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Ričardo Šileikos nuotrauka

Mano laisvalaikis – būti su jumis, – Kauno akademinei publikai garsiai ištarė Jonas Mekas. 2013 m.
rugsėjo 18 d. avangardinio kino legenda, poetas, gyvenimo filosofas, Vytauto Didžiojo universiteto
garbės daktaras Jonas Mekas valandą atsakinėjo į klausimus, aidėjusius VDU menų galerijoje. Svečio
atsakymai tiesiog provokavo išsitraukti rašiklį ir sąsiuvinį.
Pasakyti, kad kuriu meną, yra per daug ambicinga. (...) Mano kūrybos tema yra pats gyvenimas. (...)
Nors žodis „kūryba" irgi netinkamas, nes tai, ką užfiksuoju, sukuria pats gyvenimas. Svečias
pripažįsta, kad jau ilgą laiką nebefilmuoja, o žodį „filmavimas" sieja tik su kinematografo fenomenu.
Jau dvidešimt metų video grafuoju, – sako Mekas. Šiuo atveju videografija gali būti traktuojama kaip
autonominis, intuityvus pasaulio vaizdų užrašymas, įgyvendinamas pasitelkus audiovizualią mediją.
Rašydamas vaizdais Mekas pasirenka įmantraus ir pokštaujančio, intelektualaus ir chuliganiško
rašytojo-videografo poziciją. Videografavimas – tai kūrėjo laisvalaikis ir gyvenimas, kuris, kaip ir
daugelis kitų jo išraiškos formų (pvz., poezijos rašymas, muzikavimas ir pan.), reikalauja nepailstant
plėsti savo tapatybės antologiją. Šią mano pastabą sąlygoja auditoriją stebinę Meko samprotavimai:
Gyvenimas teikia įvairovę, nuo kurios neįmanoma pavargt. Aš gyvenu intensyviai, o mano
intensyvėjantis laikas neleidžia pavargti. Taigi aš neturiu laiko pavargti, bet turiu laisvalaikį, – sako
menininkas. – Mano laisvalaikis – tai gyvenimas, o turėdamas laisvalaikį aš esu laisvas ir turintis daug
laiko. (...) Laisvalaikis – tai visas mums duodamas gyvenimas, (...) tačiau kino kritikai dabar neturiu
laiko, nes esu užsiėmęs rašymais-videografavimu arba videodienoraščiais. (...) Taip pat mažai turiu
laiko kitų filmams žiūrėti, nes reikia užbaigti savo kūrinius, kurie pradėti anksčiau ir dabar tarsi rėkia,
šaukiasi mano prisilietimo. (...) Mano nebaigti darbai – kaip obuoliai: juos dar reikia brandinti, kad
prinokę nukristų į gyvenimą.
Meko videografema – tai atskiras ir visada kitaip perskaitomas kadras. Ji geba pernešti ir skleisti
pakankamai daug – kaip ir hieroglifas. Videografemoje telpa įvairesnės prasmės, nei gali talpinti
viena, rašikliu užrašyta raidė (t. y. grafema) arba žodis. Videografema ekonomiškai sutraukia
pasakojimui reikalingą užrašymo ir perskaitymo laiką, operatyviai atveria gerokai platesnę erdvę per
vaizdo ir garso jungtį. Kadangi videografema rodo, kad ekrane užfiksuota realybė – visada tęstinė (iki
vaizdams pasirodant ir jiems išnykus), ji konstruojama ir vertikaliai, ir horizontaliai. Menininkas
užrašo gyvenimą tvirtai tikėdamas tuo, kas detaliai atsiveria fiziškame pasaulyje, lyg savitoje,
intuityviai tekančioje nuotykių poezijoje. Kūrėjas teigia: Kurti pradedu tikėdamas ir pasitikėdamas.
Taigi tikiu viskuo, nors laikui bėgant įgaunu nepasitikėjimo ir abejonių. (...) Ką filmuoti, diktuoja pats
gyvenimas. (...) Pasaulis argumentuotai nurodo, ką dera videografuoti, o ką – atmesti. Šiuo atveju esu
linkęs manyti, kad dėl individualaus, savito ir intuityvaus pasaulio patyrimo, dėmesį sutelkdamas į
natūralius, kasdienius ir nebūtinai žiūrovui aktualius išgyvenimus, Mekas prieina poziciją, kurioje jis
nelinkęs mąstyti apie savo žiūrovą. Auditorija plati, žiūrovų daug ir įvairių, todėl aš negaliu apie
kiekvieną mastyti, kaip ir negaliu žinoti, ką jie mano apie mano poeziją arba filmus. (...) Tačiau žinau,
kad Lietuvoje esu labiau pažįstamas kaip poetas, o užsienio šalyse – kaip filmininkas.
Meko videografija įdomi tuo, kad kiekviena videografema žymi nepastebėtąjį objektą, kasdieniame,
dar meno neužfiksuotame tikrovės sraute dažniau siai nematomą kito smalsaus menininko. Todėl
Meko užrašai virsta nenuspėjamu nuotykiu, o kiekviena detalė pasirodo kaip dar nematyta, dar
nepastebėta tikrovės atplaiša, stebinančiai įkelta į naują kūrinio sistemą. Šis nepastebėtas ir
neregėtas kitas pakeičia suvokimą ne tik apie kūrinio, bet ir apie pasaulio sistemą. Man įdomu tai,
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kas nepastebėta. (...) Įdomiau, kai kas nors šnabždasi apie meilę, bet ne šaukia. Šnabždesyje
pasakymas „myliu" ir yra įdomi detalė. Nenoriu kalbėti apie Andy Warholą. Šalia žvaigždžių, yra ir
kitų, svarbių kaip detalės, gal net svarbesnių už svarbiausius. Be tokių, šalia esančių ir neužfiksuotų,
tikriausiai nebūtų ir tų, kurie vadinami svarbiausiais.
Po susitikimo su meno legenda, permąstant kūrėjo išraiškų įvairovę, aktuali tampa ne tik kūryboje
fiksuojama atmintis, bet ir neišsipildžiusi ateitis. Meko gyvenime ateitis buvo nenuspėjama. Ji
išsipildo kaip visiškai neprognozuojamas pasirinkimas. Ateitis yra neįtikėtina. Jaunystėje nebūčiau
patikėjęs, jei kas būtų parodęs, kuo tapsiu. Tačiau ir tuomet sau būčiau pataręs – ką darai, daryk
gerai. Reikia daryti tai, ką nori daryti. Šiais žodžiais Mekas pradeda mintį apie galimybę rinktis, kurios
jis neturėjo jaunystėje. Mekas sako, kad dėl jaunystėje susiklosčiusios situacijos jis šiandien nė vienos
kalbos nemoka puikiai. Aš nemoku net lietuvių kalbos. Kalba kaip kelias, kuris niekieno
nevažinėjamas apželia ir apdulka. Taigi didžioji Meko tapatybės dalis yra natūraliai suformuota
anglakalbėje aplinkoje (konkrečiai Niujorke).
Paklaustas, ar jo sukurtame mene yra mirties pašnekovas, Mekas pasiūlė nuosekliai peržiūrėti visą jo
filmų retrospektyvą, kurioje neišvengiamai bus pastebėti ir mirties ženklai. Jei peržiūrėtumėte visą
per šešiasdešimt penkerius metus nufilmuotą medžiagą, pamatytumėte, jog užfiksavau ir
gimstančius, ir mirštančius žmones. (...) Čia mirtis ir gyvenimas tiek pat svarbūs, kiek ir nesvarbūs.
Drįstu konstatuoti, kad videografijoje arba kino juostoje užfiksuota / užrašyta tikrovė yra tai, kas lieka
po mirties apsilankymo.
Kažkas iš auditorijos paklausė: Ką pasiūlytumėte žmogui, nusivylusiam gyvenimu? Padvejojęs kelias
akimirkas, Mekas tarė: Pasiūlyčiau ilgai pasivaikščioti su savimi gamtoje. (Aš pridėčiau: ilgai
pasivaikščioti su savimi po Meko kūrybą).
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 #1 Saulius Simoliunas 2013-10-09 21:02

Jonas Mekas tinklalapis rodo jo videogramas. Tai yra paskatinimas visiems daryti savo
videogramas ir laikas nuo laiko uztikti grozi. Negalima gincytis su Meku ar jo teorija parodys
grozio pavyzdzius netiketai atrastus. Reikes palaukti, jei kiti menininkai paseks jo keliu. Kol
kas tokio judejimo dar nera. Menininkai demesi kreipia atrankai vietoj ieskant atsitiktinumu.

 

Atnaujinti komentarų sąrašą

Komentuoti neprisijungusKomentuoti neprisijungus

Patinka 1 Bendrinti

0 komentarų Rūšiuoti pagal: 

Facebook Comments Plugin

Seniausi

Rašyti komentarą...

Daina HabdankaitDaina Habdankaitėė. . ŠŠokiookio
festivalis AURA: festivalis AURA: įįsilipti silipti įį
kito batuskito batus 
Šokis

Rimvydas STRIELKRimvydas STRIELKŪŪNAS.NAS.
Kaniava – raKaniava – raššytojas?ytojas? 
Teatras

AgnAgnėė Mackevi Mackeviččiiūūttėė. VDFF. VDFF
uužžraraššaiai 
Kinas

Laurynas KemzLaurynas Kemzūūra. VDFFra. VDFF
uužžraraššaiai 
Kinas

Sergejaus ProkofjevoSergejaus Prokofjevo
žžmonos likimo disonansaimonos likimo disonansai
Muzika

Renata GorczyRenata Gorczyńńska.ska.
Pessoa namuosePessoa namuose 
Chrono

Sigita BartkutSigita Bartkutėė. I. Išš
mokinukmokinukėės dienoras dienoraščščioio 
Chrono

EglEglėė Sakalauskait Sakalauskaitėė--
JuodeikienJuodeikienėė. Upyt. Upytėė 
Proza

Albinas GALINISAlbinas GALINIS 
Poezija

Jorge’s Luiso BorgesoJorge’s Luiso Borgeso
eileilėėraraščščiaiiai 
Vertimai

Virginija CibarauskVirginija Cibarauskėė. Visai. Visai
smagiai keliaujant kasmagiai keliaujant kažžkurkur 
25 puslapis

Remigijus Venckus. JonasRemigijus Venckus. Jonas
Mekas: mano gyvenimasMekas: mano gyvenimas
yra laisvalaikis, oyra laisvalaikis, o
turturėėdamas laisvalaikdamas laisvalaikįį a ašš
esu laisvasesu laisvas 

Aktyvios jungtys

Tomas DirgTomas Dirgėėla. Kaip ala. Kaip ašš
tapau ratapau raššytojuytoju 
De profundis

RRėėmmėėjaijai

 

 

 

 

KomiksaiKomiksai

 

 

MenininkMenininkųų portretai portretai

Laiko juosta Žinutės

Jums ir 192 draugų tai patinka

Literatūra ir menas
prieš 2 val.

AKTUALIJA. Zigmantas
Sierakauskas.... Ar tikrai galėjo
būti atrasti Sierakausko
palaikai?.. Yra apie ką
pagalvoti. Galvokime...

6 Komentuoti Bendrinti

Vida Girininkienė. E…
Gedimino kalno viršūnėje rasti …

LITERATURAIRMENAS.LT

Literatūra ir menas
Patiko

http://literaturairmenas.lt/2013-10-04-nr-3443/1157-aktyvios-jungtys/1780-remigijus-venckus-jonas-mekas-mano-gyvenimas-yra-laisvalaikis-o-turedamas-laisvalaiki-as-esu-laisvas#
http://literaturairmenas.lt/2013-10-04-nr-3443/1157-aktyvios-jungtys/1780-remigijus-venckus-jonas-mekas-mano-gyvenimas-yra-laisvalaikis-o-turedamas-laisvalaiki-as-esu-laisvas#
http://literaturairmenas.lt/2013-10-04-nr-3443/1157-aktyvios-jungtys/1780-remigijus-venckus-jonas-mekas-mano-gyvenimas-yra-laisvalaikis-o-turedamas-laisvalaiki-as-esu-laisvas#
http://literaturairmenas.lt/2013-10-04-nr-3443/1157-aktyvios-jungtys/1780-remigijus-venckus-jonas-mekas-mano-gyvenimas-yra-laisvalaikis-o-turedamas-laisvalaiki-as-esu-laisvas#
http://www.joomlatune.com/
https://plus.google.com/share?app=110&url=http%3A%2F%2Fliteraturairmenas.lt%2F2013-10-04-nr-3443%2F1157-aktyvios-jungtys%2F1780-remigijus-venckus-jonas-mekas-mano-gyvenimas-yra-laisvalaikis-o-turedamas-laisvalaiki-as-esu-laisvas
http://literaturairmenas.lt/2013-10-04-nr-3443/1157-aktyvios-jungtys/1780-remigijus-venckus-jonas-mekas-mano-gyvenimas-yra-laisvalaikis-o-turedamas-laisvalaiki-as-esu-laisvas#
http://literaturairmenas.lt/2013-10-04-nr-3443/1157-aktyvios-jungtys/1780-remigijus-venckus-jonas-mekas-mano-gyvenimas-yra-laisvalaikis-o-turedamas-laisvalaiki-as-esu-laisvas#
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fliteraturairmenas.lt%2F2013-10-04-nr-3443%2F1157-aktyvios-jungtys%2F1780-remigijus-venckus-jonas-mekas-mano-gyvenimas-yra-laisvalaikis-o-turedamas-laisvalaiki-as-esu-laisvas&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0&app_id=282864206383
https://www.facebook.com/remigijus.venckus.1
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
https://www.facebook.com/plugins/feedback.php?api_key=282864206383&channel_url=http%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FXBwzv5Yrm_1.js%3Fversion%3D42%23cb%3Df9969c58bc6c08%26domain%3Dliteraturairmenas.lt%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fliteraturairmenas.lt%252Ff222755462fe398%26relation%3Dparent.parent&href=http%3A%2F%2Fliteraturairmenas.lt%2F2013-10-04-nr-3443%2F1157-aktyvios-jungtys%2F1780-remigijus-venckus-jonas-mekas-mano-gyvenimas-yra-laisvalaikis-o-turedamas-laisvalaiki-as-esu-laisvas&locale=lt_LT&numposts=10&sdk=joey&version=v2.6&width=600#
http://literaturairmenas.lt/2013-10-04-nr-3443/1148-sokis/1769-daina-habdankaite-sokio-festivalis-aura-isilipti-i-kito-batus
http://literaturairmenas.lt/2013-10-04-nr-3443/1149-teatras/1770-rimvydas-strielkunas-kaniava-rasytojas
http://literaturairmenas.lt/2013-10-04-nr-3443/1150-kinas/1771-agne-mackeviciute-vdff-uzrasai
http://literaturairmenas.lt/2013-10-04-nr-3443/1150-kinas/1772-laurynas-kemzura-vdff-uzrasai
http://literaturairmenas.lt/2013-10-04-nr-3443/1151-muzika/1773-sergejaus-prokofjevo-zmonos-likimo-disonansai
http://literaturairmenas.lt/2013-10-04-nr-3443/1152-chrono/1774-renata-gorczy-ska-pessoa-namuose
http://literaturairmenas.lt/2013-10-04-nr-3443/1152-chrono/1775-sigita-bartkute-is-mokinukes-dienorascio
http://literaturairmenas.lt/2013-10-04-nr-3443/1153-proza/1776-egle-sakalauskaite-juodeikiene-upyte
http://literaturairmenas.lt/2013-10-04-nr-3443/1154-poezija/1777-albinas-galinis
http://literaturairmenas.lt/2013-10-04-nr-3443/1155-vertimai/1778-jorge-s-luiso-borgeso-eilerasciai
http://literaturairmenas.lt/2013-10-04-nr-3443/1156-25-puslapis/1779-virginija-cibarauske-visai-smagiai-keliaujant-kazkur
http://literaturairmenas.lt/2013-10-04-nr-3443/1157-aktyvios-jungtys/1780-remigijus-venckus-jonas-mekas-mano-gyvenimas-yra-laisvalaikis-o-turedamas-laisvalaiki-as-esu-laisvas
http://literaturairmenas.lt/2013-10-04-nr-3443/1158-de-profundis/1782-tomas-dirgela-kaip-as-tapau-rasytoju
http://www.ltkt.lt/
http://www.srtfondas.lt/
https://lrkm.lrv.lt/
https://www.facebook.com/remigijus.venckus.1
https://www.facebook.com/renata.serelyte.9
https://www.facebook.com/valdas.puteikis
https://www.facebook.com/joana.burokiene
https://www.facebook.com/gciuladaite
https://www.facebook.com/Litmenis/?ref=nf&hc_ref=ARR7Lgp85wUDSFMda0PytOak_MOMZPQTUHyvlfVbKNPyFo_RdRJKtckfKpGHJwuS5mo
https://www.facebook.com/Litmenis/posts/1489679421125282
https://www.facebook.com/Litmenis/posts/1489679421125282
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FLitmenis%2Fposts%2F1489679421125282&display=popup&ref=plugin&src=post
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fliteraturairmenas.lt%2F2017-02-17-nr-3603%2F3810-langas%2F5867-vida-girininkiene-egzekucijos-arba-galia-gyviesiems&h=ATPb5YWaGDjH6xwvR_Jj4qW0Q4lKBeGY7WFyBd8-skVjxWQawwQCv-iIVxstHlQ9L7HE2ov1ZGEqMWJ5fr0yDrnbiD3KQlZIga2KzeO2UaqzNTPRBd8CtOIW94xHIK-tDQSQE0fhg5DSUquo7Zs&enc=AZNXvg2R0YGUihbQpe5wUvncmnjJUSuVwEdt3x2RNpjLn1lCC4PF1sGE39aPp4bXZNVILWxOf0laTwrhD5coEVtOiptc3qHNITgvieeHVIdAjoj1w8_qu-BL48EutFwk5AEyh655S-jVYDnFf8hVywFKUm7n2gYM10YJZ-ryvCVeGNyxWMar5Pu-LLMyTJsFydMWKki4-1s_7b7RSuvMwKmf&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fliteraturairmenas.lt%2F2017-02-17-nr-3603%2F3810-langas%2F5867-vida-girininkiene-egzekucijos-arba-galia-gyviesiems&h=ATP-47bu1547_0KMfoiaGIc1iOT2mizu1FbW-0imnlswcKvwHW6UCtBiTFEUBR-aW7oKjj-oT29K8KHJ1YRqnl11dM1dGHTl1HV4AQ0_qOmzcbupLT-7YtLN0hjQPuynCfY6yhqarPcsvdBUPidV2vqkrKoR3r6d&enc=AZPHocIa0w7zEVVV6Yye8nNtc9IsW7yoDuYz7gPLenMPwLYP9Rn1YVWjPLEZD9hAfqyemIajoVx6hkASRVnRF335Xpic6rRjAV2_wpiwNhRW4i0RPHRQTvngRGXm6Ry9B4mCZrezGNLwlLRZi2TjX2Ou5AFbFRucGDJXQvTYyJKe7r_uZFH5aSGwx05PRx6P17oAimJ_SnRilUMCfyl6iCi-&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fliteraturairmenas.lt%2F2017-02-17-nr-3603%2F3810-langas%2F5867-vida-girininkiene-egzekucijos-arba-galia-gyviesiems&h=ATOgU8XeFzq1FBp0ewr6iw_ZDJ3Xr3DrYb95JOsJ-isGNoC2shLu90qjqnLtz0mcY2JSNHqNzKvGnwfpO0eX_BN5uo9banvLjKwoBQZiJSca2lO-sqpj99fKZfwHkEzXZDB5fhOYUvPaDQ5DJCk&enc=AZNew2Jbok33mF_znVbEbHNAcc3r2HutGFXjBeizV8yojmkRhFvi_BexmAwEQzAi0LebHqZwFLfjbZR5ewPmNnc6oXspjp-Tj1-T201tuNjLNE20Cwy7NFv_mtuxJt4hja7b_KlPb81LmNBWJkPsYRZAwwVSOR_bZXdO62BxVbnBDOvwDnPKmFN381dNRVdMj548ComgvPynz_aXfexomhCf&s=1
https://www.facebook.com/Litmenis/photos/a.338877046205531.80080.321208957972340/1489653067794584/?type=3
https://www.facebook.com/Litmenis/
https://www.facebook.com/Litmenis/
https://www.facebook.com/Litmenis/


26/07/2017, 18*35Remigijus Venckus. Jonas Mekas: mano gyvenimas yra laisvalaikis, o …aisvalaikį aš esu laisvas - Kultūros svetainė „Literatūra ir menas“

Page 3 of 4http://literaturairmenas.lt/2013-10-04-nr-3443/1157-aktyvios-jungtys…no-gyvenimas-yra-laisvalaikis-o-turedamas-laisvalaiki-as-esu-laisvas

DraugaiDraugai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Litmenis/photos/?tab=album&album_id=934653219961241
http://www.knygynas.biz/
http://kitosknygos.lt/
http://www.satenai.lt/
http://www.rsleidykla.lt/
http://www.rasytojai.lt/
http://www.mintvinetu.com/
http://www.lenkukultura.lt/
http://www.tekstai.lt/
http://pdr.lt/


26/07/2017, 18*35Remigijus Venckus. Jonas Mekas: mano gyvenimas yra laisvalaikis, o …aisvalaikį aš esu laisvas - Kultūros svetainė „Literatūra ir menas“

Page 4 of 4http://literaturairmenas.lt/2013-10-04-nr-3443/1157-aktyvios-jungtys…no-gyvenimas-yra-laisvalaikis-o-turedamas-laisvalaiki-as-esu-laisvas

LiteratLiteratūūra ir menas © 2016ra ir menas © 2016

SkaiSkaiččiukaiiukai

 

 

 

 

 

 

 

http://www.seethestats.com/site/literaturairmenas.lt
http://www.hey.lt/details.php?id=literaturairmena
http://lithuanianculture.lt/
http://www.luni.lt/
http://vilniusreview.com/
http://www.ndg.lt/
http://www.gmc.vu.lt/
http://www.7md.lt/
http://www.fkviltis.lt/
http://www.freetibet.lt/

