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Rästas Kristen (EE). Over the hills. Hills over, 2018; dvi plokštės, drobė, aliejus, jogos kilimėliai; 90x320 cm
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Dailė

Austėja Mikuckytė-Mateikienė

JTP’19: kaitos ir stabilumo balansas
Jaunojo tapytojo prizas šiemet jau vienuolikmétis.
Vienas projekto iniciatorių – tapytojas Vilmantas
Marcinkevičius – pasidžiaugė kaita ir pastovumu.
Pasak jo, keičiasi lietuvių požiūris į meną, meno rinką, meno prieinamumą, jo poreikį platesniam ratui
žmonių (prie to, minėjo Vilmantas, prisidėjo ir MO
muziejus). Nesikeičia šio projekto rėmėjai. Kai kurie
jaunieji tapytojai savo kūrinius atrankai siunčia ne
pirmus metus, sukurdami tęstinumą ir demonstruodami savo užsispyrimą, motyvaciją. Tinkamas kaitos
ir pastovumo balansas visuomet garantuoja teigiamus
rezultatus. JTP organizatoriams, – V. Marcinkevičiui ir menotyrininkei Julijai Dailidėnaitei, – atrodo, puikiai pavyko tai pasiekti.
Pagal ką sprendžiu? Na pagal į renginį susirin
kusių žmonių kiekį ir asmenybių įdomumą, pagal
parodos kokybę, aplikuotojų gausą ir profesiona

Sandra Strēle (LV). Nostalgia, 2019; drobė, mišri technika; 200x405 cm

lumą. Į JPT šiemet aplikavo 72 jaunieji tapytojai.
Iš jų atrinkta 20 finalistų. Peržvelgiau sąrašą, kai
kuriuos atmestus dalyvius būčiau atrinkusi į fina
lą. Komisija kompetentinga, bet yra papildomų
veiksnių.
Šiuo atveju aš esu gerokai subjektyvi: lietuviai
tapytojai iki 30 metų – mano artimiausiai pažįs
tamas „visuomenės sluoksnis“. Ir keli darbai, nu
siųsti konkursui, ne visuomet yra patys geriausi
autoriaus kūriniai – sunku autoriui pamatyti save
iš šalies, komisijos akimis ir pasirinkti tinkamą
kūrinį. Apie tai, kaip kūrybos visumos fragmentai
nesudaro tikslaus bendro vaizdo, kalbėjo ir komi
sijos narė meno kritikė ir kuratorė iš Latvijos Šelda
Pukite. Tik tada kyla klausimas – kas turi laimė
ti – nusiųsti kūriniai ar kūrybinė jaunojo kūrėjo
visuma? Jei visuma, tuomet pretendento kūrybos
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tinės Karalystės TATE muziejaus komiteto, atsa
kingo už meno kūrinių įsigijimą iš Rusijos ir Rytų
Europos (REEAC), narys Vilius Kavaliauskas; Es
tijos tapytoja, hiperrealistė Maarit Murka; Lietuvos
dailės muziejaus direktorius, buvęs Vilniaus dailės
akademijos prorektorius bei buvęs Lietuvos kultū
ros ministras Arūnas Gelūnas; vizualaus meno kū
rėjas, kuratorius, rezidencijų centro SomoS Berlyne
steigėjas ir vadovas Paulus Fugers.
Nuo pavardžių magijos pereikime prie skaičių
magijos: 3 ir 6.

Eglė Norkutė (LT). Art and Collectibles, 2019; drobė, aliejus,
įvairios formos; instaliacija

pažinimas yra ne piktybinis šališkumas, o priešin
gai – galimybės teisingai pasirinkti garantas.
Vis dėlto bendras parodos vaizdas džiugina.
Konkurso komisijos nariai: minėta Šelda Pukite,
meno fondo Lewben Art Foundation ir Lietuvos
išeivijos dailės fondų įkūrėjas ir valdytojas, Jung

Arnolds Andersons (LV). Modest,
2018; drobė, akrilas; 100x100 cm
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3 laimėtojai
Pagrindinis prizas: 2000 eurų finansinė para
ma, dviejų mėnesių kūrybinė rezidencija Berlyne,
meno centre SomoS, galimybė surengti personalinę
parodą Lietuvoje, Pamėnkalnio galerijoje. Be to,
menininko kūrinys patenka į Lietuvos dailės mu
ziejaus tapybos fondus Nacionalinėje dailės galeri
joje. Visos šios gėrybės atiteko latvei Sandrai Strele.

Dailė

Rūta Matule
vičiūtė (LT).
The read, 2019;
linas, aliejus;
170x100 cm

Šios tapytojos kūriniai pernai ir užpernai (2018 ir
2017 metais) buvo patekę tarp finalistų.
Šiųmečio jos kūrinio siužetas – autorė „su
sikabina“ savo ankstesnius kūrinius (tarp jų ir
eksfinalistus) ant muziejaus sienos. Šmaikštu, savi
reflektyvu. Užpernai laimėtojas estas Alexei Gordi
nas paveiksle save vadino vidutinišku menininku ir
vienišai kilnojo vyno taurę paveikslų apsuptyje, ne
pagailėjęs gėrimo ir patiems paveikslams. Šiųmetė
laimėtoja žaismingai parodo esanti verta prizo ir jį
laimi. Išvada? Manytina, kad didesnius šansus lai
mėti turi kūriniai, kuriuose reprezentuojama savo,
kaip tapytojo, identiteto tema. Galbūt. Būtų visai
logiška. S. Streles firminis stilius – maži atspaus
dinti žmogeliukai, priklijuoti hoperiškai išvalytose
erdvėse. Smagūs. Visai pelnytai laimėta.
Galerija The Rooster, dirbanti su pradedančiai
siais ir jaunaisiais kūrėjais, vienam iš projekto fi
nalininkų skyrė paskatinamąją premiją The Rooster
Open. Šių metų prizas – galimybė dirbti su galerija
rengiant personalinę parodą – atiteko Eglei Nor
kutei. E. Norkutės kūriniai – nuorodos į meno/
kultūros istoriją: Broniaus Pundziaus socrealistinė
Vandens nešėja, TV kultūra ir popiežius, rasę dis
kriminuojantys seni žaislai, antikinės skulptūros ir
t. t. Įdomiausia, kad visi nutapyti objektai padaro

mi pastatomomis figūrėlėmis – tarsi popierinės lė
lės – ir sudėliojami lentynėlėse. Tikra kolekcininko
svajonė. Džiaugiuosi ir sveikinu autorę.
Kūrybinė agentūra Autoriai, glaudžiai bendradar
biaujanti su Baltijos jūros regiono menininkais, skyrė
Special Mention 750 eurų piniginį prizą. Jo laimėtoją
rinko specialiai suformuota žiuri, kurią sudarė meno
kritikė Aušra Trakšelytė, fotografas Darius Petrulaitis,
kūrybinės komunikacijos agentūros Autoriai steigė
ja Giedrė Šileikytė, Do – Architects studio steigėja ir
architektė Gilma Teodora Gylytė, žurnalo Moteris
redaktorė Ieva Rekštytė-Matuliauskė ir filosofas Vik
toras Bachmetjevas. Šių ekspertų vertinimu, Special
Mention prizas atiteko latviui Arnoldui Andersonui.
Prizo steigėjai pasakojo, jog šį kūrinį pastebėjo
ne iš karto. Tačiau pastebėtas jis ėmė skleistis kaip
daugiasluoksnis ir daugiaprasmis. Monochromi
nis, minimalistinis ir taikliai pavadintas paties au
toriaus. Paveiksle Kuklus matome žmogaus figūrą,
stebinčią tamsoje skendintį paveikslą. Palyginus su
pirmosios vietos laimėtojos paveikslu, šis kūrinys
išties kuklus: masteliu ir spalvine bei kompozicijos
dėmenų įvairove. Tačiau šis mažylis tikrai vertas
dėmesio – atmosferiškas, subtilus, prikaustantis. Ir
vėlgi – ši pergalė tarsi patvirtintų mano hipotezę –
laimi autoriaus savirefleksija.
3
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Raminta Blaževičiūtė savaip interpretavo Ma
donos (Marijos) ir kūdikio siužetą. Šventoji šeima
perkeliama į šiuos laikus. Madona – pusiau reli
ginės ikonografijos replika, pusiau dainininkės,
superžvaigždės prototipas. Vaiko piešinio manie
rą pasitelkianti Raminta savo kūriniuose moka
sukurti paslaptį, viliojantį nejaukumą, draugiškai
ironišką šypseną. Svarbu ir tai, kad ji neužsikrečia
potėpius, tapybiškumą praradusios ar atsisakiusios
tapybos mada. Tas pats – išsaugotas tapybišku
mas – būdingas ir Samantai Augutei. Ji parodai pa
teikė paveikslą, nutapytą ant išvirkščiosios drobės
pusės, primenantį paletę, juodraštį ir tuo išskirti
nį – patrauklų savo laisvumu.

Ir kt. patekę
Tadas Tručilauskas (LT). Sip sis sip on this melted ice that I brought
from the top of the Alps (diptikas), 2019; drobė, aliejus; 180x205 cm

Niekas nemėgsta būti „ir kt.“. Bet būti JPT
finalistuose „ir kt.“ – tikrai garbė ir neliūdna. Ap

6 pažįstami
Peržiūrėdama finalistų sąrašą, labai džiau
giausi aptikusi trijų draugų/pažįstamų kūrinius.
Džiaugiuosi Eglės Norkutės pergale. Įdomus Tado
Tručilausko diptikas. Diptiką sudaro veidrodiniu
principu atvaizduota dviejų figūrų grupė. Viena
diptiko dalis realistiškesnės manieros, kita – dau
giau abstrahuota, pastozinė. Kaip ir visoje Tado
kūryboje, paveiksle karaliauja suvaldytas chaosas ir
psichodelinės nuojautos.
Rūta Matulevičiūtė tarp finalistų pateko su
autoportretu. Gamtos apsuptyje ji skaito Valerie
Gangas knygą Enlightenment Is Sexy. Rūta ištiki
ma sau – gamta, savęs tobulinimo knyga. Viskas
jautru, žavinga. Peizaže itin įtaigiai perteikiamos
vakaro spalvos, oro virpėjimas, vaizdas sklandžiai
paverčiamas fragmentu – siužetas dailiai išskysta
į pavienes detales, pikselinius lapus. Kalbant apie
pikselius, paminėsiu tarp finalistų patekusį Adomo
Storpirščio Harvester 3000. Apokaliptinis jo kom
piuterinės grafikos kūrinio siužetas – būdinga iš
trauka iš vientisos autoriaus mokslinės fantastikos
pobūdžio kūrybos visumos.
4

Raminta Blaževičiūtė (LT). Madonna and the Child. The first
Trip, 2019; drobė, aliejus; 130x200 cm

Dailė
unikalaus abjekto teorijos taikymo kuriant auto
rine technika; Julija Skudutytė dėl profesionaliau
sio man žinomo šioje kartoje akvarelės įvaldymo;
Mantas Daujotas su tuščių erdvių metaforiniu
hiperrealizmu; Martynas Pekarskas su instaliacijo
mis, reflektuojančiomis tapytojo identitetą; Mo
nika Radžiūnaitė su intelektualinėmis mįslėmis,
imituojančiomis viduramžių tapybos plokštumą;
Kipras Černiauskas su kalnų peizažais; Ieva Tulaitė
su degančiais paveikslais; Laura Slavinskaitė su po
pkultūros replikomis.

Tad

Samanta Augutė (LT). Thank God (who is unhappy, is unwise),
2019; drobė, aliejus, koliažas, siuvinėjimas; 30x25 cm

tarusi laimėtojus ir draugus, turiu pripažinti, kad
man nebuvo nė vieno absoliučiai neįdomaus kū
rinio ar absoliučiai netalentingo kūrėjo. Kas tie
„ir kt.“? Abėcėlės tvarka tai: Arošiaus Gyčio (LT)
prieblandos atmosferiškumas; Bagdonaitės Dovilės
(LT) autoportretas schieliška maniera; Bagdonaitės
Ingridos (LT) piešinio galia; Bautros Alvine (LV)
susidvejinusio vaizdo efektas; Bernataitės Aureli
jos (LT) lietuviško kaimo interjeras suintensyvinta
spalvine palete; Buimistero Jegoro (LV) poparto ir
siurrealizmo pliūpsnis; Deveikytės Rasos (LT) hi
perrealizmo ir abstraktesnio realizmo sluoksniavi
mas sukuriant ekrano efektą; Jurio Siiri (EE) abjek
tiškas kūniškumas; Kampe-Krumholcos Ievos (LV)
hiperrealizmas; Rastaso Kristeno (EE) instaliatyvūs
kalnai; Santockytės Augustės (LT) svajokliška ro
mantika; Verneres Sabines (LV) linijų magija.

Kokios tendencijos? Figūratyvas laimi prieš
abstrakcijas. Parodoje, sakyčiau, nebuvo nė vienos
absoliučios abstrakcijos. Ne naujiena šiuolaikinei
tapybai. Na ir – tapyboje dažnai atsisakoma potė
pių pėdsakų. Bet tai irgi nėra nauja. O kokių naujų
tendencijų pastebėjau? Lyg ir neaptikau. Atradau
savirefleksijos gausą. Tačiau ji buvo per amžius, tik
dabar apie ją susimąsčiau JTP kontekste. Kaip ir
sakiau: puikus kaitos ir stabilumo balansas.

Ir kt. nepatekę
Vis dėlto vertėtų paminėti ir pavardes autorių,
kurie į finalą nepateko, nors, mano supratimu, tu
rėjo patekti. Tai: Adelė Liepa Kaunaitė dėl fovis
tinės laukinės poetinės tapybos; Ieva Tarajeva dėl

Gytis Arošius (LT). 5G, 2019; drobė, aliejus; 180x130 cm
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Rosana Lukauskaitė

Ar magiškos atvartėlių knygos gali
pakeisti išmaniąsias technologijas?
Spalio 3–5 dienomis Klaipėdos apskrities vie
šojoje Ievos Simonaitytės bibliotekoje vyko sep
tintoji Klaipėdos knygų mugė, kurios šūkis „Kvė
puok!“ kvietė stabtelti, įkvėpti, būti kartu ir tiesiog
gyventi knygų ir meno pripildytą gyvenimą. Iš viso
šioje knygų mugėje vyko per šešiasdešimt įvairių
renginių – vieni iš unikaliausių užsiėmimų buvo
pop-up kūrybinės dirbtuvės, kurioms vadovavo
šioje srityje pagarsėjusios menininkės iš Vokietijos
Antje von Stemm ir Maike Biederstaedt. Projek
to iniciatorė menotyrininkė Rūta Jakštonienė tei
gia, kad, pastebėjusi, jog Klaipėdoje dar nevyko
jokia pažintis su erdvine knyga visa apimančiame
kontekste, nusprendė įgyvendinti projektą, kuris
platesnei auditorijai parodytų, kas gi ta magiškoji
3D knyga. Džiugina, kad spaustuvė Druka ne tik
geranoriškai pasisiūlė remti šią idėją ir šiais metais

projektą parėmė finansiškai, bet ir įsileido VDA
Klaipėdos fakulteto studentus pas save padirbėti su
lazerinio pjaustymo mašina (tokių mašinų Euro
poje yra tik kelios) – tai buvo neeilinė galimybė
studentams kartu su menininke Maike Bieders
taedt mokytis eskizuoti maketus savo pačių erdvi
nių knygų atvartams.
Lietuvoje pop-up – jau nebe retenybė, bet no
risi sužinoti daugiau ir išsamiau. Vieną popietę
susėdusios jaukioje kavinukėje su menininkėmis
iš Vokietijos pakalbėjome apie šio žanro iššūkius,
kūrybines dirbtuves Klaipėdos knygų mugės metu
ir kūrėjų asmeninį kelią į erdvinių knygų pasaulį.
Maike pasakoja pati pop-up technika susidomė
jusi studijuodama dailę, kai įtampa ir spaudimas
būti geriausia savo srityje ją atvedė prie abejonės
savo pasirinkimu. Jauna menininkė tada pradėjo

Dirbtuvių Klaipėdos
apskrities viešojoje
I. Simonaitytės
bibliotekoje akimirka.
Nuotrauka iš
bibliotekos archyvo

6

Dailė
ieškoti žanro, kuriame galėtų iš tikrųjų atrasti save.
Užtikus erdvinių knygų kategoriją, jos akį patrau
kė Edwardo Gorey knygelė The Dwindling Party
(Vakarėlis su dingstančiais svečiais) – jau po kelių
savaičių iliustratorė buvo įkvėpta pati sukurti savo
pirmąją erdvinę knygelę.
Antje istorija kiek kitokia: ji sako, kad kiek save
atsimena, visada norėjusi kurti knygas. Pastebėję
mergaitės susidomėjimą rankdarbiais ir knygomis,
kaimynai jos tėvams patarė pasidomėti iliustrato
rės karjeros galimybėmis. Studijuodama iliustraciją
Hamburge, menininkė pastebėjo, kad jai sunku
savo kūriniuose išlikti prisirišus vien prie plokštu
mos – visada norėdavosi sumeistrauti atidaromas
dureles, palikti plyšelį kito puslapio stebėjimui ar
kitaip suteikti projektui trijų dimensijų jausmą.
Antje erdvinių knygų dizaino daugiausia mokė
si pati – kad galėtų suprasti, kaip jos padarytos,
ji išardydavo iš blusų turgaus nusipirktas knygas.
Pirmą kartą aplankiusi vaikiškų knygų mugę Bo
lonijoje, Italijoje, su savo erdvinės knygos maketu,
kūrėja užmezgė naudingus kontaktus ir net gavo
pasiūlymą atlikti praktiką vienoje JAV leidykloje.
Grįžusi į Vokietiją, erdvinių knygų gamybos su
dėtingumo problemą iliustratorė apėjo savaip, su
kurdama „pasidaryk“ pats pop-up knygą vaikams.
Knyga netrukus laimėjo Vokietijos jaunimo litera
tūros premiją ir davė stiprų impulsą pradedančios
menininkės karjerai.
Paklaustos, kaip atsidūrė Klaipėdos knygų
mugėje, kūrėjos pasakoja, kad projekto iniciatorė
Rūta Jakštonienė pirmiausia susisiekė su Maike,
kuri pasidalino ir Antje kontaktais. Menininkės
atvirauja, kad Šiaurės Europoje nėra labai daug er
dvinių knygų ir kitų 3D popieriaus technologijų
srityje dirbančių kūrėjų, tad visi vieni kitus pažįsta.
Maike Biederstaedt tai pirmas apsilankymas Lietu
voje, tačiau ji prisipažįsta buvusi ypač suintriguota
galimybės apsilankyti čia, nes jos vyras gimė būtent
Klaipėdoje, o Antje von Stemm jau ne pirmą kartą
svečiuojasi mūsų uostamiestyje (yra atostogavusi
čia prieš keletą metų kartu su šeima). Šis popie

Maike Biederstaedt (nuotrauka iš asmeninio archyvo)

riaus dirbtuvių projektas menininkes patraukė dėl
savo šviežio požiūrio ir galimybės savo žiniomis
ir patirtimi pasidalinti būtent Lietuvoje – tarsi
ir vakarietiškoje valstybėje, bet drauge ir sparčiai
besivystančioje šalyje, kuri yra labai unikalioje is
toriškai ir geografiškai suformuotoje „tarpinėje zo
noje“. Antje sako, kad jai, kaip centrinės Europos
gyventojai, labai įdomu iš arčiau pamatyti, kaip
Europos idėją supranta gyvenantieji jos (hipoteti
niuose) pakraščiuose. Taip pat menininkę patraukė
galimybė surengti daug intensyvesnes dirbtuves,
kuriose vietoj įprastų dviejų valandų ji galėtų savo
mokiniams skirti net keturias. Kaip teigia pati
Antje, ši strategija ypač pasiteisino teorinėse-prak
tinėse dirbtuvėse, skirtose edukatoriams, bibliote
kininkams ir pedagogams. Iliustratorė mano, kad
šiuose užsiėmimuose įgytos žinios ir gebėjimai
padės suaugusiesiems rasti naujų būdų sudominti
mažuosius knygomis, nes erdvinės knygos savo ne
tikėtumo aspektu gali būti patrauklios net nemėgs
tantiems skaityti vaikams, kuriems reikia daugiau
vizualinės stimuliacijos. Pasak Antje, dėl erdvinių
knygų brangumo, retumo ir delikatumo (smalsiose
vaikų rankose jos greit nusidėvi, suplyšta, tad net
bibliotekose jas sunku rasti), daug praktiškiau vai
7
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Antje von Stemm (nuotrauka iš asmeninio archyvo)

kus išmokyti tokias knygas pasigaminti patiems.
Taip jaunoji karta įgauna daugiau pagarbos erdvi
nių (ir ne tik) knygų kūrimo procesui bei sunkiam
ir kruopštumo reikalaujančiam darbui – tuomet
vaikai knygas varto atsargiau ir išmoksta jas sau
goti. Maike taip pat pastebi, kad knygos su iškiliais
paveikslėliais lavina vaikų vaizduotę ir erdvinį mąs
tymą bei padeda geriau suvokti trimačius objektus.
Antje primena apie Montesori pedagogikos meto
de naudojamą mokymąsi per lietimą ir papasakoja,
kad vokišką veiksmažodį „begreifen“, reiškiantį ko
nors suvokimo vyksmą, pažodžiui net būtų galima
išversti kaip „užčiuopti“, „sugriebti“.
Maike pasidžiaugė, kad Lietuvos moksleiviai, su
kuriais ji dirbo Klaipėdos knygų mugės metu, turė
jo stebinamai gerus geometrijos pagrindus, mokė
jo tikslingai naudotis liniuotėmis ir juto erdvinius
ryšius. „Tai gero pedagogų įdirbio vaisius“, – ne
gailėjo pagiriamųjų žodžių moteris. Menininkės
pastebi, kad susidomėjimas erdvinėmis knygomis
auga gal ir dėl negalėjimo jas sėkmingai perkelti
į virtualią erdvę – jos išlieka „nenupirataujamos“,
neįspraudžiamos į telefoninių programėlių, e-skai
tyklių ar planšečių formatus – tai, kas tikra, visada
traukia. Taip pat atsiradus sutelktinio arba minios
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finansavimo (angl. crowdfunding) platformoms, vis
daugiau menininkų ryžtasi parodyti savo projektų
idėjas visuomenei ir, gavę asmeninę paramą, net be
leidyklų pagalbos gali išleisti savo erdvines knygas
(nors ir mažesniu tiražu nei įprasta).
Iliustratorės akcentuoja erdvinių knygų žanro
lankstumą ir plačias galimybes per jas kalbėti įvai
riomis temomis, tad tai tikrai nėra vien vaikams
skirtas žanras. Erdvinių knygų istorija siekia vi
duramžius – judančių paveikslėlių technika buvo
siekiama geriau išaiškinti astronomijos, anatomijos
ar kitas mokslines idėjas, kurių suvokimui reikia
trijų dimensijų žiūros. Šiuolaikinės erdvinės kny
gos suaugusiesiems varijuoja nuo tokių temų kaip
medicininės keistenybės iki Kamasūtros interpreta
cijų. Net ir vaikams skirtose knygelėse neretai pa
sitaiko tamsesnių temų, nes iššokantys staigmenos
elementai suteikia galimybę vystyti pasakojimus
apie siaubą, košmarus ir pabaisas.
Ir vis dėlto pop-up knygos yra kupinos magi
jos: joms nereikia elektros, baterijų, varžtų ar kitų
sudėtingų įrenginių – burtai sukuriami pasitelkus
žirkles, klijus, popierių ir savo rankas, tad galima
net tikėtis, kad Z kartos kelias į literatūros pasau
lį – per pop-up knygutes.

Dirbtuvių Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės
bibliotekoje akimirka. Nuotrauka iš bibliotekos archyvo

Poezija

Simona Katiliūtė

Metų laikai
1. pavasaris
aidi sprogimai
tarp daugiabučių
didelis aidas
trupa sienos
į jas kabinasi vijokliai
rėkia
nori būti išgelbėti
teroristas
užpuolęs miestą
verčia žemę į kitą pusę
užpildo erdves
išsprogdina
užkalkėjusias širdžių kraujagysles
2. vasara
šlapiais plaukais
kaip dar neišmindžiotais takais
keliauja pirštai
kaip žalčiai
aplink pirštus vyniojasi plaukai
plaukai tai laukai
čiobreliais kvepiantys
laukai mėlynų lubinų
ir aplink juos šokančių
raganaičių
juokiesi
o aš sakau

3. ruduo
kandys pragraužė kepurių viršūnes
dabar mėnulis
savo rudenėjančiu spindesiu
šaldančiom lūpom
bučiuoja man
vienišą plikę
jos paviršium
slidinėjanti poezija
stingsta
iš išgąsčio
šalčiui
4. žiema
laikas sušalęs aptingsta
minutės nebeturi šešiasdešimt
suskyla į ilgus dešimt
ir tie dešimt
krenta snaigėmis
į sušalusias gerkles
elniams
nutrenktiems šalia miško
namų
gulintiems
ir skaičiuojantiems paskutines
dešimtis
sekundžių
nutūpusių snaigėmis
ant ragų

man primeni namus

2019 metų Jaunųjų filologų konkurso leureatė, Garliavos Jonučių gimnazija, III klasė

9

Poezija
***

***

kažkur tarp eilučių
tarp įkvėpimo ir iškvėpimo
tarp žemės ir mėnulio
aš laiminga
ten nėra benamių kačių
sudaužytų taurių
nėra dulkių
nevaikšto ten katės ant šukių
o aš ant kačių

aš kaip trintukas
trinu tavo klaidas
sau nuo nugaros
negyvas odos ląsteles
susisukusias į mažas kirmėlytes
skirtingų ilgių kaspinuočius
trim pirštais
ir nekenčiu tavęs
visais turimais

aš ten laimingesnė
ten tuštuma

tik kas aš
be tavęs

***

***

statau koją ant žemės
atsargiai
čia daug duobučių
išsisuksi koją
tavo akys blizga
atspindi dangų
šypsaisi
tavo skruostuose duobutės
geria saulės šviesą
trumpas mirktelėjimas

dryžuotom pėdkelnėm
aptempusi kojas
valau virtuvės grindis
prilaistytas juodos kavos
banguojančios rytiniame puodelyje
dryžiais geriu
pasaulių skausmą
dėl mažų algų
dėl išmestų vaikų
dėl nykstančių žuvų
ir jau labai šlapia
ir skauda
bet balos nedingsta

įkritau į duobutę

tik skausmo aštuoniasdešimt dryžių daugiau
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Roko Gelažiaus nuotrauka

Poezija
***

***

mums nerūpi statulos
ant ledo paliktos
viduržiemį
jų nosys varvančios
mums nerūpi
nerūpi skruostai
iš vienatvės tingintys
keisti spalvą
joms šalta
mums nerūpi
bet ateis pavasaris
atitirps ledai
tada mes
sušalusios statulos
ieškosim atlantidoj

ieškojo saulės
visą naktį
klaidžiojo žvaigždynais
laukais
kol galiausiai
surado paryčiais
viena kitoj
tuomet
susikabinusios nuvargusiais kaklais
saulelės
įsižiebė

vienas kito

***
už penkių mylių
yra šaltinis
ledinio vandens
atsigerk
labai ištroškai
už penkis myliu
gyvenu
dalinu juos vietoj gyvybių
už penkių snaigių
kalėdos
paliktos po vaikystės egle
dovanos pavidalu
čia penki neegzistuoja
čia kur gyvenu
keturi
ir nupjauta eglė

reikia pabusti
kol dar nespėjome užmigti

***
išeisiu aš išeisiu
nes lyja adatomis
krūtinėje
ir stogas virš galvos
nebesuteikia saugumo jausmo
išeisiu išeisiu
ieškoti geresnių laikų
bloguose
ir ką rasiu
parnešiu
išeisiu
į kalnus
kur saulė pakyla vėlai
nusileidžia anksti
bet kur ryškios žvaigždės naktim
ir kur saugu
išeisiu
ten teka upės
išplauksiu tomis upėmis
į geresnius laikus
išeisiu ten
o kai nuspręsiu grįžti
sugrįšiu tau pavasariu
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Proza

Gabija Augustinavičiūtė

Nelaimingieji ir tie, kurie
atvažiuoja čia numirt
– Ar žinojai, kad retsykiais kalbi per miegus?
Inga atitraukė akis nuo savo atspindžio ir pa
žvelgė į Oto siluetą, nerangiai atsirėmusį į pravertų
vonios durų rėmą. Jo juodi plaukai, vis dar šlapi po
rytinio dušo, lipo prie kaktos, tarytum gyvi raizgėsi
lyg užnuodyto kraujo kapiliarai.
– Tikrai? – klustelėjo Inga vėl pažvelgusi sau į akis.
Šiek tiek apdžiūvusio blakstienų tušo gabalėliai kopė
ilgomis jos blakstienomis. – Šiąnakt kažką sakiau?
– Dažniausiai neatsimenu, ką naktimis pasa
koji, – šyptelėjo Oto. – Bet šiąnakt kalbėjai apie
samaninę sofą.
Inga vėl pagavo jo atspindžio žvilgsnį, šįkart
dažydamasi lūpdažiu. Rudu, kiek tamsesniu už
įdegusią odą.
– Keista, – tarstelėjo ir bandė nusijuokti. – Net
neatsimenu, ką sapnavau.
Užsidėjusi akinius nuo saulės, ji pasuko sunkių
medinių durų link.
– Tavo kortelė duryse, – šūktelėjo Oto.
Inga apsisuko ant kulno, ištraukė baltą kortelę
ir paskandino viešbučio kambarį dar nepabudusio
ryto tamsoje.

***
Sėdėdama ant balto gulto prie tyloj rymančio
žydro baseino, Inga užsirūkė pirmą cigaretę. Neiš
sitiesė, neužkėlė kojų ant išgulėto įtempto audinio.
Susikūprinusi, pirmas raukšles gaudantį veidą pa
guldžiusi į delną, ji tyliai stebėjo, kaip senas vieš
butis keliasi iš mirusiųjų. Ingos žvilgsnis užkibo

už vienišos pusryčių šefo, skubančio jūros link,
figūros. Balta šefo kepurė vis grasino nuskrisianti,
todėl vaikinas skuodė prispaudęs ją viena ranka.
Kitoje nešėsi raciją, kartkartėmis vis sugirgždančią.
Naujas šefas viešbutyje dirbo jau mėnesį, tačiau vis
dar kasryt bėgiojo pasitikti saulėtekio. Jam pasie
kus asfaltuoto kelio galą, per raciją nuskambėdavo
vienišas o güzel? Šefas atsikvėpdavo: çok güzel. Kas
dien su tokia pat nuostaba, su tokiu pat susižavėji
mu. Gražu? Labai gražu. Akimis palydėjusi tolstan
tį, dar savo scenarijaus žodžių neištarusį vaikiną,
Inga išpūtė paskutinį dūmą ir užgesino cigaretę į
juodos basutės padą.
Inga niekada nesinaudojo jai siūlomu taksi.
Nevalgė pusryčių. Žinoma, darė šias klaidas tik at
vykusi, bet po poros mėnesių protas pradeda aug
ti. Dabar, greitai linktelėjusi jaunai merginai prie
registratūros, ji pasuko gatvės link. Kaip visada,
žvilgsnį užmetė į trečio aukšto kampinį balkoną.
Kaip visada, Oto ten nebuvo. Tikriausiai jau išėjo į
kitą netikru marmuru iškloto pastato galą.
Inga aplenkė miegančią kelio dulkių prisigėru
sią katę. Praleido keletą senų motorolerių, aptūptų
jaunų vaikinų. Ore tvyrojo kepamos mėsos ir ben
zino kvapas. Saulė po truputėlį pradėjo barstyt pir
muosius trupinius, lengvai apibrėždama medžiais
apaugusius uolėtus kalnus.
Inga jautė, kad kojas dėlioja į savo pačios baltų
sportbačių pėdsakus. Pati jau nebežinojo, kiek rytų
jau yrėsi per tą patį mėsos ir benzino tvaiką, kiek
kartų maudėsi rytinės saulės pašvaistėse. Kiek jau
laiko praėjo – trys, du mėnesiai? O gal tik keturios

Kūrybinio rašymo ir filmų studijų bakalaurė, Hulo universitetas, Didžioji Britanija
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Proza
ilgos valandos? Inga atsargiai apėjo niekada neiš
džiūstančio purvo balą prie tilto, vedančio mies
telio link. Praslinko sausakimšas, tarsi švytuoklė
siūbuojantis autobusas.

***
Namie, prieš dulkių pilnas kates, vakarinius
žvejus, šilumos pilną žvilgsnį ir gimtinės mirtį,
Inga nejautė, kad yra gyva. Dirbo tinklaraštyje,
valgė troškinius, šukavo pilką katę. Penktadieniais
išeidavo pasiklausyti, kuo gyvena kiti. Jie taip pat
dirbo tinklaraščiuose, valgė troškinius, šukavo pil
kas kates. Taip ataskaitos išsisemdavo, o alus su
žolelių poskoniu užpildydavo pauzes. Šeštadieniais
žiūrėdavo filmus, dažniausiai tuos, kuriuose vaidi
no Johnas Cousakas. Išsiskalbdavo drabužius. Nors
nemokėjo tapyti, vis pakrapštydavo vienišą po be
gale dažų sluoksnių paslėptą drobę. O sekmadie
niais mazgodavo grindis, šveisdavo vonią ir mora
liškai ruošdavosi dar vienai savaitei.
Iki tol, kol Marius nepranešė, jog ieško avan
tiūristo. Bet tokio talentingo, košė tada pro dūmų
pilną burną. Kažkur baro gilumoje vaitojo vieni
šas saksofonas. Inga nemėgo savęs dabinti talento
titulu, bet mokėjo išklausyti žmones. Gal dėl to,
kad sugebėjo patylėti. Supratingoje tyloje žmonės
dažniausiai pajunta radę visatos dydžio tuštumą, –
juodąją skylę, – kuri gali praryti visas jų bėdas.
Tikriausiai negerai vadinti save juodąja skyle, bet
jei tai – talentas, Inga jį turėjo. O būtent tokio
žmogaus Marius ir ieškojo. Pats nevažiuosiu, tada
sakė prie burnos pakėlęs tamsaus alaus bokalą. Sužadėtinė, projektai – supranti. Inga suprato. Bet čia
gali užsitęst, sakė Marius laukdamas taksi. Tikrai
nori? Inga ryžtingai linktelėjo. Išnuomojo savo
butą. Draugams išdalino naminius augalus. Tė
vams paliko pilką katę ir jos šukas.

***
Po butą landžiojo malonus skersvėjis. Balko
ne ritmingai plojo džiūstančios švelniai mėlynos

Martyno Černiausko nuotrauka

užuolaidos, retkarčiais leisdamos išlįst ir byrančio
rožinio tinko nuklotoms daugiabučio sienoms. Dar
rečiau akies krašteliu Inga pagaudavo priešpriešinia
me balkone po tamsiai žaliu Carlsberg skėčiu vis iš
einantį parūkyt pagyvenusį vyriškį. Jis užmerkdavo
akis, o plaukuotą krūtinę kepindavo saulė.
– Kavos? – iškišęs galvą iš virtuvės, paklausė
Julijus.
– Taip, ačiū, – šyptelėjo Inga.
Kol Julijus bildėjo virtuvėje, Inga sudėliojo
savo kasdienę dėlionę: diktofonas, užrašų knygelė,
tamsiai mėlynas rašiklis, Camel pakelis. Į tuščią dė
lionės vidurį Julijus atsargiai nutupdė baltą puodelį
nuskilusia rankenėle, pats klestelėjo į fotelį priešais.
Užsidegė cigaretę, pasilenkė priekin. Inga atsakė
tuo pačiu – rytinė dėlionė buvo baigta.
– Kur vakar sustojom? – išpūsdamas dūmus
tingiai paklausė Julijus.
Inga paspaudė vidurinį diktofono mygtuką:
– Pasakojai apie samaninę sofą.
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***
Pirmas vakaras viešbutyje buvo keistas. Kili
mais išklotuose koridoriuose Inga nematė nė vieno
svečio. Visą bruzdesį kėlė marškiniuoti tamsaus
gymio darbuotojai. Dideli sietynai tyliai rinko
dulkes, nors atrodė, jog turėtų nušviesti ne Dievo
užmirštame kampelyje esantį prabangų viešbutį, o
senovinę pokylių salę.
Milžiniškas restoranas taip pat buvo tuščias.
Prieš įeidama Inga sudvejojo ir darsyk pasitikrino
valandas. Laikas. Bufetas jau buvo atidarytas, ta
čiau salėje zujo tie patys darbuotojai, kartkartėmis
išlįsdavo ir balta kepure pasipuošęs šefas. Atsargiai
susirinkusi troškinių mozaiką, Inga atsisėdo terasos
kampe. Prie jos atsitūpė juoda katė.
Vieninteliai žmonės sėdėjo per du staliukus
nuo jos. Abu tamsiaplaukiai, vietiniai, regis. Per
terasą retsykiais nuskambėdavo merginos juokas.
Jai atsilošus, Inga pagavo vaikino žvilgsnį. Jie ne
buvo taip toli vienas nuo kito, jog Inga nepastebė
tų aplink akis susimetusių juoko raukšlelių. Kažką
greitai suburbėjęs valgančiai merginai, jis persisvė
rė kėdėje į Ingos pusę.
– Ne sezono metu čia atvažiuoja tik nelaimin
gieji ir tie, kurie ruošiasi mirti, – vyro balsą išne
šiojo vėjas tuščioje terasoje. – Tai kuriai kategorijai
priklausai tu?

***
– Po to, kai išmečiau sofą, dar kiek pasėdėjau
ant grindų, kur ji buvo, – gurkšnodamas kavą,
kalbėjo Julijus. – Butas buvo senas, šeimininkas,
matyt, buvo nusprendęs perdažyt grindis, bet ne
norėjo judint sofos. Todėl sėdėjau tokiam šviesiam
kvadrate, žiūrėjau į tuštėjantį butą. Atrodė, jog ga
lėjau girdėti aidint net savo paties kvėpavimą. Kaž
kur giliai tai atrodė kaip ritualas. Lyg atsisveikinu
su likučiais ir išeinu.
Ingos plaukus kedeno po kambarius naršantis
gaivus vėjas, o į pasakojimą vis įsiterpdavo besi
pykstančių vairuotojų šūksniai.
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– Likučiais, – šyptelėjo Julijus. – Keista, jog visą
gyvenimą ten dabar galiu vadint likučiais. Prieš iš
važiuodamas dar norėjau pereit tom sustingusiom
gatvėm, atsisveikint ir su greičiau už mane numi
rusiu miestu.
– Bet oras juk vis dar buvo kenksmingas, –
greitai įsiterpė Inga, nusibraukusi vėjo suveltus
plaukus nuo veido.
Julijus sunkiai iškvėpė:
– Buvo, aišku, bet nesvarbu. Žmonės juk lai
kėsi iki paskutiniųjų, vaikščiojo gatvėmis dar siau
tėjant gaisrui. Atsimenu, pirmą dieną man grįžus
iš Barselonos, visas miestas buvo pilnas žmonių,
veidus užsidengusių respiratoriais. Gatvės buvo
sklidinos burbesio, šlamesio apie katastrofą. Tačiau
žmonės vis vien ėjo į parduotuves, varė mašinas į
servisą, laistė gėles prie savivaldybės. Viską darė
kaip ir kasdien, vienintelis skirtumas buvo tas, kad
kartkartėmis nusibraukdavome nuo pečių pelenus.
Ar kolektyviai užsikosėdavom.
Bet tą dieną, kai išėjau į lauką išmetęs sofą,
viskas buvo kiek kitaip. Žinoma, vis dar braukiau
pelenus nuo pečių, vis jaučiau tą skrandį gniau
žiantį kvapą, bet tai jau dariau vienas, tada visi jau
buvo išvykę. Esi mačiusi nuotraukas iš Pripetės?
Mano miestelis atrodė panašiai. Pilkų daugiabučių
languose nebebuvo užuolaidų, o balkonuose nebe
rūkė jokie vyrai, užsitempę baltas apatines maikes.
Nusprendžiau nueit į sodą, prie fontano. Pasirodo,
fontanas jau buvo išjungtas. Ten, kur kadaise žydė
jo rožės, iš žemės kyšojo stagarai. Ploni, kaulėti, lyg
kas būtų bandęs išlyst iš po žemių, bet pavyko tik
tiek. Eidamas turėjau peržengt kelis voverių kūne
lius, apeit šnopuojančias varnas.
Nubraukęs pelenų sluoksnį, prisėdau ant suo
liuko ir užverčiau galvą. Nebegalėjau matyti, kur
baigiasi pušys – medžiai sulindo į grėsmingai žemai
kabantį rūką. Kai šalia manęs nusileido vieniša ki
birkštis, supratau, kad ilgiau likti čia tikrai nebega
liu, nors ir kaip norėčiau. Atrodo, lyg pats miestas
bando mane praryt, o aš vis priešinuos. Bandau tą
leisgyvį prisijaukint, patikint, kad viskas bus gerai.

Proza
Bet dabar jau žinau, kad tai kartoti reikėjo, kol jis
dar kvėpavo. Dar tada, kai visi galėjom kvėpuot.

***
Oto sesuo sunkiai sirgo. Nei jis, nei Inga niekaip
negalėjo atsimint ligos pavadinimo, nors galbūt,
siaubui davus vardą, jis pasidarytų ne toks baisus.
Oto sesuo buvo trumpais juodais plaukais, vi
sados juos kirpdavosi kiek žemiau smakro, o galiu
kus bandydavo riesti į vidų. Niekada nepavykdavo,
nes plaukai buvo itin stori ir nepasiduodavo tiesin
tuvo karščiui. Ji vilkėdavo moherinius megztinius,
net jei lauke temperatūra pasiekdavo dvidešimt
penkis laipsnius. Labai nemėgdavo paprikų ir kai
jos vežimėlį stumia svetimas žmogus. Sakė, jog pa
sitiki tik Oto.

***
Priprasti prie kasdienio jūros ošimo nebuvo
sunku. Sunkiau buvo susitaikyti, jog kasdien, die
na iš dienos, paplūdimys bus nusėtas tų pačių leis
gyvių veidų ir lėtai besikilnojančių pilvų, fatališkai
gaudančių kaitinančią saulę.
Laikui bėgant, Inga prie to priprato. Taip pat,
kaip priprato matyti vis besikartojančius saulė
lydžius ir fone rymančius uolėtus kalnus. Tačiau
kasdien, diena iš dienos, prisėdus ant balto gulto
pajūry, toje nuvalkiotoje kasdienybėje Inga suge
bėdavo surast nors vieną dalyką, kuris buvo vertas
susižavėjimo. Vakar tai buvo ant kalnų iškelti seni
metaliniai bokšteliai, laidais jungiantys kalną su
kalnu tarsi ligonio vamzdeliai, palaikantys vienas
kitam gyvybę. Šiandien, pėdoms lėtai smingant į
akmenukais nuklotą krantą, Ingos akis užkliuvo už
stambios moteris, šnopuojančios vėlyvame karšty
je. Rodės, ji čia guli ne pirmą savaitę, galbūt net ne
antrą, nes niekur viešbutyje Inga jos nematydavo.
Moters kakta buvo nusėta prakaito lašeliais, pirštai
nevalingai trūkčiojo snaudžiant. Ilgi juodi plaukai,
surišti į kuodelį, tingiai žvilgėjo šviesoj. Kiek per

maža juoda bikinio liemenėlė dengė lėtai besikil
nojančią jos krūtinę.
Jau besisukdama eiti viešbučio link, Inga paste
bėjo, kad moters pilve, po ištempta oda, plaukioja
japoniški karpiai. Lėtai, tarsi šokdami hipnotizuo
jantį valsą. Moteris dėmesio nekreipė, net nepra
merkė akių ir Inga nežinojo, ar turėtų ją pažadinti
ir perspėti, kad jos pilvas tapo žuvų tvenkiniu. Bet
ji atrodė rami. Galbūt apie karpius žinojo, galbūt
savanoriškai juos augino.
Nueidama Inga pagalvojo, jog moters net at
simerkusios niekada nebuvo mačiusi. Tikriausiai,
kai pilve veisiasi karpiai, asmeninis gyvenimas tam
pa antraeilis.

***
– Kartais išvis pamirštu, kad kiti žmonės gy
vena dėl savęs, – pro vyšninius dūmus iškošė Oto,
kojas užsikėlę ant metalinės balkono pertvaros. – Ir
tai skamba daug gražiau nei tai, ką aš turiu omeny.
– O ką turi omeny? – perklausė Inga. Kažku
riame balkone užgrojo tranki muzika.
– Tai, kad jeigu Melisa šiandien mirtų, nebeži
nočiau, ką daryt.
Inga suspaudė lūpas. Niekada nežinojo, ką rei
kia sakyti žmonėms prabilus apie artimųjų mirtį.
– Nebetekčiau ne tik sesers, bet ir darbo, pasto
gės. Nežinočiau, kur dingt, – Oto liūdnai nusijuo
kė. Inga pastebėjo, kad jis mėgsta šypsotis kalbėda
mas apie tai, kas skauda. Lyg turėtų keistą nervinį
tiką. – Atrodo, per tiek laiko aš išnykau ir tapau
Melisos tęsiniu.
Inga žiojosi viską paneigti, bet tik tvirtai paėmė
Oto už rankos. Jo rankos buvo šiurkščios, nugai
rintos šaižaus jūros vėjo. Oto šyptelėjo. Suprato,
jog tai, ką Inga norėjo pasakyti, paprasčiausiai ne
tilpo į žodžius. Jeigu būtų bandžiusi, būtų primi
nusi, kaip žavu, kai jis, kalbėdamas su žmonėmis,
dažnai kreipiasi į juos vardais. Arba kaip paplūdi
my piešia ant gultų užsisvajojusių poilsiautojų silu
etus. Dar būtų priminusi, kad tai jis Ingą išmokė
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kasdien surasti bent po vieną detalę, kuri tą dieną
paverstų nepaprasta. Galbūt galėtų pasakyti, kad ji
diena iš dienos negalėjo atsižavėti jo meile srūvan
čiu požiūriu į pasaulį, kad kasdien jam prisilietus
jos krūtinę užpildo šiluma, kad su juo jaučiasi na
mie net dabar, kai nebežino, kur yra namai. Bet
nepasakė, žodžiai ištirpo ir Inga tik darsyk tvirtai
suspaudė Oto ranką.

jau, labai. Todėl tada stovėjau koridoriuje krapš
tydamas raktus, įsikibęs į savo Barselonos pilną
lagaminėlį.
Važiavau iš miesto kaip iš tunelio. Maži būda
mi, važiuodami per tunelius, sulaikydavom kvapą,
kol vėl išnersim į šviesą. Teko ir vėl sulaikyt kvapą,
kol išlindau iš smogo. O kažkur giliai vis dar ruse
no visų užmirštos kibirkštys.

***

***

Kavą pakeitė stikliniai turkiškos arbatos puo
deliai. Balkoną teko uždaryti, nes saulei pasislė
pus už kalnų, užplūdo vėsa. Akies kampučiu Inga
matė, kaip miestelis bunda, atmerkia oranžines
akis ir praryja tamsą.
– Nežinojau, kad būsiu paskutinis išvykstan
tis, – pasakojimą tęsė Julijus. – Girdėjau, kad vis
kas ėjo į pabaigą, bet negalvojau, kad aš būsiu ta
sagtis, sustabdanti operaciją. Tada jau stovėjau su
lagaminėliu koridoriuje, ieškojau raktų. Daiktų
dar nebuvau išsikrovęs nuo pat Barselonos. Keis
ta buvo atvažiuot iš nieko nenutuokiančio šur
muliuojančio miesto į visišką stagnaciją. Žinojau,
kad įvyko gaisras, sekiau visas naujienas – sakė,
jog viskas jau gerai. Liko tik nuodėgulius surinkt
ir galim grįžt į normalų gyvenimą. Bet balti pele
nai, plūduriuojantys kažkur tarp dangaus ir žemės,
bylojo kitaip. Ir tas kvapas… Nežinau, galbūt tie
žmonės, sakantys, jog viskas gerai, niekada nebuvo
atvykę pamatyt savo akimis. Kuo arčiau važiavau,
tuo labiau atrodė, jog lendu į kažkokią košmare
sapnuotą vietą. Žinai, kai žiūri į jūrą anksti ryte,
vos prieš saulei pradedant tekėt? Viskas būna taip
pilka, jog nebesupranti, kur baigiasi vanduo ir kur
prasideda dangus. Tikrai, atrodė lyg lendu į tokią
vienspalvę košę.
Kartais pagalvoju, o kas, jeigu būčiau likęs čia,
susisukęs į kamuolėlį ir leidęs pelenams mane pa
laidot? Būčiau miręs, kaip ir visi kiti, bet pagalvot
įdomu. Nežinau, kodėl, juk mirties bijau – galbūt
tau keista girdėt seną žmogų taip sakant – bet bi

Ingos ausys buvo pilnos sūraus vandens. Gra
vitacijai išnykus, bangos lengvai liūliavo trumpam
bejėgiu tapusį kūną. Pramerkusi akis, ji pamatė,
kad Oto lūpos juda, bet jos ausyse ošė tik bangos.
– Ką sakei? – perklausė Inga pirštų galiukais
atsiremdama į dugną.
Oto šyptelėjo:
– Klausiau, kiek dar knygos liko parašyt.
Inga apsilaižė sūrias lūpas. Nuo tilto į skaidriai
mėlyną vandenį įšoko vaikas su ryškiai raudona
gelbėjimo liemene.
– Nebedaug. Julijus šiandien baigs savo pasa
kojimą, liks tik šitą dalį perrašyt ir pirma dalis ke
liaus redaktoriui. O antrai turiu būt, žinai…
Oto lėtai palinksėjo. Lėtai, lyg spyruokliuotų.
Inga žinojo, kas sukasi jo galvoje.
– Važiuojam kartu, – arčiau priplaukė Inga. –
Melisa juk būtų nieko prieš pamatyti naują šalį, ar
ne?
Oto nusibraukė šlapius plaukus nuo veido:
– Barselona jai labai patiktų, tikrai. Bet žinai,
kad iš čia abu, Melisa ir aš, nebeiškeliausim. Esam
tas nelaimingasis ir ta, kuri atvyko čia numirt.
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***
– Man vis sako, kad liko nedaug, – įjungda
mas šviesą, tarė Julijus. – Gal mėnuo, gal du. Labai
bijau. Bet dabar, viską tau papasakojus, šiek tiek
ramiau. Pragyvenau čia, šitam keistai į šeimos ran
kas įkritusiame bute, beveik dvejus metus ir džiau
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giuosi, tikrai. Jau man išvažiuojant sakė, kad plau
čiai sugadinti negrįžtamai. Tada jau sakė, kad liko
mėnesis, gal du. Bet matai – vis spardausi. Vienas
gydytojas sakė, kad jūros oras mano plaučiams ti
krai būtų į naudą. Galbūt nemelavo.
Inga sunkiai atsikėlė iš seno fotelio. Pakreipė
galvą laukan, girdėjosi per garsiakalbius sklindan
čios maldos.
– Džiugu, kad galėsiu papasakot tavo istoriją, –
šyptelėjo Inga.
Julijus papurtė galva:
– Istorija ne mano, o tų, kurie nespėjo jos pa
pasakot patys.

***

***
Kol meras šaukėsi technikos, į miestą plūdo nacio
nalinio lygio politikai – lyg į ekskursiją. Ir pozavo
su dujokaukėmis, pasiskolintomis iš gaisrą gesinusių
ugniagesių. Ekologinė nelaimė tik atskleidė, kokia
Lietuva yra pažeidžiama. Ištikus didesnei potencialiai galimai katastrofai, šiandien galima būtų konstatuoti, kad gelbėjimasis būtų „pačių skęstančiųjų
reikalas“. (vz.lt)

alytausgidas.lt

Viešbutį prarijo anksti pakrantes užpilanti
tamsa. Šiltai klampi, kur ne kur permirkusi iš gre
timų miestelių smilkstančias žibintais.
Inga suprato, jog net ir po kitos stotelės Barse
lonoje namo, tikrai namo, sugrįžti negalės. Išmesti
nuomininkus, susirinkt gėles. Dirbt tinklarašty,
valgyt troškinius ir toliau šukuot pilką katę.
Kojas braižę aštrūs akmenys pasidavė ir tarp
kojų pirštų pradėjo lįsti smėlis. Inga kilstelėjo
tamsoj plevenančią suknelę ir perlipo neskoningai
paplūdimy padėtą akmenį. Prisimerkusi pastebė
jo, jog akmenys ją supo iš visų pusių, tobulu ratu.
Inga buvo girdėjusi apie fėjų ratelius miškuose ir
kaip patartina jų vengti, tačiau tai prisiminė tik jau

įžengusi į nenatūraliai tvarkingo apskritimo vidurį.
Pusaukščiai akmenys kiek prislopino bangų mūšą
į krantą. Ji atsisėdo, į šlaunis įsirėžė grubūs akme
nys. Nieko nepaisydama, Inga atrėmė galvą į luitą.
Matė pavienes ritmingai mirksinčias žvaigždes.
O kas, jei po Barselonos išsinuomotų butuką
viename iš tų byrančiu rožiniu tinku padengtų
daugiabučių? Galbūt rytais tada gertų espresą bal
kone, lėtai susimojuotų su kaimynu priešais, da
rančiu tą patį. Galbūt kartą per savaitę užeitų pas
Julijų – dabar būtų jos eilė pasakot savas istorijas.
Savo purvą iškrauti ant stalo.
Inga sunkiai iškvėpė. Nelaimingieji ir tie, kurie
atvažiuoja čia numirt.
Akmeninėje tvirtovėje buvo tylu. Sunkius ato
kvėpius išnešiojo vienišas aidas ir Inga negalėjo ne
galvot apie Julijų, sėdintį tuščiame bute, ten, kur
kadaise stovėjo samaninė sofa.

17

Impresija

Lina Jusevičiūtė

Dvylika tylos moterų
Išburti Taizė prisiminimai

Name be spynų gyvena dvylika moterų. Namo
durys visad praviros, langinės kybo atviros. Vie
nuolika riešuto branduolio spalvos moterų, viena
juodžemio spalvos moteris. Ant jų pečių kaupiasi
miniatiūriniai lietaus ežerai. Jos jų nedengia, leidžia
banguoti. Jos netiki nė vienu apibrėžtu ar užrašytu
dievu. O jų galvose vėjas švaisto bičių dūzgesį.
Tris kartus per dieną jos pamiršta savo sutriki
mą ir kartu susėda prie šviežios medienos kvapu
apsipylusio stalo. Jos valgo ilgai, lėtai, nepasoti
namai. Lūpas suvilgo uogiene, delnuose tirpdo
kartaus šokolado trupinius. Retkarčiais iš jų galvų
pasipila bitės – jos limpa prie lūpų.
Kelios moterys išsigąsta. Iš baimės pyksta,
nerimsta, įtūžta. Galiausiai palūžta. Palūžusios
ištrūksta į šalimais pažirusį lauką – rankos nepa
leidžia arbatos puodelių. Šilta saldi auka purslais
suvilgo žemę. Žalias laukas į save įtraukia bičių bai
mę, jis tampa moterų guru.
Kai kurios užpultos ima medituoti. Nejuda. Iš
skleidžia delnus tarsi gaudytų lietų ir leidžia bitėms
nutūpti ant uogiene išteptų pirštų. Bitės, pajutu
sios paliaubas, geluonimis neria į lipnias vasaros
vaisių pelkes praviruose stiklainiuose. Moterys iš
neria iš tylios meditacijos, jų delnai pasislepia.
Kitos užpultos tampa vapsvomis. Medžiotojo
mis. Kai pavyksta suregzti spontaniškus spąstus,
jų akys prisipildo pasitenkinimo. Jos šypsosi, kai
karas laimimas: bitė nuskęsta, praranda sparną ar
sąmonę, įstringa stikliniame narve ar ją suėda mo
terų prisijaukintas katinas.
Visas šis bitiškas virsmas prie medinio pietų sta
lo nepriverčia moterų ištarti nė vieno žodžio. Tyla.
Kramsnojimas. Ryjimas. Čepsėjimas. Traškėjimas.
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Po pietų jos niekada neturi planų. Jos niekada
neturi planų. Jos įstrigusios savaitėje, kuri neturi
nei pradžios, nei pabaigos. Jos įstrigusios vienoje
dienoje, valandoje, akimirkoje – dabartyje. Dabar
tyje nusprendi nutilti.
Kai tyla tampa pernelyg spengianti, moterys į
savo dabartį įsileidžia melodiją. Jos klausosi. Vio
lončelė, švelniai traiškoma šlaunų, jas nuveda iki
lengvo išprotėjimo. Jos išsineria iš savo rūbo, užda
ro kiemo vartus ir ima vėjavaikiškai suktis aplink
savo ašį. Ant pečių susikaupę lietaus ežerai taškosi
visomis kryptimis, kartais joms smarkiai linguo
jant išbėga upėmis į požeminius vandenis, susi
jungia su motina žeme, pasiekia jūrą. Kartais tie
patys ežerai nepakelia minties palikti savo moterų,
jie įsitveria savo ribų ir gerai įsižiūrėjus gali įžvelgti
jais einančius šventuosius. Miniatiūriniai šventie
ji, žengiantys per vandenį, išgyvenantys stebuklą
ant šokančių išprotėjusių tylių mirtingųjų pečių.
Jos leidžia mažiems šventiesiems tapti dievais, tuo
tarpu pačios skęsta garuose, besiveržiančiuose iš
jų įkaitusių kūnų. Kūnai išnyksta, moterys tampa
tyla, kurią ligi šiol slėpė savo burnose. Išsekusios
šokyje, ištirpusios savo nuogume, jos susikimba už
rankų. Jos suraizgo žvilgsnių voratinklį ir nuspren
džia, kad atėjo naktis. Šlaunys paleidžia violončelę,
šventieji nuskęsta.
Naktį moterys dreba. Jos ilgisi. Dažnai neži
no ko. Jos ilgisi namų, kurių neprisimena, šalių,
kuriose gyveno ir kurias jau pamiršo, miestų, ku
riuose niekada negyvens. Ilgisi vyrų, kuriuos mylė
jo, vyrų, kuriuos myli. Savęs nemylinčių nė vieno
vyro. Joms ilgu savo negimusių kūdikių, jiems dar
ne laikas. Jos ilgisi tylos, kurios vis nepavyksta pa
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siekti. Tylos, kurią pamiršo išmokusios išskleisti
garsą, kai buvo laikas gimti.
Visko, ko ilgisi, jos ieško savyje. Žino geriausiai
pažįstančios būtent šį žemėlapį. Kad įsižiūrėtum,
reikia nutilti. Nutilus jų vidus krykštauja. Tarsi pa
žinotų Dievą. Tarsi būtų supratusios, jog joms jo
nebereikia. Ir Dievas tai žino, jis išeina palikdamas
jų lūpose įspaustą kryželį. Geriausiai pažįstama
kryžkelė.
Naktinis ilgesingas drebulys nesibaigia išėjus
pasilikti trokštančiam dievui. Jų kūne įstrigusios
sielos pavirsta tūkstančiais permatomų skruzdžių.

Jos pažyra lovose, išdreba mažomis pėdutėmis pro
pravirus naktinius į nakties juodžemį. Drebulys
sustingsta tamsoje. Tušti išdrebėję kūnai pažįsta
ramybę. Besielę, beprotę, tuščią ramybę. Kiaura
gelmė, prasiverianti dieviškumui išėjus prasiblaš
kyti naktyje.
Dvylika tyliai miegančių moterų. Dvylika por
celianinių mėnesienos nubučiuotų veidų. Kiekvie
na iš jų sustingsta fotografijose, kuriose atgimsta
kiekvienos iš jų istorija. Ir aš vieną savaitę praleidau
tarp dvylikos tylių moterų.
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***

***

neišrėk tos tylos,
kuri daužo stiklines mano sienas, nes
nepakeliu triukšmo tavo nebylios būties

pastatysiu aukurą
tau
ant kalvos, priešais jūrą išdygusios
ir sunešiu
pajūrio smėlį
rieškučiomis,
atnešiu,
supilsiu
ir bandysiu ugnį įskelti
iš sudžiūvusio beržo šakos
ir nepyk,
jei neišvysim liepsnelės,
nelemta

***
Renku išsibarsčiusias dalis į save,
Jungiu jas kaip atomus,
Slegiu ir spaudžiu,
Kad neatsiskirtų,
Judėtų viena linkme,
Lengvai tekėtų ir plauktų,
Iki taško, kuriame joms vėl reiks išsibarstyti.

Laiškas tau būsimuoju
mane mokė rašyti laiškus,
mokė, kaip sudėti kablelius,
mokė, ką sakyti ir ką verčiau nutylėti,
mokė sakyti daugiau nei galiu ištarti žodžiu,
mokė neperspausti ir per daug neatvirauti,
mokė ir mokė, ir mokydami taisė,
todėl rašysiu tau šį laišką būsimuoju,
kad žinotum, jog kaip yra dabar, nebūtinai išliks,
kad žinotum, jog dabartis netrunka nei sekundės,
kad žinotum, jog net esąs dabartyje, viena koja žengi ateitin,
tad žinok, brangus, piešiu blakstienų galiukais mums tiltą į ateitį,
vedžiosiu plonas grafito linijas, nespausiu, nerėšiu, brauksiu lengvu grybšniu,
kad spėtume dar išgyventi smiltelę dabarties

VU ispanų filologijos, II kursas
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ir aš grįžau,
pirmuoju lietaus lašu,
įsipainiojusiu tau tarp plaukų,
grįžau lapu,
senu ir jau pageltusiu,
nuo seno gluosnio,
giliai įsišaknijusio prie daugiabučio namo slenksčio.
grįžau kartu su vėju,
ūkanotais rytais,
sausakimšais troleibusais,
grįžau ir liksiu čia,
pakol apglėbs mane
balta skara.

tu į dangų,
aš į žemę,
aš į dangų,
tu į žemę,
nepastebim,
prasilenkiam,
praeinam,
tu į dangų,
aš į žemę,
aš į dangų,
tu į žemę,
kol akimirką sustojam,
susitinkam,
žvelgiam,
šypsomės
ir vėl prasilenkiam,
tu į dangų,
aš į dangų,
šypsomės.

***
Aš kiaurai per save,
Per tave
Ir per sienas perlipsiu,
Išgriausiu,
Neatsigręšiu,
Paliksiu pūt griūvėsius sienos –
Tavo ir mano.

***
Gerbiami ponai ir ponios,
Maloniai Jūsų prašome,
Širdingai Jūsų prašome,
Primygtinai Jūsų prašome,
Išsijunkite pagaliau tuos prakeiktus mobiliuosius telefonus ir žiūrėkite,
Žiūrėkite šitą spektaklį,
Koncertą,
Žiūrėkite į sceną, žiūrėkite priešais save ir žiūrėkite sau už nugaros,
Žiūrėkite, kaip draugas šalia Jūsų sėdintis Jums nusišypso,
Žiūrėkite, kaip saulės spindulys apšviečia net atokiausią Jūsų virtuvės kampą,
Žiūrėkite, kaip vaikai linksmai krykštauja kiemuose ant sūpynių,
Žiūrėkite, kaip tyliai vėsta Jūsų arbatos puodelis,
Žiūrėkite, kaip bunda snieguolė iš balto sniego patalo, kaip pamerkia akį žavi pakeleivė kitame vagono gale,
Žiūrėkite, mieli ponai ir ponios, nes neduokdie, pražiūrėsite
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***
Auksinė pudra blizgėdama leidžiasi nuo lubų,
o pasiekusi grindis kyla atgal į viršų. Savaitgalis
tirpsta po aukštais patalais, tylą perrėžia žiovulys,
galima pamanyti, kad kažkas pratrūko raudoti ir
tuoj pat susivaldė. Reikia keltis. Laikas. Išspardau
patalus ir pajuntu, kaip į mane srūva praėjęs laikas,
tarsi būčiau neišpildytų pažadų ir neįgyvendintų
planų talpykla. Plona rodyklė nepaliaujamai sukasi
ratu, ne kartą buvo kilusi mintis ją nulaužti, bet
prieš tai reikia sugebėti išlupti apsauginį stikliuką.
Ji sukelia trintį, kiekvienu savo judesiu priverčia
minutinę rodyklę be reikalo virptelėti. Maži, nie
kam nereikalingi laiko trupiniai – sekundės.

***
Parkas. Pasirinkau vietą prie vandens, visai ne
toliese. Trijų lentų suolas prie pat tako, žiūrėdama
į suskilusias plyteles stebiu praeinančių žmonių ba
tus, dauguma praradę blizgesį, tinkami tik sekma
dieniams. Žmonių batai eina lėčiau nei paprastai
eina manieji. Vienas po kito pro mane slenka
sekmadieniniai pasivaikščiojimai, nelinksmi, su
ūmiu, netikėtai išsiveržiančiu ir taip pat greitai
išvėstančiu entuziazmu. Greitai pastebiu dėsnin
gumą: pro mane eina tik seniai ir tėvai su mažais
vaikais. Tėveliams šis pasivaikščiojimas virtęs eiline
užduotimi, jų veiduose darbas, abu dirba indivi
dualiai, pakaitomis pildydami vaikų poreikius
proporcinga seka: mama, tėtis, mama, tėtis. Tėvų

Anglų kalbos mokytoja
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žvilgsniai nesusitinka, mintyse jie planuoja vis per
nauja, kas kartą vis tiksliau, vis detaliau.

***
Rūbai išmėtyti ant grindų – medvilninis spal
votas salynas. Bandau pasiekti džinsus neprilietus
vandens paviršiaus kojų pirštais. Išsitiesiu ant pil
vo, užkišu pėdas tarp lovos ir sienos, pirštų galais
prisitraukiu džinsus prie lovos, nuo galvos nukrinta
mano nematoma tiararatatatata.. Nurieda link radi
atoriaus, tarškėjimas ritasi į apatinį butą, atsimuša į
ant ketvirtadienio laikraščio gulinčius kaimyno aki
nius, už jų storų stiklų plečiasi SAVAITĖ. Skimbte
li. Pakyla kailinė ausis. Šuns balso aidą košia orlai
dės tinklelis, jį sulesa smulkus sekmadienio lietus.

***
Žvejys pagarsina radijo imtuvą, nuo vidurio
skamba mano vestuvinė daina, Jūratės ir Kastyčio
meilės duetas. Jis nusprendė baigti žvejybą, susu
ko meškerę ir ėmė kišti ją į savadarbį dėklą, pasi
gamintą iš senų džinsų klešnės. Ten, kur džinsas
siekdavo bato kulną dar matėsi neatsiplovę pilki
purvini brizgiai. Žvejys pakėlė akis kaip tik tuo
metu, kai vertinau jo dėklo idėją. Žvejo žvilgsnis
buvo švelnus, supratingas, be šypsenos, bet pilnas
kažkokio žmoniškumo. Susigėdau, nereikšmingai
nudelbiau akis, dar prilaikiau žvilgsnį jo pusėje,
man atrodo, kad taip galima išreikšti prielankumą.

Proza
***
Bėgu. Bėgu ir verdu sriubą – bulvės, morkos,
faršas, lauro lapai… Produktai atsiranda ir dingsta,
virškinasi, šyla, šąla; diena brėkšta ir lūžta. Aš tokia
alkana, matuoju kąsniais virtuvę. Jau pavalgiau ir
plaunu lėkštę, nešluostytą kišu į spintelę ir išeinu.
Norėčiau sustoti. Velnias, aš vis dar bėgu, bėgu ir
verdu sriubą, po to valgau ir plaunu lėkštę. Balos
skonis susikaupia burnoj. Bėgu ir kažką kartoju,
galvoju, kas bus po to po to po to po to.

***
Sutelkiau dėmesį į nuo medžio krintantį lapą.
Nusprendžiau suskaičiuoti, kiek lapų iškris, kol pa
sibaigs daina. Suskaičiavau iki penkių ir supratau,
kad daviau sau eilinę užduotį, iš pradžių atrodė,
kad ji paprasta, bet medžių tiek daug, lapai krito
iš visų pusių, neįmanoma tiksliai suskaičiuoti, pa
likau tai.
Daina baigėsi, nieko neįvyko. Vanduo vienodai
judėjo į kairę, rodėsi, kad po juo sutiesti pagaliu
kai, daugybė plonų lazdelių, suardančių vandens
paviršių, kiekvienas skirtingu laiku išprovokuoja
briauną ir vandens tėkmėje vyksta chaotiškų ban
gelių gyvenimas. Vanduo banguoja lygiai taip, kaip
tada, kai čia atėjau pirmąjį kartą, kaip vasarą, kaip
vakar, upės visai negreitina tempo.
Po medžiais sustoja grupė žmonių, jie atvyko
iš kito Lietuvos miesto. Ekskursijos vadovė kal
ba į mikrofoną apie iš Karaliaučiaus į miestą lai
vu keliavusią kilmingą šeimą, apie biržos pastatą,
apie dangaus skliauto atspindį upėje. Vėjas atneša
jos sakinių nuotrupas, bet aš nesurišu jų jungčių.
Žmonės paklusniai klauso, tačiau ar girdi? Ar jų
planai neišgrūmė gidės balso iš jų nepratusių apdo
roti faktų minčių?

***
Rodyklė suka savo ratą, smiliumi apibraukiu
laikrodžio ciferblato briauną. Norėčiau sustoti.

Teks kažko neatlikti, dar nežinau, ko, kažkurio
veiksmo, kurio būtinybė dar neįvardyta, kažko
svarbaus, man dar nežinomo, bet jau užkoduoto
mano kuriančioje atmintyje. Užduotis atsiras, kai
perbėgsiu akimis svetainę, darbalaukį, rankinę, sa
vaitę. Tas nežinomasis gimsta dabar, akimirkos pa
ralyžius mezga mintį, mintis įgaus pavidalą ir ims
smelktis į realybę per mano rankas, dėliodama ju
desius į pasikartojantį ciklą, užduotis pati užpildys
dieną etapais, ji stumdys, eikvos, suvėlins mano
valandas.

***
Dvi moterys atšlyja nuo grupės ir paėjusios
tolėliau susirūpinusios kalbasi. Turbūt nusišypso
jo viena kitai dar ryte, autobuse, susėdo greta ir
atrado sąlyčio taškų. Temos aktualesnės nei prieš
750 metų šiomis bangelėmis nuplaukęs laivas. Dėl
šiandienos kelionės buitimi pasirūpinta iš vakaro,
penktadienį darbe užtruko ilgiau. Jau kurį laiką
jautė poreikį pakeisti aplinką. Šis prasiblaškymas,
rodos joms jau prailgo, laukia nauja darbo savai
tė, grįžus dar reikės apsikuopti. Šalimais moteris
pilku paltu taip pat atskilo nuo grupės, ji kalba
telefonu ir linkčioja galvą, jos rankoje jau supa
si pirkinių maišelis. Pokalbis baigėsi, ji atsidūsta.
Trijulė susižvalgo, viena kitai santūriai nusišypso,
jos dedasi šiek tiek maištaujančios, bet jas išduo
da žvilgsnis. Balsas mikrofone kyla ir visa grupė
pajuda tolyn.
Ir aš noriu eiti. Įremiu rankas į suolą, ištiesi
nu kuprą, atsigręžiu į vandenį, į žveją. Jo žvilgsnis
įsmigęs į upę, meškerė seniai sudėta, radijas groja
lietuviškus šlagerius.
Tik rytoj vėjas plaukus man kedens. Tik rytoj, tik
rytoj, tik rytoj….
Inertiškai kyla mano kūnas, paskui jį paltas, įsi
tempia kaklas, rankos sujuda lyg užgautos rodyk
lės. Batų kulnų kaukšėjimas į grindinį kuria smagų
ritmą, krūtinėje kyla gerai pažįstama įtampa.
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Proza

Ieva Mikučionytė

Ruduo. Vizija.
– Čeža lapai. Einu iš savo žalio namelio miesto
vidury. O kokie neypatingi tie lapai... Kokie pilkai
geltoni, rudai raudoni. Net baisu žiūrėti. Kad mirš
ta. Net baisu pagalvoti. Kad miršta. Dabar. Dabar.
Ir dabar. Jau miršta. Dar kartelį –
Begalinė ryto galia nugali svajingą vakarą, paly
di po žemėm, į rudai pilką laukymę. Dabar viskas
paprasta ir aišku. Viskas slegia ir pralaimi. O vakar
dar, atrodo, giliausios pasąmonės fantazijos buvo
tokios tikros ir baltos. Tokios gyvos ir kiek laiki
nai amžinesnės nei kitos. Kol skęstu savo rytinia
me nenuotaikos pilname pasaulyje, parkas mane
pasitinka su dar iš nakties neišblėsusiais žibintais,
blankiais ir sunkiais, nors diena kitokia nei visos
praėjusios. Sėdu ant lyg amžinai užšalusios žolės
po dideliu rudens apsemtu medžiu. Šalta. Jaučiu
tą drebulį nuo širdies gelmių, kuris taip ir krato
kairiąją kūno pusę.
Švintant lapai įgyja tą rūko spalvą. Slėgio spal
vą. Išryškėja kiekviena skylutė, kiekvienas tarpelis
ir įskilimas. Iš abiejų pusių supa miškas. Atrodo,
tuoj išlįs paslaptingasis iš tos juodumos, eis, vėl
drebėsiu tik viena puse, o jis – kaip ėjęs, taip ir
nueis. Tada aš per likusią dieną save įtikinsiu, jog
tai buvo daugiau nei netikra. Tai buvo vakaro galia,
vakaro išgalvotas sapnas, vakaro jaukuma ir tik ne
rytinis mėnulis.
O kai jau įspįsta saulė, pasimato dailuma. Tik
pinkis vainikus iš lapų gelsvų! Juodas miškas atsi

Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazija, 8 klasė
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leidžia, paslaptingojo galia įgauna gražiausią spal
vą. Bėgu taku. Vėjavaikiškumo ir nerūpestingumo
svarba. Jau nebesvarbus tas atsilapojęs paltas, nebe
svarbūs purve išmaudyti batai, nebesvarbus tik vie
noj – dešinėj – pusėj besiplaikstantis šalikas. Lapai
puola į rankas, kiekvienam jų vis nusišypsau. Lyg
atsidėkodama. Bet viskas baigiasi. Taip greitai, kaip
ir prasidėjo.
Jau niaukiasi. Jau maištingieji debesys kyla virš
mūsų galingų galvų. Bėgu atgal iki savojo medžio,
įsitaisau prieš juodąjį mišką. Paslaptingasis grįž
ta į savo sostą ir suakmenėja. Dar pasėdėsiu. Dar
pagalvosiu. Dar pabūsiu, kol išsibaigs visi manieji
„dar“.
– Čeža lapai. Einu į savo žaliąjį namelį miesto
vidury. O kokie neypatingi tie lapai... Kokie pilkai
geltoni, rudai raudoni. Net baisu žiūrėti. Kad mirš
ta. Net baisu pagalvoti, kad miršta. Dabar. Dabar.
Ir dabar. Jau miršta. Dar kartelį –
Po. To.
Vėl žiūriu į savo siluetą mėnulio šviesoj, vėl
girdžiu bėgantį laikrodį ir jaučiu tą norą. Kad tik
negirdėčiau tiksinčios klaviatūros, grojančių žinių,
nematyčiau šlykščios šviesos iš už durų. Norėtųsi
dar bent kartą pamatyti tas rugpjūčio žvaigždes.
Gal. Gal pasitenkinsiu mėnuliu. Jis neša mano va
saras ir rudenius, mano pavasarius ir žiemas. Neša
viską, kas minėta ir būta, kas bus ir minės.

Proza

Ugnė Gabrielė Motiekaitytė

Vietinė gyventoja

Snaigių valsas

Sunku daros lapkričio saulutei nusišypsojus.
Sunku pamiršti, sunku prisiminti. Sunku šypsotis
ir kvėpuoti. Plaučius užgulęs akmuo didžiulis ir
kartais atrodo, kad vis auga ir auga. Ar akmenys
auga?
Gal ten gėlytė, ne akmuo. Gal lapkričiui pra
bėgus, saulutę perdavus gruodžiui, ji suledės ir
nebespaus taip stipriai. Gal pro ledines jos šakeles
ar lapelius pateks nors lašelytis oro? Kaipgi ji at
rodo? Man patinka įsivaizduoti, kad tai raudona
gėlė, amžinai besišypsanti ir bemaskatuojanti ryš
kiais žiedlapiais, jais glostanti plaučių sieneles, lyg
bandydama prakišti vieną ar kelis į laisvę. Jei tai ta
raudona gėlytė, man darosi sunku pykti. Juk ne ji
pasirinko amžiną kalėjimą. Esu beveik įsitikinusi,
kad daug mieliau žydėtų pievoje su sesėmis, kažkur
ten, kur amžinas pavasaris, kur lietaus lašai šilti ir
minkšti, kur jie neužgožia gėlelės, kur jie ją apka
bina. Galbūt ten ji sužydėtų taip gyvybingai, kad
raudonieji žiedlapiai pavirstų liepsnomis ir švytė
tų, jei visgi taip atsitiktų, kad amžinasis pavasaris
paspruktų į kitą planetos pusę. Tačiau ji įkalinta
mano plaučiuose ir šaltą lapkritį net negali pakan
kamai pasistiebti, kad išlįstų pro mano gerklę ir
pasigrožėtų krintančiais lapais. Vis dėlto jau geriau
tai ta gėlelė – su visomis savo svajonėmis apie lapus
ir pavasarį – nei akmuo.

Pašoku aukštyn ir nebejaučiu slegiančio oro.
Nebegirdžiu lietaus, kapsinčio į žemę ir puolančio
paskutinių šių metų gėlių žiedlapius. Nebejaučiu ir
šalčio, kurį lietus atneša man. Viskas, ką jaučiu, tai
oras, lengvai besisukantis aplink mane ir jo ban
dymai pagriebti mane už kojos ar rankos ir išsukti
taip, kad daugiau gyvenime nebejausčiau šalčio.
Išgyvenčiau visą žiemą nė karto nesudrebėjusi nuo
vėjo gūsių ir snaigių, kurios sukasi ir mėgina į savo
šokį įtraukti kiekvieną gyvybės lašą. Galbūt dabar
pati imituoju snaigę, nors dar ir ne metas. Galbūt
dėl to oras ir bando paslėpti mane nuo ateinančios
žiemos. Tačiau aš nepasiduodu. Jau žinau, koks
jausmas stovėti pūgoje ir jausti tik švelniai glostan
tį vėją. Man užtenka vienos akimirkos, kai aš ore ir
nejaučiu nieko aplink. Šoku paskutinį šokį – ir tiek
užtenka, kad išgyvenčiau viską, kas dar ateis.

Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija, 2 klasė
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Nuomonė

Audronė Daugnorienė

Ar didelės baimės akys?
Visi vilniečiai, o manau, kad ir kiti Lietuvos
gyventojai, žino, o greičiausiai ir yra matę Vilniaus
Žaliąjį tiltą. O dargi apie jį tiek rašyta ir kalbėta,
ypač dėl sovietinių skulptūrų. Jų nebeliko. Buvo
vazonai su gėlėmis. Gaila, labai aukštai – gėlyčių
neapžiūrėsi. Buvo vėjarodės su vertybių nuorodo
mis. Džiaugiausi jomis.
Nuolatos stebiu Žaliąjį tiltą, nes pereinu jį ke
liskart per savaitę. Žvilgteliu į upę, paliūdžiu, kad
nebeliko ant krantinių užrašų „Aš tave myliu“ – „Ir
aš tave“... Pritrūko pinigų gėlytėms?
Rugsėjo pabaigoje porą savaičių per tiltą nėjau,
nes buvau išvykusi iš Vilniaus. Ir štai grįžusi saulė
tą spalio dieną linksmai žingsniuoju pro Congress
viešbutį, pasigrožiu dar žydinčiomis hortenzijomis
ir prie šviesoforo sustingstu. Nauja skulptūra?!
Ne, ne skulptūra... Nerandu žodžio įvardyti tai,
ką matau – organinio stiklo skydą su nespalvota
fotografija. Kas joje, įžiūrėti trukdo juodas stry
pas. Prieinu arčiau, ilgai spoksau bandydama sau
įvardyti, ką matau. Vienodi batai, vienodos kelnės,
vienodi marškinėliai, vienodos galvos... Domiuosi,
kas parašyta lentelėje. Šeima – taip pavadintas Do
nato Norušio kūrinys. Esu apstulbusi, sutrikusi,
išsigandusi, nusiminusi, pasibaisėjusi... Dvi belytės
būtybės – šeima?
Ir perskrodžia mintis: „Nebenoriu gyventi Lie
tuvoje.“
Taip liūdna, kad nebegaliu svarstyti, ar čia
menas, ar „išsidirbinėjimas“. O kai sužinau, kad
ši instaliacija (?) kainavo 14000 eurų (čia siūlau
pažiūrėti į paskutinį žurnalo puslapį, kokia para
ma metams skiriama mūsų projektui – žurnalui),
galvoju, kaip ją apeiti.
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Bet čia pat save sudrausminu ir nusprendžiu:
reikia paklausti kitų žmonių, ką mano jie. Kole
ga Andrius sako: „Aš net nepastebėjau...“ Tada
drumsčiu ramybę jauniesiems bendradarbiams. Jų
mintys – kituose puslapiuose.
O man galvoje vis sukasi – nežinau kodėl, gal
būt irgi paliko didžiulį įspūdį – mėlynas gaidys
Trafalgaro aikštėje Londone (aikštės kampuose –
keturi postamentai, ant trijų – skulptūros, skirtos
karo herojams, o ant ketvirto eksponuojama kei
čiama šiuolaikinė skulptūra, nes pritrūko pinigų
karaliaus Viljamo IV skulptūrai. Tad nuspręsta ati
duoti jį šiuolaikiniam menui. Taip ir daroma nuo
1998 metų. Kai aš lankiausi 2014 metais, ant jo
stovėjo mėlynas gaidys). Dėl meno negalėčiau gin
čytis, bet dėl vertybių – netgi labai aršiai.

Dmitrijaus Kudriavcevo nuotrauka

Nuomonė

Austėja Mikuckytė-Mateikienė

Apie Žaliojo tilto menus
Iki šių metų pabaigos ant Žaliojo tilto posta
mento stūkso Donato Norušio projektas Šeima. Ši
instaliacija nėra nevykusi pati savaime. Simbolinis
medžiagų (geležies, betono, plastiko ir medžio) pa
naudojimas atkartojant urbanistinę aplinką. Z kar
tos šeimos ikonografija signalizuoja apie pakitusį
šeimos institutą. Ir vizualiai, ir idėjiškai kūrinys yra
įdomus.
Tačiau jis visiškai netinkamas būti ant Žaliojo
tilto postamento. Matau jį puikiai gyvuojantį ko
kioje nors meno mugėje, galbūt jis galėtų atrasti
savo vietą ir kurioje nors viešojoje erdvėje. Bet ant
Žaliojo tilto, deja, jam ne vieta. Jis automatiškai
pradeda atrodyti kaip statybų įkarštyje palikti pas
toliai, armatūra. Šiame projekte akivaizdžiai stinga
bendro architektūrinio sprendimo. Tiltas – sau,
kūrinys – sau. Jokios vizualinės vienovės. O vizu

aliai nedarnus kūrinys, deja, nevilioja ieškoti ir jo
idėjinių reikšmių ir prasmių.
Lygiai su tokia pačia problema buvo susidūręs
ir prieš tai įgyvendintas laikinasis projektas. Sau
liaus Paukščio sumanyta ir Šarūno Arbačiausko
įgyvendinta meninė instaliacija Megarealybės gerumo aktyvatorius, tiesa, ir idėjiškai kiek kvestionuo
tina – šiek tiek gąsdina tas idėjos tiesmukas įvaizdi
nimas. Tačiau svarbiausia – vėjarodės, man rodos,
buvo ne to mastelio. Ir tai kūrė eklektikos pojūtį.
Nors buvo gana sunku atrasti kitų dviejų Vil
niaus savivaldybės surengto konkurso dalyvių
kūrinius, galiausiai pavyko tai padaryti (žiūrėkite
iliustracijas). Ir man tapo aišku, kodėl organizato
rių buvo neskubėta leisti visuomenei susipažinti
su visais projektais ir savivaldybės puslapyje bei
žiniasklaidoje kurį laiką viešinti tik laimėję projek

Sauliaus Paukščio projektas Megarealybės gerumo aktyvatorius

Donato Norušio projektas Šeima
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Nuomonė
tai. Nes nėra taip jau akivaizdžiai aišku, ar laimėjo
patys geriausi.
Eglės Grėbliauskaitės projektas Jie bandys elgtis kaip aukos labai drąsus – sovietinių Žaliojo tilto
skulptūrų kopijos pritvirtinamos po tiltu ir inte
raktyviai įkinkomos važinėti – taip jos įgauna visai
naują kontekstą. Labai konceptualu, vieninga me
niškai, idėjiškai ir urbanistiškai. Pauliaus Zavišos
kūrinys Žaliasis tiltas gali tapti gyvas, sakykime,
paprastesnis, bet ne prastesnis. Žaliai apauginamos
tilto kolonos, o QR kodai leidžia daugiau sužinoti
apie saugomas teritorijas. Du skirtingi aktyvisti
niai, aiškūs projektai: aktualizuojantis mūsų santy
kį su sovietine praeitimi ir koketuojantis su Žaliojo
tilto pavadinimo semantika, koncentruojantis į
ekologinius aspektus.
Negaliu pasakyti, kas būtų, jeigu būtų, bet ga
liu pasakyti, kad konkursas vyko ydingai. P. Zaviša
informavo, jog komisijos nariai buvo vien politikai
(Marius Skarupskas – LSDP (Lietuvos socialdemo
kratų partijos) frakcijos seniūnas; Romualda Poše
veckaja – Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso ko
alicijos Valdemaro Tomaševskio blokas frakcijos narė;
Paulė Kuzmickienė – TS-LKD (Tėvynės sąjungosLietuvos krikščionių demokratų) frakcijos narė; Ge
diminas Rudžionis – frakcijos Tvarkos ir teisingumo
seniūnas; Algis Čaplikas – frakcijos Lietuvos laisvės
sąjunga (liberalai) seniūno pavaduotojas; Audronis
Imbrasas – Liberalų sąjūdžio frakcijos narys; Gin
tautas Terleckas – Lietuvos sąrašo frakcijos narys).
Tad ir vėl ta pati viešųjų konkursų problema –
meninių konkursų komisijose nepasitelkiamas nė
vienas profesionalas. Net nežinau, kodėl manoma,
kad menui vertinti nereikia jokių specifinių žinių ir
jokio specifinio išsilavinimo ar bent solidžios patir
ties šiame lauke. Tokia komisija, kokia buvo suda
ryta, manytina, rinkosi saugius kelius – aiškias ver
tybes akivaizdžiai propaguojančius kūrinius (drąsa,
sąžinė, teisybė ir ryžtas; šeima). Buvo rinktasi pagal
žodžius – integruotus kūrinyje ar pavadinime. Ir
būtent tokia taktika signalizuoja apie galimą vizua
liųjų menų žinių stygių.
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Eglės Grėbliauskaitės projektas Jie bandys elgtis kaip aukos

Apmaudu. Šiais metais bus skelbiamas naujas
konkursas, po kurio paaiškės, kokios kitos insta
liacijos atsiras ant Žaliojo tilto 2020 metais. Tikė
kimės, iš klaidų bus pasimokyta. Nors pagrindinio
projekto iniciatoriaus Vilniaus miesto tarybos na
rio Mariaus Skarupsko požiūris vilčių daug netei
kia: „Vilniaus miesto taryba nusprendė, kad Žalio
jo tilto komisiją sudarys po vieną narį iš VMST
(Vilniaus miesto savivaldybės tarybos) frakcijos. Ir
dar dėl komisijos – Žaliasis tiltas yra tapęs ir poli
tiniu klausimu, gal tokia komisija galėjo įvertinti
ir šį aspektą“.
O kuo džiaugiuosi? Pačia iniciatyva kurį laiką
Žaliąjį tiltą paskirti laikinoms meninėms iniciaty
voms. Tikrai geriau nei vazonai. O gal tai net galėtų
būti galutinis sprendimas? Atsisakyti siekio išrinkti
ir įgyvendinti pastovias skulptūras ir apsistoti ties
amžinai keičiamais laikinais kūriniais? Kodėl gi ne.
Nebent tai būtų skausminga finansiškai...

Nuomonė

Saulė Kubiliūtė

Apie Žaliąjį tiltą, lenteles
ir paminklus
Turiu vieną auksinę taisyklę – stengiuosi nekri
tikuoti menininkų (na, nebent per daug jau virš že
mės pakyla – aukštai padangėse esančios žmogaus
plaučiams nuodingos medžiagos įkvėpimui nepa
deda). Esu meniška dūšia, kuri dabar jau kartais
ir pati susimąsto, kodėl įstojo į politikos mokslus.
Užtai sužinojau, kaip politikai myli menininkus,
kai jiems kažko reikia. O paskui… Net ir milžiniš
kas Lenino galvas tapęs Władysławas Strzemińskis
(žr. 2016 m. lenkų filmą Povaizdis) lieka neberei
kalingas. Jei režimas represinis – su juo dar ir su
sidorojama. Taigi menininkus aš visada teisinu, o
ant politikų visada burbu. Nes kurti įkvepiančius
mitus, manipuliuoti simboliais yra politikų darbas.
O jei nemyli meno ir menininkas už tai subtiliai
pakerštauja – tai taip jiems ir reikia.
Neseniai supratau esanti pirmosios Nepriklau
somybės kartos atstovė – mano pirmasis Lietuvos
Respublikos Prezidentas buvo gerb. AMB (visad
galvojau, kad Valdas Adamkus, nes pirmojo nebe
prisimenu – tuo metu turėjau rimtesnių reikalų,
pvz., mokiausi atsisėsti). Mūsų karta augo labai
įdomiomis sąlygomis: kai pradėjau mokyklą, mo

kiausi apie tai, kad Abiejų Tautų Respublika buvo
blogiausias Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
sprendimas, o kai baigiau – kad ATR reikia di
džiuotis, nes jei didžiuosimės, tai nebeatrodysim
tokie kaimiečiai. Vaikystėje rinkiminiame lanks
tinuke besišypsantiems Algirdo Paleckio Fronto
nariams pripiešiau ūsus, paauglystėje žiūrėjau YouTube klipą, kaip Algis Ramanauskas su Rimu Ša
pausku erzina į Sniečkaus gimimo metinių minė
jimą subruzdėjusius senuosius marksistus, o tapusi
„jaunąja suaugėle“ (angl. Young adult), dalyvavau
mitinge, kuriame mus, jaunus žmones, vyresnieji
intelektualai per megafoną apšaukė „liberastais“ ir
„komjaunuoliais“. Esu iš kartos, kuri augo kartu
su Lietuva. Aš augau matydama, kaip Lietuva iš
gyvena dėl savo žaizdų ir bando atsikratyti svetimo
primestų stabų.
Sovietinės Žaliojo tilto skulptūros man atrodė
kažkokie baisūs surūdiję metalo gabalai. Sakyčiau,
kad jos man atrodė negražios net ne dėl to, kad
taip sakė vyresnioji karta. Man jos tiesiog kažkuo
labai nepatiko. Kai jas nuėmė, supratau, kad Žalia
sis tiltas yra vienas romantiškiausiai atrodančių til

Pauliaus Zavišos projektas Žaliasis tiltas gali tapti gyvas
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Nuomonė
tų Vilniuje. Jam tiesiog netinka jokios skulptūros –
kitaip jis atrodo „perkrautas“. Keista buvo matyti,
kai pavieniai žmonės internete žūtbūt bandė visus
įtikinti, kad vietoj sovietinių kareivių reikia pa
statyti Lietuvos partizanų skulptūras. Beje, visai
ne dėl to, kad esą taip bus kuriami „nauji stabai“.
Mano manymu, tai buvo alogiškas siūlymas dėl
dviejų priežasčių: a) jei žaizdą prispausi kažkokiu
kitokiu, mažiau žeidžiančiu daiktu, ji vis vien ne
užgis. Tebūnie tiltas tuščias tol, kol žmonės pamirš,
kad ten kažkas buvo. Reikia pasveikti – kitaip pasi
darome irzlūs ir pikti dėl smulkmenų; b) didžiulis
pažeminimas Lietuvos partizanų atminimui – vie
nų politizuotų skulptūrų pakeitimas partizanų
skulptūromis indikuoja, kad ir partizanai laikomi
politiniu įrankiu, taigi – savotiškai prieštarauja
Lietuvos valstybės mito kūrimui. Galbūt žmonės
taip jautriai reaguoja į bet kokią su partizanais susi
jusią informaciją todėl, kad mūsų politikai nemoka
kurti įtikinančių Lietuvos mitų (o ir neišmoksta,
nes galvoja daugiausiai penkios minutės į priekį)?
Kadangi vienintelis mano šeimos vairuotojas,
kaip sako latviai, „išėjo į naujus medžioklės plotus”
(t. y. mirė), prie Žaliojo tilto pasivaidenu retai. Ta
čiau šį tiltą neseniai pamilau iš naujo: kai švenčiau
Baltijos kelią, vienas iš savanorių mane informavo,
kad kartojant Baltijos kelią ant Žaliojo tilto trūks
žmonių. Taigi nuėjau ir pasijaučiau labai smagiai,
kai lietuviai, iš pradžių įtariai apsidairę, galiausiai
susikibo už rankų ir pradėjo šnekučiuotis. Tą kartą
atkreipiau dėmesį, kad Žaliojo tilto kampus prilaikė
vėjarodės. Atsimenu, ant kiekvienos vėjarodės buvo
užrašyta po vieną lietuviui brangų žodį. Vienas iš jų
buvo „laisvė“. Menininko idėja gal ir visai graži, bet
ant Žaliojo tilto aš vis dar nenorėjau nieko matyti.
Neseniai iš Pašvaistės redaktorės sužinojau, kad
ant Žaliojo tilto įrengta dar kitokia instaliacija. Pa
žiūrėjau. Man nelabai gražu, bet vėlgi – menininko
nesiimsiu kritikuoti. Manau, kad neretai, menui
tapus miesto menu, prakalba miestas ir valstybė,
o ne menininkas (reta išimtis Lietuvoje yra legen
dinis Vilniaus vamzdis – tuo atveju menininkas
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sugebėjo priversti žmones pamiršti apie vertybes.
Visi prisiminė, kad kažkas gali būti ir „gražu“ arba
„negražu“. Jis paskatino paprastą galvojimą ir už
tai jam jaučiu dėkingumą). Menininkas tik ban
do politikų mintis išversti į estetikos kalbą. Todėl
paskaičiau, ką skelbia Vilniaus miesto puslapis. Jis
šią instaliaciją apibūdina taip: „Šeima“ kviečia susi
mąstyti – koks yra šeimos santykis su miestu.“
O aš atsidusau. Šiemet lankiausi Rygoje. Ryga
yra šimtmečiu vyresnė už Vilnių. Pradėjau mokytis
estiškai. Talinas dar vyresnis. Vilnius nėra jaunėlis,
bet palyginus su kitomis Europos sostinėmis – dar
visai jaunas. Todėl, kad pagytų nuo skaudžių prisi
minimų, jį, kaip ir kiekvieną jauną, dėl savo pasi
rinkimų sutrikusį studentą reikia palikti ramybėje.
Aš norėčiau, kad Vilnius maištautų – pamirštų apie
visas lenteles, kurios dalį jo gyventojų pykdo. No
riu, kad jis nestatytų paminklų, kurie įamžina, ką
jam teko išgyventi. Tegu lieka Vilniuje bevardžiai
skverai. Tegu Vilnius nusikelia paminklus ir palie
ka tuščias erdves. Kol nesuseno, tegu ieško naujų,
Europai nematytų būdų maištauti. Iš trumpalaikį
efektą turinčių G taško reklamų matyti, kad Vil
nius yra dar visai jaunas miestas ir jį tebekankina
hormonų audros. Jam dar reikia laiko susiprasti,
kaip deramai save pristatyti pasauliui. Jis turi labai
daug, bet dar nemoka kalbėti paprastai ir aiškiai.
Kai viduje siautėja hormonai, išeina leptelti tik tai,
kas įskaudina ir mylintįjį, ir mylimą. Tada pirmu
žingsniu brandos link tampa išmokimas patylėti.
Pabaigdama pasikartosiu dar kartelį – menininkų
nekritikuoju. Brangūs Vilniaus miesto planuotojai –
nekimškite Vilniaus šnervių lentelėmis ir pagaliau
leiskite jo žaizdoms įkvėpti. O kai gims pirmoji karta,
kuri neprisimins, kas tų paminklų vietoje buvo, tada
ir patiems atrodys, kad nieko ant to tilto nebereikia.
Kaip mąstė prancūzų filosofas Jeanas Baudrillard’as –
žmogus, ieškodamas tikrovės, atsiduria tik netikroje
hipertikrovėje. Tikrovė pati savaime egzistuoja, todėl
jos pastebėti nereikia. Tad tegu mūsų istorija pabūna,
kol mūsų jausmai atauš ir būsime pasirengę mokytis
sunkaus pokalbio meno.

Nuomonė

Ignas Zalieckas

Konceptualus prieglobstis
Viena atšilusio spalio diena. Nesvarbu, kuri.
Dangus giedras. Esu pavalgęs. Einu per perėją link
Žaliojo tilto. Rašau, jog esu pavalgęs, ne todėl, kad
pasigirčiau, o tik dėl to, kad konstatuočiau gerą savo
kūno kondiciją. Nesu paveiktas išorės ar vidaus ero
zijos. Mano mintys blaivios, todėl galime pažvelgti į
esmę, apie ką visa tai. Bet, atsiprašau, dar noriu pa
minėti vieną itin svarbų faktą – tądien švietė akinan
ti saulė po keleto dienų netikėtos dangaus melan
cholijos. Tai svarbu, nes, vos išvydęs ant akmeninio
postamento iškeltą permatomą stiklo plokštę, nega
lėjau suvokti, kas tai? Ogi tai buvo prieštaringoji Ža
liojo tilto skulptūra Šeima. Akimirksnį pamaniau,
jog tai H&M reklama. Nejau parduotas ir tiltas?
Čia reklamuoti? Nieko keista, dar prieš keletą metų
buvo reklamuojama darbo liaudis ir šviesusis, auk
sinės rugio varpos, komunizmo rytojus. Jūs patys,
gerai žinote visus šiuos pokyčius, o jei ne, tai dabar
Vilniuje turime keturis akmeninius postamentus –
laisvas meno ekspozicijos vietas.
Skulptūra, kaip jau minėjau, beveik nesiskyrė
nuo reklamos. Tiesa, keletas skirtumų yra. Pirma,
niekas reklamų neperduria metaliniu strypu, kuris
veikiau kabėtų Lofto terasoje (ten jis pasakytų tikrai
daugiau). Ant stiklo plokštės atspausta neryški ne
spalvota nuotrauka, vaizduojanti du/dvi vaikinus/
merginas (tai aptarsiu vėliau). Tokia kukli, brutali,
urbanistinė, MINIMALISTIŠKA IR STERILI?
Šeimos ikona. Ach! Kiekvieno matoma ir su
prantama skirtingai. Ak! Visgi reklamuoja šeimą!
Kaip malonu ir gera, kad toks produktas yra taip
meiliai pateikiamas forma, kurią pavadinčiau taip:
kažkas tarp H&M reklamos ir laidotuvių nuotrau
kos. Gaila, nepateikė naudojimo termino. O kaina?
Gaila. Kokia čia reklama? Turiu verslo pasiūlymą: gal
išmeskim Arvydą Sabonį iš Lidl reklamos ir įklijuo
kime į šią ant postamento iškeltą metaforą. Mes gi

teatro tauta, suprasim. O gal to nereikia? Per bran
giai kainuos. Ši tema ir taip dažnai aptariama, es
kaluojama socialinėje erdvėje tarp influencerių ir vi
suomeninės tiesos mechanizmo kūrėjų. Jiems tokie
kūriniai – saugi sala, atrama. Bus apie ką parašyti,
gi visur pilna homofobų, degradų ir kitų daugiskai
tinių apibūdinimų mūsų pilkajai, postsovietinei vi
suomenei, apie kurią jauni žmonės nieko nepamena.
Tarp jų ir aš. Nėra ko prisiminti. Negyvenom tada.
Taigi, grįžkime prie skulptūros. Geriau pagalvo
jus, ji atidaro vartus į mūsų miestą, konceptualiai iš
rėkdama jau minėtus sociumo dievukų naudojamus
būdvardžius. Laimė, kad įvažiuojant į jį, matomas
tik strypas ir stiklo lakštas, galima pasakyti TIK be
skonybė. O jau pažvelgus į nuotrauką, sunku atskirti
individų lytį. O ne! Gal autorius dar slapta mums
priminė, kad mes belyčiai! Tai būtų įžeidimas, trage
dija! Iš esmės komedija. Galiausiai – tai vienintelis
teigiamas šio darbo niuansas. Tai lyg žiūrėjimas į bal
tą sieną ir bandymas suvokti save. Vienintelė paskata
susimąstyti. Mąstyti – gerai. Bet darkyti miesto vaiz
dą – ne. Tikrai, nesugalvokite palyginti skulptūros
su Eifelio bokšto situacija, tai tikrai netaps Vilniaus
simboliu. Geriau palikti postamentus tuščius, o to
kius eksperimentus kelti bent į muziejus ar galerijas,
o gal į rūsius perdarymui, permąstymui, nes dabar,
tai primena seną nuvalkiotą žodį – pornografija. Apie
ką šis stiklo, metalo, medienos urbanistinio pasaulio
atspindys. Jis visų pirma turėtų būti refleksija, kurioje
susiduria dabartinės pasaulio aktualijos ir mūsų su
vokiamų vertybių briaunos. Kodėl reikia reflektuoti
reklamą? Neverta į tai atsakinėti, nes vos tik briaunos
priartėja, jos dideliu greičiu prasilenkia ir išlekia po
velnių į Nerį, tardamos vienintelį žodį: KONCEP
TUALU. Šeimos konceptas. Rupi jos gyvenimo kon
cepcija. Pakalbėkime apie tai. O gal tiesiog trumpam
užtilkim, nes visgi žodžiai ir vaizdai kainuoja.
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Nuomonė

Dmitrij Kudriavcev

Vilniuje yra tiltas, kuris jungia du laikus – pra
eitį ir ateitį. Jis vadinamas Žaliuoju. Dabar ant
vieno iš jo postamentų stovi meno kūrinys, pava
dintas Šeima.
Galėčiau jį apibūdinti kaip atspindį ne tik
mūsų kasdienės realybės, bet ir kaip nekintančios
vertybės. Visi esame šeima. Šeima, kuri iš praeities
per tiltą eina į ateitį.
Visų sava, visų skirtinga, vienų – vienokia,
kitų – kitokia. Žmogus, gimęs visavertėje šeimoje
su tradicine heteroseksualia orientacija, vertina tik
tokią šeimą. Žmogus, kuris buvo išmestas iš namų,
netekęs tėvų ar kitų šeimos narių, šeima vadina savo
draugus, vietas, kuriose praleido vaikystę ir jaunys
tę. Žmogus, kuris gyvens su netradicinės orienta
cijos žmonėmis, šeima vadins tuos, kuriuos norės
taip vadinti. Jo pasirinkimas bus laisvas, neapribo
tas ir tikras. Juk šeima tai nėra rėmai. Šeima – tai
grupė žmonių, kurie tau rūpi ir kuriuos tu myli.
Netgi daugiau: šeima gali būti ne tik žmonės, bet ir
savas miestas su jo žmonėmis ir mylimomis vietomis.

Audronės Daugnorienės nuotrauka, 2019
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Šeima

Justina Sikorskaitė

Laisvė
Kas aš toks? Žmogus? Žmogus, besielgiantis
lyg elektronas. Autobuse sėdėsiu vienas, kol nebe
liks laisvų vietų ir prie manęs kas nors prisės. Mes
pažeisime vienas kito asmeninę erdvę. Ar galiu tave
paimti už rankos? Atsistoti ant tilto ir kartu nušok
ti. Juoda. Gedulas. Gyvenimo. Bet aš nenoriu, kad
mane rastų supuvusį Neryje. Taip pat nenoriu, kad
vanduo išdarkytų tavo veidą. Noriu, kad tave pri
simintų gražų, o ne kaip skenduolį. Žinau, kad tu
nenori gyventi, tu priešiniesi egzistencializmui. Įkal
bėjai nusiskusti galvą ir kovoti prieš senas taisykles.
O dabar tu nori pabėgti iš to maišto. Nebeatlaikai.
Tačiau tu gali pasidalinti savo kančia su manimi. Tu
atsistoji ant tilto turėklo, pakviesti mane, aš užlipu,
bet aš nenoriu mirti. Tu suimi mano delną. Atsisuki
į mane. Nusišypsai ir... Iškeli mūsų sukibusias ran
kas. „Laisva Lietuva, laisvas ir aš.“

Poezija

Aurelija Tomkevičiūtė
geidulys

Šiaurė

dūzgia transformatorinė.
keliai šlapi, užpelkėjo duobės.
groviai. kaip garsiai daužosi plaučiai
į šonkaulius
kvėpuoju aš žinau kad kvėpuoju savim.
oras triukšmauja ir aš nebegirdžiu
nei transformatorinės nei plaučių

iš tiesų tai visas šis išsekimas
visai nėra gruodžio skiriamasis bruožas
aš atsimenu, kaip trejus metus iš eilės
gruodį vis
netekdavau jėgų
tu esi mano ketvirtasis toks gruodis
ir mano septynioliktasis išsekimas

tuščias erdves krūtinėje
išdeginau gurkšniais garsų;
jie ten grojo simfonijas.

manau, esu apdovanota gebėjimu ypač gerai
suvokti
priežastis ir pretekstus
ir nieko su tuo suvokimu nedaryti
aš labai nuosekli, gal pastebėjote
grindlentės, neišnešioti padarai, pasiteisinimai
nepažinojimu,
ledynai ir šiaurės elniai,
daug išsekimo ir gruodžio, bet mažai sniego

liežuvis užpelkėjęs, bet man jo ir nereikia
nes kvėpavimu ryju
pušų spyglius ir nematau vargo
nematau jokio valgio
prisispaudus prie kelkraščio
gaudau triukšmą ir tada išsiplaunu
iš žemės
smėlis trinasi
dirbtinė oda trinasi į tikrą mano
šlaunų odą; pakvimpu ananasais
pragystu įsitempusiais raumenimis
žemės kauburiais slėnyje.
ant šlaito pernykštis skuduras
permerktas šlapia žole. sklaidausi.

tai juk aš, tai juk aš esu gruodis
gimusi šiaurėje ir šalčio mylėta
ten, kur nieko nebuvo
jūs tiek daug man atiduodate
jūsų tiek daug
aš pasitraukiu į savo šiaures ir ledynus
ir vis tiek lieku laidais pririšta
nes juk iš tiesų tai visas šis išsekimas
visai nėra gruodžio skiriamasis bruožas

trinties su žeme neužtenka
tai juk aš, tai juk aš
šiaurėje gimusi, neišnešiota iki galo,
neišmylėta ir nuolat viena

VU skandinavistikos studentė, I kursas
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Poezija
kaip aš noriu, kad mane mylėtumėte
mylėtumėte, o ne mylėtumėte
juk tai aš esu gruodis
juk tai aš esu išsekimo pribaigtas gruodis
esu žiema
viena gimusi, viena užauginta
viena klykianti iš vidaus
iš savo ledyno dugno
užsiauginusi šiaurės elnio ragus
viena klykianti iš savo ledyno vidaus
po kailiu, iš grindlenčių tarpų,
per laidus, per laidus, per savo
išsekimą aš neįsibraunu
niekad neprasibraunu į jūsų smegenis
keturi mano gruodžiai
keturi mano išsekimai ir septyniolika
neišmylėtos vienatvės, nesugebėjau pamilti
tos vienatvės
ji – vienintelė mano motina
kiek mažai motinų mano šiaurėje
kiek mažai brolių ir seserų
šiaurėje
jie iš ten bėga ir nebesugrįžta
aš iš ten bėgu ir neištveriu nesugrįžusi
kiek ten, mano ledynuose, jūsų daug
kiek ten jūsų daug ir jūs tokie gyvi
tokie gyvi taip švytite, kaip atėję iš vasaros

juk tai aš esu išsekimas
dvidešimt pirmasis mano ledyno
amžius ir ketvirtieji mano šiaurės
mėnesiai be sniego. čia niekad
nesninga.

ievai
delnas kuriame mano stuburas
taip nuostabiai priglunda
ar galima susilieti galutinai
kai ir pusiau susiliejus neatskiri
kur tavo ranka
kur jos ranka
ar dar moki kvėpuot ar jau ne
ar tai tavo viduriai sako palauk širdie
mes nespėjam paskui tave
mes nespėjam
šalin visas duris
kokias duris velniai rautų
argi gali taip būti kad palikom vienas
neišgriautas
ir pro tas neišgriautas įžengus
švytėjau ir jų akys sakė mes žinome
jo akys sakė žinau aš žinau

***
ją sapnavau

kiek mažai mano šiaurėje vasaros
kiek mažai mano ledyne gyvumo
per amžius nesugebėjau ištirpti
nusimesti šiaurės elnio ragus
ir užsiauginti gėles ant galvos
o dabar jau tikrai, jau tikrai
nebemoku.
nemylėjau vienatvės, aš niekada jos nemylėjau
juk tai aš esu gruodis
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ją baltaplaukę
ją ten, kur kartu niekad nebuvome
po kojomis buvo vanduo
į jos krūtinę įrėmus kaktą
klykavau kaip žuvėdra
man taip skaudėjo jausti
man taip skaudėjo ilgėtis
ir dabar tebeskauda

Poezija
***

***

plytelei skilus, skilo ir mano antakis.
srovenau plona linija ir tyškau
į skardinę vonia, kurios emalis
jau kadais atsilaupęs ir subraižytas,
ir vanduo, kiek prisimenu, visad
tekėdavo rusvas, nežinau, ar kada buvau švari.

tuščia
gatvėse. tuščia plaučiuose.
vasarėju

mėlynes slėpdavau krepšeliuose
su iš miško parsineštu trikotažu,
kad neklausinėtų, negailėtų ir nesijaudintų.

per vasarą išgijau
per rudenį išgijau
per žiemą išgijau
pavasarį aš negyju

gulėdama netolies skilusios plytelės,
klane rusvo vandens, aš pamažu skydau
ir pati vandeniu ištekėjau, šleikščiai
rausvu nuo srovelės praskilusio antakio.
raudojau, kaip dabar nepasikelsiu ir kaip
jie pamatys visas mėlynes, kaip klaus
kiekgi aš valgiau, ar tai mano galva tuščia;
kaip kokosas, prakeiktas kokosas suskilai
ar aš visai, lyg iš miško pargrįžus, šitiek mėlynių.
na ko gi tu raudi, šakalėliais virtusi mano,
atsilaupiusi, nutrinta ir švari kaip žemė,
ko tu raudi, ko nekalbi? tai kad jūs ne mano
vaikai, tik nutekėsiu kaip tas rusvas vanduo
gyvenu, kad tik būčiau, ar būti man, kad
gyvenčiau? savo urve aš laiminga, purvas
ir šakalėliai vieni kitiems netrukdo, bet ak,
tu gyvenk, kad gyventum, na ko gi tu raudi?
šitaip troškusi patirti gyvenimą,
nubrozdintais viduriais, iškarpytais plaukais
bedantė slysčioji tu, nesuvokei, kad pasikeltum
dar kartą, žiūrėk jau ir nebepasikeli.
iš krašto išėjusi suskilai savo antakiu kaip
ta plytelė, argi taip lemta, argi lemta raudoti?

krypstu į šalikeles pilnas nerimo
į pievas pilnas vienišumo

nagais per odą, styga per odą
į tuščius plaučius – orą
į šalikeles
vasarėju

***
tuščioje prieplaukoje ją radau
baltaplaukę
ją ištuštėjusią į save susigūžusią
pirštai bėgo ir slėpėsi po jos megztiniu
jis buvo dryžuotas
aš jo neprisimenu
gal mes verkėme
gal mes klausėme
(iš kur tu atėjai
ar tu į mane atėjai)
aš juk ja daugiau nekvėpuosiu

***
vanduo savo gyvastį reiškė
seniai nuskendusieji
iškilo paviršiun
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Teatras

Jaunojo teatro vitrina
Jaunimo teatre

Atsinaujinusiam Jaunimo teatrui aktualus
tarpsritinis ir tarptautinis bendradarbiavimas,
naujų talentų paieška bei sklaida, dialogo su žiū
rovu paieška. Siekdamas šių tikslų, teatras pradeda
jaunųjų menininkų programą Black Box (Juodoji
dėžė). Black Box suprantama kaip pirminė klasi
kinė teatro matrica su aiškiomis ribomis ir taisyk
lėmis, galinti tapti erdve įvairiems scenos meno
veiksmams – spektakliams, interaktyviems projek
tams, instaliacijoms, performansams.
2019 metų lapkričio 5–9 dienomis Jaunimo
teatras surengė jaunųjų režisierių spektaklių bei
skaitymų/eskizų vitriną. Joje buvo pristatyti ke
turių naujų rengiamų darbų skaitymai: teatro
rezidentų Eglės Švedkauskaitės Žmogus iš žuvies
ir Ievos Kaniušaitės Mama skaitymai pagal rusų
dramaturgės Asios Vološinos pjeses, Adomo Juš
kos Miego brolis pagal Roberto Schneiderio knygą
bei garso menininko Arturo Bumšteino eksperi
mentinis audiopasirodymas Kalkwerkas. Skaitymo

Iliustracijos autorė –
Medilė Šiaulytytė
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grupė pagal Thomo Bernhardo Kalkwerką. Taip
pat buvo parodyti režisierės Kamilės Gudmo
naitės dokumentinis garso spektaklis Sapnavau
sapnavau ir Adomo Juškos naujausias darbas
Fikcijos.
Vitriną pradėjo rusų dramaturgei Asiai Vo
lošinai skirtas vakaras. Asia yra viena jauniausios
Rusijos dramaturgų kartos lyderių. 2018 m. iš
leistas jos pjesių rinkinys Miršta choras. Keturios
pjesės apie Rusiją tapo ryškiu pastarųjų metų
dramaturgijos įvykiu. Į rinkinį įtrauktos pirmą
kartą Lietuvoje pristatomos pjesės Mama (...) ir
Žmogus iš žuvies (2016). 2018 m. Maskvos dailės
teatre (MCHAT) pagal Žmogų iš žuvies pastaty
tas žinomo rusų režisieriaus Jurijaus Butusovo
spektaklis rusų kritikų pavadintas viena karščiau
sių teatrinio sezono premjerų. Pastaruoju metu
A.Vološina kaip dramaturgė bendradarbiauja su
didelį tarptautinį rezonansą sukėlusiu režisieriaus
Iljos Chržanovskio megaprojektu DAU Londone.

Teatras
Vienos pirmųjų A.Vološinos pjesių Mama
vienintelei veikėjai kiekvienas gimtadienis suke
lia skausmą ir įsiūtį. Kai merginai buvo vos kele
ri metai, nuo vėžio mirė jos motina, palikdama
keletą laiškų, kuriuos dukra turės perskaityti per
ateinančius savo gimtadienius. Juose – linkėjimai
gimtadienio proga ir mamos vizijos, koks turėtų
būti tolesnis dukters gyvenimas. Tačiau tai, apie ką
motina svajojo ir tikėjosi, gerokai skiriasi nuo rea
lybės... Mama – viena populiariausių dramaturgės
pjesių. Ji ne kartą statyta Rusijos, taip pat Rygos ir
Talino teatruose. Jaunimo teatre šios pjesės skai
tymą kartu su aktore Gabriele Ladygaite rengianti
šįmet režisūros studijas (kurso vadovas Eimuntas
Nekrošius) baigusi I. Kaniušaitė sako: „Pagrindi
nis žodis, nuo kurio atsispiriu galvodama apie šią
medžiagą, yra pokytis. Manau, kad pjesė yra apie
jausmus, kurie slepiasi už sakomų žodžių ir už to,
kas lieka nepasakyta. Jei tik pavyktų bent šiek tiek
atskleisti tą vidinę imperiją, kurioje tvyro chaosas,
joje gerai pasimurkdyti ir galų gale išnirti iš jos ne
pritrūkus oro – tai būtų mano siekiamybė dirbant
su šia medžiaga.“
Pjesę Žmogus iš žuvies pristatė Jono Vaitkaus
auklėtinė režisierė Eglė Švedkauskaitė kartu su ak
toriais Viktorija Kuodyte, Asta Zacharovaite, Ieva
Kaniušaite, Simonu Storpirščiu, Aleksu Kazana
vičium ir Matu Dirginčium. Pasak E. Švedkaus
kaitės: „Žmogus iš žuvies yra lingvistinis labirintas,
naktį išsiveržiančių išpažinčių tinklas, iškalbamas
moterų lūpomis ir išgirstamas vyrų ausimis. Prista
tyti Asios Vološinos pjesę man reiškia pakviesti žiū
rovą į išsitempusį laiką, kurio rėmuose skleidžiasi
nerimas. Dėl savęs, dėl savo kūno, dėl savo vaiko,
dėl šalies ir ateities. Tai proga įsigilinti į laisvės są
voką – kas tai yra nedemokratinėje aplinkoje? Ne
valdomos agresijos, kurią propaguoja šiandieninė
Rusija, akivaizdoje įžūlu taip klausti, bet Žmogus iš
žuvies leidžia pasvarstyti: kokia prasmė eiti į aikš
tes, kai eilinio piketo scenarijų žinai atmintinai?
Jeigu nuojauta vis garsiau kužda, kad turi reikalą

su mirusia šalimi, kurios kūnas atšalo dar iki tau
gimstant?“
Garso menininkas Arturas Bumšteinas pri
statė pagal Thomo Bernhardo novelę Kalkwerkas
parengtą skaitymą Kalkwerkas. Skaitymo grupė,
kuriame dalyvavo Jonė Dambrauskaitė, Emilija
Jaujininkaitė, Sergejus Ivanovas ir Mantas Zem
leckas. Skaitymo koncepciją A. Bumšteinas api
būdina šitaip: „Scenoje keturi aktoriai-muzikantai
klausosi savo pačių įrašytų balsų, skaitančių Tho
mo Bernhardo knygos Kalkwerkas fragmentus. Iš
nuogirdų sukonstruotame tekste pasakojama apie
niekaip nepradedamą rašyti knygą – traktatą apie
klausą, o aktoriai-muzikantai, įdėmiai besiklau
sydami pačių savęs, tuo pat metu bando sukurti
dainą. Gyvai scenoje kuriama daina, meditatyvios,
beveik ritualinės skaitymo intonacijos, radijo lai
dos vedėjui paklusnūs balsai, nesibaigianti, nors ir
niekad neprasidedanti istorija...“
Naujų darbų pristatymo ciklą užbaigė Jaunimo
teatre pradėjusio dirbti dar vieno E. Nekrošiaus
auklėtinio režisieriaus Adomo Juškos režisuo
tas austrų rašytojo Roberto Schneiderio romano
Miego brolis sceninės adaptacijos skaitymas. Pasak
režisieriaus: „Spektaklis bus apie ypač jautrų žmo
gų – Johanesą Eliją Adlerį, apie jo santykį su meile,
muzika ir mirtimi. Apie žmogų, kuris gyvena, jau
čia ir galiausiai miršta be jokių kompromisų. Apie
žmogų, kuris muziką geba priimti betarpiškai, kaip
ir jį supantį pasaulį, kurį suvokia ir girdi kaip mu
ziką. Kartu su aktoriais stengiamės, kad pati būsi
mo spektaklio prigimtis būtų iš tiesų muzikinė.“
Miego brolyje dalyvauja aktoriai Andrius Bialobžes
kis, Džiugas Grinys, Aleksas Kazanavičius, Digna
Kulionytė, Aušra Pukelytė, Aurelijus Pocius.
Vitrinos žiūrovai ir svečiai taip pat turėjo gali
mybę pamatyti kitus Jaunimo teatro spektaklius:
Vienos miško pasakos (rež. Yana Ross), Balkonas
(rež. Eric Lacascade), Apie Baimes (rež. Olga La
pina).
Jaunimo teatro info.
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Domantas Milius

Linkime jums linksmos
ir šventos įkaitų krizės!
Ach... tos senos geros neskaitmeninių filmų
dienos... Filmas Die Hard (keistai į lietuvių kalbą
išversta Kietas riešutėlis) buvo išleistas 1988 me
tais, prieš dar niekam nežinomą skaitmeninę fil
mų revoliuciją, kurią netrukus išvysime George’o
Lucas’o Žvaigždžių karuose: epizodas I – Pavojaus
šešėlis. Tai reiškia, kad visi filme matomi efektai –
sprogimai, kovos ir ugnis – yra tikri. Kietas riešutėlis buvo nufilmuotas senuoju geruoju panavizijos
būdu1.
Filmo veiksmas vyksta naujame, ką tik atida
rytame Fox Plaza, kuris stūkso amžiaus mieste Los
Andžele. Kaip matome filme, didžiuma veiksmo
vyksta viršutiniuose viešbučio aukštuose, o tai Fox
kino studijai buvo tikras teisinis košmaras gau
nant leidimus visoms tikrų filmo veiksmo efektų
išmonėms.
Kuriant įtikinamą Los Andželo miesto foną,
produkcijos dizaineriai sukūrė daugiau nei 115
metrų ilgio juostą, kuria apvyniojo viršutinių
aukštų langus, taip imituodami šviesų bei apšvie
timo efektus, sukurdami dienos ar nakties įspūdį.
Taigi, filmuojant filmą ne kino studijoje, o realio
je erdvėje, produkcijos dizaineriai iš savo ranko
vių lyg magai turėjo traukti ne vieną triuką, įskai
tant žalią ekraną, kadrų montažą. Juk iš tikrųjų
filmo antagonisto, suvaidinto Alano Rickmano,
niekas neišmetė iš 35-o viešbučio aukšto.Visi
filmo efektai buvo tikri: pasibaigus filmavimo
darbams, buvęs prezidentas Ronaldas Reaganas2
apsistojo 34-ame Fox Plaza apartamentų aukšte.
Per patalpų patikrą prezidentinės apsaugos vado
vas sienose išvydo nuo filmavimo likusias kulkų
žymes...
38

Vasaros blockbusteryje tikrai niekas nesitikėtų
išgirsti Beethoveno muzikos. Bet štai kokteilių va
karėlyje, Hansui ir jo pakalikams veržiantis iš lifto
sugadinti besilinksminantiems nuotaikos, mato
me, kaip styginių kvartetas atlieka Odę džiaugsmui
(ironiška palyginti su kritiniu scenos momentu) iš
9-osios kompozitoriaus simfonijos.
Kai teroristas Hansas Gruberis, išlipęs iš Pacific Courier sunkvežimio, įžengia į Nakatomi Plaza
(taip filme pavadintas tikrasis Fox Plaza, priklau
santis kino studijai, kuri ir kūrė filmą), muziki
niame fone girdime grėsmingą styginių atliekamą
melodiją. Kai teroristai pradeda savo puikiai koor
dinuotą Nakatomi Plaza užėmimą, grėsminga mu
zika persilydo į nuotaikingas melodijas iš Winter
Wonderland. Čia tuoj pat prisijungia ir melodija iš
Singin’ in the rain3, kurią linksmai švilpauja blo
giukas kompiuterastas Teo perimdamas techninį
pastato kontrolės pultą. Į visą šią linksmų melodijų
visumą įsilieja pagrindinė Odės džiaugsmui tema
tarsi sustiprindama jaunatvišką teroristų vėjavai
kiškumą okupuojant viešbutį.
Michaelis Kamenas, žinomas dėl savo veiks
mo filmų muzikos (Die Hard-Kieto riešutėlio ir
Lethal Weapon-Mirtino ginklo franšizių), paprašy
tas filmo režisieriaus Johno McTiernano, dažnai
naudojo populiariosios muzikos melodijas, jas su
megzdamas su autorine savo ar rimtųjų muzikos
autorių muzika. Režisierius manė, kad teroristi
nio siužeto blockbusteris su gerai žinoma klasikine
muzika atrodys kur kas nuotaikingesnis ir paki
lesnės nuotaikos.
Klasikinė muzika naudota ir išryškinant siuže
tinę filmo įvykių dramaturgiją: kai Hansas ir Teo,
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Filmo Kietas riešutėlis kadras

išlipę iš mašinų, meta pirmą žvilgsnį į dangoraižį,
girdime lėtą ir grėsmingą pagrindinę Odės džiaugsmui temą, bet jiems įžengus į pastatą, iš karto pa
sigirsta originali – triumfuojanti, greita ir džiaugs
minga – pagrindinė 9-osios simfonijos ketvirtosios
dalies tema.
Radijas, kaip muzikos šaltinis diagetinėje
(filmo pasaulio) aplinkoje, vaidina labai svarbų
vaidmenį: ryškiausias to pavyzdys – visos dainos
girdimos iš Ardžilo limuzino radijo, kurių kontras
tavimas su filmo siužetu sukuria komiškumo ele
mentą. Pradžioje, kai juodaodis limuzino vairuo
tojas Ardžilas paleidžia ne tokią melodingą reperio
Run-D.M.C. dainą Christmas in Hollis, Makleinas
(filmo protagonistas – baltasis, airių kilmės faras,
įkūnytas Bruce’o Williso) sarkastiškai paklausia:
„Negi neturi jokios kalėdinės muzikos?“, į tai
Ardžilas linksmai replikuoja: „Tai ir yra kalėdinė
muzika!“ Dar komiškesnis nei muzika, sklindanti
iš limuzino radijo, yra Ardžilo sėdėjimas limuzine
laukiant sugrįžtančio Makleino. Praleidęs limuzine
daugiau nei pusę filmo, linksmasis vairuotojas, ant
užpakalinės sėdynės apsikabinęs pliušinį meškiną,
įsijautęs traukia Stevie’o Wonderio Skeletons melo
diją. Netgi tuomet nepertraukiamai niūniuojamą,
kai Alas Pauelas (budintis rajono policininkas)
antrame plane lekia viršydamas greitį ir sulaukia
šūvių salvės į savo policijos automobilio šoną iš su
pykusių teroristų automatų. Viskas atrodo kur kas

šmaikščiau, matant, kaip, prieš prasidedant filmo
veiksmui, Makleinas, stebėdamas ratu aplink pas
tatą patruliuojantį rajono policininką Alą Pauelą,
lyg teoriškai paklausia Ardžilo: „Kas vairuoja šitą
mašiną, Stevie’s Wonderis?“ Juodojo humoro pa
vyzdys, žinant, kad garsusis dainininkas yra aklas.
Pirmą kartą žiūrint filmą, kyla klausimas: „Ar
jie išvis suvokia, kad tai yra Kalėdų metas?“ Vis
dėlto tai liepos mėnesio „Kalėdos“ ir Kieto riešutėlio
kūrėjai neleidžia žiūrovams to pamiršti. Nuo ka
lėdinių rogių varpelių dzingsėjimo, paaštrinančio
filmo garso takelį, ir Džono Makleino niūniuoja
mos Jingle Bells melodijos jam žengiant į Nakatomi
Plaza iki policininko Alo Pauelo dainuojamo Let
it Snow tuo momentu pilna sauja ryjant Twinkies,
Kalėdų meto etaloninės melodijų nuotrupos išsi
barsčiusios per visą filmo garso takelį.
Tačiau ryškiausias kalėdinės muzikos melodijas
Kietas riešutėlis pasilieka finalui: kai Holė ir Džonas
laimingoje filmo pabaigoje išsitiesia ant užpakali
nės Ardžilo limuzino sėdynės neskubiai riedėdami
į Kūčių nakties gilumą, girdime Vaughno Monroe
Let it Snow versiją. Bet problema ta, kad Los An
džele niekada nesninga... Tad sniegas – tai baltas su
smulkintas popierius, pabertas iš specialaus viršuti
niuose Nakatomi Plaza aukštuose esančio aparato.
Beje, kai policininkas Alas Pauelas nukauna
teroristų vadą Karlą Gruberį, muzika, įprasminan
ti sceną, yra nepanaudotas muzikinis filmo Aliens
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(antrasis frančizės apie ateivius filmas, kurį režisavo
garsusis Avataro autorius Jamesas Cameronas) gar
so takelio motyvas.
Tad jei kiltų klausimas, kas sieja XX amžiaus
devinto dešimtmečio vokiečių teroristus, užėmu
sius japonų magnato viešbutį, stūksantį Los An
džele, ir tolimos ateities kosminės korporacijos,
išgaunančios naudingąsias iškasenas iš įvairių pla
netų, darbuotojų mirtis nuo nežemiškos gyvybės
formos, kuri buvo sukurta (kaip sužinosime iš
vėlesnių franšizės filmų) dar aukštesnių gyvybės
formų, kaip įrankis išnaikinti menkesnes gyvybės
formas (įskaitant ir žmones), atsakymas – muzika.
Arba tiksliau – vienas ir tas pats kompozitorius.
Atrodytų keista, kad vasaros blockbusterio
veiksmas vyksta šventiniu Kalėdų laikotarpiu, ta
čiau būtent šis veiksnys yra esminis, kodėl filmo
gerbėjai taip mėgsta šį ir naujesnį franšizės filmą
(kuriame veiksmas vyksta jau ne dangoraižyje, o
tarptautiniame oro uoste, su teroristais ne iš Vokie
tijos, bet iš Centrinės Amerikos valstybės). Filmui
skaičiuojat trisdešimt pirmuosius gyvavimo metus,
aišku viena – filmas visada bus žiūrimas šventiniu
žiemos sezono laikotarpiu ir visada bus laikomas
vienu geriausių kalėdinių filmų.
Kietas riešutėlis savo istorijos pateikimo forma,
kaskadiniais triukais, scenarijumi tapo lūžio tašku
veiksmo filmų žanre, kuris padarė įtaką daugumai
po jo kurtų filmų. Tai vienas iš tų nedaugelio fil
mų, kuris, žvelgiant iš akademinės analizės pozici
jos, sugeba balansuoti tarp masių linksminimo ir
filmo meninio vertingumo.
Šiais laikais, kai dauguma amerikietiškų filmų
yra persmelkti politinio korektiškumo ir išsikvėpę
idėjų, belieka atsigręžti į senąją gerąją klasiką, kai
į vieną puodą sumetus piktą airį policininką, kerš
tingus vokiečių teroristus, Šventų Kalėdų išvakares
ir keletą necenzūrinių, bet ikoniškų frazių, ištartų
Bruce’o Williso grumiantis su teroristais (kurių
negalima čia cituoti...) – atsiranda originalus ir
nenuobodus filmas, kurį dešimtmečiais žiūri visas
pasaulis.
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Tad jei norite pasirodyti ką nors išmanantys
apie veiksmo filmus, blockbusterius, tikrus specia
liuosius efektus, Kietą riešutėlį turite mokėti atmin
tinai nuo pradžios iki pabaigos ir atvirkščiai.
1

2

3

Amerikiečių kompanija, gaminanti kino kameras ir objek
tyvus, seniau gaminusi anamorfinius projekcinius kino
objektyvus plačiaekranių filmų suklestėjimo laikotarpiu
1950-aisiais. 1972 metais Panavision pristatė revoliucinį
kino filmų kūrimo aparatą – 35 mm kino kamerą Panaflex,
kuri dedama ant stovo ar peties.
40-asis JAV prezidentas bei kino aktorius, nusifilmavęs
daugiau kaip penkiasdešimtyje kino filmų. 1947 metais iš
rinktas Kino aktorių gildijos prezidentu (penktus metus iš
eilės. Šeštąjį kartą juo tapo 1959 metais). Tais pačiais metais
aktorius-prezidentas davė parodymus JAV senato antiame
rikietiškos veiklos komisijai apie komunistų įtaką JAV kino
industrijai. Reaganas buvo įsitikinęs, kad komunistai sten
giasi daryti įtaką amerikiečių kino pramonei. Vėliau komu
nistai atsiėmė, kai Reiganas antrosios kadencijos pabaigoje
ryškiai prisidėjo prie Sovietų Sąjungos žlugimo.
Pagrindinė daina iš 1952 metų to paties pavadinimo filmomiuziklo su Gene’u Kelly ir Debbie Reynolds.

Dailė

Austėja Mikuckytė-Mateikienė

Vizualinis detektyvas:
„Saulė, smėlis ir trys poros batų“
„Saulė, smėlis ir trys poros batų“ – tai trijų menininkių: Justės Kamarauskaitės, Indrės Aleksiejūnienės ir Urtės Bimbaitės, kuriančių stiklo, keramikos ir
grafikos sferose, projektas, apjungiantis tris vietas, tris
bendruomenes, tris erdves.
Trys – stebuklinių pasakų skaičius. Trys – patar
lių ir priežodžių ingredientas (trečias kartas, sako,
nemeluoja). Trys sociologijoje – tai jau grupė žmo
nių, bendruomenė. Trys religijoje – vilties skaičius
(trečią dieną kėlėsi iš numirusių). Ir neatsitiktinai
taip blaškausi po kontekstus. Šioje parodoje viskas
susiję. Tik reikia sudėti taškus ant i ir abstraktaus
detektyvo abstraktus išrišimas nušvis, išnirs atsaky
mo kontūrai – kaip smėlyje palikti pėdsakai.
Menininkių kūrinių kelionė prasidėjo dar
ankstyvą pavasarį ir pirmoji paroda įvyko Vilniuje,
Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) vienuoly
ne, antroji, papildyta naujais kūriniais – Anykščių
Menų Inkubatoriuje, trečioji, paskutinė stotelė –
Ramybės galerijoje, Palangoje. Rebusą pradėjau
spręsti nuo vidurio – lankiausi antrojoje parodoje.
Iškart ėmiau ieškoti bendrojo vardiklio, naratyvo,
istorijos tipo. Pradėjo kilti „siluetas“ (ir vėl aidai
kontekstų – Čiurlionio mylimosios „pravardė“).
Justės Kamarauskaitės siluetas. Justė
žmogaus apskritai nevaizduoja, bet jo čia ką tik
būta, dar mėtosi jo daiktai, dar neišsisklaidė jo
nuotaika, dar nepamesta jo pradėta mintis. Kelio
nę pradėti kviečia menininkės vinilinės plokštelės
iš stiklo – keliausime su muzika. Siauras kelias, o
gal įtrūkimas uoloje, prasiveriantis į bedugnę? Stik
lo paviršius kaip drėgnas ar įkaitęs asfaltas – raibu
liuoja. Uždėję antrą vinilinę plokštelę, aiškiai užkė

lėme akis į rugpjūčio dangų. Ir ten kelias. Paukščių
takas? O gal tai tik svirpliai žolėje, savo švytėjimu
priverčiantys painioti dangų su žeme.
Iškyla reljefas, medūza – ne, korys. Ir apie ką
mes čia? Apie bendruomenes. Bendruomenėse dėl
bendruomenių ar antibendruomeninių paskatų
vyksta nusikaltimai. Bet detektyvai nebūtinai turi
būti apie nusikaltimus? Vinilas subraižytas, nebe
gros. Užstrigusi nedarnios bičiulystės plokštelė.
Trys poros batų. Ir čia graži autorės impresija apie
svetimų batų matavimąsi: „...užsidedu svetimus
batus ir neriu į kurmiarausį kaip Alisa į triušio lan
dą stebuklų šalyje... netikra tampa tikra. Ir laikas

Justina Kamarauskaitė. Kelionė IV, 2019; stiklas, veidrodis,
oksidai, stiklo dažai, glazūros; goodlife photography nuotrauka

41

Dailė

Justina Kamarauskaitė. Kelionė I (kairėje) ir Kelionė III (deši
nėje); 2019 m; stiklas, oksidai, stiklo dažai, glazūros, sidabras.
Ø – 30 cm. goodlife photography nuotrauka

išsitęęęsia kaip iiilgas kurmio koridorius, aklo kur
mio.“ Tačiau ir aklam kurmiui tampa aišku, kad
su kablais toli nenubėgsi, nes melo kojos trumpos
ir netreniruotos ir apskritai „savęs juk neapgausi...
juk man labiau prie širdies basom...“
O elektros stulpas vienišas sau stūkso besi
plaikstančiais laidų plaukais. Mes sujungti ir vie
niši keičiamės energijomis. Plaukai turi atmintį.
Vienas žmogus yra pasakęs, kad kirpti jo plaukų
nevalia – juose slypi jo protas. Tad galgi ir neklydo.
Kokie bejėgiai būtų kriminaliniai tyrėjai, jei neras
tų ant aukos nusikaltėlių plaukų. Taigi plaukai –
žinios, atmintis, tiesa. Kovos su vėjo malūnais. Irgi
pažįstama. Ir tie geriečiai, būna, kovoja su blogio
vėjo malūnais, bet galiausiai laimi. O tai, kas sudu
žę, atgimsta naujam gyvenimui. Levituoja dužimo
momente, vėliau gal aukso klijais bus restauruoti.
Pasikartojantys motyvai, užstrigusi plokštelė, déjà
vu, riktai. Ieškok nevalingos klaidos, kaip sakė,
Freudas, nes čia slypi esmė ir tiesa.
Dužimas = klaida = esmė.
Urtės Bimbaitės siluetas. Urtės žmogus
siluetinis arba numanomas – išryškėjantis dūmuo
se. Urtė yra anatominio piešimo dėstytoja, bet
kurdama šiuos kūrinius ir piešdama sudėtingas
kūno pozicijas kliovėsi vien atmintimi, žiniomis ir
nuojauta. Kaip tikra detektyvė, pasiryžusi sučiup
ti nusikaltėlį. Urbanistinė panorama iš paukščio
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skrydžio, voratinkliu apsitraukęs akmuo, elektros
laidai. Lyg pirmas rebuso fragmentas. Suskilęs
stiklas, uolos – aštrūs kampai ir akvareliškas vilni
jimas. Antras fragmentas. Šukių rėmelis su juose
įstrigusiu besimankštinančiu ar kažko ieškančiu
siluetu. Trečia užuomina. Urtės kūrinių autorinis
rėminimas – dėmesio verta ir neatskiriama kūrinio
dalis.
Ketvirtojoje užuominoje siluetas siekia dan
gaus ir žemės, remiasi į aukštumas ir žemumas,
stiebiasi ir neria bedugnėn. Dvipoliškumą sustip
rina susidvejinantis stiklas, metantis fantazminius
šešėlius. Renesansiški popieriaus krašteliai primena
senas nuotraukas. Iš „nuotraukų“ į mus nežvelgia
belyčiai siluetai – dengiasi akis, suka jas tolyn.
Tamsus dažų šuoras primena įkaltį. Kažkas tikrai
svarbaus, esminio, – raktas. Senovinės nuotraukos
Bartheso punctum. Siluetas bando apvaldyti ener
gijos kamuolį. Pastarieji stikliukai – lyg kybantis
padaras. Ateiviškas, nežemiškas, perregimas. An
trojo stiklo padaro viduriuose – žemės, fraktalai,
„Stranger things“ aidai, daigai. Pastelinis paukštis

Urtė Bimbaitė. Saulė, smėlis ir trys poros batų
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Urtė Bimbaitė. Saulė, smėlis ir trys poros batų

purto koliažo augalą. Po visą stiklą pabyra sėklos
pranešdamos apie naują gyvybę, tamsumų atsitrau
kimą. Kitame portrete šis paukštis miega vandens
peizaže. Minimalus linijų skaičius sukuria grakš
čius siluetus, paukščio kaklas, rodos, lankstosi, pa
klūsta harmonijos taisyklėms.
Technika ir turinys Urtės kūryboje žingsniuoja
koja kojon. Ji mėgsta eksperimentuoti linijomis,
šviesa ir šešėliais, medžiagomis. Itin įdomūs jos da
gerotipiniai – padengti dulksna – kūriniai. Tuomet
linijų ir medžiagų karalystėje atsiranda dar viena
dimensija – tūris. Iš pačių kūrinio gelmių išnyra
blankus siluetas ir nenustoja kaitaliotis – veidas,
kūnas, žmogus, berniukas, mergaitė, senukas, se
nutė, paauglys, paauglė, musė, gėlės žiedai, galiau
siai: viskas viename. Tad kieno tas miniatiūrinis
bato pėdsakas? Lengvos melancholijos, subtilumo,
monochromijos, savitumo. Tai jie pratapnojo per
Urtės kūrinius.
Indrės Aleksiejūnienės siluetas. Jos silu
etas suskilęs į paskiras, daug sykių replikuojamas
kūno dalis. Kaip sakė autorė, „turime subyrėti,
kad galėtume socializuotis“. Iš tiesų, jei būsime sau
pakankamomis visatomis, nebeliks vietos kitam.
Šioje parodoje Indrė eksponuoja fotodekolėmis

perkeistus senus indus. Menininkė yra studijavusi
restauravimo paslaptis – būtent jos autorei padėjo
įsiminti, jog daiktams paliekame pirštų antspau
dus. Visas mūsų gyvenimas – pirštų antspaudų
dėliojimas, nesibaigiantis detektyvas, neišsemiami
įkalčių kūrimo klodai.
Iš kasų nuausta spingsulė, akių bokštas, aki
nantis per skylutes besiveržiančia šviesa, ausylas
arbatinukas su ausies formą atkartojančia ausele,
išalkusių burnų lėkštė, odos alėja, odinis puodelis.
Pastarasis gana fantasmagoriškai ir įtaigiai galėtų
prabilti gyvūnų teisių apsaugos tema. Tačiau In
drės kūrinių idėjos abstrakčios, labiau jausminės,
egzistencinės, giluminės; kita vertus, aprėpiančios
ir aktualius konkretesnius žiūrovo pamąstymus,
asmeninių interpretacijų įvairovę. Tarsi dulkėtu
paviršiumi nuslydę pirštai. Žiūrovas atsiduria palė
pėje, pilnoje sendaikčių, kurie žino, atsimena, pa
sakoja. O mes susikaupę klausomės šių iškalbingų
vaiduoklių.
Dar viena Indrės ekspozicijos dalis nuolat
kinta. Tai – lėkštės su parodų lankytojų ir žiūrė
tojų į šias lėkštes kūno dalimis. Plaukų lėkštė gali
priminti saulę arba tą nemalonų pojūtį, kai randi
plauką savo maiste. Indrės kūryba glaudžiai sie
jasi su abjekto teorija. Nuo kūno atskirtas kūnui,

Indrė Aleksiejūnienė. Be pavadinimo, 2019; ready-made porce
lianiniai indai, fotodekolės, šilkografinės dekolės, viršglazūriniai
dažai, medis
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Mirtis, kaip reiškinys ir neišvengiama baigtis,
šiurpi, bet nešlykšti. Žmogaus fiziologija kupina
netikėtumų. Na, o Indrės kūriniai nė kiek nešlykš
tūs ir net nešiurpūs. Jie kviečia apie mirtį pagalvoti
nebent vieną akimirką, bet apsistoti ties rimtimi ir
sakralumu. Visi kūriniai eksponuojami ant medi
nių postamentų, o šie postamentai ant postamen
tus sukuriančių laiptų. Kam atiduodama pagarba?
Gyvenimui, ne mirčiai.

***

Indrė Aleksiejūnienė. Be pavadinimo, 2019; ready-made porce
lianiniai indai, fotodekolės, šilkografinės dekolės, viršglazūriniai
dažai, medis

kaip visumai, priklausantis elementas akimirksniu
tampa atgrasiu (net balčiausi dantys, net žaviausiai
išpuoselėti plaukai ar nagai...). Kodėl? Manytina,
kad ant žmogaus „nebegyvenantis“ jo kūno ele
mentas žmogui primena mirtį. Tačiau ar mirtis,
tiksliau pati mirties idėja, gali būti šlykšti?

Turime suskilti, kad taptume bendruomene.
Todėl visų trijų autorių idėjiniai ir estetiniai sa
vitumai nuotrupomis buvo pateikiami parodų
lankytojams ir šie buvo pakviečiami kūrybinėse
dirbtuvėse kurti savo laikrodžius. Justės Kamaraus
kaitės simboliai, Urtės Bimbaitės rebusai, Indrės
Aleksiejūnienės transformacijos: nuotaikinga, eks
perimentiška, sakralu. Kuo pavirsta trys siluetai,
sustoję vienas už kito? Koks tas bendrasis vardiklis,
apie ką šis detektyvas? Galbūt ramybei to bendro
vardiklio niekuomet nesurasti. Būti suskilusiam ir
taip būti bendruomenės visumoje.

Kūrybinės dirbtuvės parodos Anykščių Menų Inkubatoriuje atidarymo metu
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MIELI PAŠVAISTĖS SKAITYTOJAI!
Artėja stebuklingas Kalėdų metas, kai galime suregzti norus ir sudėti į Norų krepšelį, kurį Naujojoje
Zelandijoje surado viena keliauninkė. Ten laikas eina pirma mūsų, tad norus Kalėdų Senelis perskai
tys anksčiau.
Mano pirmasis: „Kad visi, atsivertę šį numerį, užsiprenumeruotų Pašvaistę 2020 metams!“
Prenumeratą priima Lietuvos paštas. Kaina – 3 kavos puodeliai Vilniuje. 3 – magiškas skaičius; tam,
kuris suras 3 trejeto paminėjimus žurnale – prenumerata dovanų. Rašykite, nurodydami puslapius, į
mūsų paštą pasvaiste09@gmail.com. Nugalėtoją paskelbsime pirmame kitų metų numeryje.

Caroline Robinson. Basket of Dreams. Miglės Daugnoraitės nuotrauka, 2019

2019 m. projekto
Juvenes dum sumus skiltis Teatras, Kinas, Esė,
Dailė, Impresijos, Istorijos atspindžiai remia
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Tinklalapis – www.pasvaiste.lt
Facebook puslapis – www.facebook.com/pasvaiste

Žurnalas leidžiamas nuo 2009 metų
Vyriausioji redaktorė – Audronė Daugnorienė
Meninis redaktorius – Rokas Gelažius
Redakcijos adresas – p. d. 2867, LT-01008 Vilnius
Tel. 8 600 85107, el. paštas: pasvaiste09@gmail.com
Leidėjas – Naujosios Romuvos fondas
ISSN 2029-1817
Tiražas – 600 egzempliorių
Spausdino UAB Petro ofsetas, Naujoji Riovonių 25C, Vilnius

Viršeliuose – Venezia. Biblioteca San Francesco
della Vigna. Roko Gelažiaus nuotraukos, 2019
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