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RedakcIjoS žodIS

Šio numerio ygrekai:
Y filosofija – skeptiškai „Kartos Y“ tema nusiteikęs Kęstas Kirtiklis;
Y naktinis gyvenimas – kartą perauklėti pasiruošęs Albert The Hook;
Y liaudies menas – žmonių kūnus spalvinantis Vilius Stasaitis;
Y literatūra – dienoraščio įrašais su pasauliu besidalijanti rašytoja Vaiva Grainytė;
Y vizualusis menas – už švarią estetiką pasisakantis iliustratorius Karolis Strautniekas;
Y teatras – Vidas Bareikis ir jo „neteatras“;
Y humoras – Luko Šitkausko / Shidlo šposai.

Kas ta „Karta Y“? Siūlau paskaityti interviu su filosofu Kęstu Kirtikliu (4–7 psl.) ir nusibrėžti individualias šios są-
vokos ribas. Amerikiečiai šį terminą vartoja 18–35 m. asmenų grupei įvardyti. Iš jų mes „Kartą Y“ pasiskolino-
me kaip metaforą, padėjusią surinkti paskutiniam metų numeriui jaunus, ambicingus, viena koja rytojaus slenks-
tį peržengusius žmones. 

Nusivalykite apšerkšnijusius akinius, pasiruoškite dozei įkvėpimo, o gal net pokyčiams... Jei dar nepriklausote 
„Kartai Y“, pats laikas prie jos prisijungti. Pirmas žingsnis – atsikelti nuo patogios sofos...

Dovilė
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KAUNE: baruose BO, „Groovy“, „Gyvas“, „YZYbar“, „Džem’pub“, ka-
vinėse „Coffee Inn“, „Mio Cafe“, „Presto“, „Supremo“, „City Ca-
fe“, „Boun Giorno“, „Pas  Stanley“, „Vero Cafe“, „Kultūra“, resto-
ranuose „Bravarija“, „Sandija“, „Ramzis II“, „Bella Italia“, „Sushi 
Express“, „Buon Giorno Taverna“, „Pjazz Oldtown“, „Chocolaterie“, 
„Radharane“, „Jums“, „Flamenco Cafe & Vino“, „Piano Piano“, pi-
cerijose „Čili pica“, „Mambo Pizza“, „Pas Romano Paolo“, universi-
tetuose VU KHF, KTU, verslo centruose, kepyklėlėje „101 Kepyklė-
lė“, Kauno kameriniame teatre, SPA namuose „Femina Bona“, gro-
žio salone „Tovera“, muzikos prekių parduotuvėje „Tamsta“, bou-
lingo ir biliardo klube „Undinė“, „Ryšių kiemelyje 837“.

ŠIAULIUOSE: „Centro šokoladinėje“, „Coffee Inn“.

VISOJE LIETUVOJE – „SPA Vilnius Sana“.

 Naujas numeris pasirodys vasario 4 dieną.

žURNALą RASITE ŠIOSE VIETOSE:
VILNIUJE: baruose „Briusly“, „Cafe de Paris“, „Marsas“, „Bukowski“ „Cozy“, „Gringo“, 
„Būsi trečias“, „Soul Box“, „Raketa“, „Bix“, „Artistai“, „Alaus namai“, „Studio 9“, „Me-
at lovers Pub“, „Vasaros terasa“, „Vienuolyno kiemas“, „Bambalynė“, „Orgazmus Loun-
ge“, „B bar“, „Pink Milk Shake“, „Wok to Walk“, kavinėse „Coffee Inn“, „Prie angelo“, 
„Balti drambliai“, „Vero Cafe“, „Šviežia kava“, „Puntukas“, Užupio kavinės terasoje, 
klube „Tamsta“, picerijose „Čili pica“, „Mambo Pizza“, „Dione“, „Submarinas“, „Pica ir 
Kava“, Užupio picerijoje, „Pitstoppizza“, „Focus Pizza“, restoranuose „Bravarija“, „Su-
shi Express“, „Sushi House“, „TakeWay“, „Guru“, „Livin“, „Bunte Gans“, „Coco“, „Bran-
devino“, „RawRaw“, „žėrutis“, „Muskatas“, „Jalta“, „The Room“, kepyklėlėse „Sotas“, 
„Crustum“, „Kibin Inn“, vyninėse „Vinchenzo Mimoza“, „Itališka Vyninė“, šokių akade-
mijoje „Show Makers“, šokių studijose „Orientalija“, „Dovilės rytietiškų šokių studija“, 
kino teatruose „Pasaka“ ir „Skalvija“, universitetuose ir kolegijose ISM, VGTU, TVM, 
VIKO, LEU, VU, MRU, VDK, VDA, mokykloje ELC, parduotuvėse „X club shop“ ir „Beer 
Barell“, viešbučiuose „Adelita“ ir „Park Inn“, Menų spaustuvėje, verslo centruose, SPA 
paslaugų centruose „SPA Vilnius DIA“ ir „Gaudos SPA namai“, kinų masažo centre Qi 
Animo, jogos centre „Shanti“, grožio salonuose UFF, „Salon Plus“, „Figaro“, „Bolero“, 
„Eslauda“, „Performa“, „Perla“, „Art of Beauty“, „Šilkinė banga“, „Grožio ekspertas“, 
knygyne „Mint Vinetu“, „Šauni vietelė“.

Fotografė Justė Urbonavičiūtė. Flickr.com/marmelade-fires
Modelis Ūla Urbonavičiūtė



kai parašiau laišką Vilniaus universitete dėstančiam filosofui kęstui kirti-
kliui su siūlymu pasikalbėti apie „kartą Y“, sulaukiau teigiamo atsakymo su 

šiokiu tokiu „bet“: „jei norite pakalbėti su skeptiku, – prašom“. kaipgi nenorė-
si? žinoma, dvejonių būta – ar tikrai įvadiniam žurnalo temos straipsniui tinka 

skeptiškas požiūris į ją. Pabandyti tikrai buvo verta ir galva linkčioti klau-
sant teko mažiau nei paprastai...
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Ko gero, protingiausia būtų 
prieš pokalbį apsibrėžti sąvo-
kas, kurias dažniausiai varto-
sime. Kaip supratau, 18–35 m. 
grupei vadinti amerikiečių su-
galvotas terminas „Karta Y“ 
jums nelabai patinka? 
Galima vadinti visaip, tik, manau, 
kad mūsų ir amerikiečių situaci-
ja skiriasi. Karta apibrėžiama per 
gimstamumą, demografiją. Lietu-
voje ir JAV gimstamumo bangos 
buvo skirtingos. Lietuvoje turime 
įdomią situaciją, nes 1993–1996 
m. yra demografinė duobė, ir gal-
būt tai reiškia, kad universiteto 
pirmakursiai ir absolventai pri-
klauso skirtingoms kartoms. Ta-
čiau ar tos kartos kultūriškai ski-
riasi? Čia turime kartos proble-
mą – ką mes vadiname karta? 

O kodėl negalime skirstyti 
kartų kas 20–25 metus kaip 
paprastai yra daroma? 
Pažiūrėjus į laikotarpį prieš dvi-
dešimt metų, randame visišką su-
maištį. Gimę 7-ajame dešimtme-
tyje paauglystę išgyveno Sovietų 
Sąjungoje, vadinasi, jų vertybės 
visiškai kitos nei, pavyzdžiui, gi-
musiųjų jo pabaigoje. 1989-ieji  
„atneša“ kartą, kuri vėl yra visai 
kitokia ir jos aštuoniolikmečiai 
viską matė kitaip. Tad tas dvide-
šimtmetis (1970–1990) – tikras 
makalas. Sakyti, kad Lietuvo-
je turime kartas su maždaug vie-
nodomis socialinėmis ir kultūri-
nėmis charakteristikomis, mąs-
tymo, elgsenos panašumais, man 
atrodo, keblu, todėl ir esu skep-
tiškas šiuo ir net pačios sąvokos 
„karta“ atžvilgiu.

Gal tada galime nusibrėžti sa-
vo „Kartos Y“ ribas?
Jei brėžiame kitas ribas, nebega-
lime tos kartos amerikietiškai va-

dovilė Raustytė
dovile@laikas.lt
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Atsakymų į jūsų jauną kūną ir tai, kas jame, 
žalojančius klausimus, perskaitę šį interviu, 

negausite. Tačiau tikiu, kad ne vienas užmeg-
site (bent jau su savimi) diskusiją, kuriai kar-
tai priklausote, kaip ji atrodo ir ar iš viso ji eg-

zistuoja. Daugiau įdomybių – pokalbyje.



dinti „Karta Y“. Lygiai taip 
pat, kaip negalime sugalvoti, 
kad Lietuvoje kilometru va-
dinsime šimtą metrų. 

Grįžtu klausimu atgal – 
kuo bloga sąvoka „karta“?
Pirmą kartą, jei neklystu, su 
kartomis susiduriame moky-
kloje, literatūros pamokose, 
pavyzdžiui, pokario kartos, 
neoromantikų kartos rašyto-
jai. Karta tampa gimusieji ir 
rašiusieji tuo pačiu metu ar-
ba panašūs savo meninėmis 
paieškomis. Tačiau visuomet 
atsitinka taip, kad Jonas, Pe-
tras ir Kazys rašė vienaip, o 
Onutė kitaip. Ji į kartą ne-
beįsipaišo. Tai kur ji? Kultū-
riškai karta nusakoma pagal 
grupę žmonių, turinčių pana-
šius bruožus, ji gali būti ir ne-
didelė, bet ryški.

Dar vienas pavyzdys: Są-
jūdžio kartos terminą išra-
do jaunieji literatai ir filoso-
fai, gimę tarp 1989 ir 1992. 
Jie nurodo visiškai priešin-
gus savo kartos bruožus, nei 
jie yra būdingi amerikietiš-
kai „Kartai Y“. Galvoju, kad 
būriai jų bendraamžių, ką 
nors darančių, ryškių, gal-
būt pavienių, laikosi visiškai 
priešingų pažiūrų nei iš es-
mės labai konservatyvūs Są-
jūdžio kartos atstovai. 

Aš vis dar nepasiduodu 
ir bent jau žmones iki 25 
metų toliau vadinu „Kar-
ta Y“. Ar sutinkate, kad 
jai didelę įtaką darė tech-
nologijos, sugebėjusios 
tapti netgi jos skiriamuo-
ju bruožu? 

Save vadinantieji Sąjūdžio 
karta nėra itin technologi-
zuoti, jie pabrėžia technolo-
gijas kaip įrankius, kurių ga-
lėtų ir nebūti. Jiems morali-
nės savybės gerokai svarbes-
nės už technologijas. Nors 
apskritai žmonės iki 25 me-
tų yra gerokai raštingesni IT 
prasme už likusiuosius. Jie 
gimė pasaulyje, kuris neįsi-
vaizduojamas be mobiliojo 
telefono. Bet ar tai lemiamas 
bruožas?

Vėl pasirinkote pavyzdžiu 
Sąjūdžio kartą. Tai gal ji ir 
yra tas kartos balsas?
Jei darytume tyrimą, kuriuo 
lygintume jaunimo vertybes, 
požiūrį į gyvenimą, į tėvus, į 
kitas kartas, į gyvenimą „su-
simetus“, daugybė jaunuolių 
manytų visai kitaip nei tie, 
kurie išdidžiai save vadina 
Sąjūdžio karta. Tai ar gali jie 
būti kartos balsas? 

Ar iš viso lietuviai turi tą 
kartos balsą? Herojų?
Kartos herojus įmanomas, 
jei sumanai pats save tokiu 
paskelbti arba jei yra žmo-
gus, turintis įžūlumo saky-
ti „mes padarysime tą ir tą“, 
„mes esame tokie ir tokie“.

Kartą susimąsčiau, kas yra 
mūsų pop kultūros ikonos. 
Pagalvojau apie V. Kernagį, 
A. Mamontovą, A. Kaušpė-
dą, na, dar Selą. Tačiau ko-
kia jų įtaka? Kai bitlai važia-
vo pas Maharišį Mahešį Jo-
gį medituoti, būriai žmonių 
sekė paskui juos. Minėtas A. 
Mamontovas akivaizdžiai 
tokios įtakos neturi. Įdo-
mu, kieno plakatus ant sie-
nų klijuoja dabartinės tryli-
kametės?

Turbūt kas nors yra, bet 
mes per seni tai žinoti?
Manęs, pavyzdžiui, nedomi-
na krepšinis, bet aš žinau, 
kas ką laimėjo. Jei yra kas 
nors, kieno atvaizdas kaba 

ant sienos, tikrai turėtume 
žinoti. Aš nežinau, kas tas 
Bieberis ir kodėl jis toks žy-
mus, bet žinau, kad toks yra.

Tai išeina, kad amerikie-
čiai turi herojų, o mes ne?
Taip išeitų. Arba galima sa-
kyti, kad jis yra globalus. Gal 

vietinių mums ir neberei-
kia. Tačiau čia vėl turime bū-
ti atsargūs. Pamenu, buvo 
daromi amerikietiško seri-
alo „Dallas“ žiūrovų tyrimai 
skirtingose pasaulio šalyse 
ir paaiškėjo, kad, pavyzdžiui, 
filipinietis reaguoja į jį vi-
siškai kitaip nei amerikietis. 
Vadinasi, amerikietiška kul-
tūra nėra tokia visagalė.

Kadangi paminėjote tryli-
kametes, prisiminiau psi-

choterapeuto E. Laurinai-
čio vienam lietuviškam 
portalui išsakytą nuomo-
nę, kad dabar paauglys-
tė tęsiasi iki 27 metų. Ką 
manote apie tokį kartos 
bruožą? 
Vienoje tarptautinėje kon-
ferencijoje sutikau jauną 
mokslininką ispaną, kuris 
buvo pakraupęs dėl dokto-
rantės švedės noro pagim-
dyti vaiką mokantis dokto-
rantūroje. Jai tai buvo labai 
svarbu, o ispanui tai buvo 
nesuvokiama, nes jis niekaip 
negalėtų išlaikyti moters su 
vaiku. Kai kur Europoje gy-
venimas su tėvais, šeimos 
neturėjimas sulaukus dvide-
šimties ar trisdešimties yra 
nulemtas ekonominių prie-
žasčių. Negalima sakyti, kad 
jie nori gyventi su tėvais, nes 
yra infantilūs, psichologiškai 
nebrandūs. Ar taip yra Lie-
tuvoje? Vadinantieji save Są-
jūdžio karta labai anksti ima 
žaisti suaugusiuosius ir, nors 
gyvena su tėvais, tikrai netu-
ri nieko paaugliško, nes jau 
būdami 21-erių mano, kad 
gali eiti ir mokyti žmones, 
kas gera, kas ne. Man patiki-
miau atrodo, kai išmintis  
ateina bėgant metams. 

Tokia situacija: man dvi-
dešimt keleri ir aš jau 
esu mama, žmona, tu-
riu kelias paskolas, tad 
mano galimybės nuveik-
ti ką nors įdomaus kar-

Visuomenė 
juda link 
idealios 

situacijos? Bet 
jūsų idealas 
labai skiriasi 

nuo mano 
idealo! Tad link 
kurio iš jų eiti?
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jeros prasme numenks-
ta prieš kartu su kitomis 
merginomis butą nuomo-
jančią draugę? Ar talen-
tui socialinė aplinka netu-
ri įtakos? 
Bet ji vis tiek dažniausiai tu-
ri vaikiną! O viduramžiais 
žmonės ėjo į vienuolynus, 
kad negaištų laiko poruoda-
miesi, flirtuodami, gerdami 
kavą. Poravimuisi juk reikia 
daug išteklių – tiek finan-
sų, tiek laiko, tiek pastan-
gų, o tai kažin ar padeda dar-
bui ir kūrybai (šypsosi). Aris-
totelis IV a. pr. Kr. rašė, kad 
vyrui geriausias laikas ves-
ti yra apie 40 metų, mote-
riai ištekėti, – žinoma, gero-
kai anksčiau. Gal atidėdami 
šeimos kūrimą grįžome prie 
graikiškų antikinių vertybių 
(šypsosi)?

O jei rimtai, negalima vie-
nareikšmiškai teigti, kad da-
bar yra daugiau talentin-
gų žmonių, nes jie vėliau ku-
ria šeimas. Žmonės sukuria 
daugiau, nes jų yra daugiau. 
Tarkim, genialių žmonių – 
apie 5 nuošimčiai, o populia-
cijai augant, auga ir tas skai-
čius. 

Tačiau bet kuriuo atve-
ju einame į priekį, darome 
pažangą, teigiamai veikia-
me ateitį?
O kur tas priekis? Jaunie-
ji Sąjūdžio kartos intelektu-
alai pasakys, kad mes eina-

me atgal, gyvename laikotar-
piu, kai griūva dorybės. Taip, 
ilgiau gyvename, bet ar tapo-
me nuo to laimingesni? Vi-
suomenė juda link idealios 
situacijos? Bet jūsų idealas 
labai skiriasi nuo mano ide-
alo! Tad link kurio iš jų ei-
ti? Jums gali atrodyti, kad 
progresuojame, o aš sakysiu 
„taip, mes turime daugiau 
galimybių, bet mūsų mei-
lės trumpalaikės, nemoka-
me būti vieni su kitais“. Pa-
rodysiu daug regreso žen-
klų, o jūs pritarsite, bet sa-
kysite „na ir kas“. Ekonomi-
nis klestėjimas laimės nesu-
kuria, bet geriau verkti mer-
sedese? O gal geriau neverk-
ti iš viso? Taigi, pažanga – 
kaip kam.

Kai susidėliojome šio žur-
nalo temas, pastebėjau, 
kad visi pašnekovai, iš-
skyrus vieną, vaikinai. 
Neslėpsiu, bandėme gal-
voti iš naujo, bet likome 
prie pirminių variantų. 
Negi vyriška giminė ga-
besnė ir įdomesnė?
Šis klausimas man irgi ky-
la, nors juo kalbėti šiek tiek 
rizikinga. Prieš tai vardijau 
lietuviškas žvaigždes, jos ir-
gi visos buvo vyrai. Jau mi-
nėtoje konferencijoje vie-
nas vyrukas skaitė prane-
šimą apie Flandrijos (šiau-
rinė Belgijos dalis) įžymy-
bes, žvaigždes. Jo tyrimo da-
lyvių sąraše buvo 8 mote-
rys ir 17 vyrų. Šių dominavi-
mą jis pateisino tuo, kad do-
mėjosi įžymybių politiniu 
dalyvavimu, o moterys, esą, 
politika mažiau domisi. Ta-
da bandžiau sugalvoti, ku-
rias moteris Lietuvo-
je pavadinčiau di-
delėmis žvaigž-
dėmis. Gal Jur-
gą Ivanauskaitę 
ir gal dar Kristi-
ną Sabaliauskai-
tę. Tačiau nesi-
imčiau daryti išva-
dos, kad moterys ma-
žiau kūrybingos. Spė-
čiau, kad aplinka mo-
terims yra mažiau 
draugiška. Nors iš-

ties reikėtų klausti jų pačių, 
ar lengva moteriai sužibėti 
žvaigžde (šypsosi). 

Jau septintus metus dės-
tote studentams. Ar tarp 
jų pastebėjote besikei-
čiančios kartos bruožų?
Oi, šito reikėtų klausti tų, 
kuriuos išlydi į pensiją! Vie-
na ketvirtakursių grupė la-
bai skiriasi nuo kitos. Sakyti, 
kad jie visi tinginiai, neskai-
to ar skaito tik online, bū-
tų per daug drąsu. Labai pa-
prasta dėlioti stereotipus, 
nes taip lengviau gyventi. 
Tačiau žmonės šiaip yra la-
bai skirtingi.

O tarp savo kolegų filo-
sofų?
Tarp filosofų, sakyčiau, tam 
tikru požiūriu kartos yra. 
Tačiau tai nulemta ne asme-
ninių savybių, o politinių ir 
socialinių aplinkybių. Pa-
saulis labai pasikeitė: išei-
nantiems į pensiją Sovietų 
Sąjungos ribos buvo jų pa-
saulio ribos. Jam jie ir dir-
bo. Po jų buvo neribotų ga-
limybių karta, tapusi įdomi 
plačiajam pasauliui. Tur-
tingi ponai iš Vakarų, tu-
rintys filantropinių nuosta-
tų, kvietėsi ją mokytis, jos 
klausėsi. O štai mano ben-
draamžių, bebaigiančių 
doktorantūrą, niekas nefi-
nansuoja už tai, kad esame 
„pagaminti“ Lietuvoje. Tai 
reiškia – jeigu mes norime 
tam pasauliui ką nors pa-
sakyti, turime bandyti 

perrėkti tarptautinį konku-
rentų chorą. 

Žinoma, ir šias išvadas ga-
liu daryti remdamasis savo 
bičiulių patirtimi, tačiau sa-
kyti, kad visi Lietuvos filoso-
fai taip jaučiasi, tikrai nega-
liu. Kitiems to pasaulio vi-
sai nereikia, jiems filosofija 
tik lietuviška ir tik lietuviš-
kai. Kalbėti visos kartos bal-
su reikia daug įžūlumo.

Kaip jau pats minėjote, 
karta apibūdinama pagal 
jos ryškiausiuosius. Jei 
kada nors būsime vadina-
mi dizainerių ar frylan-
serių karta, tai reikš, kad 
jų įtaka tuo metu buvo di-
džiausia? 
Manome, kad viduramžiais 
žmonės buvo religingi, nes 
apie 80 proc. to, kas mus 
pasiekė, buvo sukurta vie-
nuolynuose žmonių, buvu-
sių kartos balsu. Ar tai reiš-
kia, kad būriai iki ausų į pur-
vą įlindusių valstiečių bu-
vo tiek pat arba taip pat re-
ligingi? 

Jei dabartiniai hipsteriu-
kai turės įtakos ateinančiai 
kultūrai, reikš, kad tą įtaką 
tiesiog lengviau atsekti kaip 
dominuojančios grupės. Kad 
visi kiti neturės įtakos, neti-
kiu, tik ji bus sunkiau atse-
kama. Ir hipiai buvo ne vi-
si, ir mes ne visi dizaineriai, 
bet gali būti, kad mūsų laikai 
bus taip vadinami...



kai paklausiau, ar sutiktų apie save papasakoti „Laikui.lt“, albertas žvinys be-
veik iškart susidomėjo, kodėl žurnalo neranda klaipėdoje, ir taip pat spėriai pa-
siūlė, jei prireiktų, padėti jį platinant. Ši smulkmena mane tik dar kartą įtikino, 
kad šis 19-metis transporto specialybės vadybininkas, beje, jau dvejus metus gy-
venantis savarankiškai, yra idealus temos „karta Y“ herojus. Generuojantis idė-
jas ir jomis tikintis. Nereikalaujantis palaikymo ir pritarimo bei nedvejojantis. 

Šis straipsnis – ne apie 
muziką, ne apie urbanisti-
nių žanrų chaosą, ne apie 
miksavimą, ne apie vaka-
rėlių kokybę. Nors būtent 
dėl to vaikinas, naktį be-
sivadinantis slapyvardžiu 
Albert The Hook, yra ži-
nomas tarp savo bičiulių. 
Straipsnis yra apie asme-
nybę, kuri verta paspaus-
ti ranką. 

Man, nors dažniausiai ste-
binčiai sostinės renginius, 
Klaipėda visuomet atrodė 
įdomi dėl savo, tarkim, ny-
kios situacijos. Gražus mies-
tas prie jūros su universite-
tu ir visa kita – atrodo, nieko 
ten netrūktų kultūrai kles-
tėti. Bet net ir pusę tūkstan-
čio sutelkti į vieną vakarė-
lį (aišku, jei tai ne radijo hit-
paradas) – problema. O ne-
maža dalis mieste vis dar gy-

venančio jaunimo į aplinką 
žiūri stebėtinai negatyviai. 
Kodėl? Šį klausimą pašne-
kovui, žinoma, uždaviau, bet 
yra vietos ir pokalbio prie-
šistorei.

Prieš porą metų man apie 
Albertą papasakojo Markas 
Splinteris, dėl įvairių prie-
žasčių sostinėje ir ne tik ži-
nomas britas. Sakė, kad 
Klaipėdoje yra toks nepil-

daina dubauskaitė
daina@dubauskaite.lt
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nametis, renka po penkis 
šimtus žmonių dubstep ren-
giniuose. Netrukus – nepa-
menu, jo ar mano iniciatyva 
– tais renginiais ėmiau da-
lytis savo „bloge“. Tuomet 
Albertas buvusios „nakti-
nės nesąmonės“ virš mais-
to prekių parduotuvės pa-
talpose įkūrė klubą „Kings-
town“. Tai nebuvo itin sė-
kmingai plėtotas projektas, 
bet būnant 18-os tokie ne-

sklandumai – vienas juokas. 
Reikalai juda toliau. 

Lapkričio pabaigoje Al-
bertas su dviem bendramin-
čiais organizavo trečią uos-
tamiesčiui itin svarbų ren-
ginį „Klaipėda United“, su-
traukiantį kituose miestuo-
se ar kraštuose išsibarsčiu-
sius miesto gyventojus. Tie-
sa, trečiasis „jungtinis“ ren-
ginys drauge buvo ir ma- Pa
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žiausias publikos skaičiumi. 
Kaip pats sako, tai buvo vie-
nas nedaugelio atvejų, kai 
darbus dalijosi su kolegomis, 
ir mieliau ateityje viskuo rū-
pintųsi vienas. Taip saugiau 
ir paprasčiau ir, jei kas nepa-
vyksta, kaltinti gali tik save.

Albertas į straipsnio pra-
džioje išdėstytą atvirą klau-
simą apie Klaipėdos sąstin-
gį atsakyti negali, nes į gim-
tąjį miestą iš Vokietijos, kur 
praleido šešerius metus, 
grįžo tik 2002-aisiais. Da-
bartinė situacija – mažėjan-
tis sąmoningų žmonių skai-
čius nekomercinio skambe-
sio renginiuose – lyg ir pa-
tvirtintų mano išsakytą ny-
kumo faktą. „Tiesiog ban-
dau auginti savo kartą. Ki-
ti, kurie jau nuleido rankas, 
gal tiesiog patyrė per daug 
nesėkmių“, – negirdžiu nė 
kruopelės pesimizmo ir jo-
kio kategoriškumo ar visa-
žiniškumo.

Pokalbio metu klaipėdie-
tis tvirtino, kad niekur kitur, 
bent jau šiuo metu, krausty-
tis nenorėtų. Iš naujo apšilęs 
kojas po kelerių metų svetur, 
penkiolikos atrado tuomet 
auksines dienas išgyvenusį 
portalą „Djscene.lt“, susi- 
domėjo naktiniu gyvenimu.  
Toli gražu ne visi renginiai 
jam, tuomet jau ėmusiam ir 
„didžėjauti“, patiko, todėl ir 
ėmė organizuoti savus. 

„Tūsai, kuriuose grodavau, 
būdavo rengiami dėl pini-
gų. Man jie nebuvo labai ak-
tualūs. Pamaniau, kad ga-
liu padaryti geriau“, – sako 
jis. Skamba per paprastai, o 

gal per drąsiai, ar ne? Juo-
lab kad finansinio užnuga-
rio Albertas neturėjo, o po 
pirmojo savo renginio „Bro-
ken Vision“, apie kurį man 
Splinteris ir pasakojo, teuž-
dirbo 20 Lt. Antrasis atne-
šė 200 Lt „minuso“, trečia-
sis – 170 Lt „pliuso“. Ir entu-
ziazmas išliko ne matant au-
gantį pelną, o, kad ir kaip ba-
naliai tai skambėtų, reali-

zuojant save. Žinoma, retas 
Klaipėdos naktinio gyveni-
mo senbuvis iš pradžių tikė-
josi ko nors daugiau nei vai-
kiškų bandymų.

Paklaustas, kas iš vyres-
nės kartos didžėjų ar rengi-
nių organizatorių jam padė-
jo žengti pirmuosius žings-
nius, Albertas ištarė vos du 
vardus. „Iš pradžių mane 
labai palaikė Astralas. Pa-

sikviečiau jį į pirmąjį sa-
vo renginį, labai gerai suta-
riame iki šiol. Taip pat – Dr. 
Jahngle, arba Cr-Edit. Jis 
didelis mano įkvėpėjas, or-
ganizuoja didelius jungle 
muzikos renginius sostinė-
je, aš – šio skambesio atsto-
vas Klaipėdoje.“ 

O kaipgi gimtojo kraš-
to gyventojai? Bendramin-

čiais pašnekovas laiko ni-
diškius „Sea Laundry“, klai-
pėdiečius Teffa ir „Tea Time 
Bass“. Ir pripažįsta, kad nei-
giamai ar pavydžiai žiūrin-
čių pramogų verslo atstovų 
pakanka ir šiandien. Tai ne-
trukdo, o suvokimas, kad esi 
kitoks ir nori veikti ką nors 
kita nei visi, anksčiau gąsdi-
no, o dabar, atvirkščiai, tik 
įkvepia dirbti toliau: „Neno-
riu būti kaip visi.“ 

Ne tik dėl savo naktinių 
iniciatyvų Albertas gali būti 
geras pavyzdys daugeliui sa-
vo kartos tinginių, mat į die-
ną sutalpina ir darbą, ir stu-
dijas. Įdomiausia tai, kad ši 
gyvenimo dalis vaikinui su-
siklostė atvirkščiai nei įpras-
ta. Baigė gimnaziją ir sulau-
kė pasiūlymo dirbti tarp-
tautinėje transporto kom-
panijoje, nes puikiai mokė-

jo vokiečių kalbą. Nuspren-
dė specialybės žinias gilinti 
ir aukštojoje mokykloje, tad 
įstojo studijuoti transporto 
ir logistikos verslo. Ir ne taip 
svarbu, gaus diplomą ar ne. 

Ar elektroninės muzikos 
renginiai devyniolikmečiui 
galėtų tapti pagrindiniu pa-
jamų šaltiniu? „Norėčiau 
skirti tam visą savo laiką, bet 

nemanau, kad tai artimiau-
siu metu taps realu. Žmonės 
bijo mokėti už kokybę, no-
ri pigiai ir bet kaip „pasitū-
sinti“. 20 Lt už įdomų atlikė-
ją jiems atrodo per daug. Pa-
prasčiausiai šiuo metu Klai-
pėdai aukšto lygio pramo-
gų nereikia. Ir tų žmonių 
tiek daug nėra...“, – kalba Al-
bertas ir iškart priduria, kad 
stengiantis ir tikint tuo, ką 
darai, perauklėti ištisą kartą 
tikrai įmanoma. 

Pagrindinė Alberto veiklos 
bazė – Klaipėdos centre vei-
kiantis ir viską nuo teatro iki 
reivo siūlantis „Švyturio me-
nų dokas“. Ar nebuvo min-
čių bendradarbiauti su ki-
tais klubais, pildyti jų pro-
gramą? Čia klaipėdietis ka-
tegoriškas. „Manau, reikia 
turėti savo vietą, ją palaiky-
ti visais įmanomais būdais. 
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bet visko gali būti. Būdamas 
19-os Albertas puikiai susi-
tvarko su daugeliu tiek vy-
resnių jo kraštiečių, tiek ki-
tų sąmonę apraizgiusių ste-
reotipų. Vietoj išvadų galiu 
paminėti ir požiūrį į aukš-
tąjį mokslą, ir nebijojimą 
pradėti veiklą neturint jo-
kių investicijų, ir darbą vie-
nam be komandos, ir tikėji-
mą daugelio apleistu miestu 
bei viena darbo vieta, o ne 
lakstymais per kelias. Ma-
nau, jis dar pradžiugins ne 
viena pozityvia idėja, ir vi-
sai nesvarbu, kad dalis jų 
bus pasmerktos žlugti. Mas-
teliai kol kas nepalyginami, 
bet tam tikra prasme Alber-
tas man primena Richar-
dą Bransoną. Nesivaipykite 
– būdamas šešiolikos britas 
jau leido žurnalą „The Stu-
dent“, o 21-erių atidarė pir-
mąją įrašų parduotuvę.

Jei mėtyčiausi tarp kelių, o 
tokių pasiūlymų buvo, „Do-
kas“ nukentėtų.“ Paklaustas, 
ką darys, kai po kelerių metų 
„Švyturio menų dokas“ taps 
gyvenamųjų namų kvarta-
lu (būtent toks yra ilgalaikis 
teritorijos plėtros planas), 
jis išduoda jau ieškantis 
naujos vietos, kurioje dirbs 
kartu su „Doko“ komanda. 
Arba vienas, kaip jam patin-

ka labiausiai. O sąvoka „per 
daug darbo“ vaikinui kol kas 
nepažįstama. Kad šiame lau-
ke geriausias karys – vienas, 
jau išsiaiškinome. Visgi man 
įdomu, ar Albertas savo idė-
jas ir planus tikrina ieško-
damas analogų – sėkmingų 
ar ne – praeityje, ar semia-
si minčių iš sėkmingai susi-
klosčiusių istorijų? „Tai man 
nelabai įdomu. Viską, ką su-
manau, tiesiog išbandau. 
Tai, kad kam nors nepavyko, 
dar nieko nereiškia, gal man 
pavyks?“

Provokuoju – jei sulauktų 
pasiūlymo per mėnesį suor-
ganizuoti tris komercinius 
vakarėlius, dalį kurių pelno 
galėtų investuoti į pogrindi-
nius urban skambesio ren-
ginius, ar parsiduotų? Žo-
dis grubus, bet būtent tokį 
vartoja underground religi-

ja laikantieji, kurie verčiau 
visą gyvenimą dirbs nuobo-
dų darbą, o mylima veikla 
versis tik nakčia, kad tik jos 
nesuteptų piniginiais san-
tykiais ir pelnais. Alber-
tas, nors ir pagalvojęs, gru-
bumo neišsigąsta ir teigia, 
kad tokį pasiūlymą priimtų. 
Tai – tik vienas iš būdų siek-
ti tikslo. Dabar jo „dieninis“ 
darbas su muzika nesusijęs, 
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kaIP tu atRodYSI,  
kaI PaSeNSI?

„Senas žmogus su „tattoo“ 
atrodo tikrai kiečiau negu 
tiesiog senas“, – į straipsnio 
pavadinimu tapusį klausimą 
skeptikams atsako tatuiruo-
čių meistras Vilius Stasaitis.
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kaIP tu atRodYSI,  
kaI PaSeNSI?

Atskleiski paslaptį, kaip 
tampama tatuiruočių 
meistrais? Juk tokių spe-
cialistų neruošia nei uni-
versitetai, nei kolegijos, 
nei specialūs kursai...
Tatuiravimas atsirado kaip 
liaudies menas, toks jis, 
mano nuomone, liko ir 
dabar. Kaip ir kiekvieno 
liaudies meno ar amato, 
tatuiruoti mokomasi iš 
meistro. Žinoma, gali-
ma nusipirkti mašinėlę 
ir bandyti pačiam, bet 
tokiu atveju gerų rezul-
tatų greičiausiai nieka-
da ir nepasieksi. Be kita 
ko, meistras turėtų iš-
mokyti ne tik mašinėle 
dirbti, bet ir kaip neuž-
krėsti kliento.

Kokių savybių tam 
reikia? 
Visų pirma – piešimo 
įgūdžių. Kuo geriau pie-
ši, tuo lengviau ir grei-
čiau perprasi tatuiruo-
tę. Čia dar praverstų ir 
noras kurti savitą sti-
lių bei originalius dar-
bus, o ne tik aklai ko-
pijuoti klientų atsineš-
tus piešinėlius. Antra 
– kantrybės, nes tai ga-
na lėtas, kartais net mo-
notoniškas procesas. Dar, ži-
noma, reikėtų nebijoti krau-
jo (šypsosi).

Koks yra tatuiruočių 
meistrų produktyvumas? 
Tiesa, kad šiuo metu da-
rytis tatuiruotę yra ma-
dos reikalas?
Tatuiruotės dabar populia-
resnės nei bet kada anks-
čiau. Visgi tai lemia ne ma-

da, o tai, kad visuomenė lais-
vėja, ir tatuiruotės, bent jau 
daugeliui žmonių, nebesi-
sieja būtinai tik su „zekais“ 
ar „psichais“. Šiandien ta-
tuiruotę gali turėti bet kas – 
nuo studento iki pensinin-

ko. Taigi, tatuiruojasi dau-
giau žmonių, tačiau atsirado 
ir daugiau meistrų.

Kiek laiko trunka įsitvir-
tinti tatuiruotojų pasau-
lyje? Juk nesinori savo 

kūno patikėti pra-
dedančiajam...
Tai individualu. Vi-
si pradeda po trupu-
tį, nėra nustatytos ri-
bos, kai jau tampa-
ma tikru meistru. Be 
abejo, tai užtrunka 
bent kelerius metus. 
O dėl patirties... Me-
tus dirbantis meis-
tras kartais dirba ko-
kybiškiau už tą, ku-
ris tai daro jau trisde-
šimt metų – priklau-
so nuo motyvacijos ir 
gebėjimų. Todėl prieš 
pirmą kartą kam nors 
patikint savo odą, bū-
tina paprašyti paro-
dyti savo darbų nuo-
traukų ir jas įvertin-
ti. Iš esmės tatuiruo-
tę gauni tokią, kokios 
nusipelnei (šypsosi).

Ar kartais neban-
dai atkalbėti dary-
tis tatuiruotės, jei-
gu matai, jog ji vi-

siškai kvaila arba pats 
žmogus atrodo neapsi-
sprendęs?
Žinoma, kartais reikia atkal-
binėti, o šiek tiek pakoreguo-
ti kliento idėją tenka labai 
dažnai. Bet paprastai žmonės 
suvokia, kad tatuiruotė yra 
beveik negrįžtamas dalykas 
ir šiuo klausimu labiau pasi-
kliauti reikėtų kasdien su tuo 
susiduriančiu meistru, o ne 

Vos 25-erių metų vaikinas, jau spėjęs užsitarnauti profe-
sionalaus bei kūrybingo meistro reputaciją, dėl retos pro-
fesijos pasirinkimo „kaltina“ savo mamą ir net neabejo-
ja – tatuiruotės šiuo metu išgyvena savo aukso amžių. Jū-
sų dėmesiui – pokalbis apie šios kartos manija tapusį me-
ną, stereotipais ir mitais apaugusią specialybę bei mėly-
ną senatvę.eglė kirliauskaitė

egle@laikas.lt

Šiais laikais 
tatuiruočių 

meistras gali 
būti ne tik rūstus 
dėdė, tvoskiantis 
alkoholiu, bet ir 
miela mergaitė.
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savimi. Skamba keistai, bet iš 
tikrųjų tatuiruotės gailimasi 
ne tada, kai ji neturi reikšmės 
ar nėra padaryta šimtu pro-
centų pagal tavo pageidavi-
mus, bet kai ji yra prasta: ne-
tinkamoje vietoje, netinka-
mo dydžio ir panašiai.

Ar tenka susidurti su nei-
giama nuomone apie šią 
profesiją?
Kol kas turbūt visai neteko. 
Daugeliui smalsu, nes tai – 
reta profesija.

Turbūt daugelis tatuiruo-
čių meistrą įsivaizduoja-
me tarsi tiesiai iš ameri-
kietiškų filmų nužengusį 
blogiuką – stambų, tatui-
ruotą baikerį. Ar šis ste-
reotipas labai nutolęs nuo 
realybės?
Tiesa, kad tatuiruotės per 
savo istoriją turėjo sąsa-

Mama man 
padarė pirmąją 

tatuiruotę, o 
vėliau ir išmokė 

šio amato. 
Išeina, kad esu 
antros kartos 
tatuiruotojas.
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Iš esmės 
tatuiruotę gauni 

tokią, kokios 
nusipelnei.

Kaip mama reagavo, kai 
pasidarei pirmąją tatui-
ruotę?
Man pasisekė, nes mama 
man padarė pirmąją tatui-
ruotę, o vėliau ir išmokė šio 
amato. Išeina, kad esu an-
tros kartos tatuiruotojas 
(šypsosi).

Kiek pats jų turi?
Apie 20.

Ką sakai tatuiruočių 
skeptikams, kurie klau-
sia: „O kaipgi tu senatvėje 
atrodysi?“?
Susiraukšlėjęs ir mėlynas 
(šypsosi). Senas žmogus su 
„tattoo“ atrodo tikrai kie-
čiau negu tiesiog senas.

jų ir su kriminaliniu pasau-
liu: Sovietų Sąjungoje – su 
kaliniais (beje, „zekiškų“ ta-
tuiruočių kultūra kalėjimuo-
se jau yra beveik miręs rei-
kalas, nors jų nešiotojų ir 
tos subkultūros atstovų dar 
yra gyvų), Vakarų Europo-
je bei JAV – su baikeriais ar 
šiaip įvairaus plauko „pijo-
kais“ bei mušeikomis, tačiau 
visada buvo meistrų, kurie 
pradėjo ir puoselėjo šį ama-
tą vien dėl paties amato, sie-
kio ištobulinti savo stilių ir 
techniką. Šiais laikais meis-
tras gali būti ne tik rūstus 
dėdė, tvoskiantis alkoholiu, 
bet ir miela mergaitė.

Ar egzistuoja tatuiruočių 
meistrų bendruomenė? 
Rengiate kokius nors su-
važiavimus, dalijatės in-
formacija?
Taip, yra entuziastų, kurie 
rengia vakarėlius, netgi lei-
džia knygas. Kadangi meis-
trų nėra tiek daug, tai ben-
druomenė gana glaudi. 





VaIVa GRaINYtė: 
 „eSu GodI PotYRIų IR NuotYkIų“
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Lina Sabaitytė
lina@laikas.lt

VaIVa GRaINYtė: 
 „eSu GodI PotYRIų IR NuotYkIų“

Esi gana jauna rašytoja, 
sulaukusi tokio pripažini-
mo – Tavo knyga „Pekino 
dienoraščiai“ įtraukta į 
Metų knygos šešetuką su-
augusiųjų knygos katego-
rijoje, leidžiamas jau 3-ias 
jos tiražas. Kaip Tave pri-
ima šios srities (lietuvių 
literatūros) senbuviai? 
„Toks pripažinimas“, jei-
gu pasigilintume, nėra dide-
lis stebuklas: tiražas karto-
jamas trečią kartą dėl leidy-
klos neapdairumo. Užuot iš 
karto išleidusi, tarkim,  
2 000 egzempliorių, spaus-
tuvė dabar purpsi dalimis, 
leisdama po 800. Faktas, kad 
knyga pateko į Metų kny-
gų sąrašą, ko gero, ir atsaky-
tų į Tavo klausimą: nesu sen-
buvių ignoruojama ar uja-
ma (nes tuos sąrašus sudaro 
„vyresniųjų“ komisija). Pa-
ti nesijaučiu labai netikėtai 
įšokusi į literatūros vande-
nis ar nukritusi iš dangaus – 

visada tyliau ar garsiau reiš-
kiausi ir dalyvavau literatū-
riniame gyvenime.

Kodėl būtent Kinija, ki-
nų kalba bei Centrinė dra-
mos akademija? Ko ten 
ieškojai ar iš anksto buvai 
pasiruošusi rašyti „Peki-
no dienoraščius“?
Vieną niūrų žiemos vaka-
rą, naršydama internete, ap-
tikau informaciją apie Kini-
jos Liaudies Respublikos sti-
pendiją, skiriamą jauniems 
ES šalių gyventojams, no-
rintiems mokytis kinų kal-
bos. Buvau baigusi teatrolo-
gijos magistrantūros studi-
jas, blaškiausi, svajojau apie 
kardinalius pokyčius, kelio-
nes, o iracionalią trauką Azi-
jai jaučiu nuo vaikystės. Pil-
dant paraišką, reikėjo pažy-
mėti, kuriame mieste ir ko-
kioje aukštojoje mokyklo-
je pageidaučiau studijuo-
ti. Iš visų Kinijos miestų ži-

nojau tik Pekiną, o Centrinę 
dramos akademiją pasirin-
kau dėl elementarių priežas-
čių: pamaniau, kad šalia kal-
bos studijų būtų puiki pro-
ga susipažinti su vietiniais 
scenos menais, pasinaudo-
ti aukštosios mokyklos bi-
blioteka, daugiau sužinoti 
apie Azijos teatrą. Vienu šū-
viu planavau nudėti du zui-
kius. Tiesa, oficialiai turįs 
būti pats svarbiausias zuikis 
– kalbos mokymasis –  ma-
ne domino mažiausiai. Hie-
roglifų mokslas atrodė visiš-
ka utopija (paskui paaiškė-
jo, jog viskas yra įmanoma – 
po metų galėjau susikalbėti, 
laikiau egzaminus, raizgiau 
kiniškai rašinėlius). Žodžiu, 
išvažiavau tyrinėti kitos kul-
tūros ir geriau pažinti savęs 
– savotiškos antropologijos 
ir psichologijos studijos. Dar 
neišvykusi į Kiniją, svajojau 
apie bėgimą iš pamokų ir ke-
liones po Tibetą, Mongoliją, 

ar pietinę šalies dalį – lūkes-
čiai pasiteisino, nors ir men-
kesniu masteliu. O rašyti 
dienoraščius, dokumentuoti 
savo patirtis – taip, ketinau 
iš anksto. Susikūriau inter-
neto dienoraštį, tačiau tuo-
metė „Šiaurės Atėnų“ redak-
torė Giedrė Kazlauskaitė pa-
siūlė iš virtualios erdvės per-
sikelti į laikraštį – visus me-
tus kultūros savaitraštyje  
egzistavo „Vakarų Pekino“ 
rubrika. Dienoraščiai man 
„rašosi“ natūraliai, ypač 
kai kur nors išvykstu: raši-
klis pats kilnojasi, kompiu-
terio klaviatūra savarankiš-
kai kaukši – nauji žmonės, 
vietos ir kultūriniai netikė-
tumai stipriai įaudrina, vi-
si penki pojūčiai, atrodo, pa-
aštrėja. Man didžiausias ma-
lonumas gyvenime yra at-
sidurti ten, kur niekada ne-
su buvusi, patirti tai, ko nie-
kada nesu patyrusi. Esu godi 
potyrių ir nuotykių. 

Ilgo intro nebus – nuoširdžiai norisi daugiau vietos palik-
ti pačios pašnekovės interviu. tik leisiu sau ją pavadinti 
puikia eikliojo teksto valdytoja, smarkiai įkvepiančia as-
menybe. Pristatau: Vaiva Grainytė (28 m.), dar žinoma kaip 
teatrologė, poetė, prozininkė, audiopoetinių ir muzikinių 
projektų dalyvė, rašytoja, šiais metais debiutavusi su kny-
ga „Pekino dienoraščiai“, operos libreto autorė ir visaip ki-
taip gyvenimą samčiais semianti. epitetais nesisvaičiodama 
dalijuosi dar garuojančiu, gardžiu Vaivos interviu.
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Skaitant Tavo knygą gali-
ma pastebėti, kad esi ki-
tokia nei daugelis šiuolai-
kinių jaunų žmonių: ne-
si prisirišusi prie naujųjų 
technologijų, mėgsti gam-
tą, šiokią tokią atskirtį ir 
pan. Ar sunku išlaikyti to-
kį gyvenimo būdą, savo-
tišką stovėseną tarp šian-
dienos jaunimo? Kaip ma-
nai, kodėl daugelis pasi-
duoda nunešami bangos, 
vadinamos „ėjimu paskui 
bandą“? 
Nematau nieko stebėtino, 
kad mėgstu gamtą ar atskir-
tį. Diskomforto dėl to, kad 
esu labiau Labanoro girios, 
negu ipodų mėgėja, nejau-
čiu. Blogai jaučiuosi tik tada, 
kai darau ne tai, ką noriu.

Kalbant apie minią, visi 
esame skirtingi. Net iš ban-
dos išvedus atskirus narius, 
maloniai nustebtume, kokie 
jie nevienodi ir unikalūs. O 
kodėl dažnai plaukiama pas-
roviui ir neįsiklausoma į sa-
ve, priežasčių gali būti viso-
kių, čia jau atskira tema. 

Beje, kaip sekėsi „nulauž-
ti“ socialinių tinklų blo-
kadą Kinijoje? Kas pa-
dėjo?
Taip, „Facebook“, „YouTube“ 
arba BBC naujienų puslapis 
Kinijoje blokuojami. Nega-
na to, tenykštis „Google“ at-
sisako paaiškinti, kas ta kul-
tūrinė revoliucija. Tačiau in-
terneto erdvė pernelyg plati, 
kad ją nematomi policininkai 
sužiūrėtų. Galimybę laikin-
ti ir kelti nuotraukas į sociali-
nius tinklalapius padovanojo 
bendramoksliai alžyriečiai – 
Amiras ir Abdulas instaliavo 
kažkokį, jeigu atmintis neap-
gauna, „Proxy“. 

Esi tyrinėtoja, skaitant 
Tavo knygą lengva vizu-
alizuoti tai, ką pasako-
ji. Kaip tyli stebėtoja net 
ir ligos atveju, regis, išli-
kai racionali, į viską žvel-
gianti savotišku „naujo-
ko žvilgsniu“. Ar nebuvo 
tokių momentų, kai norė-
josi viską mesti ir sprukti 

namo? Koks tas naujoko 
gyvenimas Kinijos „pradi-
nėje“ mokykloje?
Taip, buvo. Neretai dieno-
raščių rašymas gelbėdavo 
mane nuo beviltiškumo. Te-
ko nemažai tąsytis po Ki-
nijos ligonines: nuolatiniai 
rentgenai, kraujo tyrimai, 
antibiotikų nubalintas vei-
das, „pjaunantis“ artimų-
jų ilgesys, išsibaigę kantry-

bės rezervai. Tačiau į visą sa-
vo „sielvartą“ stengdavausi 
pasižiūrėti iš šono, ironiškai. 
Pamenu, norisi kaukti, bet 
aprašai viską tarsi siurrea-
listinį nuotykį, perskaitai, ir 
pakyla tonusas. Tada pagal-
voji: „Oho, kokiame neįtikė-
tiname absurdo filme esu, 
būtinai turiu sulaukti, kuo 
baigsis šis serialas“ (mokslo 
metai Kinijoje). 

Iš tiesų treniravaisi Ki-
nijos patirčiai prieš išvyk-
dama? Ar pasiteisino tre-
niruotės?
Treniravausi: skaičiau apie 
Kiniją, kontempliavau jos 
mastelius, stengiausi susi-
rinkti draugų, buvusių ar 

esančių Kinijoje, elektroni-
nio pašto adresus, per kai-
triausias vasaros dienas 
mindavau dviratį – fizinę iš-
tvermę lavinau, pratinausi 
dusti (neva „ruošiau“ kūną 
kiniškam smogui). Juokin-
gos tokios treniruotės. Ir ti-
krai nereikalingos. 

Knygoje esi parašiusi ke-
letą tokių pastebėjimų: 

„Aš kartais noriu būti Vi-
ki, Rumbi, Ania arba ko-
kia nors linksma panelė iš 
Afrikos arba Lotynų Ame-
rikos, kuri tik šukuojasi, 
dainuoja, krykštauja. Kaž-
kada diskutavome su Pav-
lina, kad jų genuose saulė, 
mūsiškiuose – kažkokios 
egzistencialistinės mole-
kulės.“ Kokius esminius 
skirtumus pastebi tarp 
europietiško ir Kinijos ar 
saulėtųjų kraštų jauni-
mo? Iš tiesų Europos jau-
nimėlis yra labiau susirū-
pinę egzistencialistai?
Labai norėtųsi tų apibendri-
nimų išvengti: visokio jau-
nimo yra, visi esame indivi-
dualūs. Bet tam tikros men-

taliteto tendencijos, many-
čiau, egzistuoja. Pavyzdžiui, 
lygindama save su bendra-
klase iš Zimbabvės, paste-
bėjau, jog, kad ir kokia atvi-
ra nuotykiams būčiau, vi-
sada išlieku kritiška, nuo-
lat burbu, viską analizuoju, 
vis man kas nors neįtinka, 
vis surūgusi. Afrikiečius sau-
lė iš tiesų palaiminusi, visai 
kitaip jų kraujas cirkuliuoja: 

jie nesinervina, nepanikuo-
ja, jiems nieko nereiškia imti 
ir uždainuoti, glėbesčiuotis, 
džiaugtis, sakytum, dėmesio 
nevertais niekais. Toks susi-
dūrimas su „kitu“ yra nepa-
prastai naudingas: pamatai 
save iš šalies, savo susikaus-
tymą ir dažnai nereikalingą 
irzlumą. Nežinau, ar tavo iš-
skirta citata tinka visam Eu-
ropos jaunimui apibūdinti, 
omeny turėjau save ir į filo-
sofinius apmąstymus linku-
sią kambario draugę melan-
cholikę Pavilną, tačiau, ma-
nau, labai neapsirinksiu pa-
sakiusi, kad europiečius ka-
muojantis bimbalas yra jų 
protas. Afrikoje dominuoja 
širdies čakra. 
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Knygoje daug rašei apie 
savo kambario draugę 
Pavliną, kuri tapo Tavo 
gera bičiule Kinijoje. Ar 
esi jai pasakojusi apie sa-
vo knygą ir joje aprašomą 
Pavlinos „personažą“?  
Tik Pavlina apie mano ra-
šymus ir žino. Daugiau nie-
kam neaiškinau, kodėl tiek 
laiko praleidžiu užsidariu-
si bendrabučio kambaryje. 

Niekam neiš-
sidaviau, kad 
visus aky-
lai stebiu ir 
mintyse es-
kizuoju bi-
čiulių por-
tretus. Kad 
išleidau knygą, kurioje mano 
sutikti pažįstami tapo perso-
nažais, žino tik minėta kam-
bario draugė.

Esi baigusi teatrologi-
ją, kuri poeziją, rašai esė, 
straipsnius, dalyvauji 
įvairiuose audiovizuali-
niuose projektuose, mu-
zikuoji, esi parašiusi ope-
ros „Geros dienos!“ libre-
tą, „Pekino dienoraščius“. 

Kaip visa tai telpa Tavyje? 
Kas suteikia daugiausia 
jėgų ir paskatos kūrybai?  
Nežinau, kaip. Viskas vyksta 
natūraliai. Tiesiog darau tai, 
ką noriu daryti, ką manau 
esant būtina (bent jau dabar 
man taip atrodo) daryti. Kas 
žino, gal už metų ar kitų me-
siu kūrybą ir tapsiu ūkininke 
arba kokios nors kavinės di-
rektore. Viskas juk keičiasi, 

žmogaus galimybės yra neiš-
semiamos, likimo posūkiai – 

nesuspėjami. 

Daug kas su-
absoliutintai 
sako, kad šiais 
laikais žmonės 
neskaito kny-
gų. Ar Tu taip 
pat taip manai? 
Visada bus tų, ku-
rie skaitė ir skai-
tys. O kad kny-
ga pasimeta in-
formacijos srau-
te, dabartinių gali-
mybių ir pramogų 

jūroje, yra normalu. Kai žyb-
si kompiuteris, nuolat ošia 
internetas, ant spintelės sto-
vi televizorius, normalu, kad 
žmogelis, išvargęs po dar-
bo dienos, griebiasi mygtu-
ko, o ne puola skaityti Dos-
tojevskio.

Kaip reikia nusiteikti ra-
šyti knygą, tokiai neva ne-
skaitančiai visuomenei?
Neįsivaizduoju. Aš asmeniš-

kai rašydama negalvoju apie 
visuomenę ir specialiai ne-
nusiteikiu. Tiesiog stengiuo-
si palaikyti švarią, neapdu-
jusią galvą (dienos režimas) 
ir nuolatinį sėdėjimą derin-
ti su fiziniu aktyvumu (pa-
sivaikščiojimai, grindų plo-
vimas).

Esi „Laiko.lt“ esė konkur-
so komisijos narė. Ar ne-
stebina gausus dalyvių 
skaičius? Kokie pirmie-
ji įspūdžiai, perskaičius 
dalyvių esė? Apie ką ra-
šo jaunieji Lietuvos ese-
istai, kokias problemas 
gvildena?
Dalyvių gausa mane pra-
džiugino – puiku, kad žmo-
nės rašo! Perskaičius gau-
tuosius esė, apėmė šiokia to-
kia panika: kaip, kokiais kri-
terijais vadovaujantis, iš vi-
sos šūsnies atrinkti tik du 
tekstus? Pastebėjau, kad 
konkurse dalyvaujantys au-
toriai esė žanrą painioja su 
impresijomis, emociniais 
dienoraščiais arba su trum-
pąja proza. Reiktų susitar-
ti, ar vertiname esė (pataiky-
mas į žanrą), ar gerą litera-
tūrinę kalbą, stilių. Todėl ir 
šiek tiek sutrikau: kartais vi-
sai neblogi tekstai savaime 
nieko nesako – pastebimas 
autoriaus raštingumas, apsi-
skaitymas, gabumas, tačiau 
sakiniai liūliuoja, ir tiek. Kiti 
„žaibuoja“ emocinėmis per-
krovomis, matyt, lapkričio 
tamsa ir nelaiminga meilė 
už nugaros autoriui alsavusi, 
t. y. matyti, kad rašančiajam 
tekstas labai svarbus, para-
šytas beveik krauju, tačiau 
dėl pernelyg atviro skausmo 
demonstravimo toks raši-
nys įgyja komiškumo bruo-
žų. Kiti, bandantys gvilden-
ti problemą, autoriai, turin-
tys konkrečią mintį, stoko-
ja stiliaus, originalios raiš-
kos. Norėtųsi, kad antrajame 
konkurso „raunde“ atsirastų 
tekstų, kuriuose „kas rašo-
ma“, t. y. esė tema, idėja, bū-
tų lygiavertė „kaip rašoma“ 
– meninei raiškai; kad „apie 
ką“ ir „kaip“ nepersvertų 
vienas kito, nedusintų ir ne-

smaugtų, o eitų koja kojon, 
už rankų susikabinę.

Esi ne tik rašytoja, teatro-
logė ir poetė Vaiva, bet 
ir muzikuojanti Regina. 
Kaip atsirado DJ Regina 
ir kokią muziką ji mėgsta? 
Atsirado savaime, draugų 
vakarėlyje sukant CD „bly-
nus“. Paskui pamačiau, kad 
tai labai maloni pramoga – 
man patinkanti muzika gro-
ja per geras kolonėles, smagu 
ir pačiai, ir klausytojams. Di-
džėjavimas – tai irgi tam ti-
kra psichologija: labai įdomu 
„sučiupti“ vakarėlio vibraci-
jas, pajusti, ko nori publika. 
Kartais groju nepaisydama 
klausytojų, kartais stengiuo-
si žūtbūt „užsukti“ šokius. 
Gabalų eiliškumo nesupla-
nuosi, iš anksto numatytos 
kombinacijos niekada nepa-
siteisina. DJ Regina mėgsta 
senienas: groju 8–9 dešim-
tmečio roką, retro, šlagerius, 
nevengiu 10 dešimtmečio 
popso, italo disco, soul’o, žo-
džiu, oldskūlo. Regina nesi-
stengia sužavėti miksavimais 
ir niekada nedėvi ausinių – 
esu atechniška. 

Nuo to laiko, kai grįžai iš 
Pekino, praėjo daugiau 
nei pora metų. Ką veiki 
dabar? Kiek žinau, daug 
keliauji, gal ruoši naują li-
teratūrinį „skanėstą“?
Rašau trumpųjų apsakymų 
knygą, plečiu operos „Geros 
dienos“ libretą. Metams, ku-
rie jau besibaigią, esu gavu-
si individualią menininko 
stipendiją, tad nori ar neno-
ri, tenka rašyti, einu prie ra-
šomojo stalo lyg į darbą. Kol 
kas apie naujausius kūrinius 
pasakoti dar nenorėčiau – 
dar anksti, nervai dar įsi-
tempę, procesas verda.

Beje, ką patartum lietu-
vaičiui (-ei), besiruošian-
čiam (-iai) keliauti į Kini-
ją? Ką krautis į lagaminą 
ir ko derėtų atsisakyti?
Atsisakyti savo reikšmingu-
mo, pasiimti smalsumą, atvi-
rumą ir, jau esant ten, – mė-
gautis viskuo, kas benutiktų.  

Perskaitai, 
ką parašei, 
ir galvoji: 

„Oho, kokiame 
neįtikėtiname 
absurdo filme 
esu, būtinai 

turiu sulaukti, 
kuo baigsis šis 

serialas.“



Pelenais paleidžiami gyvenimai
įpynus visko į raides? Į šiuos 
ir dar milijoną klausimų 
randu atsakymą, momenti-
nį, sekundės trukmės atsa-
kymą Tuoj, ir kuo skubiau-

gi ne? O kodėl neperkėlus tų 
pažįstamų ir nelabai, visiš-
kai svetimų arba pažįstamų 
iš šypsenos žmonių gyveni-
mų į tą kitą, raidžių, pasau-
lį. Kodėl nesuteikus pavida-
lo tam, kas abstraktu jų gy-
venimuose, kodėl ne-

Kiekvieną kartą, vos tik 
akis į akį susiduriu su šva-
riu popieriaus lapu, vos tik 
užpuola momentinis užsi-
degimas rašyti, maždaug 
trimis minutėmis vėliau vi-
sa tai išgaruoja lygiai taip 
pat lengvai, kaip ir atsiran-
da. Norisi kristi ant žemės it 
trejų metų bambliui, varty-
tis nuo šono ant šono ir ka-
prizingai raudoti be ašarų. 
Pradedu bijoti akistatų su 
rašymu. 

Rodos, vos tik troleibuse 
gaunu vietą prie lango ar pa-
togiai įsitveriu į turėklą prie 
to paties lango, kaip tik ta-
da, sulig vairuotojas palie-
čia greičio pedalą, pro akis 
pradeda bėgti žmonių gy-
venimai: visos lempų ap-
šviestos virtuvės ir miega-
mieji daugiabučiuose prašy-

te prašosi aprašomos. Visos 
tos apšviestos detalės, ap-
valūs šviestuvai palubėse, 
raudonos sienos, paveiks-
lai, atremti į langus, – jie pa-
sakoja savo gyvenimus. Ir 
praeiviai, bandantys prisi-
derinti prie vėstančio ru-
dens, tamsėjantys praeiviai, 
kiekvienas su savo istori-
jomis. Ir vis tas žmogus be 
vietos, visada snaudžian-
tis toje pačioje stote-
lėje, kiekvienąkart 
su neseniai nubal-
nota nosimi. Visi 
jie turi savo istori-
jas, vertas nugulti 
popieriaus lape, ver-
tas įrišti, vertas turėti 
margaspalvius arba ne-
spalvotus viršelius.

Kartais iš pasalų už-
puola mintis – o kodėl 

Siauras požiūris yra viena iš 
blogiausių savybių. Tai nai-
kina visus ryšius, visą supra-
timą, suardo socialinį ratą, 
uždaro duris galimybėms ir, 
svarbiausia – naikina žmogų. 

Pamenu, kaip būdama maž-
daug 5–6 metų pirmą kar-
tą pamačiau juodaodį. Tada 
tai atrodė kažkas neįtikėtino, 
žmogus lyg ir toks pat kaip 
aš, bet jo odos spalva skiria-
si! Ilgą laiką galvojau, kaip čia 
taip gali būti, bet buvau vi-
siškai sužavėta tuo skirtumu. 
Laimei, pamačiau, kad yra ki-
tokių žmonių nei aš, būda-
ma dar vaikas – taip nieka-
da ir neturėjau rasistinio po-
būdžio minčių ir nesmerkiau 
žmonių dėl to, jog jie kitokie. 

Pagalvojus, kad dar prieš 
penkerius metus buvo gali-

Gyvenimas dėžėjedonata Marčiulionytė 

Vaivai Greinytei labiausiai patikę esė konkurso „Ištrauk mane iš stalčiaus“ dalyvių dar-
bai. Primename, kad konkursas dar tęsiasi, o rašytojai teko skaityti tik iki interviu su ja 
atsiųstus darbus. Daugiau informacijos apie konkursą – kitame puslapyje.

ma išvysti žmonių, spoksan-
čių ir rodančių pirštais į ki-
tokios odos spalvos žmogų, 
pasidaro šleikštu. Tai ir yra 
siauras požiūris, ir jis mu-
myse vis dar slypi. Mes pra-
tę būti vienodi, nuo Hitle-
rio ir Sovietų Sąjungos laikų 
vis dar vyrauja stereotipas, 
kad kitokie nei „baltieji eu-
ropiečiai“ yra nenormalūs ir 
juos būtina smerkti, niekin-
ti ar bent jau tyliai engti. Ži-
noma, durys į pasaulį jau se-
nokai atviros, interneto gali-
mybės leidžia keliauti ir pa-
žinti bet kurias pasaulio ša-
lis, bet juk mūsų mylimoje 
Lietuvėlėje vis dar yra žmo-
nių, kurie ne negali to pada-
ryti, bet nenori. 

Mes esame unikalūs, mūsų 
kalba sunkiausia, tradicijos 
įdomiausios, merginos gra-

žiausios, o alus skaniausias. 
Taip mano tie, kurie nėra iš-
kėlę kojos iš namų, kurie ne-
mato ir nesupranta, kad pa-
saulis yra milžiniškas, beri-
bis, o juk mokytis ir pažinti 
skirtingas šalis ir papročius 
neužtektų gyvenimo.

Kiekvieną kartą atėjusi į 
paskaitą, kurioje dalyvauja 
apie 50 žmonių iš įvairių ša-
lių ir kultūrų, maloniai nu-
stembu. Tiek daug skirtingų 
papročių, kalbų, supratimų, 
galų gale išvaizdos atributų, 
ir visi mes kalbame ta pačia 
kalba ir netgi sugebame su-
sikalbėti bei suprasti vienas 
kitą. Niekada nepraleidžiu 
progos pakalbėti su pakista-
niečiais, studentais iš Ugan-
dos, indais, australais, bra-
zilais ir kitais, kurie taip to-
li nuo manęs, tokie skirtin-

gi, bet beprotiškai įdomūs. 
Keliaudamas ir pažindamas 
kultūras supranti, koks ma-
žas esi ir kiek daug dar neži-
nai. Supranti, kad visos kul-
tūros unikalios ir nėra ge-
resnių ar blogesnių. Tai, kad 
Anglija kaip šalis gyvuoja 
daug ilgiau nei Lietuva, ne-
daro jos geresnės ar įdomes-
nės. Na, nebent kažkas nu-
sprendžia, kad taip yra, bet 
tokie žmonės tikriausiai sė-
di namie tamsoje matyda-
mi tik save. Taip, Anglijos is-
torija ilgesnė, karų laimė-
jimais Anglija taip pat mus 
pranoksta, bet ar tai yra sie-
na, skirianti žmones? Ne, tai 
yra penas diskusijoms ir pa-
sakojimams.

Kai supranti save ir sa-
vo unikalumą viso pasaulio 
kontekste, suardai sienas ir 
plačiai atlapoji duris į pasau-
lį. Kaip jaustumeisi, jei prieš 
mirtį galvodamas apie sa-
vo gyvenimą suprastum, kad 
niekada nešnekėjai su bulga-
ru, ukrainiečiu ar kanadie-
čiu, o juk įdomu, kaip jie ten 
gyvena. Šiais laikais, kai vis-

donata Rukaitė
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esė konkursas  
„Ištrauk mane iš stalčiaus“

Nori rašyti? 
Tai rašyk! Tik nebeslėpk savo kūrinių stalčiuje, o 

dalyvauk „Laikas.lt“ esė konkurse. Visus atsiųstus 
darbus publikuosime portale, o keturis geriausius 
išspausdinsime žurnale. Kūrybingajam ketvertu-
kui taip pat atiteks unikalūs leidyklos „Kitos kny-

gos“ leidiniai.

Kokių tekstų laukiame?  
Visokių. Esė mėgsta formos ir stiliaus laisvę bei  

turinio originalumą bet kokia tema.

Kur ieškoti įkvėpimo?  
www. laikas.lt

Ką daryti parašius?  
Siųsti el. p. redakcija@laikas.lt iki sausio 1 d. 

Kas tavo esė vertins?  
Naujausios kartos rašytoja, romano „Pekino 
dienoraščiai“ autorė Vaiva Grainytė,  „Kitų 

knygų“ leidėjai ir „Laikas.lt“ redakcija.

siai šoku iš troleibuso, nesi-
dairydama bėgu per perėją į 
ten, į namus, kur manęs lau-
kia juodas rašalas plunksna-
kotyje ir baltas kaip tą spa-
lio dieną, kai pirmą kartą 
virš Vilniaus iškrito sniegas, 
popieriaus lapas. Skubu ir 
mano batai vis užkliudo se-
no grindinio iškilumus, lif-
to greičiu užkylu viršun, su-
randu reikiamas duris, pra-
veriu, metu tuos pačius ba-
tus šonan ir paltą metu, ir 
pirštines, ir daiktus. Prisė-
du rašyti. 

Ir tada... Tuoj. Tuoj. Tuoj. 
Tuoj...

Ir tada norisi kristi ant že-
mės it trejų metų bambliui, 
vartytis nuo šono ant šono ir 
kaprizingai raudoti be aša-
rų. Ir kiekvieną kartą vėl ir 

vėl pradedu bijoti akistatų 
su rašymu.

Du sakiniai. Tokioje kelio-
likos ar keliasdešimties žo-
džių puokštėje sutalpinu jų 
gyvenimus. Ir jaučiuosi lyg 
šlavėjas, sušlavęs tai, kas ne-
reikalinga. Pasidaro gaila 
žmonių gyvenimų, kuriuos 
savo raidėmis padarau visiš-
kai nereikšmingus. 

Lapai su mano išlemento-
mis raidėmis greitai pavirsta 
pelenais balkone. 

Trumpam pelenais pavirs-
tu ir aš. 

O po to – ir vėl troleibusas 
su paveikslais pro langus, tas 
pats benamis, tie patys Tuoj. 
Ir kaip visada – tie patys pe-
lenai. 

kas tampa atvira ir prieina-
ma bet kam, būtų nuodėmė 
nepasinaudoti tokia galimy-
be. Juk kai susiaurini pažiū-
ras iki savo šalies, savo mies-
to, o galiausiai iki savo na-
mo, galima sakyti, kad sė-
di tamsioje dėžėje be jokios 
ertmės šviesai patekti. Tam, 
kad būtum įvairiapusiškas, 
neturi būti turtingas pinigų 
prasme, bet, be jokios abejo-
nės, turi būti turtingas smal-
sumo. Turėdamas šią savy-
bę užmirši tokį dalyką kaip 
nuobodus gyvenimas. 

Žinau labai daug žmonių, 
kurie galbūt šiuo metu negali 
keliauti skersai išilgai pasau-
lio, bet apie tame pasaulyje 
esančias kultūras žino dau-
giau už mane. Tokie žmonės 
yra gyvas įrodymas, kad ribų 
nėra. Jeigu kažkas labai do-
mina, įmanoma surasti apie 
tai informacijos, ir kaip ge-
ra pasidaro, kai sužinai. O 
tai, ką žinai, gali papasako-
ti kitiems. Mes juk nuolatos 
keičiamės informacija. Taip, 
dažnai tai būna informacija 
apie naujausią išpardavimą, 

kainų skirtumus, nelaimes, 
įvykusias kažkur netoli ta-
vo gyvenamosios vietos, pa-
skalos – visa tai lengva ran-
ka išbraukčiau iš to, ką noriu 
girdėti. Kitą dieną dažniau-
siai neatsimeni nė pusės to, 
ką girdėjai, bet jei kas nors 
papasakoja kokį įdomų faktą 
apie kitoje šalyje vykstančius 
įvykius, naujas technologijas 
ar socialinę pažangą – tuos 
faktus įsiminsi, o grįžęs apie 
tai dar ir susirasi daugiau in-
formacijos. 

Niekas nenorėtų gyventi 
dėžėje – juk ten nėra vietos, 
trūksta oro, tamsu, nejauku, 
nepatogu ir nemalonu. Siau-
ras požiūris yra visi šie išvar-
dyti dalykai, tik, deja, žmo-
nės patys to nepastebi, pa-
stebi aplinkiniai. O kaip ma-
note, koks jausmas, kai po il-
go laiko gyvenimo dėžėje iš 
ten išlendi ir pamatai, kiek 
daug grožio ir stebuklų tvyro 
aplink tave? Pasidaro grau-
du ir pikta. Galų gale juk ne 
šiaip sau tas pasaulis toks di-
delis ir ne šiaip sau mes to-
kie skirtingi.



karolis Vyšniauskas
karolis@laikas.lt

dirba su reklama, gyvena lofte, važinėja fiksu. ant nosies – 
Hockney akiniai, ant stalo – „MacBook’as“, galvoje – dizainas. 
atrodytų, eilinis miesto stileiva, tačiau čia ne tas atvejis, 
kai forma yra įdomesnė už turinį. karolis Strautniekas – jau 
daug padaręs ir ne mažiau padarysiantis naujosios kartos 
iliustratorius, savo piešinius panaudojantis tiek bankų 
reklamoms, tiek Ldk istorijai iliustruoti. Reklamos kūrėjų 
autoritetai adsoftheWorld.com Strautnieko darbais dalijosi 
jau du kartus, „Behance“ kuratoriai – tiek pat. 
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Tik interviu duoti jis ne-
mėgsta. „Kol kas esu davęs 
tik vieną, ir labai nepatiko. 
Jaučiu per didelę atsakomy-
bę, kai žinau, kad kas nors 
skaitys tai, ką kalbu“, – var-
žosi jis. „Tiesiog atsipalai-
duok“, – patariu.

Karoli, labas, aš irgi Karo-
lis, tik ne taip gražiai pie-
šiu. Kadangi dar niekam 
to nepasakojai, greitai 
perbėk savo kelią iki to, 
kas esi dabar. Tradicinė 
istorija – talentingas nuo 
vaikystės, tada dailės mo-

kykla, vėliau akademija? 
Ar kas nors įdomesnio?
Galbūt įdomu tai, kad ilgą lai-
ką sportavau. Užsiėmiau len-
gvąja atletika – greitai bėgda-
vau, laimėdavau daug visokių 
rungčių. Po to beveik profesi-
onaliai žaidžiau stalo tenisą. 
Tačiau kažkada pradėjau pieš-
ti ir užsikabinau. Supratau, 
kad noriu daryti būtent tai, 
atsisakiau sporto. Dailės mo-
kyklos nelankiau, bet ruoš-
damasis studijoms VDA (Vil-
niaus dailės akademijoje – K. 
V.) mokiausi akademinio pie-
šimo pas įvairius dėstytojus.

Labai daug laiko skyriau ir 
individualiam piešimui. Ei-
davau į viešąsias vietas – sto-
tį, paštą. Pridariau milžiniš-
ką kiekį žmonių eskizų ir 
taip treniravausi. Galiausiai 
įstojau į VDA, baigiau kla-
sikinę grafiką, iliustracijos 
specialybę. 

Kur ir ką šiuo metu dirbi?
Pradėjau dirbti TAPE gra-
finio dizaino ir animacijos 
studijoje Vilniuje, bet vyk-
dau ir freelance užsakymus, 
taip pat savo asmeninius 
projektus. Esu iliustratorius: 

paišau, lipdau, kartais gaunu 
nestandartinių užsakymų, 
pavyzdžiui, sukurti stop-mo-
tion animaciją. Neseniai te-
ko art-directinti vieną klipu-
ką – 20 sekundžių karpinių 
animaciją, kuriai reikėjo ieš-
koti iliustracijų stilistikos, 
viską pačiam pjaustyti, kar-
pyti ir judinti, taip pat pri-
žiūrėti visą klipą: rinkti fil-
mavimo vietą, aktorius, siū-
lyti interjerą. Nauja patirtis, 
visai įdomu.

Kas tavo darbų 
užsakovai?

Socialiniai plakatai agentūrai ,,Milk“. Klientas „Europos namai“ 2011 m.



Daugiausia dirbame su re-
klamos agentūromis, o jų 
klientai, kurie mūsų dar-
bus naudoja, – „Švyturys“, 
„Akropolis“, „Coffee Inn“, 
„Swedbank“ ir daug kitų. Di-
delės įmonės. Mažesnių už-
sakymų stengiamės neim-
ti, nebent žinome, kad galė-
sime viską fainai padaryti – 
taip, kaip patiems patinka.

Ar užsakovai įnoringi?
Dirbant studijoje, reikia per-
eiti tiek užsakovų, tiek rekla-

mos agentūrų filtrus. Kar-
tais turi daug nusižeminti. 
Dėl to kūrinys praranda da-
lį kokybės. Užsakovai visa-
da nori dar kokių trijų papil-
domų logotipų, pasikarto-
jančių šūkių, kokio nors pa-
aiškinamojo teksto. Visa tai 
žlugdo maketą, subyra darbo 
harmonija.

Kodėl taip elgiamasi? Ma-
noma, kad publika dizai-
nerių pasiūlyto varianto 
nesupras?

Marketingo specialistai daž-
nai turi savo nuomonę apie 
vizualiuosius dalykus. Vy-
rauja požiūris, kad žiūrovas 
yra bukas. Aš manau, kad jis 
toks nėra.

Kai vaikštai gatvėmis, kai 
atsiverti žurnalą, įsijungi 
televiziją – kokią bendrą 
vizualumo kokybę matai?
Triukšmas. Labai daug 
triukšmo. Dažnai pasipikti-
ni pamatęs kokį nors plakatą 
dėl jo tipografijos ar piešinių 

nemokšiškumo. Bet viskas 
juda į gerąją pusę. Naujoji 
karta pamažu išstumia seno-
jo kirpimo žmonių požiūrius.

Pavyzdžiui, kokius?
Nuo seno vyrauja požiūris, 
kad jei dizaino elementų yra 
mažai, tai dizaineris neišliejo 
prakaito. Klientas galvoja taip: 
aš už reklamą moku didelius 
pinigus, dėl to noriu matyti, 
kad dizaineris dirba. Taip atsi-
randa daug nereikalingų teks-
tų, perspaustų vizualų.

„Lietuvoje visi 
tupi kaip švilpikai. 

Jeigu vienas 
pakelia galvą, 

tai ir kiti pakelia. 
Bet retas kuris 
išdrįsta pakelti 
galvą pirmas.“

„Not-perfect“Vilko ir krūmo figurėlės, nekomerciniam TAPE studijos projektui.
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Jaunoji karta mano, kad 
viskas turėtų būti priešingai: 
dizainerio siekiamybė turė-
tų būti atsisakyti visų nerei-
kalingų triukšmų ir objek-
tų. Viskas turėtų būti kuo 
švariau, visko kuo mažiau. O 
norint padaryti, kad dizai-
nas būtų švarus, reikia išlieti 
labai daug prakaito. Tik daug 
kas to dar nesupranta.

Nuo seno Lietuvoje užsili-
kę ir daugiau neįkvepian-
čio mąstymo. Pavyzdžiui: 
a) su menu pražūsi, b) jei 
esi vaikinas, gal geriau 
lik prie sporto, o ne piešk. 
Nesusidūrei su tuo?
Gal šiek tiek. Mokykloje, 12-
oje klasėje, parašiau direk-
toriui prašymą, kad galė-
čiau mokytis eksternu – nei-
ti į pamokas, ateiti tik į kon-
trolinius. Vietoj pamokų no-
rėjau eiti į miestą eskizuoti. 
Klasiokai mane nurašė, nors 
ir juokais. Maždaug: „Na, 
įdomu, kaip tu išlaikysi eg-
zaminus.“ 

Bet juk egzaminai nieko ne-
reiškia! Svarbiausia susiras-
ti dalyką, kuris tau patinka. 
Kai surandi, tuomet ir išsi-
suki, pats susikuri sau darbo 
vietą. Manau, kad šiandienia-
me pasaulyje tai yra papras-

ta. Internete mums pasie-
kiamos visos platformos, ku-
riose kiekvienas gali save pa-
teikti kaip paslaugos teikė-
ją. Jeigu ką nors darai gerai ir 
gerai jautiesi tai darydamas, 
viskas bus tvarkoje.

Toks optimistinis požiū-
ris nėra populiarus, ypač 
kalbant apie kūrybines 
profesijas. Paprastai ma-
noma, kad konkurencija 
yra didžiulė, o rinka – pa-
lyginti maža. Kaip pavyko 

prasimušti tau pačiam?
Galbūt man sekėsi, bet kartu 
ir labai daug dirbau. Paskuti-
niais metais akademijoje at-
sibodo daryti tik tai, ko reikė-
davo studijoms, dėl to sugal-
vodavau savo projektų, sėdė-
davau prie jų naktimis. Patei-
ki tuos darbus kažkam, kaž-
kam jie patinka, kažkas tave 
kažkam rekomenduoja. Tokia 
grandinė įsisuka ir įtraukia.

Daug kam iš tavo bendra-
amžių darbas su dizai-

nu, o ypač – reklama, pri-
lygsta svajonės išsipildy-
mui. Kiek toje idilėje yra 
tiesos?
Aha, visiems atrodo, kad jei 
dirbi su reklama, tuomet gy-
veni lofte, turi baltą stalą ir 
ant jo stovintį „iMac’ą“ ar 
bent jau „MacBook’ą“. Ma-
no atveju, tai yra tiesa ( juo-
kiasi). Bet aš galiu pasakyti 
tik tiek, kad laimės tai nepri-
deda. Aišku, faina, kai žmo-
nės į tavo darbą žiūri idiliš-
kai, bet viduje vyksta ir daug 

Istorinės iliustracijos puslapiui www.ldkistorija.lt “. Agentūra „Gaumina“. 2012 m.



jekto, dėl kurio būtų reikė-
ję išsižadėti savęs. Esteti-
ką, kurią naudoju savo ilius-
tracijose, laikau modernia ir 
stengiuosi ją išlaikyti. Jeigu 
gaunu užsakymą, kuriame 
manęs prašo daryti ne taip, 
kaip norėčiau, – atsisakau. 
Stengiuosi, kad užsakovai 
man leistų padaryti ką nors 
įdomesnio. Kad jie išdrįstų. 
O tada jiems tai patiks ir jie 
norės dar.

Taip buvo su diktatorių 
plakatais. Jokių panašių už-
sakymų nebuvau daręs. Ta-
da padariau juos, jie pateko 
į „Luerzer’s Archive“ – Vo-
kietijoje kas ketvirtį išeinan-
tį reklamos žurnalą. Staiga 
Lietuvoje visi pradėjo norė-
ti, kad jiems daryčiau tokios 
stilistikos iliustracijas.

Kita vertus, niekas neno-
rėdavo nieko kito, net jei 
bandydavau pasiūlyti. An-
trą kartą darydamas tokį pat 
darbą, nori ką nors padary-
ti kitaip, bet žmonės iš ta-
vęs nori to paties. Tampi sa-
vo paties vergu. Tai šiek tiek 
gąsdina.

Vis dėlto savo ateitį sieji 
su Vilniumi?
Viskas yra pokyčiai. Aišku, 
norėtųsi išvažiuoti studi-
juoti kur nors kitur, padirb-
ti užsienio studijoje. Bet Vil-
nius man labai patinka. Čia 
jauku. Juk ko man reikia? 
Man reikia sąlygų kurti, ir 
aš jas čia turiu. Kvaila eikvo-
ti energiją, ieškoti čakrų at-
sivėrimo kažkur, kai mes visi 
turime geras sąlygas ką nors 
sukurti čia pat. Ir taip pada-
ryti revoliuciją, apie kurią 
kalbėjome. Reikia tik noro ir 
motyvacijos.

negražių dalykų. Yra nuo-
latinė įtampa, visada daug 
nervų, visada turi eiti į kom-
promisus.

Nežinau, galbūt neįvertinu 
sąlygų, kurias turiu, bambu 
dėl smulkmenų. Bet grįžęs iš 
darbo galvoju: na, tai čia man 
kūl ar ne kūl? Ar norėčiau ko-
kį mėnesį nieko nedaryti? Ką 
veikčiau, jei nepieščiau? Bet 
nieko kito nesugalvoji ir ne-
ri atgal į darbus. Po pusmečio 
išneri ir vėl galvoji – na, ką 
čia kitko padarius.

Aišku, kai tavo darbas pa-
tenka į kokį nors „Ads of the 
World“, labai džiaugiesi. Bet 
tai būna retai. Ir netgi neži-
nau, ar feedbackas iš dizai-
no puslapių tave daro laimin-
gą. Reikės apie tai pagalvo-
ti daugiau prisėdus prie savo 
„MacBook’o“ lofte ( juokiasi).

Šiame numeryje kalbame 
apie kartą Y – mūsų ben-
draamžius, kurių dalis po 
dešimtmečio kito valdys 
tas kompanijas, kurioms 
reklamas dabar kuri, bus 
ministrai ar universitetų 
rektoriai. Kaip manai, kas 
bus kitaip? Ar mūsų karta 
turi pakankamai polėkio, 
kad gimtų kas nors revo-
liucingo?
Jau dabar aplink matau la-
bai daug talentingų žmonių, 
kurie užima įtakingas pozi-
cijas. Pavyzdžiui, draugas, su 
kuriuo mes fanatiškai pai-
šydavome studijų metu, ko-
legijoje dėsto piešimą. Kita 
draugė kuruoja gale-

riją ir t. t. Matau, kad jaunoji 
karta atranda savo vietą.

Bet, aišku, tai nėra lengva. 
Tarp daugelio pagyvenu-
sių žmonių vyrauja požiūris, 
kad jaunimo negalima įsi-
leisti, nes jie ateis ir padarys 
jovalą. Senoji karta yra des-
peratiškai įsikibusi savo po-
zicijų. Daug jaunų žmonių 
yra talentingesni ir turintys 
daugiau potencialo, bet jie jų 
neįsileidžia. Jauni žmonės 
mato tai, ir prisibijo. Jie ne-
nori eikvoti jėgų kovai su vė-
jo malūnais.

Dėl to greitos revoliucijos 
nebus. Jei tu sukursi ką nors 
labai kitoniško, tave greitai 
nusodins, nes paprasčiausiai 
nesupras. Reikia, kad augi-
mas vyktų mažais žingsniu-
kais. Idealizmas, kad grei-
tai kažką pakeisi, yra dingęs. 
Jauni žmonės mato, kad yra 
daug filtrų, kurie pristabdo.

Pavyzdžiui, padariau di-
plominį darbą – grafinę no-
velę, nupieštą pagal šešia-
metės pasakojimą. Jos sti-
listika yra posovietinė, mo-
derni. Tema – emigracija, 
manau, aktuali. Teksto la-
bai mažai – po sakinį viena-
me atvarte.

Nė viena iš didžiųjų leidyklų 
nesutiko jos leisti, nes jiems 
atrodė, kad žmonės nepirks, 
nes „teksto per mažai, stilis-

tika keista“. Po pusmečio tos 
iliustracijos jau kabėjo Pavi-
joje, Italijoje. Reprezentavo 
jaunąją Lietuvos iliustraciją. 
Tai rodo, kad mums trūksta 
drąsos. Bijoma išsišokti.

Kita vertus, drąsios idėjos 
įmanomos ir Lietuvoje. Čia 
visi tupi kaip švilpikai. Jeigu 
vienas pakelia galvą, tai ir kiti 
pakelia. Bet retas kuris išdrįs-
ta pakelti galvą pirmas, pada-
ryti kažką ne pagal taisykles.

Kaip manai, kodėl? Ko bi-
joma?
Net nežinau. Gal apkalbų? 
Vilnius mažas, žmonės jau-
trūs. Visi vieni kitus pažįs-
ta ir visi prisižiūri. Jei Vil-
nius būtų didmiestis su ke-
liais milijonais žmonių, elg-
tumėmės kitaip. O dabar – 
prisigersi kur nors „Marse“ 
ir suprasi, kad tave matė visi 
tavo bendradarbiai, klasio-
kai ir klientas, su kuriuo rei-
kia dirbti.

Na bet negi jie galvoja, 
kad iliustratoriai nesi-
linksmina? Kas blogo ba-
re išgerti alaus?
Nieko blogo, dėl to galiausiai 
vis tiek vieni kitus matome 
šokančius ant baro. Bet yra 
tos nedrąsos. Kai kuri dizai-
no idėją, automatiškai galvo-
ji, kad to nepriims, tą atmes. 
Galiausiai sulendama į to-
kius rėmukus. Taip sukuria-
mas „joks“ darbas, kuris nei 
kūrėjui patinka, nei klientui.

Dėl to manau, kad vis-
gi reikia turėti drąsos 

ir daryti tai, kas visų 
pirma patinka tau. 
Tada pavyks įtikin-
ti ir tuos žmones, 
kurie yra nedrą-
sūs. Nereikia sulįs-
ti į rėmukus, o jei 
jau sulindai, – rei-

kia juos plėsti.

Ar pats į tuos rė-
mukus irgi esi su-

lindęs?
Aišku, visuotinė bai-

mė įtraukia. Bet aš dar 
nesu daręs nė vieno pro-

Straipsnis iliustruotas 
Karolio Strautnieko 
darbais. Daugiau jų - 
strautniekas.lt
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aktorius, režisierius, teatro judėjimo „No theater“ pradininkas, muzikantas, 
dainų kūrėjas bei atlikėjas, galiausiai – šeimos vyras ir tėvas...  
ar ne per daug talentų bei atsakomybės vienam žmogui?

Ar galėtum trumpai papasa-
koti, kaip ir kodėl gimė tea-
tro judėjimas „No theater“?
„No theater“ gyvuoja jau tre-
čiąjį sezoną. Pirmiausia jis gi-
mė iš poreikio būti kartu: bū-
ti kartu tiems žmonėms, kurie 
kartu pradėjo mokslus akade-
mijoje, o po to – ir „No theat-
er“. Buvome aktorinio meis-
triškumo kursas, kuris mokė-
si pas režisierių Gintarą Var-
ną. Aš patraukiau į režisūrą ir 

eglė kirliauskaitė
egle@laikas.lt

Viena ryškiausių jaunosios kartos teatro 
asmenybių Vidas Bareikis, neseniai prista-
tęs puikiai įvertintą savo spektaklį „Kovos 
klubas“, tik gūžteli pečiais: „Esu visiškas 
darboholikas. Ilsėtis man – kančia.“ Ban-
dant krūvon sudėti jo nuveiktus darbus, 
sunku patikėti, kad Vidui – vos 26-eri. Gal 
todėl, vos sužinojus numerio temą „Karta 
Y“, nekilo jokių dvejonių dėl straipsnio he-
rojaus pasirinkimo. Apie jaunus žmones te-
atre ir (ne)teatrą juose – iš pirmų lūpų.
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su kurso draugais aktoriais 
suformavome vienos kartos 
komandą. Aktorė Elzė Gu-
davičiūtė kartą suskaičiavo, 
kad esame pažįstami jau aš-
tuonerius metus – tikrai, ne-
trumpas laiko tarpas. 

Ar tai, kad visi esate ben-
draamžiai, padeda, o gal 
priešingai – trukdo?
Tai, manau, teatre yra labai 
svarbu. Kai aktoriai ir reži-

sierius būna skirtingų kar-
tų, ir komunikacija tarp jų 
yra kitokia. Visa „No theat-
er“ komanda šiek tiek ski-
riasi kiekviename projekte, 
bet juos visus jungia kažkoks 
vienos kartos reikalas. Tiek 
man, tiek aktoriams smagu, 
kad mes šnekame apie tą pa-
tį, keliame tas pačias proble-
mas. Kad ir spektaklis „Ko-
vos klubas“ – visiems aišku, 
apie ką jis mums yra. Mū-

sų teatras yra labai „netea-
triškas“. Tai pirmiausia atsi-
spindi pavadinime. Ir visas 
teatro veikimo principas ki-
toks: neturime savo pastato, 
visas biurokratinis aparatas 
yra šiuolaikiškas. Kažkada 
netgi pasakiau savo bendra-
minčiams iš „No theatre“, 
kad kai jau prasidės teatras, 
aš pasistengsiu jį „užlenkti“. 
Tikiuosi, kad dar turėsiu są-
moningo proto jo ir nepra-

dėti: nenoriu, jog tai taptų 
tomis teatro blogybėmis, ku-
rių yra labai daug.

Apie kokias senojo teatro 
blogybes kalbate?
Tos blogybės labai žmogiš-
kos: kai tu sėdi labai ilgai ten 
pat ir nieko nekeiti, tai tam-
pa didele rutina – tai galio-
ja visoms profesijoms. Jei 
žmogus dirba rūbininku, bet 
siekia kada nors tapti admi-
nistratoriumi, o gal ir vy-
riausiuoju vadybininku, jis 
turi perspektyvą. Rūbinin-
kas, kuris šį darbą dirba 20 
metų ir nieko nekeičia, grei-
čiausiai bus nelaimingas. 
Taip pat ir su teatru: žmo-
nės, kurie šioje jau iš prigim-
ties gyvoje profesijoje „užsi-
sėdi“, pasidaro negyvi – tiek 
jie patys, tiek jų kuriamas 
menas. Tai ir yra pats di-
džiausias pavojus. Sakoma, 
kad teatras gyvas gali išlikti 
nuo 5 iki 7 metų, po to reikia 
ką nors keisti. Atrodo nesu-
vokiama, bet ir teatras tam-
pa darbu ta blogąja prasme: 
būna, aktorius sėdi ir laukia, 
gal į repeticiją neateis susir-
gęs kolega, juk koks skirtu-
mas – jam moka fiksuotą at-
lyginimą. Tokie dalykai bai-
siausia – kol kas mes to iš-
vengiame, viskas vyksta iš 
idėjos. Žinoma, stengiamės 
ir pragyvenimui užsidirbti, 
bet į priekį veda idėja.

Esate jaunas teatras. Ar 
ta jaunystė ir yra jūsų 
maištingumo priežastis?
Pagrindinis tikslas tikrai nė-
ra specialiai maištauti ar 
laužyti normas. Tas revoliu-

Kiekvienas iš 
šių laikų teatro 

kūrėjų kuria 
tą spektaklį, 
į kurį žmonės 
vėl naktimis 

lauktų bilietų.



cionieriškumas – logiškai 
susikuriantis dalykas: kie-
kvienas naujas ryškesnis da-
rinys, tvarinys automatiš-
kai yra priešprieša senes-
niajam. Jeigu nebūtų prieš-
prieša, nebūtų ir pastebėtas. 
Oskaras Koršunovas buvo 
priešprieša tuomečiams kū-
rėjams, o dabar jau mes be-
veik esame priešprieša jam. 
Laikas tai padiktuoja. Kaip 
besiridenantis kvadratinis 
ratukas: čia tu – priešprie-
ša, čia – seniena. Kitas mo-
mentas, kad patys žmonės 
mėgsta dėti etiketes. Tai pa-
togu – neva yra kažkokių iš-
sišokėlių ir revoliucionierių. 
Tada yra apie ką „papliot-

kinti“, kitiems gal yra ką pa-
laikyti, kuo žavėtis. Žmonės 
to visada nori. Mums svar-
bu tai, apie ką mes šneka-
me, o ne kaip. Tas „kaip“ yra 
diktuojamas laiko, aplinky-
bių. Kiekvienas mūsų darbas 
yra žingsnis į priekį visomis 
prasmėmis. Kaip Eimun-
tas Nekrošius neseniai pasa-
kė: „Tikiu, kad atsiras spek-
taklis, į kurį žmonės vėl nak-
timis lauks bilietų.“ Aš taip 
pat „pasirašau“ po šia min-
timi – turbūt kiekvienas iš 
šių laikų teatro kūrėjų ku-
ria tą spektaklį, į kurį žmo-
nės vėl naktimis lauktų bi-
lietų. Toks, manau, ir mū-
sų tikslas. 

Sakoma, kad viskas jau 
lyg ir yra sukurta. Kaip 
nustebinti, atrodytų, vis-

kuo persisotinusį žiūro-
vą? O gal, jūsų nuomone, 
yra kitaip?
„No theater“ darbai pir-
miausia yra vidinė labora-
torija. Dėl pačios publikos... 
Na, publika yra žmogus, o 
žmogus yra ribotas. Tai ne-
reiškia, kad neprotingas ar 
kvailas, tiesiog ribotas sa-
vo galimybėmis. Kartais pa-
galvoju, kad prieš mus žmo-
nės „sugyveno“ krūvas gy-
venimų, turėtų būti daugy-
bė sėkmingo gyvenimo for-
mulių, tai kodėl mes klysta-
me? Reikėtų tik perskaityti 
tinkamas knygas, vadovautis 
kitų patirtimi ir žinotum, ką 
tau reikia daryti arba ko ne-

daryti. Juk istorijų yra mili-
jardai... Visgi žmogaus para-
doksas yra tas, kad jis viską 
užmiršta. Kartą netgi pagal-
vojau, kad būtų jėga parašy-
ti savo sūnui kokią nors lai-
mingo gyvenimo knygą, ta-
čiau suprantu, kad tai yra vi-
siškas absurdas – juk niekas 
nenori gyventi svetimo gy-
venimo. Taip ir su teatrine 
publika: viskas sukasi ratu – 
tai reikia didelio stebinimo, 
tai mažų monospektakliu-
kų, po to vėl cirko... Atrodo, 
viskas juda ratu, tiktai rūbas, 
forma keičiasi. Va, pasižiūri 
filmą „Penktasis elementas“: 
žmonės gyvena tą patį gy-
venimą, tiktai ateityje. Mei-
lė, neapykanta, kerštas, mir-
tis, gimimas liks visada, tam 
neturi įtakos nei laikmetis, 
nei karta.

Paskutinis jūsų spekta-
klis „Kovos klubas“ tarsi 
kritikuoja socialines nor-
mas, tėvų kartą, jų požiū-
rį, pasaulėžiūrą. Prieš ko-
kias ydas kovojate?
Tas kūrinys gimė su mūsų, 
jeigu siaurai apibrėžtume, 
25–30 metų žmonių karta, 
čia skamba šio laikotarpio 
problemos. Šiuo metu daug 
kas auga nepilnose, išsisky-
rusiose šeimose: ir aš pats 
iš tokios, ir mano kolegos – 
krūvos tokių žmonių. Kai 
pradedi kapstytis, viskas pa-
sirodo labai artima. 
Iš „Kovos klubo“ netgi atski-
rą minčių, sentencijų knygą 
būtų galima išleisti. „Mote-

rų užauginta vyrų karta, kuri 
tik tai ir tedaro – ieško tėvo 
ir Dievo. Dievo negali turė-
ti, nes tu neturėjai tėvo, o tė-
vas tau vaikystėje turėjo būti 
kaip Dievas.“ Tada tu gelbė-
jiesi kitokiais dalykais, kurie 
labai sėkmingai prigijo ir ve-
ši Lietuvoje: visas tas varto-
tojiškumas, tie patys IKEA 
katalogai. Sakinys, kad vai-
kystėje tualetuose sėdėdavo-
me su pornografiniais žur-
nalais, o dabar – su IKEA ka-
talogais, salėje visuomet su-
laukia didžiulio atgarsio, nes 
tai žiauriai tikslu. Pats save 
prieš kelias dienas pagavau: 
stoviu prekybos centre ir 
mąstau, koks virdulys mums 
į virtuvę labiau tiktų. Aišku, 
normalu apie tai pamąstyti, 
bet tuomet supranti, kad tai 
yra taip šalia, kad tu gali už-

sisukti tame rate, užsimas-
turbuoti, tiesiog įstrigti pre-
kybos centre.

Žvelgiant plačiau, ką ma-
nai apie savo kartą? Kuo 
ji skiriasi nuo praėjusių ir 
ateinančių?
Pirmiausia mes esame Čer-
nobylio karta. Iš čia kokį 
nors kodą galima „ištemp-
ti“, nes 1986-aisiais jis, ma-
tyt, davė intencijos visai mū-
sų kartai (šypsosi). Kalbant 
apie Lietuvą, ši karta yra 
unikali dėl dviejų sistemų 
patirties. Mes nesame tokie 
sulaužyti kaip vyresni žmo-
nės, kurie jau buvo įsigyvenę 
Sovietų Sąjungos sistemoje 

– ją užčiuopiame tik tam ti-
kromis asociacijomis. Visgi 
dabartiniai paaugliai sovie-
tinę realybę gali suprasti tik 
teoriškai. Mes tą dar turime, 
ir tai yra lobis. Keistu laiko-
tarpiu savo gyvenimą pra-
dėję žmonės esame. Bet kar-
tu – laimingi, nes dabar tu-
rime puikias sąlygas. Ši kar-
ta gali padėti pagrindą kaž-
kokioms didelėms permai-
noms, tačiau patys turbūt 
daug ko pakeisti nespėsime. 
Tam, kad kas nors labai keis-
tųsi, kad įsivyrautų naujas 
pasaulis, reikia gal dar poros 
kartų. Kaip „Kovos klube“ 
sakoma: „Dabar visi tie se-
niai mirę, ir dabar tai – ma-
no pasaulis.“ Tame sakiny-
je taip pat yra labai daug tie-
sos. Gal dėl to Černobylio, 
gal dėl tos sistemų sankirtos, 
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ši karta yra žiauriai akty-
vi ir šiuo metu išgyvena savo 
aukso amžių. Tam įtakos tu-
ri ir bendražmogiški dalykai: 
tu jau – ne pienburnis, bet 
dar ir nesi senas, turi suma-
nymų, turi jėgų, gali ką nors 
nuveikti per ateinančius ke-
liolika metų.

Ar lengva jauniems kūrė-
jams įsitvirtinti jau, at-
rodytų, sukurtame teatro 
pasaulyje? 
Rusijoje žiauriai sunku: pen-
kiasdešimtmetis laikomas 
dar jaunu teatralu. Sako: „O, 
jaunosios kartos režisierius, 
56 metų, toks ir toks.“ Pas 
juos viską valdo 80-mečiai, 

90-mečiai. Lietuvoje gerokai 
lengviau, nes čia visko nėra 
daug – bet kas šiek tiek ryš-
kesnis netrunka būti paste-
bėtas. Jeigu turi pakanka-
mai sveiko proto, pakanka-
mai atkaklumo, tai nėra la-
bai sunku. Nesakyčiau, kad 
per „No theater“ gyvavimo 
metus mes kakta sieną dau-
žėme – tiesiog tikslingai dir-
bome savo darbą, ir su tuo 
atėjo rezultatas. Aišku, ryš-
kus niuansas tas, kad mėgs-
tame iškelti stabus ir ant jų 

viską pastatyti, nemąstyda-
mi, kad ir toliau kas nors tu-
ri vykti. 

Stabus versti sunku...
Sunku būtent žmonių są-
monėje perlaužti, kad Lie-
tuvos teatras nėra tiktai Ne-
krošius, Koršunovas, Tumi-
nas, Varnas ir Vaitkus. Ir ta-
da dar Cezaris Graužinis, 
Agnius Jankevičius, Artūras 
Areima, kuriems ne taip pa-
sisekė, nes jie visgi atsimu-
šė į tuos penkis stabus. Kai 
kurie iš jų taip stovi ir dulka 
jau dešimt metų, bet žmonių 
sąmonėje jie vis tiek išlieka. 
Būdamas toks didelis sta-
bas, turi galvoti, kokį stiebe-
lį tu paliksi po savęs, nes ato-
trūkis yra be proto didelis. 
Po to, kai Koršunovas prisi-
jungė prie stabų, kurti nau-
jus teatro įvykius tarsi tapo 
tabu. Grįžus iš studijų Mas-
kvoje, mano tikslas ir yra 
kurti tam tikrą sąmoningų 
žmonių kritinę masę. Teatre 
kai kuriems jauniems žmo-
nėms trūksta elementaraus 
palaikymo: „Šaunu, tu pa-
darei, šiek tiek suklydai, bet 
galbūt pasitaisysi savo antru 
ar trečiu bandymu.“ Be abe-
jo, kartais atrodo, kad jauni 
žmonės pervertina savo ga-
limybes. Sakau be jokio pa-
vydo, be jokios pašaipos, tie-
siog galbūt tam tikri darbai 
dar galėtų gyvuoti laborato-
riniu lygmeniu. Žiūrovui tu-
ri būti aišku, kur jis eina. Su 
ta gausybe trupelių ir trupy-
čių, man atrodo, krinta ben-
dra kokybė, o norma tapo 
bet kas. Tai negali būti par-
duodama taip pat, už tuos 
pačius pinigus kaip, sakyki-
me, Nekrošius.

Ar pats kaip kūrėjas jau 
jautiesi pakankamai su-
brendęs?
Subręsti galima tik savo am-
žiaus ribose. Žinoma, ne-
su toks kaip 40 ar 60 me-
tų žmogus. Net ir neverta ly-
ginti brandos, atsižvelgiant 
į amžių. Visgi kaip 26-erių, 
manau, esu ganėtinai moty-
vuotas ir sąmoningas kūry-
biniu atžvilgiu.

Lietuvos teatras nė-
ra tiktai Nekrošius, 

Koršunovas, Tuminas, 
Varnas ir Vaitkus.



užsukus į „albatrosą“, kurį laiką pasitikdavo ant baro stovintis puikiai 
pažįstamas lietuviškų vestuvių palydovas šakotis, liaudyje labiau žinomas 
bankucheno vardu. Ir ne šiaip sau, o papuoštas žybsinčiomis lemputėmis. 
„Šventinis bankuchenas“, – pagalvoji ir tada supranti, kad čia tikrai jis. taip 
atrodė „Šventinio bankucheno“ flajeris. jei kviečia, reikia nueiti. Gal ir tundra, 
bet tą vakarą pirmą kartą gyvai mačiau Shidlo, arba Luko Šidlausko (27 m.), 
atliekamus bajerius (ne pasirodymus su lietuviško regio grupe).

Laužkis 
 „Šventinio bankucheno“
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dovilė Raustytė
dovile@laikas.lt

„Žinau tave kaip dviejų 
regio albumų, „Šventinio 
bankucheno“ ir „Gogel-
mogel.lt“ autorių, rekla-
mos kūrėją. Gal ką pralei-
dau? Kaip apskritai pri-
sistatytum nežinantiems, 
kas tas Lukas Šidlauskas, 
arba Shidlas?
Nepraleidai nieko. Nežinan-
tiems pasiūlyčiau pasido-
mėti kūryba internete fone 
skambant muzikai iš „The 
Kelly Family“ arba Grigori-
jaus Lepso repertuaro. 

Kas bendro tarp regio ir 
tavo bandymų juokinti 
žmones? 
Nieko. 

Ar nauji projektai reiš-
kia, kad nebegrįši prie re-
gio ir nesulauksime naujo 
albumo?
Albumas yra jau taip stip- 

Truputį buvo nejauku, kai aplink ankštame baro rūsyje 
susispietę žmonės kvatojosi ir klausinėjo: „Nejuokinga? 
Gal nepagauni?“ Atrodo, pagaunu ir nuotaika gera, ir alus 
skanus, ir „Gogelmogel“ postai patinka, bet nesinori juok-
tis. Nežinau, ar tai buvo šokas, ar silpnaprotystės simpto-
mas, bet juokinga tai, ką mačiau, pradėjo atrodyti tik ki-
tą dieną. Dar porą dienų pasvarsčiau apie su įrašu besikal-
bantį vaikiną ir nebeturėjau kitos išeities, kaip jam para-
šyti... Pokalbis išėjo daug žemiškesnis, nei tikėjausi.     

Gyvą „Šventinio 
bankucheno“ pasi-
rodymą apibūdin-
čiau kaip humoro, 
audio teatro, per-

formanso ir visiško 
fiasko mišinį.

Laužkis 
 „Šventinio bankucheno“
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riai nustekentas žodis, kad 
kartais baisu apie jį ir galvo-
ti. Tuo labiau, kad jį išleis-
ti nebėra toks didelis įvy-
kis kaip prieš kokius 15 me-
tų. Tai tėra tik žodis, for-
malumas. Manau, svarbiau-
sia tiesiog daryti ir kurti tai, 
kas patinka tau pačiam ir 
kuo smagu būtų pasidaly-
ti su kitais. Prie regio grįž-
tu visada, kai tik gyvai gro-
jame su grupe. Dar tikrai 
įrašysiu naujų dainų, galbūt 
regio irgi. Pastaruoju metu 
noriu sukurti itin už širdies 
griebiančią dainą, bet Gri-
gorijus Lepsas kartelę iškė-

lė taip aukštai, kad baisu, ar 
išvis pavyks.

Pasikviečiu draugą kartu 
pažiūrėti „Šventinio ban-
kucheno“. Kaip man jam 
pristatyti tą „reikalą“?
Gyvą „Šventinio bankuche-
no“ pasirodymą apibūdin-
čiau kaip humoro, audio te-
atro, performanso ir visiš-
ko fiasko mišinį. Pastarojo 
momentą norėtųsi kiek įma-
noma sumažinti, bet kartais 
net ir jis tampa savotiška pa-
sirodymo „numerio“ dalimi. 
Kol kas neturėjau itin daug 
progų „išstoti“ „Šventinio 

Koks „bankucheno“ nu-
meris tau pačiam arčiau-
siai širdies? Kodėl?
„Kodėl?“ yra pats sunkiau-
sias žmonijos sugalvotas 
klausimas, į kurį iki dabar 
visi ieško atsakymų. Todėl iš 
nežinojimo ir atsiranda to-
kie numeriai. Išskirčiau po-
eto debiutą ir poezijos skai-
tymą, saksofono „soundče-
kinimą“, viešnagę sunkio-
jo roko koncerte. „Krepši-
nis“ dar patinka, ypač jei yra 
daug erdvės, po kurią galima 
bėgioti ir daryti šuoliukus.

Kokiai auditorijai jis yra 
skirtas? Sulauki iš žiūro-
vų to, ko tikėjaisi, ruošda-
mas programą?
Prieš sugalvodamas idėją, 
nelabai apie auditoriją gal-
voju. Apskritai „Šventinis 
bankuchenas“ gimė tada, 
kai įsigijau MIDI klavia-
tūrą, susipirkau studijines 
kolonėles ir pradėjau na-
muose daryti įvairius įra-
šus. Tada ir atsirado viso-
kie audio eskizai, jeigu taip 
galima juos pavadinti, ku-
riuos gyvai galima pavers-
ti „numeriais“. Be to, klau-
sytis įrašų „Soundcloud’e“ 
ir stebėti programą gyvai 
yra skirtingi dalykai. Per 
paskutinį pasirodymą ba-
re „Marsas“ įsiminė įvykis, 
kai rankose laikydamas 
apie 40 cm aukščio lapų 
šūsnį skaičiau turbo gra-
fomanišką, apie 5 minutes 
trunkantį triptiką pavadi-
nimu „Slinktys. Erosas“. 
Po maždaug trijų minu-
čių skaitymo, „numeriui“ 
dar tik įpusėjus, iš publi-
kos pusės nugirdau mergi-
ną tyliai šnabždant: „Nu, 
galėtų jau ir baigt jis...“ To-
kią reakciją vertinčiau tei-
giamai. Žinoma, tobulėti 
yra kur, puikiai tą supran-
tu. Šiaip kol kas „banku-
cheną“ mėgsta gana speci-
finė publika, kurią sunku 
būtų suskirstyti į kokias 
nors kategorijas. 

Daug laiko praleidi inter-
nete? Turi mėgstamiau-
sią memą? Gal pasidalyk 

Numeriui dar 
tik įpusėjus, iš 
publikos pusės 

nugirdau merginą 
tyliai šnabždant: 
„Nu, galėtų jau ir 

baigt jis...“

bankucheno“ amplua, bet po 
kiekvieno karto stengiuosi 
padaryti tam tikras išvadas, 
mokytis ir eiti į priekį. 
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su skaitytojais kokiu nors 
paties kurtu internetiniu 
pokštu?
Internete „prasėdžiu“ dau-
giau nei reikėtų. Memais ne-
labai domiuosi ir seku, bet, 
aišku, pasijuokiu, kai į aki-
ratį patenka. Visa geriausia 
medžiaga iš mano kurtų da-
lykų sudėta į „Gogelmogel.
lt“. Mėgstu tiek memoria-
lines lentas, dėl jų net krei-
piausi į patį Zuoką, kad leis-
tų surengti oficialų memori-
alinės lentos atidengimą, bet 
visi tie biurokratiniai niuan-
sai mane palaužė (šypsosi), 
tiek popieriaus lapo auto-
portretas, tiek aureolės efek-
tas stotelėse.

Kaip apibūdintum savo 
humorą? Gal turi jis kokią 
„kilnią misiją“: išjuokti 
tai, kas tau nepatinka, at-
verti žmonėms akis ar tie-
siog pakelti nuotaiką?
Apie tai negalvoju. Pats kū-
rybos procesas yra esminė 
„kilniosios misijos“ dalis.

Ką laikai mūsų tautos he-
rojumi? Gal gali progno-
zuoti, iš ko ateityje su-
lauksime gerų naujienų?
Lietuvoje yra tikrai daug ga-

bių, talentingų žmonių. Ne-
noriu kalbėti konkrečiais 
vardais, bet, manau, viskas 
bus gerai. Dar yra Julija Be-
niuševičiūtė-Žymantienė, 
ką? Nors gal ir nelabai. 

Gal pabaigoje gali reko-
menduoti gerą regio dainą?
Pala, kažkas man skambina. 
Alio... (L. Šidlauskas nueina 
į vonią, ten užtrunka apie 2 
minutes. Grįžęs iš vonios pa-
aiškina, kad kažkas sumai-
šė numerius, kadangi ieškojo 
visai ne L. Šidlausko, o kaž-
kokio Silverijaus Kniukštos 
iš Rudaminos ir norėjo pra-
nešti, kad iš visų kandidatų 
būtent Silverijus buvo tinka-

miausias aktyvaus pardavi-
mo vadybininko pozicijai).

Aha, šita man irgi patin-
ka. Tada dar vienas – kur 
bus galima tave artimiau-
siu metu pamatyti arba iš-
girsti?
Dar nežinau, bet va perskai-
tyti tai jau ir dabar galima 
(šypsosi).

Beje, gal nori pats savęs ko 
nors paklausti?
Kodėl? 



Kaip gimsta  
 tikras  
šokoladas?

Šokoladas – karalių ir 
gurmanų palydovas, vi-
same pasaulyje vertina-
mas dėl ypatingo sko-
nio, tirpumo, stebuklin-
go poveikio sveikatai ir 
nuotaikai. legenda pasa-
koja, kad net napoleo-
nas niekada nesiskirda-
vo su Šokolado plytele, 
kuri suteikdavo jam jė-
gų prieŠ svarbų žygį. tad 
kaip gimsta tikras Šoko-
ladas, kuriam nesugeba 
atsispirti net Šio pasau-
lio galingieji? 

RekLaMa



uogomis bei riešutais ir į savo virtuvę nieka-
da neįsileidžia konservantų ar transriebių-
jų rūgščių. 

Kaip atsKirti tiKrą? 
„kalev“ šokolado ekspertai žino, kad tikras 
šokoladas turi sužadinti visus svarbiausius 
žmogaus pojūčius. žiūrėdami ir liesdami jį, 
susiviliosite blizgiu paviršiumi, turtinga spal-
va bei tolygia konsistencija. uosdami tokį šo-
koladą, pajusite tik natūralius gamtos – ka-
kavos, vanilės, uogų ar vaisių – aromatus, ku-

rių plati gama apima 
ne vieną šimtą vari-
acijų. tikrą šokoladą 
galite išgirsti – perlau-
žus jį, pasigirsta tarkš-

telėjimas. paragavus to-
kio šokolado, neįmanoma 

suklysti – jis yra sodraus 
skonio, tolygiai pasiskirsto ir 

tirpsta burnoje lyg aksomas. 

nuo seno tikras šokoladas garsėja sa-
vo stebuklingu poveikiu žmogaus sveikatai 
ir savijautai. viena vertingiausių jo savybių – 
gebėjimas pakelti nuotaiką. jei apima liūde-
sys, suvalgykite tikro šokolado gabalėlį ir gy-
venimas pasirodys kur kas gražesnis. Šoko-
lade esantis magnis kovoja su depresija, ge-
rina atmintį, didina atsparumą stresui ir sti-
prina imunitetą. Šokoladas gali pabudin-
ti ir iš gilaus žiemos miego – atrasta, kad ja-
me esančios aktyvios medžiagos puikiai to-
nizuoja. mums naudingas net šokolado kva-
pas, jo aromatas palankiai veikia psichiką, 
mažina dirglumą, subalansuoja emocijas. 

tiesa, „kalev“ šokolado žinovai primena 
– stebuklingomis galiomis pasižymi ne vi-
sas, o tik tikras šokoladas. tad, nepamirš-
kite jų išduotų paslapčių ir, rinkdamiesi šoko-
ladą, žinokite – tik kokybiškas šokoladas ga-
minamas iš kakavos sviesto, yra pagardin-
tas natūraliais ingredientais, itin gerai tirps-
ta, o svarbiausia – gaminamas su meile. jū-
sų pojūčiai neleis sumeluoti – juk tikras šoko-
ladas pasakoja tikras skonio ir aromato isto-
rijas, pasklinda burnoje tarsi aksomas ir už-
lieja šilčiausiomis emocijomis net ir šalčiau-
sią žiemą.

Nepamirškite išduotų pa-

slapčių ir, rinkdamiesi šo-

koladą, žinokite - tik ko-

kybiškas šokoladas gami-

namas iš kakavos sviesto.

ŠiuolaiKiNė ŠoKolado virtuvė 
anot „kalev“ šokolado ekspertų, tikro šokola-
do kelias prasideda tolimose kakavmedžių plan-
tacijose. nuo senų laikų buvo manoma, kad ka-
kavos pupelės savyje turi magiškų galių. pavyz-
džiui, senovės Centrinės amerikos civilizacijos – 
actekai ir majai – tikėjo, kad jos yra dievų dova-
na. kavos pupelės kurį laiką net atstojo pinigus, 
jomis buvo renkami mokesčiai. 

net ir šiais laikais kakavos vaisius renka bei 
lukštena rūpestingos žmonių ran-
kos. išlukštentos kakavos sė-
klos, panašiai kaip ge-
ras vynas, fermentuo-
jasi, kol per 3-9 die-
nas tampa tamsiai 
rudos. tuomet pu-
pelės bent savai-
tę džiovinamos, 
paskui atidžiai 
pakuojamos, rū-
šiuojamos bei 
valomos. beje, 
kai kuriems šo-
koladams nau-
dojama net iki 12 
skirtingų kakavos 
sėklų rūšių. girdėjo-
te, kad kavos pupelės 
yra skrudinamos? tas 
pats laukia ir kakavos pu-
pelių – būtent šis procesas le-
mia išskirtinį šokolado skonį ir aro-
matą. 

aukštoje temperatūroje apskrudintos pupelės 
kruopščiai smulkinamos, kad tikras šokoladas 
būtų itin glotnus. pagaminti kilogramui tamsiojo 
šokolado, reikia maždaug tokio pat kiekio kaka-
vos pupelių. kuomet kilogramui pieninio šokola-
do jų tenka apie 600 g.

atkeliavusios į vieną moderniausių Šiaurės eu-
ropoje „kalev“ šokolado virtuvių, pupelės virsta 
šokolado mase. ji, pasitelkus iki smulkmenų iš-

tobulintas gamybos technologijas, ypač smul-
kiai trinama ir atidžiai maišoma. tokiu būdu 

šokoladas yra gludinamas tarsi deimantas, 
kad įgautų idealią formą.  galiausiai tam, 
kad gimtų tikras ir burnoje tirpte tirpstan-
tis, harmoningo skonio ir viliojančio aro-

mato šokoladas, reikia daug nuoširdaus dar-
bo ir meilės.

savo gamybos paslaptis „kalev“ šokolado eks-
pertai atidžiai saugoja kaip didžiausią verty-
bę, kurią iš lūpų į lūpas perduoda nuo 1806 m. 
Šį saldumynų karalių jie gamina iš šokolado ma-
sės, kurią sudaro tik 100 proc. kakavos sviestas. 
tikrą šokoladą jie pagardina natūraliais vaisiais, 



LOFTO GRUODŽIO KALENDORIUS

12-20, 19 val.
LRT Opus Gyvai: ka-
lėdinis Alinos Orlovos 
koncertas
Į šį koncertą prieš pat Kalėdas 
rinksis visi šiek tiek išsiilgę ro-
mantikos, minčių teatro, gyve-
nimiškų pauzių ir, žinoma, pa-
čios Alinos bei jos kūrybos. 

12-20, 23 val.
Tuborg Loftas Live: 
BEARDYMAN (UK)
Nenuspėjamas, greitas, feno-
menalus Didžiosios Britanijos 
beatboxo čempionas ir stand up 
show žvaigždė Beardyman ge-
rai žino, kaip prisiurbti publi-
kos dėmesį.

12-21, 22 val.
Jager Vibrations: VI-
TALIC LIVE 
„Jager Vibrations“ gerbėjai tra-
diciškai rikiuosis „Lofte“, traiš-
kys ledus, judins kūnus ir skirs-
tysis tik paryčiais. O svečiuose 
– prancūzas Vitalic. 

12-25, 19 val.
Orkestras „NI&Co“ 
(vad. Gediminas Gel-
gotas)
Dviejų dalių kalėdinis „NI&Co“ 
– naujų idėjų kamerinio orkes-
tro – koncertas su šiuolaikine 
art krypties muzika, skamban-
čia netikėtai konceptualiai. 

12-26, 19 val.
Coming Home For 
Christmas su SKAMP
Tai jau tampa tradicija – antrą-
ją Kalėdų dieną „Skamp“ kon-
certuoja „Lofte“. Iki 10 m. vai-
kai įleidžiami nemokamai. Lau-
kiami visi.
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Žinia, kad į Lietuvą atvyksta 
beatboxo čempionų čempi-
onas Beardyman turbūt nu-
džiugino ne vieną jo gerbėją, 
o kai kuriuos net ir pribloš-
kė. Tiesa, jis jau taškė lietu-
vius 2010 m., bet šių metų 
gruodžio 20 d. jis ir vėl grįž-
ta, tik dar tobulesnis.

Per kelerius pastaruosius 
metus ant pirštų galų pa-
kėlęs didžiausių Didžiosios 
Britanijos festivalių lanky-
tojus, Beardyman palieka tą 
nuo muzikos pasirinkimo iš-
puikusią anglosaksinę salą, 
kad šiek tiek pakeliautų po 
tokius „keistus ir įdomius“ 
kraštus kaip Lietuva. Beje, 
beatboxo ir loopinimo meis-
tras Beardyman dar yra ge-
rai žinomas stand up comedy 
gerbėjų sluoksniuose. 

Apie humorą ir muzi-
ką jis pats: „Mano šou tu-
ri „kabinti“ žmones. Nesvar-
bu, ar atlieku be galo stiprų 
šokiams skirtą pasirodymą 
10 000 reiverių ir galiausiai 
nustebinu juos keliais juo-

Apie save: „Beatboxinti pra-
dėjau, kai man suėjo treji 
metai. Tiesa, man buvo nuo-
lat liepiama liautis. Tačiau 
vieną dieną į rankas pakliu-
vo mikrofonas. Turbūt per 
atsitiktinumą išgauti gar-
sai mane iškart katapulta-
vo į superžvaigždes, kur šiuo 
metu ir būnu. Dabar esu su-
puvęs ir apnuodytas šlovės, 
o viso to pasekmė – progre-
suojanti paranoja. Tačiau 
nesigailiu, kad produkto di-
zaino studijas iškeičiau į 
muzikanto karjerą. Maniau, 
badausiu, bet ne.“

Taigi, Beardyman ir jo to-
bulasis „Korg Kaoss Pad“  
aparatas atvyksta į Vilnių jau 
gruodžio 20 d. Tiesa, tas apa-
ratas beveik tobulas, o Bear-
dyman sako, kad jis dar galė-
tų pagaminti arbatos, nes šou 
metu atlikėją labai troškina.
 
TUBORG LOFTAS LIVE: 
BEARDYMAN (UK)
GRUODŽIO 20 D., nuo 23 val.

kingais kliedesiais, ar ku-
riu stand up comedy tipo pa-
sirodymą 400-ams sėdinčių 
žmonių ir galų gale jie visi 
atsistoja pašėlti. Geras šou ir 
yra geras šou – toks, kurį jie 
dar ilgai prisimins.“

Apie meinstrymą, Skril-
lex ir J. Lo: „Kartais jau-
čiuosi kaip muzikos iškrypė-
lis – man labai patinka keis-
tumo ekvivalentas muziko-

je: bet kas, kas neįprasta, ne-
civilizuota, primena lauki-
nius. Šokių muzikoje, pa-
vyzdžiui, dubstep, įmano-
ma išgauti tokių bjaurių gar-
sų, kaip tai daro Skrillex, ir 
tai yra puiku. Tokie žmonės 
kaip Skrillex marginalius 
garsus paverčia meinstrymu 
– tai nerealu. Tik laikas pa-
rodys, kada J. Lo ims kraty-
ti savo „galą“ pagal tą laukinį 
bass skambesį.“

Bilietai
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12-29, 22 val.
Tabami goes Jim Mor-
rison feat. Markas Pa-
lubenka
Paskutinį metų šeštadienį šok-
sime pagal vieno įtakingiausių 
psichodelinio roko dievaičio Ji-
mo Morrisono kūrybą.

12-31, 22 val.
New Year’s Eve: MI-
DNIGHT IN PARIS
Šiemet „Lofto“ Naujųjų metų 
tema sukasi apie Paryžių. Ba-
ras – tradiciškai stebuklingas. 
Programa: high class french 
(sek informaciją www.menufa-
brikas.lt). 

 Ji yra antroji atlikėja, tais 
pačiais metais laimėjusi du 
įvertinimus: „BBC Sound 
of“ ir „Brit Awards Critics’ 
Choice“. Iki tol tai pavyko 
tik visų numylėtai daininin-
kei Adele.

 Ellie prodiuseris yra žymu-
sis Markas Ronsonas, dirbęs 
su Amy Winehouse, Chris-
tina Aguilera, Robbie Wil-
liams ir daugeliu kitų.

kaLėdų doVaNa eLLIe 
GouLdING GeRBėjaMS
Virpančiu balsu daugybės jaunuolių širdis virpinanti Ellie 
Goulding irgi netrukus leisis į kelionę Lietuvos link. Nežinia, 
gal iki pavasario ji jau rinks arenas ir bus A lygio atlikėja, ta-
čiau vis tiek pagal susitarimą balandžio 18 d. ji pasirodys ant 
jaukios „Lofto“ scenos patiems ištikimiausiems gerbėjams.

3 FAKTAI, 
kodėl Ellie Goulding ne dar viena, o išskirtinė:

 Ellie sudainuoti „Love 
Song“ asmeniškai pakvie-
tė princas Viljamas ir Ka-
te Middleton per savo kara-
liškąsias vestuves pirmajam 
jaunavedžių šokiui.
 
LOFTAS LIVE: ELLIE 
GOULDING (UK)
BALANDŽIO 18 D.
Bilietai

LoFto 
NaujIejI 

MetaI

Bet kas, kas siejasi su Paryžiumi, jo istorija, architektū-
ra, elegancija, virtuve, – viskas gali tapti tavo kostiumo 
įkvėpimu. 

Žinoma, tradiciškai, per Naujuosius metus „Lofto“ ba-
ras tampa stebuklingas ir pinigų reikia pasiimti tik tak-
si namo – viskuo kitu rūpinasi loftiečiai. Nakties progra-
ma, bilietai bei kita informacija – www.menufabrikas.lt.

Gali 
būti 
toks

...arba 
toks

„Lofto“ Naujųjų metų šventė visada dvi-
guba, todėl ir gera nuotaika čia  
visada dauginama iš dviejų.  
Kiekvieni mūsų Naujieji me-
tai kaip filmas. Šių metų te-
ma – „Vidurnaktis Paryžiu- Geriausio kostiumo autorių LOFTAS ir TAGOO FLIGHTS  apdovanos aviabilietais  dviem asmenim į Paryžių  ir atgal.

o gal 
toks



kaRŠta ekStRaMaLų žIeMa
Tekstas ir nuotraukos – Aistės Ridikaitės

Šį kartą mes pasakojame apie brolius latvius. Na, ne tik apie juos 
– lietuvių ekstremalai taip pat labai aktyviai prisideda prie šios 
iniciatyvos. tačiau tarptautinio žiemos renginių turo idėja gimė 
būtent latviams, o konkrečiai – janis jansons. 
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Lapkričio 11 d. įvykus pir-
mosioms varžyboms Drus-
kininkų „Snow Arenoje“, vi-
sų Baltijos šalių sportinin-
kai jau intensyviai treniruo-
jasi kitam turo sustojimui 
Žagarkalnyje (Latvija). Ka-
dangi per šias varžybas visus 
prizus nuo nugalėtojų pa-
kylos nusinešė latviai ir es-
tai, lietuviai griežia dantimis 
ir žada atsirevanšuoti gruo-
džio 22 d. Sausio 19 d. „Ride 
In Baltics“ vėl keliasi atgal į 
Lietuvą – į Ignaliną, kur vyks 

Labas rytas.
Kodėl rytas? Todėl, kad visą dieną tamsu ir nelabai svar-
bu, kaip pasisveikinsi. Na o sakyti „laba diena“ net lie-
žuvis neapsiverčia. Bet žinote ką? Mes tamsos nebijome. 
Tiesą pasakius, baltas sniegas nebūtų toks gražus, jei 
nebūtų tamsu. Kiekvienas sezonas turi savų privalumų 
ir savo žavesio. O adrenalino mėgėjai nemiega ir žiemą. 
Mes slidinėjame, snieglenčiaujame, netgi sulaukiame 
tinkamų sąlygų padūkti su jėgos aitvarais. O ką jau kal-
bėti apie visokio tipo linksmybes su rogutėmis... 
Taigi, mielieji žiūrovai ir skaitytojai, ruoškitės žiemos 
sezono naujienoms „Adrenalino“ laidoje kiekvieną sek- 
madienį 12 val. per TV6. Nors žiemos spalvos ir nėra to-
kios ryškios, tai nereiškia, kad jos nejaudina.

Peace :)
„Adrenalino“ komanda

„Slope style“ varžybos. Po 
to, žiemai dar labiau įsibė-
gėjus, žiūrovų ir sportinin-
kų laukia dar 5 turo sustoji-
mai skirtinguose Baltijos ša-
lių sniego parkuose. 

Būtinai informuosime Jus 
apie šį grandiozinį turą at-
einančiose savo laidose, o šį 
kartą kartu su įvairių šalių 
sportininkų linkėjimais pa-
teikiame nuotraukų repor-
tažą iš jau įvykusių varžybų 
„Snow Arenoje“.kaRŠta ekStRaMaLų žIeMa

„Ride In Baltics“ turas, pernai prasidėjęs Latvijoje, šiemet 
„užaugo“ iki varžybų visuose Baltijos šalių sniego parkuo-
se. Šis, atrodo, labai paprastas vaikinas sugebėjo ne tik 
snieglenčių ir slidžių kultūrą pakelti į prioritetinio žie-
mos sporto lygį, bet ir suvienyti daugybės šalių sportinin-
kus vienam tikslui – tobulėti ir šiuo tobulėjimu dalytis su 
kitais.





renginių gidas  

Lietuvių širdis praėjusių metų pabaigoje spektakliu „Saltimbanco“ užkariavęs 
garsiausias ir brangiausias pasaulyje šou kūrėjas „cirque du Soleil“ į Vilnių grįš su 

kitu viso pasaulio pripažintu bei vienu gražiausių savo spektaklių „alegría“.

Bilietai

Nepamirštamą spektaklį 
kuria tarptautinė 55 artis-
tų ir muzikantų trupė, su-
rinkta iš 15 šalių. Tai spek-
taklis, kuriame neišdildo-
mus įspūdžius ir užburian-
tį vaizdą kuria spalvingi 
kostiumai, originali gyvai 
atliekama muzika ir, svar-
biausia, sudėtingi unikalūs 
artistų numeriai, pribloš-
kiantys atletiškumu bei ar-
tistiškumu.

Tarp 2,5 val. trukmės spek-
taklyje rodomų kvapą gniau-
žiančių akrobatinių nume-
rių – dramatiškas ir itin su-
dėtingas sinchroninių trape-
cijų numeris bei labai daug 
fizinių jėgų reikalaujantis ir 
artistų gyvybei pavojingas 
akrobatinis pasirodymas ant 
į daugiau nei 12 metrų aukštį 
iškeltų strypų. Čia ir ugnies 
peilių šokis. Jaunystės gyvy-
bingumas atsiskleidžia grei-
to tempo gimnastikos nu-
meryje, kuris yra puikus to-
bulos sinchroninės chore-
ografijos ir akrobatikos ant 
tramplino derinys, o rusiškų 
strypų numeryje akrobatai 
šokinėja ir atlieka salto ore 
kojomis nusileisdami vos 
ant 10 cm skersmens kolegų 
pečių laikomų strypų.

Be to, stebuklingam regi-
niui žiūrovų akyse sustiprin-
ti, nesustabdomam virpuliui 
jų širdyse sukelti pasitelkia-
mi 6 gyvai grojantys muzi-
kantai. Nors iš pirmo žvilgs-
nio jie atrodo kiek komiški, 

iš tiesų jų pasirodymas – vie-
na svarbiausių šou dalių.

Muzikantai akylai seka tai, 
kas vyksta scenoje, ką da-
ro numerius atliekantys ar-
tistai ir groja unisonu ne tik 
reikiamu metu, bet ir tiek il-
gai, kiek reikia. Jie turi bū-
ti labai atidūs, reaguoti į kie-
kvieną artisto raumens jude-
sį. Jei muzikantai mato, kad 
artistui reikia kelių papil-
domų sekundžių pasiruošti, 
šią pauzę jie taip pat turi už-
pildyti keliais papildomais 
akordais. Šou pažiba – ne tik 
muzikantų grupė, bet ir dvi 
atlikėjos: baltoji, pasidabi-
nusi baltais apdarais, ir juo-
doji – baltosios „alter ego“, 
pasipuošusi identišku juodu 
kostiumu. 

„Alegría“ muzika, 1994 m. 
sukurta garsaus Kanados 
kompozitoriaus René Du-
péré, stipriai paveikta Pran-
cūzijos, Ispanijos, Vidurže-
mio jūros ir Afrikos muziki-
nių kultūrų, yra tarsi klijai, į 
visumą sulipdantys visą šou. 
Beje, 1995 m. „Alegría“ garso 
takelio kūrėjai buvo nomi-
nuoti „Grammy“ apdovano-
jimui, o „Billboard“ populia-
riausiųjų sąraše išsilaikė net 
65 savaites.   

Balandžio 18–20 d. 
Kaina – 137–407 Lt

NuoStaBIojI „aLeGRía“ 
FaNtazIjaS PaVeRS 

ReaLYBe
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BILIetaI į ReNGINį – 
PRaSMINGa kaLėdų doVaNa 
juMS IR jūSų aRtIMIeSIeMS
artėjant didžiausioms ir gražiausioms metų šventėms bene didžiausiu 
rūpesčiu tampa dovanos. juk visada norisi, kad įteikiama dovana būtų 
reikalinga, prasminga ir patiktų ją gaunančiajam. 

Mažuosius nudžiuginsi-
te jiems padovanoję bilietą 
į Vilniaus „Siemens“ areno-
je rodomą spalvingą „Disney 
on Ice“ spektaklį „Šventė!“. 
Įspūdį, grožį ar adrenaliną 
vertinantys Jūsų artimie-
ji bus sužavėti po eglute ra-
dę bilietų komplektą į „Cir-
que du Soleil“ šou „Alegría“. 
Galiausiai ne mažiau dėme-
sio vertas ir birželį sostinėje 
vyksiantis vienos ryškiausių 

šiandienos žvaigždžių – La-
nos Del Rey – koncertas. 

Be to, nepamirškite, jog 
dovanas galite dovanoti ne 
tik kitiems, bet ir sau. Juk 
Kalėdos – tai puiki priežastis 
palepinti save ir pasidova-
noti tokį reginį, apie kokį se-
niai svajojote!

Didžiosios šventės tęsis 
su „Disney on Ice“!

Nesvarbu, jog labiausiai lau-
kiamos metų šventės baig-
sis vos tik išauš sausio 1-oji. 
Jas galima pratęsti... Ir ne bet 
kaip, o su vaikų (o gal ir ne tik 
jų) mylimiausiais „Disney“ 
herojais, kurie kviečia Lie-
tuvos šeimas paprastą dieną 
paversti ypatinga ir apsilan-
kyti ledo šou „Šventė!“.

2013 metų sausio 29–30 
dienomis Vilniaus „Siemens“ 
arenoje daugiau nei 50 klasi-
ka tapusių ir naujausių „Dis-
ney“ pasaulio herojų prista-
tys gražiausias ir populia-
riausias pasaulio šventes.

Šios didžiosios šventės me-
tu skamba nauja muzika, 

naudojama niekur nema-
tyta choreografija, kerintys 
kostiumai, o moderniausios 
vaizdo technologijos leidžia 
sukurti unikalią kiekvienos 
spektaklio akimirkos nuo-
taiką, prilygstančią nuotai-
kai, kuri sklando kiekvienos 
švenčiamos fiestos metu.

Valentino dieną švęsti kvies 
naujausia „Disney“ prince-
sė Tiana, džiaugsmingo gim-
tadienio linkės Alisa ir Skry-
bėlius, į Helovino karaliaus 
Džeko Skelingtono šiurpų 
vakarėlį kvies „Disney“ pik-
tadariai, o į tradicinį Hava-
jų festivalį nukels Lilo ir Sti-
čas. Spektaklio žiūrovai nu-
keliaus ir į tolimąją Kiniją, 
kur pasitiks kinų Naujuosius 
metus, ir egzotiškąją Brazili-
ją, kur dalyvaus siautulinga-
me ir spalvingame karnavale. 
Iš viso šioje švenčių šventė-
je dalyvaus herojai iš 16 gra-
žiausių „Disney“ pasakų.

Taigi, suaugusiuosius ža-
vės šokiai ant ledo ir jų vaikų 
šypsenos, o mažuosius – ge-
rai pažįstami herojai, spal-
vingi kostiumai ir, be abejo, 
stebuklus kuriantys specia-
lieji efektai bei didžiulės de-
koracijos. 

Sausio 29–30 d. 
Kaina – 81–191 Lt 

Vienos tokių dovanų, su kuriomis niekuomet neprašau-
site pro šalį, yra bilietai į renginį. Tokia dovana tinka tiek 
vyrui, tiek moteriai, tiek mažam vaikui, tiek paaugliui. 
Svarbiausia – tinkamai pasirinkti renginį. O šiemet rink-
tis tikrai yra iš ko!
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Lanos Del Rey koncertas 
Vilniaus „Siemens“ areno-
je įtrauktas į pasaulines at-
likėjos gastroles, kurių me-
tu ji pristato milžiniškos 
sėkmės susilaukusį savo al-
bumą „Born to Die“. 2012 
metų sausį išleistas albu-
mas jau parduotas daugiau 
kaip 2,8 mln. kopijų tira-
žu ir vadinamas vienu sė-
kmingiausių šių metu al-
bumu.

 
Pseudonimu Lana Del Rey 
(tikrasis vardas Elizabeth 
Grant) pasivadinusi atlikė-
ja dėl savo išskirtinės daina-
vimo manieros neretai vadi-
nama šių laikų Nancy Sina-
tra, o jos unikalus vokalas, 
sakoma, primena legendinės 
Marilyn Monroe balsą. 

Lana Del Rey išgarsė-
jo 2011 metais, visame pa-
saulyje pristačiusi hitu ta-
pusią dainą „Video Games“. 
Per savo kol kas dar neilgą, 
bet stulbinančiai sėkmingai 
susiklosčiusią karjerą La-

NeIŠdILdoMuS 
įSPūdžIuS 
GaRaNtuoS  
LaNa deL ReY 

Sunku patikėti, bet 
į Vilnių pirmą kartą 
atvyks viena ryš-
kiausių šiandienos 
žvaigždžių, žaibišku 
greičiu visą pasaulį 
stipriu ir savitu 
vokalu užkariavusi 
amerikietė Lana del 
Rey. Metų moteris, 
išskirtinio balso 
savininkė ir hitų 
„Video Games“, „Blue 
Velvet“, „Blue je-
ans“, „Born to die“ 
atlikėja savo kon-
certą surengs bir-
želio 4 d. Vilniaus 
„Siemens“ arenoje.

na Del Rey jau spėjo susižer-
ti ne vieną svarų apdovano-
jimą, o tik ką praūžusiuose 
MTV Europos muzikos ap-
dovanojimuose triumfavo 
„Geriausios alternatyvios at-
likėjos“ kategorijoje. Matyt, 
ne veltui muzikos kritikai ir 
muzikinė spauda negaili jai 
ditirambų ir įvardija ją kaip 
šviežią oro gurkšnį mono-
tonišku tapusiame muzikos 
pasaulyje. 

Lanos Del Rey arkliukas – 
ne tik vokalas, savita daina-
vimo maniera, bet ir išskirti-
nė išvaizda. 2012 metų pra-
džioje mergina pasirašė kon-
traktą su viena garsiausių 
pasaulio modelių agentūrų 
„Next Model Management“ 
ir tapo garsaus drabužių tin-
klo „H&M“ bei prabangaus 
sportinio automobilio „Ja-
guar F-Type“ reklamų vei-
du. Be to, šių metų rugsėjo 

pradžioje vykusiuose iškil-
minguose populiariausio pa-
saulyje vyrams skirto žur-
nalo „GQ“ apdovanojimuo-
se Lana Del Rey buvo išrink-
ta „Metų moterimi“.
 
Birželio 4 d. 
Kaina – 130–170 Lt 



„M.A.M.A. 2012“ apdovanojimai šalies muzikos pasau-
lio herojams bus skiriami už darbus, nuveiktus nuo 2011-
ųjų gruodžio 1-osios iki 2012-ųjų lapkričio 30 dienos. Ge-
riausius atlikėjus, grupes ir muzikos kūrėjus vertins be-
maž 100 žmonių komisija, kurią sudaro muzikos pasaulio 
profesionalai. 

 „M.a.M.a. 
2012“: BeVeIk 
4 VaLaNdoS 
GeRIauSIoS 
MuzIkoS IR 
taIkLIauSIų 
PokŠtų

didžiausias nacionalinis renginys – 
Lietuvos muzikos apdovanojimai „M.a.M.a. 
2012“ – jau sausio 11 dieną suteiks pačių 
geriausių emocijų ne tik tiems, kurie 
pelnys geidžiamiausias statulėles, bet 
ir tiems, kurie gyvai stebės šią išskirtinę 
šventę kauno „žalgirio“ arenoje. 

Iškilminga ceremonija truks 
beveik 4 valandas. Ją ves 
Lietuvos jaunimo dievukai – 
pašėlę ZIP FM „radistai“ Jo-
nas Nainys ir Rolandas Mac-
kevičius. Renginio fotose-
sijoje vaikinai įsiamžino be 
kelnių ir pingvinų apsuptyje. 
Tai leidžia spėti, kad apdova-
nojimų vakarą iš jų bus gali-
ma tikėtis ne tik neprogno-
zuojamų poelgių, bet ir ge-
rų pokštų. Maža to, organi-
zatoriai užsimena, kad vedė-
jų bus dar daugiau, o jų var-
dus žino visa Lietuva! Mu-
zikinėje vakaro programo-
je – visa plejada talentin-

giausių ir garsiausių atlikė-
jų. „M.A.M.A. 2012“ iškilmė-
se koncertuos ką tik pilnu-
tėlę Kauno „Žalgirio“ areną 
surinkę „Rondo“ vyrai, efek-
tingą numerį apdovanoji-
mams jau repetuoja Džorda-
na Butkutė, Marijonas Mi-
kutavičius surėmęs galvą su 
„G&G Sindikato“ broliais 
kuria jungtinį pasirodymą, 
savo energija visus žada pa-
vergti nenustygstantys „The 
Perfect Pill“.

Populiariosios muzikos 
duetas „Gerai Gerai & Miss 
Sheep“, pernai pelnęs „Metų 

debiuto“ apdovanojimą, šie-
met rengia tikrų scenos vil-
kų vertą pasirodymą. Be to, 
ceremonijos vakarą skam-
bės gražiausios Manto Jan-
kavičiaus ir Stasio Povilai-
čio dainos, jautrias širdis su-
virpins romantiškieji Ie-
va Narkutė ir Markas Palu-
benka, kojas scenoje apnuo-
gins žaviosios „Pinup Girls“, 
apie pramogų verslo kas-
dienybę įtaigiai repuos kau-
nietis Alekna, į kitą pasaulio 
kraštą visus perkels 25-metį 
švenčiantys BIX, o Donatas 
Montvydas pademonstruos 
dar neregėtų suktukų ir amą 
gniaužiančių šuolių! 

O kur dar nominacijų tei-
kėjai – kultūros, meno, spor-
to pasaulio autoritetai! Ne-
įmanoma praleisti šventės, 
kurioje bus visi geriausi, ryš-
kiausi ir mylimiausi, o veiks-
mas suksis ne tik trijose ap-
dovanojimų scenose, bet ir 
virš galvų. Be to, renginio or-
ganizatoriai žada puikų ma-
tomumą ir gerą garsą net ir 

atokiausiose Kauno „Žalgi-
rio“ arenos erdvėse.

Naujiena – išskirtiniai VIP 
bilietai. Pirmą kartą šalies 
istorijoje siūlomas itin pa-
trauklus paslaugų ir pramo-
gų paketas: žiūrovas, įsigi-
jęs VIP bilietą, turės galimy-
bę ne tik stebėti apdovano-
jimus „M.A.M.A. 2012“ ge-
riausio matomumo ir gar-
so sektoriuje, bet ir dalyvau-
ti renginio „afterparty“ klu-
be „MOJO Lounge“, kuria-
me linksminsis ryškiausios 
žvaigždės, bus patiekta spe-
cialių vaišių ir gėrimų. Be to, 
VIP bilietas suteikia kom-
fortišką nakvynę su pusry-
čiais viešbutyje „Ibis Kaunas 
Centre“. VIP bilietas su na-
kvyne dviem kainuoja 600 
Lt. Bilietų skaičius ribotas!
 
Sausio 11 d. 
Kaina –40–140 Lt
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„Talentų bankas“ pristato 

Studijavo Vilniaus dizaino 
kolegijoje aprangos dizainą
Mados pasauliui prisistatė 
šių metų „Mados injekcijoje“
Vis dažniau dirba ir stiliste 
mados fotosesijose
Tiki, kad viską, kas yra sieloje, 
gali išreikšti per drabužį
Kai ilsisi nuo mados, ji 
piešia. Atėnės paveikslus galite 
pamatyti ARTHOLE.lt

Gruodį Atėnė turi ir daugiau 
progų šypsotis. Be to, kad 
pirmą kartą viešai pristato 
savo kurtą kolekciją, šį mė-
nesį ji taip pat atidaro debiu-
tinę paveikslų parodą ir pir-
mą kartą atsako į žurnalistų 
klausimus. „Neslėpsiu, jau-
čiuosi tikrai pamaloninta“, 
– sakė ji po to, kai „Talen-
tų bankas“ kreipėsi į dizai-

Kai šis žurnalas pasieks jus, Atėnė Malinauskaitė jau bus pristačiusi kolekciją „Mados injekcijos“ finale. Jau-
niems, iki „Mados infekcijos“ dar neužaugusiems dizaineriams skirtoje „Injekcijoje“ laimę bandė 63 dalyviai. 
Į finalą atrinkta 14 daugiausia žadančių. Atėnė buvo viena jų. Nedrįstame prognozuoti, ar ir ten ji bus tarp ge-
riausiųjų, tačiau „Laiko“ redakcijos simpatijas švelnių spalvų, ne tik podiumui, bet ir prospektui tinkantys jos 
kurti drabužiai jau turi.
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žurnalo „Laikas.lt“ „Talentų bankas“ laukia, kol galės pranešti 
pasauliui ir apie Jus. Kreipkitės adresu redakcija@laikas.lt, 

pristatykite save, prisekite savo darbus, o mes pasirūpinsime, kad 
jie būtų publikuoti „Laikas.lt“ portale arba žurnale.

DAUGIAU PORTALO „LAIKAS.LT“ 
TALENTų RASITE ČIA
Nemokamą „UpCode“ programą savo mobiliam 
telefonui galite parsisiųsti www.upcode.fi

nerę nelaukdamas, kol ji pa-
ti išdrįs tai padaryti. Malonu 
ir mums.

Interviu, žinoma, pra-
dedame nuo svarbiausio 
klausimo:

Ar Atėnė – tikras tavo 
vardas?
Taip, tikras. Tėtis norėjo, kad 
būčiau Marija, mama kovo-
jo už Atėnę... Ir Atėnė nuga-
lėjo! Vaikystėje labai nemė-
gau savo vardo, maniau, kad 
jis per daug griežtai skamba, 
yra nešvelnus. Bet dabar ga-
liu pasakyti, kad džiaugiuosi 
juo. Manau, kad jis atitinka 
mano charakterį (šypsosi).

Kodėl mada?
Atrodo, kad ji visada buvo 
manyje. Man rūpėjo, kaip at-
rodo žmonės ir kaip atro-
dau aš pati. Šeimoje ar tarp 
draugų prakalbus apie dra-
bužius, mano nuomonė daž-
niausiai būdavo paskutinė ir 
nenuginčijama. Taip po tru-
putį patikėjau savimi ir pra-
dėjau kurti.

Ką atsakytum teigian-
tiems, kad mada – tik tuš-
tybė, kad „nesvarbu, kaip 
atrodai, svarbu, kas esi“?
Nepritariu tokiam požiūriui. 
Tai, kaip atrodome, pasa-
ko labai daug apie mus, mū-

sų įsitikinimus, požiūrį, gro-
žio sampratą. Taip pat tai at-
skleidžia, ar žmogaus vidinis 
pasaulis gali būti mums arti-
mas, ar ne.

Tą, kuris teigia, kad jam 
nerūpi, ką žmonės apie jį 
galvoja, visada atpažinsime, 
nes tokį įvaizdį žmogus taip 
pat susikuria vilkėdamas 
tam tikrus drabužius.

Žinoma, būna ir taip, kad 
aklas etikečių vaikymasis 
virsta tuštybe, tačiau nema-
nau, kad tuo siekiama būti 
stilingam ar madingam. La-
biau norima pabrėžti tam 
tikrą statusą. Su mada tai 
menkai susiję.

Trys tavo stiliaus taisy-
klės?
Pirmiausia ir svarbiausia 
– neprarasti savęs. Antra –  
tvarka ir švara. Na, ir trečia 
– jausti saiką. Nebūtina vie-
nu kartu parodyti, kiek daug 
gražių drabužių mes turime.

Per kiek laiko išsiruoši į 
vakarėlį?
Galiu susisukti ir per 20 mi-
nučių, bet kartais ir poros 
valandų būna mažoka. O jei-
gu ir po poros valandų jau-
čiuosi blogai, vakarėlis man 
jau kaip ir sugadintas (šyp-
sosi).

Nuotraukose – „Injekcijoje“ pri-
statyta Atėnės Malinauskaitės ko-

lekcija. Modelis – Monika Daniūtė, 
„Major Amber Models“, makiažas 
– Alinka Make Up, fotografė – Jo-

gailė Butrimaitė.



Švaistyk laiką 
turiningai portale 
www.laikas.lt!
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