors ten taip pat buvo labai daug 
problemų, bet ten vyko mano nuolatinė kova su 
vokalu, su klasikine metodika, apskritai su metodi-
kos nebuvimu, tai buvo muštras arba karinė bazė. 

Kokius dar dalykus ir reiškinius pastebėjai studi-
juodamas režisūrą? Ar jautei kūrybinę laisvę?

Ta parengtis galbūt yra geras dalykas, bet laisvos 
minties ten taip pat nebūdavo, net atvirkščiai – dės-
tytojas daug kartų norėjo mane išmesti už tai, kad 
eidavau į Sirenas, už tai, kad mėgdavau O. Koršu-
novo spektaklius, nes tai – Tuminas, jis sakydavo, 
jog tai yra blogi spektakliai. Ne, tikrai, kūrybinės 
laisvės nebuvo. Kūrybinė laisvė yra toks labai keis-
tas dalykas, studijose pedagogas vis tiek yra kūrė-
jas, kuris turi griežtus savo teatro įsitikinimus, o R. 
Tuminas nemėgo šiuolaikinio teatro apraiškų, bet 
nemėgo ne todėl, kad bandė tai suprasti, o todėl, 
kad niekada nebandė to padaryti. Tai buvo prin-
cipinga nuomonė, kad būtent toks teatras yra ge-
ras (tai buvo, vadinkim, prorusiškas teatras), ir tik 
tai, ką jis propaguoja – klasikinė rusiška metodika, 
vaidybos parengimas. Metodų buvo tik tiek, kiek 
patys perskaitydavom, nes dėstytojo dažnai nema-

tydavome – tuo metu Tuminas pradėjo kelionę į 
savo išsvajotąją šalį ir pasirodydavo tik likus maž-
daug savaitei iki egzaminų. Labai sugriaudavo lais-
vę, kūrybines mintis, nes vis norėjo, kad visi būtų 
vienodi. Labai liūdna buvo dėl to. Aš, kai pradė-
jau dėstyti, iš karto turėjau nusistatymą, kad jokiu 
būdu negalima versti žmogaus kurti taip, kaip TU 
įsivaizduoji pasaulį, nes kiekvienas turi asmeniškai 
įsivaizduoti pasaulį, ir jeigu kas nors rodydavo etiu-
dą ir pamatydavau, jog bando man įtikti, kaip tik 
sukildavo pyktis, nes aš nenoriu, nei kad man pa-
taikautų, nei kažkam kitam, aš noriu, kad žmogus 
pats suprastų, ką nori pasakyti šitam pasauliui. Yra 
daug įvairių formų, jų reikia ieškoti, nes buvo toks 
laikas, kai apie tai buvo kalbama labai abstrakčiai 
ir absurdiškai – kad viskas, kas šiuolaikiška, yra 
forma, šūdas, formalizmas, kad reikia kalbėti apie 
vidų, turinį, – apie tvartą, apie mėšlą, – bet aš nesu 
su tuo susidūręs, negyvenau kaime, na taip, Šiau-
liuose, bet ne kaime. Aš niekada neturėjau kaimo 
ir nežinau, kas yra mėšlas, kas yra karvės, ir man tai 
nebuvo svarbu, man buvo svarbu gatvė, nes buvau 
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gatvės vaikas, užaugęs gatvinėje kultūroje. Man rū-
pėjo kitokie klausimai: žmogiškumo, saugumo, ko-
dėl jauni žmonės yra žiaurūs vienas kitam, patyčios 
ir taip toliau. Aš nesuprantu, kodėl teatre norima 
rodyti Čechovo spektaklius su XIX amžiaus kostiu-
mais, jeigu mes patys vaikštome apsirengę šiandie-
niniais drabužiais – ar tai nėra absurdas? Ar tai nos-
talgija praeities laikams, nes ten neva buvo geriau, 
nuoširdžiau, todėl mums tas melas taip patinka? 
Bet juk mes neišspręsim šiandienos problemų, jei 
neišspręsim šiandienos, jei dar labiau atidėliosim tą 
sprendimą, tada gausis visiškas absurdas, mes pasi-
mesim. Šiandien laikas ir taip greitai bėga, jį sunku 
apčiuopti. O atsitraukti visada yra lengviau, nes da-
bar matai, kaip ten buvo, ir įsivaizduoji, kad buvo 
geriau, o iš tikrųjų visais laikais žmogus buvo pa-
razitas, visada buvo didžiausias gamtos ir pasaulio 
nusikaltėlis, nemanau, kad kažkas pasikeitė, na, ne-
bent dabar dar daugiau variacijų, nusikaltimų ir slė-
pimų. Įdomu, kaip šiandien atrodytų Raskolniko-
vas, kaip Dostojevskis parašytų šiandien – kokiomis 
priemonėmis Raskolnikovas padarytų nusikaltimą, 

kaip šiandien skambėtų jo vidinis monologas? Ar jis 
dalintųsi facebook’e,  ar bandytų su kuo nors kalbė-
tis, komunikuoti, juk tada to dar nebuvo? Kita ver-
tus, dabar žmogus kaip tik atrodo vienišesnis, nors 
komunikacijos priemonių yra begalė. Kuo daugiau 
komunikacijos priemonių, ir, atrodo, galėtume būti 
artimesni, tuo labiau tolstame.

Kaip susikūrė Artūro Areimos teatras, kokia buvo 
pradžių pradžia?

Teatras susikūrė labai atsitiktinai. Norėjau tu-
rėti smėlio dėžę, kurioje galėčiau ieškoti teatro, 
nes svarbu yra jo ieškoti, ir aš netikiu, kad jį ra-
dau, dar nežinau, koks jis turėtų būti ir nenoriu 
sužinoti. Man įdomiau, kaip jis gali kisti, kiekvie-
ną kartą ieškoti skirtingų žanrų, jo moduliacijų. 
Pats teatras man pasiūlė – daryk savo, ir kažkaip 
nedrąsiai, nedrąsiai, per keletą metų pabandėme 
pastatyti vieną spektaklį. Taip ir prasidėjo kelio-
nė – nuo Ričardo II. Norėjau teatrą daryti bet kur, 
kad scenografija būtų duotybė, bet tai, pasirodo, 
yra labai sudėtingas dalykas. Mūsų scenografija 
buvo VDU (Vytauto Didžiojo universitetas), ŠMC 
(Šiuolaikinio meno centras) – laiptai. Ir, pasirodo, 
šiose lokacijose rodyti spektaklį daug sudėtingiau 
nei teatre, sunkiau suderinti datas, iškyla akustikos 
problemos ir t. t. Buvo minčių spektaklį perkelti į 
sceną, bet tai būtų buvę nesąžininga, nes jis buvo 
kurtas ne scenoje. Tai ir buvo ta keista pradžia, po 
truputėlį vystėmės, nes aš žinojau, kad, kol dėstau 
studentams, jie prisijungs ir jiems bus kur ateiti, 
bus galima juos įtraukti. Jiems ne viskas patinka, 
ir tai džiugu, šiandien reikia būti nagliems, nes sis-
tema gali greitai suvalgyti, priversti susitaikyti su 
kažkuo, o tai suėda žmones iš tikrųjų. Su žmonė-
mis turi būti jautrus, o naglumas – tai žinojimas, 
ko sieki, kur eini, kokios tavo teisės – tai žinojimas, 
jog „manęs sistema nesuvalgys“. Čia, sistemoje, rei-
kia būti nagliems, nes ji yra didžiausias pavojus, ji 
tam ir sukurta, kad suvaldytų žmogų, kuris yra kū-
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rybingas, kitoks, nes jei nebūtų tos sistemos, būtų 
daugiau laisvesnių žmonių, aišku, būtų ir daugiau 
nusikaltimų, nes dauguma nemoka būti sąmonin-
gi, bet tai – kvailumo faktorius, tai kita kelionė.

Kaip sekasi repetuoti su aktoriais savo teatre? Jie 
tikriausiai turi daug dirbti su savo kūnu, protu, emo-
cijomis, kad jų netrikdytų žiūrovų keiksmai, išėjimai 
iš spektaklio vidurio, o gal kaip tik – tai yra žaidi-
mas?

Dėl išėjimo – tai yra tiesiog vertinimas. Aš vi-
sada sakau, kad jeigu penki procentai žiūrovų neiš-
eina iš salės, tai yra labai blogas spektaklis, nes yra 
blogai, jei žiūrovui spektaklis nepatinka, bet jis jį 
pažiūri iki galo, nors galbūt nesutinka su viskuo, 
ką mato scenoje. O išėjimas jau yra pozicija. Aš 
jaučiu pagarbą, kai žiūrovas atsistoja ir išeina, nes 
jis turi poziciją, labiau liūdžiu dėl to žiūrovo, kuris 
išsėdi, iškenčia, nes tai neva pagarba. Taip pat man 
labai keistas dalykas yra plojimai – ploti, atsisto-
ti – tai nebėra adekvatus vertinimas, tai yra tiesiog 
mechaniškas veiksmo atlikimas, padėkojimas už 
kažką. Dar man keista matyti, kai aktorius vaidina 
mirtį scenoje, o po to eina lenktis, aš dar nelabai 
susitaikęs su šiuo dalyku, tai visada diskutuotinas 
klausimas. 

Aš noriu, kad aktorius būtų visapusiškai pasi-
ruošęs, tiek kūnu, tiek dvasiškai, tiek intelektualiai, 
kad būtų labai sąmoningas, kad matytų scenoje 
kiekvieną smulkmeną, kad galėtų tai koreguoti ir 
kalbėtis su žiūrovu. Šiandien daug kalbama apie 
interaktyvumą, tačiau po to statomi intelektua-
lūs spektakliai, kuriuose nėra antro scenarijaus – 
žiūrovas neva gali paklausti arba atsakyti, vadinasi, 
sąmoningai einama į žiūrovą, tačiau, jei žiūrovas 
paklausia iš tikrųjų, aktorius sutrinka. Tai koks čia 
interaktyvumas? Aktorius turi būti drąsus, atviras, 
žiūrovas turi galėti su juo bendrauti arba atsisvei-
kinti, jeigu išeina, svarbu, kad būtų santykis. Tai 
svarbiausia.

Mūsų šalyje labai sunku gauti finansavimą 
kūrybai. Dažnai turi pats eiti ir prašyti aukų, o juk 
gali ir nepasisekti. Atrodo, kad menas gali gimti iš 
niekur, teatras gali ir pats pasidaryti… Kaip įveikiate 
šias problemas savo teatre? Ar išvis susiduriate?

Taip, labai susiduriame, ypač pastaruoju metu. 
Daug spektaklių kuriame „iš niekur“, pradedant 
nuo Antikristo, jį kurdami, panaudojome tai, kas 
yra Menų spaustuvėje, be jokio finansavimo. Finan-
suojama yra tai, kas neva reikalinga visuomenei, o 
valdžiai nereikia, kad visuomenės sąmoningumas 
bustų, ji nenori sąmoningo, vadinkime, blaivaus 
žmogaus, nes jis tada kels reikalavimus – pats sau, 
valdžiai, jis taps sąmoningesnis, o to nereikia, ir jie 
to nenori remti. Kam tada reikalinga kūryba? Aš 
nesuprantu melo – kiti nori šviesių, gražių, spek-
taklių, bet pasaulis nėra toks. Tai kaip mes tada 
sukursime žmogų, jei rodysime melą?

„Antikristo“ spektaklio temos svyruoja nuo po-
litikos iki religijos, nuo visuomenės iki mūsų pačių. 
Aktorių užkalbinti žiūrovai sutrinka, ima atsaki-
nėti šabloniškai arba ignoruoja. Kaip vertini šiais 
situacijas, ką pastebėjai ir supratai apie žiūrovus?

Pastebėjau, kad žiūrovams šis spektaklis patin-
ka, ypač jauniems. Dauguma spektaklį supranta, 
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bet kai kuriuos jis šokiruoja, nežinau, kodėl, vis 
dar nesuprantu termino šokiruoja teatre, kas ten 
šokiruoja? Ar tai, kad per sceną bėga pusnuogis ak-
torius? Tačiau nuogas kūnas yra gražu, ir mes visi 
esame tokie pat nuogi, ir kaip gali šokiruoti tai, ką 
mes matome kasdien? Visi elementai į sceną yra 
perkelti iš mūsų kasdienybės, iš youtube’o, tai negali 
šokiruoti, o jeigu šokiruoja, tai reiškia, kad gyve-
nime vaikštai užsimerkęs, tada tai ir yra problema. 
Bet jei tai tave galiausiai pažadina, tada pamatai, 
kaip atrodo mūsų visuomenė, ir kad tai ir yra tas 
blogis, tas antikristas, apie kurį mes kalbame, tik 
neatpažįstame jo apraiškų.

Ar tiki kažkuo pats?

Daug kuo tikiu. Visų pirma, tikiu meile, 
manau, kad tai yra svarbiausias dalykas. Tikiu 
žmogaus jautrumu, manau, kad tai pagrindinė 
vertybė, kuri dabar yra sumenkinta ir išmesta, apie 
tai nekalbama. Tikiu atvirumu, orumu, man labai 
svarbus žmogaus orumas, gebėjimas išlikti oriu. 
Tikiu ir kažkuo aukštesniu, aš nežinau, ar tai pava-
dinčiau dievu, bet netikiu religija, nesu religingas, 
nes tai – vėl ta pati sistema, sukurta žmonių, skirta 
suvaldyti žmogų. Bet tikiu, kad egzistuoja kažkas 
aukščiau už žmogų. Man svarbiausias dalykas gy-
venime vis tiek yra meilė – jei aš sugebu mylėti 
žmogų, jei mane sugeba mylėti, jei gali būti jautrus 
žmogui, – kas už tai gali būti gražiau? Labiausiai 
mane jaudina tos nuotraukos, kuriose yra du ap-
sikabinę senukai, tebemylintys vienas kitą, man 
atrodo, kad čia ir yra gyvenimo stebuklas, tai, jog 
jie sugeba išsaugoti tai, kas svarbiausia. Aišku, ir 
teatru tikiu, teatras gali keisti žmones, būna, kad 
padeda priimti svarbius sprendimus gyvenime. 

Neseniai pristatėte spektaklį „Klamo karas: 
pradžia“. Kas yra „Klamo karas“? Apie ką jis?

Tai yra spektaklis, kuris atskleidžia vėl tą pačią 
temą – Fausto temą, archetipinę temą, kai žmogus 
daug siekia gyvenime – išsilavinimo, ieško savęs, 
bet praranda gyvenimui aistrą, nebeatranda gyve-
nime aistros, ieško pokyčių, kad vėl atrastų esminį 
momentą, kad galėtų pasakyti: „Sustok, akimirka 
žavinga.“ Klamo karas visų pirma – tai Kai Hen-
selio kūrinys apie žmogų, kuris kaunasi už tei-
singą mokyklą, už teisingą, adekvatų mokinio ir 
mokytojo santykį. Tačiau supratau, kad Lietuvoje 
kalbėti apie mokyklos sistemą yra beprasmiška, 
arba prasminga tik kokiems penkiems procentams 
žmonių. Spektaklis buvo rodomas „į minusą“, 
nors kvietimai buvo siuntinėjami daugybei mo-
kyklų. Supratau, jog mokytojai nori pasilikti ties 
ta pačia sistema. Jie nemato spragų, spragas mato 
mokiniuose arba tėvuose, nesutinka, kad reikia ieš-
koti, kaip galima su mokiniu bendrauti šiandien, 
nors tai ir yra svarbiausia – bendravimas. Norėtųsi, 
kad mokytojas negalvotų, jog jis yra tartum dievas 
ir turi mokinį suvaldyti, kontroliuoti, o pas mus 
dažniausiai ir dominuoja kontrolė ir muštras, tada 
nebelieka santykio. Klamo karas: pradžia kalba apie 
tai, kaip žmogus save bando atsekti, atsakyti sau, 
kodėl dingo gyvenimo aistra. Jis pradeda save fil-
muoti, rašyti dienoraštį. Ir staiga supranta, kad ne-
gali to padaryti, nes nesupranta, kas yra tiesa. Mes 
tiesą visada pagražiname, meluojame patys sau, 
ir, kad ir ką sakytume, vis tiek įvyksta melaginga 
situacija, viskas išsikraipo, todėl nebeįmanoma at-
sekti įvykių, netgi tų, kurie įvyko vakar, užvakar, 
nes mes juos kuriame savo vaizduotėje, sąmonėje, 
pasąmonėje ir neišliekame patys savimi. 

Taip pat planuojama ir trečia spektaklio dalis: 
Klamo karas: pabaiga. Joje Klamas tampa tuo, kuo 
yra, nes Pradžioje jis sako: „Šiandien nebenoriu 
būti JIS, aš niekad nenorėjau būti JUO, aš noriu 
būti aš ir nuo šiol aš būsiu aš.“ 
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Prisipažinsiu, nors Nepatogaus kino festiva-
lis Lietuvos žiūrovus džiugina net nuo 2007-ųjų, 
aplinkybės susiklostė taip, jog tik šiemet pagaliau 
išdrįsau rasti laiko akistatai su patogiai nepatogio-
mis ir nepatogiai patogiomis tiesoms plačiajame 
kino ekrane. Ko gero, pasąmoningai, o gal gąsdin-
damasi „nepatogaus“ paties festivalio pavadinimo, 
vis atrasdavau „patogesnių“ užsiėmimų savo kūnui 
ir sielai. Na, bet kaip sakoma, geriau vėliau negu 
niekada. Po šių metų festivalio nė pati negaliu pa-
tikėti, kodėl anksčiau vis aplenkdavau jį. Juk ir gy-
venu netoli vieno iš kino teatrų, tad prisipažinsiu, 
patogi lokacija buvo dar viena iš priežasčių, paska-
tinusių nueiti bent į keletą filmų.

Itin džiaugiuosi tuo, jog pavyko pamatyti fes-
tivalio atidarymo filmą Aš nesu tavo negras. Seniai 
buvau taip paveikta filmo, kaip šio. O juk visiškai 
nieko nesitikėjau. Pamenu, kas per pavadinimas, 
mintyse dar galvojau, juk žodžio „negras“ seniai 
nebevartojame.

Nors šįsyk pavyko pamatyti tik keturis festiva-
lio filmus, tačiau, net ir juos žiūrint, ir dar gerokai 
ilgiau po to buvo nemažai progų susimąstyti apie 
ne vieną itin „nepatogių“ temų – nuo ilgametės 
afroamerikiečių kovos pireš segregaciją ir rasizmą 
iki moters, bandančios išvengti smurtaujančio vyro 
kumščių kasdieniame gyvenime.

Aš nesu tavo negras (I Am Not Your Negro) – 
mano kuklia nuomone, tikrai pats paveikiausias 
iš visų matytųjų, na, ko gero, ne veltui atidarymo 
filmu ir pasirinktas. Tiesa, ir prieš patį filmą nu-
stebino originalus paties festivalio pristatymas, kai 
vietoj ilgų šnekų buvo pristatytas garso ir vaizdo 
Patricios Kokett performansas – skambant muzi-

Gabrielė Ganžaitė

Nepatogiai patogu ir 
patogiai nepatogu

kai, sukosi įvairių festivalio filmų kadrų miksas. 
Net ir šis audiovizualinis performansas nebuvo itin 
„patogus“ – iš pradžių nuo ryškių šviesų norėjosi 
prisimerkti, o nuo garsų užsikimšti ausis, kol, po 
truputį apsipratus, buvo pasinerta į transinę būse-
ną. Iš tiesų, nuo pat pirmos sekundės tikrus įvykius 
atpasakojantis filmas prikaustė mintis prie ekrano. 
Sunku patikėti, kad dar nė pusė šimtmečio nepraė-
jo po Martino Lutherio Kingo, vieno iš aktyviausių 
kovotojų už afroamerikiečių teises, nužudymo, o 
mano kartai sunku suvokti, kad šiandien savaime 
suprantamoms teisėms pasiekti buvo išlieta daugy-
bė kraujo ir kad ne tik mokytis, bet net ir papras-
čiausiai sėdėti autobuse šalia baltųjų jie negalėjo. 
Nenusakoma gėda užplūsta už visą baltųjų giminę, 
kad galėjome taip niekingai elgtis, turėti teisę že-
minti kitą vien dėl odos spalvos...
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Nors dar vienas matytas – gruzinų – filmas Kaip 
skamba tyla (Listen to the Silence) nenustebina itin 
globalaus masto problemomis, bet to ir nesiekia, o 
veikiau paliečia širdį pasakodamas nepaprasto ber-
niuko labai nepaprastą istoriją. Nepaprastą tuo, jog 
berniukas, nors ir negirdi, bet vis vien nori ir ban-
do šokti. Tas užsispyrimas užburiantis! Juk tikrai, 
kai pagalvoji, kiekvienas turime begalę svajonių, ir 
kartais ta riba tarp įmanoma ir neįmanoma tokia 
plonytė, dažnai be reikalo pasiduodame priėję men-
kiausią kliūtį. O šis mažas berniukas, net kai atro-
do, kad jau pasidavė, vėl įgauna jėgų ir siekia savojo 
tikslo šokti. Ir tiesiog negali nesišypsoti matydamas 
tą vaikišką ir tokį neišsenkantį entuziazmą...

Na, o žiūrint vokiečių filmą Brolis Jakobas 
(Brother Jakob) apėmė begalė pačių įvairiausių 
emocijų. Tai – vienos šeimos istorija, kai vienas 
brolis filmuoja kito brolio sudėtingą kelionę per 
jo pasirenkamų religijų kaitą. Tai filmas – kelionė, 
su visais pakilimais, nuopuoliais, sustojimais, po-
sūkiais ir klystkeliais. Prisipažinsiu, po šio filmo, 
galvoje kilo daugiau klausimų nei radosi atsakymų. 
Tačiau juk ir tai nėra blogai. Kaip tik tokie filmai ir 
atlieka savo „nepatogią“ funkciją, išprovokuodami 
įvairiausius klausimus – kaip elgčiausi, jei mano 
artimas žmogus staiga pakeistų ne tik gyvenimo 
būdą, bet ir religiją? Ir net ne kartą, o kelis? Kas 
skatina žmones ieškoti atsakymų, senų kaip pasau-
lis? Kodėl islamas mums dažnai sukelia tiek neigia-
mų asociacijų? Ar religiją pasirenkame patys, ar tai 
ji mus? Ir daugybę kitų, apie kuriuos anksčiau nė 
nesusimąstydavau ir dabar dar nerandu atsakymų.

Mūšiai už uždarų durų (Batallas Íntimas) – tai 
keletas skirtinguose pasaulio kampeliuose nufil-
muotų istorijų, kurias, deja, vienija viena skaudi ir 
be galo aktuali tema – vyro smurtas prieš moterį. 
Po šio filmo galutinai norisi paneigti dėl neaiškių 
priežasčių vis dar populiarų stereotipą, jog mo-
terys – silpnoji lytis. Juk šiame filme kalbinamos 
herojės – nepaprastai stiprios, patyrusios tikrą pra-
garą, kiekviena savaip žiaurų ir kitam, to nepaty-
rusiam, sunkiai suvokiamą. Man, jaunai merginai, 

prisipažinsiu, nebuvo lengva visa tai matyti, nes, 
rodos, kažkur giliame širdies kamputyje dažnai ty-
liai vis sukirba baimė. Baimė, kad niekada negali 
būti rami, jog ir tavęs neištiks panašus likimas. O 
kur dar skausmingai išraiškinga statistika, teigianti, 
kad, va, gimtojoje Lietuvoje kas trečia moteris pa-
tiria smurtą šeimoje. Filmo herojės tik patvirtina, 
kad Lietuva ne išimtis. Iš žiaurių smurto gniaužtų 
pabėgusios moterys, norėdamos apsaugoti ir įspėti 
mus, dalijasi prisiminimais, patirtimi, įžvalgomis, 
jų dėka galime suprasti, kad vyro elgesys poros 
santykiuose nepasikeičia pernakt ir įspėjamuosius 
ženklus apie agresyvią jo prigimtį galima dažnai 
pamatyti ir santykių pradžioje. Jos be užuolankų 
pasakoja savo sukrečiančias istorijas, įkvėpdamos, 
kad visuomet yra išeitis, kad ir kokia kebli situacija 
gali tuo metu atrodyti.

Gaila, kad pamačiau ne visus Nepatogaus kino 
festivalio filmus, – matyt, tai ir fiziškai nebūtų buvę 
įmanoma, – tačiau labai džiaugiuosi, kad bent ke-
letas jų leido daug ką perkratyti savyje. Juk iš tiesų, 
labai patogiai daugelis iš mūsų gyvename savuo-
siuose komforto zonos burbuluose, tačiau vis vien 
dažnai randame kuo pasiskųsti, kam pabambėti, ką 
apkaltinti... Šis festivalis – labai geras receptas nuo 
viso to bent trumpam apsisaugoti, jei ir ne iki kitų 
metų, bet bent jau kuriam laikui. Kiekvieno filmo 
herojai išmoko skirtingų pamokų – svarbiausios iš 
jų, ko gero, kad nereikia pasiduoti, kad ir kaip at-
rodytų sunku. 

Žodžio ir religijos laisvė, lyčių lygybė ar tiesiog 
laisvė siekti savo mažų ir didelių svajonių – tai tik 
keletas temų, apie kurias kalbama šiame festivalyje. 
Būtinai apsilankykime jame kitamet, ir paremkime 
jį. Net festivalio kaina, – ji irgi nepatogiai patogi ir 
patogiai nepatogi, – kiekvienas žiūrovas gali paau-
koti, kiek jam atrodo tinkama. Prisipažinkime, keli 
eurai, tikrai nėra didelė auka, kurią galime sau leis-
ti, jau vien tam, kad gautume progą darkart per-
mąstyti savo vertybes, tarsi pro rakto skylutę žvilg-
telėdami į sudėtingas, skirtingas, bet dažnai tokias 
pažįstamas į mūsų pačių, filmų herojų, istorijas.
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Artėjant Valstybės atkūrimo šimtmečiui, jau-
nosios kartos kūrėja Jolita Vaitkutė Vilniaus rotu-
šėje sukūrė penkių instaliacijų ekspoziciją Šimtas 
žemės apkabinimų. Menininkė šioms instaliacijoms 
pasirinko simbolinę medžiagą – lietuvišką žemę ir 
iš jos atkūrė penkių žymių Lietuvių portretus. Šie 
žmonės, gyvenę skirtingais Lietuvos šimtmečio 
laikotarpiais, buvo įkvėpėjai, lyderiai, kovotojai ar 
tiesiog savo pašaukimo vedami šviesuoliai. Visus 
juos galima vadinti atkurtos Lietuvos valstybės he-
rojais, kartu prisimenant, kad šimtmečio Lietuvą 
kūrė tūkstančiai įvairių tautybių, konfesijų ir socia-
linių grupių atstovų, kūrusių ir saugojusių Lietu-
vos valstybingumo tradiciją.

 „Žemė – simbolinis pradas, iš kurio viskas kyla 
ir kuriame baigiasi. Valstybės atkūrimo šimtmečio 
ir Vasario 16-osios kontekste žemė yra medžiaga 

Žemės apkabinimai

turinti idėjinį krūvį. Ji yra konceptualus objektas, 
jungiantis mus su valstybe ir Tėvyne. Žemė atrodo 
paprasta ir archajiška, tačiau kaip kūrybos priemo-
nė ji gali būti atrasta naujai“, – sako projekto auto-
rė Jolita Vaitkutė.

Instaliacijų ekspozicijoje Šimtas žemės apkabi-
nimų atkurti filosofo Stasio Šalkauskio, partizano 
Adolfo Ramanausko-Vanago, kunigo Tėvo Stanis-
lovo, dainininko Vytauto Kernagio ir rašytojos Jur-
gos Ivanauskaitės portretai. 

„Šimtmetis turi daug herojų, svarbu juos pa-
žinti, atrasti tiek žinomus, tiek dar neatrastus – jų 
turime visi savo šeimų istorijose. J. Vaitkutės su-
kurtas šimtmečio iniciatyvų konkurso projektas 
mums primena keletą herojų iš skirtingų sričių, 
kartu kviesdamas kiekvienam pagalvoti apie savus 
herojus ir jais tapti patiems“, – pastebi Valstybės 

Audronės Daugnorienės nuotraukos
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atkūrimo šimtmečio programos koordinatorė Ne-
ringa Vaisbrodė.

Artėjant Lietuvos kariuomenės dienai, Jolita 
Vaitkutė sukūrė antrąjį Šimtmečio herojams skir-
tą darbą – meninę instaliaciją Miško broliai. Joje 
atkurti trijų Lietuvos partizanų – Jono Žemaičio, 
Adolfo Ramanausko ir Juozo Lukšos portretai. Ins-
taliacija sukurta iš lietuviško miško medžių šakų. 
Skirtingai nei daugelis autorės darbų, kurie pa-
prastai yra laikini, portretai iš medžių Juozo Luk-
šos gimnazijoje liks ilgesniam laikui. Pirmą kartą 
iš medžių šakų kūrusi J. Vaitkutė tokią medžiagą 
sako pasirinkusi dėl jos sąsajų su partizanais.

„Prisimenant šimtmečio herojus, žmones, kurie 
kūrė šiuolaikinę Lietuvą, privalome atiduoti simbo-
linę pagarbą mūsų kariams, pasakyti jiems „Ačiū“. 
Pasirinkau atkurti trijų žymių partizanų portretus, 
tačiau instaliacija skirta visiems kovojusiems už ne-
priklausomą Lietuvą, ir ne tik su ginklu rankose. 

Partizanus dažnai vadina miško broliais, šis poe-
tiškas pavadinimas padiktavo ir medžiagą iš kurios 
atkūriau jų portretus“, – sakė instaliacijos autorė.

Šiam darbui ne mažiau svarbi ir pasirinkta vie-
ta – Garliavos Juozo Lukšos gimnazija.

„Partizanas Juozas Lukša-Daumantas gimė, 
mokėsi ir studijavo netoli Garliavos. Garliavos 
apylinkėse jis kovojo už Lietuvos laisvę. Dabarti-
nei kartai okupacija ir rezistencija – tolima praei-
tis, seniai vykę įvykiai. Nauja ir netradicinė forma 
perduodant jaunajai kartai informaciją apie mūsų 
praeitį ir istoriją yra tūkstantį kartų vertingesnė už 
įprastinius minėjimus, paskaitas ir susitikimus“, – 
džiaugdamasis jaunosios kūrėjus darbu, sakė mo-
kyklos direktorius Vidmantas Vitkauskas.

Trečioji instaliacija Kūrėjas gruodžio 4 d. bus 
sukurta Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo 
bibliotekoje.

Pašvaistės info
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3

Du šimtai nepažįstamųjų vaikšto paskendę pil-
kumoje. Neįmanoma įžiūrėti veidų, net jei žmogus 
nutolęs vos per ištiestą ranką. Dūmuose paslėpta 
sporto salė šiandien virto scena, kurioje pagrindi-
nio veikėjo nėra. Veikia vien pilka masė. O balsas 
iš anapus diktuoja utopijos taisykles: pabandyti 
pajausti vieniems kitus, kad be ženklo, skaičiavimo 
ar skambučio visi 200 dalyvių/žiūrovų/žmonių iš-
syk sustingtų, o vėliau kartu staiga pajudėtų. Toks 
spektaklio #beskambučio finalas.

   
2

Dalyviai keliauja paskui aktorių, kuris pasako-
ja savo istoriją apie mokyklą. Tikriausiai skaudžią, 
tikrą ir atvirą. Tokią, dėl ir kurios ir dabar gėda. To-
kią, kurios klausant kyla gniužulas gerklėje. Tokią, 
kurią kiekvienas turime, bet nedrįstame pasidalin-

ti. Juk mums trūksta atvirumo, pirmiausia patiems 
su savimi. O tada aktorius paklausia ir žmogaus. 
Ei, ar tu atviras? Ar tu tikras? Ar tu žmogus? Tik 
subtiliau.

1,5 

Loterija. Prieš spektaklį išdalintų programėlių 
viršelyje parašyta raidė A B C D... – tavo grupė. 
Kyla šaršalas. Supranti, kad visko neaprėpsi ir esi 
tik masės dalis, sprendimai jau priimti – metas 
vykdyti. Vienu metu gali būti vienoje vietoje, nors 
paraleliai vyksta 10 veiksmų. Pasirinkimas diktuoja 
alkį. O režisierius Paulius Tamolė jau nebe pirmą 
kartą (Ir spektaklyje pagal Joëlio Pommerat pjesę 
Raudonkepurė žiūrovai renkasi, eiti Vilko ar Rau-
donkepurės keliu), išskirdamas kelius, siekia jungti 
skirtingus žmones. Kad jie dalintųsi, pasipasakotų, 
kas vyksta ten, kur jų nėra.

Jurgita Rudėnaitė

Kai buvau pilka mase
Atbulai apie Pauliaus Tamolės spektaklį #beskambučio
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1

Kiekvienam pažįstama dar viena rugsėjo pir-
moji, kur būtinos ir nebūtinos kalbos, garsūs 
svarstymai verta ar neverta čia būti, nesibaigiantys 
darbai, organizuojamas flashmobas, o žiūrovas/
moksleivis/žmogus remiasi į sieną, susimirksi su 
per vasarą nematytais draugais ir laukia, kada gi 
pagaliau prasidės. Tik kas?

  
0

Įeiti į mokyklą. Erdvę, kurioje praleid(a)i begales 
laiko. Kur autentiškas kvapas, sienų spalva, nučiupi-
nėti turėklai, koridoriai, kuriuose atgimsta prisimi-
nimai. Na ir kas, kad tai visai ne tas pats pastatas, 
kuriame moke(a)isi pats. Pati mokykla tai – energija, 
veikėja, diktuotoja. Ji tokia stipri, kad nugali drama-
turgo Augusto Sireikio atneštą Hamleto leitmotyvą 
ir pati tampa spektaklio drama. Nelieka klausimų, 
ar būti. Mokykla jau yra ir bus. Klausimas – kokia.
 
0,0

Pasiūlymus, kokia mokykla turi būti, teikia re-
žisierius Pauliaus Tamolė. Jis drąsiai bando keisti. 
Tiksliai užčiuopia, kaip šiandien Lietuvai skau-
da švietimo klausimai ir renkasi ne teoretiko, o 
eksperimentuotojo vaidmenį. Spektakliu siūlo 
lyg nuo loterijos bilieto nutrinti pilkąjį sluoks-
nį (pilkąją masę), pasižiūrėti, koks prizas ten sle-
piasi, kas per žmonės sudaro mokyklą. Ir kalba 
ne tik apie mokytojus ar mokinius, bet apie vi-
sus, kurie moka mokesčius ir taip prisideda prie 
jos kūrimo. Mokykla nėra tavo ar mano, ji visų. 

0,00... 

„Jei ne Mahometas pas kalną, tai kalnas ateina 
pas Mahometą.“ O moksleivi, jei nevaikštai į Nacio-
nalinį dramos teatrą, tai Nacionalinis dramos teatras 
ateis pas tave... Tiesiai į tavo mokyklos koridorius. 
Pasikviesk, mokytoją, močiutę ir katiną. Būtinai pil-
ką ir pūkuotą, kad būtų daugiau pilkos masės. 
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Rugsėjo 22 dieną teatre „Kelionės teatras“ įvyko 
spektaklio „Ilgėjimos’ sonata“ premjera pagal M. K. 
Čiurlionio laiškus ir Sofijos Kymantaitės-Čiurlionie-
nės prisiminimus. Spektaklio premjeros data buvo pa-
sirinkta neatsitiktinai, nes būtent šią dieną prieš 140 
metų gimė didis Lietuvos kūrėjas Mikalojus Konstan-
tinas Čiurlionis (1875 m. rugsėjo 22 d. – 1911 m. 
balandžio 10 d.). 

Spektaklį pastatė režisierė Diana Anevičiūtė-Va-
liušaitienė. Vaidina Diana Anevičiūtė-Valiušaitienė 
ir Saulius Čėpla.

Dianą Anevičiūtę-Valiušaitienę kalbino Jus-
tyna Vansovič.

Kuo Jums asmeniškai artima M. K. Čiurlionio 
kūryba?

M. K. Čiurlionis lydi mane jau nuo pat vai-
kystės. Kartą mokytoja man uždavė klausimą, koks 
dailininkas yra mėgstamiausias. Reikėjo ne tik 
trumpai atsakyti, bet ir pagrįsti, kodėl tas kūrėjas 
man toks svarbus. Čiurlionio kūryba tarsi visą laiką 
buvo matoma šalia – reprodukcijose, muziejuose, 

Vidinis menininko jautrumas ir 
begalinis ilgesys 

tačiau, kai pradėjau plačiau gilintis į jo paveikslus, 
supratau, kad tai yra neaprėpiamas vandenynas, 
kurį galima pažinti ir vis naujai atrasti. Sovietinio 
realizmo aplinkoje Čiurlionis ir jo kūryba nukelda-
vo į iliuzijų, svajonių, pasakų pasaulį. 

Kas Jus įkvėpė sukurti šį spektaklį?
Šį spektaklį tikriausiai įkvėpė prof. Vytauto 

Landsbergio parengta knyga Laiškai Sofijai bei ne-
paprastai jautrūs ir žodinio talento kupini M. K. 
Čiurlionio laiškai.

Kuo ypatingi buvo M. K. Čiurlionio ir S. Ky-
mantaitės-Čiurlionienės santykiai? Kodėl nusprendė-
te apie tai kalbėti savo spektaklyje?

Jie ypatingi tuo, kad jų draugystė ir meilė truko 
labai trumpą laiką – vos ketverius metus. Ji buvo 
tarsi tik pradžia meilės prasiskleidimo ir nutrūko 
taip staiga ir netikėtai. Per tokį trumpą laiką, man 
rodos, žmonės nespėja net susipykti. Panašiai kaip 
muzikoje – kūrinys pasiekia kulminacinį akordą 
ir nutrūksta. Ta skaudi mirtis ir jos netikėtumas 
labiausiai sukrečia. Jų meilė skleidėsi per atstumą, 
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bendraujant laiškais, iš ko ir gimė spektaklio pava-
dinimas Ilgėjimos’ sonata.

Kokią pagrindinę žinutę norite perteikti žiūrovams?
Kad viskas yra laikina, bet kartu ir amžina. 

Nors ta meilė truko taip trumpai, bet Sofijai tai 
buvo šviesi ir trapi gyvenimo dovana, kuri išliko 
visą gyvenimą.

Spektaklyje Ilgėjimos’ sonata vaidinate kartu su 
aktoriumi Sauliumi Čėpla. Kaip kilo mintis bendra-
darbiauti?

Ieškojau žmogaus, kuris atlieptų M. K. Čiur-
lionio vidinį jautrumą ir nuoširdumą. Neieškojau 
išorinio panašumo, bet man patiko Sauliaus vidi-
nis pasaulis. Jis dirba su neįgaliais žmonėmis, yra 
tikintis žmogus – visa tai man yra artima. 

M. K. Čiurlionio kūryba daugiasluoksnė – ap-
ima tapybą, muziką ir laiškus, kurie, be abejonės, 
gali būti priskiriami literatūriniam palikimui. Kaip 
spektaklyje derinate šias tris, iš pirmo žvilgsnio skir-
tingas, autonomiškas meno sritis?

Spektaklio metu neįmanoma aprėpti visko, to-
dėl pasirinkau tik jųdviejų meilės temą. O muzika 
ir paveikslai, kuriuos galima išgirsti ir pamatyti 
spektaklio metu, tik papildo šią temą.

Ar, kurdami vaidmenis, stengėtės atkurti šių as-
menybių charakterio būdą, elgesį? Kas Jums padėjo 
atkurti charakterį? Galbūt konsultavotės su šių asme-
nybių šeima? Ar kaip tik šiuos laiškus ir prisiminimus 
bandėte atkurti per save, per savo interpretacijas ir 
išgyventus jausmus, patirtį?

Stengiausi kreipti dėmesį į to meto elgseną, lai-
kyseną. Laiką bandau sulėtinti, nes ir laiškai tuo 
metu keliaudavo daug lėčiau ir ilgiau nei šiandien. 
Aišku, teko gilintis į Sofijos personažą skaitant So-
fijos Kymantaitės-Čiurlionienės dukros Danutės 
atsiminimus, bendraujant su artimaisiais. Daug 
Sofijos asmenybės aspektų atskleidžia V. Daujo-
tytės knyga Sofija. Kuriant personažą, man buvo 
labai svarbu atskleisti menininko vidinį jautrumą 
ir begalinį ilgesį „iki skausmo“.

Gan neįprasta pasirodė spektaklio scenografijos 
detalė – stikliniame inde, pilname vandens, pamerk-
ta M. K. Čiurlionio ir S. Kymantaitės-Čiurlionienės 
bendra nuotrauka. Gal galėtumėte papasakoti, kaip 
kilo ši idėja? Kokią prasmę vanduo turi spektaklyje?

Čiurlionis ir Sofija kartu norėjo sukurti ope-
rą jūros tematika Jūratė ir Kastytis. Žinoma, tai 
tik metafora, bet Čiurlionio paveiksluose daug 
povandeninio pasaulio. O, beje, Mikalojaus pavar-
dė skamba tarsi čiurlenimas. Be to, iš pradžių jis 
pasirašinėjo parašu „Čiurlianis“. Norėjosi dviejų 
priešingų pradų – vandens ir liepsnos, kurias spek-
taklyje įprasmina žvakės bei minėtas vanduo inde. 
Paskendusi vandenyje Čiurlionio ir Sofijos foto-
grafija yra aliuzija į Jūratės bei Kastyčio legendą.

Įdomu pastebėti, kad į premjerą atėjo daug mo-
kyklinio amžiaus žiūrovų. Į kokią auditoriją orien-
tuojatės patys? Galbūt spektaklį „Ilgėjimos’ sonata“ 
planuojate rodyti ir mokyklose?

Orientuojamės į tokią auditoriją, kuriai nesve-
tima M. K. Čiurlionio asmenybė ir kūryba, dėl to 
amžiaus ribos yra plačios. Teko spektaklį parodyti 
keliose mokyklose ir labai stebėjomės mokinių ati-
džiu klausymusi. Taigi, žinoma, labai džiaugiamės 
mokyklų susidomėjimu.

Martynos Bakaitės nuotraukos
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Diskusijos apie „tobulą“ politinę ir/ar ekonomi-
nę santvarką vyksta ištisus šimtmečius, netyla jos ir 
šiais laikais. Kartais buvo (ar netgi tebėra) manoma, 
kad dėl visų problemų yra kalta tam tikra „netobu-
la“ politinė-ekonominė struktūra, o „tobulos“ sistemos 
sukūrimas gali išspręsti absoliučiai visas ne tik indivi-
dualias, bet ir visuotines problemas, bet tai, žinoma, 
yra klaidingas požiūris. Tačiau retai susimąstoma 
apie tai, kad daugelis problemų yra susijusios ne su 
vienos ar kitos politinio gyvenimo organizacijos būdo 
konkrečiais trūkumais, o su filosofiniais-moraliniais-
etiniais dalykais. Nedoras, tamsus, siauraprotis ir sa-
vanaudis žmogus gali sugadinti bet kurią sistemą, net 
ir pačią geriausią. Nėra „tobulos“ sistemos ir niekada 
nebus. Problema slypi pačiame žmoguje arba kaip 
pasakytų krikščionybė – „žmogus jau gimsta nuodė-
mingas“. Čia prasideda metafizinės problemos, kurių 
joks žmogus negali išspręsti. Todėl, kalbant apie uto-
pijas, reikia labiau žiūrėti į etiką ir filosofiją, o ne į 
politiką. Dar Platonas suvokė, kad „ideali“ valstybė 
yra neįmanoma; savo veikalą „Valstybė“ jis grindė 
idėja, kad tobulą valstybę gali sukurti tik tobuli žmo-
nės. Todėl „Valstybė“ laikytina tik esamos tuometinės 
santvarkos kritika, o ne siūlymu „ką daryti“. Bet koks 
mokslo sukurtas tikrovę reprezentuojantis modelis yra 
tik apytikslis, tikrovė visada yra gerokai sudėtinges-
nė ir sunkiau prognozuojama. Todėl bet kuri sistema 
neišvengiamai nebus „matematiškai“ tobula (arba 
tokia bus nebent tik teoriškai). Apie tai ir yra ši esė. 
Galbūt sunku patikėti, kad utopinis mąstymas yra vis 
dar „paklausus“, net ir XXI amžiaus pradžioje, bet 
panašu, kad taip yra iš tikrųjų. Todėl, manau, kad ši 
esė gali būti aktuali. 

Valentinas Kulevičius

Utopija ir moralė 

Remiantis Oksfordo internetiniu žodynu, žo-
dis „utopija“ pirmą kartą buvo pavartotas 1516 
metais Thomo More’o knygoje Utopija, kurioje 
vaizduojama saloje gyvenanti visuomenė, kuri nėra 
kamuojama įprastinių politinio gyvenimo proble-
mų – karų, tironijos ir t. t. Tai yra terminas, su-
darytas iš dviejų senovės graikų kalbos žodžių: ου 
(ne) + τόπος (vieta), kurie kartu reiškia „vietą, ku-
rios nėra“. Utopija – tai įsivaizduojama vieta arba 
valstybė, kurioje viskas yra tobula1. Utopija gali 
būti tiksliau apibrėžiama kaip idealios, neįgyven-
dinamos santvarkos projektas arba kaip koks nors 
neįvykdomas, nerealus sumanymas. Egzistuoja trys 
pagrindinės utopijų grupės: 1) socialinė utopija; 2) 
techninė utopija; 3) antiutopija. Visų pirma šis ter-
minas yra naudojamas kalbant apie literatūros kū-
rinius, kuriuose dėl įvairių priežasčių yra bandoma 
vaizduoti idealią visuomenės organizacijos formą. 
Socialines utopijas maždaug XIX amžiuje pakeitė 
techninės utopijos, o XX amžiuje technines utopi-
jas pakeitė antiutopijos. Socialinės utopijos buvo 
aktualiausios iki pramonės perversmo, kai many-
mą, kad visas problemas išspręs tobulos politinės 
santvarkos sukūrimas, pakeitė įsitikinimas, kad tai 
padarys mokslo ir technikos pažanga. Didžiausią 
postūmį antiutopijų žanro, pakeitusio technines 
utopijas, atsiradimui suteikė įvairūs XX amžiaus 
sukrėtimai (ypač komunizmo plitimas). Šios trys 
utopijų kryptys nėra griežtai atskirtos viena nuo 
kitos, dažniausiai jos yra susijusios tarpusavyje. 
Literatūrinės utopijos išreiškia žmonių viltis, kar-
tais optimizmą, atspindi vykstančius istorinius 
procesus, o antiutopijos išreiškia baimę dėl ateities 
bei įspėja apie numanomą nepageidaujamą istori-
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nių procesų posūkį, parodydamos, kuo gali baigtis 
bandymai realizuoti utopijas praktiškai.  

Nors tobulos politinės ir ekonominės santvar-
kos paieškos žmonijai yra būdingos turbūt nuo pat 
Antikos, vis dėlto nei Antikos laikais, nei vidur-
amžiais utopijos problema nebuvo tokia aktuali, 
kokia tapo Naujaisiais laikais. Kas lėmė tokį utopi-
jų „suklestėjimą“ naujaisiais ir naujausiais laikais? 
Galima pagrįstai teigti, kad prielaidos kurti naujas 
utopijas (ir net bandyti jas įgyvendinti!) atsiranda 
maždaug XV–XVI amžiuje, kai viduramžiai virto 
naujaisiais laikais. Lemiamą (nors ir netiesioginį) 
postūmį utopijų realizavimui turėjo 1517 metais 
prasidėjęs reformacijos judėjimas. Reformacija ne 
tik pratęsė ir sustiprino bei pagreitino jau vyks-
tančius sudėtingus ekonominius, politinius, religi-
nius, mentaliteto pokyčius Europoje, bet ir skatino 
iš naujo permąstyti beveik visas krikščioniškos vi-
duramžių Europos nuostatas, įskaitant ir politinį 
bei ekonominį gyvenimą. Iki reformacijos įvairūs 
procesai ir pokyčiai vyko ne taip greitai, tai nulėmė 
ne tik galimybių greitai skleisti naujas idėjas nebu-
vimas, bet iš dalies ir konservatyvi Katalikų Bažny-

čios pozicija įvairių naujų idėjų atžvilgiu. Galima 
teigti, kad Katalikų Bažnyčia viduramžių Europo-
je turėjo žmogaus, gyvenimo ir visatos aiškinimo 
„monopolį“. Dauguma pagrindinių gyvenimo 
sferų buvo griežtai reglamentuotos katalikiškosios 
teologijos ir to buvo paisoma (užtenka prisiminti 
vadinamąją „dviejų kalavijų“ politinę teoriją, kuria 
buvo bandoma nustatyti religinės ir pasaulietinės 
valdžios santykius). Stabilių viduramžiškų sociali-
nių struktūrų ir luominės visuomenės irimas už-
sitęsė iki pat Pirmojo pasaulinio karo pabaigos, 
tačiau kartu su šiuo irimu vis didėjo naujų dalykų 
paieškos poreikis. Bėgant šimtmečiams, vis daugė-
jo įvairių utopijų. Keitėsi ir pats santykis su utopi-
jomis: utopijos, iki tol vertintos tik kaip literatūros 
arba filosofijos kūriniai, kuriais tikriausiai nederėtų 
vadovautis realiame gyvenime, virto savotiškos pa-
nacėjos nuo visų ekonominių ir socialinių proble-
mų, sukeltų tradicinės krikščioniškosios viduram-
žių Europos visuomenės irimo, paieškomis. Ir kuo 
labiau nyko senieji įsitikinimai, tuo labiau stiprėjo 
utopijos ir tikėjimas jomis. Galima konstatuo-
ti, kad, mažėjant religijos reikšmei, proporcingai 

Utopijos peizažas (medžio raižinys iš 
Thomo Moro knygos Utopia, 1518)
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daugėjo įvairių utopijų ir bandymų jas realizuoti. 
Kuo mažiau religijos – tuo didesnis utopijų porei-
kis. Utopinis mąstymas ir bandymai jį perkelti į 
praktiką savo „klestėjimą“ pasiekė XX amžiuje ir 
reiškėsi įvairiais pavidalais, dažniausiai kaip totali-
tarizmas. Bandymai įgyvendinti utopijas paskatino 
parašyti tris svarbiausias XX amžiaus antiutopijas: 
George’o Orwello Gyvulių ūkį ir 1984 bei Aldouso 
Huxley Puikus naujas pasaulis. G. Orwello Gyvu-
lių ūkis ir ypač 1984 turėjo atverti akis visiems bei 
pažadinti tuos, kurie tikėjo ne tik komunizmu, bet 
ir utopijomis apskritai. Tačiau utopijų nebuvo at-
sisakyta. Deja, Vakarų pasaulis paniro į kiek kitokį 
utopinį sapną – „istorijos pabaigos“ iliuziją (po So-
vietų Sąjungos žlugimo kurį laiką vyravęs istorinio 
proceso tęstinumo neigimas irgi, matyt, gali būti 
priskiriamas prie įvairių utopinio mąstymo apraiš-
kų). Dabar susiduriame su tiesioginėmis to pase-
kmėmis. Idealistinis utopizmas (o gal utopistinis 
idealizmas?), išryškėjantis neigiant įvairių formų 
tikrovę, nebuvo tinkamas XXI amžiaus Europos ir 
pasaulio ateities pamatas. Net ir labiausiai trokš-
tant nėra įmanoma absoliučiai visiems garantuo-
ti absoliučiai visų gyvenimo sąlygų ir patogumų, 
taip pat ir absoliučios lygybės (tai irgi nėra įma-
noma – ypač demokratinėje visuomenėje, nebent 
norima judėti link totalitarizmo, kuriam būtinas 
ir būdingas troškimas visus suvienodinti). Brandus 
ir savarankiškas žmogus, net ir priverstas susidurti 
su šio pasaulio „netobulumu“ arba tiesiog sudė-
tingumu, tiesiog negali trokšti utopijos. Utopijos 
siekis visada reiškia atsakomybės stoką. Nes utopi-
nėje santvarkoje turėtų būti „apie viską pagalvota“. 
Bet kokia utopija yra tiesiog nesuderinama su tra-
dicine krikščioniškąja pasaulėžiūra, nes kiekviena 
utopija pretenduoja į tobulumo žemėje sukūrimą 
be Dievo pagalbos. Brandus krikščionis supranta, 
kad šis pasaulis nėra tobulas, nes suvokia pasaulio 
reiškinių laikinumą ir kintamumą, ir tai, kad bet 
kokias žmogaus sukurtas dirbtines struktūras ne-
išvengiamai nusineš laikas. Kai atmetamas Dievas, 
ignoruojama religija ir pomirtinio gyvenimo idėja 

(ar net pati mirtis), neišvengiamai atsiranda noras 
sukurti „rojų žemėje“, kuris pasmerktas neišven-
giamai nesėkmei. Taip atsiranda utopijos, kurios 
bando pakeisti metafizinį tikrovės suvokimą dirb-
tine proto fikcija. Noras pažinti tikrovę ir prie jos 
prisitaikyti pakeičiamas noru pritaikyti tikrovę prie 
riboto dirbtinai sukurto šablono. 

Net jeigu kuri nors sena ar nauja utopija ir 
būtų realizuota kada nors ateityje, ar viskas vėl 
nesugrįžtų į pradinę padėtį? Ar žmonėms papras-
čiausiai „neatsibostų“ tobulas pasaulis? Apie tai 
galime tik spėlioti. Galbūt žmogiškosios būties 
tobulumas ir slypi jos netobulume? Kitaip tariant, 
žmogus gimsta šiame pasaulyje ir turi ką veikti 
bei apie ką mąstyti. Galbūt čia ir slypi atsakymai 
į giliausius būties klausimus? Pateiksiu paprastą 
pavyzdį: mokslas tobulėja būtent keldamas klau-
simus (dažnai vis naujus apie tuos pačius dalykus). 
Mokslas, stabmeldiškai įtikėjęs vieno ar kelių teiginių 
„neklystamumu“ pasmerktų save stagnacijai, o gal 
net išnykimui (religijai tas netaikytina, nes religija 
yra labiau susijusi su tradicijų išsaugojimu, o ne su 
kažko naujo paieškomis). Utopijos neišvengiamai 
yra susietos su tam tikra konjunktūra, ideologija 
ir t. t., vadinasi, pažanga utopijos rėmuose siekiant 
ją įgyvendinti būna gana ribota, nors iš pradžių to-
kia pažanga ir gali atrodyti kaip greita (pavyzdžiui, 
komunistinė industrializacija). Anksčiau ar vėliau 
utopija kažkur tikrai įstringa patekdama į savo pa-
čios ribotų prielaidų kalėjimą, o tai neišvengiamai 
atneša didesnio ar mažesnio masto katastrofą. 

Vis dėlto reikėtų bijoti ne tiek pačios utopijos 
sėkmingo realizavimo (nes tai neįmanoma), o įvai-
rių bandymų ją realizuoti. Labai sunku pasakyti, 
kur juda šiuolaikinis pasaulis, bet labai norėtųsi 
tikėti, kad jis juda link laisvos ir turinčios kritinį 
mąstymą visuomenės, o ne link globalios diktatū-
ros, kuri tikriausiai tam tikra prasme būtų sugrįži-
mas į senovės Egipto laikus (kai buvo itin griežtai 
laikomasi tam tikrų kanonų net ir tokiose srityse 
kaip menas, kurių peržengimas nebūdavo toleruo-
jamas). O juk būtent naujovės ar kartais net klaidos 
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yra bene vienintelis dalykas, garantuojantis tikrą, o 
ne dirbtinai suformuotą ir prievarta primestą pseu-
dopažangą. Utopijos tokiems dalykams kaip klai-
dos, kūrybiškumas, abejonės, savarankiškas mąs-
tymas ir veikimas, iniciatyvumas (kurie garantuoja 
atsinaujinimą visose gyvenimo srityse) nepalieka 
vietos. Pripažinti savo bei pasaulio netobulumą ir 
bandyti keistis pačiam yra kur kas geriau nei įsi-
vaizduoti, kad esi tobulas (arba gali tapti tobulu) ir 
pakeisti pasaulį (dažnai prieš paties pasaulio valią). 
Kritinis mąstymas yra pats geriausias vaistas sie-
kiant apsisaugoti nuo utopijų keliamų pavojų. Uto-
pijos realizavimas yra neatsiejamas nuo prievartos ir 
neišvengiamai virsta totalitarizmu. Tai rodo ne tik 
konkretūs istoriniai pavyzdžiai (nacizmas ir komu-
nizmas), bet ir pati utopijos prigimtis. Kiekvienos 
utopijos įgyvendinimas yra susijęs su dviem prielai-
dom, kurios visada veda link prievartos panaudoji-
mo: 1) utopinė idėja turi būti priimtina visiems; 2) 
utopinė idėja turi atnešti visišką lygybę. Kiekvienos 
utopijos įgyvendinimas veda prievartos panaudo-
jimo link, nes neišvengiamai atsiranda vienokia ar 
kitokia opozicija, be to, visi žmonės yra natūraliai 
skirtingi ir iš tikrųjų nenori visiškos lygybės, kuri, 
laikui bėgant, taptų tiesiog suvienodėjimu. 

O dabar šiek tiek apie moralę: tenesupyks se-
kuliarus ir postmodernus skaitytojas dėl tokio 
galbūt drąsaus teiginio, bet, mano nuomone, tas, 
kuris vis dėlto nori pakeisti pasaulį, turėtų atsigręž-
ti į krikščioniškąją moralę. Sutikite: kad ir kaip ba-
naliai skambėtų, būtent dešimties Dievo įstatymų 
laikymasis galėtų sukurti kur kas gražesnę kasdienę 
tikrovę. Įsivaizduokite pasaulį, kuriame, tarkim, 
nebūtų melo, nes žmonės sąmoningai rinktųsi 
tiesą. Žinoma, tai yra sunkiai įsivaizduojama, nes 
žmogaus prigimtis yra, švelniai tariant, problema-
tiška, bet jeigu taip elgtųsi bent jau didesnė dalis 
visuomenės? Esu įsitikinęs, kad tuo atveju viskas 
pasikeistų labai greitai. Be jokios ideologijos, be 
jokių propagandiškai užkoduotų melų apie po-
litiką ar ekonomiką. Nei Kristus, nei kurios nors 
kitos religijos įkūrėjas, lyderis ar pranašas nei da-
bar, nei kada nors praeityje nėra davęs tikslių poli-

tinių ar ekonominių receptų. Nes jie suprato vieną 
svarbų dalyką: svarbiausia yra žmogaus santykis su 
kitu žmogumi. Ties čia viskas prasideda ir baigiasi. 
Ir politika, ir ekonomika. Būtent čia, o ne kokių 
nors teoretikų ar sofistų išvedžiojimuose. O žmo-
nių tarpusavio santykiuose svarbiausias dalykas yra 
būtent moralė. Ar įmanoma ką nors sukurti, jeigu 
nepasitiki niekuo ir tavimi niekas nepasitiki? O 
pasitikėjimas ir panašūs dalykai yra grynai etikos, 
moralės, religijos, filosofijos kompetencija, o ne 
verslo ar politikų. Jokia valstybinė struktūra negali 
to dirbtinai sukurti. Arba piliečiai tai turi, arba ne-
turi. Ir nuo to priklauso tikrai daug kas. Nedidelis 
ekskursas į šalį: karo mene yra labai svarbus karių 
moralinis nusiteikimas. Ar jie yra gerai pasirengę, 
ar jie tiki, kad nugalės? Vardan ko jie kovoja? Ir 
istorija parodo, kad tai tikrai nėra tuščia sofistika. 
Vadinasi, tokie iš pažiūros subjektyvūs ir nepama-
tuojami dalykai, kaip žmonių nusiteikimas ir pan. 
iš tikrųjų gali realiai paveikti vykstančius procesus 
ir taip keisti istorijos eigą. Ne, aš tikrai neteigiu, 
kad, jeigu visi gyvens dorai, absoliučiai visos įma-
nomos problemos išnyks. Tačiau kad jų sumažės 
tiek, kad nebereikės kurti visuomenes žalojančių 
utopijų – labai didelė tikimybė. Tad receptas labai 
paprastas: mylėk savo artimą kaip save patį. Šiuo-
laikinei visuomenei, tiesiog skendinčiai moralinia-
me reliatyvizme (o galbūt prieš savo valią paskan-
dintoje jame?) yra svetimi moraliniai klausimai ir 
adekvati bei kritiška jų refleksija. Kur kas patogiau 
yra tikėti techninėmis, politinėmis, ekonominėmis 
bei socialinėmis utopijomis, kurios neišvengiamai 
virsta katastrofomis negu pripažinti, kad atsakymai 
į sudėtingus žmogiškosios būties klausimus yra čia 
pat. Nuo kiekvieno iš mūsų santykio su įvairiomis 
naujomis ir senomis utopinėmis idėjomis priklau-
so esama ir būsima XXI amžiaus pasaulio tikrovė. 
Ar ir toliau plauksime pasroviui, pasiduodami sub-
tiliai įvairių globalių ir lokalių manipuliatorių įtai-
gai ar pagaliau pradėsime mąstyti patys? 

1 [interaktyvus], [žiūrėta 2017 10 29]. Prieitis per internetą: 
https://en.oxforddictionaries.com/definition/utopia
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Negaliu atsikratyti drebulio. Ta keista įtampa 
kažkur pusiaukelėje tarp raktikaulio ir sprando 
pamažu persiduoda į pečius. Su apmaudu stebiu, 
kaip pieštuko galiukas pasiduoda virpėjimui, pa-
likdamas mane vieną pustuščiame skrydžių ter-
minale. Net ir virš galvos vieningu unisonu gaudę 
kondicionieriai sutrūkčioję nutyla. Netrukus jie 
grįš su dar didesniu užsidegimu ardyti mano ir taip 
padrikų minčių.

Piešiau, tiksliau piešiu pušis. Vijokliais ir sama-
nėlėmis išmargintas kiekvieno mano užrašų knyge-
lės puslapio pakraštys, o štai pušys pasirodo rečiau. 
Daug rečiau. Šįkart tai išsiliejo vientisu nesibai-
giančiu kaligrafinės linijos motyvu. Pušų viršūnės 
puslapio apačioje kontrastavo su grafito neliesto-
mis erdvėmis, likusius plotus paversdamos mena-
mu dangumi. Keista, bet drebulys puikiausiai tiko, 
tad, užbaigęs laužytą kontūrą, pradėjau štrichuoti 
tamsių medžių siluetus. Atrodo, pati naktis veržia-
si pro milžiniškus oro uosto langus. Man telieka 
nesipriešinti.

Sąsiuvinyje besiskleidžianti grafinė žaluma tapo 
akiplėšišku manifestu steriliai oro uosto estetikai. 
Nors vos delno dydžio užrašinė, palyginti su tūks-
tančiais terminalo kvadratų, beveik nieko nereiškė, 
tylus priešinimasis esamai tvarkai keistai ramino.

To paties puslapio viršuje mėlyna statybine 
juostele buvo prilipdyta apsitrynusi fotografija. Se-
nas polaroidas2, kurį vos prieš kelias valandas man 
įbruko Gabija. Niekaip negaliu iš galvos išmesti 
smulkių basų pėdučių, to, kaip ji, nepabijojusi ne 
tokio jau ir šilto rugpjūčio lietaus, išlėkė ant pur-
vino šaligatvio, regis, vien tam, kad skausmingai 
primintų, koks jausmas spausti ją glėby. Gabijos 
plaukai kvepėjo levandomis, sakais ir dar kažkuo 

neapsakomai gaiviu. Pro galinį taksi langą stebė-
jau, kaip ji, suplevėsavusi ilgais baltais naktiniais, 
dingsta tamsioje arkos angoje. Tarp pirštų spau-
džiau vos virpantį polaroidą.

Pati fotografija iš pažiūros nebuvo niekuo ypa-
tinga. Objektyvas sufokusuotas ties dalimi mano 
sprando, lyg žiūrint pro petį, o tolėliau matėsi išsi-
liejusi siaurutė Užupio gatvelė, viena tų, kuriomis 
blaškydavomės šiltais vasaros vakarais, lengvai ap-
svaigę nuo saldaus vyno ir, matyt, vienas kito balso. 
Pamenu, kaip vakare leidomės Jono Meko skersvė-
ju3 ir jos šviesūs, tuomet dar trumpi plaukai besilei-
džiančios saulės spinduliuose pražydo liepsna. Lyg 
atspėjusi mintį, Gabija sustojo ir apdovanojo mane 
savo degančiomis akimis, tyliai žadėdama paslaptį, 
viltį. Virpančiais pirštais graibydamas objektyvo 
dangtelį sau tyliai prisipažinau – tai ji, ir, gavęs ne-
bylų Jono Meko pritarimą, pamilau. Gabija visada 
ir buvo tai, kas paprastas akimirkas paversdavo ne-
paprastomis. Net ir dabar; pastebėjau aštriu daiktu 
fotografijoje įrėžtą mažą mielą strėliukę, nukreiptą 
į mano petį ir žodžius: „Šalia. Visad.“ Užsimerkiau. 
Prireikė kelių sekundžių įveikti norą viską mesti ir 
dabar pat lėkti pas ją. Žinau, mažyt, žinau. Visad.

Tik atsitokėjęs supratau, kad jau kurį laiką 
spalvinu baltą fotografijos pakraštėlį. Tokius trum-
palaikius išskridimus mama vadindavo „šiaure“. 
Matyt, pavadinimas kilo nuo margų pašvaisčių, 
kuriomis vaikystėje užsimiršęs dailindavau vis-
ką, net ir svarbias pažymas ar ekskursijų raštelius. 
Deja, šiandien išskrendu šiek tiek tolėliau, todėl 
atleisk, mama, užtruksiu.

Po penkių penkiolika. Mažiau nei po dviejų va-
landų švis, o juk sako, kad šalčiausia visados prieš 
aušrą. Drebulys, matyt, šios minties sujaudintas, 

Augustas Lapinskas

Virpėjimas
Noveletepysaka1
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nutekėjo per nugarą šalta srovele, primindamas, 
kad čia pat po ranka turiu savo kamufliažinę striu-
kę. Susisupęs į ją, patraukiau ieškoti kavos. Gal pa-
žįstamas kvapas padės man sušilti bjauriai tobuloje 
dvidešimt dviejų laipsnių temperatūroje, kurios 
dirbtinumu demonstratyviai didžiavosi kiekvienas 
sintetinis terminalo centimetras.

Kavos aparato burzgimą atpažinau iš tolo. Suk-
damas jo link prasilenkiau su pliktelėjusiu vyriškiu, 
šiaip ne taip nešančiu šešis arbatos puodelius. Jis, 
pamatęs mano pakeltus antakius, rimtą veido iš-
raišką pakeitė teatrališku susikaupimu ir, prieš pat 
dingdamas už kampo, šypsniu. Vos spėjęs mintyse 
palinkėti vyrukui sėkmės, už nugaros išgirdau ne-
garsų riktelėjimą, triukšmą, kelis rinktinius keiks-
mus. Gaila.

Aparatas, turbūt abipusės antipatijos veikiamas, 
didelio pasirinkimo nesuteikė. Švietė tik arbatos, 
juodos kavos ir karšto šokolado švieselės. Sukrapš-
tęs monetas, sumečiau jas į plyšelį ir nuspaudžiau 
kavos mygtuką. Dėdamas piniginę į vidinę striukės 
kišenę, pirštų galais kažką užkliudžiau. Galėčiau 
prisiekti, kad striukę iš skalbimo mašinos ištrau-
kiau ne daugiau nei prieš dvyliką valandų. Atsar-
giai išvyniojau suglamžytą, ką tik atrastą gumulėlį. 
Gerklėje užstrigo tyli aimana ir, nugara atsirėmęs į 
aparatą, susmukau ant šaltų oro uosto grindų. Tai 
buvo kažkokiu man nesuvokiamu būdu skalbimą 
išgyvenusi fotografija, daryta prieš kelias savaites, 
vieno iš rytinių žygių metu.

Dar šių metų birželį, šeštadienį, beprotiškai 
anksti ryte stovėjau priešais Gabijos langus. Pra-
ėjo gal dvidešimt minučių, kol pagaliau išdrįsau 
jai paskambinti. Gabija, siaubingai susivėlusi ir 
vilkinti ilga rausva suknute, iškart pateko į mie-
liausių mano regėtų būtybių trejetuką. Pamačiusi 
mane, stovintį Vilnelės pakrantės prieblandoje, su 
rugiagėlių puokšte, drebantį, visai kaip dabar, ji už-
sidengė veidą rankomis ir pradėjo juoktis. Ak, kaip 
tą akimirką aš ją mylėjau. Gabija nusileido žemyn 
įsispyrusi į baltus sportbatukus, bet vis dar ta pa-
čia rausva suknute, nešina dviem puodeliais karšto 
šokolado ir... buvo beregint įsupta į mano striukę, 
aišku, prieš savo pačios valią. Besišnekučiuodami 

perėjome Užupį, Bernardinų sodą. Sekdami Vil-
nelės vingiu, nusigavome iki Neries, kurios kranto 
šlaite netoli Karaliaus Mindaugo tilto ir įsitaisėme. 
Kalbėjomės, kol prašvito, o po to, siaubingai su-
šalę, bet be galo laimingi, grįžome į Užupį, pas ją. 
Gabijos mama mus užtiko kikenančius virtuvėje. 
Taip pirmą kartą susipažinau su jos tėvais. Nuo 
to birželio ryto beveik kiekvieną šeštadienį ištrūk-
davome dviese sutikti saulės ir visai nesvarbu, ar 
po bemiegės nakties, ar susipykę nenorėdavome 
vienas kito matyti. Ritualas šventas, svarbesnis už 
bet kokius įnorius, būsenas. Atrodo, lyg be mūsų 
saulė vieną rytą galėtų ir nepakilti. Vaikiška, miela, 
bet mano rankose virpantis suglamžytas polaroidas 
itin skaudžiai priminė mudviejų pamėgtą Neries 
krantinę. Nurijęs įkyriai užgulusį ilgesį, atsidusau. 
Koridoriaus gale kabantis bjaurus skaitmeninis lai-
krodis rodė pusę šešių ryto. Šeštadienis.

Kavos aparatas, garsiai pyptelėjęs, nutilo. Sun-
kiai pakilęs nuo žemės, vėl išsitraukiau piniginę. Jei 
čia būtų buvusi Gabija, ji, vos nuskambėjus rikte-
lėjimui, lėktų padėti vyriškiui, na, o aš, kaip visada, 
paklydęs savo „šiaurėje“. Man likusių metalo atsar-
gų užteko vos dviem karšto šokolado puodukams. 
Bent taip pradžiuginsiu nuskriaustus, be arbatos 
likusius vaikus.

Grįžęs į laukimo salę su kava ir karštu šoko-
ladu, patraukiau tiesiai prie pliktelėjusio vyriškio 
šeimos. Šiek tiek nerimavau, kad mano norai gali 
būti suprasti neteisingai. Tai tik mažas nuotykis. 
Pirmyn. Vyriškis, išsitiesęs per kelias vietas, snūdu-
riavo galvą atrėmęs į žmonos pašonę. Ji sėdėjo po 
savimi pakišusi kojas, visiškai paskendusi storame 
romane, o aplinkui ropinėjantys rusvaplaukiai, 
kraupiai vienas į kitą panašūs vaikai jai nė kiek ne-
trukdė. Priėjęs negarsiai kostelėjau. Žmona su vyru 
pakėlė galvas, o vaikai nutilę sukluso.

– Am, aš mačiau, kas nutiko ir... man vienam 
tiek būtų per daug, todėl pamaniau gal...

Vyriškis net atsisėdo. Dabar jau jo eilė pakel-
ti antakius. Nesulaukęs jokio atsakymo, padaviau 
puodelius arčiausiai stovėjusiems vaikams, kurie 
apstulbę susižvalgė tarpusavy ir klusniai juos priė-
mė. Nueidamas jaučiau, kaip mano skruostai dega. 
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Iš paskos nuskambėjo kimus, šiek tiek pavėluotas, 
bet dėl to tik dar tikresnis „ačiū“, kuriam pritarė 
dėkingų mažylių choras. Paskutiniai drebulio liku-
čiai beregint ištirpo drėkstančiuose delnuose, liko 
tik menkutis virpėjimas kažkur pakaušyje. Žino-
jau, kad kavos kvapas man padės.

Grįžęs prie savo daiktų, radau šalia krepšio įsi-
taisiusią gal šešerių metų mergaičiukę, ant kelių 
pasidėjusią oda aptrauktą užrašinę, kurią išeida-
mas palikau atverstą. Mažoji, visai nepastebėda-
ma manęs, mažais putliais pirštukais braukė per 
grafines pušų šakeles, paukščius, samanų ir erš-
kėčių ornamentus. Iš jos be galo atsargių judesių 
sklido nuoširdus susikaupimas, tokiam amžiui 
nebūdinga rimtis, gal net pagarba. Kol mergaitė 
įdėmiai tyrinėjo šratinuku pieštą Užupio Ange-
lą, tyliai pritūpiau priešais ją. Išgąsdinta būtybė 
stryktelėjo per krepšį ir atsitraukė, dviem rankom 
prie krūtinės spausdama nedidukę užrašų knyge-
lę. Į mane kaltai žiūrėjo dvi didžiulės ir beprotiš-
kai mėlynos akys. Mažoji, lyg kažką prisiminusi, 
paslėpė veidelį po tamsiomis garbanomis ir, ne-
atitraukdama akių nuo savo geltonų batelių, ištie-
sė man užrašinę.  Vos spėjau ją paimti, o mergaitė 

jau lėkė tekina pas mamą, meiliai stebėjusią mus 
iš priešingos salės pusės. Ramus moteriškas balsas 
per garsiakalbius pranešė, kad netrukus bus pra-
dedamas skrydžio Vilnius–Helsinkis laipinimas. 
Kol keleiviai klusniai rikiavosi į eilę, niekur ne-
skubėdamas piešiau mergaites akis, net ir juodu 
ant balto – mėlynas.

Būčiau galėjęs taip medituoti tol, kol pritrūk-
čiau pieštukų, bet, kilstelėjęs galvą, pamačiau eilėje 
likusius vos kelis keleivius. Užsimečiau krepšį ant 
peties ir atsistojau už jų. Skrydžio bilietą Gabija 
saugiai užkišo kažkur knygelėje, puikiai žinoda-
ma, kad jos nė už ką nepamirščiau. Ilgai puslapių 
sklaidyti neteko. Prie bilieto prisegtas dar vienas 
polaroidas – be abejonės, Gabijos darbas – žalia 
sąvaržėle, kurių jos kambaryje mėtėsi daugybės. 
Žandikaulis jau trečiąkart šią naktį tapo vienu tvir-
tu mazgu. Juk ji nežinojo, kad mano reakcija gali 
būti tokia skausminga, o ir virpulys iki pat šiandie-
nos man buvo svetimas. Mažulytėje, mano paties 
darytoje fotografijoje šoko ji. Gabija, atsukusi nu-
garą nuo Trijų Kryžių kalno atsiveriančiai Vilniaus 
senamiesčio panoramai. Gabija, susisupusi į tą 
pačią, jai siaubingai per didelę kamufliažinę striu-
kę, skęstanti jos rankovėse ir vėjo pagautų plaukų 
sūkuryje. Gabija, savo gyvybe trykštančiomis aki-
mis besišypsanti tik man, lyg pasauly šią akimirką 
nebūtų nieko daugiau. Staiga visoje salėje likau tik 
aš ir virpėjimas, pamažu virstantis sterilią erdvę už-
liejančiu garsu. Šalta.

Kažkas mane pašaukė balsu. Mažutė mote-
rytė melsvu kostiumėliu ištiesusi ranką reikalavo 
bilieto, kurį apatiškai jai ir padaviau. Nepaliauja-
mai skendau tuose kvadratiniuose centimetruose 
laimės, gerdamas kiekvieną fotografijos detalę, 
smulk meną, lyg matyčiau ją paskutinį kartą. Po-
laroido apačioje, kaip ir pirmajame, smulkiomis 
raidelėmis įrėžtas vienintelis žodis: „Namai.“ Ga-
bija, be abejo, norėjo, kad, įsikūręs Helsinkyje, pa-
sikabinčiau nuotraukytę bendrabutyje, jaukiai, virš 
lovos, gerai matomoje vietoje, tačiau manyje lieps-
nojo tūkstančiai kivirčų, ginčų, kovų ir aš jas visas 
triuškinančiai pralaimėjau. Namai. Namai ten, kur 
ji, o aš... Šiaurėje?
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– Paprašysiu jūsų parodyti savo asmens doku-
mentus.

Šiaip ne taip pakėliau drėgnas akis. Man šlykš-
čiai saldžiai – kaip ir visas oro uostas – dirbtinai 
šypsojosi mažoji moterytė. Jos akys nerimastingai 
lakstė nuo mano veido prie fotografijos ir atgal. 
Asmens dokumentus. Drebančiais pirštais lėtai pa-
guldžiau Trijų Kryžių polaroidą ant šalto stiklinio 
registracijos stalo. Skrydžių palydovė iš nuostabos 
kostelėjo ir pakėlė antakius taip, kaip moka tik ma-
žos moterytės.

– Jūsų identifikacijos dokumentai. Atsiprašau, 
bet mes neturime laiko.

Laiko. Tiesa. Neturime laiko. Liko vos kelios 
minutės save tinkamai i-den-ti-fi-kuo-ti. Sustiru-
siais pirštais kišenėje spaudžiau skalbimą išgyve-
nusią Neries pakrantės fotografiją, o jai tereikia 
plastiko gabalėlio su keliomis raidėmis, skaičiais. 
Ne. Save identifikuoju visai ne taip. Palengva vir-
pėjimas persidavė ir į nuotrauką, kurią pabrėžtinai 
atsargiai išlankstęs paguldžiau šalia pirmosios. To-

kią sužeistą, virpančią. Tikrą. Moterytės šypsena 
dingo. Man taip siaubingai šalta.

– Juk suprantate, kad be dokumentų neturime 
teisės įleisti jūsų į lėktuvą?

– Nieko baisaus, aš ką tik nusileidau... Man ne 
pakeliui.

Nevykusiai šyptelėjau, burbtelėjau kažką pana-
šaus į „gero skrydžio“ ir skubiu žingsniu pasukau 
išėjimo link už nugaros palikęs žado netekusią mo-
terytę mėlynu kostiumėliu. Ji, man išėjus, sudribo 
kėdėje ir, įdėmiai apžiūrinėdama paliktus polaroi-
dus, prikando lūpą. Šiąnakt jos irgi kažkas kažkur 
laukia.

***
Išėjus laukan, mane pasitiko nakties gaiva. 

Keista, bet skruostus gnaibanti vėsa ramino, šildė, 
traukė paskutinius kraupios skrydžių terminalo es-
tetikos likučius. Pakvipo pušimis. Šeštadieniu. Ga-
bija. Informacinis ekranas virš mano galvos rodė 
septynias minutes po šešių. Saulė kyla po gero pus-
valandžio. Spėsiu.

Virpėjimas paskutinį kartą nusirito per stubu-
rą ir šūksniu išsiveržė į atvirą priešaušrio dangų. 
Prieblandoje paskendęs Vilnius nieko neatsakė, tik 
tėviškai švelniai stebėjo, kaip man sekasi save į save 
sugrąžinti.

 
2017-ųjų rugsėjo 9-oji

1  Fikcinis lyrinės prozos žanras, būdingas jauniems ir neapsi-
sprendusiems autoriams, pasižymintis pasakojimo asmenų, 
laikų kaita ir painia retrospektyvine fabula. [It. noveletta – 
trumpas apsakymas].

2  Fotografija, daryta dabar jau bankrutavusios amerikiečių 
kompanijos Polaroid pristatyto tipo fotoaparatu, pasižymin-
čiu gebėjimu spausdinti vaizdinį iškart po jo užfiksavimo. 
Ši fotografijos technika buvo populiari šeštą–devintą XX a. 
dešimtmečiais ir po vokiečių menininkės S. Schneider prista-
tytos parodos, kurioje buvo eksponuojamos tik Polaroid tipo 
fotografijos, galutinai įsitvirtino moderniojoje popkultūroje.

3  Šiuo vardu 2010-aisias pavadintas Užupio gyventojų pa-
mėgtas pėsčiųjų takas, jungiantis centrinę Užupio gatvę ir 
Vilniaus dailės akademiją. Siauras nuokalne besileidžiantis 
takelis netruko tapti vienu iš bohemiškosios Užupio kultūros 
simbolių.

Anetos Urbonaitės nuotraukos
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Šiuolaikinio menininko Andriaus Ermino kūry-
biniai sodai – paroda „Žmogiškasis faktorius. Sodai“ 
Vilniaus Pamėnkalnio galerijoje – sudarė vientisą 
instaliaciją, sukomponuotą iš mažesnių instaliacinių 
fragmentų.

Su A. Ermino kūryba pirmą kartą susidūriau 
tarptautinėje šiuolaikinio meno mugėje ArtVil-
nius‘12. Tačiau ją įvertinau tik 2015 metais tame 
pačiame meno renginyje. Dabar kasmet Litexpo 
salėse nušvintu išvydusi A. Ermino kampelį ir 
leidžiuosi į siurrealistinį šio menininko kūrybos 
prieglobstį. Iš tiesų, jo skulptūrinės instaliacijos yra 
siurrealistinės, nors šis terminas kažkodėl dažniau-
siai taikomas tik tapybos atstovų kūriniams. 

Tad kur tik A. Erminui suteikiama erdvė, ten 
jis ją apgyvendina savo perkeistos funkcijos ar/ir 
medžiagiškumo objektais. Jis – tikras meistrauto-
jas, kalbant antropologo Claude’o Lévi-Strausso 
terminais. Dar daugiau, pats A. Erminas – antro-
pologas, savo kūryboje cituojantis, parafrazuojan-
tis, interpretuojantis šiuolaikinę kultūrą. Šį sykį jo 
dėmesio centre atsidūrė sodų bendrijų reiškinys.

Pasaulis pasaulyje

Pats A. Erminas pastebėjo, jog miestuose gy-
venantys piliečiai, jei tik turi galimybę, stengiasi 
įsigyti sodą gamtos prieglobstyje, kuriame galima 
užsiimti žemės ūkiu, meistrauti, poilsiauti. Tokiose 
oazėse atitrūkstama nuo kasdienio gyvenimo, ku-
riama kitokia buitis. Ir čia mintyse iškyla dar viena 
filosofinė kategorija. Sodų bendrijos yra tam tikros 
Michelio Foucault heterotopijos. Labai supapras-
tintai tariant, heterotopijos yra kitos, kitokios er-

Austėja Mikuckytė-Mateikienė

Žemiškai dangiški Andriaus Ermino 
sodai

dvės, turinčios autonomiją, savitas taisykles, dės-
nius. Tai tarsi pasaulis pasaulyje. 

Plačiau pažvelgus, kiekviena paroda yra hete-
rotopija, nes ekspozicijose derinamos tarpusavyje 
nesusijusios erdvės – t. y. balto kubo ir paveikslo. 
Tai ypač ryšku A. Ermino parodoje, kurioje mes 
vienu metu esame ir baltame kube, kuris yra kone 
neatpažįstamai pakitęs, virtualiai praplėstas. Drau-
ge atsiduriame ir sodo darže, bet kažkokiame sap-
niškame, mistiškai futuristiniame. Tai ir lysvė, ir 
sandėliukas, prikrautas dulkėtų sendaikčių, ir eg-
zotiškų genčių kultų, apeigų vieta su stabais. 

Tai – tikras beprotybės, meistriškumo, išradin-
gumo ir šmaikštumo muziejus. Muziejų M. Fou-
cault įvardijo kaip heteropijos pavyzdį. Laiko kon-
servavimo pojūtį sustiprina ir pačios kūriniams 
naudojamos medžiagos. Laikinumas konvertuo-
jamas į kvaziamžinybę. Žolė keičiama kilimine 
danga, guminiai kroksai, fiziologiniai smegenų 
audiniai, stiklinis bidonas – cementu, paukštis – jo 
iškamša. Kiek mažiau objektų atvirkščiai – „su-
minkštėja“. Metalinis vamzdis paverčiamas medi-
niu pagaliu. 

Funkcionalumo variacijos

A. Erminas žaidžia ne tik tvarumo ar apskritai 
medžiagiškumo variacijomis, bet ir funkcionalu-
mo savybėmis. Vienų objektų funkcija pabrėžia-
ma. Barokinė dekoracija, tiksliau, pigi jos imita-
cija, turi kabėti ant sienos, nes jos paskirtis puošti. 
Čia tarsi švelniai pajuokiami pseudoprabangūs ne-
skoningi interjerai. Taip pat užsimenama apie pa-
viršutinišką meno suvokimą, kai šiam priskiriamos 
grynai dekoratyvinės funkcijos. 
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Kituose objektuose funkcija pakeičiama. Kili-
minė danga tampa paveikslu. Šiuo atveju, matyt, 
subtiliai užsimenama apie keistą rusišką ar/ir lie-
tuvišką kaimų tradiciją kilimus kabinti ant sienų. 
Toks polinkis savitai koreliuoja su gobelenais. Taigi 
kilimų kabinimas yra tarsi savadarbiai gobelenai, 
vizualinė lėšų stygiaus kompensacija. Kitaip ta-
riant, tam tikras „pasidaryk pats“ kultūros pranašas 
ar amžino nepaaiškinamo nors dirbtinės prabangos 
siekio rodiklis.

Galbūt daugiausia instaliacinių objektų neten-
ka savo utilitarios funkcijos. Tokie objektai pažadi-
na dar vieną kontekstą. Galbūt jau kiek pabodusią, 
bet tebeaktualią diskusiją, kuri skamba maždaug 
taip: „Ar bet koks daiktas, atneštas į galeriją, au-
tomatiškai virsta meno kūriniu?“ Šioje diskusijoje 
A. Ermino objektai, mano manymu, negalėtų da-
lyvauti, nes jo instaliaciniai segmentai neabejotinai 

yra menas, mat jiems sukurti naudojamas ir rankų 
darbas, meistriškumas, ir koncepcijos aiškumas, 
originalumas, talpumas. 

Subtilios užuominos

Kitiems kūriniams suteikiamas daugiafunkci-
onalumas. Tokia kryptis derinasi su šiuolaikinio 
dizaino siekiais. Kompaktiškas ir multifunkci-
nis. A. Erminas išranda gal kiek pavojingą pjau-
tuvgrėblį. Betoninis šalmas tarnaus ir kaip galvos 
apsauga, ir kaip šaltasis ginklas. Kiaulių ausų malū-
nėlis – ir vaikų žaislas, ir pietūs. Fantasmagoriška. 

Parodoje, atidžiai patyrinėjus, netrūksta tam 
tikrų žiaurumo, šlykštumo, siaubo elementų. Da-
žuose paskendusi iškamša, balandžių girlianda, 
vaškinio padaro skrodimas, lėlės korpusas be galū-
nių. Tačiau viskas estetiška, o juo labiau tikroviška 
ir tikra. Egzistuoja gamtos įstatymai ir egzistuoja 
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žmogaus perversiški pomėgiai. Pavyzdžiui, kabintis 
iškamšas ant sienų, rengtis gyvūnų kailiais ir juos 
tiestis sau po kojomis. Tokį akcentą pasiūlo molinė 
gazelės galva, pavaduojanti iškamšą. 

Visa ši paroda įsiterpia ir į ekologinę proble-
matiką, diskusijas apie taršą, perdirbimo galimy-
bes. Šias mintis pažadina ne itin inovatyvus regi-
nys – skardinė, panaudota kaip vazonas. Tačiau, 
atsispyrus nuo jo, atsiveria ryškesnis panoraminis 
žvilgsnis. 

Pirmiausia, juk pati A. Ermino technika dažnai 
ar net dažniausiai naudoja perdirbimo, ready-made 
prieigą. Antra, visas tas organinių medžiagų: auga-
lų, daržovių ir gyvųjų organizmų liekanų, „konser-
vavimas“ yra iškalbingas argumentas, kviečiantis 
susimąstyti. Parodoje nemažai želmenų, gyvo, žalio 
augimo. Tačiau tai nėra socialinis menas. Čia nėra 
moralizavimo, grūmojimo, racionalaus aiškinimo 
ar brukimo. Tai – tik potekstėje sklandančio pa-
siūlymo forma. 

Laiko trūkis

Heterotopijoms būdingas ir tam tikras liniji-
nio laiko trūkio efektas. Tai pajuntame kiekvienoje 
parodoje, jeigu į ją įsigyvename. Bet vėlgi, A. Er-
mino parodoje chronologinis plyšys tiesiog sudre-
bina žiūrovo percepciją. 

Pievą imituojantis linoleumas man primena 
vaikystės žaidimų kambarius. Bičių aviliai iš mu-
ziejuje matytos ekspozicijos. Sovietinės lentynos iš 
Anapilin iškeliavusios močiutės kambario. Tatui-
ruotė ant cukinijos su paaugliško maišto fraze. Nu-
kramtytų guminių žaislų replikos. Tėčio garažas, 
užgriozdintas rakandais. Čia asmeniniai prisimini-
mai pinasi su autoriaus intencijomis ir kolektyvi-
nės atminties artefaktais. 

Tokia lietuviška erdvėlaikio mišrainė puikiai 
atspindi ir mūsų postmodernistinio laikotarpio 
daugiasluoksniškumo būvį. A. Ermino ekspozici-
ja galėtų būti ir interneto, šiuolaikinės sandėliuko 
versijos, metafora. Juk skaitmeninėje erdvėje, kaip 
ir šioje parodoje, vienoje vietoje rasime kačiukų 

atvaizdų, sodininkystės patarimų, nevykusių ta-
tuiruočių nuotraukų galerijų... Ši paroda primena 
ir tuos internetinius puslapius, kuriuose žmonės 
pardavinėja pačius keisčiausius, netikėčiausius 
jiems nebereikalingus daiktus. Iš plastmasinių vie-
lučių pintas vaisių indas, betoninių kurmių armi-
ja, paukščio koja, kuria galima pasikasyti nugarą. 
A. Erminas draugiškai traukia per dantį beskony-
bę, sakyčiau, net jaučia jai tam tikrą simpatiją ir 
pakylėja kičą iki meno statuso. 

A. Ermino parodoje vietomis pasitelkiamas 
atvirkštinio pasaulio principas. Čia naudojamasi 
binarinėmis opozicijomis. Žemoji–aukštoji kul-
tūra, minkšta–kieta substancija, kasdieniška–ritu-
ališka. Šaknys kyla aukštyn, puodeliai rikiuojami 
ant lentynos dugno, veidrodis kabinamas lentynos 
gilumoje. Čia priešybės susidraugauja, sudaro vie-
nį, atrandama kakofonijos, eklektikos harmonija. 
Būtent tokia juk ir yra sodybų užmiestyje kultūra. 
Buitis, darbai, stichinės staigmenos, paradoksaliai 
suteikiantys palaimą po urbanistinės rutinos. 

Paprastoji metafizika. Buities ir būties sandara. 
Žemiškai dangiški sodai.

Austėjos Mikuckytė-Mateikienės nuotraukos
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