
1 
 

 

PRASIBRAUNANT PRO „NEAPSAKOMA“ IR „NEAPVAIZDUOJAMA“ 

 

Rugsėjo 23–24 d. Kauno IX forto muziejus kartu su „Kaunas – Europos 

kultūros sostinė 2022“ įgyvendino tarptautinį tarpdisciplininį projektą „Ecce 

Homo: Tiems, kurie liko / Tiems, kurie išvyko“. Projektas sujungė dvi 2022 

metų Europos kultūros sostines – Kauną ir Ešą prie Alzeto (Esch-sur-Alzette, 

Liuksemburgas), du menininkus – vizualiųjų menų atstovą Bruce‘ą Clarke‘ą ir 

scenos menų reprezentantą Tebby‘į W. T. Ramasike‘ę – ir dvi skaudžias 

istorines temas – žydų genocidą ir migraciją1. Šiųmetes kultūros sostines 

suvienija panaši istorinė patirtis, sufokusuota į II pasaulinio karo nusikaltimus 

– holokaustą, genocidą, deportacijas – ir meninė jų reflektavimo ašis – „Ecce 

Homo“ pavadinimu apjungtų renginių serija. Tai B. Clarke‘o instaliacija 

„Suvaržyti išgyvenusieji“ (Survivors in Suspension) ir tapybos kompozicijos 

keliose Liuksemburgo ir Prancūzijos parodinėse erdvėse bendru pavadinimu 

„Tiems, kurie išvyko“ (Ešas prie Alzeto, žr. 1 išnašą). Taip pat Kaune, IX forto 

muziejaus kiemelyje sukurta sienos tapyba „Kai buvome medžiai“ bei 

instaliacija „Suvaržyti išgyvenusieji“ – šių darbų tandemui Lietuvoje suteiktas 

pavadinimas „Tiems, kurie liko“. Projektą papildė T. Ramasike‘ės bei 

tarptautinės komandos performansas „Mano kūno fragmentai“ (The Wreckage 

of My Flesh). Rugsėjo pradžioje „Ecce Homo“ startavo Liuksemburge, o 

Lietuvos žydų genocido atminimo laiku pristatytas mūsų šalies visuomenei. 

 

Taigi, didelis tarptautinis projektas įvyko. Buvo meniškai kokybiškas ir 

žmogiškai orus. Reflektuojant šias tris rugsėjo dienas2, praleistas su projektu, 

 
1 Migracijos tema B. Clarke‘o išplėtota ne Kaune, o Nacionaliniame rezistencijos ir žmogaus 

teisių muziejuje Eše prie Alzeto bei satelitinėse projekto parodinėse erdvėse, pirmiausiai – Tilio 

(Thil, Prancūzija) kaimelio senosiose kasyklose, kurios 1944 m. buvo tapusios kelių 

koncentracijos stovyklų filialu; taip pat netoliese esančiuose Vileriupo (Villerupt), Oden-lio-Tišo 

(Audun-le-Tiche) miesteliuose. 
2 Dar viena diena papildomai skirta interviu su menininkais (V.J.). 
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jo poveikio galia vis augo, o suvokimas, kad „Ecce Homo“ aptarimas negali būti 

vien meninis, vis ryškėjo. Mat temos apimtis ir sudėtingumas apima plačius 

istorinius, socialinius, psichologinius ir bendriausius antropologinius laukus.  

 

Projektą vystė dviejų menininkų komandos. Bruce‘as Clarke‘as (g. 1959) – su 

šiuolaikine istorijos ir nūdienos refleksija dirbantis autorius. Dailininkas ir 

fotografas, savo gyvenimu ir veikla teigiantis, kad pasyviai stebėti istorinius 

įvykius nėra sąžiningas pasirinkimas. Kad būtina dalyvauti istorijos kūrime ir 

keitime, ypač neteisingumo ir nusikaltimų akivaizdoje. Daug metų kalbėdamas 

apie pačias sunkiausias temas – genocidus ir holokaustą, vergovę, pabėgėlius, 

kolonializmo ar globalizacijos apraiškas – nusikaltimus, nuolat daromus 

žmogaus žmogui – B. Clarke‘as skatina sustabdyti vertinimo ir suvokimo 

inerciją, daryti savarankiškas, o ne vadovėlių ar mass media priemonių 

primetamas išvadas. Dirbdamas pakankamai realistine, formos požiūriu 

nesudėtingai suprantama maniera, fotografuodamas, kurdamas video filmus, 

autorius niekada tiesiogiai nerodo nei prievartos, nei aukų, nei nukankintų 

kūnų: viena vertus, dėl estetinių paskatų – jis nenori, kad kūriniai kam nors 

atrodytų „bjaurūs“ ir būtų atmesti kaip „neskaitytini“; kita vertus, jis vengia 

žiūrovą smūgiuoti emocijomis, nes jos „išjungia“ protą ir galimybę racionaliai 

vertinti bei spręsti. Neiliustruodamas, apeliuodamas į ratio galią, jis siekia 

ryškinti gelminius mechanizmus, dėl kurių istorijos eigoje įsisukdavo 

neapykantos ir naikinimo „mašinos“ ir dėl kurių jos... tebesisuka. Ruandoje, 

pabėgėlių tarpe, Ukrainoje... B. Clarke‘as stebi ir nori, kad mes stebėtume, 

kaip vyksta žmonijos istorijoje vis pasikartojantys programuotos 

dehumanizacijos epizodai, žmogaus objektinimas, visuomenės skaldymas. O 

tada – naikinimas. Akivaizdoje to, kas neapsakoma ir neapvaizduojama3, jis vis 

dėlto jaučia pareigą kalbėti ir vaizduoti.  

 

Simboliška, kad šie menininko kūrybos interesai atvedė jį prie savo giminės 

šaknų. Prieš keletą metų Nacionalinio rezistencijos ir žmogaus teisių muziejaus 

 
3 Terminas naudojamas projekto katalogo tekstų autorės Corine‘os Moncel – žr. „Ecce Homo: 

Bruce Clarke, Tebby Ramasike. Catalogue d‘exposition. Esch-sur-Alzette (LU), Thil (FR), 

Kaunas (LI), 2022“. Auteurs: Frank Schroeder, Corinne Moncel. Esch-sur-Alzette: Musée 

National de la Résistence et des Droits Humains, 2022, p. 66-67.   
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direktoriaus Franko Schroederio pakviestas kurti Europos kultūros sostinių 

2022 programoje, jis ne iškart sužinojo, kad darbas su genocido temomis 

nuves jį į miestą partnerį – Kauną. Miestą, iš kurio XX a. 3-ajame 

dešimtmetyje į PAR išvyko jo seneliai litvakai...4 Galimybė rasti bent menkus 

savo giminaičių pėdsakus Kaune, senelių Kagano ir Levinaitės pavardes, tapo 

jautriu prisilietimu prie savo šeimos istorijos. O dalyvavimas kūrybiniame 

Europos kultūros sostinių 2022 projekte jam tapo ir asmeniniu projektu.  

„Ecce Homo“ projekto prasminiams laukams skleisti B. Clarke‘as pasirinko 

metaforų kelią. Tiek Liuksemburge, tiek Lietuvoje tapybos kompozicijose jis 

„įdarbino“ termino „holokaustas“ etimologiją – graikiškai šis žodis reiškia 

„sudegintas visas“. Pavaizduoti gaisrai, užvaldę urbanizuoto peizažo 

(daugiausiai Nacionalinio rezistencijos ir žmogaus teisių muziejaus ekspozicijos 

darbuose) ar miško teritorijas (IX forto muziejus), simboliškai prabyla apie visa 

naikinančias etninio valymo akcijas, beveik nepaliekančias žmonių pėdsakų – 

tik pelenus ir ilgametį klaiką. IX forto muziejaus kiemelyje įgyvendinta 

kompozicija, pavadinta „Kai buvome medžiai“ primena, kad medžiai – 

daugelyje kultūrų laikomi gyvybės simboliu, tiesios ir orios laikysenos ženklu – 

judaizmo pasaulyje taip pat buvo šventi. Deja, tai nesutrukdė sunaikinti nei jų, 

nei didžiosios dalies žydų tautos gyvybių, kurioms lyg rąstams buvo paskirta 

„maitinti“ beprotiškos ideologijos ir neapykantos laužus – kompozicijoje tokią 

lemtį reprezentuojantys žmonės surinkti į nedidelę pilkšvų figūrų grupę, oriai 

stovinčią kompozicijos gilesniajame plane.  

 

Instaliacijai „Suvaržyti išgyvenusieji“ pasitelkta sudėtingesnė metafora – jos 

realizavimą inspiravo psichologinės būsenos apibūdinimas apie trauminės 

patirties pasekmes. Siaubingiausias karo, kankinimų, avarijų ar masinių 

žudynių patirtis praėję žmonės sutartinai prabyla apie suvaržytą savo būvį, 

negalėjimą išeiti iš patirto sąstingio ir „mirties“ taško. Gyvenimas jiems skyla į 

prieš ir po, o jie patys tampa gyvais tarp mirusiųjų, ir mirusiais tarp gyvųjų. 

Clarke‘o instaliacijoje matomos žmonių figūros, kabančios permatomuose 

maišuose, vizualizuoja toje tarpinėje negalėjimo būsenoje įkalintus žmones, 

 
4 Pietų Afrikos Respubliką Bruce‘o tėvams vėliau teko palikti, bėgant nuo apartheido režimo. Jie 

įsikūrė Didžiojoje Britanijoje, kurioje Bruce‘es gimė ir mokėsi. Vėliau menininkas persikėlė į 

Prancūziją, kur gyvena iki šiol. 
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lyg embrionus nebepajėgiančius nei gimti ir gyventi, nei galutinai pasitraukti iš 

žemiškojo pasaulio. 

 

Tokiame aktyvuotos istorinės ir trauminės atminties kontekste – tarp 

deginamųjų ir suspenduotųjų sielų – įvyko kelių dalių performanso ,,Mano kūno 

fragmentai“ pasirodymas, kurio tarptautinę komandą subūrė šokėjas ir 

choreografas Tebby’is W. T. Ramasike’ė (g. 1965). Nelengvos biografijos 

menininkas iš PAR, nuo apartheido persekiojimų turėjęs pasitraukti į Vakarų 

Europą XX a. 10-ojo dešimtmečio viduryje, dabar reziduoja Olandijoje. Čia jis 

palaipsniui išvystė originalų choreografinį stilių, integruojantį jam pažįstamų 

Afrikos ritualinių šokių – ypač sangoma – ir japoniškojo buto (Butoh) žanro 

tradicijas. Ramasike‘ė sukūrė savitą jų techninių ir dvasinių energijų lydinį, 

sujungė Afrikos hilerių ir šamanų naudojamus gestus bei dvasingumą5 ir lėtų 

buto judesių terapinį potencialą. Ne tik šokio kūrimu ar dėstymu, bet ir jo 

tyrimais užsiimančio menininko plėtojamas judėjimas įgavo Afro-buto 

pavadinimą. Kaip teigia pats Tebby‘is, jį domina nebe choreografinės technikos 

ar tam tikros šokio figūros, o darbas su kūnu ir to darbo transformacinės 

galimybės: mokydamas sąmoningai išgirsti kūną ir klausyti jo vedimo, 

menininkas tikisi suteikti vieną didžiausių dovanų, kokią tik šokėjas gali gauti.  

 

Performansas „Mano kūno fragmentai“ nukėlė į įvykius IX forto teritorijoje 

prieš 80 metų. Pasirodymo preliudija vyko jau rugsėjo 23 d. minėjimo metu, 

prie garsiojo A. V. Ambraziūno paminklo nacizmo aukoms atminti. Trumpas 

buto atlikėjos Elisabeth‘os Damour6 ir Tebby‘io personažų duetas. Dvi 

monumentalios juodos figūros. Įtemptos tiek, kad atlaikė fone stūkstantį 

galingojo monumento kontekstą. Nepamirštamas Elisabeth‘os ėjimas link 

monumento papėdės: be galo lėtas ir sunkus, nešant kūne ir veide tokį kančios 

svorį ir intensyvumą, sprogdinantis tokia kondensuota emocija, kad prikaustė 

net minėjime dalyvavusių paauglių žvilgsnius... 

 

 
5Transo būsenoje sukeliami kūno virpesiai ir drebulys, kurių metu žmogus išsivaduoja iš jį 

kamuojančių vidinių ir išorinių demonų. 
6 Elisabeth Damour yra psichoterapeutė, šokio ir meno terapijos specialistė, taip pat UNESCO 

tarptautinės šokio tarybos narė; gyvena Paryžiuje. 
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Pagrindinis performanso „Mano kūno fragmentai“ veiksmas uždarame IX forto 

kiemelyje prasidėjo kitos dienos vakarą nuo videoprojekcijos, kuri transliuota iš 

kameros su Bruce‘o „suspenduotųjų“ instaliacija. Joje iš drobulių skausmingai 

bandė išsirangyti T. Ramasike‘ės personažas. Iš Elisabeth‘os veikėjos gavęs 

baltą apsiaustą, jis pasirodė kieme – mūsų, žiūrovų realybėje, paslaptingai 

išeidamas iš kampinio sargybos bokšto. Prieš tai į kiemą jau buvo subėgę kiti 

šokėjai juodais triko ir baltais apsiaustais – aiškiai atginti didelės grėsmės ir 

juos ištikusios nelaimės. Dramatiškas jų blaškymasis ištinkančios mirties 

akivaizdoje įnešė dar daugiau kraupumo į mums visiems bendrą tamsos ir 

šalčio erdvę. Taip patekome į archetipinę situaciją: pradžioje visada atrodo, 

kad kažkur „ten“ kenčia Kažkas Anoniminis Kitas. Tik palaipsniui globaliniai ar 

lokalesni įvykiai tampa mano tikrove, vykstančia bendroje istorinėje realybėje 

– kaip tą vakarą, visiems stovint po aukštu nakties dangumi. Tik tada, drauge 

su kitais nelaimės ištiktaisiais imame regėti artimojo vidines kovas, agoniją ir 

žūtį (verčiu vystyto Afro-buto šokio istoriją), išgirstame jų eigą įgarsinančių 

fiziologinių procesų garsus bei ritmiką (puikus kompozitorių darbas), kažkieno 

tiesiog kalbėjimą nesuprantama kalba. Kalbų turiniai, matyt, lieka 

nebesvarbūs: net jei kalbama apie Tave, esantį šioje dramoje, tai nieko 

nepadeda – vis tiek būni tragiškai vienas (vienos žiūrovės pastebėjimas). 

Liūdniausia, kad tokiomis aplinkybėmis kai kuriose pargriautose aukose 

atbunda žemiausi gyvuliški išlikimo instinktai: jos bando parblokšti, pasisavinti, 

pasinaudoti tais, kurie sugebėjo išstovėti – jais prisidengiama net išeinant, 

mirties procesijoje išnešant suanglėjusius buvusių gyvenimų ir kūnų likučius. 

Panašu, kad išeinama Anapus. Po pertraukos vyksmas pratęstas forto 

tuneliuose, temą tarsi „interiorizuojant“. Žiūrovai dalyvavo ten pat, sustoję 

tunelių pasieniais ir stebėdami procesus, regimai vykstančius aukose. Vėl 

startuota labai stipriu video-pasakojimu iš forto „vidurių“, kurio vaizdiniai ir 

garsai, artimi siaubo filmams, sugestijavo savotišką mirusiųjų susirinkimą 

tarpiniame „limbe“. Vėl tarsi iš ten veiksmas persikėlė į čia, kur stovėjome 

mes. Turiu prisipažinti, kad tikėjausi, jog „limbo šmėklos“ pralėks pro žiūrovus, 

kad kažkas ištiks ir mus. To nebuvo. Praėjime tarp dviejų tunelių Tebby‘is 

vizualizavo visas kenčiančiojo ir išsilaisvinančiojo stadijas: atrodė, kad jį iš 

vidaus valdė kūne išaugęs savarankiškas psicho-emocinis organizmas, įgavęs 
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galių ilginti atlikėjo galūnes, neįprastomis konfigūracijomis lankstyti kūno 

formas, o jo potyrius daryti regimus ir juntamus kitiems. Jis padėjo ir kitai 

sielai – Elisabeth‘os personažui. Jos išsivadavimas, regis, įvyko kontakto su 

Tebby‘io veikėju metu, kai empatijos ir atjautos galia buvo peržengta savo 

kančios rato riba ir rastas ryšys su Kitu. Galiausiai su žvakėmis rankose atėjo 

kitos sielos, į vidinį kiemą išsivesdamos ir mus. Šis šviesos nešimas lauke tarsi 

išplito į išorinį pasaulį, uždegė aukurus, atminimo memorialus, o kaip finalinis 

performanso akordas nuskambėjo ekrane užrašytas ir šokėjų pusbalsiu 

kartotas kvietimas prisiminti liūdnas, gedinčias sielas ir nulenkti galvas prieš 

jas. 

 

Apibendrinantis žvilgsnis į projektą mane pirmiausiai kviečia įvardinti jį 

ženklinančią dinaminę įtampą, kuri stebima tarp daugelio jo struktūrinių ir 

semantinių lygmenų. Pirmiausiai, akivaizdi skirtis – ir tuo pačiu dermė – tarp 

statiškos vizualiosios projekto dalies ir performatyvaus, laike ir erdvėje 

vykdyto veiksmo, tarp trunkančio ir pasibaigiančio matmens. B. Clarke‘o 

deklaruojama prieiga prie temos yra labiau racionalistinė, kviečianti 

sąmoningai „istorijos veido raukšlių“ refleksijai, tuo tarpu T. Ramasike‘ė 

užduotį sprendžia pasitekdamas emocijas, vietos energijos pajautas, iracionalią 

kūno kalbą. Menininkai skirtingai apeliuoja ir į reflektuojamos tragedijos 

raiškos horizontus: vienas – labiau įžvelgdamas kolektyvinės, o kitas – 

asmeninės tragedijos bei atsakomybės plotmes. Ambivalentiniai mainai 

išryškėjo net pavadinime: tie, kurie liko čia – žuvo. Arba – išvyko Anapus. 

Įgalindami kitaip likti tuos, kuriems pavyko išvengti siaubingos lemties. Taip 

išvykusieji tampa liekančiais Šiapus ir tęsiančiais gyvenimo misiją. Galiausiai, 

projekte visa prieštaros, kone metafizinio kontrasto jėga skamba susiduriantys 

nesuvokiamo nežmoniškumo ir stebuklo būdu atsirandančio žmogiškumo 

kontinentai. Juk „Štai žmogus“ – kuris pridaro tiek baisybių, kuris nuolat 

kankina ir naikina savo gentainius. Ir „Štai Žmogus“ – kuris, nors fiziškai 

nugalintas, įkalintas ir pažemintas, sugeba išstovėti neįmanomose aplinkybėse, 

netapti žvėrimi ir netgi atsigręžti į kitą. Šis nuolat generuotas 

įvairiapusiškumas esmingai tvirtino konceptualųjį ir komunikacinį projekto 

„kūną“.    
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Maksimalaus nihilizmo scenoje vystomas beveik antropologinis B. Clarke‘o ir T. 

Ramasike‘ės trupės tyrimas atveda iki klausimų apie žmogiškosios prigimties 

esmę. Apie joje visada besislepiančius šešėlius – mūsų žmogiškosios esaties 

dalis, kurios nuolat kelia grėsmę kiekvienam atskirai ir žmonijai kaip visumai. 

Kaip elgtis su tokia prigimtimi, kurios nepakeičia jokie etiniai ir religiniai 

projektai, jokios edukacijos, proto ir žinių kuriamos socio-politinės sistemos? 

Ką galvoti, kai šis žmonijos „egzaminas“, anot minėjime kalbėjusio prof. 

Vytauto Landsbergio, yra nuolat neišlaikomas? Kai niekada nėra aišku, ar 

žmonija žus nuo grasinančio, į kitų naikinimą nukreipto prigimties šešėlio peilio 

ar vis tik sugebės mesti jį šalin? Kodėl vieni žmonės evoliucionuoja, o kiti – ne?  

 

Stovėdami prieš tokio masto temą ir klausimus, abu autoriai nesiūlė 

akivaizdesnio religinio sprendinio. Nors pavadinimas „Ecce Homo“ lyg ir 

implikavo krikščionišką / judaistinį kontekstą, nei Bruce‘o kūriniuose, nei 

Tebby‘io ir Co pasirodyme nuorodų į gelbėjimąsi religinėmis, šį pasaulį 

transcenduojančiomis formomis nebuvo. Dievui ar metafizinėms galybėms 

problemos sprendimo jie neperkėlė. Kalbėti čia galima nebent apie bendrus 

gelminius dvasinius judesius, vienijančius su tam tikrais tikėjimo kelio 

algoritmais. Abu menininkai stojasi į bene vienintelę įmanomą poziciją tokio 

svorio įvykių akivaizdoje: įsitraukiančio co-dalyvio, drauge ieškančio vilties, 

atsparumo ir vidinės jėgos – tų slaptų žmogiškumo klodų, kurie leidžia 

pasipriešinti dehumanizavimo ir mirties smūgiams. Apglėbdami atjautos šviesa, 

jie tampa bendrakeleiviais, padedančiais pernešti iki mūsų žmogiškojo orumo ir 

vilties ženklus. Kiek tai (be)dieviška – teatsako kiekvienas pagal savo 

įsitikinimus. 

 

Žinia apie žmogiškumo potencialo švytėjimą atnešama iki žiūrovo skirtingais 

būdais. B. Clarke‘o tapybos frontali, beveik plakatinė plastinė formulė yra kone 

savaime sociali ir kalbinanti, o besistengiančių išstovėti ir atlaikyti figūrų 

energija – rezistencyvi. B. Clarke‘as paprastai apeliuoja į referencines meno 

galias, tad jo kūriniai, skirti istorinės atminties tyrimams, labiau informuoja nei 

įtraukia, nurodo į faktus ar įvykius. Tačiau istorijos nešėjai, raginantys 
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persvarstyti turimą informaciją, yra vaizduojami žmonės. Tvirti ir atstovintys, 

jie kviečia žvelgti jiems į akis, ieškoti tiesos nepaneigiant bendrystės ir 

pagarbos, o savojo orumo, herojiškumo šaknies ieškoti žmogaus viduje. Šiuo 

požiūriu suspenduotųjų kūnų instaliacija, mano nuomone, yra paveikesnė, 

labiau užklausianti apie gelminį humanizmo pamatą: neturintys šansų ištrūkti, 

bet tebesiekiantys išgyventi, šie žmonės turi vienintelę galimybę atrasti vidinę 

šviesą savyje – nelyg tą lempelę, kuri šviečia juos izoliavusio trauminio 

burbulo/maišo viduje. Vizualiai bejėgiška, kūdikį įsčiose primenanti jų padėtis 

ne tik nevalingai užklausia, „ar begims žmogiškumas šį kartą?“, – nejučia ji 

pašaukia ir vienijančio, atjaučiančio pagalbos judesio krustelėjimą.   

 

T. Ramasike‘ės užsiangažavimas žmogiškumo paieškai yra kitos prigimties. 

Sakyčiau, jo šokis vizualiai įkūnija tuos vidinius procesus, kuriuos pereina 

asmeninį ar bendruomeninį sukrėtimą patiriantis žmogus: nuo baimės, 

neigimo, bėgimo, agonijos – iki pasipriešinimo, priėmimo, susitaikymo. 

Nelengvai Afro-buto rėmuose stebima, bet tiesą temokanti rodyti kūno kalba 

liudija tikėjimą žmogaus transformacija – atlikėjai kviečia nebijoti pereiti per 

konvulsyvią, gal net kompulsyvią transformacijos kančių grandinę, per visas 

jos grandis ar įvores, žinomas bet kurio kultūrinio lauko dvasios mokytojams ar 

įvardijamiems psichoterapeutų. Tad vienas projekto autorius skatina tikėti 

pamatiniu žmogaus orumu ir šviesa jame, kitas – tiki transformacijos į 

žmogiškumą įmanomumu ir rodo kelią į ją. 

 

  Abu autorius esmingai vienija laikysena bei siekis nevertinti ir 

neklasifikuoti. Abu vengia smerkiančio teisuolio pozicijos ir neteigia, kad žino 

tiesą, nors jaudinasi dėl nuolatinių istorijos perrašymo ar ignoravimo epizodų. 

Pasaulyje mus dažnai traiško – iš vienos pusės –nevaldomų emocijų sukeltos 

neapykantos, keršto, žiaurumo lavinos, o iš kitos – „grynojo“ proto peilio 

sukurtos sistemos, be gailesčio skirstančios žmones į teisius ir neteisius, 

juodus ir baltus, įvairiausiomis ideologijomis segreguojančios ištisas tautas ir 

visuomenes. Jų principas – įvedama skirtis „mes“ ir „jie“. Būtent apie jos 

pragaištį rugsėjo 23 d. minėjime kalbėjo Kauno žydų bendruomenės pirmininko 

pavaduotoja Ieva Černevičiūtė. Poliarizuojanti pasaulėžiūra natūrali, bet 
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pavojinga, ji labai greitai dehumanizuoja ir gimdo genocidus, karus, 

deportacijas. Todėl bet kokį klasifikavimo judesį kviestiniai šio projekto 

menininkai siekia apeiti. Bruce‘as šito pasiekia ne tik žmonių vaizduosenos 

orumo teigimu, bet ir pastanga žiūrovo minties judėjimą filtruoti per daugelį 

tapybos sluoksnių ir planų, aptrupėjusius, nepilnus žodžius, tekstus ar 

paviršius (šiam judesiui ypač gerai paklūsta jo mėgstama akvarelės technika): 

jie neleidžia apsistoti prie vieno požiūrio, kviečia matyti daugiau įvykio versijų 

bei vertinimų. Tebby‘is ir jo atlikėjai išvengia binarinių opozicijų, savyje 

lydydami didžiulį intensyvių patyrimų spektrą, ieškodami ne kaltų, o kelio, 

aiškiai būdami kenčiančiojo pusėje – o juo gali būti bet koks asmuo. Tokią 

laikyseną žiūrovui projekto autoriai pasiūlė neįkyriai, tačiau išraiškingai ir 

kokybiškai. Tai apsisprendusių žmonių tiesa, kuri beveik negali neveikti. 

 

Verta įvardinti, kad projekte parodytas geras koreliavimas su architektūrinėmis 

forto-kalėjimo-geto erdvėmis – dramaturgiškai ir scenografiškai vykusiai 

„įdarbintas“ kiemas, sienos, kameros, vidiniai koridoriai. Tikrai pasiteisinęs, 

performansą pagilinęs buvo video projekcijų naudojimas (padėka videografei 

Zo Fan, Singapūras–Prancūzija), prisidėjęs kuriant savitą šokio, teatro ir kino 

lydinį performanso rėmuose. Įsimenant buvo „grynojo“ šokio dalis – ryškiai 

vizualizuojanti emocijas, kartais gluminanti perdėm teatralizuota, hipertrofuota 

forma. Ir kartu visiškai priešinga paviršiniam teatrališkumui – atlikta 

nesislepiant už performatyviai patrauklių formų ir judesių. Buto ar afro-buto 

tikrai nėra „greitojo estetinio vartojimo“ šokis – stebėti ir suprasti jo naratyvinę 

liniją bei plastinę kalbą nelengva. Tačiau leistis būti jo veikiamam tikrai verta. 

Didžiulį dvasingumo ir įtaigos krūvį performansui suteikė paryžietė Elizabeth 

Damour – ji nevaidino. Ji tikrai nešė vienijimosi su kenčiančiaisiais svorį, regis, 

sukibusį su betono sienomis ir armatūra; perteikė pasipriešinimo ir 

„beviltiškos“ vilties jėgą, kai visa esybe kovojantysis vis tiek įtraukiamas į 

mirties kelią... ir sugeba jį pereiti oriai. Prasmingu įvardintinas kūrėjų 

sprendimas „lietuviškajam“ pasirodymui pakviesti vietinių dalyvių: į 

performansą įsijungė du jauni šokėjai iš Kauno M. Žickytė ir J. Nosovas bei 

keletas studentų savanorių. Jie dar aktualiau su šia diena sujungė reflektuotas 

laiko ir erdvės dimensijas.  
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 Itin pagaulus buvo abiejų kompozitorių René Baptisto Huysmanso (Olandija) ir 

Jacobo Elkino (JAV) darbas – garso takelis, kuriame vietą rado ir efektingi 

išorės, ir vidiniai kūnų fiziologiniai garsai, pavojaus sirenos, žemų ir aukštų 

dažnių tonai, tiesiogiai veikiantys mūsų kūnus, verčiantys užsispausti ausis, 

laikytis už diafragmos. Puikiai vertintinas šviesų (Ellen Knops) ir kostiumų 

(Anne Oomen) dizainerių iš Olandijos įnašas, iš kurio labiausiai įsiminė raudoni 

prožektorių srautai į šokėjų dėvimų baltų apsiaustų apačias – taip paprastai 

parodant nukraujuojančiųjų ir žūstančiųjų dramą.  

 

Tiesa, būta „žiūrovinio“ dalyvavimo nepatogumų: nakties lauko vėsa, tamsos 

nejaukumas, stiprus, fiziologiškai veikiantis garsas, ypač – negalėjimas įprastai 

stebėti šokio, stovint palei koridoriaus sieną ir stengiantis neužstoti vaizdo už 

savęs esantiems žiūrovams. Lūkuriuojant tuneliuose buvo atsiradęs šokėjų 

kontakto su žiūrovais lūkestis – nerealizuotas, nors tam buvo puikios 

galimybės. Teko sau priminti, kad publikos įtraukimo kokybė – ne 

performanso, o hepeningo ar akcijos ypatumas. Tad galbūt tiesiog stengtasi 

išlikti žanro ribose?.. Keletą kartų kilo atskirų performanso etiudų trukmės ir 

ritmo klausimai – bet transformacijos procesai, žinia, greitai netrunka, tad ir 

čia pretenzijas galima atidėti į šoną... O įdomiausia, kad į šias patirtis žvelgiant 

retrospektyviai, jos ėmė rodytis privalumu. Dalis išvardintų dalykų tikrai trukdė 

sekti pasirodymo eigą, bet emocinės atminties šulinius jie pagilino labiau nei 

patogi stebėsena minkštose kėdėse. Netgi dar radikaliau: jei kitą kartą būtų 

galimybė rinktis, komfortabilaus žiūrėjimo neieškočiau – kaip ne itin etiško 

temos atžvilgiu. Nejučiomis šie nepatogumai tapo dalyvavimo bendroje 

kančioje potyriu. Ir tai man pasirodė teisingas kūrėjų žingsnis.  

 

Tad „Ecce Homo“ lieka atmintyje kaip kokybiškas projektas. Pagilinęs. Tikrai 

privertęs atsigręžti į žiauriai (visomis prasmėmis) sunkią temą. Nuo abejingo 

nežinojimo kelio nustūmęs ne vieną – ir ne vieną, manyčiau, dar 

nustumsiantis; transformuojantis atmintį (didysis B. Clarke‘o rūpestis). 

Priminęs, kad žmogiškosios prigimties šešėliai yra amžina problema. Bet liestis 

prie jos meno ir dvasiniais įrankiais tikrai verta. Kviečiantis Kitokumo skirties 
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peržvalgai ir skatinantis tikėti, kad žmogus gali atsilaikyti bei keistis net 

didžiausių traumų akivaizdoje (T. Ramasike‘ės misija). Vibruojantis pamatinio 

orumo nata – o tai tonacija, kuri mūsų visuomenėje dar nėra įprasta santykio 

su menu ar vienas kitu forma. Nors visi stovime po tuo pačiu aukštu dangumi. 

 

Violeta Jocienė 

2022 09 26–10 03 

 

Projektas yra „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ programos dalis. 
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