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PATIRTYS

?Aliona, kaip kilo idėja rašyti 
patarimus tėvams, fotografuo-
jantiems savo vaikus?

Tai nebuvo planuota, iš pradžių planas 
buvo kitoks. Daug fotografuodavau 
fotoaparatu su juosta, ypač – kasdienį 
savo šeimos gyvenimą, kol atėjo mintis 
šią aistrą išplėsti. Kurį laiką tikėjausi 
kitas šeimas fotografuoti kaip saviškę 
visiškai kasdienėje, niekaip nepagra
žintoje ir nesuvaidintoje aplinkoje. 
Kai pabandžiau, pasirodė, kad tai ne 
taip ir paprasta. O gal tiesiog neįma
noma? Juk į svetimus namus iš šalies 
atėjęs žmogus – ir dar su fotoaparatu 
rankose natūralią aplinką ir situacijas 
sugriauna. Nebuvau patenkinta rezul
tatu ir taip feisbuke pradėjau rašyti 
apie vaikų ir kasdienybės fotografi
ją, atsirado rubrika „Patarimai foto
grafuojantiems vaikus“. Mat joks sam
dytas fotografas neišgaus tokio jūsų 
šeimos ir namų tikrumo, tokių tikrų 
veidų ir situacijų kaip jūs patys.

?Bet kodėl fotografuojantie-
siems siūlai nesirinkti ypatin-
gų progų, išskirtinių erdvių ir 

išeiginių apdarų?

?Ar fotografija šalia tavęs – nuo 
pat vaikystės?
Ne visai. Kai buvau vaikas, mano 

tėtis daug fotografuodavo, iš tų laikų 
atsimenu keletą smulkmenų apie namie 
ryškinamas nuotraukas. Bet ilgainiui jis 
susirado kitų veiklų, ta fotografinė tra
dicija šeimoje nutrūko. Kai gimė Do
mas, tikriausiai kaip ir daugeliui mamų 
atsirado didelis poreikis fotografuoti 
savo vaiką. Antra vertus, fotografija 
man nenukrito ant galvos netikėtai, 
visą gyvenimą po truputį ėjau į vizualą, 
baigiau dailės mokyklą, studijavau me
notyrą, domėjausi šokiu, kitais menais.

?Ar įvyko antro, trečio vaiko 
efektas, kai nuotraukų kiekis 
ir kokybė dramatiškai su-

mažėja, palyginti su pilnutėliais 
pirmagimio albumais?
Ne, priešingai, antras ir trečias vaikai 
turi daugiau ir geresnių nuotraukų nei 
pirmagimis. Augindama Domą dar tik 
mokiausi, pradėjau nuo skaitmeninės 
fotografijos, tada perėjau prie juosti
nės. Studijavau fotografijos technikas, 
mokiausi ryškinti, skaičiau daug lite
ratūros. Jaučiuosi išmokusi tai, ką no
rėjau išmokti, todėl vaikų nuotraukų 
tikrai nemažėja.

?Kasdienybės fotografija 
vertinga ne tik dėl pačių 
nuotraukų, bet ji gali veikti ir 

kaip terapija – pati esi rašiusi, jog 
mamoms, užsikuitusioms buityje, 
yra gyvybiškai svarbu atsitraukti 
ir pažiūrėti į save, savo vaikus ir 
aplinką iš šalies kad ir per objek-
tyvą. Mat „tada turbūt pamatai ir 
visai neblogų dalykų“?
Kasdienybės ir šventės gal net nereikia 

Kasdienybės fotografija
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Aliona Šalaj 
(36 m.). Vieni 
ją pažįsta kaip 
psichologę, 
tyrėją ir mokslų 
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kaip įsimintiną 
kasdienybės 
fotografę. Be to, 
Aliona dar yra 
ir įžvalgių tekstų 
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trijų vaikų – Domo 
(12 m.), Igno 
(4 m.) ir Guostės 
(3 m.) mama. 
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apie tai, kaip jos 
fotografijos aistra 
atsirado kartu 
su vaikais, kodėl 
verta fiksuoti 
ir gyvenimą 
be makiažo.
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Tikrai galiu suprasti, kodėl norisi nuot
raukų, kuriose visi šypsosi ir žiūri tiesiai 
į kamerą. Smagu turėti tokių, kuriose 
patys sau patinkame. Tas noras prisi
minti save gražius ir laimingus yra su
prantamas ir žmogiškas. Vis dėlto tokios 
nuotraukos nėra vienintelis įmanomas 
pasirinkimas. Juk jei šeimos fotografijų 
archyvą sudarytų vien ypatingų progų 
nuotraukos, tai būtų kažkaip netikra? 
Gal šiek tiek neišbaigta? Mat mūsų gy
venimas – tai ne vien šventės, bet ir pa
prasta kasdienybė. Be to, nuotraukos, 
kuriose užfiksuotas paprastas kasdienis 
gyvenimas, yra prisiminimų saugykla. 
Po tų daugelio metų net kur nors nuot
raukos kampe įsikomponavęs artimiau
sio prekybos centro pirkinių maišelis 
įgaus tam tikrą nostalginę vertę. Kasdie
nybės nuotraukos yra archyvas, jos pasa
koja tiek daug istorijų apie tai, kaip mes 
iš tiesų tuo metu gyvenome, ką veikėme, 
kokie buvome. Be pozos. Todėl kasdie
nybės akimirkos yra vertos ne mažesnio 
dėmesio nei šventės. O jas fotografuoda
mi galime pamatyti, atrodo, paprastus, 
net banalius dalykus. Visa tai, kas – prieš 
akis, ir yra tiek savaime suprantama, kad 
to net neįvertiname.

supriešinti. Daug kas priklauso nuo 
žvilgsnio, nuo to, ką mes savo kas
dienybėje pamatome. O tai gali būti 
ir nusibodusi rutina, nesutvarkyti na
mai, nuolat besikartojantys veiksmai. 
Jei matai taip, tai dažniausiai ir nekyla 
ranka to fotografuoti. Atrodo, never
ta, nenoriu net prisiminti. Dažnai tai 
pavadiname „pilkąja kasdienybe“. Bet 
juk gali matyti ir mielas, greitai pra
lekiančias akimirkas, vaikų mimikas, 
kurios po mėnesio jau bus kitokios, 
vėjo kedenamus plaukus, raštus savo 
namuose. Taip, kasdienybė gali būti 
šilta ir graži, o šventė – nemiela ir 
nuvalkiota. Viskas priklauso nuo to, 
kur ir kaip kreipi savo (ir fotoaparato) 
žvilgsnį, ką nori pastebėti ir įsiminti. 
Ir šiuo požiūriu mokymasis ir gebėji
mas pastebėti buities grožį veikia išties 
kaip terapija.

?Ką tavo motinystei suteikia 
psichologinis išsilavinimas, 
įprotis analizuoti, į aplinką 

žiūrėti skvarbiu žvilgsniu nuolat 
ieškant priežasties  ir pasekmės 
ryšio? Tai labiau padeda, o gal 
trukdo gyventi su vaikais?
Tikrai, kieme, prie smėlio dėžės, ste
bėdama mamas, ir savo vyrui galiu pa
daryti įžvalgų apie suaugusiųjų elgesį 
su vaikais (kaip ir kodėl vaiką ištiko 
isterija, kuriame taške įvyko lūžis, kaip 
reikėjo elgtis, kad to būtų išvengta). 
Žinau, kad su šitomis analizėmis, jei 
jas garsiai išsakau, „užknisu“ žmones 
(juokiasi). Kartu nuo savo įžvalgų 
niekur pabėgti negaliu, tenka ieškoti 
veiklų, kur tą polinkį nukreipti pro
duktyviau, nes buityje, kasdieniame 
gyvenime jos ne visada padeda.
 Antra vertus, vaikų ritmas iš tiesų 

Nuotraukos padeda prisiminti, kai 
gyvenimo aplinkybės susiklosto taip, 
kad metus nugyveni esant sąmonės 
užtemimo būsenai.
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labai įtraukia, įsiurbia į tą nuolatinį 
buvimą „čia“ ir „dabar“, kai gana ne
sunkiai galima „pamesti“ save ir savo 
norus. O gebėjimas analizuoti padeda 
atsitraukti, rasti dermę, net būnant su 
vaikais kartais atsigręžti į save ir į pri
gimtinius savo gebėjimus.

?Esi rašiusi apie vieną po kitos 
besiritančias motinystės ten-
dencijų bangas: supermamas 

keitusią prieraišiosios tėvystės ir 
natūralizmo bangą, šią pakeitu-
sį kritišką žvilgsnį, kuris ragina 
kalbėti atvirai tiek apie pozityvias, 
tiek apie sudėtingas mamų ir tėvų 
patirtis. O kaip keitėsi tavo pačios 
motinystės patirtys nuo pirmagi-
mio iki šiandieninio gyvenimo su 
trimis vaikais? Kaip jį keitė aplin-
koje vyraujančios tendencijos?
Pirmąjį vaiką ir pametinukus, kurie 
gimė beveik po dešimtmečio, auginau 
tikrai kitaip. Matyt, tai universalu: au
gindama pirmagimį labiau stengiesi, 
tau viskas baisiau ir nerimo daugiau. 
Viską skaitai, viskuo domiesi. Augin
dama kitus vis labiau atsipalaiduoji, 
nes žinai, kad jei pirmasis užaugo ir 
yra „visai nieko“ žmogus, tai ir  ki
tiems viskas bus gerai. Įgauni pasiti
kėjimo savimi, savo kūnu, aplinka, 
pačiais vaikais.
 Stipriai jaučiu  ir aplinkos poky
čius. Domą auginau  esant supermamų 
aplinkai (jis gimė 2005 m.).  „Super
mama“ – reiškinys, atspindintis to 
meto motinystės vertybes, kurios buvo 
gana smarkiai orientuojančios į perfek
cionizmą, keliančios idėją, kad skirtin
gos moters tapatybės (moterismama, 

Iš www.vienok.lt
Žaidimų aikštelėse, parkuose sutinku daug tėvų su vaikais. Kai kurie jų, iš šalies 
pažiūrėjus, elgiasi kaip iš vadovėlio: bendrauja pozityviai, reaguoja į vaiko emo-
cijas, pastiprina, taiko natūralių pasekmių metodą ar šiaip ką nors taiko. Atrodo, 
kad jie niekad nepyksta, o jei ir supyksta, tai labai civilizuotai, laikydamiesi ko-
kios nors teorijos. Prisipažinsiu, gerokai labiau pasitikiu kitokio tipo žmonėmis.
 Kartą vaikščiodama miške sutikau tėtį, kuris mokė važinėti savo sūnų dvira-
čiu leisdamas jį nuo neaukšto kalnelio miško takeliu. Užkalbinau pasakydama, 
kad mes savo sūnų pirma mokėme važiuoti šaligatviu. Paskui, vieno kaimyno 
patarti, perkėlėme tuos pratimus ant žolės (kas iškart pagerino reikalus). „Neži-
nau, kaip čia geriau, mokau taip“, – visiškai nuoširdžiai atsakė tėtis. Tas papras-
tas atsakymas kažkodėl pasirodė toks tikras ir natūralus. Pamaniau: kaip gerai, 
kad dar yra tėvų, kurie kažko nežino, bet vis tiek daro taip, kaip moka ir kaip 
išeina. Be jokių teorinių „teisingų“ žinių.
 Šiaip labai menkai žinau teoriškai, kaip ir iš ko padarytas fotoaparatas, bet 
juk visai nieko fotografuoju?

žmona, darbuotoja) gali ir turi būti 
suderinamos. Tuo metu, kai sukausi 
tame pasaulyje, man tai irgi atrodė nor
malu ir siektina. O dabar aplinka jau 
kitokia, man ji atrodo palankesnė, su
pratingesnė. Nors gal tai aš pasikeičiau, 
pasidariau labiau pasiruošusi išgirsti 
įvairias nuomones? Bet ir objektyviai 
atsirado daugiau moterų, kurios kalba 
apie vaid menų derinimo sunkumus, 
o ne tik apie parodomąją motinystę. 
Anksčiau, jeigu negebėdavai būti pui
ki mama, nuostabi žmona ir tuo pačiu 
metu nudirbti daugybės darbų, būda
vai „pati kalta“, nes „turbūt per mažai 
domiesi, per mažai stengiesi.“ Dabar to 
nebe tiek daug, atsirado daugiau balsų, 
nuomonių ir matomų įvairesnių gyve
nimo modelių. Nebe tik ta viena pavyz
dinė fotografija, kurioje visi šypsosi ir 
žiūri tiesiai į kamerą.

PATIRTYS

TAS VIENINTELIS KADRAS
MŪSŲ NAMUOSE FOTOAPARATAS VISADA PO RANKA, IR JO 
TIEK DAUG, KAD MANO ŠEIMA JAU NEBEĮSITEMPIA, VISI 
PRIE JO PRIPRATĘ.  REIKIA IR PATIEMS NEPADARYTI IŠ 
FOTOGRAFIJOS ĮVYKIO, NEĮSITEMPTI. SUSTOTI, SULAUKTI, 
KOL ATSIRANDA ATSTUMAS, TOKS „ŽVILGSNIS IŠ ŠALIES“ Į 
SAVUS NAMUS IR TAI, KAS JUOSE VYKSTA. TADA SULAUKI IR 
KADRO – TIESIOG PAMATAI JĮ KASDIENYBĖS CHAOSE.


