
9

1 skyrius
Pradžia.
Apie atsitiktinumus ir 
prielaidas

2007 m. vasarą pirmą kartą lankiausi vienos reikšmingiau-
sių šiuolaikinio meno bienalių1 vardą vis dar išlaikiusioje 
documenta 12 Kaselyje. Paroda (tiksliau, parodos) buvo var-
ginančiai didelė, labai estetiška, bet gana santūri – nepaisant 
išskirtinio statuso (laukiamiausio penkmečio įvykio šiuo-
laikiniame mene) ji nepajėgė užgožti įvairialypių bienalinių 
patirčių, kurias jau buvau sukaupusi Venecijoje.

Vis dėlto būtent ši documenta buvo lemtinga mano, 
semiotikos magistro studijas ką tik baigusios vasarotojos, 
tolesnei trajektorijai šios knygos link. Ne, ji nepasižymėjo 
dalyvavimo praktikų gausa – veikiau atvirkščiai, iš šios pa-
brėžtinai statiškos parodos įsiminė vos keli gyvą medžiagą 
minkantys kūriniai.

Ai Weiwei projekto „Fairytale“ lėšomis 1001 Kinijos 
Liaudies Respublikos piliečiui buvo finansuota kelionė į Ka-
selį. Kai kurie aplikantai, panorę dalyvauti projekte ir tu-
rėję įveikti 99 klausimų anketos barjerą bei atranką, nieka-
da anksčiau nebuvo išvykę iš Kinijos, kai kurie – nemokėjo 

1 Žodis „bienalė“ šiuolaikinio meno pasaulyje jau tapo bendru terminu, reiškian-
čiu bet kokią tęstinę, pasikartojančią parodą, nežiūrint to, kas kiek metų ji vyksta. Kas 
penkerius metus rengiama documenta išties turėtų būti vadinama kvinkvenale. Savo 
šykščiu retumu ji nusilenkia, ko gero, tik Miunsterio skulptūros projektams (Skulptur 
Projekte Münster) – ši decenalė sutampa su kas antra documenta, kadangi vyksta skai-
čiumi 7 besibaigiančiais metais.
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jokios užsienio kalbos. Sykiu su gyvąja medžiaga Ai Wei-
wei atsiuntė iš Kinijos ir 1001 antikvarinę Čingų dinastijos 
kėdę – po vieną kiekvienam svečiui (išties jos buvo išdėlio-
tos po documentos erdves ir naudojamos edukacijos progra-
mose). Ai projektas į documentos istoriją įėjo ir dėl įspūdin-
go biudžeto ( jo įgyvendinimas, finansuotas keturių fondų, 
kaip tvirtina įvairūs spaudos šaltiniai, kainavo 3,1 milijono 
eurų). Tikėtina, kad tai buvo ir vienas brangiausių visų laikų 
dalyvaujamojo meno pavyzdžių.

Tūkstantis kinų etniškai gana monolitiškame Kaselyje, 
turinčiame apie 200 000 gyventojų, jau galėjo atrodyti kaip 
Azijos invazija – nors iš projekto medžiagos sumontuotame 
filme egzotizuojantis žvilgsnis krypsta čia į vietinius, čia į 
atvykėlius2. Kad ir kaip būtų, nebepamenu, ar sutikau kurį 
nors (galimai) Ai Weiwei „Pasakos“ veikėją; bet ekskursijoje 
po parodą tikrai sėdėjau ant vieno iš 1001 krėslų. Kadangi 
dalyvaujamojo meno tada (dar keletą mėnesių) netyrinėjau, 
sėdėdama nemąsčiau, ar taip iš karto ir aš tampu Ai projekto 
dalyve; tačiau dabar, rašydama šią knygą, beveik esu tikra, 
kad jo dalyviais tapo tie, kurie 2011 m. balandžio 17 d. atsi-
nešę po kėdę prie savo šalies Kinijos ambasadų ir konsula-
tų prisėdo tykiai protestuoti prieš tų pačių metų balandžio 
pradžioje Pekine įvykdytą Ai Weiwei areštą. Kvietimas į vi-
suotinį protestą, pavadintą „1001 Chairs for Ai Weiwei“, rei-
kalavo nedelsiant paleisti Ai į laisvę ir pasisakė už „meninin-
kų teisę laisvai kalbėti ir dirbti Kinijoje ir visame pasaulyje“. 
Plačiai paplitusia nuomone, ambasados gali būti laikomos 
atstovaujamos šalies teritorija (nors įstatyminiu požiūriu 
tai nėra visiška tiesa), tad 2007 m. Ai kvietimu 1001 kinas 
atvyko į Kaselį su tiek pat kėdžių, o 2011 m., protestuodami 
prieš menininko sulaikymą, įvairių šalių piliečiai su savo kė-
dėmis apsupo Kinijos Liaudies Respublikos teritorijos dalį. 
Sumanytas kaip replika Ai projektui documentoje, protestas 

2 „Fairytale Ai Weiwei 2010 english subtitles“, youtube.com/watch?v=g3dIi-
Vfgt-I (filmas be angliškų subtitrų Ai Weiwei paskyroje youtube.com/watch?v=B1cY-
kK0cVEA&t=423s).
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buvo jo tęsinys laike, nebepriklausomas nuo autoriaus. Bir-
želio pabaigoje Ai buvo paleistas laiduotinai, tačiau dar 
ketverius metus jam buvo draudžiama palikti Kiniją. Eko-
nominiai nusikaltimai ir mokesčių slėpimas buvo oficialios 
jo sulaikymo priežastys, tačiau menininko rėmėjai tvirtino, 
kad tikrasis arešto motyvas – Ai ne kartą atvirai išsakyta 
valdžios kritika.

Molekulinės gastronomijos virtuozas Ferrano Adria, 
tais pačiais metais pakviestas dalyvauti documentoje, sutiko, 
kad parodos metu kasdien bus atrinkti du žmonės, kurie ga-
lės pavakarieniauti jo restorane „elBulli“ Katalonijoje. Gerai 
nežinau, ar kartu su įprastais svečiais, jau prieš keletą mėne-
sių užsisakančiais vakarienę, į „elBulli“ pateko tik meno pa-
saulio sprendžiantieji balsai, ar ir eilinių parodos lankytojų. 
(Knygos Food For Thought – Thought For Food, kurioje vė-
liau publikuotos projekto patirtys, aprašyme minimi išvien 
garsūs šiuolaikinio meno vardai.) Kad ir kaip būtų, tikimy-
bė papuotauti Adrios „paviljone“ atrodė dar mažiau tikėtina 
nei tūkstančiui ir vienam kinui suteiktas šansas nuvykti į 
nuobodoką Kaselio miestelį.

Toje pačioje documentoje visu ūgiu puikavosi ir trimet-
rinė žirafos iškamša (Peter Friedl, „The Zoo Story“, 2007). 
Per Izraelio karinę operaciją Vakarų Krante vietinio zoo-
logijos sodo žirafa pasibaidė, pargriuvo ir nuo sužalojimų 
mirė. Friedlas nupirko žirafą, mėgėjiškai iškimštą zoologi-
jos sodo veterinaro, ir atvežė į documentą, kur šis sudėtin-
gos politinės situacijos produktas labiausiai traukė dėmesį 
ne savo politiniu turiniu, bet impozantišku masteliu ir tuo 
žavesio, susidomėjimo, nejaukumo ir kaltės mišiniu, kurį 
kelia kiekviena iškamša (kuo ji didesnė, tuo jausmas stipres-
nis). Turbūt dėl to kūrinys, kuriam nebuvo numatyta jokių 
dalyvavimo formų, tapo kito dalyvaujamojo kūrinio atspa-
ra: apie Nomedos ir Gedimino Urbonų „Drawing Lesson“, 
kuriame pramogingos pedagogikos taktika apnuogina kitos 
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politikos – meno ir edukacijos – nenuoseklumus, rašau šios 
knygos dešimtame skyriuje.

Tą vasarą documentos halėje3 Urbonų su žirafą piešti 
pasiruošusių studentų būriu nesutikau – piešimo pamoką 
dokumentuojantį, nuoširdžiai juokingą filmą pamačiau tik 
po metų ar net kelerių. Nesigilinau – dar kurį laiką! – ir į tai, 
kokias kūrybines strategijas naudoja Ai Weiwei savo tarpže-
myniniame projekte. Praleidau ir tų metų Venecijos bienalę, 
kurioje Urbonai atstovavo Lietuvai su įvairiomis bendra-
darbiavimo ir derybų peripetijomis grįstu projektu „Villa 
Lituania“. Jame privatizacijos bei okupacijos sampratos ir 
reikalavimo grąžinti erdvę idėja sujungė tarpukario Lie-
tuvos ambasados istoriją su kiek anksčiau „Lietuvos“ kino 
teatre Vilniuje vykusia „Pro-testo laboratorija“ (pastarąją, 
tiesa, teko ir stebėti, ir šiek tiek įsitraukti).

Didesnę įtaką mano profesinei raidai, moksliniams pa-
sirinkimams ir šiai knygai padarė kitas, regis, visai nereikš-
mingas įvykis. Užėjusi į documentos knygynėlį, po šiokių 
tokių dvejonių, kartu su keletu kitų leidinių nusipirkau ne-
didelę Nicolas Bourriaud knygą Relational Aesthetics. Anglų 
kalba ji buvo išleista prieš penkerius metus (2002), o su relia-
cinės estetikos terminu lietuviškai jau buvau susidūrusi, kai 
Dovilė Tumpytė 2005 m. parašė apžvalginį straipsnį „Ak-
tualiojo meno raktažodžiai: tarpdiscipliniškumas, medijos 
ir reliacinė estetika“4 žurnalui balsas.cc, prie kurio leidybos 
anuomet prisidėjau. Kadangi 2002 m. dar studijavau kalbas 
ir literatūrą, o 2005-aisiais – greimiškąją semiotiką, reliacinė 
estetika manęs per daug nedomino (nors interneto kultūra, 
kurios vaidmenį (be entuziazmo, kalbėdamas apie „interak-
tyvios demokratijos iliuziją“) prabėgšmom, bet reguliariai 
pabrėžė Bourriaud, buvo itin aktuali mano magistro darbui 
apie „semiotinius hiperteksto funkcionavimo aspektus“).

3 Vok. documenta-Halle.
4 Dovilė Tumpytė, „Aktualiojo meno raktažodžiai: tarpdiscipliniškumas, medi-

jos ir reliacinė estetika“, balsas.cc, 2005 m. spalio 17 d., balsas.cc/aktualiojo-meno-rak-
tazodziai/.
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5 Birutė Pankūnaitė, „Roll over Raila“, Emisija 2004 – ŠMC, sud. Linara Dovy-
daitytė (Vilnius: ŠMC, 2005), 66.

6 „Nicolas Bourriaud žiūri futbolą“, Kęstučio Šapokos laida ŠMC TV, 2006 m. 
birželio 21 d. ŠMC archyvas.

Tačiau 2007-ųjų vasarą, kai jau svarsčiau apie dokto-
rantūros studijas, banguotas Bourriaud tekstas davė mintį, 
kad dalyvavimo praktikos gali tapti man ir kitiems aktualia 
tyrimo tema. Tais metais buvo tekę iš arti stebėti, kaip žmo-
nių santykiai virsta noriai minkomu moliu ir Lietuvos, ypač 
vilnietiškoje, scenoje: vyko „Pro-testo laboratorija“ (2005), 
muzikos, drabužių ir maisto mainų ciklai „Workshow“ 
(2004–2006), improvizuotų barų mieste serijos „Flash ba-
ras“ (2006–2008); 2005 m. prasidėjo Alytaus (vėliau – Aly-
taus streiko) bienalės, prievolę kurti meną iškeitusios į futbo-
lą, mankštas, antikapitalistinius piketus, vyno degustacijas ir 
kitas profesionalizmą boikotuojančias veiklas; Artūras Raila 
pradėjo ilgametį projektą „Žemės galia“ (2005–2012), kuria-
me sceną užleido senojo Baltų tikėjimo bendruomenei, ener-
getinių laukų tyrėjams, virgulininkams ir tautinės istorijos 
kūrėjams; per TV1 rodytos ŠMC TV (2004–2007) laidos ak-
tyviai manipuliavo bendradarbiavimo idėja; 2005 m. Birutė 
Pankūnaitė, rašydama apie Railos performansus, pavadino 
juos „socialiniais ready-made’ais“5; 2006 m. Kęstutis Šapoka 
autorinėje ŠMC TV laidoje transliavo futbolo treniruotę ir 
virtualų futbolą žaidžiančius entuziastingus geimerius, tit-
rams parinkęs eilutes iš „Reliacinės estetikos“ ir Bourriaud 
biografijos6; ir t. t. Žodžiu, mano tyrimui reikalinga terpė 
buvo palankiai sutirštėjusi, o įsijautus į temą, paaiškėjo, kad 
yra apie ką pakalbėti ir praėjusio amžiaus pabaigos konteks-
te. Galimybė dirbti meno lauke, bet sykiu su tokia neramia ir 
plepia medžiaga kaip žmonės ir jų santykiai man skambėjo 
kaip idealus derinys ( juk kažkada, dar prieš bakalauro studi-
jas, rinkausi tarp sociologijos, filologijos ir meno).

Taigi su dalyvavimo mene idėja, kaip turbūt ir daugelis 
kitų, susipažinau pirmiausia Bourriaud tekstuose – kylan-
čios kuratorystės žvaigždės suformuotą reliacinės estetikos 
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koncepciją, 1998 m. ištartą prancūziškai, o po ketverių 
metų – angliškai, menininkai, kuratoriai ir kritikai pasigavo 
ir paskleidė po atokiausius globalaus meno pasaulio kam-
pus. Dar kurį laiką (kartais ir dabar) reliacinis menas buvo 
vartojamas kaip bendroji arba žanrinė sąvoka, dažnai si-
nonimiška dalyvaujamajam menui ar kitiems susijusiems 
terminams. Tiesą sakant, Bourriaud apie dalyvavimą savo 
knygoje beveik nekalbėjo – pats žodis jo tekste minimas vos 
keletą kartų, o ir kūrinius, apie kuriuos jis rašo, ne visada 
paprasta suvokti dalyvavimo prasme. Menininkų kùriamos 
ãplinkos publikai laisvai būriuotis ir sąveikauti, be jokio iš-
skirtinio išankstinio scenarijaus ir įsipareigojimų, – kitaip 
tariant, „meno kūrinio auros perkėlimas publikos link“7, – 
štai kas jaudino Bourriaud 1998-aisiais. Nenuostabu, kad 
Bourriaud reliacinė estetika sulaukė kritikos dėl formaliz-
mo, neproblemiškai vartojamų sąvokų ir turbūt labiausiai 
dėl dekoratyvaus socialumo ir apolitiškumo: kritikai tvir-
tino, kad reliaciniuose kūriniuose mėgaujamasi dalyvavimu 
dėl dalyvavimo, bendravimu dėl bendravimo, o tikrosios vi-
suomeninių santykių problemos lieka nuošalyje8.

Vis dėlto viskas prasidėjo ne nuo Bourriaud. Teoreti-
kų flange pionierė, ko gero, buvo Franko Popperio studija 
Art – Action and Participation (1975), kurioje dalyvavimą 
jis siejo pirmiausia su kinetiniu menu ir atkreipė dėmesį, 
kad naujai suprastas estetinio objekto, menininko ir žiūro-
vo santykis psichologinius bei socialinius suvokimo aspek-
tus iškelia į priekį greta estetinių. Tačiau dar anksčiau, nei ši 

7 Nicolas Bourriaud, Relational Aesthetics, trans. Simon Pleasance and Fronza 
Woods (Dijon: Les presses du réel, 2002), 58.

8 Žr. Claire Bishop, „Antagonism and Relational Aesthetics“, October, no. 110 
(Fall 2004): 51–79; Neil Mulholland, „Awkward Relations“, Tate Papers, no. 2 (Autumn 
2004), tate.org.uk/research/publications/tate-papers/02/awkward-relations; Hal Fos-
ter, „Chat Rooms“, in Participation, ed. Claire Bishop (Cambridge, MA: MIT Press, 
London: Whitechapel, 2006), 190–195; Hal Foster, „(Dis)engaged Art“, in Right Abo-
ut now: Art and Theory since the 1990s, ed. Margriet Schavemaker and Mischa Rakier 
(Amsterdam: Valiz, 2007), 73–85; Stewart Martin, „Critique of Relational Aesthetics“, 
Third Text 21, no. 4 (July 2007): 378–379, doi: 10.1080/09528820701433323; Antho-
ny Downey, „Towards a Politics of (Relational) Aesthetics“, Third Text 21, no. 3 (May 
2007): 267–275, doi: 10.1080/09528820701360534; ir kt.
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tema pateko į meno istorikų ir kritikų akiratį, apie dalyva-
vimą prakalbo patys menininkai, pradedant situacionizmo 
pagrindėju Guy Debord’u ir hepeningo sampratos autoriu-
mi Allanu Kaprow, tęsiant Josephui Beuysui, Adrian Piper, 
Suzanne Lacy, Lygiai Clark, Hélio Oiticicai, Cildo Meirele-
sui, Ricardo Basbaumui ir kitiems9. Ir nors šio šimtmečio 
pradžioje dar beveik nebuvo išskirtinai dalyvavimą koncep-
tualizuojančių teorinių ar menotyrinių studijų10, pats termi-
nas (participation) kaip virusas plito menininkų, kuratorių, 
galeristų ir kritikų žodyne. Tapo gana įprasta kalbėti apie 
dalyvaujamąjį meną (participatory art) kaip apie tam tikrą 
žanrą ar judėjimą, net ir aiškiai suvokiant, kad dalyvavimo 
praktikų skirtingumas, tikslai, kurių jomis siekia meninin-
kai, funkcionavimo kontekstas (meno institucijos ar socia-
linė sfera) neleidžia išvesti joms visoms bendro vardiklio, 
suburiančio po vienu žanro skėčiu. Parodų tekstuose ter-
minai dalyvaujamasis ar kolaboracinis neretai vartoti kaip 
epitetai, nesigilinant, apie kokį konkrečiai dalyvavimą eina 
kalba, ką dalyvavimas duoda kūrinio struktūrai, jo pristaty-
mui ir recepcijai.

Tuo metu, kai pradėjau savo tyrimą, gausiausiai buvo 
rašoma artima, tačiau tik vieną dalyvavimo lauko ruožą 

9 Žr., pavyzdžiui, Allan Kaprow, Essays on the Blurring of Art and Life, ed. Jeff 
Kelley (Berkeley: University of California Press, 1993); Suzanne Lacy, ed., Mapping 
the Terrain: New Genre Public Art (Washington: Bay Press, 1995); Marion Hohlfeldt, 
„Strategies for Participation: The Groupe de Recherche d’Art Visuel (GRAV) under 
the Sign of Games“, in Groupe de Recherche d’Art Visuel (GRAV): Stratégies de parti-
cipation – 1960–1968 (Grenoble: Le Magasin, 1998), 37–46; Paulo Herkenhoff, ed., 
Cildo Meireles (London: Phaidon Press, 1999); t. p. skyrių „Artists’ Writings“ knygoje 
Participation, 94–157.

10 Dalyvavimo praktikos tuo metu daugiau tyrinėtos kaip kitų temų vienas iš 
aspektų, labai dažnai – kalbant apie projektus viešosiose erdvėse, įvietintą meną, ins-
titucinę kritiką. Išskirčiau šias rinktines ir autorines knygas: Marius Babias, Achim 
Könneke, Hrsg., Die Kunst des Öffentlichen. Projekte / Ideen / Stadtplanungsprozesse 
im politischen / sozialen / öffentlichen Raum (Dresden: Verlag der Kunst, 1998); Mal-
colm Miles, Art, Space and the City: Public Art and Urban Futures (London: Routledge, 
1997); Stella Rollig, Eva Sturm, Hrgs., Dürfen die das? Kunst als sozialer Raum: Art / 
Education / Cultural Work / Communities (Wien: Turia + Kant, 2001); Nina Mönt-
mann, Kunst als Soziale Raum (Köln: Walther König, 2002); Miwon Kwon, One Place 
after Another: Site-specific Art and Locational Identity (Cambridge, MA: MIT Press, 
2004); ir kt.


