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この度リトアニアのカウナス市が欧州文化都市
に選ばれ、その文化記念事業として、リトアニア
と日本のファイバーアート交流展が
企画されたことは、大変光栄に嬉しく思います。
リトアニアはソ連の配下時代にあっても、独自の
テキスタイル文化を強く守ってこられ、その後も
EUテキスタイルネットワークの
会議開催地になる等、積極的な活動を続け、多く
の優秀なアーティストが育っています。
独立後、いち早くフィンランドの友人とリトアニア
を訪問、カウナスのアートアカデミーのLaimal 

Orzekauskiene教授等と交流を続けて来ました
が、この度両国の交流展が企画され、そのキュー
レートを依頼されましたことは、本当に光栄であ
り嬉しく思います。
現在、世界で活躍する日本のトップクラスのアー
ティストの中から
選んだ作品と未来を託す若手作家を加え、１２
点の作品を選ばさせて戴きました。交流展の成
功と共に益々の友好と飛躍が未来に拓かれます
ことを心から願っております。

リトアニアと日本の交流展によせて
わたなべひろこ

With Kaunas city becoming European Capital 
of Culture 2022, the exhibition of Japanese and 
Lithuanian textile art blends harmoniously into 
the fabric of the cultural program as a project of 
creative exchange and commemoration.

Lithuania fostered textile culture in every way, 
even under the Soviet regime, so the city has 
produced many talented textile artists who 
are deeply involved in the international art life 
and actively participate in the activities of the 
European textile network.

After Lithuania regained its independence, I 
was the first to visit Lithuania with my colleague 
from Finland and I still keep in touch with Laima 

Between Two, Dialogue between 
Japanese and Lithuanian Textile Art

Oržekauskienė, a professor at Kaunas Faculty 
of Vilnius Academy of Arts. It is a great honor to 
be the curator of this exhibition, which fosters 
dialogue and exchange between artists.

Of the Japanese textile artists actively involved 
in the field of contemporary art, I have invited 
twelve, including young creators, who look at 
the world with contemplation and hope for the 
future. 

I sincerely hope that the exhibition, which knits 
cultural experiences and maintains dialogue, will 
build bridges to the desired future.

Hiroko Watanabe
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Kauno miestui tapus Europos kultūros sostine 
2022, Japonijos ir Lietuvos tekstilės meno paroda 
darniai įsilieja į kultūrinės programos audinį kaip 
kūrybinių mainų ir atminimo projektas.

Lietuva visokeriopai puoselėjo tekstilės kultūrą 
net ir sovietinio režimo sąlygomis, tad miestas 
išugdė daug talentingų tekstilininkų, stipriai 
įsitraukusių į tarptautinį meno gyvenimą ir 
aktyviai dalyvaujančių Europos tekstilės tinklo 
veikloje.

Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, aš 
pirmoji su kolege iš Suomijos apsilankiau 
Lietuvoje ir iki šiol bendrauju su Vilniaus dailės 

Tarp dviejų: Japonijos ir Lietuvos 
tekstilės meno dialogas

akademijos Kauno fakulteto profesore Laima 
Oržekauskiene. Didelė garbė būti šios parodos, 
kuri puoselėja menininkų dialogą ir tarpusavio 
mainus, kuratore.

Iš japonų tekstilės menininkų, aktyviai 
dalyvaujančių šiuolaikinio meno lauke, pakviečiau 
dalyvauti dvylika, tarp jų ir jaunųjų kūrėjų, kurie 
įsižiūrėdami į pasaulį, jį kontempliuodami, viltingai 
žvelgia į ateitį.

Nuoširdžiai linkiu, kad kultūrines patirtis mezganti 
ir dialogą palaikanti paroda nutiestų tiltus į 
geidžiamą ateitį.

Hiroko Watanabe
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Gerai įsižiūrėjus viskas yra totali, vientisa tekstilė.  
Kas gyva ir negyva, kas matoma ir nematoma, 
viskas kažkaip susiaudę, susipynę, tarpusavyje 
surišta.  Be to, turi savitą medžiagiškumą, 
tekstūrą, raštus ir nenusakomą paslaptingumą.

Ypač pasaulinės pandemijos ir siaubingo karo 
kontekste tekstilė iškyla kaip jautri mūsų 
medžiaginio trapumo išraiška. Tačiau jau kurį 
laiką teorijoje ir mene stiprėjo dėmesys materijos 
gyvybei ir gyvybės materijai. Į aplinkosaugos 
problemas reaguojantis antropoceno diskursas, 
naujojo materializmo filosofija ir kitos kryptys 
akcentuoja būties jutimiškumą ir tinklinį jos 
audinį, kurį audžia ne tik technologijas įvaldęs 
žmogus, bet ir kiti gamtos padarai. Tekstilės 
menas atliepia šias tendencijas, plėtodamas 
savitą tekstilės filosofiją, kuri apima visus mus 
supančius paviršius, audinius, „,odas“, faktūras ir 
pateikia daugialypes konceptualias ir poetines 
metaforas. Tai yra specifinė filosofija, išreikšta 
per giluminį audinių pažinimą, subtilią amato 
meistrystę ir medžiagų praktikavimą.

Kaip tik toks požiūris į tekstilę kaip į ypatingą 
meninės praktikos ir mąstymo sritį sieja 
šiuolaikinius kūrėjus, kuriems pluošto menas yra 
tobula mūsų būties audinio apmąstymo medija. 
Tas audinys nėra negyva, bedvasė materija. Tai 
– gyvas audeklas, kuriam gyvybingumo suteikia 
prie audinio prisiliečiančios kūrėjo akys, rankos, 
kūnas, o taip pat jame išreikštos ar tiesiog 
įsibuvusios patirtys, mintys, atmintys, vizijos 
ir nuojautos. Tekstilė yra tobulas tarpininkas, 

Tekstilė, įsižiūrėjusi į gyvenimą

suaudžiantis dvi plotmes – materiją ir gyvybinį 
pradą, audinį ir žmogiškąjį subjektyvumą. 

Japonijos ir Lietuvos šiuolaikinės tekstilės meno 
parodoje „,Tarp dviejų: į(si)žiūrėjimai“, surengtoje 
Kauno galerijose „,Meno parkas“ ir „,Balta“, ir šia 
proga išleistame kataloge regime fundamentalius 
dviejų kultūrinių tradicijų skirtumus, ateinančius 
iš giliausios senovės. Tačiau nuostabiausia tai, kad 
juos vienija ir fundamentalus bendrumas.  

Suprantama, tekstilė kaip kultūrinis reiškinys turi 
savas tradicijas abejose šalyje, kurios juntamos 
ir dabarties kūryboje. Tačiau dėl tekstilei būdingo 
tarpiškumo, ji pasižymi ypatinga komunikacine 
galia, kuri užmezga gyvą tarpkultūrinį dialogą, 
peržengiantį erdvės ir laiko ribas.

Parodos pavadinimas susimezgė iš dviejų 
kuratorių įsitraukimo į pokalbį. „,Tarp dviejų“ 
išreiškia ir dialogą tarp Japonijos ir Lietuvos 
tekstilės meno kūrėjų,  tarp dviejų kultūrų, 
apimant ir visus kitus, numatytus ir nenumatytus, 
„,tarp“..., parodoje sukuriant erdvę dialogui tarp 
kūrinių ir žiūrovų.  

Parodos bendrakuratorė, žymi tekstilės 
menininkė, Tamos dailės universiteto profesorė 
emeritė Hiroko Watanabe įžvalgiai pastebėjo, 
kad parodos kūrinius sieja kontempliatyvus 
matymas. Tekstilė yra viena iš kontempliacijos 
ir meditacijos formų. Tai – ritmiškai organizuota 
veikla, per kurią prisiliečiama prie pasaulio 
tvarkos, tarytum išeinant iš savęs. Viena iš 

kontempliacijos reikšmių japonų kalboje yra 
tylus apmąstymas (chinshi mokkō 沈思黙
考), kuris yra ir dzenbudistinės sėdimosios 
meditacijos zazen 座禅 sinonimas. Be to, tai yra 
ir 観照 kanshō – patyrimas akimis. Lietuviškame 
kontekste kontempliacija irgi siejasi su intymiu 
tikrovės apmąstymu. Ir viena jos reikšmių yra 
į(si)žiūrėjimas. Kaip tik šis įsižiūrėjimo ir patyrimo 
akimis motyvas tapo vienijančia idėja, raginančia 
įžvelgti gyvenimo tekstiliškumą ir pamatyti tai, 
kas persimato pro parodoje eksponuojamus 
kūrinius.  

Japonijos menininkų kūriniuose alsuoja gamtos 
pavidalai, priartėjantys prie antgamtiškumo. 
Yasuko Iyanaga, Kyoko Kumai, Hitomi Nagai, 
Noriyo Ogawa, Naoe Okamoto, Michiko Sakuma 
ir Naoko Serino darbuose atsiveria pirmapradė 
gamtos kūrybinė galia. Koralų ir augalų, debesų 
ir vėjo tekstiliškumas, ląstelių ir mikroorganizmų 
audiniai tarytum kvėpuoja, juda. Jusliškai 
apčiuopiamos medžiagos, formos, atspalviai irgi 
nėra tik „daiktų“ pavidalai, o turi savyje gyvybės 
pradą, pereinantį į žmogaus būties ir subjektyvios 
patirties sritį. Yuka Kuwai, Misao Tsubaki, 
Megumi Yanagishita, Hiroko Watanabe, Haruna 
Ishimori ir Shigeo Kubota kūriniuose įžvelgiama 
pačių medžiagų, formų ir technikų gyvybė, kuri 
atsiduoda nepaliaujamai laiko tėkmei, veikdama 
žmogaus patirtį ir gyvenimą.

Šiuolaikinė Japonijos menininkų kūrybinė raiška, 
apimanti įvairias pluoštines medžiagas,  technikas 
ir eksponavimo formas, skleidžiasi prikeldama 

giliausius salyno kultūros sluoksnius, vedančius į 
virvelinę keramikos kultūrą (jōmon) ir prigimtinę 
šintoistinę pasaulėžiūrą, pasaulį suvokiančią 
kaip organišką audinį, kuriame susimezgę gyvi 
ir negyvi organizmai, ir kuriam gyvybės suteikia 
gamtos galios ir nematomos dvasinės būtybės.  
 
Lietuvos menininkių kūryba sutelkta į žmogaus 
ir socialinės tikrovės audinį, įsistebint į tai, kaip 
kasdienių metmenų gijos pinasi su gilesnių 
apmąstymų ataudais. Tas tikrovės ,,audeklas“ yra, 
sakytum, tiek realus, tiek virtualus, o jo raštams 
gyvybės suteikia irgi „,nematomos esatys“. Čia 
susimezga praeitis ir dabartis, bendresnės 
atmintys ir asmeniniai išgyvenimai, autentiški 
patyrimai ir nuojautos. Regis, tekstiliškos yra 
ir pačios kūrinių idėjos, gražiai suvarstomi jų 
konceptai. 

Laimos Oržekauskienės (Orės) rankų darbo 
tapiserija nutiesia tiltą tarp dviejų parodos 
dalių ir kitų tarp. Ji yra tarsi virtualus ekranas,  
kurio paviršiuje išnyra Japonijoje pagauta ir 
nuotraukoje užfiksuota akimirka. Tekstilė – 
mįslinga medijų sistema, kuri paklaidina realybės 
sluoksniuose. Ji ir šiuolaikiška, ir archajiška, kažką 
išsauganti iš pirmapradės tekstilės ir ritualo 
sąsajos. Monikos Žaltauskaitės-Grašienės 
(Žaltės) darbe archajiški moterų kūrybos 
raštai išnyra kaip matrica ar kosmotechnika, 
prilygstanti dabarties skaitmeninių kodų kalbai. 
Rasma Noreikytė apmąsto sąmonės pokyčių 
reikalaujantį mūsų kūnišką ir socialinį audinį. 
Rūta Naujalytė atskleidžia margaraščių vartojimo 
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kultūros audinių pražūtingumą. Almyros Weigel 
erdvinėje instaliacijoje suvytos istorijos ir 
atminties, kolektyvinių ir asmeninių išgyvenimų 
sruogos pavirsta į nenusakomų prasmių peizažą, 
išaugantį iš Antrojo pasaulinio karo liekanų. 
Linos Jonikės kūriniuose gyvenimas yra tarsi 
kasdienybės staklių audžiamas. Na, o Indrė 
Spitrytė bendradarbiauja su mikroorganizmais, 
kurdama augalinius audinius, kurie priglunda prie 
žmogaus, dalindamiesi su juo savo gyvenimu. 
Taip kviesdama kurti visiškai naują tikrovę.

Tai šiuolaikiška paroda, kurioje pulsuoja tekstilės 
meno gyvybė. Tekstilėje svarbu įsižiūrėti į 
mažiausias daleles, tekstūras, priartinti žvilgsnį 
prie audinių siūlelių, žadinančių valią grožėtis 
gyvenimo paviršiais, kurių neįmanoma visiškai 
atskirti nuo giliausių jo sluoksnių. 

Paroda tęsia gražią Japonijos ir Lietuvos tekstilės 
meno kūrėjų bendradarbiavimo tradiciją, kurią 
įtvirtino atskirų menininkų parodos, bendri 
projektai ir tarptautinė Kauno tekstilės bienalė 
išaugusi į didelį šiuolaikinio meno renginį ir 
pelniusi Kaunui tekstilės sostinės vardą.  

Jau visai persiėmus tekstiliniu mąstymu ir 
pati paroda, regis, tapo audiniu, nuaustu iš 
daugybės elektroninių laiškų, minties ir emocijų , 
organizacinių rūpesčių ir džiaugsmingų akimirkų 
gijų. Prie jo realizavimo daug prisidėjo projekto 
vadovė Kotryna Žemaitytė-Kuskienė ir daugybė 
kitų nematomų tų gijų verpėjų. 

Odeta Žukauskienė
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When you take a good look at it, everything is 
a total, seamless textile. Living and non-living, 
visible and invisible, everything is somehow 
tangled, intertwined and interconnected. Besides, 
they have a distinctive materiality, texture, 
patterns, and indescribable mystery.

Especially in the context of a global pandemic 
and a terrible war, textile emerges as a sensitive 
expression of our material fragility. For some 
time, however, the focus in theory and art has 
been on the life of matter and the matter of life. 
The Anthropocene discourse that responds to 
environmental problems, the philosophy of the 
new materialism and other directions emphasize 
the sensitivity of being and its networked fabric, 
which is woven not only by a person who has 
mastered the technology, but also by other 
creatures of nature. Textile art responds to 
these trends by developing a distinctive textile 
philosophy that encompasses all the surfaces, 
fabrics, “leathers”, textures that surround us, 
and presents multiple conceptual and poetic 
metaphors. It is a specific philosophy expressed 
through in-depth cognition of fabrics, subtle 
craftsmanship and the practice of materials.

It is precisely this approach to textiles as a 
special field of artistic practice and thinking that 
connects modern creators for whom fiber art is 
the perfect medium for reflecting on the fabric of 
our being. That fabric is not dead, soulless matter. 
It is a living cloth, which receives vitality from 
the creator’s eyes, hands, body, as well as from 

 Textiles that take a look at life

the experiences, thoughts, memories, visions and 
intuitions expressed or simply embedded in it. 
Textile is a perfect mediator, weaving two planes 
- matter and the beginning of life, fabric and 
human subjectivity.

In the exhibition of contemporary textile 
art of Japan and Lithuania “Between Two / 
Contemplations”, held in Kaunas galleries Meno 
Parkas and Balta, and in the catalog published on 
this occasion, we see fundamental differences 
between the two cultural traditions coming from 
the deepest antiquity. But the most amazing 
thing is that they are united by the common 
fundamental aspects.

Understandably, textile as a cultural phenomenon 
has its own traditions in both countries, which 
can be also felt in the present work. However, 
due to the inherent intermediation of textile, it 
has a special communicative power that creates 
a lively intercultural dialogue that transcends the 
boundaries of space and time.

The title of the exhibition derived from the 
involvement of two curators in the conversation. 
“Between Two” also expresses the dialogue 
between Japanese and Lithuanian textile artists, 
between the two cultures, including all the other, 
foreseen and unforeseen, “between” ..., creating a 
space for the dialogue between the works of art 
and spectators in the exhibition.

Hiroko Watanabe, co-curator of the exhibition, a 

prominent textile artist and professor emeritus 
at Tama Art University, has insightfully noted that 
the exhibits are linked by contemplative vision. 
Textile is one of the forms of contemplation 
and meditation. It is a rhythmically organized 
activity, through which you can touch the world 
order, as if leaving yourself behind. One of the 
meanings of contemplation in Japanese is silent 
thinking (chinshi mokkō 沈思黙考), which is 
also synonymous with Zen Buddhist seated 
meditation zazen 座禅 . In addition, it is also 観
照 kanshō – an experience through the eyes. In 
the Lithuanian context, contemplation is also 
associated with intimate reflection on reality. 
And one of its meanings is to take a good look at 
it. It is this motif of insight and experience that 
has become a unifying idea, encouraging us to 
see the textile features of life and to see what is 
embedded in the exhibits.

The works of Japanese artists are filled with 
natural forms approaching the supernatural. The 
works of Yasuko Iyanaga, Kyoko Kumai, Hitomi 
Nagai, Noriyo Ogawa, Naoe Okamoto, Michiko 
Sakuma and Naoko Serino reveal the primordial 
creative power of nature. The textile features of 
corals and plants, clouds and wind, the tissues of 
cells and microorganisms seem to breathe and 
move. Tangible substances, forms and shades 
are not only the shapes of “things”, but have 
the beginning of life, emerging into the realm of 
human existence and subjective experience. The 
works of Yuka Kuwai, Misao Tsubaki, Megumi 
Yanagishita, Hiroko Watanabe, Haruna Ishimori 

and Shigeo Kubota see the life of materials, forms 
and techniques themselves, which is devoted 
to the uninterrupted flow of time, influencing 
human experience and life.

The contemporary creative expression of 
Japanese artists, encompassing a variety of 
fibrous materials, techniques and forms of 
exhibition, is spreading through the deepest 
layers of archipelago culture, leading to a cord 
culture (Jōmon) and a natural Shinto worldview 
that perceives the world as an organic fabric, 
in which living and non-living organisms are 
intertwined and life is given by the powers of 
nature and invisible spiritual beings.

The work of Lithuanian artists is focused on the 
fabric of human and social reality, marveling at 
how the threads of everyday warp intertwine 
with the wefts of deeper reflections. That 
“cloth” of reality is, so to speak, both real 
and virtual, and its patterns receive life from 
“invisible beings.” Here, the past and the present 
intertwine as well as more general memories 
and personal experiences, authentic perceptions 
and intuitions. The ideas of the works of art 
themselves seem to be textile, and their 
concepts are beautifully bound.

Laima Oržekauskienė ‘s handmade tapestry 
builds a bridge between the two parts of the 
exhibition and the other between. It is like a 
virtual screen with a moment caught in Japan 
and captured in a photo. Textiles are an enigmatic 
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media system that misleads in layers of reality. 
It is both modern and archaic, preserving 
something from the connection between the 
original textile and the ritual. In the work of 
Monika Žaltauskaitė-Grašienė (Žaltė), archaic 
female patterns emerge as a matrix or space 
technology, equivalent to the language of 
modern digital codes. Rasma Noreikytė reflects 
on our bodily and social fabric, requiring changes 
in our consciousness. Rūta Naujalytė reveals 
the destructiveness of multi-pattern fabric 
consumer culture. The strands of history and 
memory, collective and personal experiences 
twisted in Almira Weigel’s spatial installation 
turn into a landscape of indescribable meanings 
growing out of the remnants of World War II. 
In Lina Jonikė’s works, life seems to be woven 
on daily looms. Indrė Spitrytė cooperates with 
microorganisms to create organic fabric that 
adheres to a human being, sharing its life with 
them. Thus inviting to create a whole new reality.

It is a contemporary exhibition with the pulsating 
life of textile art. In textiles, it is important to take 
a good look at the smallest particles, textures, 
to bring the eye closer to the threads of fabrics, 
which evoke the will to admire the surfaces of 
life, which are impossible to completely separate 
from its deepest layers.

The exhibition continues the beautiful tradition 
of cooperation between Japanese and Lithuanian 
textile artists, which has been established by 
exhibitions of individual artists, joint projects 

and the Kaunas International Biennial of Textiles, 
which has grown into a major contemporary 
art event and earned Kaunas the title of textile 
capital.

Already taken over by textile thinking, the 
exhibition itself seems to have become a fabric 
woven from many threads of emails, thoughts, 
emotions, organizational worries and joyful 
moments. Kotryna Žemaitytė-Kuskienė, the 
project manager, and many other invisible thread 
spinners contributed a lot to its realization.

Odeta Žukauskienė 
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From the southern Island ’21. 2020–2021.

Shibori, silk.
11 pieces: 50 x 25 ～ 40 x 50 cm 

The colors and shapes of Mother Nature resonate 
and inspire us. The shimmering ocean changes 
as sunlight plays off the corals. The colors and 
shapes of the clouds are constantly changing.  
Traveling across the tropical islands, we see 
nature in all its different shapes. 
Shibori techniques give the color and shape to 
the sheer cloth representing the infinite variations 
of Mother Nature. And I continue to create those 
infinitely varied colorful images by imprinting 
shapes and colors upon translucent cloth. 

Iš pietinės salos ’21. 2020–2021.

Šibori, šilkas.
11 dalių: 50 x 25 ～ 40 x 50 cm 

Motinos Gamtos spalvos ir formos rezonuoja 
mumyse ir mus įkvepia. Vandenynas mirguliuoja, 
o besikeičiantis apšvietimas išryškina koralų 
grožį. Debesų spalvos ir formos nuolat mainosi. 
Keliaudami po nuostabaus grožio atogrąžų salas, 
regime nuostabius gamtos pavidalus.
Kūryboje pasitelkta šibori technika suteikia 
audeklui spalvas ir formas, atspindinčias 
begalines gamtos Motinos variacijas. Stebėdama 
ją, nepaliaujamai kuriu įvairių spalvų pavidalus ir 
darau jų įspaudus perregimame audinyje. 

Yasuko IYANAGA

From  the  southern  Island ～‘2 1 

南の島から 〜‘21

弥永 保子

南の島々を訪れた時の感動。太陽の光と珊瑚に
よって作られた海の輝きの変化。刻々と変わる
空に浮かぶ雲の魂の鮮やかな色や形の変化。大
自然の持つ色や形は、私達に強い刺激や共鳴を
覚えさせてくれました。そんな無限の色や姿を見
せる自然を伝統的な絞りという染色技法を新し
く用い、透明感のある絹の布に色と形を記憶さ
せ、造形表現を演出しました。
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NAYUTA. 2021. 

Needle work, stainless steel lines.
About 260 x 200 x 20 cm

The Sanskrit word NAYUTA means infinite, 
innumerable. The universe is made up of many 
incredibly small particles that cannot be counted. 
I call this state NAYUTA. And I express this on 
the tapestry, conveying the ultramicroscopic 
image of NAYUTA. This tapestry is a distinctive Air 
Space drawing created with stainless steel lines 
using the original three-dimensional weaving 
technique.

NAYUTA. 2021. 

Rankų darbas adata, nerūdijančio plieno viela.
Apie 260 x 200 x 20 cm

Sanskrito žodis NAYUTA reiškia begalinis, 
nesuskaičiuojamas. Visata sudaryta iš daugybės 
nepaprastai smulkių dalelių, kurių  neįmanoma 
suskaičiuoti. Tą būseną vadinu NAYUTA. Ir tai 
išreiškiu gobelene, perteikdama ultramikroskopinį 
NAYUTA vaizdinį. Šis gobelenas yra savitas „Air 
Space“ piešinys, kuris sukurtas nerūdijančio 
Plieno linijomis, pasitelkiant originalią trimačio 
pynimo techniką.

Kyoko KUMAI

なゆた( 不可思議 )

熊井 恭子　　　

サンスクリット語「那由多」は数え切れない状況
を意味します。
宇宙は超微粒子でできていて、数えることができ
ません。
つまり「那由多」なのです。
そして私はこの「那由多」を構成する微粒子の超
拡大イメージを
ステンレススティール線を使ったオリジナル技
法・立体織で
空間に表現しました。
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Hope for tomorrow. 2021.

Honeycomb weave, cotton.
180 x 140 x 35 cm

In my work, I convey the first movement of life 
and express it using fibers. The fabric, created 
by a unique so-called honeycomb weaving, 
turns into a three-dimensional object that 
casts beautiful shadows. I am constantly trying 
to express the fascinating and mysterious 
emergence of new universes in the natural world.
We are living in an unprecedented era of crisis 
that prevents all living things from unfolding and 
acting freely, but perhaps now is the time to 
create something hopeful, full of love and dreams 
that will open up the desired future.

Rytojaus viltis. 2021.

Korinis pynimas, medvilnė.
180 x 140 x 35 cm

Kūrinyje perteikiu pirmąjį gyvybės judesį ir 
išreiškiu jį, panaudodama pluoštus. Unikaliu, taip 
vadinamu korio audimu sukurtas audinys virsta 
trimačiu objektu, metančiu gražius šešėlius. 
Nepaliaujamai mėginu išreikšti žavų ir paslaptingą 
naujų visatų atsiradimą gamtos pasaulyje.
Gyvename precedento neturinčioje krizės eroje, 
kuri neleidžia visoms gyvoms būtybėms laisvai 
skleistis ir veikti, tačiau galbūt kaip tik dabar yra 
pats metas sukurti ką nors viltingo, kupino meilės 
ir svajų, kurios atvertų geidžiamą ateitį.

Hitomi NAGAI 

明日へ掲げる希望

永井 ひとみ

私は生物が誕生し動き出す一瞬の動きを捉え、
繊維を使って表現しています。綿糸による蜂巣織
という独特な凹凸のある織布を織り、この布が
立体となって美しい陰影を作り出します。私は自
然界の魅惑的で神秘的な新しい宇宙を探し出し
表現し続けたいと思います。 
すべての生き物の生命感あふれる行動に制限を
受ける未曾有の危機の時代ですが、私は今こそ
希望と愛、そして未来を拓く夢を作品に込めて
制作しました。 
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Okinawa flowers. 2021.

Original techniques, fiber cloth, thread, wood, PVC 
board. 
3 pieces: 90 x 90 x 7 cm

I am followed by a strong feeling of living in the 
same dimension as nature, landscapes, animals, 
insects, and plants, and that feeling encourages 
me to convey that experience in my works of art.
This time I tried to express the nature of flowers 
growing in my native Okinawa. In my work, I use 
an elastic, soft and smooth cotton knit fabric that 
casts beautiful shadows. Using a unique creative 
technique, I reflect on the significance of the 
natural environment and the essence of life on 
earth.

Okinavos gėlės. 2021.

Originali technika, pluoštinis audinys, siūlai, 
medis, PVC plokštė. 
3 dalys: 90 x 90 x 7 cm

Mane lydi stiprus potyris, kad gyvenu toje pačioje 
dimensijoje kaip ir gamta, peizažai, gyvūnai, 
vabzdžiai ir augalai, ir tas jausmas skatina 
perteikti tą patirtį meno kūriniuose. Šį kartą 
mėginau išreikšti gimtojoje Okinavoje augančių 
gėlių prigimtį. Kūrinyje naudoju elastingą, minkštą 
ir lygų medvilninį trikotažinį audinį, metantį 
gražius šešėlius. Pasitelkdama unikalią kūrybos 
techniką, apmąstau gamtinės aplinkos reikšmę ir 
gyvybės žemėje esmę. 

Noriyo OGAWA

沖縄の花

小川 倫代　

私は地上の自然、風景、動物、昆虫、植物等と同
次元に生きていると感じています。それ等のエ
ッセンスを作品に取り込みたいと考えています。  
今回、伸縮性のある柔らかく滑らかな綿のニット
の生地を活かして陰影を演出。  沖縄で出会った
花のエッセンスを私なりのレリーフに造形表現し
てみました。
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hoho V. 2018. 

Random weaving, felting, hemp, wool.
3 objektai: 69 x 48 x 37 cm, 79 x 57 x 50 cm, 
73 x 57 x 50 cm

When I am surrounded by plants, I feel their 
presence. They seem to be able to feel, talk and 
move, just like we do. When I am surrounded by 
plants, it is easier for me to breathe. I also feel 
like living with the sun, water, wind, surrounded 
by all nature. When felting the hemp fiber, I seek 
to embody plants as creatures that, like animals, 
can move.

hoho V. 2018. 

Laisvas audimas, vėlimas, kanapės, vilna.
3 objektai: 69 x 48 x 37 cm, 79 x 57 x 50 cm, 
73 x 57 x 50 cm

Kai mane supa augalai, jaučiu jų buvimą. Regis, 
kad jie irgi gali jausti, kalbėti ir judėti, kaip ir mes. 
Kai mane supa augalai, man lengviau kvėpuoti. 
Taip pat jaučiuosi gyvenanti kartu su saule, 
vandeniu, vėju, visos gamtos apsuptyje. Veldama 
kanapių pluoštą, siekiu įkūnyti augalus kaip 
būtybes, kurios, kaip ir gyvūnai, gali judėti.

Naoe OKAMOTO 

Plantsign 

岡本 直枝
 
植物と共に居ると、彼らの気配を感じます。植物
が私達と同様に、感じたり、話したり歩いたり出
来ると思えるのです。
彼らと一緒にいらと呼吸が楽になります。そし
て、光と水と風と全ての自然と共に生きていると
感じます。
その様な植物の気配を具現化する為に、麻の繊
維を組んで、羊毛で全体を縮絨させて造形し、植
物を動物の様に動く事が出来る姿にして表現し
てみました。
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Breathing–IV.  2021.

Weaving, macramé, wool, linen, lamy, raffia.
472 x 160 cm

The earth, which is the source of all life, gently 
breathes in and out. All living creatures resonate 
with that breath, surrounded by a profound 
sense of security and reassurance. Through 
weaving I intend to capture the breath of the 
earth in my work. The strength of the weave and 
the breathing of the earth contained in the flow 
of macrame will release a powerful yet gentle 
spirit into the modern space.

Kvėpavimas–IV.  2021.

Audimas, makramė, vilna, linas, lamelė, rafija.
472 x 160 cm

Žemė, kuri yra visos gyvybės šaltinis, kvėpuoja 
švelniais įkvėpimais ir iškvėpimais. Visi gyvi 
padarai rezonuoja su tuo kvėpavimu, apgaubti 
gilaus saugumo ir užtikrintumo jausmo. 
Kūrinyje siekiau užfiksuoti tą žemės alsavimą, 
pasitelkdama pynimą. Makramė vijose sulaikytas 
Žemės įkvėpimas turėtų iškvėpti galingą ir švelnią 
dvasią į dabarties pasaulio erdvę.

Michiko SAKUMA 

呼吸 − ４ - R３

佐久間 美智子

万物の源である大地は、水を湛え優しく呼吸をし
ています。
すべての生き物はその呼吸に共鳴し、深い安堵
に包まれるのです。
私はその大地の呼吸を作品の中に封じ込めま
す。織りの力強さとマクラメの流れに封じ込めら
れた大地の呼吸が、力強くも優しい気を現代の
空間に放出していきます。
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Generating–4. 2021.

Free techniques, jute.
162 x 162 x 27 cm

I am fascinated by the beauty of jute. The 
natural-colored raw jute fiber expands the 
possibilities for creative expression, evoking a 
play of light and the environment. In the creative 
process, I am interested in the instantaneous 
energy that accumulates and condenses inside 
and then moves outward. I am inspired by those 
moments when the beauty of life is radiated by 
all living beings. In my work, I give “shape” to 
imaginary landscapes.

Generuojanti–4. 2021.

Laisva technika, džiutas.
162 x 162 x 27 cm

Mane žavi džiuto grožis. Natūralios spalvos 
neapdoroto džiuto pluoštas išplečia kūrybinės 
raiškos galimybes, sužadinančias šviesos 
ir aplinkos žaismę. Kūrybos procese mane 
domina momentinė energija, kuri kaupiasi ir 
kondensuojasi viduje ir juda į išorę. Mane įkvepia 
tie momentai, kai apsireiškia gyvenimo grožis, 
kurį spinduliuoja visos gyvosios būtybės. 
Kūryboje suteikiu „,formą“ įsivaizduojamiems 
peizažams.

Naoko SERINO

醸 す -  4

芹野直子

ジュートの凛とした美しさに惹かれ、その自然な
色の未紡糸の繊維を使用することで、表現の可
能性が広がり、導かれ、光と空気を含む表現が
生まれました。内側に蓄積、凝縮されたちからが
外側へ向かう時の一瞬のエネルギーに興味が
あり、生物が輝きを放つ美しさの瞬間に触発さ
れた心象風景を”カタチ”にしています。
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Reflection. 2012.

Weaving, wool, rayon string.
81 pieces: about 400 x 300 x 400 cm   

Living with a finite length of time, we all quietly 
leave unfinished thinking and longing somewhere 
else in the world. The fragments left behind 
eventually become a part of somebody else and 
lead to a new form. Their loss gradually evokes the 
idea that the end also means a new beginning. 
Loss slowly informs what “being” means. Just 
before sunrise, the ruri-iro (lapis lazuli color) is 
a flash of hope, a symbol of rebirth. In states of 
repetition, merging, and suspending, I explore the 
ambiguity of fragments and relations, the dual 
meaning of absence and presence, and develop 
dialogue through nonverbal perception. 

Atspindys. 2012 

Audimas, vilna, viskozės virvelė.
81 detalių: apie 400 x 300 x 400 cm   

Gyvendami ribotą laiką kartkartėmis tyliai 
paliekame nebaigtas mintis ir ilgesį kažkur 
kitame pasaulio krašte. Praeities fragmentai 
pamažu tampa kažkieno kito dalimi ir įsilieja į 
naują formą. Praradimas pamažu žadina mintį, 
kad pabaiga reiškia ir naują pradžią. Praradimas 
taip pat atskleidžia, kas yra „,būtis“. Prieš pat 
saulėtekį ruri-iro (tamsiai mėlyna spalva) 
yra vilties, šviesos blyksnis, simbolizuojantis 
atgimimą. Pasikartojimo, sujungimo ir 
suspendavimo būsenomis tyrinėju fragmentų ir 
santykių dviprasmiškumą, dvejopą nebuvimo ir 
buvimo prasmę bei plėtoju dialogą per nekalbinį 
suvokimą. 

Yuka KAWAI

Reflection

川井 由夏

人は有限の時間を生き未完の思いと切望をどこ
かに残します。そのように残された一片は、やが
て受容され新しいかたちを導きます。完結されず
繰り返され続いていくこと、終わりはいつも新し
いはじまりを暗示しています。失うことは「在る」
ことの意味をゆっくりと知らせます。再生を象徴
する日の出直前の瑠璃色に、希望、光のきらめき
があります。繰り返され集結する力と、浮遊する
様相によって、断片と関係、無いことと在ること
の両義を探り、非言語的な知覚を通して対話し
たいと考えています。
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Floating Shapes. 2020.

Collage, stitching, cotton, silk, fax, synthetic fiber, 
thread. 
180 x 156 x 5 cm

I started my career as a painter and now I create 
abstract images using vintage cotton, silk, linen, 
synthetic fibers and other fabrics that have 
different color and tactile properties instead of 
canvas and pigments. Colors and shapes echo 
and vibrate, and the seams sewn in the multi-
layered, soft fabric are my “words” that help 
create personal textures. With them, I express 
some versatile forms that open up intuitively, 
inspired by everyday life and travel.

Plaukiojančios formos. 2020.

Koliažas, siuvimas, medvilnė, šilkas, linas, 
sintetinis pluoštas, siūlai. 
180 x 56 x 5 cm

Kūrybos kelią pradėjau kaip tapytoja, o dabar 
kuriu abstrakčius vaizdus, pasitelkdama ne 
drobę ir pigmentus, o senovinius medvilnės, 
šilko, lino, sintetinio pluošto ir kitus audinius, 
kurie turi skirtingas spalvines ir lytėjimo savybes. 
Spalvos ir formos tarytum aidi ir vibruoja, o 
daugiasluoksniame, minkštame audinyje nusiūtos 
siūlės yra mano „,žodžiai“, padedantys sukurti 
asmenines tekstūras. Jomis išreiškiu kaičias 
formas, kurios atsiveria intuityviai, įkvėptos 
kasdienio gyvenimo ir kelionių.

Misao TSUBAKI

浮遊する形

椿 操

絵画から出発した私は、キャンバスと絵具に代
わって、時を重ねた木綿、絹、麻、化繊などの様
々な質感の布と色を響き合わせて、抽象的なイ
メージを表現しています。柔軟な布の重なりの
上に手縫いによるステッチが、独自のテクスチャ
ーを創り出し、私の「言葉」となります。日常生活
や旅からのインスピレーションを触覚的に描い
ています。
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Temperature and breath. 2021.

Cutting, stencil, paper, cotton cloth, powder 
pigment, acrylic paint, wood.
1200 × 2400 × 60 mm

Creating is as natural as breathing. I keep 
touching the material until it’s boring or I work on 
it as if in one go, one breath. The creative process 
is one of the ways to express subjective ideas by 
physically changing forms. The piece of cloth or 
paper I touch with my hands is no longer just an 
inorganic substance, it changes, transforms, as if 
becoming a part of my own body.

Temperatūra ir kvėpavimas. 2021.

Pjaustymas, trafaretas, popierius, medvilninis 
audinys, miltelinis pigmentas, akriliniai dažai, 
medis. 
1200 × 2400 × 60 mm

Kūryba yra toks pat natūralus veiksmas, kaip 
ir kvėpavimas. Liečiu medžiagą, kol ji atsibosta 
arba ją apdoroju tarsi vienu ypu, vienu įkvėpimu. 
Kūrybos procesas yra vienas iš būdų išreikšti 
subjektyvias idėjas, fiziškai keičiant pavidalus. 
Audinio ar popieriaus gabalas, prie kurio prisiliečiu 
savo rankomis, jau nėra tik neorganinė medžiaga, 
ji kinta, persimaino, tarsi virstų mano paties kūno 
dalimi.

Megumi YANAGISHITA

空気に触れる赤

柳下恵

自身にとって作品を作ることは息をするように
自然な行為だ。飽きるまで素材に触れ、最初か
ら最後まで一貫して素材に作業を施す。制作行
為とは、ものに物理的な変容を与えると同時に、
作家自身の主観的な観念を反映させる手段と
考える。わたしの手によって加飾を施された布あ
るいは紙は、ただの無機物ではなく、自らの身体
の一部のように変貌を遂げる。
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For an ecological future. 2019.

Creative composition, Japanese washi paper, felt 
cloth, knitted gloves.
130 x 170 x 20 cm

The world is facing a major global crisis of 
pollution and global warming. I wanted to create 
a work of art that sends a warning and a wish to 
be healed, leading to a prosperous future.
During World War II, German artist Joseph 
Beuys recovered from being wrapped in felt. I 
was deeply moved by his work, in which he often 
used felt. This time, wishing for an ecological 
future, I put my expectations in a gentle touch 
of felt.

Ekologinei ateičiai. 2019.

Kūrybinė kompozicija, japoniškas washi popierius, 
veltinio audinys, megztos pirštinės.
130 x 170 x 20 cm

Pasaulis susiduria su didžiule pasauline taršos ir 
visuotinio atšilimo krize. Norėjau sukurti meno 
kūrinį, kuris siunčia įspėjimą ir linki pasveikti, 
vesdamas į klestinčią ateitį.
Antrojo pasaulinio karo metais vokiečių 
menininkas Josephas Beuysas pasveiko susuptas 
į veltinį. Mane giliai sujaudino jo kūryba, kurioje 
jis dažnai naudojo veltinį. Šį kartą, linkėdama 
ekologiškos ateities, savo lūkestį įdėjau į švelnų 
veltinio prisilietimą.

Hiroko WATANABE

エコロジ ー な未来への願い

わたなべ ひろこ

世界は温暖化をはじめ地球汚染の大きな危機
に直面しています。警告と共に豊かな未来への
回復に願いを込めた作品を作りたいと思いまし
た。
第二次世界大戦の中、Joseph Beuysは癒しを
求めた作品にキャンバスではなくフェルトの生地
を使っていました。私は強い感銘を受け、心に残
りました。この度、エコロジーな未来への願いを
制作するに当たってフェルトのもつ優しい触覚に
願いを込めました。
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Think by hand. 2018.

Plain weave, ramie, silver thread.
90 x 120 x 3 cm

I feel that what you do after imagining it as 
“interesting” in theory, lacks originality because 
the results are expected. I think that it is more 
likely that you will find “interesting things” by 
moving your hands first rather than reasoning 
and acting while linking your thoughts and 
hands. Therefore, I create with my hands free 
and develop what I get there while adding 
various interpretations and modifications. This is 
my “think by hand”.

Mąstymas ranka. 2018.

Paprastas pynimas, ramė, sidabro siūlai
90 x 120 x 3 cm

Esu pajutusi, kad tuomet, kai realizuoji, ką esi 
įsivaizdavęs, kas teoriškai „,įdomu“, neretai nėra 
originalu, nes tikimasi konkrečių rezultatų. 
„,Įdomybių“ tikrai atrandame, kai pajudiname 
rankas, o ne vien samprotaujame, mėgindami 
susieti mintis su rankų darbu. Todėl kuriu 
laisvomis rankomis, o gautą rezultatą papildau 
iš jo kylančiomis interpretacijomis ir minčių 
modifikacijomis. Tai yra mano „,mąstymas ranka“.

Haruna ISHIMORI 

手で考える

石森 晴菜

理屈で「面白そう」だと想像してから実行するも
のは、結果が予想されてしまうためオリジナリテ
ィに欠けると感じています。
理屈ではなく先に手を動かし、思考と手を連動
させながら実行することによって、「面白いもの」
を見つけられる可能性が高くなると思っていま
す。
従って私は思考を解放した状態で手の動くまま
に制作を行い、そこで得たものに様々な解釈や
改変を加えながら展開させていきます。
これが私の「手で考える」ということです。
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Feeling of Jomon IV. 2020.

Plain weave, sewing, sisal hemp, rummy hemp.
180 x 200 x 180 cm

I created a powerful textile artwork by using 
the patterns and forms of Japanese pottery in 
the Jomon period, in which pottery was carved 
with cord ornaments, and dotaku (ritual bells) 
patterns. When choosing the materials, I firstly 
touch different fibers with my hands. The sisal 
hemp I chose has glossy and tough features, and 
I tried to take advantage of those in my artwork. 
The dyeing of the fibers was followed by a 
monotonous and continuous process of creation, 
but I managed to create a work of art that could 
only be done manually, directly conveying my 
own images and feelings.

Džiomono jutimas IV. 2020.

Paprastas pynimas, siuvimas, sizalio kanapės, 
kanapių stiebų pluoštas.
180 x 200 x 180 cm

Didingame tekstilės kūrinyje pasitelkiau virvučių 
ornamentais puoštos japoniškos keramikos 
motyvus, būdingus virvelinei Jomon epochos 
kultūrai, ir dotaku (ritualinių varpų) raštus. Kūrybai 
medžiagas pasirenku, liesdamas rankomis įvairius 
pluoštus. Sizalio kanapės, kurias panaudojau, 
yra blizgios ir tvirtos, todėl stengiausi išryškinti 
joms būdingas savybes. Nudažius pluoštus, sekė 
monotoniškas ir tolydus kūrybos procesas, bet 
pavyko sukurti meno kūrinį, kuris gali atsirasti 
tik rankiniu būdu, perteikiant savus vaizdinius ir 
jausmus.

Shigeo KUBOTA 

縄文の息吹Ⅳ

久保田 繁雄

日本の縄文時代に作られた土器や銅鐸の文様
や形態をアイデアにして力強い織物造形を試み
た。制作にあたりまず、素材の選択の中で、様々
な繊維を手で触っているうちに、自分に合った
繊維を選ぶ、私が今回選んだサイザル麻は光沢
があり、しかも強靭な特徴を持っている。その特
徴を生かした織物造形を試みた．繊維を染色の
後、単調で連続する工程・行為である織リ作業の
中で、自分のイメージや想いを直接込められる
手作業でしかできない作品制作を行った。



48 49

Senatvė. Pasiruošimas giedoti. 2021

Rankinis audimas, skaitmeninė spauda.
Dvi dalys: 148 x 220 cm, 148 x 175 cm

Man įdomu stebėti, kaip fotoaparatu 
sustabdomas ir užfiksuojamas nesurežisuotas, 
nesumaketuotas gyvenimo realybės 
fragmentas, jaučiant dabarties laiko akimirką 
ir kadre įžvelgiant jo totalų laikinumą. Kaip 
jis iškadruojamas, ištraukiamas iš realios 
kasdienybės, buities konteksto, dokumentiškai 
tiksliai šiuolaikinėmis skaitmeninėmis 
technologijomis perkeliamas į rankų darbo 
audimo tapiseriją ir įspaudžiamas joje, vėl 
atkuriant realaus dydžio gyvenimiškos realybės 
vaizdą. Įvietintas parodos salėje tekstilės kūrinio 
turinys kaskart prisipildo naujų prasmių, kultūros 
simbolių, metaforų, o gal ir amžinojo laiko 
nuojautos. 

Laima Orzekauskiene - Ore

Senility. Preparing to Chant. 2021
Double hand weaving, digital print.
Two parts: 148 x 220 cm, 148 x 175 cm

I find it fascinating to watch the camera stop and 
capture an unstructured, unmodified fragment 
of the reality of life, feeling the moment of the 
present time and seeing the absolute temporality 
of the image. How it is framed, taken out of 
the daily routine, household context, with the 
document’s precision using the modern digital 
technology, it is transferred to a hand-weaving 
tapestry and imprinted into it, recreating a life-
size image of daily reality. Placed in the exhibition 
hall the content of the textile work is filled with 
new meanings, cultural symbols, metaphors and 
perhaps a sense of eternal time.

Laima Oržekauskienė - Ore
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WWW. Women oWn Writing. 2022.

Kompiuterinis žakardinis audimas, EkoNat siūlas 
pagamintas iš perdirbto plastiko, eko medvilnė. 
230 x 420 cm

Begalinį būties horizontą dengiantis audeklas, 
užklojantis kosminės erdvės peizažą, yra tarsi 
tinklas, kuris tvyro ore, čia ir dabar koduodamas 
mūsų atmintį, patirtį ir buvimą.  Daugianyčio 
audeklo raštas, vadinamas dimu, yra sudėtinga 
juodų ir baltų kvadratėlių sistema, kurią supranta 
tik audėjas. Jame koduojama visa gyvybės 
sistema ir patirtis. Ta moterų išpuoselėta kodų 
kalba, kuri sudėta iš aktyvaus 1 ir pasyvaus 0,  ir 
kuria paremta visa tekstilės audimo sistema, 
sudaro ir skaitmeninės eros audinį. Aktyvumo 
ir pasyvumo būsenos mus lydi kasdien, 
apglėbdamos jausmus, žinojimą, gyvenimo 
būdą. Kūrinyje apmąstoma technologijos 
ir meno sąsajos ir jų sampynoje išnyranti 
poetika, surišanti visa, kas gyva ir negyva. Jame 
naudojamos eko medžiagos simboliškai suaudžia 
jūros ir dangaus vaizdą, primindamos apie 
žmogaus būties ir ekosistemos vienovę.  

WWW. Women oWn Writing. 2022.

Computer jacquard weaving, EkoNat thread made 
of recycled plastic, eco cotton.
230 x 420 cm

The cloth covering the infinite horizon of being, 
covering the landscape of the cosmic space, is 
like a network that floats in the air, coding our 
memory, experience and presence here and now. 
The pattern of the multifaceted fabric, called 
dimu, is a complex system of black and white 
squares that only the weaver understands. It 
encodes the whole life system and experience. 
The code language developed by women, which 
consists of active 1 and passive 0, and on which 
the entire textile weaving system is based, also 
forms the fabric of the digital era. The states of 
activity and passivity accompany us every day, 
embracing our feelings, knowledge and lifestyle. 
The work reflects on the connections between 
technology and art and the poetics emerging 
from the mix thereof, which binds all that is 
inanimate and alive. The eco-materials used in it 
symbolically weave the image of the sea and the 
sky, reminding us of the unity of human existence 
and the ecosystem.

Monika Žaltauskaitė-Grašienė (Žaltė) 
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Dvilypumas. 2022.

Nėrimas vąšeliu, skaitmeninė spauda.
Triptikas: 30 x 30 cm

2020 m. Jungtinėse Amerikos Valstijose 
prasidėjęs Black Lives Matter judėjimas 
pažadino daug tarpusavyje persipynusių istorijų,  
nuoskaudų, nevaldomo pykčio ir lūkesčių. Tai 
mane paskatino apmąstyti socialinį audinį, savo 
gyvenimo patirtį, ir tai, kaip mūsų visuomenė 
priima Kitą, kitokį, kitonišką. Susimąsčiau apie 
tapatumo formų susipynimą. Ir apie tai, kaip 
mūsų išorinis įvairiaspalvis audinys, sąveikauja su 
bespalviu vidiniu audiniu. 

Duality. 2022.

Crochet, digital print.
Triptikas: 30 x 30 cm

Black Lives Matter movement, which began in 
the United States in 2020, has awakened many 
intertwined stories, resentments, uncontrollable 
anger and expectations. It made me think about 
the social fabric, my life experience, and how 
our society accepts the Other, the different, the 
unlike. I came to think about the intertwining 
of different identity forms. And about how our 
outer multicolored fabric interacts with the inner 
colorless fabric.

Rasma Noreikytė
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Mano Meile, surysiu tave gyvą. 2016.

Nėrimas vąšeliu, siuvimo siūlai. Videofilmas
Paukščiai 1, 2, 3: 19 x 19 x 6 cm; 20 x 10 x 7 cm;  3
2 x 16 x 7 cm

Videofilmo nuoroda internete:
https://vimeo.com/217223870

Tai – kūrinys apie paukščius ir plunksnų įkvėptas 
būtybes. Paukščiai yra ir sparnuotos metaforos, 
nurodančios į mūsų saldžias nuodėmes. 
Gyvenu pasaulyje, kuriame kapitalizmas grasina 
komercializuoti kiekvieną mūsų gyvenimo 
aspektą, neatmetant net pačių intymiausių. 
Šis kūrinys yra aistringos meilės šventė ir 
netikėtas trauminis susidūrimas, atskleidžiantis 
paviršutinišką vartotojišką požiūrį, kuris mums 
žada „,meilės skrydį be kritimo“. Kūrinių rinkinį 
sudaro tekstilės papuošalai, objektai, poezija, 
atspaudai ir  filmas. Kartu jie sudaro vieną meno 
kūrinį, kuris yra aistringos meilės išraiška.

My Love I Will Eat You Alive. 2016.

Crochet, sewing threads. Videofilm
Bird 1, 2, 3: 19 x 19 x 6 cm; 20 x 10 x 7 cm; 
2 x 16 x 7 cm 

Internet link to the film:
 https://vimeo.com/217223870

It’s all about birds and feather-inspired creatures. 
Birds are also winged metaphors pointing to our 
sweet sins. I am living in the part of the world 
where capitalism is threatening to commercialize 
every aspect of our lives, including the most 
intimate ones. My work is a celebration of 
passionate love and an unexpected traumatic 
encounter that reveals a superficial consumerist 
approach that promises us a “flight of love 
without falling”. The collection consists of a series 
of textile jewelry, objects, poetry, prints and a film. 
Together they form one piece of art which is an 
expression of passionate love. 

Rūta Naujalytė
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Jürgen Thorwald. Es begann an der Weichsel / 
Prasidėjo prie Vyslos. 2017–2020. 

Erdvinė instaliacija – 1. Knygos viršelis, sukarpyti 
knygos puslapiai, 32 à 21 x 23 cm paveiksliukai, 
siūlai. 

Jürgen Thorwald. Das Ende an der Elbe / 
Pasibaigė  prie Elbės. 2017–2020 

Erdvinė instaliacija – 2.  Knygos viršelis, sukarpyti 
knygos puslapiai, 32  à 21 x 23 cm paveiksliukai, 
siūlai. 

Instaliacijose nagrinėju, kaip dabartyje susipina 
istorijos ir atminties vaizdiniai, juos paversdama 
asmeninės refleksijos audiniu.  Vokiečių istoriko 
ir rašytojo Jürgeno Thorwaldo knygas „,Prasidėjo 
prie Vyslos“ (1949) ir „,Pabaiga prie Elbės“ (1950) 
radau išmestas ir panaudojau instaliacijų kūrimui. 
Tos knygos skirtos Antrojo pasaulinio karo, 
vokiečių pralaimėjimo ir atsitraukimo tematikai, 
tai ir laikotarpis, kai Lietuva buvo inkorporuota į 
Sovietų Sąjungą. Parodoje pristatomos dvi viena 
kitą papildančios instaliacijos. Iš vienos knygos 
lapų susuktos siūlus primenančios verpalų 
sruogos. Iš antrosios knygos sukarpytų puslapių 
sulankstyti žiedai, kurie man primena rugių ar 
rugiagėlių lauką. Istorinių knygų paveiksliukai 
apsukti žaliais siūlais. Instaliacija yra tarsi 
mentalinis peizažas, kuris kolektyvinius vaizdinius 
jungia su asmenine patirtimi ir kuria išsprūstančių 
prasmių audeklą. 

Jürgen Thorwald. Es begann an der Weichsel / It 
began at the Vistula. 2017–2020. 

Spatial installation - 1. Book cover, cut pages of the 
book, 32 à 21 x 23 cm pictures, threads.
 
Jürgen Thorwald. Das Ende an der Elbe / The end 
at the Elbe. 2017–2020.

Spatial installation - 2. Book cover, cut pages of the 
book, 32 à 21 x 23 cm pictures, threads.

In the installations, I examine how images 
of history and memory are intertwined in the 
present, turning them into a fabric of personal 
reflection. I found the discarded books of the 
German historian and writer Jürgen Thorwald 
“It Began at the Vistula” (1949) and “The End at 
the Elbe” (1950) and used them to create the 
installations. Those books discuss the topic of 
the Second World War, the defeat and retreat of 
the Germans, and the period when Lithuania was 
incorporated into the Soviet Union. The exhibition 
presents two complementary installations. 
The pages of one book are used to make the 
twist resembling the yarn. The cut pages of the 
second book are folded into flowers that remind 
me of a rye field or cornflowers. The pictures 
from history books are wrapped in green thread. 
The installation is like a mental landscape that 
combines collective images with personal 
experience and creates a fabric of vanishing 
meanings.

Almyra Bartkevičiūtė-Weigel
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Naujojo medžiagiškumo paieškos. 2022. 
Nuotraukos autorius Kristjan Madalvee.

Augalinės kilmės bioplastikas, lininiai siūlai, 
siuvimas rankomis.
23,5 x 15,5 cm  
 
Naujojo medžiagiškumo, naujų paviršių ir 
„,epidermių“ paieškose reaguoju į globalias 
problemas, susijusias su gamtos išsekimu 
ir besaikiu išteklių vartojimu. Tuos procesus 
keičiant, svarbu įsižiūrėti į natūralią aplinką, 
teikiant daugiau dėmesio biomedžiagoms. 
Pasaulį dengiantys „,paviršiai“ gali būti sukurti 
ne tik žmogaus, bet ir kitų gyvių. Be to, jie gali 
būti užauginti. Medžiaga irgi gali būti gyva, 
gyvuoti kaip gyvas organizmas, kuriam reikia 
rūpesčio. Žmogaus susidraugavimas su kitais 
medžiagų kūrėjais atveria beribę ekovaizduotės ir 
gyvybiškai svarbią tvarumo perspektyvą. 
 

The search for new materiality. 2022. Photo by 
Kristjan Madalvee.

Bioplastic, linen thread, hand sewing.
23.5 x 15.5 cm

In search for new materiality, new surfaces and 
“epidermis,” I respond to the global challenges 
of depletion and overuse of natural resources. 
To turn round those processes, it is important 
to take a good look at the natural environment 
with a more serious focus on biomaterials. The 
“surfaces” that cover the world can be created 
not only by human but also by other living 
creatures. Besides, they can be grown. The fabric 
can also be alive, exist as a living organism that 
is in need of care. Human friendship with other 
material creators opens up an infinite perspective 
on eco-imagery and vital sustainability.

Indrė Spitrytė
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