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Labai malonu pristatyti jums Eleną Balsiukaitę Brazdžiūnienę ir“ Meno nišos“ ekspociziją.  Elena Balsiukaitė 
yra baigusi Vilniaus dailės akademiją daugiau negu prieš 20 metų, tai yra žmogus iš Savicko, Gečo ir 
Karatajaus epochos Vilniaus dailės akademijoje.  Iš tiesų, laikas netrumpas praėjo, ir Elenos kūryba yra, 
galima sakyti, yra diametraliai priešinga anai tapybos epochai.  Įdomu, kad savo kūrybą ji konstruoja 
didžiulio atvirumo pagrindu. 
 
Atvirumas yra pirmiausiai nemelavimas sau, atvirumas yra matymas tokių gyvenimo pusių, kurios yra ne 
visada nuglaistytos ir nugludintos, o priešingai – greičiau  šiurkščios.  Menininkė atvirumą, pagal mane, laiko 
tokiu savo kūrybos varikliu, ir atvirumas leidžia jai labai leistis į tokių temų sprendimą, kurios dažnai 
visuomenei yra nepatogios.  Didžiulį kapitalą meniniame pasaulyje ji sukaupė su savo darbais paauglių 
tema.  Tai yra žmogus, kuris moka nepaprastai atvirai ir įdomiai bendrauti.  Jai pavyko prakalbinti mūsų 
dabartinius paauglius.  Jie leidosi filmuojami, jie filmavo  vienas kitą, ji įrašė jų pasakojimus su visais jų 
skausmais, susidomėjimais ir vizijomis, kurias turi ta karta, ir prie ko mes dažnai neprieiname. 
 
Kitas dalykas – Elena kuria Šančiuose, tokiame Kauno priemiestyje, kuris pasižymi neeiline publika, keista, 
šiurkščia aplinka.  Nuo to dailininkė nesijaučia nelaiminga, greičiau priešingai; tas šiurkštus fonas yra  jos 
kūrybos kontekstas, jos kūrybos įkvėpimo žemė.  Dėl to jos darbuose labai dažnai yra ir keistų personažų iš 
Šančių; yra keisti sienų užrašai, kuriuos žmonės dažniausiai nori trinti, o Elena juose įžiūri ir tragiką, ir 
paradoksą mūsų gyvenimo.  Ji turi savo mėgstamus personažus, kurie dažnai yra manekenas, lėlė su 
ausinėmis arba kalba apie balerinas kaip neįkūnytą gyvenimo svajonę, arba užbaigą tragišką etapą. 
 
Galima sakyti, kad per tokius įvairiausius kasdieniškus ir proziškus įvaizdžius Elena analizuoja ir save, ir 
pasaulį.  Šią mintį galėčiau pagrįsti žodžiais, kuriais menininkė save pati apibūdina .. kataloge.  Ten, kur 
būna rimtas menotyrininko straipsnis, skaitau: „Aš menininė....“  Viskas viskas viskas iš M raidės.  Menininkė 
yra taip pat iš M raidės.  
 
Norėčiau pirmą klausimą Elenai pateikti.  Kaip Tu save apibūdintume mene?  Kaip socialinių vaidmenų 
atlikėja, ar tų vaidmenų atšvaitai yra tame mene? Ar menas yra ta zona, kurioje Tu gali atsitraukti nuo visų 
šitų M, kurios kataloge išvardintos daugiau kaip dvidešimtyje eilučių? 
 
Sudėtingas klausimas.  Galvoju, kad sunkiausia yra šnekėti apie save ir tą savo esmę...  Pasakysiu, kad svarbu 
yra atsitraukti ir būti tame, kaip išlaikyti tą pusiausvyrą, kad būti ir distancijoje su tuo, kas tau yra svarbu ir rūpi, 
ir skauda, ir tuo pačiu būti tame.  Pastaruoju metu pradėjau vengti pabaigtų atsakymų, nes iš tikrųjų 
dažniausiai mes būname netikslūs ir užšokame ant tokio paviršutiniškumo platformos, dėl ko kartais aš net kitą 
sykį nenoriu atsakinėti iki galo.  Aš visada esu kažkur pakely.  Žodžiu, svarbu yra ir tas santykis, ir atstumas, 
distancija, nes kitaip aš negalėčiau įvaizdinti to, kas man yra svarbu, neturėdama distancijos. 
 
Performansistai, kūno menininkai, - jie išgyvena tuo metus avo meną, jie daro performansą, išgyveną 
sutirštintą būtį.  Tapyba yra kas kita.  Tu turi plokštumą, turi ant jos kažką padaryti, kas tau tuo metu yra 
svarbu.  Vadinasi, yra reikalinga distancija, nebūtinai įvertinimas.  Visi šitie darbai, kurie yra čia, - po jais yra dar 
daug darbų.  Tas paviršinis paveikslas yra tas, kurį aš palikau, galbūt ant jo kažkada irgi guls kitas sluoksnis, nes 
man procesas yra svarbus.  Tarsi aiškiniesi sau, visą laiką aiškiniesi sau situaciją mene, tame kontekste, kuriame 
gyveni.  Visą laiką vertiesi su tuo, bendrauji, ir labai intensyviai. 
 
Ar galėtum paryškinti savo buvimą Šančiuose?  Šančiuose Nepriklausomybės pradžioje menininkams 
tuometinė Kauno valdžia suteikė vieną buvusių carinių kareivinių pastatą.  Ten dabar yra bendrija „Menas“, 
daugelis menininkų turi dirbtuves.  Jos neatrodo jaukios, greičiau priešingai.  Menininkai ten įsikūrė, vyriškai 



įsikūrė, ir, galima sakyti, išsaugojo tą pastatą, nes kiti kareivių pastatai aplink tiktai griuvo.  Elenos įdomybė, 
galima pasakyti, kad ta nykstanti aplinka, tas apleistumas jai yra vienas iš inspiracijos šaltinių.  Menininkė 
nesijaučia ten išstumtoji ar nuskriaustoji tokiose sunkiose buitinėse sąlygose, bet priešingai. Kam Tave 
inspiruoja Šančiai? 
 
Pergalvojau tą klausimą.  Intarpas būtų toks.  Vienas draugas po 10 metų grįžo iš Niujorko į Lietuvą ir sako, kad 
išoriškai iš tiesų labai daug kas pasikeitę, bet mentaline prasme – labai mažai.  Išoriniai pasikeitimai, kuriuos 
matau kituose miesto rajonuose, - aš jais džiaugiuosi.  Žmogaus vidus nesuspėja iš paskos su tais pasikeitimais.  
Išorėja tarsi visas rūbas keičiasi, o vidus, mąstymas, reakcija į aplinką, į ekonomines situacijas, į kultūrines 
situacijas keičiasi labai lėtai.  Dėl to man Šančiuose labai patinka, nes ten yra tokių vietų, kur atrodo, kad tarybų 
valdžia dar yra.  Rajono struktūra yra išlikusi nuo to laiko, jis labai mažai urbanizuojamas ir tvarkomas.  Bet man 
dėl to yra gerai, nes aš tarti lėčiau galiu pareiti nuo praeito laikotarpio iki dabartinio.  Tas kontrastas man tik 
padeda. 
 
Caro laikais buvo pastatytos kareivinės, ir bolšvikmečiu ten irgi buvo kareiviai, suvežami iš visos Tarybų 
Sąjungos.  Kad jūs pamatytumėte, kokie ten įrašai yra ant sienų. Kokia kaligrafija.  Buvo žmonės, suvežti ne 
savo noru, - jie nebuvo kaliniai, bet faktiškai beveik tokie, ir jie su vinim ar su kažkuo rašė savo vardus, savo 
miestų pavadinimus. Kiek jis turėjo stovėti prie tos sienos plytų, kur jis raižė, įgilino, fiksavo save, esantį tenais 
kaip koks grafas Montekristas. Sakykime, 1976 ir 1979 metai, kiek truko tarnybos laikas.  Rasa klausė, iš kur 
atsirado tie braižymai ir raižymai paveiksluose.   Tai yra toks netiesioginis santykis.  Kada siena pradeda kalbėti?  
Ji pradeda kalbėti tada, kai ji natūraliai įgauna tą istorinę patiną, kada vyksta prie tos sienos kažkas; kada 
kareivėlis, pasiėmęs kancarą, rūko ir tuo vinim brūžina savo vardą, rašo „Gruzija“ arba „Vania“.  Esu padariusi 
tokį ciklą nuotraukų iš tos vietos.  Kelis pastatus renovuoja, ir tie užrašai išnyks.  Bet tai yra mūsų istorija.  Mes 
nekvietėme jų į tenais.  Bet mes, menininkai, ten esame dabar savo noru.  Jie nebuvo savo noru.  Situacija 
keičiasi.  Aš nenoriu, kad taip greitai peršokčiau tą laiką ir pasikeisčiau.  Galbūt po kelių metų atsiras kiti darbai.  
Kol kas ta aplinka mane inspiruoja, ir aš tam neprieštarauju. 
 
Elena, aš žinau, kad Tu mėgsti vaikščioti po blusų turgų, pirkti visokias praeities smulkmenas  Kaip viena 
damos balta pirštinaitė, kuri guli ant Tavo stalo, kaip grojančios dėžutės, kurios yra 20 a. pradžios dalykai, 
manekenas iš vaikų parduotuvės.  Kaip tie daikteliai visiškai buitinio lygmens, kad Tu juos naudoji ir 
tapyboje, ir koliažuose, ir asambliažuose, ir instaliacijose.  Turi tokį pomėgį daryti sekretus (tai yra mūsų 
vaikystės žaidimas, kai į žemę įkasdavome kokį nors žiedelį po gražiu stiklu ir paskui eidavome ieškoti, 
būdavo smagu atrasti).  Visa tai naudoji kūryboje.  Kaip Tu juos pasirenki? 
 
Grynai intuityviai.  Jei mane patraukia, matyt, yra kažkoks kontaktas, prisiminimas.  Norėčiau papasakoti 
konkrečią istoriją.  Kiekvienas paveikslas turi savo istoriją. 
 
Šitas Hamletas atkeliavo iš Povilaičio dirbtuvės.  A. a. Vytautas Povilaitis, tapytojas, turėjo Šančiuose dirbtuvę, 
ir kada jis jau sunkiai sirgo, nebėjo į dirbtuvę, sūnus pardavę ją su visais daiktais, jų nepasiėmė.  Kai dirbtuvė 
jau buvo parduota, aš atėjau, išfotografavau tą erdvę.  Kaune buvo tokia žaislų parduotuvė „Vaikų pasaulis“, 
kur pardavinėjo žaislus, rūbus vaikams, ir iš vaikystės prisimenu, kaip norėdavosi plastmasinių lėlių su 
šukuojamais plaukais.  Žiūriu dirbtuvėje – didžiulė lėlė.  Klausiu, ar ji reikalinga.  Ne, atsakė, mes ją išmesim.  Aš 
ją parsinešiau, ir kokius metus laiko ji gyveno pas mane.  Kažkaip pradėjo atsirasti jis paveiksluose; vienaip kaip 
epizodas, dar kažkur.  Paskui aš suformulavau sau tokį projektą, esu sumąsčiusi parodą „Hamleto sindromas“.  
Tai susiliečia su tuo keistu pavidalu, negražiu, nepatraukliu, bet jis man kažką sako.  Mes visi dažnai pasižiūrim į 
veidrodį ir nenorime savęs matyti, bet iš tikrųjų tai yra reakcija į tą išorę.  Aš taip su juo susigyvenau, jis pradėjo 
atsirasti įvairiuose paveiksluose, - tai tampa moterimi, tai vyru, tai be lyties.  Man įdomu.   
 
Čia jis su ausinėmis.  Ausinės man yra toks šio laikmečio ženklas, kai žmogus nori klausyti savo muzikos.  Daug 
jaunuolių vaikšto su ausinėmis, net mano mokiniai ateina su ausinėmis į pamokas, jie tarsi nenori tavęs girdėt.  
Tai yra prieštara, nes kiekvienas nori  būti girdimas arba girdėt, bet tuo pačiu klausytis savo muzikos, išsaugoti 
savo individualų lauką, būti savo erdvėje.  Tai štai, prilipo jam tos ausinės, gavosi toks keistuolis.  Jis dar bando 
piešti sau dešinę ranką, pasiėmęs kreidos gabaliuką.    
 
Žodžiu, tie visi daiktai man kažką reiškia, ir paskui nejučia tie pavidalai pradeda lipti į paveikslus.  Neįvardinsiu 
konkrečiai, Rasa, negaliu įvardinti.  Galbūt nebūta kokių nors žaidimų vaikystėje, kuriuos dabar vėl kažkaip 
pažaidžiu.  Ta dėžučių muzika, kaip kažkas man pasakė, yra kaip iš siaubo filmo.  Per kiekvienas Kalėdas prisuku 



daug dėžučių vienu metu, ir ten gaunasi tokia muzika...  Vienas draugas pasakė: „ Baik, Elena, čia toks siaubo 
filmas, čia baisiau nei ‚Fanny ir Aleksandras‘“.  Erdvė pasidaro nenusakoma.  Dėžutės yra su laikrodiniu 
mechanizmu, kiekviena turi savo muziką.   
 
Žaidžiu kažkokius žaidimus.  Nežinau....  Man patinka žaisti. 
 
Kadangi mes esame mugėje, kur galima drąsiai pirkti paveikslus, norėčiau Tavęs paklausti apie Tavo santykį 
su savo žiūrovu.  Ar Tu koketuoju su žiūrovu (nes tikrai kalbi įdomiai visada)?  Ar Tau svarbu žmonių reakcijos 
(čia pat pokalbyje darai vingį arba reveransą, jei kas nors jautraus Tau pačiai atsiranda)?  Ar Tu bijai  kolegų, 
nerviniesi, kada jie ateina į parodas?  Kaip Tu reaguoji į savo jau padarytus ir nutolusius darbus, nes Tavo 
darbai yra labai įvairūs iš įvairių etapų? 
 
Kas yra koketavimas?  Jūs man pasakykit.  Koketuoti yra pateikti save geriau nei yra iš tikrųjų?  O gal kaip tik yra 
save pristatyti taip, kad kažkas negali pamatyti tavo visų gerųjų savybių vienu metu?  Kažkaip atsistoti gražia 
poza?  Aš nežinau, kas yra koketavimas.   
 
22-ti metai dirbu pedagoginį darbą, tenka vesti įvairaus amžiaus žmones į parodas, ir reaguoju elementariai –
žmonės, akys, kaip reaguoja ...  Dabar sėdėjau, buvo labai įdomi patirties - žiūrėti į žmones, kaip jie žiūri į mano 
paveikslus.  Fiksuoju tuos veidus, kaip jie žiūri.  Supranta ar nesupranta – net ne tame esmė.  Didžiulė patirtis, 
nes jie žiūri.   Svarbiausia, kad jie žiūri, o tai reiškia, kad jie bendrauja su manim, nebūtinai tą įvardindami.  Bet 
jie bendrauja su Kitu.  Mums visiems reikia būti pamatytiems. 
 
Jei mes įsitraukiam į visą tą žaidimą, į tą tradicija, kad tu kuri, tu parodai, tada niekur nesidėsi.  Esu sulaukus 
visokių komentarų.  Graudžiausia, kad iš kolegų mažiausiai.  Kaip ten bebūtų, pas mus yra taip, kad padarai 
parodą ir jautiesi kaip nabašnikas – arba gerai, arba nieko apie ją.  Juk taip...  Niekas neateina ir nepasako: 
„Kokias čia nesąmones padarei? Kodėl tu taip darai?  Kas tau pasidarė?“  Ar dar kažkaip.  Labai pasigendu 
diskusijų, kad būtų galima pasitaršyti truputėlį.  Gal kažkas tvyro tarp žmonių?..  Mes nebemokame diskutuoti, 
gal bijom susipykt, bijom kažką pasakyti menininkui, nes jis galbūt įsižeis.   
 
O koketuoti taip atvirai?  Nemanau, kad taip yra.  Gal kam nors iš šalies matosi kitaip.  Bet kaip aš galiu patikti 
su tokiais paveikslais?...  Nenoriu patikti.  Nenoriu, kad tai būtų gražu.  Kad tai būdų įdomu.  Tai ne apie 
gražumą.  Tai apie tiesą, gyvenimą, o tai yra ne vien tik grožis.  Dažnai pasakau, kiek yra linksmumo liūdnume 
arba liūdnumo linksmume.  Man patinka tokie filmai arba knygos, kur galoji, kad čia galėčiau ir paverkti, o 
galėčiau ir nusijuokti.   
 
Mano sūnus vaikšto...  Atsiprašau... 
 
Užsiminei apie pedagoginį darbą.  Elena dirba Antano Martinaičio vaikų dailės mokykloje Kaune.  Labai 
dažnai menininkai, tikri menininkai tą kasdieninį darbą mokykloje ar kur nors kitur priima kaip 
neišvengiamybę, kaip naštą, ir tai neturi dažniausiai jokio ryšio su kūryba.  Dažnai menininkai sako, kad einu 
šiandien į mokyklą, tai šiandien esu mokytoja, tarnautoja, ir menui yra žuvusi diena.  Tavo kūryboje, man 
atrodo, yra kažkoks kitoks santykis, - net tik kūryboje, bet ir gyvenime – kūryba ir pedagogika yra kitokiame 
santykyje.  Gal galėtum apie tai ką nors pasvarstyti? 
 
Pasakysiu visai nepopuliariai: man patinka pedagoginis darbas.  Man jis visiškai netrukdo kūrybai, kaip tik 
atvirkščiai.  Galiu pasakyti, kad kai išleidžiama naują kartą, laidą, aš visada jiems padėkoju.  Pasakau: „Ačiū už 
draugystę“, ir tą darau nuoširdžiai.  Pasakau: „Jūs man labai daug davėte“.  Bendravimas su jaunais, kūrybingais 
žmonėmis yra didžiausias turtas.  Būna peržiūros, mokiniai rodo savo paveikslus, aš ten pamatau tokių dalykų...  
Tarkim, vaikštai po profesionalų parodas, ten matai daug meistrystės, daug išmoktų dalykų, siekių, 
užsiangažavimo.  Pas vaikus pamatai tikro jausmo, tikro polėkio, tikros fantazijos derinius.  Dar ne viskas 
nupiešta, dar ne viskas nutapyta.  Gaivus šaltinis. 
 
Šitoje mugėje lyčių santykis yra apylygis, nors vyrų ir moterų paveikslų niekas neskaičiuoja.  Geriausia mugės 
dailininke pripažinta Audronė Petrašiūnaitė.  Mums XXI-ajame amžiuje ne naujiena moteris menininkė.  Ar 
Tu galvoji, kad Lietuvoje tai jau yra išspręstas klausimas.  Ar jauti kokias nors kliūtis ar privalumus dėl to, 
kad Tu esi moteris menininkė? Provokacija... 
 



 Taip, provokacija ir labai vykusi provokacija.  Kadangi mane pristatė kaip atvirą žmogų, pasakysiu atvirai.  
Jaučiu tam tikras kliūtis, nes dabar, ko nebuvo prieš 20 metų, esu tam tikrame brandžiame amžiuje matau, kaip 
kuratoriai ar galeristai nelabai įdomiai šnekasi su manim, nes aš jau esu brandaus amžiaus moteris, neįtelpu į 
grožio standartus.  Labai tą aiškiai, konkrečiai matau.  Tai įdomu.  Aš atvira esu, sakau, kad taip yra.  Buvęs toks 
dalykas, kad šneka su manim galeristas ir klausia, kiek man metų.  Atsakiau, kad – tada buvo – 49-eri.  Jis man 
sako: Tai tu tokia sena?“  Galvoju, jei ten stovėtų vyrukas, ar jis klaustų to.  Šitoje vietoje, galiu pasakyti, kad 
egzistuoja.   
 
Gimiau moteriškos lyties žmogumi ir radau šitą pasaulį tokį.  Visa ta tvarka, visi tie vertinimai jame jau buvo 
nuo senų senovės.  Aš labai puikiai suvokiu, kad aš negaliu perversti visko, bet jei turiu progą pasakyti atgal, 
niekada to nepraleidžiu.  Visų pirma, aš esu žmogus, o paskui esu moteris, mama, menininkė.  Aš nemaištauju.  
Bet jei man smigteli, aš būtinai turiu atsakyti atgal.  Visų pirma mes esame žmonės. 
 
 
Prieš daugelį metų, 1991 m., jūs keturios jaunos, po Instituto grįžusios į Kauną, - Balsiukaitė, Barzdukaitė, 
Andziulytė ir Budriūnaitė – buvot įkūrę menininkių grupę Keturios.  Grupė iširo po dešimties metų, 2001 m. 
jūs nustojote daryti bendras parodas. Kodėl?  Ar kandys užsigriaužė?  (Tapytojai šią grupę vadino ne 
„Keturios“, bet „Kandys“.)  Ar nemanai, kad jūsų sambūris galėtų atsinaujinti?  Ar kokie nors kuratoriai ar 
meno vadybininkai galėtų kaip nors naujai sukelti  grupių judėjimą Lietuvoje, kuris dabar visai nuslūgo? 
 
Buvo laikas, kada tai buvo aktualu.  Buvo posovietinė epocha, jaunas menininkas neturėjo tokių galimybių, kad 
jis paduoda paraišką ir daro parodą.  Sakydavo: „Palaukite, jūs dar jauni“.  Aš baigiau Institutą, kada buvau 32 
metų, - nėra tokia ir jaunystė.  Tad buvo ta grupė, o kad mes užsigraužėm...  Tai natūralus procesas.  Praėjo 
tam tikras laikotarpis, ir mes nuėjome individualiais keliais, išsivaikščiojome.  Mes neužsigraužėme.  Tiesiog 
išsivaikščiojome todėl, kad nėra taip paprasta keturioms individualybėms daryti bendras parodas ir 
eksponuotis.  Kiekvienas eksponavimas būdavo įtemptas.   
 
Grupavimasis yra jaunystės reiškinys.  Jauni žmonės vaikšto didelėmis kompanijomis.  Taip ir jauni 
menininkai bando grupuotis... 
 
Taip.  Jei tai nėra grupavimasis manifesto, kūrybinės idėjos pagrindu vardan pasipriešinimo, konfrontacijos, ką 
matau, tarkime, Baltarusijoje, Pietų Amerikoje, kur socialiniai konfliktai yra labai stiprūs.  Pas mus tokio dalyko 
nebuvo, nei viena grupė nesikūrė tokiu principu.  Tiesa, PostArs turėjo savo manifestą, jų idėjos buvo labai 
aiškios.  Tai ir buvo vienintelė grupė, kuri susikūrė tuo idėjiniu pagrindu.  Visos kitos grupės susikūrė bendrumo, 
generacijos pagrindu. 
 
Drąsiai teigiant, galime pasakyti, kad Lietuvos meninis gyvenimas yra niuansų, skirtumų laukelis, jame nėra 
ryškių sandūrų?  Dabar, esant palyginus ramiai situacijai, nėra reikalo menininkams burtis? 
 
Taip.  Čia jau yra pačių menininkų pačios laikysenos dalykas.  Undergroundas egzistuoja visais laikais.  Kada jis 
yra priviliojamas į tą viešąją kultūrą ir tampa jos dalimi, išeina iš tos opozicijos,.  
 
Tarkim, gatvės menas.  Dabar matome baisų angažuotumą pirkti gatvės meno darbus.  Kiekvienas kolekcininko 
noras pirkti street art darbus, kada tikrasis street artas turi būti gatvėje, ir tikrasis street artas yra gatvėje.  Jo 
elementai ateina į populiariąją kultūrą, ir tampa madinga kiekvieno kolekcijoje turėti street arto pavyzdžių, kai 
jis, street artas, tuo jau visiškai nebėra.  Tai ir būtų koketavimas. 
 
Norėčiau paklausti apie gatvės meno reikšmę Tau pačiai.  Tavo darbai primena sieną: faktūra, paviršiai, 
įtrinta.  Tau svarbu, kas yra gatvėje? 
 
Labai svarbu.  Įdomiausios galerijos man asmeniškai yra gatvėje.  Kiek kur keliauju, kiek kur važiuoju, 
iesteliuose Lietuvoj, net ten, kur nesitiki išvysti, blyksteli tokios idėjos, tokios mintys.  Vienu metu Kaune buvo 
užrašas „Visos mirusios žuvys plaukia į darbą“  - ir poetine prasme, ir politine prasme matau pasireiškimus.  Ten 
tokia gyvybė... Įdomu, kad tas kūrinys yra toje vietoje, jis labai gerai integruotas būtent toje vietoje.  Turiu 
keletą mokinių ir bičiulių, su kuriais esu dariusi projektus, kurie yra tie tikrieji grafitti meistrai, - kaip jie renkasi 
tas vietas, kaip jie integruoja savo darbus būtent tose vietose.  Taip, man tas be jokios abejonės daro įtaką, ir aš 
neišsižadu to.  O čia nėra stryt artas, čia vis tiek yra paveikslai.   



 
Gal norėtumėte ką nors patys paklausti? 
 
Kadangi Jūs sakėte, kad turite dirbtuvę Šančiuose, kareivinėse, - ten kareivinės buvo ir tarpukariu 
Nepriklausomos Lietuvos laikais, ne tik sovietų.  Mano tėvulis ten tarnavo, daug apie jas pasakojo.  Kitas 
dalykas, apie sluoksnius: ar Jūs tą tą patįš  paveikslą, tą pačią kompoziciją sluoksniuojate, ar tapote kitą? 
 
Būna taip, kad ta pati idėja, bet aš ieškau išeities, kaip ją geriausiai išreikšti.  Manau, kad per tiek metų 
kūrybinio darbo su dažais turiu patirties ir meistrystės, ir aš to vengiu. Vengiu to išmoktumo, nenoriu, kad būtų 
prognozuojamas kūrinys.  Labai įdomus klausimas.  Paskutiniu metu aš pati sau suformulavau:  man kiekvienas 
darbas yra kaip nuotykis, aš pati jo neprognozuoju, tik turiu tam tikrą idėją – grafinę idėją, spalvinę idėją, bet aš 
dar nežinau, kaip jis, tas paveikslas, man atsitiks.  Dėl to aš fotografuoju darbus eigoj, kaip aš pradedu, paskui 
ką aš užmūryju, uždažau, paskui vėl kažkas atsiranda.  Ieškau pačios optimaliausios tuo momentu man 
išraiškos, kokia ji turi būti. Ji gali būti labai žaibiška, labai paprasta, labai aiški, bet ji turi atsitikti.  Nežinau, kaip 
aš jį padarysiu, ir tai yra tam tikras iššūkis.  Taip atsitiko, taip atsitiko, ir staiga jis susiformuoja toks.  Negaliu 
pasakyti, kad parsivežus šitus darbus aš jų neperdarysiu.   
 
Šituos? 
 
Taip, būna taip, kad aš perdarau.  Aš pati sau įvardinu tai, kad darbas yra per daug nuspėjas, per daug 
prognozuojamas.  Man neįdomu.  Paveikslas man turi būti kaip nuotykis, kaip atsitikimas.  Kaip vaikystėje: 
atsibundi iš ryto ir žinai, kad šiandien turi kažkas atsitikt, ir taip faina, taip gera.  Kažkas šiandien įvyks, kažkas 
atvažiuos, kažkas bus, kažkas vyks, toks šiurpelis nueina...  Man prie paveikslo turi būti tas momentas.  Nes 
kitaip netrauktų, nes traukia kaip nusikaltėlį į nusikaltimo vietą.  Nuvažiuoji nors pusvalandžiui pažiūrėti „Aha, 
aš tai padariau“.  Arba „O, visiškas š..., reikia viską uždažyt, iš naujo pradėt“. 
 
Ar Jums egzistuoja ta problema, kada paveikslą baigt.   
 
Jo, čia yra viena iš pačių didžiausių problemų.  Pradėti yra visą laiką smagu, malonu, biškį baisu, bet pradedi, 
nes turi tą baltą plotą.  Ir galvoji, gal geriau balta drobė nei paveikslas.   
 
Mes, menotyrininkai, irgi taip galvojame, kad geriau tas baltas lapas, į kurį reikės prirašyti apie menininką.  
Galvoji, kad kaip yra baisu, kaip sudėtinga yra jį užvaldyt.  Čia yra panašiai.  Tai yra plokštuma, kurią reikia 
užvaldyti.  Bet mūsų pokalbis turi eiti į pabaigą... 
 
Galima įsiterpti?  Kad pirmą parodą, kurią mūsų grupė „Keturios“ (arba „Kandys“) darėme, mes padarėme pas 
Rasą bute.  Tai buvo kokie 1990 m. 
 
Mes dar turėjome sovietinius įpročius, tuo jau reikėtų nebesigirti... 
 
Bet tai irgi buvo nuotykis.  Darėm piešinių parodą, buvo nuo lubų iki žemės.   
 
O žiūrovai kas buvo?  Rasos vyras? 
 
Jo dar horizonte nebuvo.. 
 
Vyro dar horizonte nebuvo.   Bet buvo daug žmonių, atsimenu.  Ėjo žmonės. 
 
Taip, žmonės ėjo.  Tai buvo dar grynai sovietinio menininko įpročių, tradicijų dalykas – daryti parodą sau, 
gyventi sau su savo menu.  Galime pasidžiaugti, kaip situacija yra pasikeitus, kad galime daryti dalykus kaip 
ši meno mugė. 
 
Galvojome, kaip darysime šitą pokalbį, kaip jį užbaigsime.  Sakėme, kad reikia užbaigti smagiai ir žaibiškai.  
Paskutinė dalis turi būt visiškai trumpi atsakymai. 
 
Ar uždarbiauji? Ar tapai pagal užsakymus? 
 



Taip. 
 
Ar žiūri TV serijalus? 
 
Taip, detektyvus. 
 
Ar rašai paprastus laiškus ir atvirukus? 
 
Taip. 
 
Kodėl netapai gėlių? 
 
Tapau. 
 
Nemačiau kodėl? 
 
Viskas užslaptinta. 
 
Kodėl kartais tapai degtukus? (Tai yra ankstyvoji Elenos kūrybos stadija, kada paveiksluose buvo vaikai ir 
didžiuliai degtukai.) 
 
Todėl, kad jų pritrūksta. 
 
 Kaip prisistatai, kai Tavęs klausia, kas Tu esi?  Pavyzdžiui, poliklinikoje. 
 
Mama-menininkė. 
 
Ką čia išsigalvoji... 
 
Pirmiausiai – mama. 
 
Kodėl?  Mažų vaikų mamos etapas Tau buvo labai reikšmingas, atsikartojantis? 
 
Todėl, kad tai yra didžiausia dovana. 
 
Viso gero. 


