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Mokytis dailės pradėjau Dailės technikume Stepo Žuko.  Mūsų kurse mokėsi Henrikas Čarapas, Jonas Gasiūnas, 
Vytautas Dubauskas, Aušra Bagočiūnaitė-Paukštienė, Ričardas Nemeikšis, Eimutis Markūnas.  Labai gera 
kompanija sukritom.  Turėjom puikų tapybos mokytoją – Alfonsą Vilpišauską.  Tiesa, mano pirmas mokytojas 
buvo šviesios atminties Romualdas Stankevičius, geras tapytojas ir labai geras pedagogas.  Taip mes visi į 
tapybą ir nukeliavom. Kadangi Pelėdų kalne mokėmės, vaikščiojom su dažais ir etiudnikais, tapėm aplinkui, be 
galo tpybiškos vietos, taip viskas ir pakrypo.  Paskui vėl visi susirinkom Dailės institute, dauguma į tapybą ir 
sustojom. 
 
Pasakysiu atvirai, per daug mokytojų Institute neturėjau. Bet irgi gera kompanija buvo, su Henriku Čarapu, 
Rimvidu Jankausku-Kampas, Aušra Andziulytė. Buvo ambicingi žmonės, mums buvo svarbu, mes visai 
negalvojom, iš ko mes gyvensim, mums tapyba buvo kaip laisvės išraiška.  Taip ir pasidarėm tapytojais. 
 
Grįžai į Kauną... 
 
Aš šiek tiek grįžau vėliau į Kauną negu kiti, kadangi teko laimė būti išmestai iš Instituto, kadangi pagavo 
nusirašinėjant nusirašinėjant per mokslino komunizmo egzaminą mane.  Teko atidėti baigimą.  Buvo likę trys 
mėnesiai iki baigimo, jau buvo darbas pradėtas, teko apsiginti vėliau, baigiau mokslus su Augustinu Savicku, 
kuris man leido daryti, ką aš noriu, manimi pasitikėjo.  Studijos buvo, kaip aš sakau, mes mokėmis iš knygų ir 
vieni iš kitų, nes Insitute tuo metu nebuvo pačios geriausios nuotaikos, tai buvo pats žemiausias taškas.  O kai 
gyniausi savo diplominį darba, buvo viskas pasikeitę, ir Rektorius kitas, ir Skudutis, ir Šaltenis vėl buvo sugrįžę į 
Insitututą.  Ant tokios pervartos papuoliau. 
 
Gįžau į Kauną, ir vėl labai pasisekė.  Ir nuėjau idbrit į buv. Keturmetę dailės mokyklą, dabar A.Martinaičio vardo 
dailės mokykla.  Su Laima Drazdauskaite, Alfonsu Vilpišausku, Aušra Anziulyte – daug labai tapytojų mūsų 
mokykloj.  Tada buvom sukurę merginų tapytojų grupę, “Keturios” vadinomės, kiti mus vadino “Kandimis”.  
Darėme labai daug parodų, į metus mažiausiai po vieną parodą, labai ambicingai startavome. Buvo tokia grupė, 
kur darėm ir jau sakydavo, mes tik ateinam į Parodų rumus, .. “Vėl tos mergaitės nori parodą daryti...  Kiek jos 
gali daryt parodų?”  Barzudaiktė, aš, Judita Budriūnaitė ir Aušra Andziulytė.  Tas labai padėjo, nes toks pulsas 
buvo.  Dirbi, užsianguoji tam darbui, dirbi ir dabar žiūriu, kad buvo labai aktyvus laikotarpis, nors metai nebuvo 
labai lengvi, kai tu pradedi dirbti, nes nelabai turi dirbtuvę. Ačiū mielam kolegai Augiui Varkulevičiui.  JIs 
išvažiavo į Berlyną, į užsienius ir paliko mums dirbtuvę už ačiū.   Aš su savo vyru, mes ten tapėm, dirbom kokius 
septynis metus.  Niekad per daug negalvojau, man, pasirodo, man sekėsi.  Ir aplinka buvo, ir kolegos buvo 
įdomus ir ambicingi, gabūs žmonės, ir tas laikas buvo išnaudotas. 
 
Papasakok konkrečiai apie šitus du paveikslus.  Kada, kokiomis aplinkybėmis, kiek diskutavai su kolegomis. 
Diskusijos vykdavo, tik mes buvo ganėtinai atsargūs vieni kitų atžvilgiu.  Visų pirma, prioritetas mums buvo 
spalva, o paskui – kuo toliau nutolti nuo to Instituto, nuo to, ką mums liepė daryti, tuos teminius paveikslus.  
Viskas, užbraukei tą, išėjai, padarei, atidavei duoklę, nes visi sėdėjome dideliame kompromse.  Paskui prasidėjo 
formatai, Vaitkūnas pradėjo didelius daryti, paskui Kampas.  Spalva, išsilaisvinimas.  Jei jau sakai tam paveiksle, 
tai sakai be kompromisų.  Netobulini, nedailini, tegul tai bus grubu.  Mes su Rimu šnekėdavome apie 
neišbaigtumą.  Domėjomės apie literatūrą, tarkime, šnekėdavome apie haiku, apie užuominos meną.  Jei yra 
taikli užuomina, tai sąmonė pratęsią tą paveikslą mintį.  Jei taikli užuomina paveiksle, - vidinė užuomina, 
kažkiek išorinė užuomina, mintyse žmogus pratęsia tą paveikslą.  Ne viskas turi būti pasakyta, turi būti pauzė. 
 
Kodėl yra ta figūra kaip iš CoBrA pasiskolinta?  O šalia – tas degtukas?.. 
Kai Danijoje teko daryti parodą, iš manęs vieną mano darbą pirko biblioteka, ji turi kolekciją CoBrA piešinių ir 
grafikos darbų.  Jie labai nustebo, kai pamatė sąsjas.  Tiesa sakant, tai yra lėlė, kurią pati pasiuvau savo sūnui.  
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Ji yra keliuose paveiksluose, tokia pirštininė lėlė, kurią užsimauni ant rankos ir ji juda.  Ta stilistika tokia ir 
gavosi.  Ir, matyt, ekspresionistinė jausena man yra artima.  Aš esu emocionalus žmogus, patiko-nepatiko, aš 
pasakiau. Suodina lėlė, kažkokia suodžiais aprūkus. 
 
O kodėl degtukas? 
O degtukas susijęs su gyveno etapais.  Aš turiu du sūnus, ir jie tuo metu buvo tokiam ganėtinai pavojingam 
amžiuj, kai turi viską slėpti.  Bet degtukas yra tam tikras simbolis, jis yra ir kitame paveiksle, tame paveiksle aš 
kalbu apie Paskutinį Degutką, paskutinę galimybę – arba tu užsidegsi jį, arba jis neužsidegs. Degtukas mažas 
išdidėja kaip problema, jeigu tu neužsidegsi ugnies, neišsivirsi galvyt, neparūkysi cigaretės prieš dėdamas 
paskutinį potėpį.  Degtukas simbolizuojas paskutinę galimybę, kai mažas degtukas gali didelį gaisrą padaryti, 
bet jei jis nežsidegs, jo nebus. 
 
O tas su 1 ir 0?  Moteriška figūra baleto sijono, piktai ištapyta? 
Čia yra replika į mano darbą, kuris vadinasi “Čiuožėjas”.  Jis yra vienas iš seniausių darbų, kurį labai myliu.  Jis 
yra vienas iš etapinių darbų, kur tam tikri plastiniai uždaviniai, kurie man visą laiką yra svarbūs.  Nuo natūros 
prie poezijos.  Visuose paveiksluose yra paliktas lopinėlis baltos drobės.  Galų gale, kas yra tas paveikslas?  
Drobė ištepta dažais.  Bet kaip ji yra ištepta, kas ten yra padaryta – gali būti visiškas niekalas, o gali būti labai 
svarbu.  Yra programinis dalykas, aišku, aš tik vėliau tai įvardinau.  O čia yra kaip replika į iščiuožiantį čiuožėją, 
atsiranda kita figūra, didaktinė, ji man yra nykus personažas.  Pirma atsirado tas, kur kabo ant sienos.  Ir jie 
konfliktuoja, nes kad atsirastų paveikslas, turi būti konfliktas.  Jie konflituoja, 1:0, kieno naudai.  Čia jau yra 
tapyba kitokia, čia ir tepu, ir naikinu.  Norėjau, kad nebūtų toks ryškus, skutau, vėl dariau.  Dabar man daro 
labai didelį įspūdį graffiti menas.  Jis savo drąsa ir aktualumu, jis vis tiek labai paveikus.  Visur, kur važiuoju, 
fotografuoju, turiu knygų prisipirkus, nes yr air aktualus, ir išraiškingas.   
 
Čia yra Autoportetas su...  Daugtaškis. 
 
Kas tas su? 
 
Su kažkuo.  Mintyse galima tai turėti, bet paveiksle galima to nevaizduoti.  Paveiksle galima iš vis nutapyti ir 
nugramdyti, pats geriausias paveikslas pasidaro nugramdytas.  Čia yra tai, kad nepasakyti per daug.  Paveiksle 
egzistuoja ir plastinės problemos, ir turi būti nepabaigtumas.  Manau, kad užbaigi, viską pasakai, ir jis kažkaip 
pasidaro elementarus, jis nebetraukia, neįdomus. 
 
Esu dariusi keletą darbų, kurie lyg iš dviejų darbų.  Tas dalinimas atsirado iš serijos su vad. Žaliais plintusais – 
kai buvo mada sienas dažyti baltai, o iki čia žaliai arba rudai,  kokia nors bjauria rudaižalia spalva.  Padalinimas,  
atsiranda tarsi du paveikslai, toks pasakojimas, kaip komikso principas, lyg žiūrisi iš viršaus į apačią.   Man čia 
yra viena emocija, pažeistas paviršius, ilgai auginau geltoną spalvą, kad ji būti sugerianti, išraiškinga, pats dažas 
kalbėtų.  O čia – grafinis pasakojimas, Autoportretas su.  Turėjau kažką galvoje, buvau lyg ir nutapius, bet 
paskui vieną dieną atėjau ir nuskutau, ir to neliko, tegul nelieka.  Jei kas nors manęs labai paklaustų, kada nors 
pasakyčiau. 
 
Apie techniką papasakok 
Tapiau spaustuviniais dažais juodais, jie yra labai tiršti, labai ilgai džiūvo.  Jis išdžiūvęs visiškai.  Norėjau, kad 
pats paviršius būtų labai išraiškingas, nevienodas.  Yra toks išsireiškimas “Išvargintas paviršius”, nuvargintas, 
nenaujas, jis lyg turi tam tikrą patyrimą. Kai praleidi kažkiek valandų prie to darbo, jį minkai, minkai, dažas 
nedžiūsta, jis ilgai džiūsta, su aliejum maišai spaustuvinį dažą, labai juodas geras, turi tokią gerą materiją.  Toks 
padalinimas – viena siena būna nudažyta viena spalva, o atsiranda visai kita spalva nudažyta, bet taip gražiai 
dera.  Atsiranda ta kaligafija.  Galvojau, ką noriu padaryti, bet tarsi reikėjo nutapyti visą tą fona, o aliejine 
pastele piešiu, ieškau to personažo, kuris pasakė “Atia”.  Susitikau jį parduotuvėje, pirko sausainius, mes 
atsisveikinome, jis pasakė “Atia”. 


