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Apie postsovietinę estetiką madoje kalbėta pakankamai, bet diskusija vis netyla. 
Užsienio straipsniai jau daugiau nei metus mirga pasakojimais apie tai, kaip 
maroziški treningai yra naujos kartos hitas, kaip kirilica aprašinėti nutįsę džemperiai 
puošia Niujorko gatvės stileivas,  o nubyrėjusi daugiabučio laiptinė yra puikiausia 
lokacija hipsteriškai mados fotosesijai.  
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mane žavi tai, kad mada, kaip 
meno šaka, sugeba kalbėti sa-

vo kartai nebijodama būti suparaly-
žiuota jautrių reakcijų dėl tokios gan 
tiesmukos terminologijos, istorinių 
kompleksų ar viešos cenzūros kirčių. 
Čia susiduriame su visiškai nauju ko-
mercinės patirties fenomenu – mados 
trendu kaip būdu stoti į akistatą su 
praeitimi. Atrodo, kad šį trendą gali-
me atrasti ir Lietuvoje, tik tam reikia 
gerai paskrolinti.

Postsovietinis įvaizdis ir 
moderni jo interPretacija
postsovietinė estetika iš esmės ateina iš 
sovietinei darbo klasei būdingo buitinio 
peizažo. Blokinių namų laiptinės tarsi 
molbertai įrėmina nubyrėjusias sienas, 
kuriose džiaugsmingai ulbauja urba-
nistinė poezija: „Russian mafia: new 
World order“, „Русский pенессанс“ 
(„Rusiškas renesansas“) „Спаси и 
cохрани“ („išgelbėk ir išsaugok“), 
„саша ❤ ленy“ („saša ❤ Leną“). inter-
jere karaliauja kilimai ant sienų, tulpių 
formos šviestuvai, monolitiškos sekcijos 
lyg parduotuvių vitrinos, pristatančios 
rinktinę „Kaunas“ ar ištisas impozantiš-
kų servizų eiles. tačiau tokiam iš pažiū-
ros žaismingam vaizdui būdinga ir gi-
li, sakytum, egzistencinė  melancholija. 
Lyriškumas gerai pagautas jau postso-
vietiniame 1997-ųjų filme „Брат“ („Bro-
lis“), kurio aktorius ir režisierius sergejus 
Bodrovas, sukūręs filmą „seserys“, tra-
giškai žuvo Kaukazo kalnuose. Legen-
dinis rašytojas michailas Bulgakovas 
savo apsakyme „Šuns širdis“ taip pat 
nagrinėjo žmogiškosios ribos kontūrą. 
Čia prisiliečiame prie mistiškojo rusiš-
kosios sielos koncepto, dar vadinamo 
„Русская душа“ („rusiška širdis“). sako-
ma, kad terminą sukūrė „mirusių sielų“ 
autorius nikolajus Gogolis ir literatūros 
kritikas visarionas Belinskis, o vėliau iš-
populiarino tokie legendiniai rašytojai 
kaip Fiodoras dostojevskis ir Levas tols-
tojus. dar dabar terminas naudojamas 
apibūdinti rusiškosios sielos atvirumą, 
nuoširdumą ir tikrumą.  

moderni sovietmečio interpretacija ge-
rokai skiriasi nuo tradicinio jos pei-
zažo. Kol grupė „t.a.t.U“ skanduoja 
„nas nie dagoniat!“  iš magės gre-
timame bute, popkultūra drąsiai lipdo 
jau visai šviežią postsovietinės interpre-
tacijos natiurmortą. Jaunas žmogus są-
moningai tolsta nuo pernelyg sudėtin-
go istorinio, politinio, ideologinio fono. 
postsovietinėje mados sampratoje kal-
bama apie grynai vizualinį, t.y. estetinį 
efektą, kurį norint išgauti tenka sužaisti 
nelengvą ikonografinį žaidimą. mados 
fotografė turkina Faso pakomentavo, 
kad toks kūrybinio naratyvo pasirinki-
mas yra savotiškas traumos atkūrimas, 
kurią dizaineriai tarytum įsiuva į savo 
kolekcijų drabužius ir istorijas: „Kai dir-
bame su tais senais simboliais, jie su-
kelia savotišką skausmą. o tai leidžia 
mums sukurti pačius naujoviškiausius ir 
labiausiai įtraukiančius dizainus.“ toks 
nostalgiškai meniškas požiūris į kūrybą 
paaiškina tradicinį skausmo ir kūrybiš-
kumo santykį. Kita vertus, šis santykis 
naudingas tik tam, kad sukurtų kažką, 
kas priverstų mus aikčioti.  

svarbiausia – humoras
pasaulinėje industrijoje vietinis identite-
tas pamažu tirpsta vis vienodėjančia-
me mados verslo horizonte. tai, kas 
ligi šiol buvo tipiška tik kai kurioms so-
vietinio bloko šalims, pavydžiui, kirili-

ca, šiandien jau puikuojasi ant džem-
perių, marškinėlių ir kitų street-wear 
drabužių, dievinamų pasaulio mados 
sostinėse. tokį susižavėjimą galima aiš-
kinti ir tai, kad tokių mados namų kaip 
„vetements“, „Balenciaga“, „Gosha 
Rubchinskyi“ ar arturo Lomakino „For-
get me not“  kolekcijos spinduliuoja 
labai specifinę, beveik atsiskyrėlišką 
energiją, kuri vakaruose užaugusiam 
vaikui gali atrodyti kaip uždraustas 
vaisius, parvežtas iš Rytų europos. Bet 
į tai nereikėtų žiūrėti pernelyg rimtai. 
tokia komercinė meno šaka kaip ma-
da negali sau leisti praleisti net pačios 
absurdiškiausios verslo idėjos. tai tie-
siog neapsimokėtų. dauguma jaunųjų 
dizainerių ir kūrėjų, dirbančių su post-
sovietine estetika yra pakankamai jau-
ni, gerai žinantys sovietinės imperijos 
griūtį, žmonės. ieškodami šviežių įkvė-
pimo kampų, jie yra priversti žiūrėti į 
savo praeitį ir vaikystę, kuri, nors su-
dėtinga istoriniame kontekste, yra gan 
natūrali asmeniniuose prisiminimuose. 
praeitis tampa sunkiai išvengiama di-
zainerių identiteto dalimi. 

rezonuojančių reakcijų bangą, bet ma-
da dievina kraštutinumus. Bet koks pa-
sipiktinimas ar nesupratimas bus grei-
tai suvalgytas, o kitoje kolekcijoje mes 
ir vėl matysime podiumu einant trenin-
guotus skustagalvius modelius. tokiam 
įvaizdžiui didelę įtaką padarė visuome-
nės nedraugais laikyti marozai, britiš-
kai dar vadinami chavs, prancūziškai – 
racailles, rusiškieji gopniki ar serbiški 
dizelasi. treningas, kaip agresijos sim-
bolis gatvės aprangoje, buvo puikiai 
iliustruotas garsiajame mathieu Kasso-
vitzo filme „La Haine“. tai, kad vakarai 
pamilo būtent tokį simbolį iš daugelio 
yra ir atsitiktinumas, ir svajonė pabūti 
nuo pavadžio nutrūkusiais, keistais eu-
ropiečiais.

Šiandien apie postsovietinės mados 
trendą kalbu su ernesta mikse, alterna-
tyvaus butiko „Black pagan vintage“ ku-
ratore ir pačių keisčiausių įvaizdžių kū-
rėja. „Black pagan vintage“ – tai tokia 
vizualinė koncentracija, pilna kultinių 
praėjusio amžiaus devintojo ir dešim-
tojo dešimtmečių elementų, kurią reikė-
tų dozuoti atsargiai. Greičio akiniai čia 
susilieja su degančios liepsnos aplika-
cijomis, lakiniai rožiniai aukštakulniai, 
siekiantys šlaunis, pagyvina nailoninius 
adidasinius treningus, o pasikartojantys 
kačių vaizdeliai neduoda ramybės. er-
nestos „Kunstkabinett“ (liet. „Įdomybių 
kabinetas“) treniruoja madistų skonį it 
netiuninguotas retro turnikas. Jos eklek-
tiškoje selekcijoje atsiskleidžia postmo-
derni mados vizija, gebanti postso-
vietinę trash ar net marozišką estetiką 
prikelti naujam, išlaisvintam iš prietarų, 
stilingam kvėpavimui.

– Ernesta, tavo instagramo profilio ir 
butiko „Black Pagan Vintage“ interne-

te sunku nepastebėti. Kaip nusprendei 
kuruoti tokį ryškų vintažinį, postsovie-
tinės estetikos įkvėptą butiką?
– Dėkoju už komplimentą. Paprasčiau 
tariant, prekiauju vintažiniais drabu-
žiais. Nuo pat paauglystės ieškojau 
įdomesnių dalykų dėvėtų drabužių 
parduotuvėse ar tiesiog persiūdavau 
mamos drabužius. Mano šeimoje bu-
vo keletas siuvėjų, todėl visada buvau 
apsupta drabužių. Taip laikui bėgant 
ši veikla tapo ne tik hobiu, bet ir vers-
lu. Suprantu, kad dabar vyksta nema-
žai diskusijų apie postsovietinę esteti-
ką, šią estetiką pavadinčiau dabartinės 
mados tendencija, tačiau aš apie savo 
darbą taip nemąstau. Tiesiog naudo-
juosi intuicija, kas man gražu, ir taip 
atrenku drabužius. 

– Nesunku pajusti tavo alternatyvų, 
savitą skonį. Aplink dauguma mergi-
nų vis dar nori būti tiesiog gražios, bet 
globaliame mados kontekste to nebe-
užtenka, o išties ir nereikia. Akivaizdu, 
kad nesieki  įtikti. Ar Lietuvoje apskri-
tai randi pirkėją? 
– Džiaugiuosi, kad  grožio samprata kei-
čiasi. Stereotipinio grožio idėja nebėra 
aktuali šiuolaikiame pasaulyje. Ačiū 
internetui, kad galiu pasiekti pirkėją, 
esantį bet kurioje pasaulio vietoje. Esu 
gavusi kelis užsakymus ir iš pirkėjų Lie-
tuvoje, bet, žinoma, visi klientai yra iš 
užsienio šalių. 

– Žiūrint į tavo darbus prieš akis išky-
la savotiška ciniška realija, kurioje su-
sipina prieštaringi, mūsų šalies istori-
jai taip pat gerai pažįstami elementai 
– čeburekai, klijonkės, chruščiovkės, ki-
limai ant sienų, tigriniai krepšiai, abi-
bas ir pan. Kokia apskritai yra tavo ma-
dos vizija? 

Reikia turėti omenyje, kad postsovieti-
nės estetikos bangai didelę įtaką pada-
rė ne tik  šiuolaikinių trash ir jau žurnale 
aprašyto ugly stilių eksperimentai, bet 
ir apskritai – vintažo sugrįžimas. turime 
išmokti pasitelkti humorą. Galbūt tokie 
postsovietinio stiliaus šešėliai gali sukelti 

StereOtipiniO grOžiO 
idėja nebėra aktuali 
šiuOlaikiniame 
paSaulyje.



– Aš gimiau ir užaugau Panevėžyje. Ma-
nau, kad tuo viskas pasakyta. Gyvenant 
Panevėžyje mačiau visa treningų kultū-
rą. Kartu norėjosi nuo viso to atsiribo-
ti, bet, manau, iš to ateina įkvėpimas su 
ironijos prieskoniu. Treninginės kelnės 
su aukštakulniais, atrodo, ironiška, bet 
kartu labai gražu!

– Papasakok apie treningų kultūrą pla-
čiau.
– Treningai Panevėžyje ir aplinkoje, ku-
rioje augau, buvo ir yra labai normalus 
kasdienis dalykas. Net mano mama 
namie dėvi „Adidas“ kelnes. Šiek tiek 
stebina, kad šiuolaikinėje aukštojoje 
madoje treningai užima tokią svarbią 
vietą. Nežinau, ar tai ironiška, ar ne, bet 
gali būti, kad treningai yra geras klasi-
kinis stilius. Aš visada labai džiaugiuosi 
radusi vintažinį „Adidas“ treningą, nes 
žinau, kad jis atgims kažkuriame pa-
saulio krašte iš naujo. Šią vasarą važia-
vau pro kaimą, neprisimenu dabar pa-
vadinimo, ir pamačiau vaikiną, dėvintį 
nerealų vintažinį „Adidas“ treningą, la-
bai norėjau sustoti ir iš jo perpirkti tą 
grožį, bet labai skubėjau ir tiesiog nuva-
žiavau. Labai įdomi mados paralelė yra 
ta, kad lietuviškame kaime ir didžiau-
siuose mados miestuose galime pama-
tyti visiškai tą patį stilių.

– Atrodo, kad pasaulyje alternatyvios 
mados kryptys jau seniai paliko indi-
vidualios išraiškos pozicijas ir persi-
kėlė į haute-couture podiumus Pary-
žiuje, Londone, Niujorke. Kodėl, tavo 
nuomone, Vakarams tokia įdomi alter-
natyvi mada, o šiuo atveju ir postsovie-
tinio palikimo estetika? 
– Mada visada ieško kažko nauja ir įdo-
maus. Žmonės pavargo nuo blizgučių ir 
atsigręžia į gatvės madą ir subkultūras. 
Tai nėra naujiena, panašiai buvo ir su 
praėjusio amžiaus devintojo dešimt-
mečio grunge ar aštuntojo dešimtme-
čio punk kultūromis. Man labai įdomu 
kuruoti savo butiką, nes galiu žvelgti į 
dabartinę madą iš praeities perspek-
tyvos.

– Virtuali insta-mada, dar vadinama 
trash estetika, yra ypač populiari post-
sovietinėse šalyse. Sakyčiau, ši veikia 
tarsi koks manifestas absurdo kasdie-
nybei, o galbūt yra gyvas paminklas 
dabarties ir praeities neatitikimo ku-
riozams. Koks tavo požiūris į trash ir 
kaip tai atsiskleidžia tavo vizijoje?
– Manau, kad trash madoje yra kažkiek 
ironizuojamas. Aš pati naudoju nema-
žai jo elementų, bet ne dėl ironijos, 
man tai gražu ir žaisminga. 

– Ar yra šansų kad mes, kaip buvusi so-
vietų imperijos šalis, šią stilistiką imsi-
me vertinti  objektyviai? Galbūt dar vis 
esame sukaustyti praeities vaiduoklių, 
kompleksų, nepriteklinės simbolikos 
baimės, o euroremontinį ar minimalis-
tinį „Ikea“ stilių dar neseniai laikėme 
savotišku langu į vakarietišką svajonę 
ar skandinavišką gerovę? 
– Kalbant apie dizainą ar madą, tai, kas 
ateina iš sovietinio periodo, nebūtinai 
reiškia, kad yra blogai ar negražu. Pati 
turiu tikrai nemažai daiktų ir drabužių 
iš tų laikų, kurie yra puikūs dizaino pa-
vyzdžiai. Istorijos nepakeisi, reikia ją ži-
noti ir tik tada galėsime žiūrėti objek-
tyviai į dabartį. Švietimas ir edukacija 
atveria duris į supratimą, kad nebūtinai 
euroremontas yra tik gerai, o sovietinė 
lempa – šiukšlė, ir atvirkščiai.

– Ko gero, nesuklysiu pasakydama, kad 
esate artima garsiam fotografui An-
drew Miksiui. Internetas kužda, kad 
kartu taip pat daug keliaujate ir dirba-
te. Ar darote įtaką vienas kito pasaulė-
jautai, darbams, estetikai? 
– Taip, žinoma, kartu praleidžiame ne-
mažai laiko. Andrew darbai yra puikūs. 
Tačiau dirbame ir kuriame atskirai. 

– Pabaigoje populiarus klausimas – ko-

kie tavo stiliaus must have? 
– Šis klausimas dažnai priverčia nusi-
šypsoti. Labai nemėgstu vaikytis ten-
dencijų, labiau ieškau savitumo. Bet ko-
kiu atveju turiu šios vasaros must have. 
Prieš kelias savaites pas mane į studi-
ją užklydo katinas, sėdėjo man ant ke-
lių savaitę, kol parsinešiau namo. Taigi 
mano šios vasaros must have – priglaus-
ti benamį kačiuką. 

labai įdOmi 
madOS para-
lelė yra ta, 
kad lietuviš-
kame kaime 
ir didžiau-
SiuOSe ma-
dOS mieS-
tuOSe gali-
me pamaty-
ti viSiškai tą 
patį Stilių.10 //
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