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Penkiasdešimt aštuoni metai kūrybos. Kūrybos pradžia Imperatoriškoje dailės mokykloje Vil- 
niuje ir nuolatinis keliavimas link tapybos. Ary Stillman kurį laiką gyvena, kuria (neišskiriu studi- 
javimo, nes tapytojui visada tapyba sutaps su studijavimu, su bandymu pažinti aplinką ir surasti tokią 
formą, kuri atitiktų jo vidinį pasaulį) Jungtinėse Amerikos Valstijose: Sioux City, Chicago, New York, 
Europoje, kur nauju impulsu kūrybai tampa Paryžiaus mokykla, ir galiausiai Cuernavaca, Meksikoje. 
Tapytojas vedamas nuolatinio kitimo, o nauji impulsai ir patirtys tampa esmingos kūrybos raidai. Šie 
penkiasdešimt aštuoni metai kūrybos gali būti skirstomi į skirtingus etapus, tačiau ryškiausia persky- 
ra – tai reprezentuojantis ir abstraktus periodai. Pastarasis, abstraktus periodas, taps mano esė tyrimo 
objektu. 

Pagrindinis stimulas, lėmęs perėjimą prie abstrakčios kūrybos – tai holokaustas. Protu ne- 
suvokiamas žmogaus žiaurumas kitam žmogui. Ir šie gilūs sukrėtimai negali palikti abejingo žydų 
kilmės tapytojo. Ir jo kūryba nebegali pasitenkinti vien šviesaus pasaulio paviršiaus reflektavimu. 
Impresiją keičia ekspresija, reprezentuojančią tapybą – abstrakčios drobės. Vidinė realybė reikalauja 
naujos, kitokios raiškos formos. Atsiranda daugiaserijiniai, „automatiniai“ piešiniai anglimi, gestinės, 
ritminės kompozicijos, darbams būdingas judėjimų fiksavimas, kaligrafiškumas, šviesos sklidimas. 

Esė išsikelta užduotis – gyvenimo ir kūrybos darbų tyrimas – lėmė tai, jog ieškoma kūrybos 
ir gyvenamosios aplinkos, kultūros, laikmečio bendrumų. Todėl daug nuorodų į kartu kūrusius tapy- 
tojus. Stillmanas priskiriamas abstrakčiajam ekspresionizmui. Svarbu nustatyti sąsajas – bendrumus 
su tuo metu kūrusiais tapytojais, akcentuojant Ary Stillmano savitumą. 

Tekste pamatinėmis tampa keturios tezės, kurios išskirtos kaip išryškinančios esminius Ary 
Stillmano abstraktaus periodo kūrybos bruožus, telkiančios prasmines nuorodas į platų kultūrinį ir 
filosofinį kontekstą. Keturi teiginiai: 
1. Judėjimų fiksavimas per ritminės struktūros kūrimą. 
2. Tapymas kaip rašymas. 
3. Įtampa tarp racionalumo ir iracionalumo, jausmo ir formos. 
4. Belaikiškumo kūrimas per šviesą. 

Žinoma, jų išskyrimas yra sąlygiškas, nes tapybos procese tai viskas gyvai susiję ir nėra at- 
skiriama, tačiau suskirstymas tampa būtinu, siekiant giliau pažinti Ary Stillmano kūrybos darbus. 
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Judėjimų fiksavimas per ritminės struktūros kūrimą. Ary Stillman, kaip ir daugeliui ab- 
strakčių ekspresionistų, būdingas gestiškumas, ekspresija suvedama į savitus kodus, ritmines struk- 
tūras. Prancūzų filosofas Gilles Deleuze’as abstraktų ekspresionizmą apibūdina kaip maksimalų cha- 
oso išskleidimą, tapybą aiškina per judėjimų, jėgų fiksavimą. Kiekvienas Ary Stillman darbas įgauna 
savitą struktūrą, matricą – „chaosas sutvarkomas”. Be to, abstraktaus ekspresionizmo kontekste Ary 
Stillman nėra plačiai žinomas, todėl svarbu matyti sąsajas. Jam artima Pollock, Willem de Kooning 
kūryba. 

Abstrakčioje raiškoje, kur nebelieka atpažįstamų objektų – vaizdų, pagrindiniais veikėjais 
tampa spalva ir potėpis, kaip dėmė ir linija. Per potėpius, linijas ir jų išdėstymą kuriamas judėjimo 
įspūdis. Pats tapytojas pabrėžia, kad judėjimas jam be galo svarbus. 

„Aš mėgstu judėjimą. Man, pats gyvenimas yra judėjimas. Man visada patikdavo stebėti min- 
ias. Stovėdavau valandas Brodvėjuje stebėdamas minios judėjimą”1. – Ary Stillman. O juk beveik tais 
pačiais žodžiais girdime kalbant ir Blaise Pascalį: „Mūsų prigimčiai būdingas judėjimas. Sustojimas 
– mirtis”2. 

 

 
 

 
 

Ary Stillman.   Judėjimas erdvėje.   1954 
drobė, aliejus,   45 x 36 

 
 
 

1 Reminiscences. Ary Stillman – Thoughts on Painting. Prieiga per internetą: http://stillmanlack.org/03reminiscences_21. 
html#21, [žiūrėta: 2015 m. birželio 20d.] 

 

2 Pascal, Blaise. Mintys, Vilnius: Aidai, 1997, p. 49 

http://stillmanlack.org/03reminiscences_21
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Minia, kad ir kokia chaotiška būtų, turi savo struktūrą, atsikar- 
tojimus, judesius. Galiausiai nuolat kinta, pulsuoja. Panašumas ran- 
damas ir su tapybos darbu. Kuriamoje abstrakcijoje egzistuoja tvarka, 
sistema, kartais atsirandanti jutimiškai, nesąmoningai, tačiau tas tvar- 
kos buvimas įprasmina paveikslo užbaigimą, visumą. Sistema kuriama 
per ritmą, atsikartojimus. Darbas tampa muzikaliu, įgauna tonalias – 
muzikines struktūras. Be to, pats tapymas – veiksmas jau yra judėjimas. 
Drobė – tai tų judėjimų žymė, užfiksuota visuma. Todėl tapybos darbas 
gali būti įvardijamas kaip begalinis labirintas, kuris tarsi be išėjimo, 
besibaigiantis akligatviu. Ary Stillmano daugiasluoksniai darbai – tai 
sudėtinga struktūra iš tų „begalinių labirintų”, klojamų vienas ant kito. 
Tai liudija ir gyvą tapymo procesą, kai darbas, kaip ir ta minia, nuolat 
kinta, ieškodamas savo tikrojo pavidalo ir kuris, kaip muzikos kurinys 
užbaigiamas fiksuojant tapymo proceso, laiko, pabaigą. 

 
 

„Jeigu baigiu tapyti drobę ir jaučiu, jog tai nėra poezija, aš nesu 
patenkintas. Lygiai taip pat, jeigu jaučiu, kad ji nėra gyvybinga, aš ją 
sunaikinu arba pertapau”. – Ary Stillmanas3. 

 
 

Čia randu bendrumo su abstrakčiojo ekspresionizmo tapytojų, 
kaip: Jacksono Pollocko, Willem de Kooningo, Lee Krasner, Bradley 
Walker Tomlino kūryba. Tomlino darbuose ypatingai juntama apgal- 
vota struktūra, kas justi ir Stillmano darbuose, kur nesąmoningumas, 
ekspresija jungiami su mąstymu, sukontroliavimu. Todėl darbas tampa 
ne tik išsiliejimas, prilygstantis momento (įkvėpimo) sprogimui, bet 
esti apgalvotas. Artima Ary Stillmanui Pollocko mintis, kad jis „nebijo 
keisti paveikslo ar jo sugadinti, nes paveikslas turi savo gyvenimą”.4 

Pollocko paveikslai neturi nei pradžios, nei pabaigos, viena linija 
dengia kitą, kuriama daugiasluoksnė struktūra, kuriamas judėjimas. 
Judėjimas jungia šiuos autorius, tačiau tyrinėjant Ary Stillmano drobes 
juntamas jų uždarumas, paveikslas tarsi aprėžiamas – judėjimas drobė- 
je tarsi užrakintas, tarsi kuriamas vidinis drobės pasaulis, ne visiems 
prieinamas, intymus, asmeniškas. Tai telkia nuorodą į pakylėtą realybę, 
kai sugebėjus atitrūkti nuo pasaulio vaizdo kopijavimo, tapytojas kuria 
savo pasaulio struktūrą. Vidinė realybė! O šėlsmas vyksta jos viduje. 
Todėl ir įvardijau tai kaip labirintą be išėjimo. 

 

 
Jackson Pollock 
Mirganti substancija.   1946 
drobė, aliejus,   30 x 24 

 

 
Willem de Kooning. 
Kasinėjimas/ Excavation. 1950 
drobė, aliejus, 206,2 x 257,3 

 
 

 
Bradley Walker Tomlin. 
Visų šventųjų naktis, nr. 2. 
1949 
drobė, aliejus, 121,9 x 81,3 

 
3 Reminiscences. Ary Stillman – Thoughts on Painting. Prieiga per internetą: http:// 
stillmanlack.org/03reminiscences_21.html#21, [žiūrėta: 2015 m. birželio 20d.] 

 

4 Hess, Barbara. Abstract expresionism, Koln: Taschen, 2006, p. 23 
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Išskyriau liniją, kaip kuriančią judėjimą. Linija gali būti tapatinama ir su rašto kūrimu. Su 
tekstiniais ženklais, šriftais daug bendrumo randa ir ritminės struktūros. Ir čia susiduriame su an- 
truoju esė teiginiu, apibūdinančiu Stillmano kūrybą, – „tapymas kaip rašymas”. Rašymas pirmi- 
ausia tiriamas per primityviojo meno įtaką. Siekiant tolti nuo reprezentacijos, siurrealistai, abstrak- 
taus ekspresionizmo tapytojai atsispiria būtent nuo primityviųjų. Pirmykščių kultūrų darbai pasižymi 
pirmapradiškumu, ekspresyvumu. Atsispiriant nuo jų, į darbą įtraukiama tarsi suakumuliuota pas- 
aulio tvarka. Vidiniam jausmui suteikiama forma, kuri talpina gilius prasminius klodus, kuria įspūdį 
tarsi palytėtume archeologinį atradimą, pajustume prieš egzistencinę patirtį. Atrodo, kad tapytojas 
atidengia, išryškina klodus, kurie per skubėjimą ir kasdienę rutiną buvo apdengti, paslėpti, nebeat- 
pažįstami. Nuo 1957 metų Ary Stillmanas gyvenęs Cuernavacoje, Meksikoje, todėl neatsitiktinai jo 
darbuose juntama majų hieroglifų įtaka. 

 

 
 

Lentelė su 96 simboliniais ženklais, rasta buvusiame Majų mieste, Palenque, Meksika 
 
 
 
 
 

 
 

Fragmentas iš lentelės su 96 simboliniais ženklais, 
Palenque, Meksika 

 
Ary Stillman 
Penkios sielos. 1957–1960 
drobė, akrilas,   24 x 18 

 
 

Esė šiek tiek paliečiamas Majų kultūros palikimas, neišvengiamai daręs įtaką Ary Stillman, 
tačiau jo kūryba neapsiribojo tik pastarosios kultūros tyrinėjimu, per darbų pavadinimus fiksuojamos 
nuorodos į kinų, persų, indėnų kultūras (pavyzdžiui, „Variacija kinų tema”, „Persiška kompozicija”). 
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Pats tapytojas kūrybos laikotarpį Meksikoje įvardija kaip vis 
didesnį priartėjimą prie vidinės realybės  išreiškimo,  jos  pajutimo. 
Tai laikotarpis, kai tapytojui pavyksta „užgrobti” fantazijų pasaulį, o 
pasąmonės mistiškumas tampa stipriu impulsu vaizduotei. 

Iliustracijoje pateikiami majų rašto ženklai (96 simbolių len- 
telė), kur kiekvienas simbolis galėjo išreikšti žodį arba skiemenį. Todėl 
vienas žodis galėjo būti užrašomas skirtingais būdais. Majai raštą su- 
prato kaip dievo dovaną. Rašytojas Jorge Luis Borges irgi pažymi, kad 
įkvėptasis turi kalbų dovaną. Kiekviena kalba išreiškia savitą būties 
struktūrą, pasaulėžiūrą, gyvenimo ritmą. Ary Stillmano kūryboje jun- 
tama šių šriftų įtaka, jie – šriftai – perėję laiko interpretacijas, Ary 
Stillmano perkuriami, tampa jo asmenine kalba, jo rašymu. Tapybos 
darbai – daugiasluoksniai labirintai, išlaikantys sąsajas su pirmosiomis 
kultūros civilizacijomis. O svarbiausiu suvokimo objektu tampa gilieji 
archajiški prasminiai kalbos sluoksniai, kuriuos aiškinantis skleidžiasi 
gyvenimo, pasaulio ir būties struktūros. 

Raidinis simbolis – šifras – atskleidžia ryšį tarp žodžio ir dai- 
kto. Tapybos darbas tiesiogiai nenurodo konkretaus daikto, vieno iš 
daiktų. Tapybos darbas palaiko ryšį su pasaulio giluminiu pažinimu, 
su pasaulio sandara, išlaikomas ontologinis santykis. Tai puikiai justi 
pateikiamame Stillmano darbo „Penkios sielos” palyginime su žen- 
klų lentelės fragmentu. Juntamas asociatyvus panašumas, ryšys, tači- 
au Stillmano darbas jau yra savarankiškas meno kūrinys, atsietas nuo 
pateikiamų simbolių prasmių. Filosofė Susanne K. Langer, tyrinėdama 
arabeskas, ornamentus, teigia, kad jie išlaiko ryšį su žmogaus būties 
formomis per vitališkumą, ritmą ir vienovę. Stillmanas kai kuriuos savo 
darbus irgi įvardija arabeskomis. Žiūrovui pateikiamas nesibaigiantis 
judėjimas – stipriausiai išreikštas gyvybingumas, sutelktas apibrėžtame 
plote – drobės formate. 

Ankstyvųjų kultūrų įtaka juntama ne vienam meno stiliui, tai 
tampa siurrealistų, abstraktaus ekspresionizmo tapytojų naudojamo- 
mis kūrybinėmis strategijomis. Minėjau, kad svarbu surasti sąsajas su 
to laikmečio tapytojais, nes Stillmano vaidmuo dažnai nėra akcentu- 
ojamas. Tapant kuriamos amorfinės figūros, tapyba traktuojama kaip 
piktograma – tai būdinga ir tokiems tapytojams kaip Franz Kline, ku- 
rio tapybos darbų inspiracijomis tampa hieroglifai, Adolph Gottliebui, 
Mark Tobey ir kitiems. Juntama ir Paulio Klee įtaka. Tapytojai domisi 
pirminėm komunikacijos formom, mitu. Tai tampa atspirtimi jų kūry- 
bai. Ir nors tapytojų kūryba atspindi ankstyvąsias komunikacijos for- 

 

 
Franz Kline. 
Juoda ir balta. 1954 
pop. aliejus 

 

 
Mark Tobey. Aerial City. 1950 
pop., akvarelė 40,9 x 47,6 

 

 
Adolph Gottlieb 
Juoda, balta, rožinė. 1954 
drobė, aliejus 213,4 x 365,8 

 

 
Paul Klee. 
Komikų reklama. 1938 
laikrašt. pop., guašas, 48,6x32,1 
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Ary Stillman.   NY #17.  1946–1954 
pop., guašas,   17 x 13 
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mas: kiniečių hieroglifai, rytų, persų raštai, majų įtaka, patys darbai atitrūksta nuo tiesioginio rašto 
atkartojimo ir tampa subjektyviais, laisvai interpretuojamais vaizdiniais ar simboliais, kurie iki galo 
negali būti paaiškinti. Simboliai–ženklai nereiškia konkretaus žodžio ar idėjos. Lieka neatpažįstami, 
kultūriškai neapibrėžti simboliai. O žiūrovui išstatoma forma, paveikslas, lieka iki galo neatskleistas, 
neišsakytas. 

Rašto motyvas svarbus ir plastiškai. Kas tai bebūtų, konkretus šriftas ar audinio raštas, ar 
ornamentas, tai parankus abstrakčiai raiškai motyvas, improvizacijoms, daugeserijiniams darbams. 
Tuomet gali būti kuriamos variacijos, interpretacijos. Svarbus proceso išgyvenimas, momento fik- 
savimas. Ir čia vėl tapymas gali būti prilyginamas rašymui, tačiau tai nebūtinai reiškia asociacijas su 
konkrečiais šriftais ar simboliais. Tapymas kaip rašymas – tai tarsi ištraukimas pasąmoninių būsenų. 
Tai tarsi automatinis rašymas, giluminis, atskleidžiantis vidujinę realybę, kai simbolių prasmės žiūr- 
ovui lieka paslaptingos, o harmoninga paveikslo struktūra, tvarka atsiranda intuityviai, per ilgametę 
patirtį. Galiausiai tai tampa būdu išsisakyti, išsireikšti. Tai tarsi dienoraščio rašymas. Tapymas – rašy- 
mas esti be pabaigos, be didesnio tikslo. Ir man apie tai kalba Ary Stillmano darbai. 

Hans Georg Gadammeris apibūdina kūrybą kaip žaidimą, kaip veiksmą, kylantį iš absoliutaus 
nesuinteresuotumo. Tapymas kaip rašymas suprantamas kaip įprastinis veiksmas. Kaip veiksmas ne- 
reikalaujantis specialaus pasiruošimo, kaip kasdienis ritualas. Tapymas, kur tampi tuo, kuo esi ir 
tapyba tampa savos egzistencijos įrašymu. Kita vertus, tapymas kaip rašymas įprasmina pamatinę 
tapytojo būseną, kai tapyba be išankstinio nusistatymo, įpareigojimo. Kai dažas lieka kaip pėdsakas 
ant drobės, kaip pėdsakas žmogaus ir jo būties laiko. Ir čia svarbus tampa automatiškumas, vidinė 
ekspresija, nesąmoningumas ir iš to kylanis tikrumas. Tad šiame tekste pereinama prie dar vieno klau- 
simo: tai įtampa tarp racionalumo ir irracionalumo, jausmo ir formos. 

 
 

 
 
 

Ary Stillman.  Pradžioje.  1961–1966 
popierius, guašas 
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Įtampa tarp racionalumo ir iracionalumo, jausmo ir for- 
mos pirmiausia spręsta siurrealistų. Neišvengiamai prisimenamas 
siurrealistų manifesto autorius Andre Bretonas ir jo knyga „Nadža”. 
Autorius savo knygą „Nadža” rašo automatiniu būdu, tačiau rašy- 
mui skrupulingai ruošiasi. Ary Stillmanui irgi svarbus automatišku- 
mas, nesąmoningumas, kaip išryškinantys tikrumą, tikrąsias patir- 
tis. Automatizmas – kaip veiksmas prieš civilizacijos suvaržymus; 
kaip technologizuotos kultūros ir joje veikiančio subjekto savivoka, 
įgaunanti įvairių mutacijų. Tačiau tapytojas irgi kalba apie intuityvią 
logiką, kad per ilgametę tapybinę patirtį, komponavimą, nesąmonin- 
ga, nevalinga mintis įgauna savo kontrolę ir balansą. 

Žinoma, kad siurrealistai kūrybinių impulsų sėmėsi iš prim- 
ityvių tautų kūrybos. Ary Stillmanas irgi yra „traukiamas” primi- 
tyviojo meno. Iliustracijose pateikiami keli jo gyvenamosios aplin- 
kos fragmentai. Tai meksikietiškos tautodailės audinio fragmentas ir 
architektūriniai fragmentai iš Cuernavaca miesto. Šias iliustracijas 
jungia jose fiksuojami nesibaigiantys virsmai, formos tęstinumas, 
įgaunantis vis kitą pavidalą, atsikartojantis ritmas. Taip pat pateikia- 
ma nuotrauka iš Andre Breton knygos „Nadža” – „Jos paparčio akys”, 
kur atkartojamas veido fragmentas kuria kitus vaizdinius. Randu 
sąsajų ir su filosofės Susanne K. Langer tapybos aiškinimu, kad per 
tapybą tapomos formos, ritmas sutampa su žmogaus būties formo- 
mis, nes drobėse užfiksuojamas gyvybingumas. Todėl arabeskos, or- 
namentai tampa impulsais, kaip formos, kurios yra baigtinės, o kartu 
simbolizuojančios begalybę. 

 

 
Jos paparčio akys. 
Andre Breton. Nadža 

 
 
 
 

 
Tautodailės audinio fragmentas, 
Meksika 

 
Cuernavaca, Meksika 

 

 
Cuernavaca, Meksika 

 
Ary Stillman.  Archajiškas (Biblinė legenda).  1963 

drobė, akrilas,   16 x 21 
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Taip nesibaigiantys virsmai fiksuojami serijomis piešinių, tapybos darbų, sustabdant darbą vis 
kitame momente. Piešiniai daugiasluoksniai, jungiami atskiri vaizdai, kartais atpažįstamos figūros, 
dengiamos kitais tapybos sluoksniais, keičia savo pavidalus. Ary Stillmanas kuria piešinius anglimi, 
medžio raižinius, tapybos darbus. Juos numeruoja. Serijiškumas išlaisvina pasąmonę, tačiau kiekvi- 
enas darbas turi stiprią formą – struktūrą, kas rodo ryškias sąsajas su tradicija, klasikine tapyba, im- 
presionizmu (Kokia šviesa fiksuojama kiekviename darbe!). 

Automatizmo technika, pirmiausia išvystyta siurrealistų rašyme vėliau buvo pritaikyta ir tapy- 
binei plastikai, iš dalies sąlygojo ir abstraktaus ekspresionizmo filosofiją. Pavyzdžiui, A. Gottlieb’as 
tapo tiesiai ant drobės, nenaudodamas eskizų vien tik siekdamas pagriebti, užfiksuoti tiesioginę mintį, 
šviežią, tikrą jausmą. J. Pollockas siekdamas ištraukti vidujybę irgi naudoja automatizmo techniką. 
Tapytojams tai tampa vienu iš būdų išreikšti tikrąjį minties procesą. Minties diktantas be jokios kon- 
trolės, kurią praktikuoja sąmonė, ir be jokių estetinių ir moralinių nuostatų. Jau minėjau Hans Georg 
Gadammerį ir nesuinteresuotą kūrybą, kūrybą kaip žaidimą. Šiuo atveju tapybiniai vaizdai – tai nesu- 
interesuotos minties žaidimo rezultatas. Kūrinio autentiškumas atsirandantis per spontanišką kūrybinį 
veiksmą, o galimybė juos įvairiai interpretuoti, negalėjimas jų suvokti vienareikšmiškai, žymi šių 
darbų gylį. 
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Ary Stillman.   Kaleidoskopiškas.   1957–1960 
drobė, akrilas, 22 x 18 
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Galiausiai priartėjame prie paskutinės išskirtos esė tezės – be- 
laikiškumo kūrimas per šviesą. Nors šviesos kategorija aptariama esė 
paskutinė, tapyboje šviesos siekis yra pagrindinis tapytojo uždavinys. 
Jis kaip alchemikas paletėje maišo dažus, kuria drobėje spalvų kon- 
figūracijas ir tai ypatingu būdu virsta šviesa, užfiksuotu momentiniu 
apšvietimu. Tad nepaisant ritmo, rašto, ar kitų asociacijų su skirtingais 
kultūros laikotarpiais, drobės tarsi peržengia kasdienines struktūras 
ir sušvinta šviesumu, ne apšvietimu, bet šviesa. Tarsi įgyja dar vieną 
kategoriją – belaikiškumą arba amžinumą. Jos sušvinta išstatytos laiko 
amžinybei. Ar gali pasenti Rembrandto šviečiantys paveikslai, ar gali 
prarasti aktualumą Monet „Roeno katedros” spindėjimas? Ir į šią seką 
įsirašo ir Ary Stillmano subjektyvūs tapybiniai vaizdiniai. Kuriuos dėl 
kuriamos šviesos nuotaikos galėčiau įvardyti ir kaip romantinius vaiz- 
dinius. 

 

 
 

Georges Seurat. 
Aktas. 1881–2 
popierius, kreidelė, pieštukas 

Ir galbūt nuo pat pradžių reikėjo parašyti apie prancūzų mokyk- 
los įtakas, apie impresionistinį Stillmano laikotarpį. Pats tapytojas teigia 
daiktus suvokiantis per šviesą ir šešėlį. „Jūs matote daiktus suvokdami 
per žodines sąvokas. Aš matau juos galvodamas apie šviesą ir šešėlį, ir 
tarp viso to yra paslaptis”5. – sako Stillmanas. Šviesos intensyvumas 
juntamas dar reprezentuojančiu įvardytame tapytojo laikotarpyje. Kur 
matomas itin ryškus impresionizmo palikimas ir nusilenkimas tradici- 
jai. Tačiau ir abstrakčiuose kūriniuose šviesos kategorija neišnyksta. 
Tačiau įgauna kitą, dar stipresnę formą. Tai puikiai justi lyginant Ary 
Stillmano piešinius su Georges Seurat. Forma pakitusi, bet šviesos spin- 
dėjimas išlieka. Atrodo, Ary Stillmano kūriniai tarsi sudrumsti šviesos 
perėjimo. 

 

 
 

Ary Stillman.  Babilonas.  Babilonas 16.  Babilonas 3.   1956 
pop., anglis, pastelė 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ary Stillman. 
Mergina ispanė. 1933 
drobė, aliejus, 25 5/8 x 32 

 
 

5 Reminiscences. Ary Stillman – Thoughts on Painting. Prieiga per internetą: http:// 
stillmanlack.org/03reminiscences_21.html#21, [žiūrėta: 2015 m. birželio 20d.] 
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Tapytojai dažnai išskiria, kad reikia tapyti ne tai, ką matai, bet kas yra iš tikrųjų. Ir tos „nema- 
tomos patirtys”, ta paslaptis, apie kurią kalba Stillmanas yra laikas, praeinantis gyvenimas, žmogiško- 
sios būties virsmai. Ir būtent per tapybos darbe išreiškiamą šviesą žiūrovas gali tai pajusti, galiausiai 
pajusti iki egzistencinį grožį ir išgyventi TIKROVĘ. Tad šviesa išriša visą kūrybą, suteikia jai ypat- 
ingą gylį, joje slypi būties neišsakomumas. Ir tai susipina su ankstesniais teiginiais apie automatinį 
tapymą – rašymą, ritmo kūrimą. Visos šios kategorijos darniai susijungia į vientisą kūrinį, sieki- 
ant stiprios, reikšmingos meninės formos, paveikumo, į kūrinį, per kurį pirmiausia tapytojas patiria 
tikrumą, išgyvena ir išreiškia regimąjį pasaulį, ir per kurį mes, žiūrovai, galime nujausti, nuspėti, ką 
šis tapytojas mums sako, ką jis mums atveria. 

Kūryba yra pati intymiausia kalba, todėl mes, žiūrovai, būkime atidūs, pastabūs. O svarbiau- 
sia gebėkime priimti tai, ką mums duoda kūrėjas. O jis mums atiduoda viską. 

 
 

Ir tai mano esė pabaiga. Verčiama noro giliau patyrinėti tapytoją Ary Stillmaną turėjau jo kūry- 
bą skirstyti į tam tikrus bruožus, tačiau pats tapytojas visada siekia išsilaisvinti iš bet kokių kanonų, o 
tapybos procesas niekuomet negali būti iki galo atskleistas, teoretizuotas, nes tuomet jis prarastų savo 
iracionalumą, tikrumą. GROŽIS BUS KONVULSIŠKAS ARBA JO NEBUS6 – taip Andre Breton 
užbaigia savo knygą Nadža. Todėl man belieka pakviesti Jus dar kartą atrasti šiuos šviesos kambarius, 
grįstus tapytojo išgyvenimais ir pastanga, kviečiu į juos užeiti, juos tyrinėti, tiesiog būti. 

 
 
 
 
 

 
 

Ary Stillman.  Carlos studija 4.    1962 
kartonas, akrilas, 14 x 17 

 
 
 

6 Breton, A. Nadža, Vilnius: Baltos lankos, 1998, p. 116 
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