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Taigi, aš teigiu, kad portretas gali būti tragedija, komedija, drama, erotika… 
Ir dar aš drįstu teigti, kad man patinka, kai jis turi bent truputį pornografijos 
žanro bruožų – akiplėšiškai apnuogintos, viešai atvertos, intymiausios 
paslapties ir gelmės, šiek tiek vulgarios, gal juodos, gal spalvingos… kurios 
šiaip jau neparodytum niekam, nebent susapnuotum, tačiau neišdrįstum to 
sapno suprast.

Portretas yra transcendentinė riba tarp čia ir ten. Jis nepriklauso nei šiam, 
nei anam pasauliui. Nei fizinis jis, anei dvasinis. Pakibęs… Tarp skaidraus 
dievų eterio ir tirštos pasaulio realybės – tarp girnų. Tarpininkas, su dviem 
apskritais, ryšį tarp skirtingų dimensijų užtikrinančiais portalais, kurių 
rainelėse transliuojamas anapusinis sapnas – asmenybės esmę skalaujantis 
pasąmonės vandenynas. Bet ne vien akys… Lūpų kampučiai, skruostai, 
plaukai, bučiniai, pirštai, žiedai, auskarai, batai, suknelės skliautai, 
marškiniai, mašinos, namai, kaminai, miško kvapas, paukšteliai, gyvatė, 
uosto kranai ir garsai – teleportuoja į chaoso tobulybę, deja, ne visuomet 
įkandamą racionaliam protui. Todėl ir piešti, ir skaityti portretą geriau 
užmerktomis akimis.

Aš pamėginsiu piešti Klaipėdos kosmosą ir jeigu man nesvietiškai pasiseks, jį 
stebėdami bent per kruopelytę labiau suvoksime save ir kitus (nepriklausomai 
iš kurio kosmoso būtume ar apie kurį galvotume). Aš, be abejo, suprantu, 
kad mano priemonės nepateisinamai kuklios, tačiau turėsiu kliautis tuo, ką 
turiu – vaizdais, žodžiais, garsais ir tikėtis, kad gal pavyks iš to žmogiškos 
kūrybos ribotumo išspausti bent lašelį grožio ir prasmės tarp eilučių.



Šiandien Klaipėdą talžo vėjas ir bangos, 
O štai vasarą talžė spalvos.
Tada reikėjo laikytis tvirtai, 
Kad nenupūstų. 
Dabar su vėju 
Piešia juoką vaikai.









Čia buvo didelis gluosnis. Tikra vietos dvasia. Bet, štai, vieną 
dieną atėjo dėdės su benzininiais pjūklais ir per 5 minutes nupjovė 
tą, kuris kartu su miestu augo daugybę metų. Aikštė ir nuotaika 
joje pasikeitė iškart. Pastatai nuvyto. Mažiau gyvumo, daugiau 
nykumos. Miestiečiai apdėjo akmenimis, tarsi žvakelėmis, to 
nupjauto gluosnio kamieną ir pašlakstė raudonais dažais, kad 
budeliai susigėstų. Ir stebukle - kelmas sužaliavo. Naujos šakos 
ir laja lyg brandaus medžio. Miestiečiai nudžiugo, kad medis 
nepasidavė. Kad triumfavo teisybė. Atkuto ir senamiesčio aikštė su 
fachverkiniais namais. Bet ir vėl atsiuntė pjūklus. Ir vėl pilka... Ir 
ką jūs manot? Neužilgo vėl žalia!

Gėris niekada nepasiduos tiems, kurie nekviesti ateina su ginklais 
ir pjaudami medį aiškina, kad pastatys tiltą!



Mūsų laisvė niekada nebuvo tobula, tačiau tai, kad sava - jai 
daug ką atleidžia. Visgi turime nuolatos diskutuoti, saugoti, 
brandinti ir formuoti savo jaunos demokratijos medį. Negalime 
jo apleisti net didžiausios grėsmės akivaizdoje ir negalime 
beatodairiškai kapoti laisvės šakų. Negalime tapti autokratija 
stodami į kovą prieš autokratiją. Negalime skelbti, kad 
mūsų vertybės demokratinės ir tuo pat metu jas trypti. Taip 
rizikuojame patys pasiklysti savyje ir nebesusigaudyti, tai kas 
gi mes iš tiesų esame, kokias vertybes saugome ir nuo kokių 
blogybių ginamės. 







Šiuolaikinė komercinė kultūra kartais primena smauglį, 
grėsmingai palinkusį ties kultūros gavėjo klynu, kuris dar ir 
pats įamžina savo egzekuciją.

Kultūros davėjas, tuo tarpu, mėgaujasi komercine sėkme ir 
šviesiuoju Kalnapiliu vienkartinėje taroj.









Sapnų ir vizijų pavidalu miesto pasąmonė mums siunčia priekaištus 
(tačiau esama juose ir vilties). Žmonės kalba, kad dangaus dievui 
Horui užmerkus akis, Klaipėdos širdies griuvėsiuose (piliavietėje) 
rodosi pavianai, kurie, kiaurą naktį tupėdami buvusios irklavimo 
bazės “Neptūnas” balkone, kantriai laukia patekančios saulės.



Miestas yra ta terpė, kurioje gyvename, dirbame, poilsiaujame, 
auginame vaikus, save pačius ir valstybę. Miestas yra svarbiausia ne 
tik ekonominė, bet ir kultūrinė - plačiausia įmanoma prasme - erdvė, 
kurioje turime galimybę įprasminti savo bendruomenės egzistenciją 
globaliame civilizacijų kontekste. 

Kada ekonomika žmonių miesto tikslų atžvilgiu tampa viešpataujančiu 
aukštesniuoju tikslu, o ne priemone, tuomet priemone tampame mes 
patys - mūsų individualių ir bendruomeninių tikslų, siekių bei svajonių 
realizacijos valia ir perspektyva yra palaužiama - mums lieka tik 
svetimos, utilitarios valios padiktuoti vergiški uždaviniai.

Miesto urbanistikos ir architektūros veidrodžiai atspindi pilietinės 
laisvės pobūdį ir laipsnį. Miestas yra demokratijos ir despotijos kovos 
arena ir svarbiausias mūsų kaip visuomenės siekis, tikslas ir realizacijos 
erdvė, apie kurią turime nuolatos galvoti, kalbėti, diskutuoti, kad 
įsisąmonintume ir jokiu būdu neleistume sau užmiršti jo kaip 
humanistinių utopijų laboratorijos, kurioje gimstame ir formuojamės 
patys.



Jie vadina tai optine apgaule.
O skamba kaip akustinė...
(apie Melnragės paplūdimio maitinimą 
uosto gilinimo metu iškastu gruntu).







Politinės ir kultūrinės brandos požymis, kuomet skirtingų pažiūrų 
politikai gali susėsti pajūrio kavinaitėje ir draugiškai pasikalbėti apie 
teatrą, žvejybą, futbolą ar banglenčių sportą (be bangų).

Politika nėra didesnė už žmogų, nes politikos nebūtų be žmogaus. 
Žmonės išgyventų be politikos, kaip gamta išsiverstų be jų. Tuo 
tarpu, politikai gyvybiškai reikia žmogaus. Ne mažiau, nei šio 
būtinoji gyvybės sąlyga yra gamta. Nors retai susimąstome ir dažniau 
veikiame egoistiškai, tačiau, paradoksaliai, savo nenaudai.

Žmogus ne didesnis už meilę. Be meilės nebūtų nei konstruktyvios 
politikos, nei socialiai empatiškos ekonomikos, nei šviesiomis 
utopijomis naiviai tikinčios kultūros - mažiau dievo, daugiau velnio... 
Nebūtų žmogaus. 







Orwell, Huxley, Bradbury, Zemyatin’o distopijas vadiname 
šiuolaikinio pasaulio pranašais. Ir lyg šventraščio tiesą išpažįstame 
nekvestionuojamus Margaret Thatcher žodžius, jog “alternatyvos 
nėra”. Mūsų atlaidi, ironiška ir pranašumo kupina šypsena skrieja 
naivių svajotojų apie kitokį pasaulį ir utopiją pusėn. Ja ir užmušame 
alternatyvos galimybę. Savo šypsena...















Lietuvių mitologijoje pagrindinės velniui priskiriamos pareigos 
– saugoti žemės lobius, globoti vargšus, neturtingus, bet bausti 
nesąžiningus žmones, skriaudėjus, gobšuolius, piktadarius, 
girtuoklius. 

Dar 1761 m. latvių gramatikoje Vels minimas kaip „mirusiųjų 
dievas“, o veli (Vėlinės) – „mirusiųjų dievo dienos“. Pavadinimas 
yra tos pačios šaknies kaip vėlė, velė, vėlinės, velionis, vėliukas. 
Tokiais vardais pagonybės laikais buvo vadinamos teisingųjų žmonių 
vėlės. Dėl to ir velnias buvo geroji būtybė, artimai bendravusi su 
gyvais žmonėmis. Jis padėdavo siekiantiems geresnio gyvenimo, 
baudė klastingus išdavikus. Nuskriaustą ar užmuštą žmogų velnias 
atgaivindavo, duodavo jam turto, o užmušėją nužudydavo. 

Lietuvoje įsigalėjus krikščionybei velnias buvo sutapatintas su 
piktąja dvasia (Šėtonu), gyvenančiu pragare, iš kur galėjo ateiti į 
žemę ir vesti žmones į nuodėmę. Jis tapo gąsdintoju ir persekiotoju. 
Vaizduojamas pusiau gyvulio, pusiau žmogaus pavidalu, juoda oda, 
su ragais, arklio kanopomis, su uodega.

Pelkių, balų, raistų pavadinimai su šaknimi vel- liudija Velino 
gyvenamąją vietą buvus pelkėse, raistuose, balose. Lietuvių kalbos ir 
literatūros institute užregistruota apie 400 vietovardžių su šaknimi 
vel-. Iš jų apie 40 % sudaro pelkių ir raistų pavadinimai. Legendose ir 
sakmėse jis – milžiniškų akmenų nešiotojas, rėvų ir tiltų statytojas, 
gali būti toks sunkus, jog, atsistojęs ant akmens, įspaudžia pėdą. 

Kadangi ši nuotrauka yra neatskiriama fotografijos ciklo “Klaipėdos 
portretas” dalis, negaliu nepastebėti, kad liaudies etimologija 
Klaipėdos vardą kildina nuo “klampi pėda”. Ir tai ne viskas! 
Su džiaugsmu pranešu, kad man pavyko užfiksuoti tiksliai tą 
velnią, kurio pėdoje vėliau iškilo Klaipėda (pilna nesibaigiančių 
krikščioniškai velniškų problemų). 

Parengta pagal: https://lt.wikipedia.org/wiki/Velnias









Šiame socializme visi lygūs. Triukšmo chaose nuskęsta mintis. 
Fragmentų jūroje skęsta Proust’as. Ta pati banga nuneša buitines 
atliekas, plastiką, nirtulį, tuštybę... Ir meilę. Toli nuo kranto. Į 
nereikšmingumo ir užmaršties vandenyną.











Opera “Skrajojantis olandas” 
Didžiajame Lindenau elinge -
Klaipėdos “Eifelio bokšte”





Stovėjo ji medinėm kojomis tvirtai
Parimusi į savo metalinį užnugarį.







Dar tarpukariu nuo Klaipėdos senamiesčio iki jūros (laisva Kuršių 
marių pakrante!) vedė populiarus miestiečių pasivaikščiojimo kelias, 
kuris visais miesto egzistavimo laikais (iki sovietmečiu įvykdyto 
urbanistinio apartheido (tvoromis atitveriant pamarį)) buvo svarbi 
viešoji erdvė - jungiamoji jūrinės tapatybės ašis.

Šiandien, brangiausioje ir didžiausio potencialo žemėje - nuo 
senamiesčio iki jūros - miestas ir jo urbanistinės gerovės svajonė nuo 
Kuršių marių pakrantės tebėra atitverta aklino betono plokštėmis, 
dekoruotomis spygliuota viela (tarsi kalėjimas arba Lietuvos-
Baltarusijos valstybinė siena), už kurios vyksta anachroniška ir 
- turint minty šiuolaikinio vystymo galimybes - neekonomiška 
“gerovė” (nafta, geležies rūda, trąšos). 
 
Ne apie uosto ar industrijos teisę egzistuoti šios mintys... Apie visų 
teisę egzistuoti nesikėsinant į kitų egzistenciją (uostas miesto centre, 
šiuo atveju, paralyžiuoja miesto kokybiško vystymosi galimybę).





Šito miesto venomis teka anglis ir rūdys,
O ji jo krūtinėje plaka
Geležinkelio dūžiais.



















Kiekvienas miestas turi savo istoriją, dabartį ir ateities potencialą. 
Miesto kūnas yra vientisas erdvėlaikinis darinys. O atskiri 
žmoneliai, spurdėdami savuose laiko ir erdvės rėmuose - kurie 
sutampa su konkretaus miesto rėmais - įsilieja į semantinę 
ir energetinę to miesto ekosistemą. Kartą ištartas žodis ar 
atliktas veiksmas ištirpsta ir neatsekamais ryšiais pakeičia visą 
vandenyną - tampa integralia urbanistinio kosmoso dalimi. 

Tai mano senelis, kuriam 87 metai. Jo visas gyvenimas susijęs su 
Klaipėda ir jos priemiesčiais. Todėl, jeigu mano samprotavimuose 
apie miesto tapatybę yra bent grūdas tiesos, neturėčiau 
labai apsirikti teigdamas, kad šis asmeninis portretas yra 
neatsiejama Klaipėdos asmenybės ir viso miesto portreto dalis.











Jonas Mekas “Laiškuose iš niekur” rašė apie aveles, kurios visos ėjo 
pirmyn, tiesiai, su fabrikų dūmais, progresu, pažanga… Ir tik viena 
ėjo atgal – link upelio. Mažasis princas, beje, paklaustas, ką darytų 
jei paroje būtų pusvalandžiu daugiau laiko, taip pat atsakė, kad 
“nueitų prie upelio”. 























Valstybės arba miesto prasmę, visai kaip žmogaus, pagrindžia jos 
egzistencinio tikslo pagrįstumas - pati dėl savęs ji gyvuoja (kaip 
gyvuoja ir parazitai, gyvuojantys kito sąskaita) ar gyvuoja, kad 
tai aplinkai, kurioje gyvuoja, ir net tolimesnėms aplinkoms, būtų 
geriau. Tokia, paklausta: “kodėl tu valgai?” atsakys: “tam, kad 
turėčiau energijos kurti geresnį pasaulį mokslo, meno, literatūros, 
politikos, į žmogų orientuotos architektūros ir urbanistikos, 
gamtosaugos priemonėmis”.











Klaipėdos uostamiesčio vokiškoje prigimty dar gyvas ir tos pačios 
olandiškos, daniškos, norvegiškos urbanistinės svajonės ilgesys, 
kuris pro storo ir tamsaus, trupančio akrilo sluoksnį, vis prasiveržia 
ryškiai kontrastuojančia aliejine šviesa – raibuliuojančio, gyvo 
žmonių ir asmenybių miesto viltimi, pasąmonės konvulsija į šiek tiek 
rūsčią realybę.

Grynosios spalvos yra paletės grynuoliai, o atskiri spinduliai – tai 
šviesos fragmentai, iš kurių gimsta visą nuskaidrinanti šviesa. Taip, 
unikalios, monolitiniam koloritui nepaklūstančios, asmenybės yra 
visuomenės perlai, kuriantys mirgėjimą savo namuose, butuose, 
kavinėse, bibliotekose, kartais sutinkame juos universiteto 
auditorijose ir darbe, prasilenkiame miesto gatvėje. Jie primena 
mums apie neaprėpiamą tiesos, grožio ir alternatyvos begalybę. 
Jie palaiko viso socialinio organizmo sveiką protą ir veikia kaip 
imunitetas nuo sąmonės užtemimo.

Tačiau ne visi moliuskai augina savyje perlus ir retas miestas 
pasižymi tinkamomis sąlygomis pagimdyti, subrandinti, pritraukti, 
išlaikyti, nesugadinti (papildomais, į pilką niveliuojančių tonų, 
sluoksniais) asmenybės, o juo labiau, asmenybių visuomenės. Tam 
reikalingos sąmoningos pastangos ir investicijos į urbanistinę, 
socialinę ir individualią kultūrą, jos subalansavimą su gamtinės ir 
ekonominės gerovės sluoksniais. 











O jų skalbinius taršo vėjas,
Vėjas taršo jų plaukus,
Galvas, gyvenimus, likimus…
Ir vėjas nupučia jų dulkes.

Ir lieka tik vėjas,
Dulkių debesys
Ir tautos
Klaidžiojančios dulkių audroje.





























Ar būtinai ėjimas į priekį visuomet reiškia kažką panašaus į artėjimą 
prie tobulumo, augimą ir stiprėjimą, o ėjimas atgal - būtinai nutolins 
nuo siekiamos tobulybės, mūsų raumenys trauksis ir jėgos apleis? 
Kritikos teorija moko, kad veiksmas orientuotas į pažangą vienoje 
srity, gali sąlygoti regresą kitose ir atvirkščiai. 

Pavyzdžiui, neatsakingai pasirinktos materialinio progreso 
priemonės gali tapti tiesioginiu kultūrinio, socialinio, psichologinio 
regreso šaltiniu. Tuo tarpu visuotinis kultūrinio sąmoningumo 
stiprinimas - sukurti pamatą su atskiromis visuomeninio organizmo 
funkcijomis harmoningiau suderintai ekonominei dinamikai. 



































Šito miesto venomis teka jūros dumbliai,
Ir vabalėliai dumble...
Ieško saulės dulkės.













Mes tik vaikas, bėgantis pajūrio smėliu. 
Mūsų pėdas šitam mieste nupučia laikas.



































Kad įvyktų JŪROS ŠVENTĖ, tereikia apsilankyti prie jūros. 
Atrodo visi kažkada buvo prie jūros... 
Tik nebuvo ten šventės -
Vadinamos “JŪROS”.













Mėnulis turi savo tamsiąją pusę, o Klaipėda - žaliąją. Tačiau mes 
per arti vienas kito, kad išvengtume kolizijos, kurios sintezėje 
gims nauja spalva. Šioje cheminėje reakcijoje natūros elementas 
bus absoliučioje mūsų kultūrinės kokybės ir brandos elemento 
valioje, nuo kurios tik vienos priklausys būsimasis urbanistinės 
plėtros ir mūsų kaip visuomenės rezultatas.







Didžiausia visuomenės atsakomybė ir rūpestis turėtų būti 
orientuota į priemones, padedančias išvengti to, ką pavadinčiau 
“vaiko-žmogaus paradoksu” – kuomet vaikui augant, jame sumažėja 
žmogaus (individualios ir socialinės kultūros). 

Jeigu, šiam augant, jame žmogiškumo nesumažės arba net rasis 
daugiau, tuomet galėsime laikyti, kad konkreti visuomenė su 
savo  pagrindiniu uždaviniu susitvarkė ir įgijo svarbų imunitetą, 
kurio dėka, kur kas natūraliau susidoros ir su kitais išorės ir vidaus 
iššūkiais.











Mes nedidesni už NIEKĄ,
Nebent mažumu.

Ir negarsesni už TYLĄ,
Tik sodu...
Obelų.


