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Redaktorių žodis
„Velniop nueina aukštas menas
Ir nebegalima liūdėt,
Kada pavasarį kaštanas
Už lango pradeda žydėt.”

– Henrikas Radauskas
Šį kartą redaktorių žodį rašome nebe šiltoje kavinėje. Iš jos persikėlėme į dar šiltesnę saulės atokaitą ir stebime jau ne už
lango siaučiančią žiemos pūgą, o Vilnių užplūdusį pavasarį. Prieš mus atsiveria raudonų Vilniaus stogų ir žaliuojančių medžių mozaika, kai kur paįvairinta baltais taškeliais; tie taškeliai - tai Henriko Radausko numylėtieji kaštanai. Jų žiedai mums
primena, jog tiek nedaug liko iki vasaros, ir todėl tikrai atėjo metas atsisveikinti su dažnai šaltuoju metų laiku be priežasties
užpuolančiu liūdesiu. Atėjo laikas džiaugtis ir šypsotis, netgi jeigu tam ir būtų sunku įvardyti tikslią priežastį.
Na, o mūsų pavasario džiaugsmas yra nuspalvintas dar ir naujojo „Andų“ numerio. O jis šį kartą – ypatingai pavasariškas. Juk
kaštanui pradėjus žydėti „Velniop nueina aukštas menas”, tad mes Jums, skaitytojai, pateikiame kasdieniško, mums visiems
pasiekiamo meno dalelę. Pasakojame apie poeziją, jos vaidmenį jaunimo gyvenime, kalbame, kas yra fotografija, koks yra
muzikanto pasaulis, judame šokio ir jo istorijos ritmu, randame mažų stebuklų siaurose Vilniaus gatvelėse, kasdieniniuose
pokalbiuose ir drąsiname pasinerti į meno pasaulį tolimesnėse studijose. Straipsnių pavadinimai šį kartą taip pat ypatingi
- juose dvelkia ne tik gamtos, bet ir kūrybos atgimimu - poezijos pavasariu su prozos intarpais.
Šiuo leidiniu siunčiame jums savo širdį, į kurią pavasaris svaiginančiu alyvų kvapu yra įsismelkęs iki gelmių. Labai linkime pasiėmus su savimi šiuos „Andus“, arba net Radausko poezijos knygutę, bent valandėlei prisėsti po žydinčiu kaštanu.
Pamatysite, kaip mintys iškart taps lengvesnės, skaidresnės ir galų gale nuskries toli toli virš medžių viršūnių, ten, kur jau
viešpatauja taip ilgai laukta vasara. O jeigu prisėsti ir nepavyks, eidami gatvėmis tikrai bent kartą praeisite pro kaštaną.
Tuomet būtinai pakelkite akis į viršų ir pamatysite, kaip šiltai ir net stebuklingai jame „Dega tylios žvakės/ Baltuos žieduos
rausvi taškai“.

Iki greito susirašymo,
- Kotryna ir Gintarė
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Klausimai prezidentei
1. Rugile, koks buvo didžiausias šių metų iššūkis?
Apskritai, 11-a klasė buvo vienas didžiulis iššūkis.
Niekada nebuvau iš tų žmonių, kurie bijo naujų
dalykų, atsakomybės ar išėjimo už komforto zonos
ribų. Tačiau šiais metais aš praktiškai kasdien darau
kažką, kas dabar jau tapo mano rutina. O vis dėlto
nenustoja manęs stebinti. Kad ir kaip bebūtų, manau, kad didžiausias šių metų iššūkis buvo surasti tą
laiko planavimo formulę ir suderinti visus man svarbius dalykus bei stengtis, kad kokybė nenukentėtų.
Šie metai pirmąkart atskleidė tą sunkiąją licėjaus
mokslų pusę (šypsausi, nes, kaskart apie tai pagalvojusi, prisimenu ketvirtokus) ir aš pajaučiau, ką
reiškia labai stengtis, bet taip ir nepasiekti trokštamų rezultatų. Aišku, patys mokslai tikrai nėra tas
didysis kliuvinys, jiems tiesiog reikia laiko. Bet, kai tai prisideda prie mano taip mylimų šokių ir visos licėjaus visuomeninės
veiklos, balansavimas nuo vieno prie kito kartu su laiko ieškojimu jau tampa rimtu iššūkiu.
Be abejonės, be galo svarbi šių metų dalis buvo draugai ir šeima. Galvojau, kad turiu juos išskirti kaip dar vieną dalyką,
kuris turėjo būti įterptas į mano dienotvarkę ir reikalauti laiko. Tačiau draugai ir buvo būtent tie, kurie viską padėjo atlaikyti
ir susidėlioti į vietas. Esu dėkinga licėjui už visas progas pasireikšti šiemet. Už tą sustyguotą dienotvarkę, kuri man padėjo
padaryti daug daugiau, bet labiausiai dėkoju už tai, kad šioje bendruomenėje radau žmonių, su kuriais galiu pasinerti į bet
kokias avantiūras ir iššūkius.

2. Kodėl?
Klausimas, skambėjęs mano galvoje žiūrint šių metų Euroviziją. Nežinau.

3. Visų trečiokų vardu, kokie prisiminimai išliks apie ketvirtą kursą?
Atsiminimai apie ketvirtą kursą labai įvairūs. Aišku, tai buvo žmonės, kurie rodė savotišką pavyzdį, tačiau didelės bendrystės su jais niekada nebuvo. Manau, kad šiais metais požiūris į juos pasikeitė labiausiai, atsirado kažkokia pagarba. Būtent
šiemet jie parodė, kaip visgi greitai viskas praeina. Juk, atrodo, tik visai neseniai buvome pirmokai, gavome globėjus, pažindinomės ir buvome tie jaunesnieji licėjaus kursai, kartu tyliai stebintys vyresnėlius. O dabar ketvirtokai jau išeina ir simbolizuoja savotišką ateitį, kuri jau labai arti. Trečiokų vardu aš rašyti nenoriu, tai per daug individualu. Bet vis dėlto ketvirtokai
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išliks tas artimiausias savo patirtimis kursas, norim to ar nenorim, brėžęs gaires licėjuje.

4. Jeigu galėtum atsukti laiką atgal ar vėl kandidatuotum į prezidentės postą?
Tikrai taip. Prezidentavimas buvo visiškai spontaniškas žingsnis, kuris man kėlė daug abejonių ir netgi nemažą baimę, tačiau dabar aš manau, kad šis sprendimas buvo vienas iš sėkmingiausių pasirinkimų licėjuje. Tiesiog neįtikėtina, kiek daug
aš paaugau per šiuos metus ir kiek išmokau. Jaučiuosi daug arčiau paties licėjaus, jo džiaugsmų ir problemų, jaučiuosi
atidavusi didelę dalį savęs šiai mokyklai. O tai yra savotiškas būdas atsidėkoti.
Na, o padėkoti ypač svarbu ir visi tam atranda savų būdų, jeigu jų tik ieško. Pastarosiomis dienomis daug diskutuoju apie
praeities, taigi savo šaknų vertinimą ir supratimą, kad svarbu ne vien tai, kas bus, bet ir tai, iš ko viskas kilo. Manau, kad
mums to trūksta. O būtent licėjaus bendruomenė, prezidentavimas, renginių organizavimas ir mokytojai yra tai, kas mane
užaugino. Todėl dėkoju mokyklai darbais ir džiaugiuosi, kai suprantu, kad netgi šis dėkingumas yra išugdytas ne kur kitur,
o būtent mielajame licėjuje. Taigi, kandidatuočiau netgi ne tik dėl visų naujų pamokų, kurias išmokau, bet ir dėl to, kad tai
yra kol kas pats pasiekiamiausias būdas pasakyti „ačiū”.

5. Kas tau yra pavasaris?
Pavasaris yra išsivadavimas. Aš dievinu šilumą ir saulę, mėgstu būti lauke, todėl pavasaris yra savotiška laisvė. Pavasarį atsiranda tas pabaigos jausmas, kuris šiemet irgi šiek tiek savotiškas, nes nelabai noriu, kad ateitų kiti metai, tiksliau, nenoriu,
kad pastarieji baigtųsi. Nuoširdžiai norėčiau, kad šitas pavasaris tęstųsi ir tęstųsi.
O iš esmės pavasaris yra jausmas. Pavasaris būna tada, kada gera, kada esi pilnas entuziazmo ir noro gyventi. Todėl pavasaris yra netgi savotiška gyvenimo siekiamybė, ar ne?

6. Šių metu reziumė. Kokiu greičiu praėjo šie metai? Kaip apibūdintum juos? Kas liko po šių metų?
Šie metai yra savęs atradimo metai. Daug bėgau, daug dariau, daug pamačiau ir labai daug supratau. Tikrai nemažai dalykų šiais metais susidėliojo į vietas bei išsigrynino. Atradau, kiek daug man reiškia mano hobis, supratau, kaip man patinka
dirbti komandoje ir kaip gera daryti dalykus „iš idėjos”. Atradau naujų savo būdo bruožų. Be galo daug sužinojau apie savo
šeimą ir draugus. Tiesiog viskas kažkaip nusistovėjo. Šie metai tiesiog sukosi aplink licėjų ir aš manau, jog nuostabu, kai mokykloje įmanoma surasti tiek daug dalykų. Na, o svarbiausia, kad būtent šie metai padėjo įsitvirtinti nepajudinamai meilei
savam kursui. Aš neįsivaizduoju, kaip būtų prabėgę šie metai be visų geraširdžių, talentingų ir šiltų žmonių aplink mane.
Trečios klasės tvarkaraščiai ir renginiai padėjo atrasti tiek daug nuostabių asmenybių ir tiesiog suformavo didelį vienį. Tad,
naudodamasi proga, aš darkart sakau didžiulį AČIŪ.
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„Pabaiga, su kuria niekas nesibaigia” -Justinas Marcinkevičius
Šimtadienis’16

Vasario 19-osios rytą šventiškuosius ketvirtokus su šypsenomis veiduose bei smalsiai nusiteikusius jaunėlius licėjus pasitiko trečiokų pastangomis nudažytas kontrastingomis juoda ir balta spalvomis. Visą rytą esantieji licėjuje galėjo pasinerti į įvairias veiklas bei džiaugtis nuotaikingomis smulkmenomis. Jam pasibaigus, kupini įspūdžių ketvirtokai buvo kviečiami pasiklausyti trečiokų nuoširdžių ir spalvingų gyvenimo istorijų, palikusių
su ašaromis akyse ne vieną. Nors nuo šimtadienio praėjo nemažai laiko, šventė liceistams dar išliko atmintyje:

Viktorija Baikauskaitė, I kursas
Pirmas šimtadienis man, paskutinis ketvirtokams. Tikėjausi ne to, ką pamačiau. Bandžiau pažvelgti į viską
ketvirtoko akimis. Man buvo jauku sėdėti ten, priešais sceną, nes net neatrodė, kad kažkas buvo ant pakilos.
Atrodė, kad sėdžiu prie laužo su draugais per sąskrydį vidurnaktį ir aplinkui tik tylus svirpimas girdėti. Tik šį
kartą ne svirpimas girdėjosi, o kaip aš vadinu - „magiško bliūdo“ garsai ir odė mėsainiams. Ačiū trečiokams, kad
ketvirtokų veidai po spektaklio neatrodė kaip po laidotuvių. Vienintelis dalykas, kuris galėjo sugraudinti, tas,
kad ketvirtokams daugiau tokių laužų licėjuje nebus.

Dominykas Vidžiūnas, II kursas
Man šimtadienis labai patiko. Rytinė dalis buvo tikrai įspūdinga, nebuvo įmanoma pažinti fojė. Labai patiko
susigalvota tema su yin yang ir kontrastai visoje mokykloje. Smagu tai, kad temą išlaikėte visur, net su maistu. Rūsys išvis buvo magijos pilna vieta su tais stiklainiais. Labai gera idėja – valiutos laikymas internetiniam
banke. Kas tai sugalvojo, yra genijus. Ir pati valiuta – zebras – labai gerai atspindėjo jūsų temą. Vakarinės dalies
vaidinimas – labai solidus pasirodymas. Pilnas kalambūrų, šmaikštus, su gerai nuteikiančiomis istorijomis.
„Tapau plaukais“ – vakaro momentas. Iš pradžių pagalvojau, kad jis tapatinasi su plaukais, bet wow. Turbūt
didžiausią įspūdį palikusi dviprasmybė. Noriu pagirti aktorius ir visus prisidėjusius prie to reginio, nes man jis
paliko didelį įspūdį. Manau, kad viskas buvo surengta ir įvykdyta labai kokybiškai, todėl kartelė kitais metais
bus pakelta aukštai.
Ačiū už puikų renginį!
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Trečiokai dalijasi savo jausmais ir prisiminimais:
„Niekada negalvojau, kad taip lengva vienu metu ir
nekęsti, ir skleisti begalinę meilę savo kursiokams. Praleisti savaitgaliai licėjuje atsipirko geromis emocijomis,
milžinišku mėlynių kiekiu, suplėšytomis kelnėmis ir
nesibaigiančiu juoku. Jei galėčiau – pakartočiau, bet
bijau, kad sveikata nebeatlaikytų jau antro tokio festivalio.”
„Negaliu nepaminėti ir tų akimirkų, kai po n‘tųjų
valandų mokykloje susižvalgai su bendražygiais
ir pradedi juoktis. Ir kada taip gera ir šilta viduje
ir visas stresas pamažu išeina kartu su juoku.
Pačios geriausios akimirkos...”

„Šimtadienis buvo nuostabiausias ir ilgiausiai
trukęs bėgimas mano gyvenime. Tai buvo
trys savaitės, kurių kiekviena sekundė buvo
atiduota šimtadieniui, kuris galiausiai tave
persekioja ir sapnuose.”
„Po rytinės dalies užsilipau ant kopėčių fojė ir
atsisėdau. Pirmą kartą po to ilgo trijų savaičių
bėgimo sustojau. Užplūdo visos mintys apie
praėjusias savaites, akimirkas, žmones... Jaučiausi pagaliau pasiekusi vidinę ramybę, bet tuo
pačiu ir tuštumą, nes šis didis projektas man jau
baigėsi.”

„Labai labai labai gera buvo. Vau. Tiek atradimų, tiek
istorijų, tiek visko. Meilė.”

„Ilgai ir daug apsi-

„Žiūrėdama Šimtadienio vakarinę, verkiau, nes
„Gražu, kai matai kaip žmonėms tai mečiau, kad dirbu ir
mačiau savo draugus ant scenos, verkiau, nes tai
rūpi ir kiek jie pasiryžę atiduoti savęs paskui supratau, kad
mūsų kūrinys, verkiau, nes supratau, kaip viskas
dėl tos vienos smagios ir žavingos iš tikrųjų nėra kas
dienos bendruomenei ir ypač ket- padarys dalykus už greitai baigiasi. Meilė ir pasididžiavimas mano kursu
yra tai, kas niekada nepasikeis. Kažkokia magija.”
virtokams.”
mane. Apsiverkiau
truputį ir man padėjo mama.”

Ketvirtokų mintys:
Prieglius Žuklys:
„Turbūt nieko keisto, jog iki Aktų salėn įžengiant Robertui Petrauskui visą rytą galvojau: „Čia jau tikrai? Jau ta
diena? Tikrai Šimtadienis mums? Viskas dėl mūsų?“ Ir ta diena pasirodė esanti nuostabi, ypač jeigu vienintelis
rytinės dalies „minusas“, kurį sugalvoji, yra laiko trūkumas, nes buvo daug ką nuveikti ir pamatyti. Ir vis tiek trečiokai sugebėjo iš to padaryti vieningą visumą, viskas atrodė išbaigta (čia man vienam nesijautė beveik nieko,
kas būtų daryta paskutinę akimirką? Va kur profesionalumas!). Puikiai išspręstas rūsio „dekoravimo“ klausimas
(net jeigu tai ir kainavo poros stiklainių gyvybę): tamsa maskuoja viską ir kartu iki skausmo pažįstamą erdvę
paverčia visiškai nauja. O ką jau kalbėti apie spektaklį. Jis toks paprastas ir nepaprastas tuo pačiu metu. Ne
per daug pretenzingas, bet paveikus ir įtraukiantis, – žodžiu, visiškai mūsų kurso skonio. Puiki vaidyba ir daug
gerų, originalių teatrinių sprendimų. Paskutinė vaidinimo akimirka, kai aktoriai susėdo scenoje ant kėdžių,
staiga joje užgeso šviesos ir įsijungė lempa į žiūrovus, jį visiškai vainikavo. Ačiū, trečiokai. Tai buvo nepakartojama.“

Gabrielė Makarevičiūtė:
„Ryškiausią įspūdį iš rytinės dalies, žinoma, paliko paskutinis šou
(valio šokėjams – trečiokai čia jau tikrai turi ką parodyti) ir bendra atmosfera, kuri buvo chaotiška, bet tuo labai šventiška. Visgi
labiausiai man patiko vakarinė dalis – spektaklis buvo smagus,
nuoširdus, jaukus, mielas ir improvizaciškas. Sėdėjau ir džiūgavau.
Ačiū Jums!”
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„Ak, apie būtį klausiat?.. pusė
keturių.“ - Donaldas Kajokas
Tedx vilnius ‘16

TEDxVilnius - tai ne pelno siekiantis renginys. Konferencija, į kurią jau šeštus metus iš eilės susirenka, sakyčiau, nekuklus skaičius (šiemet į Nacionalinį dramos teatrą atvyko apie aštuoni šimtai) originalių, kūrybingų ir savaip įdomių asmenybių, siekiančių pasisemti įkvėpimo ar idėjų, atrasti netikėtų pažinčių, o kartais po šio renginio net pasiryžtančių
sekti kokia nors jau seniai galvoje kirbančia mintimi sukurti kažką savito. Skamba neįtikėtinai, ar ne?
TEDxVilnius 2016: Ką mes slepiame?
Balandžio antrąją, šeštadienį, aštuntą valandą ryto prie
Nacionalinio dramos teatro durų pradėjo būriuotis pirmieji
dalyviai, kuriuos pasitiko maloniai besišypsantys savanoriai.
Visus juos viliojo smalsumas sužinoti: „O kas gi laukia šiemet?“ Iš tiesų, šių metų konferencijos tema „Hide & Seek“
(liet. „Slėpynės“) intrigavo jau vien išgirdus pavadinimą! Netrukus į renginį pradėjo rinktis vis daugiau ir daugiau žmonių, kol galiausiai, jau prasidėjus konferencijai, vedėjas Marcus Orlovsky pranešė: „Šiemet mūsų bene aštuoni šimtai!“
Kaip teigė patys renginio organizatoriai, TEDxVilnius 2016
turėjo iškelti klausimus: „Ką mes slepiame?“ , „Kokius žaidimus
žaidžiame?“ , „Ko mes ieškome?“ ir pabandyti į juos atsakyti.
Nuo psichologinių žmogaus problemų iki bioinžinerijos
Šiemet ant scenos pasirodė keturiolika kalbėtojų iš įvairiausių valstybių: Norvegijos, Graikijos, Švedijos, JAV, Didžiosios
Britanijos, Austrijos ir, žinoma, Lietuvos. Taip pat buvo rodomi
keturi
video
įrašai:
du
socialiniai
projektai
bei dvi TEDx kalbos iš kitur vykusių renginių.
Kiekvienas
pranešėjas
pateikė
savaip
įdomią
ir svarbią temą. Pavyzdžiui, pirmieji scenoje pa
sirodę Daniel Price ir Erlend Moster Knudsen pristatė organizacijos „Pole to Paris“, platinančios žinią apie klimato atšilimą,
veiklą. Daniel ir Erlend kuria įvairias socialines akcijas, skirtas
paskatinti kuo daugiau žmonių susimąstyti apie klimato kaitą ir jos poveikį ledynams. Praėjusį rudenį jie suorganizavo
žygį, kurio metu Daniel dviračiu nuvažiavo daugiau nei dešimt tūkstančių kilometrų, o Erlend nubėgo pustrečio tūkstančio kilometrų ir galiausiai abu susitiko Paryžiuje, siekdami pažymėti Jungtinių Tautų klimato konferencijos svarbą.

Nemažiau svarbu, kad kai kurie pranešėjai atkreipė
dėmesį į psichologines žmogaus problemas. Garsi visuomenės veikėja Jurgita Jurkutė pasidalino skaudžia
asmenine patirtimi kalbėdama apie savižudybių prevenciją ir paprasčiausio artimo žmogaus rūpesčio, apkabinimo svarbą. Po nepaprastai jautrios ir nuoširdžios kalbos
publika plojo atsistojusi, o pati J.Jurkutė negalėdama
nuslėpti ašarų kvietė apsikabinti šalia stovintį žmogų.
Mokslo ir technologijų gerbėjai šiais metais taip pat
liko nenusivylę. Neurologijos bei bioinžinerijos mokslų
profesorius Oshiorenoya E. Agabi pasidalino patirtimi
kompiuterinės neurologijos srityje, kuriant implantus
bei smulkius implantuojamus įtaisus, o Silicio slėnyje dirbanti Danica Remy pristatė Tarptautinę asteroidų dieną.
Kaip skamba... vandenynas?
Be jokios abejonės, didžiulį įspūdį žiūrovams
paliko ir atlikėjų pasirodymai. Modernaus šokio atstovė Loreta Juodkaitė užbūrė išties nepaprasta ir be galo įtaigia kompozicija, stebino neįtikėtina šokio technika, spalvų žaismu. Šokis buvo toks
įspūdingas, kad publika atrodė prikaustyta prie kėdžių!
Penki jauni aktoriai, susibūrę į grupę „Whale Sounds“, tiesiogine to žodžio prasme pavaizdavo
vandenyno
bei
banginių
skleidžiamus
garsus. Sunku patikėti tokia idėja, tačiau žiūrovų veiduose emocijos keitėsi nuo sumišimo iki susižavėjimo.
Renginį vainikavo charizmatiškasis Jurgis Didžiulis, siekęs kuo labiau įtraukti pačią publiką į
savo pasirodymą. Dalis konferencijos dalyvių net
buvo pakviesti ant scenos šokti ir groti kartu su juo
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Išbandyk technologijas pats
Dar viena svarbi renginio dalis - interaktyvios sesijos, kurių metu dalyviai gali susipažinti su bendraminčiais bei
patys išbandyti modernias technologijas. TEDxVilnius remėjai siūlė pabandyti planšetiniais kompiuteriais kontroliuoti važinėjančius robotus, stebėti filmukus su specialiais
akiniais, fotografuotis „modernioje nuotraukų būdelės
versijoje“... Dar viena šių metų naujovė - galimybė mobiliajame telefone klausytis konferencijos vertimo į anglų ar
lietuvių kalbą atsisiuntus „Interactio“ programėlę. Kadangi
nemažai renginio dalyvių buvo atvykę iš užsienio valstybių, jie turėjo galimybę suprasti vieną iš pranešėjų, kalbėjusių lietuviškai, o kiti dalyviai, nemokantys anglų kalbos,
taip pat galiausiai sulaukė progos dalyvauti renginyje.

komanda susitinka kelis kartus prieš renginį, susipažįsta
vienas su kitu ir sužino apie visus darbus bei planus. Šiais
metais buvo smagu išvysti dar praeitame renginio matytus
veidus ir susipažinti su naujais savanoriais. Praėjusį kartą
viskas buvo nauja ir keista, o šįkart jaučiausi lyg namie.

Iš savanorės perspektyvos
Galiausiai, turbūt ne vienam būtų smalsu sužinoti, kaipgi tokia konferencija organizuojama, kiek laiko
užtrunka jai pasiruošti? Manau, kad niekas kitas, kaip
TEDx kuriantys savanoriai geriau nepapasakos apie tai,
kas slypi užkulisiuose. Taigi, nusprendžiau pakalbinti licėjaus antrokę Saulę Steponavičiūtę, kuri šiam unikaliam renginiui paskyrė gerokai daugiau nei vieną dieną.

interaktyvios sesijos
Renginio formatas visada lieka toks pats, kiekvienąkart
sukuriama jauki ir bendrauti skatinanti aplinka, tačiau pranešimų temos, be abejo, skyrėsi, kalbėtojai buvo kitokie.
TEDxVilnius tikrai yra išskirtinis ir nepakartojamas renginys. Kitais metais vėl savanoriausiu ir tikrai rekomenduoju tai išbandyti kiekvienam. Prisidėti prie renginio
pačiam yra daug įdomesnė patirtis, nei ateiti ir pamatyti,
kai viskas jau paruošta ir sutvarkyta, nors TEDx palieka
neišdildomų įspūdžių ir dalyviams (dėl to juk ir stengiasi savanoriai). Visa bendruomenė yra labai draugiška,
dalinasi idėjomis ir bendrauja. Nors esu dalyvavusi bei
savanoriavusi kituose renginiuose, niekur kitur nepasisėmiau tiek įkvėpimo ir nebuvo taip įdomu, kaip ten.“

gustė papaurėlytė

Renginio vedėjas Marcus Orlovsky
„TEDxVilnius savanoriauju jau antrą kartą. Apie šią konferenciją sužinojau iš savo mamos, kuri ateina į renginį kaip dalyvė. Labai mėgstu klausyti TED kalbų, visada išgirstu kažką
netikėto, įdomaus, kai kurios sudomina nauja sritimi, ko nors
pamoko, prajuokina, pravirkdo, bet svarbiausia pakeičia požiūrį ir įkvepia. Kai praėjusiais metais sužinojau, jog TEDx
organizuojamas ir Lietuvoje, labai panorau pati sudalyvauti
renginyje, tačiau nepavykus nueiti kaip dalyvei (yra vykdoma ir dalyvių atranka), prisijungiau prie savanorių ir dėl to
labai džiaugiuosi – kolektyvas yra puikūs ir linksmi, entuziastingi, veiklūs žmonės. Visą TEDx organizuoja savanoriai
– dalis jų yra nuolatinėje komandoje, ruošiančioje renginį
nuo pat pradžių iki galo (tik pasibaigus vienam, jau pradedama ruoštis artėjantiems metams), o kita dalis, tarp kurių
buvau ir aš, padeda paties TEDx metu: pasirūpina kalbėtojais, registracija, maistu, tvarka bei daugybe kitų dalykų. Ši

Interaktyvių sesijų metu laisvai buvo galima prieiti prie kalbėtojų ir padiskutuoti norima tema

Daugiau informacijos apie TEDxVilnius: http://www.tedxvilnius.com
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„Stebuklingi žodžiai sklando miškais, namų kaminais“
- Liucija Vaicenavičiūtė
interviu su liucija vaicenavičiūte

MOTO: Su šypsena į pasaulį!
MĖGSTAMOS SAVYBĖS: Smalsumas, kūrybingumas, drąsa.
NEMĖGSTAMOS SAVYBĖS: Nemokėjimas pasakyti „ne“.
– Papasakok apie savo muzikinę veiklą.

– Kas tau yra muzika?

– Mano muzikinė veikla prasidėjo nuo pat mažens - mano
mama yra muzikologė. Noras muzikuoti kilo iš manęs pačios. Būdama maža pradėjau nuo tradicinės, folklorinės
muzikos, nes tai inicijavo šeima. Labai anksti įsitraukiau į
ansamblių veiklą, o vėliau pradėjau lankyti Vilniaus Balio
Dvariono dešimtmetę muzikos mokyklą ir groti smuiku. Kadangi dabar smuiku groju retai, dauguma net nežino, kad
moku juo groti, tačiau tai tobulina techninę mano pusę,
nes groju jau aštuonerius metus. Visai neseniai, tik prieš
maždaug ketverius metus, pradėjau daryti tai, kas man iš
tikrųjų patinka, pavyzdžiui, groti kartu su „Kūjeliais“*, pabandyti atsiskleisti dainuojant (nors niekada nesu lankiusi
vokalo pamokų), taip pat pradėjau groti ukulėle, pianinu, gitara, kanklėmis. Atsirado ir noras kurti – taip išlaisvinti savo
idėjas ir išsakyti mintis, sudalyvavau daugelyje konkursų.

– Man muzika – viena nuostabiausių meilės pasauliui formų. Tai dvasios, širdies kalba, kuri padeda garsais atskleisti tai, ko dažnai negalima pasakyti
žodžiais. Kodėl gi tada atsirado serenados? Muzika suvirpina žmonių širdis (juokiasi). Muzika tikrai užima didelę dalį mano gyvenimo, tai mano laisvalaikis, ji padeda realizuoti save, taip pat lemia daug pasirinkimų…

–

Ar

priklausai

kokiai

nors

muzikos

grupei?

– Ar galėtum muziką pavadinti pagrindiniu savo
pomėgiu?
– Tai tikrai pagrindinis mano pomėgis, bet labai mėgstu ir savanorystę, priklausau porai organizacijų ir šiuo metu net kuriu socialinį projektą. Mane domina bet kokios kultūrinės apraiškos:
kinas, poezija, į „Sparnus“ net parašiau porą eilėraščių.

– Šiuo metu esu susikoncentravusi į savęs tobulinimą,
taigi muzikuoju viena, tačiau esu suorganizavusi keletą
mažų projektų su draugais, kai susirenkame pagroti renginyje, vakaronėje ar net koncerte. Vis dėlto tai nėra pastovi veikla. Šiuo metu ieškau savo stiliaus, bandau atrasti
savo muzikinį kelią ir stengiuosi nuo nieko nepriklausyti.
– Tačiau ar tavo ateities planuose yra grupės įkūrimas?
– Žinoma, būtų labai smagu ateityje rasti bendraminčių, su kuriais, kai jau būsiu pakankamai stipri, galėčiau
realizuoti savo viziją, išsakyti savo mintis klausytojams.

*Muzikos grupės „Kūjeliai“ nariai Andrius ir Julius Vaicenavičiai yra Liucijos broliai.
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– Koks skirtumas tarp pasirodymo Licėjaus aktų salėje – Ar nori sieti savo gyvenimą su muzika?
ir pasirodymo prieš dideles nepažįstamų žmonių
minias?
– Taip! Tai faktas, tačiau labai abejoju, ar tai bus studijos. Norėčiau tiesiog įgauti gerą išsilavinimą, nes mu– Man visada sunkiau dainuoti ar groti porai savo geriau- zika mano asmeninė erdvė, nesusijusi su mokslais, ir
sių draugių nei pasirodyti prieš daug žmonių. Galbūt tai labai džiaugiuosi, kad galiu į ją panirti – ji mano ištikitik aš, o galbūt taip būna visiems (juokiasi). Turbūt visada miausia draugė. Esu įsitikinusi, kad muzika visada eis šaprisiminsiu Muzikines Dėžutes, kai stovėdama ant scenos lia manęs, o galbūt taps ir pagrindine gyvenimo veikla.
jaudinausi – juk esu pirmokė, tai vienas pirmųjų mano koncertų mokykloje, tačiau jaučiau nuostabią atmosferą, tvy- – Ar jau galvoji, ką norėtum studijuoti?
rančia aplink, ir buvo labai gera. Visi taip vieni kitus palaikė!
– Labai linkstu į medicinos, antropologijos pusę, nes žaviuosi žmogumi kaip kūriniu, tačiau tiksliai dar tikrai nežinau.

Draugų mintys apie Liuciją

Liucija
Ir
Ukulėlė jos –
Citriną paversti gali
Irisu! Jos giedro balso
Jaukuma kiekvienąkart
Alpstu! O, kaip šviesu
ir gera būna jos klausyti –
Visai ji kaip saulytė.

kamilė valužytė

- Liceistė Paulė Steponavičiūtė (IV C)

Liucei labai labai svarbi
muzika. Ji svarbi daugeliui
iš mūsų, bet Liucei – užvis
svarbesnė. Tai galima suprasti ne vien iš to, keliais
instrumentais ir kaip profesionaliai ji groja bei dainuoja,
tačiau ir iš to, kaip ji žiūri į
pačius instrumentus. Kartą,
pamačiusi į jokį dėklą nepatalpintą mano ukulelę, susirūpinusi liepė kažką daryti,
nes ukulėlė „sušals“. Rezultatas - ukulėlė sportinėse
kelnėse, užtat apsaugota!

- Aistė Gaidilionytė, Žirmūnų
gimnazija
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„Ir tada/ jau tada/ jau pagaliau/
gyventi“
- Paulius Norvila
stoties atgimimas

Jau kurį laiką stoties kaiminystę gaivina naujos ir išskirtinės erdvės. Tai – Vilniaus bohemikų, verslių
kūrybininkų atidaromos kavinės, barai, klubai, butikai. Stoties rajonas pamažu tampa madingas ir prabangus
rajonas gyvenimui, žinoma, po kelerių metų jis bus dar tinkamesnis, saugesnis, o kultūrinis gyvenimas bus
pritaikytas didžiajai daliai miestiečių. Kol kas galima pasimėgauti ir išgyvenkime dar išlikusias avangardines
rajono vieteles, pajuskime tikrą, kiekvienam tokį mielą ir pažįstamą, natūralumo jausmą. Būnant stoties rajone, tikriausiai pastebėjote, dažnai stebina kontrastai, pavyzdžiui, sėdint kokioje jaukioje kavinėje, jauti gaivią
kūrybiškumo atmosferą, tačiau jau kitą akimirką esi apsuptas sovietinės, ne itin jaukios aplinkos. Dėl augančio
populiarumo tokie kontrastai sparčiai nyksta, tačiau dar galima juos pastebėti, ypač vakare, kai rajonas priima ir apžavėtą jaunimą, ir valkatas, ir kitokius keistuolius naktinėtojus. Dėl žmonių ir erdvių skirtybių aplinka
stoties kaiminystėje gali bauginti, gąsdinti, tačiau daugumą, pavargusių nuo kitų Vilniaus erdvių blizgėjimo
ir erzelį keliančio universalumo, tie skirtumai traukia ir leidžia pasimėgauti tikra, ne per daug dirbtina kultūra.
Taigi miesto procesams dar neišstūmus keistosios, nepritampančios rajono gyventojų dalies į nuošalesnius
užkampius, stoties rajonas priklauso visiems. Priklauso seniesiems gyventojams, vietiniams girtuokliams,
miesto svečiams, naktinėtojams ir įvairiausiems kūrybininkams. Turintis šitiek skirtingų „savininkų“ rajonas
tampa lyg atskiras miestas, savyje talpinantis begalę išskirtinių, kitur nesutinkamų erdvių, skirtų kiekvienam
– ir netyčia užklydusiam, ir vietiniam
miestelėnui.
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Reikia pajusti stoties rajoną. Štai 10 žingsnių:
1.

Aplankyti kultūros barą „Kablys“. Visiems gerai žinoma erdvė, tačiau ne visiems pažįstama renginių įvairovė: nuo
slem‘o poezijos skaitymo vakarų iki elektroninės techno ar drum and bass muzikos vakarėlių, tad kiekvienas atras kažką
įdomaus.
~
2.
Apsižvalgyti dėvėtų drabužių parduotuvėse (vien Šopeno bei Kauno gatvėse yra bent dešimt), kuriose kiekvienas pardavėjas turi ką papasakoti ir kuo nustebinti atėjusįjį. Taigi aplankyti tikrai yra ką, o įsigijus kokį daiktelį liks prisiminimas iš gražaus pasivaikščiojimo po stoties rajoną.
~
3.
Jaukiai pasėdėti „Morning Glory VLN“ kavinėje galima ir anksti ryte nuo 7:30, ir vėlų vakarą, dar nenorint grįžti
namo, pratęsti pokalbį su draugu. Patiks, jei patinka gera muzika („Gramatik“ ypač mėgiami), šunys (savininkų šuo Upė
prižiūri tvarką) ir žaismingos interjero detalės.
~
4.
Užsukti į šviežutėlį, dar dažais kvepiantį kavos biurą „Coffice“, kuriame atrasite peno naujoms mintims ir jaukioje
atmosferoje (tarp kitų kūrybingų žmonių) įsigilinsite į darbus. Tik turėkit minty, kad atėjus būtinai reikia nusipirkti kavos
taip susimokant už darbo vietą, tačiau du eurai nenueis veltui!
~
5.
Kitas objektas „Peronas“, industrinio stiliaus baras, su vaizdu į geležinkelio bėgius pritraukia gausų būrį lankytojų
dėl savo įvairaus ir išskirtinio muzikos skonio. „Perone“ galima atrasti visko: nuo funk ar disco vakarėlių, skirtų tik kojoms
nušokdinti, iki rimtesnių Dj pasirodymų, susipažįstant su Lietuvos ir užsienio elektroninės muzikos kurėjais. P.S. renginiai
dažnai nemokami!
~
6.
Vintažinių apdarų ir daiktų parduotuvė „The Rude“ Kauno gatvėje – viena iš tų, leidžiančių pajusti tikrų stoties
rajono kūrybininkų dvasią, vietelių. Užsukus (nebūtinai nusipirkti, galima tik žvilgterėti vidun) malonu žinoti, jog butikas
įkurtas žmonių, mylinčių madą, įkvėptų tuo, ką daro, ir darančių tai vardan idėjos.
~
7.
Pasekti – sekti – susekti facebook socialiniame tinkle puslapį „Stoties rajonas“ reikia - žinosite visas rajono naujienas, pamatysite smagių kasdienybės akimirkų ir būsite informuoti apie artėjančius renginius, žodžiu, stoties rajono
atgimimą jusite visiškai.
~
8.
Skanaus maisto stoties rajone irgi yra! Baras/kavinė „Dėvėti“ bei barbekiu meistrai „Keulė rūkė“ sužavi net išrankiuosius gurmanus.
~
9.
Negalima pamiršti stoties rajono įžymybės – Halės turgaus. Nusiteikus lyg romantiškam stoties rajono tyrinėtojui, turguje galima klausytis bobučių ir pirkėjų (tikrų vietinių!) pokalbių ir netgi, nusipirkus kokių daržovių, vaizduoti, kad
gyveni kaiminystėje. Halės turguje taip pat įsikūrusi labai hipsteriška beigelių kavinė „Beigelistai“.
~
10.
Pabaigai: apsilankyti šiose ar kitose vietose neužtenka. Kad tikrai pajustum stoties rajono dvasią, reikia vaikščioti
ir tyrinėti jį. Užsukti į mažesnes gatveles, niekam nežinomus vidinius kiemelius, pastebėti gatvės meną.

elzbieta gurevičiūtė

Turiningų kelionių ir
įdomių pažinčių
-elzė
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kino pavasaris ‘16

„Pradėsiu nuo pagrindinio teiginio. Savanorystė Kino pavasaryje šiemet tapo bene geriausiu pavasario dalyku. Tereikėjo tik
užpildyti anketėlę, apsilankyti interviu ir mano pavasaris iškart įgavo naujų spalvų. Ir nors prisipažįstu, kad prieš prasidedant
festivaliui draugams skundžiausi, kad esu pavargusi ir nieko nebenoriu, pajutusi kino pavasarišką dvasią supratau, kad noriu dar ir dar. Dirbau bendrųjų darbų skyriuje, kuris garantuoja labai daug sukiojimosi kino teatruose tarp pačių įvairiausių
žmonių, taigi ir pats festivalis kasdien pasirodydavo vis kitoks. Spėjau pamatyti nemažai filmų, atrasti paslaptingiausias kino
teatrų kertes, išdalinti tūkstančius balsavimo lapelių ir popierinių nosinių, beje, tų lapelių rūšiavimas slaptame, dėžėmis
užgriozdintame kambarėlyje ilgam įstrigo atmintyje kaip veikla, kurios verčiau vengti. Ir nors nuovargis lydėjo visas dvi
savaites, dienos buvo leidžiamos tikrai šauniai ir bus prisimintos ir pasibaigus šiai kino fiestai.
Kino pavasaris šiemet žadėjo būti emocijų pavasariu, ar toks ir buvo? Man - tikrai taip, o visiems kitiems - „God only knows”!”
- festivalyje savanoriavusi Greta Krasovskytė

Kovo 31 d. – balandžio 14 d. Vilniaus kino teatrų duris varstė gerokai daugiau lankytojų nei įprastai. Jau
dvidešimt pirmą kartą vyko „Kino pavasaris“ - festivalis, suteikiantis žiūrovams galimybę pamatyti gausybę žinomuose kino festivaliuose apdovanotų nepriklausomo kino filmų iš viso pasaulio.Geriems filmams neabejingi
liceistai rinkosi žiūrėti ir dar tik pradedančių kūrybinį kelią, ir kritikų pripažinimo jau sulaukusių režisierių darbus.
Didžiausią įspūdį palikusių filmų recenzijomis bei rekomendacijomis licėjaus kino „gurmanai“ dalinasi su Andų
skaitytojais: galimybė pažvelgti į jau matytą filmą iš kito kampo ir/arba papildyti savo „must-watch“ filmų sąrašą.
Beje, geriausi „Kino pavasario“ filmai kino teatruose rodomi ir festivaliui pasibaigus.

Benedikt Erlingsson „Viskas dėl šou“
Dovilė Jozėnaitė:

Šis dokumentinis filmas, sudarytas iš įvairių senesnių laikų
cirko pasirodymų archyvų, paliko gerą įspūdį. Pirma, archyvai
atrinkti tikrai labai įdomūs, visi jie verti dėmesio ir yra kažkuo
skirtingi, tad nenusibosta žiūrėti vis besikeičiančių mini filmukų. Antra, režisierius susiejo visus archyvus, sugebėjo sukelti
įtampą ir netgi sukūrė kulminaciją, dėl to filmas jau pirmosiomis minutėmis prikaustė dėmesį. O kai kuriuos filmas netgi
sugebėjo pravirkdyti: šalia manęs sėdėjusi moteris braukė
ašaras, kai buvo rodomi cirko pasirodymai su gyvūnais. Trečia,
(manau, kad tai būtų filmo unikalumas) filme nebuvo jokių
aktorių ar šiaip žmonių dialogų, apskritai jokių kalbų, tik gerai
parinkta muzika.

Milda Valiulytė:

Iš pirmo žvilgsnio tai tik filmas apie cirką, tačiau man tai buvo
lyg žmogaus psichologijos studija. Įdomu tai, jog filme rodoma cirko istorija kartu demonstruoja ir kino tobulėjimą:
filmas apima vaizdus nuo pirmųjų Edisono judančių paveikslėlių aparatų išradimo iki pat spalvotų juostų. Dokumentiniams vaizdams gyvybės įkvepia puikiai filmui pritaikyta muzika, kuri suteikia nuotaikos ir dinamiškumo.

“Viskas dėl šou”

Tomas Vileikis:

Buvo keista, nes visas filmas padarytas tiesiog iš senų
archyvinių cirko kadrų, surinktų iš viso pasaulio. Nei vieno vaidybinio kadro, jokios kalbos, tik muzika ir vaizdai.
Pats režisierius prieš filmą savo kalboje pasakė, jog šiuose
kadruose fiksuojamas gyvūnų ir vaikų išnaudojimas - tai
žiauru ir neadekvatu jų atžvilgiu. Filmas privertė susimąstyti, ko žmonės imasi tik dėl kitų reakcijos ir kokia didelė
yra tokio „smagumo” kaina. Muzika parinkta labai gerai, ji
idealiai perteikė režisieriaus požiūrį. Jeigu ne muzika, manau, kad pusė salės tiesiog juoktųsi žiūrėdami filmą.

emilija bogdanovičiūtė

„Duokite geriausią vietą salėj
man” - Juozas Erlickas
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Vitalijaus Manskio „Čia visad šviečia saulė“
Milda Valiulytė:

Tai dokumentika apie Šiaurės Korėją, kuri pateikta kaip
filmas apie paties filmo kūrimą. Įdomus tuo, jog net ir labai
sudėtingomis sąlygomis režisieriui pavyko užfiksuoti Šiaurės Korėjos realybę. Į kadrus lenda atsakingi už filmą korėjiečiai, jie nurodinėja žmonėms, kaip elgtis, o tai sukuria
gana komišką atmosferą. Tačiau man tas juokas buvo labiau
lyg pro ašaras, nes filme vaizduojami žmonės viską priima
rimtai. Kitoks, informatyvus žvilgsnis į totalitarinę valstybę.

Kent Jones. „Hitchcock/Truffaut“

Petr Kazda, Tomás Weinreb „Aš, Olga Hepnarova“
Emilija Bogdanovičiūtė :

Nespalvota psichologinė studija, paremta tikrais 1973 m.
nutikusiais įvykiais. Vienatvės virsmas priešiškumu aplinkiniam pasauliui. Nesibaigiančios savianalizės pasekmės,
puikiai atskleisti veikėjų portretai. Pamoka dėti dar daugiau
pastangų, stengtis priimti pasaulį su visais jo trūkumais,
nes vėliau jie perauga į žiaurias vidines kančias. Nuostabus
pagrindinės aktorės (Michalina Olszanska) darbas. Filmas
per stiprus, kad moksliškais terminais galėčiau nagrinėti jo
problematiką ar siužetą, tai tas pats it bandyti nupasakoti
gero metalo gabalo skambesį. Pažiūrėkit.

emilija bogdanovičiūtė

Mantas Pajarskas:

Netikėtai, gražiai ir teisingai apibūdinti šį kiną per daug
sunku – galbūt dėl to, jog tai rašymas apie filmą apie knygą apie filmus, galbūt dėl šiek tiek nišinio žanro, bet šis
filmas laužo net ir įprastus filmų recenzijų rėmus. Galbūt
geriausia jį palyginti su degančiu sambuca – nors visi
instinktai pasisako prieš liepsnojančios skysčio vartojimą,
rezultatas netiktai puikus. Tai dokumentinis filmas apie
savotišką kinomatografijos biblijos – 1966 metais Fran¸cois Truffaut išleistos knygos „Kinas pagal Hitchcocką“
– kūrybinį procesą: savaitę kasdien nuo ryto iki vakaro
trukusius Truffaut pokalbius su Hitchcocku. Interviu Hitchcockas atvirai, tiesiai ir, svarbiausia, be patoso ir pompastikos kalba apie savo kinematografiją – virš 60 filmų,
kurie uždirbo jam titulą „Master of suspense“ (tiksliausiai
išverstiną kaip „Nežinios ir lūkesčių meistrą“). Truffaut
savo interviu siekia išnarplioti Hitchcocko kinematografinį braižą: sekundės tikslumu, geležine logika paremtą
fabula konstrukciją, kurioje svarbiausias dėmesys – ne
veikėjams, o atmosferai. Unikalu, jog filme tuo pačiu
metu vyksta kūryba ir aktyvi dekonstrukcija – rodomos
charakteringiausios Hitchcocho filmų ištraukos, kuriose
ryški brutualiai preciziška pasaulio kūryba, o tuo metu
fone režisieriai dekonstruoja scenas, parodydami, kodėl
tokie sprendimai buvo pasirinkti: įskaitant tokias detales,
ar kamera bus pakelta dešimčia centrimetrų viršun, ar
kadre atsiras aktoriaus rankos, apie tai, kaip Hitchcocko filmuose pasireiškia vizuali erdvės konstrukcija. Be
akivaizdžios Hitchcocko filmų analizės, filme subtiliai
išnaudojamas ir jo meta lygmuo – jis švelniai dekonstruoja ir patį jo žiūrėjimo aktą – žiūrovai sąmoningai
supranta, jog net ir žiūrėdami filmą apie filmus, jie vis dar
kinematografijos magijos apsuptyje, ir Truffaut (o kartu
ir paties „Hitchcock/Truffaut“) tikslas nėra objektyviai
išnagrinėti Hitchcocko kūrybą – veikiau įprasmintį jį kaip
menininką, o ne publikos linksmintoją. Pati dokumentika tampa nauju pasakojimu: filmo plakatas – stovinčio
Hitchcocko ir sėdinčio Truffaut nuotrauka – buvo kruopščiai suplanuota paties Hitchcocko, jog atrodytų spontaniška ir pabrėžtų kontrastą tarp šių dviejų filmų kūrėjų.
Kine viskas tampa magija, viskas kuriama ir niekas nėra
tikras: bet ir atvykote, norėdami būti apgauti?
Verdiktas: Peržengianti ekrano ribas magijos, estetiškumo, triukų analizė.

“Gyvatės apkabinimas”

Ciro Guerra „Gyvatės apkabinimas“
Aistė Jonynaitė:

Tai filmas ne tik apie skirtingų kultūrų sąlyčius bei kenksmingą tarpusavio įtaką, jame nebyliai užkoduotos visos
žmonijos auksinės taisyklės. Nors atrodytų taip tipiškai jame
priešinami europiečiai su egzotiškais Amazonės tautų gyventojais, tačiau vedlys Karamakate, pasiklausęs vakarietiškos plokštelės, byloja, kad dainuojantys žmonės irgi jaučia
visatos pulsaciją kaip jis. Šiame filme esti labai plati erdvė,
laiko (lygiagrečiai pasakojamos dvi europiečių keliautojų
istorijos) cikliškumas tik nurodo, kad visatos esmė nekinta.
Atsisėdau prieš tą didžiulį komercinio kino teatro ekraną,
užverčiau galvą ir jaučiausi kaip tikra Amazonės čiabuvė.
Puiku.

Laurence Olivier. „Hamletas“
Gustas Mockus:

Eidamas į filmą, nežinojau, ko tikėtis - ar visiškai autentiškos
„Hamleto” istorijos, ar režisieriaus pjesės interpretacijos, bet
šis nespalvotas filmas su puikia aktorių vaidyba, estetiškai
nufilmuotomis scenomis ir intriguojančiu garso takeliu
paliko tikrai didelį įspūdį. Panašu, kad svarbiausia dalis
ekranizacijoje atitenka ne siužetui, o veikėjų psichologiniams išgyvenimams. Filme aiškiai atskleidžiamos emocinės
detalės, kurios nebuvo tokios akivaizdžios skaitant pačią
pjesę, pavyzdžiui, Hamletui priskiriamas Edipo kompleksas
ar jo beprotybės scenų dramatiškumas. Režisieriaus sprendimas praleisti beveik pusę paties kūrinio siužeto nustebino
- gal norėta nepratęsti ir tai beveik tris valandas trunkančio
filmo, gal prioritetas buvo suteiktas veikėjų vidinio pasaulio
atskleidimui, bet vis tiek būsimi trečiokai negalės išsisukti
neskaitę pačios pjesės: vien pažiūrėto filmo neužteks :)
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Raimondo Vabalo „Žingsniai naktį“

Aleksandr Sokurov „Frankofonija“

Milda Valiulytė:

Šis filmas – lietuviška klasika, Raimondo Vabalo diplominis
darbas. Tikrai nustebino, nes nesitikėjau, kad jau pirmasis
darbas gali būti toks profesionalus. Labai įdomi, įtampos
kupina istorija, kuriai įtikinamumo suteikia profesionalūs ir
geri aktoriai. Kaip ir daugelyje lietuvių darbų – stiprus kameros darbas, gražūs vaizdai, žaismas su šešėliais, yra tikrai ne
viena, o kelios įspūdingos, įsimintinos scenos.

Jonė Juchnevičiūtė:

Rekomenduoju visiems, kurie mėgsta istoriją, meną, dokumentiką, prancūzų kultūrą arba pagaliau tiems, kurie
netiki, kad iš kino galima šio to išmokti. Dokumentiniai
kadrai čia labai gražiai supinami su vaidybiniais elementais, todėl įdomu stebėti situaciją iš įvairių perspektyvų.
Frankofonija – lengvas, neįtemptas, bet tikrai labai įdomus seansas, nukeliantis į Antrojo pasaulinio karo varginamą Paryžių, kviečiantis pasivaikščioti po Luvro sales ir
parodantis, kaip kartais atsitiktinai ir stebėtinai palankiai
istorijoje susidėlioja aplinkybės ir kokį svarbų vaidmenį
gali suvaidinti vienintelis žmogus.

Yann Arthus Bertrand „Žmogus”
Jonė Juchnevičiūtė:

Absoliutus mano favoritas – „Žmogus“, kuriam nedvejodama skiriu 11/10. Dokumentika žavi tuo, kad yra įdomesnė,
patrauklesnė, o kartais kur kas labiau šokiruojanti už bet
kokią scenaristo fikciją. 3h sėdėjau kėdėj ir nei sekundei
nepanorau nusigręžt nuo ekrano, nenorėjau pražiopsot nei
vieno veido, anei vieno ištarto žodžio. 60 skirtingų šalių – 60
skirtingų veidų - 60 skirtingų istorijų. Man, pratusiai prie
suvienodėjusios baltaveidžių minios, kiekvienas kadras kėlė
nesibaigiančią nuostabą ir susižavėjimą mūsų, pasaulyje
gyvenančiųjų, skirtingumu. Kiekviename veide, rodos, gali
pamatyti savitos kultūros ir individualių patyrimų paliktus ženklus. Pažiūrėjus filmą suvoki, kad žmonės, išoriškai
vienas kitam tolimi, vidumi yra labai panašūs, palyginant jų
vertybes, jausmus, siekius, skirtingų rasių, tautų ir požiūrių
barjerai išnyksta.

Marija Vaicekauskaitė:

Aš manau, kad tai yra labiausiai mane paveikęs filmas,
kokį esu kada nors mačiusi. Pagal žanrą - tai dokumentika, rodomos žmonių iš įvairiausių šalių istorijos: žmogus
sėdi priešais kamerą ir pasakoja savo gyvenimo istoriją. O
pasakojimai įvairių temų, daugiausiai apie socialines problemas, karą, skurdą, socialinį statusą... Tarp visų istorijų
įterpiami labai gražūs, įspūdingi gamtos vaizdiniai. Filmas
nepaprastai užkabina, sujaudina, paveikia (kaip žmogus,
kuris beveik neverkia per filmus, galiu labai tą patvirtinti,
nes verkiau maždaug 80 procentų iš 3 valandų). Šis filmas
ir liūdnas, ir gražus, labai priverčia susimąstyti. Rekomenduoju pažiūrėti jį visiems (visas puikios kokybės yra
įkeltas į „Youtube“), nes tai yra tiesiog nepaprastas filmas!

Duke Johnson, Charlie Kaufman. „Anomaliza“
Gustas Mockus:

„Žmogus”

Patricio Guzmán „Perlinė saga“
Jonė Juchnevičiūtė:

emilija bogdanovičiūtė

Tai pasakojimas apie gamtoje esančius ryšius: apie vandenį, tarpininką tarp žmogaus ir žvaigždžių, apie tikėjimą,
bendruomenę, tradiciją ir apie svetimą jėgą, kvailą žmonių
principingumą ir nenumaldomą norą kenkti silpnesniems.
Tai liūdna Čilės indėnų tautos, kadaise laisvos ir unikalios,
pavergimo ir nykimo istorija. Nors liūdna ir žiauri, bet papasakota subtiliai, apipavidalinta kvapą gniaužiančiais gamtos,
o ypač vandens vaizdais, pagyvinta pokalbiais su šiandien
jau civilizuotame pasaulyje gyvenančiais išlikusiais indėnais.
Tikrai dėmesio ir laiko vertas filmas.

„Anomaliza” - dar viena Charlie Kaufmano kurta istorija,
kurios pagrindinis veikėjas yra nepatenkintas savo iš pirmo žvilgsnio džiaugsmo kupinu gyvenimu ir yra stipriai
kamuojamas psichologinių ligų. Kūrinys labai panašus į
pirmąjį režisieriaus darbą, „Sinekdocha, Niujorkas”, bet,
deja, jam neprilygsta. Filmas pasakoja ape Maiklo Stouno,
populiaraus vartotojų aptarnavimo eksperto, išgyvenimus. Nuo pat pirmų scenų jį supantis pasaulis vaizduojamas labai monotoniškas - trumpi priverstini pokalbiai
su vairuotoju apie orą, visų personažų identiški veidai ir
balsai, o viešbutis, kuriame jis apsistoja, pavadintas pagal
Fregoli sindromą. Deja, visos šios detalės nesueina į vieną
darnią visumą. Gautas rezultatas - nukrypta nuo veikėjo
vidinio pasaulio, požiūris į gyvenimą vaizduojamas pernelyg prentenzingai. Galiausiai, „Anomaliza” tikrai nėra
lengvas filmas. Režisierius verčia žiūrovus tapatintis su
veikėju, kuris patiria labai neįprastas emocijas, priima nepaaiškinamus sprendimus. Kai kurios filmo scenos privers
pasijausti mažų mažiausiai įdomiai. Kadangi visas filmas
buvo nufilmuotas stop kadru, kiekvienas menkiausias
lėlės judesys buvo animuotas ranka. Gal taip Kaufmanas
siekė sukurti kontrastą tarp paprastos vaizdavimo formos
ir gilios kūrinio minties, bet tam kažko trūko.
Bet tebūna palaimintas tas, kuris sugalvojo filmo pavadinimui kalambūrą.
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Davis Guggenheim „Aš esu Malala“
Marija Vaicekauskaitė:

Tai dokumentinis filmas apie jauniausią Nobelio taikos
premijos laureatę Malalą, tai mergina, prabilusi apie mergaičių išsilavinimą, kuri dėl savo kalbos buvo pašauta, bet
išgyveno ir pradėjo dar aktyviau skleisti savo idėjas, kovoti
už merginų teises į mokslą. Įdomus režisieriaus sprendimas filmuotą medžiagą paįvairinti animacija. Filmas
patiko, unikali istorija ir jos pateikimas. Dokumentika pateikiama nuotaikingai, aiškiai ir paprastai, todėl prikausto
dėmesį bei palieka teigiamas emocijas.

Eglė Matulevičiūtė:

Pirmą kartą buvau „Kino pavasaryje“ ir, nors mačiau tik vieną filmą, labai džiaugiuosi, kad peržiūrėjau būtent „Aš esu
Malala”. Niekada negalvojau, kad dokumentinis filmas gali
būti toks nuostabus, o istorija tokia jautri ir nuoširdi. Verkiau
kelis kartus, o filmui pasibaigus dar ilgai neatsistebėjau,
kaip greit prabėgo laikas. Pamatyti šį filmą siūlyčiau visiems,
nes jis padeda suvokti pasaulį, esantį aplink mus.

Deniz Gamze Ergüven „Mustangės“
Agnė Daugintytė:

Tai filmas, kuris pasakoja apie penkias paaugles seseris,
kurios gyvena konservatyviame Turkijos kaimelyje. Šios
merginos nori būti nepriklausomos moterys, kurios pačios susikuria savo ateitį, tačiau jų globėjai bet kokia kaina
nori jas ištekinti ir tai padaryti kuo greičiau. Šį filmą tikrai
verta pamatyti, itin akcentuojama seserų kova su moterų
nelygybe musulmoniškose šalyse. Tai istorija, kuri leidžia
įsisavinti merginų jausmus ir išgyvenimus bei priverčia
susimąstyti apie tokią jų padėtį.

Pablo Agüero „Eva nemiega“
Milda Valiulytė:

Be galo sužavėjęs filmas. Visų pirma, nuostabus kameros
darbas, kai kurios scenos tiesiog kvapą gniaužia. Gražiai
žaidžiama su apšvietimu bei mizanscenomis, vienas malonumas pasinerti į šio filmo vizualinę pusę. Naratyvas taip
pat nenuvilia, įdomu, geri aktoriai, palikta vietos vidiniams
žiūrovo pamąstymams. Meistriškai pinami vaidybinio ir
dokumentinio kino elementai, kurie vienas kitą papildo ir
paįvairina filmą.

Nicholas Hytner “Dama furgone”
Marija Vaicekauskaitė:

emilija bogdanovičiūtė

Labai lengvas, paprastas komedijos-dramos tipo filmas.
Labai malonus žiūrėti, pakelia nuotaiką: geras ir kokybiškas humoras. Pati istorija yra apie išprotėjusią senutę
(aktorė – filme apie Harį Poterį vaidinusi Makgonagal
- Maggie Smith), kuri savavališkai gyvena vagonėlyje
žymaus rašytojo kieme. Siužete nėra daug veiksmo, bet
filmas prikausto dėmesį. Man jis sukėlė daug gražių emocijų. Verta žiūrėti tiems, kas siekia nuoširdžiai pasijuokti,
kas nori nesunkaus bei įdomaus filmo.

„Mustangės“

Jörg A. Hoppe, Klaus Maeck, Heiko Lange „Geismas ir
garsas Vakarų Berlyne (1979-1989)“
Emilija Bogdanovičiūtė:

Dokumentika apie chaotišką ir kūrybingą Vakarų Berlyno
dešimtmetį, apie laiką, kai bohemiškos naktys trukdavo
ilgiau nei dienos. Filmas sukurtas iš įvairių iškarpų (fotografijų, interviu, niekur anksčiau nerodytos filmuotos medžiagos), kurias jungia pasakotojo – iš Mančesterio atvykusio
berlyniečio - balsas. Šis režisierių sprendimas, mano
nuomone, labai puikiai atspindėjo Berlyno kultūrinės terpės
įvairiapusiškumą ir to laikmečio siautulingą chaosą. Svarbiausia istorija – ne pagrindinio herojaus ar kitų menininkų,
tačiau paties miesto kaip atskiro individo. Berlynas patiria
nesibaigiančią kūrybinę ekstazę, jame gyvena ir kuria
profesionalai, tokie kaip Joy Division ar New Order. Vakarų
berlyniečiai – laisvi žmonės, drąsiai besipriešinantys visuomenės normoms ir užuot rinkęsi stabilų darbas-šeima-darbas-šeima gyvenimo būdą, kuria ne dėl pripažinimo, bet dėl
idėjos, kūrybos džiaugsmo akimirkos. Naktinis gyvenimas
ir pogrindžio klubai pulsuoja gyvybe, alkoholis, muzika
ir energijos kupini jauni žmonės neleidžia miestui sudėti
bluosto. Filmas įtraukia taip stipriai, kad jautiesi esąs pankų
kultūros ir elektroninės muzikos atsiradimo sankirtoje. Kiekvienas praeities kultūrai širdį atvėręs žiūrovas kartu su visu
Vakarų Berlynu išgyvena jo spalvingiausius metus, vėliau
įkrenta į tamsią ir tylią kūrybinę tuštumą, kuriai po kiek laiko
gyvybės įpučia naujas muzikos stilius. Sužavėjo pasakotojo
paveikslas, kuris įvykių sūkuryje tuo pat metu dalyvavo ir
iš stebėtojo, ir iš veikiančiojo pozicijos. Jo pomėgis dėvėti
senas karines uniformas nuostabiai išreiškė bohemos ir
tvarkos sintezę devinto dešimtmečio Vakarų Berlyne.
Būtina pamatyti kiekvienam, norinčiam ne tik išmanyti kultūrą, bet ir ją pajusti. Įkvepia kurti ir susilieti su ore tvyrančiomis idėjomis.
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gabrielė šidlauskaitė

„Dangaus tinkluos įstrigę
plakės paukščiai” - Sigitas Parulskis
vėjo kronikos

Dalykai įvairialypiai. Kad ir kur bebūtume, dažniausiai matome tik vieną tiesos pusę, susidarome vaizdą pastebėję vieną,
geriausiu atveju du aspektus. Licėjus - ne išimtis. Visą kursą dažniausiai reprezentuoja keli, tie patys, visur švysčiojantys
veidai - legendas apie jų nuotykius gali išgirsti nesunkiai. Bet be tų keleto išrinktųjų, licėjuje mokosi dar šimtai mokinių.
Mokinių su savo istorijomis, suprastomis gyvenimo tiesomis, patarimais, nuoskaudomis, keistais įpročiais ir įmantriais pasisakymais. Iš pirmo žvilgsnio licėjus - matematikų lizdas, o pažvelgęs giliau ir poetų atrasi, istorikų… Taip pat ir su pačais
mokiniais - atrodo fizikas, bet sąsiuvinyje medžius paišo… Šie puslapiai skirti liceistams: jų istorijoms, nuoskaudoms ir
juokeliams - tai antrajai medalio pusei…
Šie metai neoficialiai paskelbti kaip TB’kų atkasimo iš po mokslų smegduobės, todėl ir pasakojasi Martynas su Gaudu*.
*kalba netaisyta siekiant išlaikyti pokalbio dvasią

Martynas Baltušis:
„Tris metus gyvenau Izraelyje, atvažiavau į aštuntą klasę. Viskas ten yra tiesiog “polar opposite”, kaip čia galima
pasakyt. Klimatas yra absoliučiai kitoks. Ten visąlaik gera, šilta, augalija irgi visiškai kitokia: visokios palmės, švieži vaisiai.
Žmonės linksmesni, garsesni, atrodo, kad patinka jiems ten gyvent. Gyvenau Tel Avive. Jis tokia politinė Izraelio sostinė.
Nenoriu prisimeluot, bet kaip aš girdėjau, jų oficiali sostinė lyg ir Jeruzalė, bet jie negali to skelbti oficialiai, nes bus pilna pykčių: ir palestiniečiams Jeruzalė skaitosi sostinė,Palestina turi dalį Jeruzalės. Tai žodžiu, visos ambasados Tel Avive.
Jei išmoktum hebrajų, Izraely pragyventum labai gerai, kai kurie aspektai net
geresni nei Lietuvoje. Pavyzdžiui, klimatas. Maloniau gyventi, nereikia šalt visą
laiką. Aš labai nuo klimato dependent. Viskas šviežia ir skanu. Daugumą vaisių ir
daržovių augina vietoj. Vairuoja, man rodos, nuo aštuoniolikos, nes mano klasėj
lyg ir nei vienas šešiolikmetis nevažinėjo. Labai daug griuvėsių. Ten jų tiek daug,
kad juos atkasa, trumpam atidaro parodą, tada vėl užkasa ir stato ką nors ant
viršaus. Niekam jau nebeįdomu, nes jų ten tiek daug. Su draugais prie paplūdimio gali eit, aš surfinau. Nereiškia, kad aš gerai surfinau,bet aš surfinau. Man
reikėjo pabandyt. Tai va, tokios patirties turiu. Nuotraukų ne,nebus. Negausit.
Prieš išvažiuojant atrodė truputį baisu gyvent Izraelyje, bet iš tikrųjų saugumas ten - pakankamai aukštas. Buvo išpuoliai, nu, ne išpuoliai, kaip ir, šovė raketas į Izraelį, kai mes ten gyvenom, reikėjo slėptis. Žodžiu, čia tokia juokinga istorija. Man reikėjo keltis į mokyklą anksti ryte ir mama sako “kelkis”, aš sakau
“nenoriu”, tada pasileidžia sirena ir aš turėjau bėgti slėptis. Geriausias žadintuvas. Mes gyvenom daugiabutyje ir ten,
kiekvienoj linijoj aukšto, yra sustatyti šarvuoti kambariai: su durim, apšarvuotais langais, juos galima užsidengti nuo visokių raketų skeveldrų. Tai faktiškai jei apšaudytų visą pastatą, ta eilė apšarvuotų kambarių visuose aukštuose stovėtų.
Jei esi namie, tai bėgi į kambarį, o jei mieste, tai krenti ant žemės, užsidengi galvą ir lauki. Šiaip Izraelis pakankamai militarizuotas. Aplink kareiviai vaikšto, ir vyram ir moterim privaloma karinė tarnyba: vyram tris metus, moterims du. Lietuviai nepripratę prie tokių dalykų, o ten yra tas nuolatinis pavojus. Yra, aišku, tų kuriems nepatinka, bet šiaip daugu-
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ma supranta. Jie sukūrę karinę tarnybą taip, kad visiem būtų gerai: jie ten sutinka naujus žmones, mezga naujus ryšius.
Kartą buvome ekskursijoj po Jeruzalę, buvo atvažiavę čekai iš kitos mokyklos. Turėjom tokį gidą, kuris buvo labai
toks…Izraelio nacionalistas. Iškilo tokia maža problema, kai mums reikėjo eiti po arabų kvartalą. Jis kažką pasakė apie palestiniečių prezidentą, jei neklystu, ir nusispjovė ant jo. Arabų kvartale. Tai nebuvo gera idėja. Įvyko mini riaušės. Niekas nemirė,
bet kareiviai turėjo įsivelti ir sustabdyti viską. Buvo truputėlį baisu, nes, žinai, provokuoti kažką niekada nėra gerai. Po to gavom
falafelių. Iš arabų. Nes mes kaip ir prieš juos nieko neturim ir čia mūsų gidas toks crazy. Tai, reikia atsargiai rinktis savo gidus.”

~
Gaudas trakymas:

gabrielė šidlauskaitė

„Aš galiu papasakot kaip kažkada savo draugą į balą įmečiau. Bet čia neilga istorija. Tai mokiausi aš, tipo, mokykloj.
Vytės Nemunėlio vadinasi, ane? Centre. Mane žmonės visą laiką centriniu vadino, nes visada centre būdavau. Ir jo. Ten būdavo tokie geri vaikai, nu tokie neblogi vaikai mokėsi, čia pradinėj mokykloj, čia pradinė mokykla. Nu, tokie padorūs, žinai,
mokėsi vaikai, Nu tipo tokie…Nu taip. Ir vienas buvo toks mano draugelis. Jis buvo mano ale geriausias draugas. Ir buvo
taip. Kažkada jisai ėjo namo su kažkuo ir aš vėliau kažkaip išėjau iš mokyklos, tipo. Ir taip galvoju, „blemba, va taip noriu padaryt ką nors juokingo”, žinai. Ir, tipo, galvoju užšoksiu ant jo. Ir… Ir tik įsibegėjau, ir taip staigiai prilėkiau prie jo kuprinės…
Ir taip nusmegau su viskuo… Ir jisai įkrito į balą. Tada jisai apsiverkė, pasakė, kad su manimi nebedraugaus ir pasakė, kad aš
esu gaidys, nes jis turi vienas kostiumines kelnes, o rytoj šventė. Ir aš tada buvau psichologiškai sužlugdytas, nes savo draugą įstūmiau į balą prieš šventę. Parašiau „sorry seni” ir jis man atrašė „ai nieko, išsiplovė”. Ir tada man juokingiausia buvo, kai
aš kitą rytą atėjau į mokyklą ir pavėlavęs buvau ir jis, tipo, toksai ateina ir tokį kumštį man, tipo, jau trenkt nori. Aš toksai „ką
čia darai,seni?” ir tas paspaudžia ranką „draugai?”, aš toks „jo”. Va koks bajeris.
Aš kai atėjau, nu tipo, į IB. Nu žinai, mokytis ten reikia ir taip toliau. Ir man kažkaip visą laiką atrodydavo, kad po
savaitgalio būni nieko nepadaręs absoliučiai ir galvoji „nu va, nueisiu į mokyklą dabar, nieko nepadariau, nieko neišmokau,
visi ateis, bus proto bokštai, tipo, ir taip nesinori varyt, šūdinas toks jausmas ir tada taip ateini ir supranti, kad nieks nieko
nepadarė ir būna toks „yes, aš nevienintelis”. Ir šiaip, mane visą laiką Kiškis kviečia savaitgalį žaist tinklinio. Jis man visą laiką
parašo „nori atvaryt tinklinio pirmą valandą?” ir aš jam dažniausiai atrašydavau „sorry,seni, man anglų”. Ir paskui vieną kartą
jis man parašė ir aš jam neatrašiau kažkaip, nes pagalvojau, kad jis jau gal supranta, kad man anglų. Jis tada man per Bankucheno koncertą pasiskundė, sako „klausyk, aš tau parašiau, o tu mane užignorinai”. Ir aš sakau „sorry, seni”. Jo. Ir tipo, šiaip
šeštadieniais į anglų einu. Daugiau šeštadienį nieko neįvyksta. Sudėtingi tie savaitgaliai… Ne, čia kažkaip lievai…
Kažkada čia atvariau, nu, pirmą/antrą dieną į licėjų. Nuėjau į tuliką. Grįžau paskui. Ir tada praėjo kažkiek laiko ir tada
ėjau į tuliką trečiam aukšte, toj pačioj vietoj, tik viršuj. Apačioj lygiai toks pats yra, kampe. Ir kažkaip apačioj vyrų tulikai
buvo po dešine , o trečiam tų ženkliukų nesimatė ir aš jau einu į moterų tualetą ir girdžiu žvengia už nugaros kažkas ir aš
galvoju, kad nu šiaip iš manęs žvengia kaip visą laiką. Ir tada išėjo iš to tuliko valytoja, aprėkė mane „kur aš einu”. Jo. Tai va.
Aš norėjau į moterų tualetą nueit.”
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Menų penktadieniai
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Kievieną balandžio penktadienį liceistai galėjo mėgautis „Menų penktadienių“ renginiais, kurie
buvo įvairiausi - licėjuje vyko kino protmūšis, filmų vakaras, folkloro vakaronė, paišymas nukritusių plytelių vietoje, teatro būrelio pasirodymas, šokių ir muzikos vakaras, „Valio“ apdovanojimai, flashmob‘as,
kūrybinio almanacho „Sparnai“ pristatymas bei kultūros protmūšis.
Menų penktadienių dvasią padės prisiminti Viktorijos Baikauskaitės haiku:

apie Filmų vakarą

apie

Pakeliai traška,
Mimikos keičias sulig
Kiekvienu veiksmu.

Šokių ir muzikos vakarą

Dedikuojame
Mažiau nei tikėjomės
a- Qvariume kiurkso.

apie

Mados epidemiją

Mada užkrėstas
Ant podiumų rodės
(ne) būtinai nuogas.

apie Folkloro vakaronę

Vakaronės trenksmu
Leidomės liaudies ritmu.
Tiek daug šypsenų!

apie „Sparnų” pristatymą

Tada suprantu
Žemėje gali būt tik
Nematomi sparnai*

„VALIO“ APDOVANOJIMŲ NUGALĖTOJAI:
Metų pirmokas - Marija Paulavičiūtė
Metų antrokas - Gabrielė Ramanauskaitė
Metų trečiokas - Justinas Kiškis
Metų ketvirtokas - Arnas Volčokas
Metų liceistas - Rugilė Bausytė
Metų mokytojas - Ričardas Jankauskas
Metų mokytojas rūpestėlis - Zina Šiaulienė
Metų nelaimė - karnavalas
Metų sėkmė - šimtadienis
Metų akibrokštas - prancūzų kalbos pamokos
Metų mokytojo perliukas - „Aš ne botanikas, kad visus paukščius pažinočiau.“ - Darius Šimkus
Metų aktorius - Gaudas Trakymas
Metų muzikantas - Liucija Vaicenavičiūtė
Metų šokėjas - Emilija Bogdanovičiūtė
Metų menininkas - Austėja Azguridytė
*citata iš Silvijos Zujūtės novelės
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„Visa tai tik žaidimas“
-Paulius Norvila

Tikrovės simuliacija arba kaip mylėti fotografiją be fotoaparato
Pokalbis su mokytoju ernestu šidlausku
Papasakokite apie įvykį, po kurio pajutote meilę fotogra- Jūsų įgūdžiai grįsti teorija ar praktika?
fijai, tokį, po kurio tiesiog norėjote paimti fotoaparatą
Buvau atsisiuntęs vadovėlį, bet patingėjau jį skaityti.
ir fiksuoti kiekvieną akimirką.
Aš nežinau, iš tikro tai klausimas netikėtas. Dabar galvoju,
bandau išsukti uodegą, ką nors sugalvoti tokio gudresnio
arba prisiminti, kaip buvo iš tikrųjų. Turėjau draugą, kuris fotografuodavo ir vonioj darydavo nuotraukas. Aš ten
buvau, viską girdėjau, regėjau, įjungiau šviesą, būtinai pačioj geriausioj vietoj, o kai įjungi šviesą gi viskas prapuola,
prapuola visa magija. Tos nuotraukos buvo tarsi iš žurnalų:
mes plaukiam baidarėm, o nuotraukos kaip iš užsienio. Iš
tikrųjų ta tikrovės simuliacija tais pilkais tarybiniais laikais
buvo tiesiog nuostabus dalykas. Va šitas mane žavėjo. O
paskui gavau dovanų. Vienas giminaitis man nei iš šio nei
iš to padovanojo pirmą ir visiškai automatinį fotoaparatą.
Išskyrus, kad reikėdavo, atrodo, užvesti rankenėlę, persukti juostelę. Ir aš fotografavau, ryškinau tas nuotraukas ir
supratau, kad fotografas iš manęs prastas, nieko čia gero
nebus. Ir aš išnaudojęs kažkiek tų juostelių užmečiau kažkur fotoaparatą. O paskui, paskui praėjo kažkiek metų ir
pasipylė muilinės, mes ir pleškinom jom. Neatsimenu net,
kokiais devyniasdešimt gal septintais metais, paskutinį
kartą aš papleškinau savo muiline. Buvo giminaičio vestuvės, aš ten papleškinau, bet nieko neišėjo, juostos gal
nebuvo <juokiasi>. Bet jaučiausi labai labai rimtas. Tai va,
papleškinau su tom muilinėm ir viskas pasibaigė iki to momento, kai man mama nupirko Iphone‘ą. Tai buvo antras
Iphone‘as ir aš nieko nežinojau apie išmaniuosius. Nieko
absoliučiai, bet jų tada ir nebuvo. O dabar, dabar aš neturiu fotoaparato, fotkinu Samsungu. Va, paprastai ir lengvai,
jokių problemų. Juolab, kad dar galiu paskambint. Tai va,
tokia ta mano meilė fotografijai. O iš idėjos, tai kartais man
patinka kokie nors rakursai, kartais man reikia kažką publikuoti, pranešti kažkam, bet kad fotografuočiau kažkam,
kad menas menui tai tikrai ne, fotografija - dokumentavimas ir informavimas, o meniškumas, aišku, jeigu pavyksta.
O tai pavyksta labai retai.

Man labiau patinka spalvos, ne kompozicija. Aš turiu
kažkokių įgūdžių, pasistengiu nuimti pirštą nuo objektyvo. Va tokie tie ir įgūdžiai. O šiaip labai daug kas nepavyksta, bet skaitmenine kamera, telefonu, fotografuoti
yra vienas malonumas – nepavyko, tai ir nepavyko.
Tiesą sakant, tai tiesiog kaip Amerika. Kai būdavo tos
muilinės, pirkdavau tyčia dvylikos kadrų juostelę. DVYLIKOS kadrų spalvotą KODAK juostelę. Kodėl dvylikos, o
ne trisdešimt šešių? Kiekvieną kadrą turi prisitaikyti, susižiūrėt, kiek galima padaryti su ta muiline, ir padaryti tą
nuotrauką. Ir padarai. O dabar, pleškinu betkaip, kartais
pavyksta, kartais ne. Man patinka lomo stilius, tai yra iš
principo kultūra arba lomo estetika. Nežinot? Gi čia labai kietas dalykas, jaunatviškas, į madą atėjo devintam
dešimtmetyje, kai vakariečiai sutiko lomo fotoaparatus.
Tai yra rusiški fotoaparatai, pigūs, sakykim, tarybinės
muilinės. Su jais tvarkaisi greitai, ten automatikos yra,
atrodo, apšvietimo daviklis – jis reguliuoja apšvietimą,
pritaiko, priklausomai nuo duomenų. Žodžiu, imi lomo,
įdedi juostą ir eini per Berlyną (dažniausiai per Berlyną, nes ten gimė šita kultūra). Ir fotkini bet kaip – per
petį, per kojas, po to išryškini ir žiūri, ar gavos. Žmonės
išklijuoja šitom nuotraukom kambarius, daro parodas,
linksminasi. Čia toks modernus menas. Tai va, man lomo
patinka, aš esu ne kartą bandęs visokiausiais fotoaparatais eiti ir pleškinti belekur, telefonas tai dažniausiai pakimba, jau nebeišgali fotkint. Bet nuotraukos gražios,
lyg būtum pasistengęs. Bet ir reikia stengtis.

Dabar

toks filosofinis klausimas.

galimybė fotografuoti?

Ką

jums reiškia

Bet kokia galimybė mane žavi. Ir dar pasirinkimo laisvė
mane žavi. Nes, pavyzdžiui, duok katei fotoaparatą ir
sakyk „fotografuok”. Ji to nedarys. O man šita galimybė
suteikta, aš ja pasinaudojau. Labai džiaugiuos. Dabar-
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tiniais laikais aš labai džiaugiuosi šita galimybe, bet, iš
kitos pusės, šitos galimybės man suteikiamas laisves aš
iš dalies riboju pats sau. Patikėkit manim, tarybiniais laikais ne viską buvo galima fotografuoti. Tiltų nebuvo galima fotografuoti, oro uostų, geležinkelio stočių ir visokiausių išklerusių garvežių, žygiuojančių kareivių, karvių
pievose, kad priešai jų nepaskaičiuotų ir nenuspręstų
apie mūsų gynybinių resursų levelį. O gal tu fotkini kokius nors dokumentus? Aš ir dabar fotkindamas kokius
nors skelbimus, dokumentus, lapus iš knygos jaučiuosi
kaip tarybinių laikų šnipas, nes galiu vėliau juos perskaityti. Galimybė fotografuoti man suteikia laisvę, tikrą
laisvę, aš galiu žiūrėti ir galiu fiksuoti tą, ką žiūriu. Tai
vienas dalykas, bet kitąkart man gėda į ką nors žiūrėti ir
kartais gėda žiūrėti dėl to, kad tai bjauru ir neteisinga.
Ir aš tada nefotografuoju. O kitą kartą – aš žiūriu, bet
nefotkinu. Arba žiūriu, fotkinu, bet nepublikuoju. Kodėl? Nes tai pasikėsinimas į kito laisvę. Galbūt jis nori
save išreikšti. Pavyzdžiui, rėkti sąskrydžio metu užlipus
ant sūpynių. Koks nors pirmokas sau rėkia „yeee”, o aš
nufotkinu ir dar publikuoju. Tai – pasikėsinimas, todėl aš
šitoj vietoj save riboju.

nors įsigijęs fotiką! (juokiasi)

Labiausiai jums padėjęs patarimas, kurį perduotumėte
ir kitam, dar tik pradedančiam fotografuoti?
Išbandyti viską, išbandyti visus dalykus, išbandyti senovinę kamerą obscura, išbandyti drėgnąjį ryškinimo metodą,
išbandyti visokius filtrus, visokiausius objektyvus, visokiausius objektus: merginas, paukščius, povandeninius
augalus. Išbandyti viską! Pagal savo, aišku, galimybes, ir
atrasti skirtingus būdus, stilius. Ir va tada, kai jau surasi
savo stilių ir savo pritarimą, kai visi sakys „va čia tai jooo“,
tada galėsi uždirbti daug pinigų, nors nebūtinai. Dabar su
ta fotografija, kai visi fotkina, visi pleškina... Aš nežinau,
norint būti originaliu, ką reikia daryti, per galvą verstis...
Galbūt fotografuoti kuo nors kitu, nebūtinai fotiku. Tai dar
vienas patarimas jauniesiems fotografams: ieškoti alternatyvios fotografijos, ieškoti būdų, stilių. Visada galima
ką nors tokio sugalvoti, visada galima ką nors padaryti.
Pavyzdžiui, pinhole, prieš dvidešimt metų jo nebuvo. Tai
buvo absurdiška situacija, ji atėjo iš edukacijos - kaip vei-
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----------------------------------------------------------------------E. Šidlausko nuotraukos -------------------------------------------------------------

Ar jūsų fotografija turi tematiką, ar tiesiog visur
nešiojatės fotoaparatą?

Jeigu pasitaiko proga ką nors nufotkint, tai būtinai nufotkinu. Arba būna, kad žiemą telefoną traukti, imti ir fotografuoti šalta, mano pusbrolis sako „nufotkini akimis“.
Pasigroži rakursu, pasigroži kompozicija, spalvomis ir
netgi įsivaizduoji, kaip ten galėtų būti ant polaroido ar
juostelės. Ir viskas, pabaiga. Gali užmiršti, gali atsiminti. Aš nežinau, kiek terabaitų tokių nenufotografuotų
kadrų turiu, dažniausiai tai susiję su merginomis. Įtariu,
kad būčiau geras modelių fotografas. Jeigu būčiau kada

kia apšvietimas. Tenai stiklo nėra! Taigi, galbūt laukia jaunų fotografų naujas būdas. Kitas dalykas – aistra. Va šito aš
negaliu padaryt dėl savo temperamento, o jeigu jie temperamentingi, galėtų tai daryti: griūti į vandenį, klauptis
į balą, lįsti iš po apačios žmonėm, nebijoti gauti į dūdą ir
būti aprėktas, kad paleis šunį. Drąsos, tai tada geri kadrai,
va šitie karo reportažai. Nebijojo užlipti ant stulpo, į bokštą, nebijojo šokti su parašiutu, kad padarytų kadrą, dėl
kadro paaukoti gyvybę. Va tada. Bet šiaip tai geriau žinoti
ribas. Paskui sakys, kad Šidlauskas primokė.
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----------------------------------------------------------------------E. Šidlausko nuotraukos -------------------------------------------------------------

„ŠNAI” klausimai*:

1.Pirmas fotoaparatas? - Rusiškas automatinis
2.Manual ar auto? - Auto
3.Kiek gb jūsų kompiuteryje užima nuotraukos? - Nė kiek
4.Juostinis ar skaitmeninis? - Ir toks, ir toks
5.Raw ar retušuota? - Kaip kada
6.Litai ar eurai? - Eurai
7.Portretai ar peizažai? - Peizažai
8.Ilgas išlaikymas ar jokių nesąmonių? - Ilgas
9.Etika ar tikyba? - Abu
10.Spalvota ar juoda/balta? - Juoda/balta

*Klausimai, į kuriuos reikia atsakyti greitai

elzbieta gurevičiūtė || barbora žukaitė

E. Šidlauskas

andai || neapibrėžto laiko periodinis leidinys

silvija zujūtė
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„Buvau nupiešęs smauglį, virškinantį dramblį.“
- Antuanas de Sent Egziuperi
sienos kalba

Kasdien vis skubame, lekiame, bėgame ar tiesiog iš lėto slankiojame licėjaus koridoriais. Tuo metu,
kai eidami nesimokome matematikos teoremų, neskaitome literatūros kūrinių, nesiruošiame egzaminams arba mintyse nežaidžiame stalo futbolo, dažnai apsidairome. Bent jau aš apsidairau ir pamatau daugybę žavių ir be galo „komunikabilių” paveikslėlių. Iš vienų žvelgia laimę nešantys drambliukai, iš kitų - pūkuotos juodos katės. Atrandu ir sudėtingų simbolių, kuriuos būtų įdomu suprasti. Visi sienas puošiantys
darbeliai yra jaukūs, spalvoti, įspūdingi, šmaikštūs, netgi paslaptingi, tačiau už kiekvieno kūrinėlio slepiasi jo autorius - žmogus, galintis atskleisti paveikslėlių saugomas paslaptis, mintis ir idėjas. Būtent autorių ir ieškojome. Aptariami darbeliai - ketvirtokų kūriniai. Naujos margos licėjaus sienų dėlionės detalės.

“Showers. Believe it or not” arba Vienaragis duše
Prieš kiekvieną kūno kultūros pamoką ir po jos licėjaus merginos tiesiog
privalo nusišypsoti prie durų laukiančiam vienaragiui. Apie jo atsiradimo
istoriją, idėjas ir įkvėpimą kalbėjomės su ketvirtokėmis Kamile ir Mante.
Kamilė ir Mantė: „Gavome labai atsakingą plotą prie mergaičių rūbinės,
todėl teko ilgai svarstyti, ką pavaizduoti. Idėjų buvo daug, tačiau pradėję
galvoti apie kultūristes merginas, vilkinčias maudymosi kostiumėlius, supratome, kad kai kurios iš jų pernelyg kontroversiškos. Nusprendę imtis
šios idėjos tikrai nesigailime, sprendimas be galo įkvepiantis. Įkvepiantis
prisiminti, atrasti. Juk visgi dušai mokykloje funkcionuoja ir kas žino, kas
atsitiks, jeigu vis dėlto jais naudosies... Kūno kultūros mokytojos vis skatina, ragina, tai visai įdomu pasižiūrėti, kas bus, jei vandenį atsuksi, ar koks
vienaragis nepasirodys... Mes amžinai laiko neturim, dešimties minučių
neužtenka, tačiau jūs pabandykit, vis tiek dar liekate čia, o mes jau greitai
išeisim. Linkim įkvėpimo ir dar daugiau nudaužtų plytelių tam,
kad būtų, kur idėjas realizuoti.”
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Miglė ir licėjaus relikvijos
Miglės
kūrinėlis
gyvenimo
meilių
pavyzdys.
Tai
meilė matematikai, meilė Hariui Poteriui ir, žinoma, meilė licėjui.
Miglė:„Labai norėjau įsiamžinti licėjuje ir mąsčiau apie tai, ką galėčiau nupiešti. Daugelis meno kūrinėliuose ieško ypatingų prasmių, metaforų, tačiau aš tiesiog norėjau pavaizduoti tai, kas man miela, brangu ir svarbu. Taip ir padariau. Labai mėgstu
Harį Poterį ir matematiką, todėl ir matote su jais susijusius simbolius. Kalbant apie
matematiką, tai labai liceistiškai pasakysiu, kad man ji labai brangi. Apskritai, matematika yra toks dalykas, kuris arba tampa draugu, arba didžiausiu siaubu ir priešu,
tačiau kad ir kokia matematika gera mano draugė būtų, vis tiek labiausiai pasiilgsiu
licėjaus atmosferos, čia mane supančių žmonių, tradicijų, visiškos ramybės, kai kur
nors palieki telefoną, nes visada žinai, kad rasi. Pasiilgsiu tos laisvės, renginių, kurių
metu kartu praleidžiame tiek daug laiko... Vertinkit visa tai ir niekada nepamirškit.”

Imaginary love life
Tai
kas
(ne)įmanoma,
kai
gyveni
licėjuj.
Leticija: „Pagrindinis įkvėpimo šaltinis labai akivaizdus - matematika, kurią
tikrai mėgstu. Tiesiog norėjosi įamžinti tai, kas neįmanoma, šaknis iš -1, padalinta iš 0 tam labai tiko. Kadangi šaknis iš -1 yra „imaginary number”, tai
kaip tik susiję su meilės gyvenimu besimokant licėjuje :). Meilė mokslams, žinoma, nesiskaito, jai tikrai atrandame laiko. Arba dar atrasite. Besidžiaugdami
šia meile, nepamirškite pasinaudoti visomis progomis ir galimybėmis, kurias
gausite čia. Nepraleiskite nė vienos progos įsiamžinti licėjuje, kad išėjus jus
prisimintų (patartina iš gerosios pusės). Beje, kad ir kaip sunku būtų mokytis,
po bemiegių naktų „Lukoil” kava jus išgelbės. Ir būsimiems 2016 metų pirmokams - NEVĖLUOKIT Į MATEMATIKOS PAMOKAS, “just trust me on that one”...”

- Na ir su kuo tai susiję?
- Su VISKUO. - Lietuvių tikslinė
Klausimas ir atsakymas. Juodu ant balto, labai gražiai ir prasmingai. Apie lietuvių tikslinę, jaukią licėjaus atmosferą ir skėčių jūrą kalbėjomės su Gabriele.
Gabrielė: „Kūrinėlyje įamžintas klausimas, kurį, prisimenu, lietuvių kalbos mokytoja A.Karaliūtė-Bredelienė uždavė mums per pamoką. Nagrinėjom kažkokį labai rimtą filosofinį kūrinį, o paklausti taip ir atsakėme: “Su viskuo.” Posakis
prigijo, kad dar dabar dažnai prisimename ir nusišypsome. Aš šiaip licėjuje
dažnai nusišypsau, užtenka vien „skėčių jūrą” pamatyti ir iškart gera pasidaro.
Taigi visiems tiems, kurie dar lieka džiaugtis margomis licėjaus sienomis, noriu
palinkėti kuo daugiau kalbėti apie licėjaus dvasią, ją saugoti ir branginti, mąstyti apie tai, ką sukuriam čia, kaip bendraujam, diskutuojam, kaip gyvenam...”

silvija zujūtė
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~ Nuogirdos ~
Menas slypi ne tik paveikslų rėmeliuose, kino ekrane ar knygų eilutėse.
Jį galima atrasti ir kasdieniame gyvenime, prieš pirmą pirmadienio pamoką besišnekučiuojant su draugu,
važiuojant troleibusu ar sėdint parke ant suoliuko. Gerai įsiklausę į kitų žmonių žodžius dažnai galime išgirsti
nuostabių dalykų - pralinksminančių, padrąsinančių ar įkvepiančių - ir niekuo nenusileidžiančių net pripažintų
menininkų darbams.
Tai - kasdienio meno nuotrupos - nuogirdos - nejučiomis sukurtos draugų, mokytojų, senelių, ar tiesiog praeivių
gatvėje.
*Kalba netaisyta

- Troleibusas - nepaprastų socialinių potyrių
vieta. Kasdien juk šitaip arti žmonių nestovėsi,
o va troleibuse stovi ( iš pokalbio sausakimšame
troleibuse).

- Čia ne šiaurės pašvaistė,
čia tik akropolis.
- Knyga yra jėga.

- Iš gero gyvenimo literatūra nesirašo.

- Mėgėjai - vieninteliai, iš tiesų mėgstantys tai, ką
daro. Todėl geriau būt mėgėju, o ne profesionalu.

„Nėra to, ką aš žinočiau..“

- Nežinai „Normalūs bateliai“ puslapio?
- Ne.
- Tai tu prarandi pusę gyvenimo.
- Nu, kiekvienas savaip prarandam.
- Nu jo, aš pavyzdžiui „Kelio į žvaigždes“ nežiūrėjau.

- Man taip patinka, kai tu tiesiog
valgai, ir tau nesvarbu, kaip tu
atrodai ir panašiai.

- Aš viduj miegu.

- Aš priklausomas nuo
geros nuotaikos.

- Taip nebežinai nieko apie žmogų,
kad net nežinai, ko klaust.

- Tik drąsūs žmonės turi savo nuomonę ir gali ją reikšti.

- Rankraščiai nedega, o tortai –
netirpsta.

- Laimė - alsavimas su visata vienu ritmu.
- Man taip blogai, kad aš tiesiog love
pasaulį.

- Išlieka tik silpniausi.

- Grįžk namo, pajausk eu-

- Jūsų karta turi tiek galimybių,
kiek nei viena karta dar neturejo. foriją. Nu, ta prasme, pavalgyk ar ką...
Ko bijo ši karta?
- Čia gi zarkazmas.

- Humoras - smegenų vitaminai.

„Tadum iškrito pirmasis sniegelis“

- Kiekvienas palietimas keičia
kryptį.

- Kavą reikia gert kaip kavą, o
ne kaip kakavą.

- Rezultatai neatsiranda vien
pagalvojus apie rezultatus. Rezultatai atsiranda sunkaus darbo
pasekoje.
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- Alfonsas Nyka-Niliūnas
apie lindy hop’ą

„Yra dalykų gyvenime, kuriuos ne jūs atrandate, o kurie patys jus pagauna.“
Kerinti džiazo kultūra yra vienas jų. Tai laisvė, veržlumas, džiaugsmas, vėjas plaukuose, kai kybai ore. Nepamirškime svarbiausio – nepakeičiamas draugų būrys, visuomet puiki nuotaika ir nesuskaičiuojama galybė pašėlusių žingsnelių! Vis dar
nesupratai, apie ką kalbame? Kaip vienas bičiulis pasakė – tai žiupsnelis žavingos mergaitės, keli lengvi judesėliai, sutarkuoti, sunkiai lemenami žodžiai – viskas suberta į sceną ir pakaitinta ant geros muzikos.

Kas, kaip ir iš kur?
Persikelti į džiazo epochos laikus nėra labai sudėtinga. Viskas prasidėjo Amerikoje, devyniolikto amžiaus antrojoje pusėje.
Įvairiausiose Amerikos dalyse imta kurti džiazo šokius bei muziką, tačiau viskas nebuvo taip paprasta. Daugumos juodaodžių laisvė vis dar buvo suvaržyta. Plantacijose baltieji vertė juos mokytis europietiškų šokių ( pvz., tautinių airių šokių
) ir groti klasikiniais instrumentais. Žiūrėti į žmones, kurie niekuomet nematę, nelietę smuiko mėgindavo pamėgdžioti
kažkokią melodiją, buvo lyg savotiška pramoga išpuikusiems žemvaldžiams. Tuo metu Naujasis Orleanas buvo afroamerikiečių kultūros sostinė, kur jie turėjo kur kas daugiau teisių, todėl muzikos raida ten vyko kiek
kitaip. Afroamerikiečiai patys mokėsi groti įvairiais europietiškais instrumentais, kuriems pritaikius gimtuosius afrikietiškus ritmus gimė naujas muzikos stilius – džiazas. Pats žodis „Jazz“
tuo metu buvo vartojamas ne kaip stiliaus pavadinimas, o jaustukas. Atsiradusi džiazo muzika
buvo ypatinga swinguojančiu ritmu, kuris nepalikdavo abejingų šokėjų. Netrukus šis stilius
įtraukė ir baltuosius – keliaujantys muzikantai ėmė mėgdžioti naująją muziką ir afrikietiškus
ritmus pritaikė klavišiniams – atsirado ragtime žanras. Bėgant metams juodaodžiai išsikovojo vis daugiau teisių bei laisvių, o jų muzika pamažu ėmė užkariauti Ameriką. Kiekviename
mieste žmonės šoko skirtingai, taip, kaip jautė muziką. Bandai iš Naujojo Orleano, pradėję
keliauti po kitus šalies regionus, skleidė džiazo kultūrą, todėl įvairiuose miestuose susiformavę skirtingi džiazo šokiai ėmė maišytis – žmonės mėgdžiojo vieni kitus. Taigi dabar vadinamas „Lindyhopas“ yra daugybės swingo šokių mišinys.
Trečiojo dešimtmečio pradžioje Niujorke, dideliame juodaodžių kvartale – Harleme, įsikūrė legendomis apipintas klubas Savoy. Tai buvo ne
paprasta šokių aišktelė, o džiazo kultūros širdis. Čia susibūrė garsiausia visų laikų swingo šokėjų grupė „Whitey‘s“ , kurie padarė milžinišką įtaką lindyhopo išpopuliarėjimui.
Būtent tuo metu swingo šokiuose atsirado dalykas, išskiriantis jį iš visų visų kitų – triukai. Pirmasis triuką padarė Frankie Manning, dabar visų žinomas kaip lindyhopo tėvas ir
žmogus, savo šypena padaręs pasaulį gražesnį. Paradoksalu, jog didžiausio populiarumo bei sėkmės lindyhopas sulaukė didžiosios depresijos metu. Iki šiol nebandžiusiems
šio pašėlusio stiliaus sunku suprasti, kaip tokiu sunkiu metu buvo įmanoma kurti ir plėsti tokią pozytivumu pripildytą kultūrą.
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„Yra pasaulis nuostabus, kurio
neranda niekas“
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Kodėl Lindy Hop?
1927 metų gegužės 20-ają. Lakūnas Charles Lindbergh pirmą kartą istorijoje vienviečiu lėktuvu Spirit of St. Louis perskrido Atlantą. Pasaulis džiūgavo, laikraščiai skelbė: „Lindbergas peršoko vandenyną!” (Lindbergh Hops the Ocean!). Tuo
metu Savoy klube žurnalistai kalbino šokėjus : „Kaip vadinasi šis šokis?“ „Lindy Hop“, - atsakė antraštę perskaitęs šokėjas.

Apie Lindyhop.lt klubą
Lindyhop.lt – tai seniausias tradicinio džiazo šokių ir kultūros klubas Vilniuje, svingo eros entuziastus suburiantis ir autentiško džiazo šokių tradicijas puoselėjantis nuo 2003 metų. Pagrindinis šokių klubo
tikslas- būti tradicinio džiazo kultūros namais Vilniuje. Ir šiandiena studijoje netyla
juokas bei skambi muzika, nuolatos vyksta įvairių džazo šokių stilių pamokos – nuo
afrikos ritmų iki visiems gerai žinomo lindyhopo (autentino džiazo, tap, balboa,
slow drag). Per trylika gyvavimo metų Lindyhop.lt klubo komanda pristatė ne
vieną energingą ir žavų pasirodymą, kasmet sėkmingai rengia didžiausią Baltijos
šalyse Tarptautinį tradicinio džiazo muzikos ir šokių festivalį „Harlem“ bei gali pasididžiuoti, jog jau spėjo nulipdyti ne vieną talentingą šokėją. Lindyhop.lt klubui
labai svarbi bendruomenė. Vienas svarbiausių tikslų yra suteikti erdvę kiekvienam
norinčiam rasti save džiazo šokiuose ar gerai praleisti laiką nuostabių žmonių burį.

Social dancing
Kiekvieną sekmadienį Lindyhop.lt klube (dar vadinamame peronu) vyksta socialai. Tai tarsi lindyhopo diskoteka, visiška dviejų žmonių improvizacija. Akimirkos
grožis, muzikos raiška kūnu. Vos tik įžengi į peroną jautiesi kaip nusikėlęs į senus
laikus, žmonės tarsi nužengę iš nespalvotų filmų: elegantiškos šukuosenos, vintažinės suknelės ir kostiumai. Gyva muzika, džiaugsmas, daug šypsenų, šiluma,
draugai, pritemdytos šviesos –
visa tai sukuria aplinką, iš kurios
niekada nesinori išeiti. Taip pat
šokių pamokų sezono metu Tamstos klube vyksta analogų neturintys renginiai ,,Now we call it swing“, kurie
kviečia pasimėgauti džiazo muzikos ritmais ne tik pašėlusius lindyhoperius, bet ir miesto svečius bei gyventojus. Tamstos vakarėliai neeiliniai,
praturtinti įvairiausių pasirodymų, konkursų, tarptautinio lygio atlikėjų,
populiariausių Lietuvos džiazo scenos grupių. Tamstos sezonui pasibaigus
ir atšilus orams šokame lauke, keliame šypsenas miesto gyventojams. Svarbu paminėti, kad social vakarėliai yra skirti visiems, net ir niekada nebandžiusiems šokti ir dažniausiai nieko nekainuoja! Atėjus į vakarėlį svarbiausia
pralaužti visas sienas ir pasiduoti autentiškumui bei kūrybai, nes lindyhopas tai magiškas šokis, kurio metu būni tik čia ir dabar. Taigi nuolatinis ryšys poroje ir bendradarbiavimas, improvizacija
– raktiniai lindyhopo stiliaus apibūdinimai, o visa tai išbandyti geriausia social, nes tai vieta, kur prasideda tikrasis šokis.
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Festivaliai

ir kitos linksmybės Swingo pasaulyje

Tradicinio džiazo šokių festivalis HARLEM yra didžiausias, giliausias tradicijas turintis džiazo šokių festivalis Baltijos šalyse.
Nuo 2006 metų rengiamas Harlem‘as kiekvieną pavasarį sugeba atkurti autentišką
svingo kultūrą bei įkvepia energija visus dalyvius. Šis grandiozinis renginys kasmet
pritraukia ne tik daugybę svečių iš užsienio, bet ir puokštę tarptautinio pripažinimo
sulaukusių šokėjų bei muzikantų. „Tai tikra laiko mašina į 1930-uosius – džiazo amžių! Vilniaus miestas dar kartą taps HARLEM’u!’’,- mintimis dalinasi organizatoriai.
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„Herräng Dance Camp“ – visų lindyhoperių bei džiazo muzikos bei kultūros mylėtojų vasaros rojus, dar žinomas kaip
geriausia tradicinių swingo šokių stovykla pasaulyje. Vos prieš keletą dešimtmečių pradėjusi veikti, Švedijoje organizuojama stovykla kasmet pritraukia šimtus
šios kultūros mylėtojų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš viso pasaulio. Vieniems Herräng’as yra iki ryto besitęsiantys lindyhopo šokiai, marios gyvos muzikos, įkvepiančios pamokos, kitiems – metų įvykis, kur sutinki draugus ir atsisveikindamas
jau lauki kitų metų, kai sugrįžęs vėl juoksies iš švediškų juokelių, gersi arbatą iš
to paties puodelio, avėsi tuos pačius batus ir mėgausiesi vėjo ošimu prie jūros.

Visa tiesa apie ,,lindy“

Apie šio šokio dvasią galima kalbėti valandų valandas, tačiau geriausiai tai apibūdina mintys žmonių, kurie swingo kultūra ir ritmu gyvena jau daug metų.

- Ko galėtumėte atsisakyti vardan lindyhopo?

- Kodėl lindyhopas, o ne kiti šokiai?
„Nes lindyhopas yra kibirkščiuojantis energijos kamuolys, vieną
dieną netikėtai įkvėptas su oru ir išgirstas su muzika ir nukeliavęs iki širdies, kad ten visam laikui pasiliktų... O dar lindyhopas
yra meilė, gili kaip rugpjūčio dangus be mėnulio.”
„Einant į pirmą pamoką, tai buvo paprasčiausias atsitiktinumas.
Kartą pabandžius, iškart išsivystė priklausomybė gyvenimo
džiaugsmui, kurį spinduliuoja šitas šokis. Lindyhopo negaliu
šokti susiraukusi.“
„Gera, kai gali šokti pagal muziką, kurią mėgsti. Lindyhopo
bendruomenės žmonės yra nerealūs ir įkvepia tave kurti. Poriniai šokiai yra jėga, o kai šoki poroj lindyhopą – išvis nurauna
stogą. Žiauriai veža!!!”

„Šviežios šiltos bandelės su arbata ryte,
pikniko gražią vasaros dieną per pietus,
gero kino filmo vakare.”

- Kodėl lindyhopas išgelbės pasaulį?
„Nes šis šokis suteikia bendrumo, vienybės ir meilės, kurios visiems taip trūksta. Kur bekeliautum, lindyhoperį
pažinsi iš tolo ir jau iškart būsi ne vienas.”
„Ar teko kada girdėti džiazą veiksmo filmo sountrack‘e?
O vaikiško filmuko? Atsakymą žino visi. Dawn Hampton yra pasakiusi, jei didžiųjų šalių prezidentai šoktų
lindyhopą arba grotų džiazą, karų pasaulyje nebūtų.“

Kiek valandų per savaitę praleidžiate
Lindyhop.lt klube?

- Kodėl tu šoki lindyhopą?

„Nes kitaip labai droviuosi susipažinti
su merginomis.”
„Nes man labai patinka muzika, lindyhopas ritmiškas, daug ryšio su partneriu turintis ir labai socialus šokis.

„Visada truputėlį daugiau nei tikiuosi ateidamas.”
Siūlome išbandyti tradicinį džiazą ir paklausyti šių dainų:
Duke Ellington – I don‘t mean a thing
Ella Fitzgerald – Mack The Knife
Gordon Webster – I Like Pie
Louis Armstrong – When the Saints Go Marching In

Ella Fitzgerald & Duke Ellington orchestra – Sweet Georgia Brown
Benny Goodman – Sing Sing Sing
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Fats Waller – Dinah

rūta vilgelytė || kamilė lebednykaitė

32

andai || neapibrėžto laiko periodinis leidinys

„Ateitis svajose žydi pieva gėlėta“
- NEŽINOMAS AUTORIUS

menų studijos
Pavasaris - ne tik gamtos išsivadavimo iš žiemos gniaužtų metas, bet ir laikas, bylojantis apie
ateinančius svarbius sprendimus. Daugelis liceistų, išgirdę klausimą ,,Ką studijuosi?“, dažniausiai atsako: matematiką, teisę, informacines technologijas, ekonomiką ir kitas rimtas profesijas, garantuojančias stabilias pajamas ir šviesią ateitį. Tačiau kiekviename kurse atsiranda bent vienas ,,maištaujantis“
žmogus, kuris pasirenka studijuoti kažką kitokio, pavyzdžiui, menus. Mes nusprendėme paklausinėti
keletą alumnų apie jų su menu susijusius pasirinkimus. Gal vis dėlto kur nors slepiasi „kietas“ matematikas, rašantis poeziją, kurį padrąsins mūsų pašnekovų pasakojimai...?
Pranas Kenta (IX karta)
„VU vadybos studijas iškeičiau į muzikos studijas trečiame kurse. Tai buvo labai drastiškas žingsnis ir turbūt vienas svarbiausių mano gyvenime, nulėmusių ateitį, finansus ir visa kita. Paskui pavyko išvykti su ,,Erasmus“ mainų programa į Olandiją, ten įstoti į rimtą mokyklą ir viskas pradėjo neblogai klostytis.
Mano tėvai ne muzikantai ar menininkai. Muzika nebuvo kažkas tokio, su kuo užaugau ir niekada nemaniau, kad
toje srityje buvau ypač talentingas. Pradėjau lankyti muzikos mokyklą tik paauglystėje, metus prieš įstodamas į licėjų.
Beveik 20 metų grodamas, kurdamas, aranžuodamas ar lipdamas į sceną daug išmokau. Bet pats grojimas yra tik maža dalis šiuolaikinio muzikanto veiklos. Didelę dalį laiko praleidžiu užsiimdamas savivadyba, bendraudamas, pasirašydamas sutartis, laiškus, siuntinėdamas informaciją, įrašus organizatoriams ar radijams. Pavyzdžiui, jei yra leidžiamas CD, tai gali užtrukti iki metų, o realūs įrašai, kai yra grojama, tik kelias dienas.
Prie visų šių veiklų dar reikėtų priskirti vieną sritį, su kuria susiduria dauguma muzikantų, o didžioji dalis tik tai
ir daro, nes negali ar nenori dėl tam tikrų priežasčių konkuruoti muzikos rinkoje. Tai pedagogika - darbas su studentais ar mokiniais. Pats taip pat dirbu muzikos akademijoje ir konservatorijoje šalia visų kitų anksčiau išvardintų veiklų.
Muzikavimas – tai pastovi treniruotė smegenims, nes yra lavinamas gebėjimas susikaupti, kūrybiškumas, jautrumas, improvizacijos įgūdžiai (ypač džiazo muzikantų), reakcija, klausa, bendravimo gebėjimai ir turbūt dar daug įgūdžių. Manau, kad tai tobulas užsiėmimas, jei nori išlikti žvalaus proto senatvėje. Taip pat dažnai užsiėmimai su dermėmis ar techniniais dalykais man asmeniškai primena meditaciją.
Aktyviai dirbant, įrašinėjant, dėstant, koncertuojant, aranžuojant, kuriant, mokant bendrauti su kolegomis ir
gebant prisitaikyti prie kitų projektų, manau, tikrai galima gerai gyventi. Deja, iš muzikos gyvena vienetai (apie SEL ar
Butkutę nerašau. Tegul niekas nesupyksta, bet tai yra ne muzika, o labai geras gebėjimas užsiimti verslu), nes reikia daug pastangų pastoviai save tobulinti, įdėti daugybę darbo arba reikia turėti neeilinių talentų. Manau, kad dauguma muzikantų patiria nuolatinį nusivylimą dėl nestabilaus darbo grafiko ar dėl pajamų, dažnai suserga depresija.
Tie laimingieji, kurie sulaukia tarptautinio pripažinimo, labai daug keliauja. Atrodo viskas gražu, romantiška,
bet yra daug lengvesnių būdų susiplanuoti gyvenimą taip, kad nejustum nepritekliaus, ar galėtumei pamatyti pasaulį.
Muzikos studijų rinktis nesiūlyčiau, jei svajojate ne apie pačią muziką, o apie su ja susijusius romantizuotus aspek-
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tus. Muzikantams reikia didžiulio vidinio varikliuko, ko, deja, didžioji dalis muzikos studentų, kiek man tenka susidurti, neturi. Didelė dalis jų negalės pilnavertiškai gyventi pabaigę muzikos akademiją, jei neužsiims kita veikla. “

Laura Malickaitė (XVIII karta)
„Nors ir studijavau Vilniaus dailės akademijoje, kažin, ar galima sakyti, kad pasirinkau meno studijas – su
menu dizainas susijęs tiek pat, kiek su inžinerija. Kitaip nei mano dauguma žmonių, dizainerių tikslas nėra tiesiog
kurti gražius ar įdomius daiktus. Svarbiausia yra sugalvoti dar neatrastą būdą išspręsti vartotojui kylančias problemas. Žodžiu, dizaineriai daug panašesni į Leonardo Da Vinči – išradėją nei į Leonardo Da Vinči – tapytoją. Dizainerio sukurtas objektas gali būti, pavyzdžiui, unikalios konstrukcijos baldas, kurį galima transformuoti pagal
poreikius. Galbūt jis labai lengvai ir kompaktiškai susilanksto, todėl, kai yra nenaudojamas, neužima vietos, kurios
trūksta mažuose butuose? Gal jis labai paprastai sumontuojamas, todėl transportuojant užima nedaug vietos?
Gal jį galima pagaminti pigiau nei šiuolaikinius analogus? O gal jis ekologiškesnis, saugesnis, patogesnis, lengvesnis arba dar kokiu nors aspektu pranašesnis už šiuolaikinius analogus? Dizaineris projektavimo proceso metu
sprendžia tiek klausimų, kad apie estetiką dažniausiai pradedama galvoti tik kur kas vėliau, nors tai, žinoma, taip
pat labai svarbi dalis. (Nemanau, kad „ Apple“ produktai turėtų tokį didelį pasisekimą, jei juos kuriant išvaizdai nebūtų skiriama tiek dėmesio.) Apsupdami save
gražiais daiktais, kuriame gražią aplinką, o graži aplinka daro žmones laimingus.
Kaip ir visos studijų programos, dizaino studijos turi privalumų ir trūkumų.
Nors daug kam ir atrodo, kad VDA visi studijuoja atsipūtę ir nepersistengdami, dirbti reikia tikrai daug. Labai svarbu išmokti susiplanuoti savo laiką.
Daugelis studentų, kaip ir aš, laiko planavimo meną įvaldo tikrai ne iškart,
todėl neretai prieš peržiūras tenka ištverti daugybę bemiegių naktų. Dizainas nėra tikslusis mokslas, čia nėra vieno teisingo atsakymo, todėl vertinant
darbus visada yra šioks toks subjektyvumas. Dažnai pasitaiko, kad išsiskiria
ne tik dėstytojo ir studento nuomonės, bet ir patys dėstytojai nesutaria vienas su kitu kokiu nors klausimu.
Kai kurie dėstomi dalykai yra nuobodūs ir praktikoje nelabai pritaikomi. Yra keletas dėstytojų, kuriems svarbu tik monotonišku balsu „atbambėti“ visą paskaitą ir kurie visai nėra suinteresuoti sudominti studentus.
Galėčiau vardyti ir vardyti studijų minusus, bet galų gale pliusai vis tiek juos nusveria. Akademijoje sukurtos puikios sąlygos studijuoti gabiems ir imliems žmonėms: jaukios auditorijos, dirbtuvės, dizaino inovacijų centras, o svarbiausia – puikūs dėstytojai, kurie myli savo darbą ir nuoširdžiai stengiasi padėti studentams.

Dovydas Strimaitis ( XXIII karta )
„2015 m. balandžio mėnesį dalyvavau vienoje iš daugelio Europoje vykstančių „Codarts“ universiteto atrankų. Bandžiau įstoti į šokio bakalauro specialybę. Tai buvo vienintelė (šokio) studijų kryptis, į kurią stojau dvyliktoje klasėje, ir, laimei, man pavyko (nors iki to laiko šokti treniravausi vos ketverius metus – tai šokio pasaulyje yra ganėtinai mažai). „Codarts“ šokio departamentas, esantis Roterdame (Olandija), laikomas
viena geriausių šokio aukštųjų mokyklų Europoje. Dėl šios priežasties įstojęs nebedvejojau, ar teisingai pasirinkau.
O šią studijų krypti pasirinkti nusprendžiau pats. Nors galvoje audžiau atsarginius planus (pavyzdžiui,
matematika), buvau sužavėtas galimybe užsienyje mokytis to, ką buvau daręs gan trumpai, tačiau kas man labai neblogai sekėsi. Taip pat, mano manymu, šokis yra labai plati meno šaka, kuri apima tiek fizinį, tiek kūrybinį
darbą – jie abu man labai patinka ir labai norėjau gyvenime juos suderinti. Tačiau turiu pripažinti, kad ko gero ne-
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Tuos, kas norėtų pabandyti studijuoti dizainą, bet nėra įsitikinę, jog tikrai įdomu būtų ateityje dirbti
dizaineriais, galiu nuraminti ir padrąsinti – baigę dizaino studijas turėsite įgūdžių, kurie labai pravers ir tokiu
atveju, jei visgi nuspręsit, kad dizainerio profesija ne jums. Aš esu viena iš tokių žmonių, bet visai nesigailiu,
kad baigiau būtent dizaino studijas. Studijuojant įgytos žinios pravertė ne kartą, nors šiuo metu ir dirbu reklamos srityje, kuri nėra tiesiogiai susijusi su dizainu. O jei jau labai nepatiks šios studijos, visada baigę pirmą kursą galėsite pasirinkti giminingą dalyką, kurį toliau studijuosite nuo antro kurso. Aš, beje, taip ir padariau – pirmus metus po mokyklos baigimo studijavau interjero dizainą, bet ten man nebuvo įdomu, todėl
pakeičiau studijų programą. Blogiausiu atveju, galima mokslus apskritai mesti. Žinau keletą atvejų, kai žmonės metę studijas VDA pradėjo studijuoti visiškai nesusijusius dalykus, pavyzdžiui, teisę. Ir dar vienas dalykas. Neklausykit mamų, kurios gąsdina, kad baigę dizaino studijas nerasit darbo ir eisit prašyt išmaldos
prie Aušros vartų. Tikrai rasit, o jei būsit „kieti“ dizaineriai, tai dar ir uždirbsit trigubai daugiau nei mamos. “
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būčiau rinkęsis tos pačios studijų krypties prastesniame universitete. Kadangi jau įstojau į tokio aukšto lygio šokio mokyklą, tai reiškė, kad tikrai galiu daug pasiekti – tai viena didžiausių paskatų. Kaip bebūtų keista, mano keturi šimtukai tik patvirtino, kad pasirinkus šokėjo gyvenimo kryptį, įmanoma suderinti savo fizinę ir protinę parengtį.
Pradėjus studijas, supratau labai daug dalykų apie šokio pasaulį, šokio mokymąsi bei tikrąją protinio ir fizinio
darbo suderinimo kainą. Mano universitetas yra puikus tiek išore, tiek vidumi. Turime labai dideles šokių sales su veidrodžiais, kiekvienoje klasėje stovi po fortepijoną, pamokos vyksta grojant gyvai muzikai, mokytojai – vieni geriausių savo
srities specialistų, dirbę su garsiausias šokio pasaulio žmonėmis (pavyzdžiui, Graham technikos mokytojas šešiolikos
metų buvo solistas Graham šokio kompanijoje). Tačiau ko man ilgą laiką trūko – tai meninės ir „protinės“ dalies. Beveik
visą dieną (nuo 9 valandos ryto iki 18-21 valandos vakaro, o paskaitas praleidinėti draudžiama, nes gali neišlaikyti „Professional attitude“ egzamino) vyksta vien fizinės technikos pamokos, kuriose kūrybos ir protinio darbo, bent jau tokio,
kokį turėjau licėjuje, ne tiek ir daug. Man labai patinka ir šokio technikos pamokos, tačiau anksčiau nebūčiau pagalvojęs,
kad, ypač pirmais metais, jos užims beveik visą studijų laiką. Bet dabar pats supratau, kad kuo geriau esi įvaldęs
technininius dalykus, tuo lengviau atlikti visus „meninius ir protinius“ darbus.
Nepaisant kelių buvusių nusivylimo akimirkų dėl teorijos dalies trūkumo, pernelyg galvoti apie tai, ar tau patinka
ar ne, laiko nėra. Būname nuolat užsiėmę pamokomis, dirbtuvėmis, repeticijomis... Todėl nelabai lieka laiko pagalvoti ir apie
savo artimiausius tikslus. Dabartiniai tikslai yra trys švarūs piruetai, kuo geriau pasirodyti „Graham show“, kuriame gavau
du pagrindinius vaidmenis, pavasario sesiją išlaikyti geriau nei žiemos... o kur dar susitvarkyti savo biudžetą, valgyti sveiką
maistą, laiku nueiti miegoti... Na, žinot, juk visgi Olandija...
Taigi kol kas nei svajonių, nei idealų neturiu. Visų pirma, dėl laiko apmąstymams trūkumo, o visų antra, todėl, kad visada stengiuosi negalvoti pernelyg į priekį ir stengiuosi padaryti geriausia, ką galiu šiandien. Per pamokas
atiduoti visą energiją, prisiminti repeticijų choreografijas, pačiam domėtis teorine dalimi namie. Iki šiol tokia strategija mano gyvenime veikė puikiai, pasiekiau nemažai, todėl manau, kad ir toliau pavyks po truputį kopti sėkmės link.
Bet turiu pripažinti, kad kopimas tikrai sudėtingas. Nenoriu išskirti šokio iš kitų menų, tačiau be visų „meniškų“ dalykų, mes be proto daug dirbame fiziškai. Kad pakeltum tokį didelį krūvį (penkias baleto pamokos per savaitę, penkias modernaus šokio, dvi fizinio parengimo, vieną improvizacijos, vieną „coaching‘o“, vieną teatro + dirbtuvės + repeticijos mažiausiai trys valandos per dieną), reikia būti fiziškai ištvermingam ir palaikyti sveiką gyvenimo
būdą. Reikia mokėti dirbti taisyklingai ir sveikai, išmokti treniruotis net su traumomis (šiuo metu mokausi...). Svarbu būti atsakingam, punktualiam, sveikai maitintis ir išmokti susidėlioti savo savaitės grafiką taip, kad penktadienį dar turėtum jėgų pamokoms ir linksmybėms (nes jų irgi reikia!). Būtina domėtis viskuo ir neneigti tam tikrų
dalykų, kurie nėra tavo mėgstamiausi, nes galų gale, jie vis tiek labai padeda tavo bendram (fiziniam) tobulėjimui.
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Maisto problema, deja, yra vis dar viena didžiausių šokėjų, ypač merginų, tarpe. Viena mano bendraklasė buvo priversta mesti ne tik studijas, bet ir šokį apskritai, nes jau keletą metų sirgo anoreksija, o studijuodama šokį tik dar labiau kentėjo. Apie anoreksiją ir mitybos problemas universitete kalbama labai daug, todėl situacija gerėja. Visgi norint sveikai ir sėkmingai studijuoti šokį ir šokti ilgai, reikia būti labai tvirtam tiek fiziškai, tiek
psichologiškai. Bet visa tai reikia išmokti, ką dabar ir stengiuosi daryti.
Tačiau šokio pasaulyje ne viskas yra liūdna, kaip gali dabar atrodyti. Mano kurse yra dvi klasės po penkiolika žmonių – tokioje aplinkoje
visi labai gerai vienas kitą pažįsta ir dėl to nutinka daugybė linksmų įvykių. Tarkime, vienas svarbiausių teorinių egzaminų universitete yra „Professional attitude“ . Visi mokytojai kas pusę metų įvertina kiekvieną mokinį pagal tai, kaip profesionaliai jis elgėsi pamokų metu, už universiteto
durų ir t.t.. Tačiau, kaip bebūtų keista, viena iš svarbiausių baleto pozų yra
vadinama attitude. Ir, kad ir koks svarbus bebūtų šis egzaminas, man ir
mano bendrakursiams sunku į jį žiūrėti rimtai, ypač po šios nuotraukos...
Taigi visiems liceistams, kurie nežino, ką gyvenime veikti,
galiu patarti – nesikankinkit pernelyg dėl to. Viskas yra paprasčiau nei
atrodo. Yra du klausimai: „ar tau patinka tai, ką darai?“ ir „ar kiti žmonės mano, kad esi perspektyvus šioje srityje?“. Jei
atsakymas į šiuos klausimus „taip“ – tai nebereikia būti nežinioje, nes tai ir yra sritis, kurią turėtum rinktis. O jei vis dar
neradai savo srities, tai užsiimk jos ieškojimu, bet paieškos neturi būti varginančios – daug skaityk, lankyk įvairius renginius, užsiėmimus ir gerai praleisk laiką. Anksčiau ar vėliau atsiras sritis, kur į abu klausimus galėsi atsakyti taip. Sėkmės!
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„Sakai nėra net to, kas jau yra?
Sakau, kad to, kas jau yra, nebūna.”
- Antanas Jonynas
moksleivių raštingumo dirbtuvės

Jau beveik metus Lietuvos rašytojų sąjunga organizuoja moksleivių kūrybinio raštingumo projektą, pavadinimu
„Ką šeštadienį?“, kurio metu moksleiviai yra kviečiami visą šeštadienį praleisti besišnekučiuojant su žinomais
Lietuvos rašytojais. Projekto pirminis tikslas buvo motyvuoti jaunuosius kūrėjus, išsakyti jiems konstruktyvios su
kūryba susijusios kritikos, tačiau ilgainiui šeštadieniais Rašytojų sąjungos Baltoji salė tapo vieta, kur ėmė burtis
ne tik kuriantys, dažnai tiesiog kultūra besidomintys jaunuoliai. Taip pamažėle susiformavo nedidelė bendruomenė, kuri kas sykį prisijungus vis kitiems poetams ar prozininkams diskutuoja apie svarbius kultūros reiškinius.
-destruktyvūs pašnekesiaiNebepamenu, kaip nusprendžiau dalyvauti šiose dirbtuvėse, neatsimenu ir ko iš jų tikėjausi, aiškiai žinau tik tiek,
kad jau lipdama Rašytojų sąjungos laiptais iki susitikimo
vietos, kelis sykius pergalvojau adekvačius klausimus, kuriuos, niekur nedingsi, vis tiek teks užduoti ten būsiančiam
rašytojui, kad sudaryčiau neva neblogą įvaizdį. Tada atrodė,
kad čia atėję menininkai skaitys paskaitas jaunimui, klausysis tokių pat rimtų moksleivių pastabų, labai nuosekliai
komentuos kiekvieno perskaitytą kūrybą ir visą tai darys
turėdami labai aiškią kryptį bei tikslą. Pasirodo, dirbtuvių
metu pirmą klausimą dažniausiai užduoda ne moksleiviai,
o rašytojai ir dar daugmaž tokį: „Tai ką norit veikti?“. Tačiau
net esant tokiai lengvai destrukcijai, visi susitikimai išsidėsto panašiai, juos jungia bendros aptartos temos: paprastai kalbama apie rašytojo ir visuomenės santykį, klasikinių
poezijos formų reikšmę dabartinių poetų kūrybai, knygas,
turinčias didelę meninę vertę ir t.t. Tad dabar jau beveik
visus metus kas mėnesį susitikus su skirtingais rašytojais,
jaučiu, kaip kai kurių nuomonės gražiai viena kitą papildo;
tačiau būna, kad ir kardinaliai skiriasi. Kartais pastebėję,
kad poetai neretai vis dėlto turi (gal ir menkas?) „pozas“, su
draugais, juokais lyginame, kuri iš jų mums priimtinesnė,
kurią vertėtų rinktis...
-tai, kas išlinks net už Baltosios salėsDaugeliu gyvenimo atvejų net ir tai, kas artima vis tiek
skaidosi į skirtingus artumo laipsnius. Vis tiek vienus dalykus dėl kažkokių priežasčių arba nevalingai pabrėžiame

labiau nei kitus. Iš visos savo rašytojų sąjungos susitikimų
patirties, tikriausiai, išskirčiau šeštadienį su poetais Rimvydu
Stankevičiumi ir Mindaugu Nastaravičium. Šie susitikimai,
manau, įvyko kaip tik tuo metu, kai labiausiai trūko poetiškų
būvimų, kai viskas jau buvo apsitraukę lengva kasdienybės
luobe. Keli šių pokalbių fragmentai ypač veikė ir gerai įsiminė, pavyzdžiui, kai R. Stankevičius pradėjo pasakoti, kaip jaunystėje supratęs, kad yra du tipai žmonių: vieni, kurie žiūri į
perlų vėrinį, bet niekada taip jo ir nepasiekia bei antri, kurie
tą perlų vėrinį užsideda. Vėliau išėjau iš rašytnamio jau nebe
į gatvę, kuria prieš tai buvau atėjus, lengvai striksėjau žiemos
vakaro miglele, o kur jau nebeatsimenu.
Taigi, tęsdama savo patetiškų išgyvenimų apibūdinimą,
privalau paminėti man niekaip nuo projekto neatsiejamas
pertraukėles
tarp
susitikimų,
kurias
dažniausiai praleisdavome mašinų užstatytame vidiniame
kiemelyje „Salione“
(vasaromis ten veikia
kavinė tokiu pavadinimu).

rytis kazimieras jonynas
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„Žinau, kad nieko nežinau.“
- Sokratas

protmūšiai
Prasideda netikėtai, įsisuka staigiai, o kai pradedi suvokti, supranti esąs priklausomas. Meilė? Taip, meilė protmūšiams.
Pažįstu daug liceistų, užsikrėtusių ja ir sunkiai įsivaizduojančių gyvenimą be šio malonaus ir protą lavinančio pomėgio. Iš
savo patirties žinau, kad nėra protmūšių nemėgstančio žmogaus, jis tiesiog dar neatrado sau patinkančio. Todėl kviečiu
Jus, dar nepabandžiusius šio malonumo, išsirinkti ką nors iš šio Jums kruopščiai sukurpto pasiūlymų rinkinio. O prieš tai dar
trumpas instruktažas, kuris jau pirmąkart padės jaustis beveik senbūviais.
a) Protmūšiai gali vykti sezonais arba kaip atskiri žaidimai. Dauguma protmūšių sezoniniai, tačiau Jūsų komanda neprivalo
žaisti visą sezoną, tai tik suteikia galimybę kovoti dėl geresnių prizų.
b) Jei norite susipažinti su protmūšiu prieš žaidimą, aplankykite jo internetinį ar Facebook puslapį. Rasite naudingos informacijos, o dažnai ir geriausių klausimų pavyzdžių.
c) Nebijokite kontaktuoti su organizatoriais ir vedėjais – apsidrausite nuo nesusipratimų.
d) Nenusivilkite pasirodę prastai – svarbiausia gerai praleiskite laiką ir prisiminkite, jog net ir sunkiausiame protmūšyje
kitąkart bus lengviau.
Tiek patarimų tikrai užteks tam, kad jaustumėtės maloniai, ir būtumėte nustebinti, kiek dar neaprašytų malonių staigmenų
laukė.
Sėkmės! Tebūna kasdien kas nors naujo protmūšių fronte :).
P.S. Jei dar trūksta priežasčių truktelti draugams už parankės, pasiteiraukite apie protmūšius licėjaus direktoriaus ir intelektinių žaidimų entuziasto Sauliaus Jurkevičiaus ir po dešimties minučių jau būsite tikri, ką norite veikti kitą laisvą vakarą.

~ Protų lyga, arba “Ko nežino Kazys” (PLAKNK) ~

~ „Auksinis protas“ ~

sudėtingumas:

sudėtingumas:

pobūdis: bendros tematikos

pobūdis: bendros tematikos

struktūra: 6 turai (5 po 10 klausimų ir vienas ypatingas

turas). Kiekviename žaidime būna sąsajos (visi atsakymai
yra susiję), muzikinis ir žaidėjų (visus turo klausimus kuria
šio protmūšio žaidėjai) turai. Gali būti ir teminiai, svečio,
proginiai turai.
laikas: trečiadieniais ir ketvirtadieniais 19 val.
vieta: labai daug vietų Vilniuje trečiadienį, ketvirtadienį tik
Poolhouse
kaina žmogui: 1-2 Eur
prizai: baro kuponai, per specialius žaidimus - remėjų
įsteigti prizai, o šio sezono nugalėtojai galės džiaugtis bilietais į „Opener“ festivalį
ar vyks vasarą? Taip.

struktūra: 4 turai po 10 klausimų +1, premijinis (galima atsakyti vienąkart per žaidimą, su kiekvienu vertas vis daugiau
taškų) ir greitasis turas, kurį sudaro 20 klausimų su pasirenkamais atsakymų variantas
laikas: antradieniais, 19 val.
vieta: keturios vietos Vilniuje (barai „Juoda Raudona“, „Crazy
Bull“ , „No rules“, „Check-in“)
kaina žmogui: 2 Eur
prizai: baro kuponai ir rėmėjų prizai (pvz. apsilankymai pabėgimo kambariuose), reguliariai galima laimėti kelialapius į
televizinį žaidimą
ar vyks vasarą? Ne. Naujas sezonas nuo rudens.
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~ GA Music Quiz ~

sudėtingumas:

sudėtingumas:

pobūdis: kinas

pobūdis: muzika

struktūra: 1 vakaro metu 5 turai.

struktūra: 6 turai po 10 klausimų.

vieta: Liverpool Indie/Rock Bar

vieta: Vienuolio Pub

prizai: laimėtojai apdovanojami rėmėjų prizais.

prizai: šio sezono pagrindinis prizas - 8 pakvieti-

laikas: pirmadieniais 19 val.
kaina žmogui: 2 Eur

ar vyks vasarą? Taip.

laikas: keičiasi

kaina žmogui: 2 Eur

mai į festivalį GRANATOS LIVE 2016
ar vyks vasarą? Taip.

~ Pauliaus Ambrazevičiaus futbolo viktorina ~

~ Krepšinio protai ~

sudėtingumas:

sudėtingumas:

pobūdis: sporto

pobūdis: sporto

struktūra: 5 turų žaidimas, kuriam prireiks ne tik
gerų žinių apie futbolą, bet plataus bendro išsilavinimo ir išmąstymo gebėjimų.
laikas: paskutinis priešpaskutinis mėnesio šeštadienis, derinama prie Futbolo varžybų tvarkaraščio.
vieta: „Juoda Raudona” baras
kaina žmogui: 2 Eur
prizai: baro kuponai, garsių futbolininkų dovanos,
LFF įsteigti prizai, kiti su futbolu susiję prizai.
ar vyks vasarą? Taip.

struktūra: žaidimą sudaro 5 turai: trys tekstiniai,

vaizdų turas ir garsų bei vaizdo įrašų turas. Visi
klausimai – apie Lietuvos ir pasaulio krepšinį ir
krepšininkus
laikas: antras arba trečias mėnesio šeštadienis,
15 val.
vieta: „Juoda Raudona” baras
kaina žmogui: 2 Eur
prizai: komandos apdovanojamos rėmėjų prizais.
ar vyks vasarą? Tikslinama.

rytis kazimieras jonynas
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„Vasaros imperija pačiame
festivalių kelrodis
Paskutiniai namų darbai skirti būtent vasarai: aplankyti bent vieną festivalį. Vasarotojai, šis lietuviškų festivalių
kelrodis padės išsirinkti tinkamiausius renginius Jums bei it žvaiždė Aušrinė spindės tarp daugybės muzikos
švenčių, išbarstytų po vasariškai nusiteikusią, margąją Lietuvėlę. Linkime gero laiko ir įdomių patirčių. Pajuskite
vasaros imperiją!

Summerburst Baltic

• Birželio 11 – 12 d.
• Vingio parkas.
• Pirmąkart į Lietuvą atvykstantys žymiausi elektroninės muzikos dievai iš
visos Europos privers net ir labiausiai
užkietėjusį niūruolį trypti pagal populiariausius hitus.
• Festivalis - kaip tik tau, jei svajoji
pamatyti atlikėjus, nestingančius
populiarumo ir nori vasarą pasitikti su
elektroninės muzikos garsais.

Liepa

Tundra‘16

Kilkim žaibu

• Birželio 23 – 25d.
• Varniai.
• Originali festivalio idėja – suderinti sunkiąją muziką
su folkloru, organizatorių teigimu pritraukia „sąmoningus, intelektualius, kritiškus, beieškančius gilesnio
jausmo bei supratimo asmenis“.
• Tiks ir patiks, jei mėgsti baltiškosiomis tradicijomis
ir kultūra bei nori pamatyti dviejų, atrodo, nesuderinamų tematikų ir laikotarpių dermę.

• Birželio 30d. – liepos 4d.
• Varėnos dainų slėnio sala.
• Iš tryliktosios ir jau paskutinės Tundros galima
tikėtis tikrai daug. Organizatoriai žada surengti tokią
penkių dienų fiestą, kokios Lietuvos elektroninės
muzikos mėgėjai dar nėra matę.
• Sudalyvauk, jei nori pamatyti, kaip atrodo patirties
kupinų organizatorių rengtas festivalis, patinka magiška miško aplinka ir elektroninės muzikos ritmai.

52 numeris || gegužė ‘16

Bliuzo naktys

• Liepos 1 – 2 d.
• Varniai.
• Ne pirmą dešimtmetį vykstantis, seniausias ir
visų bliuzo gerbėjų širdis pavergęs festivalis Lietuvoje šiais metais nesiruošia nuleisti savo aukštai
iškeltos kartelės. Lietuviškasis „Woodstock‘as“ vasarai įsibėgėjus užtikrins gerą nuotaiką su bliuzo
grandų pasirodymais iš viso pasaulio.
• Sudalyvauk, jei gyva muzika ir išskirtinis vokalas tave priverčia šypsotis bei nori praleisti laiką
hipiškoje aplinkoje.

VAROM!

• Liepos 1 – 3d.
•40 km nuo Vilniaus, prie Pailgio
ežero.
•Ramus ir jaukus festivalis, propaguojantis blaivių linksmybių kultūrą.
Daug pramogų ir veiklų, taigi muzika
nėra pirmoje vietoje.
•Atvažiuok, jei mėgsti kokybiškas
linksmybes bei nori pabūti draugiškų
ir atvirų bendraminčių tarpe.

Revolution Festival

• Liepos 8 – 10d.
• Sudeikiai, Utenos apskritis.
Elektroninės muzikos festivalis, ‘jaunesnis‘ už
• Tundrą, tačiau stebina atlikėjų kiekiu (sąrašas dar
bus pildomas!) ir žanrų įvairove: nuo Hardcore ar
Breakcore iki Drum and Bass ir Jungle.
• Patiks jei nori susipažinti su daugybe Lietuvos
elektroninės muzikos kūrėjų bei pasiklausyti užsienietiškų ritmų.

Velnio akmuo
• Liepos 14 – 17 d.
• Dainuvos slėnis Anykščiuose.
• Didžiausias alternatyvios muzikos festivalis Lietuvoje jau šeštuosius metus iš eilės
kviečia tūkstantinę minią, priviliodamas
rinktine roko bei metalo muzika ir atlikėjais iš įvairiausių pasaulio kampelių.
• Sudalyvauk, jei pradedi judėti vos tik išgirdęs trankių garsų muziką ir nori praleisti
laiką ypatingai pozityvioje bei vieningoje
aplinkoje.

elzbieta gurevičiūtė || marija drukteinytė

savo galybės zenite” - Alfonsas Nyka-Niliūnas
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Galapagai
• Liepos 28 – 31 d.
• Zaraso ežero sala.
• „Galapagai“ visiems muzikos mėgėjams yra žinomas kaip
daugybės aktyvių pramogų ir įvairaus žanro gyvos muzikos
nestokojantis festivalis. Penkios festivalio scenos su dešimtimis
atlikėjų priverčia kiekvieną festivaliautoją pajusti besąlygišką
laisvę ir pasinerti į visagalį muzikos pasaulį.
• Pirk bilietą, jei jautiesi neabejingas laikui, praleistam nuostabaus grožio aplinkoje su nesibaigiančia gyva įvairių stilių
muzika, o aktyvus laisvalaikis tau svarbus kaip oras ar vanduo.

Rugpjūtis

Roko naktys
• Rugpjūčio 5 - 6 d.
• Zaraso ežero sala.
• Trylika metų iš eilės vykstantis ir roko bei metalo
gerbėjo širdį pavergęs festivalis šią vasarą prižada
savaitgalį, kupiną pašėlusių pramogų bei įsimintinų
atlikėjų, priverčiančių kiekvieną rokerį aikčioti iš
nuostabos ir susižavėjimo.
• Festivalis – kaip tik tau, jei išgirdęs trankų roko
muzikos skambesį tavo akyse sužybsi laimė ir nori
pajusti tikrą, nevaržomą rūpesčių laisvę.

Granatos Live 2016
• Rugpjūčio 5–7 d.
• Lietuvos liaudies buities muziejus Rumšiškėse.
• Tiesiog kokybiškas festivalis, kiekvienais
metais sugebantis į kelias dienas sutalpinti ir
populiarius užsienio muzikantus (Ella Eyre,
Jess Glynne, Lost Frequencies), ir Lietuvos
žvaigždes (Beissoul & Einius, BA., Solo Ansamblis, Erica Jennings).
• Jei gali nuvažiuoti tik į vieną festivalį,
apsilankyk šiame – įdomi vieta ir gera muzika
nenuvils, žinoma, jei negąsdina didelis renginys ir žmonių masės.
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Karklė live music beach

• Rugpjūčio 12 – 15 d.
• Karklė.
• Vasariškiausias ir kiekvieno paplūdimio entuziasto
labiausiai laukiamas festivalis Lietuvoje žada nustebinti,
sukviesdamas populiariausių Europos hitų atlikėjus ir
skatindamas keturias dienas iš eilės gyventi pašėlusiu
vasaros ritmu.
• Privalai sudalyvauti, jei vasaros neįsivaizduoji be jūros
su draugais ir karščiausių muzikinių naujienų.

rugsėjis

Mėnuo juodaragis XIX

• Rugpjūčio 26 - 28 d.
• Dūburio ežero sala, Zarasų rajonas.
• Nepriklausomas festivalis, jau ilgus metus
rengiamas dėl idėjos propaguoti šiuolaikinę
baltų kultūrą ir alternatyvią muziką. Šiais
metais organizatoriai žada gausią kultūrinių
renginių programą, tad laukti yra ko.
• Jei žavi pagoniška kultūra bei nori daugiau
sužinoti apie senąsias tradicijas, dalyvauti tradicinės tematikos veiklose, būtinai apsilankyk.

Loftas Fest

• Rugsėjo 2 – 3d.
• Loftas.
• Unikalus urbanistinis festivalis po vasaros renginių
grąžina visus melomanus atgal į miestą ir skelia
tokią šventę, kad jau kitą dieną lauksi kitų metų.
• Nepraleisk, jei traukia urbanistinė kultūra, neįprasta aplinka ir itin plati muzikos stilių įvairovė.
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~ Mokytojų perliukai ~
Vida Pasausienė

Irina Čibiraitė

• Rugsėjo mėnesį: „Oi, vaikai, gegužę papasakosiu juokelį...“
• „Kuo daugiau vaikų, tuo geriau“
• „Apie Kauną tik gerai arba nieko šiame kabinete!“

• „Verslininkai galvoja, kad oi, Word‘as Word‘as dzin balalaika“

Erikas Karikovas
• Mokytojas rašo ant lentos.
Mokinys kitiems mokiniams: „Ei, žmonės, tyliau.”
Mokytojas: „Ai... Nu ir gerai, rašysiu tyliau.”
• „Jaučiau jaučiau, kol jaučiu patapau“
• „Vektoriai su mumis, bet mes ne visada su jais.“
• „Mes gi sprendžiam uždavinius, o ne juos gadinam.“

Alyda Daulenskienė
• „Žinot, kodėl jums neįdomu?
Nes man neįdomu.“
• Mokytoja: „Nesiginčysit?”
Mokiniai: „Ne.“
Mokytoja: „Aš tai visada ginčyčiausi, kad kraujas visur
taškytųsi.“
• „Na, nupuvo gėlė. Kitaip sakant, prigėrė.“

Jūratė Vėlyvienė
• Mokytoja: „Who knows the answer? Na, keliam
rankas. Tuoj bus rankų miškas.”
Vos keli pakelia ranką.
Mokytoja: „Kas čia dabar jum? Deforestation?”

Saulius Jurkevičius
• Mokytojas: Tai ką, čia tau šalta, kad su striuke sėdi?
Mokinys: Na taip, šalta.
Mokytojas: Na, ką galiu pasakyti. Sibire šalčiau.
• „Žmonės mirė su Stalino vardu lūpose. Kvailystė. Tas
pats kaip su hotdog‘u rankoje mirti.“
• „Gyvenime yra du pastovūs dalykai – mirtis ir mokesčiai.“
• „Įsivaizduokit. Nuplėši gabalą nuo licėjaus ir parduodi
kaip Berlyno sieną“
• „Nenorėk padaryti kažko gero, verčiau išplauk grindis.“
• „Tu čia mąstai, kaip sveikiau maitintis.. Geriau va, apie
kolektyvizaciją pagalvok, gal bus geriau.“

Simas Ignatavičius
• „Ne veltui juk zoologijos zoduose yra saugomos žirafos,
drambliai, dinoza... oi.“

Linas Ulevičius
• „Va pavyzdžiui, pasiimi degtuką ir matai vienintelę jo
funkciją – ausis krapštyt.“

Virginija Barbaravičiūtė
•„Čia gi chemija – čia du plius du nelygu keturiems.”

Asta Karaliūtė-Bredelienė
• Per lietuvių pamoką: „Einu ištirsiu aplinką.”

Vida Lisauskienė
•„Įsijunkim šviesą, bus šilčiau!“
•„Ir gyvenimo pabaigoje Putinas mirė.“

Eugenijus Rudminas
• Mokinys apie uždavinį: „Kur dingsta šviesa?”
Mokytojas: „Šaldytuve. Atsidaryk ir rasi.”
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Dėkojame prie numerio prisidėjusiems:
Vyriausiajai ir rūpestingiausiai korektorei Gretai Krasovskytei
Korektoriams Pauliui Kažukauskui, Indrei Meškėlaitei, Gabrielei Bagušinskaitei, Aistei Jonynaitei
Viršelio autorei Austėjai Azguridytei
Iliustracijų autorei Ievai Vaškelytei
Padedančiai mokytojai Vidai Lisauskienei
O taip pat Vidmantui Nakvosui, Jolitai Milaknienei, Sauliui Jurkevičiui
Nuotraukos Mato Petronio, Rugilės Katinaitės, Karolio Pauliko ir iš asmeninių archyvų
Maketuotoja Gintarė Kulytė
Redaktorės Kotryna Sipko ir Gintarė Kulytė
Straipsnių pavadinimų šaltiniai:
6 psl. - Justino Marcinkevičiaus „Dienoraštis be datų“
9 psl. - Donaldo Kajoko eilėraštis „Apie būtį“ iš rinkinio „Karvedys pavargo nugalėti“
11 psl. - Liucijos Vaicenavičiūtės daina „Burtažodis“
13 psl. - Pauliaus Norvilos eilėraštis „iliuzija“ iš rinkinio „Buitinė“
15 psl. - Juozo Erlicko eilėraštis „Ėjo katinas į kiną“
19 psl. - Sigito Parulskio „
23 psl. - Pauliaus Norvilos eilėraštis „Spaudžia“ iš rinkinio „Buitinė“
26 psl. - Antuano de Sent Egziuperi „Mažasis princas“
29 ps. - Alfonsas Nyka Niliūnas, antologija „Žemė“
35 psl. - Antano Jonyno eilėraštis „Pokalbis“ iš rinkinio „Lapkričio atkrytis“
38 psl. - Alfonso Nykos-Niliūno dienoraščiai

Laukiame Jūsų

pastabų, atsiliepimų, idėjų, minčių ir kūrybos

el.paštu andai.licejus@gmail.com

Linkime nepamirštamų vasaros įspūdžių!
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