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Rašytoja Laima Vincė kalbina du jaunus žmones,

menininkus Giedrę Nalivaikaitę ir Adomą Koreniuką,

kurie savo muzika siekia eiti į šviesą, o jiems tai

reiškia – gręžtis į laisvę. Jų kūdikis – grupė „Su-

perkoloritas” – tai naujoji „elektrinė” estrada.

Kaip gimė idėja kurti grupę „Superkoloritas”?
Giedrė: Idėja gimė bekalbant. Mes daug šnekė-

jomės apie muziką, dalinomės, neatsimenam tiksliai
pradžios, bet „įsibendravome”, kad daug kas su-
tampa, požiūris į muziką.

Adomas: Aš nuo seniau tokią idėją turėjau, kad
galima kurti estrados muziką, kuri skambėtų se-
noviškiau, bet viską daryti naujoviškai. Ir tada pa-
sikalbėjau su Giedre ir pagalvojau, kad duetas būtų
labai stipru. Iš pradžių gimė pavadinimas, o po to at-
sirado ir grupė. Nusprendėme grupę sieti su pa jūriu
ir kurti naują Lietuvos pajūrio grupės identitetą.

Giedrė: Abu išsiaiškinome, kad mums Palanga
yra mylimiausia vieta. Norėjome prie jūros ir ieš-
kojome kaip nuvažiuoti, pagaudyti įkvėpimo, pasi-
klausyti jūros garsų, o viskas baigėsi grupe su ku-
rorto identitetu.

Ar pandemija jums padėjo kurti, ar trukdė? 
Giedrė: Mes viską sugalvojome prieš pat pande-

miją ar jai prasidėjus, nebeatsimenu. Esame toks „co-
vido” projektas, nes atsirado daug laiko ir rūpestis
– ką su juo daryti, kur save kūrybiškai nukreipti. Pir-
mos dainos gimė visiškoj tyloj, kai eini į studiją ir
gatvėse nėra žmonių, mašinų.

Adomas: Didelė prabanga, kai vi si buvo užrakinti
namuose, o mes galė jome eiti į savo studiją. Kitas da-
lykas, „Superkolorito” pirmas pasirodymas iš pra-
džių buvo virtualus. Mūsų pirmas koncertas buvo
įrašai internete, kuriuo se mes dainuojame baltame
fone. Kadangi buvo pandemija, mes negalėjome
koncertuoti gyvai, tai galvojome, kaip ateiti iki
žmogaus per telefoną ar per ekraną.

Giedrė: Ir nežinojome, kada galė sim koncertuoti.
Adomas: Galvojome apie tai, kaip atrodysime ek-

rane – apie visą stilistiką, ne tik muziką. Dar norė-
jom parody ti, kaip mes atrodysime atlikdami tą mu-
ziką, nes pamatęs žmogus suvokia kitaip, negu tie-
siog klausydamasis muzikos.

Giedrė: Mūsų atveju pandemija nemaišė, nes ne-
buvome grupė su planais užsienyje, bet turėjome lai-
ko apgalvoti, kas mes, kaip mes pasirodysime. Visa
tai pasiteisino, nes su pirmu koncertu neskubėjome.
Brandinome savo idėjas, išleidome pirmą albumą, o
koncertą surengėme tada, kada jau tu rėjome valandą
įrašų. Mūsų atveju pandemija gal net padėjo.

Adomas: Mūsų daina „Šokim šokim” („Šokim šo-
kim ligi ryto, kol gaidžiai dar nepragydo, velnio vais-
tai mus pagydys, visos ribos išsilydys”) iš tiesų gimė
pandemijos metu. „Velnio vaistai” – tai šiek tiek iro-
niškas požiū ris į antivakserius. Niekam garsiai to ne-
sakiau, nes kiekvienas žmogus savaip supranta.

Ar padėjo, kad gyvenate kartu kaip pora, esate vie-
name „burbule”? 

Giedrė: Iš tiesų su kitom savo gru pėm per pa-
ndemiją negalėjome repe tuoti. O jeigu kalbame
apie mus kaip porą... Mes šiaip to niekur garsiai ne-
skelbiame.  

Adomas: Kas mato mus gyvai – pastebi.
Giedrė: O kartais mano, kad mes brolis ir sesuo.

Juk mes vienodai plaukus nusidažėm.

Kodėl nusidažėte plaukus? 
Giedrė: Tai buvo lažybos, juokais, kad, kai su-

kursime grupę, „nusiblyčinsime” plaukus.
Adomas: Apsivilkom baltus kostiu mus ir balti

plaukai tinka prie jų. Tai buvo pradžia. O balti rū-
bai yra Giedrės sukurti, tai linoleumo atspau dų tech-
nika. Taip pat anksčiau kurorte visi rengdavosi
baltai. Tai buvo nerašyta taisyklė, tad tie mūsų bal-
ti rūbai atsiliepia į tradicijas.

Kai pagalvoju apie Lietuvos estradą, prisimenu Ker-
nagį, Paltinienę. Ar jūsų tikslas atkurti Lietuvos estradą,
ar tęsti tradiciją toliau? 

Giedrė: Aš buvau prisilietusi prie senesnės – tar-
pukario – estrados su grupe „Elle G.” Iš pradžių per-
dainuodavome svingo ir džiazo muziką ir ta da atsi-
sukome į Lietuvą. „Superkoloritas” yra kaip ir pra-
tęsimas, bet tuo pa čiu mes kitaip kuriam. Mūsų su-
dėtis yra nematyta. Net su šitais instrumentais, jei-

Estrada, apsirengusi šiuolaikiniu rūbu

gu bandytum atkurti senos estrados garsus, nepa-
vyktų. Norime, kad žmonės suprastų, jog tai yra nau-
ja estrada, nors semiamės įkvėpimo iš senesnės
muzikos. Mes kuriame savo daines ir darome tai šian-
dien. Net jei norėtum, nepavyktų, kad muzika skam-
bėtų kaip seniau.

Adomas: Iš estrados ateina melodingumas ir tam
tikros muzikinės formos, kurios linksta į praeitį, į
tradiciją. Stengiamės neprarasti to lengvumo. Est-
rada yra kažkiek pakylėta, tad stengiamės išlaikyti
truputį to pasitempimo, gal ir tie rūbai balti prisi-
deda. Debiute yra daug dainų, susijusių su jūra. Ir

pat. Koks jūsų laimės receptas, kuriant tokią raminančią
– meditatyvinę muziką?  

Adomas: Nėra taip, kad nuolat jautiesi pozityviai,
bet gręžiesi į šviesą. Vairą bandome nukreipti į švie-
są ir savo gyvenime, ir kūryboje. Norisi kur ti tokius
dalykus, kurie atpalaiduo ja ir įkvepia. Mes nema-
nipuliuojame intelektualumu –  manome, kad in-
formacijos potvynio yra pakankamai. Naudojame
daugiau širdimi jaučiamus dalykus negu galva.
Nors buvo toks vidinis konfliktas: karas prasideda,
ir tiek daug nerimo ir kančios aplinkui, kaip rea-
guoti, kaip kurti, kad neatrodytų, kad bėgi nuo tik-
rovės… Ar tu vengi, ar bandai eiti į šviesą?

Kaip sprendžiate tą klausimą?
Adomas: Giedrė organizavo para mos koncertą Uk-

rainai, bandome paremti asmeniškai ir bendrai.
Giedrės šeima priėmė ir globoja dvi karo pabė gėles
su vaikais.

Giedrė: Mano kitoje grupėje, „shishi”, mes rė-
kaujame apie pasaulio problemas, nes jeigu yra
skausmas – norisi jį išsakyti. Tai vienas iš būdų –
kurti ir šnekėti apie nepatogumus, kurie vyksta čia
ir dabar, o kitas būdas yra gręžtis į šviesą.

Adomas: Du keliai – mes renkamės antrą, kad ga-
lėtume su ta tamsa ko voti. Tikrai neneigiame, kad
ji yra. Linksmai viską darom ne dėl to, kad kviečiame
užmiršti – mes nekviečiame užmiršti. Žmogaus psi-
chika tokia, kad negali visą laiką kovoti ir būti tam-
soje. Mes su savo muzika galime kažkam pašviesinti
dieną, įkvėpti, kad žmonės atgautų jėgų. Tai yra mu-
zikos ginklas.

Jūs bandote savo dainose sukurti tai, ko lietuvių kul-
tūroje iš dalies trūksta – atviros meilės išraiškos.

Adomas: Mes nenorime pateikti „picos ir popso”,
greičiau bandome perteikti tam tikras vertybes. Visi
žmonės turi teisę į laimę, į draugišką gyve nimą. Vis
dar vyksta tos jaunos, nepri klausomos Lietuvos
paieškos.

Būtent – abu esate tos kartos atstovai. Gimėte 1990
ir 1991 m. Esate Nepriklausomybės vaikai.

Adomas: Taip, matyti tas skirtumas. Kai eidavau
į mokyklą Užupyje, būdavo baisu, kad kažkas užpuls
ir atims telefoną. Dabar vaikai Lietuvoje neturi gy-
venti su ta gatvės baime.

Tu, Giedre, gimei netrukus po Sausio 13-tosios. Jūsų
karta įkūnija, kokia Lietuva galėtų būti. Tai reiškia – su-
formuoti visuomenę tokią, kokia norėtumėte ją matyti.

Adomas: Jaučiu, kai gręžiamės į šviesą, gręžia-
mės į laisvę. Stengiamės gyventi su moderniu eu-
ropietišku men talitetu. Man Sovietų Sąjunga bu vo
tolimas vaiduoklis, o dabar tas vaiduoklis sužibėjo
visu savo juodumu.

Tas šešėlis – vos ne už kampo.
Adomas: Taip, tie, kurie gimsta nelaisvėje, net ne-

žino, kad yra galimy bė kitaip gyventi.

O jūsų muzika išlaisvina. 

Ačiū už pokalbį. 

logotipe galima įžvelgti jūrą, saulę, bangas ir net rau-
donesnį, saulėlydžio apšviestą pliažą. Mes kūrėme lo-
gotipą kartu su vyresniosios kartos menininke, gra-
fike Gražina Oškinyte-Eimanavičiene iš Palangos,
kuri anksčiau piešdavo afišas, puikiai jaučia kuror-
to nuotaikas ir temas. Mūsų „estrada” apsirengusi
šiuolaikiniu rūbu, bet jos širdis išlieka labai lietu-
viška, poetiška.

Giedrė: Mūsų patirtys yra iš šių laikų, tad gaunasi
kultūrinis mišinys. Pristatome naują elektroninę est-
radą, tačiau vadiname „elektrine”, kad skambėtų se-
noviškiau. Nors ant scenos yra kompiuteris, niekas
jo nemato. Ne norime būti tas duetas, kuris scenoje
atlieka grynai elektroninę muziką.  

Jūsų koncertuose vyrauja pozityvios emocijos. Mes gy-
vename sudėtin gą laikotarpį – karas, daug nerimo. O štai
jūsų koncerte aš atsipalaidavau. Man atrodo, kad kiti taip

Adomas�ir�Giedrė�Vilniaus�Senamiesčio�gatvelėje.�
Laimos�Vincės�nuotr.

Balti�kostiumai,�balti�plaukai,�,,elektrinė”�estrada�–�duetas�išsiskiria�ir�savo�muzika,�ir�įvaizdžiu.
Visvaldo�Morkevičiaus�nuotr.


