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paties lanko, turėjom du didelius kartoninius taikinius (vieną, 
stacionarinį, jo dirbtuvėje, kitą, nešiojamą, kurį tempdavomės 
į mišką Lazdynuose, – pas mane) ir porą medinių strėlių skar-
diniais antgaliais. Viskas – padirbta Kuro. Algis visuomet ne-
šiodavosi kišeninį peiliuką ir, prireikus, galėjo ką nors sukon-
struoti iš po ranka esančių medžiagų. Sykį, jau 1995 metais, į 
jo butą nusivedžiau svečią užsienietį. Šeimininkas panoro mus 
pavaišinti krautuvėje nusipirktais varškės blyneliais ir ėmė juos 
šildyti keptuvėje. Pastebėjęs, kad vienas blynelis suiro, čiupo 
ploną varinę vielutę, apvyniojo ja paliegusį blynelį ir, kaip 
niekur nieko, toliau šildė... Tai regėdamas svečias tik kraipė 
galvą... Kuras šaudydavo grynai intuityviai. Tuo tarpu aš – 
apskaičiuodamas: ant paties lanko buvau užsibrėžęs brūkšnį, 
žymintį strėlės vietą, templę įtempdavau iki tam tikros vie-
tos krūtinėje. Intuityvizmo ir racionalizmo priešprieša (nors 
jokiu būdu neteigčiau, kad Kurui stigo racionalumo) reiškėsi 
ir kitais būdais. Esu ne kartą pribloškęs bičiulį susakydamas 

41. 

Algimantas Kuras 

prie taikinio. 1973. 

A. A. nuotrAuKA
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kad ir tokį tekstą: „Kurai, po dviejų savaičių baigiu disertacijos 
skyrių, tai kitą penktadienį pusę šešių būsiu pas tave su bute-
liu.“ Algiui atrodydavo tiesiog nesuvokiamas toksai planavimas! 
Jis mėgo sakyti: „Aš gyvenu kaip medis!“ O aš gyvenau kaip 
kartkartėmis sulaužoma dienotvarkė! Tačiau šaudant iš lanko 
dažniau laimėdavau aš... 
 
Žvejoti su Kuru teko daugiau negu su Valentinu. Slieką užmauti 
jam problemos nebuvo. Kartą gaudėme iš valties nedideliame 
ežerėlyje. Labai kibo. Nuėmę žuvį nuo kabliuko skubiai sviesda-
vome užpakalin ir vėl mesdavome meškerę. Kai po kokios va-
landos atsigręžėme, valties paskuigalyje išvydome keliasdešimt 
visaip sukritusių įvairaus dydžio kuojų ir karšiukų: vienos žuvys 
gulėjo jau negyvos, kitos dar kilnojo žiaunas, trečios krusčiojo, 
o ką tik pagautosios – mėgino šokčioti... „Kaip po Žalgirio 
mūšio!“ – konstatavo Algimantas Kuras... Tai gal jau dabar į pa-
čią dirbtuvę, kur, turbūt, laukia ir šokiai?

42. 

A. A. šaudo iš lanko. 

1973. AlgimAnto Kuro 

nuotrAuKA
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lubas), bręsdavo palankios sąlygos prisistatyti milicijos pa-
reigūnams... Tekdavo arba skirstytis, arba nuo major pereiti 
prie minor... Bet ne tik šokiai... Užsukęs dirbtuvėn iš anksto 
nesutartu laiku, galėjai išvysti ir kitokių netikėtų vaizdelių. 
Štai ištraukėlė iš vienos mano esė: Ateinu sykį į Algimanto Kuro 
dirbtuvę ir randu čia beplušančius du įkaušusius vyriškius. Vienas, 
posmulkio sudėjimo ir lanksčių katiškų judesių (Algimantas Ku-
ras), ima iš stelažų ir stato ant molberto gatavus savo paveikslus. 
Kitas, stambiakūnis bizantietiškom akim (Augustinas Savickas), 
atsidrėbęs kėdėje prieš tą molbertą, juos pertapinėja. Buvau pak-
laustas, ar nenorėčiau, kad tuoj pat gimtų mano portretas (tik už 
0,5 l). Žinoma, sutikau. Keliolika minučių, keliasdešimt plačių 
A. S. mojų teptuku ir mentele, ir Kuro peizažą ar natiurmortą 
amžiams paslėpė mano atvaizdas. Tiesa, fonas, kurio beveik ne-

47. 

Petras repšys. 

Algimanto Kuro 
ekslibrisas. 

ŠilKogrAfijA, 

7,5×5 cm. 

VytAuto BAlčyčio 

reProduKcijA
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liko, liko nepakeistas. Išėjau pirkti honoraro. Grįžęs vaizdelį radau 
bemaž nepasikeitusį. Tik vietoj manęs jau pozavo kitas, o eilėje 
laukė dar du.

Nelengva, manau, buvo Algimantui Kurui suderinti kara-
vansarajų su klauzūra. Bet jis suderindavo. Ir pasigamindavo 
reikiamą dozę vienatvės, kad sukurtų puikių paveikslų. Be to, 
esame dirbtuvėje nemažai pabuvoję ir dviese. Ką veikdavome 

 
Šiandien tai būtų pavadinta performatyviąja tapyba! O grįžtant prie 

Jūsų su Kuru veikų, man piršte peršasi vienas būdvardis – „ber-
niukiška“. Tačiau neabejoju, kad greta tokios žaidybi-

nės, ekspresyvios linijos vinguriavo ir kita…

48. 

lošiame kortomis 

Kuro dirbtuvėje. 

Pagal laikrodžio 

rodyklę: Valentinas 

Antanavičius 

(pakėlęs ranką), 

A. A., Algimantas 

Kuras, Valdas 

gurskis. APie 1985
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įdomias nuotraukas. Taip ir įvyko. Dalyvavo, kiek pamenu, 
Kuras, Antanavičius, Skudutis, Sližys, Natalevičius... Skam-
bant muzikai (toks buvo Michailovo pageidavimas) per 
rankas ratu leidome Boriso fotografijų pluoštus, kurie Ni-
doje, aišku, parodoje nebuvo demonstruoti. Jos tiesiog guldė 
mus ant menčių. Tai buvo didžiulės serijos daugiausia su 

nykut nykaus Charkovo prostitučių gyvenimo vaizdais (nors 
kai kurios nuotraukos – aiškiai surežisuotos). Štai kur buvo 
ir „banalus objektas“, ir „nuobodulio estetika“!

Na, va. Kur pradėjome, beveik ten ir baigiame. Tik dar norėčiau 
pasakyti po kelis žodžius apie plačiau neaptartas, bet man svar-
bias keturias dirbtuves. Viena jų buvo Kaune, ji priklausė Ro-
bertui Antiniui. Smagiai čia esame padiskutavę su juo ir kitais 
būsimosios „Post Ars“ grupės nariais – Česlovu Lukensku bei 
Aleksu Andriuškevičiumi. O vizualiniu požiūriu joje mane ža-
vėjo didžiulė lentyna (palei visą sieną), kraute prikrauta kera-
minių Roberto darbų, – vėliau (jau nepriklausomybės laikais) 
ji visa kaip objektas buvo demonstruota vienoje ŠMC parodo-
je. Esu parsigabenęs iš tos lentynos du puikius darbelius (ir 

60. 

Vytauto Šerio 

septyniasdešimt-

mečio jubiliejaus 

šventėje. iš kairės: 

juozas Aputis, 

Viktoras liutkus 

(vos matyti), A. A., 

Vytautas Šerys. 2001. 

juozo mAtonio 

nuotrAuKA
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nesudaužęs, nors grįždavau Vilniun ne visai...). Antroji dirbtu-
vė – tai Skudučio pusrūsis Kruopų gatvėje. Pasigėrėjęs joje anks-
tyvaisiais Mindaugo darbais, galėjai iš karto patikrinti, kiek jie 

atitinka tikrovę. Mat netoliese buvo „Nemuno“ gastronomas, o 
aplink jį telkėsi naktinis to rajono gyvenimas: šmirinėjo „laisvo 
elgesio“ moterys, bet kuriuo paros metu „taške“ galėjai įsigyti 
degtinės, nors lygiai taip pat – netekti laikrodžio ir pinigų ar 
paprasčiausiai gauti į akį... Trečioji – Vytauto Šerio, apie ją 
jau šiek tiek kalbėjau. Norėčiau dar pacituoti ištraukėlę iš vie-
no seno savo teksto. Štai jinai: „Prieš paminklą nėr jau suolo, nė 
žmogaus jau su ramentais. / Ir gėlių spalvoj raudonoj nujautimas 
keistas jau, / Kad ruduo... – deklamuojame su Vytautu Šeriu 
prieblandoj gerdami degtinę jo dirbtuvėje, pro kurios slenkstį 
gurga Vilnia (dievai žino, ką pagalvos Jonas Juškaitis, išgirdęs 

61. 

Vytautas Balčytis 

savo studijoje. 

1982. rAimondo 

urBAKAVičiAus 

nuotrAuKA
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lange – prezervatyvai, o galvoje – bičiulio prašymas... Prieinu 
ir iškloju reikalą. Ile? – klausia kioskininkė. Proszę sto! – tariu 
jai. Nawet sto! Ji krenkšteli ir ima raustis po savo atsargas. 
Gerokai patriūsusi, sukrapšto pageidautą kiekį. Dziękuję bar-

dzo! – džiugiai šūkteliu. Na zdrowie! – atsako. Keliaujame to-
liau. Varšuva, pavakarė, ramiai tekanti Vysla, aplink nė vieno 
žmogaus, tik du Lietuvos meno pasaulio atstovai, atklydę iš 
už „geležinės uždangos“...

Antroji dalis. Jau pervažiuota siena. Jau nudundėjo vagonų sto-
gais pasieniečių batai (žiūrėta, ar ten nėra prisiglaudusio kokio 
nelegalaus siuntinio ar keleivio). Jau kranas perkėlė vagoną su 
visais keleiviais ant kitų ratų – nuo siauresnės europinės vėžės 
ant platesnės rusiškos. Vadinasi, jau esame tėvynėje. Atsidaro 
durys, ir įeina muitininkai. Meta patyrusią akį į keleivius: kurį 
reikėtų patikrinti nuodugniai. Aure jis! Sėdi palei langą, barz-
dotas, žvilgsnis blausus, neplauti plaukai iki pečių. Šitas tai 
neabejotinai veža ką nors nelegalaus... Prieina prie manęs: Ваш 

118. 

A. A. pakeliui 

iš lenkijos

 į lietuvą. 1976. 

AlgimAnto Kuro 

nuotrAuKA
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чемодан, пожалуйста! Į paviršiuje gulinčius džinsus nekrei-
pia dėmesio. Perverčia bienalės katalogą. Atidžiai ištyrinėja 
plokštelių etiketes. Tuomet ištraukia didoką popierinį maišelį ir 
jį apverčia. Iš maišelio pabyra... Jau supratai, kas. Meta į mane 
pusiau ironišką, pusiau priekaištingą žvilgsnį: А что, наши 
хуже? Pajuntu klausime politinį atspalvį ir imu lementi: Да 
нет, не хуже... товарищ попросил... говорит, запах другой... 
Mosteli ranka: Ну, ладно! Nueina... Tą patį vakarą Vilniuje ati-
duodu lauktuves užsakovui. 

Apie vieną kitą nutikimą Italijoje ir Egipte esu pasakojęs, tik 
nežymiai iškreipdamas tikrovę teksto labui, savo esė „Laikinieji 
dariniai“, kurią pridedu knygos gale. Tad prašom skaityti, jei 
įdomu. O dabar gal jau keičiam temą?

119. 

A. A. su Algimantu 

Kuru Varšuvoje. 1976
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Kaip tuomet atrodė Dailės akademija, kokia buvo 
jos atmosfera? Koks buvo santykis su kole-
gomis, kitomis katedromis?

128. 

Petras repšys. 

Algio Aleknos 
ekslibrisas.  

ŠilKogrAfijA, 

3,9×4 cm

trys labai įtakingos instituto damos, kurios itin nemėgo mano 
rašinėlių spaudoje (viena jų – instituto partinės organizacijos 
sekretorė), baisiai pasipiktinusios ir ėmusios kalbėti: „Žiūrėkit, 
tas A. jau rašo į mūsų sienlaikraštį! Greitai pradės bruktis čia 
dėstyti...“ Išeitų, kad jos viską ir išpranašavo... 

Kokia buvo atmosfera visoje akademijoje – nesiryžčiau kal-
bėti, nes gerai nežinau: juk akademija didelė. Tegaliu pasakyti, 
kad tikrai buvo ilgimasi naujovių. Tai rodo jau minėtas faktas, 
kad stengtasi atšviežinti (ir čia stengėsi studentai!) dėstytojų 
kontingentą modernesnėmis figūromis. O kalbėdamas apie 
savo katedrą pradžioje norėčiau pabrėžti du teigiamus dalykus. 
Vienas – buvo nuostabu, kad ši katedra, nors ir teorinė, gyvavo 
pačioje Dailės akademijoje. Vadinasi, būsimieji dailėtyrininkai 
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129. 

A. A. (stovi 

ketvirtas iš dešinės) 

su Vilniaus dailės 

akademijos dailės 

istorijos ir teorijos 

katedros diploman-

tais ir dėstytojais. 

1994

ir kritikai galėjo iš arti stebėti kūrybos procesus, visais įmanomais 
būdais bendrauti su dailininkais. Drauge – čia pat mėginti įvilkti 
jų darbus į žodinės interpretacijos rūbelį. To negalėjo sau leisti, 
tarkime, universiteto studentai. Kitas dalykas: katedroje visą 
laiką buvo gerų specialistų. Antai ir atėjęs radau, ir išeidamas 
palikau Aleksandrą Aleksandravičiūtę, Alfredą Širmulį, Ra-
mintą Jurėnaitę... O katedros minusas buvo tas, kad ir joje, 
kaip ir visoje akademijoje, stigo glaudesnio kontakto su nau-
jausiais menais bei naujesnėmis dailėtyros idėjomis.
 
Su kolegomis ir kitomis katedromis... Pradžioje viskas buvo la-
bai normalu. Su vienais kolegomis santykiai buvo draugiškesni, 
su kitais – neutralesni. Bet niekas nieko blogo man nedarė. Ir 
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136. 

su Vaizdo studija. 

A. A. – dešinėje. 

1997

kūryboje konceptualiai eksploatavo žodinę kalbą (Lietuvoje 
tokių menininkų tikrai nedaug), bet, dalyvaudamas studentų 
meno dienų vertinimo komisijoje, neretai ir komisijos darbą 
stumteldavo naujesnių kriterijų link.

Keli žodžiai apie studentų meno dienas. Jose jaunimas dalyvau-
davo gana noriai, būdavo parodoma tikrai neblogų darbų. O ir 
premijų būta solidžių – pavyzdžiui, pora mėnesių akademijos 
rezidencijoje Paryžiuje... Man bene įdomiausia buvo tai, kad 
vienu metu meno kūrinius drauge su dailės specialybių atsto-
vais ėmėsi kurti ir mūsų katedros studentai (jau minėjau Mil-
dos performansą), o dailininkai – rašydavo tekstus. Pamenu 
visai gerą tekstą, kurį buvo surentusi Marta Vosyliūtė. O iš 
mūsiškių meninės kūrybos, be abejo, mane labiausiai paveikė 
tas megztinis... Matai, per vienas studentų meno dienas trys 
mūsiškės studentės – Ūla Tornau, Karolina Jakaitė ir Algė 
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Gal dar grįžkime prie dėstytojų iš užsienio. Teko girdėti, kad 
Jūs pasikviesdavote vieną kitą lektorių ir į mūsiškę ka-

tedrą, jie kalbėdavo tik mūsų studentams...

Gudaitytė – atlikdamos performansą, numezgė man įspūdingą 
pilką šiurkščios vilnos megztinį su ant krūtinės išmegztomis 
raudonomis raidėmis A A... 

Dar apie bendradarbiavimą su kitomis katedromis. Kadangi 
Skulptūros katedroje dirbo bent keli naujo tipo meno kūrėjai (be 
jau minėtųjų, dar pridursiu Petrą Mazūrą ir Mindaugą Šnipą), 
kadangi su visais jais buvau gerai pažįstamas ar net draugas, tai 
natūralu, kad ir bendravimas su šia katedra buvo intensyviau-
sias. Bendravau ir su tuo savo pavadinimą chameleoniškai kei-
tusiu padaliniu, kur dirbo Gintaras Šeputis, Gintautas Trimakas, 
Artūras Raila, Alvydas Lukys... Baigiantis (ir net jau pasibaigus) 
manajam triūsui akademijoje, būtent Skulptūros katedra (drau-
ge su Fotografijos ir medijų, kuriai vadovavo Alvydas Lukys) su-
organizavo bent kelias teorines mano paskaitas saviškiams stu-
dentams. Kitose skaityti man nėra tekę.

Aišku, šį tą naujojo meno labui jaučiuosi nuveikęs ir savo ka-
tedroje. Bet gal apie tai – vėliau. Juk, manau, neišvengsiu tavo 
klausimo, kaip man sekėsi joje dirbti ir jai vadovauti...

Daug žinai. Taip, tokių svečių atsilankydavo, ir ne vienas. 
Matai, vadovaudamas katedrai (vėl tas vadovavimas brukasi 
pirma laiko) buvau įvedęs du tokius „keistus“ kursus: „Lietu-
va ir lenkų dailė“ bei „Lietuva ir žydų dailė“. Man atrodė, kad 
Vilniaus dailės akademijos studentai, ypač teoretikai, turi 
nusimanyti apie tuos dalykus. Tai viena viešnia, Julia Wei-
ner, buvo atvykusi iš Londono: ji pirmoji mums gana plačiai 
pristatė iš Lietuvos kilusių žymių žydų menininkų kūrybą.
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141. 

A. A. (kairėje) 

su Petru mazūru 

ant tiltelio 

prie naujųjų VdA 

rūmų. 2009.

 AntAno ŠnAro 

nuotr AuKA

klausimus. Tad, kaip matai, siekdavau ir sau naudos: susikurti 
aplinkybes, kad galėčiau šiek tiek pakurti... Beje. Tie tavo klau-
simai, kuriuos man čia uždavinėjai per šiuos beveik metus, taip 
pat ne sykį išskėlė kūrybinę kibirkštį. Atsakinėdamas į juos, ne 
tik prisimindavau, kas ir kaip ten kažkada yra buvę. Ne vienu 
atveju mano galvelėje rasdavosi naujų idėjų (iki tol netūnojusių 
sąmonėje, nebent – pasąmonėje), susidarydavo kokia smagi 
pastraipėlė, epizodas ar bent jau frazė. Taigi, dėkui tau.  
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Summary

In the book, Through the Prism of A. A., the outstanding Lithua-
nian art critic Alfonsas Andriuškevičius (A. A.) talks with his 
former student, art critic, and curator Jolanta Marcišauskytė-
Jurašienė. They discuss the art scene in Lithuania from ca. 
1967 through the present, mainly focusing on the Soviet pe-
riod between 1967 and 1990. The book consists of six sections 
of the conversation and annexes. 

In the first section of the book, ‘On Acquaintances, Friend-
ships, and Characters’, A. A. tells about his entrance to the 
art world in 1967, his first acquaintances with artists, and 
his first encounters with modernist-type art. Vivid character 
sketches of then-young artists (Linas Katinas, Petras Repšys, 
Kostas Dereškevičius, Arvydas Šaltenis, and Povilas Ričardas 
Vaitiekūnas), who later became important figures of Lithuanian 
art, are presented. The narrator generously recounts amusing 
incidents, adding a touch of mild irony. Recalling the artists’ 
gatherings of that time, A. A. talks about his own flat where 
writers, philosophers, and artists used to throw noisy parties. 

The second section, ‘On Studios, Seminars, and Symposiums’, 
is centred on A. A.’s two closest friends−artists Valentinas An-
tanavičius and Algimantas Kuras. However, most of the atten-
tion is devoted to various artists’ studios−in particular, those 
where A. A. spent a great deal of time. The narrator draws the 
attention to the fact that the first studios of young artists 
were usually located in basement flats, but as their social sta-
tus rose, their studios often moved to higher storeys as well. 
Much attention is given to painter Algimantas Kuras’ studio 
located in the Old Town, which was used not only for painting, 
but also for drinking, dancing, playing cards, and shooting a 
bow. This studio was frequented by a great many representa-


