2

is
d
o
ž
s
ė
r
o
t
k
a
d
Re

Pagauti akimirką
Įkvepi – saulė teka šiek tiek po keturių. Basomis pėdomis perbrendi per rasotą pievą, kai batai dar
nereikalingi, numesti kur nors netoliese. Gelsvi spinduliai žaidžia tarp tavo pirštų, nardo plaukuose, švelniai
bėgioja per odą. Keliese užlipate ant aukštesnės kalvos pasitikti saulės. Tereikia tik labai stipriai užsimerkti,
kad pagautum šią akimirką. Net nepajunti, kaip lengvai susirauki ir nejučiomis lūpų kampučiai tarsi patys
švelniai pakyla.
Įkvepi – nosies galiukas sudreba, pajutęs verdamos kavos kvapą virtuvėje, fone vos girdimai skamba
rytinė radijo laida. Pasisuki toliau miegoti ant kito šono, bet paukščiai kieme nebeleidžia užmigti.
Lėtai vaikštai ištuštėjusio Vilniaus gatvėmis ankstyvą savaitgalio rytą. Pakeliui sutinki vos saujelę akis
pramerkusių turistų, lagaminais dardančių link stotelės, ir keletą sunkiai gatve slenkančių studentų, matyt,
išvakarėse atšventusių kurso pabaigą ir keliaujančių namo. Saulė ritinėjasi rusvomis Senamiesčio stogų
čerpėmis ir atsispindi languose. Ant balkono turėklo tarp išpuoselėtų gėlynų atsistojęs miestą stebi pilkas
katinas.
Įkvepi – dviračiu pasileidi nuo stataus kalno ir iš inercijos važiuoji dar keliasdešimt metrų. Numini iki
pat senelių sodo, niekur skubėti nereikia, tad dar sustoji miškelyje prisirinkti mėlynių. O vėliau visą pusdienį
sode nuo krūmų renki serbentus ir beri mažytes uogas iš saujų į didžiulius pintus krepšius.
Guli ant žolės ir žiūri į apsiblaususį dangų, o visai žemai, net, atrodo, virš pat tavo galvos neramiai
skraido kregždės – tuoj bus lietaus.
Įkvepi ir labai stipriai užsimerki – stovi rate, apjuosusiame didžiulį laužą, ir dainuoji Kernagio „Baltą
paukštį“. Dar niekada nesijautei taip gerai tarp būrio svetimų žmonių ir keleto draugų. Ir nežinai, kada
kitąsyk dainuosi laužo dainas, nes jau nebebūsi paprastas vaikas stovykloje. Staiga pradeda lyti. Tik neini į
vidų, nes lietus kaip niekada šiltas ir nebijai peršalti.
Įkvepi – pasitikrini paštą, o ten – laiškas tau; vakarop geri arbatą atsisėdęs ant suoliuko palei marias, o
priešais banguoja seniai pamirštos nendrės; vėlyvą vakarą bėgi link stotelės iš kino teatro, nors kojos tarsi
pakirstos ką tik peržiūrėto filmo; naktį gulėdamas ant pievos stebi kaip niekada ryškų žvaigždyną rugpjūtį;
užverti paskutinį nepaprastai geros knygos puslapį ketvirtą valandą ryto;
Iškvepi. Tereikia tik labai stipriai užsimerkti.
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icėjus kuria atsiminimus – kam ketverius metus, kam – visą gyvenimą.
Man pasisekė, galėjau pamatyti licėjų iš dviejų pusių – pabuvau mokiniu,
baigiau su VIII laida ir po keleto metų grįžau mokyti. Skirtingos pusės,
skirtingos patirtys ir skirtingi prisiminimai.

Koridoriai, remontai ir įspūdingi mokytojai įrėmina vaizdus iš
mokymosi laikų. Tarp jų – detalės – draugai, matematikos uždaviniai su
tuneliais ir sunkvežimiais, eiliuota chemija, ratai aplink stadioną (o žiemą, kol
dar nebuvo sporto salės licėjuje, vaikščiojom į „Sigmos“ salę), diskotekos.
Ryškiausios likusios akimirkos – beveik visos iš miško. LKK, licėjaus keliautojų
klubas, tuo metu turbūt labiausiai atitiko širdį. Menasi ilgas karštas žygiavimas
– keliais, takeliais, kartais – „azimutu“, vanduo, laužas ir košė – kuri labai
greitai išmoko „nekąsti iki galo“, nes girgžda tarp dantų nuo pelenų ir smėlio,
laužas ir dainos, laužas ir žvaigždės ir naktis, kurią negali užmigti iš nuovargio.
Ir žmonės aplinkui, labai arti, spaudžiami į vieną kumštį tamsos, bendro tikslo
ir begalinės tuštumos aplink.
Būnant mokiniu, viskas matėsi labiau iš vidaus. Ne tik ta prasme, kad
labiau dalyvauji vyksme – ir požiūrio taškas buvo truputį kitoks, labiau
egocentriškas. Geriausiai matėsi tai, kas buvo svarbu man, ko aš norėjau, – tai
iš esmės apibrėžė ir pasirinkimus, ir elgesį. Tik labai retai pavykdavo pastebėti,
kad aplink yra kiti – ir kartais patylėti, kartais pasitraukti, kartais tiesiog
pasisveikinti.
Truputėlį ūgtelėjęs supranti, kad ne vienas taip matai. Dar truputėlį –
kad toks požiūris nebūtinai yra teisingas. Nuo kažkurios akimirkos pradedi
stengtis pamatyti ir kitus. Gyventi ne tik tarp kitų, bet ir su kitais.
Prisiminimai iš mokytojavimo skiriasi būtent požiūrio tašku – ryškiausi
tampa žmonės aplink. Rikiuojasi veidai ir su jais skambančios emocijos. Sunku
prisiminti vardus, labai daug vardų, ir veidai jau likę ne visi, bet labai brangūs.
Ir, – vėlgi, – visa tai įrėmina koridoriai, remontai ir mokytojai, kurie atrodo dar
įspūdingesni.
Žinoma, koks alumno laiškas – be licėjaus dvasios. Licėjus juk – ne
mokykla, o gyvenimo būdas. Išties, čia – išskirtinė vieta. Turbūt visi žinome,
kodėl čia esame – įprasminome savo žinojimą ateidami, laikydami stojamąjį
egzaminą, kiekvienąryt keliaudami per pusę miesto. Ir bendruomenė esame
todėl, kad, ir tol, kol mus jungia bendri tikslai, nuostatos ir vertybės. Kartais dėl
jų pasiginčijame, kartais jas tenka priminti, gal net įrašyti į dokumentus. Tai
nėra labai gerai, prievarta peršamos vertybės atrodo primestos, užrašytos
vertybės – dirbtinės ir netikros, kyla gyvas noras priešintis ir nesutikti – kol
nesupranti, kad, gavęs laisvę rinktis, pasakytum lygiai tą patį – noriu stengtis,
siekti ir tobulėti, noriu gerbti kitus ir būti gerbiamas, noriu būti toks tikras, toks
geras, koks tik galiu.
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ors nuo paskutinio mūsų tokio bendravimo praėjo vos trys
mėnesiai, daug kas spėjo pasikeisti. Šio pavasario orų
permainingumas, primenantis Senato darbų ir darbelių
nenuspėjamumą, neša vien tik teigiamas emocijas. Ilgos diskusijos ir
daug arbatos nušvietė idėjų kelią naujovėms.

Pagaliau įvyko visi ketveri šių mokslo metų tarpmokykliniai mainai.
Pirmieji buvo su Kauno technologijų universiteto gimnazija. Vėliau pas mus
viešėjo Vilniaus Žirmūnų, Vilniaus Užupio ir Viniaus jėzuitų gimnazijų
mokiniai. Visi mainų dalyviai išvažiavo su didelėmis šypsenomis veiduose, o
patys liceistai, pasinėrę į naujus vandenis, taip pat nenuobodžiavo svetur.
Balandis – kasdienis idėjų generavimas. Kilusi idėja įgyvendinti
„Nakties mokykloje“ alternatyvą virto grandioziniu „Kitokios dienos
mokykloje“ planu. Įdomūs svečiai bei pašnekovai, edukacinės, sportinės ir
kūrybinės veiklos nekantriai laukia gegužės 19 d., kai pagaliau virs realybe.
Ateities kartos. Kaip ir kiekvienais metais vykusiame stojamajame
egzamine į Vilniaus licėjaus I gimnazijos klasę kartu su mokytojais šeštadienio
rytą plušėjo ir vyresniųjų klasių mokiniai. Dalis mokinių iš Senato suburtos
komandos budėjo savarankiškai, o kiti mielai asistavo mokytojams.
Raktelį atiduok auklėtojui ir daiktus išsinešk.
Na, kada jūs baigsit su tom spintelėm?!
Luktelk, ateinantys mokslo metai prasidės kitaip. Visi mūsų mokiniai
turės savo. Sulūžusios spintelės bus atnaujintos, dalis sekcijų stovės naujose
vietose, bus nauji rakteliai su spalvinėmis sekcijų indikacijomis bei panaikinti
spintelių dublikatai.
Naujos erdvės poilsiui, mokslui ir kūrybai po vasaros bus pasiruošusios
padėti įgyvendinti daugybę naujų, beprotiškų ir genialių idėjų. Moderni FabLab
laboratorija bus įrengta greta skaityklos, joje galėsite gilinti ir įtvirtinti savo
mokslo žinias, o dabar dar dulkėmis nusėta būsima poilsio zona lauks ne tik
tavęs, kai būsi pavargęs, bet ir tavo pagalbos sugalvoti jai pavadinimą. Jeigu turi
idėją, raštelk mums adresu licejus.senatas@gmail.com.
Metų dilema: karštas vanduo abatai, magiškai dingstantys puodeliai ir
įrankiai. Sprendimas – rudenį bus staigmena!
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labai maloni beprotybė

per paskutinę savaitę miegi +
valgai trumpiau, nei darai
kiekvieną iš 10000 darbų

licėjaus bendruomenės
įkūnijimas

neatsiplaunantys dažai nuo salės parketo
galvos skausmas, pykčiai, darbas iš paskutiniųjų,
daugybė fail‘ų ir darbų sąrašų, skausmas,
nuovargis, ašaros, o kartu tai brangūs žmonės,
juokas, laisvė, adrenalinas, veiksmas ir
nepakartojama galimybė kiekvienam. Galimybė
mokytis, kurti, svajoti, sprogdinti, keistis ir širdyje
nešiotis kažką visam gyvenimui

komandinė panika
lyg koncentracijos stovykla, kuriai pasibaigus, tu
gauni atlyginimą – emocijas

prakaitas, kurį niekada
nesigailėsim išlieję
isterija, pereinanti į euforiją
Šimtadienio pasiruošimo apibendrinimas
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tai, kas prabėgo taip greitai,
bet atminty išliks ilgam

kai draugai tampa broliais/seserimis,
bendrakursiai – draugais, mokytojai – tėvais, o
licėjus – Licėjumi

pirmas žilas plaukas

puiki proga pamatyti pažįstamus iš netikėtos
perspektyvos bei išvysti, kaip iš paskirų idėjų
gimsta kažkas, vertas šimtadienio vardo

diena, kai neįmanoma virto realybe

Ramanauskaitės riksmas prieš
repeticiją tūkstantis valandų pasiruošimo dėl
12 valandų renginio

daug bemiegių naktų, galbūt šiek tiek nesutarimų,
tačiau visa tai vainikuoja bent kelios paros
nesibaigiančios euforijos ir absoliutaus bendrumo
jausmas su kursu. Po šimtadienio licėjus man – jau
antri namai
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tėjai į šiltnamį, tau taip visi sakė, gal net netikėjai, kad atsidursi tokiam karšty. Atėjai ir atsistojai ant kietos, tvirtos,
tamsios žemės, slepiančios ne iškart pasiekiamus klodus. Tai tradicijos, čia buvusiųjų pėdsakai, bendruomenė,
mokinių ir mokytojų. Nežinojai, kas tavęs laukia, kaip prisikasi prie gelmių, bet iškart pajutai svilinantį karštį, kartais
tokį nemalonų, bet būtiną augti. Įsikėlei į šiltnamį jau pradėjęs formuotis, skleisti lapelius, tuomet tau atrodžiusius
tokius tvirtus, amžinus. Atsigręžk dabar atgal, kiek jų jau nusimetei žemėn, ar matai juos per aukštėliau suvešėjusią lapiją? Bet juk
būtent jie, nukritę, ilgainiui vertė žemę po tavimi vis derlingene. Jei patikėjai šiltnamio taisyklėm, žaidei jomis, apsidairyk, giliai
įsišaknijai šioje, dabar jau, rodos, neatpažįstamai purioje žemėje. Aplink tave – akim neaprėpiami žalumynai, kadaise buvę tokie
pat dėl žemės kovojantys daigeliai, dabar tokie artimi, kad šildantys – pagaliau maloniai. Kuo daugiau atidavei savęs – darbo,
idėjų, sielos,- tuo gilesnius klodus pasiekė tavosios šaknys, tuo geriau tave maitino ten esantys mineralai. Buvai nuolat liejamas –
žiniomis, negailint, ūgtelėdavai kaskart atsigėręs. Tave vėdino, atvėrė langelius kūrybai, saviraiškai, leido iškišti galvą ir įkvėpti
gurkšnį svaiginančio tikėjimo, kad gali kurti – savomis rankomis. Jau matai šiltnamio stogą, visai nedaug beliko, greitai jį nukels ir
ištrūksi iš šios pačios talpiausios ankštumos. Išmokai augti, esi tvirtas, pasiruošęs eiti toliau, tad auk, amžinai, nesustok, stiebkis
lig dangaus.
Jeigu jau atsivertėte šią knygą, šis tekstukas apie šiltnamį jums tikriausiai pasirodė artimas. Galbūt ir pati šiltnamio sąvoka
jums pažįstama, skambėjo jūsų mintyse, galvojant apie licėjų, gal ją minėjo mokytojai ar draugai. Todėl dabar turite du šios
knygos puslapius – jūsų laisvei.

Instrukcija
1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|
9|
10|

Praleisti n metų licėjuje, n {2;4}.
Pagalvoti apie juos.
Suformuluoti geras mintis. Arba nesuformuluoti.
Jeigu nesiformuluoja, pasitarti su kitu, o jeigu pavyksta, irgi pasitarti.
Pasidžiaugti kartu tuo, ką kadaise patyrėt, o dabar prisiminėt.
Pasidalinti paskutiniais mėnesiais skambėjusių pokalbių nuotrupomis.
Pristatyti savo tapatybę. Kokie buvote? Kokie esate ir galbūt išliksite?
Dar kartą pasidžiaugti.
Knygos nepripipeckioti ir neišmesti.
Saugoti licėjų savo širdyje, o licėjus saugos JUS knygoje.

iki
s, nuo šimtadienio
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m
s
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o
,
lu
po stik
knyga bus atversta
Devynis mėnesius
o – rašoma.
paskutinio skambuči

9

(Ne)kon
SILVIJA ZU

JŪTĖ IR

kretūs
klausim
ai

EGLĖ MA

K

TULEVIČ
IŪTĖ

artą mes važiavom. Pravažiavom. 5. Vėl važiavom. Vėl..... Pravažiavom. 1. Bet pasiekėme tą mugę, kurioje ne moliniai
ąsočiai, ne įvairių šalių patiekalai ar viskas, ko gali prireikti žaliavalgiui, pardavinėjama. Apsilankėme ten, kur susirenka
knygos ir žmonės, globojantys jas bei bendraujantys su jomis, – pasisvečiavome Vilniaus knygų mugėje. Likus valandai
iki Bičiulių dienos pabaigos, nusprendėme atlikti eksperimentą. Kaip skirtingi žmonės atsakytų į tą patį klausimą?
Įvairius visuomenei žinomus asmenis kalbinome su knygele ir tušinuku rankose, tačiau prašydamos ne tik autografo, bet ir
atsakymo į klausimą, kurį kiekvienam reikėjo pabaigti pačiam. Ką manote apie...? Meną, gyvenimą, lėktuvus, tai, kas yra bloga?
Klausimai ir atsakymai būna įvairiausi.

Andrius Mamontovas
Prieš prieinant:
– Aš bijau.
– Ir aš bijau, bet reikia išnaudoti
galimybę.

Monika Punziūtė (Moniqué):
– Kas čia? Kaip? Kodėl? Tai
kaip čia man daryt? O galit
papasakoti vėl?

Jurga Baltrukonytė:
– Už nugaros pradingo lapė...
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Andrius Užkalnis:
– Čia žmogus. Toks storas. Su kastuvu.
Nu nelabai aš čia moku kastuvą piešt.
–

Laimė yra kiekvieno asmeninis darbas.

Rolandas Kazlas:
– Belaukiant parašo įžymybė nuėjo pasveikint
įžymybės...

Gabrielius Liaudanskas Svaras:
– Ir pamatėm daug liceistų. Deja,
jie mūsų
nepamatė.

Vidas Bareikis:
– Maža grupelė turėjo garbės
klausyti asmeninio koncerto.
Paskui paprašė nusifotkint.

Alfas Ivanauskas:
– Iš kur tokios plačios šypsenos?
Jūs
Man
Labai
Patinkat
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MĖNESIO PABAIGOJE PRASIDĖJO VISŲ NESTANDARTINIO KINO MYLĖTOJŲ ILGAI LAUKTAS

PAVASARIS“, PARUOŠĘS DAUGYBĘ SAVITŲ FILMŲ IŠ VISO PASAULIO.

,,KINO

KAIP IR KIEKVIENAIS METAIS, Į
SEANSUS GUŽĖJO DAUGYBĖ ŽMONIŲ: VIENI VEDAMI SMALSUMO, KITI – NORO PASIMĖGAUTI GERU
PATEIKIAME JUMS LICEISTŲ ĮSPŪDŽIUS APIE TAM TIKRUS ŠIO FESTIVALIO FILMUS.

KINO
KINU.

Kaukai
,,Kaukai“ – dešimties minučių Lietuvos kino kūrėjų šedevras. Apie niekada nenutrūkstantį gyvybės ciklą, pradžios ėjimą į
pabaigą ir atvirkščiai. Užburianti ir mistiška animacinė kino juosta „Kaukai“ iš tamsos į šviesą išvelka retai vaikiškuose filmuose
paliečiamą mirties temą, kelia klausimą „Kas bus, kai mirsim?“. Svarbiausias filmo akcentas yra jame skambanti lopšinė, kurią
atliko grupė „Fusedmarc“ kartu su Egle Sirvydyte. Aplinkos garsus – šnarėjimus, kaukučius, atbundančios gamtos giesmes – savo
unikaliu balsu įgarsino Jurga Šeduikytė, suteikdama kūriniui neaprėpiamos didybės ir kartu motiniško švelnumo. Režisierius
Gediminas Šiaulys su visa kūrybine grupe tik dar kartą įrodė, kad svarbiausia ne kiekybė, o kokybė.

Moliūgėlio gyvenimas
,,Moliūgėlio gyvenimas“ – tai pirmas režisieriaus Claude Barras pilnametražis
animacinis filmas. Pirmą kartą pristatytas Kanų kino festivalyje šis filmas iškart buvo
pamėgtas įvairiausio plauko žiūrovų. Netrukus jis buvo įvertintas ir profesionalų –
pelnė Europos kino ir „Cezario“ apdovanojimus už geriausią 2016 metų animacinį
filmą. Pats režisierius filmą skiria ne vaikams, o vaikystei. Ir tikrai, filmas stebina
žiūrovą savo plika, kartais skaudinančia tiesa, kurios nesistengia nei nuslėpti, nei
pagražinti, kaip kad darytų dažnas suaugėlis (ką jau kalbėti apie suaugėlį filmukų
kūrėją). Šis filmas paradoksalus tuo, kad vaikai išeina linksmi, o mamos slapčia
braukia skruostu nuriedėjusią ašarą. Tai filmas apie tyrumą, apie viską tiesiog taip,
kaip yra, apie draugystę, na, taip, galų gale – apie meilę. Labai netikėtai ir nepasiruošusią užklupo mane Moliūgėlis. Bet tokie
užklupimai visada savaip žavūs ir nepamirštami.
Milda Orvydaitė, IIIc

Bet kokia kaina
Kad ir kokį laiko trūkumą jaustų standartinis TB2 moksleivis, praleisti pirmojo
„Oskarams“ nominuoto klasikinio vesterno nuo „Django” ir „No Country for Old
Men“ laikų negalėjau. Rezultatas – dvi valandos akiai malonaus vaizdo, įsimintina
istorija ir nostalgiški Clint‘o Eastwood‘o filmų prisiminimai.
Filmo siužetas paprastas, bet įtraukiantis – du broliai bando apginti šeimos
namą nuo kreditorių, o pinigų surinkimui lieka tik vienas variantas – kriminalinė
veikla. Vis dėlto režisierius bando nusikaltimus pateisinti – grobiami tik vieno banko
filialai, o būtent tam bankui šeima ir prasiskolino. David‘as Mackenzie pasirenka
mažiau radikalų Ken Loach‘o minties pateikimo būdą – kūrinys vaizduoja
kairuoliškas mintis ir „paprastų žmonių“ neviltį korporacijų fone, bet atviras karas
sistemai neskelbiamas. Bandoma perteikti vis JAV populiarėjančią mintį apie socialinę nelygybę, atskirtį, loans and stuff, dėl kurių
visuomenė susvetimėja ir imasi amoralių veiksmų. Net nustebau, kad filmo garso takeliu nebuvo pasirinktas koks „Stressed out“
coveris. Kad ir kaip bebūtų, filmas abejingų nepaliks – pilnai panirus į filmo atmosferą liks arba visiška herojų panieka, arba
pateisinimas. Šiuo atveju nominacija „Oskarui“ už geriausią metų filmą – pelnyta ir aiški.
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Gaila, tačiau yra ir trūkumų, nors ir nedaug. Bene svarbiausias – neįsimintinas klišinis „pora mėnesių iki pensijos“ šerifas.
Nors Jeff'as Bridges'as vaidino puikiai, tačiau scenaristai pavertė jo personažą visiškai tipiniu amerikietišku šerifu, kokių vien šiais
metais galima buvo pamatyti „Nocturnal Animals” ar netgi iš dalies ir „Loving” juostoje. Gaila, juk būtent šerifas, sprendžiant
pagal paskutines filmo scenas, turėjo tapti svarbiausiu vertybinio konflikto veikėju – bekompromisis, visko gyvenime matęs
vilkas, kuris išlieka ištikimas savo nuostatoms ir įstatymams. Gerai, kad ši detalė nepadaro didžiulių nuostolių bendrai filmo
atmosferai bei įspūdžiams po seanso.
Rinktis palieku Jums – puikiai nufilmuotas ir nepriekaištinga aktorių vaidyba pasižymintis filmas, mano manymu,
nusipelno žiūrovų dėmesio, nors tiek siužetas, tiek keletas personažų niekuo neišsiskiria. Vis dėlto visiems vesternų, veiksmo ir
dramos mišinių mėgėjams šis filmas tikrai patiks. Skirkite dvi valandas savo laiko, net jei Jums atrodo, kad laiko filmams turite
pernelyg mažai (linkėjimai nuo TB2).
Lukas Ciunaitis, TB2

Baleto šokėjas
Kino festivalių dokumentinės programos dažnai imponuoja galimybe įsijausti į gyvenimus, kurie, kad ir kokie neįtikėtini
būtų, vyksta šalia mūsų. Būtent tokiu savo realumu sukrečia ir filmas ,,Baleto šokėjas“, kurio herojus, Sergėjus Poluninas, gimęs
neturtingoje šeimoje Chersone, pietų Ukrainoje, tampa geriausiu savo kartos baleto šokėju, bet, pasiekęs karjeros viršūnę ir
nebeįžvelgęs perspektyvos tobulėti, palieka Londono karališkąjį baletą. Nors baletas artimas tikrai ne kiekvienam, S. Poluninas
žiūrovą užburia kaip savo patirtimi absoliučiai unikali asmenybė, šokėjui tenka kovoti su disciplina, nelaisve, išsekimu, vienatve,
depresija. Kyla klausimas, ar tokie demonai, nebent truputį mažesnių mastelių, nesivaiko manęs, mane supančių žmonių, dažnai
suvaržytų, pavargusių, bet kovojančių dėl savo individualumo? Britiškas filmo stilius, kuriame susipina objektyvumas ir savita visa
jungianti nuotaika, suteikia šansą pačiam stebėtojui įvertinti Rytų ir Vakarų kultūrinius disonansus, tuo pat metu likti subtiliai
paveiktam regimos kovos tarp jautrios žmogaus dvasios ir antžmogiškų šokėjui keliamų reikalavimų. Šis filmas turėtų pasėti
nemažai svarstymų kiekvieno atkakliai savo srityje dirbančio žiūrovo mintyse.
Kristijonas Puteikis, IVa

ŠOKĖJA
Šį filmą vadinčiau pusiau dokumentiniu – režisierius dalį faktų iškraipo,
o kitą dalį pateikia be jokių modifikacijų. Siužetas pasakoja apie modernaus
šokio pradininkės Loïe Fuller kelią į šlovę. Mergina, neturinti jokios patirties
šokiuose, sugeba užburti žiūrovus savo ,,Serpentino“ šokiu. Filmas supažindina
žiūrovą su nematoma šokėjo puse. Skausmo apimtas kūnas, nuovargis, traumos
– tai yra šokėjų realybė, kurios žmonės nenori matyti. Jiems terūpi pasirodymas,
atnešantis laikiną pasitenkinimą, o ne pats šokėjas. Nelaikau šio filmo visišku
šedevru, tačiau manau, kad buvo verta jį pamatyti. Rekomenduoju jį
kiekvienam, mėgstančiam gražų kiną – ši juosta užburs savo vaizdais.
Rūta Vigelytė, IIIc

Šventasis ir Moteris ir ledynas
Po tokių filmų kaip „Senekos diena“, „Emilija iš laisvės alėjos“ nusivylimas viešąją lietuviško kino kultūra tik stiprėja. Jau
nebesistebiu, kad lietuviško kino įvaizdį formuoja tokie „įkvepiantys“ filmai. Tačiau Vilniaus tarptautinio kino festivalio
lietuviškų premjerų programa, kaip ir įprasta, kontrastavo su komercinių kino teatrų afišose dominuojančiais lietuvių režisierių
darbais. Bene giliausią įspūdį paliko taip visų lauktas „Šventasis“ ir svajingasis Audriaus Stonio „Moteris ir ledynas“.
Debiutinio Andriaus Blaževičiaus filmo „Šventasis“ tema – 2008-ųjų metų ekonominė krizė – tapo kontekstu atskleisti
nepretenzingo Lietuvos rajono gyventojo charakterį, menką kasdienybę bei joje užfiksuotas dramas. Nors tema centrinės ir rytų
Europos kino kontekste galbūt nieko nestebina, tačiau režisierius tikslingai pasirinkta kino kalba sukonstruoja įsimintiną siužetą,
įnešantį naujų drąsių ir laisvės kupinų vėjų į lietuvišką kiną.
Tiesa, šiuolaikinio žiūrovo susidomėjimas dokumentiniu kinu auga daug lėčiau nei vaidybiniu. Todėl tikrai nedaug
moksleivių bus girdėję apie lietuvių dokumentikos meistrą Audrių Stonį, o žinoti bent kelis jo darbus tikrai verta. „Moteris ir
ledynas“ – tai dar vienas jo filmas, kuriuo režisierius nesiekia palikti pėdsako savo kūrinio herojų kasdienybėje. Jautriai ir
atsakingai lyriškų metaforų užpildyta kino kalba šį kartą Audrius Stonys pasakoja apie mokslininkę Aušrą Revutaitę, jau trisdešimt
metų gyvenančią Tian Šanio kalnuose ir tyrinėjančią klimato pokyčius Tuiksiu ledyne. Filmo pradžioje siužetas kiek primena
Kobo Abe romaną „Moteris ir smėlynas“, kaip teigia ir pats režisierius – iš pradžių jis siekęs pavaizduoti trapią moterį, apsuptą
atšiauraus galingos ledyno, tačiau filmavimo metu supratęs, jog viskas vyksta kiek kitaip – ledynas tirpsta, kalnai trūkinėja, o jų
dauboje gyvena ori ir tvirta moteris. Sugretindamas šiuos vaizdus su senais dokumentiniais vaizdo įrašais, režisierius poetiškai
atskleidžia kalnų teikiamą vienatvę, dėl kurios Aušra Revutaitė ir pasirinko tokį gyvenimą.
Esu dėkingas už Vilniaus tarptautinio kino festivalio suteiktą galimybę apsilankyti lietuviškų filmų premjerose. Tikiu, kad
lietuviškas kinas tęs savo krypties paieškas ir ateityje išvysime vis daugiau drąsių ir stiprių darbų.
Rokas Stonis, TB1
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Neseniai pro Lietuvą praūžę „Kino pavasario“ vėjai atnešė tikrą atgaivą į daugelio
širdį, leido prieš kino ekranus išgyventi tūkstančius gyvenimų ir kūnui prisijaukinti
šiurpuliukus. Vieniems tai – kasmetinis ritualas, be kurio neįsivaizduojamas gamtos
atgimimas, kitiems – gyvenimo būdas, nuolatinis atradimų ir apmąstymų sūkurys.
Apie kiną ne iš žiūrovo, bet iš jauno kūrėjo perspektyvos kalbuosi su Pijumi Mačiulskiu,
antrus metus varstančiu ne tik licėjaus, bet ir Skalvijos kino akademijos duris.
Turbūt pats „nebanaliausias“ klausimas
pradedant, bet... Kaip atsitiko, kad tapai
vaikinu, rankose laikančiu kamerą,
fiksuojančiu prabėgančius momentus ir
vėliau juos paverčiančiu nemariais?
Su filmų paslaptimis susipažinau gana anksti, nes mano
tėtis – operatorius. Tai mane visą laiką domino, bet pernelyg
nesiveržiau pats bandyti. Viskas atrodė labai sudėtinga.
Maždaug vienuolikos metų su draugais kieme pradėjome kurti
filmukus savo malonumui. Pirmieji jų būdavo, aišku, apie
gaudynes, kaip ir priklauso berniukams. Vėliau, septintoje
klasėje, su bendraklasiais pradėjome dalyvauti konkursuose
Lietuvos mastu. Neblogai sekėsi, keliskart laimėjom, mane
užkabino, todėl tėtis pasiūlė lankyti Skalvijos kino akademiją.
Ten prasidėjo gal šiek tiek rimtesnis ir atsakingesnis kūrybos
procesas, kurį tęsiu iki dabar.

Trumpai nupasakok savo kino filmo
kūrimo procesą: kaip gimsta idėja, kiek
laiko ji brandinama, pagal ką atsirenki
aktorius ir pan.
Idėjos laukimas man pats sunkiausias dalykas. Niekaip
neįmanoma priversti jos ateiti, bent aš nemoku – galiu
žongliruoti apelsinais, daužyti galvą į sieną ar apsimesti, kad
medituoju, bet nieko nebus – per prievartą neateina ir viskas.
Todėl tiesiog stengiuosi raminti save, kad greitai kas nors
susišvies ir veikiu ką nors, nesusijusio su idėjos kvietimo ritualu.
Bandau save įtikinti, kad idėja bus, tereikia laukti. Po tiek
laiko, kiek skirta kankintis, kas nors įkrenta į galvą. Aišku,
tada, kai visiškai to nesitiki ir dažniausiai būni užsiėmęs kuo
kitu bei tuo metu negali idėjos užrašyti, pavyzdžiui, plauni
indus. Vėliau būna etapas, kai galvoji, kad viskas jėga ir kad čia
kažkas puikaus ir originalaus. Prisėdi parašyti, pabundi kitą
rytą ir supranti, kad šlamštas. Šitoje stadijoje atkrenta 90

Nuotr. iš asmeninio archyvo
procentų istorijų. Jeigu po šio apsivalymo dar yra bent truputis
vilties, kad gali pavykti ką nors su ta idėja padaryti, tada gali
būti, kad pavyks filmas. O toliau reikia pabaigti rašyti
scenarijų, nusipiešti kadruotę, kurią dažniausiai vis tiek pamirši
naudoti filmuodamas, kankinti visus aplinkinius, dėl pažįstamų
aktorių sugalvoti argumentų suaugusiems profesionalams,
kurie dažniausiai būna labai skeptiškai nusiteikę jaunų kūrėjų
atžvilgiu ir klausinėja, kodėl vazonas stovi ne ant spintos, o
kriauklėje; vėliau reikia suburti pilną komandą, susirasti
geraširdžius žmones, kurie suteiktų patalpas filmuoti
nemokamai, susirasti visas dekoracijas ir kostiumus. Išprašyti
tėčio, kad viską nuvežtų ryte į vietą, nusigraužti lūpas,
nufilmuoti (po filmavimo atrodo, kad viskas kuo puikiausiai
pavyko, tačiau prisėdus montuoti dažniausiai vėl viskas atrodo
tragedija), sumontuoti, pažiūrėti su tėvais filmą kitoje
aplinkoje, ištaisyti klaidas, tada peržiūrėti dar daug kartų. Taip
kokius dvidešimt kartų. Po to nusiųsti draugams ir laukti
peržiūrų. Paskutinėmis dienomis būtinai pastebėti dar kokią
mažą klaidą, kuri labai nervina, bandyti išprašyti, kad leistų
pakeisti failą. Susipykti, paskui susitaikyti su visais. Galų gale –
peržiūros, po kurių į filmo failą bloga žiūrėti dar kelis
mėnesius. Aktorių kaip nors ypatingai nesirenku, tiesiog žiūriu
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į veidus internete ir visada pasidaro aišku, kai pamatai tinkamą
žmogų. Tik, žinoma, naudinga pasitikrinti gūglėje prieš jam
skambinant, nes man buvo toks nutikimas, kai nežinodamas
paskambinau aktorei ir paprašiau jos vaidinti mano filme. Tik
paskui pasitikrinau internete – ji turėjo krūvą apdovanojimų
nuo auksiniu kryžių iki gervių, o aš, durnius, nebuvau apie ją
girdėjęs. Labai baisu buvo paskui su ja vėl kalbėti – maišiau
raides žodžiuose ir drebėjo balsas.

Kam teiki pirmenybę kurdamas filmą?
Gal yra kokia nors žinutė ar idėja, kurią
bandai nusiųsti žiūrovui kiekvienu savo
kūriniu?
Pirmenybę teikiu emocijai, bent kol kas. Kadangi dar
esu nepatyręs, ji dažnai priklauso nuo mano nuotaikos
montuojant ir dažnai pasilieka tokia. Šiaip jau tai yra labai
blogai, bet kartais užsibrėžta filmo emocija su emocija
montuojant atsitiktinai sutampa. Tada pavyksta geriausias
variantas. O idėja kiekvienam filmui yra kitokia. Neturiu
vienos, kurią norėčiau išreikšti visais filmais kartu sudėjus.

Kadras iš P. Mačiulskio filmo „Sviestas”

Koks, tavo manymu, yra kino privalumas,
palyginus su kitomis meno formomis:
literatūra, daile, muzika? Ką gali
užfiksuoti kamera, ko negalima perteikti,
pavyzdžiui, poezija ar paveikslu?
Manau, privalumas yra tas, kad filmas iš esmės
apjungia daugumą, jei ne visas kitas rūšis. Taip pat
moderniam, skubančiam žmogui gali per kelias valandas
padėti išjudinti užspaustas emocijas, išmokyti ko nors naujo ir
priversti susimąstyti. Taip pat vaizdai, manau, geriausiai
padeda suvokti padėtį karštuose taškuose ar apskritai
aktualijas, žmonių gyvenimo būdą; padeda suprasti situaciją
tikrai daug geriau negu visi straipsniai kartu sudėjus. Bet tai
labiau liečia dokumentinio tipo filmus. Kinas, turbūt kartu su
muzika, kurios dabar yra sunkiau negirdėti negu girdėti aplink
save, manau, labiausiai pritaikyta dabarčiai meno rūšis. Dėl
filmų lengvo pasiekiamumo visur ir visada bei primityvių norų
patenkinimo galimybių kinas yra toks populiarus, bet dėl to jo
turinio vertė dažnai krinta – dauguma nieko gilesnio jame ir
neieško. Nelabai žmonės jį įvertina. Kartais susimastau, kad
kelis filmus gali peržiūrėti per vakarą, bet lengva pamiršti ar
net nepagalvoti, jog jis buvo darytas mėnesius ir prie galutinio
produkto prisidėjo šimtas ar net keli šimtai žmonių. Tada
visada norisi kiekvienam filmui skirti maksimalų dėmesį ir

savaime kyla pagarba bet kokiam kūriniui, kuris sugebėjo
atsirasti ekrane.

Kokių
tendencijų
pastebi
savo
bendrakursių kūryboje? Apie ką ir kaip
kurti dažniausiai renkasi jauni žmonės?
Dabar bendros tendencijos nėra arba aš jos nematau.
Visi mąsto skirtingai ir kuria labai nepanašiai. Bet anksčiau
buvo, kad pasikartojo keli filmai apie paauglių vakarėlius,
alkoholį bei intymius santykius su kitos lyties atstovais.

Kaip vertini lietuvių kiną? Ko jam trūksta,
o gal kas nors kaip tik yra labai gerai?
Kokius lietuvių režisierius ir filmus
išskirtum?
Šiaip nelabai domiuosi dabar leidžiamu lietuvišku kinu,
bet ir neatrodo, kad labai daug prarandu. Iš lietuvių, kuriuos
žinau, išskirčiau Šarūną Bartą, nes jis kuria nekomercinį kiną.
Mačiau apie jį dokumentinį filmą – pasirodė labai įdomus
žmogus. Manau, labai pervertintas yra Emilis Vėlyvis ir visi jo
filmai. Dabartiniam lietuviškam kinui trūksta keistų, originalių
idėjų. Ir, kadangi pats esu šiek tiek susipažinęs su šia industrija,
manau, kad stinga atvirumo tokiems filmams ir pasitikėjimo
jaunais žmonėmis. Kūrėjams, kurie nėra išgarsėję, neduoda
pinigų filmuoti dėl rizikos, nes jie neturi patirties (čia jau apie
tuos, kurie yra suaugę ir baigę akademijas). O jie gali turėti ir
labai įdomių bei negirdėtų minčių. Dažnai tokie kūrybingi
žmonės įlenda į reklamų gamybą ir ten įstringa. Pinigų ten
daug, vėliau jau nebėra motyvacijos bandyti kurti meną arba
tai vis atidėliojama vėlesniam laikui. Tėtis pasakojo, kad taip
daug užgeso išskirtinių jaunų menininkų.

Ar turi kokį nors autoritetą, į kurį
lygiuojiesi kurdamas? Jei taip, kas jis?
Vieno pastovaus autoriteto neturiu, bet kai pamatau
man patikusį filmą, mintyse lygiuojuosi į jo kūrėją. Norėčiau
atrasti savo stilistiką, išsigryninti tai, kas man įdomu, bei atrasti
unikalių idėjų, kaip tai padarė David'as Lynch'as.

Kokia tavo pati didžiausia svajonė?
Mano svajonė yra labai banali – aš noriu atrasti veiklą,
kurioje visiškai realizuočiau savo kūrybinius gebėjimus, kuri
neatsibostų ir dėl kurios tinkamumo sau niekada neabejočiau.

Pats nuostabiausias visų laikų filmas ir
režisierius?
Filmas – „Skrydis virš gegutės lizdo“. Nedrįsčiau
sakyti, kad tai – nuostabiausias režisierius, bet mano
unikalumo idealas – David'as Lynch'as.

Trumpas
liceistui...

palinkėjimas

kiekvienam

Sugebėti atrasti kūrybą kiekvienoje srityje – nuo
pusryčių iki fizikos.
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Snukių d
GABRIELĖ
Labas, ko lauki? O ką sportuoji?
Rimtai? Nustebinai, atrodai toks geras,
ramus žmogus...
Lauke taip karšta, o tu su kelnėm,
bent maikutę trumpom rankovėm
apsivilktum. Ane? Vargšas...
Klausyk, ką veiksi ryt vakare? O
savaitgalį? O tu būni kada nors
laisvas?
Prašau, parodyk kokį triuką, žinai, kaip
filmuose būna?..

aužyma
s
ar mena
s?

TUMAITĖ

K

ažkur girdėta? O gal perskaitai savo kada nors su
užsidegimu pateiktus klausimus ir stebiesi prisiminęs
keistus, nelabai patenkintu veidu ištartus atsakymus?
Licėjaus koridoriais vaikšto ne vienas iš pirmo
žvilgsnio niekuo nuo kitų nesiskiriantis liceistas, užsiimantis
kovų menais. Jie turi daug paslapčių, mažai kalba, o jei ką ir
pasako, beveik nieko neįmanoma suprasti dėl didelės terminų
koncentracijos. Todėl šių stilių sportas vaizduotėje apauga
fantastiškais, migloje skendinčiais mitais ir gandais. Kokie
būna kovų menai, jų stiliai? Kas jiems būdinga? Kodėl tai
menai, o ne snukių daužymas gatvėse? Kas tie paslaptingi, su
mumis licėjaus koridoriuose prasilenkiantys žmonės?
Pasidalinau mintimis su licėjaus kovotojais, tada gautą
informaciją pabandžiau susisteminti, kovų menus sudėlioti
pagal subjektyviai įvertintą jų pavojingumą ir pateikti „Andų“
skaitytojams.

Benas Matuzevičius
Pavadinimas: Aikido Aikikai
Tai kovos menas, kurio tikslas – panaudoti priešininko
jėgą prieš jį patį, tokiu būdu apsiginant ir nesužeidžiant
žmogaus. Aikido yra taikos ir savigynos menas, ugdantis
dvasines (susikaupimą, pagarbą kitiems ir sau) ir fizines
(judesių lengvumą, aptakumą, taisyklingo kritimo techniką)
savybes. Ypač reikšmingas ritualas Aikido praktikoje yra
nusilenkimas – Rei (praktikuojamas ir kitose tradicinėse kovų
menų šakose, pvz., karatė – aut. past.). Rei galima išversti kaip
„pagarba ir atvirumas“ – tai ne tik formalus nusilenkimas, bet
ir vidinė būsena. Rei atliekamas O-Sensei (Aikido įkūrėjui
Morihei Ueshiba), dojo (vietai, kurioje treniruojamasi),
ginklams, sensei (instruktoriui, mokytojui jap. – aut. past.) ir
partneriams.
Įsimintiniausi visada būna seminarai ir egzaminai, nes
tai yra pačios intensyviausios treniruotės, po kurių jautiesi arba
labai lengvai, arba taip maloniai pavargęs, kad net prie žemės
traukia.

Deividas Balandis
Pavadinimas: Aikido Aikikai
Aikido buvo sukurtas kaip savigynos priemonė, bet
tokiu būdu, kad priešininkas nebūtų stipriai sužalotas. Tiesa,
per karą visko buvo, pačioje Aikido pradžioje kai kurios
technikos buvo taip daromos, kad abu partneriai turėdavo būti
gana aukšto lygio, kad išvengtų traumų. Aikido technikoje
dirbama su partnerio energija, kurią jis atiduoda puolimo
metu, patys beveik nesmūgiuojame, išvedame priešininką iš
pusiausvyros ir pargriauname. Taip pat Aikido išsiskiria tuo,
kad neturi varžybų.

Nuotr. Iš klubo Aidas archyvo
Man tai menas, nes reikia labai ilgai treniruotis norint
vėliau kur nors pritaikyti, sugebėti nuo stipresnio priešininko
apsiginti. Aš pats ušsiiminėju jau apie 10 metų, dariau kelerių
metų pertrauką, bet po to vėl grįžau. Trūko kažko.

Aidas Šleinota
Pavadinimas: Kyokushin karate
Kyokushin karate laikomas vienu iš agresyviausių
karate stilių. Šio kovos stiliaus kūrėjas Masutatsu Oyama
karate apibūdina kaip savo silpnybių nugalėjimą atskleidžiant
tai, kas žmogui leidžia vadintis žmogumi. Varžybų metu
kovojama pilnu kontaktu, neimituojant kovos. Draudžiami
smūgiai rankomis į galvą, veidą, kaklą, nugarą ir stuburą.
Kojomis draudžiama smūgiuoti į sąnarius, tarpukojį. Taip pat
draudžiami stumdymaisi, sugriebimai, mėtymai.
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Labai džiaugiuosi atradęs šį sportą, nes jis man padėjo ne tik
sustiprėti fiziškai bei įgauti savigynos įgūdžių, bet ir atsikratyti
įvairių baimių, įgauti pasitikėjimo savimi, daug įtakos darė
mano asmenybės formavimuisi. Nuo pirmų treniruočių man
buvo leidžiama suprasti, kad profesionalus sportas gyvuoja tik
ringe ar ant tatamio (paminkštinta grindų danga), kad
stipresnio pareiga užstoti silpnesnį bei kad nereikia spręsti
ginčų kumščiais, jei nėra būtinybės. Kyokushin dvasia parodė
man tikrus draugus. Varžybose esame skatinami palaikyti
draugus kovose, tad pralaimėjimas ar pergalė nežymi varžybų
pabaigos. Eini ir palaikai kitus, dar besiruošiančius kovoms,
padedi jiems apšilti, padrąsini, pasidalini patarimais. Sunkus
darbas, kraujas, prakaitas – neatsiejamos Kyokushin dalys, bet
pagrindinis ginklas yra kovotojo dvasia ir užsidegimas.

Marija Paulavičiūtė
Pavadinimas: Shotokan karate

klube mokomės tik šio stiliaus smūgių technikos.
Apie kovinį sportą yra išlikę daug stereotipų, kurie
greičiausiai atėję iš sovietinių laikų, kai pirmą kartą į treniruotę
atėjusiam žmogui gerai aplamdydavo šonus. Nereikėtų kovinio
sporto sieti su gatvių muštynėmis, kurios iš tikrųjų yra snukių
daužymas, agresija ir nieko daugiau (Kikbokso federacija
uždraudžia dalyvauti varžybose asmenims, turintiems
nusižengimų). Kovinis sportas suteikia žymiai daugiau, man jis
davė pasitikėjimo savimi. Sugebėjau įveikti savo baimes,
atsikratyti nevisavertiškumo komplekso, nes išmokau apsiginti.
Dabar neįsivaizduoju savo gyvenimo be šio sporto. Man jis
padeda išsilieti, atsikratyti blogų emocijų, gauti adrenalino
dozę. Kovinis sportas – tai pirmiausia kova su savimi, nes tik
įveikęs save gali mesti iššūkį varžovui. Ringe mes mokomės
kovoti, t.y. ugdyti charakterį, niekada nepasiduoti.

Ieva Sveikauskaitė
Pavadinimas: Muay Thai
Muay Thai arba Tailandietiškas boksas yra „8 galūnių“
kovos menas. Taip vadinamas, nes sportininkai išnaudoja visas
galūnes: kumščius, alkūnes, kelius, blauzdas ir t.t. Tuo jis
skiriasi nuo bokso ar kikbokso. Muay Thai kovoje draudžiami
imtynių elementai, smūgiai galva, smaugimai, gulinčio varžovo
atakavimas. Šis sportas XVII a. sukurtas tailando kariams, kad
jie išmoktų kautis praradę ginklą.

Nuotr. iš Marijos Paulavičiūtės
Tai pusiau pilno kontakto (nesmūgiuojama visa jėga)
karate stilius, kurio pagrindinis principas – tvirta technika ir
kūno harmonija. Varžybose kovojama iki Ippon (lemiama
technika) – iki tol, kol vienas iš varžovų parodo veiksmą, kuris
realioje kovoje lemtų stiprią traumą ar net mirtį, o smūgis
vertinamas pagal 6 kriterijus: gera forma, gera pozicija, stipri
jėga, tinkamas momentas, tinkamas atstumas ir zanshin
(smūgio atitraukimas tokia pačia stipria jėga). Todėl
treniruotėse pagrindinis dėmesys skiriamas kiekvieno veiksmo
ištobulinimui.
Per 11 metų sportavimo mano Karate Shotokan
suvokimas pasikeitė labai smarkiai. Kai pradėjau būdama 5
metų, nemąsčiau apie ateities vizijas, tėvams tai atrodė kaip
mano, hiperaktyvios mergaitės, energijos iškrovimo būdas, o
man tai buvo laiko praleidimas su naujais draugais. Tačiau
bėgant metams karate tapo ne tik laisvalaikiu, bet ir gyvensena.
Kelerios varžybos per metus virto į tarptautinio masto
rungtynes kone kiekvieną savaitę, smulkios mėlynės dėl
netikslių veiksmų – kūno lūžiais (dabar jau yra virš 10), trenerė
– sese, o dažnai matomi veidai varžybose – draugais. Karate
yra žymiai daugiau nei muštynės. Čia kiekvienas priimamas
toks, koks yra, ir visi čia atėję tobulina ne tik kūną, bet ir
mąstyseną, pasaulio suvokimą.

Lukas Kalytis
Pavadinimas: Kickbox / MuayThai
Šiuose stiliuose leistini smūgiai rankomis ir kojomis, ne
tik į kūną, bet ir į galvą. Kickbox dar skirstomas į dvi
disciplinas – Kicklight ir K-1. Pagal K-1 taisykles galima atlikti
akcentuotus smūgius, nokautuoti varžovą, atlikti 1 smūgį keliu
susikibus su priešininku. Kicklight disciplina – alternatyva
nenorintiems patirti traumų ar pradedantiems, joje negalima
atlikti stiprių smūgių, smūgiuoti keliais. Taškai skaičiuojami už
taiklius smūgius į galvą ir kojas. MuayThai retai užsiimu, mano

Muay Thai treniruotes pradėjau vaikščioti visiškai
netikėtai. Tuo metu norėjau pajudėti, gerai „paprakaituoti“,
pajusti malonų raumenų maudimą. Lankyti tailandietišką
sportą pasiūlė mama, o aš pagalvojau: kodėl gi ne? Mano
gyvenime šis sportas pakeitė labai daug – nuo vaikystės buvau
jautri, silpna, baili, nuolat išsigandusi, o treniruotės mane
išmokė pasitikėti savimi, pasijausti stipriai, nebijoti sutemus
vaikščioti nuošaliomis gatvėmis. Dabar jau nebegaliu
įsivaizduoti savo gyvenimo be šio sporto.

Emilija Ziberkaitė
Pavadinimas: MMA
Lankau MMA (mixed martial arts) beveik metus ir man
labai patinka. Daugelis pasakys, kad tai „nemergaitiškas“
sportas, nes MMA yra pats žiauriausias iš visų kovų menų. Čia
beveik nėra jokių taisyklių, išskyrus tai, kad praradusio sąmonę
priešininko nebegalima mušti ir negalima kišti pirštų į akis,
ausis ir burną.
`
Lankydama kovų menus aš sutikau daug ambicingų,
savo tikslo siekiančių žmonių. Tai, kad jie lanko kovų menus,
nerodo, jog jie daugiau nieko nesugeba. Čia yra tikrai gerai
besimokančių, labai draugiškų ir linksmų žmonių, prie kurių aš
galiu atsipalaiduoti, juokauti ir jaustis savimi. Kaskart
kovodama jaučiu, kaip mane užplūsta adrenalinas ir geras
jausmas, kad nesu bejėgė, galiu apsiginti. Labai džiaugiuosi,
kad pradėjau lankyti maišytus kovų menus, nors buvo labai
daug žmonių, kurie bandė mane atkalbėti.
Sakydamas „menininkas“, žmogus paprastai turi
omenyje rašytoją, muzikantą, aktorių, fotografą ar dailininką.
Nesu girdėjusi, kad taip būtų pavadintas kovotojas. Kovos
menas nepagimdo akiai matomų šedevrų, tik kiekvieno
kovotojo širdyje užaugina gyvenimo filosofijos ir harmonijos
nevystantį medį.
„Sustingimas reiškia nuobodžiavimą ir belaikę mirtį, o
siekimas – gyvenimą. Kova – visų dalykų tėvas“, – kartą tarė
Heraklitas. Stiprybės! Iki pasimatymo licėjaus koridoriuose.
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e vienas paklaustas apie pomėgius atsako: „Visai domiuosi fotografija.“ Pagrindinė šio konkurso idėja buvo surinkti
kuo didesnį archyvą mokinių nuotraukų, nesvarbu, kokia technika ar kokiomis priemonėmis jos būtų padarytos.
Rengdami PHOTOLIC, į fotografiją skatinome žvelgti ne tik kaip griežtą techniką idėjoms reikšti, priešingai, idėjų
raiškos stengėmės neapriboti objektyvu ar kameros raiška.

Organizuodami kiek patobulintą liceistų fotografijos konkursą ir stengdamiesi įprasminti tradiciją, nusprendėme jam suteikti
šmaikščiai skambanti pavadinimą. Šiemet konkursas sulaukė net keturiolikos fotografuojančių liceistų, kurie dėl laimėtojo titulo
varžėsi trijuose etapuose. Laikantis kiek atnaujintos konkurso koncepcijos, pirmoji tema buvo laisva. Antruoju etapu labiau
apribojome dalyvius, paskirdami judesio, susijusio su Vilniaus viešuoju transportu, temą. Finaliniam etapui, norėdami įvertinti
dalyvių formos vaizdavimo sugebėjimus, skyrėme B&W (juoda-balta) temą.
Labai dėkojame visiems dalyviams, vertintojams ir iki kitų metų!

Konkurso finalininkai
Emilija Palivonaitė
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Kristijonas Trinkūnas

Patrikas Vanagas
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Ieva Osoblivec

Kristupas Zmejauskas, konkurso laimėtojas
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MakerFest – ne kokios eilinės šaškių ar stalo teniso varžybos, tai – 72 valandų techninės
kūrybos iššūkis. Renginys yra skirtas suburti programuotojus, mechanikus, industrinius
dizainerius ir dar daugelį kitų entuziastų, išvystyti savo produkto idėją ir ją pristatyti
teisėjų komandai, sudarytai iš verslo, universitetų ir kitų organizacijų atstovų. Šiais
metais renginį inicijavo lietuvių kompanija Deeper, pasaulyje sužibėjusi aktyvaus
laisvalaikio produktais, ir VGTU universitetas, kuris paskyrė LinkMenų fabriko dirbtuves
dalyvių kūrybiškumui ir idėjoms skleistis.
Sėkmingo likimo dėka su liceistų komanda – Gustu
Mockumi, Radvilu Banevičiumi ir manimi, Elviu Lepardinu, –
šiose varžybose išnaudojome progą pasirungti su studentais ir
verslininkais. Beje, jau būdami vietoje prisijungėme dar du
studentus – Darių ir Pijų, kas pradžioje buvo kiek keista, nes
nesitikėjome, kad su paprastais mokiniais kas nors apskritai
norės dirbti. Kalbant apie licėjaus komandos narius, galutinė
komandos sudėtis taip ir nebuvo aiški iki paskutinio vakaro
prieš renginį, nors buvo kviestas žymiai didesnis skaičius
liceistų. Iš vienos pusės man, kaip komandos lyderiui, buvo
pakankamai sunku išsirinkti ir taip visus itin pasižymėjusius
savo srities specialistus bei sudaryti mokyklai atstovaujančią
komandą. Vis dėlto likau patenkintas komandos nariais ir jų
sugebėjimais visų varžybų metu. Džiaugiausi, kad Gustas buvo
mūsų „programavimo Dievas“, savo patirtimi įrangai įpūtęs
gyvybės, o Radvilas prisidėjo elektronikos žiniomis ir buvo
užsiėmęs rinkos analitika.

Užsiregistruodami į varžybas net nelabai galvojome
apie pakankamai gausų apdovanojimų kiekį. Iš vienos pusės,
norėjome pamatyti, kaip mūsų idėjos, žinios ir sugebėjimai
materializuojasi ir virsta apčiuopiamais daiktais, o iš kitos
pusės traukė ambicija pasivaržyti su kitais studentais, kad sau
įrodytume, jog esame ne ką prastesni. Visgi kad tai įrodytume,
žinojome, kad turime eiti pasiruošę aktyviai varžytis, o tam
reikėjo geros konkuruojančios idėjos. Kūrybinių kančių ir
trumpų susibėgimų metu per ilgąsias pertraukas su komanda
bei kitais konsultantais nusprendėme, kad eiliniam mokiniui ir
studentui dažnai trūksta labai vieno naudingo įrenginio –
lentos užrašų skenerio, kuris vėliau buvo pavadintas Snapboard
(kaip Snapchat, tik didelei lentai).
Produkto idėja paprasta. Įsivaizduokime, jog turime
besilankstančią lentos viršuje pritvirtintą kartį, ant kurios galo
yra pritaisyta plataus matymo kampo kamera. Kamera tam
tikrais laiko intervalais fiksuoja lentos užrašus, juos
programiškai apdoroja ir įkelia į duomenų „debesį“, prie kurio

Idėjų pristatymai (pitch’ai)
Nuotr. iš 15min archyvo

Snapboard 3D modelio prototipas
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gali prisijungti visi, turintys interneto prieigą. Idėja kilo iš
dažnai pasitaikančios situacijos, kai mokytojas dėsto medžiagą
ant lentos per greitai tiems mokiniams, kurie mokosi lėčiau,
tad šie mokiniai labiau telkiasi į patį nusirašymo, o ne
mokymosi procesą. Būdami tikri, kad užrašai yra išsaugomi,
mokiniai galėtų paskirstyti savo dėmesį, labiau susitelkdami į
mokomąją medžiagą, ir taip pasiekti geresnių akademinių
rezultatų. Čia taip pat reikia pabrėžti, jog produktas būtų
skirtas motyvuotų mokinių ir inovacijų siekiančių mokyklų
bendruomenėms. Mūsų prioritetas – motyvuoti mokiniai, nes,
kaip varžybų metu gerai pastebėjo mentoriai, įrenginys gali
kaip tik mažinti akademinius rezultatus, suteikdamas galimybę
mokiniams apskritai nedalyvauti pamokoje tiek mintimis, tiek
fiziškai. Juk jeigu mokinys žinos, kad visa rašoma medžiaga ir
taip atsidurs internete nepriklausomai nuo to, ar jis rašysis
medžiagą į sąsiuvinį, ar ne, tai kam iš vis jam dalyvauti
pamokoje? Tad savo produktu siekiame palengvinti gyvenimą
tiems, kurie jau yra užsispyrę mokytis ir įrenginį panaudos kaip
pagalbą, bet ne pakaitalą mokymosi procesui

Jau renginio metu susilaukėme nemažai dėmesio iš
organizatorių ir kitų verslo atstovų ir buvome skatinami idėjos
nepamesti, pabandyti ją įgyvendinti iki veikiančio prototipo,
kuris tiek estetikos, tiek funkcijos atžvilgiu tarnautų produkto
idėjai. Kai varžybų pabaigoje laimėjome specialųjį LinkMenų
fabriko įsteigtą prizą, 1 mėn. narystę jų dirbtuvėse, jau tada
apsisprendėme tęsti vystyti produktą ir pasinaudoti visomis
mums suteikiamomis dirbtuvių galimybėmis turėti veikiantį
įrenginį. Nuo varžybų pabaigos turime viltį užbaigti pradėtą
darbą ir galbūt jau kitais mokslo metais per kurias nors
pamokas pabandyti pasinaudoti mūsų sukurto produkto
privalumais mokantis.
Vis dėlto nors smagiausia skaitytojui girdėti ir matyti
rezultatą, mūsų komandai visų vertingiausias buvo pats
procesas, todėl štai keletas komentarų iš licėjaus komandos
narių lūpų apie renginio patirtis ir įsimintiniausias akimirkas.

Radvilas

Man labiausiai įsiminė pirmasis vakaras, kai pradėjome
galvoti, kaip įgyvendinsime idėją ir kaip pagaminsime mūsų kūrinį.
Pilni entuziazmo susėdome prie stalo, kai dar nejautėme spaudimo dėl
laiko stokos, nereikėjo bijoti dėl to, ar viskas veiks pristatymo metu.
Tada vyko grynas kūrybinis procesas, kai mintys liejasi laisvai ir gali
įsivaizduoti, koks tas mūsų kūrinys bus nuostabus. Tuomet pradėjom
žiūrėti į detales, pamatėm, kad netelpam į biudžetą, – tai paskatino dar
galvoti, ieškoti sprendimo ir įnirtingiau pulti iškilusią problemą. Visa
tai vainikavo kelionė namo pėsčiomis antrą valandą nakties.

Gustas

Man įsimintiniausia varžybų dalis buvo pati kūrimo eiga,
darbų pasiskirstymas. Kiekvienas individualiai dirbome prie kurio nors
segmento, pavyzdžiui, mechanikos, dizaino ar programinės įrangos. Šie
komponentai patys savaime ne tik beprasmiai, bet ir apskritai
nepanaudojami, tačiau atskiras dalis sujungus į vieną visumą, iškart
gauni pilną, veikiantį produktą. Kiekvieno asmeninis darbo indėlis gali
atrodyti siauras, sukoncentruotas tik į vieną sritį, bet dėl to ir rinkome
komandą, kurioje būtų įvairią patirtį turinčių žmonių. Visi dirbome
savo srityje ir galėjome parodyti viską, ką mokame geriausiai.

Elvis
Paskutinio pristatymo (pitch‘o) metu įvyko kiek smagus
nutikimas. Prieš visą salę pristatydamas įrenginio galimybes braižiau
ant lentos figūras, kurias realiu laiku šias nufotografavus jos turėjo būti
įkeltos į serverį ir parodytos visai publikai. Viskas, atrodė, lyg pavyko,
kol po viso pristatymo, baigiantis komisijos klausimams, vienas žmogus
dar įsiterpė: „Ar jūsų įrenginys konvertuoja ir spalvas? Atrodo, kad
ekrane rodėte brėžinį mėlyna spalva, nors ant lentos ką tik braižėte
juodu markeriu.“ Aš kiek suglumau, nes žinojau, kad taip neturėtų
būti, bet nepasimečiau ir klausimą perdaviau programuotojui Gustui,
kuris paaiškino, kad dėl blogo interneto ryšio nuotrauka neįsikėlė, todėl
buvo pasilikusi mūsų testinė nuotrauka, kurią padarėme dar prieš
lipimą ant scenos kaip testinį variantą. Tiesą pasakius, kol dariau
pristatymą, net nepastebėjau skirtumo. Todėl po to buvo smagiai keista
prisiminti, kad kalbėdamas prieš auditoriją nuoširdžiai tikėjau, jog
mūsų įrenginys funkcionuoja kaip turi būti, nors iš tiesų niekas kaip ir
neveikė.

LinkMenų kūrybinės dirbtuvės
Snapboard komanda
Nuotr. iš 15min archyvo
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IŪTĖ

URNEVIČ

VIENA SVARBIAUSIŲ KASDIENIŲ AKTUALIJŲ.

SĖKMINGŲ
„AIRBNB”

OPORTUNISTŲ

— NUO BRIANO CHESKY
IR GARETHO
WILLIAMSO „SKYSCANNER” PLATFORMŲ ĮKŪRIMO IKI MICHEALO O’LEARIO SĖKMĖS BENDROVĖJE
„RYANAIR” AR MICHAELO CAMERONO „ROME2RIO” STARTUOLIO PASISEKIMO. JAU 2000 METAIS
TENDENCIJOS VERSLO PASAULYJE ĖMĖ SPARČIAI KISTI: VERSLININKAI PRADĖJO VERČIAU KLIAUTIS SĖKME NEI
PARENGTOMIS PROGNOZĖMIS, O ORIGINALIOMIS IDĖJOMIS LABIAU NEI ĮPRASTOMIS – PATIKRINTOMIS
LAIKO. RINKOJE PRADĖJO DOMINUOTI ANTREPRENERIŲ (ANGL. ENTREPRENEURS) PRODUKTAI , GIMĘ IŠ
IDĖJOS. PAVYZDŽIUI, KOMPANIJOS „UBER” BŪSIMIESIEMS ĮKŪRĖJAMS TRAVISUI KALANICKIUI IR GARRETUI
CAMPUI IDĖJA KILO 2008 METAIS, VIENĄ ŽIEMOS VAKARĄ PARYŽIUJE. VAIKINAMS NESISEKĖ IŠSIKVIESTI
TAKSI, TAD DINGTELĖJO MINTIS — UŽTEKTŲ TIK PASPAUSTI MYGTUKĄ, KAD GALĖTUM IŠSIKVIESTI AUTOMOBILĮ.
ISTORIJAS VIEŠOJOJE ERDVĖJE GIRDIME DAŽNAI

Regis, tereikia nedaug — galingos minties, drastiško
sprendimo, kontroversiško pasiūlymo, drąsaus mąstymo.
Tačiau šiandien to nebepakanka. Startuoliai masiškai žlunga, o
anksčiau rizikingos investicijos pasiteisindavo kur kas dažniau
nei šiandien. Pavyzdžiui, startuolio „Revolut” sėkmę lydėjo
nesėkmė dėl nepakankamai apgalvoto verslo modelio ir
neveiksmingo pelno generavimo. Tad kas gi lemia nesėkmę?
Statistiniai duomenys rodo, kad šiandien „išgyvena” tik vienas
iš tūkstančio startuolių, o kasmet keli šimtai jų žlunga. Rinka
yra perpildyta, o jei jau atrandama niša naujam produktui,
galime būti tikri, jog panašią idėją jau apmąsto bent 5 žmonės
Danijoje, 11 Vokietijoje, o JAV – 105. Skaičiai išgalvoti, tačiau
mintis aiški — norėdamas būti pranašesnis, turi nedelsdamas
imtis idėjos realizavimo. Visgi stačia galva pulti taip pat
nereikėtų — 42% startuolių žlunga ne dėl to, kad trūksta
finansinių išteklių,
ne dėl idėjos neveiksmingumo ar
komandos narių nekompetencijos, o dėl to, kad produktui
tiesiog nėra poreikio rinkoje.
Kalbinau Ugnę Rinkevičiūtę — vieną iš startuolio
„LeakSpotter” įkūrėjų. Jauna mergina atrado nišinę rinką, ypač
gerai išnagrinėjo konkurentų areną ir tikslinę auditoriją, o
svarbiausia — tikėjo idėja ir išmintingai siekė savo tikslo.

Trumpai save pristatykite.
Esu Ugnė Rinkevičiūtė. Baigiau kultūros istorijos ir
antropologijos studijas Vilniaus universitete, o po jų mane lyg
vėjai nunešė į robotechnikos startuolių pasaulį, kuriame apie
ketverius metus dirbau nuotoliniu būdu — iš visų pasaulio
kampelių. Praeitais metais įkūriau savo įmonę Jungtinėse
Amerikos Valstijose, kuri papuolė į „MassChallenge”
startuolių akseleratorių Bostone.

Nurodykite didžiausią savo pasiekimą ir
didžiausią nuopuolį versle.
Pats sunkiausias mano darytas dalykas – techninio patento
rašymas, kuris prieš porą savaičių buvo pripažintas. Niekada
netikėjau, kad galėčiau tai padaryti, todėl tyliai, tačiau labai tuo
didžiuojuosi.

Čia ir toliau nuotr. iš
asmeninio archyvo
Didžiausią nuopuolį patyriau tuomet, kai aš ir mano
komanda išsiaiškinome, kad mūsų kuriamas robotas neturi
ateities be milijoninių investicijų ir dešimtį metų trunkančio
FDA (Food and Drug Administration) agentūros patvirtinimo.
Porą metų trukęs darbas neišdegė.

Pristatykite dabar kuriamą startuolį. Kaip
kilo idėja? Kas jus skatino kurti, judėti
pirmyn? Kokių nuotykių patyrėte steigimo
procese?
Mano startuolio bendrasavininkas ir idėjinis autorius turi
nemažai nekilnojamo turto. Kadangi JAV beveik nėra atskirų
vandens skaitliukų kiekvienam butui, už sunaudojamą vandenį
moka buto savininkas. Pasirodo, bėgantys tualetai sudaro apie
10–20% metinės vandens sąskaitos! Tad mes sumąstėme
paprastą ir pigų būdą, kaip to išvengti.
Tiesą pasakius, pradžioje labai juokiausi iš šios idėjos ir
pagalvojau, jog mano kolega išsikraustė iš proto – „Mat,
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tualetų startuolis!“. Prireikė poros mėnesių laiko idėjos
testavimui – skambinimo kanalizacijos ir vandens
departamentams, santechnikams, aplinkos apsaugos įmonėms,
kitiems nuomuotojams, kol įsitikinau, kad idėja gera ir kad
mes atradome savo nišą.

Ar verslo įkūrimui reikalingas tam tikros
pažintys? Jei taip, kur jų ieškoti? Galbūt
patartumėte apsilankyti tam tikruose
renginiuose?

Jūsų manymu, ar reikia kurti kuo
originalesnius, naujesnius ir nišinius
produktus, ar verčiau reikėtų tobulinti tai,
kas jau sukurta?

Būtinai! Be kitų žmonių nieko doro gyvenime negalima
nuveikti (šypsosi). Pažinčių galima ieškoti bet kur – eiti į
startuolių renginius, inkubatorius — naudokitės sava fantazija!
Patarčiau nebijoti ir patiems kontaktuoti su žmonėmis, kurie
jums galėtų padėti. Pavyzdžiui, Maroke esame vietinio meistro
paprašę išbandyti roboto bateriją ir jis, didžiai mūsų nuostabai,
traukė iš savo mašinos akumuliatorių, kvietė savo draugus,
kurie krykštavo ir džiaugėsi visu reginiu. Taip pat esame gavę
daug pagalbos iš universitetų mokslininkų ir dėstytojų – nuo
nemokamų MIT inžinierių konsultacijų iki įvairiausių dalių
robotų kūrimui. Svarbiausia, nebijokite prašyti ir klausti!

Ir tas, ir anas turi savų pliusų ir minusų. Siekdama
neišsiplėsti, sakyčiau, kad geriausiai dirbti toje rinkoje, kurią
gerai pažįsti ir išmanai: pavyzdžiui, jeigu moksleivis labai
domisi kompiuteriniais žaidimais, kovų menais ar gyvūnų
globa, verčiausia ir būtų kurti startuolį tose srityse.

Koks jūsų jauniausias sutiktas startuolio
įkūrėjas?
17 metų vaikinukas, kuris išėjo iš mokyklos, nes jam
mokslai kliudė verslo vystymui. Nerekomenduoju.

Ar manote, kad mokykloje pakankamai
kalbama apie pinigus?
Tikrai ne, ir manau, kad tai yra didelė švietimo spraga. Be
elementaraus finansinio išsilavinimo sunku funkcionuoti
verslo pasaulyje. Žinoma, šiais laikais internete pilna
nemokamos ir geros kokybės informacijos, todėl viską galima
išmokti ir patiems.

Ar
verslo
vadybos
perspektyvi ateityje?
Kokias didžiausias klaidas daro startuolių
kūrėjai? Kokios dažniausios nepasisekimo priežastys? Ar rizika – viena iš jų?
Didžiausia startuolių klaida, kuri kartu gali būti ir dorybė,
yra faktų ir problemų ignoravimas ir, įsimylėjus savo idėją ar
produktą, aklas ėjimas pirmyn.
Startuolio kūrimui reikalingas begalinis užsidegimas ir
meilė savo darbui, o tai dažnai žmones apakina ir jie pradeda
ignoruoti akivaizdžias verslo modelio spragas.

Kokios
žmogaus
savybės
atveria
daugiausiai kelių į startuolių rinką?
Galbūt žmogui vertėtų pasitikėti vien
sėkme?
Lengvas išprotėjimas, superherojiška energija, nuolatinio
streso toleravimas ir mokėjimas kitus žmones uždegti savo
idėja. Sėkmės taip pat visuomet prireikia.

Koks būtų pirmas žingsnis, jei norėčiau
įsteigti, pavyzdžiui, internetinę parduotuvę (komandos surinkimas, finansinių resursų skirstymas, techinės detalės ar kt.)?
Padaryti rimtą rinkos analizę ir preliminarų verslo planą –
kokie produktai paklausūs, kokie yra konkurentai, kas būtų
jūsų pirkėjai, ar verslas finansiškai apsimokės. Verslo planui
labai rekomenduočiau „Lean Canvas” modelį (atlikite „Google
-fu” šiuo pavadinimu).

specialybė

Tiksliai nežinau, ne visai mano sritis. Apie verslo vadybos
specialybę esu girdėjusi ir labai teigiamų, ir labai neigiamų
atsiliepimų. Galutinės nuomonės nesu susidariusi.

Ar sociologai, ar tiksliukai
pasaulyje pasiekia daugiau?

verslo

Sociologai ir tiksliukai daugiausiai pasiekia dirbdami kartu
ir vienas kitą papildydami. Vien tiksliukinę komandą turintis
verslas pasmerktas žlugti, o vien sociologinė komanda
nesugebės sukurti produkto iš techninės pusės. Dar nesu
sutikusi žmogaus (nors turbūt tokie egzistuoja), kurie abiejose
srityse būtų pakankamai stiprūs.

Kaip padrąsintumėte moksleivį, norintį
sukurti savo startuolį?
Niekur taip greitai netobulėjama kaip startuolyje.
Prisimenu savo pokalbį su startuolio įkūrėju, kuris išėjo iš
gerai apmokamo darbo ir pardavė namą dėl savo idėjos.
Paklausus, ar jis nemano, jog pernelyg rizikingai ir neatsakingai
pasielgė, jis atsakė, jog per savo verslo kūrimo procesą jis taip
smarkiai patobulėjo ir susipažino su tiek daug įdomių žmonių,
jog netgi jeigu jam nepasiseks, jis sugebės gauti dar geriau
apmokamą darbą negu prieš tai, o įgytų žinių iš jo niekas
neatims. Įdomumo dėlei paminėsiu, jog jo startuolis
pardavinėjo vandenį buteliukuose iš klevo medžių ir jam dabar
puikiai sekasi!
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dabar GUSTĖ PAPAURĖLYTĖ

Kalbant apie drąsius, iššūkių nebijančius žmones verta pasidairyti arčiau mūsų pačių.
Juk dažnai įkvėpimo galime pasisemti iš aplinkinių, kuriuos matome bene kasdien,
tačiau retai varginamės juos pažinti ar pasidomėti jų veikla. Mokyklos koridoriuose, be
jokios abejonės, tokių žmonių taip pat galima sutikti, tačiau svarbiausia – nepabijoti
užmegzti paprasčiausio pokalbio su jais. Ne vieną liceistą savo veiklumu,
įvairiapusiškumu ir, svarbiausia, pozityviu mąstymu galėtų įkvėpti nuolat besišypsanti
antrokė Lukrecija Urnevičiūtė, kurią nusprendžiau pakalbinti dar prieš jai pakeliant
sparnus virš Lietuvos.
Lukrecija, ar galėtum papasakoti, kokia
Tavo savanorystės kelio pradžia, nuo ko
viskas prasidėjo?
Dar mokydamasi aštuntoje klasėje susidomėjau
jaunimui skirta politine ir visuomenine veikla. Įsiliejau į ją
įstojusi į Lietuvos liberalaus jaunimo organizaciją ir pradėjusi
lankyti ISM Moksleivių universitetą. Pamenu, jog visur, kur
dalyvaudavau, būdavau pati jauniausia, tačiau to tikrai
nepabūgau. Atvirkščiai — mano amžius darė mane
įsimintinesnę, o supantys vyresni žmonės skatino kuo anksčiau
imtis veiklos, kuri traukia, domina, veža. Matyt, tokio amžiaus
ir atradau polinkį socialinių mokslų kryptimi, o tai padėjo
suprasti savo siekį kuo daugiau dirbti bendruomeniniais
tikslais, užsiimti švietėjiška veikla, o savo žvilgsniu aprėpti kuo
daugiau inovacijų, apie jas kalbėti garsiai ir užkrėsti kitus noru
jų siekti patiems, nebijoti nerti į naujus dalykus, kelti sau
iššūkius ir nebijoti sau pažadėti šiek tiek daugiau. Tikiu, jog
kiekvienas mūsų pasirinkimas atsispindės ateityje, todėl,
pavyzdžiui, savanoriaudama retai kada kvestionuoju tiesioginę
to naudą ar proceso grąžą man pačiai, tačiau jaučiu poreikį
elgtis solidariai, bendrauti su kuo įvairesniais žmonėmis ir
niekada neleisti sau mąstyti siaurai — dėl to reikalinga
įvairialypė patirtis ir įdomių aplinkinių žmonių ratas. Dėl to
žmogui, nežinančiam, nuo ko pradėti panašią veiklą,
pirmiausia patariu pernelyg neabejoti ir nebestoviniuoti
vietoje. Juk artėja vasara, o pasiieškoti veiklos internete
užtruks daugiausia 20 minučių. Nori savanoriauti? Stebėk, kas
vyksta mieste. Jei radai įdomų renginį, susisiek su
organizatoriais ir klausk, ar reikalingi savanoriai. Jei nori
įsipareigoti ilgesniam laikui, internete taip pat rasi visą sąrašą
organizacijų, kurioms reikalingas jaunų žmonių indėlis ir
energija. Vasarą būtinai dalyvauk stovyklose ar konferencijose,
geriausia — tarptautinėse. Tokios pažintys yra labai tvirtos ir
naudingos. Mokykis naujos kalbos, svarbiausia — ištobulink
anglų kalbą. Labai patariu važiuoti atostogauti savarankiškai,
keisti aplinką, daug skaityti, dar daugiau bendrauti ir realizuoti
bent vieną savo idėją. Žinau, jog mes, liceistai, jų turime be
galo daug ir be galo originalių.

Čia ir toliau nuotr. iš asmeninio
Lukrecijos Urnevičiūtės archyvo

Ar galėtum trumpai papasakoti apie
veiklas, kuriomis užsiimi pastaruoju metu?
Šiuo metu mano veiklos spektras yra labai platus.
Matyt, tai dėl idealistiško noro stengtis būti visur ir nepraleisti
nė vienos galimybės užmegzti pažinčių ar semtis patirties, kuri
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būna pati įvairiausia — niekada neriboju savęs išbandyti ko
nors, kas man yra visiškai nauja. Mano interesų sąraše,
pirmiausia, Europos jaunimo parlamento veiklos, viešasis
kalbėjimas, savanorystė, fechtavimas, literatūra, žurnalistika,
startuolių industrija ir, žinoma, filosofija. Ypač džiaugiuosi,
jog per paskutinius metus susidomėjau debatais, tad 2016-ųjų
pradžioje dalyvavau Eurodebatų finaliniame ture, o vasarą
lankiausi Nacionalinėje vasaros debatų akademijoje. Rudenį
nusprendžiau įstoti į Europos jaunimo parlamento (toliau —
EJP) gretas, vėliau, lapkritį, teko kalbėti Jungtinių Tautų
organizacijos „Peace Talks” konferencijoje, o šių metų
pradžioje — vesti kūrybines dirbtuves apie viešąjį kalbėjimą
TEDx konferecijoje Kaune bei išbandyti vedėjos amplua
tarptautinių kalbėtojų renginyje „Limitless #4: Pitching Like a
Boss”. Laisvalaikiu mielai užsiimu savanoriška veikla — esu

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus narė, akcijos „Darom”
koordinatorė, „LOGIN’’ konferencijos savanorė ir pan.

Kurią organizaciją pirmiausia išskirtum iš
paminėtų? Galbūt joje savanoriauji ilgą
laiką, o gal jos keliami tikslai tau
patraukliausi?
Negalėčiau išskirti vienos veiklos ar organizacijos,
kuria užsiimu ilgiausiai — turiu nuolatinį poreikį keisti savo
aplinką, pomėgius, įpročius. Didelę dalį mano užsiėmimų
užima laikinos organizacinės ar kūrybinės veiklos — sulaukiu
daug kvietimų iš pažįstamų moksleivių, verslininkų, įvairių
projektų iniciatorių prisidėti prie parengiamųjų darbų. Visgi
vertėtų išskirti jau minėtą Europos jaunimo parlamentą. Pirmą
kartą gana netikėtai pasiryžau sudalyvauti pirmame šios
organizacijos renginyje tik šių mokslo metų pradžioje, rugsėjo
9-11 dienomis. Iki šiol dalyvavau 4 sesijose Lietuvoje, Estijoje
ir Italijoje; teko būti delegatės, žurnalistės ir komiteto vadovės
(chairperson) pareigose. Ateinančiais metais tikrai žadu tęsti
narystę EJP, nes ši organizacija, mano manymu, jaunam
žmogui duoda labai daug. Kiekvienam linkiu patirti tą
nežinomybės jausmą prieš susipažįstant su dešimtimis naujų
žmonių ar jaudulį prieš diskusijas, debatus ar rezoliucijos
parengimą. Būna visko — ilgų naktų, nesuprantamų žodžių,
ašarų prieš išvažiavimą, sunkiai ištariamų vardų, kultūrinių
barjerų, tačiau pažadu, jog norėsis sugrįžti vėl ir vėl. Retai
atrastume tokią akademinę bendruomenę, susaistytą bendrais
interesais, tikslais, vertybėmis, tad labai skatinu imti ir ten
patiems nuvažiuoti, o grįžus dar susiplanuoti kad ir,
pavyzdžiui, viešnagę pas draugus Serbijoje ar Kipre.

Ne vienas drąsus ir verslus jaunuolis
nusprendžia kurti startuolį, ne išimtis – ir tu
pati. Kaip kilo mintis kurti savo verslą?
Viskas prasidėjo, be abejonės, nuo idėjos (šypsosi).
Tiesą sakant, mintis kilo labai netikėtai — vėlią naktį šių metų
sausio pradžioje. Pamenu, kai per mokytojos G. Kniukštaitės
anglų kalbos pamoką gavome užduotį pristatyti savo tariamai
kuriamą kompaniją, susijusią su atsinaujinančiais energijos
šaltiniais ir perdirbamomis atliekomis. Keista, tačiau tai ir tapo
mano stimulu nuolat generuoti naujas idėjas, paversti savo
mintis į galimai realų produktą, o jo užimamai nišai rasti
atitinkamą problemą, nes pirmiausia sėkmingomis idėjomis
tampa tos, kurios siūlo drastišką sprendimą opiam klausimui.
Mano ir komandos kuriamas startuolis sprendžia komplikuoto
ir brangaus keliavimo problemą ir yra orientuotas į jaunimą.
Tuo metu, kai kilo idėja, buvau labai sutrikusi, — nors ir
žinojau, ko ieškau, ko siekiu ir kaip matau projekto ateitį,
pirmas žingsnis čia ilgą laiką buvo neįmenama mįslė. Visgi
pakalbėjusi su daugeliu draugų ir jau patyrusių startuper’ių,
netyčia vienas pažįstamas, informacinių technologijų
studentas Vilniaus universitete, užsiminė apie Hacker Games
renginį. Jame komandos per 48 val. turi sukurti veikiantį
programos prototipą ir jį pristatyti mentoriams, įmonių
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vadovams, kitiems kūrėjams ir teisėjams. Tą patį vakarą ten
užsiregistravau ir jau kovo 10 dieną nuvykau į KTU Santakos
slėnį. Sakiau, sakau ir sakysiu — buvo verta. Išdrįsau atsidurti
ten, kur anksčiau nė nebūčiau galėjusi savęs įsivaizduoti. Su
didžiule draugų ir specialistų komanda įgyvendinome idėją, o
šiuo metu žadame judėti toliau. Metų pradžioje išsikėliau sau
tikslą — per 2017 metus įkurti savo verslą, tad kiekvieną dieną
apie tai mąstau, tobulinu idėją, bendrauju su savo komandos
nariais ir ruošiuosi ilgam, tačiau tikrai nenuobodžiam darbui
sėkmingo produkto labui. Be šio projekto aš ir mano draugai
užsiimame ir ekologiškos automobilio baterijos kūrimu, taip
pat paraleliai vystome dar dvi idėjas, orientuotas į socialinį
iniciatyvumą.

Kaip manai, kur tave galiausiai nuves
visos veiklos, kurias išbandai?
Nieko nesitikiu ir noriu kuo mažiau visko tikėtis
(šypsosi). Žinau tik tiek, kad viskas savaime vyksta taip, kaip ir
turi vykti — tai primenu sau tiek sėkmių, tiek nesėkmių
kontekste. Visko imuosi grynai iš polėkio, noro, pašaukimo,
įkvėpimo, smalsumo. Žinoma, veiklas pritaikau savo ateities
tikslams ir paverčiu jas šiokiu tokiu indėliu, kuris, tikiuosi,
vėliau kompensuosis kaip puiki investicija į save. Per daug
neklausinėju savęs ir apskritai nemėgstu klausinėti to, kas ir
savaime aišku, kur visa tai veda. Tik žinau, kad viskas bus labai
gerai (šypsosi). Noriu kurti, kalbėti apie tai, ką kuriu, šviestis,
domėtis, rašyti, bendrauti, plėsti akiratį ir aplink save išsaugoti
tuos žmones, kuriuos šiuo metu drąsiai galiu vadinti savo
draugais. Manau, jog šie prioritetai išliks ir ateityje, kuri, beje,
net artimiausiu metu žada daug pokyčių, — vasarą laukia daug
kelionių po Europą, daugiausia savarankiškai, taip pat įvairių
renginių, startuolių projektų, stovyklų, MUN (Model United
Nations) ir EYP (European Youth Parliament) sesijų, o vasaros
pabaigoje dvejiems mokslo metams išvykstu į Daniją, kur
mokysiuosi Tarptautinio Bakalaureato Diplomo Programoje.
Laukia šaunūs metai, tad galvoje — daugybė vizijų ir vilčių
joms įgyvendinti. Tad kiekvienam linkiu nebijoti klysti,
bandyti, parodyti sau, kokia kasdienybė gali būti įdomi ir
laukiama, o jei tam pritrūksta paskatos — parašyti man.
Visada esu pasirengusi patarti, padėti ir pasidalinti patirtimi!

Jei žmogus, niekuomet neužsiimantis
tokia veikla, tavęs paklaustų, ką tau
suteikia toks aktyvumas ir kokia viso to
prasmė, ką atsakytum?
Neįsivaizduoju savęs kitokios, nei esu dabar — visur
lekiančios, organizuojančios, dalyvaujančios… Žinau, jog
daugelis tokios kasdienybės atsisakytų — tai be galo vargina,
apsunkina laiko planavimą ir veiksmingą veiklų
prioritetizavimą. Visgi dėl savo veiklumo pripratau prie greito
gyvenimo tempo, naujų žmonių, netikėtų diskusijų,
operatyvaus problemų sprendimo. Visa tai turi ir trūkumų —
kur kas mažiau laiko lieka šeimai ir poilsiui. Dėl šeimos neretai
tenka šio bei to atsisakyti, tačiau tai — ne bėda. Šeima —
pirmoje vietoje. Antroje (na, bent jau taip turėtų būti) —
laisvas laikas, skirtas paprastam buvimui su savimi ir ramiam
poilsiui. Man jo trūksta, o kam nors paklausus, pavyzdžiui,
kaip aš leidžiu laisvą laiką, suprantu, jog atsakymo neturiu, nes
to laisvo laiko iš esmės niekada nebūna. Kita vertus, kitaip
gyventi ir negalėčiau. Veiklumas suteikia be galo daug —
pradedant visai kitu, brandesniu, požiūriu į aplinką, draugus,
interesus, aktualijas, baigiant naujais praktiniais įgūdžiais,
esamų gebėjimų tobulinimu ir pan. Visų svarbiausia priežastis,
kodėl jaučiuosi puikiai pokyčių, naujovių ir įvairovės
apsuptyje, — laukimas, padarantis kiekvieną dieną nepaprastai
įdomią. Tai — pagrindinis reikalavimas gerai nuotaikai ir
pozityviam nusiteikimui. Juk kuo daugiau visko išbandome,
tuo daugiau pasisemiame, išsinešame, apmąstome, turtiname
idėjų, minčių, perspektyvų ateičiai bagažą.

Nuotr. Mato Petronio
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Idėją į licėjų pasikviesti įkvepiančių žmonių ir surengti nedidelį pokalbių renginuką
mintyse nešiojomės jau seniai. Ilgai brandinta, šį pavasarį ji pagaliau virto
„Pašnekesiais“. Du kovo trečiadienius muzikos kabinete šnekučiavomės su žurnalistu,
keliautoju bei knygų autoriumi Vytaru Radzevičiumi ir fotografu, albumų „Neregėta
Lietuva“, „Neregėta Kuba“ autoriumi, bėgiku ir triatlonininku, neseniai įveikusiu
Ironman rungtį, Mariumi Jovaiša. Su Vytaru kalbėjomės, žinoma, apie keliones, kartais
nukrypdami ir pakalbėdami apie Lietuvą, studijas ir svajones. Marius papasakojo apie
itin nelengvą „Neregėtos Kubos“ kūrimą, pažintį su Kuba ir jos žmonėmis bei apie
bėgiko patirtis.
Dalinamės pašnekesių nuotrupomis. Tiems, kurie nespėjo apsilankyti ir pasiklausyti
gyvai, o gal ir tiems, kurie buvo, bet norėtų juos prisiminti.

Vytaras Radzevičius

Nuo ko prasidėjo Jūsų kelionės?
Aš esu toks klajūnas. Čia turbūt kažkas genuose yra...
Nes mama kai išleisdavo į kiemą mane mažą (Žirmūnuose aš
čia augau netoliese) ir sakydavo: „Niekur neik iš kiemo, kad aš
tave matyčiau“, tai aš po penkių minučių dingdavau jau kažkur
eksplorinti apylinkes, va, netoli Neris, miškai, visa kita, tai buvo
polėkis. Vėliau žaidžiau rankinį, tai su komanda apkeliavom
visas buvusios Sovietų Sąjungos šalis. Vėliau buvau išvažiavęs,
galima sakyti pusiau emigravęs į Liverpulį, čia kai jau atsivėrė
[Sovietų Sąjungos] sienos, galėjom laisvai keliauti. Tai tokia
įdomi patirtis buvo, iš Sovietų Sąjungos tiesiai į Liverpulį. (...)
O paskui jau prasidėjo kelionės su Martynu, aišku, dar ne tom
laidom, bet važiuodavom žvejoti, futbolo žiūrėti į kokią

Vokietiją. (...) Na, o paskui 2006-aisiais sužinojom apie tokį
plintantį judėjimą kaip važiavimas su senais automobiliais. Kai
kažkoks britas iš Birmigham‘o pabandė su savo žiguliuku
nuvažiuot iki Talino, ten jį pardavė, už tuos pinigus parskrido
atgal, jam patiko. Kitais metais nuvarė su draugais į Afriką...
Na, ir tas judėjimas pradėjo plisti Europoje. Tokia kreizi idėja,
pasiekė ir mus ji kažkokiu būdu, ir sugalvojom, važiuojam ir
mes į tą Afriką. Tada dar Kęstutis Petrauskas Lietuvos
televizijos direktorius buvo, sakom, mes čia varom į Afriką,
va, kamerą pasiimsim, pafilmuosim, buvo jei kažkas gausis, tai
parodysim. Nufilmavom tas keturias laidas, parodėm. Ir tada
pamatėm, kad labai dideli reitingai, labai gerai žmonės sužiūrėjo,
kas mus pačius labai nustebino – tai buvo toks nišinis
projektas, kelionių projektas, niekur Lietuvoje dar nematytas...
Tada mus pradėjo spausti, maždaug, na, kur dabar keliausite?
Tai taip viskas ir prasidėjo. Va, pernai šventėm mūsų
televizinių kelionių dešimtmetį, kai nebegalim keliauti šiaip
sau, turim važiuot ir filmuot. Tai malonumas ir darbas tuo
pačiu metu. Dabar vienuolikti metai, už dviejų savaičių
vykstam į Bali.

Ar viską filmuojate iš pirmo karto?
Labai retai dublius darom, mes save ir vadinam „iš
pirmo dublio“, nes taip gaunasi natūraliau, gyvesnės reakcijos,
o antras dalykas – mes tingim antrąkart filmuot. (...) Tai yra
toks kaip ir realybės šou.

Kaip kilo idėja gaminti per keliones?
Visuomet kai iškylaudavom, plaukdavom kokiom
baidarėm, aš būdavau tas, kuris gamina maistą. Ir čia taip
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gavosi, kad važiavom į Afriką, pasiėmėm maisto, po to
kažkaip sugalvojom, kad aš improvizuosiu kažkokį patiekalą,
nufilmuosim, gal panaudosim. Na ir panaudojom, taip ir
atsirado ta gaminimo rubrika. (...) Buvo, pavyzdžiui,
šaltibarčiai Santa Monikos Kalifornijos paplūdimy. O ten taip
juokinga buvo, gaminu aš tuos šaltibarščius, o aplink tie
bronziniai kūnai, gelbėtojai visokie vaikšto, bikiniai... Mes
gaminam tuos šaltibarščius, o jie nesupranta, kas čia vyksta.
Kai jau pagaminom, vienas iš jų paprašė paragaut, paragavęs
sako: „Hm, geros salotos, tik padažo labai daug.“ Tai va...
Taip visur kažką ir pagaminam.

Klausykit, kaip skamba, štai jis: „Ne, nu tai jo“. Toks neiginys ir
teiginys viename. Tai aš noriu palinkėt, kad šito posakio jūsų
kalboje nebūtų, kad būtų arba taip, arba ne. Kad aiškiai
žinotumėt, ko norit, žinotumėt savo tikslus, svajones. O
svajonės tikrai yra pasiekiamos.

Marius Jovaiša

Keliaudama pastebėjau, kad kelionės
dažnai pakeičia mano požiūrį į Lietuvą. O
ar keitėsi jūsų santykis su Lietuva? Ką
supratote apie Lietuvą keliaudami?
Visų pirma, tai per keliones visuomet ilgesys apima
(...). Antras dalykas, tai jeigu būna kažkur internetas, tai
pradedam nebeskaityt straipsnių iš Lietuvos, jau vien antraščių
užtenka, toks negatyvas visur. Kažkaip mes mokam apie save
vien blogai rašyt... Na, o trečias dalykas būna sugrįžimas į
Lietuvą, kai sugrįžti į Vilnių po mėnesio, tokiom naujom akim
pažiūri į viską. Aplinkui žalia, gražu, švaru. Eismas ramus. Kai
nervuojamės, kad pas mus kamščių yra, tai mums juokinga
pasidaro, nes čia eismas kaip kokiam kaimely Indijoj. Na, tokia
rami šalis, ramūs žmonės, graži gamta, didžiausia blogybė –
uodai... Supranti, kad iš tiesų mes gyvenam labai geroj vietoj,
palyginus su kitomis šalimis.

Kaip Jums atrodo, ar gyvenime pakanka
kartais atsidurti tinkamoje vietoje tinkamu
metu, ar svarbiau yra turėti tikslą ir dėl jo
visaip stengtis, jo siekti?
Na, man pirmas variantas labiau patinka... Man taip
visada atsitikdavo, kad aš pastebiu, kas yra šalia. Man čia
geriausias alegorinis pavyzdys atrodo, kai kalbėtume apie
futbolą arba krepšinį, tai sakoma, kad yra svarbiausia matyti
kamuolį. Tai aš sakyčiau, kad reikia matyti kamuolį, bet turi
matyti ir visą aikštę. Tik tada gali žaisti. Kai į kamuolį vien
žiūrėsi, tai gali nepastebėti, kas vyksta aplinkui. (...) O šiaip, aš
dar labai tikiu ta „norų“ filosofija, kad kai labai nori, štai ima ir
atsitinka kažkas. Man irgi taip ne kartą yra buvę.

Ko palinkėtumėt liceistams?
Tai aš taip savaip palinkėsiu. Žinot, yra toks lietuviškas
pasakymas, kažkaip labai dažnai pasitaikantis. Mūsų
mentalitetą atspindi ir mąstymo būdą, toks posakis-šiukšlė.

Pradėkime nuo „Neregėtos Lietuvos“.
Kaip Jums atsirado ši idėja padaryti
fotoalbumą? Ar tai kilo iš tokio noro
įamžinti Lietuvos grožį, ar labiau iš siekio
reprezentuoti Lietuvą?
Prasidėjo viskas nuo to, kad aš augdamas labai
domėjausi fotografija ir kinematografija. Bet vėliau, kai jau
tapau savarankiškas žmogus, pasinėriau į verslą. Tas verslas
buvo reklama, reklamos agentūrų veikla, kūryba, įvairių video
klipų gamyba, ir laiko fotografavimui nelabai būdavo. Bet kai
aš įgijau daugiau laiko užsiimti tuo, kas man labiau patinka, tai
vėl grįžo fotografija kaip hobis, kaip didelė gyvenimo aistra.
Pradejau vėl daug fotografuoti, vėl iš naujo gilintis į tai, skaityti
knygas, tyrinėti, eksperimentuoti. Galų gale aš pagalvojau, kad
paimsiu ir padarysiu fotografijų albumą apie Lietuvą, vien
tiktai susitelkęs į oro fotografiją kaip tokį žanrą, kuris man yra
labai įdomus, ir dėl to, kad iš oro galima pamatyt dalykus,
kurių nepamatysi nuo žemės, ir todėl, kad skraidymas,
buvimas ore yra labai žavintis nuotykis. Jeigu jūs kada esat
bandę skristi tais mažais lektuvėliais ar kokiom nors
skraidyklėm, ar sklandytuvais, tai įsivaizduojat, kaip vėjas pučia
tiesiai tau į veidą, viskas purtosi, viskas nestabilu, tu staiga
jautiesi kaip paukštis, pakilęs virš žmonių galvų į debesis. Tai
nepaprastai įdomu, suteikia labai daug jėgų, jaudulio,
adrenalino. Man tie adrenalininiai sportai ivairus buvo nuo
mažens įdomūs, ir visokie šuoliai su parašiutais, ir snieglentės,
ir nardymai. Ir va taip susijungė fotografavimas su
ekstremaliais sportais. Gavosi visai įdomus darinys. (...) Mano
tikslas buvo, kadangi reklamos versle praleidau daug laiko, tai
sukurt tokią knygą, kuri pasitarnautų ir kaip reklama Lietuvai,
ir kad aš kaip menininkas galėčiau save išreikšti kokiom nors
nematytom, įdomiom, unikaliom nuotraukom, ir kad galutinis
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rezultatas pasitarnautų kaip gera dovana mums čia tarpusavy
ar nuvažiavus į užsienį.

O kaip vyksta albumo kūrimas? Kiek į tai
įeina žmonių? Jūs fotografuojate, bet vis
tiek kažkas padeda visą knygą parengti,
kaip tai vyksta?
Na, viskas prasideda nuo to, kad reikia sugalvot, ką
fotografuot. Tai jeigu sakai, kad nori nufotografuot tai, kas
neregėta, bet labai vertinga ir reikšminga, kad tų kadrų
įamžinimas turėtų prasmę, tai kalbi su geografais, kurie gerai
išmano mūsų visą šalį ir žino unikalius kampelius, pelkynus,
aukštapelkes, ozus ar atodangas ir panašius dalykus. Tu kalbi
su tautinio paveldo specialistais, kalbi su istorikais, kalbi su
archeologais, kad susidarytum vaizdą. Tai va taip aš ir dirbau,
turėjau keletą patarėjų, daugiausia buvo geografai ir istorikai,
kad į sąrašą įtraukčiau visas vietas, kurios yra labai specifinės ir
svarbios gamtine prasme, tiek ir istoriškai, – kur vyko koks
mūšis arba kur yra labiausiai į vakarus nutolęs taškas.

Mariaus Joviašos skraidyklė Kuboje
Nuotr. Iš asmeninio Mariaus Jovaišos
archyvo
Kitas dalykas, kad jau kai pradedi fotografuot, tau
reikia talkininkų fotografiniam procesui, logistikai, transportui.
Visada yra kokie nors pilotai. Manęs dažnai klausia, ar aš pats
pilotuoju. Atsakymas yra ne. Yra tokia pagunda, būna tokių
pilotų ir kartais jie fotografuoja visai neblogai, bet to kaina yra
labai didelė, rizika labai aukšta. Darai viena arba darai kita. Kai
mes skraidome mažame aukštyje, klaidos kaina tikrai yra
kritiškai aukšta ir keliasdešimt metrų aukštyje nebeturi laiko
suklysti. Tad pilotas yra susitelkęs į savo darbą, jis pilotuoja, as
sedziu kažkur salia jo, ziurint su kokia priemone viskas vyksta.

Dazniausiai ir mano mėgstamiausia yra tokia skraidyklė, kur
yra trikampės formos sparnas, po juo pakabintas vežimėlis, o
už to vežimėlio – propeleris, kuris stumia visą šitą reikalą. Ten,
kur negaliu tokių skraidyklių naudoti, ieškau sraigtasparnių,
didelių, net kariniu sraigtasparniu esu skraidęs, karšto oro
balionais. Kartais net statybiniais kranais naudojamės.

Ar tiesa, kad jūs galvojate daryti naują
„Neregėtą Lietuvą“?
Taip, galvoju, nes jau dešimt metų praėjo nuo
pirmosios, jau daug kas yra pasikeitę, daug vaizdų man tada
nepavyko pagaut. Dabar turiu planą, kaip toliau fotografuoti ir
išplėtoti pavadinimą „Neregėta Lietuva“. Ten bus kadrai ir iš
oro, ir ne iš oro, įvairios vietos, objektai, muziejų eksponatai,
kurie yra vertingi, bet mažiau žinomi, retai matomi ar niekada
iš tikro meniškai nefotografuoti.

Papasakokite savo istoriją apie Kubos
fotografavimą. Kodėl būtent Kuba?
Iš pradžių nusprendžiau padaryti nuotraukų albumą
apie Belizą. Tai buvo man labai malonus eksperimentas.
Belizas užvedė man kelią ant Meksikos. Padariau keletą
projektų, dvi knygas išleidau Meksikoje, apie dvi skirtingas
valstijas. (...) Aš dar apsižiūrėjau toj pusėj, kur jau buvau
įklimpęs, tam Belize, Meksikoj, kad yra ir Kuba. Yra tokia
Kuba, visiems žinoma, bet niekam nepažįstama, todėl, kad ji
labai griežtai valdoma komunistinio režimo, kuris 1959-aisiais
užgrobė valdžią. Nuvažiavau pasižiūrėti, kas ten darosi, kaip
ten viskas atrodo. 2010 metais pirmą kartą ir supratau, kad
pavyktų pramušti leidimą, tačiau iki tol dar niekam niekada
nebuvo leista skraidyti ir fotografuoti Kubą iš viršaus. Tas
komunistinis režimas laike sustingęs, jiems ten dar 1959 metai,
jie nelabai įsivaizduoja, kas yra kompiuteriai, kas yra „Google“
ir kad tu nuėjęs į „Google Earth“ gali kiekvieną kvadratinį
metrą tos Kubos apžiūrėti. Paslapčių kaip ir nėra, bet tiems
seniesiems generolams dabar 80, 90 metų ir jie nelabai tą
supranta. Jiems atrodo, kad jie saugo paslaptį, neleisdami ten
skraidyti, fotografuoti. Saugo paslaptį, kurią tuoj pat nuėjęs
prie kompiuterio gali atskleisti. Man reikėjo labai rūpestingai
visaip su tais generolais ir valdininkais tartis ir už juos agituoti.
Aš nusivežiau ten krūvas savo knygų apie Lietuvą, apie Belizą,
apėjau visas įmanomas organizacijas, institucijas ir institutus,
asociacijas, pamačiau tam tikrą pozityvumą, net palankumą
šitam projektui, tik vėliau aš supratau, kad tai yra tiesiog toks
jų charakterio bruožas, visada sakyti „Taip, kodėl gi ne.
Žinoma, ramiai, viskas bus gerai, problemų nėra“. Iš tikrųjų,
problemų yra, labai daug, bet tą sužinai tik vėliau. Tai vat, toks
truputėlį naivumas, entuziazmas įtraukė mane į tą projektą ir
aš turėjau penkis metus ten prasikapstyti. Pirmus dvejus metus
nebuvo jokio fotografavimo. Buvo, kad tik atvažiuoji ir eini į
tuos susitikimus, aiškiniesi, kaip ir ko dar trūksta, vėl niekas
nieko nepadarė, ką pažadėjo po praeito susitikimo.
Nesibaigiantis, beviltiškas tąsymasis. Sėdi, susirenka pilna
žmonių į salę kokioj nors kultūros ministerijoj, sėdi ten aukšti
pareigūnai, viskas atrodo labai labai rimta. Galvoji, kad čia
aukščiausiu lygiu. Sėdi ministro pavaduotojas ir kinkuoja galva.
Po kurio laiko supranti, kad tai nieko nereiškia, nes tik tu
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išvažiuosi, – visi vėl nueis miegot, ir vėl kol negrįši, niekas
nieko nedarys. Keletas momentų tikrai buvo beviltiškų, kai
grįždavau į Lietuvą nusivylęs ir galvojau: „Tegul jie pasiunta,
kam čia man gaišti savo laiką, nusispjaunam ir paliekam.“ Bet
paskui atsigauni, pailsi, namuose pabūni, pagalvoji, kad šitiek
jau padaryta, tiek jau pragaišta, tarsi matosi šviesa tunelio gale,
gal neužmeskim taip. Susikaupi, vėl važiuoji iš naujo. Ir taip
kažkaip stebuklingais būdais per dvejus metus pavyko viską
pramušti, sutvarkyti tuos popierius ir gauti galimybę skraidyti
po Kubą. Žodžiu, ten stebuklų šalis. Mano knygos gale
[„Neregėtą Kubą“ galite pavartyti licėjaus bibliotekoje – red.
past.] yra toks skyrelis, pamatysit, ten aprašyta visa istorija su
daugiau detalių, kiek ten visokių nuotykių.

Kadangi Kuboje buvote ne vieną kartą,
matėte ne tik ministerijas, bet ir paprastus
žmones, kurie ten kaip po padu
prispausti turėtų būti. Tai norėjau
paklausti: kokie yra tie žmonės, koks jų
mentalitetas? Kuo jie skiriasi nuo mūsų,
lietuvių?
Kažkaip Kuba man priminė Lietuvą po komunistiniu
režimu (...) Kai pabūni keletą dienų Kuboj, tai įsigjungia tokia
sovietinė nostalgija. Ir tai, kad žmonės bijo pajuokauti viešai,
laisvai pakalbėti... Kai jau su savo bendradarbiais kubiečiais
susibičiuliavau, jie žymiai laisviau pradėjo bendrauti ir juokauti.
Bet gatvėje niekas nejuokauja, supranta, kad kažkas klausosi.
(...) Šiaip jau visuomenė žymiai laisvesnė [negu buvo Lietuvoje
sovietmečiu], jie turi žymiai daugiau kontakto su Vakarais –
daug turistų, žmonės gauna labai nemažai kontakto su
atvykėliais. Ir jie [kubiečiai] labai šilti žmonės, labai nuoširdūs.
Kapitalistinio režimo, kuris mus po nepriklausomybės
atgavimo taip užgriuvo, trūkumas yra tas, kad žmonės
pasineria į tą beprotišką ritmą, siekdami uždirbti, pasiekti savo
tikslą, siekdami neprapulti, nenuskursti... Ir pradeda
nebematyti vienas kito. O kubiečiai... jie labiau atpalaiduotą
gyvenimą gyvena – turi daugiau laiko vienas su kitu
pabendrauti, pasėdėti, išgerti kavytės, aplankyti mamytę,
pašokti, padainuoti... Darbas oficialiai baigiasi ketvirtą, bet iš
tikrųjų jau pirmą visi turbūt daugmaž namuose... Tas turi tam
tikrą žavesį. O dar tie žmonės yra baisiai patriotiški. Kubiečiai
savo Kubą įsimylėję iki kaulų čiulpų... Net sakyčiau, kad
daugiau negu mes. Kitas aspektas, – kad palyginus su kitomis
Lotynų Amerikos šalimis, Kuboje yra labai saugu.
Nuvažiuotumėt į Gvatemalą, Venesuelą – būkite labai labai
labai atsargūs. Jokių laikrodžių, telefonų, fotoaparatų... Pats
savo kailiu gavau įsitikinti. Lotynų Amerikos šalys patenka į

labiausiai kriminalinių šalių pasaulyje dešimtuką. Bet ne Kuba.
Kuboje autoritarinis režimas yra viską labai griežtai suėmęs į
savo rankas – kontrolė visur gatvėse, pareigūnai stovi su
uniformomis ir be uniformų...

Pakalbėkime
apie
bėgimą.
Kiek
suprantu,
Jūs
gana
neseniai
susidomėjote bėgimu, ir gana per trumpą
laiko tarpą sugebėjote išsitreniruoti iki
maratono. Kaip Jums tai pavyko ir koks
jausmas bėgti maratoną?
Bėgimas, toks sistemingas, kasdienis, atsirado mano
gyvenime prieš maždaug penkerius metus. Tai nėra nei labai
daug, nei labai mažai, bet iš šitos perspektyvos visgi galima
kažkiek pasakyt. Aš žinau, kad jaunystėj žmonės dažnai neturi
valios, galbūt noro tiek daug pastangų įdėti į ką nors, kur
rezultatai nėra iškart apčiuopiami. Jaunimas nori visko greitai,
kad viskas dabar būtų, čia pat iškelt štangą ir vis didenę...
Bėgimas, ypatingai ilgų distancijų, ateina jau su amžiumi,
galbūt su psichologine patirtimi, kai jau gali nusiteikti kam
nors, kuo užsiimsi visą savo likusį gyvenimą. Bet nepaisant to,
kad jūs visi dar labai jauni, aš jus vistiek raginu rimtai
pasvarstyti apie bėgimą kaip apie sportą, kuris jus gali lydėti
visą gyvenimą. Viena iš paprastų priežasčių yra tai, jog bėgimas
yra absoliučiai natūralus judėjimas, aktyvumas, kurį mes turime
iš savo prigimties. Mes esame sukurti eiti, sukurti bėgti. Iš
principo kiekvienas žmogus gali po truputį bėgti. Kita –
bėgimas beveik nieko nekainuoja. Tik batukai, o šiaip ir basas
juk gali bėgioti! Aš čia neseniai atradau tokią bėgimo basomis
filosofiją, minimalist running, kuri teigia, kad mūsų pėdos yra
natūraliai pritaikytos absorbuoti smūgius. Aišku, čia reikia
pradėti nuo visai neilgų distancijų, bet palaipsniui sustiprėji. O
ypač, jeigu yra tam tinkamos sąlygos, miškeliu bėgt,
pavyzdžiui, arba pajūriu... Bėgimas basomis pajūriu išvis yra
vienas didžiausių mano gyvenimo malonumų.
Na, o dėl atstumų... 42 kilometrai yra dažnai
suprantama kaip kažkas tokio, na, vau, neįtikėtino. Tai
sutartinis vienetas, kilęs istoriškai kaip Atėnų maratono
distancija. Turiu draugų, kurie bėgioja po 50, 100, 150
kilometrų, ir ne lygumom, o kalnais... Tokiam kontekste tie 42
kilometrai atrodo tokie, na...
Ką tai pasako? Kad stiprindamas save nuolatos, gabalėlis po
gabalėlio, gali pasiekti iš pirmo žvilgsnio nesuvokiamų
rezultatų. Žinot, yra toks labai fainas posakis, tokia mįslė:
„Kaip suvalgyti dramblį?“ Nežinot atsakymo? Ogi jis
paprastas: „Šaukštas po šaukšto“ (šypsosi). Dramblys atrodo
milžiniškas, atrodo, neįmanoma suvalgyti, bet šaukštas po
šaukšto... Toks tas mano santykis su maratonu. (...)
Toks turbūt ir šiandienos pokalbio leitmotyvas –
nebijokite siekti ilgai ir nuobodžiai, tiek, kiek reikės. O jeigu
kartais užeina tokios depresijos, akimirkos, kai atrodo, kad
reikia viską mesti... Na, išsikraukit, paverkit, išsimiegokit, tikrai
praeis ir toliau tęskit tą savo darbą. Nebijokite suklysti – be
klaidų, žinokit, niekas nepasidaro. Ir tik atkaklumas gali jus
nuvesti į tikslą.
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Išdrįskite
Trečiadienio vakarą, einant Vilniaus senamiesčio gatvėmis po susitikimo su A.
Mamontovu, galvoje sukosi trys žodžiai: drąsa, laisvė, svajonė.
Tai buvo pokalbis su žmogumi, drąsiai sekančiu savo svajonėmis. Žmogumi, iš kurio
idėjų ir dainų veržiasi laisvės dvasia. Artėjant Gatvės muzikos dienai turėjome
galimybę išgirsti apie šį renginį iš jo įkūrėjo lūpų. Negana to, pokalbis nuvedė daug
giliau, apie pačios kūrybos ir išskirtinio požiūrio į gyvenimą esmę.
Visgi labiausiai įstrigo žodžiai, ištarti jau išjungus diktofoną. Anot A. Mamontovo,
lietuviai labai daug svarsto ir abejoja. Samurajų principas sako – sprendimą priimti
reikia per 7 įkvėpimus-iškvėpimus ir daugiau nebesidairyti atgal, o veikti.
Tad įkvėpkim. Drąsiai.
Gatvės muzikos diena

Tiesiog daugiau džiaugsmo
gyvenime
Gabrielė: Kaip į galvą atėjo Gatvės
muzikos dienos (toliau – GMD) idėja, kas
pastūmėjo burti žmones?
Tai buvo visiškai impulsyvi mintis. 2007-ųjų metų
pradžioje iš manęs ėmė interviu „Lietuvos Ryto“ priedas
„Sostinė“, kalbėjome apie Vilnių. Klausinėjo, kodėl man
patinka Vilnius, ko jame trūksta. Aš atsakiau, kad man labai
trūksta gatvės muzikantų, apskritai gatvės kultūros, kuri
sovietiniais laikais buvo užgesinta, žmogų, grojantį gatvėje,
buvo galima nebent per Kaziuko mugę pamatyti. Man atrodė,
kad būtų smagu, jeigu būtų tokia diena, kada visi išeitų į gatves
ir grotų. Visi, kas moka groti, nemoka – nesvarbu, taptų gatvės
muzikantais, įsilietų į bendrą šurmulį. Kitą dieną, kai laikraštis
išėjo, interviu perskaitė miesto meras Artūras Zuokas ir
Vilniaus Kultūros sostinės komiteto pirmininkė Rūta
Vanagaitė. GMD idėja juos sudomino. Viskas prasidėjo nuo
elektroninio laiško. Aš parašiau elektroninį laišką, kuriame
pakviečiau visus dalyvauti. Jis tapo virusinis. Muzikantai
persiuntinėjo muzikantams. Laiškas apkeliavo visą Lietuvą.

G: Ką galite pasakyti praėjus daugiau nei
dešimtmečiui nuo pirmosios Gatvės
muzikos dienos? Pats renginys, be abejo,
plėtėsi – ar pagrindinė mintis išliko,
renginio paskirtis nepakito?

Nuotr. Iš asmeninio Laimos
Jundulaitės archyvo
Na, idėja ta pati. Tą dieną bet kas gali eiti į gatves ir
groti. Aišku, prieš tai užsiregistravęs. Tie, kurie užsiregistruoja
GMD puslapyje, gauna vietą ir laiką, jie pakliūna į žemėlapį,
kurį mes daliname. Taip pat visada gauna kokių nors
suvenyrų. Tiesą sakant, kartais aš nebesijaučiu organizatorius,
jaučiu, kad tai vyksta savaime. Yra komanda, savanoriai, kurie
prisideda prie organizavimo.

Laima: Įdomu,
įsivaizduoja, jog
savo karjerą nuo
scenos, platesnių
kaip tik tarsi nori
gatves. Kodėl?

kad dažnai žmonės
muzikantai pradeda
gatvės ir tada kyla ligi
auditorijų. O jūsų idėja
grąžinti muziką atgal į

Kadangi daug keliauju, pastebėjau vieną dalyką:
atvažiavęs į miestą, kuriame gatvėse groja muzikantai, visiškai
kitaip jautiesi. Tarkim, į Dubliną. Nesugalvoju dabar jokio kito
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miesto, kuriame yra toks kiekis gatvės muzikantų. Išeini į
centrą ir pasiklausai kelių tikrai puikių pasirodymų, labai
aukšto lygio muzikantų. Dublinas yra panašus į Vilnių. Yra
kažkokio nuotaikos bendrumo ir panašaus dydžio. Pagalvojau,
kad Vilnius galėtų turėti lygiai tiek pat gatvės muzikantų. Juk
tereikia tik pakviesti, paskirti dieną, gauti leidimą ir viskas. O
kai tai įvyksta, kada matai, kiek tą dieną žmonių išeina į gatves,
apima tikrai smagus jausmas. Tiesiog daugiau džiaugsmo
gyvenime. Tai, ko mums labiausiai trūksta.

Atvažiavęs
į
miestą,
kuriame gatvėse groja
muzikantai, visiškai kitaip
jautiesi...

G: „Facebook“ paskyroje radau jūsų
citatą, kad gatvės kultūros sąvoką reikia
plėsti. Raginate žmones prisidėti, siūlyti
naujas idėjas, pati GMD kiekvienais
metais stebina naujais projektais. Kuo
gatvės kultūra svarbi?
Be abejo, yra ne tik gatvės muzika, bet ir gatvės
kultūra, pavyzdžiui, gatvės maistas, gatvės kirpyklos, gatvės
menas, daug dalykų, kurie vyksta gatvėse. Tarkim, Italijoje
labai populiaru, kai dailininkas ant grindinio piešia, kad ir
„Monos Lizos“ kopiją (šypsosi). Aplink stovi žmonės, žiūri. Aš
manau, jog tai įneša lengvumo: eini gatve, išgirsti grojančią
muziką arba matai, kaip koks nors paveikslas tavo akyse
gimsta. Londone pernai buvau, mačiau, kaip į gatvę žmogus
atsineša smėlio ir iš jo skulptūrą daro, viduryje šaligatvio.
Tokie dalykai yra smagūs. Sustoji, nebūtinai žiūri visąlaik,
tiesiog kelias minutes pastovi. Jeigu tai atliekama talentingai,
kodėl gi ne?

G: Kiekvienais metais vis daugiau miestų
ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje prisideda
rengdami GMD pas save. Ji rengta
Kijeve, kartą Minske, šįmet prisidėjo Sankt
Peterburgas. Tai kraštai, kuriuose politinė
situacija labai sudėtinga. Kaip manote,
ką gatvės muzika reiškia tų šalių
žmonėms?
Taip, pirmiausia GMD įvyko Latvijoje, Rygoje, lyg ir
2011 metais. Jie GMD rengia vasaros pabaigoje per Rygos
miesto dienas. Vieną kartą įvyko Minske, Baltarusijoje, mano
manymu, tai buvo labai didelis žingsnis; žinant tos šalies
valdžios požiūrį, nebuvo taip paprasta. Atsirado jaunimo
organizacija, kuri oficialiai apsiėmė organizuoti. Buvo labai
įdomu – Minsko senamiestis yra nedidelis, bet visas buvo
aptvertas, prie įėjimo visus tikrino policija su metalo ieškikliais.
Toks atrodė keistas, suvaržytas dalykas, bet užėjus į
senamiestį, praėjus patikrą, galėjai pamatyti daug jaunimo,
puikių grupių. Jiems taip reikia tokių renginių. Jauni žmonės,
gyvenantys Baltarusijoje, norėtų gyventi Europoje. Tikrai
nenori būti toje senoje santvarkoje, todėl GMD jiems –
gaivaus oro gūsis, visi buvo labai laimingi. Deja, man atrodo,

kad leidimas kitais metais tiesiog nebuvo duotas. Mano
nuomone, GMD buvo tiesiog „per laisva“, gal per anksti dar.
Kitas didžiulis žingsnis prieš ketverius metus – Ukraina pirmą
kartą surengė GMD, kai buvo visi tie įvykiai prasidėję,
Maidanas, visas jų pakilimas, konfliktas su Rusija, vykstantis
iki šiol. Kai vyksta karas, neramumai, žmonėms ypač reikia
akimirkų, kai gali užsimiršti.

L: Žiūrėdami į Ukrainos įvykius galime
prisiminti, kad Lietuva taip pat turėjo
išsivadavimo
kelią,
kuriame
jūs
dalyvavote. Kaip manote, kokią įtaką
muzika darė suvaržytoje erdvėje, kai
žmogus troško laisvės?
Aišku, sovietiniais laikais Lietuvoje populiarioji muzika
buvo stipriai suvaržyta. Taip, kaip dabar grupės susikuria ir
pradeda groti klube, tuomet net įsivaizduoti negalėdavai.
Jaunimas mokyklose rūsiuose grodavo. Nueidavai ir
pakliūdavai į kitą pasaulį, galvodavai: „Wow“. Tai buvo visiškai
kitokia, neoficiali kultūra. Kai prasidėjo sąjūdis, muzika buvo
labai suvaržyta, bet žmonės turėjo tokį poreikį ją išgirsti, tad
kai įvykdavo koncertas, ateidavo tūkstančiai žmonių.
Koncertai buvo ir mitingai. Dabar mes tam turime internetą.
Parašai žinutę, žmonės ja pasidalina, svarbią žinią gali gana
lengvai paskleisti. Tada koncertai buvo vietoje interneto.
Susirenka tūkstančiai žmonių, išeina pakalbėti sąjūdžio
atstovas ir tie tūkstančiai jį išgirsta. Kitų vietų, kur žmonės jį
galėtų išgirsti, nebuvo. Radijas buvo valstybinis, visos
institucijos buvo valstybinės ir per jas negalėjai skleisti laisvo
žodžio, bet pradėjo leisti daryti koncertus. Įvyko roko maršai –
pirmas didelis laisvės prasiveržimas. Man pasisekė, kad aš
grojau trečiajame roko marše, 1989 metais, mes važiavome per
visą Lietuvą. Žmonių būdavo pilni stadionai. 20-30 tūkstančių
– visiškai įprastas vaizdas. Išeini į sceną, pamatai tiek žmonių
ir pagalvoji: „Taip ir turi būti“, toks buvo poreikis.

Kai
vyksta
karas,
neramumai,
žmonėms
ypač reikia akimirkų, kai
gali užsimiršti.

Mintys apie kūrybą ir gyvenimą

Dalis manęs yra realistas, dalis
romantikas
L: Taigi, buvo jūsų grupės veikla, po to
solinė karjera, taip pat filmavotės
filmuose ir vaidinote „Hamlete“. Kas
Mamontovas yra dabar?
Aš esu dainų autorius ir atlikėjas, visada buvau ir būsiu.
Man patinka koncertuoti. Kai pavyksta parašyti dainą, aplanko
labai geras jausmas. Man visada buvo įdomus procesas, kaip iš
savo galvos ištraukti skambančią dainą ir perkelti į įrašą. Aš
tuo gyvenu. Aktoriniai dalykai taip pat man buvo įdomūs,
mokykloje pagalvodavau, kad norėčiau būti aktoriumi. Paskui,
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kai jau buvau tai pamiršęs, gavau netikėtą likimo dovaną –
Eimantas Nekrošius pakvietė mane vaidinti jo spektaklyje.
Negalėjau patikėti, tuo metu jau su „Foje“ koncertavome, net
ruošėmės iširti. Jis pats man sakė: „Aš buvau tavo koncerte
Sporto rūmuose. Jeigu tu tris tūkstančius žiūrovų suvaldai, tai
tris šimtus teatre tikrai suvaldysi.“ (juokiasi) Nežinau, jis gal čia
pusiau juokais sakė. Pradėjome bandyti repetuoti, po kurio
laiko jis pasakė, jog mato, kad viskas pavyks. Po to
septyniolika metų praleidau su E. Nekrošiumi ir „Hamletu“.
Neįtikėtinas, pilnas keisčiausių patyrimų etapas. Mes
keliavome su tuo spektakliu, tai turbūt žinomiausias lietuviškas
spektaklis pasaulyje. Pats E. Nekrošius yra vienas iš tų „pačių
pačiausių“ režisierių pasaulyje. Su Eimantu aš įgijau kažkokios
mistinės patirties, nors ir nereikia žmonių mistifikuoti (šypsosi),
bet jis turi ryšį su kita realybe, kanalą su anapus. Tai
neįtikėtina. Man buvo labai įdomu jį stebėti. Visi, kas su juo
dirba, jam jaučia besąlygišką meilę.

L: Man atrodo, kad jums labai svarbi
žinutė, kuri yra siunčiama žmonėms per
dainas ir muziką.
Man svarbu mano žinutė. Žinau, ką noriu pasakyti, bet
visą laiką kyla paradoksas, jog žmonės išgirsta visai kitą žinutę.
Tame slypi grožis. Lyg ir kalbi apie vieną, bet žmonės girdi
visai ką kitą. Pavyzdžiui, žmonės sako, kad „Laužo šviesa“ –
tai daina apie Lietuvą, Sąjūdį, laisvę, o aš atsakau, kad nė velnio.
Parašiau ją 1985 metais, kada jaučiausi vienišas, – tai daina
apie vienatvę. Apie Sąjūdį net jokios kalbos nebuvo, bet ji
išgarsėjo ir išgarsino mūsų grupę tuo metu, kai prasidėjo
Sąjūdis. Žmonės tame kontekste, kuriame ją girdėjo, suteikė
dainai visai kitą prasmę. Kiekvienas kuriantis žmogus nori ką
nors pasakyti, perteikti jausmą, bet tai nereiškia, kad žiūrovas
arba klausytojas gaus tą patį. Galbūt emociją jaus panašią, bet
gali ją suprasti per savo prizmę – tai yra labai įdomu. Kartais
žmonės pasakoja, kaip jie išgirdo dainą, o pats galvoji, kad net
neturėjai nieko panašaus omenyje.

L: Kaip vyksta dainos gimimas? Nuo ko ji
prasideda – garso, minties? Kaip susipina
tekstas?
Ką nors grojinėju, išsirikiuoja keli akordai ir pajaučiu,
kad tai gali būti daina. Tekstas yra sunkiausia dalis. Jis
prasideda, kai randu vieną žodžių junginį, kuris skamba tai
muzikai. Tai yra kertinė dainos frazė, nuo kurios kaip siūlų
kamuolys išsivynioja tekstas. Pavyzdžiui, daina „Meilės nebus
per daug“. Aš kažkaip tariau tą frazę ir supratau, kad tai yra
esminė dainos eilutė. Po to tekstas – tik šokis aplink eilutę,
nuo kurios prasidėjo daina. Taip su visomis dainomis.

L: Žiūrint į jūsų gyvenimą ir veiklą, labai
ryškus yra svajonės motyvas, kuris veda
jus į priekį. Kai buvote mūsų amžiaus, 1618 metų, kas vedė jus į priekį? Kaip gimė
tas svajonės motyvas?
Jis visą laiką buvo, tokia žmogaus prigimtis. Vieni
žmonės yra realistai, kiti – romantikai. Aš visą gyvenimą
blaškausi tarp šitų dviejų (juokiasi), neapsisprendžiu. Dalis
manęs yra realistas, dalis – romantikas. Dainas kuria ta
„romantinė“ mano pusė, kurią realizuoju per muziką. Kai man
buvo 12 metų, aš svajojau džinsus turėti, amerikoniškus
džinsus (juokiasi). Vėliau pradedi norėti, kad tave išgirstų, ypač
kai tau 16-18 metų. Tai tas laikas, kai ieškai vietos pasaulyje,
nori pareikšti, kad esi. „Žiūrėkit, aš čia, aš toks. Kalbu taip, čia

yra mano daina.“ Vieni per kūrybą, kiti per kitas sritis
realizuojasi. Aš įsivaizduoju, kad tokiame amžiuje yra
sudėtingiausia tai, kad kiekviename žingsnyje suaugę
klausinėja: „Jau apsisprendei, kuo tu būsi? Kur tu stosi?“
Mano manymu, tai baisiausias dalykas, kokio suaugęs žmogus
gali paklausti paauglio. Kartais galbūt po mokyklos niekur
nereikia stoti. Mano tėvas visą laiką reikalavo, kad aš būtinai
turėčiau rimtą profesiją. Po mokyklos įstojau į statybos
ekonomiką. Metus pasimokiau, po jų išėjau į kariuomenę ir
gerai, kad mane ten paėmė. Kai grįžau, spaudimą vis dar
kažkiek jaučiau, todėl stojau į žurnalistiką. Iki trečio kurso
vidurio prasimokiau, o tada paklausiau savęs, ką aš bandau
apgaudinėti. Jeigu nežinote, ko norite, nebijokite – tai yra
normalu. Po mokyklos galima šiek tiek padirbėti, kažkiek
susitaupyti, pakeliauti, pavyzdžiui, traukiniu po Europą. Yra
visokiausių nuostabiausių galimybių.

Vidinis balsas visą laiką
kalba, reikia tik mokėti jį
išgirsti. Jis dažniausiai kalba
tyliai.

L: Kaip jūs manote, ar žmogaus
gyvenime daug lemia vidinis balsas?
Kada jis prasiveržia dažniausiai?
Vidinis balsas visą laiką kalba, reikia tik mokėti jį
išgirsti. Jis dažniausiai kalba tyliai. Visada reikia klausyti balso,
kuris ramiai su tavimi kalba, o su kitu, rėkiančiu, reikia būti
atsargiam. To reikėtų nelabai klausyti. Bet yra balsas tavyje,
kuris ramiai šneka, jis yra pagrindinis balsas.

L: Jūs daug keliavote, matėte daug
pasaulio, bet vis dar dainas kuriate
lietuvių kalba, gyvenate Lietuvoje. Kas
jus skatina tai daryti?
Aš geriausiai save išreiškiu lietuvių kalba. Turiu dainų
anglų kalba, bet jos nėra tokios geros kaip lietuvių. Kartais
matau, kad yra labai neblogų jaunų grupių, kurios puikiai
groja, turi gerą energiją, yra charizmatiški žmonės ir niekaip iki
galo neišgarsėja. Dėl vienos priežasties – jie dainuoja angliškai,
slepiasi po tais angliškais tekstais. Juos išvertus pasirodo, kad
yra niekiniai, nieko nesako. Žmonės ar drovisi lietuvių kalbos,
ar įsivaizduoja, kad iš karto taps pasaulinėmis žvaigždėmis, ar
tiesiog nežino, apie ką kalbėti. Nenori kalbėti apie tai, kuo
gyvena, dėl to slepiasi. Dėl to klausytojas su tekstu neužmezga
kontakto. Aš jaučiu, kad lietuviškai dainuoti galiu geriausiai.

L: Koks būtų jūsų palinkėjimas licėjaus ir
kitų mokyklų abiturientams, kurie dar tik
ruošiasi kurti savo gyvenimo kelią?
Išdrįskite. Išdrįskite daryti tai, ką jūs labiausiai norite
daryti, negalvokite, ar apsimoka – neapsimoka. Aš vieną dieną
sau pasakiau: gerai, aš imsiu ir gyvensiu dabar iš muzikos.
Nebuvo niekada jokių garantijų, kad galima iš to gyventi.
Privalai išdrįsti, kito kelio nėra.
Visą interviu galite rasti Andų facebook puslapyje
https://www.facebook.com/licejausandai/?hc_ref=NEWSFEED
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radžia visąlaik tokia – kojų pirštai, smengantys į smėlį. Juos pajudinus, pakyla rusvai pilkas debesėlis, kuriame pranyksta
pėdos.

Lyjant lietui jis pasišiaušęs ir šviesiai šviesiai pilkas. Nendrės plakamos lašų ir lenkiamos vėjo, juodos ir pavargusios. Jis
baltas ir lygus dar tik auštant saulei. Ir dar būna nepaaiškinamai dryžuotas, kai stebi iš tolo. Vasaros dieną jis kartais
tampa tos žydros spalvos, taip drąsiai tepamos ant atvirukų ir reprodukcinių paveikslėlių. Visai kaip menininkės P. Rozenkranz
instaliacijoje „Sky Pool“, kur vaizduojamas sintetinis mėlynas, idealiai apvalus baseinėlis smėlio fone, nors aplinkui tamsu. O juk
vanduo gamtoje tik atspindi dangaus mėlyną spalvą. Taip įprasta atrodo įsivaizduoti vandens telkinius žydrus ar mėlynus, nors tai
tik žmogiškasis pasaulio suvokimas. Aš negalėčiau nurodyti ežero spalvos. Gal todėl, kad kiekvienąkart ji kitokia.
Šiandien jis žalias. Vanduo sūkuriuoja aplink liemenį. Pėdos apglėbusios slidų akmenį. Vėsoka. Vėjo šuoras sukelia
šiurpuliukus ant nuogų rankų. Jau metas.
Tyla. Ne, ne tyla. Panirus girdisi tylus gaudesys, akmenuko prie kranto cingtelėjimas. Tarsi visas pasaulio laikas būtų
sulėtėjęs. Mostas, dar vienas. Akys užmerktos, juoduma. Viskas sustoja.
Staiga baimė. Keli iš pilvo apačios kylantys impulsai, vienas, antras... Iki plonytės ribos, plėvelės, skiriančios tyliai
gaudžiantį pasaulį nuo teikiančio gyvybę, dar toli. Jau nebegirdžiu jokio gaudimo, tik vis greitėjantį širdies plakimą. Dar truputį,
stipriau, taip!.. Plaučiai prisipildo gaivaus, šviežio oro. Bet koks jis šaižus ir šaltas! Vėlei panirus apglėbia švelni šiluma, nors
anksčiau atrodė, kad vanduo nešiltas.
Vaikystėje nesupratau žmonių, įlipančių į ežerą ir plūduriuojančių vienoje vietoje prie kranto. Man rodėsi – tai erdvė,
metas plaukti, slysti pirmyn ir atgal skersai tiltelio galo ir taip kelis kartus iš eilės, kol raumenys primena apie save. Kaip gali jausti
ežerą plūduriuodamas? Gali, tik ne taip.
Po kelių kraulio eilių guluosi ant nugaros ir atsiduodu vandeniui. Pagaliau pasirodo ir pėdos. Dangus baltas, tik pakraščiais
švelniai rausvas. Iš apačios įrėmintas raitytų medžių šakų. Mintys teka vis silpnėjančia srove, kol galvoje lieka balta lyg dangų
atspindėjus.
Skverbtis į gelmes kaip Žakas Majolis, nardytojas iš Luko Besono filmo „Žydroji bedugnė“, leistis į tą juodą erdvę,
paviršiuje paliekant namus, mylimąją, orą kvėpuoti... „Man sunku rasti priežasčių grįžti atgal“, – tai jo žodžiai. Bedugnė vilioja.
Kas tikriau – ji, ar gyvenimas paviršiuje? Ir kas svarbiau? Gelmėje nieko nėra. Ji nepritaikyta žmogui. Tačiau nuviliotas balto
delfino, Majolis pranyksta amžinybėje. Tuo jis man panašus į Kafkos „Bado meistrą“. Šis irgi valgytų, jei tik būtų radęs maisto,
kuris būtų skanus. Bado meistrui gera badauti. Jo kūnas skambantis lyg krištolas, lyg tuščia taurė. Taurė, kuria semiama amžinybė.
O juk sakoma, kad kol kvailys turškiasi paviršiuje, tol visiems smagu, tik niekas nepastebi tylaus perlų rinkėjo, be jokių
purslų neriančio į vandenyno gelmes ir semiančio jo gėrybių. Bet ir perlų rinkėju tampa ne kiekvienas. Lygiai kaip dangaus
platybė, ežero bedugnė reikalauja aukos už vieną išgirstą amžinybės natą. Ikaras, idealo siekėjas, juk irgi veržėsi link saulės. Tik
žemiškas vaškas sukliudė, tik ribos kiekviename mūsų...
...ne, ten ne Ikaras. Ten paprasta kregždė, klykdama pralėkusi lanku. Aš neturiu sparnų ir nemoku rinkti perlų. Aš vis dar
čia, riboje tarp dangaus platybės ir žaliosios bedugnės. Yra tik vakarėjančios saulės spindulys, išsisklaidantis į šviesos voratinklį
žvelgiant pro primerktas blakstienas.
Ir gal to visiškai pakanka.
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Viskas lyg ir gerai, bet kažkas ne taip
yra tokia upė, vardu Upė
šalia miestas, vardu Miestas
miete yra tiltas per upę, vardu Tiltas
už tilto yra gatvė, vardu Gatvė
per tiltą eina žmogus,
vardu Pranas

Kažkas gal ir ne taip, bet viskas gerai
nėra nė vieno prancūzo, kuris manęs nemėgtų
nėra nė vieno vokiečio, kuris manęs nemėgtų
portugalai neturi man jokių priekaištų
japonai neturi man jokių priekaištų
štai matote, koks aš geras žmogus
todėl aš noriu, kad jūs žinotumėt, kas aš toks:
aš esu Pranas, ir aš einu per tiltą

Dar apie Praną
Pranas yra ne šiaip koks
Pranas yra vienintelis
Pranas yra vienintelis
Miestelio elektrikas
Pranas yra vienintelis
Miestelio metalistas
Pranas yra vienas
Iš dviejų miestelio poetų
(antroji buvusi lietuvių kalbos
mokytoja, dabar pensijoje)
Pranas yra vienintelis, parašęs
eil. knygą „Lenciūgas ir dratas”
ir tai jis, tai jis dabar
eina per tiltą
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Kada? Rugpjūčio 4-6 d.
Lineup: Ellie Goulding/Alan
Walker/Kungs/Anne-Marie/Leon
Somov & Jazzu
Kaina: 39 €
Kaip atvykti? Autobusu iki
Rumšiškių arba traukiniu iki
Pravieniškių (5 km iki festivalio
vietos)
Daugiau informacijos:
http://granatos.lt

Kada? Liepos 28-29 d.
Lineup: Charli XCX/Netsky DJ Set &
Script MC/Dillon/Tommy Cash
Kaina: nuo 30 €
Kaip atvykti? Traukiniu VilniusTurmantas, autobusu nuo Turmanto iki
Zarasų
Daugiau informacijos:
http://galapagai.lt

GALAPAGAI
Zaraso sala, Lietuva

GRANATOS LIVE
Rumšiškės,
Lietuva
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POSITIVUS
Salacgriva, Latvija

Kada? Liepos 14-16 d.
Lineup: Pixies/Ellie Goulding/The Lumineers/Alt-J/Rae Sremmurd
Kaina: nuo 40 €
Kaip atvykti? Specialiu Positivus festivalio autobusu Ryga-Salacgriva
Detalės:
Prie pat pajūrio, o camping area kiek tolėliau – nereikės per palapines
laipioti nuo scenos iki scenos keliaujant.
Daugybė poilsio vietų – hamakų, lauko kavinukių, kino teatras, rodantis
tumpametražius jaunų režisierių filmus.
Didelis maisto pasirinkimas food court‘e – nuo mėsainių iki humuso.
Daugiau informacijos:
www.positivusfestival.com/en

Kada? Rugpjūčio 3-5 d.
Lineup: The Chainsmokers/
A l e s s o / C l e a n Ba n d i t / Ma r t i n
Garrix/Armin van Buuren
Kaina: nuo 69 €
Kada? Liepos 14-15d.

Kaip atvykti?
autobusais

Lineup: Dar nepaskelbtas, bet bus superinis!

Detalės:
Scenos įrengtos prie pat paplūdimio

Kaina: reikia įsigyti Žagarės regioninio parko
bilietą (1/5 € vertės)
Kaip atvykti? Autobusas Vilnius-Žagarė
Detalės:
Kaliausių gamyba;
Žagarės vyšnių turgus.
Daugiau informacijos:
http:///vysniufestivalis.lt

ŽAGARĖS VYŠNIŲ FESTIVALIS
Žagarė, Lietuva

Tarptautiniais

Daugiau
informacijos:
www.weekendbaltic.com

WEEKEND
Parnu, Estija
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Išpranašauk savo ateitį taikydamas paprastą formulę:
tavo vardo pirmoji raidė
+ su
+ tavo pavardės pirmoji raidė
+ tavo gimimo mėnuo
=
ėsi
A. susižad
si
ė
in
d
B. jo
aletą
C. šoksi b tūrą
ta
ik
Č. įvesi d ičą
id
v
k
i
D. žais
plunksnas
E. kedensi apendicitą
si
F. operuo tango
es
si
y
k
o
m
.
G
erslą
v
H. kursi
rbūzus
a
si
I. augin
operą
J. dainuosi medų
ulę
si
K. kopinė ją matematinę form
u
a
L. išvesi n ėsi tulpes
in
M. pardav emės gelmes
ž
si
ė
n
B
N. tyri
es nuo FT
si
y
st
p
a
O. sl
je
o
v
si dviko
P. susikau karaokę
si
o
R. dainu
rious 9
Fast & Fu okalipsę
si
in
S. vaid
ap
si zombių
Š. išgyven Fausto" tęsinį
"
T. parašysi Dance
st
U. šoksi Ju rgoną
fu
V. vairuosi egzaminus
si
y
ik
a
Z. perl
i sielomis
Ž. susikeis

oteriu
A. Hariu P erkuriu
M
iu
B. Fredž Tarantino
n
ti
n
C. Que
u
Koršunov
Č. Oskaru da Vinčiu
u
D. Leonard Vanagu
tu
E. Benedik Mikutavičiumi
u
F. Marijon liogeriu
Š
u
d
y
G. Arv
u
u Kolumb
p
u
st
ri
H. K
rdashian
I. Kim Ka ėma
Šk
J. Antanu erese
T
a
n
K. Moti
u Trumpu iu
ld
a
n
L. Do
sk
nu Karbau
M. Ramū
iu
N. Mairon
u
li
O. Herak uotuku
k
u
P
P. Mike
Mandela
u
n
o
ls
R. Ne
e
rybauskait
S. Dalia G aboniu
S
Š. Arvydu ckson
l Ja
e
u
T. Micha
Bumblausk
u
d
U. Alfre
ep p
V. Johny D bama
O
Z. Baraku inšteinu
E
u
rt
e
lb
A
Ž.

tėje
1. vienu
e
im
2. Se
3. Londėj ijoje
iz
4. Eurov
je
ly
5. Mėnu ow Land’e
rr
o
6. Tom se
art
7. Hogv joje
rė
o
K
.
Š
8.
je
ų aikštelė
b
ty
ta
s
9.
je
o
g
n
ų Sąju
10. Taryb
mpiadoje
11. MKIC tinėje chemijos oli
u
12. Tarpta
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Nuoširdžiai dėkojame prie numerio
išleidimo prisidėjusiems
AKYLIAUSIOMS KOREKTORĖMS Gabrielei Poškutei, Aušrinei Damušytei bei
vyriausiajai korektorei Veronikai Gvozdovaitei
VIRŠELIO AUTOREI Agnei Tumėnaitei
ILIUSTRACIJŲ AUTORĖMS Gertrūdai Bieliauskaitei ir Rusnei Dragūnevičiūtei
NEPAKARTOJAMAI MAKETUOTOJŲ KOMANDAI Elviui Lepardinui ir Justinai
Girijotaitei
PADEDANČIAI MOKYTOJAI Aidai Balčiūnienei
NUOTRAUKŲ AUTORIAMS Matui Petroniui bei Gertrūdai Bieliauskaitei
TAIP PAT Vidmantui Nakvosui, Jolitai Milaknienei bei Sauliui Jurkevičiui
„Andų” 55-o numerio kūrybinė grupė

