
>> menas

Ae rog ra fą kaip ta py mo prie mo nę 
nau do jan tis dai li nin kas pa ro do
je pri sta tys se ri ją dar bų, ku riuo

se kal ba apie ga li my bių būk lę – bar do. 
Ga li my bės at si ve ria to dėl, kad tai tar
pi nė būk lė, ku ri le mia kryp tį – nu švis ti 
ar to liau varg ti. Ne rei kė tų bau gin tis ur
ba ni zuo toms au sims mis ti fi kuo tai skam
ban čių žo džių „nu švi ti mas“, „re gė ji
mai“, „dva sin gu mas“. Ga li ma priar tin ti 
šį me ną ir prie va dy bi nin kų kar tos – kal
ba ma apie esa mos si tua ci jos skersp jū vį 
ir spren di mus.

Lie tu vo je prieš pu sant rų me tų su žmo
na mū za Jo lan ta įsi kū ręs S.V.Mit chel las 
yra gy ve nęs su Ame ri kos in dė nų gen ti
mis, ke lia vęs po In di ją. Per šią ke lio nę 
gurkš no da mas Da lai La mos vy riau sio jo 
pa ta rė jo pa ruoš tą ar ba tą ga vo ne tik 
pro gą pa si kal bė ti su juo in te lek tua lio mis 
te mo mis, bet kar tu ir pa lai mi ni mą reng ti 
„Bar do“ pa ro dą. Lem tin ga ar ba tė lė.

Tai ką gi reiš kia bar do ir ko dėl kas 
nors ga li įvyk ti? Tai iš Ti be to „Mi ru sių jų 
kny gos“ at ke lia vęs ter mi nas, su dė tas iš 
„bar“ – tarp ir „do“ – du. „Tarp dvie jų“ 
– tai bū se na, kai lai kas iš tįs ta ir žmo
gus gau na pro gą pa žvelg ti į sa vo už
gy ven tą nuo pel nų ar nuo dė mių vaiz dą. 
Tai vie nas bū dų at lik ti sa vo „sie los in
ven to ri za ci ją“. To dėl, me ni nin ko pa ta
ri mu, iš si gan du sie ji „Bar do“ pa veiks lų 
te gul ge rai pa gal vo ja, kas bū tent juos 
iš gąs di no. La bai ga li bū ti, kad to ji bai
mė ro do me no su vo kė jo ydą.

S.V.Mit chel las ma no, kad me nas at
gy ja žiū ro vo aki mis, o pa veiks lus va di
na veid ro džiais. Apie bar do ir tam sos 
rei ka lus tie siai, bet kar tu ir švie siai kal
bė jo mės su pa čiu me ni nin ku.
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– Jū sų me ni nė se dek la ra ci jo se la bai 
daug mir ties te ma ti kos. Ka da pra dė
jo te ap mąs ty ti mir tį?
– Kai pa ts bu vau ar ti mir ties. Prieš tai 
ma no gy ve ni me bu vo daug daug al ko
ho lio. Ta da at si dū riau li go ni nė je, kur 
man bu vo pa sa ky ta, kad jei to liau tiek 
ger siu, gy ven ti liks ke lios sa vai tės. Po
žiū ris į ma no iki tol gy ven tą gy ve ni mą 
pa si kei tė ir da bar vis kas vyks a „šva riai“. 
Se niai nu so jau ger ti ir ma tau, kad kur
ti ga li ma be jo kių išo ri nių si mu lia to rių. 

Nuo to pa ty ri mo, kai ga lė jau pa ma ty
ti sa vo tuo me čio gy ve ni mo tam są ir ne
šva rą, vis kas pra dė jo keis is.

– Gal ga li te pla čiau pa pa sa ko ti apie 
bar do būk lę. Kas yra ta me tar pe „tarp 
dvie jų“?
– Šią būk lę ga li ma api bū din ti ke lio mis 
pa ra le lė mis. Tai mo men tas, kai įkvė pęs 
žmo gus pa da ro pau zę. Tai ta ra my bės 
pau zė, ku rio je nie ko nė ra, tik erd vė. Jo
je ga li ma kon temp liuo ti, „pa da ry ti sa vo 

veik los ap skai tą“, įver tin ti pa dė tį – tiek 
bu vu sią, tiek ir lū kes čius ap gal vo ti. Tai 
skaid ru mo aki mir ka, kai tau paaiš kė ja. 
Tai pri me na trum pą pa si ten ki ni mo „A! 
Ži nau!“ mo men tą. Tai ra my bės, gied ru
mo ir san tar vės aki mirks nis. Tai ir re gė ji
mai, ma to mi, kai žmo gus žen gia į mir tį.

– Ar kiek vie nas ga li pa tir ti bar do?
– Kiek vie nas ga li, bet daž niau siai ne 
kiek vie nas no ri.

– Kaip pa si ruoš ti šiai pa ro dai?
– Pa mė gin ti pa jus i bar do. Ne iš si gąs
ti, bet so ti prie šais sa vo bai mes, prieš 
tai, kas iš gąs di no, ir ko vo ti. Tai akis a
ta, pro ga pa žiū rė ti į sa ve. Pa veiks lai yra 
kaip veid ro džiai. Pa žiū rė ti į sa ve ati džiau 
trun ka lai ko.

– Kaip su pran tu, jū sų pa veiks lų tam su
mas – ne toks jau ir juo das?
– Pa veiks luo se vy rau ja juo da bal ta. Dau
giau sia to kių spal vų re gė ji mus žmo
nės ma to pa te kę į bar do. Juo dai ir bal tai 
žmo nės juk daž niau siai ir sap nuo ja. Bar
do būk lė daug kuo pri me na sap ną – ga
li truk ti tik ke lias se kun des, o mums pa
skui at ro do, kad sap na vo me vi są nak tį. 
Lai kas to kiuo se pa ty ri muo se, pau zė se 
nuo kas die nės ru ti nos, tam pa ta kus, ne
su čiuo pia mas, for mos – fan tas i nės. To
dėl ir pa veiks lai to kie.
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– Pa veiks lus ta po te oro tep tu ku. Ko kia 
tai prie mo nė?
– Tai ra šik lio dy džio orą pu čian ti prie
mo nė. Praė jo daug lai ko, kol ją įval
džiau, nes sro vę rei kia la bai jaut riai nu
kreip ti. Bet ji kaip tik tin ka pa si rink tai te
mai, nes tai kon tak to su me džia ga ne tu
rin tis įran kis – tarp dro bės ir jo su si da
ro tar pas, ply šys. Tar pai su si da ro ir tarp 
dau gy bės spal vų sluoks nių, ku rie yra pa
veiks luo se.

– Bū da mas In di jo je su ti ko te vy riau sią
jį Da lai La mos pa ta rė ją. Koks tai bu vo 
su si ti ki mas? Ar įma no ma at si pa lai duo
ti bend rau jant su ora ku lu?
– Taip, iš pra džių rei ka lau ja ma elg tis pa
gal pro to ko lą, ku ris įpa rei go ja bū ti pa si
tem pu sį, ta čiau vė liau mu du tie siog la bai 
ge rai pa si kal bė jo me. Ap ta rė me daug ką 
– nuo me no, kul tū ros te mų iki dva si nių 
pa ty ri mų klau si mų. Svar biau sia, kas tu
ri įvyk ti bend rau jant, – tai tam tik ras at
pa ži ni mo ma lo nu mas, bend ru mas. Ten 
ap si lan kęs ir ga vau pa lai mi ni mą vyk dy ti 
bar do pro jek tą, iš gir dau dėl jo ge rų pra
na šys čių.

– Jū sų pa ro dos        bu vo eks po nuo
tos ži no mo se ga le ri jo se įvai rio se ša ly
se, ko dėl Lie tu vo je pa si rin ko te „Lof
tą“? Gal ką ypa tin ga pa ju to te?
– Pa ro dos vie tą nu lė mė su si ti ki mas su 

Vik to ru Dia wa ra – man jis taip pat pa si
ro dė vi zio nie rius. Kar tu pa ti vie ta man 
at ro do tin ka ma, nes ne mėgs u dar bų 
eksp o nuo ti ant bal tų sie nų. Svar biau 
yra vie tos at mos fe ra, ap lin ka ir iš gy ve
ni mas.

– Jūs esa te su kū ręs ypa tin gą kau ko lę 
iš Stoun hen džo ak mens. Sa kė te pa ty
ręs įvai rių re gė ji mų ją kur da mas. Ko
kie bu vo šie ir ko kie bū na ki ti jū sų re
gė ji mai?
– Taip, ją kur da mas su lauk da vau la bai 
ryš kių sap nų, vyks tan čių Stoun hen
džo ra te. Gy ve nau dvie juo se pa sau liuo

S.V.Mit chel lo kū ri nių Lie tu vo je bus ga li ma ras ti ir po pa ro dos. Gy ve ni
mui ir kū ry bai pa si rin kęs Lie tu vą (jo žmo na no rė jo rink tis Ams ter da mą), 
ban do ją pa jus ti įvai riai. Uk mer gės ra jo ne pa ts iš me džio pa sta tė na
mą skulp tū rą. Jo je įkurs sa vo stu di ją. Svar biau sia, kad tas na me lis vi
siš kai ati tin ka se no sios lie tu viš kos sta ty bos už mo jus ir su kur tas vi siš kai 
or ga niš kai. Tad ne rei kė tų ap si gau ti, kad šis me ni nin kas gy ve na kle jo
da mas tar pi nė se būk lė se, at virkš čiai – yra kruopš tus ir la bai pro duk ty
vus. Jo žmo na pa liu di jo, kad kur da mas Ste ve‘as ga li tris pa ras ne ger
ti, ne val gy ti ir vien ta py ti. Taip jau yra – juk iš gy ve nant bar do būk lę 
lai kas įgy ja ki tą for ma tą.

se vie nu me tu. To dėl ir 
pa ma tę kau ko lę žmo
nės pa ti ria kraš tu ti nių 
po ky čių, ta kau ko lės 
skulp tū ra vei kia kaip 
virs mo ka ta li za to rius. 
Sa vo re gė ji mus ma tau 
tri ma čius – ga liu vi zi
jas ir užuo si, ir gir dė ti. 
Ma tau tam tik ras for
mas, ku rias tar si pai mu 
iš ob jek to, tar si jos jam 
ne bep rik lau sė, o ma no 
gal vo je jau bu vo. Ta da 
per duo du tas for mas.


