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My body is 
my country  

Stebėti žmones. To yra mokoma visose 
meno mokyklose, kai reikia statyti etiudus 
scenoje, kurti istorijas popieriuje, filmo 
juostose ar fotografijose. 

Nėra nieko įdomiau, kaip stebėti skirtin-
gus žmones. Apžiūrinėti jų veidus, eise-
ną, žiūrėti kaip jie kalbasi vieni su kitais, 
kaip gestikuliuoja, kaip atsisveikina ir kaip 
nužingsniuoja gatve. 

Ši citata, kadaise perskaityta teatro stu-
dijose, lydės viso šio numerio metu. Tarsi 
leitmotyvas. Na, o atsakymas savaime su-
prantamas — žinoma, jog mes, tautiečiai, 
esame panašūs. Žinoma, kad mes mažiau 
šypsomės, laikomės vieni nuo kitų atstu-
mo ir vaikštome santūriai. Žinoma, kad 
mes skiriamės nuo kitų šalių žmonių. 

KŪNAS MAG
Spalvotas kūnas

Sakysite, tai kam apie tai kalbėti? 

O kalbėtis yra apie ką. Žavūs mūsų kūnų 
skirtumai neretai sukelia neigiamas emo-
cijas. Žmonės engia tuos, kurie yra kito-
kie, kurių oda turi kitą atspalvį, kurie kalba 
jiems nesuprantama kalba, kurie meldžiasi 
kitam Dievui. 

Šiame numeryje kalbėjomės su užsienie-
čiais, kurie pasirinko gyventi Lietuvoje. Jų 
požiūris į mūsų šalį yra kiek kitoks, kartais 
racionalesnis, o kartais labai netikėtas ir 
optimistiškas. Kalbėjomės ir su tais, kurie 
iki kaulų smegenų save laiko lietuviais, 
tačiau kūne nešiojasi šiek tiek egzotiško 
kraujo. Kalbėjomės net ir su tais, kurie 
niekuo nesusiję su Lietuva, bet jų kūnai 
yra įdomūs stebėti. 

Jei mūsų kūnas yra mūsų šalis, jei jame ge-
netiškai užkoduota tam tikra spalva, sudėji-
mas, judesys, elgesys ir emocijos — tai kam 
pykstame ant tų, kurie turi kitą kodą? 

Stebėkime, priimkime ir prakalbinkime. 
Žmonės yra spalvoti. 

/Eugenio Barba/
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GYVENTI 
INTERNACIONALIAI 

JAUNOJE ŠALYJE
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Tekstas: Toma Mačiulskytė
Nuotraukos: Alvita Daukantaitė 

Lagin Quiros Hubert’ą sutikome Vilniuje. Jis čia 
gyvena jau beveik septtynerius metus. „Pirmas 
dalykas, kurį pasakiau mamai apie Vilnių — 
kaip čia žalia“, — sako Hubertas. Jo šeima šiuo 
metu gyvena Prancūzijoje, Paryžiuje. Deja, mūsų 
susitikimas įvyko dvi dienos prieš teroro išpuolius 
Paryžiuje. Po šių siaubingų įvykių Hubertas sakė, 
jog jo šeima bei draugai yra sveiki ir gyvi. Tačiau 
šis pokalbis ne apie politiką. Mes kalbėjomės 
apie šokį, hip-hopą ir gyvenimą Lietuvoje. 

We met Lagin Quiros Hubert in Vilnius. He 
lives here for almost 7 years. „First thing I told 
my Mom about Vilnius was — how green is 
here“, — said Hubert. His family right now is 
living in France, Paris. Unfortunately, we had 
this meeting two days before terror attacks in 
Paris. After these terrible events Hubert said 
that his family and friends are OK. However, 
this conversation is not about politics. We talked 
about dance, hip-hop and life in Lithuania. 
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ŽINGSNIS Į ŠOKĮ
STEP TO DANCE
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Gimiau Karibų jūros saloje —  Martinikoje. Ji 
priklauso Prancūzijai. Kai man sukako devyne-
ri metai, tėvai nusprendė persikelti į Paryžių. 
Būdamas vaiku norėjau valdyti lėktuvą, todėl 
baigęs mokyklą planavau stoti į pilotų mokyklą 
armijoje. Tačiau mano tėvams ši idėja nepatiko. 
Taip aš pasukau į mediciną. Įpusėjus studijoms 
sutikau keletą šokėjų. 

Pirmą kartą profesionalų šokį pamačiau 1984 
metais per prancūzų televiziją. Šokti labai ne-
mėgau, o ypač per šeimos šventes, kai mama 
liepdavo su ja pašokti. Tačiau tai, ką mačiau per 
televiziją, mane palietė. Sutikęs šokėjus Paryžiu-
je ir aš pradėjau treniruotis. Po dviejų savaičių 
treneris paprašė lipti į sceną kartu su visais. Jis 
mane paskatino ir tai buvo pradžia. Tapau pro-
fesionaliu šokėju, breikeriu, nes man patinka 
ryšys tarp mano kūno ir grindų. 

Netrukus pradėjau šokti ir kitokių stilių 
šokius: locking‘ą, popping‘ą, boogaloo. Pasinė-
riau į naujosios hip-hopo mokyklos idėjas ir ši 
banga mane mokė bei vedė į priekį. Pradėjau 
maišyti įvairių stilių šokį ir muziką. Išsilaisvi-
nau, daug treniravausi ir dirbau individualiai. 

Praėjus dvejiems metams koncertavome Didžio-
joje Britanijoje. Ten sutikau šokėjus iš Lietuvos. 
Jie mūsų paprašė Lietuvoje surengti keletą šokio 
seminarų. Atvykęs buvau tiesiog priblokštas. 
Lietuvos hip-hop‘o bendruomenės energija buvo 
lygiai tokia pati, kokią aš mačiau tąkart 1984 
metais per televiziją. Tai buvo tyras, unikalus 
šokis. To negalėjau pamiršti, pasakiau sau — tu 
turi ten grįžti. 

I was born in French island called Martinique, 
in Caribbean sea. When I turned 9 years old my 
parents decided to move to France, Paris. When 
I was a kid, I wanted to be a pilot. After a high 
school graduation I wanted to go to the pilot school 
in army but my parents didn‘t like this idea so I 
went to medicine school. Studying medicine, in 
the middle of the year, I met some dancers. 

I’ve seen dance for the first time in 1984 on French 
TV. Before that, I hated dance, especially at family 
celebrations when my Mom used to ask me to 
dance with her. However, that dance on TV was 
so different and it touched me a lot. I met some 
dancers in Paris and I started training. After 
two weeks, the coach asked me to go on stage 
with everybody. He pushed me and that was the 
beginning. I became a professional dancer and a 
b-boy. I love that relationship with ground and my 
body. 

Soon, I opened my eyes to other dance styles: 
locking, popping, boogaloo. I was engaged in 
a new hip-hop school a lot. This hip-hop wave 
taught me, guided me. I started to mix all styles 
of dance, all types of music. I became free. I was 
working a lot with myself. 

Two years later, during the tour in UK, I met some 
Lithuanian dancers. They asked us to come to 
Lithuania for some workshops. I arrived and get 
smashed by that energy. The energy of Lithuanian 
hip-hop community was the same like I saw 
in 1984 on TV. That energy was like pure raw 
material of dance. I couldn‘t forget it, I said to 
myself: you have to go back there. 
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ŠOKIS LIETUVOJE
DANCE IN LITHUANIA

Grįžęs susipažinau su lietuve ir nusprendžiau 
pasilikti Lietuvoje. Pradėjau vesti šokio pamokas 
vaikams. Taip pat dirbau su šokėjais: Laurynu 
Česniu, Airida Gudaite, Laurynu Ženčiumi, 
Šarūnu Kirdeikiu, Veronika Montvydiene. Mūsų 
visų pastangomis buvo įkurta šokio studija 
„LAB“ Žirmūnuose, Šiaurės miestelyje. Po 
poros metų ji virto šokių centru „Ro“. Jaučiau, 
jog Lietuva turi tapti garsi pasaulyje. Visi 
turi pamatyti tą unikalią energiją. Noriu, kad 
šokėjai atvytų čia ir dalintųsi savo žiniomis bei 
patirtimi. Nes hip-hop‘as yra ne pamokos — tai 
dalinimasis. 

Iš pradžių, atvykęs į Lietuvą, nenorėjau šokti ar 
dalyvauti battluose. Nes, jei atvirai, mano lygis 
buvo kur kas aukštesnis (juokiasi). Tačiau kartą 
šokėjas Arni sugrąžino mane į žaidimą. Vėliau 
sulaukiau kvietimų dalyvauti televizijos šou 
„Tu gali šokti“ arba „Šok su žvalgžde“. Tačiau 
jie prašė, jog dalyvaučiau kaip žvaigždė. Aš 
atsisakiau. Mano tikslas nėra tapti žvaigžde. Aš 
noriu susitelkti į šokį ir vaikus. Stebėti, kaip jie 
auga. Kai kurie rezultatai — stulbinantys. Trys 
iš jų tapo profesionaliais šokėjais. 

I met a girl in Lithuania. I decided to stay. I 
was training kids and had some classes. Then 
I was working with Laurynas Česnis, Airida 
Gudaitė, Laurynas Ženčius, Šarūnas Kirdeikis, 
Veronika Montvydienė. All of us made a lab 
project in Žirmūnai, Šiaurės miestelis. After 
two years, it became a centre of dance “Ro”. I 
had a feeling that Lithuania should be a spot 
of dance on the map. The world should see that 
amazing energy of Lithuania. I want dancers to 
come here and share their knowledge of dance 
because hip-hop is not about teaching, it is 
about sharing. 

At first, I didn’t want to dance or even battle 
in Lithuania. To be honest, my level was much 
higher (laughing). However, dancer Arni 
brought me to the game. Later, I was asked to 
participate in TV shows „You can dance“ or 
„Dance with the star“. They asked me to dance 
as a star. I said: „No“. It‘s not my purpose to 
become a star. I want to focus on kids and 
dance. It‘s so good to see them grow. The 
results are incredible. Three of them became 
professional dancers. 
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Yra daug skirtumų tarp žmonių, kilusių iš Šiau-
rės ir Pietų pusrutulių. Pavyzdžiui, visi europie-
čiai vaikšto lyg klasikiniai britų džentelmenai: 
krūtinė ir klubai surakinti, tos kūno dalys, ro-
dos, nejuda. Jeigu nuvažiuosite į Indiją, Afriką, 
Pietų Ameriką ar net Karibų salas, pamatysite, 
kaip ten vaikšto žmonės: visas kūnas nuolatos 
juda. Ir, jeigu palygintumėte dvi kartu einančias 
moteris (vieną iš Šiaurės, o kitą iš Pietų), pama-
tytumėte vizualiai, jog jos iš skirtingų šalių. 

Lygiai tas pats šokyje. Judesiai ateina iš kas-
dienio gyvenimo: eisenos, kalbėsenos, gestų. Iš 
viso to galima nuspėti, kaip žmogus šoks. Mat 
šokis yra saviraiška: turi klausytis muzikos ir 
leisti kūnui judėti taip, kaip jam norisi. 

Kai per šokių pamokas sušunku: „Nagi, paju-
dinkime savo subines!“, — merginos į mane pa-
sižiūri kreivai. Tada joms sakau: „Taip, pirmyn, 
čia tik šokis, nieko seksualaus, pajudinkite savo 
kūną.“ Pastebėjau, jog šiaurės žmonės turi tam 
tikrų psichologinių kompleksų. Jie nuolatos 
teisia save dėl paprasčiausių dalykų, rodos, net 
dėl to, jog vaikšto ne taip. Kartą vienos mer-
ginos, kuri atėjo iš baleto, paprašiau pajudinti 
kūną. Atrodė, jog ji nori, bet negali, nes visada 
buvo mokoma laikyti klubus ir krūtinę tiesioje 

There are big differences between North and 
South people. For example people in Europe, 
are walking like classical British gentelmen: 
chest and hips are locked. They don’t move. 
If you go to India, Africa, South America, or 
Caribbean, you will see how women are walk-
ing. The whole body is shifting all the time. If 
you put two woman go together, one from the 
North, the other from the South, you visually 
will see that they are from different countries. 

It is the same in dance. It comes from your dai-
ly life: the way you walk, talk, watch or listen. 
These gestures determine how you are going to 
dance. Because dance is expressing yourself. 
You have to listen to music and let your body 
move in its way. 

When in classes I say: “ok, let‘s move your ass-
es”, girls look to me embarrassed. I say: “yes, go 
ahead, it is just dance, there is nothing sexual, 
move your body”. I can see that people from 
North have some mental complex inside. They 
are like judging themselves in the way they 
walk. I asked one girl, who was from ballet, to 
move her body. It looked that she wanted but 
she couldn’t because she was trained to keep 
her chest and hips in line. After the class we had 

PASAULIO KŪNAI
BODIES OF THE WORLD
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linijoje. Po pamokos mes apie tai diskutavome. 
Liepiau jai savęs neteisti. Kitą dieną ji buvo 
pritrenkiama! 

Apie tai aš ir kalbu: hip-hop‘e mums nesvarbu, 
ar tu kinas, ar su trimis kojomis, ar aklas. Jei tau 
tai patinka — daryk ir nesustok! Reikia labai 
daug dirbti su savimi. Dirbti dirbti dirbti. Ir vie-
ną dieną tapsi stiprus. 

a discussion. I said: “don‘t judge yourself”. Next 
day she was blasting! 

That’s what I am talking about. In hip-hop, we 
don‘t give a damn if you are Chinese, with three 
legs, or blind. If you love it — you do it. You have 
to work with yourself a lot. Work work work. 
Overcome that fact if you are weaker than oth-
ers, you work and you become strong. 
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Žinau, jog tai gali skambėti banaliai, tačiau 
kai esu su mergina, man visiškai nerūpi likęs 
pasaulis. Kartą dalyvavau šokolado „Manija“ 
reklamoje ir po jos supratau, jog žmonės gatvėje 
mane atpažįsta. Tada buvau su ilgais dredais. 
Dar po kelių mėnesių supratau, kad į mane žiū-
ri todėl, kad aš esu juodaodis. 

Blogiausias Lietuvoje nutikęs dalykas — užpuo-
limai, kurių buvo net du. Pirmą kartą bomžai. 
O antrą kartą... Tamsoje užpuolė skinai. 

Žinau, jog čia yra vaikinų, vadinamų marozais. 
Kai pastebiu tokius į mane spoksant, aš tiesiog su 
jais pasisveikinu. Dažniausiai jie lieka šokiruoti, 
atsako „Labas“ ir pabėga. Kartais nieko neatsako, 
šiek tiek keista, bet aš to dar nelaikau agresija. 

I know it’s gonna sound super cheesy — but 
when I am with my girlfriend I don’t care 
about the rest of the world. However, I partic-
ipated in chocolate “Manija” TV commercial 
once, and after that I noticed that people are 
looking at me in the street. I was with long 
dreds back then. I felt first eyes on me. After 
few months, I realised that people are staring 
because I am black. 

The worst thing that happened to me in Lithu-
ania was when I was assaulted. Twice. The first 
time it was because of yankees. And the sec-
ond... Skinheads attacked me in the dark. 

I know that there are some guys, marozai. 
When I feel that people are staring at me I just 

VISŲ AKYS Į MANE
EYES ON ME
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say “Laba diena” to them. Usually they got 
shocked. They say “hello” and walk away. If 
they don’t say anything to me, that’s weird but 
it is not an agression for me. 

All in all, I feel super happy here in Lithua-
nia. That’s why it is so hard to leave. Some 
people say that there are a lot of intolerant, 
racist people in this country. I say, that 
France is more racist than Lithuania be-
cause French, people from islands like me, 
treat as a colonist. If you are black and walk 
in a wrong way and a wrong hour — police 
can arrest you for nothing. Because you are 
black. Lithuania never had any colonies. The 
first time you saw black people was about 
twenty years ago. It is normal that you look 
to these different people with some curiosity. 
Lithuania is just so young internationally.

This country has a huge potention in culture 
or in any domain. It is a growing country. 
And if you talk about nationalism — it is 
normal, this is everywhere. You have to be 
proud of your nation, history and traditions. 
Represent it, never forget it and fight for it. 
This is how I feel about Lithuania. 

Apskritai, Lietuvoje jaučiuosi labai laimingas. Dėl 
to sunku išvykti. Dauguma sako, kad čia daug 
netolerantiškų, siaurų pažiūrių, rasistiškai nusi-
teikusių žmonių. Tačiau Prancūzija yra kur kas 
labiau rasistinė šalis nei Lietuva. Prancūzams 
žmonės iš salų, tokie kaip aš, yra kolonistai. Jei 
esi „juodas“ ir pasitaikei blogu metu ir netinka-
moje vietoje, gali būti areštuotas dėl nieko. Tik 
todėl, jog esi juodaodis. Lietuva niekada neturėjo 
kolonijų. Pirmą kartą juodaodį žmogų pamatė 
maždaug prieš dvidešimt metų, todėl normalu, 
kad į tokius naujus veidus žmonės žiūri smalsiai. 
Tiesiog Lietuva yra internacionaliai jauna šalis. 

Ši šalis dar auganti ir turi dideles galimybes 
vystytis visose sferose. Ir jeigu jūs kalbate apie 
nacionalizmą — tai normalu, jis yra visur. Reikia 
didžiuotis savo šalimi, istorija ir tradicijomis. 
Atstovauti savo šaliai ir kovoti dėl jos. Būtent tai 
aš jaučiu Lietuvoje ir pastebiu jos žmonėse. 

Apskritai, Lietuvoje 
jaučiuosi labai laimingas. 
Dėl to sunku išvykti.



UŽ PAGARBĄ! 
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UŽ PAGARBĄ! 

Trumpas priminimas, kuris, veikiausiai, 
jums net nereikalingas. Viktoras Diawara 
gimė lietuvės ir malio šeimoje. Vėliau išvyko 
mokytis į Vokietiją, Vasario 16-osios gimnaziją. 
Grįžo į Lietuvą ir 1998 metais tapo sėkmingos 
grupės „Skamp“ nariu. Šiandien Viktoras 
tikriausiai yra pats mylimiausias ir labiausiai 
gerbiamas spalvotas kūnas Lietuvoje, nuolat 
kviečiamas pasisakyti rasių, netolerancijos, 
dikriminacijos ir panašiomis temomis. Niekuo 
nesiskiriame ir mes: kalbamės su Viktoru ne 
apie muziką, o apie odos spalvos problemas. 

Tekstas: Toma Mačiulskytė
Nuotraukos: Gedas Nakrošis
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— Jūs turėjote daug skirtingų pasirinkimų: 
likti gyventi Vokietijoje, Malyje, Prancūzijoje, 
Airijoje... Kodėl grįžote būtent į Lietuvą?

— Aš gimiau Vilniuje. Buvau vienerių, kai išvy-
kome su šeima į Afriką. Lietuva visą gyvenimą 
man buvo artima: kalbėjau lietuviškai, su šeima 
šventėme lietuviškas šventes, valgėme lietuvišką 
maistą. Man nuolat buvo pasakojama apie Lietuvą, 
užaugau su lietuviška dvasia. Vilnius yra mano 
miestas, aš čia gimiau, čia jaučiuosi saugus. Niekas 
man nieko negali paaiškinti — aš esu vilnietis. 

— Šiandien Vilnius tolerantiškas miestas, 
tačiau taip buvo ne visada. 

— Buvo visko, bet ne tik Vilniuje. Kartą Klai-
pėdoje, Smiltynėje, kai atostogavau su Erika 
Jennings ir jos seserimis, prie mūsų priėjo 
skinheadai. Jie norėjo išprovokuoti konfliktą ir 
agresyviai manęs klausė iš kur aš. Merginos at-
sakė, jog iš Airijos. Mums pasisekė, kad jie buvo 
Airijos futbolo fanai. Baigėsi tuo, kad jie mus 
pasikvietė į vakarėlį ir mes visą naktį su skinhe-
adais pratūsinom (juokiasi). O 1998 metais išėjo 
albumas „Summertime“ ir mes tapome žinomi. 
Tad skųstis negaliu, nebuvo muštynių ir didelių 
konfliktų. 

Mes dar jauna tauta, viskas natūralu. Apskritai, 
ta problema Lietuvoje dar prieš akis, nes dabar 
ir Europos Sąjunga, ir Šengenas. Kuo toliau, tuo 
daugiau bus skirtingų rasių žmonių ir tokia dis-
kusija bus dar aktualesnė. Štai Airijoje 1990 me-
tais nebuvo juodaodžių, o šiandien ten gyvena 
ištisi kvartalai. 
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Lietuvoje vis dar didelė tolerancijos stoka. Tai pri-
klauso ir nuo auklėjimo: jeigu užaugi šeimoje, kur 
tėvams yra normalu mėtyti juokelius apie negrus, 
žydus, tuomet ir tau suaugus tai atrodys normalu. 
Tokio provincialumo Lietuvoje dar daug. Tačiau 
dabar auganti nauja karta yra visai kitokia. 

— Mūsų kūnai turi tam tikrą genetinį kodą. 
Ar galite tai patvirtinti?

— Aš turiu afrikietiškų genų iš tėvo pusės. Man 
įgimtas ritmo jausmas, galiu groti su dauguma 
instrumentų. Vaikystėje Afrikoje grojome, šoko-
me breakdance‘ą, laipojome medžiais. Ten aps-
kritai yra natūralu matyti nuogą kūną, maitinti 
vaikus krūtimi atvirai. Europiečiai mokykloje Vo-
kietijoje apie tai manęs klausinėdavo: ar tikrai ten 
pas jus viskas atvira? Kultūriniai skirtumai lydi 
mane nuo pat vaikystės. Esu karštakošis, jei pyks-
tu, tai pykstu iš širdies, kaip tikras pietietis. 

— Kaip galvojate, ar odos spalva prisidėjo 
prie Jūsų populiarumo Lietuvoje?

— Tai padarė didelę įtaką mano socialinei veiklai. 
Aš esu kviečiamas į televizijos studijas, pokalbius, 
interviu pasisakyti apie toleranciją, diskriminaci-
ją. Taip pat dažnai vykdavau į mokyklas pasakoti 
apie Afriką. 

O „Skamp“ nelietuviškumas be abejonės buvo naujovė 
tuo metu, 1998-aisiais. Mūsų mąstymas bu vo kitoks. 
Mes matėme, kas yra užsienyje. Nieko naujo neišradi-
nėjome, tiesiog atnešėme tai, kas buvo Europoje. 
Taip pat „Skamp“ buvo socialiai angažuota grupė, 
nuolat kalbėjome apie tuo metu aktualius daly-
kus: NATO, Europos sąjungą, toleranciją ir t.t. Aš 
manau, kad išsiskyrėme kitokiu, atviru požiūriu 

ir tai buvo mūsų sėkmės formulė. 

— Kaip regite Europos situaciją šiandien?

— Šiandien vyksta didelė migracija, žmonės daug 
keliauja. Lietuviai gyvena Amerikoje, Pietų Ame-
rikoje, Airijoje, Ispanijoje, Skandinavijoje. Dabar 
viskas juda, keičiasi itin sparčiai. Prancūzijoje 
kas nors nutinka — mes iškart apie tai sužinome. 
Mane motina mokino: jei esi pas ką nors svečiuo-
se, tai turi ir elgtis, kaip svečiuose. Jei ten yra tam 
tikros taisyklės, kultūra ir papročiai, tu turi elgtis 
pagal jų taisykles. Toks mano požiūris dėl visos 
migracijos, pabėgėlių ir t.t. 

Todėl ir gyvenu Lietuvoje, nes čia jaučiuosi geriau-
siai. Vokietijoje ar Prancūzijoje aš visada būčiau 
užsienietis. Nesakau, kad kiekvienas turi gyventi 
savo šalyje. Aš ne tokių pažiūrų. Džiaugiuosi, kad 
žmonės gali laisvai keliauti. Aš už tai, kad žmonės 
laikytųsi tų šalių taisyklių. Šioje vietoje dar bus 
daug problemų. Žinau, koks afrikiečių požiūris į 
europiečius: jie įsibrovė, išplėšė turtą, auksą... Kur 
bepažiūrėsi, visur atrasi tam tikrą tiesą. Aš esu už 
pagarbą. Tikiuosi, jos bus daugiau.

Jeigu užaugi šeimoje, 
kur tėvams yra normalu 
mėtyti juokelius apie 
„negrus“ ir „žydus“, 
tuomet ir tau suaugus tai 
atrodys normalu
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MEKSIKIETIŠKO 
KŪNO KALBA
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I met these two young people from Mexico 
while they were counting their very last days 
in Lithuania, Kaunas. They are Anna Karen 
González Huesca and Israel Ismael Infante 
Salza. They both said that this year was full 
of new experiences. They are dancers of dance 
theatre "Aura". Also, they both will tell a story 
about Birute Letukaite, the chief of theatre. Be-
cause of this woman they came to the country 
which they haven't heard about before.

Su šiais dviem jaunais žmonėmis iš Meksikos 
susitikome, kai jie jau skaičiavo savo paskutines di-
enas Lietuvoje, Kaune. Tai Anna Karen González 
Huesca ir Israel Ismael Infante Salza. Abu vien-
balsiai tvirtino, jog šie metai buvo kupini naujų 
patirčių ir išgyvenimų. Tai šokio teatro „Aura“ 
šokėjai. Taip pat abu pasakojo apie Birutę Letu-
kaitę, teatro vadovę, kurios dėka jie atvyko į jiems 
tuo metu visiškai nežinomą šalį. 

Tekstas: Toma Mačiulskytė
Nuotraukos: Gedas Nakrošis
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Anna
Šokis į mano gyvenimą atėjo labai anksti. Kai 
buvau septynerių, pradėjau mokytis baleto mo-
kykloje. Tai buvo klasikinis baletas, kurį šokau 
iki 15 metų. Tada pasukau į kitokio stiliaus 
šokį. Bandžiau šokti šiek tiek hip-hopo, šiek 
tiek eksperimentinio, šiek tiek džiazo šokio. 
Tačiau faktas, jog šoku nuo vaikystės iki dabar. 

Kai baigiau vidurinę mokyklą, nusprendžiau, 
jog noriu tapti profesionalia šokėja, nes 
neįsivaizduoju savęs darančios ką kitą. Taigi 
studijavau šokį ketverius metus profesionalioje 
šokio mokykloje. Ši mokykla režisuoja vieną 
svarbiausių šokio trupių Meksikoje „Delfos“. 
Ten šokau paskutiniaisiais savo studijų metais. 
Kartą su šia trupe dalyvavau viename šokio 
festivalyje. Tuo metu Meksikoje Birutė iš 
„Auros“ ieškojo šokėjų savo trupei. Kai apie 
tai sužinojau, nusiunčiau savo CV. Maždaug 
po savaitės gavau atsakymą: „Ana, kada gali 
atvažiuoti į Lietuvą?“ Buvau šoke, nes nieko 
nežinojau apie šią šalį. Tad visų pirma puoliau 
ieškoti bet kokios informacijos apie Lietuvą.
 
Aš tikiu likimu ir suprantu, jog tai buvo ne 
mano sprendimas, Lietuva mane pati 
pasirinko.  Gyventi čia buvo didelis iššūkis: 
toli nuo savo šalies, šeimos, draugų. Nepakar-
tojama patirtis, kurios metu daug ko išmokau 
ir sutikau gerų žmonių. 

GYVENIMAS+ŠOKIS
DANCE+LIFE

Anna
Dance came very early into my life. I was 7 years 
old when I started to study ballet in the ballet 
school. That was a very classical ballet. I was 
dancing it till I was 15 years old. Then I turned 
into another kind of dance. I tried a little bit of 
hip-hop, a bit of experimental and a bit of jazz. 
But the fact is that since early childhood I have 
never stopped dancing. 

When I graduated from a high school I decided 
to become a professional dance artist because I 
don‘t see myself doing anything else. I was stud-
ying dance in a professional dance school for 4 
years. This school is directed by one of the main 
dance theatre in Mexico. Its name is Delfos. I 
was working with them through my last years 
of studies. Once, I participated in a dance festi-
val with this theatre. Birute, the chief of „Aura“ 
dance theatre was looking for dancers in Mexico. 
I found out about that opportunity and I sent 
my CV. After one week they applied my email 
and asked: „Ana, when can you come?“ I was 
in shock because I didn‘t know anything about 
Lithuania. So firstly, I started to research infor-
mation about that country. 
I believe in destiny — Lithuania took me, that 
wasn‘t my choice. That was a big challenge to 
live here: far away from my country, family, 
friends. That was an amazing experience. I 
learnt a lot, I tried new things, I met good people.
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Aš esu atsipalaidavęs žmogus ir dėl 
nieko nesijaudinu. Gerai, aš nežinau, kur 
yra Lietuva, aš kalbu tik ispaniškai — 
man tai ne problema!
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Ismael
Kai buvau 11 metų, pradėjau mokytis ir šokti 
Meksikos folkloro šokius. 16 metų pradėjau šokti 
vienoje folkloro trupių. O kai sukako 18 metų, 
nusprendžiau pradėti mokytis šiuolaikinio šo-
kio. Taip pat tuo pačiu metu pradėjau studijuoti 
rinkodarą, nes tėtis sakė: „Tu turi daryti kažką 
tikro“ (juokiasi). Tačiau, po vienerių metų 
rinkodaros studijų, aš jas mečiau ir likau tik su 
šokiu. 

Kartą viename festivalyje dalyvavau kaip 
scenos darbuotojas ir kaip šokėjas. Po spektaklio 
užkulisiuose nuiminėjau lempas ir pamačiau 
tuščią sceną. Pradėjau šokti. Birutė iš „Auros“ 
pamatė mano šokį ir buvo sužavėta. Kitą dieną 
ji pamatė mano oficialų pasirodymą scenoje ir 
paprašė manęs sudalyvauti peržiūroje į jos 
šokio trupę. Peržiūra vyko tiesiog vakarėlyje, 
šokių aikštelėje. Tuo metu nekalbėjau angliškai 
iš viso, aš tiesiog šokau, naudojau visus man 
žinomus šokio stilius: salsą, folklorą, hip-hopą, 
šiuolaikinį šokį. Šokau rimtai, kaip tikroje per-
žiūroje, ir Birutė man pasakė: „Aš noriu tavęs 
savo trupėje“. 

Aš esu atsipalaidavęs žmogus ir dėl nieko 
nesijaudinu. Gerai, aš nežinau, kur yra Lietuva, 
aš kalbu tik ispaniškai — man tai ne problema! 
Negalėjau praleisti šios galimybės. Tačiau, kai 
atskridau į Frankfurtą, praleidau apie 20 mi-
nučių check-in zonoje, bandydamas paaiškinti, 
kodėl iš Meksikos keliauju į Lietuvą. 

Ismael
When I was 11 years old, I started to dance and 
study Mexican folklore. At 16 I started to work 
with some folklore companies. When I was 
18 years old I decided to study contemporary 
dance. However, I was studying marketing 
at the same time because my father said “you 
have to do something real” (laughing). And 
still after one year I realized that marketing 
is not for me, so I quit and stayed only with 
dance. 

Once, I was participating as a dancer and work-
ing as a stage assistant in one festival. After 
one premiere, I was working backstage, taking 
off the lights. Then I saw an empty stage, so 
I started to dance there. Birute from dance 
theatre „Aura“ saw my dance and she was im-
pressed. Next day, after my performance, she 
asked me to do an audition for her dance thea-
tre right here in the party. I didn‘t speak Eng-
lish at all then, so I just danced all styles at one 
time: salsa, folklore, hip-hop, contemporary. 
I was dancing seriously like in audition and 
Birute said “yes, I want you in my theatre”. 

I am a very relaxed person. I don‘t worry about 
anything. Ok, I don‘t know where Lithuania 
is, I speak only Spanish but I couldn‘t see any 
problems, so I took that opportunity! But when 
I flew to Frankfurt, I spent 20 min in check-in 
area  because I was trying to explain why I am 
going from Mexico to Lithuania.“
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Anna
Kai tu nežinai šalies kalbos, tu gali komunikuoti 
savo kūnu. Sakydamas „labas“ pamojuoji ranka 
ir visi supranta. Tai tarptautinis gestas. Taigi tu 
jungi simbolius, kasdienius judesius ir vystai tai į 
kažką poetiško, artistiško. Tai yra šokis. 

Iš pradžių man patiko baletas, tie gražūs ir 
estetiški judesiai... Tačiau greitai aš pajutau ten 
tuštumą. Save atradau šiuolaikiniame šokyje. 
Būtent ten besigilinda  ma į šokį gali pradėti jausti 
ryšį su savimi, erdve, judesiais, kitų kūnais. Tada 

Anna
When you don‘t know the language of the 
country, you can communicate by your body, 
movements. You say „hi“, you wave your hand 
and everybody understands. It‘s international. 
So you connect symbols, routine movements 
and develop it into something poetic and artis-
tic. This is dance. 

At first ballet was fine for me. Beautiful and 
esthetic movements. However, soon I felt emp-
tiness. When I started contemporary dance I 

KŪNAS+ŠOKIS
BODY+DANCE
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gali laisvai komunikuoti be žodžių. Apskritai, 
gyvenime pasirinkau šokį, nes tik šokdama 
jaučiuosi laisva. Tik per šokį, per savo kūną, per 
pojūčius, aš galiu išreikšti savo vidinius jausmus, 
rodyti, kaip keičiasi mano asmenybė. 

Ismael
Kūnas — tai aš, aš esu mano kūnas. Žmonės 
mane atpažįsta dėl mano kūno, dėl jo judesių. Kū-
nas yra tyras. Turiu omeny kūno kalbą. Jei tavo 
žodžiai meluoja, tavo kūno kalba negali meluoti. 
Yra specifinės vietos kūne, kurios yra sujungtos 
su pasąmone. 

Taip pat kūnas gali gyventi amžinai. Pavyzdžiui, 
šokio revoliucionierė Pina Bauš (Bausch). Ji jau 
mirusi, tačiau jos kūnas vis dar gyvas šokyje, jos 
kurtuose spektakliuose. 

found more myself there. When you go deeper 
into something, you start to feel the connec-
tion with yourself, space, movements, other 
bodies. Then you can communicate without 
words. I chose dance because I feel free here. 
I can express my inner feelings through my 
body, my body sensations, how it is changing 
my personality.“

Ismael
If we talk about body — body is me, I am my 
body. People recognizes me from my body and 
its movements. Body is so clear, I mean body 
language. If your words are lying, your body 
language can‘t lie. Your body can‘t lie. There 
are very specific areas in your body which are 
connected to your logic.

Also, body can live forever. In art. For example 
Pina Bausch. She died already but her body is 
still alive in all her art pieces and performances.“

Iš pradžių man patiko baletas, tie gražūs 
ir estetiški judesiai... Tačiau greitai aš 
pajutau ten tuštumą. Save atradau 
šiuolaikiniame šokyje.
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Anna
Mes, meksikiečiai, ar visi Lotynų Amerikos 
žmonės apskritai, turime šiltą kraują ir tempe-
ramentą. Mes jau gimėme su šiomis savybėmis. 
Savaime suprantama, jog vizualiai matosi, kad 
mes ne lietuviai. Ir ne vien tik dėl odos ar akių 
spalvos, bet ir dėl kūno judesių, kuriems turi 
įtakos mūsų kutūra ar asmeninės patirtys. 
Visas šis „bagažas“ jau yra mano kūne. 

Ismael 
Iš tikrųjų mes, meksikiečiai, turime daug 
įtakos iš Afrikos ir Ispanijos. Tad net šokyje mes 
naudojame šių kultūrų pagrindinius judesius. 
Aš asmeniškai naudoju viską: salsa, latino, 
folklorą. Ši informacija jau yra mano kūne ir aš 
negaliu jos ištraukti. O jeigu lyginti lietuvius ir 
meksikiečius, tai mes labai skirtingi. Kai mes 
sakome „labas“, mes liečiame vienas kitą, mes 
apsikabiname. Kai atvykau į Lietuvą, pamačiau, 
jog žmonės laiko atstumą vienas nuo kito. 

Anna
We, Mexicans, or all Latin people in general 
have warm blood, warm temperament. We have 
been born with these features. Also, it is visual 
that I am not Lithuanian. Not only because of 
my skin, the color of my eyes but of my body 
movements as well. It is all about culture and 
my personal experience. I have all that back-
ground in my body. I grew up in this context 
and it changed my body somehow.“

Ismael
Actually, we Mexicans, have a lot of influence 
from African people, from Spain. So in dance 
we mix all basic movements from these cul-
tures. I, personally, use everything: salsa, Latin, 
folklore. This information is in my body and I 
can‘t take it out. If we compere Lithuanians and 
Mexicans, we are so different in movement. If 
we say „hi“, we touch each other, we hug. When 
I came to Lithuania, I saw that people here has a 
big distance to each other.“

KŪNAS IŠ MEKSIKOS+LIETUVA
MEXICAN BODY+LITHUANIA
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Anna
Turėjau keletą nemalonių situacijų gyvendama 
Kaune. Pavyzdžiui, kai važiuodavau autobusu, 
jausdavau, kaip žmonės žiūri į mane. Ir net jeigu 
aš nieko nesakydavau, jie atpažindavo mane iš 
odos ar akių spalvos. Jaučiasi, jog ne visi žmonės 
yra atviri, jie jau nuteisia mane net nesistengda-
mi susipažinti. Arba, kai parduotuvėje bandy-
davau ko nors paklausti anglų kalba — kaput! 
Didžiulė siena atsiveria priešais. Žmonės labai 
bijo kalbėti angliškai. 

Anna
I had some uncomfortable situation while I 
was living in Kaunas. For example, when I 
got on the bus I felt how people were looking 
at me. And even if I didn‘t say anything, they 
still recognized me from my skin, the color 
of my eyes. I could feel that people were not 
open-minded, they judged me before they 
knew me. Or when I went to the shop and tried 
to ask something in English — kaput, big wall 
dropped between us. People were super afraid 
to talk in English. This is my experience.

KŪNAS IŠ MEKSIKOS+KAUNAS
MEXICAN BODY+KAUNAS
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Tačiau ne visi lietuviai yra tokie. Pavyzdžiui, 
buto šeimininkė, kuriame aš gyvenau. Spėju, jog 
jai maždaug 70 metų. Ji buvo ypatingai draugiš-
ka man, net ir nė kiek nekalbėdama angliškai. Ji 
visada šypsodavosi ir dėl jos aš jausdavausi, jog 
nesu vieniša Lietuvoje. 

Ismael
Aš pamačiau, jog tie lietuviai, kurie yra daugiau 
keliavę ir matę pasaulio šalių ar miestų, yra 
kur kas atviresni. Tačiau ne visi žmonės yra 
malonūs. Kartą nutiko linksmas atsitikimas, kai 
vienas vaikinas man grubiai sakė: „Dink iš Lie-
tuvos valgyti savo kebabų!“ Aš jam atsakiau: „Aš 
valgau takos, aš meksikietis.“ Jis pagalvojo, jog aš 
indas. Tačiau tokių piktai nusiteikusių žmonių 
yra visur, kiekvienoje šalyje. Tai natūralu. Tačiau 
aš buvau maloniai nustebęs, kai dvi senyvo 
amžiaus moteriškės su gražiomis skrybėlaitėmis 
bandė lietuviškai man papasakoti, kur yra tam 
tikra gatvė. Keisčiausia, jog aš viską supratau. 

Anna
Aš asmeniškai įsimylėjau Lietuvos žiemą. Visi 
metų laikai čia nuostabūs. Lietuva labai graži 
šalis. 

Ismael
Aš daug išmokau čia. Juk atvykau nemokėdamas 
anglų kalbos. Dabar galiu kalbėti ne tik angliškai, 
bet ir lietuviškai truputį. Sutikau daug nuostabių 
žmonių. Apskritai, Lietuvoje yra daug galimybių, 
nes tai vis dar auganti šalis. Ypač meno srityje. 
Tikiuosi, jog vieną dieną dar čia sugrįšiu. 

But not all people are like this. For example, 
flat owner where I was living. She is around 70 
years old. I guess. She was so super friendly to 
us. She didn’t speak English but we commu-
nicated with her by gestures. We were always 
smiling and because of her I felt that here, in 
Lithuania, I am not alone.

Ismael
I realized that people here, who have travelled 
somewhere abroad, seen more cities, more 
countries, they are more open-minded. But 
sadly there aren‘t a lot of people, who are kind. 
Once, there was a funny incident when one 
guy said to me: „Get out from Lithuania to eat 
your kebabs!“ I said: „I eat tacos, I am Mexican, 
you know.“ He thought that I am Indian. There 
are these angry people in every city, country. 
That‘s natural. But I was so surprised when 
two old ladies with beautiful hats were trying 
to explain me where is some street. They were 
speaking in Lithuanian, but still I understood.“

Anna
I fell in love with Lithuanian winter. All sea-
sons are amazing here. Autumn. Lithuania is a 
very beautiful country.

Ismael
I learnt a lot here. I didn‘t speak English at 
all before this residence. Now, I can speak not 
only English, but lietuviškai truputį moku. I 
met a lot of nice people. In general, Lithuania 
has a lot of possibilities, it is still a growing 
country. Especially in art field. I hope that 
one day I will come back here.



NERINGA 
REKAŠIŪTĖ

fotoistorija
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Tekstas: Toma Mačiulskytė
Nuotraukos: Neringa Rekašiūtė

Interviu dieną klausiau tiesioginės radijo laidos, kurios metu į 
studiją paskambinęs žmogus sakė: „Yra čia Lietuvoje viena tokia 
fotografė, kuri nori visus į islamą atversti.“ O varge, pagalvojau, 
ir vėl ji „ant bangos“ prieš visus. Pagalvojau taip dar ir dėl to, jog 
mūsų susitikimas vyko praėjus vos kelioms dienoms po teroro 
išpuolių Paryžiuje... 

Tai Neringa Rekašiūtė, jauna fotografė, kuri ne kartą įrodė, jog 
vaizdais galima kalbėti garsiai, plačiai ir apie visuomenei tuo metu 
„skaudamus“ dalykus. Neringos ir jos bendražygių projektai pasižymi 
tvirta nuomone, paprastais sprendimais ir didžiule empatija žmonėms. 
Beje, susitikome itin simbolinę, Tarptautinę tolerancijos dieną 
pasikalbėti apie žmones, kurie ne visada yra toleruojami Lietuvoje. 
Neringa Rekašiūtė pristatė parodą „Islamas Lietuvoje“.

ISLAMAS LIETUVOJE
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— Neringa, kaip galvoji, kodėl kyla neapy-
kanta, netolerancija kitos religijos žmonėms? 

— Lietuvoje ilgą laiką nebuvo jokių problemų dėl 
musulmonų. Musulmonai buvo tik totoriai, kurie 
yra gerbiama, asimiliuota ir integruota tauta lietu-
vių sąmonėje. Kunigaikštis Vytautas Didysis juos 
pakvietė, vėliau jie kovojo už LDK. Tačiau 2001 
metais, kai Amerikoje įvyko Pasaulio Prekybos 
Centro sprogimas, o po to mes įstojome į Europos 
sąjungą — Lietuvoje musulmonai iš nematomos 
mažumos tapo neigiamomis spalvomis piešia-
miais žmonėmis. Ypač žiniasklaidoje. Totoriai Vil-
niuje seniai pareiškė norą atsiimti buvusios me-
četės vietą prie Lukiškių ir pastatyti naują. Tačiau 

tai jiems iki šiol nėra leidžiama. Čia kaip su gėjais, 
žmonės galvoja, jeigu tu juos toleruosi — išnyks 
vertybės, sugrius pasaulis. O jeigu musulmonams 
ką nors leisime, jų atvyks dar daugiau ir jie viską 
čia sunaikins. Tokiais dalykais lengva manipu-
liuoti žiniasklaidoje. 

Prieš Paryžiaus teroro aktus niekas nekreipė 
dėmesio, kas vyksta Sirijoje. Tegul žudosi, tegul 
skerdžiasi tie arabai, mums neįdomu. O dabar 
visi atkreipė dėmesį, jog žmonės būtent ir bėga 
nuo ISIS į geresnį gyvenimą. Vienareikšmiško 
atsakymo nėra, Europai iškilo didelė grėsmė ir 
reikia suprasti, jog priešas yra ISIS. O jie jokiu 
būdu nėra visi musulmonai.  
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— Kaip į tavo gyvenimą atėjo musulmonai?

— Visų pirma islamu susidomėjau, kai pradė-
jau studijuoti Tarptautinių santykių ir politikos 
mokslų institute. Tada išvykau gyventi ir mokytis 
į Londoną. Ten mano gyvenime atsirado daug 
draugų musulmonų. Bendraudama su jais, maty-
dama, kokios yra jų vertybės, supratau, kad nega-
lima nieko vienareikšmiškai vertinti. 

Dariau dokumentinį filmą apie moteris ir hidža-
bą. Mūsų neoliberalusis Vakarų požiūris yra 
apie tai, jog reikia būti laisviems, nusirengti, 
išlaisvinti musulmonų moteris iš rūbų, iš pries-
paudos. Tačiau ten egzistuoja islamiško femi-
nizmo reiškinys: Maroke ir Egipte yra moterų 
organizacijos, kurios veikia islamiškojo tikėjimo 
rėmuose. Jos nenori būti nurengtos, jos aktyviai 
renkasi dėvėti hidžabą tam, kad išreikštų savo 
religingumą, jos nori, kad jas vertintų ne pagal 
išvaizdą, o pagal tai, ką jos šneka. Pasikalbėjusi 
su tomis moterimis supratau, jog kuo didesnį 
„laisvės“ spaudimą jos jaučia iš Vakarų, tuo 
labiau solidarizuojasi ir nešioja hidžabą kaip 
politinį aktą. Tai labai persipynę dalykai, nėra 
vienos tiesos... Mano paroda ir yra apie tai, apie 
žmones, kurie yra šalia mūsų, o jų istorijos yra 
labai įvairios. 

— Kokios yra tų žmonių istorijos? 

— Vieni kuria verslus, suteikia darbo vietas lie-
tuviams. Kiti atvyksta studijuoti ir lieka. Vienas 
musulmonas yra komunistinių pažiūrų ir gyvena 
Kaune. Ar galima būti dar daugiau nemėgiamu 

lietuvių (juokiasi)? Vienas egiptietis atvyko čia 
su šeima prieš 8 metus, jo tėtis turi verslą. Kitas 
libanietis įsimylėjo lietuvę ir liko, jų vyriausiai 
dukrai dabar 16 metų. 

Dažniausiai manoma, jog lietuviai atsiverčia į 
islamą tik dėl meilės. Tai netiesa. Yra istorijų, kai 
žmonės atranda šią religiją patys ir atsiverčia dėl 
savęs. Viena Lietuvos rusė Margarita mokykloje 
susidraugavo su egiptiete Ela. Jos tapo geriausio-
mis draugėmis. Margarita pradėjo domėtis islamu 
ir šiuo metu yra perėjimo būsenoje. Gali būti, kad 
ji taps musulmone. Manau, kad šios dvi merginos 
jaučiasi saugesnės, nes Lietuvoje yra diskriminuo-
jami ir rusai, ir musulmonai. 
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— Kokiose srityse musulmonai yra diskrimi-
nuojami Lietuvoje? 

— Man pasakojo, jog diksriminacija egzistuoja net 
mokyklose: mokytojai pabrėžia, jog jų tikėjimas 
yra prastesnis, šiems vaikams rašo blogesnius 
pažymius, neleidžia atsakinėti. Viena musulmonė 
ieškojo darbo, ji nemokėjo lietuvių kalbos, tad jai 
buvo pasiūlytas vieno euro per valandą atlygis. 
Būna, kad policija, valstybės saugumas atvyks-
ta į žmonių, išpažįstančių islamą, namus, juos 
apklausia, tikrina pasus. Jei jie būtų krikščionys 
tokių dalykų nebūtų. Tačiau yra ir šiltų žodžių 
apie Lietuvą. Ne visi lietuviai yra blogi, jie tampa 
draugais, priima į savo ratą. 

— Ką tau, kaip asmenybei, atnešė šios paro-
dos kūrimas, bendravimas su žmonėmis?

— Jaučiuosi atradusi reiškinį, kuris anksčiau, 
bent jau man nebuvo pažintas. Mes vieninteliai 
Baltijos šalyse turime mūrinę mečetę Kaune. 
Anksčiau įvairių tikėjimų grupės puikiai sugy-
veno kartu. Totoriai gražiai bendravo su lietu-
viais, susilaikydavo nuo kokių švenčių šventimo, 
jei ta diena svarbi lietuviams. Buvo vienoks perio-
das, staiga tapo kitoks. 
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— Kaip galvoji, ar tokie menininiai projektai 
gali prisidėti prie problemų sprendimo?

— Aš kuriu meną, kuris yra aktualus. Tai temos, 
kurios mane asmeniškai veža. Taip, manau, kad 
toks menas gali padėti keisti žmonių požiūrį. 
Na, aš bent jau norėčiau tuo tikėti (šypsosi). 
Būtų gerai, kad šis projektas keliautų po Lietuvą, 
kur žmonės galėtų ateiti į savo Kultūros namus 
pažiūrėti į tų žmonių nuotraukas, paskaityti jų 
istorijas. Tačiau negaliu būti tokia naivi ir tikėti, 
kad menas gali keisti pasaulį. Čia turi būti politi-
nė strategija, švietimas ir t.t. Menas — tik maža 
dalelė visame mechanizme. 

— Ar būtum savo parodoje ar jos pristatyme 
dariusi ką kitaip, jei Prancūzijos teroro iš-
puoliai būtų įvykę daug anksčiau? 

— Būčiau pakvietusi kalbėti dar daugiau musulmo-
nų. Būčiau paprašiusi siro, kad jis papasakotų, kaip 
jis bėgo nuo baisių dalykų, kaip jie visi kenčia. Tai 
sunku. Mane labai sukrėtė tie įvykiai… Aš žinau, 
kokie tie žmonės, kuriuos fotografavau. Manau, kad 
jie nenusipelno būti vadinami teroristais, nes jie 
tokie nėra. Jie yra tokie patys žmonės kaip mes ir jie 
vadovaujasi tokiomis pačiomis vertybėmis.



53



54

KAROLINA 
PRAN

viršelio istorija



Greetings from Canada!

Tai Karolina Pran, jauna fotografė, kuri 
tiek save, tiek savo fotografės akį atrado 
Šiaurės šalyje už Atlanto. „Jau tris su puse 
metų gyvenu Kanadoje, jaučiu, jog čia 
mano namai“, — prisipažįsta Karolina. 
Išties, Kanada savo glėbyje glaudžia ne 
tik vieną kitą lietuvį, bet ir daugelį kitų 
pasaulio tautų žmonių. Apie tai ir yra ši 
Karolinos Pran fotosesija iš Kanados. 

Photographer: Karolina Pran
Makeup: Arushi Singh

SPALVOTAS KŪNAS

WWW.KAROLINAPRAN.COM
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Canadian
NAME - ISHAN  
AGE - 29
OCCUPATION – FASHION STYLIST
BORN AND RAISED IN CANADA
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Canadian
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Russian
NAME -AYYYNA
AGE - 24 
OCCUPATION – MARKETING MANAGER
LIVES IN CANADA – 6 YEARS
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NAME - AMAL 
AGE - 24 
OCCUPATION – STUDENT
LIVES IN CANADA – 5 YEARS

Iraqi



65

Iraqi
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Syrian
NAME - LUBNA 
OCCUPATION – WORKER AT ARAB 
COMMUNITY CENTRE
LIVES IN CANADA – 20 YEARS
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Iranian
NAME - SAM 
AGE - 26
OCCUPATION – CREATIVE DIRECTOR
LIVES IN CANADA – 16 YEARS
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LAURA 
ŠVEDAITĖ

Rašytojos istorija
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APIE         IR ▲ن ن

Susipažinkite su Laura. Ji žmogus, kuris šį 
mėnesį su džiaugsmu dovanoja savo rytietiška 
šviesa spindintį tekstą. Ji šiuo metu reziduoja 
Portugalijoje, rašo knygą, geria kavą už 50 centų 
ir studijuoja kolonialistinę literatūrą. „Užsiimu 
daug dalykų — nuo sunkių bei nuobodžių tekstų 
vertimo iki laisvo šokio“, — mirkteli Laura ir 
nužingsniuoja Teherano gatve. 
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Širin (Širin – iš persų kalbos išvertus – saldi, švelni, maloni.) vairuoja 
seną Peikaną, stalčiuje laiko du magistro diplomus, rūko vieną ci-
garetę po kitos ir mėgsta ryškiai pasidažyti. Susipažinome Teherano 
„pogrindyje“, bekrutindamos savo apvalumus nelegalioje pilvo šokio 
pamokoje. Širin pirmi žodžiai, skirti man, buvo:

— Gal tu geriau šok savo baletą.

Kažkodėl neįsižeidžiau. Po pamokos nuėjome arbatos ir maždaug po 
šešto puodelio, kai besišlapindamos kiekviena savo tualeto būdelėje 
negalėjome nustoti kalbėtis, supratome, kad esame draugės. 

Širin gyvena viena, be jokių kačių. Dviems vyrams yra suknežinusi 
nosis (mat jie negražiai ją vadino) ir už tai susimokėjusi šimto tūks-
tančių tomanų baudą. Širin nesvajoja nei apie Ameriką, nei apie 
Europą, tačiau pakeliauti norėtų. „Pravėdinti galvą“, — kaip sako 
ji pati. Tikriausiai, ji taip sako dėl to, kad dažnai dėvi čadrą. Juodos 
spalvos.

— Kodėl čadrą? – kartą paklausiau jos.
— Dėl daugelio priežasčių...
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— Pavyzdžiui?
— Pati pabandyk ir sužinosi.

Vieną dieną, kai ėjome judria gatve, Širin paklausė manęs:

— Ką matai?

Atsakiau:

— Matau daug akių, antakių, lūpų, matau juodą spalvą, matau skrais-
čių jūrą. Matau, kai įsėdusios į taksi jos durelėmis priveria savo dra-
bužio kraštus ir važiuodamos šluoja miesto gatves. Arba matau, kai 
pritrūkusios rankų jos dantimis įsikanda abu drabužio kampus ir eina 
toliau. Ir dar kartais pastebiu, kad po čadra jos dėvi ypač ryškius ar ap-
tempiančius drabužius. 

Tuomet, atsisukusi į ją, pamačiau gilų nusivylimą. 

— Tu matai tą patį, ką ir visi turistai...
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Po velnių, aš juk ir esu turistė.

— O tai ką matai tu?

— Aš matau žmones.

Toliau ėjome tylėdamos.

Po keturių mėnesių, praleistų daugiausia Irano gatvėse, aš  vis dar 
nemačiau žmonių.

Čadra – iš persų kalbos išvertus – palapinė, mantija, šalikas, šydas, 
paklodė, staltiesė. Čadra Irane nėra privaloma. O ant moters ji, mano 
akimis, atrodo maždaug taip:

Iš

minareto 

Yra tik vienas

dievas ir jis kviečia

pasaulį melstis, o aš esu

motina dešimčiai vaikų ir labai

noriu miego
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Kai paprašiau Širin papasakoti daugiau apie čadrą, ji manęs paprašė, 
kad paklausčiau jos ko nors paprastesnio. 

Maždaug nuo devyniolikto amžiaus vidurio moteris tampa tikru 
kiekvienos naujos vyriausybės ar politinio judėjimo taikiniu.

Jos kūnas — randuotas.

Randus palieka islamas, nacionalizmas, modernizmas, kiti -izmai, 
tradicija, laisvės idėja ir taip toliau, ir panašiai. Reguliariai besikei-
čiantys režimai siekia primesti savo tvarką, visų pirma, „sutvarkyda-
mi“ moterį. Pavyzdžiui, Reza Šachas Pahlavi 1936 m. ima ir paskelbia 
visuotinį „atidengimo“ aktą: moteriai uždraudžiama rodytis gatvėje 
su tradiciniais galvos dangalais ar skraistėmis. O nepaisančios drau-
dimo — kenčia smurtą, patyčias ir persekiojimus. Toks brutalus val-
džios elgesys viešai traktuojamas kaip sąlyga, kad įvyktų modernumo 
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reforma — moteris neva turinti pagaliau išeiti į gatvę, užuot kalėjusi 
namuose. Nenuostabu, jog dauguma su neapykanta atsisako savo nau-
josios „teisės“. Ir tuoj pat po Islamo respublikos įkūrimo Šacho politika 
susilaukia ypač nuožmaus atsako: šįkart skraistė tampa neatskiriama 
nuo moters, būtent ji dabar yra skaistumo, pamaldumo bei politinio 
atsidavimo simbolis — nepamainomas Islamo utopijos atributas. Nes 
Korane rašoma, jog ir pats Alachas dengiasi šimtu skraisčių. O Kaba, 
Dievo namai Saudo Arabijoje, taip pat dengiami juodu rūbu, vadinamu 
Kišva. Tad tikras musulmonas — ir vyras, ir moteris — dengia savo 
kūną.

Kadangi šiandien moters dengimas(is) yra tapęs viso pasaulio žinias-
klaidos, politikų, teologų, moralės policijos, žmogaus teisių žinovų ir 
visų jos šeimos narių reikalu, darosi aišku viena — skraistės klausi-
mas neaiškus. Moters klausimas neaiškus.
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Kartą su Širin prisigėrėme granatų vyno ir begulėdamos ant gražiau-
sio kilimo pasaulyje priėjome išvadą, kad persų-arabų rašmenys itin 
primena moteriškas kūno dalis. Pavyzdžiui, raidė ن primena krūtį, o 
raidė ه primena moterišką bambą arba raidė panaši į moterišką akį, o 
 .moterišką užpakalį – ح

Tada, žinoma, pradėjome kvatoti įsivaizduodamos, kaip koks nors aja-
tola (Ajatolà [arab. ajat — stebuklas + allah — dievas], musulmonų šiitų 
veikėjas, turintis teisę laisvai aiškinti islamo doktriną ir šariato normas.), 
rimtai suraukęs antakius, rašydamas savo švaria ranka, pavyzdžiui, 
rimtas taisykles apie čadros vilkėjimą, prikringeliuoja daug moteriškų 
ir apvalių dalykėlių.

Vilkint čadrą turi nesimatyti:

plaukai (ئ) , ausys (و) , kaklas ( ا ) , alkūnės (د) , krūtys ( ن ن ) , 

pilvas ( ج ) , klubai (ع), užpakalis (ح), kulkšnys (ذ).

Vilkint čadrą gali matytis:

akys (ص ص ), žandai (چ), lūpos (ف), smakras (ب), pėdos (ط).

Taigi, ėmiau ir pabandžiau. Apsirengiau juodą čadrą. Kai išvydau save 
veidrodyje, paprasčiausiai sutrikau. Juoda dar niekada nebuvo tokia 
juoda. Tuomet mane nutvilkė kelios karščio bangos ir suprakaitavau, 
it menopauzės kankinama moteris. O išėjusi į gatvę kliuvau už visų 
įmanomų išsikišimų: praeivių alkūnių, mašinų veidrodėlių, durų 
rankenų ir rankenėlių. 

Tačiau, galų gale, aš pamačiau žmones.
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DIDYSIS  
VYTAUTAS 
IŠ VILNIAUS 
DŽIUNGLIŲ
Tekstas: Toma Mačiulskytė
Nuotraukos: Gedas Nakrošis

„<...> ir aš žinau jo klausimą, ir žinau 
visus savo atsakymus, kuriuos turėčiau 
pateikti tokia eilės tvarka: 
taip, mano vardas Vytautas; taip, aš čia 
gimiau ir augau; taip, aš tikrai čia gimiau ir 
augau; ne, aš nejuokauju; mano tėvas yra iš 
Afrikos; ne, aš jo nepažįstu“, — tai Vytauto 
Šnejerovo trumpas gyvenimo istorijos 
šablonas, kurį jis naudoja, kai nepažįstami 
žmonės nori išsiaiškinti, kodėl jis atrodo kiek 
egzotiškiau nei didžioji dauguma lietuvių. 
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„Mano tėvas iš Madagaskaro. Daugiau apie jį 
nieko nebežinau. Afrikoje niekada nesu buvęs. 
Bet ir potraukio nejaučiu ten važiuoti. Mama 
lietuvė. Vilnius yra mano namai. Baigiau isto-
rijos bakalaurą, bet pagal specialybę niekada 
nedirbau. Nes vos tik baigęs mokyklą pradėjau 
dirbti už baro. O pradžia buvo įdomi —  mat ga-
vau darbą tik dėl savo išvaizdos. Kai sukako 18 
metų, nusprendžiau, jog reikia pradėti pačiam 
uždirbti pinigus. Atsispausdinau CV ir nešiojau 
po Vilniaus barus. Ėjau Gedimino prospektu ir 
užėjau į restoraną „Neringa“. Žinojau, kad iš ten 
tikrai nepaskambins, bet vis tiek užsukau, pa-
likau CV ir išėjau. Po kelių minučių skambina: 

„Labas, tu ką tik palikai CV Neringoje tikėdama-
sis, kad tave ten įdarbins?“ Sakau: „Palikau...“ 
Atsako: „Tai tu durnas!“ (juokiasi) Pasirodo, 
tuo metu ten pietavo naujo baro vadovas ir jį pa-
traukė mano išvaizda. Taip aš ir pradėjau savo 
barmeno karjerą, kuri tęsiasi jau 10 metų. Tiesa, 
dabar esu miksologas — žmogus, kuris kuria 
kokteilius. Dažnai dalyvauju barmenų varžybose 
ir ne kartą esu laimėjęs pirmąsias vietas. Kar-
jeros pradžioje man buvo svarbūs pinigai. Šian-
dien išmokau negalvoti apie juos apskritai. Man 
svarbu apsimokėti visas sąskaitas, o pliuso net 
nereikia. Neturiu aš poreikio prabangiems daik-
tams... Va, turiu motociklą ir man to užtenka.“

LIFE IN VILNIUS
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„Prie dėmesio esu pripratęs ir nebeįsivaizduoju, 
kaip gali būti kitaip. Bet apie tai man primena 
nauji žmonės, su kuriais susipažįstu ir einu per 
miestą. Vėliau jie man sako: „Šiek tiek nejau-
ku su tavimi, visi į mus žiūri.“ Aš žvilgsnių jau 
nebepastebiu. Dabar esu su dredais, nes man 
taip patogiau. Tačiau prieš tai reikėjo plaukus 
užsiauginti, tai atrodžiau kaip vaikščiojantis 
mikrofonas, nes plaukai auga afro. Kartą mieste 
ėjau su draugeliu, visi kreivokai žiūrėjo, tai jis 
man sako: „Seni, imk mano kepurę, nes kaž-
kaip per daug dėmesio...“ Arba kad ir dabar, 

žmonės mato, jog esu tamsesnis, su dredais, tai 
prieina tiesiog gatvėje ir paklausia, ar neturiu 
žolės!? Tokie stereotipai erzina. Bet jie yra ne 
tik Lietuvoje. Pamenu, gal kai buvau 18 metų, 
su drauge tranzavome po Europą. Vokietijos 
policija pasienyje mus sustabdė ir iškratė visus 
daiktus: sukamą tabaką, žalią arbatą — viską 
ištikrino, nes manė, jog turime žolės. Arba, kai 
važiuojame su draugais keliais automobiliais į 
festivalius, visi pravažiuoja, o tas automobilis, 
kuriame sėdžiu aš, yra stabdomas, kratomas ir 
tikrinamas su šunimis, kurie ieško narkotikų.“

TOO MUCH ATTENTION

LIFE IS BODY
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LIFE IS BODY

„Visą gyvenimą užsiimu vienokia ar kitokia fizi-
ne veikla. Nuo 14 metų šokau breiką. Dabar nuo 
jo ilsiuosi, tačiau pradėjau naują sritį — krosfito 
sportą. Anksčiau užsiimdavau sportine veikla be 
papildomų svorių. O krosfitas man yra kažkas 
nauja, nes tai funkcinės treniruotės su svoriais, 
kurios visapusiškai lavina kūną. Pavyzdžiui, rei-
kia išbėgti 500 metrų, o tada iškelti svorį kelis 
kartus. Individualiai sportuoju krosfito studijoje, 
kuri atidaryta visą parą. Dažnai po darbo, 4 ryto, 
einu sportuoti, kad geriau miegočiau. Į savo kūną 
žiūriu atsakingai, net ir piercingo ar tatuiruočių 
klausimais. Apgalvoju ir gerai apsvarstau, nes 
tokie dalykai palieka žymes. Turiu ant menties 
balto rašalo tatuiruotę. Galvojau, kad man, kaip 
tamsesniam, ji bus gerai matoma. Bet pasirodo, 
jog mano odos pigmentas ją permuša. Keisčiausia, 
jog žiemą, kai įdegis nublunka, ji matosi geriau. 
Bet jau „niežti odą“ kitai tatuiruotei. Dar nežinau, 
kokia ji bus, bet pusę metų neapleidžia ši mintis.“ 
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COLOUR PROBLEMS

„Mokyklos laikais buvau pankelis, tai su chebryte 
rinkdavomės ant Barbakano kalno atsigerti alaus. 
O kur pankeliai, ten ir skinai. Tai su jais būdavo 
problemų. Arba kartą iš vieno renginio, kurį sau-
gojo baikerių klubas, gražiai buvau paprašytas 
išeiti. Iš pradžių gražiai, o po to ir su grasinimu. 
Tą akimirką buvo labai pikta. Viskas galėjo grei-
tai peraugti į fizinį konfliktą. Bet nesinorėjo su 
tokiasi dideliais vyrais... Pasitaiko tokių dalykų. 
Bet aš manau, jog bet kas ir bet kur gali sugadinti 
nuotaiką. Tada visai nesvarbu, kokia tavo odos 
spalva. Apskritai nemanau, kad tokios detalės, 
kaip kilmė, tautybė, rasė, lytis ar kažkas tokio, tu-
rėtų daryti įtaką tarpusavio bendravimui. Aš pa-
žįstu Vilniuje dar vieną mulatę merginą, bet mes 
niekada vienas kitam nesame uždavę klausimo: 
tai iš kur tie egzotiški genai, iš mamos ar tėvo? 
Bet kai dirbu bare, visko pasitaiko. Ateina žmo-
gus, užsisako gėrimą, sėdi ir žiūri į mane. Ir aš jau 
žinau jo klausimą, ir žinau visus savo atsakymus, 
kuriuos turėčiau pateikti tokia eilės tvarka...“
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LIETUVA 
MAITINAMA MITAIS 
APIE KITAS ŠALIS

Tekstas: Kotryna Reimerytė
Nuotraukos: Ieva Janauskaitė

Galbūt girdėjai ją dainuojančią vienoje iš Vilniaus 
kavinių. Galbūt matei ją Scanoramos ekrane filme 
„Tiltai“. O galbūt (tikriausiai turbūt) jau ne kartą 
prasilenkei kurioje nors senamiesčio gatvelėje ir net 
pagalvojai: „O, kokia graži lietuvaitė!“

Kalbu apie Clotilde Solange Rigaud, kuri jau 
septintus metus gyvena Lietuvoje, todėl drąsiau ją 
vadinu lietuvaite nei prancūzaite. Merginai nepatiko 
Paryžius, draugės nupasakotas Vilniaus ruduo sužavėjo 
labiau. Clotilde atvažiavo čia, kai krito lapai, o žibintai 
šildė skersgatvius ir... nebegrįžo. Tad nuo dabar ją 
vadinsiu Klotilda, o skaitytoją kviečiu pokalbiui su 
jauna kūrėja. Tiesa, pokalbis ne apie muziką ir ne apie 
kiną. Pokalbis – apie spalvoto kūno baimę Lietuvoje. 
Klotildai ši tema labai jautri ir svarbi. 
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Klotilda: Viskas prasidėjo nuo vieno 
koncerto Lietuvos rusų dramos teatre. 
Pasiklausyti Afrikos muzikos susirinko 
pilna salė. Koncertavo juodaodžiai ir 
man kilo mintis, kad turbūt dauguma 
šių žmonių, jei kalba pakryptų prieš 
juodaodžius, jų negintų... Tačiau tie 
patys žmonės eina į juodaodžių kon-
certus ir pabaigoje stovėdami ploja... 

Toks paradoksas! Kodėl jūs grojate 
džiazą ir dainuojate gospelą, jeigu 
manote, kad juodaodžiai beždžionės? 
Štai, pavyzdžiui, mano senelis visą 
gyvenimą labai mėgo džiazą. O sena-
tvėje kažkodėl tapo rasistu. Mes nesu-
prantame kodėl, bet, kas keisčiausia, 
jis ir toliau klausėsi džiazo. O juodao-
džių nekentė. ”
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Kaip tu matai situaciją dėl rasizmo 
Lietuvoje?

Klotilda: Situacija juda į priekį, bet išlieka 
primityvi. Kartais atrodo, kad grįžtame į 
viduramžius. Vyksta nepriimtini dalykai. 
Pavyzdžiui, pikti komentarai facebook‘e, kreivi 
žvilgsniai ar spoksojimas į gatvėje praeinantį 
juodaodį... Tvyro nesuprantama baimė, kuri man 
atrodo nežmogiška. Ta baimė kilusi iš mitų, iš 
legendų. Jaučiu, kad pykčio yra per daug.   

Kokia situacija dėl rasizmo Prancūzijoje 
lyginant su Lietuva?

Klotilda: Prancūzijoje irgi yra rasizmo. Ypač po 
teroristų išpuolių padidėjo priešiškai nusiteikusių 
žmonių skaičius. Žinau, kad keturiasdešimt 
procentų žmonių Prancūzijoje yra linkę į rasizmą, 
ypač prieš musulmonus. Tačiau tas rasizmas 
kažkoks žmoniškesnis. Prancūzai sako: „Grįžkit 
į savo šalį“. O Lietuvoje: „Tegu miršta! Mums 
nesvarbu! Jie prievartaus mūsų moteris!“ 

Nesąmonė taip galvoti! Nesuprantu, iš kur į 
Lietuvą ateina ta didelė baimė, kas ją maitina? 
Prancūzijoje situacija ne tokia ekstremali.  

Labiausiai mane skaudina, kai žymūs Lietuvos 
menininkai, inteligentai, atrodo, išsilavinę 
žmonės, viešojoje erdvėje skleidžia tas pačias 
primityvias mintis, jog pabėgėliai yra baisu, jog 
geriau jie čia nevažiuotų ir panašiai. Atrodo, kad 
ir jie tiki legendomis, propaganda. Liūdniausia, 
kad daug žmonių jų klauso ir tiki.

Kokį vaidmenį, tavo nuomone, medijos 
atlieka Lietuvoje dėl pabėgėlių ir rasizmo 
apskritai?

Klotilda: Manau, kad medijos maitina žmonių 
nepagrįsta baime. Jos atrenka tik blogiausius 
faktus. Taip, įvyksta baisių dalykų, bet tai tik 
viena istorija palyginti su visa sirų tauta, kuri 
nori pabėgti, nes vyksta karas. Iš mažų detalių 
kuriamos didelės įžvalgos. 

”Aš supykau ir nuoširdžiai pasakiau, kad 
tai yra normalu. Juodaodžiai taip pat yra 
prancūzai kaip ir mes.
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Kur tau Lietuvoje dar teko susidurti su rasių 
diskriminacija be interneto erdvės?

Klotilda: Kartą dainavau ir skaičiau poeziją 
inteligentiškoms, turtingoms moterims. Po 
koncerto buvau pakviesta prisėsti prie jų stalo. 
Mes kalbėjomės ir viena iš tų moterų sako: 
„O, man labai patinka Paryžius... Toks gražus 
miestas, bet ten per daug juodaodžių. Tikrai per 
daug.“ Aš supykau ir nuoširdžiai pasakiau, kad tai 
yra normalu. Juodaodžiai taip pat yra prancūzai 
kaip ir mes. Koks skirtumas! Juk juodaodžiai – 
Prancūzijos dalis. Jie yra Prancūzija, jie yra mūsų 
istorija. Net mano draugai, kurie, atrodo, yra 
tolerantiški, pasako panašių nesąmonių. Ir man 
keista, kad žmogus žmogų vis dar skirsto pagal 
odos spalvą. 

Apskritai, Lietuva yra maitinama mitais ir 
legendomis apie kitas šalis. Pavyzdžiui, aš, 
kaip prancūzė, daug kartų susidūriau su 
stereotipais, kad prancūzai mėgsta vyną, valgo 
sūrį, klauso Joe Dassin ir ryte perka kruasanus. 
Be abejo, tai gražu, bet tuo pačiu juokinga. 
O kai supranti, kad lietuviai rimtai tuo tiki, 
pasidaro dar liūdniau. Lietuvoje dažnai einama 
į kraštutinumus, nežinant tikros informacijos. 
Vietoje to, kad žmonės skaitytų, gilintųsi, jie 
tiesiog reiškia savo nuomonę ir absoliučiai ja tiki. 

Klotilda, kai atvažiavai į Lietuvą ir mokeisi 
kolegijoje vaidybos, minėjai, kad tau buvo 
nelengva integruotis. Kodėl?

Klotilda: Aš, būdama prancūzaitė, pati 
nusprendžiau atvažiuoti į Lietuvą gyventi. 
Visiems tai buvo keista. Lietuviai nuvertina savo 
šalį. Taip pat buvo žmonių, kurie klausdavo, ką aš 
čia darau, ir liepdavo grįžti į „savo Prancūziją“. 
Tai buvo nemalonu ir keista. Juk Lietuva moderni 
šalis, priklauso Europos Sąjungai. 

Klotilda, žinau, kad šiuo metu prisidedi 
prie projekto su romų vaikais. Papasakok 
daugiau. 

Klotilda: Naujosios Vilnios kultūros centras 
kasmet daro projektą su vaikais iš problemiškų 
šeimų. Šiemet projekto vadovė sugalvojo projektą 
su lietuvių ir romų vaikais, kurie gyvena tabore, 
Kirtimuose. Jiems taip pat labai reikia tokios 
pagalbos. Tikslas – visiems kartu pastatyti 
spektaklį. Projekto esmė – sukurti bendrystę tarp 
lietuvių ir romų vaikų. Norime, kad bent vaikai 
suprastų, jog romai nėra kitokie, kad su jais galima 
bendrauti, kad jie nėra nevalos ir narkomanai. 

Gražiausia matyti, kaip vaikai keičiasi. Prieš pusę 
metų, vos pradėjus, tarp vaikų buvo didelė siena. 
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Taip pat buvo žmonių, kurie 
klausdavo, ką aš čia darau, ir 
liepdavo grįžti į „savo Prancūziją“”
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Vieni kitus jie laikė kitokiais. Ne tik lietuviai 
romukus, bet ir atvirkščiai. Mes nedavėme 
galimybės vieniems nuo kitų „pabėgti“. Specialiai 
kūrėme žaidimus poroms. Buvo gražių akimirkų, 
kai vaikas nuoširdžiai pamiršdavo, kad prieš jį 
stovintis – „kitoks“. Jis tiesiog vaikas ir tiek. 

Režisierius ir teatro žmogus E. Barba yra 
pasakęs: „Your body is your country“. Ką 
manai?

Klotilda: Taip, egzistuoja kiekvienos šalies kūno 
kalba. Pavyzdžiui, aš visada atpažinsiu lietuvį, nes 
jis turės tam tikras veido išraiškas, būdingas tik 
lietuviams. Toji kūno kalba priklauso nuo šalies 
atmosferos. Pavyzdžiui, lietuviai labiau primena 
Rūpintojėlį, palinkusį ir ranka pasirėmusį galvą. 
Aišku, čia stereotipas. Paskaitose skirtumai būdavo 
gana ryškūs. Aš tiesiog kitaip stoviu. Arba kitaip 
atsisėdu ant kėdės. Net tokie paprasti dalykai 
skiriasi ir parodo, iš kokios kultūrinės aplinkos esi.

Pastebėjau, kad egzistuoja ir universali kūno 
kalba. Mes visi jaučiame tas pačias emocijas. 
Įsimylėjęs prancūzas ir įsimylėjęs lietuvis turės 
tokias pačias veido išraiškas. Jie abu šypsosis. 
Tai, ką darys vėliau gal ir skirsis, bet, iš principo, 
veido išraiška bus panaši. 



MUMS RŪPI 
MAŽI DALYKAI
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Šis žmogus tiesiogine žodžio prasme pats 
atėjo į žurnalą. Vieną rytą aš prabudau su 
mintimi — reikia atrasti azijietiškos kilmės 
žmogų. Po kelių valandų sėdėjau viešbučio 
„Forest downtown hotel“ vestibiulyje ir kal-
bėjausi su drauge. Tada jis žengė pro duris, 
nusišypsojo ir pasakė: „Hi“. Aš pagalvojau: 
„Dabar arba niekada!“ Taigi Jums prieš akis 
pokalbis, kurio metu du žmonės kalbasi pir-
mą kartą gyvenime. 

This is a person, who literally came to 
the magazine by himself.  One day I woke 
up with an idea — we need to find some 
Asian person. Suddenly, after few hours I 
was hanging out with my friend in "Forest 
downtown hotel". Then he came through 
doors, smiled and said to me "hi". I realized: 
now or never! So here you can read a conver-
sation between two people, who have seen 
each other for the first time. 

Tekstas: Toma Mačiulskytė 
Nuotraukos: Kazius Minimaliai
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— Kokia Jūsų istorija?
— Mano vardas Sozo Hiramatsu. Aš esu iš 
Jokohamos. Tai didmiestis netoli Tokijo, Japonijoje. 
Nesu tikras, bet man atrodo, jog ten gyvena apie 3 
milijonus žmonių. 

— Visoje Lietuvoje gyvena kiek mažiau nei 3 
milijonai žmonių... 
— Taip, Jokohamoje labai sausakimša. Kai man 
sukako ketveri metai, mes su tėvais persikėlėme 
į Vokietiją, Düsseldorfą. Ten gyvena daug Japonų. 
O kai buvau devynerių — persikėlėme į Ispaniją. 
Praėjus dar dvejiems metams grįžome į Japoniją. 

— Ar atsimenate ką nors iš vaikystės 
Europoje?
— Taip, prisimenu. Išmokau vokiečių kalbą. Aš net-
gi dabar gyvenu Berlyne. Tai labai atviras miestas, 
kuriame gali atsitikti bet kas. Dievinu šį jausmą. 

— What is your story? 
— My name is Sozo Hiramatsu. I am from Yo-
kohama. It‘s a big city close to Tokyo, Japan. I 
am not sure, but I think  about 3 million people 
live there.

— There live less than 3 million people 
throughout Lithuania…
— Yes, Yokohama is very crowdy. When I was 4 
years old I moved with my family to Germany, 
Düsseldorf. A lot of Japanese people live there. 
When I turned 9 years old, we moved to Spain. 
After two more years, we moved back to Japan. 

— Can you remember that time in Europe?
— Yes, I remember. I’ve learned German lan-
guage. Even right now I live in Germany, Ber-
lin. It is a very open minded city. Everything 
can happen there. I love this feeling. 

Japonai mėgsta smulkmenas ir 
jiems rūpi detalės. Europiečiams 
tokie dalykai nesvarbūs, nes jų 
požiūris platus.”
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— Kuo užsiimate gyvenime?
— Esu baigęs architektūros bakalauro studijas, po 
to koledže mokiausi apie madą. Tačiau šiandien 
nedirbu nei su architektūra, nei su mada. Aš gra-
fikos dizaineris. Kuriu dizainą produktams, pa-
kuotėms, rūbams, keramikai. Man sekasi daryti 
raštus, ornamentus daiktams. Japonijoje esu už-
sitarnavęs gerą vardą ir dirbu su didelėmis šalies 
kompanijomis. Pavasarį pristatysiu naują pro-
jektą su stiklu, tačiau tai bus skirta tik Japonijos 
rinkai. Atvykau gyventi į Berlyną, nes noriu pra-
dėti darbą su Europos kompanijomis, bet kol kas 
sekasi sunkiai. Dažniausiai esu prašomas atlikti 
redakcinius darbus, nors aš nedirbu su leidyba. 

— Pakalbėkime apie kitokius dalykus. Kaip 
galvojate, kokie yra pagrindiniai Jūsų rasės 
bruožai?
— Mano nuomone, japonai mėgsta smulkmenas 
ir jiems rūpi detalės. Europiečiams tokie dalykai 
nesvarbūs, nes jų požiūris platus. Japonai nuola-
tos daro tuos pačius mažus dalykus ir tai sukuria 
grožį. Tokia yra pagrindinė Japonijos idėja. 

— Gyvenate Europoje, ar kada jautėte 
atskirtį dėl savo rasės?
— Tai sudėtinga. Aš galvoju, jog balti žmonės... 
Ne! Negalima sakyti „balti žmonės“, nes tai jau 
yra tam tikra prasme rasizmas. Mano nuomone, 
europiečiai nesupranta arba nenaudoja veido 
išraiškų. Pavyzdžiui, japonai visada šypsosi. 
Bendraudami tarpusavyje mes šypsomės, 
mes sakome „labas“ su šypsena. Tai yra 
mandagumas. Mūsų požiūris į kitą žmogų tei-
giamas, šviesus. O europiečiams tai sudėtinga. 
Pavyzdžiui, Vokietijoje žmonės iš viso nesišypso. 
Jie dažnai net nepasako „labas“, nors tu esi jų 
kolega — tiesiog praeina pro šalį. Japonams 

— What do you do for a living?
— I graduated in bachelor’s degree of architec-
ture and then college degree in fashion. But I 
don‘t work neither with architecture, nor with 
fashion. I am a graphic designer. I do graphic de-
sign for products, packages, cloth, pottery. I am 
good at making patterns. I have a good name as 
a graphic designer in Japan. I work with big com-
panies of Japan. I will have a new design project 
with glass and pottery next spring. But it will be 
only in Japan. I already moved to Germany be-
cause I wanted to work with some European com-
panies. However, it is difficult for me. Usually, 
they ask me to do some editorial design. I don‘t 
work for publishing. 

— Let’s talk about some other things. What 
do you think, what are the main features of 
Asian race?
— In my opinion, Japanese people like very small 
things and they care about details. European peo-
ple don‘t care about small things because they 
have a wide view. Japanese people keep doing 
same thing and they make beautiful things. This 
is the main idea of Japanese.

— You live in Europe but have you ever felt 
some kind of separation because of your race? 
— It is difficult. But I think white people... No! It is 
bad to say „white people“ because it is some kind 
of racism. In my opinion European people don‘t 
understand or don‘t use facial expressions. For ex-
ample, Japanese people always smile. We talk with 
each other with a smile, we say „hello“ to each other 
with a smile. It is polite. We have a peaceful mind 
and positive attitude to other people. But it is very 
difficult for European people. For example German 
people usually do not smile. They sometimes don‘t 
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tai neįtikėtina. Čia ne rasizmas, tai kultūrų 
skirtumai. Tačiau tokios situacijos man sukuria 
atskirtį nuo vokiečių visuomenės. 

— Ar sutiktumėte su sakiniu: „Mano kūnas 
yra mano šalis“?
— Visiškai sutinku. Mano elgesys dažniausiai 
skiriasi nuo europiečių. Pavyzdžiui, japonai 
kalba tyliai. Mes manome, jog garsiai kalbėti 
viešoje vietoje yra nemandagu. Tačiau Vokietijoje 
dauguma žmonių man sako: tu kalbi per tyliai, 
kalbėk garsiau! Taigi, šiuo metu keičiuosi ir 
adaptuojuosi. 

— Pakalbėkime apie kūną. Ar turite kokių 
specifinių užsiėmimų kūnui?
— Kasdien maudausi vonioje. Prisipilu pilną 
vonią. Vokiečiai ja nesinaudoja, jie prausiasi 
duše. Mūsų kultūros skirtingos. Japonijoje 
pavasarį karšta, todėl prausimasis vonioje atgai-
vina. Nežinau apie Lietuvą, ar jūs turite vonios 
kultūrą?

— Anksčiau dažniau naudodavomės vonia, 
dabar mes daugiau prausiamės duše. 
— Labai gera praleisti daug laiko vonioje. Mat šian-
dien mes nuolatos naudojamės telefonais, kompiu-
teriais. O kai eini į vonią — privalai atjungti visus 
prietaisus. Tai gera vieta atsipalaiduoti. 

say „hi“ even if you are a colleague. They just pass 
by. It is unbelievable for Japanese people. It is not a 
racism, it is culture differences. But sometimes it 
makes me feel separated from German community. 

— Do you agree with this statement: “My 
body is my country”?
— Totally agree. My behavior is usually different 
from European people. For example in Japan we 
have to talk quietly. To speak loud is very rude. 
However, in Germany, many people say to me: 
you are so quiet, speak louder! So I have to change 
and I am in the process right now. 

— Let’s talk about body. Do you have some 
specific activities for your body? 
— I take a bath everyday. Full bath. German 
people don‘t use bath, they basically use shower. 
We have very different cultures. We have very hot 
spring in Japan, so bath makes us feel comforta-
ble. I don‘t know about Lithuania, do you have a 
bath culture?

— We were more of a bath country in the 
past. Now we use shower more.
— It is very good to take a long time in the bath, 
because nowadays we use computers, phones all 
the time. While you are having a bath, you have 
to unplug all these devices. Also, you relax your 
mind. It is very important. 
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— Ar turite tatuiruočių ant savo kūno?
— Ne, man neįdomu dekoruoti savo kūną. Mano 
kūnas yra natūralus. Savitas tatuiruočių stilius 
Japonijoje vadinasi Irezumi. Japonijos gyventojai 
eina į viešas saunas, kurios vadinasi sento, panašu 
į SPA. Žmonės, turintys tatuiruočių, negali ten 
eiti. Tai dėl Yacutsa, Japonijos mafijos, kurios visų 
narių kūnai yra tatuiruoti ir tai gąsdina japonus. 
Šiandien Japonija darosi globalesnė. Atvažiuoja 
daug turistų, kurie, jei turi tatuiruočių, negali 
naudotis sento. Tačiau girdėjau, jog yra specifiniai 
lipdukai, kuriais galima paslėpti tatuiruotes. 

— Ar pasiilgstate Japonijos?
— Taip. Myliu žiemą Japonijoje. Sausį mes šven-
čiame Naujuosius metus. Tai labai gražus, ramus, 
tradicijų metas. Deja, pastaruoju metu Japonija 
labai amerikonėja. Dažnai mes jau nebesupranta-
me japoniškų papročių, prarandame tradicijas...

— Ši problema aprėpia daugumą šalių...
— Taip, visa tai dėl didžiulės interneto ir tokių 
šalių kaip Amerika įtakos.

— Do you have some tattoos on your body?
— I am not interested in decorating my body. My 
body is a natural thing. Tattoo is fine. We have 
Japanese tattoo called Irezumi. We like to go to 
public bath called sento in Japan. It is like SPA but 
if you have some tattoos you can‘t go there. It is 
because of Yacutsa, Japanese mafia. Members of 
Yacutsa have a lot of tattoos. So tattoos make Jap-
anese people terrify. But now Japan gets more glo-
balization. A lot of tourists come to visit country. 
There is a problem when tourist has a tattoo and 
he is not allowed to use sento. But I heard that you 
can buy some specific thing for cover your tattoo 
and make it unvisible. 

— Do you miss Japan?
— Yes. I love winter in Japan. On January we cel-
ebrate New Year. It is so nice, so quiet. It is a very 
traditional time. Unfortunately, right now Japan 
is very Americanized. Sometimes we can‘t under-
stand some traditions of Japan. We are losing our 
traditional feeling. 

— This problem involves a lot of other coun-
tries as well… 
— Yes! Because of the Internet and huge influ-
ence of other countries, such as America. 

Right now 
Japan is very 
Americanized. 
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Tekstas: Gabija Čeledinaitė 
Iiustracijos: Justė Urbonavičiūtė

Visai neseniai, žiūrinėdama kerinčias 
skirtingų rasių gražuolių nuotraukas, 
susimąsčiau, o kokią pudrą naudoja 
juodaodės? Atrodo, kas čia per klausimas — 
tikriausiai savo odos spalvos. Bet kosmetikos 
parduotuvėje dar nė karto akis neužkliuvo už 
itin tamsiai rudos pudros. Niekur. 

SPALVŲ 
NESKIRIANTIS 
RASIZMAS
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Diskutuoti apie skirtingas rases nėra patogu 
— žmonės yra įvairūs, jų suvokimas taip pat 
skiriasi, todėl pokalbiai apie diskriminaciją ar 
toleranciją neretai būna kontraversiški bei pilni 
įtampos. Tuomet pamaniau, kad gal dėl šių nesu-
tarimų kaltos mūsų akys ir smegenys, skirtingai 
suvokiančios spalvas. Ką gali žinoti, gal kitam 
tamsios odos spalvos signalas keliauja tiesiai į 
skausmo centrą smegenų žievėje? 

Yra ne vienas diskriminacijos aiškinimas. Sako-
ma, jog rasinį išskyrimą veikia stiprios sąsajos 
tarp rasės ir socialinės klasės. Anot Roy Eidelson, 
įvertinus klasinę nelygybę, greta automatiškai 
užfiksuojama ir rasinė. Tada kaltinami tie, kurie 
susiduria su ekonominiais sunkumais, nes neva 
patys yra kalti dėl savo problemų. Pastarieji daž-
niausiai būna ne baltaodžiai...

Kitas psichologinis mechanizmas, veikiantis rasis-
tinį požiūrį, yra neigiami kultūriniai stereotipai. 
Tuomet, nejaučiant jokios kaltės, kita rasė gali 
būti dehumanizuojama ar netgi imamas naudoti 
smurtas. Moralės suvokimas taip apsiverčia, kad 
nusikaltėlis gali manyti, jog pati auka kalta dėl 
prieš ją panaudotos agresijos. Net jei asmuo atvirai 
paneigia stereotipus, jie dažnai vis tiek aktyvuojasi 
ir pasąmonėje veikia jo poziciją. Veikia ne tik jo, bet 
ir žinių pranešėjų, filmų kūrėjų mąstymą, o viešai 
matoma šališka informacija tik sustiprina visuo-
menėje gyvuojančias nuostatas apie kitas rases. 

Rasinė lygybė, aišku, yra geras dalykas, tada visi 
žmonės turėtų lygias teises, pareigas, galimybes. 
Tačiau kartais šis lygybės įsivaizdavimas nuke-
liauja per toli ir tampa „vienodumu“. Taip, mes 
turime teisę būti lygūs, tačiau ne vienodi. Šis 

SKIRTUMŲ DISKRIMINACIJA
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perdėtas skirtingų rasių, kultūrų sulyginimas 
turi labai taiklų pavadinimą — colorblind ideology 
(angl. spalvų neskirianti ideologija). Ja remiantis 
siekiama užkirsti kelią bet kokiai diskriminacijai, 
„užmirštant“ neparankius kultūrinius skirtumus.

Iš pirmo žvilgsnio, spalvų neskirianti ideologija 
atrodo pozityviai — kiekvienas vertinamas pagal 
asmenines charakterio savybes, o ne odos spalvą. 
Tačiau neskirti spalvų nepakanka, kad išgydytu-
me rasistines visuomenės žaizdas. Atvirkščiai, tai 
yra taip vienpusiška, kad net gali būti pavadinta 
rasizmo forma. 

Rasizmas — stiprus žodis. Tačiau, įdėmiau pa-
žvelgus į spalvų neskiriančią visuomenę, išryškėja 
tendencija ignoruoti visai greta pasireiškiantį 
rasizmą ir pateisinti dabartinę socialinę sistemą. 

Toks požiūris lyg ir užglaisto visus nesutarimus, 
paviršinės diskriminacijos nebelieka. Tuo tarpu 
diskriminaciją patiriančios mažumos tai mato 
kaip jų rasinės patirties, istorijos ignoravimą, kul-
tūrinio paveldo bei pasaulėvaizdžio atmetimą.

Trumpai tariant, odos spalvų neskyrimas reiškia 
maždaug štai ką: „Spalvotieji? Ne, mes nematome 
jūsų (ar bent jau tos blogosios jūsų savybės — odos 
spalvos)“. Tuo tarpu žmogui jo odos spalva, kaip 
ir bet kuri kita išvaizdos ar charakterio savybė, 
yra jo tapatybės dalis, kuri negali būti vengtina 
ar nematoma. Pasak psichologės Monnica T. Wil-
liams, dauguma mano, jog rasinėms mažumoms 
naudinga, kai jų odos spalvos „nepastebi“. Tačiau 
yra atvirkščiai. Skirtumų ignoravimas neleidžia 
objektyviai įvertinti bendro vaizdo: su rase bei vis 
dar gyvuojančiais stereotipais susijusių problemų 
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masto, daugumos turimų privilegijų. Atlikti eks-
perimentai rodo, jog „baltieji“ tyrimo dalyviai 
išgirdę „spalvų neskiriančią“ žinutę buvo labiau 
linkę diskriminuoti kitataučius, nors ir teigė žmo-
nių beveik niekada neišskiriantys dėl rasės.

Asmens odos spalvos „nematymas“ implikuoja, 
kad kažkas negerai su juo ar kultūra, kuriai jis 
priklauso. Tai paverčia rasinius skirtumus tabu 
— tema, kurią aptarinėti nemandagu. Apie ką 

nekalbame, to negalime ir suprasti. O juo labiau 
išspręsti tai liečiančių gilių socialinių problemų. 

Jei ši ideologija netinkama, kas tuomet gali vi-
suomenę „išgydyti“ nuo rasizmo? Psichologai ir 
sociologai kone vienbalsiai šaukia — multikul-
tūralizmas! Tai etninių bei rasinių skirtumų 
pastebėjimas, pažinimas ir pripažinimas. Ši ide-
ologija deklaruoja, jog kiekviena kultūra gali pa-
siūlyti kažką vertingo.



Kaip išmokti priimti bei džiaugtis skirtingo-
mis kultūromis?

• Atpažinti ir vertinti skirtumus. (Ar kada pa-
stebėjote, pavyzdžiui, kaip žaviai švyti tamsia-
odžių oda? Juk tik dėl to apie pudrą ir pradėjau 
galvoti.)

• Mokytis apie juos ir stengtis mokyti kitus. 

• Puoselėti asmeninius santykius bei organiza-
cinius ryšius tarp skirtingų kultūrų. (Paben-
dravus net su tolimiausios (tiek geografiškai, 
tiek ir tradicijomis) šalies atstovais, bendrumai 
nugali skirtumus, o vaikystėje iš kiemo drau-
gų ar tetų išgirsti bei pasąmonėje įsitvirtinę 
stereotipai praranda savo galią). 

1968 m. JAV buvo paskelbta, jog kova su rasizmu 
jau laimėta. Gerokai vėliau amerikietė Jane El-
liot savo paskaitose visame pasaulyje atlikdavo 
eksperimentą — prašydavo atsistoti tuos „bal-
tuosius“ klausytojus, kurie sutiktų, jog su jais 
būtų elgiamasi taip, kaip elgiamasi su kitų rasių 
asmenimis. Kaskart po šio prašymo auditorijoje 
įsivyraudavo tyla, drumsčiama tik „spalvotųjų“, 
atsigręžiančių pažiūrėti, kiek „baltųjų atsistojo“. 
Šiuo mini eksperimentu įrodyta, jog lygybės tuo-
metinėje visuomenėje toli gražu dar nebuvo. 

O kas iš jūsų atsistotumėte šiandien? Aš? Ne, ne-
manau. Multikultūralizmo augimui ir integracijai 
šiandienos pasaulyje dar reikia šiek tiek laiko. Keis-
tis visuomet nelengva. Tai reikalauja nuoširdžių 
kiekvieno iš mūsų pastangų, tačiau negalime sau 
leisti stovėti vietoje. Metas judėti, keistis ir keisti.
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Meet Cacho Falco, an 
artist from New York. 
He works and paints on 
human bodies. Body art.

Enjoy! 

COLOUR 
YOUR BODY

@cachofalconart
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—You started as an artist, who paints on material 
things: canvas, clothes, T-shirts and so on. How you 
turned to the bodyart?

— It was always about telling your story and be proud 
of who you are. It still is but I just felt like exploring 
more. 
One day, working with my muse, I just decided that 
it would be interesting to encapsulate a moment on 
the body by painting on it. And then clean it as soon 
as we are done to erase any trace. Why? Because it’s 
almost like having and affair. This idea of erasing the 
story after is what gives the subject, unconsciously, a 
different kind of freedom. 
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— What is “body” for you? 
— The body is a masterpiece created by 
God. It’s your instrument. 

— What is your art concept?
— Accepatance and embodiment of your 
true self.  

— Your model usually stands in front 
of your canvas. It is like extension of 
your picture and your idea?
— It’s a representation of both of us 
coming together. 
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 —As we can see you work with one race. Is it 
for purpose?
 —It’s really about the story. I end up choosing 
someone I’m slightly attracted to, but the story 
will do the cut on who I will go forward to 
paint. It just happen that the people who wants 
to be subjects happen to be white. I found it 
very interesting. 
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— Also, you paint mostly on men’s bodies. Why?
— Because men happen to be more confident 
than women when it comes to nudity — at least 
with what I do. 

— Tell us about your work in New York?
— I live in NY. I find my own spaces and do a 
show every two years here. There are a lot of 
opportunities but it’s also so saturated with 
art. Eventually your public finds you and those 
are the ones that show up at your exhibit. You 
always have your percentage that buys and 
kinda keep you alive in the city. 
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X
AMSTERDAMO 
KŪNAS

Tekstas ir nuotraukos: Mija Vaga

Yra tokių žmonių, kurie moka gyventi šimtu 
procentų, panaudoti visas galimybes ir sukti 
daug energijos. Jie kupini jėgų, jie gali daug 
ir jiems viskas galima. Tai žmonės šiek tiek 
chuliganai, tik ne kenkėjai, o kūrėjai. Jiems 
neįdomu ir nesvarbu, ką galvoja visuomenė, 
mama ar kaimynas. Jie randa savus, 
mėgaujasi gyvenimu ir išleidžia ganytis visus 
savo demonus. Ir net nelaiko jų demonais. 
Šiems chuliganams patinka, kai į juos žiūri, 
jais seka, trokšta būti tokiais, kaip jie. Būtent 
tokie, šimtaprocentiniai, ir stato savo miestus. 
Vienas iš jų — Amsterdamas.
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Patyrinėjus Amsterdamo kūną ir paklausius, 
kokius virpesius jis skleidžia, būtent tai ir jau-
čiasi: Amsterdamas įkurtas sau, chebrytei, nes 
čia galima viskas. Amsterdamo kūnas kvepia 
kanabinoidais, o Raudonųjų žibintų kvartale 
laiką leidžiantys žmonės nežioplinėja, o iš tiesų 
geidžia, spokso ir tikisi. Čia nuo ansktyvų vidu-
ramžių vyksta prekyba: tulpėmis, naujausiomis 
technologijomis ir žmogaus kūnu.

Amsterdamo kūnas nuo XVI amžiaus pradžios 
turi savo spalvą ir miesto simbolį — tris baltus 
vertikalius kryžius raudonai juodame fone 
„XXX“, turėjusius saugoti miestą nuo maro, 
potvynių ir gaisrų. Atvykėlio akimis toks spalvų 
ir formų derinys gali atrodyti lyg atsisakymo 
matyti, girdėti ir kalbėti simbolis, uždraustųjų 
malonumų, sekso, narkotikų ir besaikio vartoji-
mo ženklas.

Amsterdamą spalvina tulpių žiedai. Šalyje per 
metus išauginama apie 4,3 milijardo tulpių 
svogūnėlių, apie pusė jų virsta gėlėmis, o likę 
svogūnėliai, kaip ir didelė dalis išaugintų gėlių — 
eksportuojami po visą pasaulį. Kiekvieną pavasarį 
banguojančios tulpių jūros nuskutamos plikai: 
visi tulpių žiedai nukertami vos išsiskleidę, 
kad augalo jėga tektų šaknims, kurios daugina 
svogūnėlius ir garantuoja dar ne vienerius tul-
pingus metus. Tulpių muziejaus žiniomis, žiedai 
patiekiami gyvuliams, o karvės raudonus lapelius 
sušlamščia pirmiausiai.

Šių laikų Amsterdame gausu turistų. Tai žiūro-
vai, kurie atvyksta pažiūrėti, prisiliesti, pabūti 
šalia viso to, kas jų namuose uždrausta. Tai pirkė-
jai, vartotojai, masė ir šurmulys, be kurio nebūtų 
šventės, nebūtų jėgos ir neliktų už ko pasislėpti 
tikriesiems veikėjams. Chuliganai neturistauja. 
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Aš esu turistė. Vaikštau, spoksau, pėsčia nuo 
ryto iki vakaro, kojomis laipioju Amsterdamo 
kūnu ir uodžiu jo drėgmę, gėriuosi veidrodiniais 
atspindžiais vandens paviršiuose.   Amsterdamas 
gali didžiuotis monotoniškai įvairia plytinių 
triaukščių, blokais suskirstytų namų architek-
tūra, tamsiaspalviais dviračiais ir... stiprios žolės 
kvapu. Oficialiai psylocibinių grybų parduotuvių 
lentynose nėra, o mėgautis uždraustaisiais kana-
pių ar trumų malonumais leidžiama tik specialių 
parduotuvių bei kai kurių barų patalpose, tačiau 
kvepia visur. Po vieną ar būreliais, įvairaus am-
žiaus turistai, pasimėgavę svaigalais, ropinėja se-
namiesčio gatvėmis ir nusėda kanalų pakrantes. 

Amsterdamas įkurtas sau, 
chebrytei, nes čia galima viskas. 
Amsterdamo kūnas kvepia 
kanabinoidais, o Raudonųjų 
žibintų kvartale laiką leidžiantys 
žmonės nežioplinėja, o iš tiesų 
geidžia, spokso ir tikisi.”
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Turizmo tiek daug, jog jau kurį laiką veikia 
įvairūs antituristiniai judėjimai: leidžiami lanks-
tinukai apie kokybiškas, lankytinas Raudonųjų 
žibintų kvartalo vietas, barus ar parduotuves. 
Atskirą statusą įgyja kokybišką kavą tiekiantys 
„butikai“, kurie savo patalpose ją skrudina ir 
šiuo kvapu bei skoniu dalinasi ne tik su turistais, 
bet ir su vietiniais, čia organizuojančiais draugų 
susitikimus.

Atitrūkti nuo turistinio srauto — apsimoka. Štai 
prie įėjimo į Van Gogho muziejų pasitinka bene 
keturių šimtų žmonių eilė prie bilietų. Tačiau 
kitoje aikštės pusėje yra bilietų kasa, kurioje 
bilietų laukia du trys pirkėjai. Jos vieta oficialiai 
neskelbiama. Ne turistams.

Autentikos galima rasti pėsčiomis vaikštant ana-
pus centro. Atokiau nuo šurmulio esančiose gatvė-
se, tekančiose lygiagrečiai ar skersai pagrindinio 
transporto judėjimo kanalų — ramu, netikėtai 
tylu, žaidžia vaikai, jaukiose kavinėse laikraščius 
skaito senieji Amsterdamo gyventojai. Šie pasa-
koja apie senuosius miesto laikus, kai dvirãtėmis 
priemonėmis judantys gyventojai gerbdavo pės-
čiuosius ir nekeldavo grėsmės vaikams. 

Beje, vietiniai žolės nerūko. Nebemadinga. Jie — 
dirba. Gyvena nuomojamuose kelių miegamųjų 
butuose, paprastai su nepažįstamais, iš įvarių 
pasaulio kampelių susirinkusiais, jaunais profesio-
nalais. Jie turi savo tikslų, skuba išmokti naujausių 
karjeros organizavimo būdų, lukštenasi iš namuose 
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suformuotų monokultūrinių įpročių. Jaučiasi vie-
niši, tačiau įkvėpti. Ir važinėja dviračiais.

Amsterdame dviračių vagystė — nacionalinis 
sportas. Ir tik dėl to visi jų dviračiai — seni 
kledarai. Visi pilkai juodi, maišeliais apmaukš-
lintomis sėdynėmis, kai kurie su dirbtinėmis 
gėlėmis. 

Mieste dviračių nuolatos daugėja ir vietiniams 
tai jau nebejuokinga. Kiekvienas stulpas, tvora, 
turėklas apsiūtas dviračiais. Krūvomis dviračių. 
Jie lyg metaliniai Amsterdamo kūno randai. 
Miesto valdžia imasi priemonių, tačiau iš tiesų 
nežino, kuris dviratis paliktas įaugti, o kurį dar 
vieną dieną kas nors prisimins. 

Amsterdamo kūnas — kaip Upių dievo dvasia 
režisieriaus Hayao Miyazaki animacijoje „Spirited 
Away“.  Šiame kūrinyje, japonų kultūros perle, 
kupiname perkeltinių reikšmių ir simbolių, 
Upių dievas atvyksta praustis į didžiulį pirties 
namą, savo kvapu pašiaušdamas visas įmanomas 
jusles. Jo kūne įstrigusio dviračio rankena — tai 
raktas į apsivalymą, kuris taip reikalingas ir 
Amsterdamui, miesto gatvėms, upei ir kanalams. 

Tačiau, su dviračiais ar be jų, Amsterdamas 
gyvuos tame pačiame vaibe dar antra tiek. Miestas 
pastatytas beveik neįmanomoje vietoje — žemiau 
nei vanduo. Miestas be kontrolės. Erdvus, greitas ir 
drąsus. Sukurtas Tau, jeigu esi chuliganiškos sielos 
ar tiesiog pasiilgai laisvės ir įvairių jos spalvų.



Gruodžio 18 d. 19 val. 
„AKLOJI DĖMĖ“

Gruodžio 20 d. 19 val. 
„REKONSTRUOTI“

Gruodžio 
19 d. 19 val.  
„CONTEMPORARY?“ 

Vyčio Jankausko šokio 
teatro premjera

Menų spaustuvė

Menų spaustuvė

Jaunos choreografės Miglės 
Praniauskaitės darbas

Menų spaustuvė



Sausio 
27 d. 19 val.  

Gruodžio 19-20 d. 

Nacionalinis Kauno 
dramos teatras

Šokio teatras „Aura“ ir „Panta Rei 
Danseteater” (Norvegija) šokio spektaklis 

„GODOS“

Šokių centras  „RO“ 

HOUSE ŠOKIO SEMINARAS SU 

HUBERT LAGIN

KŪNAS 
EVENTS
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