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Keršto  
pornografija 

Ch. Bukowski'o  
knygnešiai

 „Mother 
eleganza“  
populiarumas



Šiame numeryje nebus pokalbių apie prekybos kūnais meną, sekso telefonu išrašų 
– iš viso beveik nebus temų apie „antrąjį galą“. Bus šiek tiek įdomesnių dalykų... 

Finansai, eurai, ekonominės krizės, metiniai biudžetai, vydūnai ir basanavičiai 
paveikė ir mus – prispyrė pakalbėti apie pinigus. Žinoma, pinigus reikia uždirbti 

arba leisti, ką čia apie juos daug kalbėsi. Bet... Ieškojome ir radome dėmesio vertų 
herojų, kurie papasakojo, kaip tai padaryti, kad procesas atneštų kuo didesnį ma-

lonumą, taptų dalimi tavęs.

Išgyventi, o gal ir labai gerai gyventi iš veiklos, teikiančios malonumą, hobio, vie-
nokios ar kitokios aistros pasiseka ne kiekvienam. Kas tai lemia? Sėkmė, meilė pi-
nigams, talentas, pastangos?.. O gal viskas drauge? Vieno atsakymo bent jau mes, 
paruošę šį numerį, neradome. Kiekvieno laimingojo atvejis individualus, kurį ly-
giai taip pat kiekvienas iš jūsų gali pamėginti pritaikyti sau. Neleidžiame ir toliau 
savajai „misijai“ išjudinti jus iš žiemos miego atsikvėpti ir toliau raginame gyven-

ti taip, kad nereikėtų kasryt keltis į darbą tik tam, kad reikia tai daryti...
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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“; univer-
sitetuose VU KHF, KTU; laipiojimo salėje „Miegantys drambliai“; 
verslo centruose; kepyklėlėje „101 Kepyklėlė“; Kauno kameriniame 
teatre; SPA namuose „Femina Bona“; grožio salone „Tovera“; muzi-
kos prekių parduotuvėje „Tamsta“; boulingo ir biliardo klube „Un-
dinė“; „Ryšių kiemelyje 837“.

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

VISOJE LIETUVOJE – „SPA Vilnius Sana“.

 Naujas numeris pasirodys balandžio 2 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 „Be-
er Barell“; viešbučiuose „Adelita“ ir „Park Inn“; Menų spaustuvėje; verslų centruose; 
SPA paslaugų centruose „SPA Vilnius DIA“ ir „Gaudos SPA namai“; kinų masažo cen-
tre Qi Animo; jogos centre „Shanti“; grožio salonuose UFF, „Salon Plus“, „Figaro“ „Bo-
lero“, „Eslauda“, „Performa“, „Perla“, „Art of Beauty“, „Šilkinė banga“, „Grožio eksper-
tas“; knygyne „Mint Vinetu“.

Fotografė Liucija Masaitytė / Liusiem.tumblr.com 
Modelis Rūta Lapienytė



Susipažinkite – Nidas Kiuberis, Milena Černiakaitė ir Gabrie-
lis Žvirblis. Kaune užaugęs Nidas kasdien plečia „Coffee Inn“ 
kavinių tinklą, Milena – vegetariškoje kavinėje „Vieta“ su 
draugėmis šeimininkaujanti mergina iš Marijampolės, Gabrielis 
– šokėjus, reperius, gatvės gyventojus ir pačią gatvę – jau ne 
tik Vilniaus – ženklu GRLA puošiantis idėjų malūnas. 

MeILėje 
uŽ pINIGuS 
SVARBIAuSIA – 
Ne pINIGAI

MeILėje 
uŽ pINIGuS 
SVARBIAuSIA – 
Ne pINIGAI
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Darbas yra gyvenimas, 
arba gyvenimas yra 
darbas. Kada ir kaip 
nusprendėte nedirb-
ti visų pirma dėl pini-
gų, o dėl malonumo ir 
tikėjimo? O gal kon-
kretaus sprendimo net 
nebuvo?

Nidas: Paklausei ir su-
simąsčiau, ar kada aps-
kritai esu dirbęs darbą 
tik dėl pinigų. Na gerai, 
gal ketvirtame kurse dėl 
to ir važiavau į Norvegi-
ją skinti braškių ir melžti 
karvių. Rimtai, jų iš viso 
buvo 18! Bet ir tai buvo 
daugiau avantiūra, kelio-
nė „tranzu“ per pusę Eu-
ropos ir taip toliau. 

Visada buvo dar kažkas 
kitas, toks vidinis „drai-
vas“, kuris pakuždėdavo 
į ausį, kad ši veikla man 
yra įdomi, artima ir nu-
ves ten, kur galėsiu save 
realizuoti.

Taip atsirado ilgasis va-
karėlių organizavimo ir 
didžėjavimo etapas, dar-
bas reklamos agentūro-
se, na, ir „Coffee Inn“. 
Mano manymu, visuo-
met geriau daryti tai, kas 
patinka, o tada kur bu-
vę, kur nebuvę ir pini-
gai ateis.

Milena: Aš visada my-
lėjau savo darbą! Penke-
rius metus buvau „Sat-
ta“ baro vadovė ir visuo-
met jaučiausi lyg dirb-
dama sau. Dabar, atida-
rius „Vietą“, darbo pobū-
dis lyg ir nepasikeitė, tik 
supratau, kad anuomet 
atsakomybės buvo tikrai 
mažiau... 

Iki „Sattos“ irgi sukau-
si barų sferoje. ŠMC ka-
vinėje buvo labai sma-
gu, tiesa, pirmojoje dar-
bovietėje – „Paparazzi“ 
– ne itin...  Kodėl nuosa-
va kavinė? Visuomet su 

Daina Dubauskaitė
daina@dubauskaite.lt

Šiandien tokių kaip jie – gyvenančių ne nuo atly-
ginimo iki atlyginimo ir net ne dėl atlyginimo – vis 
daugiau. Tokių, kurie galbūt turėjo drąsos išeiti iš 
pelningo ir madingo darbo, o gal tokio niekada ir 
nesiėmė dirbti. Tokių, kurie tiki idėja, su ja eina 
miegoti, sapnuoja ir keliasi rytais. Ir, be abejo, su-
geba iš jos išgyventi.  
Žurnalo numerio tema yra „Meilė už pinigus“, 
bet šiame straipsnyje ji įgauna absoliučiai kito-
kią prasmę, o pinigai atsiduria kažkelintame pla-
ne. Kalbame apie tai, kuo gyvena trys labai skir-
tingi, bet tikri ir nuoširdūs pašnekovai. Ir nors to-
kie pokalbiai – lyg ir ne „dubauskaitiškas“ profi-
lis, ne apie diskotekas, bet vienaip ar kitaip visi su 
jomis susiję! 



drauge juokais apie tai pa-
svajodavome, o vėliau viskas 
vyko labai greitai. Atsirado 
patalpos, turėjome truputį 
pinigų, patirties ir viens, du 
atidarėme savo kavinę. Pa-
gal specialybę – teatro vady-
bininkės – ir šiaip neplana-
vau dirbti. Aišku, vegetariš-
ka kavinė – šioks toks iššū-
kis, bet norėjome pakeisti tą 
Lietuvoje esančią sampratą, 
kad jei be mėsos, tai būtinai 
indiškas, ajurvedinis. Pačios, 
beje, mėsą valgome, tik ne-
mokame jos paruošti, o ir są-
lygų šiose patalpose tam ne-
labai turime. 

Gabrielis: Piešti pradėjau 
gal tik vienuoliktoje klasė-
je. Pamenu, per naktį paruo-
šiau apie penkiolika grafi-
kos darbų Kaziuko mugei, 

bet niekas nieko nenupirko! 
Gal nekaip atrodė šalia pin-
tinių...

Vėliau, baigdamas mo-
kyklą, nežinojau, kur stoti, 
ką daryti, visi aplinkui „lai-
kėsi teises“, o aš tiesiog bu-
vau labai „pasimetęs“. Pati-
ko ir piešti, ir šokiai domi-
no. Bet kas tas piešimas? Kas 
aš būsiu baigęs studijas? At-
sitrenkdavau į standartinį 
lietuvišką požiūrį, kuriame 
šiek tiek tiesos buvo. Tapysiu 
drobes nusipenėjęs ir prasi-
gėręs, o laisvalaikiu kavinėse 
pasakosiu istorijas? Kaip ga-
lėčiau piešimą padaryti kito-
kį, nei visi įsivaizduoja? Kaip 
būti gaiviu ir ne menininku, 
bet galėti visiškai atsiduoti 
procesui, kaip tai moka me-
nininkai? To aukso vidurio 
ieškau iki šiol. 

O kai pradėjau rimčiau už-
siimti dizainu, tai teko paf-
reelancinti įvairiose įmonė-
se. Tada ir pajutau tą spau-
dimą. Pamenu, dariau virše-
lį suvirinimo įrankių žurna-
lui... Pagalvojau: „Ne, ne ne.“ 
Visko yra buvę. Manau, kad 
kol randi savo dalyką, reikia 
jų labai daug išbandyti, apsi-
daužyti kampus. 

Ar meilė savo pašauki-
mui kartais tampa neapy-
kanta? 

Nidas: Taip. Kai susiduriu 
akis į akį su faktu, kad dau-
geliui žmonių vis dar ne-
svarbu, kokią kavą jie geria, 
pavyzdžiui, namuose. Kai 
esi į savo veiklą paniręs iki 
ausų, šį tą tikrai apie tai ži-
nai, tampi savotišku tų žinių 

įkaitu. Juk negali jų išduoti, 
slapčia nusisukęs paspaus-
ti kapsulinio aparato mygtu-
ko... Žinai, jei mylėti, tai iki 
dugno. 

Milena: Būna sunkių etapų, 
žinoma. Praėję metai buvo 
geri, bet fiziškai sunkūs. Pa-
vargsti, daug savęs atiduo-
di... Jau net svajojau, kad kas 
pasakytų, jog gražiai atro-
dau, o ne tik skaniai gaminu. 
Dabar įsibėgėjome, viskas 
tik gerėja.

Gabrielis: Iškart galvoje ki-
lo du atsakymai – „Taip“ 
ir „Ne“. Nes manyje gyve-
na du Gabrieliai, dvi asme-
nybės, che che. Šiaip – tiesa. 
Tikrai bent porą kartų, no-
rėdamas gero, esu pagalvo-
jęs: „Kam?“ Kai matau, kad 
čia kažkas yra, turiu braižą ir 

požiūrį, skonį, bet realizavęs 
idėją nejuntu visiško pasi-
tenkinimo, tai nesukelia rei-
kiamo efekto. Juk jau praė-
jo etapas, kad ką nors dary-
čiau tik dėl savęs. Noriu, kad 
mano darbai liktų po manęs 
ir motyvuotų kitus, kad pro-
cesas nenutrūktų, kad ben-
druomenė augtų. 

Gabrieli, klausimas tik 
tau, nes, kitaip nei Ni-
do ar Milenos, tavęs ir ta-
vo padėjėjų, kolegų nesie-
ja tradiciniai darbo santy-
kiai. O GRLA komanda – 
tikrai spalvinga ir net pa-
vydėtina. Kaip manai, jos 
nariai galvoja, kad dirba 
sau ar visgi tau? 

Gabrielis: Aš be galo lai-
mingas ir dėkingas kiekvie-
nam iš tų žmonių, nes visi jie 

atėjo natūraliai, savais ke-
liais. O kai taip nutinka, ne-
gali nesisekti. GRLA nieka-
da nebuvo verslo idėja, ne-
buvo ir skelbimų laikraštyje. 
Jei kas nors ateina dėl kitų 
priežasčių, norėdami dalies 
to, ką turime sukūrę, mes tai 
iškart pamatome ir nuo jų 
traukiamės. 

Žinoma, GRLA – mano 
vizija, mano regėjimas. Aš – 
projektuotojas, nuolat min-
tyse regintis ateities žings-
nius. Galbūt kai kas lai-
ko mane egoistu ar nesu-
pranta, bet toks subjekty-
vus jausmas – irgi natūra-
lus. Aplinkiniai fiziškai ne-
gali žinoti tos informaci-
jos, kurią žinau aš. Aišku, 
suvokiu, kad kuo supranta-
miau ir greičiau aš ją pateik-

siu, tuo lengviau suksis dar-
bų ratas. 

Daug kalbame, klau-
siu žmonių, kaip jie jaučia-
si, kaip galėčiau jiems padė-
ti, nes nenoriu nesusiprati-
mų ar paslapčių. Nesu bai-
gęs jokių vadovų kursų, bet 
nemanau, kad tuos žmones 
reikia valdyti. Noriu, kad 
jiems būtų linksma, kad ko-
mandoje rastų įkvėpimo, 
galėtų tobulėti. Noriu jaus-
ti kiekvieno emocinę būse-
ną. To mokomės visi kartu. 
Ir, išlikdamas stiprios idė-
jos vadu bei turėdamas tei-
sę reikalauti rezultatų, ne-
noriu būti tradicinis „bo-
sas“, nes mano draugai – ne 
samdiniai. 

Galbūt dirbant „rimčiau“ 
šis prekės ženklas šiandien 

Milena: „Sakoma, kad baras geras, jei 
jo darbuotojai ir po pamainos pasilieka 
jame pabūti.“ 

Nidas: „Visuomet geriau daryti tai, kas 
patinka, o tada kur buvę, kur nebuvę ir 
pinigai ateis.“
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būtų daug brangesnis, ir ke-
purių siūtume ne po 15, o 
po 1 000, bet ne kiekis ir ne 
pelnas čia svarbiausia. Ti-
krai ne. 

Ko artimo dabartinei vei-
klai nedarytumėte už jo-
kius pinigus? 

Nidas: Nors ir sako „nie-
kada nesakyk niekada“, bet 
neičiau prekiauti tirpia ka-
va, neičiau dirbti į „Caif Ca-
fe“. Manau, sunkiai pavyktų 
dirbti ir pas kitus šiandienės 
mano veiklos pasekėjus.

Milena: Neatiduočiau sa-
vo draugių, kurias susiradau 
atidariusi „Vietą“. Kolekty-
vas mūsų nuostabiausias, 
koks tik gali būti. Juk sako-
ma, kad baras geras, jei jo 

darbuotojai ir po pamainos 
pasilieka jame pabūti. 

Gabrielis: Nerizikuočiau 
kokybe. Už viską, kas pažy-
mėta GRLA ženklu, esu at-
sakingas visais įmanomais 
procentais. 

Dar vienas klausimas – 
labai atviras ir, manau, 
neturintis vieno tiesaus 
atsakymo. Ar įmanomas 
pasaulio tvarkos varian-
tas, kuriame visi dary-
tų tik tai, ką labiausiai 
mėgsta, ir gražiai sugy-
ventų bei išgyventų? Kas 
tokiam variantui susi-
klostyti trukdo?

Nidas: Kad ir kaip tai 
skamba gražiai ir tobulai, 
manau, ne. Vis dar yra daug 
žmonių, kurie nori pakepin-

ti ant žarijų kitus. Už tai, 
kad šie daro tai, ką mėgsta.

Milena: Lietuvoje daugelis 
pripratę, kad jiems kas nors 
vadovautų ir sakytų, ką da-
ryti. Gal dėl to taip sudė-
tinga pradėti savo veiklą? 
Žmonės bijo. Ir tai yra sun-
ku. Jei kavinėje esi tiesiog 
darbuotojas, uždarai du-
ris ir esi laisvas. O kai ji ta-
vo, užsimiršti nepavyks. 
Taip, tai sunku. Kartais no-
rėčiau, kad man kas nors 
pasakytų, ką daryti, ir tie-
siog atlikčiau užduotį. Bet, 
kaip minėjau, aš visuomet 
dariau tai, kas patinka, tad 
nemanau, kad galėčiau į to-
kį klausimą atsakyti. 

Gabrielis: Aš visa sa-
vo esybe tą laisvę bandau 

propaguoti. Aišku, skep-
sio, ironijos aplink ne-
trūksta, bet jie iš dalies 
motyvuoja! Kita vertus, 
visi ir negyvens taip pat. 
To ir nereikia. Smagu bū-
tų, kad tokių kaip mes bū-
tų daugiau, bet tikrai ne-
norėčiau, kad visi būtų vie-
nodi super kūrėjai su super 
ego. Kas tada padės įgy-
vendinti tas idėjas? 

Manau, Lietuvoje vis dar 
trūksta pasirinkimo gali-
mybės, laisvės. Pradėkime 
nuo to, kad baigę 12 klasių 
žmonės galėtų bent metus 
paieškoti savęs ir pravėdin-
ti tėvų, MTV, serialų nesą-
monių prikimštas galvas. 
Ir tai jau būtų gera pradžia, 
galimybė ištrūkti iš to „ave-
lės kelio“, į kurį tave statė 
visus 12 metų. 

Gabrielis: „Manau, kad kol randi savo 
dalyką, reikia jų labai daug išbandyti, 
apsidaužyti kampus.“ 



 „MotheR eLeGANzA“ –  
GyVAS 
fIGht‘INIS BRAND ‘uKAS
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jau trečius metus skaičiuojantis art 
dizaino trio „Mother eleganza“ gali jus 
išmaudyti, aprengti badass maikutė-
mis, pakvėpinti agurkiniais kvepalais 
ir apmėtyti duonos batais. Ir, jei labai 
paprašysite, – sukurti originalų albumo 
dizainą. Kol grupuotės „viena trečioji“ – 
markeriniu braižu pasižymintis egyboy 
laiką leidžia Australijoje, likusioji tre-
jeto dalis – Džiugas ir do-re-my – prieš-
piečiaudami ŠMC kavinėje pasakojo apie 
tai, kaip kūryba vyksta be „parkių“ ant 
parketo, o meilė ir pinigai dizaino srityje 
gali būti du suderinami dalykai kaip „tom 
& jerry“.

Kai jus pagoogle‘ini, „Go-
ogle“ vaizduose pirmiau-
sia rodo „Vogue“ mai-
kę, tada saliamio diską ir 
bread shoes‘us. Tai kas ta 
„Mother Eleganza“?
Remigijus: Nepriklausoma 
art dizaino grupuotė.

Džiugas: Grupė iš trijų žmo-
nių. Dizaineriai. 

O kodėl būtent „Mother 
Eleganza“?
Remigijus: Nes toks pava-
dinimas.

Džiugas: Ilga istorija, bet 
jei pažiūrėsite filmą „Paris 
Is Burning“, suprasite – čia 
šuoliukas iš filmo.

Viską pradėjote 2010 me-
tais. Kokia buvo pirmi-
nė visos šios veiklos idėja 
– ar susivienijote dėl ko-
kio nors kito tikslo, ar vis-

gi einate tuo pačiu keliu, 
kuris buvo numatytas iš 
pradžių?
Džiugas: Prasidėjo nuo šil-
kografijos, paskui atsirado 
tikslas, vėliau suradome ke-
lią, nes iš pradžių viskas bu-
vo kaip rūke, užteko meilės, 
kad kurtume kartu, pasida-
rė smagu. Dabar tiesiog dau-
giau tikslų.

Remigijus: Tai yra poza, 
kultivuojama į brand‘ą.

O nebuvo per tuos kele-
rius metus minčių, kad 
gal nieko čia neišeis, gal 
nieko nebedarom?

Džiugas: Visada buvo min-
čių. Bet darome tai, kas pa-
tinka, ir negalvojame, išeis 
ar neišeis.

Remigijus: Patinka stebinti 
pasaulį, sukurti ką nors nau-
jo, ir tai veda į priekį. Kad ir 
kas tai būtų – CD dešros pa-
kuotė, konceptualus dizai-
no produktas ar Eleganzos 
maikės.

Ar dirbate visiškai laisvai, 
ar būna, kad susiduriate 
su kokiu nors pasiprieši-
nimu iš aplinkos?
Džiugas: Jo. Mažiau lais-
vai, kai įgyvendiname ko-
mercinius projektus. Su 
„Mother Eleganza“ sten-
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giamės kurti projektus, ku-
rie yra laisvesni. Bendra-
darbiaujame su tais, kurie 
žino, ko tikėtis. Šiaip aplin-
ka visą laiką kritiška – ne-
užmirškime to.

Remigijus: Draugai žino, ką 
darome, ir juodas humoras 
mums patinka. Galime daug 
varijuoti, dirbame rekla-
mos srityje, todėl žinome, 
kas ir kaip iš tikrųjų. Tai ge-
ros pamokos. Progai pasi-
taikius galime bet kokį kli-
entą pakuruoti. Šiaip tikslas 
daryti viską savo stiliumi ir 
iš širdies.

Esate trise – kaip vyksta 
Jūsų kūrybos procesas?
Džiugas: Konkretaus kū-
rybos proceso neturime. 
Yra skaipas, mailas, tele-
fonas ir dar arbata su sau-
sainiais.

Remigijus: Nesipariname. 
Jei patinka, tai ir viskas – 
darome. 

Džiugas: Buvo pora projek-
tų, kai kartu susitikdavome, 
brainstorminome – tai na-
tūralu.

Tai galima sakyti, kad 
mėgstate tai, ką darote?
Džiugas: Taip galima sakyti.

Remigijus: Nu teip  ( juo-
kiasi).

Jūsų svetainėje vienas iš 
šūkių yra „Stay in art“. 
Tačiau kai viskas atsire-
mia į piniginius reikalus, 
ar visgi galima pasilikti 
ties „stay in art“?
Remigijus: Tada sakome 
„trust in art“ (šypsosi).

Tikrai? Lietuvoje įmano-
ma?
Remigijus: Viskas įmanoma 
proto ribose! Mūsų siekis 
kuo toliau būti „in art“.

Tai mene įmanoma meilė 
už pinigus?
Remigijus: Menas yra iliuzi-
ja, o iliuzija už pinigus dabar 
labai populiari. 

Pernai kažkas Jums įvyko 
Paryžiuje. Gal galite apie 
tai plačiau?

Džiugas: Sukūrėme logoti-
pą ir drauge su kitais dyzais 
iš Lietuvos atidarėme pirmą 
shop‘ą Paryžiuje „YéYé Sto-
re“ pavadinimu. Bandoma-
sis laikotarpis – pusę metų, 
shop‘as inspiruotas draugės 
Akvilės. Ta proga Paryžiu-
je sukūrėme dokumentinį 
vaizdo klipą apie šokius ant 
banano žievelės. Buvo sma-
gu patyrinėti rinką ir gat- 
veles, primozaikintas Space 
invader‘io.

O kaip Paryžiaus reakci-
jos?
Džiugas: Didelės. Iš pradžių, 
kai tą atidarymą ant bananų 
padarėme, supratome, kad 
visiems labai patiko. Gerai 
paslidinėjome.

Remigijus: Aišku, kaip ir vi-
sur, reikia daug įdirbio įdėti, 
kol viskas įsivažiuos. Reikia 
metų, dvejų...

Kas dabar artimesniuo-
se ar tolimesniuose Jūsų 
planuose?
Džiugas: Dabar planuose 
nauja kolekcija, street  
brand‘o linija su „Mother 
Eleganza“ etikete, galvojame 
apie pozą ir kiepkas nuo sau-
lės. Norėtume orientuotis ne 
tik į maikus, daugiau daryti 
solo parodų. Ateitis parodys. 
Visada open-minded.

O jei ne maikutės, tai kas 
dar?
Džiugas: Street vizualinė 

Jeigu tokį me-
no kūrinį nu-
pirktų muzie-
jus, būtų wow 

– pamąstome ir 
apie tokius da-
lykus kartais.
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grafika, populiarioji komu-
nikacija, siurrealūs objek-
tai arba skulptūrėlės, akis 
šaukštelyje. Gal atsiras ne-
tradicinių aprangos deta-
lių ir aksesuarų. Viskas ne už 
kalnų. Paprasčiausiai kartais 
reikia metų projektui įgy-
vendinti, kaip šokoladinėms 
iliustracijoms, kurias jau 
valgome su pasauliniu ilius-
tratoriumi Jody Bartonu.

Remigijus: Kalbant apie 
„Mother Eleganza“, tai no-
rime, kad būtų toks gyvas 
fight‘inis brand‘ukas, kurį 
galėtum atskirti gatvėje.

Atskirti jau visai įma-
noma – teko matyti, kad 
„labàdienà“ vaikinai „Ma-
dos injekcijoje“ vilkėjo 
jūsų marškinėliais. Soli-
darizuojatės ir palaikote 
vieni kitus? Ar nešiojate 
„labàdienà“ drabužius?
Džiugas: Turime po kepurę.

Remigijus: Apsikeičiame 
dovanomis. Draugus Lietu-
voje reikia palaikyti.

Kuri kūrybos proceso da-
lis suteikia daugiausia 
džiaugsmo?
Remigijus: Pradinė, kuria-
moji – kai sugalvoji ką nors 
naujo, pačiam atsiveria akys.

Džiugas: Vadyba – ne pati 
mėgstamiausia.

Remigijus: Vadybą ir parda-
vimą, supratome, turi vai-
ruoti kiti žmonės su patirti-
mi. Dar viskas priklauso nuo 
to, kokio mastelio kūriniai.

Džiugas: Labai nemažai lai-
ko „suvalgo“ šie reikalai. No-
rėtųsi daugiau pasivažinėti 
BMW (šypsosi).

Kuriais darbais, nuveik-
tais per visą „Mother Ele-
ganza“ kūrybos laiką, la-
biausiai džiaugiatės?
Džiugas: Visi skirtingi ir 
tiek jų daug. Gal didžiausias 
džiaugsmas, jeigu pavyksta 
viską įgyvendinti taip, kaip 
norėjai.

Remigijus: Darbais, ku-
rie susilaukia boom reakci-
jos. Bread shoes‘ai, pavyz-
džiui, perėjo per kelis šimtus 
dizaino blogų, nuvertinti ir 
įvertinti geriausiųjų dešim-
tukuose garsiausio dizaino 
blogo „dezeen“, yra įtraukti į 
„VirtualShoe“ muziejų, kinų 
šliurių fabriko nukopinti ir 
išversti į pliušą, šiais metais 
bus rodomi didelėje koncep-
tinių batų parodoje, o „Sa-
atchi & Saatchi“ iš Vokieti-
jos sėkmingai pasinaudo-
jo pritaikydami idėją plaka-
tui ir laimėjo Auksinį „Epi-
ca“ awardą, paradox! Tai ge-

riausias įvertinimas. Kai su-
pranti, kad viskas taip arti, 
kaip „Saatchi“ sako plakate, 
– „Delifrance. Ready to Bake 
at Home“.

Bet ar buvo taip, kad vi-
siškai nesitikėjote, jog bū-
site taip įvertinti? Tar-
kim, kad ir su bread 
shoes‘ais?
Remigijus: Taip, nesitikėjo-
me, bet mes buvome pirmie-
ji, kurie bread shoes‘us pa-
teikėme kaip gyvą tikrą kon-
ceptualų dizaino produktą 
iš tikros duonos ir, sėkmin-
gai supakavę į išverstą batų 

dėžę, pardavinėjome inter-
nete, siuntėme į Niujorką ir 
panašiai. Žinoma, tada bu-
vome žali ir nieko nepaten-
tavome. Viskas „parėjo“ fuc-
ked up, bet mes patenkinti. 
O šiaip, jeigu tokį meno kū-
rinį nupirktų muziejus, bū-
tų wow – pamąstome ir apie 
tokius dalykus kartais. Mes į 
tai žiūrime, kaip į labai gerą 
savęs promo. 

Kaip Jums kyla idėjos?
Džiugas: Nueini miegoti ir 
atsikeli su rakteliu kaip Sal-
vadoras Dali. Neįmanoma, 
kad „dabar galvosiu ir ta-
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da sugalvosiu“. Šiaip įkvepia 
daug kitų iliustratorių, di-
zainerių.

Remigijus: Jo, inspiracijos. 
Čia būtų sąrašiukas, kokių 
penkiasdešimt the best, ku-
riuos nuolat stebime, seka-
me, ką jie daro, ką pristato – 
stengiamės ir mes.

Džiugas: Nors kartais būna 
tokių idėjų, kurias supras-
tų tik lietuviai, o kartais kos-
mosas (šypsosi). Kitos per 
nešvankios – tai jų nesi- 
imame.

O padarysite?
Džiugas: Nežinau. 

Remigijus: Maža rinka. Yra 
keturios vietos, visi jas žino.

Džiugas: Visi eina ten pat 
( juokiasi).

Manote, dar ilgai šitoks 
virimas savo sultyse iš-
liks?
Džiugas: Ne, man atrodo, po 
truputį gal gerėja viskas. At-
siranda naujų dalykų, galime 
nueiti į sulčių barą, turime 
draugų ir gerbėjų būrį.

Remigijus: Gera y (žemai-
tiškai)!

Bet draugai per draugus, 
draugai per draugus – ir 

prasiplečia viskas, ar ne?
Džiugas: Taip, horizontas 
plečiasi. Šiuo metu su vokie-
čiais Frankfurte sukūrėme 
bendrą naujų maikių art ko-
laboraciją – grynai per drau-
gus išėjome.

Remigijus: Vienoje, COCO 
galerijoje, pristatėme savo 
firminius vaisinius kvepalus 
„Twin Peaks Perfume“. Ačiū 
R. Malašauskui. Jį pavaiši-
nome mėtiniais lašiniais, o 
jis reversu – kelione į Vieną.

O kaip ta kvepalų idėja 
apskritai kilo?
Džiugas: Pirmą prototi-
pą pristatėme „Daiktų vieš-
butyje“.

Remigijus: Šiaip norėjome 
kaip visi dizaineriai sukur-
ti kvepalus ir sukūrėme kon-
ceptualų kvepalų prototipą – 
kvėpintis agurkais, pomido-
rais, slyvomis. Beliko nusi-
pirkti iš graffiti parduotuvės 
tik caps‘ą.

Džiugas: Įsmeigėme caps‘ą 
į apelsiną ir pagaminome 
apelsininius kvepalus. Vė-
liau po metų Vienoje prista-
tėme patobulintą jų versiją. 
Procese iš tikrųjų išspaudė-
me sultis, supilstėme į testi-
nius medicinai skirtus bute-
liukus. Po vodkės shot‘o gale-
rijos lankytojas privalėjo pa-

Norėjome kaip 
visi dizaineriai 
sukurti kvepa-
lus ir sukūrė-

me konceptua-
lų kvepalų pro-
totipą – kvė-

pintis agurkais, 
pomidorais, sly-

vomis.

sipurkšti į gerklę kvepalų. 
Dėl gero kvapo užsienis suti-
ko pozityviai.

O dar planuojate, į kokius 
miestus traukti?
Remigijus: Į Japoniją! 
Džiugas: Įdomu ten šiaip, 
kitokios mados.

Būtumėte ten suprasti? 
Remigijus: Japonai gi  
crazyyy, ten tų produktų – 
nuo išverdamų trintukų vai-
kams iki nežinia ko. Pasida-
rai hamburgerį, išsiviri ir turi 
trintuką. Tarp kitko, neseniai 
gavome pasiūlymą iš japonų 
agentūros „Sukima Project“ 
sukurti tris maikių dizainus 
vietiniam moteriškam jp lei-
blui, tai bus riboto kiekio mai-
kučių serija. Sukame galvas. 

Džiugas: Dauguma brand‘ų 
taip daro – Europai vieno-
kia produkcija, o Japonijai – 
kitokia.

Remigijus: Ten daugiau pa-
mišusių žmonių dėl blykčio-
jančių dalykėlių ir art. Kito-
kia game kultūra. Produktai 
labiau žaidybiniai, ne vien 
tik praktiniai, kaip Lietuvoje 
medinis arkliukas.

O nenorite į kokią Infek-
ciją eiti, kaip „labàdienà“ 
padarė?
Remigijus: Ai, jeigu eiti, tai 

gal geriau į katilinę kokią. 
Pristatymą gali ir katilinė-
je daryti.

Tai geriau rengti individu-
alius pristatymus?
Remigijus: Na, jeigu pasiū-
lytų koks dizaineris sukurti 
bendrą kolekciją – būtų liux. 
Tik niekas nepasiūlė dar.

Džiugas: Nesame drabužių 
dizaineriai, modelių kol kas 
nekonstruojame, mūsų tiks-
las prominti savo art per rū-
bus ir deal‘inti su dizaine-
riais, mokomės.

Remigijus: Bet ir šiaip, Lie-
tuvoje trūksta sąsajų su 
management‘u tokiose parodo-
se. Nėra tokio judėjimo ir rin-
kos kaip Londone, Niujorke. 
Los Andžele į Jeremy Scott‘o 
parodą ateina potencialūs pir-
kėjai... Nežinau, gal Lietuvoje 
irgi taip pat, bet, kiek teko gir-
dėti, tai tie rūbeliai nusėda ko-
kioje spintelėje. Šiaip mums 
įdomu būtų sukurti gatvinių 
personažų kolekciją su užrašu 
ant kaktos „gang“! 

Ar turite dar ką pridėti pa-
baigai?
Džiugas: Stay in art!

O apie meilę ir pinigus?
Lietuviai, nebūkime homofo-
biški, juk be meilės ir pinigai 
beverčiai.
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„Knygų leidyba labai sunkus ir nepelningas 
verslas“, – su užuojauta balse studijuojan-
tiesiems leidybą vis primena geraširdžiai 
dėstytojai. jiems pritaria paskaitos vesti 
pakviesti praktikai. Žinoma, iš didžiųjų mūsų 
šalies leidyklų. Stulbinami faktai, bet mūsų 
šalyje leidėjų skaičius, veikiamas ekonominių 
įvykių, svyruoja tarp 400 ir 600. Konkuren-
cija, didžiulės sąmatos, lydinčios leidinį, 
kol jis pasiekia knygyno lentynas, ir nuolat 
didelėmis knygų kainomis besiskundžiantys 
ne patys dosniausi mūsų šalies pirkėjai (už-
sieniečiai, kaip žinia, dažniausiai lietuviškai 
neskaito) – maždaug toks būtų leidėjų darbi-
nis fonas.

Nepaisant to, Gediminas Ba-
ranauskas paliko paties drau-
ge su bendraminčiais įkurtą ir 
meno žmonių pamėgtą užsie-
nio knygų prekybos įmonę „Hu-
manitas“ ir 2004 m. išleido un-
dergroundinio autoriaus knygą 
su kitų knygų logotipu. Pasirink-
ta kryptimi, lydimas kontrlite-
ratūra vadinamų leidinių, Gedi-
minas žygiuoja iki šiol. 

Kokia knyga paskatino pradė-
ti, pavadinkime, maištą Lietuvos 
knygų leidyboje, kokios mūsų ne 
per drąsiausių skaitytojų reak-
cijos į aštrią literatūrą ir kiek ro-
mantikos darbe, leidžiant pačiam 
be galo patinkančias knygas – po-
kalbyje su kitų knygų leidėju Ge-
diminu Baranausku.

Papasakokite, Gediminai, 
skaitytojams, kaip sugalvojo-
te prisijungti prie kolegų skai-

čiumi nesiskundžiančių knygų 
leidėjų gretų?
Kaip dažnai atsitinka, iš pradžių 
buvo idėja. Gyveni žmogus ir gal-
voji, kodėl gi niekas lietuviškai 
neleidžia knygų, kurios būtų aš-
trios, atviros, gal net ir šiek tiek 
išmušančios iš vėžių ir šokiruo-
jančios. Dažnai žmogus bando 
kam nors pasiūlyti, patarti, kol 
galiausiai supranta – jis pats tai 
ir turi padaryti. Taip atsitiko ir 
man. Taip atsirado kitos knygos. 
Man patiko Ch. Bukowski’s, ku-
rį paskaityti pasiūlė bičiulis. Jo 
tiesmukiška, atvira kalba, nebijo-
jimas atrodyti šiek tiek apgailėti-
nai, netgi savotiškas mėgavima-
sis tuo. Šiek tiek nenorminė lek-
sika. Tiesiog opozicija saldžiam ir 
atsibodusiam popsui. Tiesa, prieš 
tai jau buvo vienas pogrindinis 
Ch. Bukowski’o kelių apsakymų 
leidimas lietuvių kalba. Tačiau 
norėjosi, kad šis autorius stotų į 
gretą su kitomis mainstreaminė-
mis knygomis knygynų lentyno-
se. Taip 2004 m. vėlyvą rudenį iš-
ėjo puikaus poeto ir vertėjo Ma-
riaus Buroko verstas „Paštas“. 
Tokia buvo kitų knygų pradžia. 

Na ir – startas buvo sėkmin-
gas? Tas laikas, kurį jutote, 
pasiteisino.
Taip, knyga buvo pastebėta ir su-
kūrė naujai leidyklai bohemiš-
ką, prie laikotarpio derančią au-
rą. 2004–2005 m. buvo geras lai-
kas, nes Lietuva kaip tik įstojo į 
Europos Sąjungą, buvo daug op-

Dovilė Raustytė
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timizmo ir tikėjimo šviesia 
ateitimi.

Antroji knyga, galima sa-
kyti, sulaukė dar dides-
nės sėkmės netgi už Ch. 
Bukowski’o „Paštą“. Dar 
dirbdamas knygų prekybos 
įmonėje „Humanitas“ (sa-
va leidykla buvo dar šiek tiek 
nekonkretūs ateities pla-
nai), lankiausi Rygoje. Užė-
jau į didžiausią miesto kny-
gyną ir matau  – stovi žurna-
listė Jelena Tregubova, pri-
stato savo latvių kalba išėju-
sią knygą „Kremliaus dige-
rio pasakėlės“. Priėjau ir sa-
kau – noriu išleisti Jūsų kny-
gą lietuviškai, o ji sako – ge-
rai, leiskite. Staiga supratau, 
kad trauktis nebėra kur, nes 
žinomai autorei, garsiai žur-
nalistei prisistačiau kaip lei-
dėjas. Tuomet po dešimties 
metų darbo palikau įmonę 
„Humanitas“.

Kiek teko skaityti Jū-
sų leidžiamų knygų, dau-
gmaž visose jose apstu 
slengo, necenzūrinių žo-
džių, drąsių temų. Ar nie-
kada neteko susidurti su 
priešiškai nusiteikusio-
mis atitinkamomis insti-
tucijomis? 
Ne, priekaištų nesulaukėme, 
manau, todėl, kad tai, ką lei-
džiame, yra pripažintų, jau 
klasikais tapusių autorių kū-
ryba. Būtų labai juokinga, jei 
uždraustų, pavyzdžiui, Wil-
liamą Burrougsą. Dabar kny-
gų leidyboje labai populia-
ri lengva moteriška porno-
grafija (tokia pašaipiai va-
dinama Mummy Porno) ir, 
nors tai nėra meninė litera-
tūra griežtąja prasme, jos ir-
gi niekas nedraudžia. 

Mūsų knygų leksika yra 
organiška dalis, meninė rea-
lybė. Tekstui parengti skiria-
me labai daug dėmesio, tad 
mums knygą nėra taip pa-
prasta paruošti kaip primi-
tyvia kalba parašytą meilės 
romanėlį. Kai kuriuose ver-
timuose – vien slengas, tad 
būna tikrai daug konsultaci-
jų, ginčų. Mums knygos lei-

dimas – kūrybinė veikla. Da-
lykai, kurie kam nors galėtų 
kliūti, nėra savitiksliai. 

Perskaitote knygą užsie-
nio kalba, susižavite ja, 
tada išleidžiate ir už tai 
dar gaunate pinigų. Sva-
jonių darbas mylintiems 
knygas – ne kitaip. Ar iš 
tikro viskas taip lyriška?
Išties viskas labai romantiš-
ka. Atrodytų, leidi ir džiau-
giesi geromis knygomis. Ta-
čiau leidyba knygų, skirtų 
galintiems jas suprasti „iš-
rinktiesiems“, nėra pelnin-
ga. Tai labiau ne verslas, o 
kultūrinė veikla, nors tai 
man pragyvenimo šaltinis.

Beje, pati leidžiama lite-
ratūra nėra tikslinis komer-
cinis produktas. Tos knygos 
buvo rašytos, prieš 20, 30, 40 
metų, kai pasaulis buvo nai-
vesnis, ne toks pragmatiš-
kas. Kontrkultūrinė klasika 
rašyta širdies krauju, norint 
padaryti revoliuciją žmo-
nių mąstyme, o ne išpešti iš 
jų pinigų.

Ar tie „išrinktieji“, jų gre-
tos per aštuonerius leidy-
klos gyvavimo metus kei-
tėsi? Gal daromės smal-
sesni? Jūsų literatūra 
lengviau nei kitiems lei-
dėjams leidžia tai pajus-
ti...
Kitos knygos nuo pat pra-
džių turėjo savo tipišką skai-
tytoją. Stovime Vilniaus kny-
gų mugėje ir matome, kad 
štai ateina JIS. Atpažįstame 
jį tarp kitų žmonių. Jis ne tik 

atrodo kitaip, juntame, kad 
skaitytojas žiūri į tai, ką skai-
to, labai rimtai, kaip į iššūkį, 
paiešką, kaip į dar vieną laip-
telį dar vienoje srityje. Visa 
tai buvo ypač ryšku pradžio-
je. Kitų knygų publiką pa-
veikė tam tikros problemos: 
krizė, emigracijos, skaitymo 
anglų kalba tapimas mada, 
el. knygos. Ne paslaptis, kad 
iššūkį metančios, aštresnės, 
sunkesnės literatūros nori-
si geresniais laikais. Kai gy-
venimas sunkus ir įtemptas, 
žmonės ieško kažko papras-
tesnio, lengvesnio, padedan-
čio užsimiršti ir pailsėti. 

Ar buvo tokių bestselerių, 
kuriuos išvertę į lietu-
vių kalbą buvote šokiruo-
ti jų nepopuliarumo mū-
sų šalyje?
Alleno Ginsbergo poezijos 
vertimų rinkinys nesulau-
kė didesnio publikos susido-
mėjimo. Tai tikrai nustebi-
no. Žinoma, tai nėra eilėraš-
čiai apie lelijas ir pakalnutes, 
bet tai – fundamentalus var-
das literatūroje. Kitas atve-
jis – Vakarų Europoje vie-
no madingiausių skaitan-
čios visuomenės autorių Ro-

berto Bolaño romanas „Toli-
ma žvaigždė“ buvo sutiktas 
visiška tyla. Peršasi išvada – 
verčiamas autorius turi bū-
ti ne tik žymus pasaulyje, bet 
ir išpopuliarėjęs Lietuvoje. 
Tačiau tikiu, kad šio fantas-
tiško autoriaus vienas iš ker-
tinių romanų „Pašėlę detek-
tyvai“, kurį pristatysime šių 
metų knygų mugėje, bus vis-
gi pastebėtas.

Vadinasi, undergroundi-
nės literatūros situacija 
mūsų šalyje ir už jos ribų 
smarkiai skiriasi?
Su anglakalbėmis šalimis 

mums nėra ko lygintis. Tai vi-
siškai kitokia, praktiškai be-
galinė knygų rinka. O pavyz-
džiui, Skandinavijoje labai 
stipriai remiama literatūra. 
Taip pat labai skiriasi mūsų 
ir didžiųjų Europos Sąjungos 
šalių knygų kainos. Nors kny-
gos išleidimas ir pas mus kai-
nuoja nepigiai, jų knygų kai-
nos žymiai didesnės. Netgi ri-
botų tiražų leidinių pajamos 
iš leidybos yra didesnės.

Palyginkite: knyga, ku-
ri Vokietijoje ir Prancūzijoje 

Šiuo metu 
sunku pasakyti, 

kas yra 
undergroundinė 

literatūra. Ji 
jau galbūt visa 

persikėlė į 
„Facebook’ą“.
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kainuoja 15 eurų, pas mus – 
25 litus. Taip, pas mus knygą 
išleisti kainuoja šiek tiek pi-
giau, tačiau daug kas kainuo-
ja tiek pat, tarkim, spausdi-
nimas ir popierius. Bet jeigu 
mūsų šalyje bus parduota ke-
li tūkstančiai egzempliorių, 
tai Vokietijoje ir Prancūzijoje 
– keliasdešimt. Todėl mažose 
Europos šalyse, pavyzdžiui, 
Skandinavijos, knygos kai-
nuoja po kelis šimtus litų.

Na, o undegraundinės lite-
ratūros situacija iš tiesų vi-
sur turbūt panaši. Bet šiuo 
metu labai sunku pasakyti, 

kas ji yra. Ji jau galbūt visa 
persikėlė į „Facebook’ą“.

Užsiminėte apie fondų pa-
ramą. Ar gaunate ją? Esa-
te fenomenalūs tarp lei-
dėjų ir, atrodo, valstybė 
turėtų stengtis Jums pa-
dėti. 
Ieškome paramų leidybai 
kiek tik įmanoma. Ir pasi-
seka jų gauti. Tačiau leidy-
ba yra kūrybinis ir ilgalaikio 
planavimo procesas. Dirbant 
su parama, labai trūksta pa-
stovumo ir stabilumo. Mes 

galime paruošti pavyzdžiui 
10 fantastiškų knygų projek-
tų – elitinės filosofijos ir li-
teratūros vertimų, o para-
ma gali būti tik vienai ar ke-
lioms knygoms. 

Man atrodo, Lietuvo-
je trūksta aiškesnių kultū-
ros politikos prioritetų. Pa-
vyzdžiui, filosofijos vertimai 
mūsų intelektualiajai kultū-
rai yra gyvybiškai svarbūs, 
ir aš visai norėčiau matyti, 
kad, susiruošus ką nors pa-
našaus leisti, atitinki priori-
tetus ir yra didelė tikimybė 
gauti paramą, kuri, beje, ra-

cionali realioje Lietuvos rin-
kos situacijoje. Taip pat ski-
riant paramą turėtų būti at-
sižvelgiama į leidyklos dar-
bo kryptingumą. Tai daroma 
Europos Sąjungos progra-
moje „Kultūra 2007–13“. 

Nekyla minčių imti ir iš-
leisti kokio nors žino-
mo žmogaus receptų kny-
gą? Gautas pajamas galė-
tumėte skirti trims būsi-
miems kitų knygų stiliaus 
leidiniams. 
Norisi, kad viskas, kas daro-

ma, susidėliotų į kokią nors 
sistemą. Ne tiek jau daug 
knygų tampa bestseleriais. 
Aišku, yra tokių sričių kaip 
kulinarija, sveikata, popu-
liarioji psichologija, eroti-
niai romanai. Bet kartais yra 
taip, kad populiarios ir pel-
ningos knygos mulkina ir 
klaidina žmones. Krizės lai-
kotarpiu itin populiarios ta-
po knygos apie tai, kaip būti 
laimingam, turtingam, svei-
kam, gyventi visavertį gyve-
nimą. Bet mokslininkų įro-
dyta, kad daugelis tokių lei-
dinių tik gilina žmogaus pro-
blemas. „Mąstyk pozityviai, 

išskleisk plačiai rankas, kvė-
puok ir būk laimingas“, – 
žmogus skaito, o laimė ne-
ateina, ir depresija tik gilė-
ja. Man būtų labai sunku ap-
sispręsti leisti blogą knygą. 
Reikėtų perlipti per save. 

Ar leidėjo sėkmė pri-
klauso nuo jo meilės kny-
goms?
Ne. Finansiškai sėkmingai 
dirbantis leidėjas gali bū-
ti žmogus, visai nemylintis 
knygų ir net jų neskaitantis. 
Leidžiant blogas knygas, ge-

riau nežinoti, ką leidi, tada 
ramiau gyventi (šypsosi).

Minėjote, kad savaitgalius 
leidžiate skaitydamas kny-
gas ir ieškodamas būsimų 
vertimų. Akivaizdu, kad ši 
veikla Jums teikia malo-
numą. Kuri dalis, rengiant 
knygą, pati nemaloniausia?
Bjauriausia, kai dizaineris 
daro viršelį, o tu matai, kad 
viskas blogai. Nemalonu dar 
būna tuomet, kai paaiškėja, 
jog vertimas yra prastas, ta-
da viskas stringa, o ištaisy-
ti to beveik neįmanoma arba 
labai sunku.

Nuo ko rekomenduotumė-
te pradėti skaityti kitas 
knygas žmonėms, dar ne-
spėjusiems su jomis susi-
pažinti? 
Nuo grožinės literatūros – 
Ch. Bukowski’o ir K. Vonne-
guto. Kaip tik perleidžiame 
dvi Ch. Bukowski’o knygas: 
„Paštą“ ir „Arklienos kum-
pį“. Šių metų Vilniaus kny-
gų mugėje pristatysime ir jo 
poezijos rinkinį, pavadin-
tą pagal vieną žymiausių au-
toriaus to meto eilėraščių 
„Sriuba, kosmosas ir ašaros“.



Už lango ramiai sklaidėsi 
rytinė dulksna, pavieniuo-
se languose jau degė švie-
sos, kartais gatvėje sušmėž-
uodavo vienas kitas atsitikti-
nis praeivis. Garsiai žiovau-
damas rąžiausi, judinau su-
stingusius kaulus, katinas 
darė tą patį: išsitempė visu 
ūgiu, išskleidė aštrius nagus, 
tingiai pravėrė burną ir švel-
niais lyžtelėjimais pradėjo 
savąjį rytinį dušą. 

Ant mėnesį nevalytos du-
jinės viryklės užkaičiau ar-
batinį ir prisikroviau į puo-
delį toną kavos. Jau įpras-
ta... Koridoriaus kampe dar 
vartėsi ir vis kažką niurnė-
jo vakarykštis sugėrovas. 
Apėjęs jį, nuslinkau į tuale-
tą išlaisvinti per naktį su-
sikaupusių skysčių. Atli-
kęs reikalus, ten pat ir už-
sirūkiau... Nuo akių byrėjo 
traiškanos... Organizmas po 

truputį budo.
Kitoje sienos pusėje eilinį 

kartą pykosi asociali šeimy-
nėlė. Įtūžusio vyriškio bal-
sas kriokte kriokė, savo gal-
voje piešiau realistinį pa-
veikslą: iš burnos skraidan-
tys seilių purslai, pajuodęs 
nuo gėrimo veidas, raudoniu 
degančios stiklinės akys... 

Šalia besiburnojančios 
gerklės girdėjosi tylus akom-
panimentas – negarsiai kūk-
čiojo moteris, ko gero, min-
tyse už visas savo negandas 
kaltinanti savo vyrą, kai pa-
ti, jam išėjus su draugais pa-
lėbauti, maitindavo savo kū-
ną baltąja, kol ten pat, prie 
virtuvės stalo, ir užmigdavo. 
Aišku, mane labiausiai ža-
vėdavo nepasiturinčiųjų iš-
didumas, ne kartą ir ne du 
man teko matyti, kaip, būda-
mi prie svetimų žmonių, jie 
stengdavosi vaidinti inteli-

gentiškus ponus, tačiau lab-
dariniai rūbai ir patinusio 
veido mimikos aristokratiš-
kumu net nedvelkė. 

Atsiminiau ir šios šeimos 
dukrą, ji visada darbuodavo-
si stoties rajone: stovėdavo 
atsirėmusi į surūdijusį kios-
ką, rūkydavo pačias pigiau-
sias bei šlykščiausiai dvo-
kiančias cigaretes, tartum 
netyčia apnuogindavo koją 
ar kurią kitą kūno vietą, vis 
bandydama patraukti vien-
kartinės meilės ištroškusio-
jo dėmesį, bet dažniausiai 
ją visi aplenkdavo didžiau-
siu ratu, įkaušę paaugliai net 
apspjaudydavo ir tik kartais 
koks nors pavargęs po ilgos 
kelionės pižonas pasinaudo-
davo šios mergaitės paslau-
gomis. Liūdna pasaka!

Nutariau nebesigilinti į 
svetimo gyvenimo peripeti-
jas ir sutelkiau dėmesį į vo-

rą, tyliai mezgantį savąjį še-
devrą tualeto kampe. Kie-
kvienas voratinklio vingis, 
kiekviena linija atrodė to-
kia išskirtinė ir neapsako-
ma žodžiais, jog žiūrėdamas, 
kaip šis gyvis dirba, patirda-
vau net tam tikrą egzaltaci-
ją. Niekad neišdrįsdavau su-
naikinti jų sulipdytų kūrinių 
ar net pribaigti pačių vorų – 
juk tai yra pati tikriausia gy-
vūnijos pasaulio bohema!

Prisidegiau dar vieną ciga-
retę. Pats to nesuvokdamas, 
pastaruoju metu pradėjau 
rūkyti kaip kaminas. Ko ge-
ro, mano plaučiai jau buvo 
pavirtę pulsuojančiu ugni-
kalniu, kuris bet kurią aki-
mirką gali pratrūkti ir užlieti 
mano kūną servomis, kurias 
per trumpą savo gyvenimėlį 
jau spėjau sukaupti...

Voras toliau tęsė savąją mi-
zansceną ir nekreipė į mano 

Du mėnesius redakcijos paštą užkimšti bandė esė kon-
kurso „Ištrauk mane iš stalčiaus“ dalyvių tekstai. 
jais visais, o labiausiai jų gausa be galo džiaugiamės, 
dėkojame dalyvavusiems ir jums leidus skelbiame 4 nu-
galėtojus. jų tekstus, kaip ir žadėjome, spausdiname ir 
apdovanojame „Kitų knygų“ leidiniais. 
Buvo atrinktos 23 esė, iš kurių rašytoja Vaiva Grainytė 
ir „Kitų knygų“ leidėjai išsirinko savo favoritus. prie 
esė rasite ir vertintojo komentarą. 

esė konkurso 
„Ištrauk mane iš stalčiaus“ 

nugalėtojai

Šviesa tunelio gale   egidijus pupelis

Iš visos krūvos dalyvių esė „Šviesa tunelio gale“ ir „Solidari bendruomenė“ ( skaityti 20 psl.) patraukė savo stiliumi, są-
moju ir pagrindinės minties tvirtumu. Galima prieštarauti, esą „Solidari bendruomenė“ pernelyg nuspėjama, o „Šviesa 
tunelio gale“ – perdėm įmantri, pretenzinga, tačiau būtent šie stilistiškai skirtingi autoriai – Kotryna ir Egidijus – savo 
esė privertė perskaityti kelis kartus. Pasidaviau jų tekstų traukai.  
 Rašytoja Vaiva Grainytė
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apmąstymus nė menkiausio 
dėmesio. Nors kas žino...

Staiga cigaretė iškrito man 
iš rankų, vaizdas akyse su-
raibuliavo ir pasidarė labai 
neaiškus. Voras vis labiau to-
lo ir mažėjo, kol pavirto ma-
žytėlaičiu taškeliu. Ausyse 
spengė ir ūžė, jaučiausi taip, 
tarsi visų keturių pasaulio 
šalių vėjai būtų susivieniję 
bendram tikslui – susprog-
dinti mano ausų būgnelius.

Pagaliau sąmonė suvirški-
no pirmalaikį išgąstį ir patei-
kė trumpą, bet aiškią atas-
kaitą: „Taip, taip, brol, mes 
krentame.“ Apačioje, po ma-
nimi, driekėsi kloaka, kurią 
visai neseniai dar buvau už-
dengęs savo šikna, tikriau-
siai Dievulis kvailesnės mir-
ties sugalvoti jau nebegalė-
jo. Bet apie tai pagalvoti ne-
bespėjau, nes išmatų pilnas 
vanduo sudrebėjo įtraukda-
mas mane ir pradėjo ban-
guoti tarsi tikrų tikriau-
sia jūra.

Kažkokiu stebuklingu bū-
du išsikapsčiau iš ekskre-
mentų liūno ir išlipau į dvo-
kiantį krantą. Prieš mano 
akis atsivėrė gana spalvin-
ga aplinka: visur pūpsojo di-
džiausi išmatų kalnai, tekėjo 
šlapimo upeliai, augo neaiš-
kios kilmės augalai, šen bei 
ten pro tarpelius ant žemės 
blykčiojo gudrios akytės, bet 
labiausiai mano dėmesį pri-

kaustė tolėliau vykstantis 
sujudimas.

Mažais žingsneliais pa-
traukiau būtent ten.

Pasiekęs šiokią tokią už-
dangą, kad galėčiau juos gir-
dėti bei matyti, sustojau ir 
pradėjau savo stebėjimą. 
Prie ilgo, stačiakampio for-
mos stalo sėdėjo dvylika į 
milžiniškus šimtakojus pa-
našių padarų, o prieš juos, 
ant aukščiausio sosto, tupė-
jo musė su ilgais geltonais 
plaukais. Tikiuosi, toks api-
būdinimas tinka reginiui, 
kurį prieš save mačiau. Už 
musės galvos, ant didžiulės 
sienos, kabojo vienišas pa-
veikslas, bet niekaip nega-
lėjau suprasti, ką autorius 
bandė jame pavaizduoti. Pri-
minė kažkokį džiovininko 
atkrenkštą ir ant žemės iš-
spjautą skreplį.

Netikėtai didžioji musė 
nutildė visą gaują, sėdinčią 
priešais ją. Supratau, ką man 
priminė šis vaizdas – Jėzų 
su dvylika apaštalų prieša-
kyje. Ir gimė vėl naujas klau-
simas: tai čia pragaras ar ro-
jus? Bet tolesniems apmąs-
tymams nebeturėjau laiko, 
nes musė jau ruošėsi pradė-
ti kalbą ir man labai knietėjo 
išgirsti ją – galbūt ji man at-
skleis visus atsakymus?

– Draugai, – pradėjo kalbą 
musė ir atsikrenkštusi tęsė 
toliau, – turime naują prie-

šą – gaivaus kvapo muiliuką 
ir „Misterį Properį“. Anks-
čiau tokių dalykų nė su ži-
buriu nebūtum atradęs, visi 
šikdavo medinėse savo ran-
komis sukaltose būdelėse. 
Niekas nesirūpindavo higie-
nos klausimais, laimei ir pa-
sitenkinimui užtekdavo to, 
kad tas namukas priglaus-
davo juos, kai tekdavo bėgti 
baimės pilnomis akimis. Bū-
tent todėl ant būdelės durų 
ir būdavo išpjaustoma širdu-
tė, kuri simbolizuodavo gėrį 
ir palaimą!

– Dabar laikai keičiasi, vi-
suomenė mulkinama ir da-
rosi vis vartotojiškesnė. 
„Dirbk, pirk, mirk“ – jau ta-
po savotišku pasaulio šūkiu, 
kuris užkoduotas visų pasą-
monėje, – musė ir vėl atsi-
krenkštė. – Paskutinėmis ži-
niomis, melaginga reklama 
plauna žmonėms smegenis 
ir skatina pirkti visai nerei-
kalingus menkniekius. Todėl 
mūsų Smirdalynės valstybei 
ėmė grėsti išnykimas. Priva-
lome nugalėti priešus ir įro-
dyti žmonėms, kad jie ta-
po už virvučių tampomomis 
marionetėmis. 

Stoviniavau ir susigėdęs 
klausiausi šios uždegančios 
kalbos, juk ir aš turiu įvai-
riausių niekučių, kurių nie-
kada deramai ir nenaudo-
jau. Pigių suvenyrų, kuriuos 
žmonės dovanoja vieni ki-

tiems, kai nesugalvoja nie-
ko originalesnio, prikrautos 
visos mano lentynos. Pen-
kiasdešimt porų batų, tris-
dešimt vieneri marškiniai, 
devyniasdešimt septyne-
rios glaudės, – o kam jų tiek 
reikia?!

Nors ir maniau esąs besi-
priešinantis sistemai, bet iš 
tikrųjų buvau jos įsiurbtas ir 
to net nepajutau. 

Nutariau, kad prisidėsiu 
prie šių maištininkų ir kovo-
siu su žmonijos bukinimu.

Viršuje spingsėjo mano 
tualeto lemputė ir protar-
piais atkeliaudavo šūkaujan-
čių kaimynų balsai... Galė-
jau džiaugtis: net ir tupėda-
mas čia, mačiau šviesą tune-
lio gale...

Prabudau pajutęs, kad kaž-
kas tranko man per veidą. 
Pramerkęs akis, prieš sa-
ve pamačiau draugo fiziono-
miją ir prekybos centro len-
tynas.

– Žmogau, tau dar reikia 
normaliai išsipagirioti, ir 
kaip tu čia nualpai, nesupra-
tau... Visi tarsi į kokį narkošą 
pradėjo dėbsoti! Tuoj aš tave 
pakelsiu ir varom iš čia.

Kazys mane pakėlė, galvą 
nežmoniškai skaudėjo, ta-
čiau, net ir užsiveriant par-
duotuvės durims, pasąmo-
nėje aidėjo kalte įsikalę žo-
džiai: pirk tris, mokėk dvie-
jų kainą...

Rytinis troleibusas apytuštis.
Regis, ruduo kiaurai per-

smelkė kiekvieną skaidu-
lą, kiekvieną kryptelėjimą, 
krestelėjimą, kiekvieną au-
sinuke įrašytą dainą, įsiran-
gė per menką nuogos odos 
lopinėlį ir susisuko negrabią 
gūžtą manyje, gudriai ir gi-
liai, ten, kur nepasiekčiau. 

Lėtai siekiu telefono džin-
sų kišenėje. Šalia sėdinti 

Kirai Milda Kiaušaitė

mergina pasisuka, tikisi, kad 
galiausiai nešdinsiuosi ir ji 
galėsianti nuo rasoto stiklo 
nuvalyti malūną, kuris visai 
ne raudonas. Jokių „Moulin 
Rouge“. Nepasiseka – išsi-
traukiu mobilųjį ir nustatau 
žadintuvą 6:34. Rytoj šešta-
dienis.

Dar žalia pieva pilna kirų. 
Žiede, miesto vidury. Stovi 
akimirką sustingę, panašūs 

į trimatį maketą, ekspozici-
ją, menininko pokštą. Tik be 
baltų galerijos sienų. Ir be 
baltų žiūrovų veidų. Vien šą-
lantys troleibuso keleiviai, o 
ir tie nemato. Mintyse priar-
tėju, pritūpiu, vaikštau – ten 
paukščiai gipsiniai, jų spar-
nai niekados neatplyšta nuo 
kūno ir nesuplazda. Matau 
jų profilius, akis, išsipūtu-
sias krūtines. Lengvas, sun-

kias nuo oro. Gipsinio tvars-
čio atraižas. Ne, čia niekas 
nelūžo.

Lėtai, lyg besidairydamas 
po manąją ekspoziciją, pra-
sklendžia vienas. Suspur-
da dar du. Pakyla danguje 
brėždami pilkas vertikales, 
kol galiausiai dingsta iš akių. 
Gipsinių karių armija.

Ratus lėtai brėžia trolei-
busai.

Itin skaidri impresija, balansuojanti tarp sapno ir realybės. Lakoniška ir talpu.   
 „Kitos knygos“



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 troleibu-
se gaunu vietą prie lango ar 

patogiai įsitveriu į turėklą 
prie to paties lango, kaip 
tik tada, sulig vairuotojas 
paliečia greičio pedalą, pro 
akis pradeda bėgti žmonių 
gyvenimai: visos lempų ap-
šviestos virtuvės ir miega-
mieji daugiabučiuose pra-
šyte prašosi aprašomos. Vi-
sos tos apšviestos detalės, 
apvalūs šviestuvai palu-
bėse, raudonos sienos, pa-
veikslai, atremti į langus, 
– jie pasakoja savo gyveni-
mus. Ir praeiviai, bandan-
tys prisiderinti prie vės-

tančio rudens, tamsėjan-
tys praeiviai, kiekvienas 
su savo istorijomis. Ir vis 
tas žmogus be vietos, visada 
snaudžiantis toje pačioje 
stotelėje, kiekvienąkart su 
neseniai nubalnota nosimi. 
Visi jie turi savo istorijas, 
vertas nugulti popieriaus 
lape, vertas įrišti, vertas 
turėti margaspalvius arba 
nespalvotus viršelius.

Kartais iš pasalų užpuola 
mintis – o kodėl gi ne? O ko-
dėl neperkėlus tų pažįstamų 
ir nelabai, visiškai svetimų 

arba pažįstamų iš šypsenos 
žmonių gyvenimų į tą kitą, 
raidžių, pasaulį. Kodėl ne-
suteikus pavidalo tam, kas 
abstraktu jų gyvenimuose, 
kodėl neįpynus visko į rai-
des? Į šiuos ir dar milijoną 
klausimų randu atsakymą, 
momentinį, sekundės tru-
kmės atsakymą Tuoj, ir kuo 
skubiausiai šoku iš troleibu-
so, nesidairydama bėgu per 
perėją į ten, į namus, kur 
manęs laukia juodas raša-
las plunksnakotyje ir baltas 
kaip tą spalio dieną, kai pir-

Kaimo skudurynas – labai 
jauki vieta. Drįsčiau teigti, 
gal net jaukesnė nei „Akro-
polis“ ar „Panorama“. Anks-
tus rytas, nesvarbu, koks 
oras – su pirmais šeštadie-
nio spinduliais išsirikiuo-
ja eilės prekeivių. Viskas pa-
prasta ir aišku – vienoje pu-
sėje skudurėliai kabinami 
ant pakabų, kitoje padrikai 
sulankstyti, o dar kitoje – su-
mesti į didelius kalnus, pri-
menančius Andus – viršūnės 
ranka nepasieksi. Žinoma, 
už tuos ant pakabėlių, t. y. 
lengviau ranka pasiekiamus 
ar ne tokius pasiglamžiusius, 
– gali tekti smarkiau pinigi-
nę pakratyti, bet tai jau an-
traeilis dalykas, nes čia, sku-
duryne, jautiesi savas. 

Būtent skuduryne jautie-
si kaip vienos didelės tvirtos 
bendruomenės narys, kurio-
je visi lygūs. Jau lyg ir girdžiu, 
kaip viena prekeivė, skelbda-
ma laimingą pusvalandį, kai 
visoms prekėms – 50 proc. 
nuolaida, šaukia: „Laisvė, ly-
gybė, brolybė!“ Sakysite ne? 
O kodėl ne, jei čia gali pajus-
ti Didžiosios Prancūzijos re-

voliucijos dvasią, kai žmonės 
protestavo prieš šalį apėmu-
sią kilmingųjų luomo tironiją? 
Dabar kilmingųjų luomą gali-
ma sutikti „Akropolyje“ ar ko-
kiame kitame prekybos cen-
tre, kur brandai turi savą hi-
erarchijos sistemą – „Esca-
da“, „Gucci“ ar „Pierre Car-
din“ niekada neprilygs „Zarai, 
„New York’eriui“ ar „Apran-
gai“. O kokia konkurencija dėl 
etikečių pavadinimų! Skudu-
ryne to nepatirsi – čia visi ly-
gūs – tiek žmonės, tiek „Versa-
ce“ su „Zara“ (vis tiek visi vie-
noje krūvoje). Čia visi laisvi – 
niekas nenužiūrinėja kreivais 
žvilgsniais, jei kam atrodai 
prasčiau apsirengęs. Visi kui-
čiasi vienoje krūvoje, taip pa-
sijusdami lygūs bendruome-
nės nariai. Visi kaip brolis su 
broliu, sesuo su seserimi – jei 
kuris pirmas randa gražesnį 
daikčiuką, nebando jo išplėš-
ti iš nagų, tvirtindamas, kad 
jį rado pirmas (kaip Vilniaus 
„Gariūnuose“), o tik maloniai 
nusišypso ir džiaugiasi tavo 
mažyte laime ar bent jau ne-
jaučia kartėlio. Ar ne taip turė-
tų būti miesto bendruomenė-

je? Gal ir turėtų. Bet...
Įsijungiu M. Petruškevi-

čiaus „Mados fail’ą“. Oi, at-
siprašau, „Mados reidą“. O 
ten ponaitis „myliu, bučiuo-
ju ir iki“ kalbina ponią A. Va-
lentaitę, klausdamas, kur jai 
labiausiai patinka shoppin-
tis. O ponia, kokį pusvalandį 
pasakojusi apie savo mėgs-
tamiausias firmines parduo-
tuves Rusijoje ar už Atlanto, 
pamini ir vargšę „Zarą“, ku-
rioje, kaip ji pati teigia, pasi-
kuitus gal ir galima vieną ki-
tą kokybiškesnį niekutį ras-
ti. Nesvarbu, kad ta pati „Za-
ra“ daugiau nei pusei Lietu-
vos gyventojų yra neprieina-
ma savo kainomis. 

Todėl galime tik pasi-
džiaugti, kad turime tokių 
stebuklingų vietų kaip sku-
durynas. Čia galima ras-
ti prekių, kurių nė su žibu-
riu nerasi niekur kitur. Bū-
tent čia yra aukso kasykla te-
atrų scenografams, nes, no-
rint aprengti aktorių kokios 
nors epochos ar stiliaus dra-
bužiu, visai nebūtina kreip-
tis į J. Statkevičių, nebūtina 
išleisti kosminių sumų, kai 

ant prekystalių kaimo mote-
rėlės prisiguldžiusios tokių 
„perliukų“, su kuriais nebū-
tų gėda išeiti į Vienos balių 
ar dalyvauti Paryžiaus ma-
dos savaitėje. Toms prekei-
vėms visai nesvarbu, ką sako 
užrašas ant etiketės, – joms 
marškiniai yra marškiniai, 
džinsai yra džinsai. Svarbu 
tik, kad dar nebūtų visai nu-
sidėvėję. Kaimo skudury-
ne pastebėtini ir žmogiškieji 
faktoriai – vyrauja nerašyta 
taisyklė pabendrauti su pir-
kėju, nuleisti kainą, pasakyti 
vieną kitą komplimentą. Vi-
sa tai yra tikra, be jokių apsi-
metinėjimų, tokių kaip: „La-
bai jums ačiū, malonu, kad 
pirkote, lauksime jūsų dar 
kartą, gražios savaitės, malo-
naus nešiojimo ir t. t.“ Be vi-
so to, skuduryne galima rasti 
jau nebemadingų ar nenau-
dojamų, bet daug sentimen-
tų keliančių daiktų, pavyz-
džiui, supamą arkliuką, „jo 
jo“, batus „ant“ platformų 
ar platėjančių džinsų. Tokių 
„relikvijų“ retai kur sutiksi. 

Ar kada pagalvojote, kaip tie 
skudurėliai pasiekia skudury-

Solidari bendruomenė Kotryna Ižganaitienė

Pelenais paleidžiami gyvenimai Donata Rukaitė

Egzistenciškai jautri ir skaudi senos tiesos iliustracija: nė vienam rašytojui nepavyks tiksliau, stipriau ir vaizdingiau iš-
reikšti mus supančio pasaulio absurdo, košmaro ir žaismingumo, negu tai atlieka pats gyvenimas. 
 „Kitos knygos“
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nų prekystalius, iš kur jie at-
keliauja? Kai nusiperku kokį 
daiktą, vis galvoje kyla klau-
simas – kas buvo jo šeiminin-
kas? Gal koks inteligentas 
prancūzas ar plevėsa italas, 
kodėl jis tą rūbą atidavė, kas 
jam nepatiko? O gal to žmo-
gaus visai nebėra ant mūsų 
žemelės? Gal giminaičiai jau 
kitą dieną po šermenų, norė-
dami atsikratyti prisiminimų, 
atidavė dėžes drabužių ko-
kiai nors labdaros organiza-
cijai? Maždaug – vežkite, kur 
norite. Bet įdomiausia, jei nu-
sipirktų marškinių ar džin-
sų kišenėje randi sulanksty-
tą popierėlį iš nepažįstamo 
žmogaus gyvenimo, kuria-
me dailyraščiu sudėliotas pir-
kinių sąrašas kokiam Vely-
kų pyragui ar Kalėdų dovanų 
planelis. Tai lyg koks laiškas, 
žinutė iš kito žmogaus gyve-
nimo. Tas drabužis jau įgauna 
savo istoriją, kaip ir bet kuris 
dėvėtas. Vieniems žmonėms 
baisu jau vien nuo tos min-
ties, kad dėvi anapilin išėju-
sio žmogaus rūbą, kiti to ne-
sureikšmina, treti tame įžvel-
gia keisto žavesio. Bet kuriuo 

atveju čia jau žmogaus apsis-
prendimo teisė – pirkti dėvė-
tą rūbą ar ne.

„Second-hand’as“ įdomus 
ir tuo, kad čia sukeliauja lab-
daros daiktai, didžiąja dali-
mi vienų dovanoti kitiems. 
Daiktų atsisakymas kaip mo-
ralaus elgesio elementas – 
atiduoti kitam, nesitikint, 
kad tau bus atlyginta. Būtent 
šiuo poelgiu „atsiveria“ soli-
dari visuomenė, kuri nesie-
kia sau naudos. Todėl skudu-
rynai nepalyginamai skiria-
si nuo didžiųjų prekybos cen-
trų, kurie kaip kokie apsime-
tėliai ima vaidinti dalijantys 
labdarą – nupigina produk-
tus, kuriems lieka galioti vie-
na diena. Pasidaro graudu 
žiūrint į tokią „geradarystę“, 
kai prie gendančių produktų 
lentynos matai besistumdan-
čius nepasiturinčius žmones. 
Būtent čia jie pajunta tą so-
cialinę atskirtį ir prarają vi-
suomenėje, būtent čia jie pa-
sijunta pažeminti. Nieko pa-
našaus skuduryne nepatirsi – 
čia visada būsi savas ir lygus 
tarp savų solidarioje dėvėtų 
drabužių bendruomenėje.

mą kartą virš Vilniaus iškri-
to sniegas, popieriaus lapas. 
Skubu ir mano batai vis už-
kliudo seno grindinio iški-
lumus, lifto greičiu užkylu 
viršun, surandu reikiamas 
duris, praveriu, metu tuos 
pačius batus šonan ir paltą 
metu, ir pirštines, ir daik-
tus. Prisėdu 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. 
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Karolis Vyšniauskas
karolis@laikas.lt

Mylintiems muziką, 2013-ieji 
yra dėkingi metai: muzikos 
kiekis ir jos pasiekiamumas 
dabar yra didesnis nei bet 
kada istorijoje. tik problema, 
kad pačios muzikos vertė 
nukrito iki maždaug tiek, kiek 
kainuoja dainos klipo peržiū-
ra „youtube“ – nulio. tuomet 
kaip šiame versle uždirbami 
pinigai?

Iki interneto viskas buvo pa-
prasta: suburk grupę, įrašyk 
albumą, parduok jį už bran-
giau nei pagaminai ir judėk 
toliau. Kad šis modelis žlun-
ga greičiau nei galėjome ti-
kėtis, mums dar kartą primi-
nė HMV – 91-erius metus vei-
kęs pasaulinis muzikos įrašų 
prekybos tinklas sausio vidu-
ryje atsidūrė ties bankroto ri-
ba. 4 500 darbuotojų ir 270-
ies parduotuvių likimas da-
bar priklauso tik nuo kelių di-
džiųjų įrašų kompanijų, ku-
rios švelnina bendradarbia-
vimo su HMV sąlygas, nes ne-
nori savo išleistų albumų par-
davinėti prekybos centruose.

 
Vien per praėjusius metus JAV 
parduotų muzikos CD skai-
čius sumažėjo 20 mln. viene-
tų. Žinoma, vis daugiau muzi-
kos nusiperkama internetu, ta-
čiau online pardavimai svarsty-
klių toli gražu neišlygina. Skai-
čiuojama, kad per dešimtme-
tį bendra Jungtinės Karalystės 
– didžiausios Europos muzikos 
rinkos – muzikos industrijos 
vertė nuo 1,2 mlrd. svarų susi-
traukė iki 795 mln.

Jei, kaip įprasta, dėl situaci-
jos pradėsime kaltinti piratavi-
mą, būsime teisūs tik iš dalies. 
Nors muzikos įrašai iš torentų 
vis dar pumpuojami visu grei-
čiu, „YouTube“ ir kiti legalūs (!) 
muzikos klausymosi servisai, 
tokie kaip „Spotify“ ar „Pando-

ra“ (Lietuvoje kol kas neveikia 
nė vienas jų), muzikantams yra 
ne ką draugiškesni.

Damon Krakowski iš dueto 
„Damon & Naomi“ suskaičia-
vo: jo jaunystės grupės „Gala-
xie 500“ daina „Tugboat“ per 
pirmąjį 2012-ųjų ketvirtį „Spo-
tify“ sistemoje buvo perklau-
syta beveik 6 tūkst. kartų. Vi-
siems trims grupės nariams už 
tai sumokėta... 1,05 dolerio. Po 
35 centus kiekvienam. „Spo-
tify“ mėnesinė prenumera-
ta kainuoja 9,99 dolerio. Už šią 
sumą naudotojas gauna klau-
sytis paruoštos muzikos kolek-
ciją, didesnę nei sukaupta bet 
kurio iš mūsų kompiuteriuose. 
Visas šis archyvas – legalus, ta-
čiau muzikantams pajamų be-
veik neatnešantis. 

Visa tai jokiu būdu nereiš-
kia, kad „seniau buvo geriau“. 
Anksčiau muzikantai buvo dar 
didesni industrijos įkaitai, mat 
didžiąją dalį jų įrašų atneštų 
pajamų pasiimdavo leidėjai ir 
pardavėjai. Grupės ant jų pyk-
davo, bet dažnai nieko negalė-
davo padaryti. Internetas mu-
zikos leidybą padarė atvirą vi-
siems ir ačiū jam už tai.

Tačiau iš įrašų pardavimo ne-
beuždirbamus pinigus indus-
trija vis tiek turi kompensuo-
ti. Kaip tai daroma? Durkime 
pirštu į bet kurį žinomesnį sce-
nos vardą ir pamatysime, kad 
jis jau yra pasirašęs reklamos 
sutartį su bent viena didele, 
dažnai su muzika nieko ben-
dra neturinčia kompanija ir vis 
daugiau dėmesio skiria ne dai-
nų kūrybai, o savo atributikai 
(merchandise).

Tarptautinio masto grupėms 
turėti savo vardo marškinė-
lius ar puodelius yra taip pat 
įprasta, kaip krepšinio koman-
dai pardavinėti sirgalių šali-
kus. Tačiau niekada anksčiau 
atributika nebuvo tokia gausi, 
įvairi ir reikšminga muzikan-
to pajamoms, kaip dabar. „One 
Direction“ vaikinai siūlo sa-
vo vardo dantų pastą ir šepetė-
lį, Usheris – kreditinę kortelę, 
„Franz Ferdinand“ – kelnaites, 
„Rammstein“ – vibratorių rin-
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kinį, „Metallica“ – ...„Mono-
polį“. Netgi pankroko sim-
boliai „Sex Pistols“ yra  
sėkmingai komercializuoti: 
už jų vardo kvepalus su Bri-
tanijos karalienės portretu – 
85 doleriai.

Kalbant apie muzikantus, 
kaip prekės ženklo veidus, 
nueita dar toliau. Pavyzdžiui, 
pernai žaibiškai išgarsėju-
si, o šiemet ir į Vilnių užsuk-
sianti JAV dainininkė Lana 
Del Rey jau reklamuoja „Ja-
guar“ automobilius, H&M 
drabužius ir „Mulberry“ ran-
kines. Nuo Varšuvos iki Lon-
dono, kur tik rasi H&M par-
duotuves, ten į tave žiūrės 

Lana, pasipuošusi rožiniu 
megztiniu. Kontraktą vaini-
kavo specialiai šiai reklamos 
kampanijai sukurtas jos ko-
veris dainai „Blue Velvet“. 
Jo klipe dainininkė vilki tuo 
pačiu megztiniu, o pabaigo-
je ekrane atsiranda didelės 
raudonos raidės H ir M.

Žinoma, popkultūros 
žvaigždžių dalyvavimas re-
klamose taip pat nėra jokia 
naujiena. Tačiau pasikeitė 
santykis tarp komercijos ir 
muzikos. Dar prieš penkme-
tį daugelis muzikantų galėjo 
rinktis, su kokiu prekės žen-
klu jam pasirašyti kontrak-
tą, o gal jo visai nepasirašy-

2012-aisiais labai išpopu-
liarėjai –vien „Beissoul“ 
„YouTube“ kanalas jau tu-
ri per 260 tūkst. peržiūrų. 
Vis dėlto ar pavyksta tai 
paversti pinigais?
Taip, iš tiesų, 2012-uosius 
galima laikyti mano oficia-
laus atsiradimo muzikos pa-
saulyje metais. Per juos įvy-
ko daugybė tikėtų ir netikėtų 
dalykų, įgijau gerbėjų ratą, 
kuris su kiekviena diena vis 
labiau plečiasi. Kartu su sa-
vo muzikiniu kolega Einiu-
mi kuriame naujus darbus ir 
judame pirmyn.

„Biplan“ yra viena tų re-
tų gyvai grojančių Lietu-
vos grupių, kurios nariai 
gali gyventi vien iš muzi-
kos. Kaip jums pavyko tai 
pasiekti?
Jokių receptų neturime. 
Visuomet kūrėme tai, kas 
mums patiko, bet nuo pat 
pirmo albumo įrašų galvojo-
me apie klausytoją. Kiekvie-
name mūsų albume būdavo 
viena kita daina, jei ne šim-

ti, nenorint, kad dalis ger-
bėjų vėliau apšauktų „parsi-
davėliu“. Dabar vis dažniau 
lemiamą žodį taria būtent 
verslininkai, norintys, kad jų 
produktus reklamuotų pu-
blikos mylimas muzikantas. 
Stambūs prekės ženklai ži-
no, kad muzikantams jų pi-
nigai tampa ne priedu, bet 
būtinybe, ir tuo naudojasi.

Štai, net ir palyginti la-
bai sėkmingas JAV reperis 
Ne-Yo taip suartėjo su ro-
mo „Malibu“ gamintojais, 
kad, šiems į rinką išleidžiant 
naują gėrimo rūšį „Malibu 
Red“, muzikantas išleido al-
bumą, pavadintą „Red“, ir į jį 

Lietuvoje daugelis aukščiau aprašytų muzikos verslo tendencijų negalioja dėl paprastos priežasties: mes neturime tarp-
tautinio masto žvaigždžių. Tačiau noras iš savo kuriamos muzikos bent jau pragyventi visur yra toks pat didelis ir taip 
pat sunkiai pasiekiamas. Du skirtingų kartų muzikantai – 18 metų scenoje esantis grupės „Biplan“ gitaristas Olegas 
Sejevas ir tik pernai sužibėjęs Beissoul – dalijasi savo mintimis apie muziką ir pinigus.

Olegas iš „Biplan“: „Iš pradžių koncertų organizatoriai atsiskaitydavo alumi“
taprocentinis, tai bent jau 
šioks toks hitas. O žmonėms 
to reikia – mes visi mėgsta-
me hitukus.

Kiek metų prireikė, kad 
galėtumėte mesti kitus 
darbus ir koncentruotis 
tik į muziką?
Tik pradėję groti jokių pini-
gų nematėme – koncertų or-
ganizatoriai atsiskaityda-
vo alumi, kartais nepasiku-

klindavo įteikti ir su pasibai-
gusiu galiojimo laiku. Buvo-
me labai jauni, pinigų daug ir 
nereikėjo. Vieni grupės na-
riai turėjo kitą darbą, kiti – 
ne. Aš šiek tiek laiko dirbau 
„McDonald’s“ restorane, bet 
neilgai.

Tuo metu jau įrašinėjo-
me albumą „Braškės“ (išleis-
tas 1998 m. – K.V.), ir aš pa-
jaučiau, kad jį išleidus, vis-

kas bus kitaip. Net nesulau-
kęs relizo palikau tą darbą. 
Ir buvau teisus – viskas pa-
sikeitė. Nuo to laiko už kon-
certus su mumis atsiskai-
to ne alumi, o pinigais. Netgi 
ir iš to albumo leidybos pa-
vyko gauti apvalesnę pinigų 
sumelę.

Kaip manai, kodėl dauge-
liui šiandienos Lietuvos 
grupių nepavyksta užsi-

Beissoul: „Iš tiesų, Lietuvoje naudingiausia būtų perdainuoti kitų atlikėjų kūrinius“
Kalbant apie klipų per-

žiūras internete, jų gali bū-
ti daug, tačiau į tavo koncer-
tus ateis tik tie, kuriems tu iš 
tiesų būsi visapusiškai įdo-
mus. Todėl šio dalyko nu-
spėti neįmanoma. Tiesiog 
koncertuoji ir viskas įvyks-
ta savaime.

Šiuo metu daugiausia ma-
terialinės naudos gali gauti 
būtent iš koncertų, nes mu-
zikos sklaida internetu plin-
ta žaibiškai. Manau, kad ge-
riau leisti jai lietis sava vaga 
ir prie to netgi prisidėti pa-

čiam, nes jei kovosi, vis tiek 
pralaimėsi.

Jei ne paslaptis, papasa-
kok apie koncertų finansi-
nius užkulisius.
Tu gauni pinigų už parduo-
tus bilietus į koncertą ar-
ba gauni konkretų pasiūly-
mą iš užsakovo ir tuomet su-
ma būna sutartinė. Sumos 
dydis priklauso nuo daugelio 
dalykų: vietos, kurioje kon-
certuoji, žmonių skaičiaus ir 
t. t .Vidutiniškai – nuo 1,5 iki 
2–3 tūkst. litų. Tačiau derė-
tų nepamiršti, kad į šią su-

mą įeina daugybė dalykų, už 
kuriuos reikia susimokėti: 
salės nuoma, kuro išlaidos, 
garsas, šviesos projekcijos. 
Šie pinigai atitenka ne vie-
nam ir ne dviem žmonėms, o 
visai komandai.

Vis pastebimesnė dalis 
muzikantų Lietuvoje ei-
na lengvesniu keliu: užuot 
koncertuodami su savo 
dainomis, jie rengia „Tri-
bute to...“ koncertus. Ar 
nesusigundysi to padary-
ti ir tu?
Iš tiesų Lietuvoje naudin-

The Fragrance Shop nuotr.

24



įtraukė apie šį gėrimą para-
šytą dainą.

 „Ar nėra truputį keista rašy-
ti dainą apie romą?“, – žurna-
lo „Esquire“ žurnalistas klau-
sė Ne-Yo po to, kai šis suren-
gė koncertą „Malibu Red“ pa-
sirodymo rinkoje proga. „Į šią 
dainą žiūriu kaip ir į bet kurią 
kitą“, – jokių problemų nema-
tė muzikantas.

Skamba groteskiškai, bet 
tokia yra tarptautinio muzi-
kos verslo realybė šiandien. 
Muzikanto, kaip nepriklau-
somo, savo gerbėjams atsi-
davusio menininko įvaiz-
džiui čia vietos nebedaug. 

Kas toliau? Ar sulauksime 
albumų, kuriuose Carley 
Rae Jepsen dainuos apie tai, 
kaip ji mėgsta „Samsung“ te-
lefonus, tad call me maybe?

Turbūt ne, nes klausytojai 
irgi turi tolerancijos ribą, ką 
gražiai iliustravo fiasko pasi-
baigęs britų merginų grupės 
„Girls Aloud“ vokalistės kon-
traktas su „Tesco“ – britišku 
„Maximos“ atitikmeniu. Mu-
zikanto vardo susiejimas su 
prekybos centru ribą peržen-
gė. Su drabužių reklama – ko-
dėl gi ne. Taip, mes supran-
tame, kad „Blue Velvet“ Lana 
Del Rey įrašė iš reikalo. Bet 
tas megztinis jai tikrai tinka.

giausia būtų perdainuoti ki-
tų, jau žinomų atlikėjų kū-
rinius. Tačiau mums su Ei-
niumi žymiai mieliau ir ma-
loniau su žmonėmis daly-
tis savo kūryba. Kai imie-
si tribute‘ų, tavo tikslas aiš-
kus: pinigai, pinigai, pini-

gai prisidengiant kilniu tiks-
lu perdainuoti mylimo at-
likėjo kūrinius. Mūsų atve-
ju viskas kitaip – mes auga-
me kartu su mūsų klausyto-
ju, darome tai labai kryptin-
gai. Bėgant laikui ateis ir vi-
siška pilnatvė.

dirbti iš savo muzikos?
Dabar nemažai grupių per 
mažai dėmesio skiria pačiai 
dainai. Daug dėmesio sti-
liukui, o štai pačiai dainai – 
ne. Sostinėje tai praeina, na, 
nes stiliukas geras, skamba 
madingai, visai „nelietuviš-

kai“, vaikinai gražūs. Tačiau 
kuo toliau nuo sostinės, tuo 
sunkiau. Ten jau reikia kaž-
ko daugiau nei madingi daly-
kėliai. Manau, kad tai ir ga-
li būti klaida: žiūrima labai 
siaurai, tik į didmiesčio gy-
ventoją.



Kai privatu 
tampa atvira 
– keršto 
pornografija

praėjusiais metais toronto tarptautiniame filmų festivalyje (tIff) kultinis slovėnų 
filosofas Slavojus zizekas, pristatydamas savo garsiojo filmo „pervert‘s guide to 
cinema“ tąsą „pervert‘s guide to idealogy“, prakalbo apie viešosios ir privačios er-
dvės santykį. Anot mąstytojo, tai, kad esame vis labiau stebimi ir, atrodo, praran-
dame vis daugiau privatumo, iš tikro kaip tik suteikia mums daugiau laisvės pojūčio. 
tereikia kokios nors formalios, visą procesą įgalinančios jėgos, tarkim, vaizdo ste-
bėjimo kameros. Nelabai aišku? Luktelkite ir visos miglos išsisklaidys.
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Aleksandras Rimdžius
aleksandras.rimdzius@gmail.com

Kinų sociologai atliko la-
bai įdomų tyrimą susijusiu 
klausimu. Tyrėjams apklau-
sus grupę jaunų 20–30 metų 
kinų, paaiškėjo, kad net 80 
proc. respondentų, pamatę 
gatvėje nelaimės ištiktą pa-
gyvenusį žmogų, pirmiau-
sia įsitikintų, kad yra stebi-
mi vaizdo kamerų, ir tik ta-
da ryžtųsi padėti. S. Zizekas 
pasakojo tokį elgesį paaiški-

nančią istoriją. Lipdama iš 
viešojo transporto susižeidė 
garbingo amžiaus moteris. 
Geranoriškai nusiteikęs pra-
eivis nutarė ją nuvežti į ligo-
ninę, o kadangi moteris bu-
vo labai neturtinga, – ir su-
šelpti pinigais. Vadovauda-
miesi „koks normalus žmo-
gus galėtų taip pasielgti“ lo-
gika, pareigūnai geradarį su-
ėmė. 

Eikime dar toliau. Šiuo 
metu pastebimas tikras sek-
so viešose vietose bumas. 
Prieš kelerius metus inter-
nete paplito vaizdo klipas, 
kuriame vaizduojama į mei-
lės žaidimus autobuse pasi-
nėrusi čekų porelė. Operato-
rius fiksavo ne tik aistros ap-
imtus meilužių kūnus, bet ir 
juos stebinčius, komentuo-
jančius, besipiktinančius ke-

„Jei kas dėl to nu-
sižudys – tuo ge-

riau. Užkalčiau iš 
to daug babkių“, 

– revenge porn 
komentuoja H. 

Moore’as.



leivius. Įdomu, kaip jie bū-
tų reagavę, jei jų elgesio ne-
būtų fiksavusios vaizdo ka-
meros?

Panašių dalykų interneti-
nėje erdvėje tiesiog apstu. 
Labai įdomiu reiškiniu būtų 
galima pavadinti praėjusių 
metų liepą pradėjusį veik-
ti „Embarrassing Nightclub 
Photos“ tinklalapį. Kaip sa-
ko pats pavadinimas, tinkla-
lapis skirtas dokumentuoti 
šiuolaikinio naktinio gyveni-
mo akimirkoms. Tik, užuot 
akcentavus blizgesio pilną 
nusaldintą naktinių klubų 
pusę, čia rodoma tai, kas šių 
klubų savininkams nelabai 
patiktų. Tai tikras tualetuo-
se „lūžusių“ ir apsivėmusių 
klubinėtojų metraštis, sekso 
viešose vietose kronika ir vi-
sokiausių failų bei keisteny-
bių kaleidoskopas. Visa tai 
vienija privataus gyvenimo 
perkėlimas į viešąją erdvę. 

Visgi šiame tinklalapy-
je tiesiog renkami anonimi-
niai „keistenybių kabineto“ 
kadrai iš klubinėtojų gyveni-
mo. Palyginti su dabar kaip 
grybai po lietaus dygstan-
čiais vadinamaisiais reven-
ge porn tinklalapiais, skir-
tais atkeršyti savo buvusie-
siems, tai – tik nekalti vaikų 
žaidimai. 

Galima sakyti, kad reven-
ge porn prasidėjo nuo visiš-
ko atsitiktinumo. Prieš ke-
lerius metus jaunas vaikinas 
Hunteris Moore‘as miego-
jo su vieno vietinės reikšmės 
muzikantėlio sužadėtine. 
Hunterio draugužiai pradė-
jo kamantinėti niekšelį, kad 
šis su jais pasidalytų mergi-
nos jam siuntinėjamomis sa-
vo pikantiškomis nuotrau-
komis. Kadangi tų drauge-
lių buvo ne vienas, nepado-
rius vaizdelius jis nusprendė 
publikuoti interneto pusla-
pyje. Labai greitai idėjos su-
žavėti bičiuliai pradėjo patys 
į tinklalapį kelti savo turi-
mas pornografinio tipo nuo-
traukas. Maždaug po savai-
tės nusprendęs pasidomėti 

savo puslapio lankytojų sta-
tistika, Hunteris nustėro – 
per šį laikotarpį paspoksoti į 
svetimas grožybes užsuko 14 
tūkstančių internautų. „Po 
perkūnais, – pasakė jis sau, 
– aš galiu užkalti gražaus pi-
nigo iš to.“ Taip šis apsukrus 
veikėjas ir padarė, kartais 
užsidirbdamas iki 30 tūks-
tančių baksų per mėnesį. 

Taip 2010 metų pabaigo-
je gimė garsusis „IsAnyo-
neUp“ (IAU) tinklalapis bei, 
kaip jį pavadino BBC, neken-

čiamiausio interneto žmo-
gaus – Hunterio Moore’o – 
legenda.

Socialinių profilių viešini-
mu šis veikėjas užsitraukė 
ir „Facebook“ įkūrėjo Mar-
ko Zuckerbergo nemalonę. 
H. Moore’as prarado galimy-
bę turėti profilį socialinia-
me tinkle, o kitiems naudo-
tojams buvo uždrausta da-
lytis jo tinklalapio nuoro-
domis. Tarp daugybės nuo 
Hunterio veiklos nukentėju-
sių žmonių yra punk grupių 
atlikėjų, Toronto ledo ritulio 
ekipos „Maple Leaps“ puolė-
jo, lėkščiasvydžio (angl. fris-
bee) čempiono ir net „Dream 
Waters“ kompanijos įkūrėjo 
asmeninės nuotraukos. „Jei 
kas dėl to nusižudys – tuo 
geriau. Užkalčiau iš to daug 
babkių“, – neslepia Hunte-
ris. „Viskas – dėl turinio“, – 
sako jis ir priduria, kad nie-
kas, reikalaudamas dary-
ti pornografines nuotraukas, 
ginklo šiems žmonėms prie 
smilkinio nelaikė prirėmęs. 
„Man tai – ne žmonės, o tie-
siog jų avatarai“, – reziu-
muoja H. Moore’as. 

Kalbėti apie sparčiai au-
gantį priešų skaičių turbūt 

daug nereikia: prieštaringai 
vertinama programišių gru-
puotė „Anonymous“ ban-
dė nulaužti tinklalapį „Pay-
pal“ – uždrausti visas Hun-
terio pinigines operacijas. Į 
jo namus kartu su tėvu kar-
tą įsibrovė viena išviešintų-
jų merginų. Gimdytojo ar-
gumentams nesugebėjus pa-
veikti Hunterio, moteris su-
varė savo skriaudėjui į petį 
šratinuką – svetimkūnį pa-
šalinti teko medikams. „Die-
vuli – tai bus geriausias vi-
sų laikų įrašas“, – pirmąją 
tuomet jam kilusią mintį at-
skleidė viską dolerio matu 
matuojantis vyrukas. Galbūt 
skambės paradoksaliai, bet 
nuo Temidės rūstybės jį gina 
– 1996 m. redakcijos Teleko-
munikacijų padorumo įsta-
tyme teigiama, kad tinklala-
pio savininkas nėra atsakin-
gas už naudotojų įkeliamą 
turinį. Panašia logika Lietu-
voje remiasi tokie priešta-
ringai vertinami tinklalapiai 
kaip „Marozai.lt“.

Nusistovėjus formatui, ša-
lia įskaudintų žmonių at-
siųstų savo buvusiųjų eroti-
nių nuotraukų H. Moore’as 
visada pridėdavo inkrimi-
nuojančioje nuotraukoje 

H. Moore‘as 
prarado ga-
limybę turė-

ti „Facebook“ 
profilį, o ki-

tiems naudoto-
jams buvo už-

drausta dalytis 
jo tinklalapio 
nuorodomis.

28



esančio žmogaus vardą ir pa-
vardę, socialinio nenaudė-
lio (dažniausiai „Facebook“) 
profilio nuotrauką, profesi-
ją, siuntėjo pridėtą charak-
teristiką, kurioje, priklauso-
mai nuo to, kokia eks lytis, 
figūruodavo tokie epitetai, 
kaip „niekšas“ ar „kalė“, ir 
gyvenamosios vietos pavadi-
nimą – šie duomenys įgalin-
davo „Google“ indeksavimą. 
Kitaip tariant, bet kas – po-
tencialus gyvenimo partne-
ris, būsimas darbdavys, tė-
vai – suvedęs į paieškos sis-
temą asmens pavardę, būtų 
nukreipiamas į H. Moore’o 
puslapį. Teisybės dėlei reikia 
pridurti, kad kai kuriuose 
IAU analoguose vietoj pro-
filio nuotraukos įdedamos 
nuorodos į „Facebook“  
profilį. 

Neabejotinai puikiai por-
nografinę leksiką įvaldžiu-
sio H. Moore’o po kiekvie-
no įrašo paliekami komen-
tarai, tokie kaip „kekšytės iš 
Pitspurgo Kalsey klitorius 
tikrai vertas jūsų dėmesio“, 
jau patys savaime kvepia rie-
biais civiliniais ieškiniais. 
Maža to, kiekvienas įrašas 
dar pagardinamas šmaikš-
čiais memais.

Žinoma, Hunteris visada pa-
tikrina, ar nelaimėliai yra pil-
namečiai. Siunčiančių nepil-
namečių nuotraukas duome-
nys kaipmat būdavo siunčia-
mi teisėsaugai. Tokio rūpestin-
gumo priežastis labai papras-
ta – už nepilnamečių porno-
grafijos gaminimą ir platinimą 
JAV skiriama iki penkerių me-
tų laisvės atėmimo bausmė. Ir 
kiekvienas toks epizodas – ats-
kiras kaltinimas. 

IAU pabaigos pradžia galima 
vadinti praėjusių metų pava-
sarį, kai, įtardami H. Moore’ą 
duomenų vagystėmis, jo na-
mų duris išspyrė FTB vyru-
kai. Po vienos TV pokalbių lai-
dos visokio plauko iškrypėliai 
pradėjo jam siuntinėti pedofi-
linio ir zoofilinio turinio por-
nografines nuotraukas. Bičas, 
kuris dar neseniai sakėsi nega-
lintis ramiai užmigti nesulau-
kęs grasinimų susidoroti, palū-
žo ir pardavė savo tinklalapį su 
patyčiomis virtualioje erdvėje 
kovojančio „Bullyville“ tinkla-
lapio įkūrėjui Jamesui McGi-
bney. Šis prieštaringai vertina-
mas veikėjas taip pat turi su-
kūręs nesąžiningus meilužius 
demaskuojantį portalą „Che-
aterVille“.   

Kurį laiką atrodė, kad H. 
Moore’as pasitraukė iš didžio-
sios scenos. Tačiau praėjusių 
metų pabaigoje jis iškilmin-
gai pranešė atidarąs savo nau-
jąjį puslapį „huntermoore.tv“. 
Nors šiuo metu puslapis pri-
ima tik pačių naudotojų įkel-
tas nuotraukas, vaikinas žada 
grįžti prie revenge porn šaknų. 
„Mano galutinis tikslas – įkur-
ti person to fuck pornografi-
nį tinklalapį. Tai – visai kas ki-
ta, nei įprastas nepasiekiamas 
žvaigždes demonstruojantis 
porno. Mąstau apie savo socia-
linį tinklą, kuriame kiekvienas 
galės nesunkiai susirasti, su 
kuo pasidulkinti.“ Jis taip pat 
neatsargiai prasitarė apie gali-
mybę per „Google Maps“ sekti 
jo puslapio herojus. Tiesa, vė-
liau šiuos neatsargiai mestus 
žodžius pateisino pagiriomis 
ir sušniokštais kokaino greit-
keliais. 
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eglė Kirliauskaitė
egle@laikas.lt

„Ar nieko tokio, jei kavą išmaišysiu pieštuku?“, – prieš mums sėdant 
pašnekesio studijoje „De profundis“ paklausė menininkas, tapytojas, 
ir tiesiog ekscentriška asmenybė Mindaugas jankauskas, daugeliui 
geriau žinomas fėjos ar Kablo pravarde. Madingose Vilniaus, Kauno 
ir netgi Londono erdvėse surengęs ne vieną tapybos darbų parodą, 
visgi kol kas jis labiau garsėja savo pomėgiu šokiruoti: nenustebkite, 
jei jį, tobulai pasidažiusį ir apsivilkusį chalatu, išvysite apsiperkantį 
Vokiečių gatvės „IKI“ arba kaukšintį senamiesčio grindiniu su 
jau firminiu ženklu tapusiais aukštakulniais. Ir visgi susitikimo 
dieną Mindaugo pasirinktas įprasto jauno verslininko įvaizdis ir 
patikinimas, jog noras „išsišokti“ – jau praeityje, mane trumpam 
nuramino – interviu pavyks. Kaip paaiškėjo vėliau – ta iliuzinė 
ramybė jau tuomet skaičiavo paskutines savo gyvavimo minutes...

Jei kas ir abejoja Mindaugo talentais, galiu patvirtinti, kad bent 
jau vieną unikalų gebėjimą jis tikrai turi – vaikinas tuo pačiu metu 
gali kalbėti penkiomis temomis, o, sakykime, atsakydamas į klausi-
mą, ar laiko save menininku, sugeba papasakoti apie kelionę į Lon-
doną, Egidijų Dragūną, savo šeimą, tarpukario Lietuvą bei „Akro-
polio“ kartą. Ir, žinoma, nė žodžio apie meną ar menininkus. 

Tai kodėl Fėja ir „Meilė už pi-
nigus“? Tiesa tokia, kad mei-
lė dažnai nebūna nei logiška, 
nei paisanti aplinkinių nuomo-
nės – kaip ir mūsų pašnekovas. 
O pinigai... Jų gerbiamos ir my-

linčios šeimos dėka Mindau-
gui niekada netrūko, todėl, kaip 
pats sako, jis visas gali atsiduo-
ti meilei menui, galvodamas 
„kaip įgyvendinti“, o ne „kaip iš-
gyventi“. 
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Įžymūs geltoni žmonės su 
komiksų minčių burbuliu-
kais ir galybė autoportretų 
– tokių Mindaugo paveiks-
lų autorystę sunku būtų pri-
skirti kuriam nors kitam 
Lietuvos menininkui. Taip, 
jis turi savo braižą, o dailės 
ekspertų patarimai vengti 
geltonos spalvos jam nė mo-
tais. Tiesą sakant, vaikiną tai 
netgi skatina elgtis priešin-
gai ir savo paveikslų herojus 

dar stipriau sargdinti sun-
kia hepatito (liaudyje – gel-
tos) forma. 

„Negatyvi kritika mane 
veikia darbingai, „neužpari-
nančiai“. Jei kas nors susi-
nervina dėl mano darbų, ne-
pykstu, žinau, kad tai nėra 
iš blogo valios – tiesiog Lie-
tuva taip linkusi“, – šypso-
si daugybę kursų ir kurse-
lių lankęs, drabužių kūrimą, 

plaukų kirpimą, fotografiją 
ir dar daugelį kitų dalykų iš-
bandęs pašnekovas, šiuo me-
tu susikoncentravęs į tapy-
bą, kuriai ir skiria visą savo 
energiją. O jos, panašu, tu-
ri per akis – per dieną vaiki-
nas nupiešia bent vieną savo 
autoportretą, dažnai – ir dar 
ką nors. Mūsų pokalbio die-
ną Mindaugas ketino baig-
ti natiurmortą su „Absent“ 
gėrimo buteliais, kuris grei-

tu metu puoš vieno sostinės 
naktinio klubo sienas. 

„Kaip ir kodėl pradėjau ta-
pyti? Priešistorė tokia, kad 
tėtis 1987-aisiais, kai bu-
vau pradėtas, tapė... Žiūrė-
jau kadaise filmą „Kelias į 
dangų“, kur mano labai ger-
biamas menininkas Egidi-
jus Dragūnas pasakoja, kad 
viskas prasidėjo, kai mama 
jam nupirko magnetofoną. 

Apie neapykantą, geltonus žmones ir Egidijų Dragūną
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Taip pat ir man: viskas iš ti-
krųjų ir prasidėjo, kai ma-
ma nupirko teptuką“, – sąsa-
jas tarp savo ir savo „dievu-
ko“ gyvenimų bando atrasti 
Mindaugas. Beje, „selo“ por-
tretas puikuojasi ir gausioje 
tapytojo darbų kolekcijoje – 
kiek vykęs, ne mums spręs-
ti, o, pasak paveikslo auto-
riaus, net ir pats Egidijus jį 
„Facebook’e“ „palaikino“. 
Kol kas visuotinio pripažini-
mo dar tik belaukiantis me-

nininkas juokauja, kad kar-
tais net kyla pagunda insce-
nizuoti savo mirtį – vien dėl 
to, kad žmonės labiau linkę 
vertinti ne tai, ką turi, o tai, 
ko neteko.

„Atrodo, tik mirk ir tada 
jau tave pagerbs. Jau įsivaiz-
duoju, kaip sakytų: „O, ge-
ras žmogus buvo, klystke-
liais ėjo, bet gabus koks...“ 
Apskritai žmonės linkę į vis-
ką per daug sudėtingai, per 

daug kritiškai žiūrėti. Šio-
je šalyje visuomet reikia gal-
voti, ką pasakyti, kad nesu-
nervintum. Buvau mėne-
sį Londone ir iš šalies žiūrė-
jau, ką galima veikti nusiė-
mus tokias vadinamas „par-
kes“, kurios būdingos mū-
sų visuomenei. Manau, kad 
Lietuvoje labai šauniai gy-
venančių žmonių yra ko-
kie 20 procentų: nuo Egidi-
jaus Dragūno iki nebūtinai 
taip pasisekusių asmenybių. 

Jie kažkaip moka atvirkščiai 
reaguoti į visuotinį nihiliz-
mą“, – apie Lietuvos  ir lie-
tuvių bruožus prabyla meni-
ninkas. Pokalbio metu paaiš-
kėjo, kad būtent visuomenės 
nepasitenkinimas, ryškesnių 
žmonių „juodinimas“ – vie-
na mėgstamiausių Mindau-
go temų, kuria jis gali tarš-
kėti nesustodamas (be abe-
jo, su tam tikrais minties nu-
krypimais ir periodišku pa-
sitikslinimu: „Pala, o koks 
buvo klausimas?“).

Visgi dėl ekscentriško elge-
sio ir vyriškajai lyčiai nebū-
dingos aprangos dažnai ap-
linkinių neigiamos reakci-
jos sulaukiantis vaikinas su-
geba iš to išspausti ir naudos 
– būtent kitų pyktis tapo be-
ne pagrindiniu varomuoju jo 
kūrybos varikliu. Gal todėl 
viena smagiausių Mindaugo 
laisvalaikio pramogų – skai-
tyti internautų komentarus 
apie jam patinkančius žmo-
nes: „Iš kur tiek neapykan-
tos, kaip jie neturi ką veikti. 
Pyksta, kažką narplioja. At-
rodo, „varo“ ant niekuo ne-
išsišokančių žmonių – tu tik 
vertink ir džiaukis, bet ne, 
ir jie nepatinka. Kita ver-
tus, tie 80–90 procentų susi-
nervinusios liaudies man ir-
gi yra labai reikalingi – iš jų 
daug prisijuokiu, pasisemiu 
įkvėpimo. Su drauge kar-

Patinka, kai kokie 
„marozai“ įvertina mano 

paveikslą: „O, geras, 
žalias!“

tą įsijungėme „Nuo... iki...“. 
Gaminu valgyti ir viena au-
simi girdžiu, kad su Antanu 
(Nedzinsku – aut. past.) taip 
grubiai šneka. Pjaustau tas 
morkas, atsisuku į televizo-
rių ir sakau: „Ką tu čia dabar 
klausinėji? Žmogus aukso 
medaliu mokyklą baigė, Sei-
mo narys buvo, o čia, sakai, 
keistuolis kažkoks?“ Manau, 
kad visuomenę reikia paska-
tinti lengviau į viską pasižiū-
rėti. Nereikia pykti ant visų.“

Six mornings



Sakoma, kad nuo meilės iki 
neapykantos – vienas žings-
nis. Šįkart žingsniuojame at-
buline tvarka ir po šiokių to-
kių paklydimų pagaliau grįž-
tame prie numerio temos 
„Meilė už pinigus“. 

„Ar galėtum išgyventi iš sa-
vo kūrybos, kitaip tariant 
– meilės menui, kurią par-
duodi įsigeidusiems tavo pa-
veikslų?“, – klausiu jaukioje 
nuosavos studijos „De Pro-
fundis“ betvarkėje įsitaisiu-
sio pašnekovo, kuri, Min-
daugo teigimu, atspindi ir 
kiek chaotišką jo asmenybę. 

Turbūt jau iš įpročio ar ne-
įsiklausymo (kuris, spėčiau, 
taip pat tapęs įpročiu) pasi-
turinčių tėvų atžala, užuot 
įvertinusi pajamas iš par-
duotų darbų, skuba teisin-
tis dėl gimdytojų finansi-
nės paramos: „Jei šeima bū-
tų kitokia, turbūt ir aš bū-
čiau buvęs kitoks. Mano aki-

mis, tai – geras užsikonser-
vavimas. Žmonės iš pana-
šių šeimų dar ne tokių aki-
brokštų padaro. Šioje situa-
cijoje man nesinori tingėti. 
Tai kas, kad aš tai darau kaž-
kaip savotiškai. Džiaugiuo-
si, kad nepatyriau tokios kri-
zės, to gyvenimo „persival-
gymo“, kai jau niekas neįdo-
mu, niekas nebežavi. Kuo to-
liau, tuo labiau man viskas 
taip kvankiškai įdomu. Neiš-
sigandau realybės ir esu dė-
kingas savo giminei, visai tai 
situacijai, kad yra taip, kaip 
yra dabar.“

Mindaugas pripažįsta, kad 
niekada neatitiko visuome-
nėje vis dar gajaus galo su ga-
lu nesuduriančio ir giliose 
dvasinėse kančiose pasken-
dusio menininko stereoti-
po: „Visuomet turėjau Marko 
Tweno diskursą, niekada ne-
siskundžiau: „Oi, kaip aš čia 
sunkiai ėjau, Violeta. Oi, kaip 
man buvo sunku...“ Nu, man 

taip nebuvo, bet tokie žmo-
nės dažnai yra puolami. Man 
patinka tokios lengvos asme-
nybės, sakykime, kokia Agnė 
Jagelavičiūtė. Nu ir kas, kad 
iš realybės šou, nu ir gerai.“

Nusikalstamumu garsėjan-
čiame Kauno Šančių mikro-
rajone augęs menininkas ne 
kartą užsiminė, kad, pavar-
gęs nuo bohemiško pasau-
lio snobizmo, kalbų apie ma-
dingus dalykus, su malonu-
mu renkasi „paprastų mir-
tingųjų“ kompaniją: „Sutin-
ku tokių, kurie, sakykime, 
kokia nors apdaila, staty-
bomis verčiasi, ir būna taip 
įdomu pakalbėti! Patinka, 
kai kokie „marozai“ įvertina 
mano paveikslą: „O, geras, 
žalias!“ Pamenu, dar Kaune 
jie daužydavo langus ir klau-
sydavo „Modern Talking“ – 
tas toks smurtas ir lengvos 
melodijos... Šančių šešėlis 
niekada neišnyks, ir man tai 
labai patinka.“

Apie Šančius, „marozus“ ir parduodamą meilę

Be „maroziško“ rajono pa-
tirties, Mindaugui dar labai 
patinka senelių karta, tarpu-
kario Kauno istorija, Galina 
Dauguvietytė, taip pat turėti 
daug gražių daiktų, tris mo-
čiutes (senelis vedė dukart), 
ir, be abejo, visas galimybes 
įgyvendinti savo idėjas, ne-
spaudžiant nei laikui, nei pi-
nigų stygiui – argi ne pasa-
kiškas tas Fėjos gyvenimas?

Lietuvoje 
šauniai 

gyvenančių 
žmonių yra kokie 

20 procentų: 
nuo Egidijaus 
Dragūno iki 

nebūtinai taip 
pasisekusių 
asmenybių.

John Galliano Marie Antoinette
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„Džiaugiuosi dabartine sa-
vo situacija,  išgyvenu la-
bai kūrybingą laikotarpį. Jei 
trūktų pinigų, reikėtų galvo-
ti ne kaip įgyvendinti, o kaip 
išgyventi. Su paveikslais 
sunkiai išsiskiriu, vis bandau 
ištempti, atitolinti pardavi-
mo laiką, stengiuosi suras-
ti teisingą diskursą, tam ti-
kra prasme – neįvesti purvi-
numo į savo kūrybos viene-
tą. Girdėjau, kaip vieną ma-
no darbą netgi „prostitute“ 
pavadino, nes jį kabantį ma-
tė keletoje ekspozicijos vie-
tų. O aš manau, kad keliau-
dami tai ten, tai šen paveiks-
lai įgauna tam tikros ener-
getikos, sukuriama istori-
ja. Jei pagaliau, po ilgų ati-
dėliojimų, pasiryžtu parduo-
ti, tuos pinigus labai greitai 
išleidžiu naujoms drobėms 
ar dovanoms“, – savo anti-
pardavimo filosofiją aiškina 
Mindaugas, kuris tiesiog ne-
gali pakęsti, kai potencialūs 
pirkėjai elgiasi taip, lyg ke-

tintų nusipirkti pakelį pie-
no ar nereikšmingą buities 
prietaisą.

„Būna, ateina žmogus į 
studiją ir primena mano 
paties elgesį kokioje nors 
„Ogminoje“: reikia siurblio 
– viskas aišku, juk lentelė-
je yra aprašymas su nuro-
dytu gamintoju, sužymėtais 
privalumais. Dažnai žmo-
nėms patinka tik vizualiniai 
dalykai: „O, čia ta ir ta akto-
rė, imu!“ Visgi aš noriu pa-
pasakoti, ką man tai reiškia, 
apie ką mąsčiau jį tapyda-
mas. Kūryba, šeima, ramybė 
– tarp jų ir meilės dėčiau ly-
gybės ženklą, tai – neįkaino-
jami dalykai“, – reziumuo-
ja Mindaugas, tapęs pirmuo-
ju pašnekovu, kuris aiškiai ir 
iš karto neatsakė nė į vieną 
klausimą. Ir, žinot, jam šis 
komplimentas patiko: „Ge-
ras interviu. Pakalbėjau kaip 
Garšva iš „Baltosios drobu-
lės“. Tik visko nerašyk.“

Egidijus Dragūnas

Autoportretas



Lina Sabaitytė
lina@laikas.lt

Tinklaraštis – tai puikus virtualus portfolio, kurį gali su-
sirasti Jūsų būsimas darbdavys; tai geras reklamos sten-
das verslo įmonėms, kurioms tikrai praverčia skaitytojų 
nestokojančio blog’o autoriaus gebėjimas rašyti; tai terpė 
pateikti savo kūrinius viešai auditorijai; tai vieta gabiems 
rašytojams parodyti, ką jie sugeba, ir pan. Be visų čia iš-
vardytų tinklaraščio paskirčių ir privalumų, galima atras-
ti dar daugybę kitų, kur dera pomėgis ir pinigai.

Šiandien virtualiojoje erdvėje, o tiksliau, 
blogosferoje, galima rasti labai daug 
susiformavusių asmenybių, kuriančių 
virtualias tapatybes, kurios kartais 
pasiteisina ne tik kaip pomėgis, bet ir kaip 
pragyvenimo šaltinis arba profesinės 
veiklos pagrindų formavimas. pomėgis 
rašyti ar rašyti tinklaraščius apie 
mėgstamus dalykus bei veiklą (maisto 
gaminimą, siuvimą, rankdarbius, domėjimąsi 
mada, fotografija ir kt.) gali tapti puikiu 
atsparos tašku keliaujant profesijos 
pasirinkimo keliu ar ieškant papildomų 
pajamų šaltinių, savotiška investicija. 
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Lietuvoje tinklaraščiai se-
niai jau nėra naujiena, bet 
vis dar nedrąsiai kalbama 
apie tai, kaip galima užsi-
dirbti iš savo pomėgio rašy-
ti vienokį ar kitokį tinkla-
raštį. Į klausimą, kaip gali-
ma užsidirbti iš blog‘o ra-
šymo, mums sutiko atsaky-
ti Marius Kuitniauskas – 
interneto tekstų rašytojas ir 
interneto rinkodaros kon-
sultantas, tinklaraštininkas 
nuo 2007 metų, turintis ne 
vieną, o net keliolika tinkla-
raščių.

Kokio tipo tinklaraščių 
autoriai gali užsidirbti pi-
nigų? Kokiu būdu tai daž-
niausiai vyksta?
Tinklaraščių autoriai, ku-
rie turi gerai prižiūrimą tin-
klaraštį ir nuolatinių jo lan-
kytojų, tikrai gali tikėtis už-
dirbti pinigų. Nišiniai blog‘ai 
šansų turi daugiau, nes ma-
žesnėmis pastangomis pri-
traukiama tikslinė auditori-
ja skaitytojų, kurie gali bū-
ti įdomūs reklamos užsako-
vams. Blog‘o kūrėjai uždirbti 
gali keliais būdais. Pats pa-
prasčiausias – vaizdinė re-
klama. Tai visiems gerai ži-
nomas reklaminis skydelis, 
kuris rodomas tam tikrą lai-
ką arba kartų skaičių. Viena 
sąlyga – tinklaraštis turi tu-
rėti gana didelius lankytojų 

srautus. Kitas būdas – par-
tnerystės programos. Lie-
tuvoje jų vos keletas, tačiau 
tai gali būti ir privalumas, 
nes gana aišku, kas pasiruo-
šęs mokėti už produktų ar 
paslaugų pardavimą. Vienas 
trūkumas – partnerystės  
programų iniciatoriai dėl 
mokesčių apskaitos yra lin-
kę dirbti su juridiniais as-
menimis, nes taip papras-
čiau tvarkyti apskaitą. Tre-
čias būdas – mokami tam ti-
krų produktų ir paslaugų ap-
rašymai. Pavyzdžiui, prista-

tomas naujas telefonas, tad 
gamintojo atstovai yra lin-
kę samdyti kai kuriuos blo-
gerius, kad šie parašytų nau-
jojo telefono apžvalgas. Šio 
būdo trūkumas – ne visi pro-
duktai randa tinkamus niši-
nius tinklaraščius su dide-
liais lankytojų srautais. Ke-
tvirtas būdas – SEO straips-
niai. Tai nedideli vidutinės 
kokybės straipsneliai, rekla-
muojantys ne konkretų pre-
kės ženklą, o pačią verslo ša-
ką. Šiuo metu ši rinka kles-
ti, nes SEO paslaugos Lie-
tuvoje tik pradeda skin-
tis savo kelią. Penktas bū-
das – netiesioginis. Tai reiš-
kia, kad tinklaraštis tarnauja 
tik kaip rašytojo prisistaty-
mas, jo sugebėjimų atsklei-
dimas. Tokius tinklaraščius 
dažniausiai turi laisvai sam-
domi žurnalistai, savo atly-
ginimą „pasiimantys“ iš lei-
dinių ar verslo struktūrų, 
kurių atstovai, suradę tin-
klaraštį, nusamdo žurnalistą 
tam tikroms publikacijoms 
ir kitokio pobūdžio tekstams 
ruošti. Taip žurnalistai gau-
na realią galimybę užsidirb-

M. Kuitiausko nuomo-
ne, sėkmingai dirbančio 
tinklaraštininko formu-
lė: „Techninis palaikymas, 
skaitytojų paieška, rašy-
mas, kūrybiškumas ir cha-
rizma – neapleidžiant nė 
vieno iš jų.“
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ti iš papildomos veiklos, net 
jei turi nuolatinį darbą. Ku-
rį uždarbio būdą pasirink-
ti – kiekvieno blogerio asme-
ninis pasirinkimas ir verslo 
strategija.

Kokie blogeriai turi po-
tencialą ir ką jie turėtų 
daryti, kad užsidirbtų pi-
nigų iš blog’o rašymo?
Blogeris dažnai yra įsivaiz-
duojamas kaip savotiškas 
nepriklausomas rašytojas, 
kuris dirba su... oru. Iš ti-
krųjų rašymas yra tik vie-
na iš trijų blogerio veiklų. 
Pirmiausia – svarbu blog‘o 
techninis palaikymas. Daž-
niausiai blogeriai patys pri-
žiūri savo tinklaraščius, rū-
pinasi, kad jie būtų randa-
mi paieškoje, turėtų atga-
linių nuorodų. Antroji blo-
gerio darbo dalis – susiras-
ti skaitytojų būrį. Taip pra-
sideda darbas socialiniuose 

tinkluose reklamuojant kie-
kvieną naują įrašą ar straips-
nį. Ir tik trečioji dalis yra ra-
šymas. Apleidus bent vie-
ną iš trijų dalių, tinklaraš-
tis pasmerktas žlugti – jei jis 
bus techniškai netvarkingas 
ir negražus, skaitytojai ten 
neis. Jei nebus turinio, skai-
tytojai taip pat neis. Jei neis 
skaitytojai, bus labai ma-
žas lankomumas, vadinasi, 
uždarbio galimybės mažė-
ja, o taip mažėja ir motyvaci-
ja blog’ą rašyti. Kai blogeris 
sėkmingai susitvarko su vi-
somis trimis užduotimis, jo 
neabejotinai laukia sėkmė. 
Tiesa, reikalinga dar ir vie-
na kibirkštėlė, kuri viską ga-
li išjudinti – kūrybiškumas 
ir charizma. Be jų nedidėja 
nuolatinių skaitytojų būrys.

Dabar yra įvairiausių 
blog’ų, kurie nėra susiję 
su polinkiu į grafomaniją. 

Kaip gali užsidirbti tokių 
nišinių blog’ų autoriai, 
kurie kuria savotiškus sa-
vo „portfolio“?
Visų nišų blog’ų kūrėjai ga-
li uždirbti. Net apie mais-
to gaminimą ar madą. Tie-
siog reikia turėti aiškią stra-
tegiją, ką rašyti ir kaip vėliau 
tą rašymą parduoti. Galimas 
ir atsitiktinis uždarbis, ta-
čiau jis nėra toks saldus kaip 
tas, dėl kurio buvo specialiai 
stengtasi, investuotas laikas 
ir energija.

Gal galėtumėte paminė-
ti kelis pavyzdžius blog‘ų, 
kurie turi potencialą ar 
jau duoda šiokį tokį pelną?
CommonSense.lt, Dansu.
lt, laukineszasys.lt, eitne.
lt, FWD.lt yra keletas labai 
skirtingų blog’ų pavyzdžių, 
kad galima uždirbti. Visus 
šiuos blog’us vienija aktu-
alus ir įdomus turinys. Tai 

reiškia, kad pateikdami nau-
dingą informaciją blog’ų kū-
rėjai gali tikėtis uždarbio iš 
pavienių užsakymų. Taip pat 
labai svarbu, kad tinklaraštis 
būtų randamas paieškose.

Gal žinote ir galite pa-
minėti, kokias pagrindi-
nes rinkodaros priemones 
naudoja tinklaraščių au-
toriai, norėdami išpopu-
liarinti savo blog‘us?
Socialiniai tinklai yra viena 
iš pagrindinių skaitytojų bū-
rimo strategijų. Taip pat kai 
kurie straipsniai yra pasiū-
lomi į didžiuosius žiniasklai-
dos portalus – Delfi.lt, Bal-
sas.lt, 15Min.lt, Zebra.lt ir ki-
tus. Čia jokie pinigai nenau-
dojami – portalai nieko ne-
moka už turinį, blogeriai 
juose populiarina savo var-
dą ir logotipą, kuris papras-
tai pridedamas po straipsniu 
su šaltinio nuoroda.

Ar yra kokia nors riba 
tarp rašymo malonumo 
(pomėgio) ir varginančio 
darbo ar persistengimo 
rašant blog’ą?
Riba yra labai aiški – rašant 
savo malonumui neegzis-
tuoja tam tikri apribojimai, 
kurie yra akivaizdūs gau-
nant už tai atlygį. Priklauso-
mai nuo to, kokių temų ima-
masi, darbas gali būti vargi-
nantis ir gana paprastas.

Gal galite trumpai papa-
sakoti savo, kaip blogerio, 
istoriją? Kas Jums iš pra-
džių buvo blog‘o rašymas 
ir kaip pradėjote iš to už-
dirbti?
Pradėjau rašyti blog’us 2007 
metais. Ėmiau rašyti juos 
kelis. Jau tada žinojau, kad 
blog’ų paskirtis yra atskirti 
tam tikros tematikos infor-
maciją, kuri vėliau neš paja-
mas. Pasiekus tam tikrą ly-

Praktinis sėkmingai plėtojamo nišinio tinklaraščio  pavyzdys – „Spintos guru“
Internete žinia „iš lūpų į 
lūpas“ sklinda labai grei-
tai, todėl nenuostabu, kad 
kokybiškai suformuota in-
ternetinė tapatybė daž-
niausiai nelieka nepastebė-
ta – virtualus tinklas susie-
ja visus su visais, tad grįž-
tamasis ryšys gana natūra-
lus. Tinklaraštis gali padėti 
jaunam žmogui surasti sa-
vo nišą, lengviau pasirink-
ti būsimą profesiją, o kur 
dar neatrasti talentai, ku-
rie išryškėja blog’o rašymo 
procese. 

 
„Spintos guru“ autorė Dei-
mantė pritaria nuomonei, 
kad tinklaraštis gali būti pui-
ki erdvė formuoti savo ta-
patybę ir būsimos profesi-
jos pagrindus, be to, tai puiki 
praktika: „Spintos guru“ gi-
mė ganėtinai netikėtai – bu-
vau keturiolikos metų, per 
mokyklines žiemos atosto-
gas kankino nuobodulys, tad 
vartydama mėgstamus ma-
dos tinklaraščius susimąs-

čiau, ar panaši idėja pritap-
tų ir Lietuvoje. Žinoma, pir-
mieji rašiniai dabar atrodo 
juokingai, taip pat dėl itin 
jauno amžiaus pasirinkau 
likti anonime. Šiandien mo-
kausi Vilniaus universitete, 
Žurnalistikos institute, esu 
pirmakursė. Manau, išlavin-
tas rašymo stilius, tam tikrų 
struktūrų išmanymas ne-
mažai praverčia mokantis, 
o rašydama straipsnius įvai-
riems leidiniams bei porta-
lams nesijaučiu kaip visiška 
naujokė.“

Tinklaraščio rašymas pra-
plečia profesinių galimy-
bių lauką, taip pat išryškė-
ja tikrieji pomėgiai, užsis-
pyrimas, atkaklumas. Tin-
klaraščio „Spintos guru“ au-
torė neslėpė, kad blog‘o ra-
šymas jos gyvenimą apver-
tė aukštyn kojomis: „Nors 
turėjau užtektinai gabumų 
ir noro krimsti su inžineri-
ja susijusius mokslus, meilė 
madai bei rašymui paskati-
no rinktis žurnalistiką. Taip 
pat pradėjusi rašyti tinkla-

raštį gavau ne vieną galimy-
bę dirbti su itin mėgstamo-
mis kompanijomis, lanky-
tis įdomiuose renginiuose ir 
net šiek tiek pakeliauti, su-
kurti tam tikrą lietuvių ma-
dos gerbėjų, kurie žino ne 
tik „Dolce & Gabbana“, bet ir 
„Proenza Schouler“ ar „Al-
tuzarra“, bazę. Nors tinkla-
raštyje vien tekstai ir mini-
maliai asmeniškumų, kelis 
kartus skaitytojai yra mane 
atpažinę ir padėkoję už vei-
klą. Tai buvo nedidelis šokas, 
tačiau šypsojausi visą die-
ną. Džiaugiuosi, kad „Spin-
tos guru“ grupelei žmonių 
yra ta vieta, kur jie gali gim-
tąja kalba rasti tai, kas šian-
dien mados industrijoje yra 
svarbiausia.“

Daugelio žmonių svajonė 
– turėti tokią profesiją, kuri 
būtų maloni ir mylima. Tin-
klaraščių autoriai dažniau-
siai turi tam puikių galimy-
bių, be to, kai žmogus dirba 
mėgstamą darbą, jis visada 
tai darys kokybiškiau ir ge-
riau, nei pasirinkęs nemie-

Neslėpsiu, kad būtent 
„Spintos guru“ man 
padėjo susirasti ne  
vieną darbą.
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ti iš papildomos veiklos, net 
jei turi nuolatinį darbą. Ku-
rį uždarbio būdą pasirink-
ti – kiekvieno blogerio asme-
ninis pasirinkimas ir verslo 
strategija.

Kokie blogeriai turi po-
tencialą ir ką jie turėtų 
daryti, kad užsidirbtų pi-
nigų iš blog’o rašymo?
Blogeris dažnai yra įsivaiz-
duojamas kaip savotiškas 
nepriklausomas rašytojas, 
kuris dirba su... oru. Iš ti-
krųjų rašymas yra tik vie-
na iš trijų blogerio veiklų. 
Pirmiausia – svarbu blog‘o 
techninis palaikymas. Daž-
niausiai blogeriai patys pri-
žiūri savo tinklaraščius, rū-
pinasi, kad jie būtų randa-
mi paieškoje, turėtų atga-
linių nuorodų. Antroji blo-
gerio darbo dalis – susiras-
ti skaitytojų būrį. Taip pra-
sideda darbas socialiniuose 

tinkluose reklamuojant kie-
kvieną naują įrašą ar straips-
nį. Ir tik trečioji dalis yra ra-
šymas. Apleidus bent vie-
ną iš trijų dalių, tinklaraš-
tis pasmerktas žlugti – jei jis 
bus techniškai netvarkingas 
ir negražus, skaitytojai ten 
neis. Jei nebus turinio, skai-
tytojai taip pat neis. Jei neis 
skaitytojai, bus labai ma-
žas lankomumas, vadinasi, 
uždarbio galimybės mažė-
ja, o taip mažėja ir motyvaci-
ja blog’ą rašyti. Kai blogeris 
sėkmingai susitvarko su vi-
somis trimis užduotimis, jo 
neabejotinai laukia sėkmė. 
Tiesa, reikalinga dar ir vie-
na kibirkštėlė, kuri viską ga-
li išjudinti – kūrybiškumas 
ir charizma. Be jų nedidėja 
nuolatinių skaitytojų būrys.

Dabar yra įvairiausių 
blog’ų, kurie nėra susiję 
su polinkiu į grafomaniją. 

Kaip gali užsidirbti tokių 
nišinių blog’ų autoriai, 
kurie kuria savotiškus sa-
vo „portfolio“?
Visų nišų blog’ų kūrėjai ga-
li uždirbti. Net apie mais-
to gaminimą ar madą. Tie-
siog reikia turėti aiškią stra-
tegiją, ką rašyti ir kaip vėliau 
tą rašymą parduoti. Galimas 
ir atsitiktinis uždarbis, ta-
čiau jis nėra toks saldus kaip 
tas, dėl kurio buvo specialiai 
stengtasi, investuotas laikas 
ir energija.

Gal galėtumėte paminė-
ti kelis pavyzdžius blog‘ų, 
kurie turi potencialą ar 
jau duoda šiokį tokį pelną?
CommonSense.lt, Dansu.
lt, laukineszasys.lt, eitne.
lt, FWD.lt yra keletas labai 
skirtingų blog’ų pavyzdžių, 
kad galima uždirbti. Visus 
šiuos blog’us vienija aktu-
alus ir įdomus turinys. Tai 

reiškia, kad pateikdami nau-
dingą informaciją blog’ų kū-
rėjai gali tikėtis uždarbio iš 
pavienių užsakymų. Taip pat 
labai svarbu, kad tinklaraštis 
būtų randamas paieškose.

Gal žinote ir galite pa-
minėti, kokias pagrindi-
nes rinkodaros priemones 
naudoja tinklaraščių au-
toriai, norėdami išpopu-
liarinti savo blog‘us?
Socialiniai tinklai yra viena 
iš pagrindinių skaitytojų bū-
rimo strategijų. Taip pat kai 
kurie straipsniai yra pasiū-
lomi į didžiuosius žiniasklai-
dos portalus – Delfi.lt, Bal-
sas.lt, 15Min.lt, Zebra.lt ir ki-
tus. Čia jokie pinigai nenau-
dojami – portalai nieko ne-
moka už turinį, blogeriai 
juose populiarina savo var-
dą ir logotipą, kuris papras-
tai pridedamas po straipsniu 
su šaltinio nuoroda.

Ar yra kokia nors riba 
tarp rašymo malonumo 
(pomėgio) ir varginančio 
darbo ar persistengimo 
rašant blog’ą?
Riba yra labai aiški – rašant 
savo malonumui neegzis-
tuoja tam tikri apribojimai, 
kurie yra akivaizdūs gau-
nant už tai atlygį. Priklauso-
mai nuo to, kokių temų ima-
masi, darbas gali būti vargi-
nantis ir gana paprastas.

Gal galite trumpai papa-
sakoti savo, kaip blogerio, 
istoriją? Kas Jums iš pra-
džių buvo blog‘o rašymas 
ir kaip pradėjote iš to už-
dirbti?
Pradėjau rašyti blog’us 2007 
metais. Ėmiau rašyti juos 
kelis. Jau tada žinojau, kad 
blog’ų paskirtis yra atskirti 
tam tikros tematikos infor-
maciją, kuri vėliau neš paja-
mas. Pasiekus tam tikrą ly-

gį, tereikėjo paskelbti vie-
šai, kad rašau užsakomuo-
sius reklaminius straips-
nius, ir iš karto pradėjo atsi-
rasti užsakymų. Iš pradžių 
jų buvo labai nedaug, bet lai-
kui bėgant daugėjo. Dabar 
valdau gana nemažą tinkla-
raščių tinklą, kuriame pu-
blikuoju straipsnius su teks-
tine reklama. Tai yra vie-
nas iš mano pajamų šalti-
nių. Kitas šaltinis (uždarbio 
iš blog’o būdas Nr. 5) – teks-
tų rašymas ne žiniasklaidai, 
o įmonėms, turinčioms sa-
vo puslapius. Kai kurie ma-
no blog’ai pasitarnavo tam, 
kad užsakovai mane surastų 
ir su manimi susisiektų. Da-
bar tai jau tapo rimtu vers-
lu, nes įkūriau UAB „Rašy-
tojas“, kurios viena pagrin-
dinių paslaugų yra tekstų ir 
straipsnių rašymas. Kelias 
iki visaverčio verslo užtruko 
pusantrų metų.

Praktinis sėkmingai plėtojamo nišinio tinklaraščio  pavyzdys – „Spintos guru“
lą veiklą. Deimantė įsitiki-
nusi, kad tinklaraštis atve-
ria daug galimybių savo tiks-
lų siekiančiam žmogui: „Ma-
nau, kad daugelis net nesu-
vokia, kiek durų atidaro tin-
klaraščio rašymas – gali sa-
vo idėjomis pasidalyti su at-
sitiktiniais internautais, su-
laukti jų atsako. Kartais tai 
ne tik paprasti mados ger-
bėjai, bet ir žmonės, galin-
tys padėti įgyvendinti tam 
tikras idėjas, pasiūlyti ben-
dradarbiauti. Jau greitai švę-
siu dvidešimtąjį gimtadienį, 
tačiau gerokai svarbesnė su-
kaktis man buvo gruodį, kai 
„Spintos guru“ suėjo penke-
ri metai. Labai tikiuosi, kad, 
baigusi žurnalistikos studi-
jas bei sukaupusi daugiau 
patirties, su tinklaraščiu ga-
lėsiu nuveikti dar daugiau 
bei toliau skatinti tautiečius 
pažinti madą.“

Apie uždarbį iš tinklaraš-
čio rašymo galima kalbėti 
tiesiogine arba netiesiogine 
prasme, kaip apie investici-
ją į ateitį ar užsitarnautą au-

toritetą. Būtent apie tokį už-
darbį iš tinklaraščio rašymo 
pasakojo ir „Spintos guru“ 
autorė: „Neslėpsiu, kad bū-
tent „Spintos guru“ man pa-
dėjo susirasti ne vieną darbą 
– tiek dabartiniai, tiek buvę 
darbdaviai, aptikę mano tin-
klaraštį ir įvertinę jo koky-
bę, išdrįsdavo pasiūlyti pa-
dirbėti ir jiems. Taigi šian-
dien rašau daug „kviestinių“ 
straipsnių, rengiu apžvalgas 
Lietuvos portalams ir žurna-
lams, nuolat bendradarbiau-
ju su keliomis interneto par-
duotuvėmis. Iš paties tin-
klaraščio rašymo neuždir-
bu nieko – tai mano asmeni-
nė nuostata, nors pasiūlymų 
netrūksta. Tiesa, vieną ki-
tą litą pastaruoju metu atne-
ša tinklaraštyje dedamos re-
klamos, o rašydama straips-
nius ir bendradarbiauda-
ma su įvairiomis kompani-
jomis tai darau dėl simpati-
jos kitų žmonių veiklai bei 
nuoširdaus pritarimo jų idė-
joms. Noriu, kad tinklaraštis 
išliktų asmeniška, nuošir-
di erdvė.“
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e. jANSAS: „SKuRDAS NeBeKuRIA 
MeNININKuI RoMANtIKo AuRoS“

Daugkartinis Lietuvos kultūros 
ministerijos stipendininkas, 

gavęs Sorošo šiuolaikinio meno 
centro stipendiją, surengęs 

daugybę asmeninių ir grupinių 
parodų įvairiose pasaulio šalyse 

– taip galima būtų apibūdinti 
vieną aktyviausių, drąsiausių 

ir įdomiausių šiuolaikinių 
Lietuvos menininkų evaldą 

jansą. tapytojas, režisierius, 
rašytojas, vaizdo meno kūrėjas, 

mąstytojas, tarpdisciplininio 
meno kūrėjų sąjungos narys 

– tai tik keli vyro veiklos 
atspindžiai, peršantys mintį, 

jog e. jansas užsibrėžė tikslą 
gyvenime išbandyti visas meno 

formas, ne tik padedančias 
atskleisti kūrėjo asmenybę, 

tačiau ir garsinančias šalies 
vardą tarptautinėje arenoje.

Mokėtės Vilniaus dai-
lės akademijoje, bai-
gėte tapybos studijas. 
Kaip atsidūrėte kine?
Kai studijavau, vyko so-
cialiniai, estetiniai ir 
kultūriniai perversmai, 
o visuomenėje tvyrojo 
pakilimas – Sąjūdis, Lie-
tuvos laisvės lyga, o mes 
ėmėmės ieškojimų, lau-
žėme įsikerojusius ste-
reotipus, tad mūsų kartą 
po kurio laiko menoty-
rininkai pavadino „emi-
sijos“ karta. „Tas esteti-
nis, magiškas laisvės iš-
gyvenimas iki šiol inspi-
ruoja kurti „kitaip“ ir iki 
šiol. Kai dabar nueinu 
į VDA (Vilniaus dailės 
akademija – aut. pats.), 
pasidaro baisu – visi no-
ri įsiteikti, tarsi iškas-
truoti, peržiūros vyksta 
be jokios intencijos, po-
lėkio ar maišto...

Jau baigęs studijas, 
parodose į instaliaci-
jas su objektais pradė-
jau jungti ir vaizdo pro-
jekcijas ar monitorius. 
Ilgainiui tai – judantys 
vaizdai – tapo savaran-
kiška išraiškos forma. 
Čia galima paminėti ir 
A. Warholą, kuris teigė, 
kad filmuoti vaizdo ka-
mera reikalauja mažiau 
sąnaudų nei tapyti. Po 
Berlyno sienos griuvi-
mo pasauliui vis dar bu-
vo įdomus ir buvusio so-
vietinių šalių bloko do-
kumentinis vaizdinis 
menas. Tad nuo 2004 
metų savo filmus pradė-
jau siųsti į festivalių at-
rankas, gauti kvietimų 
į juos – taip ir prasidėjo 
kino etapas.

Savo filmuose nepai-
sote kino meno dik-
tuojamų taisyklių, 
žaidžiate vaizdais ir 
formomis, parodijuo-
jate, pinate kasdieny-
bę, socialines temas, 
absurdą ir visuome-

nės tabu laikomas te-
mas. Jūsų filmai nere-
tai jautrūs, netgi kiek 
psichologiniai. Kas 
diktuoja tokį kino kū-
rimo būdą?
Darau tai, ką jaučiu ir 
kaip jaučiu. Gyvenime 
buvo įvairių patirčių, 
tad turiu tam tikrą jaus-
minį bagažą, kurį ban-
dau perteikti savo fil-
muose. Kartais pati fil-
muota medžiaga padik-
tuoja plastinį sprendi-
mą. Kritikai sako, kad 
mano kinas autobiogra-
fiškas, tačiau filmuose 
pateikiami įvaizdžiai hi-
perbolizuojami taip sie-
kiant maksimalios įtai-
gos žiūrovui. Kiekvie-
nas kalba apie tai, ką jis 
geriausiai išmano, tad 
man atrodo, jog mano 
individuali patirtis gali 
būti įdomi žiūrovui.

Kuriate daugiausia 
dokumentinio pobū-
džio kiną. Ar planuo-
jate išbandyti naujus 
žanrus? Galbūt atei-
tyje galime sulauk-
ti vaidybinio Evaldo 
Janso filmo? 
Dokumentika man ne-
tapo galvos skausmu ar 
rutina. Anaiptol – tu, 
pasirinkęs temą, filmuo-
damas ir montuodamas 
scenas, junti, kaip gims-
ta savarankiškas kūnas, 
tvarinys ir šiame proce-
se daug daugiau eksta-
zės, nei įvykdant, nufil-
muojant scenas pagal iš 
anksto surašytą scenari-
jų. Dokumentiniame ki-
ne, jei tu reaguoji į natū-
rą visa širdimi, filmuo-
jant kuriasi kažkas nau-
ja, netikėta, neišgalvo-
ta... Ir net montuojant. 
Žinoma, kartais naudo-
ju inscenizacijas ar, kaip 
vadinu, suklastotos do-
kumentikos scenas fil-
muose, bet tai būna do-
kumentikos išprovo-
kuoti kadrai. Tiesą  Au
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sakant, aš, kaip tapytojas, 
neįsitenku vien į statišką do-
kumentiką, nuolat išradinė-
ju tą žanrą iš naujo pasinau-
dodamas filtrais, postdrami-
nėmis siužeto interpretaci-
jomis. O kaip drastiško per-
formanso meistras negaliu 
rašyti scenarijaus... Man tu-
ri būti betarpiškas santy-
kis su filmuojamu objektu 
ar su tapomo portreto per-
sona. Iškart po mano kny-
gos „Odė rutinai“ (2000 m.) 
O. Koršunovas paprašė per-
rašyti tą veikalą scenai, pa-
rašyti pjesę, – nieko neišėjo. 
Neįdomu! O tokio „vaidybi-
nio“ kino, kaip Lietuvos ki-
no kritikai jį traktuoja, ne-
žadu kurti. Ir stoti į eilę prie 
Kino tarybos fondo finan-
savimo kartu su puipomis, 
miškiniais, buožytėmis man 
– kaip kito cecho atstovui – 
būtų naivus žingsnis. Geriau 
suburti savanorių, sukur-
ti filmą, o gautą liūtą ar meš-
ką (kad ir griežlę) pasidaly-
ti dalimis.

Kaip Jūsų gyvenime atsi-
rado performansai? Ku-
rį jų laikote labiausiai pa-
vykusiu?
„Daugiaprasmiškumo anto-
logiją“ (2003 m.). Ir ne tik 
dėl jo įtaigos žiūrovui. Man 
pačiam juo pasibaigė „lai-

mės kūdikio“ iliuzijos ir pra-
sidėjo daug sąmoningesnis 
kūrybos etapas.

Esate vadinamas Lietu-
vos meno chuliganu, pro-
vokatoriumi, atnaujintoju 
ir žmogumi, mėgstančiu 
peržengti ribas, nepaisan-
čiu moralės normų bei ku-
riančiu filmus apie socia-
linį dugną. Jus laiko „kai-
riausiu“ savo kartos me-
nininku. Kaip reaguojate į 
tokias pastabas ir kaip sa-
ve pavadintumėte pats?
Jeigu nori, kad menas bū-
tų tikras, jis turi vaizduoti ti-
krą problemą, skatinti keis-
tis, progresuoti. Manau, kad 

tokius dalykus reikia rody-
ti ir tiek. 

Ko siekiate savo kūryba? 
Kokią žinutę, pasitelk-
damas ją, siunčiate žiū-
rovui?
Visų pirma siekiu relaksa-
cijos. Esu pirmas savo kūry-
bos žiūrovas, tad reflektuoju 
kiekvieną minutę. Žinoma, 
norėčiau sau lygaus žiūro-
vo, suprantančio ir nesipik-
tinančio mano kūryba, kurią 
kartais paaštrinu siekdamas 
perteikti vieną ar kitą temą.

Šio numerio tema – mei-
lė už pinigus. Ką mano-
te apie menininkus, sa-
vo meilę parduodančius 
už pinigus, t. y. darančius 
greitai vartojamą ir len-
gvai virškinamą meną, 
kurio pagrindinis tikslas 
– užsidirbti pinigų, pami-
nant savo, kaip meninin-
ko, asmenybę?
Kiekvienam reiškiniui leista 
būti. Šiais laikais egzistuo-
ja menas už pinigus, institu-
cinis ir nepriklausomas me-
nas. Nepriklausomas menas 
balansuoja tarp institucijos 
ir kičo rinkos (nors Lietu-
voje meno rinkos nėra, kaip 
ir jokios kultūros politikos). 
Jeigu nesi pastebėtas pasau-
lyje, nepriklausai jokiai ins-

titucijai ar užsienio galeri-
jai ir nesi kičmeistrys, bū-
ti nepriklausomu meninin-
ku labai sunku. Moderniz-
mo laikai, kai visi gerdavo ir 
pjaustydavosi ausis, baigėsi. 
O skurdas nebėra „madin-
gas“ ir nebekuria meninin-
kui romantiko auros. Tai ir 
yra šiuolaikinio lietuvių me-
nininko dilema.

Kokiame etape, Jūsų nuo-
mone, šiuo metu yra Lie-
tuvos menas (kinas) ir ką 
jis išgyvena?
Etapas, kai ruošiamasi pir-
mininkaujant EU pusmečiui 
uždaryti Nacionalinę dailės 
galeriją EU biurokratų po-
sėdžiams. O, anot Vaido Jau-
niškio: televizijoje yra stulbi-
nantis autoriteto ir kultūri-
nės kompetencijos deficitas…

Prie kokių projektų dir-
bate šiuo metu?
Gavau Kultūros ministerijos 
stipendiją vaizdo filmui apie 
netradicines meno formas ir 
reiškinius Vilniuje sukurti. 
Tęsiu projektą „Jansas TV“ 
(jansas.tv) – kuriu trumpus 
vaizdo filmukus apie tarp-
disciplininį meną, kuriam 
per Lietuvos tarpdisciplini-
nio meno kūrėjų sąjungą pa-
prašiau rėmimo iš Spaudos, 
radijo ir TV rėmimo fondo.

Evaldo Janso rekomenduojamų filmų penketukas

„Glory to the 
Filmmaker!“,  
rež. Takeshi Kitano, 2007

Ciklo „The Cremaster“ 
trečia dalis – „The Order“, 
Matthew Barney, 2002

„Smoking / No Smoking“, 
rež. Alain Resnais,  
1993

„Battle Royale“,  
Kinji Fukasaku,  
2000

„eXistenZ“,  
rež. David Cronenberg, 
1999

Kai dabar 
nueinu į VDA, 

pasidaro baisu – 
visi nori įsiteikti, 
tarsi iškastruoti, 

peržiūros 
vyksta be jokios 

intencijos, 
polėkio ar 
maišto...

Diagnozė:  
psichoterapeutė su 4,5 diplomo
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„Mano diagnozė papras-
ta – mėgstu tyrinėti pasau-
lį, bendrauti su žmonėmis, 
išmokti naujų dalykų“, – 
šypsosi Brigita, sugebėjusi 
šią savo meilę „parduoti“ ir 
Lietuvoje įkūrusi gana mis-
tiškai skambantį Geštalt 
psichoterapijos institutą.

Brigita, esate viena iš tų 
laimingųjų, kurie į darbą 
niekada neina kaip į ka-
torgą?
Tikrai taip! Kai buvau paau-
glė, prižadėjau sau, kad nie-
kada nedirbsiu to, kas man 
nepatiks. Ir kol kas tai pa-
vyksta. Jeigu patinkantis 
darbas po dvejų ar trejų me-
tų darosi nuobodus, aš „ne-
beaugu“, ieškau galimybių, 
ką naujo galėčiau išmokti, ką 
keisti. Turbūt dėl to ir turiu 
daug profesijų (šypsosi).

Kiek Jūsų, kaip specia-
listės, požiūriu, žmogui 
svarbus mėgstamas, myli-
mas darbas?
Manau, vienas svarbiausių 
dalykų – dirbti tai, kas patin-
ka. Juk šeima, draugai, darbas 
ir sveikata – vieni pagrindi-
nių dalykų gyvenime. Pati il-
gai ieškojau, ką noriu ir mėgs-
tu dirbti. Tik prieš ketverius 
metus pajutau didelį norą bei 
pašaukimą būti geštalto psi-
choterapeute. Ir tas noras, 
bėgant laikui, tik didėja.

Diagnozė:  
psichoterapeutė su 4,5 diplomo

„Mėgstu tai, ką darau“, – tvirtina vienos It įmonės personalo vadovė, vertėja, 
užsienio kalbų mokytoja, personalo valdymo konsultantė, miesto gidė, geštalto 
psichoterapeutė ir dėstytoja Brigita Kaleckaitė. Šiuo metu psichologės diplomo 

siekiančiai moteriai, „netyčia“ įgijusiai vieną bakalauro bei du magistro laipsnius ir 
baigusiai šešerių metų trukmės psichoterapijos studijas, dėl nepaliaujamos aistros 

toliau ieškoti, mokytis kolegos juokais net bando taikyti įvairias diagnozes.

Papasakokite, kas slepiasi 
už to paprastiems mirtin-
giesiems gana mistiškai 
skambančio žodžio „Geš-
talt“?
„Geštalt”, verčiant iš vokie-
čių kalbos, reiškia „figūra“. 
Sutinku, žodis keistas, ir toks 
buvo pasirinktas specialiai. 
Kai maždaug prieš 60 me-
tų atsirado geštalto psichote-
rapijos kryptis, ją aprašę au-
toriai svarstė, kaip pavadinti 
šios terapijos rūšį. Buvo min-
tis pavadinti koncentravimo-
si ar egzistencine psichotera-
pija, visgi apsistota ties Geš-
talt sąvoka. Iš vienos pusės, 

dėl to, kad tai skamba keis-
tai ir nesuprantamai plačiajai 
visuomenei (prisiminkime, 
tuo metu kaip tik buvo popu-
liarūs studentų judėjimai, hi-
piai, domėjimasis rytų filoso-
fija), iš kitos – dėl to, kad Geš-
talt psichoterapijoje yra nau-
dojami ir Geštalt psichologi-
jos dėsniai.

Kaip Lietuvoje atsirado 
Geštalt institutas?
Geštalto psichologija susido-
mėjau 2004 metais Rygoje, 
kur tuo metu gyvenau ir dir-
bau. Patiko šios psichoterapi-
jos filosofinis pagrindas, ati-
tikęs mano vidinį pasaulį bei 
vertybes. Rygoje baigiau psi-
choterapijos studijas, tuomet 
papildomai mokiausi įvai-
riose tarptautinėse moky-
mo programose – aplink ma-
ne atsirado didžiulis patyru-
sių geštalto psichoterapeutų 
būrys iš viso pasaulio. Tada ir 
kilo mintis, bendradarbiau-
jant su Rygos Geštalt insti-
tutu, įsteigti Vilniaus Geštalt 
institutą ir į Lietuvą kviesti 
patyrusius dėstytojus iš įvai-
rių pasaulio šalių.

Kas gali mokytis geštal-
to psichoterapijos? Būti-
nas specialus išsilavini-
mas, ypatingos asmeninės 
savybės?
Mokytis gali visi norintie-
ji. Jeigu psichoterapija pade-
da gyventi patiems psichote-

rapeutams ir psichologams, 
kodėl ji turėtų būti uždrausta 
kitiems žmonėms? Visi mūsų 
mokymai yra praktiniai, su-
teikiama galimybė mokytis 
ir pažinti save bei kitus. Mo-
kymosi metu formuojasi įgū-
džiai, kurie keičia žmogų, o, 
kai keičiasi pats žmogus, kei-
čiasi ir kiti žmonės aplinkui. 
Tad mokytis gali visi, tačiau 
ne visi gali tapti psichotera-
peutais. Tam jau reikalingos 
tam tikros asmeninės savy-
bės ir gebėjimai. Taip pat bū-
tina atitikti Europos psicho-
terapijos asociacijos reikala-
vimus bei kiekvienoje Euro-
pos šalyje galiojančius skir-
tingus įstatymus.

Kaip žmonės reaguoja iš-
girdę, jog Jūsų darbas – 
psichoterapija?
Įvairiai. Vieni išsigąsta ir 
galvoja, kad permatau juos 
kiaurai, kiti – klausia pata-
rimų ar pradeda diskutuo-
ti apie kokią nors psichologi-
nę knygą, treti – visiškai ra-
miai ir paprastai bendrau-
ja toliau.

Juokaujama, kad visiems 
psichologams, psichote-
rapeutams patiems reikia 
kolegų pagalbos. Atskleis-
kite, ką daro šios profe-
sijos atstovas, kai jį ištin-
ka krizė?
Eina pas kitą psichoterapeu-
tą ar supervizorių.

Daugiau informacijos apie psichoterapeutę Brigitą Kaleckaitę ir jos veiklą galite sužinoti užsukę į Vilniaus Geštalt institutą, esantį Vilniuje, 
Šiaulių g. 6-18, arba apsilankę internetiniame puslapyje www.gestaltinstitute.eu bei Facebook paskyroje facebook.com/VilniusGestaltInstitute



erotinių filmų 

top 7
Šiuolaikiniame kine erotika kartkartė-
mis atlieka podukros vaidmenį – daž-
nai ji iškreipiama, hiperbolizuojama 
arba, atvirkščiai – neišbaigiama, su-
kuriant netikrumo įspūdį. Nepaisant 
visko, erotika kine neužleidžia pozici-
jų gašliam seksualumui, po paslapties 
skraiste slėpdama žadinantį smalsu-
mą. Pristatome septynias seksualumu 
pulsuojančias skirtingų temų ir pobū-
džių juostas.

Amelija Lučinskaitė
amelija.lucinskaite@gmail.com

Meilės laukimas / In the Mood for Love,  
rež. Kar Wai Wong, 2000
1962-ųjų Honkonge vykstanti istorija, pasakojanti apie lai-
kraščio direktorių ir gražuolę sekretorę, tapusius kaimynais. 
Būdami užkietėjusių darboholikų sutuoktiniai, naujieji kai-
mynai vis daugiau laiko ima praleisti dviese, ore skleisdami 
meilės nuotaiką... Vos pasirodžiusi didžiuosiuose kino ekra-
nuose, juosta „Meilės laukimas“ sulaukė neregėto populia-
rumo ir sėkmės. Šiandien norint pritraukti, išlaikyti ir nuste-
binti visko mačiusį išlepintą žiūrovą reikia būti bepročiui ar-
ba bebaimiui, kuriant švelniai erotizuotą filmą, kuriame nėra 
nė vienos sekso scenos, nė vieno apnuoginto kūno lopinėlio, 
o nuo pat pradžių lauktas vos vienas nedrąsus apkabinimas ir 
atsitiktinis herojų rankų susilietimas kino ekrane sukelia be-
veik elektros išlydžio įspūdį.

Devynios su puse savaitės / Nine 1/2 Weeks, 
rež. Adrian Lyne, 1986
Klasikine erotine drama vadinamas filmas „Devynios su pu-
se savaitės“ apnuogina seksualinius vyro ir moters santykius, 
į antrąjį planą nustumdamas bet kokias kitas siužetines fil-
mo linijas.

Atsitiktinai susipažinę Elizabet (akt. Kim Basinger) ir 
Džonas (akt. Mickey Rourke) pulsuoja nepasotinama ais-
tra, tad jau netrukus drovi mergina ir rafinuotas suvedžioto-
jas įsitraukia į efektingą meilės žaidimą. Savotišku sekso va-
dovėliu tapęs filmas ne vieną porą paragino išbandyti meilės 
žaidimus užrištomis akimis, o Kim Basinger striptizo scena 
skambant Joe Cockerio dainai „You can leave your hat“ buvo 
bandoma atkartoti ne viename filme ir ne vienos moters.

Svajotojai / The Dreamers,  
rež. Bernardo Bertolucci, 2003
„Svajotojai“ – tai paini trijų studentų santykių, seksualinių bei 
psichologinių ryšių istorija, besirutuliojanti maištu kvepian-
čiame 1968-ųjų Paryžiuje, išgyvenančiame seksualinę revoliu-
ciją. Prancūzai brolis ir sesuo Izabelė ir Teo į seksualinius savo 
žaidimus ir uždarą visuomenei pasaulį įtraukia amerikietį stu-
dentą Metju. Kiną pavertę gyvenimu, jaunuoliai dienų dienas 
žiūri filmus ir svaiginasi meile trise. Nepaisant to, jog filmas 
gavo patį griežčiausią įvertinimą, leidžiantį jį stebėti tik pilna-
metystės sulaukusiems žiūrovams, anot juostos kūrėjų, dau-
guma scenų, kuriose vyksta pagrindinių veikėjų Metju ir Teo 
seksualiniai žaidimai, į filmą taip ir nepateko. 
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filmai, ištrinantys ribą tarp erotikos ir pornografijos (norintiems aštresnių pojūčių)
Kaligula / Caligola, rež. Tinto Brass, 1979
Jausmų korida / Ai no korîda, rež. Nagisa Ôshima, 1976
Nesugrąžinamas laikas / Irréversible, rež. Gaspar Noé, 2002

Paskutinis tango Paryžiuje / Last Tango in 
Paris, rež. Bernardo Bertolucci, 1972
Paryžiuje atsidūręs vienišas amerikietis našlys Polas įsimy-
li jauną paryžietę Žaną. Praradęs norą gyventi ir pasitikėjimą 
žmonėmis, vyras įsitraukia į seksualinius žaidimus, virtusius 
savotiška tėvo ir dukters istorija. Režisieriaus Bernardo Ber-
tolucci paliepimu Maria Schneider ir Marlonas Brando kino 
ekrane ne imitavo intymias scenas, o iš tiesų mylėjosi. Po to-
kių scenų aktorė verkdavo iš skausmo ir pažeminimo, o M. 
Brando po filmo pasirodymo didžiuosiuose ekranuose su re-
žisieriumi nutraukė bet kokius ryšius, nebendraudamas su 
juo net 20 metų. Dar daugiau – šio filmo „dėka“ B. Bertolucci 
gimtojoje Italijoje neteko pilietinių teisių bei teisės balsuoti 
rinkimuose net penkerius metus.

Laukinė orchidėja / Wild Orchid,  
rež. Zalman King, 1989
Žavingų Brazilijos peizažų fone žiūrovams pristatoma 
darbo reikalais į šalį atvykusi advokatė Emilė, sutinkan-
ti Rio de Žaneire žavų milijonierių Džeimsą. Intriguo-
jantis ir paslaptingas vyras netrunka paskleisti savo ža-
vesio kerus, suviliodamas jauną atvykėlę bei leisdamas 
jai patirti nepažintų jausmų laviną išlaisvinant savo sek-
sualines fantazijas. 

Režisierius Zalmanas Kingas narsto seksualumo, geis-
mo ir seksualinių fantazijų prigimtį, kviesdamas žiūro-
vą gėrėtis nerūpestinga Brazilijos atmosfera bei kartu su 
filmo herojais mėgautis malonumų lavina.

Emanuelė / Emmanuelle,  
rež. Just Jaeckin, 1974
Erotinė drama „Emanuelė“ kino ekrane atgimė net šešis-
kart, tapdama erotikos žanro klasika. Neįtikėtina sėkme tiek 
Prancūzijoje, tiek kitose užsienio šalyse galintis pasigirti fil-
mas vieno Paryžiaus kino teatrų repertuare sukosi net de-
šimtmetį ir uždirbo daugiau kaip 100 milijonų JAV dolerių 
pajamų (filmo biudžetas siekia vos 500 tūkst. dolerių) bei at-
gaivino nedidelės moters krūtinės kultą. Jauna diplomato 
žmona Emanuelė nuobodžiauja svetimame jai Bankoke bei 
liūdi dėl ne itin nusisekusios santuokos. Netrukus Emanu-
elės seksualinio pasitenkinimo mokytoju tampa pagyvenęs 
specialistas, gavęs itin gabią mokinę...

Pianistė / La Pianiste,  
rež. Michael Haneke, 2001
Michaelas Haneke garsėja kaip režisierius, begėdiškai ap-
nuoginantis tai, ką didžioji dalis visuomenės yra linkusi nu-
tylėti. Filmo istorija pasakoja apie Eriką – Šubertą ir Šumaną 
dievinančią muzikos dėstytoją, besislepiančią intelektualės 
kiaute. Iškrypusi, sadomazochistinių polinkių turinti mania-
kė neturi asmeninio gyvenimo, o viduje kunkuliuojančią ais-
trą tenkina paslapčiomis lankydamasi erotinių prekių par-
duotuvėse, žalodama savo lytinius organus ir tenkindama iš-
krypusias fantazijas. Vieną dieną dėstytoją įsimyli vienas jos 
studentų, kurį moteris įtraukia į savo purvinus žaidimus dar 
sykį šokiruodama žiūrovą...



Inga Norke

„M.A.M.A.“ jau išreiškė sa-
vo rūpestį Lietuvos muzi-
ka. Dabar laikas, kad jį iš-
sakytų „T.Ė.T.Ė.“. Šią alter-
natyviosios muzikos apdo-
vanojimų iniciatyvą pra-
eitais metais pradėjo ži-
nomas Lietuvos muzikan-
tas Vilius Alesius. Idėja su-
rengti „tėtę“ jam kilo po 
to, kai buvo paskelbta žinia 
apie pirmąją „mamą“.

Jau antrus metus iš eilės 
multisubkultūriniai apdova-
nojimai „T.Ė.T.Ė.“ vyks me-
nų fabrike „Loftas“. Grei-
čiausiai ir vėl bus suteik-
tas precedentas kitų me-
tų „M.A.M.A.“ apdovanoji-
mams apdovanoti „T.Ė.T.Ė’s“ 
į dienos šviesą ištrauktus 
muzikantus.

Daugiau apie tėviškus rū-
pesčius – specialiame inter-
viu su pačiu Viliuxu.

Kaip tau „M.A.M.A.“ šiais 
metais – juk žiūrėjai iš 
arti?
Tiesą pasakius, daugelį pasi-
rodymų vis tiek teko žiūrė-
ti per „YouTube“, nes rengi-
nio metu salėje vienoje vie-
toje nesėdėjau ( juokiasi) – 
tai prie baro, tai su draugais 
ne salėje ir pan. Šiaip pasiro-
dymams buvo pasiruošta ge-
rai. Manau, kad TV žiūrovai 
neturėtų kuo skųstis.

Kas vis dėlto patiko la-
biausiai? Ką sukritikuo-
tum?
Man apskritai patinka, kad 
yra tokia iniciatyva. Be to, pa-
galiau tikriems muzikantams 
yra skiriamas masinis dėme-

sys – to Lietuvoje pasigendu. 
Juk iki šiol buvo įsisenėju-
si nuomonė, jog per televiziją 
rodo tik barbių devyndarbių 
veidus. Kritikuoti gal ir bū-
tų ką, tačiau pats žinau, kiek 
jėgų kainuoja surengti tokio 
masto renginį, tad geriau pa-
tylėsiu (šypsosi). 

Markas Palubenka šie-
met laimėjo net kelis 
„M.A.M.A.“ apdovanoji-
mus – taip išėjo, kad pir-
miausia jam anąmet sky-
rė „T.Ė.T.Ė.“, tik paskui 
„M.A.M.A.“. Yra ir dau-
giau tokių variantų.
Na taip, mūsų muzikinė 
rinka nėra tokia jau dide-
lė. Smagu už Marką – jo var-
das šiemet pelnytai nuskam-
bėjo plačiau. Tik klausi-
mas, ar bus jam iš to kokios 
nors naudos, jeigu ir toliau 

neturėsime jokių TV laidų 
apie lietuvišką muziką, ra-
dijo stotys gros tik laiko pa-
tikrintą „formatą“ ir neat-
siras nieko panašaus į mu-
zikos žurnalą lietuvių kalba 
(kaip buvo „Ausis“). Manau, 
kad žmonėms neužtenka 
vien muzikos – jie nori žino-
ti, kaip ta muzika buvo ku-
riama, kuo gyvena atlikėjai, 
kas juos įkvepia ir pan.

Šių metų „T.Ė.T.Ė’s“ cere-
monijos vedėjai ne tokie 
žinomi vardai kaip praei-
tais metais – kas jie ir ko-
dėl jie?
Šiemet renginio vedėjais pa-
sirinkome Viačeslavą Mic-
kevičių ir Šarūną Banevičių. 
Jie yra jauni aktoriai, ku-
riuos pastebėjome „Come-
dy Kasta“ renginiuose. Pati-
kėk, šie vyrukai neieško žo-

tėvystės atostogos baigėsi, 
metas apdovanojimams

ARTIMIAUSI RENGINIAI „LOFTE“

„Norden Wave“: Rangleklods (DK), Sil-
verarken (SE), Golden Parazyth (LT)
Vasario 8 d.
„Šiaurė turi pasiūlyti daugiau, nei tu galvoji“ – tokiais žo-
džiais prasidės naujas renginių ciklas „Norden Wave“ me-
nų fabrike „Loftas“. Jį atidarys dvi sėkmės bangą paga-
vusios grupės iš užjūrio – danai „Rangleklods“ ir švedai 
„Silverarken“. Jiems pritars ir lietuviai „Golden Parazyth“. 
Garantuojame, kad šiame renginyje bus daug pažįstamų 
veidų su ugnele akyse – visi jie ieško įdomios muzikos.

„Laisvalaikis“ dovanoja:  
Valentino diena su „Tabami Divas“
Vasario 14 d.
Tai bus tikra vyrų ir moterų šventė „Lofte“ skam-
bant gražiausiom meilės dainom. Jas atliks dvi sce-
nos madonos: Rūta Ščiogolevaitė ir Augustė Vedrickai-
tė. Joms pritars visas „Tabami Live Band“. Turintiems 
„Laisvalaikio“ kortelę - Valentino diena „Lofte“ beveik 
nemokamai. Bilietų su 99 proc. nuolaida kiekis labai 
ribotas. Platina „Tiketa“.

„G&G SINDIKATO“  
koncertas „Laikas keistis“
Vasario 22 d.
Tituluočiausias Lietuvos hiphopo desantas pristato 
naujai aranžuotą koncertinę programą „Laikas keistis“. 
Bemaž kardinaliai pakeistas reguliarus „Sindikato“ 
smogikų repertuaras šiame koncerte bus atliekamas 
su gerokai didesniu muzikantų būriu. Šiuo metu grupė 
intensyviai dirba prie naujojo albumo, kurio kelis kūri-
nius bus galima išgirsti jau šiame koncerte.

LOFTAS 2012-ais: Iš viso menų fabrike 
„Loftas“ įvyko 87 renginiai, 14 iš jų – 

ne muzikiniai
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džių kišenėse. Be to, Viačes-
lavas dar yra ir muzikantas 
bei cirko artistas – iš jo sce-
noje galima tikėtis bet ko 
( juokiasi).

Kalbant apie bet ką, įspū-
dingas šuolis nuo scenos 
veidu į grindis iš praei-
tų metų „T.Ė.T.Ė’s“ apdo-
vanojimų kone pakliuvo 
į lietuviškos muzikos is-
toriją. 

Tą šuolį nuo scenos mačiau 
savo akimis, vėliau daug kar-
tų „YouTube“ ir netgi per 
MTV. Iš tiesų iki skausmo 
juokingas įvykis, tačiau ži-
nau, kad „Mandragoros“ gi-
taristas patyrė didelę trau-
mą ir niekada iš to nesityčio-
čiau ir nerašyčiau jokių pa-
šiepiančių komentarų.

Ar bent pasidomėjai, kaip 
jis sugijo?

„Mandragora“ grojo 
„T.Ė.T.Ė’s“ pristatymo me-
tu lapkričio mėnesį. Mačiau, 
jis normaliai vaikščiojo ir ju-
dėjo. Tiesa, nedrįsau klausti, 
kaip ten kas, nes jaučiu, kad 
tas klausimas jam jau įgrisęs.

Kuo šiųmečiai apdova-
nojimai bus tobulesni už 
ankstesnius? 
Na, gal prie scenos reikės pa-
statyti batutą (šypsosi). Jei 

Ewert And The Two Dragons (EST) 
Vasario 28 d.
Didžiausia Baltijos šalių grupė „Ewert and The Two 
Dragons“ pirmą kartą atvyksta į Vilnių! Per dvejus me-
tus ši estų grupė tapo pačiu sėkmingiausiu Baltijos ša-
lių muzikos eksportu! Turbūt jau nebeliko šalies Euro-
poje, kurioje šie vaikinai nebūtų groję. Pernai jie suren-
gė ir itin didelio populiarumo sulaukusį turą Jungtinė-
se Amerikos Valstijose.

„T.Ė.T.Ė. 2012“ apdovanojimai
Kovo 2 d.
Jei nedavė „M.A.M.A.“, duos „T.Ė.T.Ė. 2012“. Net sep-
tyniolikoje nominacijų rungsis talentingiausi Lietuvos 
alternatyviosios muzikos atlikėjai. Apdovanojimų teiki-
mo džiaugsmus sustiprins gyvi pasirodymai. Ant sce-
nos tikrai lips grupė „Liūdni slibinai“, „Tie geresni“, 
„Karma“, „Erkė maiše“, „Siela“, „Movo“, Umiko, Lilas, 
Vidas Bareikis ir t. t. Daugiau informacijos – tetesap-
dovanojimai.lt.

„LOFTAS LIVE“: Ellie Goulding (UK)
Balandžio 18 d.
Didžiosios Britanijos ir viso pasaulio praeitų metų at-
radimas – electropop diva Ellie Goulding – į savo gas-
troles įtraukė ir Lietuvą. Nežinia, gal iki pavasario ji jau 
rinks arenas ir bus A lygio atlikėja, tačiau vis tiek pagal 
susitarimą balandžio 18 d. ji pasirodys ant jaukios „Lof-
to“ scenos patiems ištikimiausiems savo gerbėjams. 
Jau išparduota daugiau negu pusė bilietų. 

Daugiau informacijos – www.menufabrikas.lt

LOFTAS 2012-ais: Ilgiausias vakarėlis 
– „Loftas Fest“, trukęs be sustojimo 

net 52 valandas

rimtai, stengsimės neatsilik-
ti nuo praeitų metų, nes per-
nai viskas praėjo labai sklan-
džiai, išskyrus, aišku, tą šuolį 
nuo scenos...

Tiesiai šviesiai – kas šie-
met „T.Ė.T.Ė’s“ komisi-
joje?
Komisiją šiemet sudarys 
žmonės, kurie rašo apie lie-
tuvišką sceną, kurie rengia 
Lietuvoje festivalius, kurie 
dirba atstovaudami tam ti-
kras subkultūras: Ramūnas 
Zilnys, Daina Dubauskai-
tė, Algirdas Barniškis-Blė-
ka, Aurelijus Butnorius, „Pa-
sidaryk pats records“, „Hip-
hop.lt“, „Ferrum.lt“ ir t. t. 

O kaip su tautos balsu? 
Nepasitikite juo?
Pernai buvo atskira tau-
tos balso nominacija. Ją lai-
mėjo „Liūdni slibinai“. Šie-
met, galvoju, kad tautai reik-
tų duoti daugiau įgaliojimų 
visose nominacijose. Taigi, 
tautos balsas bus lygus vie-
nam komisijos nario balsui.



Brangiausia aistra – automo-
biliai. Turbūt net nereikia pa-
sakoti, kad paruošti automo-
bilį „drifto“ ar gatvių lenkty-
nėms kainuoja labai daug pi-
nigų, o ką jau kalbėti apie ralį 
ar žiedines lenktynes. Net ne-
siimsime įvardyti sumų, nes 

Sveiki, visi!

Nauji metai, nauji ratai. Laida apie ekstremalųjį sportą ir gy-
vus žmones pradeda naują, pavasario, sezoną. Be visų links-
mybių, naujų rubrikų ir žadą atimančių reportažų, mes jums 
pristatome naują vedėją – Mindaugą Ponomoriovą. 

Mindaugas yra vienas iš pirmųjų Lietuvos snieglentininkų, 
profesionaliai valdo jėgos aitvarą, banglentę, riedlentę ir net 
yra išbandęs „downhill“ dviračius. Taigi stipriname savo po-
zicijas, tampame dar ekstremalesni, dar daugiau žinosime ir 
pranešime jums. Be jokios abejonės, galime pažadėti, kad nu-
simato be galo įdomus ir linksmas sezonas.

Nepraleiskite nė vienos laidos sekmadieniais, 12 val., per TV6!

Peace 
„Adrenalino“ komanda

Kiek mokame už savo aistrą?
Adrenalinas, plūstantis į organizmą mėgaujantis ekstremaliuoju sportu –  
ne meilė, o tikrų tikriausia aistra. Aistros apibrėžime sakoma, kad tai beveik 
nekontroliuojama emocija. Ir tikrai, kiekvienas adrenalino fanatikas pasakys, kad 
tai yra nepakartojamas ir labai stiprus jausmas, kurio norisi dar ir dar.

šiame sporte išprotėjimo ly-
gis tiesiogiai proporcingas tu-
rimai fantazijai.

Pakalbėkime apie ne tokias 
brangias aistras. Meilė vėjui 
ir vandeniui, tai yra jėgos ai-
tvaro ir burlentės komplek-

tas, jums kainuos nuo 3 500 
Lt iki … Nepamirškite, kad 
teks nusipirkti dar ir speci-
alius drabužius lįsti į vande-
nį bei įvairių būtinų priedų. 
Banglentė, pritaikyta Lietu-
vos sąlygoms, jums kainuos 
apie 700–900 Lt.

Jei galvotumėte pajusti ais-
trą žiemai ir nusivaškuoti 
snieglentes arba slides, nau-
jas komplektas jums kai-
nuos 1 500–2 000 Lt. Vėlgi 

neužmirškite, kad teks įsigy-
ti specialius drabužius ir ke-
letą priedų – tokių kaip šal-
mas ar akiniai. Panašią sumą 
teks pakloti, jei norėsite ap-
žergti mažą dviratuką, vadi-
namą BMX, ir peršokti porą 
„rampų“ parke. 

Pereikime prie dar pigesnių 
aistrų – ilgalenčių ir riedlen-
čių. Ilgalentė jums kainuos 
apie 500 Lt, na o riedlentė – 
dar mažiau.
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Bet kuo čia dėti pinigai, paklausite. Ogi tuo, kad už kie-
kvieną aistrą reikia mokėti. Priklausomai nuo aistros po-
būdžio, už ją ir susimokame.
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Kiek mokame už savo aistrą?

Prieš pasirinkdami aistrą, 
dar turėtumėte žinoti, kad 
šiame straipsnyje paminėtos 
sumos – tik pradžia. Kiek- 
viena aistra žmogaus gyveni-
me pareikalauja žymiai dau-
giau. Įrangos norisi vis ge-
resnės, patogesnės, skirtos 
profesionalesniems sporti-
ninkams... Taigi būkite at-
sargūs. Iš kitos pusės, pradė-
ti ir išbandyti bet kurią eks-
tremaliojo sporto šaką gali-
ma ir žymiai pigiau, jei rink-

sitės ne naują, o padėvėtą 
įrangą. 

Vasario mėnesį „Adrenali-
nas“, be savo naujojo sezo-
no TV6, rekomenduoja ap-
silankyti:

vasario 16 d. visi žiemos 
sporto šakų mėgėjai susitiks 
Venspilyje. Ten vyks ketvir-
tosios „Ride in Baltics“ var-
žybos. Nejuokaujame, kai 
sakome, kad čia bus visi – 

Čia paminėtos 
sumos – 

tik pradžia. 
Kiekviena 

aistra žmogaus 
gyvenime 

pareikalauja 
žymiai daugiau...

snieglentininkai, slidininkai, 
žiūrovai ir šiaip linksmybių 
mėgėjai;

vasario 23 d. įvyks Balti-
jos šalyse dar negirdėtos ir 
nematytos vandenlenčių 
(wake) varžybos uždarame 
Tartu baseine. Mes su lie-
tuvių merginų kompanija 
„Chicks GW“ tikrai važiuo-
sime dalyvauti ir apžiūrėti, 
kaip ten kas, tikimės, pama-
tyti ir daug lietuvių sirgalių.



„Talentų bankas“ pristato 

Simona, kaip kilo idėja 
kurti lėles?
Labai spontaniškai: kurį lai-
ką galvojau apie lėles, pradė-
jau domėtis Lietuvos lėlinin-
kais ir mano noras tik dar la-
biau išaugo. Nusipirkau mo-
delino ir kelis vakarus neat-
sitraukusi „būriau“ pirmą-
ją lėlę. 

Ką suaugusiems žmonėms 
su jomis veikti?

Mano daromos lėlės yra vie-
netinės ir interjerinės, todėl 
jos nėra skirtos žaidimams. 
Manau, lėlių kūryba – vie-
na iš meno atšakų, todėl jo-
mis reikia grožėtis, baisėtis, 
stebėtis ir visaip kitaip re-
aguoti. 

Savo lėlėms duodi vardus. 
Tai reiškia, kad jos – as-
menybės?
Visi mano daiktai turi var-

dus: manekenas – Kacia, 
manekeno galva – Ubledė 
(turėjau ir Veroniką, bet iš-
mečiau), siuvimo mašina 
– Svieta, žirklutės – Dzig-
dzigas, todėl net nesvars-
čiau, ar reikia „pakrikštyti“ 
ir savo lėlės. Kurdama, ga-
mindama visada stengiuo-
si susidraugauti su kuriamu 
objektu. Mano lėlės turi sa-
vo charakterius, stilių ir is-
torijas. 

Kaip atrodo visas kūrybos 
/ gamybos procesas?
Savo kūrybos / gamybos 
procesą galiu suskirsty-
ti į kelis etapus. Pasiruo-
šimas. Iš anksto pasida-
rau didelį puodelį arbatos, 
susikaupiu, įsijungiu įkve-
piančios, ramios muzikos 
ir imuosi darbo. Gamyba. 
Minkomas modelinas, lip-
doma galva, kuriami vei-
do bruožai, kaklas, kūnas, 

Lėlių (ir ne tik) kūrėja Simona Slavinskaitė
Kai kuriems žmonėms Dievulis talentų atseiki 
su kaupu. Viena tų laimingųjų – mūsų „talentų 
banko“ herojė Simona Slavinskaitė. Diplomuota 
kostiumo dizainerė, be savo aistros drabužių 
kūrimui, dar gaminanti ir žaislus bei lėles. Deja, 
jos skirtos visai ne smagiems žaidimams su 
draugėmis...

Studijavo Vilniaus dailės akademijoje kostiumo dizainą. Šį pavasarį įgijo 
magistro laipsnį.
Šiuo metu kuria naują mados kolekciją. Jos biografijoje jau dvi – 
„Orkestras“ ir „Centaurus zebra“.
Tiki, kad gražūs dalykai išgelbės pasaulį. 
Kol kas sukūrė penkias lėles, tačiau noras toliau tai daryti tik stiprėja. Su 
Simonos kūryba galite susipažinti „Facebook“ grupėje s e m č i u k a i. Mo FoxAna
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Lėlių (ir ne tik) kūrėja Simona Slavinskaitė

rankos, kojos... Laukimas. 
Sunkiausia sulaukti, kol vis-
kas išdžius, norisi greičiau, 
greičiau (modelinas džiūs-
ta apie parą)... Sustingus 
sukurtoms kūno dalims, 
jos yra šlifuojamos, dažo-
mos, kartais – lakuojamos. 
Tuomet maloniausia dalis 
– puošimas. Dažomas vei-
das, ryškinami veido bruo-
žai, segami plaukai, kuria-
ma apranga, aksesuarai. 

Esu savamokslė, jokių kur-
sų nelankiau, niekas manęs 
to nemokė, todėl su kiekvie-
na padaryta lėle matau, kaip 
tobulėju.

Daugelis turbūt pamena-
me socialinės reklamos šū-
kį „Parduos tave kaip lė-
lę“. Tai kaipgi tas lėles par-
duoda? Negaila išsiskirti?
Gaila, bet norisi, kad ir ki-
ti jomis džiaugtųsi. Galbūt 

kam nors jos pasirodys bai-
sios, nesuprantamos, bet ti-
kiu, kad atsiras ir tokių, ku-
rie mielai jas „apgyvendins“ 
savo namuose ant židinio, 
lentynoje ar kur kitur, kur 
joms bus šilta ir jauku. 

Turi savo numylėtinę?
Visas labai myliu, bet dvi iš 
jų man yra ypatingos. Mano 
pirmoji Mo, kurią padariu-
si labai savimi didžiavausi 

(sako, ji net panaši į mane), 
ir paslaptingoji bei truputį 
šiurpinanti Beatryčia. 

Gal lėlėms sukursi ir lėli-
ną (vyriškosios lyties lė-
lę)?
Taip. Draugės jau davė už-
sakymą. Pasikliaujant jų re-
komendacijomis, lėlinas bus 
vyresnio amžiaus tamsia-
plaukis roko muzikantas. 
Au! Kaip smagu bus!

Lėlių nuotraukos – Agnė Solovjovaitė

FoxAna Fortada Beatryčia Auksė



Švaistyk laiką 
turiningai portale 

www.laikas.lt!
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