Šiandien AŠ
Jūratės Stauskaitės
VILNIAUS VAIKŲ IR JAUNIMO DAILĖS MOKYKLA

Mūsų mokyklai ugtelėjus iki 30-mečio, nepastebimai užaugo ir pirmieji mokiniai - kaip
visada - mieliausi, brangiausi, įdomiausi. Ne visi jie tapo dailininkais, - to ir nebuvo
siekta, bet visi tebėra SAVI.
Parodų ciklą, eksponuotą Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerijoje, paskyrėme pirmųjų
laidų absolventams. Išradingi, originalūs jauni, bet jau pastebėti menininkai - kiekvienas
savaip "išrašė" savo pasaulėžiūrą ir kūrybos linijas buvusios jų mokyklos erdvėse,
patvirtindami idėją - jei esu laisvas, tai skraidau, matau ir jaučiu. Ir jiems, ir daugeliui kitų
linkiu nenukrypti nuo savo skrydžių trajektorijos.
Žurnale "Kultūros barai" išspausdinta serija mano pokalbių su pirmaisiais mokiniais. Juo
taip pat rasite šiame leidinyje.

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija - netradicinė kultūros vyksmo erdvė Vilniaus ir visos šalies
kultūrinėje panoramoje. Jos atsiradimas 2004 m. – valstybinės ir privačios iniciatyvos
bendradarbiavimo rezultatas. Joje vykstantys renginiai ir parodos rengiamos vadovaujantis
atsakingu misijos suvokimu bei edukaciniais – kultūros vartotojo auginimo tikslais. Vaikų ir jaunimo
kūrybinė raiška derinama su bendrakultūriniu kontekstu – po vienu stogu suvesdama jauną ir seną,
profesionalą ar tiesiog kūrybingą naujoką.

Galerijos steigėjai – Vilniaus miesto savivaldybė ir Jūratės Stauskaitės Vilniaus vaikų ir jaunimo
dailės mokykla.

ŠIANDIEN AŠ - tai 2020 - 2022 m. vykęs parodų, pokalbių, edukacijų ciklas, skirtas parodyti
brandžius, įdomius menininkus, savo kūrybinį kelią pradėjusius nepriklausomybės pradžioje, 1991
m. įkurtoje Jūratės Stauskaitės dailės studijoje (dabar Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokykla). Tai
atviri, laisvi, drąsiai eksperimentuojantys menininkai.

Parodos
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Parodų kuratorė Jūratė Stauskaitė

Aida Dirsė

yra viena iš pirmųjų, nuosavą prekinį ženklą įkūrusių autorių, šiuo metu labiau žinoma
užsienyje nei gimtinėje. Dirsės darbai yra publikuoti Elle Decoration ir Forecast
žurnaluose, darbų galima įsigyti JAV, Kanadoje ir Italijoje, UK ir Lietuvoje. Šioje parodoje
ji eksponuoja indus, sukurtus kartu su Sauliumi Dirse, pagamintus iš balto molio,
dekoruotus poglazūriniais pigmentais, dengtus bespalve glazūra. Indų ekspozivciją
žaismingai papildo tarptautiniame porceliano simpoziume sukurtos figūros.

Elena Aleksejeva

žinoma ir vertinama kaip autentiškų kūrinių rekonstruktorė, besidarbuojanti kultūros
paveldo srityje. Gavusi ne vieną valstybinę stipendiją, ji aktyviai prisideda prie keramikos
paveldo atkūrimo. Keramikė yra dalyvavusi atkuriant Valdovų rūmų, Biržų pilies koklines
krosnis. Be jos, ir visos Vilniaus puodžių cecho veiklos, nėra įsivaizduojami viduramžių
ar renesanso epochas pristatantys festivaliai. Šioje parodoje Elena eksponuoja savo
kūrybinius darbus. Kadangi keramikė domisi malkinės aukštakrosnės degimais,
pristatoma keletas kūrinių, degtų šiuo būdu, anagamos konstrukcijos krosnyje.

Rokas Dovydėnas

vienas iš nedaugelio, menininkų, įgijusių Meno licenzianto ir Meno daktaro išsilavinimą.
Šiuo metu, dirbdamas VDA dėstytuju, jis tiria kopijavimo ir plagijavimo strategijas bei
praktikas mene ir dizaine. Roko darbai yra konstruojami iš kultūrinės patirties ir
asmeninių prisiminimų. Keramikos instaliacijos turi tamprų ryšį su aplinka, kurioje
eksponuojami darbai, ir žiūrovu, kuris tampa visaverčiu instaliacijos dalyviu. Šioje
parodoje, eksponuojamos vazos iš “Plėviakojis vs Louhan” bei, atiduodant pagarbą
Jūratės Stauskaitės profesijai, tik šiai parodai sukurti grafiniai piešiniai tušu.
Visų trijų autorių kūryba yra be galo savita. Sujungta į vieną parodą, šių vienos kartos
menininkų – pirmųjų Jūratės Stauskaitės dailės mokyklos absolventų, vėliau VDA
alumnų, darbai diskutuoja tarpusavyje žinomos kinų patarlės fone: „Nepieškite ąsočio,
pieškite ąsočio sielą“. Jiems akomponuoja jautri Sauliaus Valiaus instaliacija,
paryškinanti temos subtilumą.

Ar molis turi sielą?

Antanas Zabielavičius
A. Zabielavičius, kaip ir A. Paluckas, po studijų VDA “pradingo” .Statybos, inovacijos,
konferencijos ir kitos veiklos pasiglemžė 13 veržlaus kūrėjo metų, bet padėjo suprasti,
kad gyvenimas duotas tik vienas , o į klausimą “Kas yra kitoje pusėje to, ką matome?”
taip ir liko neatsakyta. Antanas yra apibūdinamas kaip vienas paslaptingiausių
šiuolaikinių lietuvių menininkų. Intensyviausiai kūrė 1995 – 2004 m. Plėtodamas
vadinamojo konceptualizmo tradicijas, buvo tapęs vienu savo karto lyderių. 2004 m.
Antanas pasitraukė iš aktyvaus parodinio gyvenimo, tačiau kūrybos neatsisakė. Tikrovė,
gyvenimiškos situacijos dažnai padiktuodavo ir išgrynindavo kūrybines idėjas, kurios
įgaudavo kalbinį – virtualų arba labiau apčiuopiamą materialų pavidalus. Menininko
kūrybinę veiklą būtų galima vadinti procesu, kuriame kūrybiniai objektai atsiranda iš
aplinkos ir situacijų, metaforiškai papildo ir pratęsia vienas kitą, tarsi komentuodami
paties autoriaus gyvenimą.
Parodoje Antanas Zabielavičius pristato ir ankstyvuosius kūrybinius ieškojimus –
asambliažus, sukurtus dar tuometinėje Jūratės Stauskaitės jaunimo dailės studijoje ir
paskutiniųjų metų instaliatyvių objektų rinkinį.
Užsukus į Vilniaus mokytojų namus, viename iš foje, galima išvysti Antano
Zabielavičiaus freską, nutapytą dar jam besimokant dailės mokykloje.

Retrospektyvi esatis

Algimantas Paluckas
A.Paluckas iš karto po studijų VDA dešimčiai metų išvyko uždarbiauti į Airiją, kur
įsidarbino durininku. Darbo vietos specifika pastūmėjo ką tik “iškeptą” jauną tapytoją
profesionalą susimąstyti, kam tas menas reikalingas ir kas tai iš viso yra. Ilgainiui tokia
gyvensena virto visai priimtinu egzistavimo būdu ir kaip jis pats sako: “Visokių papildomų
menų, kaip tarkim elektroninės muzikos, darymas man padėjo išsilaikyti kūrybiniame
paviršiuje. Neskendau, tačiau ir niekur neišplaukiau…”. Įtakotas nuolat atvykstančių ir
išvykstančių žmonių srauto, menininkas (durininkas) į klausimą “Kas yra tas menas?”,
atsako taip: “Kažkada žmogus turėjo dvi rankas, dvi kojas, burną ir mažas smegenis.
Dabar žmogus turi dvi rankas, dvi kojas, dideles smegenis ir begalinį norą visokiais
būdais daryti meną. Kada nors žmogus turės dvi rankas, dvi kojas, burną, mažas
smegenis ir dirbtinį intelektą… Menas – dirbtinio intelekto estetinės veiklos išraiškos
forma” (A. Palucko citatos).
Parodoje Algimantas Paluckas pristato šiuos ir kitus apmąstymus tapybos bei rašybos
forma. Įsimintini jo eiliuoti tekstai ir mini esė, eksponuoti parodoje.

Retrospektyvi esatis

Malvina Jelinskaitė
Kai ištrauki viešumon savo kūrybinio gyvenimo eigoje susikaupusius meno artefaktus,
mintis ir idėjas bei suneši juos į vieną erdvę, visa praeitis išsiskleidžia dabartyje. Turiu
unikalią galimybę tapti sisteminga stebėtoja pačiai sau, tiksliau savo kūrybiniams
pasireiškimams, kurie formuoja mano siektiną idealią (reprezentacinę) tapatybę.
Parodoje eksponuoju dvidešimties metų kūrybinio laikotarpio kūrinius, sukurtus
įvairiomis aplinkybėmis „kuo tikėta, kas įsivaizduota“. Grupuodama ir derindama juos
konkrečioje erdvėje ,konkrečiame laike turiu galimybę suglausti visą praeitį iki ČIA ir
DABAR momento ir atvirkščiai – išskleisti jį, pastebint tam tikras nematomas savo
kūrybinių pasireiškimų jungtis, kurios galbūt atvers kažkokią paslaptingą tiesą apie meno
kūrinio esmę ir prasmę. Konkrečioje erdvėje stebėdama savo kūrybinius pasireiškimus,
tikiuosi išryškinti nematomą dėmenį, tą vadinamą “tarp eilučių”, kuris mane domina
labiausiai.
Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerijoje ši paroda atsirado neatsitiktinai, nes vaikuose
slypi ta ypatinga sąmonės būsena, kuomet visi įvykiai ir patirtys skleidžiasi dabartyje ir
tarsi savaime, be pastangų. Vaikams būdingas sinkretiškas pasaulio suvokimas, kurio
netenka dažnas suaugęs.
Šioje mokykloje mokiausi, šioje mokykloje dirbau. Šios mokyklos įtakoje tebeturiu
unikalią galimybę susitikinėti su mažais vaikais ir prisiliesti prie jų kūrybinės saviraiškos.
Malvina Jelinskaitė

Būties laboratorija. Malvina

Mantas Maziliauskas
Mantas Maziliauskas – tapytojas, skulptorius, architektas, visuomenės veikėjas. Jo
parodos sukuria netikėtą, įspūdingą erdvės pojūtį. Tai žiūrovo žvilgsnį ir kūną, judėjimą ir
visus kitus pojūčius įtraukiantis nuotykis, kuriame naujai išgyvenama galerijos erdvė.
Architektūros, skulptūros, tapybos sintezė šio menininko kūryboje prabyla tolimais
ritualinių apeigų vaizdais. Autoriui labai svarbi medžio prigimtis, todėl jo instaliacijose
gausu žmogaus ir miško, kūno ir medžio simbolikos.
Paklaustas, kaip jį pristatyti, sako – „aš tautodailininkas ir patikslina, šiuolaikinės tautos
vaizdumo kūrėjas“. Be to, Maziliauskui galima priskirti ir pedagogo, ir poeto bei filosofo
titulus.

Mokykla

Mokykla

Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos suaugusiųjų grupė
"Su dailės mokyklos suaugusiųjų grupe pradėjau dirbti prieš porą metų. Atėjus sutikau
daug talentingų, kruopščių, kūrybingų žmonių. Prieš mane šią grupę tapyti mokė
menininkė Rūta Katiliūtė, tad iš karto pajutau menišką, kurti įpratusių žmonių atmosferą.
Norėdama apjungti savo bei įdomių, tačiau labai skirtingų moterų kūrybą, pasirinkau
gyvybės, gamtos tematiką. Gamta yra sakrali vieta, kurioje daugelis iš mūsų atrandame
ramybę.Kuriant taip pat galime pajausti panašių, meditatyvių jausmų.Gretinu gamtą, jos
gyvybę su kuriamais paveikslais. Juk paveikslas kaip ir gyvybė yra kintantis bei augantis
objektas.Bekuriant keičiasi jo svoris, didėja tapybiniai sluoksniai, kraunasi minčių, idėjų
klodai.
Viskas prasideda nuo porėmio apsitraukimo ar drobės nusipirkimo, idėjos apgalvojimo,
ekspresyvaus mosto ar kruopščiai sugalvoto eskizo. Tai paveikslo gyvenimo
pradžia.Tuomet seka atlikimas - kelių sluoksnių dažų užtepimas, galbūt visko
nuvalymas? Permąstymas? Paveikslo padėjimas į kampą,vėl sugrįžimas prie jo.
Kiekvienam menininkui kūrybos procesas yra savitas ir skirtingas. Net ir pabaigtas tapyti
paveikslas toliau gyvena savo gyvenimą. Galbūt jis suranda naujus namus, kabo ant
sienos, džiugindamas žmones, stebi ir augina savyje papildomą atsiminimų ir prasmių
sluoksnį" - grupės vadovė Goda Lukaitė.

Gyvybė

Eglė Lekevičiūtė

Esu interaktyvių instaliacijų kūrėja. Mano darbai kviečia
žiūrovą ne tik žiūrėti, bet ir dalyvauti procese bei kartu
kurti meno kūrinį – kaskart skirtingą, priklausantį nuo
paties dalyvio indėlio, emocijos ir pajautos.
Mes visi gyvenam tarp sienų. Sienos gali atskirti,
apjungti, gali ištirpti ir vėl atsirasti. Mažesnės ar
didesnės sienos egzistuoja visur. Jos neleidžia išeiti, bet
padeda atsiriboti. Jos trukdo palaikyti ryšį, bet padeda
pailsėti. Kiekviena siena yra ir pradžia, ir pabaiga.
Sako, sienos turi ausis. O burną, nosį, akis, kojas,
rankas, širdį? Gal siena yra žmogus, o žmogus yra
siena?
Tarp keturių sienų praleidžiame nemažą dalį gyvenimo.
Pandemija ypač tą leido pajusti. Tačiau sienos būna tiek
išorinės,
tiek
vidinės.
Asmeninis
uždarumas,
susikaustymas ar priešingai – išlaisvėjimas, asmenybės
atsiskleidimas. Kaip išmokti plėsti savo ribas?
Ši paroda – tai keturios atskiros interaktyvios
instaliacijos (kambariai, erdvės, nišos), tačiau, nors ir
būdamos fiziškai atskirtos, tos erdvės tarpusavyje
persipina, susijungia ir viena kitą papildo, iš jų tarsi
susiformuoja „miestas“/ „korys“.
Čia gali rasti sąsajų su kasdienine veikla, rutina ir kartu
atsitraukti nuo jos – pažvelgti kitu kampu, žaismingiau ir
su humoru. Netikėtumo elementai ir paprastas santykis
su meno kūriniu suaugusiems leidžia pasijusti vaikais, o
vaikams čia ir taip smagu. Taigi žiūrovas, patekęs į šią
erdvę, neišvengiamai tampa kūrinio dalimi."
Eglė Lekevičiūtė

Tarp 4 sienų

Marija Marcelionytė-Paliukė

"Parodos pavadinimas ir koncepcija gimė iš gyvenimo situacijos, kai, apsilankiusi su sūnumi
pas vaiko raidos specialistą (darželiui reikėjo pateikti gydytojo pažymą, nes keturmetis neatitiko
įprastų standartų), aš, vaiko mama, gavau tą pažymą su diagnoze: auga menininkų šeimoje.
Buvo galima labai įvairiai reaguoti. Man – patiko. Darželiui – tiko.
Šeimoje pavartėme tą popierėlį, nusijuokėm, o eksperimento dėlei pasidalinau juo Facebook.
Man buvo įdomi mano soc. burbulo reakcija – juk jame daugiausia menininkai. Vieniems tai
nuskambėjo kaip pažeminimas, įžeidimas, o kitiems – kaip nerealus, puikią ateitį
pranašaujantis teiginys. Treti klausė, kokie įrašai paslėpti? Koks kontekstas? Tuomet
neaiškinau. Mane domino pirminiai impulsai. Dabar galiu pasakyti, kad vienas sakinys prieš šią
diagnozės formuluotę buvo: nežaidžia minkštais žaisliukais. Ir tai buvo tiesa! Jis nežaidė, nes
tėvai savanaudiškai, galima taip teigti, užsiimdami savomis veiklomis, vaiką integravo į savo
kasdienybę. Gal galima buvo laukti, bet kiek? Galima samdyti auklę, bet ar tai išeitis? Galima
buvo nekurti? O jei negali?
Pamenu savo reakciją. Sakiau, kad šį išrašą įrėminsiu ir padovanosiu sūnui, kai jam sukaks 18a. Arba kai baigs Akademiją…(?)* Šis išrašas išties tapo „baltu bilietu“ man. Toks gydytojo,
prasmingos specialybės, užtikrintą ateitį pasirinkusio žmogaus, tvirtinimas tą akimirką atrodė
kaip visos visuomenės(!) oficialus pripažinimas, kad esu menininkė. Jis man tuomet pasirodė
svarbesnis net už studijų baigimo diplomą ar meno organizacijų narystę liudijančius
pažymėjimus – išrašas tarsi patvirtino mano pasirinkto kelio teisingumą.
Šiais metais dailės mokykla mini 30 metų sukaktį. Retrospektyviai pažvelgus (nes visada reikia
laiko tokiems susivokimams), be šios mokyklos, nors jau studijavau VDA, o kartu dar lankiau
šią mokyklą, aš vis tiek būčiau, bet tikrai kitokia aš. Manau, kad nėra kitos, tinkamesnės,
erdvės šiai IŠRAŠO parodai negu Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija. Parodoje dėlioju
vaizdinį pasakojimą, kaip aš suvokiu, ką mano vaikui reiškia augti menininkų šeimoje. Nors
svarbiausia, matyt, kad jis auga…
*Laikydama rankoje išrašą tyliai svarsčiau apie priežastį, pašaukimą, pri(si)pažinimą būti
menininku. Galvojau, kad jei vis tik taip nutiks, kad mūsų vaikas bus menininkas, jis turės
oficialų dokumentą – nekvestionuojamą leidimą juo būti. (šypsausi) Ir svarsčiau, ar kada nors
gydytojas yra suformulavęs išrašą: auga ekonomistų šeimoje arba auga teisininkės, politiko
šeimoje? Galima tęsti…. Ir dar labai gerai pamenu, kaip pusbalsiu tuomet ištariau – kada nors
apie tai padarysiu parodą. Išsprūdo…" Marija Marcelionytė

Išrašas: auga menininkų šeimoje

Išrašas: auga menininkų šeimoje

Anrius Brazys (1973-1996)
"Paroda sumanyta kaip prisiminimas/priminimas apie Andrių Brazį – savaiminį dailininką
ir neordinarią XX a. pabaigos, sutapusios su Lietuvos naujuoju atgimimu, asmenybę. Ji
,,nukrito“ į meninę Lietuvos žemę iš kažkur aukštai kaip kometa – nušvito, paskleidė
šviesą ir dingo. Sunkiai gyveno, sunkiai sirgo, pasirinko sunkiai išeiti. Dabar, kai pasauly
labai neramu ir vyksta didysis perėjimas, Andriaus kūryba ir gyvenimas rezonuoja su šio
laiko gyvenimo dramatizmu, nepibrėžtumu ir egzistenciniais iššūkiais. Kūryba tarsi
subjektyvaus asmenybės vidinio pasaulio pjūvis. Beveik savamokslio kūryboje stebina
vizualinės kalbos įtaiga ir individualumas. Tiksli ir aiški linija piešiniuose, tapyboje –
vidiniai gerieji personažai ir demonai...suskaldytoje paveikslo plokštumoje. Spalvų
deriniai, nepaisant nieko, skamba savarankiškom švariom gaidom...
Pradėjo tapyti ir piešti gal kokių keturiolikos metų, baigė tik aštuonias klases. O
kūryboje, tekstuose susitinkame su apsišvietusiu, gerai literatūrą, dailę, muziką
išmamančiu žmogumi.Turėjo savo kultūros ženklų ir simbolių pasaulį – gotika, apskritai
Viduramžiai, A.Beardsley, O. Waildas... Neįtikėtina branda... Ir trapus bei trumpas
gyvenimas, liudijantis meno amžinumą."
Aldona Dapkutė

Suskaldyto pasaulio teatras

Jūratės Stauskaitės pokalbių ciklas su buvusiais dailės mokyklos mokiniais, publikuotas žurnale
KULTŪROS BARAI 2020 - 2021 m.
PASAULIO NEPAKEISI VIENU MOSTU, STAIGA ATSITINKA TIK AVARIJOS. Su Antanu
Zabielavičiumi
LAISVĖ KURTI NEATSIEJAMA NUO LAISVĖS KLYSTI. Su Roku Dovydėnu
TIKIU, KAD VISKAS BUS GERAI. Su Ūla Tornau
APIE ATEITĮ IR VIDURAMŽIUS. Su Rasa Baranauskiene
AISTRA TOBULAM PAPRASTUMUI. Su Juozu Brundza ir Indriga Didika
MENUI REIKIA LAIKO IR DEIMANTŲ KASYKLOS. Su Marija Marcelionyte – Paliuke
BŪTI VEIKSMAŽODŽIU. Su Malvina Jelinskaite
ESU ŽAIDŽIANTIS ŽMOGUS. Su Laurynu Šeškum

AISTRA TOBULAM PAPRASTUMUI
Su dizaineriais Juozu BRUNDZA ir Ingrida DIDIKA
kalbasi Jūratė STAUSKAITĖ

Jūratė Stauskaitė. Kai noriu pasigirti savo pedagoginiais sugebėjimais, paprastai pasakoju tokią istoriją:
piešėme seną originalią, puikaus meistro išdrožtą medinę „Pietą“. Tai viena esmingiausių pradžios užduočių –
pažinti natūrą, suvokti ją ne tik kaip paprastą objektą,
bet pabandyti perprasti jos esmę, interpretuojant skulptūrėlę iš dalies kaip „asmeninės“ Pietos modelį.
Visi piešia. Juozas stovi kaip įbestas – nė krust. Kodėl
nepieši ? – klausiu. „Kad negaliu... Ji tokia, tokia...tokia
tobula, kad nežinau, kaip prie jos prisiliesti.“
– Apsivilk paltą ir eik namo, – sakau. Pamoka įvyko.
Taigi tylenis Juozas lėtais, atsargiais žingsniais pradėjo eiti savais takais. Dabar esi VDA dizaino katedros
vedėjas, žymus dizaineris. Ar tau pačiam nekeista, kad
pasukai dar ir pedagogine kryptimi?
Juozas Brundza. Po akademijos su kolega dizaineriu Gediminu Stoškumi įkūrėme Dizaino studiją,
pradėjome intensyviai vykdyti įvairius komercinius
projektus. Kai mane pakvietė dėstyti į VDA Dizaino
katedrą, galėjau šiek tiek atitrūkti nuo kasdieninės dizaino darbų rutinos, plėtoti konceptualias idėjas, kad
studentams duočiau tai, ko, mano nuomone, pats negavau savo studijų metais. Dėstymo procese įžvelgiu
daugiau prasmės negu vien daiktų dizaino projektavime.
Dizaino katedra yra viena ryškiausių ir geidžiamiausių VDA. Studentų srautai keičiasi kartu su kartų
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kaita. Kas tau yra studentas ? Mokinys, draugas, atsitiktinis asmuo?.. Ko labiau vengi, ar pernelyg didelio
atlaidumo, ar atvirkščiai – griežtumo?
Dizaino katedros ryškumą ir geidžiamumą, manau, lemia tai, kad ši specialybė glaudžiai susijusi
su kasdienybės kultūra – vartojimu, bendravimu,
darbu, laisvalaikiu ir t. t. Tuo pat metu ji yra galingas verslo ir pramonės įrankis, pasitelkia naujausias
technologijas, darano didelę įtaką šalies įvaizdžiui,
jos raidai. Kol kas šį potencialą ne visiškai išnaudojame, palyginti su kitomis išsivysčiusiomis valstybėmis. Jaučiuosi šiek tiek prisidedantis, kad šis procesas
įsibėgėtų.
Kalbėdamas apie santykį su studentais, Dizaino
katedros neišskirčiau iš bendro VDA konteksto. Akademijai būdinga išskirtinė atmosfera. Čia gerokai daugiau individualaus, tiesioginio bendradarbiavimo su
studentais negu kitose aukštosiose mokyklose. Grupės
mažos, beveik visos studijos grindžiamos praktine-kūrybine veikla ir diskusijomis, orientuotomis atskleisti
kiekvieno studento kūrybiškumą, originalumą. Artimas dėstytojų ir studentų ryšys turi daug teigiamų
pusių, tačiau kartais kelia ir įtampas. Todėl atsiriboti
nuo asmeniškumų yra labai svarbu. Manau, požiūris į
studentą kaip į sau lygų kolegą, turintį talentą, bet šiek
tiek mažiau patirties, – tinkamiausias dėstymo ir bendravimo būdas. Tokią pedagogikos praktiką pastebėjau dar lankydamas Jūsų dailės mokyklą.
K u l t ū r o s b a r a i 2 0 2 0 · 10

Ingrida DIDIKA. Iš kolekcijos „Mikropasaulis“. 2013

Juozas BRUNDZA. Veidrodis dviems

Juozas BRUNDZA. Pakaba OP

Juozas BRUNDZA. Kėdė Lya

Juozas BRUNDZA. Raktinė Luna

Aplinkoje yra gerokai per daug daiktų. Kaip paaiškini savo studentams, kodėl reikėtų tuos vartojimo
objektus gausinti? Tarkim, kodėl reikėtų kurti dar vieną kėdę? Juk jų yra labai daug ir įvairių, o paskirtis
viena – tiesiog sėdėti.
Taip, daiktų pagaminama labai daug, tačiau negalėčiau sakyti, kad gero dizaino yra per daug. Gero dizaino
pasaulyje sukuriama tiek, kiek gerų eilėraščių… Ar gerų
poetų tiesiog per daug? Apskritai manau, kad geri dizaineriai neturi tikslo sukurti dar vieną daiktą, dažniausiai
jie sprendžia vieną ar kitą problemą. Dizainas nėra vien
materialus daiktas, tai gali būti procesas, paslauga, gyvenimo scenografija ar choreografija, nauja patirtis arba
tiesiog mąstymo būdas. Apmąstomas kasdieninis gyvenimas, kultūra, žinoma, ir vartojimo bumas...
Dizainas tarsi pasmerktas pasikartojimams, mėgdžiojimams. Pasiūlos perteklius gali aptemdyti sąmonę
(ir pasąmonę), nelengva atrasti, juo labiau išlaikyti originalumą. Ką šiuo klausimu patari nebūtinai studentams, gal ir sau?
Perteklinė šiandienos pasiūla, ko gero, rimta s išbandymas ne tik dizaineriams, bet ir visiems. Vis dėlto
vertingų dalykų tikrai nėra per daug. Dizainerio veikla, manau, turėtų būti ne vien estetinė, bet ir etinė.
Išraiškos, formos originalumas kaip vienintelė siekiamybė nelabai turi prasmę. Originalumas atsiranda,
kontempliuojant idėjas. Naujas formas dažniausiai
diktuoja sprendžiami klausimai, problemos, taikomos technologijos, naudojamos medžiagos, reikiamas
funkcionalumas, sociokultūrinė patirtis, ekologiniai
aspektai, kainodara, rinkodara ir t. t.
Kaip įveiki pagundą (jei tokia tyko) „pasiskolinti“
kokį originalų štrichą iš mokinių, ir atvirkščiai – kaip
apsaugai mokinius nuo tiesioginės savo kūrybos įtakos?
Manau, geras dėstytojas yra kaip geras sporto treneris. Jis nesiekia žaisti vietoj žaidėjo. Tą supratus, lengva
elgtis tinkamai.
Vienas iš sėkmingų Tavo darbų „Auganti kabykla“ –
ryškus autorinio dizaino pavyzdys. Iki šiol ji gaminama
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ir perkama. Kaip sužvejoti sėkmę didžiuliame dizaino
vandenyne?
Sėkmę turbūt lemia ne tai, ką tu nori pasakyti, o tai,
kaip tave supranta ar išgirsta. Kūrinys yra autoriaus
siunčiama žinutė. Pagrindinis klausimas, ar kitiems
žmonėms bus artimos mintys ir vertybės, kurias jis
transliuoja. Tai nėra pataikavimas ar konformizmas,
tai labiau susiję su bendromis vertybėmis, susikalbėjimu, sutarimu ir pagarba vienas kitam. Šiame amžiuje
tai didelis iššūkis.
Abu su žmona Ingrida kūrybos kelią pradėjote mano
dailės mokykloje, tada užsimezgė ir draugystė. Buvote ir
likote „stipri pora“, nors Ingrida – ugnis, o tu, Juozai, –
vanduo. Įspūdingas priešybių derinys!
Teisingai sakote, Ingrida yra ugnis – dažnai mane
uždega, degina, spirgina, verčia mąstyti…
Ingrida, tokių aktyvių, sumanių, pribloškiamai išradingų mokinių kaip tu nedaug turėjau. Užtekdavo
įskelti mažytę kibirkštį ir ją akimoju paversdavai liepsna. Dar vienas prisiminimas – piešėme iš natūros. Judesį piešiu kartu su mokiniais – toks „projektas“. Sudedame piešinius vieną šalia kito, aptarinėjame. Ingridos
piešinys, šįkart akivaizdžiai geresnis negu mano... Teko
tą garsiai pripažinti, kad nepraleisčiau progos visiems
kartu aptarti, kas sudaro „gerumo“ esmę...
Ingrida, savarankišką kūrybinį kelią pradėjai nuo scenografijos – VDA mokeisi teatro meno fakultete. Įvykdei
keletą projektų. Atrodytų, darbas atitiko temperamentą,
bet meteisi visai į kitas sferas. Kas atsitiko?
Ingrida DIDIKA. Taip, dar studijuodama antrame VDA kurse gaudavau teatro užsakymų, pelniau ne
vieno režisieriaus komplimentą, esą mano darbai geri,
turiu talentą... Tačiau tuo metu man buvo nepriimtina teatro atmosfera, pats požiūris į moterį scenografę.
Kad galima ir dirbti, ir jaustis visiškai kitaip, supratau Niujorke. Mane domino rūbų dizainas, aksesuarai, nusprendžiau išbandyti save ten, ir jau skrisdama
namo į Lietuvą, pasirašiau kūrybos planą dešimčiai
metų į priekį. Galima sakyti, kaip menininkė „gimiau“
Niujorke. Viskas prasidėjo nuo vieno nusimegzto ša33

liko. Manhattano gatvėse žmonės mane stabdydavo
ir klausdavo, iš kur gavau tokį įdomų šaliką, ar galima įsigyti. Jų susidomėjimas paskatino mane greitai
sukurti kolekciją. Dar viešėdama pas draugus, numezgiau nemažai šalikų ir pabandžiau juos realizuoti Boutique stiliaus parduotuvėse. Ilgai vaikščiojau iš
vienos į kitą, kol viena savininkė nupirko visus iškart
ir paklausė, kada vėl galėčiau sukurti ką nors įdomaus,
nekreipdama dėmesio, kad esu čia trumpam atvykusi
iš Lietuvos. Laikiau tai atsitiktinumu, pramoga, bet po
keleto metų New York Times perskaičiau, kad būtent ši
Boutique parduotuvės savininkė yra atradusi ne vieną
įdomų dizainerį. Apie jos Boutique rašydavo įvairūs
žurnalai. The Wall Street News Journal Today skiltyje
apie naujus dizainerius paminėjo ir mane, sakė, kad
dizainu, juvelyrika gydau žmonių sielas. Buvo malonu. Daug apie tai galvojau. Supratau, kad čia laiptelis
į sėkmę.
Po keleto metų mano darbais prekiavo 26 parduotuvės Manhattane Soho ir Noho, Wall Streeto, Williamsburgo, Bruklino rajonuose. Numezgiau daugiau kaip
2200 skirtingo dizaino šalikų. Kai supratau, kad nebegaliu megzti dėl rankų skausmo, įsteigiau siuvyklą,
surinkau darbuotojus, palaipsniui atsirado pavasario,
vasaros, žiemos drabužių kolekcijos. Dar po keleto
metų ėmiausi juvelyrikos.
Kaip jauteisi Niujorke? Jo neaprėpiama laisvė kužda
ir klausimą „būti ar pražūti“?
Niujorke praleisdavau daug laiko, vien vaikščiodama Manhattano gatvėmis. Užtekdavo savaitę pasiblaškyti po vieną ar kitą rajoną ir kildavo idėjų visai metų
kolekcijai. Tokio kosmopolitiško miesto turbūt niekur
nėra. Ten visko tiek daug, kad kūrėjui turbūt neužtektų gyvenimo materializuoti visas užplūstančias mintis. Yra toks geras posakis apie Niujorką „Vieną dieną
tu priimamas, kitą išmetamas“ (One day you in, one
day you out). Man jis patinka ir tinka, nes verčia kurti
ir nesustoti, tai varomoji jėga.
Tavo juvelyrika ypatinga. Tokiems mažiems stebuklams atsirasti, atrodytų, reikia gilios meditacijos (o
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ji tau lyg ir nebūdinga). Tad kaip tam nusiteiki?
Juvelyrika neapsakomai įdomus, didelių žinių
reikalaujantis kruopštus darbas – aš tokiam turbūt
ir tinku. Tėvai norėjo, kad būčiau medikė, sakydavo, kad mano labai lengva ranka – ką pasodinu,
prigyja, ką sutaisau, veikia. Juvelyrika atsirado su
rūbų kolekcijomis. Kartą vienai suknelei prireikė
ypatingų sagų. Ieškojau, kas pagelbėtų. Susiradau
dirbtuves, juvelyrą, o jis pasiūlė pačiai pabandyti.
Taip atradau sritį, kuri mane užbūrė. Juvelyrika teikia ramybę, stabilumą, reikalauja susikaupimo, tiek
proto pastangų, tiek intuicijos. Reikia išmanyti ir
3D vaizdą, kad žinotum, kaip viskas klostysis. Kūrybai gali nuteikti gamta ar tiesiog pokalbiai su praeiviais miesto gatvėse arba perskaityta knyga, net
spaudos antraštė.
Pristatau kūrinius tiek užsienyje, tiek Lietuvoje. Kolekcija „Mikropasaulis“, sukurta 2013–2014 m., turėjo
didelį atgarsį ne tik svetur, bet ir Lietuvoje. Taip jau
susiklostė, kad beveik visi kūriniai iškeliauja į užsienį, bet dabar rengiu naują kolekciją, kurią artimiausiu
metu pristatysiu Lietuvoje.
Mąstant apie Tave neišvengiamai painiojasi žodis
DAUG. Daug energijos, daug veiklos, daug minčių,
daug smalsumo. Tavo juvelyrikoje tas daug turi tilpti
mikroskopinėje erdvėje. Ar sunku save „apriboti“?
Kiekvieną dieną dėlioju „scenos vaizdą“, vienokį ar
kitokį. Manau, be smalsumo išmanyti, kurti, be mažų
kasdieninių pastangų apskritai neįmanoma egzistuoti.
Tiesiog reikia turėti viziją ir eiti nesiblaškant, valdant
savo mintis ir veiksmus.
„Plika akimi“ atrodo, kad judu su Juozu esate labai
skirtingi. O kas jus suartina?
Abu esame tiek racionalūs, tiek iracionalūs žmonės. Vienas kitą papildome. Buvo laikas, kai kurdavome kartu, kartu dalyvaudavome parodose. Tikiu, kad
mūsų dueto stiprybė išliks. Žaviuosi Juozo ramybe, o
jis turbūt stebisi mano begaline aistra gyventi.
Dėkoju už pokalbį.
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MENUI REIKIA LAIKO

IR DEIMANTŲ KASYKLOS
Su grafike Marija MARCELIONYTE-PALIUKE
kalbasi Jūratė STAUSKAITĖ

Jūratė Stauskaitė. Esi menininkė ir pedagogė – VDA
Grafikos katedros vedėja, Senato pirmininkė, taigi
nuo mano dailės mokyklos mokinės nukeliavai iki
kolegės. Ne taip seniai net įsivaizduoti, kad Grafikos
katedrai (juo labiau visai VDA) vadovautų moteris,
buvo visiškai neįmanoma. Dabar tai realybė. Nors lyčių lygybės eskalavimas atgrasiai nusibodęs, vis dėlto
šis klausimas tebėra svarbus. Kaip jautiesi tame kontekste?
Marija Marcelionytė-Paliukė. Galiu atsakyti labai trumpai – jaučiuosi žmogumi. O plečiantis galima ir paskęsti tiek evoliucijos, tiek socialiniuose,
tiek politiniuose, tiek kultūriniuose aspektuose.
Man šis klausimas nenusibodęs, jį dar tik pradedama aiškiau artikuliuoti, analizuoti moksliškai,
ne vien emociškai. Jei klasifikuotume terminais, aš
esu feministė tuo atžvilgiu, kad man labai svarbios
žmogaus teisės, o jos tikrai nepriklauso, bent jau neturėtų priklausyti nuo lyties. Šiaip daug atsakymų
lemia prigimtis, t. y. gamta. Kažkur skaičiau, man
regis, labai taiklų paaiškinimą: berniukai tyrinėdavo, mokydavosi kažko naujo, bandydavo galva pramušti neįveikiamas sienas, o mergaitės tiesiog norėdavo jiems patikti. Tai lyg antraeilis tikslas. Patikti
atradėjui, bet ne pačiai juo būti. Mergaitės laukdavo,
kol bus pripažintos, pateisins kitų lūkesčius (aišku,
visada yra išimčių). O tai užtrunka. Kasdien būda42

ma tarp jaunų žmonių, ką tik baigusių mokyklas,
įsitikinu, kad per 15 metų evoliucija visai neblogai
pasistūmėjo, net plika akimi matomi chromosomų
pokyčiai. Mergaitės energingai siekia tikslo, eina
kiaurai sienas, generuoja žaibus... ŠMC šiuo metu
vyksta JCDecaux premijos paroda – penkių jaunųjų
menininkių kūrinius atrinko mišri komisija, šiam
kontekstui tai svarbus faktas. Manau, labai sutrumpėjo, gal net apsivertė laikas, kai visaip stengtasi
„patikti“... Bet čia nėra nei laimėtojų, nei pralaimėjusiųjų. Viskas turi savo kainą.
Visame demokratiškame pasaulyje keičiasi santykis tarp vyrų / moterų užimamų pozicijų. Lietuva, Akademija ne išimtis. Šią akimirką atrodo, kad
kitaip ir negali būti. Atėjęs metas, kai reikia kitokio
pobūdžio kompetencijų. Atsakingas pozicijas Akademijoje užėmus moterims, beveik nebeliko susitarimų žodžiu, bičiuliškai susėdus už stalo, ar paremtų kraujo „grupe“ (turiu omenyje darbo santykius).
Visa tai daugeliu atvejų buvo iš esmės vienintelis
išsigelbėjimas anais laikais, tada taip vyko dalykai,
studentišku žargonu šnekant. Nuostabi istorija, labai
šviesi to laikmečio iliustracija, kaip Arvydas Šaltenis įdarbino Dailės institute Petrą Repšį. Kartą, kai
jiedu šnekučiavosi „apie gyvenimą“ Repšio studijoje,
Arvydas išsitraukė popierių pluoštelį ir paprašė, kad
Petras parodytų, kaip raito savo parašą. Tas ir suK u l t ū r o s b a r a i 2 0 2 0 · 11

raitė, tik paskui sužinojo, kad
pasirašė savo prašymą dėstyti
institute... Dabar kiekvienas
žingsnis yra reglamentuotas
ne tik nacionaliniais, bet ir
Europos dokumentais, normatyvais. Įdomu, kokias istorijas mes pasakosime atsiminimuose... Aš asmeniškai dar
turiu vieną tokį tarpinį pereinamojo laikotarpio epizodą.
2007 m. gavau prof. Rimvydo
Kepežinsko, Grafikos katedros vedėjo, žinutę su klausimu: Marija, gal norėtum ateiti
dėstyti į Grafikos katedrą? Tuo
metu buvau Venecijos bienalėje, beveik nelegalė, iššokusi iš
riedančio autobuso ir pakeitusi kelionių organizatoriaus
nurodytą maršrutą. Pamenu, Marija MARCELIONYTĖ-PALIUKĖ. „Diuseldorfo akademijos altoriai”, nr. 15. Fotograviūra. 2019
sėdėjau prie fontano po meno
fiestos svaigulio, valgiau picos trikampį ir net už- absolventų, kūrybos „krikštą“ gavusių Jūsų mokykloje,
springau, netekusi žado. Tokia buvo pradžia. Labai dirba dėstytojais kolegijose, mokyklose)... Tai žmonės,
graži, esu dėl to dėkinga Grafikos katedros vyrams! kurie susitiko Dailės studijoje apie 1992–1994 m., be(Beje, šiuo metu mūsų katedroje dėsto po lygiai veik kartu 1995 / 1996 m. įstojo į Akademiją.
vyrų ir moterų). Paskui prasidėjo kasdieninis, neDaug keliauji. Matai pasaulio meną, susipažįsti su
apčiuopiamas darbas. Bet aš įžvelgiu didžiulę net
ir biurokratijos prasmę. Sunku tą paaiškinti, o juo įvairiomis dailės mokyklomis. Gal nusižiūrėjai sau
labiau suprasti tam, kuris iš šono stebi, bet, matyt, artimą modelį – pedagoginį ar asmeninį? Jei staiga
kuriančio žmogaus prigimtis visada randa būdus, Akademija taptų TAVO, privati, nuo ko pradėtum ir
kaip nepražūti. Jūrate, jūsiškė Dailės mokykla vals- kokią svarbiausią idėją išsikeltum?
Pradėjusi dėstyti, rengdama dalykų programas,
tybės atgimimo metais juk irgi „atsirado“ iš pelkės,
matant sistemos šlubumą, svarstant, kaip tinkamai ieškojau atsakymų, kaip galima, jei galima, tiksliau
„mokyti“ meno. Pažįstu tą vidinį jausmą, kai žinai, tariant, ar įmanoma mokyti meno. Ganėtinai ilgai
kaip turėtų ar galėtų būti, bet nerandi jokių logiškų skaičiau tik tokio pobūdžio lektūrą, tyrinėjau metoargumentų tam žinojimui pagrįsti, vis dėlto supran- dologijas nuo Marinos Abramovič instituto principų
ti, kad iš inercijos nieko nebus, nėra laiko laukti, nes iki metodų, taikomų ikimokyklinio ugdymo įstaigokiekvieni metai – aukso vertės... Tada tiesiog imi ir se (jais iki šiol žaviuosi!). Juk ne paslaptis – nė vienas
iš mūsų neturi specializuoto pedagoginio išsilavinidarai. Taip keičiamas pasaulis.
Jūsų įkurta mokykla darė ir iki šiol daro įtaką studi- mo. Kasdien ir mokome, ir mokomės. Mokiniui leijoms Vilniaus dailės akademijoje (ir ne tik joje – daug džiama klysti, jis dažnai net skatinamas to nebijoti, o
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mokytojas lyg ir privalo turėti visus atsakymus. Vieni dėstytojai, atradę savo metodus, taiko juos ilgai ir
veiksmingai, o kiti negali nuolat kartoti savo užrašų... Man reikėjo rasti sau tinkamą dėstymo būdą,
nes jaučiausi visiškai to neišmananti. Pamenu akimirką, kai vienu sakiniu įvardijau: „Noriu, kad VDA
Grafikos katedra būtų tokia, kokioje aš būčiau norėjusi studijuoti.“ Iškart ir palengvėjo, ir pasunkėjo tuo
pat metu. O kokia ji turėtų būti? Naktimis „pergrodavau“, ką sakiau studentams, ir su siaubu pripažindavau, kad tikriausiai nusišnekėjau.
2013 m. rugpjūčio pabaigoje atsidūriau tarptautinėje grafikos konferencijoje Impact8, Dandyje,
Škotijoje. Tai grafikos menui ir mokslui (!) skirta
konferencija. Dabar esu nuolatinė jos dalyvė ir bendruomenės narė. Jei ne pandemija, šį rugsėjį būčiau
buvusi Honkonge, kur turėjo vykti Impact11. Būčiau ne tik klausiusis pranešimų, turėjau instaliuoti
ir savo personalinę parodą, kurią po keleto atrankos etapų žiuri įtraukė į programą vienoje iš galerijų. Viliuosi, gal tai įvyks kitą rudenį. Grįžtant prie
nušvitimo akimirkų, kurios „išrišo“ mane kaip pedagogę, pastatyčiau paminklą seseriai Coritai Kent
(1918–1986). Ją sutikau, taip taip – sutikau, nes nėra
tinkamesnio įvardijimo – jau minėtame Dandyje,
kur buvo surengta personalinė jos paroda, ir apėmė
jausmas, kad susidūriau su… savimi. Aš tik linksėjau, antrinau, murmėjau, šypsojausi, paskui apsiašarojau, girdėjau save ir iš vidaus, ir iš išorės. Mūsų net
judesiai panašūs, jei ne identiški, o pedagoginiai metodai, požiūris į kūrybinius procesus, net ir dalykai,
kuriuos ji dėstė savo mokiniams Los Andželo koledže, – beveik tokie patys. Ir jos menas – tai ne tiesiog
savirealizacija, ne vaizdas dėl vaizdo, bet pozicija,
išreiškiama spalvomis ir tekstais, aktyvumas, rūpinimasis žmogaus teisių, laisvės, tolerancijos būkle.
Išeidama iš parodos žinojau – viskas bus gerai. Man
reikėjo žmogaus, kuris savo gyvenimu patvirtintų,
kad nesu balta varna! Coritos Kent kartu su Johnu
Cage’u 1967−1968 m. sukurtos 10 taisyklių studentams ir mokytojams yra visų mano „pareigų“, kokias
tik užimu ar užimsiu, pagrindas.
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Ir dar – pažintis su Kent nuskraidino mane į Šiaurės Karoliną (JAV), nes tyrinėdama ją, atradau Black
Mountain College fenomeną. Prieš trejus metus teikdama paraišką Kultūros tarybos edukacinei stipendijai, savo tikslą formulavau taip: šiuo metu vyraujanti
meno studijų politika neskiria pakankamai dėmesio
analogų analizei, neieškoma pavyzdžių, kuriais būtų
galima remtis, kaupiant gerąją patirtį ir pritaikant ją
lietuviškame kontekste. Tyrinėjimai rodo, kad yra
(buvo!) rasti būdai, KAIP užtikrinti meno studijų
kokybę. Vienas iš tokių pavyzdžių – Black Mountain
College, 24 metus (1933–1957) JAV veikusi unikali
eksperimentinė mokslo institucija, grindžiama artes
liberales principais, kur pagrindinis dėmesys skiriamas meno studijoms. Koledžas užsidarė, kai valstybė
liepė jam atsižvelgti į rinkos poreikius. Tyrinėti tokią
patirtį ypač svarbu dabartiniame meno studijų kontekste. (Stipendija man buvo skirta.)
Nuskridau, skaičiau pranešimą. Konferencijoje buvau vienintelė europietė ir pati jauniausia tarp
mokslininkų, istorikų, literatūrologų, visą gyvenimą
paskyrusių vien šio koledžo palikimo tyrimams ir
analizei. Atsidūriau ten, institucijoje, kuri veiksmais
ir meno mokymo(si) metodais (atgrasus žodis) iš esmės kūrė (ir iki šiol kuria) pasaulinę dailės, literatūros, teatro, šokio, muzikos, dizaino, architektūros,
kitų sričių istoriją. Paminėsiu vos keletą pavardžių:
Anni ir Josef Albers, John Cage, Harry Callahan,
Merce Cunningham, Buckminster Fuller, Walter
Gropius, Clement Greenberg, Lou Harrison, Franz
Kline, Willem de Kooning, Jacob Lawrence, Robert
Motherwell, Aaron Siskind, o tarp jų studentų buvo
Ruth Asawa, John Chamberlain, Ray Johnson, Kenneth Noland, Robert Rauschenberg, Cy Twombly,
Susan Weil ir kt. – sąrašas labai ilgas.
O Vilniaus dailės akademiją aš ir dabar traktuoju kaip savo asmeninę. Viliuosi, būsiu teisingai suprasta. Jei neturėčiau šio jausmo, negalėčiau dirbti,
nejausčiau aistros, nematyčiau prasmės. Jei reikėtų
iškelti vėliavą šalia VDA pastato su žinute tiek praeiviams, tiek valstybės vadovams, užrašyčiau: Menui
reikia laiko! Ir dar (mažesnėmis raidėmis) pridurK u l t ū r o s b a r a i 2 0 2 0 · 11

čiau: Laikas yra būtina sąlyga tiek menui atsirasti, tiek jam patirti. Nesmurtaukite! (Turiu omenyje
spaudimą aukštojo mokslo institucijoms, kad kuo
greičiau parengtų specialistus, naudingus rinkai…)
Beje, ideali Akademija galėtų įsikurti kokiame nors
buvusiame fabrike. Milžiniška erdvė, tūkstančiai kvadratinių metrų, didžiuliai langai per visą perimetrą,
aplinkui stalai, studijos kiekvienam studentui, bet
jos atviros, be durų. Erdvės centre – visokiausios staklės, įrengimai, krosnys, spausdintuvai. Įvairių kursų
studentai mokosi kartu, nebent pagal poreikius pasiskirsto grupelėmis. Studijos trunka tiek metų, kiek
reikia ir norisi kiekvienam asmeniškai. Šiuo atžvilgiu
man labai patinka Diuseldorfo akademijos modelis.
Ten nėra laiko limito, tu pats apsisprendi, o gal pajunti, kada jau gali savarankiškai veikti šiuolaikinio
meno lauke, tada ir baigi studijas. Jei turėtume tokią
Akademiją – kūrybinę laboratoriją – būtų neįtikėtinai nuostabu. Deja, trukdo finansų stygius. Vien dėl
šios svajonės norėčiau turėti deimantų kasyklą!
Žvelgiant į laikmečio padiktuotą
tarpdisciplininį
meno kontekstą, ar neatrodo, kad VDA, o ir Dailininkų sąjungos susiskirstymas į
programas, „sekcijas“ jau atgyvenęs? Tą liudija ir studentų, tarp jų grafikų, peržiūros,
baigiamieji darbai. Kur link
einame?
Dailininkų sąjungos kontekste gal ir vertėtų persvarstyti šį modelį, nežinau.
Dažnai iš šono, atseit, geriau
matyti, bet ar tikrai? Kad
skirstymasis sekcijomis užkerta kelią LDS atsinaujinti – tai faktas. Jauni kūrėjai
nesiskirsto ir kitų neskirsto.
Jaučiasi menininkai plačiąja
šio žodžio prasme. UžtikrinK u l t ū r o s b a r a i 2 0 2 0 · 11

tai galiu kalbėti tik apie Grafikos studijų programos
tikslus ir procesus. Jau kuris laikas juntamas spaudimas stambinti programas, atsisakyti siaurų sričių, iš
esmės abstrahuotis. Nesu tikra, kiek ilgai Akademijai pavyks išlaikyti programų įvairovę, nes reikalaujama viską paslėpti po keliais aptakiais įvardijimais.
Patirtis rodo, kad kai kurie užsienio universitetai,
akademijos, paskubėjusios taip pasielgti, jau gailisi
nepamatuoto sprendimo. Labai lengvai atsisakyta
technologijų studijavimo, darbo laboratorijose, medžiagų tyrinėjmo, nebeliko piešimo – iš esmės visko,
kas užtrunka, kas neleidžia „pagaminti“ kūrinio čia
ir dabar. Įsismarkavus daug kur grafikos staklės atiduotos į metalo laužą, atleisti meistrai. Dabar bandoma
viską susigrąžinti. Mane glumina teiginys, kad nereikia
mokytis technologijų, atseit kam čia gaišti, jei reikės, imsiu ir pasidarysiu… Tačiau taip nebūna. Be to, kiekviena
technologija apima begalę koncepcijų, turi paralelių
su gyvenimu, atsiskleidžia tik tada, kai nors kiek jas
pažįstame, prisijaukiname. Manau, įvairios studi-

Marija MARCELIONYTĖ-PALIUKĖ su B. MUNK (DK). Parodos „Sunshine. So far...“ fragmentas. Enter
Artspace. Orhusas. Danija. 2019
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jų programos palaiko meno įvairovę. Galbūt visam
tam, kas anksčiau vadinta technologijomis, darbu
su medžiagomis ir pan., priklijavus etiketę medijos,
šie procesai būtų patrauklesni jauniems žmonėms.
Puikiai pamenu, kaip stojiškai 2007 m. VDA Grafikos katedros dėstytojai gynė Grafikos laboratoriją,
užsienio ekspertams įrodinėdami jos reikalingumą,
ugdant šiuolaikinius grafikus... Po šešerių metų pakartotinai atvykę tikrintojai pripažino tokios pozicijos toliaregiškumą, o tai, kad turime laboratoriją,
šįkart jau vadino programos išskirtinumu. Ekspertams įteikėme tekstą, kuriame tvirtinome, o ir iki
šiol viešai deklaruojame, kad Grafikos programų
absolventai savo sprendimais sodrina šiuolaikinį
meną.
Mano giliu įsitikinimu, grafika yra tam tikras
mąstymo būdas.
Tačiau kartais mane irgi apninka nerimas, kai
matau vis labiau panašėjančius vizualinius sprendimus, − turiu galvoje tarptautinį, ne vien lietuviškąjį
kontekstą.
Juntamas ryškus atotrūkis tarp kartų, nesidomėjimas lietuvių meno istorija, abejingumas netolimos
praeities kūrėjams ir t. t., atseit „viskas prasideda
nuo manęs“. Atrodo, tai nelabai rūpi ir institucijoms,
rengiančioms būsimuosius menininkus. Kodėl? Esi
arti tų dalykų – gal viskas čia normalu? Gal iš tiesų
reikia prisitaikyti prie nepaliaujamos globalizacijos,
ją priimti ir... apsiraminti?
Psichologai sakytų, kad nieko čia keista, jokios
anomalijos nėra, dabar juk visiško individualizmo
laikai. Jauni žmonės jaučiasi esantys pasaulio piliečiai, jiems kelia juoką tėvų, ypač senelių kartos
„seilėjimasis“ dėl gimtosios kalbos likimo, dėl nacionalinės tapatybės, kultūros puoselėjimo. Gali būti,
kad dabar, kai pasaulis taip arti, kiekvieno kišenėje,
keičiasi jo suvokimas, kitaip ima veikti neuronai.
Antra vertus, man neatrodo viskas taip dramatiška, gal net labiau viltinga, nes matau ką tik meno
studijas pradėjusius ir ketverius ar šešerius metus
Akademijoje visais atžvilgiais bręstančius žmones.
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Negaliu sakyti, kad visi talentingi ir gilūs, taip teigti būtų neadekvatu, bet yra tikrai neįtikėtinai gabių
žmonių, ir jiems visa tai, apie ką čia kalbame, rūpi
daug labiau, negu iš šono atrodo, trumpam užsukus
į peržiūras ar baigiamųjų darbų parodas. Gal Jus
apima toks jausmas todėl, kad teko aršiai kovoti už
teisę būti menininke, už galimybes, o kovos lauke
juk reikia garsiai deklaruoti savo vertybes, remtis
pirmtakų patirtimi, atkakliai ginti(s). Dabar vyksta
kitokio pobūdžio kovos, tiesą sakant, abejoju, ar jos
lengvesnės. O dėl to, kad Akademija kaip institucija „nesijaudina“, nesutikčiau. Kiekvienas studentas
turi privalomas meno istorijos paskaitas, daugelyje
programų papildomai dėstomi dalykai, kur nagrinėjamos jau konkrečios sritys. Be to, kai esi kelio
pradžioje, dairaisi į tolius. Ir gerai! Pasivaikštai, apsitrankai, suvoki, kad TEN esi įdomus tiek, kiek esi
ne toks kaip TEN, ir imi dairytis po savus klonius...
Nebemadinga menininkų parodas apibrėžti pagal
sritis – čia tapyba, čia grafika, čia tekstilė... Aišku, ne
žanras lemia rezutatą, bet pagal ką tada orientuotis?
Ką tikiesi rasti, atėjusi į kokią nors nūdienos ekspoziciją? Ar dar apskritai verta aiškintis, „kas yra menas“
(atmetus jau pašvinkusį šūkį „Visi yra menininkai,
tik ne visi tą žino“, ir t. t.)?
Aš tikiu žmonėmis, iš to logiškai seka, kad tikiu ir
jų kūriniais. Nežinau, pagal ką jie apibrėžiami, net ir
vertinami. Tiesiog suskamba arba ne. Paliečia arba
ne. Gal kiek nejaunatviškai nuskambės, bet jaučiu
padidintą jautrumą įdėtam darbui, laikui. Visa tai
nutiesia kažkokias nematomas gijas. Ties tais kūriniais oras lyg sutankėja. Jie vis naujai atsiskleidžia,
plečiasi, pildosi, instaliuojami vis kituose kontekstuose. Sąmoningai paminėsiu vien Lietuvos kūrėjus:
Marijos Teresės Rožanskaitės tapyba – kažkas už sąmonės ribų! Žvelgdama į jos kūrinius, patiriu visus
įmanomus jausmus. Svajonės ir Pauliaus Stanikų
piešiniai, parodos-pasauliai. Gedimino ir Nomedos
Urbonų socialūs projektai. Mindaugo Navako masteliai, marmuras, porcelianas, metalas. Nerijaus ir
Andriaus Erminų, Rimanto Milkinto pagarba meK u l t ū r o s b a r a i 2 0 2 0 · 11

džiagai, atida detalėms. Aurelijos Maknytės žaliuojančios verbos. Žilvino Landzbergo ragai kintančiose erdvėse. Eglės Ridikaitės grindys. „Saulė ir jūra
(Marina)“ – auksinė Lietuvos opera... Iš esmės jie
belaikiai, betechnologiai, peržengiantys bet kokios
apibrėžties ribas.
Būtent tokiame kontekste ir deklaruoju savo kaip
menininkės, dėstytojos poziciją: domiuosi kultūros
ekologija, bet ne kaip žalioji aktyvistė, o svarstydama, „ar mums reikia dar nors vieno paveikslo?“ Tyrinėju šį aspektą, pasitelkdama grafiką kaip įrankį,
o labiausiai jaudina paradoksas, kad grafikos technologijos buvo sukurtos ir ištobulintos būtent dauginimo procedūroms atlikti. Norėčiau turėti laiko,
kad visa tai paversčiau moksliniu darbu. Gal vėliau.
Pati aktyviai dalyvauji kultūros procesuose, tavo
parodos (ypač pavasarį vykusi galerijoje „Akademija“) išsiskiria savotiška deklaracija „manęs čia nėra“,
bent jau tokios manęs, kokią galima atpažinti, vos
pravėrus galerijos duris. Prisipažinsiu, man buvo keblu. Kaip galėtum nusakyti savąjį atsivėrimų žanrą?
Ko tikiesi, rengdama parodas, jas reklamuodama ir
komentuodama?
Nepasakyčiau, kad kažko tikiuosi. Nuolat sulaukiu priekaištų, kad per mažai reklamuojuosi, nekomentuoju savo kūrybos, neturiu net puslapio internete, neskiriu dėmesio dokumentacijai. Prieš kelis
metus draugas, neapsikentęs to „beveik nebuvimo“,
sukūrė man Instagram paskyrą, kad prisiversčiau
nors kiek skleisti savo kūrinius. Esu jam dėkinga,
nes ta platforma man tapo eskizų sąsiuviniu. Begalė
smagių vaizdinių ir minčių niekada nebūtų buvusios
fiksuotos ir nukeliautų į nebūtį. O dėl momentinio
atpažinimo... Tiesą sakant, man komplimentas, kad
patyrėte keblumą. Iš klausimo sprendžiu, kad Jums
tai labiau minusas, bet mane ir šis gražiai paslėptas
priekaištas džiugina. Blogiausia, kai ateini į parodą
ir „suvartoji“ eksponatus, stoviniuodamas galerijos
viduryje. Man norisi patyrinėti kūrinio metriką, jo
istoriją. Noriu, kad kūrinys mane pasiglemžtų, kad
vogtų mano laiką, noriu atrasti, nustebti, supykti.
K u l t ū r o s b a r a i 2 0 2 0 · 11

Visko noriu! O apibūdinimas „manęs čia nėra“ – labai tikslus. Visada praleidžiu pirmiau savęs kitus,
paskatinu juos, atrodo, kiekvienas talentingesnis už
mane (žinau tokios savikritikos priežastį). Paskaičius parodos anotacijoje surašytus priežastingumus,
kaip atsiranda mano darbai, ima juokas, nes jie labai tolimi chrestomatiniam dailininko / menininko
įvaizdžiui. Atsiranda lyg iš niekur, pakeliui, tarpduryje, sukiojantis tarp vaikų... Man lyg nedalyvaujant.
Labai džiaugiuosi kitų menininkų kūriniais,
branginu tas akimirkas, esu dėkinga už jas. Man asmeniškai yra analogiškas malonumas žiūrėti į kitų
kūrinius kaip ir pačiai kurti. Po Venecijos ir Berlyno bienalių, po Documenta Kaselyje, po klajonių po
Niujorką, Šanchajaus antžmogiškų mastelių parodines erdves jaučiuosi tokia visa ko sklidina, kad galiu
savimi „neteršti“ pasaulio mažiausiai pusmetį.
Gal kaip tik vertėtų išsilieti? Beje, ar galėtum apibendrintai nusakyti „savęs“ koncepciją apskritai?
Esu stebėtoja ir mezgu visokius iš pradžių net
neartikuliuotus, tik vėliau įgaunančius pavidalą ryšius tarp skirtingų elementų ir istorijų. Iš esmės visi
mano darbai atsiranda kaip reakcija į kažką. Nevaikštau į mitingus, nesidraskau socialiniuose tinkluose, tačiau tai nereiškia, kad neturiu nuomonės,
požiūrio ar nepalaikau einančiųjų. Tiesiog mano
kūrybos įrankiai kitokie. Manau, menininkai yra
istorijų pasakotojai. Tai gerokai plačiau ir žmogiškiau negu koncepcija. (Todėl dažniau einu į susitikimus su menininkas, ekskursijas su kuratoriais
negu į parodų atidarymus.) Esu ryšininkė… Net
ir naujausia personalinė paroda vadinosi „Ryšiai.
Mikorizė“ (VDA galerija „Akademija“, 2019 m. lapkritis) – visas galerijos sienas aprašinėjau paprastu
pieštuku – pasakojau istorijas...
Kas yra Marija MP?
Nežinau. Reikėtų klausti kitų. Ne kartą girdėjau
sakant, kad Mariją galima arba mylėti, arba jos nekęsti, nėra tarpinės būsenos. Beje, keletą atsakymų
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Marija MARCELIONYTĖ-PALIUKĖ. „Atsitiktinumai ir / arba menininko
strategija. Kaip gimsta idėjos“. Dailininko knyga. 2019

turiu. Esu dėstytoja, nors man turiningesnis ir svarbesnis įvardijimas mokytoja. Studentai yra pavadinę
burtininke, matyt, įsijautusi per smarkiai gestikuliuoju rankomis. O gal primenu raganą virš stiklinio
kamuolio. Esu mama. Žaidžiu žaidimą Lietuvos vardo paminėjimas – teikiu savo darbus užsienyje skelbiamiems konkursams, atsiliepiu į parodų kuratorių
kvietimus ir pan. su vieninteliu tikslu, kad kataloguose, parodų anotacijose, kur išvardijami dalyviai,
atsirastų Lietuva. Tai man prasminga. Ir dar – visa
esybe jaučiu laikinumą, absoliučiai kasdien.
Ar jis yra? Kodėl tas laikinumas toks svarbus?
Kiekvienas turime savo žemiško būvio misiją.
Labai trumpam čia apsistojam. Vienas medicinos
istorikas, su kuriuo susipažinau, dirbdama menine
redaktore Šviesos leidykloje, daugiau kaip prieš dešimtmetį, pamenu, netikėtai sutiktas visiškai tuščioje Katedros aikštėje, savo dideles, sunkias rankas uždėjo man ant pečių, patylėjęs tarė: „Linkiu
tau išlikti istorijoje.“ Ir nuėjo. Po kelių dienų sužinojau, kad jo nebėra.
Vis prisimenu tai lyg užkeikimą. Žmogiškai žiūrint, jau „išliksiu“, nes auginu sūnų. Akademijoje
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užimu pareigas, kurios savaime įrašo į institucijos metraštį. Bet žinau, kad anas palinkėjimas buvo susijęs su kūryba. Vis klausiu savęs,
ar pavyks nors kiek tesėti tą nebylų pažadą...
Šį pavasarį balsu ištariau, kad taip, bent vienas dalykas jau yra amžiams, nes iškaltas
metale, – sukūriau sidabrinę proginę monetą vilties tema, joje įkomponavau savo piešinį
anglimi „Šviesa“. Atrodytų, kas čia ypatinga,
bet vėl išnyra tas didysis „bet“! Sidabro moneta išleista 2500, o vario-nikelio analogiška moneta – 30 000 tiražu. Užsimerkusi vis
bandžiau įsivaizduoti muziejų ar galeriją, kurioje toks kiekis žmonių liečiasi prie angliuku nupieštos šviesos. Savo vyrui juokaudama
sakiau, kad po kelių ar keliolikos tūkstančių
metų, kai archeologai kasinės žemės paviršių,
bandydami suprasti, kas buvo jų protėviai, gal
ims ir netyčia stuktels kastuvu į kokio nors kolekcionieriaus paslėptą skrynelę, kurioje ras sidabrinę
monetą, sukurtą tavo žmonos...
O didžiausiu įvertinimu (burto / užkalbėjimo
išsipildymu) laikau Lietuvos nacionalinio dailės
muziejaus ekspertų sprendimą – apsilankę mano
personalinėje parodoje, išsirinko ciklą „Septynios
neskaitytos knygos“ (2012), kuris, jų nuomone,
reikšmingai praturtins LNDM šiuolaikinės grafikos rinkinius. Šiuo metu kokybiškai spausdinu darbus ne tokiai jau ir laikinai, viliuosi, istorijai.
Turiu sudėliojusi asmeninį aplanką / pristatymą /
paskaitą „Kaip gimsta idėjos. Atsitiktinumai ar meninės strategijos“. Ten sudėtos asmeninės istorijos ir
vaizdai, kaip atsiranda mano kūriniai. Neįtikėtina,
bet sulaukiau užsienio leidyklos pasiūlymo visa tai
sudėti į knygą. Nustatė terminus, pasiūlė honorarą.
Toks susidomėjimas nustebino, paglostė savimeilę,
bet atsisakiau.
Argi Marijai nesvarbu, kad ja domėtumės?
Man svarbu, kad neprarasčiau prasmės jausmo.
Dėkoju už pokalbį.
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„BŪTI VEIKSMAŽODŽIU“
Su menininke, menotyrininke, dailės pedagoge
Malvina JELINSKAITE kalbasi Jūratė STAUSKAITĖ

Jūratė Stauskaitė. Žinau, kad ką tik išlaikei egzaminą ir įgijai teises vairuoti motociklą. Kam tavo subtiliai
kasdienybei prireikė sunkiosios artilerijos?
Malvina Jelinskaitė. Motociklo idėja šmėžavo
seniai. Visada žavėjausi vyrais, kurie laksto motociklais. Per pirmąjį karantiną sėdėdama prie netikėtai
išsitrauktos siuvimo mašinos ir siūdama tiesias, kuo
ilgesnes siūles visokiems patalams ir drabužiams, sugalvojau įvaldyti kažką didelio, galingo. Motociklas
žadėjo greitį, polėkį, koncentraciją, orientaciją, būseną be minčių. Panašiai ir nutiko. Ant motociklo jaučiuosi jaunatviška, ryžtinga, nerūpestinga. Vairuodama iš pažiūros nekomfortabilią transporto priemonę
padariau nemažai egzistencinių išvadų. Ir man tai
patinka. Įvyko sąmoningai suvoktas išsilaisvinimas.
Kai sėdu ant motociklo, esu priversta galvoti tik apie
save ir tik apie tai, ką darau. Super veiksmas, judesys
„čia ir dabar“. Dalyvauju!
Na, su tavimi lengva nebus... Esame seniai pažįstamos, daug ,,vandens nutekėjo“ per mūsų malūną, ne
visada skaidraus, bet visada sraunaus. Gal verta prisiminti pačią pradžią? Kas atvedė į dailės paieškas ,,žalią“ mergaitę iš provincijos?
Tuo metu aš jau studijavau filosofiją Vilniuje, o apie
dailininkės Stauskaitės mokyklą man papasakojo Zita
Subačienė, buvusi mano klasės auklėtoja Šiauliuose,
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geografijos mokytoja. Kai atėjau „mokytis piešti“, apie
dailės akademiją nieko nebuvau girdėjusi, o dailininkais vadinau žmones, kuriančius afišas kino filmams.
Išsiskyrei keistumu. Lyg ir atlikdavai užduotis –
piešei neblogai, sakyčiau, originalia maniera, viską
atlikdavai, ,,ožių“ nestatei. Bet, kiek tave prisimenu,
skleidei neapčiuopiamą paslapties šleifą. Kas ta mergina? Kokios jos intencijos? Apie ką ir su kuo ji norėtų
kalbėtis?
Taip, aš tokia. Iš pažiūros labai lanksti, kasdienybėje prisitaikanti, kartais jokia. Kaupiu patirtį, atsiverdama sau per santykį su kitais. Tas kitas kartais
būna žmogus, kartais geras filmas, knyga ar kelionė,
labai dažnai – mano pačios kuriama fotografija. Kartais „fotografuoju“ ir be fotoaparato, stebiu aplinką
sulėtintu, sutirštintu žvilgsniu, tarsi norėdama įžiūrėti kažką anapus „fasado“. Pastabumą, įgytą ir išsiugdytą, turiu jau seniai. Man patinka stebėti aplinką
ir dalyvauti procesuose, tiesiogiai juose nedalyvaujant. Fotografavimas, iš pirmo žvilgsnio visiškai pasyvus santykis, tam labai tinka.
Pasiilgstu kasdieniškų pokalbių su intelektualais.
Būtent kasdieniškų, būtent su jais. Savo aplinkoje
pasigendu gero humoro jausmo, skambaus juoko. O
jeigu sutikčiau Josephą Betysą (dabar jau a. a. vokiečių menininką avangardistą), paklausčiau, kelintą
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valandą kėlėsi, ką valgė pusryčiams, ką veikė. Kodėl
būtent jį? Man Beuyso kūriniai, nors visiškai nesuprantami, paslaptingi, bet įtaigūs, tad kiekvieną
kartą, atsivertusi kurį nors jo albumo puslapį, patiriu grynojo meno jėgą.
Baigusi dailės mokyklą, studijavai menotyrą VDA,
dirbai pas mus administratore (tau tas nelabai tiko), vėliau – mokytoja. Mokytoja esi ir dabar, nors jau ne pas
mus. Ką tau reiškia kontaktas su vaikais?
Vaikai yra mano partneriai, mano draugai, mano
pašnekovai, mano įkvėpimo šaltinis ir mano džiaugsmas. „Atsigaudama“ po filosofijos studijų, ilgą laiką
sąmoningai bandžiau „išlaisvinti“ savo protą, perkrautą protingais atsakymais į visus egzistencinius
klausimus. Tada pastebėjau, kad „normaliai pasikalbėti“ galiu tik su vaikais. Mano proto ir sąmonės „atpalaidavimo“ procedūroms gyvybiškai svarbi mito,
pasakos, simbolių kalba, mažiems vaikams artima
iš prigimties. Žavėjausi jų mąstymo sinkretiškumu,
kai man pačiai trūko savastie vientisumo. Vaikai
mane skatino būti „čia ir dabar“, o aš juos vedžiau
ten, kur jiems labiausiai reikėjo. Jie žinojo „ką“, aš
žinojau „kaip“. Puikiai sutarėme. Dabar, kai esu tiek
sustiprėjusi, kad neabejoju nei savo žiniomis, nei pasirinkimu, skatinu jų vizualinį mąstymą. Labai retai
pamokos pradžioje pasakau temą. Siūlydama konkrečios dailės technikos konkrečias priemones, visada
sulaukiu momento, kai vaikas prieina tam tikrą savo
vaizduotės ribą, už kurios keliaujame kartu.
Kaip susietum vaiką savyje su konkrečiu vaiku?
Labai paprastai arba labai sudėtingai. Man patinka
į žmones, daiktus ar įvykius pažvelgti (juos pajusti)
tarsi iš naujo. Gyvenimo įvykius dėlioju kaip kaladėles, apčiuopdama kaskart vis kitas realybės briaunas,
kartais net ką nors iš to sukurdama. Tam reikia bent
truputį būti vaiku. O man tai sekasi.
Savotiškas, ,,malviniškas“ pasaulis ryškus ir tavo
menotyriniuose rašiniuose, o ypač fotografijose. Nekeista, nes brendai šalia tokio meistro kaip Algirdas
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Šeškus (esi 7 jo knygų sudarytoja). Nevadini savęs fotomenininke, juo labiau fotografe. Sutinku. Tavo fotovaizdai (spalvomis) labiau primena tapybą ar mistinio
kino vizijas. Fotoaparatas tavo rankose – paprasta, gal
net prasta priemonė mąstyti vaizdais. Čia jau reikėtų
tavo išpažinties – tad prašom.
Taip, susitikimas su Algirdu Šeškumi buvo lemtingas. Būtent jis tapo pirmuoju mano kritiku, įžvalgiu
vertintoju ir gerbėju. Žavėjausi valingais jo sprendimais, jis turėjo tvirtą nuomonę visais meno, o ir ne
meno klausimais. Kartu sudarėme 7 jo knygas. Natūraliai atsisveikinome, kai aš sudarinėjau septintą
jo albumą „Plastikinių gulbių girgždėjimas“, o jis –
mano „Auksą ir žuvį“. Bendravimas nutrūko, žinoma, ne iš karto, bet kažkaip natūraliai, kai Algirdas
abi knygas pavadino savomis.
Taip, fotografuoju lygiai kaip kvėpuoju – stichiškai,
spontaniškai, tada, kai ką nors pamatau arba man parodo. Niekada to nedarau „specialiai“, o tik tada, kai Tai
nutinka. Fotografuodama pasąmoningai „susitikinėju“
su savo idealiuoju (aukštesniuoju) aš, o nufotografuotiems vaizdams kuriu vienokį ar kitokį daugmaž rišlų
naratyvą. Svarstau kaip galėčiau paversti juos sąvokomis, kad visavertiškai mąstyčiau vaizdais, nes vaizdai,
be jokios abejonės, yra mano mąstymo išraiška. Labai
tiksliai savo tekste „Auksas ir žuvis: Malvinos Jelinskaitės fotografinio medijavimo praktikos“ tai įvardijo
dr. Kęstutis Šapoka: „... šiuo atveju turime reikalą ne
su tikrovės kopijavimu, o su gilesne ikikalbine semantika, kurios šaknys iš dalies vis tiek susisiekia su logosu.
Fotografinio medijavimo praktikas šiuo atveju galima
suvokti kaip savitą mąstymo epistemologijos, kaip neklasikinės stebėjimo filosofijos atmainą. Taigi tai ne
tiek logoso paneigimas, kiek jo dalinis „sustingdymas“
tiesiog jaučiant ir stebint. O vaizdai, vaizdinija Jelinskaitei yra vienas iš kalbos sustingdymo būdų, nes žodžiai „uždaro, įtvirtina, nusprendžia, nuteisia“, vaizdai
šiuo atveju „lakoniškesni ir atviresni interpretacijai, nes
tiesa jiems nerūpi“. Žinoma, sakydama, kad vaizdams
nerūpi „tiesa“, Jelinskaitė turi omenyje tai, jog vaizdai,
arba vaizdiniai, yra tarsi ikifonetinė, todėl semantiškai
takesnė substancija, taigi ne taip griežtai susaistyti su
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tikrovės ženklinimo nusistovėjusiomis konvencijomis“
(Logos. 2020. sausis • kovas).
Aš irgi pacituosiu – kritikė dr. Agnė Narušytė tavo
vaizdines išpažintis apibrėžė taip: „sodriai spalvotos
fotografijos knygoje keičia viena kitą nenuspėjamai:
gal todėl, kad jų seka pagrįsta ne logika, o intuicija,
tačiau intuicija kaip anglai sako, with a twist – su
užsukimu. Juk intuicija irgi nuspėjama – visus valdo tie patys instinktai, bet Malvinos sprendimai juos
išmuša iš vėžių. Kiekviename puslapyje sudaryta
kliūtis savaiminiam suvokimui sustabdo fotografijų
srautą ir šis suka į šoną, palenda po susikalbėjimo
tiltais ir plaukia nežinoma kryptimi“ („Fotografija
(ne) akims“. 7meno dienos. 2015 m. vasario 20 d.). Ar
sutinki? Ir apskritai, man atrodo, kad keblu apie tave
kalbėti. Padėk susigaudyti.
Man pačiai dar sunkiau apie save kalbėti, o juo labiau save apibrėžti. Kai kiti parašo, pasidaro aiškiau.
Skaitydama Narušytės, Šapokos įžvalgas, suprantu,
kad intelektualui yra svarbu terminus, sąvokas ir jų
reikšminius atitikmenis įvaldyti pagal individualią
logiką. Kalbėti vaizdais man lengviau. Kai „kalbu“
vaizdais, galiu būti stebėtoja, galiu pasinerti į savotišką tylą, kai „jau ne žodis ir dar ne žodis“. Vilniaus
vaikų ir jaunimo meno galerijoje 2021 m. kovą numatoma mano paroda „Malvina à la Malvina: būties laboratorija“ galbūt išryškins kažkokius svarbius meno
kūrinių prasmės dėmenis ne tik man, bet ir kitiems.
Būtent prasmės, o ne reikšmės.
Tavo foto etiuduose ir viešuose pasirodymuose dažnas ornamento motyvas. Jaučiu, kad ne šiaip sau. Juolab kad tradicinė, itin struktūruota ornamento raiška,
atrodo, labai kertasi su ,,išplaukusiomis“ tavo vizijomis.
Kaip tą paaiškintum?
Vis ieškau ornamento, kurį galėčiau pasimatuoti,
apsivilkti, juo tapti. Susitapatinimo su vienu ar kitu
ornamentu ritualas yra savotiškas tapsmo aktas, vedantis prie mano individualybės ribų, kurias stengiuosi jeigu ne peržengti, tai bent praplėsti. Mėgstu
audinius, drabužius – juose išaustus ornamentus,
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santykius tarp spalvų ir įvairių detalių. Audiniai
man tarsi „žada“ padėti iššifruoti būties harmoniją,
kurios kasdienybėje pritrūksta. Audinių ornamentai
yra tam tikras pavyzdys, kaip galima raiškiai, aiškiai,
tiksliai ir prasmingai koduoti tikrovę. Gėriuosi jais.
Galiu dienų dienas čiupinėti, apie juos galvoti.
Tave sunku ,,apibrėžti“, nusakyti profesiją, juo labiau
tapatybę... Esi tarsi paraštėse. Bet paraštės iš esmės yra
stebėjimo ir pastabumo kvintesencija. Taigi – esmas. Be
to, buvimas ,,tarp“ kuria įtampas, o įtampa, kaip žinome, – kūrybos sąlyga.
Esu baigusi filosofijos studijas Vilniaus universitete ir menotyros studijas Vilniaus dailės akademijoje.
Tačiau dirbu menininke, dailės mokytoja, darželio
auklėtoja ir pan. Norėdama nusakyti savo tapatybę,
turėčiau klausti savęs ne „kokia ji yra“, bet „kaip ji
egzistuoja“. Medijuodama tikrovę vaizdais ir vaizdiniais išryškinu savo pačios atsitiktinumą, nekonkretumą, aktualizuoju buvimą „tarp“. Įtampa dailės
kūrinyje? Man tai svarbu. Tais dažnais atvejais kai
fotografuodama išorę, nufotografuoju savo vidų, įtaigus santykis fotopaviršiuose yra vienintelis kriterijus
suvokti, ar tas kadras ko nors vertas. Nuotrauka privalo turėti charakterį, o jis susiformuoja iš matomų ir
numanomų santykių tarp linijų, spalvų, formų. Atrinkinėdama savo fotografijas patiriu dar vieną, kaip
man atrodo, specifinę būseną, kai aš, stebėtoja, stebiu
save stebinčią. Filosofas Aleksandras Piatigorskis tai
vadina ypatinguoju refleksu Z.
Ar esi numačiusi savo ateities trajektorijas? Ar jautiesi drugelis, ar vis dar kokonas? Ir jeigu reikėtų rinktis, kuo norėtum būti? Taigi, kaip save apibūdintum, jei
reikėtų prisistatyti ,,dviem žodžiais“?
Ir toliau pasilieku sau teisę nebūti nei drugeliu,
nei kokonu. Esu TARP jų, kad patirčiau kuriančiąją
šio paradokso žaismę. Noriu būti veiksmažodis, o ne
daiktavardis.
Dėkoju už pokalbį ir linkiu sėkmės veiksmažodžiaujant!
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ESU ŽAIDŽIANTIS
ŽMOGUS

Su TV prodiuseriu Laurynu ŠEŠKUM
kalbasi dailininkė Jūratė STAUSKAITĖ

Jūratė Stauskaitė. Prisipažįstu, kai užmečiau akį į Tavo
CV, sutrikau – tookia veiklos įvairovė man, nueinančios
kartos atstovei, sunkiai suvokiama, net pripažįstant faktą, kad tai jauno valstybės piliečio ,,normalus“(?) gyvenimas. Ar tikrai normalus? Tikriausiai kartais ir pats
užduodi sau tą klausimą?
Laurynas Šeškus. Normalumas turbūt yra viena žudikiškiausių sąvokų, jeigu tai ne kraujo tyrimų rezultatas
ar spaudimo hidroelektrinėje lygis. Kalbant apie žmogaus
pastangų suvokimą, neduok Dieve, svajonių vertinimą, ši
sąvoka yra žudikiška. Jau pats bandymas išmatuoti save
„normalumo“ kriterijais yra komiškas. Neklausiu savęs,
ar esu normalus. Jūs turbūt savęs irgi neklausiate.
Sutinku, bet su normos sąvoka vis tiek neišvengiamai
susiduriame tiek išorėje, tiek savo viduje. Ir ką daryti?
Tiesiog ignoruoti?
Turbūt esu laimingas, nes nesusiduriu su normomis
nei viduje, nes niekada savęs to neklausiu, nei išorėje,
nes nuo vaikystės manęs niekas niekada neprašė, kad
būčiau normalus. Atvirkščiai, pagirdavo, kai pasielgdavau kažkaip visiškai netikėtai. O ir dabar dirbu srityje,
kur normalumas prilyginamas nuobodumui, pilkumui.
Kaip jautiesi, turėdamas tokią tirštą darbotvarkę?
Jaučiuosi prastai, būnu prislėgtas tais vakarais, kai
suvokiu, kad per visą dieną nepatyriau nei pramogos,
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nei poilsio, nenuveikiau nieko gero ar naudingo. Visais
kitais atvejais jaučiuosi gerai.
Kokie asmeniniai, galbūt prigimtiniai motyvai „varo“
Tavo motorą? Nuo meno teorijos studento iki lektoriaus,
žurnalo redaktoriaus, parodų kuratoriaus, TV laidų
prodiuserio, scenaristo... Kaip visa tai susiję? Kas esi?
Galbūt esu žaidžiantis žmogus. Žaisti man patinka ir
iš prigimties, ir sąmoningai. Tą pajusti padėjo ir Jūsų dailės mokykla. Žaidžiant galima įprastus dalykus vartyti iš
įvairių pusių, nebijoti, kas atsitiks, jeigu viską apversime
aukštyn kojom, kas bus, jeigu imsimės ne pataisų, o darysime viską iš naujo, pavyzdžiui, išrasime dviratį (tik dabar pradedu suprasti, kad to daryti visai nebūtina). Savo
pirmą įkurtą kompaniją pavadinau TV Play. Žodis play
(žaisti) man buvo labai svarbus kaip kūrybos ir judėjimo
atspirtis. Dar turiu daug kantrybės ir užsispyrimo. Tas užsispyrimas lemia, kad ne visada esu malonus žmogus. Turiu ir maniją – įkyriai persekioja nerealizuotos idėjos, net
vaidenasi naktimis, todėl jomis mielai dalijuosi su kitais
(tikiuosi, tai daro mane kiek malonesnį).
Mokeisi mano dailės mokykloje 1991–1993 m., studijavai VDA, atrodė, eisi meno ar apskritai elitinės kultūros
keliu. Vėliau pasinėrei į tokias įvairias sritis, kad kartais
kildavo įtarimų dėl nuolaidžiavimo principams. Žinau,
galiu paliudyti, kad tokius turi (bent jau turėjai).
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Jeigu mano mokytojai atrodo, kad kryptys, kurias rinkausi, reiškia nuolaidžiavimą principams, tai pasakysiu
dar daugiau – tuos „principus“ su dideliu pasimėgavimu
sulaužiau ir jaučiuosi dėl to labai gerai. Pradėjęs giliau
studijuoti meną, supratau du prieštaringus dalykus. Pirma, menas nėra nei religija, nei toks svarbus, kaip įsivaizduojama. Jis – tam tikras laikmečio liudijimas, padėsiantis dabartį suvokti ateityje. Vertingas ne pats savaime, o
kaip istorijos lydraštis. Taip, jis gali kerėti, džiuginti, kartais verčia susimąstyti, kartais padeda smagiai praleisti
laiką... Menas gali daug, bet iš esmės jį desakralizavau.
Geras jausmas! Galiu mėgautis menu, nesijausdamas
kaltas, kad nesuprantu menininko kančios, tinkamai neįvertinu unikalaus potėpio. Teiginiai, kad gyvenama, net
mirštama dėl meno, dažniausiai apgaulingi, skamba tarsi
perdėtas meno susireikšminimas prieš mokslą, ekonomiką, mediciną ir pan. Pasaulis daug spalvingesnis. Antras
dalykas, kurį atradau studijuodamas VDA – menas nepaprastai svarbus ir aktualus kaip komunikacijos priemonė,
gali puikiai perteikti mintis ir intencijas. Studijų laikais,
ko gero, didžiausias autoritetas man buvo Oliviero Toscani’s. Jis kūrė inovatyvias ir beprotiškai provokatyvias
United Colors of Benetton reklamas, kurios tada man
atrodė aktualesnės ir gyvybingesnės negu sakralizuotas
„tikrasis menas“. Ypač svarbi tapo komunikacija. Taigi
mane didžiuliu greičiu nunešė visokiausių pasaulio medijų viesulas, kuriam sąmoningai pasidaviau.
Beveik supratau. Skamba įtikinamai. Iš pradžių prodiusavai TV laidas apie dizainą ir meną („Aplink tave“,
„Ties forma“ ir kt.). Vėliau, nuneštas pasaulio medijų viesulo, ėmeisi serialų – „Meilė gydo“, „Mano vyras gali“,
manyčiau, tai reiškė kompromisą: „Kas ciesoriaus – ciesoriaus, kas Dievo – Dievui.“ Kaip čia yra?
Kiekvienas projektas yra atskiras pasaulis su šimtais
sluoksnių. Nejaučiu jokio apmaudo, nemanau darantis
kompromisą, kai kuriu serialus ar komercinį kiną, jeigu susiduriu su iššūkiais, galiu išreikšti savo ambicijas,
ypač jeigu žmonėms tai atrodo įdomu. Daugybę dalykų
darau tiesiog tam, kad patirčiau pažinimo džiaugsmą.
Noriu viską perprasti ir išmokti amato. Juk ir dailininką
kartais džiugina ne tik galutinis rezultatas, bet ir įval50

dyta nauja technika. Galų gale kiekvienas kūrinys turi
aspektų, kuriuos žino tik pats autorius, o iš šalies pastebi
nebent ypač akylas žiūrovas. Netikėtai nuskamba muzika, įvyksta dar niekad nebūtas kadro pasikeitimas...
Turbūt joks architektas nesijaučia darantis kompromisą su savimi, jei projektuoja ne bažnyčią, o banką.
Skamba šmaikščiai, bet mokykla, bankas, net kazino
yra tik sienos, argi joms rūpi, kokia veikla tarp jų vyks?
Žinoma, bažnyčią nuo cirko atskirsime kiekvienas. „Užvesti“ komandą, juolab sudominti žiūrovus galima ir sekliais juokeliais, ir dūriu į paširdžius. Apie principingumą kalbu šiame kontekste...
Tiesą sakant, apskritai nelabai tikiu kažkokiu herojišku principų laikymusi. Tiesiog pasitaiko situacijų, kai
negali elgtis niekaip kitaip, ir viskas. Galėčiau girtis, esą
principai neleidžia man kurti TV laidų, kurios ciniškai
naudojasi žmonių bukumu, linksmina žiūrovus pramanytomis „sensacijomis“, romantizuoja nusikaltėlius, bet
iš tikrųjų aš ir nesugebėčiau tokių laidų sukurti. Jums,
Jūrate, principai neleidžia savo mokyklos paversti grynai komercine įmone, bet, ko gero, ir nesugebėtumėte
to padaryti, net jei norėtumėt. Esate ne to lizdo paukštis.
Kiekvienam savo. Tuo mes visi ir įdomūs. Sakyčiau, gal
čia labiau pasireiškia prigimtis negu principai.
Nagi pasvarstykime apie komerciją ir konkurenciją.
Sovietmečiu tai buvo siejama su „pūvančiu kapitalizmu“, o žodis „karjeristas“ apibrėžė itin nesimpatišką
funkcionieriaus tipą. Dabar atvirkščiai. Tu padarei
puikią karjerą. Džiugu. Neturiu priekaištų. Bet lieka
neaiškus „komercijos“ motyvas. Kokiomis nuostatomis
vadovaujiesi, siekdamas sėkmės?
Norėčiau būti dar didesnis ir konkurencingesnis
karjeristas. Manau, tai skatina sparčiau suktis. Mano
nuostatos yra pačios įvairiausios, bet viena iš jų reikalauja, kad galia prilygtų atsakomybei. Galbūt norėčiau
turėti tylią fotografijos galeriją mieste ir joje meditatyviai realizuočiau save, tačiau viduje kunkuliuoja tiek
energijos, kad negaliu jos neišnaudoti. Mane „veža“,
jeigu pavyksta realizuoti idėją, bent vos vos pajudinančią pasaulį.
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Tavo „Tobulas pasimatymas“ patenka, kaip sakei,
tarp kino teatruose žiūrimiausių Lietuvos filmų. Jį vadini komercinio kino sėkme.
Taip, tai didelė sėkmė. Šį filmą nuoširdžiai kūrė labai daug žmonių. Įdėjus tiek energijos ir jėgų, būtų apmaudu, jei niekas neitų jo žiūrėti.
Bet juk ne žmonių kiekis ir jų entuziazmas lemia rezultatą. Kad būtų aiškiau – tarkim, dailės srityje buvo
blogas tonas sieti meną su komercija. Suprantu, „anie
laikai“. Dabar menininkas, atvirai „darantis“ komercinį (t. y. masinį, tikėtina, gerai perkamą) meną jaučiasi
normaliai (ir Dieve padėk). Tačiau geras „tikras“ menas
vis dėlto skiriasi nuo komercinio (galbūt irgi gero), tiesa?
Manau, sąvoka komercinis menas yra kiek iškreipta
ir neteisinga. Kūrybos neskirstau į komercinę ir nekomercinę. Teisingiau būtų skirstyti į elitinį ir neelitinį
meną, nė kiek nemenkinant antrojo. Kiekvieno valia
rinktis. Nueini į galeriją, apžiūri elitinį kūrinį, kurio
niekaip neįstengtum nusipirkti savo kolekcijai, bet čia
pat išgeri sulčių iš buteliuko, kurio dizainas pašėlusiai
stilingas, ar nusišypsai, pamatęs lauko stende šmaikščiai patrauklią reklamą. Čia nėra nieko antrarūšiško.
Bet mes kalbam apie Tavo patirtis, pasirinkimus. Taigi
grįžtu prie komercinio kino. Kaip gerą (menišką) filmą
suderinti su iš anksto suplanuota komercine sėkme? Galbūt egzistuoja komerciškumo abėcėlė? („Tobulo pasimatymo“ nemačiau, todėl klausimas retorinis.)
Komercinis kinas turi pritraukti tiek žiūrovų į sales, kad atsipirktų filmo biudžetas. Juk jo nefinansuoja valstybė, kokie nors fondai ar turtingi dėdės. Pats
režisierius skolinasi pinigus, rizikuoja. Viena vertus,
jis kuria komercinį meną, antra vertus, yra išties
laisvas ir nepriklausomas. Siūlau tuo pažaisti – įsivaizduokite, kad nusprendėte pasiskolinti du šimtus
tūkstančių, kad išsinuomotumėte brangiausią parodų salę (tarkim, ji tiek kainuoja) ir sugalvojote tokią
parodą, į kurią ateitų šimtas tūkstančių žmonių, nusipirkę bilietus. Tikiu, kad įmanoma. Tačiau paskui,
net sėkmės atveju, atsiras daug kaltinančių, kad viską
darėte ne taip.
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Čia jau kiek sumišau... Verčiau aptarkime edukacinius
Tavo projektus. Vienas žinomiausių – „Tūkstantmečio
vaikai“, pagaliau Lietuvos TV atsirado normalus, intelektualus projektas vaikams. Svarbūs ir kiti: „Lietuva gali“,
„Lietuvos balsai“ (chorų konkursas), „Ateities lyderiai“, dokumentinių filmų ciklas „Mano miestas“, pandemijos sąlygomis atsiradusi „Įdomiųjų pamokų“ serija (žiūrėjau) ir t. t.
Edukacija man yra vienas svarbiausių žanrų. Čia daro
įtaką ir laikas, praleistas Jūsų dailės mokykloje. Šiaip ar
taip, nuo švietimo priklauso viskas – taika pasaulyje,
gera medicina ar net skanios bandelės užkandinėje... Aš
turiu specifinį interesą, jaučiu net aistrą edutainment
žanrui – tai edukacijos ir pramogos derinys. Man įdomi
toji plonytė linija tarp šių sričių, svarstau jos pritaikymo
masinėms medijoms galimybes.
Puiku. Gal imsiesi meno edukacijos? Menui, ypač vizualiniam, dėmesio labai trūksta. Visų lietuviškų televizijų (tarp jų ir LRT) požiūris į dailės ir apskritai kultūros
propagavimą atsainokas. „Liaudis“, ypač vaikai, ekrane
tik šoka šoka šoka ir dainuoja dainuoja.
Nesutinku! Yra labai daug kokybiškos televizijų produkcijos, beje, ir kultūrinės. Nepatingėjus įdėmiau atsirinkti, tikrai atsiras, ką žiūrėti. Manau, LRT plius tampa
puikiu kultūros kanalu. Tačiau didžiausi kritikai visada
savo priekaištus pradeda sakiniu: „Televizijos nežiūriu,
bet...“ O vertėtų pasižiūrėti! Televizijoje kaip ir bet kur
kitur yra gerų dalykų, tiesiog žiūrovams reikia mokytis
atrankos. Juk galima pasivaikščioti su Ryčiu Zemkausku, paplaukioti su Alfredu Bumblausku, paskraidyti su
kūrybingais fizikais per „Įdomiąsias pamokas“. Rodomi
geriausi festivaliniai filmai. „Legendos“ pristato įdomiausius menininkus ir taip toliau, ir taip toliau.
Na, klausiu ne apie masinį, kultūriškai „pagardintą“
patiekalą. Kodėl televizijos vengia dailės?
Tai natūralu. Televizija nėra visavalgė. Televizijos ir
dailės prigimtis visiškai skirtinga. Televizija be pertrūkių ar su labai nedidelėmis pauzėmis transliuoja vaizdą,
nepaliaujamai kintantį laike, suvokiamą tekstą ir muziką. Puikiai tinka perduoti vizualinę informaciją, kiną,
šokį ar dainą. Televizorius namų kambaryje sugeba ap51

simesti net gyvu svečiu. Taigi galimybės didžiulės, tačiau
televizija neperduoda, pavyzdžiui, kvapų, garsų be vaizdo. Nelabai tinka ir dailei. Net albumai ar kompiuterio
ekranas jai šimtąkart tinkamesnis. Kai žiūri pats, joks
režisierius nesprendžia, ar kūrinį matysi tris sekundes,
ar tris minutes. Jei manote, kad televizijos ekrane nuolat rodomais paveikslais kažkas per prievartą susidomės,
labai klystate. Žmonės, nevartantys albumų, netaps ir
aistringais laidų apie dailę žiūrovais. Dabar ne tie laikai,
kai buvo vienas televizijos kanalas ir iš inercijos visi žiūrėdavo viską, kas tik rodoma. Žinoma, apie dailę galėtų
būti patraukliai pasakojama, bet čia reikėtų visai kitokio
sukirpimo talentų. Dėmesį prikaustančių pasakotojų
apie dailę, deja, neturime. Gal čia ir nuosaikaus lietuvių
temperamento problema. Dauguma dailės specialistų
geriau rašo negu kalba. Gal dar atsiras...
Manau, niekas neatsivers meno albumo, juolab nenueis į muziejų, jeigu nebus laiku atvertas specifinis šio
žanro įvairiapusiškumas, tegu ir populiariu pavidalu.
Labiau nei kas kitas esi patyręs, ką reiškia vaizdo įtaka
įtaigai, o juk čia ta pati pasąmoninė edukacija. TV – bene
patogiausias informacijos sklaidos būdas, nuo vaikystės
įrašantis raiškos, saviraiškos, išprusimo kodus. Demonstruoti paveikslus ir apie juos tiesiog kalbėti nereikia jokių
blizgių brangių dekoracijų, papildomo rekvizito… Pigu ir
paprasta. Esu jau ne kartą Tave agitavusi šiuo klausimu.
Tik nesakyk burtažodžio „reitingai“, nes apsiverksiu…
Žodis reitingai pernelyg demonizuojamas, tapo net
kažkokio pragmatiško cinizmo simboliu, tačiau tai neteisinga. Pakeiskime šį žodį sinonimu žmonės, ir tai
skambės jau visai kitaip, nors reikš tą patį. Ciniška frazė, kad nėra reitingų, reiškia, kad nėra žiūrinčių žmonių.
Aišku, galima, kartais netgi reikia, orientuotis ir į labai
mažą žmonių grupę, deja, tai nėra taip paprasta. Patikėkit, televizijų vadybininkai nuolatos apie tai galvoja, bet
ne visada įmanoma rasti visiems tinkamas išeitis.
Iš inercijos manoma, kad žmonės žiūri tai, ką televizorius rodo. Tačiau jau gerą dešimtmetį to nėra. Anksčiau televizija nuspręsdavo, ką žmonėms žiūrėti, dabar
jie renkasi patys. Reikia nepaprasto talento ir didelio gudravimo, kad į saldainį pavyktų įdėti edukacijos piliulę.
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Žmonės norės daryti ir žiūrėti tai, prie ko bus pratinami, taigi viskas, net ir taika pasaulyje, kaip tu pats teigei,
priklauso nuo švietimo. O kad nėra šios srities talentų,
nesutinku. Tiesiog negirdėjau, kad jų būtų ieškoma...
Mane iki šiol gatvėje stabdo sėkmingo dailės projekto
„Mano pasaulis“, rodyto 8-uoju ir 9-uoju dešimtmečiais,
buvę dalyviai. „Vaikai“ iki šiol jį prisimena, klausia, KODĖL DABAR NĖRA?
Nes niekada nebus to, kas buvo. Kad atsirastų kažkas
panašaus, reikia genialios idėjos, kaip laidą pritaikyti
šiandieniniams žiūrovams, ir tokių vedėjų, kurie masintų ją žiūrėti. Nepasakyčiau, kad kur nors pasaulyje
yra rastas universalus receptas.
Ar šokių ir dainų projektuose visi genialūs? Bet tiek
to, matau, užstrigome.
Šokių ir dainų projektuose dalyvaujantys žmonės
nėra gabesni ar talentingesni už tuos, kurie paišo ar
tapo. Tiesiog vienų produkciją eksponuoja galerijos, o
kitus rodo televizija.
Kiek Tu pats asmeniškai susijęs su daile ir jos procesais šiandien? Kokį meną „vartoji“? Gal turi asmeninę
kolekciją?
Kuo toliau, tuo didesnis malonumas vartoti meną.
Turiu tėvų padovanotą kolekciją, kurioje vyrauja alternatyvus Lietuvos 9-ojo dešimtmečio menas. Savo
kolekcijos rimtiems pirkimams dar bręstu, bet keleto
jaunų tapytojų kūriniai jau verčia varvinti seilę.
Ar namuose ant sienos atsirado vietos Tavo paties
prieš 30 metų dar dailės mokykloje pieštam „Berniukui
su karve“?
Ačiū Jums už tą dovaną. Kabo mano sodyboje. Tačiau
man atrodo, kad ten pavaizduota mergaitė, na, bet šiuolaikiniame kontekste tai nelabai svarbu (juokauju).
Visą dešimtmetį dirbai LNK, iš ten, kaip sakai, Tave
išviliojo Modern Times group kompanija. Dabar turi
savo UAB Nord Play. Kaip manai, ar jau pasiekei visko?
Ne. Viskas dar tik prasideda.
Jūrate, dėkoju už šį pokalbį. Seniai jo laukiau.
Kultūros barai 2021 · 5

