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SVEIKI ATVYKĘ!
Europos Parlamento meno kolekciją sudaro daugiau
nei 500 tapybos, skulptūros ir kitų šiuolaikinio
meno kūrinių iš Europos Sąjungos bei jai
nepriklausančių šalių.
Kolekcija pradėta kaupti 1980-aisiais tuometinės Europos Parlamento
pirmininkės Simone Veil iniciatyva, siekiant suteikti daugiau viešumo
menui ir įvairovei. Iš pradžių planuota atrinkti meno kūrinius iš 10 šalių,
kurioms anuomet buvo atstovaujama Europos Parlamente. Prioritetą
ketinta teikti jauniems menininkams, kurie jau buvo pelnę tam tikrą
pripažinimą ir mėgavosi prestižu. Nuo tada Europos Parlamento kolekcija
buvo pildoma įsigytais ir dovanotais kūriniais. Ji tapo viena didžiausių ir
įspūdingiausių pastarųjų 30 metų šiuolaikinio meno kolekcijų.
Pagrindinis dėmesys kolekcijoje skiriamas šiuolaikiniam menui, tiesa,
traktuojant jį ne kaip meno stilių, o kaip mūsų laikais sukurtą meną.
Savo esme šiuolaikinis menas išplečia vadinamojo aukštojo ir žemojo
meno sampratas bei meta joms iššūkį. Pastaraisiais metais šiuolaikinį
meną papildė ironijos ir konceptualumo, eksperimentiniai ir komerciniai
elementai. Judėjimo sampratą išplėtė naujos medžiagos, technikos,
veiklos būdai, koncepcijos ir kičo elementai.
Kolekcijos kūriniai eksponuojami Europos Parlamento pastatuose
Briuselyje, Liuksemburge ir Strasbūre bei įvairiuose Europos miestuose
veikiančiuose Europos Parlamento ryšių biuruose.
Meno kolekcijoje atspindimos ir kai kurios kertinės Europos
Parlamento vertybės: siekis skatinti kultūrą, kultūrų dialogą ir
pagarbą kultūrų įvairovei. Kolekcijos stilių, laikotarpių, menininkų ir
šalių įvairove akcentuojamas Europos Sąjungos kultūros turtingumas
ir įvairiapusiškumas, tvirtai atliepiantis Europos Sąjungos šūkį
„Suvienijusi įvairovę“; menas yra toks, kokie yra žmonės.
Plenarinių posėdžių salėje pristatoma meno kūrinių iš dabartinių ir
buvusių Europos Sąjungos šalių kolekcija. Kūriniai eksponuojami pagal
temas, kad būtų patogiau stebėti ir lyginti turtingos Europos Sąjungos
kultūros pavyzdžius.
Tikimės, kad paroda Jums patiks. Jei turėtumėte daugiau klausimų,
kreipkitės į mus adresu art@ep.europa.eu
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CENTRINIAI
LAIPTAI IR
BALKONAS
Šiuolaikiniam menui būdinga daugybė
formų, stilių ir dydžių.

1

Olivier STREBELLE
(1927 – 2017)

„Kai pamačiau laiptus, pamėginau įsivaizduoti tokius
per vidurį.“

Susiliejimai
(Confluences)

Olivier Strebelle’io braižas – masyvios, monumentalios
skulptūros. Galutinę jo kūrinių formą dažniausiai lemia
kūrybos procesas ir pasirinktos medžiagos. Neretai jo
skulptūros buvo kuriamos konkrečioms architektūrinėms
ar miestų erdvėms. Žvelgdami į jo kūrinius, įsitraukiame į
grakštaus linijinio dizaino ir akių judesio žaismą.

1992 m.
Šlifuotas nerūdijantis
plienas
12 × 7 m
Belgija

2

Imi KNOEBEL
(g. 1940)
Mėlyna sofa
(Canapé Blau)

1989 m.
Aliejus, medis
140 × 220 cm
Vokietija

„Yves’as Kleinas savo drobę tapo mėlynai, Lucio Fontana
saviškę pjausto. Kas belieka? Norint kažką padaryti, išgyventi,
reikia sugalvoti kažką ne mažiau radikalaus.“
I. Knoebelį išgarsino jo abstrakti minimalistinė tapyba ir
skulptūra. Šio vokiečių menininko kūryboje atsikartoja
pjaustymo peiliu (Messerschnitt) technika ir nuolat
naudojamos bazinės spalvos: raudona, geltona ir
mėlyna. Menininkas, atliepdamas savo kartos pasirinktą
pramoninį kursą, ėmė taikyti plieno konstrukcijoms skirtus
antikorozinius dažus. Ši technika įkvėpė sukurti visą kūrinių
seriją „Mennigebilder“. Panašios pramoninės medžiagos
buvo naudojamos ir serijoje „Sofos“ (1987–1991 m.).
„Mėlyna sofa“ – jos ryškiausias pavyzdys.

3

Peter DOIG
(g. 1959)

„Visada norėjau kurti drobes, kurios nukeltų į
pasakojimą ir būtų įtaigios.“

Slaptas namas
(Stealth House)

Peterio Doigo kūrybos įkvėpimo šaltinis – ne realaus
gyvenimo situacijos ar patirtis, o nuotraukos ir filmai.
Jo vaizdiniai nesunkiai atpažįstami ir dažnai susiję su
asmeniniais atsiminimais. Šio menininko drobės – tai
amžinybės kadrai, kuriuose tikrovė perkeliama į
fantastinį ir tolimą refleksijų pasaulio labirintą.

1992 m.
Aliejus, drobė
199 × 250 cm
Jungtinė Karalystė
© SABAM Belgium 2018

4

ONA B.
(g. 1957)
Nulinė erdvė
(Zero Space)
1997 m.
Aliejus, drobė
200 × 180 cm
Austrija

„Raudona spalva man suteikia nepaprastai gerą
jausmą... Mano drobėje galima jaustis kaip namie.
Tai jėga, energija ir džiaugsmas. Kaip saulė ir kraujas,
tik gerąja prasme. Šios spalvos aš visiškai nesieju su
agresija.“
Raudona spalva ONOS B. kūriniuose sužadina mintis
apie moteriškumą ir jausmingumą. Ši spalva jai
kelia teigiamas asociacijas su motyvacija, stiprybe,
džiaugsmu ir gerove. Jos kūryba apima daugybę
technikų ir raiškos būdų, įskaitant tapybą, instaliacijas,
performansus, fotografiją ir muziką.
ONA B. domisi tokiais transcendentiniais elementais,
kaip metakomunikacija, meditacija, sapnai ir dzenas,
bei sociopolitinių klausimų sprendimais. Jos stimulas –
nežinomybės baimė ir begalybės ilgesys.

5

Michael
CRAIG-MARTIN
(g. 1941)
Tamsiai žalias paveikslas
(Dark Green Painting)
1991 m.
Akrilo dažai, gipsas,
kreida, drobė
213,5 × 213,5 cm
Jungtinė Karalystė
© SABAM Belgium 2018

„Neretai mes ieškome kažko išskirtinio ypatinguose
objektuose ar ypatinguose įvykiuose, o juk suvokę,
kokie kokybiški yra paprasti dalykai, priartėtume prie
gyvenimo esmės.“
Paskutiniajame praeito amžiaus dešimtmetyje
Michaelas Craigas-Martinas ryžtingai atsidavė tapybai,
kuriai būdingi drąsūs motyvai ir sukrečiančios ryškių
spalvų schemos. Menininko kuriamose situacijose
išankstinės nuostatos, kurias stebėtojas gali pritaikyti
abstrakčioms arba reprezentatyvioms plotmėms,
nuolat kinta arba įgyja priešingą prasmę. 1991 m. jis
sukūrė paveikslų seriją ant grotų – vienas iš jų ir yra
„Dark Green Painting“ – kur apie grotuotą paviršių
galima kalbėti tiek formos, tiek fono, tiek gelmės
prasmėmis.
6

Vilmantas
MARCINKEVIČIUS
(g. 1969)
Pavargęs žmogus
1998 m.
Akrilas, aliejus, drobė
174 x 209 cm
Lietuva

„Ryškus ir kartais kontrastingas mano paveikslų koloritas
atsirado iš aplinkinio pasaulio refleksijos. Naudoju keistus
ir netradicinius spalvų derinius, tokius, kurie leidžia kalbėti
drąsiai ir aiškiai.“
Vienas ryškiausių Lietuvos šiuolaikinio ekspresionizmo
atstovų Vilmantas Marcinkevičius analizuoja savąjį „aš“
pasitelkdamas visas šių dienų tapatybės ir tapatinimo
formas. Svarbiausias jo kūrybos elementas yra figūra,
perteikiama spontaniška, laisva maniera. Pasitelkdamas
savo išbandytą ir patikrintą motyvą, menininkas kartais
kelia nepatogius klausimus apie praeitį ir dabartį,
individą ir visuomenę, kurioje jis (ne)prisitaiko, arba
politinę ir ekonominę perspektyvą bei tai, kaip visa tai
paveikia individo istoriją.

7

Viorel MARGINEAN
(g. 1933)

„...visada matydavau vaizdą iš viršaus – platų ir
išbaigtą.“

Panorama
(Ritmiškas peizažas)
(The Panoramic
(Paysage rythmé))

V. Marginean atidžiai stebi gamtą ir jos kaitą, o
šiuos fragmentus įaudžia į savo monumentalias
kompozicijas. Paversdamas peizažą stilizuota,
dinamiška aranžuote jis kuria savo paties regimą
viziją. Menininko kūrybos šaknys veda į jo gimtąjį
vaikystės regioną – Transilvaniją.

2002 m.
Akrilo dažai, drobė
200 × 350 cm
Rumunija

8

Erik ŠILLE
(g. 1978)

„Ar galima smegenis galvoje išsiplauti taip, kad
jos taptų švarios?“

Pamažu naikinu tavo
namus
(Slowly I damage your
home)

Erikas Šille’as savo paradoksalius pasakojimus
kuria naudodamasis elektroninės medijos arba
vadinamosios vartotojiškos kultūros vaizdiniais.
Sukonstruotame siurrealiame ar netgi utopiniame
pasaulyje mums tenka stoti akistaton su realiomis
žmogiškomis problemomis. Šioje drobėje mielos,
keistos, į žaislus panašios būtybės – tikras niūriai
vaizduojamos brutalios scenos kontrastas. Kone
su vaikišku naivumu vaizduojamas žiaurus,
destruktyvus ir, kaip rodo kūrinio pavadinimas,
apskaičiuotas namų sudeginimo aktas.

2008 m.
Aliejus, drobė
220 × 180 cm
Slovakija

9

Petr MALINA
(g. 1976)
Trobelė prie ežero I
(Chata u jezera I)
2005 m.
Aliejus, drobė
45 × 60 cm
Čekija

„Ilgalaikis panirimas į temą.“
Petras Malina savo menui yra įskiepijęs idealizmo
pojūtį – jį spinduliuoja tiek jo temos, tiek
estetika. Dėl to jo drobėms būdinga ramaus
paprastumo aura, netikėtai užbėgusi už akių
mūsų idealizuojamiems kasdienybės liudijimams
socialinėje žiniasklaidoje, o dabar juos ir
atspindinti. Kasdieniška, tačiau neišdildomai
grafiška ir nušlifuota jo tapyba atlieka kelionės per
tobulą nuobodulį, kasdienybės teatrą, sutapimo
šokį dienoraščio funkciją. P. Malinos menas, esantis
konkrečiame laike ir kartu nepavaldus laikui,
propaguoja idilišką ir vis dėlto mums artimą rutiną.

ABSTRAKTUSIS
MENAS PRIEŠ
FIGŪRATYVINĘ
DAILĘ
Meninės raiškos kontrastas – radikalus
redukavimas iki esminių elementų arba
raiška simboliais ir atpažįstamais objektais –
gali tapti šiuolaikinio meno įvairovės
veidrodžiu.

10

Lucien WERCOLLIER
(1908–2002)

„Man visų svarbiausia – grynoji apimtis ir labai aiški
tvarka.“

Pervertoji
(La transpercée)

Iš pradžių įkvėpimo sėmęsis iš A. Maillolio,
C. Brancusi ir H. Arpo, skulptorius Lucienas
Wercollier pasirinko abstraktesnės formos kalbą,
į dėmesio centrą iškeldamas grynai skulptūrinius
elementus. Akmuo, alebastras, marmuras, stiklas,
o daugiausia – bronza, buvo medžiagos, lydėjusios
jį kelyje į stilizuotą, organišką formą bei subtilią jos
sąveiką su šviesa ir šešėliu. Švelniai poliruotiems
jo kūriniams būdinga gili harmonija, pirmenybę
akivaizdžiai teikiant linkiui, o ne tiesei.

1959 m.
Patinuota bronza
64 × 50 × 45 cm
Liuksemburgas
© SABAM Belgium 2018

11

Włodzimierz PAWLAK
(g. 1957)
Apsauginė pirštinė
(Rękawica ochronna)

1987 m.
Aliejus, drobė
130 × 150 cm
Lenkija

„Pamažu tolstu nuo tradicinės tapybos sampratos.
Puošmenos man nepriimtinos, aš tapau kukliai ir kuo
paprasčiau.“
Kaip meno grupės „Gruppa“ narys, Wlodzimierzas
Pawlakas buvo įsitraukęs į praėjusio amžiaus 9-ojo
dešimtmečio nepriklausomo meno judėjimą. Šis
menininkas – tapytojas, performansų kūrėjas,
poetas ir pedagogas, o jo menas visuomet buvo
grindžiamas teoriniais svarstymais. Jo kūriniai – tai
simbolinės transformacijos arba labai konkrečios
metaforos, atspindinčios ir tarsi komentuojančios
socialinę ir politinę situaciją karinės padėties
sąlygomis bei šiuolaikines problemas. Nuo jo
vizualinės raiškos neatskiriamas humoras ir ironija.

12

Ger SWEENEY
(g. 1959)
Pagautas vėjo
(Into the wind)
1994 m.
Akrilo dažai, drobė
153 × 138 cm
Airija

„Šių esminių elementų – linijų ritmo, spalvos, gesto ir
netikėtumo bei bendro judesio pojūčio – sintezė įvyksta
man priimant paviršių tokį, koks jis yra – tai plokščias arba
seklus regimosios veiklos laukas, kuriame taikau spalvos ir
kompozicijos strategijas.“
Gero Sweeney santykis su kraštovaizdžiu evoliucionuoja
per intymų jausmą ir atmintį. Fotorealizmo vietą galutinai
užleidus abstrakčiajam ekspresionizmui, G. Sweeney
dirba vien iš atminties, vedamas išgyvento jausmo arba
įspūdžio, kuris išreiškiamas abstrakčia forma. Konkrečiai
įvardyti tai, ką norima pasakyti pavadinimu „Pagautas vėjo“,
nelengva, tačiau tai ir nesvarbu. Daugiausia miglotų potėpių
diktuojama kompozicija kuria iškreiptą erdvės pojūtį. Atrodo,
kad vaizduojamų elementų fizinis vientisumas toks trapus,
kad tapytojui pavyksta pagauti tik išplaukusį cheminio
chaoso kadrą. Panašus yra atsiminimas, kurį jis galiausiai
perteikia savo intymiuose, įstabiuose paveiksluose.

13

Vítor POMAR
(g. 1949)

„Būna momentų, kai daugiau nėra ką veikti, nėra kur eiti, o
man norėtųsi kažką nuveikti, todėl aš tapau.“

Be pavadinimo
(Sem titulo)

Ankstyvuoju kūrybos etapu Vítoro Pomaro darbuose
vyravo juodos ir baltos spalvų paletė. Vėliau jis atsigręžė
į spalvas. Patyręs dzenbudizmo įtaką, jis tapo abstrakčiu
ekspresionistiniu stiliumi ir tvirtai tiki, kad kūrybos procesas
yra giliai įsišaknijęs žmogaus dvasioje. Jis derina dvasingumą
ir eksperimentinį stilių bei sluoksniuoja įvairias meno
technikas: tapybą, piešimą, kiną, fotografiją ir skulptūrą.

1983 m.
Akrilo dažai, drobė
193 × 195 cm
Portugalija
© SABAM Belgium 2018

17

Marlene DUMAS
(g. 1953)
Melskis už mane
(Bid voor mij)
2004 m.
Akvarelė, popierius
(6 akvarelės)
130 × 73 cm
Nyderlandai

„Savo pačia prigimtimi šiuolaikinis menas yra
netradicinis užsiėmimas, o gal greičiau siekia išplėsti
tai, kaip mes suvokiame tradiciją ir normą. Menas yra
tam, kad padėtų mums įžvelgti daugiau, o ne mažiau.“
Metaforiška Marlene Dumas kūryba įkvėpimo
semiasi iš nuotraukų, laikraščių ir žurnalų iškarpų bei
asmeninių atsiminimų. Naudodama savo ypatingą
tapybos aliejiniais dažais ant drobės arba tušo ir
akvarelės liejimo popieriuje techniką, ji išgauna
tipišką „išplautą“ būtybių baugiais iškreiptais
bruožais atvaizdą. Jos kūryboje kartojasi rasės,
erotiškumo ir pornografijos, smurto ir švelnumo,
kaltės ir nekaltumo temos. Jos vaizdinių, kuriems
būdinga didelė psichologinė įkrova, intymumas
trikdo. Taip kuriama stipri įtampa, o stebėtojui
tenka stoti akis į akį su savo paties išankstinėmis
nuostatomis ir baimėmis. Marlene Dumas – viena
garsiausių šiandienos menininkių, o jos kūriniai –
kupini gyvenimo, įskaitant visas su juo susijusias
komplikacijas.

ŠVIESA MENE
Technologinės naujovės leidžia įvairiai
žaisti su šviesa šiuolaikiniame mene:
naudojant skaidrias medžiagas, ryškias
spalvas arba manipuliuojant pačiu šviesos
šaltiniu.

14

Brigitte KOWANZ
(g. 1957)
Šviečiančios šviesos
(Leuchten Leuchten)
1997 m.
Akrilo dažai, plienas, medis ir
fluorescencinės lempos
120 × 180 × 19 cm
Austrija

„Šviesa yra tai, ką matome.“
B. Kowanz kūrybinė raiška apima erdvių
konstravimą ir erdvines sąveikas. Jos objektų ir
instaliacijų struktūra tokia kruopšti, jog atrodo,
kad jų vidus pereina į išorę ir atvirkščiai. Šviesa,
kalba ir veidrodžiai persipina, o jų beribis srautas
į suvokimą, kuriam būdinga poetinė įkrova,
atskleidžia naujas stebėjimo perspektyvas.

15

Rea AFANDITOU
(g. 1960)
Štai ir aš
(Eίμαι εδώ)
2005 m.
Akrilo dažai, organinis stiklas
100 × 86 × 9 cm
Kipras

Šis kūrinys buvo sukurtas parodai I am here
(„Aš esu čia“), 2005 m. vykusiai Nikosijos galerijoje
„Argo“.
Tai, kas vaizduojama Kipro menininko Rea
Afanditou kūrinyje „Štai ir aš“, gali būti aiškinama
kaip vyraujančios jutiminės jo salos patirtys.
Atrodo, kad šiltos spalvos ir įkaitę akmenys
konfliktuoja su vietos žalumos, kurioje neretai
randamas palaimos kupinas prieglobstis, gaivumu.
Šis paveikslas tarsi suvokimo atvirukas arba tam
tikras apibendrinimas.
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Arjan PREGL
(g. 1973)
Gamta
(Narava)
2004 m.
Aliejus, drobė
131 × 111 cm
Slovėnija
© SABAM Belgium 2018

„Labiausiai esu patenkintas, kai mano kūryboje
vienu metu dera trys esminiai elementai: ryšys su
meno istorija, humoras ir politinis aktyvumas.“
Dažniausiai teminiuose cikluose Arjanas Preglas
svarsto, koks jo vaidmuo visuomenėje. Jis kritiškai
apmąsto supantį pasaulį, ieško su juo ryšio ir visa
tai perkelia į savo kūrinius. Menininko darbuose
randame užuominų į istorinius tapybos stilius,
be to, jis stengiasi laikytis humoristinio požiūrio.
Šioje drobėje tikrovės elementai virsta stilizuotais
gamtos reiškiniais, kurie kompiuterinėmis
programomis redukuojami iki savo bazinės formos.

PORTRETAI
Portretai – tai įvairių žmonių istorijų ir jų
vaidmenų visuomenėje atspindys. Kas jie –
asmenybės, didvyriai ar anonimai?
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Madeleine GERA
(g. 1960)
Alexi portretas su
stikline
(Ritratt ta ‘Alexi
b’tazza)
2001 m.
Aliejus, drobė
89 × 79 cm
Malta

„Tapti menininku – visai kitas reikalas; tai
nenusakomai subtiliau nei studijuoti akademinę
tapybą.“
Šiuo portretu išreiškiamas begalinis menininkės
domėjimasis senųjų meistrų mokykla. Jinai
akivaizdžiai tęsia portretų tapymo natūralistiniu
stiliumi, kuriam ją įkvėpė studijos Florencijoje,
tradiciją. Galbūt tai ir ne išradinga, tačiau
menininkė akcentuoja dalykus, kuriems gali
nebelikti vietos šiuolaikiniame mene – dėmesį
smulkmenoms ir tapybos technikų valdymą.

© SABAM Belgium 2018
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Valerio ADAMI
(g. 1935)
Personažas
(Personaggio)
1983 m.
Akrilo dažai, medis
74,5 × 56,5 cm
Italija

„Piešiant gamtą, daiktus, „figūra“ – piešimo
objektas – keičiasi, ir mūsų intuicija tampa subjektu.
Galbūt tai ir yra MENO ekstazė.“
Valerio Adami siejamas su italų poparto judėjimu.
Jo objektai fragmentuoti, nuspalvinti ryškiomis
nenusakomomis spalvomis, plokšti ir be
perspektyvos, atskirti juodais kontūrais, kuriais
brėžiamos tolimo, reklamos vaizdinius primenančio
pasaulio ribos. Tokiais stilizuotais ir simboliniais
vaizdiniais reiškiamas jo domėjimasis politika ir
gilinamasi į mūsų šiuolaikinę Vakarų visuomenę.
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Andrey DANIEL
(g. 1952)
Europos pakrantės arba
Markas Polas ir Erazmas
(Бреговете на Европа или
Марко Поло и Еразъм)
2004 m.
Aliejus, drobė
140 × 140 cm
Bulgarija

„Mes – epochų metraštininkai ir, jeigu negalime
nieko pakeisti, bent jau galime viską matyti taip,
kaip yra.“
Andrey’us Danielis nuo seno domisi Erazmu
ir humanizmo samprata. Šios temos nuolat
kartojasi jo paveiksluose: „... mano tikrovėje apstu
liudininkų, nusikaltėlių, kaltintojų ir ginamųjų, o
daugiausia – vadinamųjų susijusių asmenų. Maža
to, tapyba, kaupianti tiesą, pusiau tiesą, melą,
fikciją, groteską ir apoteozę, suteikia išsamios
dokumentinės medžiagos“.

© SABAM Belgium 2018
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Maria BLOMBÄRG
(g. 1945)
Didvyris
(Hjälte)

1998 m.
Tekstilės ir smeigtukų
koliažas
108 × 77 cm
Švedija

„Kai dirbu su audeklu, spalvos man jau duotos.
Galima sakyti, kad tekstilė yra mano tapybos
priemonė.“
Nedideles naudotos tekstilės atraižas Maria
Blombärg tvirtina ant piešinio drobėje ir visą vaizdą
kuria lyg iš pikselių. Ši technika automatiškai riboja
vaizdinę išraišką, taigi stilius tampa abstraktesnis,
naivesnis ir paprastumu primena impresionistinius
potėpius. Žvelgiant iš tam tikro atstumo, audeklo
fragmentai stebėtojo akyse virsta deriniais ir
formomis.
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Yannis GAITIS
(1923–1984)
Eisena
(Η παρέλαση)
1983 m.
Aliejus, medis
(reljefinė tapyba)
160 × 115 cm
Graikija

„Anthropakia“ – į žmones panašūs blankūs identiškos
išvaizdos sutvėrimai – yra tapę Yannis’o Gaitis’o
skiriamuoju ženklu. Šis menininkas buvo vienas
ankstyviausių pokario tapybos modernistų Graikijoje,
kūrybinį kelią pradėjęs nuo siurrealizmo, kubizmo ir
abstrakcionizmo. Vėliau pulko identiškų žmogeliukų
motyvas skirtingai kartojosi jo paveiksluose.
Šie žmogeliukai – menininko reakcija
į vienodumą, izoliaciją ir sterilumą, kurių šaltinis –
šiuolaikinis miesto gyvenimas. Neturėdami
individualių bruožų, jie yra tik dalis minios, kuri
virsta pasikartojančiu didelio paveikslo vaizdiniu
motyvu.

PAUKŠČIAI
Laisvė dažnai siejama su paukščiais.
Europos Parlamentas remia laisvę kaip
pamatinę Europos Sąjungos vertybę.
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Boris BUĆAN
(g. 1947)

„Visą savo gyvenimą mėginau sukurti ką nors naujo
ir gero. Tai jūs man pasakykite, ar tai svarbu.“

Diptikas: 1. Sušalęs
paukštis; 2. Turgus ir
balandžiai
(Diptih: 1. Smrznuta ptica;
2. Trznica i golubovi)

B. Bućano skiriamuoju ženklu tapo plakatų
dizainas. Jo didelio formato „plakatams-drobėms“
būdingas ryškus meninis braižas. Auditorijos
dėmesį prikaustantys kūriniai davė pradžią naujai
grafinio dizaino koncepcijai. Šio menininko
kuriamame aplinkos mene, skirtame miestų
erdvėms, įžvelgiamos užuominos į masinę kultūrą,
kasdienį gyvenimą ir istorinius meno stilius. Praeito
amžiaus paskutiniajame dešimtmetyje jis atsigręžė
į tapybą, tačiau išsaugojo savitą grafinio dizaino
stilių.

2013 m.
Akrilo dažai, drobė
Kiekvienas po 140 × 140 cm
Kroatija
© SABAM Belgium 2018
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Jörg IMMENDORFF
(1945–2007)

„Klausimas, ar menininkas gali atlikti visuomeninę
funkciją, lieka neatsakytas.“

Balsuok!
(Wähle!)

J. Immendorffo kūrybą charakterizuoja jo
socialinė ir politinė kritika, neretai susijusi su
autobiografiniais apmąstymais. Savo serijoje
Cafe Deutschland, kuri buvo sukurta praeito
amžiaus 8-ajame dešimtmetyje, jis gilinosi į
Vokietijos padalijimo klausimą. Menininkas
bendradarbiavo su Rytų Vokietijos tapytoju
abstrakcionistu A. R. Pencku. J. Immendorff buvo
vokiečių neoekspresionistų judėjimo „Neue Wilde“
narys. Jo metaforiškas stilius neretai persmelktas
simbolizmo ir ironijos.

1979 m.
Guašas, popierius
28 × 20,5 cm
Vokietija
© SABAM Belgium 2018
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Margrethe AGGER
(g. 1943)

„Gobeleno meistrų galimybės kitokios nei tapytojų.
Mes tapome gijomis.“

Dvi žąsys
(To gæs)

Margrethe Agger kūrybos motyvų ieško gamtoje. Ji
piešia tokius elementus, kaip dangus, jūra, gyvūnai,
augalai ir akmenys, o tada juos perkelia į gobeleną.
Jos ryškios spalvos žymi konkretų objektą, tačiau
gali būti naudojamos ir kaip įsivaizduojamos
meninės idiomos. Jos kūrybos įkvėpimo šaltiniai –
Meksika bei daugelis Šiaurės šalių, neaplenkiant ir
jos gimtojo pajūrio.

1983 m.
Gobelenas
87 × 68 cm
Danija

ESTAMPAI
Estampams gali būti naudojamos ir
taikomos įvairios medžiagos ir procesai.
Tai apima ofortus, litografijas, medžio
raižinius ir trafaretinę spaudą. Estampo
techniką naujais elementais praturtino
skaitmeninimas.
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Péter SZARKA
(g. 1964)
Slaptoji draugija
(Titkos társaság)
egz.: 2/3
2007 m.
„Durst Lambda“ spaudinys
100 × 150 cm
Vengrija

Peteris Szarka studijavo tapybą ir buvo pažangios
šiuolaikinio meno grupės „Újlak“, įžengusios į
Vengrijos meno sceną žlugus režimui, narys, tačiau
galiausiai pasirinko skaitmeninę vizualizaciją.
Naudodamas trimačio dizaino programinę įrangą,
jis skaitmeniniu būdu apdoroja nuotraukas ir
kuria svajingas metaforiškas virtualaus pasaulio
vizijas, kartu išsaugodamas tapybinę perspektyvą.
„Durst Lambda“ spausdinimo technologija leidžia
kurti detalius neįtikėtino ryškumo spaudinius.
Pasirodžius šioms naujoms techninėms naujovėms,
jo kūriniuose kvestionuojamas technologijų
skverbimasis į mūsų vizualinę kultūrą.
27

Eeva-Liisa ISOMAA
(g. 1953)

„Aš noriu jaukti laiko ribas, laužyti priežastingumą ir
kurti menamą erdvę.“

Pasaulio gimimas
(Maailman synty)
egz.: 7/30

E.-L. Isomaa kūrybos pamatas visuomet buvo
peizažas, tačiau ji peržengia tikrovės ribas ir savo
vaizdiniuose mėgina užčiuopti vidinę sąmonės
būseną. Jos kuriamą menamą erdvę gaubia rūkas,
kurį stebėtojas gali interpretuoti kaip ramybę
arba grėsmę. Menininkė dažnai naudoja polimero
graviūros techniką, o savo darbus spaudžia ant savo
pačios gaminamo drobinio popieriaus.

1998 m.
Polimero graviūros spaudinys
97 × 140 cm
Suomija
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Dominique SOSOLIC
(g. 1950)
Laiko atmintis
(La mémoire du temps)
1981 m.
Graviūra
70 × 60 cm
Prancūzija

„Nedidelė graviūra gali nuvesti į įspūdingą kelionę.“
Dominique’as Sosolicas, aistringas graviūrų
meistras, dažniausiai naudoja varį – medžiagą,
kurią rinkdavosi istoriniai meistrai, pavyzdžiui,
A. Düreris. Ši technika – kelias į stiliaus subtilumą
ir preciziškumą, ji išryškina smulkiausias detales.
Neskaitant siurrealistinių elementų ir poetinių
iliustracijų, jo kūryba – metaforiška, neretai
mistiška ir sustabdanti laiką, o tai visiškai priešinga
šiandieninės visuomenės gyvenimui.

MIESTO ERDVĖS
Žmonijos sukurtos erdvės yra žaismingo
sambūvio vietos. Meno kūriniuose
pateikiamas vis kitoks žvilgsnis į miesto
gyvenimą.
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Vineta KAULAČA
(g. 1971)
Regimoji atmintis
(Visual Memory)
2004 m.
Aliejus, drobė
16 elementų, kiekvienas
po 13 × 10,5 cm
Latvija

„Mano tikslas – gilintis į suvokimo klausimą,
[...] mano kūriniai gimsta atidžiai analizuojant
fotografijos šaltinius. Kiekvienoje nuotraukoje
randame informacijos apie tai, kas jau buvo.“
Momentines nuotraukas primenančių V. Kaulačos
paveikslų serijoje gilinamasi į tikrovės suvokimą.
Tai tarsi prisiminimai apie vietą, matytą tam
tikru metu, užfiksuoti skirtingu atstumu ir
vis iš kitos perspektyvos, mėginant pagauti
skirtingo intensyvumo judesį. Šiose vaizdinėse
kombinacijose atspindima tikrovė ir metamas
iššūkis mūsų laiko tėkmės ir erdvės suvokimui.
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Jaan ELKEN
(g. 1954)

„Tapybos erdvės nepaprastai išsiplėtė, o jos ribos
susilieja su kitomis technikomis.“

Beldžiant į dangaus
duris
(Knock, knock knocking
on Heaven’s Door)

Jaanas Elkenas save vadina stiliaus klajokliu.
Pradėjęs nuo hiperrealizmo, jis tapo vienu
garsiausių estų abstrakcionistų. Architekto
išsilavinimą turintis menininkas dažnai gvildena
miesto temas, o jo kūriniams būdinga ypatinga
tekstūra, kurią charakterizuoja tiršti dažų
sluoksniai, prigesinti tonai, o neretai ir teksto
elementai. Šis kūrinys – dalis serijos, susijusios su
autobiografine patirtimi klausantis populiariosios
muzikos. Drobė pavadinta taip, kaip ir Bobo Dylano
daina, panaudota 1973 m. filmo Pat Garrett & Billy
the Kid garso takeliui.

2007 m.
Akrilo dažai, drobė
160 × 200 cm
Estija
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Antoni CLAVÉ
(1913–2005)
Niujorkas II
(New York II )
1989 m.
Mišri technika
162 × 130 cm
Ispanija
© SABAM Belgium 2018

„Mes sukurti iš sapnų materijos.“
Pradėjęs nuo barokiško ornamentinio stiliaus,
Antoni Clavé perėjo prie minimalistinės, o galiausiai –
visiškai abstrakčios estetikos. Tapytojas, grafikas,
skulptorius, knygų vaikams iliustratorius dar
garsėjo ir kaip scenografas bei kostiumų dizaineris.
Įkvėptas tokių menininkų kaip P. Picasso, jis tyrinėjo
koliažo galimybes ir eksperimentavo su įvairiausiomis
medžiagomis. New York II – tai dalis serijos apie
gyvenimą mieste, kurią jis sukūrė po savo kelionių
1972 m. ir 1989 m.
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