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Spacetime un[b]locked

Paroda skirta nepriklausomos kūrybinės erdvės Ideas Block atidarymui
naujoje vietoje bei šešerių metų gimtadieniui.

Ideas Block visuomet buvo vieta, plačiai atverta įvairiausioms
idėjoms. Nuo pat įsikūrimo 2017 metais Vilniaus Stoties rajono
kaimynystėje čia susitikdavo skirtingos kalbos, išraiškos priemonės
ir iniciatyvos. Dabar Ideas Block parodinė erdvė rado naujus namus
buvusioje Fizikos instituto kompresorinėje - įspūdingoje patalpoje
septynių metrų aukščio lubomis. Atsinaujinęs Ideas Block pakvietė
menininkus atskleisti šią erdvę jos naujame pavidale. Šiuo konkrečiu
metu - tai vieta, kuri transformavosi iš apleistos buvusios mokslinės
įstaigos techninės patalpos į gyvybingą kūrybinę erdvę. O parodos
raktažodžiai – “erdvė” ir “laikas”, fizikoje kartu žinomi kaip
“erdvėlaikis”, tapo ekspozicĳos atspirties tašku.

Parodoje erdvės ir laiko klausimus kelia ir nagrinėja menininkai
turintys ypatingą ryšį su Ideas Block. Visi dalyviai yra surengę
parodas senojoje vietoje ir dabar tarsi virtualiai sujungia tas dvi
fizines lokacĳas iš skirtingų laikotarpių - senojo Ideas Block ir
naujos Kompresorinės. Menininkai šį naują erdvėlaikį nagrinėja
pasitelkdami skirtingas priemones ir medžiagas. Kompresorinėje yra
pristatoma tapyba, piešiniai, skulptūra, fotografija, garso ir vaizdo
instaliacĳos bei performansai. Kai kurie kūriniai sukurti specialiai
šiai parodai arba turi tiesioginių sąsajų su ankstesne Ideas Block
erdve.

Erdvėlaikis: trys erdvės ir vienas laiko matmuo. Erdvė, kokia ji yra
dabar; ar ji tokia, kokia ji yra dabar, tik šiuo konkrečiu metu? Meno
kūriniai taip pat - jų sukūrimas ir patyrimas įvyksta tam tikru
laiku, tam tikroje erdvėje. Kai kurie iš jų ypatingai nagrinėja,
tiria ar parodo šį čia ir dabar aspektą. Kas yra ši akimirka šioje
konkrečioje vietoje? Kodėl ji svarbi ir pastebėta? Kaip ji suvokta?
Ir kaip visa tai susĳę?

Erdvė, kokia ji yra dabar, tampa dar aktualesnė, nes pats pastatas,
kuriame ką tik įsikūrė Ideas Block, po kelerių metų bus nugriautas,
o šioje vietoje įsikurs vyriausybinės įstaigos.

Parodos kuratorė Birutė Lemkė



ROBERTO BECERRA

Roberto Becerra (Meksika, 1986 m.) –
mechatronikos inžinerĳos bakalauras bei
akustikos ir muzikos technologĳų
magistras, dirbantis garso meno, kūrimo,
muzikos srityse, Lietuvos muzikos ir
teatro akademĳos (LMTA) Inovacĳų centro
dėstytojas. Ideas Block – „Kompresorine“
menų centro Vilniuje ir Arttice menininkų
žemėlapių platformos įkūrėjas.

“Lucid Room” - nuoroda į garsiausią Alvin
Lucier kūrinį “Aš sėdžiu kambaryje”.
Dramblys kambaryje yra pats kambarys - ši
galerĳa, jos matmenys ir akustinės
savybės. Garso, sąveikaujančio su erdve
esamuoju laiku, sukeltas aidėjimas kviečia
linktelėti kompozitoriui ir jo
įsipareigojimui žaismingai patyrinėti
naują erdvę ir jos akustiką. “Lucid Room“
tiesiogiai veikia garso įrašymas ir
atkūrimas toje pačioje patalpoje, siekiant
pabrėžti natūralų galerĳos rezonansą ir
kviečia pamąstyti apie garso ir erdvės
santykį.

SUSANA WESSLING

Susana Wessling yra portugalų menininkė,
šiuo metu gyvenanti Vilniuje, prieš
nusėsdama čia kelis kartus apvažiavo
Europą ir Azĳą darbo, meno rezidencĳų ir
kitų klajonių metu. Darbuose ji tyrinėja
savo pačios pokyčius.

“Let’s talk about blue” (“Pakalbėkime apie
mėlyną”) – tai pirmasis serĳos kūrinys,
kuri šiuo metu neturi nei antro, nei
trečio. Tai akimirka iš visos eilės minčių
apie tai, kaip pagrindai kartais gali
pasidaryti tokie erzinančiai sudėtingi, o
dalis nebaigto darbo privalo būti parodyta
tokia, kokia yra dabar, kur bebūtų, ir
kalbėtų apie tai, kad ji yra ir pirma, ir
ne. Žinoti kas bus vėliau, bet verčiau
stebėti, kas yra dabar ir kas buvo prieš
tai, tuo pačiu, kai kontekstas keičiasi ir
auga. Vieną dieną gali atsirasti daugiau
mėlynų ir dar daugiau atspalvių, bet kol
kas jis stovi vietoje, stovi vienas,
nejuda, ir taip yra dabar.

Let’s Talk About Blue, 2021
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RŪTA MATULEVIČIŪTĖ

Rūta Matulevičiūtė yra tapytoja ir
tarpdisciplinos menininkė, gyvenanti
Vilniuje. Ji daugiausia dėmesio skiria
transformuojančiai individualiai
kelionei, jos metodas - sąmoningumu grįsta
kūryba. Rūta Matulevičiūtė baigė tapybos
magistro studĳas Vilniaus dailės
akademĳoje, nuo 2019 m. yra Lietuvos
dailininkų sąjungos narė. Menininkė yra
pristačiusi keletą personalinių parodų,
tarp jų „SPHERE“ galerĳoje THE ROOM 2018m,
„Atlantida“ Švento Jono gatvės galerĳoje
2021m. 2019m. tapo konkurso „Jaunojo
tapytojo prizas“ finalininke, o kitais
metais R. Matulevičiūtė meno mugėje „Art
Vilnius'20“ pristatė performansą „HOT
Salon“. Dabar Rūta Matulevičiūtė kuria
individualioje studĳoje, įsikūrusioje
šalia „Pasakų parko“ Vilniuje.

Pasak Rūtos, jos kūrinius geriausiai
paaiškina lietuvių pasaka apie stebuklingą
paparčio žiedą.

Įdėmiai stebinti, 2022

LENA KLYUKINA

Erdvė ir laikas neturi reikšmės be juose
dalyvaujančiojo. Kiekvienas erdvę ir laiką
patiriame per savo jausminę prizmę,
santykius su kitais ir savimi pačiu.
Neturiu omeny solipsistinio požiūrio, o
veikiau daugybės individualių realybių
egzistavimą, įprasminimą ir kitimą kartu
su kiekvieno patirčių koordinatėmis. Tam
tikra prasme, tai reliatyvumo teorĳa.

Lena Klyukina yra grafikė ir iliustratorė,
gyvenanti ir kurianti Vilniuje. Jos darbų
tematika neretai apima gamtos motyvus,
žmogiškosios patirties keistumo ir
siurrealistinį savasties santykį su
supančiu pasauliu.

Tarpas / nebegaliu tavęs pasiekti, 2022
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SHIT&SHAME

„Shit&Shame“ – tai kūrybinis duetas iš
Vilniaus, tyrinėjantis fizinių ir
skaitmeninių terpių sankirtą,
peržengdamas tradicinių meno formų ribas
ir savo darbuose naudodamas netradincines
medžiagas. Jie mėgsta įtraukti kasdienio
naudojimo ir interaktyvumo elementus,
kviesdamas žiūrovą tapti kūrinio dalimi ar
pažvelgti į objektus naujai ir netikėtai.

„Dark Matter“ yra meninė instaliacĳa,
nagrinėjanti ateivio temą. Eksponuojamos
dvi dalys: skulptūra ir video instaliacĳa,
kuriose atsikartoja ta pati viską
užvaldanti tamsi, blizgi medžiaga -
juodoji materĳa. Ji simbolizuoja
pažįstamą, bet nepatogų ir nejaukų
nežinomybės įsiskverbimo į mūsų kasdienybę
jausmą.

Juodoji Materĳa. v.1

MONIKA DOMBRAUSKYTĖ

Monika Dombrauskytė yra tapytoja ir
keramikė iš Vilniaus, šiuo metu dirbanti
dailės mokytoja Vilniaus tarptautinėje
mokykloje, Užupio Menų Inkubatoriaus
rezidentė.

Gyventi reikia “čia ir dabar” - jie sako.
Paprasta, suprantama, gal net banaloka,
tačiau ne taip paprastai pasiekiama.
Nuostabus žmogaus protas gali grįžti atgal
į praeitį, prisiminti kas buvo, pridėti ko
nebuvo. Jis gali mintimis nuskraidinti mus
į ateitį, kupiną vilčių, svajonių arba
nerimo. Retai kada protas būna čia ir
dabar. O jei būna, ar lieka ilgam?

Tapybos darbuose - jaukūs skliautai, o
keramikos skulptūra - tarsi dvilypis
žmogaus protas, kuris neužsibūna čia ir
dabar.

Dabar ir Ten, 2023
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HASAN ALP ÇELIKEL

“Kvėpavimas ir Pulsas” - interaktyvi garso
ir dūmų skulptūra. Ji atkreipia dėmesį į
paraleles tarp gyvosios, kvėpuojančios bei
pulsuojančios gamtos ir mechanizmų.
Skulptūrai gyvybę įkvėpia paspaustas
mygtukas - mechanikos dalis. Prasideda
kvėpavimas, lydimas žemo dažnio garsų.
Skulptūrą reaguoja į garso bangas, kurias
ji pati ir skleidžia, kaip gyvas,
alsuojantis organizmas.

Hasanas Alp Celikel yra tarpdisciplininis
menininkas iš Turkĳos, baigęs Vilniaus
Dailės akademĳoje keramiką. Jis kuria
keistus instrumentus iš įvairiausių
medžiagų ir juos naudoja performansams.

Atidarymo metu Hasan Alp Celikel kartu su
bendraautore Kotryna Žilinskaite atliks
Butoh šokio performansą “Carbon”.

Kvėpavimas ir pulsas, 2023

LIUCĲA DERVINYTĖ

Ryšių rizoma /užpildo erdvę išsitęsia
laike nuolat vystosi / vidinių ir išorinių
kontaktų tinkle / atsikartojančios
struktūros / persipina konkrečioje erdvėje
/ konkrečiame laike vienas / veiksmas
veikia kitą / pradžia žymi pabaigą /
pabaiga veda į pradžią

Liucĳa Dervinytė - menininkė ir kultūros
veiklų organizatorė, viena iš Ideas Block
organizacĳos ir Arttice tinklaveikos
platformos įkūrėjų, Edinburgo
universitete baigusi tekstilės bakalauro
studĳas, šiuo metu studĳuojanti VDA
Tekstilės meno ir dizaino magistrantūrą.
Savo kultūrine ir menine veikla ji siekia
prisidėti prie tvaraus kultūrinio
vystymosi, remdamasi idėjų mainais,
tyrinėdama natūralias struktūras ir
komunikacĳos modelius, kvestionuodama
gamtos–kultūros dichotomĳą.

Ryšių rizoma, 2023
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RŪTA ŽINIENĖ

Aš neesu nei profesionali tapytoja, nei
menininkė, nors baigiau “Čiurlionkę” ir
VDA. Kuriu savo malonumui, šiaip užsiemu
grafiniu dizainu. Turiu daug hobių, man
viskas įdomu. Patinka deepinti,
pafilosofuot. Ypač rytietiškai.

Šį paveikslą tapiau Svencelėje,
paskutinėmis 2021m. vasaros dienomis kartu
su savo (tuomet) penkiamečiu sūnum. Jis
yra apie tori vartus, dvi skirtingas
erdves (dvasinę ir pasaulietišką)
skirtingose jų pusėse, apie nežinojimą
kurioje pusėje esame mes, nes kartais tam
nėra jokio atskaitos taško. Apie ateivius
(dešinėje), kurie ateina nežinia ko,
išgąsdina ir kartais sunaikina tai kas
buvo įprasta ir apie taikos paukštį,
būtybę, kuri moka tik viską priimti,
pagerbti, pasveikinti. Kartu jis ir apie
mūsų ryšį, ribas ir kartais visišką jų
nebuvimą.

Ateivis žaidimų aikštelėje, 2021

BIRUTĖ LEMKE

Tapyba, kaip medĳa, neturi nei laiko, nei
erdvės išmatavimo - tai tik dvi dimensĳos,
plokštuma. Parodoje eksponuojamas darbas
yra pertapytas pačios autorės Prahoje
sukurtas paveikslas, tik priešingomis
spektro spalvomis. Artimos mūsų realybei
spalvos pasimato tik nufotografavus ir
skaitmeniniu būdu vėl pakeitus spalvas.
Taip pasireiškia laiko dimensĳą:
pirmiausiai tapyba “tikromis” spalvomis.
Tada - skaitmeninė manipuliacĳa. Vėl
tapyba, tik priešingomis spalvimis. Ir vėl
perkeitimas.

Menininkė iš Vilniaus, baigusi vu
Ekonomikos fakultetą ir VDA tapybos
magistrantūrą, studĳavo Prahos Dailės
Akademĳoje. Parodose dalyvauja nuo 2010
metų.

Rožinis ekselio sodas, atvirkštinės spalvos,
2022
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PAUL TAKAHASHI

Paul Takahashi, iliustratorius ir dailės
mokytojas. Pirmajame Ideas Block
įsikūnĳime Paul vedė piešimo iš natūros
bei eksperimentinio piešimo pamokas. Jis
dirba pieštuku, rašalu ir anglimi ant
popieriaus.

“Present Tense” (“Esamasis laikas”) - tai
šiai parodai ir šios parodos metu sukurtas
darbas - didelio formato piešinys,
kabantis erdvėje. Plokštuma bando
užvaldyti erdvę, nors tik replikuoja,
atspindi, kas yra toje erdvėje, tarsi
didelė camera obscura. Pakartotas piešimo
veiksmas parodos atidarymo metu sukuria
ritmą ir taip bando užvaldyti bent kažkiek
laiko. Piešinyje nėra dabarties, tik jos
pėdsakai anglimi. Vos tik ženklas
atsiduria ant popieriaus, veiksmas jau
praeityje. Laikas tampa erdve: kuo
ilgesnis piešimo procesas, tuo daugiau
padengiamas paviršius.

Present tense, 2023, kūrybos procesas

IEVA PEČIULYTĖ

Ieva Pečiulytė, menininkė iš Vilniaus,
kuria “Boogie Studio” vardu.

Šie koliažai yra iškirpti rankomis nuo
pradžios iki pabaigos. Tai nuotykis
ieškant tam tinkamų knygų ar žurnalų, iš
kurių galima iškirpti ir sluoksnis po
sluoksnio, detalė po detalės sudėti
siurrealistinį meno kūrinį nauja tvarka.
Kurdama koliažus autorė susidėlioja savo
mintis ir galvoja apie tolesnius
žingsnius. Pats gyvenimas yra tarsi
koliažo gabalas, sudarytas iš atskirų
nesusietų detalių. Kur, ką ir kada pridėsi
ar atmesi – tokius rezultatus gausi galų
gale.

Daydream, 2023
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DAVID CUADRA

David Cuadra yra menininkas iš Nikaragvos,
gyvenantis Vilniuje. Jo kūrybos procesui
svarbus ryšys su žiūrovu, o piešiniai ar
tapyba yra komunikacĳos priemonė. Pasak
Davido, „viena didžiausių pamokų, kurias
išmokau yra ta, kad pasidalĳus idėjomis
jos jau nebepriklauso jokiam konkrečiam
žmogui“.

Eksponuojami darbai yra sukurti po Davido
parodos „The Brainstorm Space“ Ideas block
ankstesenėje erdvėje 2019 metais ir
įkvėpti bendravimo su publika. Kūriniai
tuo tarsi virtualiai susieja abi erdves.
Mistinis vabalas skarabėjus ar jaguaras -
kultūriškai svetimi Vilniaus betono
džiunglėse, bet lengvai atpažįstami kaip
senieji archetipai, kuriais atskleidžiami
tiek ryšiai tarp gamtos ir žmogaus, tiek
tarp išorinio ir vidinio pasaulio.

Kūnas ir siela, 2022

GUIDO NOSARI DE DANIELI

Gyvena ir dirba Bergame, Milane ir
Berlyne. Kelių apdovanojimų laureatas,
dalyvavo tarptautinėse menininkų
rezidencĳose. Tarp reikšmingiausių jo
parodų: instaliacĳa Žydų kultūros
muziejuje Berlyne, Modenos fotografijos
fondo dešimties metų premĳa, personalinė
paroda Shang Yuan modernaus meno muziejuje
Pekine.

Eksponuojami darbai tyrinėja akimirką,
kuri iš karto praeina, akimirką, praleistą
nuobodžiaujant. Portretai itin mažo
formato, kontrastuojantys su galerĳos
erdve, subtilūs, o scenos paimtos iš labai
skirtingų kontekstų: smurto, filmų,
fotografijų, prisiminimų. Kiekvienas
vaizdas yra nutolęs, sumažintas, kiekvieno
jo individualumas blunka einant laikui ir
didėjant atstumui. Kiekvienas veidas
užfiksuotas tą praeinančią akimirką,
trokštantis būt atpažintu ir vis dėlto
panašus į bet kurį kitą veidą.

@skin (series), 2022
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RITA ISAAC

Projektas “Propriocepcĳa” sukurtas Li
rezidencĳos Suomĳoje metu. Rita gilinasi
į propriocepcĳą - kūno padėties ir jo
judėjimo erdvėje suvokimą - ir ADHD įtaką
tam suvokimui. Kruopščiai surežisuotose
nuotraukose menininkė savo kūnu tarsi
išsimatuoja jai naują erdvę - kaip ji jai
tinka (ar netinka). Kūnas, pririštas prie
erdvės trapiomis gĳomis, atkartojančiomis
pastato perspektyvą ir struktūrą, tampa
tos erdvės dalimi, nors ir labai trumpam
laikui. Ir tik iš arčiau žiūrovas pamato
tiesioginę transgresĳą, įvykusią
fotosesĳos metu - odos ribų peržengimą.

Rita Isaac yra menininkė iš Portugalĳos,
šiuo metu gyvenanti ir kurianti Londone.
Baigusi tapybą, yra išleidusi knygą apie
akrilinės tapybos techniką, o savo meninę
praktiką vysto skirtingose srityse -
tapyboje, fotografijoje, skaitmeniniame
redagavime, instalacĳose ir kūno mene.

Propriocepcĳa 74, detalė, 2022

VYGINTAS ORLOVAS

Vygintas Orlovas, gimęs 1989 m. Kaune, yra
menininkas ir tyrinėtojas, dirbantis tiek
vizualaus, tiek garso mene srityse, dažnai
koncentruojantis į šių dviejų sričių
ryšius ir sąsajas. Vygintas parodose
aktyviai dalyvauja nuo 2009m., o
mokslinėse konferencĳose – nuo 2014m.

“Dangarsis” – tai techninės ir
skaitmeninės įrangos derinys, realiu laiku
stebintis šalia esantį dangų ir lėtus jo
pokyčius, juos interpretuojantis ir pagal
juos sukuriantis garsus. Keičiant
pojūčius, per kuriuos paprastai patiriame
pokyčius danguje nuo regėjimo iki klausos,
jie tampa neįprasti, bet tuo pačiu ir
apčiuopiami. Tai darbas, skatinantis lėtą
patirtį ir stebėjimą.

Parodos uždarymo metu bus atliktas
performansas “Manipuliavimas laiku
naudojant garsą grynais duomenimis”.

Dangarsis, instaliacĳos vaizdas
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