Arūnė Ščiupokaitė ir Donatas Beniulis
ĮKALTIS/EVIDENCE
Instaliacija

Auksė Petrulienė ir Darius Petrulis
Išplėšk sielą/Reject Your Soul
Pagal O. Wilde pasaką Žvejys ir jo siela/by O. Wilde tale
The fisherman and his soul
Instaliacija. Silikono lėlių ekspozicija

Šiandien vaizdus vartojame greitai.
Grafikos menas ne išimtis. Įspūdis,
kurį palieka kūrinys išlieka ne ilgam.
Ypatingus keičia ypatingesni, ir taip
be galo. Įpratome grafiką vertinti, kaip galutinį kūrinį, pamirštant kad pats kūrybos
procesas yra svarbus.
Kolekcija Įkaltis atskleidžia grafikos meno šešėlinę, nematomą pusę. Iš grafikos
spaustuvės surinkti įkalčiai liudijantys grafikos kūrinio atsiradimą.
Įkaltis – įkalti į pasąmonę.

Intsaliacijoje, kaip ir spektaklyje, eksperimento
švieson išplėšiama siela – ji atskiriama nuo kūno, tampa ne tik matoma, bet
ir apčiuopiama. Lėlių ekspozicija sutelkta į kulminacinį pasakos momentą
– mėnulio pilnaties naktį žvejys atpjauna savo šešėlį, kuris yra sielos kūnas. Nes
tik atsikračius sielos galima nerti į gelmes pas mylimą Undinėlę. Eksponuojama
kolekcija sudaryta iš lėlių, vaizduojančių žvejo kūną, jo širdį, kraujotakos ir
kvėpavimo sistemas, sielą ir naro kostiumą.
Su ištverminga silikono lėlių kariuomene „Psilikono teatras“ kirto ribas,
skiriančias vizualiuosius ir scenos menus. Juk lėlės – tai silikono antspaudai,
gauti nuo raižytos formos. Figūrėlės lengvai dauginamos, o animuojamos
spaudžiant jas tarp skaidrių plokštumų. Jų vaidinimas tampa žiūrovui matomas
kaip didžiulė, gyvai kuriama vaizdo projekcija, lydima muzikos. Tai grafika, atgijusi ir besireiškianti kaip teatras.
Augustas Bidlauskas
Gulinti/Lying. Be pavadinimo/No name
Ofortas, mecotinta, sausa adata
Mano kūriniai kalba apie Antžmogį, Viršžmogį, Multižmogų. Kūrinių personažai
vienas su kitu bendrauja, jie yra vienas kito kopijos ir kartu antipodai – viskas
gali reikšti viena. Žmogaus būties paieška jau galima tik mūsų pačių sukurtų
reikšmių ir ikonų atkarpoje. Riba tarp tikrovės ir fikcijos nebeapčiuopiama,
tikrovę suvokiame tik per fikciją.
Klausiu savęs to, kas svarbiausia, klausiu savo kūrinių, o kūriniai klausia vienas
kito. Ar nėra gyvenime svarbiausia paliesti basom kojom žolę? Jusliškumas
bunka, nes jo prasmė nesileidžia įrėminama žodžiais. Filosofinių svaičiojimų
bukybė. Palaiminta tuštumos lengvybė. Juoda balta. Pilkos nėra. Nors nėra
nei juodos, nei baltos. Šie kūriniai – tai šio mūsų pačių sukurto burzgiančio,
dūstančio, kuriančio, augančio ir nykstančio kratinio atspindys.

Dalia Juodakytė
Ciklas Olimpo
puota/Cycle The
Feast of Olympus
Šilkografija
Šią kolekciją sudaro šešios dalys, penki šilkografijos
sluoksniai ir du kūrinio visumos formavimo principai:
1. Gražus, darnus figūrinis piešinys bei „nušlifuota“
klasikinio pobūdžio kompozicija, paremta Antikinėmis
skulptūromis bei tematika;
2. Kaire ranka piešti, nerangūs, buko turinio papildiniai,
sugriaunantys arba pataisantys esamą rezultatą.
Turinio prasme šiame kūrinyje galite rasti: (auto)ironiją,
meno ir antimeno susidūrimą, Antikos dvelksmą bei
vandalizmo apraiškas.

Domas Ignatavičius
KASDIENYBĖS ARCHEOLOGIJA/ARCHEOLOGY OF DAILY LIFE
Instaliacija. Skaitmeninis atspaudas kaip estampo interpretacija šiuolaikiniame kontekste
Nuotraukuose dokumentiškai fiksuojami daiktai perkėlus juos ant skaidrios plėvelės
praranda savo dokumentišką materialumą - pakimba tarp daikto ir jo idėjos,
nuotraukos ir šešėlio.
Medžiagos pasirinkimas leidžia pereiti į tarpinę būseną tarp dvimačio ir trimačio
vaizdavimo.
Komodos stalčiuose nusėdantys daiktai priklausomai nuo jų poreikio ir vertės formuoja „kultūrinius sluoksnius“ – į dugną nugrimzta vertingiausi savo absurdiškumu
daiktai, viršutinius sluoksinius palikdami tiems, kurie artimesni mūsų kasdieniams
poreikiams.
Lentynos – atviresnis mums ir turintis mažiau paslėptų lobių pasaulis, dažniau
besikeičiantis ir labiau pririštas prie kasdienybės. Tačiau ištraukus iš konteksto ir
projektuojant į sieną, jie atsiduria tarp buvimo čia, grimzdimo į praeitį ir priešistorės
- techninio brėžinio.

GRAFIKA
NUO
PIEŠINIO
IKI
ŠEŠĖLIO . 2013

Gintarė Radvilavičiūtė
Judančios lėlės/Spektaklis Šalia
Moving objects/Performance Near

Evelina Paukštytė
Paukštytės kolekcija/Paukštytė collection
Objektai
Parodos metu kabės mažos siauros spalvotos kelnytės,
įrėmintos organinio stiklo apvalkale. Šie darbai yra atlikti
specialiai šiai parodai būtent tokiomis technikomis, kokiomis madam dirba ir pavadinti paprastai – „Paukštytės“ kolekcija.
Trumpas pareiškimas: Jos spalvingas ironiškas menas vaizduoja kasdienybės
džiaugsmą, išreiškiamą per populiarios kultūros, religinius, atpažįstamus simbolius siunčiančius žinutes stebėtojui. Ji meną supranta kaip tam tikrą dolce vita,
nepatiriant baisių kūrybinių pakilimų ir nuopuolių. Madam vengia problemų, todėl
nesprendžia jų savo mene. Paprastai ji tai daro gyvenime. Dievina bjaurias idėjas ir
bando padaryti kažką gražaus iš to. Puoselėja savo atpažįstamą braižą ir stengiasi jį
tobulinti. Jos kuriami personažai paprastai yra vieniši, praradę pusiausvyrą erdvėje
arba galvoje, kokioje paslaptingoje vietoje: laukuose, keistuose kambariukuose.
Mėgsta vaizduoti šešėlius, nes mano, kad jie suteikia paslapties. Be saulės šešėlių
nebūna.
* nusišypsok naiviai!

Vilniaus grafikos meno centras

„Vis dar ieškau savo lėlių teatro, kuris ne tik kitus, bet ir mane
pačią nustebintų. Lėlių teatro unikalumas slypi lėlėje, kuri
gali būti bet kokios formos, spalvos, silueto, įvairiausių kūno
proporcijų. Kartais lėle gali būti tiesiog daiktas ar objektas, kuris neturi nė menkiausios žmogiškumo užuominos, tačiau jo atgijimo stebuklas žadina vaizduotę, kelia
asociacijas, verčia ieškoti toliau...“
Lėlės, išlankstytos iš vielos, efektyviai perteikia herojų charakterius, atspindi
išraiškingas jų emocijas, pasiduoda lanksčiam judėjimui. Jos skirtingai nei žmogus
gali būti susukamos, sulamdomos, iškraipomos, sukarpomos ir vėl iš naujo perlankstomos. Kiekvienas vielos įlenkimas, tarsi įvairių įvykių prisilietimas prie žmogaus,
kurie jį deformuoja, iškraipo.
Šioje parodoje judančios lėlės nepriklausomai nuo žiūrovo tarp savęs kuria
hipnotizuojančius siužetus, kelia asociacijas, verčia ieškoti šių dienų aktualijų.
Muzika, judesys, šešėliai, savitas santykis su žiūrovu sukuria vaizduotės spektaklį.
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Greta Vileikytė
GRETA/NEAR
Įrėmintas tikras plaukas ir skaitmeninis spaudas
Plaukas, kuris atrodo it grafinė linija, atskleidžia save bei kopiją, kaip egzistuojantį
po stiklu objektą ir jo vaizdinį, kvestiuonuoja ribą tarp vaizdinio suvokimo bei
realybes. Naudojant vaikiško žaidimo
„surask dešimt skirtumų” strategiją
provokuojama įsižiūrėti į skirtumus,
kurie ryškėja laike.
Abu įrėminti stebėti skirtumus, kurie
atsiranda tarp tikro, bet jau negyvo
plauko bei jo skanuoto
skaitmeninio atvaizdo laiko bėgyje.
Tai tampa pirmo įspūdžio – plauko,
kaip tieisog grafinės linijos - inversija.

Vilniaus
Dailės
Akademija
VDA Grafikos katedra

Jūra Bardauskaitė
ORNAMENTAI/ PATTERNS
Šilkografija

Jonas Čepas
Iš trijų/Of the Three
Trijų piešiniu rinkinys
Kreidelės
Bendra kompozicija Iš trijų parodo paišytus bandymus iš ko gali atsirasti raižiniai. Dėl tingumo ir
mažo noro nebeatsiranda atspaudai, arba retai atsiranda. Bet bandau sudalyvauti šioje parodoje nes
galbūt net neišraižyti piešiniai yra medžio raižinio
prognozė. Norisi greičio, meno, bet pasirenku
miegą, veltėdystę, nuodėmes.
Piešiniai nurodo siekį įtemptų bųsenų, bandymą
pabėgti iš tikrovės, nebebūti čia. Piešiniuose yra skylės, atliekos, judesiai į kurios
susileidus pajuntu užribinio gyvenimo neiprastumą ir didesnę laisvę.
Irena Daukšaitė Guobienė
Sustabdyta akimirka/Suspended moment
Ofortas, akvatinta
Šių konfigūracijų esmė – galimybė būti perdėliojamoms, priklausomai nuo
esamos erdvės.
Baltas lapas, balta dėmė išpjauta erdvėje. Ją turiu užpildyti savimi. Sulaikyto
kvėpavimo žestu bandau atverti slaptuosius kanalus į tylųjį pasaulį, esantį už
regimybės ribų, išgirsti prarastos muzikos garsus. Nuojautomis ir emocijomis
stengiuosi sugauti tą tobulą vaizdą...
Tai pilnas įtampos veiksmas.
Ar tai būtų darnos su pasauliu vizija, dievoieška ar provokuojantis šėtono gundymas, tamsos savyje žadinimas, sustojusio laiko
dūriai, brovimasis į svetimas teritorijas. Žvilgsniu vampyrauju,
sugeriu formas, aistringai verčiu jas sava materija ir dedikuoju ją
TAU, kuris esi... AŠ.
Tą tobulą vaizdą už regimybės ribų... Su švelniais palytėjimais ir
dūriais...

Man patinka paprasti dalykai. Tokie, kurie nekelia
problemų – yra patys sau ir patys dėl savęs. Mano
nuomone visi geri dalykai yra paprasti. Tokia yra ir matematika, geometrija,
fizika ar gamta.
Paprasti yra ir mano darbai. Neturiu daug ką apie juos papasakot. Darbo idėja
buvo tiek pat vizuali kiek ir jos sprendimas, todėl nedaug liko „už kadro”.
ORNAMENTAI – tai estampų ciklas, kurį sudaro šeši šilkografijos atspaudai:
Taškai, Punktyrai, Linijos, Langeliai, Konstrukcija ir Brūkšniai.(Formatas:
57x71,5cm. Tiražas 2/5)
Kiekvienas jų yra geometrinis ornamentas, kurio segmentams pritaikytos
fizikinės savybės ir dėsniai. Plokštuma tampa scena kurios veikėjai - geometriniai elementai: taškai, linijos
ir brūkšneliai. Jie turi savo
judėjimo trajektorijas ir
greičius, bei medžiagiškas
savybes.
Tai momentas, kai
pajudinus ornamentinės
kompozicijos segmentą,
atsiranda laiko dimensijos
iliuzija ir pastovi bei laikui
nepavaldi kompozicija
praranda pusiausvyrą.
Vyksta virsmas iš tvarkos į
chaosą.
Iš esmės tai meditacijabūdas tapti tašku ar linija
ir pasirinkti savo judėjimo
trajektoriją.

Jūratė Rekevičiūtė
Dalintis. patinka/Share. Like
Skaitmeninė spauda, lino raižinys
Darbuose dominuoja visagalio facebooko tema, tačiau tai darbai ne apie šį
socialinį tinklą – facebookas tėra įrankis įrėminti šiam laikui. Pagrindinė darbuose
atskleidžiama mintis rutuliojama apie mūsų lūkesčius, viltis ir tuštumą.
Darbuose naudojami tikri vaizdai iš facebooko, atkurti pramonine skaitmenine
technika. Ši technika pasirinkta neatsitiktinai, ji tampa lyg simboliu atskleidžiant šių
laikų temą. Skaitmeninius vaizdus menininkė papildo lino raižiniu, kurį VARTOJA
sąmoningai, kaip paralelę pagrindiniam gyvybiniam tikslui – norui BENDRAUTI. Tam
pabrėžti įvedama raudona spalva.
,,Męs svajojame apie išskirtinį dėmesį, o gauname krūvą informacinių šiukšlių.
Norime kažko TIKRO... O gauname begalybę NIEKO. Visokių pakaitalų ir papildų...
Ir eikvodami laiką tam NIEKUI, męs prarandame laiką
kaip galimybę... Parašyti TIKRĄ LAIŠKĄ”, - apie kūriniuose
atskleidžiamas mintis ir emocijas kalba menininkė.
Autorę galima vadinti atspaudo meistre, nes jai pačiai yra
labai svarbus spausdinimo procesas, (ne raižymo), spaudo
kartojimas-pasikartojimas, begalybės gylis ir tuštuma.

Laura Grybkauskaitė
PROCESAS – menininko ir jo kūrybinio proceso vertei ir savivertei
įvaizdinti skirtas projektas./THE PROCESS – project for artist and his
creative process, for the value of the image and self-esteem.
Problema: menininko kaip grafiko nuvertėjimas šiuolaikinį meną
kuriančioje bendruomenėje; suvokimas, kad jo tarpasmeniniai
santykiai su kitų sričių kūrėjais ir tam tikrų kultūrinių institucijų lyderiais neteikia
paramos ir nėra produktyvūs; konstatavimas, jog grafikos šiuolaikinio meno kontekste beveik nėra.
Tikslas: pateisinti 2011 metais Šiuolaikinio meno centre vykusio projekto
„Grafikos kontekstai. Deklaracija“ kuratorių išsakytą mintį: ,,jaunosios grafikų
kartos uždavinys – įteisinti grafikos technikas šiuolaikiniame mene“; atsižvelgiant
į anksčiau įgyvendintus grafikos meno srityje dirbančių menininkų kūrybinius
projektus, formuoti naują šiuolaikinės grafikos įvaizdį; įprastai žiūrovui nematomą
darbo procesą, kuriame naudojama tradicinė – giliaspaudė – grafikos technika,
projekto eigoje pristatyti kaip savo kūrybos objektą, o ne kaip menininko pasirinktą
priemonę ar būdą kurti.

Linas Blažiūnas
MĖNESIENA
KREGŽDŽĖS AKIMIS/
MOONSHINE, AS
SEEN BY THE SWALLOW
Popoierius, kalio
permanganatas,
citrinos rūgštis,
tušinukas
Šviesa – ryškėja.
Tamsa – blunka.
Abu nyksta.
Dingsta pirštuose.
Piešiu su laikinomis priemonėmis
– tušinuku ir kalio permanganatu. Šios priemonės yra laikinos, nes jomis sukurtas piešinys sparčiai keičia toną ir spalvą. Piešinys juodu tušinuku popieriuje,
nuolat apšviestame saulės šviesos, arba liečiamas rūgščios medžiagos, įgauna
gelsvo atspalvio. Kalio permanganato rudos spalvos potėpiai, dėl šių procesų
ima blukti. Juose pasilieka stipriausi mano pirštų prisilietimai, ryškiausi saulės
spinduliai, atsiradę kūrybos proceso metu. Tokio piešinio kitimo greitis priklauso
nuo jo laikymo sąlygų: dienos šviesos kiekio ant piešinio, oro drėgmės, bei
temperatūros laikomoje patalpoje.
Piešinių serijoje vaizdavau kregždes skrendančias mėnulio
šviesoje. Šviesą ant kregždžių piešiau citrinos rūgštimi. Ji
balina kalio permanganato spalvą, suteikdama jai žymiai
greitesnį blukimo efektą, nei natūrali saulės šviesa. Tamsą
ant kregždžių piešiau juodu gėliniu rašikliu, žinodamas,
kad jo tonas pamažu šviesės, o spalva ims geltonuoti.
Šie piešiniai yra momentiniai, kiekvieną rytą tampantys
nauju kregždės žvilgsniu.

Marija Griniuk
Uniformation I (2.31 min)
Uniformation II. Escape (3.39 min)
Animacija, koliažas
Uniforma – būdas žmogų pritaikyti ideologinei ir
ekonominei sistemai.
Kažkada vaikystėje be galo estetiškai atrodė gražūs
raudoni kaklaraiščiai. Bet man tokio niekada neteko turėti, mat priklausiau
pirmajai pirmokų kartai jau nepriklausomoje valstybėje.
Mano projektai Uniformation ir Uniformation 2. Escape atskleidžia moksleivių
uniformų dizaino istoriją Sovietų Sąjungoje, o vėliau - Ukrainoje. Nepriklausomoje Ukrainoje išliko rudos arba mėlynos spalvos uniforma. Mergaitėms
- baltos šventinės ir juodos kasdienės prijuostės bei balti šventiniai ir mėlyni
kasdieniai kaspinai į plaukus. Raudonų kaklaraiščių atsisakyta. Tai išlaikyta beveik iki 2000 metų. Šiandien Ukrainoje uniformos vilkimos tik mokyklos baigimo
šventės metu, nostalgiškai prisimenant praeitį.
Filme Uniformation garso takeliui naudoju seną rusų folkloro dainą Keptas
viščiukas. Kūrinys turi ilgesnę nei 100 metų istoriją: Pirmojo pasaulinio karo
metu jis
atskleidė
revoliucinę
dvasią, o
vėliau tapo
vaikų daina.
Ukrainoje
turbūt
sunku būtų
surasti
vaiką arba
suaugusįjį,
nežinantį
bent kūrinio
priedainio.

Marija Marcelionytė-Paliukė
FIVE UNREAD BOOKS
Alternatyvi fotografija
Myliu grafiką!
Alternatyvūs fotografijos
procesai, man asmeniškai, daug
labiau grafika nei fotografija.
Gryna monotipija. Nei vieno
identiško atspaudo. Tiražas 1/1.
Skysta emulsija įsigeria į
estampinį popierių, panašiai
kaip cinko plokštė pakišta po
presu palieka dažus jame. Tik
čia presu tampa šviesa. Cinko
plokštele – foto juostos negatyvas. Grynoji fotografija man per lygi, lyg per daug
techniškas procesas. Norisi į popierių, o ne ant jo.
Tokiame kontekste parodai teikiu savo darbą FIVE UNREAD BOOKS.
(Koncepcija anglų kalba, nes tai originalus škotų rašytojos Kirsty Logan tekstas,
kuris tapo neatsiejama kūrinio dalimi).
An unread book is all possible stories. It contains all possible characters, styles, genres,
turns of phrase, metaphors, speech patterns, and profound life-changing revelations.
An unread book exists only in the primordial soup of your imagination, and there it can
evolve into any story you like. An unread book – any unread book – could change your
life.
Go to your bookshelves and pick a book you have not read. Hold it in your hands. Look
at the cover and read the description on the back. Think about what the story might be
about, what themes and motifs might be in it, what it might say about the world you
inhabit, whether it can make you imagine an entirely different world.
I suggest that the literary universe you just created might be more
exciting and enlightening than the one contained within those covers. There is absolutely nothing wrong with that book. It might prove
to be a great book; the best book you have ever read. But your imagination contains every possible story, every possible understanding,
and any book can only be one tiny portion of that potential world.
Martyna Kašinskaitė
Nerašyta kalba/Hidden language
Autorinė technika

Parodos Grafika nuo piešinio iki šešėlio. 2013 kontekstas ir koncepcija
Marius Mindaugas Danys
Šešėlių atspindžiai/The Reflections of shadows
Popierius, pieštukas
Piešiau sau, kad pieštuko galimybės nuo 12 H iki 12 B
atsiskleistų.
Laikas, kaip smėlis tarp pirštų, nuo pat visatos sutvėrimo
viskas tampa šešėliais, o šie piešiniai tai jų atspindys,
tik atsiradę ir jie tampa šešėliais.

Žygeda Jurgutytė
Metalinis origamis arba Surūdyjusi svajonė/
Metal origami or Rusted dream
Objektai. Metalo lakštas, lankstymas, virinimas, rūdinimas
Vizualiai nesudėtingas metalo formas sukūriau ikvėpta
origamio lankstinukų. Norėjau suformuoti lakštinį metalą, taip lyg tai būtų popieriaus lapas. Metaforinės spalvotos ir surūdyjusios atpažįstamų objektų formos
tarsi bandymas nusakyti daugelio žmonių šiuolaikinę kasdienybę – emigravimą ir
imigravimą, kaip ir išgyvenamą viltį ar nusivylimą. Tai trumpas pasakojimas apie
vienoje plokštumoje slypinčias galimybes sukurti įvairius pavidalus.
Visai kaip galimybės žmogaus gyvenime...

Kasmetinė Estampo paroda susiformavo kaip
ilgalaikė apžvalginių parodų tradicija, kurios dėka
išaugo talentingų klasikinę grafiką puoselėjančių
menininkų karta. Tačiau jau kurį laiką šioje parodoje
atsirandančios įvairios šiuolaikinės medijos ir kitos
grafikos formos į „estampo“ apibrėžimą nebetelpa.
Deklaruojamos klasikinės idėjos ir besikeičiančio
naujo parodos turinio neatitikimas formuoja
nereikalingą sumaištį, o požiūris į grafiką tik kaip į
„spausdinimo meną“ neatitinka šiuolaikinės meno
sampratos, netenkina žiūrovų, kritikų ir pačių
menininkų. Ne paslaptis, kad daugelis grafikų dėl
įvairių priežasčių kūrinių nebespausdina, bet piešia,
filmuoja, konstruoja... Todėl Estampo parodose jie
tiesiog nedalyvauja.
Manome, kad išsaugoti apžvalginių parodų tradiciją
yra būtina, bet akivaizdu, jog šių parodų formatas
turėtų keistis. Tad mėginame.
Šių metų estampo parodos Grafika nuo piešinio iki
šešėlio. 2013 tikslas – suburti kuo platesnį kuriančių
menininkų, žiūrovų ratą, pristatyti grafikos raiškos
lauką neapsiribojant vien tik „estampo“ sąvoka.
Mąstant apie tai, kaip galėtų keistis Estampo parodos
formatas, kilo mintis pirmiausia pakviesti menininkus
dialogui – naujai apmąstyti pačią GRAFIKOS sąvoką,
apžvelgti grafikos meno kaitos procesus, provokuoti
diskusiją, kas YRA ir GALI BŪTI GRAFIKA šiandien
naudojamų meno raiškos formų bei galimybių
kontekste.
Parodą-konkursą Grafika nuo piešinio iki šešėlio. 2013
sumanėme kaip tam tikrą įvadą-tyrimą, apžvalgą,
kuria remiantis būtų galima formuluoti tolesnių
apžvalginių parodų koncepcijas. Manome, kad
patyrinėjus kontekstą ateityje būtų prasminga
apžvalgines parodas skirti išsamesnei grafikos meno
segmentų analizei.

Visoms grafinės raiškos formoms atviras šios parodos
formatas kuria precedentą naujiems eksperimentams,
leidžia pažvelgti į grafiką ne tik grafikų akimis, provokuoja gyvą skirtingų meninių suvokimų ir raiškų
dialogą. Tikimės, jog iš kitų meno sričių ateinantys
idėjiniai impulsai, plastiniai sprendimai gerąja prasme
inspiruos grafikos kaitos procesus.
Ekspozicija, kurios tikslas – pristatyti kuo įvairesnį
grafikos meno lauką, neišvengiamai bus polistilistinė.
Tačiau POLISTILISTIKA gali tapti šios parodos išskirtine
savybe su pliuso ženklu.
Parodai-konkursui kvietėme menininkus teikti ne
pavienius darbus, bet darbų kolekcijas, kurtas
2011-2012 metais. Norėjome, kad kiekvienas autorius
sukomponuotų savo mini ekspoziciją-galeriją bendrame parodos kontekste. Tai yra bandymas atrasti
kitokį nei įprasta santykį su autoriumi, jo kūriniu,
su žiūrovu. Menininkai žymiai atsakingiau renkasi
kūrinius, rimčiau apmąsto asmeninę poziciją. Kartu su
vizualia dalimi kūrėjai pristato ir savo idėjų koncepcijas, kurios yra neatsiejama parodos dalis.

Nerašyta kalba – tai kalba, kurią kiekvienas galime interpretuoti savaip, individualiai. Patys modifikuojame gaunamas žinias, elgiamės
su jomis kūrybiškai ir tokiu būdu iškreipiame. Todėl laikui bėgant kinta perteikiamos informacijos tikslumas, dėl to nebeįmanoma jos palyginti su pirminiais
šaltiniais.
Burtai, prietarai, tikėjimai ir pamokymai esti kaip žodinė kultūra, kurią mums
perduoda tėvai ir senoliai. Tai tradicija, perduodama iš kartos į kartą. Tačiau bėgant
laikui kažkuri informacijos dalis dingsta, užsimiršta, tampa nebevartotina arba tiesiog kinta. Laikas – turbūt pagrindinė tokių transformacijų priežastis. Tačiau reikėtų
pažvelgti ir plačiau, matyti kultūros pokyčius, pvz., intensyviai besivystančias
medijas, tampančias neatsiejamomis nuo mūsų gyvenimo, žmonių prisitaikymą
prie greitai besikeičiančios aplinkos ir pan.
Mano darbai sukurti mišria autorine technika. Daugelyje estampų raižinio pavidalu
perteikiamas piešinys derinamas su tekstu, kartais tekstas atspaudžiamas pavieniui,
atskirai nuo kitų vaizdinių, paverčiamas paviršiaus faktūra. Tokiu būdu ne tiek siekiu
tiesiogiai perteikti konkrečią informaciją, kiek individualiai interpretuoju tautosaką
ir vizulinėmis priemonėmis komunikuoju su
žiūrovu.
Krentanti šviesa ant įspaustų reljefų, lyg tušas
ant knygos lapų, estampų lakštams suteikia
papildomą dimensiją, erdviškumą. Kūrybiniame
procese stebėjau skirtingų šviesos šaltinių
žaismą šių estampų pavir-šiuose. Saulės spinduliai kūrė laikiną raštą, prabylantį netikėtai,
nepriklausomai nuo žiūrovo norų, ir galintį
akimirksniu nutilti dangui apsiniaukus. Tačiau
parodinėje erdvėje, kurios nepasiekia tiesioginiai saulės spinduliai, reljefinės spaudos efektui
atskleisti nusprendžiau pasitelkti dirbtinį
šviesos šaltinį.

Sulaukėme 44 paraiškų, parodai buvo atrinktos 24
kolekcijos. Darbų atranką vykdė komisija kurią sudarė:
1) Ewa Miazek-Mioduszewska – dailinikė, parodų
kuratorė (Lenkija),
2) Vaidilutė Brazauskaitė-Lupeikienė – meno kritikė,
parodų kuratorė,
3) Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė – menotyrininkė,
meno kritikė,
4) Žygimantas Augustinas – menininkas,
5) Vidas Poškus – dailėtyrininkas, parodų kuratorius.

Renata Valčik
JOS/They
Piešiniai. Mišri technika
Moteriškų siluetų vėrinys iš
kelionių ir prisiminimų.
Tai piešinių ciklas apie moteris, mergaites ir senutes. Jis
sudarytas iš dviejų segmentų:
kelioninių eskizų ir senų klišių
atspaudų. Abu šie mano
„radiniai“ ir moterų portretai,
ir katekezės vaizdai atkeliavę iš
turgaus: musulmonių moterų
paveikslai – iš Mauricijaus turgaus ir iš katalikiškosios spaudos klišių rastų lietuviškuose
sendaikčių turgeliuose.
Religinio konteksto šiuose savo
piešiniuose visai nesitikėjau, jis
atsirado tik „atgulus“ vaizdams
popieriuje: ištekėjusių religingų
moterų rūbas tarsi atsikartoja
krikščioniškame kontekste.

Daugiausia komisijos balsų surinkusios kolekcijos
buvo atrinktos parodai trijose Vilniaus grafikos centro
ekspozicijų salėse. Tikimės, kad ši paroda taps Lietuvos kultūrinio gyvenimo dalimi ir naujos apžvalginių
grafikos parodų tradicijos pradžia.
Parodos kuratorės
Irma Balakauskaitė ir Marija Marcelionytė-Paliukė

Sigita Emilė Stankevičiūtė
Nebijok savo šešėlio/Do not afraid of your
shadow
Vilna, tekstiliniai dažai

Vaiva Kovieraitė
Žmonės ištirtais tuščiais pavidalais/
People in explored, empty forms
Mišri technika

Tie, kurie sekioja mus kasdien – šešėliai – dažnai turi neigiamą prasmę: gąsdina
naktį, užstoja, užtamsina, iškreipia realybės vaizdą. Štai ir politikai pastaruoju metu
vis šaukia: „Reikia ištraukti iš Šešėlio“ (Ką? Pinigus turbūt...) Žodžiu, tas šešėlis tampa
kažkokiu Baubu.
Bet mūsų šešėlis – tik mūsų dalis. Linksma, neklusni, besikeičianti nuo apšvietimo
dalis. O jeigu šešėliai tokia jau tamsūs ir negražūs, ko gi jų neišskalbus? Ir tikrai
– nėra čia ko bijot...

Tadas Gindrėnas
Buratinas krūmuose/Pinocchio in the bush
Lino raižinys
Buratinas krūmuose tai vaizdas kuris yra
dviprasmiškas. Vaizdo dviprasmybė yra argumentacijos klaida, kuomet tas pats vaizdas argumente
naudojamas keliomis skirtingomis reikšmėmis taip,
tarsi visada reikštų tą patį.

Tai portretų ciklas, kuriame nyksta ir randasi skirtingi vaizdiniai. Nesistengiu
įamžinti konkrečių žmonių, asmeninių ar viešai pripažįstamų herojų, tiesiog
bandau vizualizuoti to momento būseną, pavidalą. Nesvarbu koks jis bebūtų
– gražus, šlykštus, apsiseilėjęs, pasenęs ar susiraukšlėjęs kaip suvytęs burokas.
Kaskart portretas kitoks – kitaip atliktas, kitaip išgyventas, kitaip perteiktas
ir nešantis kitokią emociją. Kartais progresuojantis, kartais regresuojantis. Iki
paskutinio momento nežinau kaip atrodys galutinis rezultatas.
Ši kolekcija, tai veidų, formų kratinys, konstruojamas iš sutiktų ar norimų sutikti,
pastebėtų ar niekada nematytų, kažkuo išsiskiriančių ar visiškai susiliejusių
su mase, patrauklių ar nemalonių akiai būtybių makalynės. Mane labai žavi
galimybė jungti, modifikuoti, interpretuoti bei keisti vaizdinių pavidalus.
Didžiąją kompozicijos dalį sudaro biomorfinės būtybės, transformuoti žmogaus
pavidalai, aliuzinės formos, išsilieję objektai. Vaizdiniai, apgyvendinti keturkampiame popieriaus lape, įgauna
naują gyvenimo istoriją, bet tuo
pačiu išlaiko ir bendrą tarpusavio
santykį. Siekdama maksimaliai
turtingų, raiškių vaizdų, stengiuosi
taikyti įvairias menines išraiškos
priemones – pulsuojančią, jautrią,
kartais eskizišką liniją, skirtingo
dydžių ir formų dėmes, faktūrinius
elementus, skirtingus ornamentus.
Žvelgdama savo rakursu, stengiuosi praplėsti realybės supratimą,
išreikšdama jos beribiškumą,
logiškus dalykus sieti su alogiškais,
ištrinti ribą tarp sąmonės bei
pasąmonės.

Živilė Minkutė
Emocinė upė/ The flow of emotions
Ofortas
Emocinė upė – tai kasdienio jausminio peizažo, susidedančio iš emocinių impulsų,
paieška. Viskas apibrėžiama žodžiais, kaip subjekto ekvivalentu, tame tarpe ir
emocijos. Visi žodžiai turi savo definiciją, o kiekvienas jausmas iššaukia ir asmeninę
asociaciją. Mano kūrinys – tai emocijų grupės asmeninė interpretacija per vaizdą,
garsą, tūrį ir asociacijų paiešką. Taip emocija tarsi paverčiama materialiu objektu,
kuris sąveikauja su jį supančiais objektais, kaip ir mes būdami vienoje ar kitoje
aplinkoje darome įtaką jai. Bendra šių objektų kompozicija sudaro emocinį peizažą
– mūsų kasdienę erdvę. Sudaryta kompozicijaišskiria tarpusavio sąsajų svarbą, nes
tie patys objektai, sujungti kitokia tvarka, niekada neatneš
tokio pačio rezultato, o viena intensyvi emocija gali pakeisti
viso peizažo koloritą. Kompozicija turi pastovią tvarką, kuri
turi sąryšį su likusiomis jos dalimis, bet ji gali būti transformuojama. Prie vaizdo taip pat priklauso garso takelis bei
apšvietimas, pabrėžiantis tūrinius skirtumus, ir knyga su
teorine idėjos dalimi.

