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ŽURNALAS „KŪNAS“ APIE 
MUS — KŪNIŠKUS, TRAPIUS, 

TIKRUS IR IEŠKANČIUS 
GYVENIMO JAUDULIO. 

  
Pirmasis numeris skirtas 
temai nudizmas a.k.a. 

nuogas kūnas. Paprastai mes 
bijome fizinio nuogumo, jis 
šokiruoja, yra nepatogus ir 

sunkiai priimtinas. Bet fizinis 
nuogumas yra, visų pirma, 

mentalinis nuogumas, 
atvirumas prieš save ir kitus. 

Žurnalo „Kūnas“ istoriją pradedame 
nusirengdami prieš jus. 

Kiekvienos asme-
nybės kūnas yra 
kitoks: ilgas-trum-
pas, lieknas-storas, 
baltas-juodas, na-
tūralus-dirbtinis, 
moteriškas-vyriškas, 
jaunas-senas. 

Kiekviena asmenybė 
turi teisę su savo kūnu 
daryti ką nori: rodyti 
jį kitiems, uždirbti 
pinigus, siekti sporto 
aukštumų, naudoti 
savo kūną meno ins-
taliacijoms, padėti ki-
tiems kūnams, keliau-
ti, šokinėti nuo uolų, 
verstis per galvą ar 
nuspalvinti kiekvieną 
savo odos plotelį. 

Kiekviena asmenybė 
sąveikauja su kita kū-
niška asmenybe. Ir šių 
asmenybių tikslai gali 
būti įvairūs: meilė, 
malonumas, nuotykis, 
draugystė.  

Kūniškai asmenybei 
neturėtų rūpėti kitos 
asmenybės lytis, rasė, 
religija, pažiūros, 
kultūra, nes visi mes 
laikini, kintantys ir 
gyvi šios žemės kūnai.

Kūno Manifestas
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NUOGAS 
JUDESYS 
RAMPOS 
ŠVIESOJE ARBA 
NUOGUMAS, 
TAI DAR NE 
SEKSAS
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Tokius žmones, kaip Ugnė 
Dievaitytė, man norisi vadinti 

išprotėjusiais. Gerąja prasme. Ji 

sutiko mane lyg seniai matytą 

vaikystės draugę, šiltai apkabino, 

pabučiavo. Susitikome jos gimtajame 

Kaune. Kažkokioje kavinėje. Ji 

užsisakė vyno. Ir nepaisant to, jog 

vilkėjo žavią suknelę, sukryžiavo kojas 

lotoso poza. Į smulkmenas ji nekreipia 

dėmesio, juk šokio scenoje parodo 

viską. Nekreipiu ir aš, nes man įdomu, 

kaip Ugnė tapo tokia atvira ir laužanti 

lietuviškus standartus šokyje. 

Tekstas: Toma Mačiulskytė
Nuotraukos: Bon Bon

Kūnas: Ugnė Dievaitytė
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— Ugne, tu „nusirengei“ būtent Ispanijos 
šokio scenoje. Jei būtum likusi Lietuvoje, 
ar būtum nuėjusi tokiu pačiu kūrybiniu 
keliu?

— Jei būčiau likusi Lietuvoje, man atrodo, 
aš net nebūčiau pradėjusi kurti. Lietuvoje 
yra nepalanki atmosfera kūrybai. Aš čia šo-
kau ir niekada nesijaučiau galinti kurti šokį, 
jo choreografiją. Ispanijoje viskas laisviau: 
žmonės palaiko, skatina ir stumia į priekį. 
O nuogumas — jis nebuvo sąmoningas ar 
skirtas šokiruoti. Mums nuogumo prireikė 
dėl idėjos atskleidimo. Vieno šokio spekta-
klio statymo metu norėjome anuliuoti ko-
jas ir išryškinti viršutinę kūno dalį, torsą. Jis 
turėjo tamsioje scenoje su šoniniu apšvie-
timu sklandyti tarsi ore. Ilgai galvojome, 
kokia apranga tiktų, išbandėme įvairiausių 
spalvų marškinėlius ir niekas netiko. Paban-
dėme nusirengti — efektas nerealus! Taip 
nekaltai gimė nuogumas scenoje. O tie 
dalykai, kad moterys turi krūtis, o vyrai ne, 
čia jau kita polemika. Niekam nekiltų jokių 
priekaištų, jeigu mes būtume vyrai. 
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— O vėliau — kuo toliau, tuo drąsiau?
— Taip. Po to su kolege darėme kitą darbą panašia 
idėja. Mus domino kūno ir galvos dualumas, kuris 
egzistuoja visuomenėje. Galva yra racionalioji pusė, 
labai išvystyta, stipri ir svarbi. O kūnas stigmatizuo-
tas ir tik nešioja galvą, visą mentalitetą. Jis neegzis-
tuoja kaip protingas organizmas. Aš jau nekalbu 
apie nuogą kūną, kurį mes matome tik pornografi-
niuose filmuose, reklamose ir labai sexy. Natūralus 
nuogumas yra tabu. Darbas susideda iš trijų dalių: 
ką kalba kūnas, ką kalba galva ir, galiausiai, žmogus, 
kaip gyvūnas. Nes mes tokie ir esame, mąstantys 
gyvūnai, tik dažnai tai pamirštame. Kūrybiniame 
procese ko tik nebandėme. Užsidedame triūsikus 
— pfff, atrodome žiauriai sexy. O juk mūsų idėja visai 
neseksuali. Ką gi — reikia juos nusiimti. Tada ryškioje 
šviesoje ir šokant pirmąją dalį be galvų atrodome 
kaip viščiukų broileriai — toks mėsingas vaizdas. Ne-
gerai. Atradome kompromisą — nuogos ir švelmi, 
7% šviesa. Išėjo labai gražus kūno kraštovaizdis. Vėl 
nuogumas atėjo natūraliai, nes jo tiesiog reikėjo. 
Mat tokio tipo spektaklis su rūbais tiesiog nebetek-
tų savo prasmės. 

— Kaip jautiesi šokdama tokį nuogą spektaklį 
Lietuvoje?
— Bet kokį darbą atvežti į Lietuvą man yra didžiulis 
iššūkis. Tik čia jaudinuosi prieš lipdama į sceną. O 
kalbant apie nuogumą, tai yra sensacija ir opi tema. 
Po pirmo spektaklio parodymo, dar Ispanijoje,  įdė-
jus nuotraukas į Facebook, iš lietuvių susilaukiau 
labai kontraversiškų komentarų: pornografija ir 
t.t. Ir kai Audronis Imbrasas norėjo atvežti pirmąjį 
mūsų spektaklį į Naująjį Baltijos šokio festivalį, pa-
galvojau: bus įdomu. Nes aš nežinau, ar kas nors 
be Loros Juodkaitės yra Lietuvoje visiškai nuogas 
pasirodęs scenoje. Tai retenybė. Žinoma, jog žmo-
nės, kurie vaikšto į šokio spektaklius, yra išsilavinę 
ir aukštesnio mentaliteto, nei interneto komenta-
toriai, kurie tikriausiai niekada gyvenime nėra matę 
šokio. Daugiausia kreivas požiūris atsiranda spau-
doje. Ten taip parašo ir išsuka, kad galima pagalvoti, 
jog aš Ispanijoje striptizą šoku...   

— Tavo spektakliuose kūnas atrodo visai ne toks, 
kokį mes esame įpratę matyti. Jis transformuotas, 
įgavęs kitokias formas. Ar tu bandai savo kūno 
galimybes ir ieškai jo ribų?

— Visiškai teisingai, mane labiausiai šiuolaikiniame 
šokyje domina pats kūno tyrinėjimas, jo ribų ieško-
jimas ir tų pačių ribų praplėtimas. Mes esame įpratę 
matyti modernųjį šokį, mes žinome jo stilistiką, ju-
desių specifiką. Man tai nebeįdomu. Aš ieškau, ką 
dar kūnas gali padaryti. Man įdomu apskritai išeiti 
už modernaus šokio ribų ir, manyčiau, kad aš ten 
ir esu — moderniojo šokio paribiuose ir paraštėse 
(juokiasi). O kalbant apie kūno transformaciją, aš 
manau, kad mes didžiąja dalimi esame gyvūnai, tai 
pats kūnas ir jo instinktai. Man tai ir yra įdomu — 
paliesti gyvūniškąjį pasaulį per kitokį judėjimą. Aš 
kartais pagalvoju, kad mano šokis yra siurrealistinis, 
kaip Salvador Dali paveikslai: fragmentuotas, sap-
niškas, kažkokios kūnos dalys, kūno vaizdiniai... 

— Tai vis dėlto, ar kūnas turi ribas?
— Mano atžvilgiu — ne (juokiasi)! Kalbant paprastai, 
kiekvienas žmogus yra daugiau mažiau vienodas: 
mes turime kojas, rankas, galvą. Ir mūsų judesiai at-
sikartoja. Tačiau kiekvienas kūnas yra individualus. Ir 
kiekvienas savo kūne gali atrasti netikėtų dalykų, jo 
galimybių, kas yra unikalu ir nepakartojama. Juk nie-
kas negali tiksliai pakartoti to, ką gali mano kūnas, 
kaip ir aš negaliu tiksliai atkartoti kitų kūnų judesių. 
Apskritai kiekviename judesyje yra asmenybės 
identiteto dalis.

— Eugenio Barba yra pasakęs: „My body is my 
country“. Ar taip yra iš tikrųjų? Ar mūsų kūnai neša 
užkoduotą mūsų šalies, kultūros mentalitetą? 
— Kažkiek tikrai yra. Aš dirbu su savo scenos kolege, 
brazile Poliana, su ispanu, su choreografe iš JAV. Ir 
tikrai galiu pasakyti, kad iš tų kultūrų, iš kur jie atėjo, 
jaučiasi tam tikras judėjimo stilius, tokie mažyčiai 
momentai, kuriuose atsiskleidžia. Įtakos duoda 
viskas: vaikystė, aplinka, kurioje augi, bręsti. Tu ste-
bi žmones, matai, kaip jie juda, kaip elgiasi, kaip 
sveikinasi ir tai atsispindi tavyje. Bet vėliau, kai gauni 
skirtingą treiningą, pakeliauji ir tave moko skirtingų 
tautų žmonės — įgimtas kūno judesys, tas your coun-
try, niveliuojasi. Tačiau vis tiek, daug kas lieka. 

— Aš žiūriu į tave ir matau, kad esi labai 
atviras žmogus. Ar tai buvo visada? Juk esi iš 
konservatyvios šalies, o scenoje reikia liestis su 
kitais žmonėmis, kas uždaresniam yra nepatogu...
— Kai man buvo 19 ar 20 metų aš pirmą kartą Lietu-
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voje nuėjau į kontaktinės improvizacijos festivalį. 
Aš tiesiog sėdėjau, stebėjau žmones ir negalėjau 
patikėti: kaip jie gali liestis, kai jie vieni kitų nepa-
žįsta?! Man netilpo galvoje, rodos, sudrebėjo visos 
mentalinės schemos galvoje (juokiasi). Aš tą vakarą 
taip ir neišėjau šokti, tik stebėjau sukaustyta bai-
mės. Tačiau kitą dieną sugebėjau save išspirti šokti 
ir improvizavau ir su vienu, ir su kitu... Man patiko 
ir buvo didelis atradimas, kaip kūno prasme turi iš-
jungti mąstymą ir būti su kitu kūnu toje akimirkoje. 
Aš šiaip esu ta laisva ir atvira lietuvė, bet kai nuvažia-
vau į Ispaniją gyventi, jaučiausi labai susikausčiusi ir 
negrabi. Aišku, gal dėl to, kad nepažinojau kultūros 
ir nežinojau, kaip joje elgtis. Bet ispanai yra super 
atsipalaidavę ir be problemų. Jie greitai įeina į tavo 
asmeninę erdvę, kartais net per greitai. Net ir dabar, 
kai aš jau esu toli pažengusi su savo atvirumu, dar 
jaučiu savo lietuvišką mentalitetą. Bet šokis žmogų 
greitai išlaisvina. Dabar lietimasis man natūralus 

dalykas. Panašu, kad labiausiai padėjo vieno semi-
naro požiūris: jame buvo teigiama, jog šokyje mes 
liečiamės ne emociškai, seksualiai su konkrečiu 
žmogumi, o su fiziniu kūnu. Tai yra fiziškas kūno 
ir kūno prisilietimas šokyje. Tai man nuėmė labai 
daug barjerų! 

— O improvizacija su kitu nuogu kūnu?
— Buvo labai įdomus procesas (juokiasi). Po pirmo-
jo darbo, kai pirmą kartą nusiėmėme marškinėlius, 
pripratome prie savo nuogumo, prie viena kitos 
nuogumo. Bet kai statėme antrą darbą „be galvų“ ir 
esi va taip palenkus galvą (rodo), matai savo pilvą, 
savo lytinius organus ir susipažįsti su savo kūnu iš 
kito kampo. Tada mums abiems reikėjo priprasti 
būti nuogoms erdvėje. Kai tai padarai repeticijų 
metu, po to pasirodyti prieš žmones nėra taip bai-
su. Tik kartą, kai rodėme work-in-progress dienos 
šviesoje, jautėmės labai nuogos ir pažeidžiamos. 
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Tačiau po šios mokyklos pasirodyti scenoje su 7% 
šviesa tapo visiškai paprasta! Bet vėl, tai požiūrio 
klausimas, jeigu žiūrėsi į savo kolegę ir galvosi: „O, 
čia jos papas, o, čia jos šikna“, — apsisunkinsi. Vadi-
nasi, tu mąstai ir nesi užduotyje, nesi šokio akimir-
koje. 

— Nuogas kūnas jūsų scenoje — moteriškas ar 
vyriškas?
— Mūsų su Poliana kūnai yra moteriški ir tai aki-
vaizdžiai matosi. Tačiau mes rodome, jog kūnas 
yra neutralus, tarsi belytis. Aš vis dažniau mąstau 
apie seksualumo temą ir galvoju, kodėl nėra šokio 
speklaklių, kuriuose kalbėtų apie žmogaus seksu-
alumą? Filmuose mes matome daug nuogo kūno 
ir daug to neskanaus, vulgaraus seksualumo, kuris 
tiesiog uždaro kelius natūraliam nuogumui kitose 
meno srityse. O aš manau, kad natūralus seksualu-
mas nėra blogai ir reikia apie tai garsiai kalbėti. Pas 

mus seksas vis dar tabu ir tai yra patogu verslui. Nes 
tik pastačius seksualią mergaitę prie automobilio, 
galima lengviau parduoti. Man juokinga, kai menas 
yra apkaltinamas pornografija, pasižiūrėkime — por-
nografijos yra ne mene, o televizijoje, reklamose. 
Savo spektakliais siekiu, kad žmonės į nuogą kūną 
pažiūrėtų visai kitokiomis akimis, jog nuogumas, tai 
dar ne seksas. Anksčiau mes labai gindavome savo 
darbus ir sakydavome, jog tai režisūrinis sprendi-
mas, mūsų kūnai yra belyčiai ir mes nekaltos, jog 
matosi, kad mes moterys. Tačiau dabar aš pradedu 
galvoti — ir kas, jeigu tai yra seksualu? Juk tai irgi le-
galu. Kodėl mes turime teisinti nuogumą? Juk mes 
gimstame nuogi, tai natūralu. Kodėl mums nereikia 
pateisinti rūbų? Žmonės matydami mus scenoje 
nuogas, mato savo požiūrį į nuogumą. Į savo nuo-
gumą. Jie deda prasmes. Mes ant savo kūnų nesa-
me uždėjusios jokios prasmės!  
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Tekstas: Gabija Čeledinaitė

Nuotraukos: Berta Ylaitė
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Kūnas — tai sąnariais sujungti kaulai, sutvirtinti 
sausgyslėmis ir raumenimis, paminkštinti riebalų 
sluoksniu ir apvilktas kruopščiai prižiūrima oda. Visi 
kūnai vienodi. Beveik! Tačiau yra kitoks kūno suvokimas 
— kūno kaip žmogaus, kaip artimos sielos, kūno kaip 
traukos objekto, galiausiai — savęs identifikavimo per 
kūną. Šitaip mąstant, viskas pasidaro kiek sudėtingiau, 
materialus kūnas įgyja ypatingą reikšmę. 

Kūnas svarbus. Pagal išvaizdą dažniausiai yra priskiriama 
socialinė padėtis: riebaliukai ant pilvo rodo aktyvumo 
lygį, o kūno kulto akivaizdoje, lyg preciziškais botago 
kirčiais, yra skatinamas vartotojiškumas (sex sells – 
girdėta, tiesa?). Tradiciškai tie iš prigimties vienodi kūnai 
daugiau ar mažiau saugomi, pridengiami, dažniausiai 
slepiant trūkumus ir išryškinant privalumus. Mat, ore 
tvyro nuomonė, jog tik kuo arčiau prie tobulybės 
priartintas kūnas gali padėti pasiekti tikslus. Skrupulingai 
pasirinkta apranga neretai taip pat priimama kaip kūno 
dalis. Drabužiai visuomenėje reiškia daug daugiau, 
nei jų pagrindinė apsaugos funkcija. Tai tradicijos, 
papročiai, kultūra, estetika ir karjera. Dažnai teigiame, 
jog drabužiais save išreiškiame.

O kas nutinka, kai žmogus atsisako drabužių? Taip, tai 
taip pat gali būti tam tikras saviraiškos būdas. Tiesa, daug 
kur nelegalus. Koks paradoksas — tokie, kokiais gimėme, 
negalime pasirodyti gatvėje, nes tai... nusikaltimas! 
Saugioje aplinkoje nusimetę drabužius paprastai 
jaučiamės laisvi, lengvi, pajuntame harmoniją, didesnį 
artumą aplinkiniams. Tačiau drabužius nusimetę prie 
kitų žmonių dauguma patiria ne pastaruosius jausmus, o 
gėdą.

Psichologai tvirtina, jog mes negimstame su gėdos 
jausmu. Pagal E. Erikson dar prieš pusę šimtmečio 
aprašytas vaiko raidos stadijas, gėda formuojasi kartu 
su autonomija tarp 18 mėnesių ir trejų metų amžiaus. 
Savarankiški vaiko veiksmai, kuriuos tėvai ar globėjai 
įvardija netinkamais, ima jam kelti gėdos jausmą. Savo 
nuogo kūno gėdytis taip pat išmokstama. Ir ne šiaip 
sau. Teigiama, jog tai yra vienas esminių elgesio kodų, 
leidžiantis prisitaikyti prie visuomenės ir joje išgyventi. 

Kodėl svarbu išmokti gėdos? Evoliucinėje teorijoje 
tikinama, kad ji — pagrindinis per tūkstančius metų 
susiformavęs poros ištikimybės saugiklis. Būdami 
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neištikimi abu partneriai gautų naudos. Tai 
yra, padidintų savo šansus pratęsti giminę. O 
norint išauginti kūdikį, jį reikia prižiūrėti abiems 
tėvams. Taigi, likti ištikimiems vienas kitam. Čia 
gelbėja gėda. Iš kartos į kartą mums perduodama 
informacija, kad mūsų nuogas kūnas aplinkiniams 
siunčia seksualinius signalus, kurie yra tiesioginė 
grėsmė poros santykiams. Mūsų visuomenėje 
pasirinkta tai laikyti blogu dalyku, o gėda — ideali 
emocija „padoraus“ elgesio įtvirtinimui. Kadangi 
susigėdę jaučiamės nemaloniai, stengiamės šito 
vengti bet kokia kaina. Be to, gėda pasireiškia 
ir akivaizdžiais ženklais (tas nekontroliuojamas 
paraudimas ir prakaitavimas kartu su noru 
prasmegti skradžiai žemę). Mums susigėdus 
visi mato, kad sulaužėme „socialinį kontraktą“ 
nesiųsti kitiems seksualinių signalų netinkamoje 
vietoje ir netinkamu laiku.

Ši teorija paaiškina, kodėl retai kyla noras nuogam 
rodytis viešumoje. Tačiau visuomenėje yra gajus 
ir savo kūno gėdijimasis apskritai, nepriklausomai 
nuo to, kokioje aplinkoje esame. To priežastis 
gali būti negebėjimas priimti savo išvaizdos. 
Kaskart, iškilus naujam kūno „formatui“, į kurį 
reikia įtilpti (o istorijos vingiuose tokių buvo daug 
ir skirtingų), daugelis jo neatitinka. Jei visuotinai 
priimti kūno standartai internalizuojami, priimami 
kaip savi, o veidrodyje matomas vaizdas plačiai 
įsitvirtinusiam „idealui“ neprilygsta — žmogus ima 
gėdytis ir vengia rodyti savo kūną. Pagrindinė 
šios gėdos priežastis yra baimė būti išjuoktam 
ar paniekintam. Toks asmuo nusirengęs negalės 
atsipalaiduoti, jei aplinkoje jausis bent kiek 
nesaugiai. Tai reiškia, jei joje bus kitas žmogus.

Nuogo kūno baimė — gimnofobija. Ji neturi 
racionaliai paaiškinamų priežasčių, nėra susijusi 
su perdėtu kuklumu ar kompleksais dėl netobulų 
kūno linijų. Gimnofobijos apimti žmonės tiesiog 
paniškai bijo būti užklupti nuogi arba/ir pamatyti 
kitą nuogą žmogų. Veikiami baimės jie vengia 
persirengimo kabinų, bendrų dušų, paplūdimių. 
Jei nevaldoma, tokia baimė gali sukelti ir panikos 
priepuolį. 

Nuogo kūno baimės ar gėdos priežasčių gali būti 
labai daug. Kaip viena pagrindinių — išskiriama 

auklėjimo įtaka nuogo kūno suvokimui. Jei 
tėvai vaikystėje nustatę ribas nedraudžia savęs 
tyrinėti, susipažinti su savo kūnu, vaikas užauga 
labiau pasitikintis savimi, susiformuoja savo 
asmeninius kūno standartus, kuriuos visuomenės 
nuomonei sunkiau iškreipti. Ir atvirkščiai, jei 
augama šeimoje, kurioje laikomasi itin griežtų 
taisyklių, kur draudžiami bet kokie klausimai apie 
nuogą kūną, vadinant tai nesąmonėmis, o vaikui 
be kelnių išbėgus į kiemą jis yra baudžiamas 
— tuomet nuo mažų dienų stiprėja suvokimas, 
kad nudizmas yra nuodėmė. Taip formuojasi 
priešiškumas ne tik savo, bet ir kitų nuogumui.

Laisvėjanti ir vis atviriau, net ir pačias 
pikantiškiausias gyvenimo sferas, tyrinėjanti 
visuomenė daug dėmesio skiria ir nudizmo 
fenomenui. BBC atlikto tyrimo metu 8 
savanoriai, paprasti žmonės, niekuomet anksčiau 
nepropagavę nudizmo, turėjo nusirengti prieš 
kameras ir praleisti savaitgalį kartu. Nuogi. Taip 
buvo tikrinama hipotezė, kad jei nuogumo 
gėda yra išmokta, tai gal ją galima lengvai ir 
„atmokti“. Hipotezė pasitvirtino. Pirmosiomis 
akimirkomis nejaukiai jautęsi asmenys, atlikdami 
įvairias jiems skirtas užduotis, greitai priprato 
prie vienas kito nuogumo. Naujoje aplinkoje jie 
tarsi išmetė senąjį ir tarpusavyje sukūrė naują 
socialinį kontraktą, pagal kurį nudizmas nebėra 
nepadorus. 

Taigi, nudizmo suvokimas, jo priėmimas ar 
priešinimasis jam didžiąja dalimi yra nuo aplinkos 
priklausantis susitarimas, kurio tvarkingai 
laikomės, o jo ribos paramstytos šalies įstatymais. 
Ir visgi, ta riba tarp deginimosi su mažyčiu 
permatomu bikini ir nudizmo — atrodo mistiška. 
Tikriausiai tai irgi susitarimo dalis. Viena iš 
žvaigždute pažymėtų papildomų sąlygų mūsų 
tradicijų rėmuose pasirašytoje sutartyje. Įdomu, 
koks šios sutarties likimas?
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Ta riba tarp deginimosi 
su mažyčiu permatomu 
bikini ir nudizmo — 
atrodo mistiška
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JIS NUŠAUS 
TAVE SU
Mobilka

Nuotrauka: Alvita Daukantaitė
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Prieš šį interviu jaudinomės ir nervinomės. Kartu su fotografe. 
Tai fotografijos guru, kurio akiai pavaldūs visi: gatvės praeiviai, 

Vilniaus senamiesčio peizažai, slampinėjantys katinai ir net 
žmonių kūnai, kurie tam amžinam akimirkos blyksniui tampa 

nuogi. Tai Ramūnas Danisevičius. Susitikome parke. Jis atvažiavo 
dviračiu. Ir nepaisant to, jog jis teigia mąstantis žodžiais, o ne 

vaizdais — jo nuotraukos kur kas iškalbingesnės nei jis pats. 
Todėl pateikiame ne interviu, o pokalbį, kurio metu daug kartų 

juokėmės ir ne apie viską kalbėjome rimtai.  

JIS NUŠAUS 
TAVE SU
Mobilka

Tekstas: Toma Mačiulskytė
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„Kūnas Mag“: Šiandien mes 
kalbamės apie nuogą kūną fo-
tografijoje. Kiek Jums, kaip foto-
menininkui, yra svarbus nuogas 
kūnas?

R. Danisevičius: Kaip ten sako 
fotografai, kas nejuda, tą paju-
diname ir galime fotografuoti 
(šypteli). Viskas prasidėjo nuo 
fotografų stovyklų, kurios vyko 
Čekijoje. Ten vyko fotosesijos, 
užsimezgė daug kontaktų, iš ten 
daug „nuogų“ nuotraukų. Bet 
šiaip, man, kaip fotografui, nuo-
gas kūnas nėra pirmoje vietoje. 

„Kūnas Mag“: Jūsų vizitinė 
kortelė — mobiliografija, nuo-
traukos, darytos mobiliuoju te-
lefonu. Ar nuogą kūną įmanoma 
pagauti tiesiog gatvėje?

R. Danisevičius: Esu vieną nu-
fotkinęs, kuris maudosi Vokiečių 
gatvėje, baseine. Bet šiaip 

gatvėje, kur vaikšto mergaitės 
trumpais sijonais — jos nesiskai-
to. Bet aišku, kuo mažiau rūbų, 
tuo geriau. 

„Kūnas Mag“: Čia kaip fotogra-
fas, ar kaip vyras pasakėte?

R. Danisevičius: Čia kaip fo-
tografas (šypsosi). Bet kita vertus, 
portaluose, kai deda mergaites su 
jų geriausiomis savybėmis — nie-
ko naujo, bet visi vis tiek klikina.

„Kūnas Mag“: Kodėl taip yra? 
Kodėl nuogas kūnas vis dar trau-
kia? Ir nesvarbu, ar tai būtų bana-
lybė portale ar meno kūrinys? 

R. Danisevičius: Čia jau tokia 
paslaptis. O atsakymo nėra. Man 
buvo keisčiausia, kai mano nuo-
trauką užblokavo instagrame. 
Bet vėliau supratau, ką ne taip 
dariau, uždėjau tagą #nude. Po 
to dar porą kartų buvo nuotrau-
kas išmetę. Keista, mano nuo-
traukose nėra „mėsos“, nėra to #N

U
D

E 

klikina

facebooke
nanainanai

fotkė
instagrame

Nuotrauka: 
Alvita Daukantaitė
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vulgaraus atvirumo. Facebooke 
taip pat buvo užblokavę. Man 
net kadro gaila. Ten buvo dvi-
guba ekspozicija, graži fotkė, 
keista... 

„Kūnas Mag“: O kur yra riba 
tarp meninės fotografijos ir 
pornografijos?

R. Danisevičius: Čia visais 
laikais visi ieško tos ribos. Ten 
visi nanainanai: šitą galima, šito 
negalima. 

„Kūnas Mag“: Ar randa?
R. Danisevičius: Aš gal iki to 

dar neatėjau. Pamenu, kad net 
a. a. Valiulis mano nuotraukoje, 
kur šuo žiūri pro užuolaidas, 
įžvelgė aktą (juokiasi)!

„Kūnas Mag“: Žinote kon-
ceptualųjį šiuolaikinį meną, kur 
kiekvienas žingsnis mene turi 
stiprų filosofinį, socialinį, idėjinį 
pamatą. Kaip yra su...

R. Danisevičius: ...čia kaip 
sako: „Ką norėjo menininkas pa-
sakyti?“ (juokiasi)

„Kūnas Mag“: Taip, ar savo 
nuotraukomis norite ką nors 
pasakyti?

R. Danisevičius: Tu vis tiek 
fotkini... Čia kaip kartą manęs 
paklausė: kodėl dar šiais laikais 
fotografuotate su juostiniu fo-
toaparatu? Aš atsakau: tu išgeri 
bokalą alaus ir tau pasidaro gera, 
ar ne? Taip ir man —  aš nufotkinu 
su juostele ir man yra pačiam 
gera, smagu, kažką padarai. Nes 
šiaip aš per mėnesį padarau apie 
15 tūkst. kadrų pagal fotoaparato 
skaitliuką...

„Kūnas Mag“: Čia Jūsų darbe?
R. Danisevičius: Taip, įvairūs 

vakarėliai, sienelės. Tai po tokio 
kiekio ne visada norisi ką nors 
daryti savo malonumui, nes jau 

čia stovi (rodo). Nebent ką nors 
su mobilka tarkšt. 

„Kūnas Mag“: Darbe Jūs pri-
fotografuojate daug žvaigždžių 
ir žvaigždučių, ar nepavargstate 
nuo priklijuotų blakstienų ir 
dirbtinių šypsenų?

R. Danisevičius: Negaliu sakyti 
(juokiasi). Ne, ne, ne, man labai 
patinka fotkinti (juokiasi). 

„Kūnas Mag“: Jūsų visos nuotrau-
kos turi pavadinimus. Ar nuotrau-
koms, kuriose yra nuogas kūnas, 
taip pat reikia pavadinimo?

Nuotraukos: 
Ramūnas Danisevičius
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tagą

Nuotraukos: 
Ramūnas Danisevičius
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uR. Danisevičius: Ar žmogui reikia 

vardo?
„Kūnas Mag“: Reikia.
R. Danisevičius: Tai va, mano fotkei 
taip pat reikia pavadinimo.
„Kūnas Mag“: Būtinai?
R. Danisevičius: Manau, kad taip. Aš 
pavadinimą sugalvoju iš karto. O jeigu 
nesugalvoju, tai susinervinu. Ir tada, 
kuo daugiau galvoju, tuo labiau man 
niekas nelimpa. Tada negaliu įkelti į 
internetą, nes nėra pavadinimo, ir tada 
galvoju ir nesugalvoju...
„Kūnas Mag“: Ir nepaisant to, kad la-
bai geras kadras?
R. Danisevičius: Taip. Čia retai, bet 
būna, kai tuščia smegenyse. 

„Kūnas Mag“: O kaip Jūs mąstote: 
vaizdais ar žodžiais?
R. Danisevičius: Visada galima su-
mąstyti, koks būtų kadras, jeigu būtų 
tas ar anas. Bet taip nedėlioju, tiesiog 

nuspaudžiu ir viskas. 
„Kūnas Mag“: O šiaip gyvenime, kaip 
suprantu dėl nuotraukų pavadinimų, 
Jums yra svarbus ir verbalinis žodis. 
R. Danisevičius: Jei tokia prasme, tai 
taip. Mąstau žodžiais. 
„Kūnas Mag“: Tai gal rašote?
R. Danisevičius: Chatinu (juokiasi). Ne, 
nerašau. 
„Kūnas Mag“: Mat dauguma vizualiojo 
meno atstovų mąsto vaizdais. 
R. Danisevičius: O žurnalistai ir rašyto-
jai neblogai fotografuoja. 

„Kūnas Mag“: Ankščiau nuogo kūno 
aktų nuotraukos jaudindavo, būdavo 
tarsi saldus uždraustas vaisius. Ar šian-
dien dar galima nufotografuoti tarsi 
vojeristiškai..?
R. Danisevičius: ...sukelt susidomėji-
mą, kad visi ateitų į parodą pažiūrėti?
„Kūnas Mag“: Taip, tarkime.
R. Danisevičius: Be jokių problemų! 

N
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univermage
fotošopo

Reikia nufotografuoti žymias 
moteris ir padaryti parodą. Būtų 
anšlagas. Gal. Nežinau. Bet 
susidomėjimo būtų. 
„Kūnas Mag“: Sakote, vienintelis 
kelias — žinomi veidai? 
R. Danisevičius: Ir dar kažką 
reikėtų padaryti. Čia reikėtų pa-
galvoti. Aš apie tai negalvoju. Bet 
vienas iš kelių būtų toks. 
„Kūnas Mag“: Čia kaip Lietuvos 
fotomeninikų paroda Moters 
dienos proga, kur ir Jūs 
dalyvavote. 
R. Danisevičius: Čia univer-
mage? Taip, buvo ten mano 
nuotrauka iš jūros. 
„Kūnas Mag“: Kaip gimsta tokia 
nuotrauka? Ten buvo daug nuo-
gų moterų. Iš kur Jūs jų gaunate?
R. Danisevičius: Jos neturėjo ką 
veikti (juokiasi). O šiaip, nieko 
ten stebuklingo...
„Kūnas Mag“: Bet atrodo 
stebuklingai. 
R. Danisevičius: Prieš 30 metų 
vienas fotografas darė tokią se-
riją nuotraukų, kai fotošopo dar 
nebuvo, jis fotografavo savo 
baleriną, kurią pastatydavo ant 
pagalio, ir atrodydavo, kad ji 
ore skrenda. Jis dar ant nega-
tyvo tą pagalį užtušuodavo ir 
nuotraukos nerealios išeidavo. 
Tai per parodą jo klausia — kaip 
tai padarai? Jis viską papasakojo 
ir kiti sako: „O, tai mes irgi taip 
pat galime“. Kai jis atskleidė 
savo paslaptį, visiems pasidarė 
nebeįdomu. 

„Kūnas Mag“: Ar visada nešioja-
tės su savimi fotoaparatą?
R. Danisevičius: Stengiuosi.
„Kūnas Mag“: Tai kaip gimė mo-
biliografija, jei pašonėje turite 
aparatūrą?
R. Danisevičius: Kai 

nufotografuoji su mobilka, tai 
gal kokis 3 kartus esu perfotkinęs 
tą patį su fotoaparatu. Nes kai 
išsitrauki didelį fotoaparatą, visi į 
tave žiūri, atkreipi dėmesį. O ko-
kybės atžvilgiu įkelti į internetą ir 
telefono užtenka. 

„Kūnas Mag“: Kaip galvojate, 
ar menininkui yra leidžiama 
daugiau? 
R. Danisevičius: O kas yra 
menininkas?
„Kūnas Mag“: Žmogus, kuris gy-
vena iš meno. 
R. Danisevičius: Ooooo...
„Kūnas Mag“: Nėra tokių?
R. Danisevičius: Yra.
„Kūnas Mag“: Aišku, aš čia gru-
biai įvardinau, bet vis tiek — Jūs 
menininkas?
R. Danisevičius: Nežinau (juo-
kiasi). Šiandien visi menininkai. 
Tie, kurie turi fotoaparatus, jau 
save menininkais vadina. Kaip 
ten ant ŠMC sienos parašyta? 
„<...> bet tik menininkai tai žino.“ 
Man fotografija —  ir darbas, ir 
hobis. 

„Kūnas Mag“: O kai prasidėjo 
techninė revoliucija ir visi pradė-
jo fotografuoti, ar Jums nebuvo 
tai skaudu?
R. Danisevičius: Skaudu, kad 
visi fotkina? Gyvenimas keičia-
si, skaitmeninė fotografija, va, 
mobilka... Anksčiau kaimuose, 
mažuose miesteliuose būdavo 
svarbūs keli asmenys: kunigas, 
daktaras ir fotografas, nes reikia 
gyvenimą įamžinti. O dabar, kai 
visi tai daro — valio, smagu. 
 „Kūnas Mag“: Konkurencija 
— gerai?
R. Danisevičius: Nebeliko jos 
(juokiasi). Nes visi, žinai, tai daro... 
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mobilka
ŠMC

Nuotrauka: 
Alvita Daukantaitė
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FOLLOW US ON:

Facebook: kunasmag 
Instagram: @kunasmag
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Fotografė: 

Alvita Daukantaitė
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BODY

BODY

Naked 
London

JUNGLE. That is the best definition about 
my new-home-city London (yep, surprise 
surprise another Lithuanian in London). 
After spending past 3 years abroad, living 
in different countries and discovering the 
world, same as many other lithuanians, I 
finally decided to settle down in London.

Nuotraukos: 
Graham Ó Síodhacháin
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Similar to many other coun-
tries and metropolies all around 
the world, summer in London 
is extremely crazy! Every day is 
full of events, festivals, parties, 
performances and shows either 
in the middle of the streets, or in 
more specific places (like under-
ground pubs/bars). So I started 
my research of places and events 
that I could visit, get some in-
spiration and meet new people. 
Besides “must-visit” galleries, 
museums, touristic areas and 
such exclusive events as “yoga 
in the sky” or “flea market on the 
rooftop”, I found something a 
little bit unusual for lithuanian 
born and raised mind. 

It is common that people living 
in huge cities usually are more 
open-minded, tolerant and I 

would add crazy in a good way. 
Additionally, these cities usually 
take responsibility of taking ac-
tion in terms of global problems 
such as global warming, rasim, 
gender equality, human rights 
etc. So as very modern, stylish 
and free-minded city, London 
represents its own way in attract-
ing public attention to global 
problems. 

For example, in the begining 
of June thousand of cyclists filled 
the main streets of London. In 
order to drag public attention 
to negative effects of car culture 
and oil dependancy, people 
were cycling their bikes... totally 
naked! This unusual event left 
a lot of surprised people since 
participants were going through 
one of the most touristic areas 

in London. This celebration of 
cycling and human body is just 
a part of The World Naked Bike 
Ride which is being held all over 
the world. Although this idea 
seems a little bit crazy at first, 
this race is a good opportunity 
to prove that bike can be good 
alternative of transport. The 
ones not so brave could partic-
ipate covering their body parts 
with underwear or whatever 
makes them feel comfortable. 
The point is not only to show 
vulnerability of cyclists, but also 
to raise awareness of climate 
change. Although it seems really 
controversial, how many of us 
could say that they have cycled 
naked through one of the big-
gest cities in the world? Extreme 
experience, isn‘t it? 

WORLD NAKED BIKE RIDE
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The other not less exciting event happened at 
the end of the summer. In order to raise funds for 
endagering tiger species, ZSL London Zoo organ-
ised marathon “Streak for Tigers 2015”. The funny 
part was that all the participants must run naked! 
This is one unique way for raising money for glob-
al conservation projects. By the way, the ones that 
were too shy to run bare-bottomed were offered 
special tiger masks in order to hide at least one 
pair of their cheeks. Number of participants were 
also limited to 300 people, since the event was 
being held in the very Zoo. Also, only families and 
friends of participants were allowed to watch the 
show while naked runners were jogging at the 
Zoo, passing some wild animals along the route. 

STREAK FOR TIGERS

Nuotrauka: http://www.standard.co.uk/
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Last but not least naturist free 
time activity I found in London 
is called “Naked boys reading”. 

And yes, it is exactly what it 
sounds and exactly what you 
think. A group of various age 

males meet monthly for reading 
some poems. Started in 2012 as a 

local London event, now it is in-
ternational touring performance. 

Unfortunately, females are not 
allowed to be in the crowd and 

listen. But for ones who are in-
terested they have three resident 

sites with some pictures from 
events. Also, since it is growing 

bigger each year, maybe females 
will soon be able to take action 
in this exciting and unusual wof 

self expression. 

All in all, London is really similar to the jungle. 
Not only in methaphorical way, but litterally. Full 
of free, wild and apparantely naked individuals, 
who are ready to cross some boundaries of social 
standards. Sometimes it is shocking, sometimes 
it is uncomfortable or even akward, but it is never 
boring and always intriguing. Going out of your 
comfort zone is the way that keeps you growing 
and developing at the same time.  Moreover, if 
you could build awareness and raise money by 
helping people and changing the world [even if 
a little bit...], maybe it is really worthy forgetting 
some insecurities and giving a shot? 

NAKED 
BOYS 
READING

 
Nuotrauka: http://nakedboysreading.com/
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Tekstas: Toma Mačiulskytė
Nuotraukos: Guoda Jucevičiūtė

Tikriausiai niekas nepatikėtų, 
jeigu pasakytume, kad radijo ir 
televizijos laidų vedėja Simona 
Bandita yra kukli asmenybė. Visi 
tie, kas ją pažįsta, klauso arba 
seka socialiniuose tinkluose, 
paliudys, jog Simona — visada 
crazy nuotaikos, apnuoginusi 
įdegusias kojas, varo su riedučiais 
ir juokiasi. 

„Kūnas Mag“ nustebo, kai jiems 
Simona ištarė: „Taip, aš esu kukli ir 
nemėgstu būti nuoga“. 

Si
53



54

— Simona, kodėl? 
— Iš tikrųjų tam tikrose gyvenimo situacijose 

esu labai drovi. Nuogumas man nėra priimtinas 
dalykas. Aš esu kukli net ir prie savo draugų, 
jie niekada manęs nepamatys nuogai 
besideginančios, į pirtį taip pat niekada neinu 
nuoga. Yra tik keli patys artimiausi žmonės prieš 
kuriuos galiu nusirengti. 

— Tačiau tikriausiai dauguma liks šokiruoti: 
ar čia ta pati Simona Bandita? Juk ji gali viską! 

— Cha, tai netiesa. Simona Bandita visko 
negali. Ypač tokių dalykų, kurie yra susiję su 
nuogu kūnu. Man ne kartą yra siūlę fotografuotis 
nuogai. Žmonės net sakė, kad kai bando į 
Google įvesti mano vardą ir pavardę, išmeta 
ieškomiausias frazes: Simona Albavičiūtė amžius 
ir Simona Albavičiūtė nuoga. Nežinau, man 
nepatinka prieš kitus žmones išsirengti, o kodėl 
taip? Gal tai ateina iš šeimos ir auklėjimo...

— O kaip reaguoji į nuogalius, kurie mėgsta 
vaikštinėti nuogi, net ir prie kitų žmonių? 

— Mes jau penktą vasarą gyvename su 
kolegomis Palangoje. Per tą laiką mačiau ne 
vieną nuogą. Tačiau viskas ok. Jei tik žmonės 
neperša savo gyvenimo būdo ir primygtinai 
nereikalauja to išbandyti. Bet pas mus nėra tokių 
užkietėjusių nuogalių, kurie sugalvotų maistą 
daryti nuogi ir nereaguotų į nieką. Aš pati, kai 
būnu viena namie, išeinu iš dušo, persirenginėju, 
tepuosi kūno losjonais. Tai natūrali, paprasta ir 
kasdieniška buitis. 

— O vasaros nuogi pasimaudymai jūroje? Juk 
tai labai faina! 

— Esu maudžiusi nuoga, bet labai seniai... Ir ne 
vienąąąą kartąąąą, bet naktį. 

— Koks tavo santykis su tavo pačios kūnu? 
— Man mano kūnas patinka. Aš esu dėkinga 

mamai už genus, už tai, kad man nereikia 
daug stengtis. Jeigu sudėčiau visas pastangas, 
tikriausiai galėčiau dalyvauti fitneso čempionate 
(juokiasi). Bet nemėgstu sporto klubų. Man 
patinka, kai sportas natūraliai įsipaišo į 
laisvalaikį: važinėjimasis riedučiais, maudymasis 
jūroje, čiuožimas vandeniu wake boardu ir t.t. 

— Sako, kad nudistai yra sveikesni ir 
fiziologiškai, ir psichologiškai, nes jie atviri ir 
nieko neslepia... 

— Man patinka tokie žmonės, kurie gali taip 
atsipalaiduoti, gali išsirengti ir nejausti jokių 
suvaržymų. Aš kitokia. Tačiau man patinka 
kūnas, patinka, kai jo matosi daug. Mėgstu 
drąsius rūbus: šortus, savo apnuogintas 
kojas. Bet yra griežta riba, kurios nenoriu 
peržengti.
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Šiltas rugsėjo rytas. Mane pažadina pro užuolaidų plyšį 
pliūptelėję saulės spinduliai. Pagalvoju, jog ši diena bus 
puiki. Atsikėlusi patraukiu tiesiai balkono link ir išpuolu 
pasidžiaugti saule ir dar vėsiu ryto vėjeliu. Abiem rankomis 
įsiremiu į turėklą, užsimerkiu, mano kūną pakaitomis 
glamonėja saulės šiluma ir gaivūs vėjo gūsiai, net jaučiu, 
kaip maloniai susitraukia speneliai ir...o siaube didysis, 
mano ryto idilė dūžta į šipulius! Vilnius, daugiabutis, trečio 
aukšto nestiklintas balkonas, daugybė kitų daugiabučių 
aplink ir aš, pusiau Ieva tik ne rojaus sode. Akimirką 
susigėstu, paskui susinervinu, o tada topteli mintis: „Jeigu 
būčiau bičas, tai sau ramiai čia stovėčiau, dar ir cigaretę 
galėčiau surūkyti ir niekam nebūtų įdomi ta mano 
krūtinė“. Pajutau savyje kylančią feminizmo bangą. Kur gi 
ta lygybė?! Galvoje visos mintys šmėstelėjo šviesos greičiu 
ir sukryžiavusi rankas ant krūtinės nėriau atgal į saugų 
kambario prieglobstį. 

FREE THE 
NIPPLE

Tekstas: Roberta Marozaitė

Nuotraukos: Gedas Nakrošis
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#FreeTheNipple

Iliustracija: www.freethenipple.com
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Šiais laikais lygybė mėtosi ant kiekvieno 
kampo. Lygūs turi būti visi, o ypač sulygintos – 
moterys. Išsikovojusios teisę į mokslą, leidimą 
dalyvauti rinkimuose, nešioti kelnes ar trumpai 
kirpti plaukus, užimančios aukštus postus ir net 
esančios prezidentėmis, — jos panoro išlaisvinti 
po liemenėlių gaubtais taip ilgai ir nepelnytai 
slėptus spenelius. Jie maži, dailūs, apvalūs, rausvi, 
rusvi, būna ir su šiek tiek gelsvu atspalviu, aplink 
save turi mielą aureolę ir trokšta laisvės. Toks 
apibūdinimas tinka ir vyriškiems speneliams, tik jie 
laisvės netrokšta. Jie yra laisvi. 

 Tokia baisi neteisybė galiojo ne visada. 
Senojoje Europoje maudytąsi be jokio apdaro, 
viduramžiais taip pat manyta, kad higieniškai 
nusiprausti galima tik nuogam. Bendrosiose 
pirtyse visi būdavo nuogi ir tai priimdavo kaip 
natūralų būvį. Viskas pasikeičia, kai XVIII a. antroje 

pusėje — maudytis neprisidengus uždraudžiama 
įstatymu. Taip pat žmonių gyvenimus stipriai 
reguliuoti ima jo didenybės moralė ir padorumas. 
Vyrai privalo dėvėti maudymosi rūbą panašų į 
triko, kuris dengia krūtinę, o moterims, dažniausiai 
iš flanelės, siūdinami keturių ar net šešių dalių 
maudymosi kostiumai, apnuoginantys tik plaštakas 
ir pėdas. Bet, keičiantis laikams ir laisvėjant 
nuostatoms, kinta požiūris į maudynėms tinkamą 
aprangos būdą.  Ir štai, 1936 m. legalizuojamos 
nuogos vyrų krūtinės. Žinoma, moterys nelieka 
nuskriaustos ir apmūturiuotos – atsiranda bikini. 

 Didžiausia išlaisvinimo banga nuvilnija 
2014 metais, pasirodžius dokumentiniam filmui 
„Free the nipple“. Istorija paremta tikrais faktais, 
pasakoja apie Niujorko aktyvistes, kurios drąsiai 
stoja prieš Amerikos teisėtvarką, gindamos 
lygias lyčių teises. Moteris pykdo pats faktas, 

 FREE YOUR 
MIND
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kad nepridengusios krūtinės, jos pažeidžia 
įstatymą ir gali būti areštuotos bei nubaustos. 
Sutirštinus spalvas, galime sakyti, kad vargšas ir 
taip jau engiamas moteriškas spenelis dar tampa 
ir nusikaltėliu. Siekdamos išlaisvinti spenelį, jos 
trokšta atgauti teisę į savo kūną, laisvę jį viešai 
demonstruoti ir, apskritai, elgtis su juo kaip pačioms 
norisi. Čia ir vėl sugrįžkime prie lygybės. Ši tema 
nebūtų tokia opi, jei lygios teisės galiotų abiems 
lyčių pusėms. Arba rodome visi, arba visi slepiame. 
O padėtis „man galima, o tau ne“ jau ima dvelkti 
diskriminacija, moters teisių suvaržymu, lygių teisių 
pažeidimu bei seksizmu.

 Kuo gi baisus tas moteriškas spenelis ir kuo 
jis blogesnis (o gal geresnis) už vyrišką? Vienintelis 
skirtumas tik tas, kad fiziškai taip jau surėdyta, 
jog moters krūtinė gali gaminti pieną, o speneliai 
reikalingi vaiko maitinimui. Tradicijos nulemta, 
kad nuoga moters krūtinė sakralizuotas įvaizdis. 
O dvasingieji ir dvasingosios paslaptingai, pusiau 
šnabždomis, nepamirš priminti apie mistinį vaiko 
ir motinos ryšį, kuris mezgamas ir palaikomas 
maitinant krūtimi. Ir čia atsiranda kita krūtų 
nelaisvės problema — kūdikių žindymas viešumoje. 

#FreeTheNipple



61

Tai yra natūralus ir anatomiškas procesas. 
Juk restorane niekas maisto lėkštės neatneša 
paslėptos ir nepalydi į uždarą kambarį pietums. 
Gal ir į moters krūtis vertėtų žiūrėti paprasčiau, 
atsižvelgiant į fizinę jų paskirtį?

  Sunkumų dėl moteriškos krūtinės 
demonstravimo iškyla ne tik teisiniu, bet ir 
moraliniu pagrindu. Juk tai, kas ilgą laiką buvo 
slėpta, apnuoginama tik tam tikro žanro filmuose, 
ir priimta kaip tabu, negali pernakt tapti neutraliu 
reiškiniu. Tik ar moterys yra kaltos, kad krūtų 
nuogumas laikomas nepadoriu? Pavyzdžiui, 
Instagram socialinis tinklas, skirtas nuotraukų 
publikavimui, susilaukia vis daugiau priekaištų dėl 
nuotraukų blokavimo, kuriose matomi moteriški 
speneliai, nes tai juk baisi pornografija. Su tuo 
nesutikdamos ir protestuodamos merginos 
pradėjo kelti nuotraukas, kur moteriškus spenelius, 
naudodamos nuotraukų redagavimo programą, 
„pridengdavo“ vyriškų spenelių aplikacijomis. Po 
kiek laiko Instagram sušvelnino savo politiką ir 

nuotraukose leidžia vaizduoti krūtimi maitinančias 
moteris, krūtų nuotraukas po mastektomijos arba 
nepridengtą moterišką krūtinę, vaizduojamą meno 
kūriniuose. Tačiau buitinis moteriškas spenelis vis 
dar draudžiamas.

 Veikiausiai, po spenelių revoliucijos į 
gatves nepasipiltų pusnuogių moterų tuntai, ant 
nuogo peties persimetusių rankines, ir einančių 
į parduotuvę pieno ir kiaušinių. O jeigu taip 
ir nutiktų, viskas būtų gerai, nes jos GALĖTŲ 
tai daryti. Turėtų teisę. Įsikibtų į parankę savo 
bemarškiniam draugui ir būtų lygūs. Kai moters 
krūtinė nekels nepasitenkinimo, šleikštulio, 
erotinių minčių ar kitokių poteksčių — gyvensime 
laisviau, nesukaustyti įvairių baimių ir priimdami 
savo bei kitų kūnus kaip natūralią duotybę. Juk 
spenelis yra lyg maža, nekalta vyšnaitė ant torto.
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NUOGAS KŪNAS 
VS 

DRABUŽIS

Fotografai: 
Mark and Migle

Modeliai: 
Kamilė Kanapeckaitė ir Povilas Ežerskis
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Marija Armonaitė praėjusiais metais, 
baigdama Vilniaus dailės akademiją, 

pristatė eksperimentinę rūbų kolekciją 
„KONFLIKTAS. Konfliktas tarp drabužio 
ir nuogo kūno“. Su dizainere kalbamės 

apie idėją ir konflikto prasmę: kurių 
galų kyla nesutarimai?
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Konfliktas
Mano nuomone, konfliktas yra ir jis atsiranda nuo pat 
žmogaus gyvenimo pradžios. Nes kūnas turėtų būti nuo-
gas, mes gimstame nuogi. Bet koks jo pridengimas iššau-
kia konfliktą. Kiekviename laikmetyje yra konfliktuojama 
skirtingai. 

Keturių kartų nuogumas
Mano kolekcija susideda iš keturių kartų: seneliai, tė-
vai, mes ir ateities karta. Su seneliais ir tėvais kalbėjausi, 
kiek nuogo kūno buvo rodoma, kiek pridengdavo, koks 
apskritai jų požiūris į tai. Buvo įdomus procesas, įdomūs 
pokalbiai. Močiutė sakė: „Baik tu, mūsų laikais, apskritai, 
žodis „seksualumas“ neegzistavo“. Tačiau su kaproninė-
mis kojinėmis žiemą į šokius vaikščiodavo. Tada supra-
tau, kad kolekcija negali būti vientisa, ji turi būti kuriama 
iš skirtingų medžiagų, stilių. 

Seneliai — klasikiniai, drovūs ir tvarkingi. Tėvai, mano 
nuomone, pankai. Nes visame mūsų rytų bloke tos 
kartos žmonės daug maištavo ir net pakeitė santvarką. 

Fotografai: 

Mark and Migle

Modeliai: 

Valentina Balyko ir 

Irena Stanisevskaja
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Kolekcijoje jų rūbai su klasikiniais motyvais, prabangiais 
audiniais, tačiau pankiškai plėšiau kelnes, kai kur atiden-
giau, kai kur pridengiau kūną. 

Mūsų karta — visiška nuogalė. Tuo aš šaipiausi iš porn 
selfie, kurių yra pilnas internetas. Tai net mane pačią šo-
kiravo, kiek daug šiandien yra nuogumo: žmonės patys 
save fotografuoja, deda į internetą. Tad ir rūbai „nuogi“ — 
sunknelė su dideliu, fotošopintu nuogo kūno printu. Taip 
pat vyruką aprengiau treningais, siūtais iš neadekvačios 
medžiagos, organzos, nieko bendro neturinčios su pato-
gumu ir sportiškumu. 

Su ateities karta leidau sau eksperimentuoti: žaidžiau 
formomis ir modifikavau žmogaus kūną. Dariau dideles 
striukes, kurios, pavyzdžiui, paslepia moters krūtinę, ta-
čiau aš krūtinę, kuprinės pagalba, perkėliau į nugarą. Tai 
buvo kuprinė — moters krūtų imitacija. Aš manau, kad 
ateityje žmonės keis savo kūną ir jis nebebus toks, kokį 
mes šiandien esame įpratę matyti. 
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Fotografai: 
Mark and Migle

Modeliai: 
Emilija Liubinaitė ir 

Kasparas Drazdauskas
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Konfliktas šiandien ir rytoj

Veikiausiai šiandien konfliktas silpsta. Jau nebėra taip 
svarbu, kiek savo nuogo kūno parodysi. Viskas priklauso 
nuo auklėjimo, kultūros, fizinio kūno sudėjimo ir gal net 
metų laiko. Tačiau rytoj gali būti visaip. Matant kaip šian-
dien sparčiai juda medicina ir plastinė chirurgija, ateityje 
galėsime save perkurti iš naujo. Žinoma, yra ir užkietėju-
sių natūralistų. Tai tarsi mados bangos. Tačiau kalbant ne 
apie madą, o apie sveikatą, medicina padeda žmonėms. 
Pavyzdžiui, jeigu žmogus neturi kojos, jis gali ją gauti. 
Kaip dainininkė latvė Viktoria Modesta, kuri yra žvaigždė 
su kojos implantu ir atvirai tai rodo visiems. 

Dizainerės kūnas

Aš pati neturiu jokių kompleksų dėl savo nuogo kūno. 
Nelakstau nuoga gatvėmis, bet paplūdimys, pirtis — tai 
puikios vietos išsilaisvinti. Nenorėčiau pasakyti, jog į 
kūną žiūriu tik vienu aspektu: nuogas ar ne. Manau, kad 
kūnas apskritai yra svarbus ir jį reikia gerbti, tačiau kie-
kvienas tai daro pagal savo suvokimą. Šitoje kolekcijoje 
yra daug mano pačios kūno reflekcijos. Net ir gaminda-
ma prieš tai minėtą krūtų kuprinę, aš pati gulėjau cemen-
to vonioje ir nuiminėjau antspaudą — tai mano krūtinė. 

Man be galo yra gražu nuogas kūnas. Man norisi kalbėti 
apie dalykus, kuriuos turi ir supranta kiekvienas. Ar tai 
būtų seneliai, tėvai — nesvarbu. Kiekvienas žmogus turi 
savo asmeninį santykį su savo nuogu kūnu. 
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Fotografai: 

Mark and Migle

Modeliai: 
Emilija Liubinaitė ir 

Kasparas Drazdauskas
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Fotografai: 
Mark and Migle

Modeliai: 
Rasa Paulavičienė ir Irena Maciulevičienė
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JAUSTI 
PASAULIO 
BANGAS 
SAVO 
KŪNU

Viso pokalbio metu Benas Šarka vis 

kartojo: „Tai labai platu, čia galima kalbėti 

ir kalbėti“. Deja, mūsų laikas buvo ribotas. 

Kaip ir mūsų visų, šio pasaulio gyventojų. 

Toks jis ir yra, visų pirma pasaulio dalis, o 

tik po to meno, tiksliau teatro paraščių, 

o dar tiksliau — „Gliukų“ teatro įkūrėjas ir 

atlikėjas. Jo performansuose apstu kūno, 

judesio ir objektų sintezės su verdančiu 

vandeniu, ugnimi, stiklu ar moliu.

Tekstas: Toma Mačiulskytė
Nuotraukos: Berta Ylaitė
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„Aš esu pasaulio dalis. Aš priimu pasaulio bangas. 
Tokias bangas, kurios eina iš žemės. Betonas tokių 
bangų nepraleidžia. Apskritai, tai yra nematomos 
bangos, tai plonoji materija. Mūsų smegenys taip 
pat skleidžia bangas. Jas skleidžia ir gyvūnai. Viskas 
susiję su mūsų kankorėžine liauka, kuriai, kai mes 
suaugame, ima trūkti medžiagų ir mes nebegalime 
tam tikrų dalykų daryti ar suvokti, ką darydavome ar 
suprasdavome vaikystėje.“

Kūnas teatre

„Teatre nesimato viso kūno. Taip kaip medis — tai, 
kas yra paviršiuje, dar ne viskas. Antra tiek medžio 
dar yra po žeme. Taip ir su kūnu teatre. Tu jį naudo-
ji ir rodai tik tiek, kiek reikia. Kaip alpinistas deda 
koją tiek, kiek reikia, nes kitaip jis nukris. Scenoje aš 
nebijau nieko. Nei ugnies, nei vandens, nei stiklo... 
Tik kvailys eidamas prieš važiuojantį traukinį nebijo. 
Aš nedarau cirko, nerodau triukų. Bet viskas yra dėl 
žmogaus, kuris sumokėjo pinigus, kad galėtų sėdė-
damas salės kėdėje pajusti kraštutinumą.“

Žmogus yra molis

„Į sceną niekada nelipu nuogas. Bet koks kūno su-
tepimas jau yra priedanga. Visada ryšiu raištį vien 
dėl to, kad sergantieji, seksizmo pasaulio žmonės, 
neinterpretuotų to, ko nereikia. Grimas, o ypatin-
gai molis, man tampa kūno dalimi. Aš kaip Afrikos 
tautų žmogus, kuris natūraliai, dėl apsaugos, tepasi 
ochra dažais, dedasi kailius. Taip ir teatre, natūraliai, 
dėl apsaugos, tepuosi molį. Japonų mokslininkai 
nustatė, jog molis turi tokius pačius cheminius jun-
ginius bei mikroelementus kaip žmogus. Mes esa-
me molis.“ 

Genų kodai

„95% žmogaus genų yra iš beždžionės, nes mes 
esame gyvūnai. O likę 5% genų yra paslaptis. Tik 
nuo žmogaus priklauso, ką jis su jais veiks. Tai gali 
būti neįtikėtinų žmogaus kūno galimybių priežastis. 
Nors visa tai yra susiję su tikėjimu. Mokslininkai ne-
gali paaiškinti, kodėl vieni žmonės gali padaryti to-
kius dalykus, o kiti to negali. Nežūti šokant iš aukštai 
arba į galvą įsikalti vinį. Ką su savo kūnu daro Tibeto 
vienuolis, kuris nebijo susideginti? Ką su Jėzaus 
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kūnu padarė žydai, pasiuntę jį ant kryžiaus? O po 
to jis kaime pasirodo gyvas ir nuogas. Mes esame 
genetinis dievų eksperimentas. Mes visi iš pažiūros 
vienodi žmonės, bet kartu labai skiriamės vieni nuo 
kitų. Pavyzdžiui, juodaodžiai, kurių kūnai turi kitokį 
kodą, kitokį virpėjimą, jie geba laisvai šokti, dai-
nuoti, jiems sekasi sporte. Arba Rytų kovų kovotojų 
kūnai. Pažiūrėkit, kokie jie gležni! Jų jėga visai ne 
raumenys... Apie kūną galima labai daug šnekėti.“ 

Masinė kūno liga

„Šiandien pasaulis serga seksualaus kūno liga, kūno 
kultu. Tai kuriozas! Eini per miestą, o ten pilna spor-
to klubų. Visi masiškai tobulina savo kūną. O jeigu 
reikėtų savo jėgą panaudoti kilniam tikslui? Pernešti 
neįgalų žmogų? Tai yra pasaulio liga. Kūnas — tai 
visuomenės dvasinės ligos išraiška. Štai Tibeto vie-
nuoliai visą gyvenimą mokosi medicinos. Jie to ne-
akcentuoja, ten nėra medicinos. Tai yra neatsiejama 
kūno ir vidinių dalykų analizė. Jie nedaro operacijų, 
kaip Vakarų pasaulis. Nes pjūvis, tai gaisro gesini-
mas. Tai pasekmės išpjovimas. O kur priežastis? 
Reiškia, tu ne taip gyveni. Jie pasižiūri į tavo veidą, 
patikrina pulsą, pauosto šlapimą, pažiūri jo spalvą, 
paspaudžia tam tikrus kūno taškus. Man jų sampra-
ta ir gyvenimo požiūris yra kur kas artimesnis, nei 
šiandienis mūsų pasaulio kūno sintetinimas.“
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