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Netikrumas

Paulinos Pukytės kūryba netrokšta būti maloni. Ji sėja įvairias 
dvejones, dvejonės – netikrumą. Pukytė akcentuoja intelektą, juo 
be sentimentų preparuoja klasiką, ypač mitus ir pasakas (visomis 
prasmėmis), savus ir svetimus atsiminimus, žmonių ir instituci-
jų įpročius ir papročius. Menininkė atkakliai tardo realybę; tarsi 
nepertraukiamai spręsdama rebusą „surask 10 skirtumų“, ji ieško 
vaizdo ir turinio nesutapimų ir susisiejančių taškų. Po jos klausimų 
realybė netampa aiškesnė, tik keistesnė. Ši menininkė yra paveikta 
neišsisklaidančio absurdo jausmo ir kafkiško santykio su pasauliu. 
Tačiau superanalitiškas Pukytės protas viskame taip pat įžvelgia ko-
kią nors struktūrą, formą, eigą (nors čia pat juos ir išardo). Jos maty-
mas apsėstas kultūros, atsitiktinius vaizdus ar žodžius ji dekoduoja 
kaip prasmingus.        Tokiu būdu Pukytė imasi pasaulio logikos, 
o toji visada atsiskleidžia tik detalėse, ten, kur niekas nekreipia dė-
mesio. Nors gali atrodyti, kad temos jos kūryboje kažkokios ma-
žos, paraštinės (kramtomoji guma ant grindinio, naudoti muilai iš 
viešų tualetų, atvirukų su gėlėmis, ranka rašytų skelbimų kolekci-
jos, keli kadrai iš filmo ar iš kažkieno „namų video“ – visai nedidin-
gi gyvenimo fragmentai), tačiau vienodai intensyvus jos tikėjimas 
absurdu-nesėkme-nusivylimu ir prasme-reikšme-sąryšingumu, ko 
gero, ir kuria tą pukytišką paradoksą, kuris sukiša žiūrovą į nevilties 
ir vilties girnas.        O valstybinės reikšmės klausimų Pukytė ėmė-
si kuruodama didelio atgarsio sulaukusią 2017-ųjų Kauno bienalę 
„Yra ir nėra. Paminklo (ne)galimybės klausimas“, kurioje ne tik 

Uncertainty

Paulina Pukytė’s practice does not try to be pleasant. It sows doubt, 
and doubt sows uncertainty. Pukytė stresses the intellect: she uses 
it unsentimentally to dissect myths and tales (in every sense), per-
sonal and collective memories, human and institutional habits. She 
relentlessly interrogates reality. As if constantly playing ‘spot the 
difference’, she searches for dissonance and connections between 
image and content. Her questioning doesn’t make reality clear-
er, just stranger. She is an artist guided by a sense of the absurd, a 
Kafkaesque relationship with the world. Yet her highly analytical 
mind also sees structure, form and sequence everywhere (if only 
to immediately pull them apart). Her vision is saturated with cul-
ture, decoding random images or words as meaningful.        In this 
way Pukytė takes on the logic of the world, which always reveals 
itself in details, to which no one pays much attention. The subjects 
of her work may seem unimportant or marginal: chewing gum 
on pavements, used bars of soap from public toilets, postcards 
with flowers, collections of hand-written posters and notes, a few 
frames from a film or from someone’s home video. Not the most 
grandiose fragments of life. Yet her equally intense belief in both 
absurdity/failure/disillusion and purpose/meaning/connectivity 
creates that ‘Pukytian’ paradox that throws the viewer between the 
grindstones of despair and hope.        In 2017, Pukytė addressed 
issues of national importance as the curator of the much acclaimed 
11th Kaunas Biennial, titled ‘There and Not There: (Im)possibility  
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pristatė žymius pasaulyje netradicinio paminklinimo tyrinėtojus ir 
kūrėjus, bet ir išviliojo žmones patirti miestą ir jo užmirštą istoriją 
ne tik per esančius, bet ir per nesančius atminties ženklus.        Su 
kalba kaip išraiškos priemone Pukytė dirba įvairiose srityse. Ji – ir 
rašytoja, išleidusi jau kelias specialistų įvertintas knygas, ir ekspe-
rimentuojanti poetė, ir dramaturgė, bendradarbiaujanti su teatru, 
ir išskirtinė kultūros komentatorė, įžvalgi meno kritikė ir kuratorė. 
Kalba yra jos namai, todėl jos kūrinių pavadinimai ir tekstai kadre, 
apraše, rastame vaizde ar dainoje yra svarbūs, paprastai jie atrakina 
kūrinį.        Pukytės tekstui, kaip ir vaizdui, svarbi dviprasmybė ar 
net daugiaprasmiškumas. Kai sunku ką nors nusakyti ar įvertinti, 
pavyzdžiui, kalbant apie kūrinį ar žmogų, sakoma „kažkas tokio 
čia / jame / joje yra“, arba, kai susiduriama su keistumu ar neįpras-
tumu, sakoma „jam / jai kažkas yra“. Pasirinkusi tokį dviprasmišką 
pavadinimą pastarųjų dvidešimties metų kūrybos apžvalgai, Puky-
tė ne tik referuoja į kai kuriuos savo darbus, bet ir savo kūrybos 
bei karjeros atžvilgiu demonstruoja tokį patį įtarumą kaip ir viso 
kito. Būtent dėl tos skvarbios įžvalgos man ji visada atrodė kvapą 
gniaužiančiai profesionali ir tikra kūrėja.        Nepaisant turinio 
prieigų ir technikų įvairovės, menininkės pasaulėžiūra ir mąstymo 
bei kūrybinės strategijos atrodo netikėtai vientisos, paremtos de-
konstrukcijos, perkūrimo praktikomis. Pukytės kūrybą dar galima 
būtų vadinti holistine, nes į kultūros kūną ji žvelgia kaip į vientisą, 
o ne atskiromis sritimis. Bet Pukytės veiklas išskirtines daro net 
ne tai, o visa rišantis, persmelkiantis, krūtinę juoku atrakinantis, 
tobulas ironijos jausmas. Čia svarbiausia ne prasmės gaudynės, o 
prasminga abejonė.

Monika Krikštopaitytė

of a Monument’. Not only did she bring together internationally 
renowned scholars and practitioners in the field of non-traditio-
nal commemoration, she also enticed the general public to ex-
perience the city and its forgotten history through both existing 
and non-existing memorials.        Pukytė works in various fields 
with language as her medium. She is the author of several critically 
well-received books, an experimental poet and playwright, as well 
as an outstanding cultural commentator, perceptive art critic and 
curator. Language is her domain, which is why her work titles and 
the texts in her descriptions, found images, film clips and songs 
are important and usually provide keys to the works.        Like her 
visual practice, Pukytė’s texts embrace ambiguity and polysemy. 
When we find something – a work of art or a person – hard to 
describe or judge, we may say: ‘There is something there.’ Or when 
we encounter someone we find strange or unusual we may say: 
‘What is it with him/her?’ By choosing Something Is as the title 
for this overview of her visual work of the past 20 years, Pukytė is 
not only referring to some particular pieces in her oeuvre; she is 
showing the same suspicion towards her own practice as towards 
everything else. Precisely because of this perceptiveness I have al-
ways considered her an extraordinary professional and a true ar-
tist.        Despite the variety of techniques and media, her outlook 
and her intellectual and creative strategies are surprisingly consis-
tent, based on deconstruction and recycling. Pukytė’s oeuvre 
could be described as holistic, since she regards the body of culture 
as an integral whole, not as separate areas. Yet what makes Pukytė’s 
practice even more unique is her acute sense of irony that links and 
permeates everything she does. The most important thing here is 
not the quest for meaning, but meaningful doubt.

Monika Krikštopaitytė
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Neveikimas  
(Sniego gniūžtės), 1998
Intervencija, Suomenlinos 
sala, Helsinkis, žiema: 
audinys, polietilenas

Idleness (Snowballs), 1998
Intervention, Suomennlinna, 
Helsinki, winter: fabric, 
plastic bags
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Kažkas ten yra, 1998
Instaliacija: balti marškiniai, kamšalas (laikraščiai)

Something Is There, 1998
Installation: white shirts, stuffing (newspapers)
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Stebėjimas, 1999
Instaliacija: audinys, kamšalas

Watching, 1999
Installation: fabric, stuffing
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Įtarimas (vonios spintelėje), 1999
Įvietinta instaliacija savame bute: namo durys, buto 
durys, vonios durys, spintelės durelės, pliušiniai 
žaislai, virvelė, lipni juosta, spyruoklė
Projekto „Butas ‘99“ Vilniaus menininkų butuose dalis

Reikėjo įsileisti į savo privačią erdvę daug svetimų žmonių — tai 
gąsdino. Žinia, užėjus į svetimą butą visad maga pasižiūrėti, kas yra 
vonios spintelėje. Gal ten slepiama kokia nors paslaptis ar perversija? 
Žiūrovui, užeinančiam į mano butą kaip į parodą, nurodoma eiti į 
vonią ir pasižiūrėti, kas yra virš praustuvo kabančioje spintelėje.  
Jam / jai atdarius spintelės duris, ant galvos netikėtai iškrenta daugybė 
pliušinių žaislų. Jie surištomis rankomis ir užklijuotomis burnomis. 
Lankytojas paverčiamas dar landesnu įsibrovėliu, nei ketino būti.

Suspicion (In the Bathroom Cabinet), 1999
Site-specific installation in the artist’s own flat: front door, flat door, 
bathroom door, cabinet door, soft toys, string, masking tape, spring
Part of ‘Flat ’99’, art project in artists' living spaces in Vilnius

I had to let many strangers into my private space, which was 
scary. When we visit someone else’s flat we are often compelled 
to peek into the bathroom cabinet. Does it hide some strange 
secret or perversion? Viewers entering my flat as an exhibition are 
instructed to go to the bathroom and check the cabinet above 
the sink. As they open it, a number of soft toys unexpectedly 
fall out. Their arms are tied, their snouts taped. The visitors 
become even more like intruders than they intended to be.
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Apčiupinėjimas, 1998
Instaliacija galerijos kambario perimetru: audinys, kamšalas

Touching, 1998
Installation around the perimeter of a gallery room: fabric, stuffing



28 29Kažkas yra l Something is

Geismų troleibusas Nr. 3, 1999
Įvietinta instaliacija: trečiuoju maršrutu 
kursuojantis miesto troleibusas, visi 
turėklai apsiūti minkštais rožiniais 
mezginiais. Veikimo trukmė: 1 savaitė
Meno projekto „Identifikacija“ 
Vilniaus troleibusuose dalis

A Trolleybus Named Desire No. 3, 1999
Site-specific installation: trolleybus 
serving line no. 3, all handrails covered in 
padded pink lace. Duration: one week
Part of ‘Identification’, art project 
in Vilnius trolleybuses
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Kramtomosios gumos varžybos, 2001
36 spalvoti skaitmeniniai atspaudai, kiekvienas 30 × 40 cm, 36 tekstai

Chewing Gum Competition, 2001
36 digital colour prints, each 30 × 40 cm, 36 texts
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Kramtomosios gumos koncentracija Walworth gatvėje prie
sveiko maisto parduotuvės yra gerokai mažesnė nei Oxford
gatvėje ties „Muji“, bet šiek tiek didesnė nei Wharf gatvėje 
ties Viktorijos Miro galerija ir beveik tokia pat kaip Floral
gatvėje Covent Garden rajone prie „Nigel Hall“ parduotuvės.

The concentration of chewing gum on Walworth Road outside 
the Health Food Shop is considerably smaller than on Oxford 
Street outside Muji, but greater than on Wharf Road outside 
Victoria Miro Gallery and almost the same as on Floral Street 
in Covent Garden outside the Nigel Hall boutique.
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Floral gatvė Covent Gardene ties „Nigel Hall“ parduotuve
gerokai atsilieka nuo „Boots“ vaistinės Oxford gatvėje ir tik
truputį atsilieka nuo London Bridge geležinkelio stoties.

Floral Street in Covent Garden outside the Nigel Hall  
boutique falls far behind the Boots Pharmacy on Oxford Street, 
but only slightly behind London Bridge railway station.
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London Bridge geležinkelio stotis pralaimi „Borders“ knygynui
Charing Cross gatvėje, bet pirmauja prieš patiltę Southwark
gatvėje, kuri jau beveik prisivijo „Tate Britain“ laiptus.

London Bridge railway station is losing to the Borders bookshop on 
Charing Cross Road but winning against Southwark Street under the 
bridge, which has almost caught up with the steps to Tate Britain.
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Southwark gatvė po geležinkelio tiltu lenkia Old Compton gatvę ties
blynine, bet pralaimi „Marks & Spencer“ parduotuvei Oxford gatvėje.

Southwark Street under the railway bridge overtakes Old Compton Street 
outside La Crêperie but loses to Marks & Spencer on Oxford Street.
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Muilas, 2001
Rasti (vogti) muilai, plastikiniai maišeliai, adresai, 80 vnt., dydžiai įvairūs

Soap, 2001
Found (stolen) bars of soap, plastic bags, addresses, 80 pieces,  
dimensions variable
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Kodėl jūsų tokios kojos?

Why do your legs look like that?
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Aksesuarai „Apkalbos“, 1999
Audinys, kamšalas, manekenės
(Pirmoji vieta Užupio atlernatyvios 
mados festivalyje „ArMada 1999“)

Gossip Accessories, 1999
Fabric, stuffing, models
(First prize in the Vilnius Alternative 
Fashion Festival ‘ArMada 1999’)
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Naujokė mieste, 2005
15 piešinių, pavogtų iš Londono Soho nelegalių viešnamių, kiekvienas maždaug 21 × 29 cm
(Kolaboracija su Minna Haukka)

New Girl in Town, 2005
15 drawings stolen from illegal brothels in London’s Soho, each ca 21 × 29 cm
(Collaboration with Minna Haukka)
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Varstotas, 2000
Įvietintas objektas: rastas baldas, audiniai, liemenėlės, 
modelinis molis, akriliniai dažai, plaktukas
Parodos „Būti naudingam“ apleistame baldų fabrike dalis

Workbench, 2000
Site-specific object: found furniture, fabrics, 
bras, modelling clay, acrylic, hammer
Part of the exhibition ‘To Be Useful‘ in disused furniture factory
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Klausimai netikrai (?) senelei. Ant suoliuko, 2014
Dvi rastos skaidrės

Questions for a Fake (?) Granny: On the Bench, 2014
Moving image from two found slides

Klausimai netikrai (?) senelei. Mergaitės ir berniukai, 2014
Judantis vaizdas iš dviejų rastų skaidrių, 1 min begalinė kilpa

Questions for a Fake (?) Granny: Girls and Boys, 2014
Moving image from two found slides, continuous loop, 1'
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Klausimai netikrai (?) senelei. Kėdėje, 2014
Dvi rastos skaidrės

Questions for a Fake (?) Granny: On a Chair, 2014
Two found slides

Klausimai netikrai (?) senelei. Miške, 2014
Dvi rastos skaidrės

Questions for a Fake (?) Granny: In the Woods, 2014
Two found slides
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Klausimai netikrai (?) senelei.  
(Kodėl tavo tokie aštrūs nagai?), 2014
Dvi rastos skaidrės

Questions for a Fake (?) Granny: 
 (Why Are Your Nails So Sharp?), 2014
Two found slides
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Natalia (Kodėl jūsų tokios 
baltos kojos?), 2014
Skaitmeninis judantis vaizdas iš dviejų 
rastų skaidrių, 2 min begalinė kilpa
MO muziejaus kolekcija, Vilnius

Natalia (Why Are Your Legs 
So White?), 2014
Digital moving image from two 
found slides, continuous loop, 2'
MO Museum collection, Vilnius

Kojos (Prie gėlių), 2013
Skaitmeninis judantis vaizdas 
iš dviejų rastų skaidrių, 
1 min 20 s begalinė kilpa
MO muziejaus kolekcija, Vilnius

Legs (Flowerbed), 2013
Digital moving image 
from two found slides, 
continuous loop, 1' 20"
MO Museum collection, Vilnius
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Kaukė, 2013
Skaitmeninis judantis vaizdas iš dviejų 
rastų skaidrių, 1 min begalinė kilpa

Mask, 2013
Digital moving image from two 
found slides, continuous loop, 1'
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Tvanas, 2014
Skaitmeninis judantis vaizdas 
iš dviejų rastų skaidrių,  
1 min 20 s begalinė kilpa

Flood, 2014
Digital moving image from two 
found slides, continuous loop, 1'20"



Kodėl viskas taip negerai išėjo?

Where did it all go wrong?
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Instrukcijos, 2000—2013
15 rastų piešinių-instrukcijų, 
dydžiai įvairūs

Instructions, 2000—2013
15 found instruction drawings, 
dimensions variable
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Raudonkepurė, 2002
Videofilmas ir tekstas, 2 min 10 s

Little Red Riding Hood, 2002
Video and text, 2' 10"

Katarina

iš žemės ūkio mokyklos Latvijoje

atvyko į Šveicariją

atlikti darbo praktikos fermoje.

Ūkininko žmona paprašė jos

išravėti naują gėlių lysvę.

Katarina nesuprato vokiškai,

todėl išrovė visas gėles

ir paliko visas piktžoles.

Vėliau paaiškėjo,

kad ji mokėjo vokiškai,

bet nenorėjo prasižioti,

nes turėjo labai mažai

dantų.
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O gal dėl ledų?, 2004
Judantis vaizdas, balsas

Or Maybe Because of 
the Ice Cream?, 2004
Moving image, voice

Mergaitė su kriaušėmis, 2004
Videofilmas ir tekstas, 5 min 30 s

Girl with Pears, 2004
Video and text, 5' 30"
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Belaukiant Godo, 2011
Dviejų kanalų videofilmas, 1 min 25 s
„Pokalbis“ tarp dviejų žmonių, nufilmuotų 
skirtingose Paryžiaus vietose

Waiting for Godot, 2011
Two-channel video, 1' 25"
‘Conversation’ between two people 
in two different locations in Paris

Dialogas, 2012
Skaitmeninis judantis vaizdas, rasti 8 mm 
kadrai ir rastas piešinys, begalinė kilpa
Piešinys iš „Pielegnowanie urody“ 
(„Grožio priežiūra“), Varšuva, 1966

Dialogue, 2012
Digital moving image, found 8 mm footage 
and found diagram, continuous loop
Diagram from Pielegnowanie urody 
(‘Beauty Care’), Warsaw, 1966
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Juokas, 2010
Trijų kanalų videofilmas iš rastų 
16 mm kadrų, begalinė kilpa

Laughter, 2010
Three-channel video from found 
16 mm footage, continuous loop

Satyras ir Scilė, 2009
Dviejų kanalų videofilmas, 12 min

Satyras, vyriškos energijos simbolis, čia 
pasirodo kaip nuogas vyras, girtas gulintis 
ant pievelės. Scilė, pabaisa, moteriškos 
grėsmės praeiviams simbolis, čia visą dieną 
stovi apšiurusiame kurorte prie poilsiautojų 
tako, viliodama juos į savo požemį. Iš 
tiesų ji — viešo tualeto prižiūrėtoja.

Satyr and Scylla, 2009
Two-channel video, 12’

Satyr, the symbol of virility, here appears 
as a naked man lying drunk on a lawn. 
Scylla, the symbol of monstrous female 
danger for passers-by, here stands all day 
next to a path taken by holiday-makers in 
the dilapidated backstage of a summer 
resort, luring them into her dungeon. She 
is, in fact, a public toilet attendant.
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Neviltis, 2006
Videofilmas su garsu,  
begalinė kilpa

Despair, 2006
Video with sound, 
continuous loop



Atsirado skylių

Holes appeared
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Stalą patraukė, 2018
Skaitmeninis piešinys

Table Was Moved, 2018
Digital drawing
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Griovelis, 2018
Skaitmeninis piešinys

Indent, 2018
Digital drawing

Šilkas, 2018
Skaitmeninis piešinys

Silk, 2018
Digital drawing
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Pyktis (tinka Elektrai), 2018
Skaitmeninis piešinys
MO muziejaus kolekcija, Vilnius

Anger (Becomes Electra), 2018
Digital drawing
MO Museum collection, Vilnius

Gulbė, 2018
Skaitmeninis piešinys

Swan, 2018
Digital drawing
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Atsirado skylių, 2018
Skaitmeninis piešinys

Holes Appeared, 2018
Digital drawing

Atmintis, 2018
Skaitmeninins piešinys

Memory, 2018
Digital drawing



Gėlė – tai nesėkmė

Flower is for failure
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Be pavadinimo 
(Kalašnikovas), 2005
Performansas Londono karo 
muziejuje, videofilmas, 30 s
(Kolaboracija su Minna Haukka)

Mokykloje reikėjo išmokti 
išardyti automatinį ginklą per 
16 sekundžių. Atrodė tarsi 
žaidimas. Už tai rašė pažymius. 
Šis sugebėjimas apsigyveno 
mano kūne visam laikui.

Untitled (Kalashnikov), 2005
Video documentation of 
performance in the Imperial 
War Museum, London, 30”
(Collaboration with Minna Haukka)

At school I had to learn to 
dismantle a machine gun in 
no more than 16 seconds. It 
felt like a game. We received 
marks for it. This skill is lodged 
in my body forever.

Gėlė — tai nesėkmė, 2001
Videofilmas iš rastų filmo 
kadrų, 1 min 14 s
Iš televizijos serialo „Septyniolika 
pavasario akimirkų“ (1973, 
Rusija, rež. Tatjana Lioznova)

Jūs ateisite į gatvę, kuri vadinasi 
Gėlių. Turite eiti lygine puse ir, 
praeidamas pro namą, pažymėtą 
devintuoju numeriu, pažiūrėti į 
langą antrame aukšte, į kairę nuo 
įėjimo. Gėlių 9, langas antrame 
aukšte, į kairę nuo įėjimo. Į butą 
užeikite tik tuo atveju, jei lange 
nebus gėlės. Gėlė — tai nesėkmė.

Flower Is for Failure, 2001
Video from found film 
footage, 1' 14"
From the TV series Seventeen 
Moments of Spring (Russia, 1973, 
director Tatyana Lyoznova)

You will come to the street called 
Flower Street. You must walk on the 
side of the street with even house 
numbers. Walking past house 
number 9 you must look at the 
window on the first floor, to the left 
of the front door. 9 Flower Street, 
window on the first floor, to the left 
of the front door. You should go up 
to the flat only if there is no flower 
in the window. Flower is for failure.

Gėlė — tai nesėkmė



100

Pažiūrėkite į, 2001
Judesio knygutė iš televizijos serialo 
„Septyniolika pavasario akimirkų“ 
(1973, Rusija, rež. Tatjana Lioznova) kadrų

You Must Look, 2001
Flip book with found film stills from the 
TV series Seventeen Moments of Spring 
(Russia, 1973, director Tatyana Lyoznova)

Įeiti draudžiama, 2001
30 nespalvotų fotografijų, kiekviena 24 × 17 cm

Vienas „Septyniolikos pavasario akimirkų“, garsiojo sovietmečio serialo apie šnipus Antrojo 
pasaulinio karo metais, veikėjas gauna nurodymą nueiti į Gėlių gatvę Berne, Šveicarijoje, ir užeiti į 
9-to namo butą antrame aukšte, tačiau tik tuo atveju, jei buto lange nėra vazono su gėle, nes gėlė 
būtų nepavykusios operacijos ar išdavystės ženklas. Gėlė buto lange yra, bet jis pamiršta pažiūrėti, 
užeina ir galiausiai žūsta. Nuvykusi į Berną atradau, kad vos ne kiekvienas langas papuoštas vazonu 
su gėle. Ar tai ženklas, draudžiantis užeiti? Ar tai reiškia, kad čia niekur nesate laukiamas?

No Entrance, 2001
30 black-and-white photographs, each 24 × 17 cm

One of the characters in Seventeen Moments of Spring, a famous Soviet TV series about spies 
during the Second World War, is given instructions to go to 9 Flower Street in Bern, Switzerland, 
to the apartment on the first floor, but only if there is no flower pot on its window sill, because 
a flower would be the signal for a failed operation or betrayal. The flower is there, but he forgets 
to look for it, goes in and subsequently dies. In the real city of Bern I discovered that there was 
a flower pot on almost every window sill. Was that a ‘No Entrance’ sign? Did it mean I wasn’t 
welcome anywhere in this city?
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Gėlių siena, 2006
Gėlių atvirukai, kolekcionuoti 
1973—1983 m.

Flower Wall, 2006
Floral postcards, collected 
in 1973—1983
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Miesto atvirukai. Bernas, 2001
9 nespalvoti skaitmeniniai atspaudai iš 
rastų filmo kadrų, kiekvienas 11 × 14 cm
Iš televizijos serialo „Septyniolika pavasario 
akimirkų“ (1973, Rusija, rež. Tatjana Lioznova)

Vaikystėje ir jaunystėje vienintelė mano 
patirtis apie Šveicariją buvo iš „Septyniolikos 
pavasario akimirkų“. Keturiasdešimt penktųjų 
Bernas, kuriame vyksta dalis filmo veiksmo, 
nuo vaikystės buvo tapęs man mielas ir 
gerai pažįstamas: gatvės, laikrodžio bokštas, 
čerpių stogų panorama, reklaminiai stendai, 
meškiukai zoologijos sode… Kai 2001 
metais pasitaikė proga pirmą kartą nuvykti į 
Šveicariją, pirmiausia, ką norėjau ten pamatyti, 
tai filme labai svarbią Blumenstrasse (Gėlių 
gatvę) Berne — nepaisant to, kad prieš 
keletą metų jau buvau sužinojusi, jog tas 
Bernas buvo nufilmuotas Rygoje ir kažkur 
Rytų Vokietijoje. Atradau, kad Gėlių gatvės 
Berne apskritai nėra, o jos pavadinime 
filmo kūrėjai buvo padarę klaidą.

City Postcards: Bern, 2001
9 black-and-white digital prints of 
film stills, each 11 × 14 cm
From the TV series Seventeen Moments of 
Spring (Russia, 1973, director Tatyana Lyoznova)

During my childhood and youth in Lithuania 
my only experience of Switzerland was from 
Seventeen Moments of Spring, a cult 1970s 
Russian TV series set in Bern in 1945. The 
streets, the clock tower, the tiled roofs, the 
advertising boards, the bears in the zoo had 
all become very familiar to me. When I had 
the opportunity to visit Switzerland for the first 
time, in 2001, the first thing I wanted to do was 
to find the places I knew so well from the film, 
such as Blumenstrasse (Flower Street) in Bern, 
despite the fact that I had learned already a few 
years earlier that the series had been filmed 
in Riga and somewhere in East Germany. I 
discovered that there was no Blumenstrasse 
in Bern at all, and that the filmmakers had 
made a spelling mistake in the street name.



Vidurdienį aikštėje

At noon in the square
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Adina. Paminklinė lentelė tėvui, 2017
Rastas objektas in situ: mūrinė kapinių 
tvora, geležinis kastuvas
Paroda Kauno viešosiose erdvėse  
„Yra ir nėra. Paminklo (ne)galimybė“

Adina yra nežinoma menininkė, kurios tėvas 
dingo be žinios per Holokaustą Kaune.

Adina: Memorial Plaque to My Father, 2017
Found object in situ: cemetery wall, iron spade
Public space exhibition 'There and Not There: 
(Im)possibility of a Monument', Kaunas

Adina is an unknown artist, whose father 
disappeared during the Holocaust in Kaunas.
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Vidurdienį Demokratų aikštėje, 2017
Pasikartojantis įvietintas performansas, 
kasdien 12.00 val., trukmė 7 min., 
nuo 2017 09 15 iki 2017 11 30
Paroda Kauno viešosiose erdvėse  
„Yra ir nėra. Paminklo (ne)galimybė“

Demokratų aikštėje, Kauno Vilijampolės 
gete, kur 1941 m. buvo prievarta 
apgyvendinti visi Kauno žydai, tų metų 
spalio 28 d. įvyko masinė geto gyventojų 
atranka, vadinamoji „Didžioji akcija“, po 
kurios per vieną dieną buvo nužudyta 
9200 žydų vyrų, moterų ir vaikų. Ten iki 
šiol nebuvo jokio paminklo, jokio ženklo 
šiam įvykiui pažymėti ar jo aukoms atminti.

Kasdien vidurdienį ateina dainininkė 
ir dainuoja dvi dainas jidiš kalba 
Demokratų aikštės tuštumai.

At Noon in Democrats’ Square, 2017
Recurring site-specific performance, 
daily at noon, duration 7', from 15 
September until 30 November 2017
Public space exhibition 'There 
and Not There: (Im)possibility 
of a Monument', Kaunas

In this ‘square’, formerly Democrats’ 
Square in the Kaunas Ghetto in 
Vilijampolė, to which all Kaunas Jews were 
forced to move in 1941, a mass selection 
of the Ghetto’s inhabitants took place on 
28 October that year. Known as ‘The Big 
Action’, it resulted in the extermination of 
9,200 Jewish men, women and children 
in a single day. Until 2017 there had been 
no monument or sign there to mark this 
event or to commemorate its victims.

Every day at noon a singer comes 
and sings two songs in Yiddish to the 
emptiness of Democrats’ Square.

A yidishe mame

Zi makht nor zis di gantse velt

A yidishe mame

Oy vey vi biter ven zi felt

Ir darft dokh danken got ver es hot nor zi bay zikh

Oy vey vi troyerik vert 

Ven zi geyt avek tsu gikh

In vaser un fayer

Volt zi gelofn far ir kind

Nit haltn zi tayer

Dos iz gevis di greste zind

Oy vi gliklekh un raykh

Iz der mentsh vos hot

Aza sheyne matone 

Geshenkt fun got

Vi an altitshke yidishe mame

Mame mayn
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29 = 42. Povaizdžio atmetimas. Paminklas 
Janui Zwartendijkui, 2017
Laisvės al. 29, Kaunas
Užrašas ant šaligatvio, pranešimas spaudai.

42 sekundes žiūrėkite į skaičių, tada pažiūrėkite į sieną.

Jei 29-o namo siena būtų vienspalvė ir lygi, ant jos kelias 
sekundes matytumėte skaičių 42. Blizgiomis plytelėmis 
išklijuota siena atmeta povaizdžio galimybę. 

Jei nuo mirties bėgantys žydai būtų galėję išsikasti 
tunelį kiaurai Žemę, žemės trauka būtų nunešusi 
juos iš Lietuvos į Kurasao salą kitoje pasaulio pusėje 
per 42 minutes (Paulo Cooperio matematiškai 
apskaičiuotas „gravitacijos traukinio“ efektas). 
Kabalistinėje tradicijoje 42 yra skaičius, 
kuriuo Dievas sukūrė pasaulį. 
„42“ yra atsakymas „apie gyvenimą, pasaulį ir 
visa kita“, kurį keliaujantiems autostopu per 
galaktiką pateikė superkompiuteris Gili Mintis, 
galvojęs septynis su puse milijonų metų. 
42 klausimai Egipto „Mirusiųjų knygoje“ užduodami 
žmogui, keliaujančiam per mirtį. Tas, kuriam pavyksta į 
juos visus atsakyti, pasiekia galutinį gyvenimo tikslą — 
pavirsta žvaigžde, skleidžiančia pasauliui šviesą. 
42 laipsnių kampu matome vaivorykštę.

Pranešimas spaudai:
Ant Laisvės al. 29-ojo namo fasado Kaune atidengtas 
paminklas, skirtas Jano Zwartendijko atminimui įamžinti. 
Janas Zwartendijkas, Nyderlandų Karalystės garbės konsulas, 
dirbo šiame name 1940 metais. Tų metų vasarą nuo nacių 
bėgantiems žydams jis išdavė 2345 „vizas“, leidusias jiems 
vykti į Olandijai priklausančią Kurasao salą Karibų jūroje, taip 
išgelbėdamas juos ir jų šeimas nuo žūties nacių rankose. 
Tik gavę tokį Nyderlandų Karalystės patvirtinimą, žydai ėjo 
pas šiandien jau plačiai žinomą Japonijos konsulą Čijūnę 
Sugiharą tranzitinių „gyvybės vizų“. Neįprasta, kad šio paminklo 
neįmanoma nufotografuoti. Jo nepamatyti galima tik atėjus prie 
Laisvės al. 29-ojo namo ir atsistojus tiesiai priešais jį. Paminklinis 
kūrinys Pasaulio Tautų Teisuoliui Zwartendijkui ant 29-ojo namo 
fasado liks visam laikui kaip atmetimas: 2003 m. šio namo 
savininkas nesutiko, kad čia būtų pakabinta atminimo lentelė 
žydų gelbėtojui, todėl ji kabo ant 42-ojo Laisvės alėjos namo.

29 = 42: Refusal of the Afterimage. A 
Memorial to Jan Zwartendijk, 2017

29 Laisvės Avenue, Kaunas
Sign on pavement, press release

Look at the number for 42 seconds and then look at the wall.

If the wall of No. 29 were plain and even, you 
would be able to see on it, for a few seconds, a 42. 

Iridescent tiles on the wall reject the afterimage. 

If the Jews, running away from death, were able to dig 
a tunnel straight through the Earth, gravity would have 

taken them from Lithuania to Curaçao on the other 
side of the world in just 42 minutes (Paul Cooper’s 

mathematically calculated ‘gravity train’ effect). 
In Kabbalistic tradition 42 is the number 

with which God creates the Universe. 
‘42’ is the answer ‘to life, the universe and 

everything’, given to the hitch-hikers through the 
galaxy by a computer called Deep Thought after 

seven-and-a-half million years’ calculation. 
In the Egyptian Book of the Dead there are 42 

questions asked of persons making their journey 
through Death. If they are able to give answers to 

all 42 questions, they can reach the ultimate goal of 
becoming a Star that gives light to the Universe. 

42 is the angle at which we see a rainbow.

Press Release:
A memorial to Jan Zwartendijk has been unveiled on 

the façade of 29 Laisvės (Freedom) Avenue in Kaunas, 
Lithuania. Jan Zwartendijk, Acting Dutch Consul in Kaunas 

in 1940, worked in this building. In July 1940 he issued 
2,345 permits for persecuted Jews and their families to 
travel to Curaçao, a Dutch island in the Caribbean, thus 

saving their lives from the Nazis. The memorial is unusual 
in that it declines to be photographed. It is only possible 
to not see it if you come and stand directly in front of 29 

Laisvės Avenue. The memorial to the Righteous Among the 
Nations Jan Zwartendijk will remain on the façade of No. 
29 forever as a refusal: in 2003 the owner of the building 

rejected the Kaunas Municipality’s request to place a 
commemorative plaque to the saviour of Jews. Therefore 

the plaque had to be placed on 42 Laisvės Avenue instead.
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Aušra buvo simuliuojama ir bus simuliuojama
nuo 12.00 iki 13.00 ir nuo 15.00 iki 16.00 val., 2020
Aušros simuliatorius, užprogramuotas įsijungti ir išsijungti du kartus 
per dieną, virvelinis maišelis „avoska“, užrašas, 18 × 40 × 6 cm

Dawn Has Been Simulated and Will Be Simulated
from 12:00 until 13:00 and from 15:00 until 16:00, 2020
Dawn simulator programmed to turn on and off twice 
a day, avoska (‘what if’) string bag, text, 18 × 40 × 6 cm



124 125Dar kartą l One more time

Jūs sugrojote arba sugrosite dar vieną himno natą, 2020
Įvietinta intervencija: rastas objektas (geležinės sovietinio 
laikotarpio lango grotos iš Rygos psichiatrinės ligoninės), rastas 
garsas (Latvijos SSR himno natos, sugrotos atskirai, iš eilės; 
atliko Anton Lukoszevieze, violončelė), sensorius, užrašas

Buvusios lango grotos čia yra vartai, pro kuriuos patenkama į 
parodos erdvę. Atidarydamas vartus lankytojas neišvengiamai 
sugroja vieną himno natą. Kitas lankytojas sugroja po jos 
einančią himno natą. Kai, varstant vartus, sugrojamos visos 
97 natos iš eilės, himnas vėl pradedamas iš pradžių. Sovietiniam 
laikotarpiui būdingas optimistiškas grotų dizainas vaizduoja 
tekančią saulę — naujo pasaulio, „šviesaus rytojaus“, geresnės 
ateities simbolį, diskredituotą represinio režimo. Tekanti saulė 
vaizduojama ir tautiniame nepriklausomos Latvijos herbe.

You Have Played or Will Play Another Note of the Anthem, 2020
Site-specific intervention: found object (Soviet-period iron window 
grill from the Riga Psychiatric hospital), found sound (all notes of the 
Soviet Latvian anthem played separately in the right order; performed 
by Anton Lukoszevieze, cello), sound triggering sensor, text

The former window grill acts as a gate for entering/exiting the 
exhibition space. By opening the gate the visitor unavoidably plays 
a note of an anthem. The next time the gate is opened, the next 
consecutive note is played. After all 97 notes of the anthem are 
played, it starts again from the first note. The optimistic design of 
the grill, common throughout the Soviet Union, represents the rising 
sun, the symbol of the promise of a new world, a better future, ‘a 
bright tomorrow’, discredited by the repressive regime. The rising 
sun also appears on the national coat of arms of independent Latvia.
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Šokis (Baby), 2012
Binarinė animacija: rastas 
vaizdas, rastas garsas
Piešinys iš „Pielegnowanie 
urody“ („Grožio priežiūra“), 
Varšuva, 1966

Dance (Baby), 2012
Binary animation: found 
image, found sound
Diagram from Pielegnowanie 
urody (‘Beauty Care’), 
Warsaw, 1966

Baby One More Time, 2014
Binarinė animacija:  
rastas vaizdas, rastas garsas
Piešinys iš „Pielegnowanie 
urody“ („Grožio priežiūra“), 
Varšuva, 1966

Baby One More Time, 2014
Binary animation:  
found image, found sound
Diagram from Pielegnowanie 
urody (‘Beauty Care’), 
Warsaw, 1966
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Apkalbos 
Pabiri fragmentai apie Paulinos Pukytės kūrybą 

Kęstutis Šapoka

1

Ankstyvajam Paulinos Pukytės kūrybos periodui, apimančiam 
apytikriai 1993–2000 metus, būdingi minkšti kūriniai, kartais 
jų švelnumas tariamas – „Neveikimas (sniego gniūžtės)“ (1998), 
„Apčiupinėjimas“ (1998), „Aksesuarai „Apkalbos“ (1999), „Ste-
bėjimas (1999), „Varstotas“ (2000). Neretai tai įvairios tekstilinės 
plačiąja prasme medžiagos, kurias, viena vertus, galima laikyti 
natūraliu medžiagų pasirinkimu, kita vertus, minkštumą ir švel-
numą galima suprasti kaip socioideologines potekstes. Dažnas 
Pukytės objektas yra „aprengtas“ tekstile arba prikimštas minkš-
tų medžiagų. O toks objektas provokuoja būti „apčiupinėtas“, 
jei ne tiesiogiai, tai bent žvilgsniu. Galima teigti, jog taip meni-
ninkė simboliškai (kaip kad troleibuse, kurio turėklus ji apsiuvo 
minkštais mezginiais – „Geismų troleibusas Nr. 3“, 1999) įs-
tumia žiūrovą į galios situaciją.        Prisiminkime kad ir XX a.  
9-ojo dešimtmečio antroje pusėje – 10-ojo dešimtmečio pra-
džioje išryškėjusias tendencijas lietuvių skulptūroje, kurias 
galima pavadinti gana agresyviu, gigantišku betoniniu ir / ar 
metaliniu maskulinizmu. Paprastai tariant, akivaizdžiai išreikš-
tu falizmu. Ši estetika mistifikuoja vyriškos galios stereotipus. 
Anot vieno šios estetikos pagrindinių išpažinėjų skulptorių, tai 
esąs menas ne apie grožį, bet apie Tiesą. Tiesa be jokių skrupulų 
pasisavinama.        Taigi vienu atveju Pukytės ankstyvųjų kūrinių 
„minkštumas“ provokuoja, skatina tų kūrinių „apčiupinėjimą“ 
(vujerizmą, savinimąsi veiksmu ar apkalbomis), be to, kalbama 

Gossip:  
A Fragmented Account of Paulina Pukytė’s Practice

Kęstutis Šapoka

1

The early period in Paulina Pukytė’s practice, covering approxi-
mately the years between 1993 and 2000, is characterised by soft 
works, although their tenderness is sometimes conditional: Idleness 
(Snowballs) (1998), Touching (1998), Gossip Accessories (1999),  
Watching (1999), Workbench (2000). These are often made from 
materials that are textile in a wider sense, which may be consi-
dered a natural choice, but their softness and tenderness may also 
be understood as socio-ideological subtexts.        Pukytė’s objects 
are frequently ‘clad’ in textile or stuffed with soft materials. Such 
objects taunt us to ‘touch’ them: if not directly, then at least with 
our gaze. This, we might say, is how the artist pushes her viewers 
into a situation where they hold power – as she did in A Trolleybus  
Named Desire No. 3 (1999) when she covered the rails of a trolley-
bus in soft lace.        Let us recall the rather aggressive and mascu-
linist tendency towards gigantic concrete and/or metal structures 
that emerged in Lithuanian sculpture in the latter half of the 1980s 
and the beginning of the 1990s. Simply put, a clear manifestation 
of phallic bravado. This aesthetic mystifies the stereotypes of male 
power. According to a sculptor who is one of its foremost apolo-
gists, such art is not about Beauty but about Truth. A truth that 
is being appropriated without any scruples.        So while the 
‘softness’ of Pukytė’s early works taunts and entices us to ‘grope’ 
them (to engage in voyeurism and appropriation through action or 
speech) it also speaks about the indeterminacy, the ambivalence, 
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apie tam tikro objekto (sąvokos, sampratos, daikto, reiškinio etc.) 
neapibrėžtumą, ambivalentiškumą, nestabilumą, prasminį taku-
mą. Galima sakyti, kad menininkė šiais kūriniais klausia, kas vis 
dėlto yra ta Tiesa? Ypač vyrų galios pasaulyje.        Tokiu atveju  
Pukytės ankstyvąjį „minkštąjį“ kūrybos periodą galėtume laiky-
ti opozicija (estetinės) tiesos, kaip vyriškos galios, pozicijai. Šia 
pras me prasminis ir netgi formalus Pukytės minkštumas kontras-
to principu tampa kritiniu įrankiu, ardančiu tam tikras estetines  
lietuvių meno dogmas ir socioideologinius stereotipus apskritai. 
Taigi Pukytei svarbi demistifikacija. 

2

Pukytė rengė keletą projektų iš vaikystėje rinktų, kolekcionuotų 
objektų. Tačiau tai buvo ne tiek asmeninio sentimentalumo pro-
veržis, kiek būdas pasigilinti į svajonių kaip iliuzijų bei jų santykio 
su tikrove problematiką.        Taigi vaikystė šiuo atveju vėlgi nėra 
tik subjektyvi reminiscencija. Vaikystė Pukytės projektuose tiesio-
giai ar labiau metaforiškai sukabinta su konkrečia istorine, politi-
ne sovietmečio epocha. O šia subjektyvumo ir socialumo sankaba 
kalbama apie tikrovę kaip iliuziją, iliuziją kaip tikrovę.        Saky-
kime, vaikystėje surinkta ir išsaugota atvirukų su gėlėmis kolekci-
ja – „Gėlių siena: gėlių atvirukai, kolekcionuoti 1973–1983 m.“, 
2006 m. – instaliuojama parodoje kaip asmeninės, subjektyvios 
istorijos dalis, tačiau kartu vėlgi reprezentuoja specifinę sociokul-
tūrinę aplinką, kuri vaikystėje ne vertinama kritiškai, o natūraliai 
suvokiama ir perimama. Taigi Pukytė tarsi išeksponuoja pati save, 
tačiau išskleidžia ir tam tikro laikotarpio, taip pat santykio su juo so-
cioideologinį tinklelį.        Projekte „Miesto atvirukai“ (2001) irgi 
pateikiama iliuzijos, o kartu ir jos konstravimo išklotinė. Vaikystėje 
(turimas omenyje vėlyvasis sovietmetis) vienintelė Pukytės patirtis 
apie Šveicariją buvo iš 8-ojo dešimtmečio populiariojo tarybinio 
daugiaserijinio filmo apie šnipus „Septyniolika pavasario akimir-
kų“. Antrojo pasaulinio karo pabaigos Bernas, kuriame vyksta dalis 

the instability, the conceptual fluidity of the object (or the con-
cept, understanding, thing, phenomenon etc.). We may say that 
she is asking, in these works, what this Truth is after all. Especially 
in a world of male power.        We may therefore consider Pukytė’s 
early ‘soft’ period as her opposition against the position of (aes-
thetic) truth, and also of male power. Even her formal softness be-
comes, by setting itself up as a contrast, a critical tool for chipping 
away at a certain set of aesthetic dogma in Lithuanian art and of 
socio-ideological stereotypes in general. De-mystification is clearly 
important for Pukytė.

2

Pukytė has shaped several projects around objects gathered and 
collected in her childhood. This was no outburst of personal nos-
talgia; it was rather an attempt at immersing herself in the problems 
of dreams as illusions and how they relate to reality.        Child-
hood, in this case, is not just about subjective reminiscence. In 
Pukytė’s projects, childhood is directly or more metaphorically 
connected with the concrete historical and political period of So-
viet power. This juncture of the subjective and the social allows 
her to speak of reality as illusion and of illusion as reality.        For 
instance, in the work Flower Wall: Flower Postcards Collected in 
1973–1983 (2006) a collection of postcards with flowers amassed 
and preserved in childhood is exhibited as part of subjective his-
tory, but at the same time it represents a specific socio-cultural 
environment that the child didn’t critically evaluate but instead 
experienced and adopted as something natural. It is as if Pukytė is 
exhibiting (and exposing) herself while also displaying a particular 
period and her relation to it.        The project City Postcards: Bern 
(2001) also offers an illusion, but at the same time a diagram of 
how it is constructed. In her childhood (i.e. the late Soviet period), 
the only experience Pukytė had of Switzerland was gleaned from 
Seventeen Moments of Spring, a popular Soviet 1970s television  
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serialo veiksmo, anot pačios menininkės, nuo vaikystės buvo ta-
pęs mielas ir gerai pažįstamas: gatvės, laikrodžio bokštas, čerpinių 
stogų panorama, reklaminiai stendai, meškiukai zoologijos sode...      
Tačiau 2001 m. pasitaikius progai iš tiesų nuvykti į Berną paaiškė-
jo, kad tokio miesto, kokį menininkė nuo vaikystės nešiojosi savy-
je, nėra. Ne todėl, kad jis būtų smarkiai pasikeitęs. Tiesiog Bernas 
buvo nufilmuotas Rygoje ir kažkur Rytų Vokietijoje. O Gėlių gatvė 
apskritai neegzistuoja, be to, jos pavadinime serialo kūrėjai, sąmo-
ningai ar ne, įvėlė klaidų.        Analogiškų feiko, arba apgaulingo 
tikrovės dubliavimo, pavyzdžių galima būtų rasti galybę tiek sovie-
tiniame, tiek ir holivudiniame kine. Lygiai taip pat ir dabartiniais 
laikais. Šį faktą galima aiškinti ne vien Šaltojo karo ir geležinės už-
dangos specifika. Feikas, arba kompleksinė iliuzija, tiek estetikos, 
tiek ir ideologijos plotmėse, taip pat ir jas pasitelkus, dažnai esti 
paveikesnis ir netgi geidžiamesnis negu pati tikrovė. Iliuzija dažnai 
tikroviškesnė už tikrovę.        Tiesa, Pukytei rūpi ne iliuzija siaurąja 
politine prasme. Menininkę labiau domina gelminis tokių subjek-
tyvių ir sisteminių iliuzijų santykis. Galime prisiminti Slavojaus 
Žižeko ištarmę apie pasąmonę kaip apriorinę ideologijos substan-
ciją.        Kita vertus, Pukytė pradėjo archyvuoti ir eksponuoti ne 
tik savo patirtį, bet rinkti tikrovę ir platesne prasme. Menininkė 
„ištraukia“ iš aplinkos tam tikrus objektus ar reiškinius, juos ar-
chyvuoja ir pateikia kaip (tariamai) klasifikuotas sekas – vaikystėje 
kolekcionuoti atvirukai, muilo gabaliukai iš įvairių viešųjų pastatų 
tualetų („Muilas“, 2001) ar kramtomosios gumos gabaliukų, prili-
pusių prie grindinio, skirtingos koncentracijos įvairiose Londono 
vietose fotografijos („Kramtomosios gumos varžybos“, 2001 m.). 
Būtent šis klasifikavimo veiksmas tikrovės ištrauką, kad ir kokia ji 
beprasmiška ar nereikšminga atrodytų iš pirmo žvilgsnio, paverčia 
tekstu.        Kartais netikėti sociopsichologiniai ar socioideologi-
niai semantiniai ryšiai, gijos išryškėja tikrovės fragmente, objekte, 
kurį Pukytė izoliuoja, o kartais (ne)prasmė užsimezga kaip tik toje 
(numanomoje) tuštumoje, kuri lieka pašalinus tikrovės fragmen-
tą. Kartais menininkė išbraukia iš tikrovės kokį nors fragmentą ar  

series about spies. Yet she always thought of Bern at the end of the 
World War II, where part of the action of the series takes place, 
as an attractive city and felt she knew it well: its streets, the clock 
tower, the panoramic view of its tiled roofs, the advertising stands, 
the bears in its zoo…        When she had the opportunity to really 
go to Bern, in 2001, she realised that the city she had been carrying 
within her since childhood didn’t really exist. Not because it had 
changed thoroughly. It is just that the scenes from Bern were shot 
in Riga and somewhere in East Germany. ‘Flower Street’ doesn’t 
exist at all, and anyway the creators of the series had, consciously or 
not, allowed an error to slip into its name.        Analogous exam-
ples of fakes, misleading doubles of reality, may be found in a num-
ber of Soviet and Hollywood films. Still today this is very much 
the case. This can’t be explained only by the Cold War or the Iron 
Curtain. Fakes, complex illusions, are often more efficient and even 
more desirable than reality itself, in the aesthetic and ideologi cal 
spheres alike. Illusion is often more real than reality.        Not 
that Pukytė is concerned with illusion in a narrowly political 
sense. What really interests her is the profound correlation be-
tween subjective and systemic illusions. We may remember Slavoj 
Žižek’s statement that the subconscious is the a priori substance of  
ideology.        On the other hand, Pukytė started to archive and 
exhibit not just her own experience but to collect reality in a wid-
er sense. She ‘extracts’ certain objects and phenomena from their 
environment, archives them and present them as if they were 
meaningful taxonomies: postcards collected in childhood, pie-
ces of soap from toilets in various public buildings Soap (2001) or 
photographs of chewing gum stuck to the pavement in different 
concentrations in different parts of London Chewing Gum Com-
petition (2001). It is precisely such acts of classification that may 
turn any excerpt from reality, however meaningless or unimpor-
tant it may seem, into text.        Sometimes unexpected socio-psy-
chological or socio-ideological semantic links and threads reveal 
themselves in a fragment of reality, in an object isolated by Pukytė, 
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kelis, kartais juos sukeičia vietomis ar užkloja vieną ant kito. Taip 
Pukytė, manipuliuodama vaizdais, vaizdiniais ir įvaizdžiais, aplin-
koje išskiria tam tikrus ženklus ar jų sekas ir tokiu būdu dekons-
truoja specifinius tikrovės, kaip semiosferos, lygmenis. 

3

Dažniausiai tai atsitiktiniai kino ar fotojuostelių kadrai (juos 
menininkė vadina „rastais kadrais“), kurie klojami vienas ant 
kito.        2014 m. projekte „Mergaitės ir berniukai“ Pukytė kaip 
tik ir išvystė šią atsitiktinės, rastos tikrovės sluoksniavimo ir pa-
radoksalizavimo strategiją. Iš dalies ją galima vadinti dvigubos 
ekspozicijos arba tiesiog „sumuštinio principu“, kurį sovietmečiu 
plačiai taikė Charkovo konceptualios fotografijos atstovai, užklo-
dami vieną ant kito nesusijusius fotokadrus, sukurdami absurdo 
įspūdį. Taip buvo permąstoma fotografijos plastinė kalba, tačiau 
labiau netgi fotografijos, kaip socialinės ir politinės mistifikacijos 
įrankio veikimo, specifika.        Pukytė naudoja panašią strategiją, 
tiesa, ne kurdama vaizdus pati, o naudodama rastus peršviečiamus 
kadrus (skaidres) ir projekcijomis užklodama juos vieną ant kito. 
Projekto koncepcijoje minimas Tvin Pyksas ar Alisa stebuklų ša-
lyje, nes vizuali ir prasminė parodos logika kaip tik ir laikosi ant 
netikrumo, sapno logikos. Pukytė eksploatuoja tariamai mistinę 
estetiką, tačiau kartu nė neslepia, jog tai yra gerai sukaltas siužeti-
nis ir scenografijos triukas. Maža to, menininkė kaip tik ir akcen-
tuoja, parodo žiūrovui ideologinės mistifikacijos, iliuzijos kūrimo 
sandarą, kartu jos veikimo mechanizmus.        Menininkė ne tik 
sluoksniuoja rastus vaizdus, ji juos (re)animuoja kurdama bega-
lines kilpas, kuriose vienas vaizdas tirpsta ryškėjant kitam, tada 
tirpsta tas, vėl ryškėjant pirmajam. Kiekvienas vaizdas iš pažiūros 
turi konvencinę, natūralią kultūrinę, socialinę, ideologinę prasmę. 
Tačiau ji tampa abejotina ir transgresyvi (sakykime, lytinio tapatu-
mo lygmenyje), taki vaizdams tam tikrame taške „mistiškai“ susi-
liejant, persidengiant, kai konvencinės prasmės pradeda disonuoti, 

and sometimes meaning (or its opposite) emerges precisely from 
the (supposedly) empty space left once a fragment of reality has 
been removed. Sometimes the artist erases one or several fragments 
from reality, sometimes she substitutes them for one another or 
superimposes one on the other. Manipulating images and imagin-
ings, Pukytė identifies certain signs or sequences of signs in an envi-
ronment, which allows her to deconstruct specific levels of reality 
as a semiosphere.

3.

More often than not, these are random cinematic or photographic 
film frames (what she calls ‘found frames’) layered on top of one 
another.        In 2014, for the project Girls and Boys, Pukytė de-
veloped her strategy of bringing out the paradoxes in found reality 
by layering it. This partly resembles the principle of double exposure 
(or, in simple terms, ‘sandwiching’) widely used by members of the 
Soviet-era Kharkov school of conceptual photography to create 
absurd impressions. In this way they rethought the plastic language 
of photography and, furthermore, the specifics of photography as a 
tool for social and political mystification.        Pukytė uses a similar 
strategy, although she doesn’t create her own images but uses found 
transparent frames (slides) which she projects onto one another. In 
her project description she mentions Twin Peaks and Alice in Won-
derland, because the visual and conceptual logic of her exhibition 
also relies on the logic of unreality, of the dream. Pukytė exploits a 
supposedly mystical aesthetic, but at the same time she doesn’t hide 
that fact that this is a well-crafted plot and stage trick. Not only 
that, she accentuates the structure of ideological mystification and 
illusion and demonstrates to her viewers how it works.        She 
creates layers of found images, but she also (re)animates them by 
setting up endless loops, in which one image fades out while an-
other one lights up, only to fade out again while the first one lights 
up. Every image appears to have a conventional meaning – natural, 
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neigti viena kitą.         Tiesa, pačiai Pukytei rūpi ne mistikos (pa-
radigmų) reabilitavimas ir paralelinių pasaulių egzistavimo įrody-
mas, o socialinių ir kultūrinių tapatumų ideologinio / komercinio 
konstravimo per kalbą ir vaizdinius mechanizmų tyrimas. Tų me-
chanizmų išryškinimas ir išviešinimas.        Taigi svarbu ne tai, ar, 
perfrazuojant serialo „X failai“ moto, „tiesa slypi kažkur anapus“, o 
tai, kaip sukuriama terpė ideologinėms manipuliacijoms tariamai 
natūraliais, prigimtiniais tapatumais. Tiesa slypi ne „mistiniame 
dvasių pasaulyje“, o sisteminės galios situacijoje – pirmumo teisėje 
į manipuliacijas tapatumais. 

4

Pukytės kūryba asmeniška, bet ne visada personifikuota. Sunku 
pasakyti, kieno žvilgsnis projektuojamas į kūrinį ar netgi kieno 
žvilgsnis esąs kūriniu. Kai kuriuose jos kūriniuose žvilgsnis tapa-
tus kalbai (tekstui arba balsui), kuri sukuria erdvę. Kita vertus, pati 
kalba (tekstas arba balsas) gali pavirsti žvilgsnio potencija, taigi 
ir laiku. Viena vertus, gali pripildyti, suformuoti erdvėlaikį, kita 
vertus, gali jį pratęsti (Pukytės kūriniuose dažniausiai) į praeitį. 
Žinoma, svarbu ir tai, kad šios erdvės užkalbėjimo ar kalbos įer-
dvinimo strategijos labiau būdingos laikiniams Pukytės kūriniams, 
t. y. kurtiems videomedija arba naudojant garso įrašus, o kartais 
pasitelkiant ir „delegavimą“ – kito žmogaus atliekamą veiksmo ir 
balso performansą.        Žvilgsnis gali laiką pripildyti jam netgi 
svetimos erdvės, erdvę – svetimo laiko. Gali užkloti vieną ant kito 
du ar kelis erdvėlaikius, ypač kalbant apie subjektyvų ir socialinį. 
Gali tuštumą pripildyti prasmės arba prasmę paversti tuštuma – 
„Pinigai ir gerbūvis“ (2000), „Mergaitė su kriaušėmis“ (2004), 
„Raudonkepuraitė“ (2005), „Vidurdienį Demokratų aikštėje“ 
(2017).        Jau minėtame sovietiniame šnipų filme „Septyniolika  
pavasario akimirkų“ vienas veikėjų gauna nurodymą nueiti į Gėlių 
gatvę Berne ir užeiti į 9-to namo butą antrame aukšte po kairei. Ta-
čiau tik tuo atveju, jei buto lange nėra vazono su gėle, nes gėlė būtų 

cultural, social, ideological – but this meaning becomes question-
able and transgressive (for instance on the level of gender identi-
ty) and fluid, at some point allowing images to ‘mystically’ flow 
into and overlay one another, when their conventional meanings 
begin to dissonate and negate one another.        Pukytė herself is 
not concerned with rehabilitating mysticism (and its paradigms) 
or with proving the existence of parallel worlds but rather with 
the ideological and commercial construction of social and cultural 
identities through language and with researching and communi-
cating visual mechanisms.        The important thing is not that, if 
we rephrase the motto of the series The X Files, ‘the truth is on the 
other side’, but how the space for ideological manipulation of sup-
posedly natural, innate identities is established. The truth is not to 
be wrested from ‘a mystical spiritual world’. Instead the systemic 
power of a situation depends on the right to manipulate identities.

4.

Pukytė’s work is personal, but not always personified. It is hard to 
say whose gaze is projected onto the work and even whose gaze 
constitutes it. In some of her works the gaze is identical to the 
language (text or voice) that creates the space. Yet language itself 
(text or voice) may also coincide with the potency of the gaze, 
and therefore also with time. On the one hand, it may occupy and 
shape space-time, on the other hand it may extend it (which in 
Pukytė’s work usually involves the past). We should of course note 
that the transformation of space into language and of language 
into space is more characteristic of Pukytė’s time-based works, i.e. 
those created for video media or by using sound recordings, and 
that they are sometimes also characterised by ‘delegation’, when 
another person performs or voices the action.        The gaze may 
fill time with space foreign to it and space with foreign time. Two 
or more space-times may be layered onto one another, especially  
when these are subjective and social. The gaze may fill emptiness 
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nepavykusios operacijos ar išdavystės ženklas. Gėlė buto lange yra, 
bet veikėjas pamiršta pažiūrėti, užeina į konspiracinį butą, kuriame 
jo laukia pasala, ir galiausiai žūsta. Vienas žvilgsnis šiuo atveju su-
kuria ištisą fabulą, lemia gyvybę ar mirtį, jeigu neturėsime omenyje 
to, jog tai propagandinis meninis filmas.        Kita vertus, Pukytė, 
traukdama iš šio televizijos serialo (anuomet beveik atstojusio ti-
krovę) paskirus fragmentus, ieško juose (ne)sutapimų su tikrove, 
keliaudama į tikrąjį Berną – „Miesto atvirukai“ (2001), „Įeiti drau-
džiama“ (2001). Tačiau Bernas, kaip jau buvo minėta, nufilmuotas 
Rygoje, o Gėlių gatvė tiesiog neegzistuoja. Sutapimų nėra arba jie 
groteskiškai atsitiktiniai, beprasmiai – Berne kone kiekvienas lan-
gas papuoštas vazonu su gėle. Tai tik dar labiau paryškina ir pa-
aštrina skausmingą (ypač posovietiniame erdvėlaikyje) tikrovės ir 
fikcijos santykį.       Paaštrina ne ta prasme, jog tampa akivaizdi 
fikcijos ir tikrovės takoskyra, jų kontrastas, tačiau kad tą takoskyrą 
vis sunkiau aptikti ir suvokti. Čia vėlgi galime prisiminti šmaikš-
tųjį Slavojų Žižeką, teigiantį, jog ideologija funkcionuoja ne kaip 
pabėgimas nuo tikrovės, bet kaip socialinė tikrovė, kurią pasitelkę 
bandome išvengti traumuojančio tikrovės branduolio.

5

Pukytė yra sukūrusi mumifikuojančių arba įobjektinančių kalbą 
kūrinių. Šia prasme pažymėtini keli „archeologiniai“ fotografijų 
cik lai, fiksuojantys ir klasifikuojantys miesto folklorą – 2001 m. 
fotografijų, fiksuojančių savadarbius užrašus ant lauko durų ir 
vartų Vilniuje, ciklas; taip pat 2005 m. sukurtas ciklas „Naujokė 
mieste“, kuriame fiksuojami Londono viešnamiuose rasti piešinė-
liai-plakatėliai. Šia prasme užrašų, žinučių turinys tiek pat svarbus, 
kiek ir jų užrašymo forma. Tačiau svarbiausia yra sociokultūrinė 
aplinka, kurioje jie atsirado, ir jų atsiradimo priežastis.        Vis 
dėlto šiuo atveju reikšmingas ir pats Pukytės kūrinių, kaip „teks-
tų“, matymas (ar mąstymas). Čia vėlgi per S. Žižeko pasąmonės 
koncepciją galime grįžti prie Jacques’o Lacano pasąmonės kaip 

with meaning or turn meaning into emptiness: Money and Pros-
perity (2000), Girl with Pears (2004), Little Red Riding Hood 
(2005), At Noon in Democrats' Square (2017).        In the already 
mentioned Soviet spy film Seventeen Moments of Spring one of the 
characters is instructed to go to Flower Street in Bern and enter 
the flat to the left on the second floor of house number nine – but 
only in case no flower pot is put in the window, because the flower 
would be a sign of operation failure or betrayal. There is a flower 
in the window, but the character forgets to look for it and enters 
the ‘safe’ flat where he is ambushed and eventually dies. In this case 
one single glance creates an entire fable and becomes a question of 
life and death. If we forget that this is a propaganda film.        On 
the other hand, when Pukytė uses individual fragments from this 
film series (which at the time all but stood in for reality) she looks 
for (non-)correspondence with reality and travels to the real Bern: 
City Postcards (2001), No Entrance (2001). But the shots of Bern 
were, as already mentioned, made in Riga, and ‘Flower Street’ 
simply doesn’t exist. There are no correspondences or they are 
grotesquely accidental, meaningless. There is a pot with a flower 
in almost every window in Bern. This only serves to accentuate 
and aggravate a relation between reality and fiction that may be 
a painful one (particularly in post-Soviet space-time).        It is 
not that the separation of fiction and reality and the contrast be-
tween them become obvious. Instead this separation becomes ever 
more difficult to notice and acknowledge. Slavoj Žižek comes to 
mind once again, and his tongue-in-cheek statement that ideology 
doesn’t function as an escape from reality but as a social reality that 
allows us to avoid the traumatising core of reality.

5.

Pukytė has made works that mummify or objectify language, no-
tab ly several ‘archaeological’ photographic series that document 
and classify urban folklore. Among these are a series of photographs 
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kalbos (struktūrų) idėjos. Lacanas kadaise sakė, kad turime sutikti 
su tuo, jog pasąmonė yra kažkas, kas kalba be subjekto, anapus su-
bjekto, net jeigu subjektas to nežino, ir pasako apie subjektą dau-
giau, negu jis pats žino. Ar to pakanka? Žinoma, kad ne. Klausimo 
pilnumui reikėtų išsiaiškinti, kaip tai (ką vadiname pasąmone) 
kalba?       Pukytei rūpi komunikacinių paradoksų, kaip laike 
kintančių semantinių sistemų, aspektai. Terpė, kurioje susitinka 
subjektyvumas ir socialumas, formuodami socialines ir ideologi-
nes iliuzijas ar, priešingai, jas griaudami. Tai matome dviejuose 
2017 m. kūriniuose – „29 = 42. Povaizdžio atmetimas. Pamin-
klas Janui Zwartendijkui“  – 42 sekundes žiūrėkite į skaičių, tada  
pažiūrėkite į sieną ir „Vidurdienį Demokratų aikštėje“: kasdien vi-
durdienį ateina dainininkė ir dainuoja dvi dainas jidiš kalba De-
mokratų aikštės tuštumai. Tai kūriniai apie traumuojančią atmintį 
ir jos reaktualizacijas, būdus tą atmintį „užkalbėti“, „atkalbėti“, 
„perkalbėti“, gydyti, kartu, vėlgi, demistifikuoti tam tikras istori-
nes iliuzijas, stereotipus.        Įdomus kūdikio, vaiko sugebėjimas 
automatiškai, nesąmoningai perimti sudėtingiausias kalbines kla-
sifikacijas, o kartu su jomis ir etnologinio socialumo (ideologijos) 
struktūras. Čia vėl galime grįžti prie Pukytės vaikystėje kolekcio-
nuotų atvirukų, matytų kino filmų etc. kaip ne tik kalbinių, bet ir 
vaizdinių semiologinių sistemų, kurios įsiterpia, įsirašo į subjekty-
vios pasąmonės struktūras. Galima sakyti, kad Pukytė domisi, kaip 
pasąmoninės kalbinės klasifikacijos virsta etnologiniu (papročių, 
socialinių stereotipų etc.) antstatu, o kartu tyrinėja priešingus 
(arba grįžtamuosius) reiškinius – kaip etnologinis plačiąja prasme 
antstatas (vėl) internalizuojamas, kitaip sakant, kaip ideologija vėl 
tampa tarsi apriorine pasąmonine substancija. Kažkuria prasme 
Pukytės kūrybines strategijas galima laikyti artimomis Miche-
lio Fuko žinojimo archeologijos metodui, kurio pagrindas buvo  
kritinis, „prigimtinius“ tapatumus demistifikuojantis ir dekons-
truojantis požiūris.        Michelis Fuko bandė prisikasti iki aprio-
rinių istorijos struktūrų, aptikti istorinių procesų šerdį, branduolį. 
Tačiau galop suprato, jog tai, ką metaforiškai galima vadinti tuo 
branduoliu, iš tiesų yra ne etinių ideologinių sprendinių pamatinė  

from 2001 documenting unofficial notes on doors in Vilnius and 
the series New Girl in Town from 2005, showing hand-written 
notes and announcements in London brothels. The content of 
these notes and messages is as important as the form of writing. Yet 
the most important thing is the socio-cultural environment that 
produced them, and the reasons why they were written.        An-
other significant point is how Pukytė’s works can be read (and 
thought) as ‘texts’. Again, Žižek shows us a way to the Lacanian 
idea of the unconscious as a language (or structure). Lacan once 
said that we must agree that the unconscious is speaking without 
a subject, beyond the subject, even if the subject doesn’t know 
this, and that the unconscious says more about the subject than 
it knows about itself. Is that enough? Of course not. To make the 
question complete, we should find out how it (that thing we call 
the unconscious) is speaking.        Pukytė is concerned with para-
doxes of communication as a system that changes with time. A 
space where the subjective and the social meet, building social and 
ideological illusions or, on the contrary, demolishing them. We see 
this in two works from 2017. 29 = 42: Refusal of the After-Image: 
Memorial to Jan Zwartendijk: ‘Look at the number for 42 seconds, 
then look at the wall.’ At Noon in Democrats’ Square: Every day 
at noon a singer shows up and sings two songs in Yiddish to the 
emptiness of Democrats' Square. These are works about traumatic 
memory and its reactivation, ways in which that memory may be 
‘spoken for’, ‘spoken against’, ‘spoken around’; how it may heal and, 
once again, how certain historical illusions and stereotypes may be 
demystified.        It is interesting that small children have the ca-
pacity to automatically, unconsciously, appropriate the most com-
plex linguistic classifications, and at the same time the structures 
(and ideology) of ethnological socialisation. Here we may return 
to Pukytė’s childhood collection of postcards, films she saw, etc. 
They are linguistic but also visual semiological systems, interve-
ning and inscribing themselves into the structures of the subjective 
subconscious. We may say that Pukytė is interested in how lin-
guistic classifications of the subconscious become an ethnological 
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vertės sąlyga, o veikiau tikrovės būsena, kurioje šie sprendiniai 
aktualizuojasi. Tai veikiau specifinė tų sprendinių buvimo forma, 
principas, dėl kurio jie keičiasi, transformuojasi ir išnyksta. A priori 
tarpsta ne kaip tiesos, kurios gali būti niekada nepasakytos, ne kaip 
koks nors tiesiogiai patyrimui duotas „vidinis imperatyvas“, o kaip 
duotoji istorija, kuri yra „pasakyta“, kuri yra tai, kas mums palik-
ta diskursyviai.       Tai yra terpė, kuri negali būti apibūdinama 
prasmės ar tiesos sąvokomis, ši terpė tiesiog turi istoriją. Istoriją, kuri 
tampa simultaniška. „Istoriškumas“ yra takių tapatumų dvasia, 
kuriai padedant ir kurioje galima bandyti atsekti specifinius „pras-
mės“ ir „tiesos“, t. y. žinojimo formavimosi, kaitos, lūžių aspektus. 
Tai istoriškumas, kuris nėra stabilus, jis nėra antlaikiškas hėgeliškas 
„pagrindas“, plytintis po įvykiais, bet greičiau taisyklių, charakte-
rizuojančių diskursyvias praktikas, dinamiška visuma, tinklelis. 
Taigi istorinis a priori nėra tik laikinė dispersija, jis pats yra hetero-
geniškas ir nuolat besitransformuojantis. 

superstructure (habits, social stereotypes, etc.). At the same time 
she investigates opposing (or reciprocal) phenomena: how the eth-
nological superstructure (in the wider sense) is (re)internalised, or, 
in other words, how ideology becomes an a priori subconscious 
substance once again. In some ways Pukytė’s creative strategies are 
methodologically close to Michel Foucault’s archaeology of know-
ledge, based on the critical demystification and deconstruction of 
‘innate’ identities.        Foucault tried to dig all the way through to 
the a priori structures of history and uncover the core or nucleus of 
historical processes. Yet towards he end he understood that what 
we may metaphorically call the nucleus is, in fact, not a fundamen-
tal value that conditions ideological decisions but rather a condi-
tion of reality where these decisions are actualised. It appears to be 
the specific form of existence for such decisions, the principle that 
causes them to change, transform themselves and disappear. The a 
priori intervenes neither as truths that may never be pronounced, 
nor as some kind of ‘internal imperative’ presenting itself to ex-
perience, but as a given history, as that which has been left to us 
discursively.        This is a sphere that may not be characterised in 
terms such as meaning or truth; this sphere simply has a history. A 
history that becomes simultaneous. ‘Historicity’ is the soul of flu-
id identities, helping us to trace specific ‘meanings’ and ‘truths’, i.e. 
aspects of the shaping, transforming and fracturing of knowledge. 
This historicity is not stable, not a Hegelian ‘foundation’ that is 
superimposed onto time and keeps expanding underneath events, 
but rather a dynamic totality, the network of rules that characterise 
discursive practices. So the historical a priori is not solely a disper-
sion in time; it is heterogeneous and constantly transforming itself.
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Raudonkepuraitės klausimai netikrai senelei

Laima Kreivytė
„Literatūra ir menas“, 2014 12 30

Paulina Eglė Pukytė nuvainikavo ne vieną romantinį kūrė-
jo (-os) mitą. Be skambių kalbų ir orkestrų, beveik nepastebimai. 
Nufotografavo kramtomosios gumos prispjaudytus Londono ša-
ligatvius. Kaip tikra etnografė dar suskaičiavo, kur gumos tankis 
didesnis. Tranzitiniais (vieniems Sąjūdžio revoliucija – dainuo-
janti, kitiems – tranzuojanti) posovietiniais metais surinko vie-
šuosiuose tualetuose muilo gabaliukus ir išeksponavo ŠMC. Juos 
pamačius posakis „rankų darbas“ ir „kolektyvinė kūryba“ įgavo 
kitų reikšmių. Daugelio rankų suformuotos muilo skulptūros va-
dinosi tiesiog „Muilas / Soap“ – kaip televizinės muilo operos. Ir 
sukabintos buvo kaip serialas – viena paskui kitą celofano maiše-
liuose. Dabar jau tolimais 1999-aisiais Vilniaus troleibusuose 
vykusiame projekte „Identifikacija“ Pukytė aptraukė troleibuso 
rankenas rožiniais nėriniais, šiugždančiais prisilietus. „Geismų 
troleibusas Nr. 3“ mieste ir toliau atrodė viešas, bet viduje – in-
tymus. Šie keli pavyzdžiai rodo, kad aukšto ir žemo, matomo 
ir nematomo, viešo ir privataus skirtys jei neišsitrynė, tai tikrai 
nėra priešinguose ašigaliuose. Tas ašis Pukytė ir toliau kraipo. Ne 
tik vaizdais, bet ir žodžiais: naujausia jos knyga „Bedalis ir lab-
darys“ prasideda binarinių opozicijų dekonstrukcija, pavadinta 
„Evoliucijos teorija“:

Esis ir būsis
Vienis ir visis
Niekis ir kaikis
Sisis ir kakis
Pesis ir kuisis
Tutis ir frutis
Bedalis ir labdarys
(Lūzeris ir menedžeris).

Pukytės paroda Marijos ir Jurgio Šlapelių (Marijos ir Jurgio!) 
name-muziejuje vadinosi „Mergaitės ir berniukai“. Čia dvinares 
struktūras keitė dvilypės, dviprasmės. Ne „mergaitės į kairę, ber-
niukai į dešinę“, o mergaitės ir berniukai rūsyje... Mergaitė kaip 
berniukas ir berniukas kaip mergaitė  – nes suka lanką. Natalija, 
virstanti popu susiliejant skaidrėms. Net ir neskaitant laikraščių 
aišku, kad rūsiuose vyksta baisūs dalykai.       Kalbant apie šią paro-
dą, svarbu atkreipti dėmesį į kelis dalykus: vietą, vyksmą ir žvilgsnį. 
Paroda vyko ne galerijos erdvėje (pamirškite baltą kubą ir juodą 
dėžę), o namuose. Todėl „paroda“ – ne visai tikslus žodis, nes na-
muose ne rodoma, o vaidenamasi. Tamsiame kambaryje vaidenasi 
praeities šmėklos – savo instaliacijoms Pukytė naudoja rastas skai-
dres, iš kurių žvelgia nepažįstami žmonės. Žiūri pasitikinčiai – vei-
kiausiai juos fotografavo giminaičiai ar draugai. Žiūri iš kitos erdvės 
ir laiko  – veiduose dar nematyti internetinės eros sąmyšio. Žiūri 
iš kambario nišų: sukantis lanką berniukas didelėje nišoje kaip al-
torinis paveikslas, su iš abiejų šonų kabančiais moterų portretais;  
kėdėje sėdinti mergaitė  – lenktoje nišoje kitame kambario gale. 
Skaidrių projektorius negailestingai degino mergaitės atvaizdą, kurį 
kas kelias dienas reikdavo pakeisti į kitą. Galima tai interpretuoti 
poetiškai, kaip dylančią atmintį. O galima politiškai, prisimenant 
žiaurias istorijas apie rūsiuose kalintas pagrobtas mokines, monstro 
prievartaujamą dukrą, bagažinėje sudegintą merginą. Tokias istori-
jas norisi pamiršti, bet išstumtos į pasąmonę jos niekur nedingsta. 
O kas toj pasąmonėj tūno, geriausia išsiaiškinti rūsyje, kuris, pasak 
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Gastono Bachelard’o, yra blogų prisiminimų talpykla, savotiška ar-
chitektūros pasąmonė.       Viršutiniame tamsiame kambaryje laikas 
ir vaizdai sustingę, o rūsyje prasideda velniava (ne menotyrinis, bet 
parlamentarų aprobuotas terminas). Vaizdai atgyja, pradeda lipti, 
šliaužti vienas ant kito. Skirtingos tapatybės susilieja, persisunkia, 
kol galiausiai atšoka į atskirus kūnus. Tai vyksta nepastebimai  – 
greitai bėgdamas net nepastebėtum. Tačiau lukterėjus aiškus vaiz-
das iš lėto pradeda transformuotis: mergaitę vonioje „paskandina“ 
fanatikų minia, o pro šventiko rūbą ima ryškėti baltos pėdkelnės. 
Būtent šis virsmas (Natalijos – popu ir popo – Natalija) sukėlė di-
džiausią lankytojų susidomėjimą. Nesvarbu, ką jie įžvelgė – slaptą 
šventiko gyvenimą, lyties keitimą, moters tapimą kunige. Formų 
ir prasmių sukryžminimas atrodė įtaigiai. Netikėtumo momentą 
kaskart nugalėdavo fotografijos „dokumentiškumas“, įtvirtinantis 
tiesą. Ir čia pat „tiesa“ susvyruodavo, išskysdavo ir virsdavo savo 
priešybe. Ne melu – kita tiesa.       Aptarus vietą (namą, rūsį) ir virs-
mus (tapatybių transformacijas), lieka žvilgsnis. Jis yra vaiduoklių 
namo rišamoji medžiaga. Ne tik mes žiūrime į nišose projektuoja-
mus atvaizdus, bet ir nufotografuoti žmonės spokso į mus. Spokso 
vienas į kitą: mergaitės į berniukus, berniukai – į kitus berniukus, 
vaikai – į suaugusius, pavieniai žmonės – į minias. Atvirą žvilgsnį 
keičia slaptas žvilgčiojimas pro mažas akutes, įtaisytas nišose. Kad 
ir kaip žiūrėtum, vaizdas visada atrodys šiek tiek netikras, įtartinas, 
sapniškas. Lyg tuo pat metu tave kviestų vidun ir sergėtų netikėt 
savo akimis. Ypač kai pro akutę sienoje pamatai atsiveriantį tunelį – 
o gal triušio olą, vedančią Alisą į veidrodžių karalystę?       Pukytė  
savo parodos aprašymą pradėjo nuo Raudonkepuraitės klausimų 
netikrai senelei. Darbų pavadinimai skamba kaip atskiras kūrinys, 
rezonuojantis su „Evoliucijos teorija“ iš „Bedalio ir labdario“. Pava-
dinimai-klausimai yra šio vaiduoklių namo raktas:

Senelė – „Kodėl tavo tokie aštrūs nagai?“
Tvanas – „Kodėl jūsų tokia didelė akis?“
Šypsena – „Kodėl tavo tokia didelė galva?“
Natalija – „Kodėl jūsų tokios baltos kojos?“

Sode – „Kodėl tavo tokie dideli batai?“
Miške – „Kodėl jūsų toks didelis maišas?“
Berniukas – „Kam tau kepurė?“
Juokas – „Kodėl visą laiką tyli?“
Suoliukas – „Kur tavo koja?“
Kėdėje – „Ko čia žiūri?“
Šeima – „Čia juk pliauska!“
Langelis – „Ten yra rūsys.“

Čia nėra teisingų atsakymų, geležinės logikos, vertybių hierarchi-
jos – tik abejonės ir grėsmės, fobijos ir fantazijos, paslaptys ir mela-
gystės. Vaiduokliais apgyvendinta pasąmonės architektūra. Išėjus į 
dienos šviesą pasaulis nebeatrodo toks aiškus kaip iki tol.
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Kodėl tavo tokia didelė galva? 
Paulinos Pukytės paroda „Mergaitės ir Berniukai“  
Marijos ir Jurgio Šlapelių name-muziejuje

Kęstutis Šapoka
artnews.lt, 2014 12 14

Paulina Pukytė yra tokia menininkė, kurios kūrybai nereikia advo-
katauti. Kalbu ne apie „gerą“ ar „prastą“ kūrybą, nes nėra tobu-
lų. Kalbu ne apie jos kūrybos „patikimą“ ar „nepatikimą“. Tiesiog 
Pukytė turi savo požiūrį, aiškią poziciją, kurią artikuliuotai išreiš-
kia kaip rašytoja, kritikė ir vizualių menų atstovė. Tai ne kokios 
institucijos, ne kokio direktoriaus, kuratoriaus ar naujausios pseu-
doaktualios „mados“ pozicija, (nesvarbu, kad labai nuoširdžiai) 
sukompiliuota tik tam, kad per kokią galingą instituciją pralįstų 
į „prestižinę“ bienalę. Kitaip sakant, Pukytė kuria ne (vien) pre-
mijoms, bienalėms, nepučia miglos į akis, nepučia dirbtinai ir savo 
ego, tačiau iš tiesų bando kalbėtis su žiūrovu, pasakyti jam šį tą nuo-
širdaus ir kam nors galbūt netgi svarbaus.       Žinoma, visus me-
nininkus ir menininkes veikia daugybė faktorių, taip pat tam tikrų 
institucijų sistemos primetamų madų, tačiau kai kurie menininkai 
ir menininkės vis dėlto bando šių įtakų kontekste pasakyti kažką 
ir autentiškesnio, kartu suvokdami savo ribotas galimybes šioje ga-
lingoje represinėje šiuolaikinio meno sistemoje. O tokios savybės 
ar tokia taktika pas mus, žinoma, trukdo tapti tikrąja žvaigžde de 
jure, nors de facto Pukytė žvaigžde, be abejonės, yra. Bent jau man 
asmeniškai.       Tačiau Pukytės puikus savo požiūrio ir projektų 
artikuliavimas kartais sukelia ir šiokių tokių nepatogumų. Pavyz-
džiui, projekte „Mergaitės ir Berniukai“ Marijos ir Jurgio Šlapelių 
name-muziejuje, bendradarbiaudama su kuratore Laima Kreivyte, 

Pukytė raštiškai viską taip kontekstualizavo ir sudėliojo į vietas, 
kad man, lengvabūdiškai pasisiūliusiam parašyti recenziją, šis pa-
žadas atsistojo „ašaka gerklėje“ . Belieka nebent kokiu nors gudriu 
būdu tiesiog „peržaisti“ projekto pristatymo tekstinę dalį. Nes pa-
sakyti nieko originalaus nepavyks. Tai, žinoma, komplimentas Pu-
kytei ir Kreivytei.       Pukytė sudėliojo projekto raktinius žodžius 
tarsi akademiniam straipsniui: vaikystė >   pasakos   > sapnas   > 
neaiškumas  > netikrumas  > paslaptis  > keistumas  > fantazija  > 
melagystė  > įtarimas  > prietaras  > nuojauta  > baimė  > fobija  >  
jautrumas  > pasitikėjimas  > pažeidžiamumas  > pašaipa  > grėsmė  
> apribojimas  > dvilypumas  > buvimas  kitokiu  > buvimas kitu.       
Minimas Tvin Pyksas ar Alisa stebuklų šalyje, nes parodos vizuali 
ir prasminė logika kaip tik ir laikosi ant minėtų „raktinių žodžių“, 
nusakančių netikrumą, sapno logiką ir panašiai. Galime prisiminti 
ir moterį su malka Tvin Pykso siužetinėje linijoje, o medinė pliaus-
ka, malka vėlgi talpus (ne)kūniškumo simbolis įvairios tradicijose, 
pradedant pirmykščiais totemais ir baigiant šizofrenijos etimolo-
gija psichiatrijoje. Pukytė kuria artimą Tvin Pyksui nuotaiką su 
ryškiu mistiniu prieskoniu, tačiau tuo pat metu nė neslepia, jog 
tai yra gerai sukaltas siužetinis ir scenografijos triukas.       Čia dar 
įsimaišo karikatūriški raudonkepuraitiški (primenantys ir suvulga-
rintą sovietinį animacinį filmuką) klausimai netikrai senelei, neju-
čia peraugantys į absurdą ir vėl sugrįžtantys į „mistikos“ lygmenį, 
nes labiau primena kliedesį, nugalintį net pasakos logiką. Pasakoje 
visada kas nors nugali (dažniausiai gėris). Lietuvių archajinės pasa-
kos itin kraupios ir „gėrio“ pergalė jose dažnai prieštaringa. Pukytė 
atsisako „moralo“, „gėrio“ pergalės, o kliedesio, haliucinacijos, koš-
maro logiką „prisuka“ tarsi vilkelį ir paleidžia suktis ratu.       Vis 
dėlto reikia turėti omenyje tai, kad Pukytės „mistika“ nėra savi-
tiksli. Kaip sufleruoja projekto pavadinimas ir raktiniai žodžiai, 
parodoje keliami tapatumo, lyties apskritai ir / ar moteriško tapa-
tumo, buvimo kitokia ar kitokiu klausimai. Ne viename projekto 
kūrinyje, ypač tuose, kuriuose naudojama dviguba ekspozicija, 
sugretinami du kadrai, juntama „monstriškumo“ lytinio tapatumo 
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prasme potekstė. Be to, ne viename tokiame kūrinyje vienas kitą 
dengia mergaitės, moters ir berniuko, vyro atvaizdai. Pavyzdžiui, 
vienas ant kito užklojami ortodoksų kunigo ir paauglės mergaitės 
atvaizdai ir pan.       Vienur Pukytė tiesiog „uždeda“ vieną atvaizdą 
ant kito ir tada matome fantasmagorišką, baugoką vaizdinį. Tačiau 
kitur matome, kaip vienas (at)vaizdas nyksta ir ryškėja kitas. Tam 
tikrame taške abu (at)vaizdai šizofreniškai susilieja. Po to vėl vie-
nas nyksta, ryškėjant kitam. Šia prasme, sakyčiau, Pukytė vykusiai 
pasirenka ne asmeninę šeimos ikonografiją (kuri turbūt projekto 
koncepcijos kontekste atrodytų pritempta), tačiau anonimines 
XX a. 7–8 dešimtmečių fotografijas su anoniminiais veikėjais ir 
veikėjomis. Tokia idėja ir atvaizdų persidengimo sprendimai efek-
tyviau išreiškia lytinio, kultūrinio, ideologinio (jie visi susipynę)  ir 
t. t. tapatumo transformacijų idėją.       Kartu, kalbant ne vien apie 
lytinį tapatumą siaurąja prasme, galima pastebėti ir Pukytės (sąmo-
ningą ar nesąmoningą) žaidimą su kai kuriais XIX–XX a. para-
moksliniais kontekstais, aktyviai naudojusiais ir tebenaudojančiais 
fotografiją kaip objektyvumo mito kūrimo įrankį. Kalbame apie 
paramokslines teorijas / praktikas, objektyvizuojančias mistiškąjį 
arba ezoterinį pasaulį. Tai mirusių žmonių dvasių, astralų, dvasinio 
eterio fotografijos, „paneigiančios“ tiesmuko pozityvizmo dogmas 
ir „įrodančios“, jog egzistuoja paraleliniai pasauliai, dimensijos, 
kurias oficialusis mokslas paprastai išstumia į užribius arba tiesiog 
ignoruoja.       Tiesa, Pukytei rūpi ne konkrečiai šių paramokslinių 
paradigmų reabilitavimas, kiek (vėlgi panašiai kaip Tvin Pykse) 
tam tikro „mistinio“ lygmens kaip „medžiagos“ sąmoningas nau-
dojimas, kalbant apie jai pačiai rūpimas temas. Kitaip sakant, dozė 
sąmoningai sugeneruotos mistikos gali būti naudinga dekonstruo-
jant kai kurias perdėm monumentalizuotas socioideologines, so-
ciokultūrines klišes.       Atrodytų, neįpareigojančiame vaizdelyje 
staiga persišviečia kažkokie neaiškūs siluetai, sujaukiantys idilę. 
Portretinėje nuotraukoje staiga šalia nuotraukos veikėjo veido iš-
ryškėja beždžionės snukis…ir taip toliau. Be to, į kai kuriuos su-
kergtus, sujauktus (at)vaizdus Pukytė verčia žiūrėti pro „akutę“, 

taip vėlgi   iš dalies apeliuodama į slaptumą, privatumą  – mini 
kunstkameros logiką, kartu kviečiama tapti vujeristais. Tai vienas 
simbolinių būdų įtraukti į kliedesį, sapną.       Pukytės sukergti 
atvaizdai paveikiai kraupūs dar ir todėl, jog meistriškai žaidžiama 
fatalizmo kategorija. Du (at)vaizdai makabriškai sukergti vienas su 
kitu, išryškėjantys, persišviečiantys vienas kitame, įveliantys į neri-
mą, nepasitikėjimą, grėsmės nuojautą. Tačiau ši fatalistinė grėsmės, 
nestabilumo, neapibrėžtumo, nesaugumo nuojauta atsiranda dar 
ir todėl, jog dviejų atvaizdų veikėjai nenujaučia apie „paralelinio“ 
pasaulio egzistavimą, jie tiesiog permanentiškai pozuoja, esti savo 
įprastame, sakykime, daugiau ar mažiau harmoningame pasaulyje, 
aplinkoje, nenutuokdami, jog šis pasaulis jau pažeistas, užterštas, į 
jį įsiskverbusi kita, svetima logika, svetimas pasaulis.       Tai triukas, 
naudojamas „apsėdimų“, „satanizmo“ tematikos Holivudo siaubo 
filmuose, kai veikėjas fotografuojasi ar atsitiktinai fotografuojamas 
kokiais nors su siužeto linija nesusijusiais tikslais, o padarius nuo-
trauką išryškėja fotoobjektyvo „mechaniškai“ užfiksuotas koks 
nors (nematomas plika akimi) fatališkas ženklas – šviesos kirtis per 
veikėjo kaklą, kokia „eterinė“ kaukolė šalia, juodas siluetas užgulęs 
veikėją ar kas nors panašaus, pranašaujančio smurtinę mirtį, fata-
lišką pabaigą, neišvengiamą pralaimėjimą blogio jėgoms.       Taigi, 
Pukytė šiuos triukus panaudoja kurdama tam tikrą visumą ir kal-
bėdama apie sociokultūrines transformacijas (ypač jos vaikystėje, 
XX a. 7–8 deš.), taip pat lyties tapatumo sąvokos ir sampratos „ne-
stabilumą“, kartu paradoksaliai ir jų paslaptingumą.
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Visos gėlės. Emisija 2006: 
Paulinos Pukytės paroda ŠMC

Laima Kreivytė
„7 meno dienos“, 2006 09 22  

Rašančiųjų ir skaitančiųjų visuomenė žino Pauliną Eglę Pukytę – 
jos knygą apie gyvenimą Londone „Jų papročiai“, kritinius kultūros 
komentarus „7 meno dienose“. Galbūt mažiau žino jos nežodinę 
kūrybą – nors tekstai yra neatsiejama videofilmų dalis. Šiuolaiki-
nio meno centre rodomi 10 filmų ir nuostabus (keliantis nuosta-
bą) tarybinių atvirukų su gėlėmis pano. Verta jį patyrinėti atidžiau.       
Gėlės (kaip ir atvirukai) – pačios įvairiausios: raudonos ir mėlynos, 
sodo ir lauko, žibuoklės ir tulpės... Surištos į puokštę ir pavienės. 
Arba pamerktos į krištolinę vazą ir pastatytos ant nertos servetėlės. 
Tikras sovietmečio skonio ir papročių lobynas. Be to, dar ir skur-
džioji anų laikų poligrafija – su dusliomis spalvomis ant šiurkštaus, 
šiek tiek švitrinį primenančio popieriaus.       Tačiau svarbu ne 
tik forma, bet ir turinys. Šita gėlių „garbės lenta“ nėra tik spalvinga 
mozaika. Tarp gėlių kartkartėmis šmėsteli žodžiai. Kai kurie verti 
paminklo. Ne dėl poetiško skambesio, bet dėl jausmų grynumo. Tai 
ta pati emocinė įkrova, kuri stebina ir jaudina tarybiniuose filmuo-
se. Tie pakylėti jausmai žvelgiant iš šiandienos atrodo tokie nekal-
ti... Gal tai paprasčiausi sentimentai – laikas sutaurina ir kičą. Bet 
ne tik tai. Juk sekso, kaip žinome iš oficialių pareiškimų, tarybiniais 
laikais nebuvo. Tačiau „neseksuali epocha“ išugdė tokias sublima-
cijos, savitvardos ir nutylėjimų galias, kad ir šiandien vartant senus 
žurnalus juntamos neįžemintos energijos kibirkštys.       Yra ir dar 
viena svarbi aplinkybė, kurią maskuoja (arba puošia) sentimentalus 
paviršius. Gėlės... tai juk taip moteriška! Arba tradiciškai susieta su 

moterimi. Iki šiol suku galvą, kai reikia išrinkti gėlę vyrui. Kiek ga-
lima dovanoti gvazdikus, bambukus ir rožes... O moteriai juk tinka 
visos gėlės – kokia kultūrinė diskriminacija! Jokia mama nepatartų 
sūnui rinkti atvirukų su gėlėmis. O dukrą pati paskatintų. Pukytei 
rinkti tokius atvirukus liepė močiutė. Geras auklėjimas – ir, kaip 
matome, efektyvus. Paulinos kūriniuose visada persišviečia asme-
ninė patirtis, kurią menininkė aprengia atitinkamo laikmečio ar 
kultūros apdarais. Ji nepalieka žiūrovo kontempliuoti savo išnarų, 
bet visada dalyvauja pati – žodžiu, vaizdu ar aiškiai išreikšta autorės 
pozicija. Tai nėra „objektyvus“ (ar abejingas?) situacijos stebėjimas 
iš šalies. Nėra nesuinteresuoto žvilgsnio – jei bedi į ką nors kame-
rą, vadinasi, tau to reikia. O jeigu rodai, tai nori, kad pamatytų.       
Bet svarbiausia net ne tai. Svarbiausia – įtempta akistata, vykstanti 
tarp sentimentalaus atvirukų ekrano ir judančių vaizdų projekci-
jos. Žiūrovas atsiduria kryžminėje ugnyje: tarp praeities ir dabar-
ties, tarp žodžio ir vaizdo, tarp dviejų atminties mumifikavimo (ir 
atgaivinimo) būdų. Atvirukai primena vaikystėje darytus „sekre-
tus“ – stiklo šuke prispaustas ir smėliu užpiltas gėles. Tai ironijos 
nepakąstas menas. O filmai – visai kas kita. Tai ne padūmavęs is-
torijos veidrodis, o kasdienybės (s)pjūvis (prisiminkim kramtomo-
sios gumos prispjaudytų šaligatvių fotografijas, irgi rodytas ŠMC). 
Tačiau kasdienybė čia įgauna postkonceptualaus pasakojimo 
bruožų.       Vien pažvelgus į filmų pavadinimus tampa aišku, kad 
veiksmas (ar situacija) vyksta ne tik „realybėje“, bet ir paralelinėje 
pasakų, filmų, kultūros istorijos erdvėje. „Raudonkepuraitė“, „Mer-
gaitė su kriaušėmis“, „Vyras su obuoliais“, „Dėl ledų“. Malonu, kad 
Pukytė nekankina žiūrovų – ilgiausias filmas, jei neklystu, trunka 
apie 5 min., o trumpiausias – vos 44 s. Tiek laiko Pukytė užtrun-
ka Britų karo muziejuje ardydama Kalašnikovo automatą (išardo 
greičiau, bet pradžioje dar turime perskaityti, kad autorė to mokėsi 
mokykloje – čia užsieniečiams ir jaunesnei Nepriklausomybės kar-
tai). „Kalašnikovas“ gerai parodo Pukytės santykį su istorija – tai 
ne prisiminimai, o patirtis, kuri pakartojama kitame kontekste. 
Iš pirmo žvilgsnio vieno kadro filmas iš tiesų yra labai kruopščiai 
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apgalvotas – jame nėra nė vienos atsitiktinės detalės. Kamera „nu-
kerta“ autorės galvą – konkreti asmenybė čia nesvarbu. Tačiau au-
tomatą ardanti mergina apsirengusi madinga palaidine su aguono-
mis, kuri (kaip ir nuogas pilvas) kontrastuoja su ginklo šaltumu ir 
kietais, agresyviais judesiais. Šis paprastas filmas be šūvio pasikėsina 
iš karto į kelias kultūrines konstrukcijas: „moteriško trapumo“ ir 
„vyriško agresyvumo“, Rytų europiečių „karingumo“ ir vakariečių 
„taikdarystės“, prievartos estetizavimo ir vaizdo (de)politizavimo. 
Ir viskas nėra taip sudėtinga, kaip atrodo skaitant kritikų išvedžio-
jimus. Pukytės filmus žiūrėti paprasta ir įdomu. Bet tai nereiškia, 
kad visada lengva.       Nes kartais ji pasakoja asmenines istori-
jas (kurios taip pat tampa kasdienybės metapasakojimais), ir nors 
nematome žmonių, tušti kambariai su nereginčiais veidrodžiais ir 
prislopintas balsas už kadro priverčia trumpam susigūžti. Kartais 
labiausiai išgąsdina filmai, kuriuose nieko neįvyksta. Pukytė dirb-
tinai nekelia įtampos – ji tik ištraukia ir atidžiai apžiūri šukę, kurią 
užmynė. Mini Hitchcockas be atomazgos.

„Kodėl viskas taip negerai išėjo?“  – skamba angliškas šlageris, o į 
kamerą alsuoja milžiniška pripučiama pabaisa. Prie įėjimo į ŠMC 
žiūrovus pasitinka du Pukytės filmai, rodomi non stop. Dideliame 
ekrane matome, kaip pasąmonėje auga Kito baimė: pro langą stebime 
besimeldžiantį musulmoną rožinėmis šlepetėmis, tada atsiduriame 
prie atrakcionų pabaisos nasrų ir galiausiai nusileidžiame į rožinių 
(kitokių, bet su užrašu „REVEAL“) šlepečių vidų. Taip kuriami 
monstrai, kurie, geriau įsižiūrėjus, tėra išdidinti naminiai gyvūnai. 
O gretimame ekrane „Žentai“ dainuoja apie mėnulį ir nelaimingą 
meilę, tardami „žodžius NE-VIL-TIES“...       Pukytė pasistengė įdo-
miai sukomponuoti savo vaizdų puokštę. Tai iš tiesų kitokia „Emisi-
jos“ ciklo paroda. Ir gal ne dėl autorės gyvenimo ir mokslų svetur 
(Pukytė baigė fotografijos ir videomeno magistro studijas Londono 
Karališkajame menų koledže), bet dėl sugebėjimo organiškai susieti 
skirtingas istorines ir kultūrines patirtis. Ir nors vienas iš jos filmų 
vadinasi „Gėlė – tai nesėkmė“, slaptas ženklas nesuveikė. Gal todėl, 
kad priešais ekraną išaugo milžiniška gėlių siena.

Mergaitė su kriaušėmis

Renata Dubinskaitė
„Šiaurės Atėnai“,  2006 11 04

Mergaitė su kriaušėmis iš parodos pavadinimo yra pati Paulina 
Eglė Pukytė, kaip paaiškėja viename iš jos filmukų (mažų filmukų, 
ne filmų). Tame pasakojime dar auga kriaušė, vedanti nevalgomus 
vaisius; bet ši nuoroda jau, matyt, ne į menininkę: Pukytės kūrybos 
vaisiai labai rekomenduotini.       Minėtasis pavadinimas pažadina 
miglotų meno istorijos asociacijų: bent jau per pastaruosius keturis 
penkis šimtmečius tikrai būta įvairiausių mergaičių su vaisiais, 
mergaičių su gėlėmis, mergaičių su perlais ir mergaičių su dar ko-
kiais atributais – tapybinių, pieštinių ir skulptūrinių atvaizdų. Pu-
kytės filmukuose pasirodo dvi mergaitės: tikrai ne gražuolė Latvi-
jos žemės ūkio mokyklos mokinė ir į žieminius apdarus įsisupusi 
karštų pyragėlių pardavėja. Visur kitur pagrindinė (užkadrinė) 
mergaitė yra ta pati  – menininkė, pasakojanti apie save ir apie 
aplink ją vykusius / vykstančius dalykus. Tai „tikros istorijos“, sako 
ji dviprasmiškai, matyt, dėl to, kad dabar niekas neguldytų galvos 
už „tikrumą“, „tiesą“, „realybę“. Juolab kad ne paslaptis, ką su asme-
nine istorine tikrove išdarinėja atmintis: mat Pukytė daugiausiai 
užsiima prisiminimų rekonstrukcijomis. Taigi šiuosyk aplink „aš“ 
centruoti pasakojimai nė kiek nepanašūs į mekišką ar jansišką die-
noraštinį, dokumentalų dabarties srautą. Pukytės asmeninės patir-
tys suklijuojamos į vientisus siužetus ir apgaubiamos pasakos, mito 
aureole.       Bet prieš pačias istorijas dar apie pavadinimus. Paimti 
drauge, filmų pavadinimai netikėtai susijungia į kone poetinę seką, 
paskleidžia įvairiausių nuorodų ratilus: Raudonkepuraitė ir dėdė 
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Hansas, mergaitė su kriaušėmis ir vyras su obuoliais, ledai ir gėlės, 
kalašnikovas ir neviltis. Kiekvienas pavadinimas jau savaime seka 
pasaką dar prieš prasidedant Pukytės istorijai – tai kultūriškai tirš-
tos figūros su ilgais šleifais. Ko vertas, pavyzdžiui, vien kalašniko-
vas... Tai karas, specifiškai rusiška pasididžiavimo savimi pompa, 
nerealūs pasakojimai apie armiją, Šaltojo karo laikotarpio ameri-
kiečių filmai apie KGB agentus būtinai apsnigto Kremliaus aplin-
koje, kalbančius žiauriai darkyta rusų kalba, ir dar kažkas, ko dabar 
negaliu konkretizuoti, bet gana vien žinojimo, kokiomis intonaci-
jomis, kokiuose kontekstuose ir kaip sureikšminant būna tariamas 
šis bendriniu virtęs tikrinis daiktavardis. Pukytei visas šias virtua-
lias asociacijas, be abejonės, nurungia tiesioginė fizinė patirtis kari-
nio parengimo pamokose (aš spėjau išmokti tiktai užsimauti ir nu-
simauti dujokaukę, iki kalašnikovo nepriaugau). Tačiau kitiems jis 
reikš vis kitus dalykus, atvers vis kitokį emocinį lauką...       Atrodo, 
kad pasakodama Pukytė nedaro nieko, tik rikiuoja faktus. Regis, 
labai jau paprastai, linijiškai, nesivaikydama komplikuotų šiuolai-
kiškų naratyvinių principų, beveik nepasakodama daugiau, negu 
reikia tiesioginiam pranešimui perduoti. Tačiau štai čia ir visa ap-
gaulė, tik gerąja šio žodžio prasme. Kultūrinės nuorodos (pavyz-
džiui, citata iš animacinio filmo: „O gal dėl ledų tu nori, kad būčiau 
tavo mama?“) ir simboliai (gėlė, obuolys, veidrodis, durys) išplečia 
ir sukomplikuoja superpaprastą darbų struktūrą, ir ji taip tampa 
atvira ir daugiareikšmė. Galbūt kaip tik neišplėtotos frazės (sakiniai 
iš trijų keturių žodžių) palieka daugiau erdvės kiekvienam suvokė-
jui prisitaikyti istoriją sau, užbaigti kūrybos procesą. Vyro ir moters 
ginčas dėl obuolio po meilės nakties nuveda ir į Rojaus praradimo 
istoriją, ir į lengvai atpažįstamą neįveikiamo atstumo tarp dviejų 
žmonių jausmą (kamera filmuoja nykią nesikeičiančią kambario 
tuštumą su sujauktu guoliu ir iš toli atsispindinčiu televizoriumi). 
Pukytės istorija tik suteikia impulsą, kryptį ar keletą krypčių, ku-
riomis žiūrovas turėtų pratęsti savo pasakojimą.       Filmukų titrai 
išspausdinti popieriuje. Jie veikia savarankiškai kaip literatūrinės 
miniatiūros. Lietuvos videomene nėra kito autoriaus, kurio dar-
buose tekstinis pradas būtų toks rafinuotas ir toks reikšmingas (ne 

paslaptis, kad Pukytė yra ir rašytoja). Bet čia visa kitaip nei teksti-
niuose konceptualistų projektuose. Pradžioje gali atrodyti, kad 
vaizdas atlieka tik fono funkciją ir kad visai užtektų vien tekstą iš-
dėstyti ekrano erdvėje ir laike (panašiai kaip Natalie Melikian dar-
be, kur filmą atstoja garso takelis ir užrašytos filmavimo instrukci-
jos), juolab kad Pukytė puikiai naudoja teksto ritmo galimybes, 
surasdama ne tik atitinkamas pauzes, frazių kaitos tempą, bet ir 
pastarųjų padėtį ekrano stačiakampyje. Tačiau teksto ir vaizdo san-
tykis nėra toks paprastas. Filmo „Raudonkepuraitė“ pradžioje visa 
istorija pamažu užrašoma abstrakčiame fone, ir tik tada, kai žiūro-
vas jau turi susikūręs savo vaizdinę fantaziją, ji yra papildoma epi-
zodišku mergaitės portretu. Šalia tokios neįprastos vaizdo ir teksto 
proporcijos esama dar ir prasminių apvertimų bei praplėtimų  – 
raudonkepuraitė tampa raudonsijonaite, pasakoje minima visų 
mylima gražutė mergaitė čia  – bedantę burną slepianti paauglė, 
besilankanti ne pas sergančią senelę, o pas darbdavę svečioje šalyje. 
Metaforiškoje istorijoje apie ledų pardavėją iš tarybinių laikų ani-
macinio filmuko tekstą su vaizdu sieja žiema, bet kūrinio herojė 
siūlo karštus pyragėlius, visa kuo nurodydama kitas socialines ir 
kultūrines konkretybes... Dažniausiai visas veiksmas vyksta už ka-
dro. Istorijoje apie dėdę Hansą moterys šurmuliuoja kažkur greti-
mame kambaryje, o kamera, regis, personifikuoja dėdę ligos pata-
le: kai guli negalėdamas nė krustelėti, esi pakrypęs įprastinio 
pasaulio atžvilgiu lygiai devyniasdešimties laipsnių kampu. Tuo-
met ir durys guli, o ne stovi, ir vienintelis lauktinas judesys yra jų 
prasivėrimas (žemyn) kam nors įeinant. Sukuriamas tarsi vaizdo ir 
teksto dialogas tarp dviejų kambarių: ten lūžta nagas, o čia ateina 
mirtis.       Pukytė nesilaiko vienos vizualinės strategijos. Jų visas 
spektras: nuo žaibiško reagavimo į įvykį ir prastos kokybės doku-
mentavimo filme „Šaudymas“, su kūno judesiais susitapatinančių 
kameros judesių iki statiško vaizdo beveik nesikeičiančioje aplin-
koje, fotografijos animavimo ar kino filmų apropriacijų (objektų ar 
vaizdų nusavinimo ir įkurdinimo naujame kontekste strategija 
daug kartų išbandyta jos instaliacijose). Su judančių vaizdų gali-
mybėmis panašiai eksperimentuoja Deimantas Narkevičius (šalia 
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kino ar videojuostoje paties užfiksuotos medžiagos  – archyvinių 
kadrų citatos, animacija), o kiti Lietuvos videomenininkai papras-
tai yra ištikimi vienai vaizdinei strategijai. Apskritai Pukytė yra su-
radusi savitą žanrą ir gana ryškiai išsiskiria iš kolegų. Paprastai, kai 
menininkai kalba pirmuoju asmeniu, tai daroma arba kūno meno, 
arba dienoraštinių filmų srityje. Asmeniškumai ir lieka asmenišku-
mais. Pukytė įkomponuoja save į platesnį kontekstą, įsipina į tar-
pasmeninių santykių tinklus, susisieja su kultūrine aplinka. Taip ji 
tarsi demonstruoja daugiau kritinės distancijos (ir ironijos) savo 
pačios atžvilgiu. Antropologiniais ir kultūrologiniais tyrimais už-
siimantys Lietuvos menininkai dažniausiai taikosi į kitus asmenis, 
bendruomenes, visuomenes ir renkasi dokumentavimą, mėgsta 
interviu žarną (pavyzdžiui, Gintaras Makarevičius). Ir nė vienas, 
be Pukytės, nepaverčia jų novelėmis, neįvelka į tradicinio pasako-
jimo rūbą. Griežtai tariant, ji yra vienintelė naratyvinio videožan-
ro atstovė Lietuvoje. Miniatiūrinė Pukytės filmų forma prašosi 
palyginama su Kristinos Inčiūraitės trumpais videodarbais, ku-
riuose veiksmas irgi slepiasi už kadro ir taip pat gražiai supinami 
asmeninės bei kolektyvinės istorijos ženklai. Tačiau šios meninin-
kės „aš“ paliekamas nuošalyje, ir ji niekada nekalba pirmuoju as-
meniu, leisdama šnekėti savo herojėms. Aišku, abi autores jungia 
moteriškoji darbų linija. Greta Pukytės videodarbų eksponuoja-
mos atvirukų su gėlėmis kolekcijos prasmei didelę įtaką daro fak-
tas, kad tai buvo mamos paliepimu rinkti gėlių vaizdeliai (kadangi 
mergaitei tai pritinka), ką ir kalbėti apie tai, kad dauguma demons-
truojamų sveikinimų skirti Kovo aštuntajai ir rašyti moterų mote-
rims, mergaičių mergaitėms. Gėlės simboliką keistai deformuoja 
perdarytas rusiško filmo fragmentas, kur gėlė virsta nesėkmės žen-
klu: ilgaamžė moterų kaip nuodėmės kaltininkių tradicija ar mote-
ris kaip naujai iškilusi grėsmė vyrų pasaulio struktūrai? Pastarąją 
kryptį įspūdingai patvirtina raudonos aguonos ant menininkės 
marškinių, kai jos rankos neutralizuoja absoliutų galios ir vyrišku-
mo simbolį – šaunamąjį ginklą.       Filmų seriją baigia desperatiš-
kas klausimas: „Kodėl viskas taip negerai išėjo?“ Tačiau man atro-
do, kad išėjo labai gerai.
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