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Kelionės po oda
Kūnas — tai žmogus, žmogus — tai istorija. 

Kiekvienas pavasario „Kūnas Mag“ numerio kūnas 
priklauso ryškiai asmenybei, kuri ant savo odos žymi 
savo asmeninę istoriją. Toks kūnas „suleidžia“ po oda 
itin reikšmingo rašalo dozę, žyminčią tai, kas artima, 
neužmirštama ir asmeniška. Na, o mums iš šalies 
belieka „paleisti“ savo akis į kelionę po kito oda: 
po paukščių, kalnų, geometrinių figūrų, mandalų, 
plunksnų ar mistinių būtybių sintezę. 

Toji rašalo dozė po oda kiekvienam kūnui atsiranda 
dėl skirtingų priežasčių:

„Tatuiruotė — tai elgesio programa, žmogus, 
išsitatuiravęs simbolį, yra užkoduotas atitinkamam 
elgesiui.“ 

„Tatuiruotė — tai laiškai Dievui.“ 

„Tatuiruotės — tai viskas: ir pasas, ir ordinų knygelė, ir 
visi diplomai.“

„Tatuiruotė — asmeninis meno projektas.“

„Tatuiruotė — mano gynyba. Viduje aš nesu toks, 
koks atrodau išorėje.“

„Tatuiruotė — akimirkos užfiksavimas. Po kiek laiko tu 
atsisuki, pažiūri į savo kūną ir suvoki, kaip pasikeitei.“

„Tatuiravimasis — gyvenimo būdas, laisvalaikis 
„ant adatos“.

„Mano tatuiruotės — ne piešiniai. Tai — aš.“

Ryškios ir įkvepiančios istorijos 
tolimeniuose puslapiuose. 

Gero skaitymo!

 „Kūnas Mag“ komanda. 
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Kūnas mag 
apklausa

Žurnalas „Kūnas Mag“ siekia 
šoktelėti savo ūgiu ir svoriu! 
Padėki mums augti, atsakydamas 
į keletą klausimų:

PILDYTI



26psl.
SHALTMIRA 
(EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ)

8psl.
ANGIS

50psl.
VIRŠELIO 
ISTORIJA

72psl.
TRUE TATTOO

(TATUIRUOTĖS — LAIŠKAI DIEVUI)



110psl.
BARZDA FILOSOFU 
NEPADARO. O GAL? 

94psl.
 

38psl.
DONATAS DUBAUSKAS

 

82psl.
STEBINTIS GAMTĄ

PUODŲ ISTORIJOS 
ANT ODOS
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Gal šis pavadinimas ir pernelyg poetiškas, tačiau būtent taip 
tatuiruočių meistras, „Angis Tattoo“ salono įkūrėjas Giedrius 
Bardauskas, apibūdina savo tatuiruotes. Iš jo šviesiai žydrų 
akių sklinda patirtis ir šilta energija. Jis apkeliavo kone visą 
pasaulį, artimai bendravo su genčių gyventojais bei 20 metų 
tatuiruoja žmones. Šiandien Giedrius permąsto tatuiruočių 
prasmę, suteikia jai sakralinę, energetinę reikšmę, užkoduo-
tais simboliais ir ritualais išrašo kūnus istorijomis, skirtomis 
kažkam aukščiau. 

TATUIRUOTĖS — 
LAIŠKAI DIEVUI

Tekstas: Toma Mačiulskytė
Nuotraukos: Laura Urbonavičiūtė ir Giedriaus Bardausko asm. albumo. 
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Perhaps the title of this interview is a bit too poetic, but it is 
exactly how Giedrius Bardauskas, the tattoo artist and “An-
gis Tattoo” studio founder, describes himself. His light blue 
eyes reveal experience and positive energy.
He has travelled almost the entire world, and has lived among 
tribes. He has also been tattooing people for 20 years. Today 
Giedrius contemplates on the meaning of tattoos, and talks 
about a more sacral and energy-filled definition of tattoos. By 
combining coded symbols and rituals, he decorates bodies 
with stories that are meant for someone greater than us. 

TATTOOS — 
LETTERS TO GOD

Text: Toma Mačiulskytė
Photos: Laura Urbonavičiūtė and Giedriaus Bardauskas personal album 
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— Giedriau, kas yra toji tatuiruotė?
— Per visą savo praktiką esu atradęs du atsaky-
mus. Pirma — tatuiruotė skirta žmogui. Tai jo 
elgesio programa: žmogus išsitatuiravęs simbolį, 
piešinį, kuris turi potekstę, yra užkoduotas atitin-
kamam elgesiui. Kasdien matydamas simbolį ant 
savo kūno jis sąmoningai arba nesąmoningai taip 
elgiasi. Lygiai taip pat su juo elgiasi ir jo aplinka, 
kiti žmonės. Tatuiruotė formuoja aplinką. 

Antra — laiškas Dievui, mes visi padaryti pagal 
Dievo atvaizdą. Ką mes beišsitatuiruotume, tai 
yra tiesioginis laiškas Dievui.

— Galima sakyti, jog kūnas yra baltas popie-
riaus lapas?
— Galima. Tai drobė arba molis. 

— ...kuriuo mes, išreiškiame ne tik sau save, 
bet ir kitiems?
— Tai yra komunikavimo būdas ženklais, simbo-
liais. Gali nemokėti kalbos, bet supranti simbolių 
sistemą ir gali skaityti apie žmogų: kas jis, iš kur 
jis…

— Tačiau, jei žmogus nieko neišmano apie 
simbolius, ar pasąmoningai tatuiruotės vis 
tiek ką nors jam komunikuoja?
— Viskas yra genuose, pasąmonėje, atėję iš 
mūsų protėvių. Mes esame atgimę tūkstančius 
kartų. Ta pati genetika vėl ir vėl pasikartoja. Jei 
žmogus išsirinko paprastą, banalų simboliuką 
ir jis neieškojo prasmės, nesigilino, kad ten yra 
ugnies ar koks nors dvasinis simbolis — jo pa-
sąmonė tai padarė už jį. Niekas nevyksta be rei-
kalo. Daug dalykų mes jau žinome ir atsinešame 
iš kažkur tenai. 

— Giedrius, what is a tattoo?
— Throughout the years of my practice, I’ve 
found two answers to this. Firstly, tattoos 
belong to people. Tattoos signify a behavioral 
agenda. A person who has a tattoo of a sym-
bol or a drawing, which has an implication, 
is bound to act in a certain way. When you 
see that symbol on your body every day, your 
actions become influenced by it, whether con-
sciously or unconsciously. The environment, 
just as other people, also has the same effect. 
Tattoos form your environment. 

Secondly, tattoos are letters to God. We are all 
created by the image of God, and whatever we 
decide to have tattooed, it will be a direct let-
ter to God. 

— Can we say that the body is a white 
sheet of paper?
— We can say that. It’s a canvas or clay. 

— …which we use to validate ourselves 
and express ourselves to others?
— It is a way of communicating using signs 
and symbols. You don’t need to know the lan-
guage in order to understand the system of 
symbols and read other people: who they are, 
where they come from…

— What if a person does not know any-
thing about symbols. Do tattoos still com-
municate something subconsciously?
— Everything is in our genes and our subcon-
scious, and this originated with our forefa-
thers. We have resurrected a thousand times. 
The same genetic system repeats itself time 
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Garso citata
SPAUSTI ČIA
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Nuotraukos: Giedriaus Bardausko asm. albumo. 
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— Anksčiau žmonės gentyse tatuiruodavosi 
dėl apsaugos, dėl komunikacijos. Ar šiandien 
šiuolaikinis žmogaus, kuris gyvena civiliza-
cijoje ir yra apsuptas naujausių technologijų, 
tatuiruojasi kūną dėl tų pačių priežasčių?
— Lygiai dėl tų pačių, tačiau kitame apvalkale. 
Žmogus savo tatuiruote nori kažką ištransliuoti, 
pasakyti. Tatuiruočių pobūdis skirtingas: puošy-
binis, estetinis, religinis, seksualinis, magiškas, 
apsauginis. Per tūkstančius metų niekas nepasi-
keitė. Keičiasi tik ikonografija. 

Jei pasižiūri į žmones, kurie gyveno XIX amžiuje 
ir kariavo, tai jie tatuiruodavosi ietis, arbaletus, 
šalmus su ragais, laivus, kelionių motyvus. Praė-
jusiame tūkstantmetyje tatuiruodavosi moteris, 
daug kaukolių ir trasho, nes tai buvo protesto me-
tas. Taip pat paukščius, erelius kaip laisvės sim-
bolį. Iš tatuiruočių ant žmogaus kūno galima 
atsekti visą istoriją. 

and again. If a person decides to have a rather 
banal symbol tattooed without trying to un-
derstand it, and later realizes that it symboliz-
es fire or some other spiritual symbol, his sub-
conscious actually takes this decision for him. 
Everything happens for a reason. We bring 
a lot of knowledge to this world from a place 
that is higher than us. 

— Tribal people used tattoos as a means 
of protection and communication. Do 
people in our modern civilization today, 
who are surrounded with the newest 
technology, also choose to get tattooed for 
the same reasons?
— They do it for exactly the same reasons, but 
these are wrapped in a different cover. People 
want to transmit something with tattoos and 
tell it to others. Tattoos can have different 
qualities. They can be decorative, aesthetic, 
religious, sexual, magical, and protective. Ac-
tually, nothing has changed over the last thou-
sands of years; only the iconography of tattoos 
keeps on changing. 

If we look at the XIX century and the people 
who fought wars, they had tattoos of spears, 
crossbows, helmets with horns, ships, and 
various travel motives. In the last millennium 
they tattooed women, skulls and a lot of trash, 
because it was the time of protest. Birds, espe-
cially eagles, were also a popular motive be-
cause they symbolize freedom. You can trace 
the entire history just by looking at tattoos. 

Žmogus išsitatuiravęs 
simbolį, piešinį, kuris turi 
potekstę, yra užkoduotas 
atitinkamam elgesiui. 
Kasdien matydamas simbolį 
ant savo kūno jis sąmoningai 
arba nesąmoningai taip 
elgiasi.
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— Kas šiandien rūpi žmogui, ką jis renkasi 
tatuiruotis?
— Šių dienų tendencija — organikos ir skaitme-
nos darinys. Daug taškelizmo, įvairiausios daugia-
metrijos, kuri sukergta su organika, t. y. paukš-
čiai, medžiai, žvėrys, žmogaus figūros. Visa tai 
perteikta per skaitmeninę, sakyčiau net futuris-
tinę prizmę. Pavyzdžiui: medžio šaknys gali būti 
iš skaičiukų, kamienas iš įvairiausių geometrinių 
figūrų, o kas vietoj lapų — net nedrįstu fantazuoti 
(juokiasi). 

— Koks yra tavo santykis su kūnu ir kas jis 
tau yra?
— Visų pirma, tai yra dvasios buveinė. Šitas kū-
nas man padeda eiti dvasios keliu. Tada jis mane 
pridengia. Kartais jis mane vargina, nes per kūną 
jaučiu emocijas, taip pat jaučiu ir įkvėpimą, ener-
gijos pliūpsnius. Šiaip kūnas man reikalingas, 
kad išmokčiau savo pamokas. 

— What do people care about today and 
what do they choose to get tattooed?
— The trend today is a mixture of organic and 
digital. There’s a lot of dotting and numbering 
that are paired with organic elements: birds, 
trees, wild animals, human figures. All of 
this is expressed through a digital, futuristic 
prism. For example, the roots of a tree can be 
created from small numbers, different geo-
metric shapes can form the trunk, and I don’t 
even dare to imagine what the leaves could be 
replaced with (laughing).

— What is your relationship with your 
body, and what does it mean to you?
— First and foremost, it is a spiritual resi-
dence. This body helps me travel through 
the spiritual path. It covers me. Sometimes 
it also tires me, because my emotions travel 
trough the body. But it also provides me with 
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— Nuo ko dengia kūnas?
— Nuo neigiamo aplinkos poveikio. Kūnas — tai 
ne tik kojos ir rankos, kūnas ir tavo protas. Juk 
jis irgi kūniškas. Jei ne protas, aš nebūčiau prisi-
dengęs. Protas — tai išmintis, išmonė, kažkada 
sugalvota, įsiminta, kurią tu naudoji gyvenime.

— Kokias funkcijas atlieka tatuiruotės ant 
tavo kūno?
— Turbūt jos atlieka visas įmanomas funkci-
jas. Geriausius savo įsitikinimus, tolimiausias 
keliones, savo gražiausius metus aš pažymėjau 
tatuiruotėmis. Tai yra viskas: ir pasas, ir ordinų 
knygelė, ir visi diplomai.

inspiration and energy. I need my body to 
learn my lessons. 

— What does the body shield from?
— It shields from the negative effects of the 
environment. Our body is made up of not only 
legs and arms, but also our minds. After all, 
it is also physical. I wouldn’t be covered and 
shielded if it wasn’t for the mind. The mind is 
wisdom. It is also an understanding that was 
once created and memorized, which we all use 
in our lives. 

— What functions do the tattoos on your 
body have?
— I believe my tattoos perform all kinds of 
functions. With tattoos, I mark my convic-
tions. I also highlight my far-away travels and 
my best years. It’s all in one - a passport, cer-
tificates, and a book of Order.



Geriausius savo įsitikinimus, 
tolimiausias keliones, savo gražiausius 
metus aš pažymėjau tatuiruotėmis. 
Tai yra viskas: ir pasas, ir ordinų 
knygelė, ir visi diplomai.
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— Ar nebaisu, jog žmonės gali iš tavo tatui-
ruočių viską išskaityti ir sužinoti apie tavo 
gyvenimą? 
— Tatuiruotė nėra rodoma, tatuiruotė yra pama-
toma. Tatuiruočių demonstravimas gali grįžti 
kažkuo neigiamu. Jeigu aš eičiau per turgų be 
maikutės, visos turgaus bobos sakytų: „Ei, žiūrėk, 
koks išsitatuiravęs mėlynas velnias eina“. Man tai 
kas, aš eisiu ir nueisiu. Tačiau jų neigiamos min-
tys gali pramušti skylę mano bioenergetiniuose 
laukuose. Tada aš galiu susirgti, pavargti, išsekti. 
Tai minties galia, kurią reikia prižiūrėti, nerodyti 
savęs tam, kam nereikia. Juk net ir japonų yaku-
zos niekada nesidemonstruoja, yra tik tam tikros 
jų susirinkimų vietos, pirtys, saunos, kur jie gali 
laisvai elgtis ir pasitikėti vienas kitu. 

— Papasakok apie savo tatuiravimo pradžią.
— Pirmąsias savo tatuiruotes pasidariau 94-95 
metais. Grįžo draugas iš Amerikos, parvežė ma-
šinėlę, dažų. Virtuvėje, užsitraukę užuolaidas 
tatuiravomės, tikrinome, kaip veikia. Viskas buvo 
pogrindy. Netrukus atėjo lūžio metas, man rei-
kėjo kardinaliai keisti gyvenimą. Prisiminiau, 
kad galiu piešti, buvau baigęs dailės mokyklą, 

— Are you not afraid that people can 
actually read your entire life from your 
tattoos?
— Tattoos are not shown, they are seen. The 
act of showing off tattoos can result in some-
thing negative. If I were to walk through the 
market without a t-shirt on, all the women 
would shout: “Look at that blue tattooed dev-
il walking there”. But I don’t care; I would 
just keep on going. However, these negative 
thoughts can create a hole in my bioenergetic 
field. And then I might become ill, tired, or 
exhausted. You have to be careful with the 
power of the mind, and not show yourself to 
the wrong people. Even the Japanese yakuza 
never show off: there are only a few places 
where they meet, such as saunas, where they 
can be open among themselves and trust one 
another. 

— Tell me about the very beginning of 
when you started getting tattoos.
— I got my first tattoos around 1994-1995. A 
friend of mine came back from the U.S. and 
brought a tattoo machine and ink with him. 
We would sit in the kitchen with the curtains 
closed and try to understand how it works 
by tattooing on each other. Everything was 
very underground. However, shortly after, I 
reached a turning point and had to change my 
life completely. I knew I could draw, because 
I had graduated from an art school. Also, my 
mother was a painter, so I grew up surrounded 
with art. I opened a studio in Šiauliai on the 
main pedestrian street, Brodvėjus. I had a 
stand right outside that said “Color Tattoos”. I 
drew a yellow, blue and red dragon on it, so it 
was really catchy. 

Vienąkart patyrus adatos 
dūrį ir suvokus skirtumą 
tarp to, koks tu buvai ir koks 
tu esi po to — nesulyginami 
dalykai. Matai, kaip viskas 
gimsta, kaip nusilupa nuo 
odos šašas ir pasirodai 
naujasis TU.
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Everyone was just beginning to feel free, so 
people were really interested right from the 
start. Tattoos had been a taboo for so long, 
and now everything was suddenly allowed. 
No one really knew how a tattoo studio or the 
tattoo machines should look like. In the begin-
ning, my tattoos resembled the work of a five-
year-old. I knew how to draw, but there was 
no place to master the technique of making 
tattoos. 

That was the very first period. Later, I sold 
the studio and went to France to travel with a 
bunch of punks. There I found a tattoo artist 
who was also a mentor, and he taught me the 
very fundamentals of tattooing. He trained me, 
game me advice, until one day he said: “You’re 
done. You’re a tattoo artist now”. And that is 
when I started my trip around the world. 

mano mama dailininkė, su menu esu užaugęs. 
Atsidariau Šiauliuose studiją, Brodvėjuje, pagrin-
dinėje pėsčiųjų gatvėje. Išnešiau prie durų stendą 
„Spalvotos tatuiruotės“. Ant jo nupiešiau drakoną 
— geltona, mėlyna, raudona — šviečia iš tolo. Su-
sidomėjimas buvo didžiulis, nes visi kaip paleisti 
nuo grandinės. Visą gyvenimą tatuiruotės buvo 
draudžiama, tabu, o dabar viskas galima. Niekas 
nežinojo, kaip turėjo atrodyti studija, kokios turė-
tų būti tatuiravimo mašinėlės. Dariau tatuiruotes 
kaip penkių metų vaikas. Piešti mokėjau, bet ta-
tuiravimo technikos nebuvo kur išmokti. 

Toks buvo pirmasis periodas. Po to aš pardaviau 
studiją ir išvažiavau su tokiais pankais į Prancūziją 
keliauti. Ten susiradau tatuiruočių meistrą, pas 
kurį mokiausi pagrindų. Jis mane mokė, patardavo, 
kol galų gale pasakė: „Gali būti laisvas, nes jau esi 
meistras“. Po to aš pradėjau savo žygį po pasaulį. 





Tattoos and sex have a lot in common: there’s 
a needle, and there’s a hole. It’s a sensation, 
euphoria, your endorphins, pain and pleasure all 
very close to each other.
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— Pirmoji tavo tatuiruotė, dėl kokių priežas-
čių ji atsirado?
— Tai buvo beprotiškas noras turėti kažką naujo, 
pereiti į kitą lygį. Kai esi jaunas, energingas, turi 
tą jausmą: aukščiau, plačiau, greičiau, bet ką pa-
darysiu! Vienąkart patyrus adatos dūrį ir suvokus 
skirtumą tarp to, koks tu buvai ir koks tu esi po 
to — nesulyginami dalykai. Matai, kaip viskas 
gimsta, kaip nusilupa nuo odos šašas ir pasirodai 
naujasis TU. Tai įdomus psichologinis perėjimas: 
iškenti pirmųjų kartų nepakeliamą skausmą ir 
kiek vėliau to pasiilgsti, nori vėl. Tatuiruotė ir 
seksas turi daug ką bendro: yra adatėlė, yra ir 
skylutė. Tai pojūčiai, euforija, sukilę endorfinai, 
skausmas ir malonumas, kurie yra šalia vienas 
kito. 

— Ar negaila, kad laisvo ploto ant kūno lieka 
vis mažiau, o gyvenime dar tiek daug teks 
patirti...
— Einant metams lėtėja tempas. Dabar taip „ne-
besikalu“, kaip anksčiau. Dešimt metų keliavau 
po pasaulį, prisidariau įvairiausių tatuiruočių, 
kur tik buvau, ten dariausi ar pats kam nors jas 
dariau. Dabar praėjo penki metai ir per tą laiką 
„įsikaliau“ tik vieną tatuiruotę. Aš žinau, jog 
ateityje dar tatuiruosiuosi, tačiau ne taip sponta-
niškai. Paskutinė mano tatuiruotė — lietuviškas 
simbolis, susivijęs žaltys, ciklas. Mėgstu dualiz-
mą — gyvybę ir mirtį. 

— Ar tatuiruotės gali keisti kūną fizine 
prasme, pavyzdžiui, padėti pasveikti?
— Yra apsauginės tatuiruotės. Aš turiu nuo peilio 
ir kulkos. Jei kalbant tiesiogiai, tai mano kūno 
niekada nėra kliudę nei peilis, nei kulka. Tačiau 
egzistuoja ir interpretacinis aspektas: kulka 
nebūtinai turi būti tikra, tai gali būti kažkas 

— How did your first tattoo come about?
— I had this itch to have something new, to 
advance to another level. You have that feel-
ing when you’re young. You want everything 
bigger, faster and higher. The very first sting 
of the needle changes everything. After you 
have experienced it, you will not be the same 
person you were before. You see it all come to-
gether: you get it on your skin, the scab peels 
off, and you are the new you. It’s an interesting 
transition. You suffer the terrible pain of your 
first tattoos and, soon after that, you long for 
it, you want more. Tattoos and sex have a lot in 
common: there’s a needle, and there’s a hole. 
It’s a sensation, euphoria, your endorphins, 
pain and pleasure all very close to each other. 

— Are you worried that you have less and 
less free space on your body? There is still 
so much to experience…
— My tempo is slowing down with years. I 
don’t get as many tattoos as I used to. I trav-
elled the world for 10 years. I got tattoos from 
different parts of the world, and I also tattooed 
people there. Over the last five years, I only got 
one new tattoo. I’m sure I will keep getting 
tattoos, but not as spontaneously. My last tat-
too is a Lithuanian symbol of a twisted grass 
snake, a cycle. I love dualism - life and death. 

— Can tattoos change our bodies in a 
physical way, e.g., help us heal?
— There are protective tattoos. I have tattoos 
that shield me from a knife and a bullet. A 
knife or a bullet has never actually touched 
my body, but it’s also about the interpretative 
aspect. A bullet does not necessarily have to 
be a real bullet, it can basically be a thing 
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žeidžiančio. Tačiau jei pasidarei apsauginę tatui-
ruotę, tu įgijai tikėjimą, o kai turi tikėjimą — jau 
esi apsisaugojęs. Tatuiruotė yra tarsi priminimas 
to, kuo tiki. 

Tačiau yra ir neigiamų tatuiruočių, kurių mes 
savo salone nedarome. Velniai, tamsūs simboliai, 
juodosios magijos elementai — tokių dalykų pas 
mus negausite. Aš asmeniškai nenoriu turėti nie-
ko bendro su šia karma. Grįžtų žmogus, pasida-
ręs tamsią tatuiruotę, ir pasakotų, jog Giedrius tai 
padarė. Visi žiūrėtų į tą tatuiruotę ir atitinkamai 
siųstų man neigiamą energiją. Aš nesiveliu į jų 
pasaulį. Daug esu kalbėjęs apie tokius dalykus su 
šamanais, bioenergetikais, mokytojais. Esu užko-
verinęs keletą tokių tatuiruočių. Tai tarsi ritualas: 
darai tatuiruotę ir siunti teigiamas mintis. Svar-
biausia pasirinkti meistrą, su kuriuo energetiškai 
viskas sutampa. 

that can hurt. If you got a protective tattoo, it 
means you also gained faith. And when you 
have faith, you are protected. A tattoo is like a 
reminder of your faith. 

Of course, there are also negative tattoos, 
which we don’t do at our studio. You can’t get 
devils, dark symbols or elements of black mag-
ic at our place. I personally don’t want any-
thing to do with this karma. If I tattooed that 
on someone, and that person would go around 
and tell others that Giedrius did it, they would 
all be transmitting negative energy towards 
me. I don’t want to get involved in their world. 
I’ve talked to shamans, bioenergetics experts 
and educators about these things. I’ve also 
covered such tattoos. It’s a kind of a ritual: 
you do a tattoo and you transmit your posi-
tive thoughts. The most important thing is to 
choose the right tattoo artist who understands 
your energy.
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SHALTMIRA. 
EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ



27

SHALTMIRA. 
EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ

Į susitikimą ji atėjo kaip juodoji karalienė. 
Arba, kaip pati įvardija, — lyg meno projek-
tas. Prisipažinsiu, ne kartą šio interviu metu 
mano akys nuklysdavo Shaltmiros kūno de-
talių paviršiais. Eglė Tamulytė Shaltmira 
yra menininkė, grafikė, iliustratorė ir tatui-
ruočių meistrė, puikiai žinoma tarptautinėje 
erdvėje. Nors išorėje dominuoja juoda — jos 
asmenybė, priešingai, turi daug šviesių ir po-
zityvių spalvų. 

Tekstas: Toma Mačiulskytė

Nuotraukos: Laura Urbonavičiūtė
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— Shaltmira, tu neseniai pradėjai tatuiruoti 
žmones?
— Taip, vasaros pabaigoje. Pradėjau mokytis nuo 
tatuiravimo ant savęs: pradžioje kojos pirštų, po 
to blauzdos, tada rankos pirštų ir tik tada ėmiausi 
tatuiruoti kitus žmones. Anksčiau ilgą laiką už-
siėmiau body art, tad tatuiruotės buvo natūrali 
progresijos dalis.

— Koks tavo požiūris į asmeninį kūną?
— Reikia save mylėti ir prižiūrėti, tačiau nesu-
sitapatinti su savo kūnu. Man svarbiausia yra 
sveikata, sveikas gyvenimo būdas, kad viskas 
gerai veiktų iš „pamatų“. O ant viršaus užsideda 
dekoras: kas kokį skonio supratimą turi, taip save 
ir dekoruoja. Nemėgstu meluoti, sakau tai, ką gal-
voju, kaip jaučiu tą akimirką. Tai išreiškiu ir savo 
išvaizda. What you see is what you get. 

— Ar mes galime pamatyti, kaip tu šiandien 
jautiesi?
— Tikrai taip. Šiandien jaučiuosi nuostabiai! (juo-
kiasi) Mano visas gyvenimas yra nesibaigiantis 
meno projektas. 

— Ar daug laiko skiri savo išvaizdai?
— Kartais tam laiko skirti nenoriu nė kiek. Išeini 
nusipirkti bananų, o kas nors, kaip tyčia, sugalvoja 
nufotografuoti. Kažkada senamiesčio „Rimi“ pirk-
dama duoną fotografavausi su gerbėjomis (juokia-
si). Aš tikiu tuo, kokį vaibą skleidi, toks ir tau grįž-
ta. Šiandien einant į interviu kažkokie bahūriukai 
prie NDG su skeitais važinėjo ir praeinant šūktelėjo: 
„Ei, jėga, gerai atrodai!“ Pasakiau ačiū. Nuo paau-
glystės, kai pamėgau juodą spalvą, sulaukdavau 
visokių žodžių, pastabų ir nuomonių. Per daug 
metų prie dėmesio pripratau. Šiandien jis tiesiog 
pakelia nuotaiką.  
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— Kaip vyko tavo identiteto paieškos?
— Aš esu iš mažo miestelio Šakių rajone – Griš-
kabūdžio. Ir kai buvau jauna, apie įvairias madas 
sužinodavau tik iš „Panelės“ žurnalo (juokiasi). 
Ten būdavo patarimų, kaip pasidaryti šukuose-
nas, įdomius drabužius, aksesuarus. Su geriausia 
drauge nuolat užsiimdavome rankdarbiais — jau-
tėmės labai stilingos (juokiasi). Vėliau, perėjus 
mokytis į Šakių „Žiburio“ gimnaziją ir susipaži-
nus su naujais, alternatyviais žmonėmis, prasi-
dėjo tamsesnės estetikos ir stilistikos etapas. Man 

patiko senų laikų romantiškas gotų įvaizdis, impo-
navo kostiuminiai filmai, ypač iš prancūzų dvarų 
gyvenimo. Galvojau, jog ne tais laikais gimiau, 
turėčiau gyventi kur nors pily. Taip pat stiprų vizu-
alinį įspaudą paliko jauni, ilgaplaukiai metalistai 
su siaurais, suplyšusiais džinsais ir odinėmis kožo-
mis. Dabar jaučiu, kad esu kažkas tarp šitų dviejų 
dalykų. Būna „hakerės“ dienų, kai prabundu ir 
jaučiu, jog noriu užsidėti džemperį su kapišonu, 
tačiau būna ir tokių, kai aš jaučiuosi f***ing gothic 
queen (juokiasi).
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Nemėgstu meluoti, sakau 
tai, ką galvoju, kaip jaučiu 
tą akimirką. Tai išreiškiu ir 
savo išvaizda. What you see 
is what you get. 
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— Pakalbėkime apie tatuiruotes. Ar teiki 
joms prasmę?
— Pirminė idėja buvo tokia, jog ant mano kūno 
bus tik mano piešiniai. Norėjau kurti save neį-
sileisdama kitų žmonių. Mano kūnas — mano 
piešiniai, atrodė natūralu. Bet kai susipažinau 
su daugiau menininkų, pradėjau su jais bendra-
darbiauti, supratau, kad yra prasminga dalintis 
darbais. Visapusiškai. Gabūt tiesiog pradėjau pa-
sitikėti kitais žmonėmis. Tada ant saulės rezginio 
atsirado kolegos italų menininko Michele Serva-
dio piešinys. Jis šiuo metu dirba Londone AKA 
tattoo salone. Aš jam papasakojau idėją — SICK 
SAD WORLD iš Daria filmuko. Jis čia pat padarė 
piešinio interpretaciją. Kai darė tatuiruotę aš tiks-
liai nežinojau, kaip ji atrodys, bet pasitikėjau juo 
ir mes abu likome patenkinti rezultatu. Tai mus 

suartino. Padarėme mainus, aš jam už tattoo pado-
vanojau savo t-shirt’us. 

Kita tatuiruotė: 2014 m. Berlyno zinų festivalio 
metu turėjau stalelį, kur prekiavau savo printais 
ir zinais bei piešiau gyvai. Vieną, ką tik nupieštą 
darbą, panoro įsigyti žmogus, kuris, kaip vė-
liau sužinojau, yra tattoo meistras iš Briuselio. 
Spontaniškai sugalvoti kainą buvo sudėtinga, tai 
jis pasiūlė mainyti darbą į tatuiruotę. Po pusės 
metų vėl atvažiavau į Berlyną, parašiau jam ir 
jis, pagal mano pageidavimą, ištatuiravo žiurkę. 
Ji reprezentuoja žmogaus ego. Pagal mitologiją 
Ganeša turi pažabojęs savo ego ir žmogiškuosius 
troškimus. Jis vaizduojamas su žiurke prie kojų. 
Mes su Gael atsisveikinome ir pajuokavome, kad 
we only work with the best. Mat, prieš ateidama į 
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studiją nežinojau, kokią žiurkę jis man nupieš, bet 
visiškai juo pasitikėjau. Taigi, aš leidau atsitikti 
nuostabiems dalykams su kitais žmonėmis. Ne-
reikia prisirišti prie savo kūno, tai TIK kūnas, tai 
tik mano (as)meninis projektas. Gyvenime sutinki 
daug žmonių, kurie padaro tau įtaką. O čia tų 
žmonių įtaka matoma vizualiai.

Kalbant apie tatuiruočių prasmes, manau, jog 
teisingas posakis, kad pirmą tatuiruotę sugalvoti 
užtrunka 5 metus, o antrą — 5 minutes. Dabar 
tiesiog pajaučiu, ką man reikia turėti. Taip atsira-
do piešinys ant krūtinės, kuris simbolizuoja Eglę 
Žalčių karalienę, ji man daug ką reiškia. Tai yra 
kūryba: būna, žiūriu į savo kūną ir galvoju, ko 
dar reikia, ką pridėti, ką pratęsti.  

— Kaip galvoji, ar diktuojamos pasaulio ma-
dos yra pilkos masės reikalas, ar vis dėlto 
— neišvengiamybė? 
— Aš irgi seku tam tikrus dizainerius ir prekių 
ženklus, kurie atitinka mano dabartinę estetiką. 
Kasdien atrandu begales naujų įdomių kūrėjų ir 
jų pagamintų daiktų. Aš nesu išsilaisvinusi nuo 
vartojimo. Jei pamatau gražius batus — juos nu-
siperku. Svarbiausia, dėl kokių priežasčių norisi 
tai įsigyti. Aš perku ne dėl brandų, perku, kai 
pamatau ir viduje pajaučiu, kad tas daiktas yra 

„iš mano pasaulio“. Tai pagalbinės priemonės, 
kurios padeda atskleisti, pavadinkime banaliai, 
„vidinį grožį“. Per rūbus, aksesuarus ir jų derini-
mo sprendimus mes vaizduojame, kokia yra mūsų 
grožio ir estetikos samprata. Na, bent jau mano 
suvokimas yra matomas vizualiai. 

— O kodėl norisi atskleisti tai, kas yra 
viduje?
— Aš esu vizualus žmogus. Gyvenu, mokausi, 
skaitau, stebiu aplinką, sugeriu informaciją ir ją 
permąsčiusi savaip reflektuoju: piešiniais, perfor-
mansais, apsirengimu, tatuiruotėmis ir t.t. Vyks-
ta natūralus energijos tekėjimas, ji ateina ir turi 
išeiti. Kūryba — tai įrankis energijai cirkuliuoti. 
Man norisi save realizuoti dalinantis su žmonė-
mis savo sukauptomis žiniomis ir įžvalgomis. 
Visą šią informaciją užkoduoju savo kriptografi-
nėse iliustracijose. 

— Ką galėtum pasakyti tiems, kurie ieško 
savo identiteto, bet susiduria su priešiška 
aplinkos nuomone?
— Niekada neprarasti humoro jausmo, mokėti į 
save žiūrėti ironiškai. Suprasti, kad viskas pri-
klauso nuo tavęs, tu pasirenki kaip reaguoti į 
aplinką. Mylėkite ir gerbkite save, tuomet būsite 
nepažiedžiami. 

Šiandien jaučiuosi nuostabiai! 
(juokiasi) Mano visas gyvenimas yra 
nesibaigiantis meno projektas. 
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Jau ruošiamės išeiti iš Donato Dubausko dirbtuvių Rūdninkų gatvė-
je. Tik jis dar apsisuka atgal, užeina už baro ir pasikvėpina kvepalais. 
„Juk šiandien einu į gimtadienį. Moterys kvepės ir aš turiu kvepėti. 
Tai normalu, kad vyras save prisižiūri“. Nuo lubų pakabintame nar-
velyje dar pasimuisto paukštelis ir mes išeiname. Ilgas, juodas Donato 
paltas, atrodo, elegantiškai šluoja šlapias gatves.

Indėnas. Tas, kur su dviračiu. Tas, kur vaikšto įdomiai apsirengęs. Tas, 
už kurio dirbtuvių lango visad tupi du katinai. Norėčiau updatinti in-
formaciją tiems, kurie dar nežino. Donatas Dubauskas nėra indėnas, 
nors kiti ir visai energingai vaikosi šios klišės. Taip, Donatui indėnai 
patinka, bet jam patinka ir daug kitų dalykų: XIX amžiaus Londono 
bei Paryžiaus mados, pasaulio istorija, roko muzika. Ir, beje, katinų už 
lango nebeišvysite, nes prieš kelias savaites Donatas dirbtuvėse atida-
rė barą. Tad jei norite susipažinti su teksto herojumi — durys atviros.

Šį vakarą sėdime „Pilėnuose“, Donatas pavaduoja ten dirbantį draugą. 
Sakau, Donatai, pakalbėkime apie kūną, o jis nusišypso: „Pradėkime“.

KAŽKAM JUK REIKIA 
BŪTI GRAŽIAM!

Tekstas: Kotryna Reimerytė
Nuotraukos: Alvita Daukantaitė
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— Ką tau reiškia žmogaus kūnas? 

— Žmogaus kūnas, visų pirma — jo vidinis vei-
drodis. Kūnas — ne vien tik rankos, kojos, tai ir 
plaukai, ir dantys, tai yra būtent tas veidrodis, ku-
ris atspindi žmogaus vidinę būseną ir jo sveikatą. 
Tai, manau, būtų optimaliausias mano paaiškini-
mas. Pagal kūno sudėjimą ir jo priežiūrą galima 
spręsti, kaip žmogus jaučiasi. Net galima nuspėti 
nuotaikas. Būna įvairūs gyvenimo etapai, kai pa-
gal savo išgyvenimus, laimes ar nelaimes, žmogus 
fiziškai keičiasi. Tarkim, liūdintys žmonės dau-
giau valgo arba apskritai nevalgo. Jeigu žmogui 
kažkas negerai, tai viskas ir matosi ant kūno. Na, 
plaukai, dažniausiai, būna palikimas, prieš juos 
nieko nepadarysi. Nors, jeigu žmogui nutinka 
kokia nors svarbi nervinė situacija, plaukai žilsta. 
Kūnas parodo tuometinę arba praeitą žmogaus 
būseną.

— Bet būna, sako, nespręsk apie žmogų 
pagal išorę...

— Aš manau, šis pasakymas labiau tinka, kai 
turima omeny ne kūnas, o rūbai. Matydami tam 
tikras žmogaus kūno vietas mes jas ir mylime, ir 
žavimės, ir šaipomės, ir bjaurimės. Kūnas iš tikrų-
jų yra neatsiejama sielos dalis, jis nėra sielos ka-
lėjimas. Kūnas ir siela yra vientisa. Ne veltui juk 
sakoma, kad sveikame kūne — sveika siela. Mūsų 

ir bočiai tą visą laiką sakydavo. Taip kad, toks jau 
tas mūsų kūnas, turintis daug atsakomybių: ir 
išorinių, ir vidinių. 

— Atrodo, kad šiandien gyvename tam ti-
kroje kūno kulto eroje, kai žmonės stengiasi 
įtilpti į jau nustatytus kūno rėmus. Kaip ma-
tai šią situaciją?

— Nesutikčiau, kad gyvename kūno kulto eroje. 
Tiksliau, tai nėra šiuolaikinis reiškinys. Pavyz-
džiui, senovės Romoje arba Graikijoje irgi buvo 
kūno kultas. Gražus kūnas visada buvo puoselė-
jamas. Nesvarbu, ar tai Australijos aborigenai, ar 
kokia kita gentis, tauta... Kiekvienoje kultūroje 
žmogaus kūnas buvo traktuojamas įvairiai. Af-
rikoje, tam tikrose gentyse, stambios moterys, 
ištemptos lūpos ar kaklai yra grožio etalonas. 
Kitose gentyse, sakykim, Polinezijoje arba pas 
Maorius, svarbi kūno puošyba, tatuiravimas. 
Kiekvienoje šalyje yra savitas grožio supratimas 
ir kūno kultas nėra naujovė, kuri atsirado mūsų 
amžiais. Mačiau daug retro nuotraukų, tarkim, 
XIX a., kur žmonės ir sportuodavo, ir maudyda-
vosi, užsiiminėdavo gimnastika — kūnas būdavo 
demonstruojamas. Kiekvienas šimtmetis turi savo 
kūno madas. Imkime, pavyzdžiui, kokius 1930 m., 
nacistinę Vokietiją: sveikas, drūtas vyras, stiprus, 
aštrių veido bruožų. Moteris — plačiu dubeniu, 
liemuo ne bitės, krūtys sąlyginai didelės. Toks 
buvo moters etalonas. Tai buvo siejama su laikme-
čiu, nes platus dubuo reiškė, kad moteris gimdys 
daug stiprių sūnų ir dukterų. 

1970 m., pavyzdžiui, nebuvo paplitęs kultūristų 
kūno grožis — visi buvo liekni, „mylėkimės, o ne 
kariaukime“. Sportuoti nereikėjo, muzika ir nar-
kotikai buvo tai, ko pakako. Tai atsispindi ir kūne, 

Nesutikčiau, kad gyvename 
kūno kulto eroje. Pavyzdžiui, 
senovės Romoje arba Graikijoje 
irgi buvo kūno kultas.
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imkime bet kurią to laikmečio roko žvaigždę. Na, 
kūdas kaip degtukas! 

1980 m. kūnas jau šiek tiek apvalėja, moterys su 
didesnėmis krūtimis, vyrai raumeningesni, jie 
pradėjo sportuoti, kilnoti svarmenis. Po to — tris-
dešimties metų seka. Vyrai ir toliau sportuodavo, 
moterys neatsiliko, bet tuo pačiu puoselėjo savo 
ypatingą moteriškumą. Įdomu ir tai, kad 1980 m. 
pradėjo skirtis moters ir vyro kūnai, nes hipių ero-
je kartais neatskirsi, kur mergaitė, o kur berniu-
kas. Visi liekni, moterų dubenys siauri, krūtinė 
maža, abiejų ilgi plaukai, panašūs rūbai. Na, o nuo 
1980 m. jau pradėjo ryškėti skirtumai. 

— Bet ar tai nėra tam tikra problema, kai 
žmogus vietoje savo autentiško stiliaus 
paieškų, stengiasi įtilpti į to laikmečio dik-
tuojamus rėmus?

— Na, mada yra mada (šypsosi). Arba žmogus ja 
seka arba ne. Kiekvienas dešimtmetis duoda savo 
madą: šukuosenų, apsirengimo, netgi elgesio, 
kalbos manierų. Juk visa tai irgi kūno dalis. Ger-
biu tuos žmones, kurie seka madą, domisi savo 
laikmečiu. Nes jie prižiūri patys save — sportuoja, 
daro šukuosenas, puošiasi. Tai yra kūno priežiūra. 
Aišku, proto ribose. Sekti madą — normalu. Ji 
pasaulyje visada buvo ir bus. Juk kiekvienas nori 
būti gražus, išreikšti save, o kūnas — natūrali, in-
dividuali žmogaus saviraiška. Manau, kad mada 
ir kūnas yra neatsiejami dalykai. 

— Na, gerai, o kalbant apie tave. Tavo stilius 
labai įdomus, kaip pasirinkai būtent tokį?

— Na, matyt esu vienas iš nedaugelio vyrų, ku-
rie gali sau leisti atrodyti taip, kaip nori. Buvo 

laikotarpis, kai vaikščiojau ilgais juodais plau-
kais, odinėmis kelnėmis ir leopardine maikute. 
Man patinka rūbai, kurie pabrėžia kūną. Jei turi 
galimybę kažkuo pasipuikuoti, tai ir puikuojiesi. 
Juk tai — gamtos sukurta. Kai užsinorėjau — pa-
keičiau aprangą. Nusiskutau plaukus, palikau tik 
kasą gale ir padengiau galvą tatuiruote. Po to vėl 
pakeičiau šukuoseną ir aprangą. Bet savo kūną 
aš visąlaik prižiūriu: tam yra sporto salė ir tam 
tikros priemonės. Vyras nebūtinai turi būti piktas, 
plaukuotas ir smirdantis. Jau geriau tegu jis būna 
susitvarkęs, kvepiantis ir protingai mąstantis. 

— Ar tau patinka išsiskirti gatvėje, o gal tau 
norisi žmonėms perteikti kažkokią žinią apie 
save?

— Kažkaip man viskas išeina natūraliai, net 
nesusimąstau, kad aš atrodau kitaip nei visi. Tie-
siog. Kažkam juk reikia būti gražiam. O tai yra 
labai nelengva.

— Ar nenervina žmonių žvilgsniai?

— Ne, žvilgsniai būna tik pozityvūs. Žmonės su 
manimi bendrauja, šypsosi žiūrėdami į mane, tai 
jiems sukelia pozityvias mintis, šypsenas, tad aš 
manau, kad esu teisingame kelyje. Mano išvaiz-
da atspindi vidinę sielos būseną, galiu sau leisti 
atrodyti taip, kaip noriu, o tuo pačiu ir atrodyti 
vyriškai, tvarkingai. Juolab, kad paskutiniu metu 
rekonstruoju XIX a. vyro aprangą. Manau, kad 

Esu vienas iš nedaugelio vyrų, 
kurie gali sau leisti atrodyti 
taip, kaip nori.
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iš to laikotarpio yra daug rūbų, kurie nepelnytai 
pamiršti: galvos apdangalai, cilindras, katiliukas, 
paltai, spalvotos liemenės ant marškinių, dryžuo-
tos, languotos kelnės. Tai labai gražūs apdarai. 
Smagu vėl atnešti žmonėms spalvas, tuo pačiu 
jaustis unikaliai ir puikiai. 

— Tatuiruotės. Ar jas sau dareisi pats?

— Ne, ne pats, mano draugai. Pirmąją tatuiruotę 
pasidariau 17-os metų, ji nuo peties iki alkūnės. Ją  
padarė meistras su trimis stygomis, nes tuo metu 
nebuvo nei aparatų, nei salonų. O paskui tatui-
ruočių tik daugėjo. Tatuiruotėmis įamžindavau 
naujus savo pokyčius ar susidomėjimus. Domiuo-
si indėniška tematika, tad yra su tuo susijusių ta-
tuiruočių. Taip pat patinka fantasy stilius — turiu 
tatuiruočių šia stilistika. Man niekas neįrodys, 

kad Senio šalčio nėra. Arba nykštukų. Aš žinau, 
kad jie yra. Aišku, žmonės gal galvoja, kad aš kaž-
kokių grybų apsivalgęs... Bet man daug maloniau 
tikėti, kad jie egzistuoja ir nereikia kažkokių įro-
dymų. Juo labiau, toks tikėjimas mane nuteikia 
labai pozityviai, o ir tuos, kam apie tai papasako-
ju! (akivaizdu, nes juokiausi jau garsiau už kalbantį 
Donatą) Man patinka pratęsti žmonių gyvenimus 
savo kalbomis. 

— Grįžkime prie tatuiruočių. Rūbai, papuo-
šalai — laikina. O štai tatuiruotė — lyg amži-
nas kūno papuošalas?

— Nemanau, kad amžinas… Ant vienos tatuiruo-
tės visada galima padaryti kitą tatuiruotę. Man 
tai —simbolika. Turiu vieną labai gerbtiną pavyz-
dį —  savo mamą. Kai jai buvo 50 metų, sakau, 
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mama, ko gi norėtum? Sako, aš noriu tatuiruotės 
— visą gyvenimą dirbau kaip bitė... Sunkiai, per 
du darbus. Taigi dirbau kaip bitė ir todėl noriu 
tokios tatuiruotės. Aš jai tai ir padovanojau. Dabar 
pas mamą ant peties tupi 3D bitė. Taigi, tatuiruo-
tės, didžioji jų dalis, yra simbolika. Smagu, jog tai 
nėra į įsprausta į rėmus. Tie žmonės, kurie tatui-
ruojasi, kuria savo asmeninius simbolius. Aišku, 
yra tų, kurie ima nusistovėjusius, stereotipinius 
piešinius, bet didžioji dalis visgi įamžina ant savo 
kūno individualius išgyvenimus, pomėgius ar 
kitus rūpimus dalykus.

— Tavo kūnas, kaip gyvenimo knyga ant 
kurios rašai?

— Taip, taip, tai būtų geras palyginimas. Yra dar 
ir apsauginiai tikslai... Na, tatuiruotės — toks 
platus ir neišsemiamas reikalas! Ir tuo pačiu, tai 

yra kūno puošybos menas. Skirtingose gentyse, 
etninėse grupėse, tatuiruotės visada egzista-
vo. Buvo atkastas žmogus Sibire, kuriam buvo 
30 000 ar net daugiau metų, tiksliai nepamenu, 
bet jo visas kūnas buvo tatuiruotas. Tai senas reiš-
kinys, visada egzistavo randinės tatuiruotės, kai 
kūne buvo įpjaunama žaizda ir tepama suodžiais.

— Bet tai toks skaudus procesas...

— Skausmas yra pamirštamas, o tatuiruotė lieka. 
Juk nekaltybės praradimo skausmas irgi pamirš-
tamas... O paskui lieka tik geri prisiminimai. Tas 
pats ir su tatuiruotėmis.

— Kokia buvo pati pirmoji tatuiruotė?

— Ai, tokia velnių priėsta. Ten velniai, ugnys... 
Tais laikais man buvo 17 metų, tatuiruotė buvo 
atlikta kokybiškai, bet laikui einant ji man pradė-
jo trukdyti, nebenorėjau tų velnių, tai tiesiog ant 
viršaus pasidariau kitą tatuiruotę. Tai geras daly-
kas, nes kiekvieną tatuiruotę, jeigu ji morališkai 
pasensta, galima užtatuiruoti nauja ir jeigu meis-
tras geras, tai senosios nesimatys nė trupučio. Be 
to, dabar naujausios technologijos leidžia tiesiog 
panaikinti tatuiruotę. Esu matęs, kaip tai daro. Be 
jokio chirurginio įsikišimo, lazeriu, kuris tiesiog 
ištrina. Taip išeina, kad šiandien bet kokią tatu-
iruotę gali panaikinti, jeigu ji nebeatitinka tavo 
psichologinės būsenos. 

— Pakalbėkime apie rūbus, kuriuos dėvi. Ar 
viskas, ką dėvi, yra paties rankų darbo ar lei-
di sau kai ką ir nusipirkti?

— Leidžiu sau nusipirkti, bet perku specifinėse 
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parduotuvėse arba siunčiuosi paštu, nes mūsų 
parduotuvėse vyrai lieka nuskriausti. Vyrams siū-
loma vienoda produkcija, norima visus aprengti 
vienodai. Bet yra tam tikros rūbų išparduotuvės, 
vienos orientuojasi į retro rūbus, kitos į naujoviš-
kus, o trečios į „super mega“ prekinius ženklus. 
Na, aš renkuosi retro, žinau tas paslaptingas 
vietas, ten randu man patinkančių rūbų, pavyz-
džiui — liemenių. Jos atrodo senoviškai, būna 
medžiaginės, įdomaus marginimo. Pats siuvuosi, 
pavyzdžiui, blauzdines. Tai yra XIX-XX a. vyriš-
kos aprangos reliktas, moterys jas irgi dėvėdavo. 
Tai toks dalykas, kuris dedamas ant paprastų batų 
ir juos paaukština. Blauzdines iki šiol naudoja žo-
kėjai, kurie jodinėja su arkliais. Anksčiau tai buvo 
įprastas kasdienis dalykas ir labai patogus, nes 
neapsitaškai nei kelnių, nei batų ir atėjęs iš gatvės 
gali blauzdines nusisegti ir likti tik su elegantiš-
kais batais. 

— O kaip tau kyla rūbų, kitų garderobo deta-
lių idėjos, kai jas siuvi sau ar kitiems?

— Man norisi kažko išskirtinio. Kad žmogus, 
turėdamas tą daiktą, jaustųsi ypatingas. Kad tai 
trauktų kitų žmonių akis, ir tuo pačiu, kad tiek 
draugai, tiek praeiviai, matydami to žmogaus 
daiktus, švelniai tariant, pavydėtų. 

— O kaip išsivystė tavo stilius? Kas tam turė-
jo daugiausia įtakos?

— Aš visą gyvenimą šioje srityje buvau revoliucio-
nierius. Kadangi mama mane viena augino, mes 
neturėjome daug pinigėlių rūbams, tai jau nuo 
vaikystės, per įvairias šventes juk kiekvienas iš 
mūsų norėdavo atrodyti išskirtinis. Kiti galėjo sau 
leisti nusipirkti geresnius rūbus, o aš nenorėjau 

atsilikti, todėl pats pradėjau juos gamintis. Iš pra-
džių juos keisdavau, pavyzdžiui, paimdavau vieno 
rūbo rankoves ir uždėdavau jas ant kito. Visko 
išmokau pats, buvau savamokslis, pasitelkdavau 
elementarią logiką. Ir taip nuo tų laikų išliko noras 
būti išskirtiniam. Sovietmečiu žmonės buvo įpratę 
patys susikurti savo įvaizdį, nes nebuvo parduo-
tuvių, bet buvo daug siuvyklų, kur kiekvienas sau 
galėdavo susikurti kažką išskirtinio. Šiandien, 
deja, tokia mada išnyko, o aš vis tiek renkuosi save 
išreikšti būtent taip. Na, ir grįžtant prie pradžių, 
kodėl aš visą tai darau? Kažkam juk reikia būti 
gražiam (šypsosi). Ir reikia parodyti pavyzdį ki-
tiems, kad galima drąsiai išeiti į gatvę, nereikia bi-
joti nei spalvų, nei keistesnių rūbų. Visada galima 
viską suderinti, puikiai jaustis, ir tuo pačiu įnešti 
spindulį į prieblandą.

Man niekas neįrodys, kad Senio šalčio nėra. Arba 
nykštukų. Aš žinau, kad jie yra. Aišku, žmonės 
gal galvoja, kad aš kažkokių grybų apsivalgęs... 
Bet man daug maloniau tikėti, kad jie egzistuo-
ja. Man patinka pratęsti savo kalbomis žmonių 
gyvenimus. 

Man niekas neįrodys, kad Senio 
šalčio nėra. Arba nykštukų. 
Aš žinau, kad jie yra. Aišku, 
žmonės gal galvoja, kad aš 
kažkokių grybų apsivalgęs... Bet 
man daug maloniau tikėti, kad 
jie egzistuoja. 
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KELIONĖS PO ODA
Nepažįstamame mieste 
užsukau į pirmą pasitaikiusią 
kavinę. Mane aptarnauja 
stilinga mergina, kurios 
rankas dengia įvairūs 
piešiniai. Paukštis, dykuma, 

kalnas, saulė... Mano akys 
ima tyrinėti ir kaliauti jos 
odos paviršiumi, apžiūrinėti 
išrašytas linijas, plaukti 
blunkančių spalvų šešėliais, 
pasiekti kraštą ir grįžti atgal. 
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Vilniaus žmones fiksavo: Mantas Baliukas ir Vitas Navickas. 

KELIONĖS PO ODA
Faktas, jog miesto „vaibą“ 
kuria ne tik architektūra, 
kultūrinis gyvenimas, bet 
ir žmonės. Vilnius — Rytų 

Europos miestas, turintis 
savo istoriją, stilių ir žmones, 
kurie kuria miesto įvaizdį.





53



54



55

Amžius: 25

Dirba: „Who hit John“

Kūnas — tai: „Kūnas 
nėra nei prakeiksmas, 
nei šventovė. Greičiau 
artimas ir patikimas 
bendrakeleivis, kurio 
negalima ignoruoti, 
nekęsti, bet nepatartina 
ir jam pataikauti. Tad 
kol turiu galimybę, 
mano bendrakeleivis bus 
margas kaip ir pasaulis, 
po kurį mes keliaujame.“

Kornelija 
Dūdaitė
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Amžius: 28

Dirba: „Uff“

Kūnas — tai: „Materija, 
su kuria gali dirbti vizualiai 
tiek iš vidaus, tiek iš 
išorės. Atskleisdamas 
išorę parodai savo vidų. 
O vidus yra svarbiausias, 
nes parodo tavo būseną, 
jauseną, požiūrį ir nuotaiką. 
Mano ūsai mano nuotaikai 
suteikia šypseną.“

Mantas 
Navickas 
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Amžius: 31

Dirba: „Vyrų skyrius“

Kūnas — tai: „...lyg suteikta 
forma. Tiksliau – žmogaus sielos 
įpakavimas. Jame gyvename 
tiek laiko, kiek mums skirta 
šioje žemėje, vėliau mes tą 
kūną keičiame. Nors tai laikina, 
tačiau norisi tą įpakavimą puošti. 
Žmonės eina į galerijas, tam kad 
kažką naujo atrastų, o aš meną 
apgyvendinu savame kūne. 
Kadangi tai visuomet su manimi, 
tai po truputį tai tampa ne tik 
kūno, bet ir sielos dalimi. Jūs 
žiūrėdami į mano tatuiruotes 
jas tik matote. O aš jas ir jaučiu. 
Žiūrėdama į jas keliauju laiku bei 
emocija: kokia tuomet buvau, 
kuo gyvenau. Mano kūną užlieja 
tūkstančiai ypatingų akimirkų, 
žmonių veidai ir tai šildo mano 
sielą. Mano kūnas lyg mano 
gyvenimo žemėlapis, kurį 
perskaityti galiu tik aš.“

Milda 
Metlovaitė
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Amžius: 36

Dirba: „Rugged’n’Raw“

Kūnas — tai: „Dievo duotas 
baltas „canvas“, kurį mes 
užpildome gyvenimo procese. 
Vieni jį palieka baltą, kokį davė 
Dievas, o kiti jį išpiešia savo 
gyvenimo istorija. Man kūnas 
— mano gyvenimo etapai, 
mano gyvenimo žemėlapis.“

Gražvydas 
Ivaškevičius
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Amžius: 26

Dirba: „Gringo pub“

Kūnas — tai: „Tatuiruotas 
kūnas man atrodo įdomiau. 
Toks kūnas,net ir būdamas 
nuogas, neatrodo toks nuogas. 
Savo tatuiruotėms nesuteikiu 
prasmių. Man tai tarsi rūbas. 
Nors tiesą sakant,tatuiruotę 
daug lengviau pasidaryti,nei 
įsigyti sau naują drabužį.“

Laura 
Mondrytė
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Laura 
Mondrytė
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ESI TOKS GERAS, KAIP TAVO 
PASKUTINĖ TATUIRUOTĖ

Tekstas: Lina Stonkutė
Nuotraukos: Algimantas Povilas Kaveckis

Kodėl žurnale apie kūną turėtų būti 
kalbama apie riedlentes? Nes šian-
dien ji virto retrospektyva į laisvės 
ir novatoriškumo paieškas, prasi-
dėjusias prieš du dešimtmečius ir 
atvedusias iki tatuiruočių. „Viskas, 
kuo beužsiimtume, stengiamės, kad 
vežtų: ar tai būtų riedlentės, ar ko-
vos menai, ar banglentės, ar tatui-
ruotės“, – sako salono „True Tattoo“ 
įkūrėjai, broliai Arnas ir Rokas. Tar-
pusavio sinergija net nebando mal-
šinti naujų potyrių alkio, atvirkščiai, 
ragina nesiliauti, atrasti ir pažinti.
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— Nuo riedlenčių iki tranzavimo; nuo kelionių iki 
kovos menų ir tatuiruočių. Ar susimąstote, kas padarė 
įtaką jūsų įvairiapusiškų asmenybių formavimuisi?  

— Arnas. Didžiausia įtaką turėjo tėvai. Mama 
buvo meniškos sielos žmogus, o tėvas sportinin-
kas, toms dviems energijoms mumyse susimai-
šius traukia ir menas, ir sportas.

Panevėžyje tais laikais buvo gana nuobodu ir 
pilka, o riedlentės buvo kažkas veržlaus ir lauki-
nio. Galėjome aikštelėje išbūti visą dieną nevalgę, 
turėdavome pinigų tik pienui ir batonui. Buvome 
neformalai, nubalnoti keliai šviesdavo pro suply-
šusius džinsus, bet taip bėgdavome nuo kasdieny-
bės. Viskas, kuo beužsiimtume, stengiamės, kad 
vežtų: ar tai būtų riedlentės, ar kovos menai, ar 
banglentės, ar jodinėjimas.

— Rokas. Tais laikais Panevėžyje mes skyrė-
mės nuo bendros masės. Žmonių ratas, kuriame 
sukomės, buvo pakankamai drąsus, kad užsiimtų 
tuo, kuo užsiimdvome ir mes, ir kad rengtųsi taip, 
kaip mes rengėmės. Tai buvo tikrų tikriausias no-
ras eiti prieš srovę.

— Arnas. Arba laisvės troškimas. Panevėžyje 
nemėgo tų, kurie nori išsiskirti. Tai mums nepati-
ko, todėl su tuo nesitaikydavome ir siekėme būti 
laisvi ir kitokie. 

— Socialiniame tinkle „Youtube“ patalpintame 
vaizdo įraše apie Panevėžio riedlentininkus pasakoja-
te apie tuometinę situaciją prieš daugiau nei 20 metų. 
Į ką išaugo susižavėjimas riedlentėmis? 

— Arnas. Pamažu mūsų lygis paaugo, daly-
vaudavome varžybose — Rokas tapo Baltijos šalių 
čempionu, o man neblogai sekėsi streestyle‘inti, kol 
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negavau menisko traumos. Skirtis su riedlentėmis 
buvo be galo sunku, nes tai buvo visas mano gy-
venimas, bet keliai neleido skate‘inti ir po truputį 
riedlentės peraugo į banglentes. Juk yra panašumų 
— lenta ir extreme‘o nemažai, bet banglentės yra 
dar platesnis užsiėmimas nei riedlentės, tad atrasti 
jas prireikė laiko. 

— Rokas. Aš 15–16 metų pasirašiau kontraktą 
su profesionaliu Estijos futbolo klubu. Tuomet nu-
sprendžiau riedlentes atidėti į šalį ir perėjau į pu-
siau suaugusiojo etapą, kuris truko apie 10 metų, 
kad vėl grįžčiau prie savo vidinio kelio.

—Arnas. Meno mokykla, riedlentės, boksas ir 
karatė: viskas buvo kartu ir, kaip seniau, taip ir 
dabar, užsiiminėjame sportu, piešiame, tatuiruo-
jame, vykdome kelias veiklas ir negalime nusėdėti 
vietoje. Turėjau draugą Palangoje, kuris mokėsi is-
panų kalbos, o aš tuo metu tranzuodavau po visą 

Lietuvą, tai jis man pasiūlė su dviračiais važiuoti 
į Barseloną. Kaip tarėm, taip ir padarėm. Nuva-
žiavus į Barseloną baigėsi pinigai, bet kažkaip su-
gebėjome be jų pasilikti ir iš ten vėliau išvažiuoti 
2,5 metams gyventi į Madridą. Nors ten gyvenau 
gerai, dirbau studijoje, po kurio laiko, palikęs rojų 
Ispanijoje, grįžau į Lietuvą. Tada Lietuvai durys į 
pasaulį jau buvo atsivėrusios, ir nors tik 3 mėne-
siams ir tik į ES šalis, bet taip ir prasidėjo: Airija, 
Pietų Afrika, Indija, Malaizija, Naujoji Zelandija. 
Kelionės veža: nardymas su rykliais, banglentės, 
žvėrys, kitos kultūros — domino pamatyti, kaip 
yra kitur.  

— Tai Lietuva buvo kaip ramybės oazė?
—Arnas. Kažkada bandėme įsivaizduoti rojų, 

kur puiki ekonomika, geri ir gražūs žmonės, nuos-
tabi, laukinė gamta ir supratome, kad tokia šalis 
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Kuo mažiau patirties – tuo 
labiau manai viską sugebąs. 
Jaunas buvau didysis meistras 
ir vaikščiojau iškelta nosimi, 
o dabar seni darbai kelia 
šypseną. Kuo daugiau išmoksti 
– tuo kukliau elgiesi. 
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neegzistuoja. Visur yra pliusų ir minusų, kokį 
pasaulį susikuri — tokiame ir gyveni: ar tai būtų 
Lietuva, ar Havajai. Neslėpsime, ieškojome, visur 
gyvenome, bet vis pakeldavome bures, nes tokios 
šalies neradome. Lietuviai yra labai jausmingi, 
pasaulį mato giliai, bet kartais per sudėtingai, 
o iš užsienio nemažai kas perėmė mandagumą, 
laisvumą. Kai daug keliauji ir sukaupi nemažai 
įspūdžių, norisi tuo pasidalinti, „susirinkti“ save 
ir sudėlioti patirtis bei emocijas į lentynas. 

— Kaip ir kada jus ištiko tatuiruotės? 
—Arnas. Žingeidumas ir laisvės poreikis ska-

tino užsiimti netradicinėmis veiklomis, nes tatui-
ruoti pradėjau prieš 20 metų, Rokas keliais metais 
vėliau. Tatuiravimas tada nebuvo nei madingas, 
nei stilingas, o žmonės, kurie darėsi tatuiruotes, 
buvo drąsūs, po sovietinio laikotarpio ištroškę 
naujų potyrių.  
Pirmąją pasidariau 17-os, norėjosi išlipti iš rėmų, 
o jaunatviškas maksimalizmas po pirmos 

tatuiruotės užkabino pasidaryti jų ir daugiau. 
Draugas sumeistravo savadarbį aparatą, tai nuo to 
viskas ir prasidėjo, vėliau išvažiavau į Madridą, o 
grįžus prisijungė ir brolis.  
Su juo visuomet ėjome koja kojon. Išmokiau jį 
tatuiravimo meno vienu stiliumi, o jis savaran-
kiškai išmoko kitų, kurie man iš pradžių atrodė 
neįdomūs. Pamatęs, kaip jam gerai sekasi, už-
sikrėčiau japonišku stiliumi ir aš. Vienas kitą 
pastūmėjome taip pat, kaip ir su sportu, riedlentė-
mis. Broliška kompetencija turi daug įtakos mūsų 
augimui, visapusiškai raidai. Daug kas žavisi, jog 
mes viską darome kartu. Tačiau viskam reikia 
pastangų.

— Ar unikalus meistro braižas tatuiruotėje, kurią 
paskui nešioja žmogus, yra svarbus? Kaip jį išlaikyti 
kiekvienoje tatuiruotėje?

— Arnas. Kuo mažiau patirties — tuo labiau 
manai viską sugebąs. Jaunas buvau didysis meis-
tras ir vaikščiojau iškelta nosimi, o dabar seni 
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darbai kelia šypseną. Kuo daugiau išmoksti — tuo 
kukliau elgiesi. Svarbu, kad padarytum tatuiruo-
tę ne tik estetiškai, bet ir techniškai, kad ji gerai 
išsilaikytų odoje. Toliau — simbolika, kuria mes 
labai tikime. 

— Rokas. Svarbu, su kokia nuotaika ir energija 
žmogus išeina iš mūsų studijos ir ką po mūsų ta-
tuiravimo išsineša. Svarbus ne tik piešinys, bet ir 
kokia banga jį užlieja — šalta ar šilta.

— Arnas. Labai pritariu Rokui. Tatuiravimas 
— tai magija. Turime galią keisti kūną,  piešinys 
ir energija pasilieka žmoguje iki gyvenimo galo. 
Klientas ir meistras sąveikauja ir kuria energiją 
kartu, nes tatuiruotė lieka po oda ir atmintis joje 
užsikoduoja.

— Kas tatuiravimo industrijoje sudaro jūsų kūrybi-
nį arsenalą?

— Rokas. Stengiamės būti ramūs ir skirti sau 
minutę prieš darant tatuiruotę, susikaupti, nesku-
bėti, gal pasportuoti, pamedituoti ar pabėgioti.

— Arnas. Reikia nepamiršti emocinio, dvasinio 
ir fizinio balanso, turi būti harmonija. Taip pat 
svarbu, kaip tu nugyveni tą laiką iki tatuiruotės 
proceso. Turi stengtis išlaikyti pozityvią būseną. 
Jaučiame dėkingumą tiems, kurie pasirinko mus 
savo meninio projekto ir svajonių realizavimui. 
Nekasdienis jausmas, kai žmogus pateikia tai, 
kas jam yra intymiausia, svarbiausia ir leidžia tai 
keisti. Tatuiruotės — ne apsilankymas pas odon-
tologą, pas mus žmonės ateina savo noru, tai lais-
vas metamorfozės aktas, todėl žmogus greičiau 
atsiveria, dalinasi istorijomis, kas dažnai pereina 
į intymius pokalbius apie gyvenimą, šis jausmas 
labai suartina. 

— Rokas. Yra tokia klasikinė frazė: esi toks ge-
ras, kaip tavo paskutinė tatuiruotė.  

— Vis minite energetiką, kuri skamba gan dieviš-
kai. Ar patys esate tikintys?

— Arnas. Tikime, bet ir ateistas gali būti šil-
tas, draugiškas — tai irgi yra energija.  Kam burti 

Tatuiravimas – tai magija. 
Turime galią keisti kūną 
– piešinys ir energija 
pasilieka žmoguje iki 
gyvenimo galo. 
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ypatingais ezoteriniais žodžiais, kai galima pa-
prastai: šiltumu, draugiškumu, žmogiškumu.

— Rokas. Kur tas Dievas? Gal ten, kur gera, šil-
ta, o ne ten, kur sudėtinga ir neaišku? 

— Kokią reikšmę skiriate kūniškumui? Kokią vietą 
užima kūnas ir ką jums jis reiškia? 

— Arnas. Gyvenimo metraštis?
— Rokas. Ne, gyvenimo drobė, tik daug 

subtiliau.
— Arnas. Kūnas yra kaip gyvenimo knyga. 

Gali nutapyti kažkokį paveikslą, uždėti ant žmo-
gaus ir jis vienaip atrodys ant sienos, o kitaip ant 
žmogaus. Vaizdai gali ir laužyti anatomiją, nes 
vienam asimetrija patinka, o kitas kaip tik nori, 
kad jie pabrėžtų jo kūną. 

— Kalbant apie stilių ir madą, kiek tai yra svarbu, o 
gal net kenksminga kūnui ir tatuiruotėms? 

— Arnas. Visi turime stilių ir tatuiruotėmis 
tik pabrėžiame savo autentiškumą. Tačiau ge-
riausias stilius — žibančios žmogaus akys. Kai jis 

pasitelkia stilių bandydamas apsimesti tuo, kuo 
jis nėra, nepajaučia laimės ir net patys geriausi 
skudurai jos nesukurs. Tatuiruotė nereiškia, kad 
tu kiekvieną dieną geri, valgai cepelinus, mė-
gaujiesi savo dramomis ir depresija, o tuo labiau 
nepaslepia tokio gyvenimo pėdsakų ant kūno. Kai 
gerai jautiesi emociškai ir fiziškai — tatuiruotė 
suskamba visapusiškai. 

— Rokas. Kai savo stilių kuriame pagal asme-
nybę, pagal asmeninius norus, o ne pagal sezono 
madą, tuomet apsirengimas pats savaime ateina 
pas žmogų.

— Arnas. Madingas yra tas, kuris madą pradė-
jo, o po to yra tik krūva mėgdžiotojų. Stengiuosi 
galvoti, kad reikia kurti savo madą, kad būtum 
patrauklus ir gražus, o ne pasiduoti kanonams. 
Nebūtina turėti pilvo presą, kad pasidarytum ta-
tuiruotę, galbūt ji kaip tik tavyje uždegs ugnelę 
metamorfozėms. Simbolinė tatuiruotės pras-
mė svarbi, bet super gili prasmė nebūtina, juk 
ir šmaikšti tatuiruotė gali suteikti gyvenimo 
džiaugsmo, nėra prasmės dramatizuoti. 

Tatuiruotės – ne apsilankymas pas 
odontologą, pas mus žmonės ateina 
savo noru, tai laisvas metamorfozės 
aktas, todėl žmogus greičiau atsiveria, 
dalinasi istorijomis, kas dažnai išsivysto 
į intymius pokalbius apie gyvenimą. Šis 
jausmas labai suartina. 
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Mes pažįstami nuo vaikystės. Anksčiau daug kartu žai-
dėme, o dabar bendraujame mažai. Tiesa, visada smagu 
paplepėti, nes tie žmonės, su kuriais žaidei kaladėlėmis 
ant kilimo, lieka savi ir artimi. Tačiau niekada taip ir 
nepaklausiau,  kodėl ir kas paskatino nusispalvinti savo 
kūną įvairiais piešiniais. Andrius Žiūra — vaikystės 
draugas, ryški asmenybė, kuri gerai žinoma Gargždams, 
o dabar ir Norvegijai. 

STEBINTIS GAMTĄ

Tekstas: Toma Mačiulskytė
Nuotraukos: Asm. archyvas.
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Garso citata
SPAUSTI ČIA

Jeigu man kas nors lieptų eiti 
automobilio variklio taisyti, tai 
aš geriau sodinčiau gėles. 
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— Andriau, kiek tave pažįstu, tu visada esi 
į kažką pasinėręs stačia galva. Papasakok, 
kur esi šiandien? 
— Šiuo metu daug dirbu su savo papuošaliu-
kais „I have a seed“. Man patinka viską rinkti iš 
gamtos. Prisirenku įvairiausių Lietuvos gamtoje 
randamų dalykėlių ir darau. Dalyvauju mugėse, 
pradėjau rodyti savo darbus ir internete. Tačiau 
norėčiau, kad juvelyrika liktų tarsi mano hobis, 
nes noriu pradėti rimtai tatuiruoti žmones. Užsi-
imti norėčiau daug kuo, tiesiog fiziškai neišeina 
visur suspėti. 

— Visos tavo veiklos buvo vizualios: mada, 
fotografija, piešimas, dabar papuošalai, tatu-
iruotės... Iš kur tai ateina?
— Gal aš pamaiva? Patinka žiūrėti į save prieš vei-
drodį (juokiasi). Juokauju. Nežinau, geras klausi-
mas. Žinau, kad mano prosenelė neblogai siūdavo, 
mamos sesė yra kūrybiška, piešia. Net nežinau. O 
gal aš tiesiog kitaip nemoku? Jeigu man kas nors 
lieptų eiti automobilio variklio taisyti, tai aš ge-
riau sodinčiau gėles. 

— Tu esi labai ryškus. Tikriausiai man tavo 
kailyje būtų nejauku dėl aplinkinių dėmesio, 
kaip tu su tuo gyveni? O ypač, kai didžiulę 
gyvenimo dalį gyvenai mažame miestelyje 
Gargžduose.
— Man tai yra faina. Jaučiu, kaip žmonės gatvėje 
mane stebi, nužiūrinėja. Aišku, jeigu tu staiga 
pasidarytum tokia ryški — būtų sunku. Bet kai 

po truputėlį, viena tatuiruotė, antra — tai tampa 
natūralu. Man patinka „išjudinti“ žmones, kai 
kuriems tiesiog kaip užstrigusiam kompiuteriui 
išmeta erorr: „Kas čia toks? Kodėl jis taip atrodo?“
 
— Ar esi turėjęs nemalonių situacijų dėl 
išvaizdos?
— Visada pasitaiko, ypač vietose, kur yra alko-
holio. Kartais nemalonu, nes absoliučiai nesinori 
agresijos. Tačiau kažkaip moku laviruoti, nes ga-
liu atvirai bendrauti net ir su marozais. Nors kita 
vertus, jei kas nori prisikabinti, tai net ir iššau-
kiančios išvaizdos nereikia. 

— Tu dabar gyveni Norvegijoje, Bergene. 
Kaip sekasi ten? 
— Oi, Bergene jaučiuosi kaip namie! Niekas į 
mane nekreipia dėmesio, o jeigu ir atkreipia, tai 
atvirai pasako: „O, gerai atrodai, gražus megzti-
nis“. Aš ten „pasikraunu“. Bet norvegus kur kas 
sunkiau nustebinti nei lietuvius. 

— Tai gal dabar trūksta to? Niekas nebežiūri... 
— Būna, kad ir ten atkreipiu dėmesį. Ypač paste-
bi tokie patys, kaip aš. Parduotuvėje sutinki kitą 
tatuiruotą žmogų ir žvilgsniais nebyliai vienas 
kitam išreiškiame pritarimą. 

Praėjusią vasarą su didele kompanija, draugais 
ir kiek vyresniais žmonėmis su vaikais buvome 
Plateliuose. Aš buvau pasiėmęs pabaigti vieną pa-
puošaliuką gamtoje, kad užkraučiau geresne ener-
gija. Ateina vaikas, atneša man konkorėžį, aš jį 
įkomponuoju į vėrinį, dar kažką atneša... Matau, 
kaip jų tėvai stebi situaciją. Po kiek laiko aplink 
mane jau būrys vaikų. Ir jų tėvai, kurie iš pradžių 
į mane keistai žiūrėjo, po kiek laiko atlyžo: „ai, jis 
normalus“. Man patinka „pagauti“ žmones, kai 

Jeigu man kas nors lieptų eiti 
automobilio variklio taisyti, tai 
aš geriau sodinčiau gėles. 
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jie supranta, kad tatuiruotės tai ne kalėjimas ir ne 
narkotikai. Kai pradedi bendrauti su žmogumi, 
tampa nesvarbu, kaip jis atrodo. Čia kaip žmogus 
su kostiumu ir gera mašina — išorėje viskas bliz-
ga, bet gal vidus yra tuščias? 

— Tavo išorė labai marga, o kaip su vidumi?
— Žinai, kaip yra su mano vidumi? Ten visko tiek 
daug! Visada galvojau, kad mano nauja gyvena-
moji aplinka bus šviesi, švari, tačiau pastebiu, kad 
ir čia, Norvegijoje, aš kuriu savo sodrų chaosą. 
Kaip sakiau, man fiziškai nepavyksta visko rea-
lizuoti, kiek turiu viduje. Tikriausiai daugumai 
žmonių taip yra. Net jei ketvirtadalį to padary-
čiau, jau būtų didelis pasiekimas. Aš nemoku da-
ryti bet kaip, jei pradedu, tai neriu stačia galva, o 
visa kita būna dzin. 

— Pakalbėkime apie kūną. Kas jis tau yra?
— Kūnas yra tai, į ką aš esu patalpintas. Tai yra 
mano namai, aš čia turiu gyventi. Kaip ir kam-
barį truputį pasidažai, taip ir savo kūną pasitvar-
kai. Norisi, kad viduje būtų švarios, pozityvios 
mintys. O išorės nesureikšminu. Kūnas laikinas, 
juk vieną dieną mūsų neliks. Taip ir tatuiruotės 
yra tik tol, kol mes esame čia. 

O šiaip nežinau, ar tatuiruotėmis bandau parody-
ti tai, kas mano viduje. Gal atvirkščiai, tai išorinis 
popsas? Žmonės sako, kad esu jautrus. Tikriausiai, 
čia tokia mano gynyba. Viduje aš nesu toks, koks 
atrodau išorėje. 

— O kokia buvo tavo pirmoji tatuiruotė?
— Man buvo šešiolika metų. Be suaugusio suti-
kimo negalėjau darytis tatuiruočių. Vyko pirmas 

rimtas pokalbis su tėvais. Tėvukas bandė gražiai 
paaiškinti, jog tai visam gyvenimui. Tačiau aš vis 
tiek pasidariau ir po poros savaičių tėčiui pasa-
kiau, kad noriu dar vienos. Jis pradėjo man riboti 
visus džiaugsmus: pinigus, dviračius, gal dar kaž-
ką, bet tai manęs nesustabdė. Tai tęsiasi iki šiol. 

Kai buvau mažas, kaime pas močiutę prieš darbus 
susirinkdavo kaimo vyrai. Pamenu, kad vienas 
jų turėjo išsitatuiravęs rožę, kitas nuogą moterį. 
Man buvo įdomu, aš irgi norėjau tai turėti ant savo 
kūno. Iš artimiausių žmonių mano krikšto tėvas 
pradėjo tatuiruotis. Ta mano pirmoji tatuiruotė 
buvo kinietiškas hieroglifas, kurio aš niekada ne-
užtušuosiu, nes tai yra mano istorija. 

Šiandien aš tatuiruotes darausi kitaip — renkuosi 
meistrą, kuris yra kūrėjas. Aš ateinu pas jį ir sa-
kau: daryk, ką nori. Ir visada gaunu geriausią re-
zultatą. Nes tada meistras pradeda kurti, jis įdeda 
dalį savęs ir savo idėją palieka man ant odos.  

— O tu negalvoji, kas bus vėliau? Į ką pavirs 
tatuiruotės, kai ims keistis tavo kūnas?
— Nieko, būsiu kietas senis (juokiasi). Gal vėliau iš 
viso nebeliks rankų darbo — įkišime ranką į apa-
ratą ir turėsime tatuiruotę. Tatuiruotė yra akimir-
ka, kai kitas žmogus tau kažką duoda ir palieka 
ant kūno žymę. Tos sujudėjusios, netobulos linijos 
tatuiruotę daro dar tobulesnę. Nes tai yra užfik-
suota akimirka.  

Man patinka „pagauti“ žmones, kai 
jie supranta, kad tatuiruotės tai ne 
kalėjimas ir ne narkotikai.
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jie supranta, kad tatuiruotės tai ne 
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Kūnas yra tai, į ką aš esu 
patalpintas. Tai yra mano namai, aš 
čia turiu gyventi. Kaip ir kambarį 
truputį pasidažai, taip ir savo kūną 
pasitvarkai.
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— Kiek meistrų yra palikę žymes ant tavo 
kūno?
— Iš tikrųjų nedaug. Tuoj suskaičiuosiu. Vienas, 
du... Save skaičiuoti? Šeši.

— Turi ir savo tatuiruočių?
— Aš esu nedaug daręs tatuiruočių žmonėms, 
nors tatuiruočių technikos pradmenis turiu: 
greifruktai, fake skin ir t.t. Mokiausi Šiauliuose, 
tačiau viskas susiklostė, jog teko šį reikalą pri-
stabdyti ir išvažiuoti į Norvegiją. Nors praleistas 
laikas Šiauliuose buvo geras ir įsimintinas. Tai 
pirmą kartą, kai laikiau mašinėlę, „įsikaliau“ sau 
tatuiruotę, kitą dieną vėl sau. Trečią dieną tokiai 
merginai dariau mandalą. O žinai kokią tatuiruo-
tę sau pasidariau? 

— Na? 
— Kad niekas neklausinėtų: „Ką reiškia?“ Už-
sirašiau žodį „Tattoo“ (juokiasi). Tai yra geras 
priminimas sau pačiam, kai nepasitikiu savimi 
— pasižiūriu ir nustembu: linija tiesi, neblogai 
padaryta! Tatuiravimas yra nelengvas darbas, 
kuris reikalauja ir profesionalaus atlikimo, ir tech-
nikos, ir kūrybiškumo. Tai nuolatinis harmonijos 
ieškojimas. Kai mokiausi Šiauliuose, susilaukda-
vau palaikymo iš kitų meistrų. Kai pasidariau sau 
„Tattoo“ užrašą, kolega sakė: „Seni, viskas čia ge-
rai, linija tiesi!“ Kai sau daraisi, tai yra dar ir kiti 
pojūčiai, skausmas, adrenalinas: sukandi dantis 
ir duri. 

— Ar pritari tam, kad išsivysto priklausomy-
bė tatuiruotėms dėl noro vėl patirti skaus-
mą, dėl adatos ir odos santykio?
— Faktas, kad yra skausmas. Bet išsiskiria ir 
laimės hormonas endorfinas. Kažkiek tame yra 
tiesos. Bet man — kitaip. Man tai yra gyvenimo 

būdas: susitikimai su meistrais, pokalbiai, tatui-
ruočių derinimai. Aš visai neseniai buvau grįžęs 
į Lietuvą pas stomatologą. Man ten taip nemalo-
nu, kad jau geriau sėdėčiau meistro kedėje „po 
adata“. O kiek adatų esu atkentėjęs... Tikriausiai 
„skaniausia“ buvo tatuiruotė ant galvos, kai 4,5 
val. adata draskė man galvą. Iškenčiau be jokių 
nuskausminamųjų. Kai dabar pagalvoju, tikrai 
adrenalinas buvo išsiskyręs! 

— Tai vis dėlto, kas tau yra tatuiruotė?
— Akimirkos užfiksavimas. Po kiek laiko tu atsi-
suki, pažiūri į savo kūną ir suvoki, kaip pasikeitei, 
kaip keičiasi tavo požiūris. Tu užfiksavai kokį tau 
svarbų momentą tuo metu, kuris po kiek laiko 
nebėra toks įdomus. Tas piešinys tampa tavo kūno 
dalimi, tarsi apgamas, tu tiesiog gyveni su juo ir 
nesiparini.

Man patinka simboliai. Aš žinau, kad dauguma, 
pasižiūrėję į mane, gali pagalvoti: „Kokių jis čia 
nesąmonių prisidaręs, tatuiruotės ant galvos“... 
Arba kai paklausia, o ką reiškia? Juk paveikslų 
paradoje tu neklausinėji dailininko, ką reiškia jo 
darbai. Tu tiesiog arba pajauti kažką čia (rodo šir-
dį) arba ne. Lygiai taip pat ir su tatuiruotėmis. 

— Tavo darbuose yra labai daug gamtos. Ką ji 
tau reiškia?
— Tai neišsemiamas įkvėpimas. Aš mėgstu būti 
gamtoje, ją stebėti — ji yra tobula! Šiais metais įgy-
vendinau vieną savo svajonę — sukaliau lesyklėlę 
paukščiams. Žmogus nori viską valdyti, uždaryti 
gyvūnus, įkalinti paukščius ir jais džiaugtis. Reikia 
išmokti mėgautis, kai tu matai laisvėje skrendantį 
paukštį, jis atskrenda kažką pasiimti — rask kon-
taktą, jausk, kad tai yra dalis. Žmogus yra vienis 
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kartu su gamta, tik dažnai jis nori atsiskirti. 
Gamta yra tobula, joje yra viskas sukurta, terei-
kia išmokti pastebėti ir perduoti kitiems, kad jie 
pamatytų tai, ką tu joje matai. Aš, pavyzdžiui, 
negaliu praeiti pro besimėtančią plunksną, vis-
ką surenku. Kartą draugas rado prisitrenkusį 
genį, tai aš jį pasiėmiau, panaudojau jo plunks-
nas, kurios buvo ne šiaip išmestos, o prikeltos 
tolimesniam gyvenimui. Žinok, aš kartais pagal-
voju, kad ir mano kūną po mirties tegu naudoja. 
Gal skambės žiauriai, tegu apsitraukia mano 
spalvota oda būgnelį (juokiasi). Sakytų: tas bičas 
buvo kietas. O kodėl gi ne? Nes šiandien mes 
vartojame ir jeigu kas nepatinka — išmetame 
ir nepagalvojame, kad galime tai pritaikyti kur 

kitur. Taip ir gamtoje, tas, kas baigė vieną etapą, 
turi būti panaudotas kitam.  

— Tu kaip indėnas Europos žemėje... 
— O kas yra indėnas? Tikriausiai žmogus, gyve-
nantis su gamta. Aš dėl to mėgstu žvejoti, ne dėl 
žuvų, o dėl buvimo gamtoje. Gamtos yra ir ant 
mano kūno. Viena koja yra skirta indėnams: sė-
dintis jautis, paukštis paduoda žmogui plunks-
ną, tarp jų yra ryšys. Dar noriu pasidaryti paukš-
čių, gėlių, net jei tai ir atrodo nevyriška. Juk net 
ir kaukolė nebūtinai turi agresyvią potekstę, ji 
gali būti priminimas apie mūsų laikinumą, kad 
mes mėgautumės gyvenimu ir skleistume meilę, 
gėrį ir pozityvą. 

Tikriausiai „skaniausia“ buvo tatuiruotė ant galvos, kai 4,5 val. 
adata draskė man galvą. Iškenčiau be jokių nuskausminamųjų. 
Kai dabar pagalvoju, tikrai adrenalinas buvo išsiskyręs! 
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PUODŲ ISTORIJOS 
ANT ODOS
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Jis — jaunas, ambicingas ir perspektyvus. Šiuo metu 
dirba vyriausiuoju šefu viename labiausiai maisto 
produktų sezoniškumo principų besilaikančiame Vil-
niaus restorane „Sweet Root“.  2012-aisiais,  vos pradė-
jęs savo profesinį kelią, buvo išrinktas geriausiu Lie-
tuvos virėju. Taip pat priklauso Nacionalinei Lietuvos 
virėjų komandai, su kuria 2014 metais tarptautiniame 
konkurse Liuksemburge iškovojo sidabro ir bronzos 
medalius. O šiais metais ruošiasi pasaulinei virėjų 
olimpiadai, kas ketverius metus vykstančiai Erfurte, 
Vokietijoje. Tačiau baikime skaičiuoti titulus. Su Justi-
nu Misiumi susitikome pasikalbėti apie kitus dalykus 
—  gyvenimo istorijas, kurios nuo jo odos garsiai „kal-
ba“, net kai jis tyli. 

PUODŲ ISTORIJOS 
ANT ODOS

Tekstas: Roberta Marozaitė 
Nuotraukos: Alvita Daukantaitė
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Dar būdamas paauglys mėgau underground‘ą, 
punk rock‘ą, subkultūras. Daug perėmiau iš vy-
resnės sesės, ji ir padėjo į tai „įsivelti“. Bendravau 
su jos draugais, eidavome į tūsus, kurie irgi buvo 
tokie under, vieni pirmųjų Šiauliuose. Tuo metu 
auskarai ir tatuiruotės dar nebuvo madinga. Pats 
auskarą turiu nuo pirmos klasės – močiutės do-
vana. Jį gavus nebebuvo kur dėtis, tėvai nuvedė 
prasidurti ausies. Viskas taip ir prasidėjo, tiesiog 
užsikrėčiau.

UNDERGROUND‘AS

AMŽINA

Paauglystėje tatuiruotės man atrodė lyg maišto 
ženklas, tačiau pirmąja savo tatuiruote nesisten-
giau kažko „išrėkti“ ar įrodyti. Dariausi tai, kas 
man reikšminga. Taip darau ir iki šiol – ant odos 
kuriu kupiūruotą, išgrynintą savo gyvenimo is-
toriją. Lengva sugalvoti tatuiruotę, kai nutinka 
kas svarbaus. Žinai, jog toji istorija nenusitrins, 
kaip tavo mėgstami džinsai. Vertinu tvirtus, il-
gaamžius daiktus. Taip ir tatuiruotė – bandai ja 
apsijuosti lyg odiniu senelio diržu, nes žinai, kad 
tai amžina.

Tatuiravimasis man tapo hobiu ir laisvalaikiu 
„ant adatos“. Kiekvienos sesijos, lyg kelionės, — 
laukiu nekantriai. Taip dovanoju potyrį savo 
gyvenimui. Man svarbiausi trys dalykai: maistas, 
keliavimas ir tatuiruotės. Šiuo metu tokie yra 
mano prioritetai.
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Pirmosios trys mano tattoo yra bendros, kurias 
pasidariau kartu su kitais žmonėmis. Jų istorijos 
skirtingos. Pirmoji atsirado natūraliai (ir beveik 
dykai, nes tatuiruočių meistras buvo skolingas 
paslaugą mano sesei), kartu su drauge išsitatui-
ravome po dvi origamio gerves ir tai iki šiol reiš-
kia draugystę. Ši tatuiruotė buvo paprasčiausia, 
nespalvota ir paslepiama po drabužiais. Pradėjus 
nuo mažiau matomos vietos, atsirado drąsos imtis 
rankų.

Antrą bendrą tatuiruotę pasidarėme kartu su 
trimis kolegomis. Tuo metu dirbome restorane 
„Lauro lapas“ ir mus labai vežė idėja kartu išsita-
tuiruoti tą prieskoninį augalą – restorano logoti-
pą. Visi buvome žali, tai mums reiškė profesinio 

kelio pradžią, komandinį darbą, bendrą idėją. Tais 
metais laimėjau geriausio Lietuvos virėjo konkur-
są. Iškėlęs ranką galėjau parodyti victory ženklą ir 
ant riešo matėsi lauro lapas. Antrą vietą laimėjo 
kolega, kuris, iškėlęs ranką, galėjo parodyti kitą 
lauro lapą. Džiaugiuosi, kad įgyvendinome šią idė-
ją prieš konkursą.

Trečioji tatuiruotė simbolizuoja nuotykį ir kelio-
nę. Su drauge keliavome į Indiją, laukdami lėk-
tuvo buvome įstrigę Jerevane beveik dvi savaites. 
Jau prieš išvykdamas žinojau, kad noriu kelionės 
tatuiruotės, tačiau konkrečios idėjos neturėjau. Ji 
gimė kelyje — žemėlapio kontūrai (pietryčių Azi-
jos dalis), šalių kryptys, siūlas ir adata (daiktai, iš 
kurių galima susikonstruoti kompasą). 

DRAUGYSTEI
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PUODO

Turiu ir profesinių tatuiruočių — minėtasis lau-
ro lapas, panašus į peilį, antra — pankolis pana-
šus į širdį. Man patinka dualizmas, kai vienas 
objektas simbolizuoja keletą dalykų. Taip pat 
tas pankolis turi ir virtuvės detalių, tokių kaip 
virstantys garai, prasivėręs puodo dangtis. O už 
pankolio pavaizduota Mendelejevo lentelė, ku-
rioje sužymėti cheminiai elementai, sutinkami 
virtuvėje. 

Trečioji tatuiruotė, susijusi su profesija, yra ran-
kovė iš laukinių žolių. 2015-ųjų vasarą pradėjau 
intensyviai domėtis ir maisto gamybai naudoti 
laukinius augalus, kurie yra ne tik valgomi, 
bet ir skanūs. Ant rankos noriu pasidaryti savo 

žolių pievą, kol kas ji dar nebaigta. Jau ištatui-
ruota varnalėša, žliugė, garšva, builis, lazdyno 
riešutas, aguona, dilgėlė, ajeras, agurklė, nastur-
ta. Šiai tatuiruotei radau tinkamą meistrę — ji 
šamanė (juokiasi), užsiima įvairiais sielos valy-
mo ritualais. Tatuiruotė neturi brėžinio, lipdome 
ją dalimis. Fonas nuo tamsių šaknų šviesėja ir 
stiebiasi į dangų. 

Ant rankos noriu pasidaryti 
savo žolių pievą
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Dabar egzistuoja tendencija, jog dauguma virėjų 
yra tatuiruoti. Požiūris į virėjo darbą smarkiai 
keičiasi. Kartais tenka atlikti ir padavėjo funkciją, 
pristatyti maistą, bendrauti su klientu, būti ma-
tomam. Kodėl virėjai tatuiruojasi? Mes dirbame 
rankomis, skausmas yra nepažini sąvoka: dažnai 
nusidegini, įsipjauni, nusibrozdini, apsipili kaž-
kuo karštu. Laidos apie darbą virtuvėje vadinasi 
Hell‘s kitchen ir panašiai. Ilgos darbo valandos, 
virtuvės dažnai įrengtos rūsiuose ir tas „pragaras“ 

egzistuoja realiame gyvenime. Virėjai yra hard 
worker‘iai, stiprios asmenybės. Įsivaizduok, dirbi 
tarp keturių sienų, darbo metu mažai bendrauji, 
todėl kažkaip savo tylias 65 darbo valandas per 
savaitę norisi paversti garsiomis ant rankų. 
Tatuiruojiesi, nes nori kažką išrėkti, nes dažnai 
būni užsidaręs. Kita vertus, gana daug jaunų žmo-
nių dirba virtuvėje, o dabar jauni žmonės kitokie. 
Jie mėgsta pasakoti istorijas ant kūno.

VIRĖJAI



101



102

Kol kas pilnai tatuiruotis esu pradėjęs tik vieną 
ranką. Trūksta balanso. Reikės pabaigti ir kib-
ti į antrą. Rankos nėra labai deep, kai nebijosiu 
(šypsosi) imsiuosi ir plaštakų. O dabar dar norisi 
šiek tiek „pabręsti“, tada gal ir prie kaklo prieisiu. 
Kūne norėčiau žymėti svarbius įvykius, jei ketvir-
tadienį pakvies į kariuomenę, tikrai ką nors išsita-
tuiruosiu (juokiasi).

ATEITIES
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Vertinu tvirtus, ilgaamžius 
daiktus. Taip ir tatuiruotė 
– bandai ja apsijuosti lyg 
odiniu senelio diržu, nes 
žinai, kad tai amžina.
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Sabrina Wegerer has been scribbling on her body 
ever since she was little, and now her drawings can 
not only be seen in feminist magazines and books, 
but also on her skin. She is a young illustrator from 
Austria, currently residing in Berlin, whose openness 
and the fast pace of talking captivates you from the 
start. In her free time, she rocks boxing gloves and 
gets tattoos at concerts, but don’t be fooled by her tiny 
frame. Her body is a visual journal that documents 
her adventures, and also reminds fools to bug off. 

A GIRL WITH 
A CACTUS TATTOO

Text and Photos: Aistė Juozaponytė
Illustrations: Sabrina Wegerer
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— You do illustrations and your drawings 
portray a lot of body. Do you tackle any soci-
etal issues or opinions with your work? Tell 
me about the creative side of your world.
— I started to illustrate only very recently. In 
Austria, I am in a feminist collective, and we do 
feminist magazines. We were working on a book, 
and I had to illustrate a text that deals with the 
fact that womanly bodies are not really desired in 
our society. That’s how I started portraying body 
in my work. I like to tackle questions such as e.g., 
What is a feminine body? Does a feminine body 
have to have breasts? If so, how do they look like? 
Also, ever since I’m in Berlin, I’ve been really into 
sci-fi, alien and supernatural stuff. It is a bit sur-
prising, but I’m suddenly very drawn to it. 
— It’s fascinating that sometimes, before we 

try something out, we don’t even know we 
like it.
— Yes, it was the same with boxing for me. It’s a 
perfect workout not only for your body, but also 
for your mind. Of course, boxing is perceived as 
a very masculine sport. I do get some stupid com-
ments among men in my boxing club in Vienna. 
Some of them just don’t take me seriously. But 
there are a lot of men who are really cool, and 
who have pushed me and supported me from the 
beginning. 

— You have quite a lot of tattoos. How did 
you get interested in tattoos?
—  I have always used my body to draw things on. 
I think it’s so practical to just write things down 
on your hands and arms. Tattoos have never been 
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something too fascinating for me, I have always 
liked them on people and thought it was a great 
idea to use skin to express yourself. For me, tat-
toos are all about aesthetics. So when I turned 
18, and it was officially legal to do it without a 
guardian, I got my first tattoo together with my 
boyfriend. It is flying ravens behind my ear. 

— Does the meaning of your tattoos change 
over the years? 
— It does. After I got my first tattoo, I went to 
Scotland. I lived outside of Edinburgh, so I had to 
take the bus to the city. The nature is beautiful 
there: it forms amazing silhouettes from trees, 
and there are lots of black birds. So it was only af-
ter I had gotten that tattoo, that it actually started 
to gain meaning for me. 

I see tattoos as a form of a visual journal: I always 
have ideas before I get something new done, but 
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they gain meaning with time, experience, and 
memories. Tattoos are like memories, and these 
will always be part of who I am. That is why I also 
never regret any of my tattoos. I also believe that 
you have to have a certain approach to tattoos in 
order to not regret it. 

— I personally find the question: “What does 
your tattoo mean?” ignorant and intrusive. 
Some of my tattoos are just too personal to 
explain. How do you typically respond to 
that?
— My more personal tattoos are not visible to 
everyone. I have the choice of either showing them 
to others or not. However, most of my tattoos are 
very visible, and even though it is a bit intrusive, I 
also understand why people are curious. In such 
cases, I have nothing against telling people more 
about it.

Also, some of my tattoos are very easy to explain. 
On my left foot I have small tattoos that represent 
all the places I’ve lived in: Amsterdam, Edin-
burgh, Vienna, Berlin. However, I also have one 
tattoo that no one knows the meaning of, not even 
my boyfriend.
— I don’t see any traditional tattoo styles 
on your body. Also, some of your tattoos are 
very small, even tiny. How would you de-
scribe your tattoo style?
— I personally don’t like shading and color in 
tattoos. It might look good on other people, but 
it’s not for me. I have a lot of tiny tattoos, but it’s 
rather out of practical reasons. I like tiny things 
and I’m quite small myself. I would describe my 
style as clean. In fact, I drew almost all of my tat-
toos myself.

— So how do tattoo artists react when you 
come with your own drawing?
— Well, I don’t usually go to tattoo studios. I got 
most of my tattoos from friends or at concerts. My 
boyfriend and I organize concerts in Austria. It’s 
mostly punk shows, and sometimes people from 
bands also bring their tattoo equipment with 
them. So if the mood is right and everyone is still 
up, we just get tattoos. I had a few done just there 
on the kitchen table.

— Tattoos became socially acceptable only 
very recently: we see more workplaces with 
tattoo-friendly policies, and a lot more tat-
tooed people in general. Do you think that 
our opinion about tattoos has changed over 
time? 
— Our opinion has definitely changed. If we look 
back, only the people who were not accepted in 
the hegemonic society had tattoos. I personally 
never thought about workplaces and that having 
a tattoo could reduce my chances of getting a 
job. My body belongs to me, and I decide what I 
do with it. That said, I wouldn’t actually like to 
work in a place where I would not be allowed to be 
myself. 

— What is it like to be a young woman with 
tattoos in today’s society?
— To me, tattoos are a way to experience and ex-
press my body, and to be in control. In summer, 
when we show more skin, I do get looks from old-
er people. But it doesn’t bother me.

A lot of my tattoos express the fact that my body 
belongs to me. I have a little cactus that says 
“’Nein” on my leg, which basically means: “This 
is my body, and I decide who I want to get close 
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with”. I have a tattoo of a hand on my thigh, and 
on the first glance it represents a touch. However, 
the ring and the small fingers are cut off, making 
it into a pistol. So I’m also saying: “Watch out!”.

— Have you ever been judged by someone 
just because you have tattoos?
— No. But I’ve been in comical situations caused 
by tattoos. I once worked as an au pair, and the 
kids were really into my tattoos. Kids just get it, 
because they draw on themselves all the time. 
So now, every time I visit them I bring applicable 
temporary tattoos, and they always stick it on the 
same spots on their body where my tattoos are. 
The parents are not entirely happy about it, but in 
the end we all have a good laugh about it.

— Sabrina, if you could finish the sentence: 
My body is…
— (Long pause) My body is a process.
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Kalbėtis apie barzdas Su Valdu Samkumi, Barzdų 
klubo prezidentu, susitikome gana simboliškoje 
vietoje — barzdaskutykloje. Kėdėje prieš veidrodį 
sėdėjo klientas, o aplink jį sukosi barzdaskutys. Tuo 
tarpu mergina kantriai laukė savo princo. Panašius 
vaizdus matydavau moterų grožio salone, tik šį kartą 
viskas atvirkščiai. Lyg fantastiniame filme.  

O kad barzdos ir jų suvokimas nėra iš fantastikos 
srities, supratau jau po 10 minučių bendravimo su 
savo pašnekovu. Todėl siūlau užsiplikyti arbatos, 
atsisėsti patogiau ir paskaityti mano ir Barzdų 
klubo prezidento V. Samkaus pokalbį apie barzdas, 
vyriškumą ir... barzdotas moteris. 

BARZDA FILOSOFU 
NEPADARO. O GAL? 

Tekstas: Viktorija Karsokaitė
Nuotraukos: Dainius Ščiuka, Giedrė Rozmanaitė, Rasa Linkaitė
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— Šio klausimo dažnai sulaukiu pati, todėl 
labai knieti paklausti: kiek laiko praleidi ryte 
prie veidrodžio? 

— Apie 10-15 minučių. Tai nėra tik barzdos prie-
žiūra. Manau, susitvarkyti yra kiekvieno žmogaus 
reikalas. Kai reikia pasiruošti renginiui ir atrodyti 
padoriau, galbūt ilgiau užtrunku sukdamas ūsą. 

— O kaip barzdą prižiūri kiekvieną rytą? 

— Yra įvairios priemonės: kremai, aliejai, vaškas 
ūsams, tonikas veido odai, balzamas. Skirtingos 
priemonės skirtingu metu. Šampūnas irgi kitoks. 

— ... net šampūnas yra?

— Taip, vis dėlto čia yra kita oda. Galvą trenkant 
naudojame standartinį šampūną, kadangi veido 
oda yra elastingesnė, natūralu, kad reikia naudoti 
kitokias priemones. Dėl to kai kuriems vyrams 
pleiskanoja oda, niežti, nes naudoja netinkamas 
priemones.

— O jeigu pradeda barzdą niežtėti, ką reko-
menduoji pakeisti ir ką reikėtų daryti? 

— Siūlyčiau pakeisti šampūną ir atsisakyti muilo. 
Dažniausiai naudojamas muilas, o jis sausina odą, 
todėl atsiranda nemalonūs pojūčiai. Reikėtų pa-
bandyti veidą prausti vandeniu be cheminių prie-
monių. Tiesiog reikia daugiau savimi pasidomėti. 

— Jei vieną dieną mūsų nebarzdotas skaity-
tojas atsikeltų ir suprastų, kad nori barzdos, 
ką jis turėtų žinoti ir kam nusiteikti?

— Yra išoriniai ir vidiniai dalykai. Vidiniai: 

psichologiniai, socialiniai, visuomenės, artimųjų 
spaudimas ir replikos. Žmogus, tiek laiko atrodęs 
vienaip, turėjęs vienokį įvaizdį ir stilių, besikeis-
damas susilaukia dėmesio. Neretai tie pirmieji 
pokyčiai, mėginimai auginti barzdą — šokiruoja 
žmones. Visą gyvenimą mamos mato mus kaip 
vaikus, kaip tam tikrą jų pačių atspindį. Ir vieną 
dieną vaikas pradeda vyriškėti... Ir mano, ir, ma-
nau, daugelio barzdočių mamos, iš pradžių reaga-
vo neigiamai. Taip reaguoja ir aplinka. Normalu, 
nes jiems neįprasta.  

Palinkėčiau tokiam žmogui kantrybės ir nenu-
sivilti pirmu kartu, nes tai ne vientisas procesas, 
o nuolatinis savęs atradimas iš naujo. Kai manęs 
klausia, kiek laiko aš ją auginu, tai atsakau, kad 
iš naujo ir iš naujo. Ir kiekvieną kartą vis supran-
tu naujus dalykus apie save, savo plauką, odą ir 
įpročius. 

— Tai kiek laiko trunka užsiauginti tokią 
barzdą kaip tavo? 

— Šį procesą labai sunku apibrėžti. Šiuo metu 
mano barzda neturi formos ir nesu tikras, ar yra 
tai, ko noriu. Bet, iš tiesų, auginimas užtrunka 
porą metų. Mes turime tokią metaforą — bonsai 
medelis. Pakerpi, nukreipi, prižiūri ir ji auga ki-
taip. Tikslas ne užsiauginti ilgą barzdą, o tą, su 
kuria būtų patogu gyventi ir kuri galbūt išreiškia 

Neretai tie pirmieji pokyčiai, mėginimai 
auginti barzdą — šokiruoja žmones. Visą 
gyvenimą mamos mato mus kaip vaikus, kaip 
tam tikrą jų pačių atspindį. Ir vieną dieną 
vaikas pradeda vyriškėti...
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Nuotrauka: Giedrė Rozmanaitė

Neretai tie pirmieji pokyčiai, mėginimai 
auginti barzdą — šokiruoja žmones. Visą 
gyvenimą mamos mato mus kaip vaikus, kaip 
tam tikrą jų pačių atspindį. Ir vieną dieną 
vaikas pradeda vyriškėti...



Buvę tokių istorijų, kai prieš 
iškeliaujant atostogauti darbe 
vienaip į žmogų žiūrėjo, o kai 
grįžo užsiauginęs barzdą — 
visai kitaip. Jis pradėtas laikyti 
vyriškesniu, jo sprendimai 
priimami kitaip. 



Nuotrauka: Giedrė Rozmanaitė
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tam tikrą gyvenimo etapą. Vieni darosi tatuiruo-
tes, kiti veriasi auskarus. Manau, kad barzda irgi 
įprasmina tam tikrą gyvenimo etapą.  

— Apie barzdą kalbama kaip apie tam tikrą 
vyriškumo simbolį. Vis dėlto, kas yra vyriš-
kas vyras?

— Kiekvienoje šalyje yra tam tikrų niuansų. Vis 
dėlto yra istoriniai ir visuomeniniai idealai. Bet 
praktiškai nuo neatmenamų laikų vyriškumą 
įprasmina trys dalykai. Pirmiausia, tai yra gebė-
jimas aprūpinti ne tik save, bet ir savo šeimą. An-
tra, siekis kažko (moters, savęs realizavimo) — tai 
galima pavadinti aistra. Ir paskutinis — apginti: 
vertybes, šalį, šeimą. Šie trys dalykai apsprendžia 
vyriškumą. Šių trijų lentynėlių turėjimas bei už-
pildymas ir yra vyriškumas. 

— O ar galima tapti vyrišku vyru užsiaugi-
nus barzdą? 

— Yra lotyniškas posakis „barzda filosofu nepa-
daro“. Manau, kad tai yra taikytina ir vyrams. 
Ypač šiandien labai aktualu matant jaunesnę vi-
suomenės dalį, kuri bando tai daryti. Sociokultū-
rinis judėjimas, hipsteriai, nebūtinai tapatinama 
su vyriškumu. Tai tam tikras saviraiškos bruožas. 
Manau, kad barzda nebūtinai yra vyriškumas. 

— Mes apskritai apie barzdą kalbame, kaip 
apie atskirą ir organišką dalyką... 

— Taip, pastebėjau. Tai yra dalis tavęs, tavo 
įvaizdžio.

— Bet ar gali neorganiškas dalykas pakeisti, 
sustiprinti ar nukreipti charakterį?

— Tikrai taip. Vieniems išryškina, kitiems su-
stiprina charakterį. Buvę tokių istorijų, kai prieš 
iškeliaujant atostogauti darbe vienaip į žmogų 
žiūrėjo, o kai grįžo užsiauginęs barzdą — visai 
kitaip. Jis pradėtas laikyti vyriškesniu, jo sprendi-
mai priimami kitaip. 

— Neklausiu, kaip į barzdą reaguoja mote-
rys. Kiek moterų, tiek nuomonių. Tačiau, 
kaip reaguotum į moterį su ūsais ar barzda? 

— Istorijoje buvo barzdotų moterų ir internete 
galima pamatyti jų nuotraukų. Bet visuomenėje 
užprogramuota, kad tai neįprasta ir nepriimtina. 
Taip jau kažkodėl istoriškai susiklostė. Galbūt, 
nes didžioji dauguma barzdos negali auginti. Man 
tai nėra šlykštus ar bjaurus dalykas. Nenorėčiau, 
kad visuomenė šitaip žiūrėtų. Jie nepažįsta. Pa-
smerkti labai lengva. Linkėčiau žmonėms paban-
dyti suprasti. 

— Pakalbėkime apie Barzdų klubą. Ką daro 
Barzdų klubo prezidentas?

— Dažniausiai reprezentuoju klubo veiklą ir barz-
dų kultūrą: kaip ji keičiasi, kokią įtaką daro Lie-
tuvos visuomenės veidui. Esu vienas iš projektų 
iniciatorių ir įgyvendintojų. O visa kita... Pas mus 
yra bendruomenė, struktūra, įstatai, tam tikros 
gairės, kurios mus įprasmina ir įteisina visuome-
nėje. Kartais reikia sudalyvauti kaip atstovui. Tai 
yra hobis, o ne veikla, kuri neša pinigus. 

— Kodėl įkurtas būtent barzdų klubas? Ko-
dėl ne tiesiog vyrų, stipriosios lyties ar kokiu 
kitokiu pavadinimu? 

— Tuomet mes save išskirtume kitus 
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sumenkindami. Galų gale ta pati barzda yra as-
meninis dalykas. Jeigu paklaustum, ar priimtume 
į Barzdų klubą moterį su barzda? Taip, jeigu jai 
būtų įdomu. 

Iš pradžių nebuvo aišku, kas tas Barzdų klubas: 
ar tai keli jaunuoliai, norintys pakeisti pasaulį ir 
aplinką, ar tai įdomesnių žmonių projektas, ban-
dantis įgyvendinti savo idėjas barzdų pagalba. Mes 
vystomės, augame, žiūrime, kas tokie esame, tam 
tikri dalykai išsigrynina ilgainiui, o kiti dingsta. 

Žmonės keičiasi, bet visada būna apie 300 narių, 

dauguma pasklidę ne tik po Lietuvą, bet pasaulį, 
tai yra žmonės, kurie vienaip ar kitaip prisidėjo 
prie barzdų kultūros vystymo. 

— Tai kokios Jūsų vertybės? 

— Stengiamės būti socialiai atsakingi. Turbūt į 
tai viskas ir remiasi. Tai, ką mes suprantame ir 
suvokiame nesant teisinga ir naudinga visuome-
nei, to negalime pastatyti priešaky ir sakyti, kad 
tai yra gerai. 

Ačiū už pokalbį. 

Nuotrauka: Rasa Linkaitė
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— Kas tai? — dūriau pirštu Nagliui Bierancui į krū-
tinę, kaip ir visi ordinarūs žmonės, pamatę įdomesnę 
tatuiruotę.
— Mano širdis.
— Ta prasme? Čia gi Mikimauzas... Tiksliau — dei-
mantas su ausimis..? 
— Cha cha, čia širdis, kurią susapnavau. Tokią tikrą, 
gyvą, kaip poliklinikose piešia. Meistras interpretavo 
šį sapną kiek kitaip ir surinko ją iš veidrodinių dalių.
— Bet išėjo deimantas...
— Taip. Su ausytėmis, kurios yra originali sapno dalis.

YOLO ESTETIKA

Tekstas: Daiva Jurkonytė
Nuotraukos: Simona Bekupė. Fotogenijai
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Iš kur Naglio sapnuose atsirado disnėjiška peliuko Mikio kepurytė filosofijos 
nutyli. Vienok, širdis ar tai veidukas ir ausys, viliojančiai lendančios iš po 
marškinukų, kelia norą žūtbūt pamatyti visą vaizdą. O šis — itin estetiškas. 
Tobulai parinkta forma. 

Naglis, kaip bebūtų simboliška, kalbėtis apie savo tatūškes atėjo tiesiai iš ta-
too salono, kur beveik keturias valandas kentėjo milijonų peiliukų mikropjū-
viams artimus skausmus. „Skaudėjo?“ – klausiu. „Jooo, — nutęsia O raidę Na-
glis, — ir kainavo normaliai“ (lyg su nosine A raidę pabrėžia jis). „Tai kodėėėl 
tuomet?“ — tęsiu Ė raidę ir aš. O atsakymo į tokį klausimą — nėra. Dar viena 
tatuiruotė yra natūralu. Tiesiog ateina noras ir aiškumas, ką ir kur. Skaus-
mas yra ne esmė, jis pakenčiamas. Ir tikrai ne esmė, kad ranka apvyniota 
plėvele, kurios kraštuose vata renka tekantį kraują... 

„Pažiūrėk, kokia ji graži! Dar nebaigta... O laiką baigimui paskyrė taip toli, — 
viens, du, trys... dvidešimt penkias dienas mes suskaičiuojame iki kito pri-
ėmimo pas meistrą, — blemba, kaip ilgai laukti“, — su meile sako žmogus. Jo 
klausantis į priklausomybę tai nei kiek nepanašu.

Per metus Naglis pasidaro bent dvi naujas tatuiruotes. Pirmąsias dvi žvaigž-
dutes įsigijo spontaniškai — tik todėl, kad pamatė tokias pačias fotografijoje 
ir pajuto „gražu, ir aš taip noriu“. Be didesnių svarstymų ar sureikšminimo. 
Šiandien jų — apie 20. Ir dar ne pabaiga. Naglis nežino, koks bus galutinis 
rezultatas: „Nesuku sau dėl to galvos. Tatuiruotės apskritai — pats geriausias pri-
minimas apie tai, kad nereikia nieko gailėtis ir kad nėra per daug svarbu, kas bus 
už trijų metų.“ Tačiau jis neturi nei vienos tatoo ant nugaros: „O kam? Jeigu aš 
jų nematau, kam man jos? Tatuiruočių nesijaučia, jos — vizualinė estetika.“

Ir iš tiesų, Naglio gyvenimo dienos ir naktys man atrodo kaip vizualinių 
menų fiesta. 28 metų vyras — profesionalus šokėjas ir choreografas. Kartu su 
kolege Simona įkūręs fotostudiją „Foto genijai“ gaudo pačius estetiškiausius 
kadrus. Namuose — impozantiška, didžiaausė, pilkai raina Siamo katė Alfa, 

Pažiūrėk, kokia ji graži! Dar 
nebaigta... O laiką baigimui 
paskyrė taip toli...
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o spalvotuose sapnuose — sąmoningi bandymai keliauti. „Aš tikrai nesu toks 
batsiuvys, kuris neturi batų, — ramiai patvirtina Naglis, – savo portretų turiu 
begales. Fotoaparatas visada po ranka, todėl visos nuotaikos, naujienos, įvairiausi 
stiliai ir kiti įkvėpimai patenka į kadrą. Visas gyvenimas išlieka nuotraukose!“

Tiesą sakant, būtų netgi labai keista pamatyti Naglį be tatuiruočių. Bandau 
įsivaizduoti jo portretą iki pusės be šelmiškai juodų ausyčių — visai kitas 
žmogus. „Štai, pavyzdžiui, turiu spektaklių, kuriuose privalome būti visi vienodi. 
Na, be tatuiruočių. Tada aš nusigrimuoju specialiu tepalu, kuris beveik idealiai 
paslepia piešinius ir lieku... nuogas. Būna keista žiūrėti į save veidrodyje. Man jau-
kiau būti savimi. Mano tatuiruotės — ne piešiniai. Tai — aš.“

„O ant veido — darytumeisi?“ — „Daryčiau. Nes vis tiek juk laikinai. Nesame 
nemirtingi“, — lyg akivaizdų faktą konstatuoja Naglis ir susikaupęs pagaliu-
kais rankioja ryžius, kol aš sėdžiu su išsižiojusiu jaustuku burnoje, o mano 
vidinis GPS‘as bando perskaičiuoti maršrutą pagal naujus duomenis. Naglis 
pakelia gudriai blizgančias akis ir priduria: „Kai pasensiu, būsiu visas spal-
votas ir gražus... Ir turėsiu portretų iš visų pusių, kad būtų kuo kapą papuošti.“ 
Pradedu įtarti, kad mane trolina ir atgaunu kalbos dovaną: „Bet pasenęs būsi 
kaip suglamžyti marškiniai? Nebijai, kad neliks to grožio?“ — „Nežinau. Iš tiesų 
negalvoju, kaip bus kada nors. Koks skirtumas? Gal pasiglamžęs būsiu dar mieles-
nis, spalvotas senukas toks...“ 

Naglio nuomone gyventi turi būti lengva. O nelengva yra tuomet, kai reikia 
keltis kas dieną tuo pačiu metu ir eiti į tą pačią vietą. Nelengva jausti įtampą, 
pervargti, nuobodžiauti su visais kituose pasauliuose gyvenančiais žmonė-
mis. Dar nelengviau — planuoti ir tiksliai žinoti, kaip atrodys tavo gyveni-
mas kitą antradienį po pietų ar net už keturių valandų. „Aš gyvenu dabar. Ir 
tatuiruotes darausi tokias, kurios patinka dabar. Visiškai neprasminga galvoti apie 
tai, ar jos kada nors pasens, atrodys nebegražios ar nebemadingos. Tiesa, aš ir ne-
darau madingų. Noriu tiesiog kažko, kas tuo metu man atrodo gražu ir pozityvu. 
Nes jeigu man patiko, vadinasi, yra tikra. Nėra ir nebus tokių, kurias reikėtų slėpti, 
užtušuoti ar taisyti.“

Išsiaiškiname, kad laikui pavaldžios yra tos tatūškės, kurios yra madingos, 
ant bangos. Mados juk visada praeina, pasensta, pasikeičia, net kelia juoką. 
Nesensta amerikietiško stiliaus klasika: spalvingos rožės, vijokliai, širdis ap-
sivijusios juostos su užrašais, ereliai ir tas širdis drąskantys peiliai. 
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„O ką renkiesi: juodą-baltą ar spalvotą?“— „Man forma — tik dalis vizualinio 
malonumo, o spalva duoda labai daug. Bet aš nekolekcionuoju spalvų ant savo 
kūno.“ — „O kaip tu pasirenki gerą meistrą? Visada eini pas tą patį, renkiesi 
pagal rekomendacijas, bandai va-bank?, — klausinėju, situaciją lygindama su 
gero kirpėjo paieškomis, — juk tattoo tai ne šukuosena, kurią, jeigu ką, galima 
pataisyti? Oda neatauga...“ — „Geras meistras? Aš matau, kaip meistras dirba, ką 
paišo ir koks būna rezutlatas. Renkuosi pagal darbus. Yra katalogai, darbų pavyz-
džiai, nuotraukos. Didžiąją dalį tattoo man darė tas pats žmogus. Pirmąsias tatoo 
dariausi bet kur. Tačiau daugiau taip nedaryčiau, bet dėl to nesigailiu. Kvaila pyk-
tis su savimi dėl savo paties sprendimų, man labiau patinka mylėti save už viską.“

Pradedu suprasti turinčius ne šiaip vieną kitą tatūškę slaptose vietelėse ar 
skirtą ypatingiems nutikimams atsiminti, o tokius, kurie dekoruoja didelę 
dalį savo kūno. Tokiu būdu žmogus ne tik gyvena savo kūne kaip namuose, 
bet dar ir juos „išsitapetuoja“. Standartinis nosies, raktikaulių ir pilvo formų, 
rankų ir kojų derinys įgauna individualų eksterjero dizainą ir ne šiaip sau 
įprastą, o — rankų darbo! 

Naglis yra vizualikas, estetas, savitai subtilaus skonio menininkas. Nutariu 
— Naglio kūnas yra jo laikinas avataras, sielos išraiška, darbo priemonė ir, 
pirmiausia, jo namai, kur viskas sava ir tikra. 

Kvaila pyktis su savimi dėl savo 
paties sprendimų, man labiau 
patinka mylėti save už viską.
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KOVAS BALANDIS

BALANDIS

BALANDIS

BALANDIS

2016 2016

2016

d.

d.

2016

2016

20, 23 d.

16 d.

d.

Kino teatras PASAKA

19 val. VDU Didžiojoje salėje

Menų spaustuvė 
Spektaklis „Kelionė namo“

Kauno šokio teatras „Aura“. Šokio 
spektaklis „Padaryk iš manęs 
jungiklį” (chor. Birutė Letukaitė)

Urbanistinio šokio teatro „Low 
Air“ (choreografai Airida Gudaitė 
ir Laurynas Žakevčius, režisierius 
Vidas Bareikis)

Menų spaustuvė

VDU Didžiojoje salėje 

Filmas „Psychic Migrations“ 

Premjera „Melancholijos bokštai“

Kauno šokio teatras „Aura“ 

Režisierius Ryan Thomas (Australija, Polinezija ir kt.)

Šokio teatras AIROS, 
poezijos (dramaturgė Gabrielė 
Labanauskaitė), šokio (choreografė 
Aira Naginevičiūtė) bei muzikos 
(kompozitorius Vladas Dieninis)

Šokio spektaklis „Monstras“ ( chor. Samuel Mathieu, Prancūzija)
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Kūniškų 
Renginių kalendorius

2016

NUO
KOVO 18d.

IKI

GEGUŽĖS 19d.

BALANDIS BALANDIS GEGUŽĖ

2016 2016
nuo
2016

d.

d. d. iki 19 d.d.

19 val. Kauno dramos teatro 
didžiojoje salėje
PREMJERA! Kauno šokio 
teatras „Aura“.

House of Puglu Menų spaustuvė ir 
Nacionalinis dramos teatras

Šokio spektaklis „Godos“. (chor. 
Anne Ekenes, Pia Holden, Birutė 
Letukaitė/ Norvegija, Lietuva)

Profesionalių kūrėjų Daniel ir 
Laura iš Niujorko balso ir kūnos 
stiprinimo seminaras

Dvidešimtasis Tarptautinis 
šiuolaikinio šokio festivalis 
„Naujasis Baltijos šokis‘16“
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