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Kūrinio „Socialinis fantastizmas“ koncepcija
Koncepcija yra dalis kūrinio, todėl ji taip pat persmelkta socialinio fantastizmo

Socialinis fantastizmas – naujas terminas mano kūryboje, nors gerai pagalvojus kaip jį
suvokiu, galbūt tai ir yra mano kūrybos apibūdinimas, tik anksčiau neįvardijau to, nebuvo nei
būtinybės, nei poreikio, o dabar jis užgimė netikėtai, kartu su šiuo kūriniu. Kadangi nenoriu atimti iš
žiūrovo to neapsakomo lobio - susidaryti savo asmeninę nuomonę, todėl kūrinio pavadinime nėra
aiškiai nubrėžtos krypties, padedančios nuvesti link sąvokos „ką autorius norėjo tuo pasakyti“ – tai
visiškai nesvarbu, autorius jau pasakė, ką norėjo, daug prasmingiau, ką žiūrovas pajunta pats, be
autoriaus nuorodų, pati pirma akimirka, pati pirmoji mintis, kai žiūrovas žvilgteli į kūrinį dar gerai jo
nesuvokęs.
Pagrindinė kūrinio idėja - tai aliuzija į mano pačios atsiminimus, kurie galbūt tikri, o galbūt
išgalvoti ar transformuoti, interpretuoti. Negaliu blaiviai įvertinti to, ką pamenu, kadangi dauguma
akimirkų yra iš vaikystės, kur viskas atrodė lyg gyvenimas kitoje realybėje (kaip dabar suprantu –
vaikiškas protas stengiasi akivaizdžius, tačiau pernelyg bauginančius momentus pakeisti išgalvotu
pasauliu, taip lengviau pakelti sunkią tikrovę). Tad kai kurie atsiminimai nors atrodo labai tikri
(mama visad sako, kad to nebuvo), ko gero, yra labiau susapnuoti, fantazijos pasaulis, tačiau juk
kiekviename slypi būsena, kai negali atskirti tikros praeities nuo to ką įsivaizdavai ar norėjai ir taip
labai tuo įtikėjai, kad rodos, jog taip buvo iš tiesų.
Gyvenimas atsiminimais nėra pilnavertis ar geras pasirinkimas. Aš jais negyvenu, jie yra
dalis manęs, tvarkingai sudėlioti į daugybę mažų stalčiukų, tačiau netikėčiausiais momentais, tarsi
jie gyventų savo gyvenimą, jie staiga išsprūsta iš savo mažų celių ir ima kištis į kiekvieną mano
kūrybinį procesą iki tol, kol nesusikaupiu ir nesurankioju jų. Tai tarsi atsiminimų teleportavimas iš
vienos laikmenos į kitą, kaip kad anksčiau buvo rašomi dienoraščiai, metraščiai, iš kartos į kartą
istorija ir paveldas perpasakojami iš lūpų į lūpas. Dabar turime USB laikmenas, kompaktinius diskus,
internetą, negailestingai narstome žmonių gyvenimus „Facebook“, „Twitter“ bei kitose internetinio
pasaulio knygose, kas žino, ką turėsime ateityje.
Deja negaliu nei fiziniu kūnu, nei mintimis taip sėkmingai tiksliai keliauti laiku kaip
keliaujama geografinėmis ir laiko žymomis istorinėse knygose, nuotraukose, kadangi atsiminimuose
mano pačios istorija nuolat keičiasi, nežinau ar atsimenu senas detales, ar jas išsigalvojau, negaliu
būti objektyvi ir ko gero, kai po šešiasadešimt ketverių metų siųsiu sau laišką ir vėl suklysiu. Viso to
kaltininkas yra nevaržovas Laiko Dievas, jam būtina pavydėti tos gyvuliškos laisvės bėgti taip greitai,
greičiau už šviesą ir išsidalinus į tūkstančius milijardų kruopelių, išsibarstytų po visą visatą, kartu
sugebėti slinkti mirtinai lėtai, lyg rodytųsi visa aplinkui sustingę. Tačiau būtent tai, kad jis vienintelis
pasaulyje nesustabdomas ir verčia mus liguistai kaupti išgalvotų ir tikrų atsiminimų bagažą, klysti,
slysti, keltis, vėl kristi, nes vis gi, jei klausytume „protingesnių, didesnę patirtį turinčių“, tuomet
būtume kiti, netektume tos, dėl nevykusių sprendimų, ištinkančios pasekmių virtinės, netektume
savo išgalvotų minučių, netektume socialinio fantastizmo.
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The conception of artwork „Social fantastism“
The concept is the part of the artwork, so it is written in similar manner

Social fantastism – new term in my creation and when I realize it better, maybe it is the
description of my creation. Earlier I did not name it, there was not any necessity or need, it was
born suddenly, with this artwork. Since I do not want to expropriate indescribable treasure - to
form a clear personal view of viewer, therefore in the title of artwork is no clear direction which
can help to understand „what did the author want to say“ – it is not important throughout because
the author already said what she wanted, now is more significant the first sight, idea, when the
viewer sees the artwork but does not realize it yet, what does the viewer feel, without any
references words of author.
The main idea of the artwork – allusion directed to my own memories which maybe are
real, maybe not or transformed, interpreted. I can not measure in clear-head what I remember
because the most moments are from my childhood when the life was like in other reality (now I
understand that the mind of child tries to shift the dreadful moments or to turn it to fancy world
because that helps to survive hard actuality). So, some of the memories are more dreamed than
real (my mother always says that it did not happen), still everyone has that condition when feels
like you swallow fancy story so badly that it seems so real and later you just can not separate the
truth from fables.
Life based on memories is not sterling or good choice. I am not reside in that, they are the
part of me, they are regularly fiddled around into a lot of small drawers of my mind, but looks like
they live their own life because some times they just jump from their small cells and start to
interfere in my creating process till I gather up and tidy away them. It is like the teleportation of
memories from one medium to other sort of diaries, chronicles, stories from mouth to mouth from
generation to generation of aforetime. Nowadays we have USB, CD, Internet, we unmercifully join
other people lives from the the books of Internet world like „Facebook“, „Twitter“ and etc. And
who knows what we will have in the future.
Unfortunately I can not travel by my physical agent or by my minds so successfully
precisely like it can be done by geographical or time periods in historical books, family pictures
because in my memories my own story changing every time and I do not know „do I remember old
details or it is fictitious“. I can not be objective and most likely that after sixty-four years I will be
wrong again when I will write the letter to myself. It is because of the unembarrassed God of Time.
We must envy him his beastly freedom to run so fast, faster than light and to slip away deathly
slow, dotted in thousands milliards grains in all universe. But maybe that is the reason why we do
mistakes, always muff up, store up our feigned reminiscences in diseased imagination baggage. If
we listen to people „with more experience or more understanding“ we would not be who we are
or what we are, we would lose our fancy world, our social fantastism.
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KŪRYBINĖ BIOGRAFIJA

Gimiau 1986 m. Panevėžyje, baigiau Panevėžio Juozo Miltinio gimnaziją 2005 m.
2005-2007 m. studijavau interjero dizainą Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje.
2008-2012 m. dailės bakalauro studijos Lietuvos edukologijos universitete.
2012 m. įstojau į Vilniaus dailės akademijos tapybos magistratūros studijas.
Užsiimu kūrybine ir edukacine veikla (darbas su vaikas ir suaugusiais viešojoje erdvėje, pvz.: 3
metus iš eilės dalyvavau Baltų kultūrą ir muziką propoguojančiame festivalyje „Mėnuo Juodaragis
2010“, „Mėnuo Juodaragis 2011“, „Mėnuo Juodaragis 2012“, bendradabiavimas su Aukštadvario
seniūnija rengiant dailės užsiėmimus Aukštadvario dienos centro vaikams ir kita).
Taip pat organizuoju ir dalyvauju pleneruose, parodose.

Dalyvavimas parodose:
2000 04 01-30 Personalinė šaržų paroda „Balandžio 1-oji politikoje“, Panevėžio biblioteka;
2009 09 08-10 03 Grupinė tapybos paroda “Šventosios atminties ženklai”, Darijaus papuošalų
galerija, Vilnius.
2010 05 07-14 Grupinė tapybos paroda „25-as kadras“, Fluxus ministerija, Vilnius;
2010 10 27-11 15 Grupinė paroda „Vakuumas“, Varėnos kultūros centras;
2011 02 15-03 06 Grupinė tapybos paroda „Siluetai“, Vilniaus energetikos muziejus;
2011 04 29-05 12 Grupės BALTI paroda „Sugrįžę dievai“, Užupio „Galera“, Vilnius;
2012 01 05-20 Grupinė fotografijos paroda “Ir aš ten buvau”, Lietuvos dailininkų sąjungos parodų
salė, Vilnius.

[EN]
Kristina Stuokaitė

BIOGRAPHY OF CREATIVE WORK

I was born in 1986 in Panevėžys.
I finished the gymnasium of Juozas Miltinis in 2005.
2005-2007 Interior design studies in Vilnius technological and design college.
2008-2012 The fine arts bachelor studies in Lithuanian educology university.
2012 The master studies of Painting in Vilnius art academy.
I do creative education in arts with children and adults (3 years participation in folk music and
arts festivals of Baltic culture like „Mėnuo Juodaragis“), collaboration with Aukštadvaris day-care
centre (art and craft lessons).
Also, I organize plein-airs and exhibitions.

Dalyvavimas parodose:
2000 04 01-30 Personal exhibition of caricatures „The 1st of April in politics“, the library of
Panevėžys;
2009 09 08-10 03 Group exhibition of painting “The momories signs of Šventoji”, Darijus
jewelleries gallery, Vilnius.
2010 05 07-14 Group exhibition of painting „25th slip“, Fluxus ministry, Vilnius;
2010 10 27-11 15 Group exhibition „Vacuum“, the culture centre of Varėna;
2011 02 15-03 06 Group exhibition of painting „Silhouettes“, Vilnius energetics museum;
2011 04 29-05 12 The exhibition of group BALTI „Return Divinities“, Užupis „Galera“, Vilnius;
2012 01 05-20 Group exhibition of photography “I was there too”, the exhibition hall of Lithuanian
artist‘s association, Vilnius.

