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Ārpuslaika terapija rietumniekiem:
aborigēnu sapņu stāsti

Jukulti Napangati darbā attēloti smilšu
raksti pie Marrapinti ūdens ņemšanas
vietas Rietumaustrālijā.
© Yukulti Napangati, Papunya Tula Artists

Alma Nungareji Granitesa ir viena no Eiropā populārākajām aborigēnu māksliniecēm. Viņa parasti glezno
septiņu māsu jukurrpa, attēlotu nakts debesīs. Tas ir
sens aborigēnu stāsts par septiņu māsu ceļojumu pāri
Zemei, kurām sekoja iemīlējies citas cilts vīrietis.
© Alma Nungarrayi Granites, Warlukurlangu Artists

Vēl pirms 40 gadiem pasaulei nezināmā un civilizācijas negribētā Austrālijas aborigēnu māksla tagad iekaro pasauli un iegūst uzticīgus sekotājus. Labi šīs mākslas
paraugi nu jau ir tādā vērtē, ka mākslas kolekcionāri pierakstās rindā pat uz topošajām gleznām.
Zeme, kurai Austrālijas aborigēni ir
uzticīgi. Ainava netālu no Balgohillas
Rietumaustrālijā.
Foto: ArtKelch

Būt dzīvam nozīmē būt
saistītam ar visu

Kaut kur tālu prom, Austrālijas tuksnesī, agri no rīta aborigēnu kopienas
māk-slas centrs vēl ir slēgts. Taču vecākie
mākslinieki jau sanākuši pie durvīm un
gaida. Kāds atnācis pats, citu, vairs paiet
nevarošu, atveduši radinieki. Viņi ir sapratuši, ka viņu radītā māksla palīdz fiziski
un morāli izdzīvot pašiem un viņu dzimtām, savukārt pārējai pasaulei tā sniedz
tik gaidītu estētisku un emocionālu baudījumu, ka rietumnieki, pēc gleznām tīkodami, pierakstās rindā. Ar akrila krāsām
uz audekla izstāstītos aborigēnu jukurrpa, dēvētus par sapņu mākslu, iegādājas
muzeji un mākslas galerijas, kolekcionāri,
laikmetīgās mākslas cienītāji un tūristi.
Kad mākslas centrs tiks atvērts, viņi
apsēdīsies uz grīdas pie iesāktā darba un
turpinās gleznot savu jukurrpa – aborigēnu stāstu par pasaules rašanos un cilvē38 Pastaiga jūlijs/augusts 2011

ku saikni ar senčiem un dabu, par pagātnes saistību ar tagadni. Aborigēni vienmēr bijuši ļoti cieši saistīti ar dabu un
savu zemi. “Dzīves jēga ir būt daļai no
visa, kas pastāv. Tas, ka tu esi dzīvs,
tevi saista ar visu pārējo dzīvo,” aborigēnu uzskatus klāsta viens no redzamākajiem Austrālijas pamatiedzīvotāju kultūras pārstāvjiem Bobs Randals. Aborigēnu
kultūra ir apmēram 40 000 gadu veca un
atzīta par senāko līdz mūsdienām pastāvošo kultūru. Cauri šiem laikiem jukurrpa ceļoja no paaudzes paaudzē, dzīvoja
attēlos smiltīs, uz cilvēku ķermeņiem un
klintīm. Zīmju sistēma aizstāja rakstītu
vārdu, un tādējādi aborigēni pēcnācējiem
nodeva zināšanas, bez kurām tuksnesī
nevarētu izdzīvot, senču spēku un enerģiju. Tagad aborigēni savās gleznās apvieno senseno kultūru ar mūsdienu sajūtām
un pieredzi, lai ar šo sintēzi iepazīstinātu pasauli.

Izdzīvojuši

Aborigēnu mākslas kontekstā nevar nepieminēt vēstures notikumus, kuri gandrīz iznīcināja Austrālijas pamatiedzīvotājus. 200 gadu garumā no iedzimtajiem
mēģināja atbrīvoties, viņus asimilēt un padarīt līdzīgus baltajiem cilvēkiem. Tāpēc
nogalināja, izdzina no senču svētvietām,
atņēma iespēju dzīvot tā, kā viņi bija dzīvojuši gadu tūkstošiem ilgi. No aborigēnu iznīcināšanas plāna atgūties, visticamāk, nevarēs nekad. Balto cilvēku dzīvesveidu viņi līdz galam pieņemt nespēj, viņu
asinsbalss runā citā valodā, taču dzīvot pa
vecam, kā senči, vairs nevar, jo vidi baltais cilvēks ir mainījis neglābjami. Tāpēc
aborigēni mēģina vismaz atgriezties senču svētvietās, pie savas zemes, lai tur censtos saglabāt savas tautas tradīcijas un zināšanas, vienlaikus dzīvojot līdzi šim laikmetam. Gleznošana māksliniekiem nodrošina neatkarīgu un cienīgu dzīvi vidē,

Harijs Tjutjuna ir viens no ievērojamākajiem vecajiem savā kopienā,
viņš gādā par likumu ievērošanu.
Dziednieks būdams, savos darbos
parasti attēlo Wati Wanka – cilvēku-zirnekli, kurš arī ir dziednieks.
Foto: ArtKelch

Harijs Tjutjuna attēlojis aborigēnu jukurrpa
par Vati Njiru – vīru, kurš seko septiņām
māsām. Viņš iesloga viņas alā, bet māsas
atrod ceļu un izbēg. Šeit viņš attēlots starp
sievietēm un bērniem.
© Harry Tjutjuna, Ninuku Artists
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Nellija Stjuarte dzimusi
ap 1935. gadu un savos
darbos parasti attēlo
stāstu par divām māsām, kuras bērnībā tiek
izšķirtas un satiekas,
kad ir jau pieaugušas.
Apļi gleznās ir ūdens
vietas, pie kurām māsas
apstājas, kopā ceļojot
pa Austrāliju.
Foto: ArtKelch

Džindžers Vikilīrijs ir viens no māksliniekiem, kurš šogad jūnijā Vācijā popularizēja
aborigēnu mākslu. Šajā darbā Džindžers
attēlojis savu zemi, kurai viņš pieder, Ilpintju
un Kunumatu. Smilšu kāpas, dziļas ūdens
ņemšanas vietas, lielas akmens klintis.
© Ginger Wikilyiri, Tjungu Palya
Senos laikos aborigēni
savas svētvietas apstaigāja kājām. Tagad uz tām
dodas ar toijotām. Ceļš
uz Hāstsblafu Austrālijas
Ziemeļu teritorijā.
Foto: ArtKelch

Terēza Noui Napaltjarri attēlojusi savas mātes svētvietu –
ūdens “aku” pie Balgohillas Rietumaustrālijā.
© Theresa Nowee Napaltjarri, Warlayirti Artists

kurai viņi pieder, neliekot pārtikt no valdības izsniegtiem pabalstiem.

No smiltīm līdz audeklam

Līdz 20. gadsimta 70. gadiem par aborigēnu zīmējumiem neinteresējās neviens,
izņemot viņus pašus. Bieži vien tie bija
gaistoši, jo, zīmētiem smiltīs un uz ķermeņiem, izmantojot dažādu krāsu augsni, kas sajaukta ar ķenguru vai emu asinīm, mākslas darbiem ir īss mūžs. Tikai
tad, kad kādā aborigēnu kopienā Austrālijas vidienē ieradās Džefrijs Bardons,
jauns mākslas skolotājs no Sidnejas, līdzi
vedot krāsas un audeklu, sākās aborigēnu
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vēstījumu un vēlāk mākslas ceļš uz lielo pasauli. Tieši viņš pirmo reizi parādīja,
kā radīt nezūdošus zīmējumus, un iedrošināja aborigēnus to darīt. Sākumā, būdami laimīgi par iespēju fiksēt jukurrpa, viņi
zīmēja ar visu, ko atrada, uz visa, ko atrada. Bet tad, kad Bardons atveda pirmos
gleznu pircējus, aborigēni strauji mainīja savu darbu saturu un tehniku. Viņi negribēja svešām acīm atklāt svētās vietas
un elementus, tāpēc šos zīmējumus piesedza sīkiem punktiem. Kaut arī tika un
tiek izmantotas arī citas tehnikas, ar punktu tehniku Austrālijas aborigēni izpelnījās lielāko ievērību un pasaules slavu.

Saslimt ar sapņiem,
meklējot pamatvērtības

Laikmetīgās mākslas cienītāji jau pazīst aborigēnu mākslu. “Vienreiz redzēta,
tā vai nu atstāj vienaldzīgu, vai arī iepatīkas un izraisa atkarību,” saka Freiburgā mītošās mūsdienu aborigēnu mākslas
galerijas ArtKelch vadītāja Robina Kelha.
“Manuprāt, Eiropai un rietumu pasaulei patlaban aktuāli ir meklēt harmoniju
it visā. Tāpēc, ka mēs esam iesaistīti procesos, kuri prasa, lai viss vienmēr notiktu arvien ātrāk, augstāk, tālāk. Taču jebkurai izaugsmei ir robežas, un domāju,
ka rietumnieki ir pārsātināti ar sasniegu-

mu meklēšanu un noguruši no tās, vai
arī viņi redz, ka tas, kas notiek, ilgtermiņā nav veselīgi. Mēs paši ilgojamies pēc
dziļāka satura, pēc kontakta ar pamatvērtībām. Raksturojošs ir aborigēnu kultūras piemērs – tajā bija 220 valodas un vēl
vairāk dialektu, bet nevienā nav neviena
vārda, kas apzīmētu laiku.”
Bieži gadoties, ka cilvēks iegādājas
vienu darbu, sāk to pētīt un uzzina arvien vairāk, sāk atklāt arvien jaunu nozīmi un jēgu. “Tā arī rodas atkarība: jo vairāk cilvēks par aborigēnu mākslu uzzina, jo lielāka ir vēlme saprast vēl vairāk,”
saka Robina Kelha. Daļēji tā ir arī viņas
pieredze, jo ar aborigēnu mākslu Robina un viņas vīrs Matiass saslima 1996.
gadā, kad Austrālijā pavadīja medusmēnesi. 2006. gadā Kelhu pāris nodibināja galeriju ArtKelch, lai Vācijā ievestu un
izstādītu mūsdienu aborigēnu gleznas.

Svarīgākais ir stāsts

Cilvēki, kuriem patīk Austrālijas iedzimto māksla, lielākoties sajūsminās par
darbu māksliniecisko izteiksmi un emocionalitāti, kā arī to vēstījumu. Nezinātājs gleznā saskatīs vien aplīšus, strīpiņas, puslokus un punktus, bet, uzzinot
stāstu un saprotot simbolus, var atkodēt kompleksas ainas. Turklāt – attēlotas
no augšas, jo tradicionāli aborigēni glezno skatus no putna lidojuma perspektīvas. Tādā veidā iespējams uzzināt, ka aplīši ir vietas, kur atrodams ūdens, strī-

pas – aborigēnu takas no vienas vietas uz
citu. Vai tuksneša raksti. Pusloki ir cilvēki, kas sasēduši ap ugunskura vietām,
bet punkti – savvaļas augi, kas lietojami pārtikā. Robina Kelha ir pārliecināta,
ka “aborigēnu māksla nekad nevarētu izdzīvot tikai ar formu un krāsu”, ko mūsdienu rietumu māksla, viņasprāt, var perfekti: “Lai gan aborigēnu māksla var izskatīties kā laikmetīgā māksla, tur tomēr
vienmēr ir vēl viens dziļāks līmenis, un
šis līmenis ir stāsts.”
Eiropas mērogā nozīmīgi aborigēnu
mākslas kolekcionāri ir vācieši Alisone
un Pīters Kleini, kuri mīt netālu no Štutgartes. Viņu privātā muzeja Kunstwerk
mūsdienu mākslas kolekcijā ir 1450 darbu, 300 no tiem radījuši aborigēni. “Aborigēnu māksla uzrunā mūsu emocijas,”
atzīst Pīters Kleins. “Viens no principiem, kā izvēlamies darbus savai privātkolekcijai, – ja mums, ejot garām darbam, uzmetas zosāda, tas nozīmē, ka
emocijas ir uzrunātas. Aborigēnu māksla ir autentiska un ļoti spēcīga, darbi ir
patiesi un īsti. Tur nav ķīmijas vai kaut
kādu izdomājumu. Tas, ko aborigēni
domā, dara vai sapņo, tiešā veidā tiek izlikts uz audekla, un mums šis godīgums
un patiesums patīk.”

Ārpus meinstrīma

Mākslas institūcijas un to pārstāvji jau
pāris desmitgades diskutē, vai mūsdienu aborigēnu māksla ir vai nav “tikai et-

nogrāfija”, vai tā ir “māksla mākslas dēļ”,
kāda vieta tai būtu atvēlama uz pasaules
mākslas skatuves. “Manuprāt, ļoti svarīga ir mākslinieku fokusēšanās uz māksliniecisko izteiksmi, uz to, ka viņi jūtas kā
mākslinieki. Viņiem katram ir individuāls
rokraksts un pašizteiksme, kas etnogrāfijai nav raksturīgi. Mākslinieku rokrakstus un attīstību speciālists var atšķirt,”
spriež Robina Kelha.
Tikmēr īstenie aborigēnu mākslas mīļotāji un kolekcionāri rīkojas. Seko līdzi
mākslinieku individuālā stila attīstībai,
dažādu balvu nominācijām, galeriju piedāvājumiem, Sotheby’s izsolēs notiekošajam un meklē iespēju iegādāties labus
mākslas darbus. Pīters Kleins atzinīgi
vērtē šādu izvēli: “Domāju, ka mūsdienu
aborigēnu māksla vienmēr būs mazs, bet
nozīmīgs segments laikmetīgās mākslas
pasaulē. Mazs tāpēc, ka pasaules tirgum
pieejamu mākslas darbu skaits ir salīdzinoši neliels un nozīmīgi kolekcionāri tos
ātri nopērk. Daudziem citiem vienkārši
nekas nepaliek. Savukārt nozīmīgs tas ir
tāpēc, ka parāda mākslas pasauli, kas ir
ārpus meinstrīma un rada pati savu virzienu.” Īsta sensācija notika 2007. gadā,
kad Emīlijas Kamas Ngverrejas darba Zemes rašanās (Earth’s Creation) cena pārsniedza miljona dolāru atzīmi.

Ētikai ir nozīme

Augot pieprasījumam pēc aborigēnu
gleznām, auga arī spekulatīvu un pat
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kriminālu darījumu skaits, kā arī aborigēnu ekspluatācija. Izmantojot Austrālijas pamatiedzīvotāju uzticēšanos un vāju
orientēšanos rietumu pasaules mehānismos, mākslas dīleri nereti aborigēnus apkrāpa. Ļoti bieži bijuši gadījumi, kad gados vecs, atzīts mākslinieks, īsti nesaprotot naudas vērtību, par savu gleznu saņēma pārdesmit dolāru, bet vēlāk glezna
pārdota par vairākiem tūkstošiem. Nereti tirgū sastopami dārgi viltojumi. Tāpat
zināmi gadījumi, kad mākslinieki tikuši
vienkārši nolaupīti no savas kopienas un
ieslēgti kādā pilsētas dzīvoklī, lai glezno.
Lai mākslinieki netiktu apkrāpti, savukārt gleznu pircēji varētu iegādāties
mākslu godīgi un droši, tika izveidoti aborigēnu kopienu mākslas centri. Tajos cilvēki dzīvo uz savas zemes, senču
svētvietu tuvumā, glezno, gūstot iespaidus savā kopienā, kurā vienuviet mīt četras paaudzes, kā arī tradicionālajā dzīvesveidā un vidē. Mākslas centru pārvalda menedžeris, parasti baltais jeb white
fella, kuru aborigēnu vecajie pieņēmuši
darbā un kurš māksliniekiem palīdz itin
visā, sākot no sviestmaižu smērēšanas,
līdz pat darbu pārdošanai un autentiskuma sertifikātu izsniegšanai. Mūsdienās
aborigēnu mākslas tirgū ļoti liela nozīme
ir dalījumam – ētiski un neētiski iegādāta māksla. Tirgus ir pietiekami šaurs, lai
tā dalībnieki pazītu cits citu, un, ja kāds
sācis darboties neētiskā veidā, godīgā
mākslas pasaule novērsīsies uzreiz un cerību laboties, visticamāk, nedos.

Māksla izplatās

Eiropā ir ap 30 ievērojamu mākslas
muzeju un galeriju, kuras darbojas ētiski un izrāda mūsdienu aborigēnu glezniecību. Austrālijas pamatiedzīvotājiem savu
darbu laišana pasaules plašumos ir tik
svarīga, ka šāgada jūnija sākumā četri atzīti mākslinieki Kīts Stīvens, Džindžers
Vikilīrijs, Jaritji Konelija un Mollija Nampitjina Millere atsaucās eiropiešu uzaicinājumam. No Austrālijas saulainajiem tuksnešiem seniori ieradās +11 grādu vēsajā Vācijas pilsētā Freiburgā, lai ar tulku
starpniecību stāstītu un rādītu savu mākslu, dziedātu dziesmas un dejotu rituālās
dejas. Lai redzētu vaigā savas mākslas cienītājus un pavēstītu arī to, kas varbūt paliek ārpus viņu gleznām.
“Gleznošana viņiem ir ne tikai vienīgā iespēja palikt uz savas zemes un dzīvot tā, kā viņu daba liek,” saka Robina
Kelha. “Viņiem tā nozīmē arī pašapziņas
celšanu. Viņi dara darbu, kas ienes naudu un palīdz kopienai. Cilvēki, kas pēdējos 200 gadus bijuši apspiesti, tādējādi
atdzimst pilnīgi jaunai dzīvei.”
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Aborigēnu mākslinieki.
No kreisās: Kīts Stīvens,
Džindžers Vikilīrijs,
Mollija Nampitjina Millere
un Jaritji Konelija.

Četri uz Vāciju atbraukušie Austrālijas aborigēnu mākslinieki Kīts Stīvens, Džindžers Vikilīrijs, Jaritji Konelija un Mollija
Nampitjina Millere runā vienā no 220 Austrālijas aborigēnu valodām – pitjantjatjara. Tā skan kā avota ūdens, kas skrien pāri
akmeņiem, lielākoties valoda norisinās starp burtiem u, l, a un
r. Valoda ir kompleksa un sarežģīta, un ir tikai nedaudzi baltie
cilvēki, kuri tajā spēj sazināties.
Kopienas mākslas centra vadītāji zina tikai valodas pamatus un paši atzīst: lai viņi saprastu, aborigēni ar viņiem runā
ļoti vienkāršos teikumos, visvienkāršākajiem vārdiem. Tāpēc iegūt atbildes uz sarežģītiem jautājumiem, piemēram: “Kas ir pirmais, ko jūs darīsiet, aizbraukuši mājās?” un “Kas jums Vācijā
visvairāk patīk?”, nav iespējams. Turklāt grūtības slēpjas ne tikai valodā, bet arī domāšanas atšķirībās. Aborigēniem neeksistē
salīdzināmās pakāpes, jo viņi neko nesalīdzina. Piemēram, viņiem nepastāv labāki un sliktāki mākslas darbi, tie visi ir vienā
vērtē un izpelnās vienādu respektu. Neatkarīgi no tā, vai tirgū
gleznas vērtība ir 300 vai 10 000 dolāru.

Mēģinām saprasties

Kopā ar māksliniekiem
Intervija ar tulka palīdzību izrādās neiespējama.
Taču mēģinājums saprast māksliniekus, nerunājot viņu
valodā, ir vesels piedzīvojums.

Reimonda Tjapaltjarri
gleznas stāsts: liels
skaits tingari cilts senču pirms došanās uz
Ngarru ezeru uzturējās
purvainā vietā uz rietumiem no Jupitervellas.
Šie sensenie notikumi
un rituāli ir noslēpums,
ko neiniciēti cilvēki
nedrīkst zināt, tāpēc
informācijas ir ļoti maz.
© Raymond Tjapaltjarri,
Papunya Tula Artists

Taču kopīgiem spēkiem, izmantojot pitjantjatjara un vārdnīcu,
angļu, zīmju un emociju valodu, izdodas noskaidrot gan to, kāpēc
viņi ir Vācijā, gan to, kā jūtas un kas vispār ceļojuma laikā paticis.
Uz Vāciju mākslinieki brauca, lai stāstītu jukurrpa un nestu savu kultūru pasaulē, gan tāpēc, ka viņiem gribas redzēt cilvēkus, kuri pērk viņu darbus. Džindžers un Kīts esot jo īpaši lepni, viņiem patīk atzinība, saka mākslas centru menedžeri.
Vai viņiem Vācija patīk? “Jā,” saka Džindžers. Spriežot pēc pavadošās emociju izpausmes varētu nešaubīties par atbildes patiesumu, tomēr skaidrības labad menedžeri piebilst, ka aborigēnu kultūrā mazpazīstamiem cilvēkiem nav pieņemts teikt
neko sliktu. Arī tad, ja viņiem Vācija nepatiktu, viņi to neatklātu. Kas tieši patika? “Baznīca,” Džindžers atbildi attiecina uz
13. gs. celto Freiburgas Minsteres katedrāli. “Un chicken and
chips*,” viņš atceras. Vēlāk mākslinieki teiks, ka Vācijā viņiem
patīk koki un augi, kā arī daudzās mašīnas. Savukārt Freiburgas tirgū Kīts no kādas sievietes no Ganas nopirks spīdīgu gredzenu. Tā kā mākslinieki ir diezgan noslēgti un valodas barjera
dažubrīd nepārvarama, katra atbilde nāk ilgi un lēni.
Taču skaidrs, ka mākslinieki skaita dienas līdz ceļojuma beigām. Gribas uz mājām? Jā, vārdu “homesick”** aborigēni zina
angļu valodā. Diemžēl neizdodas noskaidrot, kā viņiem pietrūkst visvairāk, bet pēc pieredzes menedžeri saka, ka tie varētu būt kopienas cilvēki un zeme.
Interesanti, kā Džindžers izstāsta par krāsām, kuras viņš izvēlas.
Uz jautājumu, kuras krāsas viņam patīk, viņš uz papīra pitjantjatjarā uzraksta: 1. Zaļa. 2. Sarkana. 3. Dzeltena. 4. Rozā. Taču noskaidrot, kura krāsa patīk visvairāk, neizdodas. Kā pirmo viņš nosauc zaļo, taču praksē, izvēloties krāsas, viņš vienmēr izmantojot
rozā. Savukārt Mollija izstāsta, ka pie vienas gleznas (150 x 180
cm) viņa strādā katru dienu apmēram četrus piecus mēnešus.

Dažādi raksturi

Vairāku sarunu laikā noskaidrojas arī mākslinieku raksturi.
Džindžers Vikilīrijs ir vecākais no visiem, dzimis ap 1930. gadu,
salīdzinoši runīgs, viņš arī vienīgais ziņkārīgi izstaigā ArtKelch galeriju, norādot uz to autoru darbiem, kurus viņš personīgi pazīst. Vēlāk uzzināšu, ka aborigēniem šāda, arī savu, darbu atpazīšana ir reta parādība. Tas saistīts ar to, ka aborigēnu kultūrā nav
piederības: nevienam nekas nepieder, viss vienkārši ir un ir pieejams visiem. Tikai pēdējos gados cilvēki sāk pievērst uzmanību
“īpašumam”. Tāpēc mākslinieki izdzīvo savu jukurrpa uz audekla, bet pēc tam par to aizmirst. Tas, ko gleznojis mākslinieks, zaudē savu lielo nozīmi brīdī, kad ir “palaists pasaulē”. Džindžers ir

diezgan atvērts sarunām, mēdz pajokoties un piedāvājas nodziedāt
kādu dziesmu. Kīts Stīvens savā kopienā ir viens no senioru līderiem. Dzimis ap 1940. gadu, viņš ir atturīgs, kluss, sēž un vēro citus. Taču tieši viņš izstādes noslēgumā izgreznojas ar emu spalvām un, uz ķermeņa uzkrāsojis tradicionālos rakstus, nodemonstrē daļu no rituālu dejas. Mollijai Nampitjinai ir 63 gadi, un viņai
viss ceļojums ir liels pārdzīvojums. Viņa nav pieradusi pie tāda
cilvēku daudzuma, viņa pirmo reizi uzrunā auditoriju, lai pastāstītu par savu darbu, un dara to klusi, tulkotājai pie auss. Citu dienu
Mollija pēta karti, lai saprastu, kur ir Āfrika, kur ir daudz melno
cilvēku, kur Sarkanā jūra, kurai viņi lidojuši pāri, un kur Latvija,
kur dzīvo “rakstniece avīzēm”. Dažkārt viņa saņem mākslas centra
menedžeri pie rokas. Un var tikai minēt, vai tas ir nedrošības dēļ,
tāpēc, ka viņai tā patīk, vai varbūt vēl kāda cita iemesla dēļ. Citā
dienā, kad uz galeriju atnākuši vācu mākslas skolas bērni, viņa tāpat paņems kādas meitenes roku, sēdēs un turēs. Jaritji Konelijai
ir 65 gadi, arī viņa ir atturīga un labāk klusē un sēž maliņā nekā
runā. Ko viņa īstenībā domā, nav iespējams pat nojaust.
Jo vairāk laika izdodas pavadīt kopā ar māksliniekiem, jo viņi
kļūst draudzīgāki un pļāpīgāki. Džindžers pat sāk man mācīt pitjantjatjaras valodu. Taču mākslas centra menedžeri atzīst, ka pat
pēc daudziem kopā pavadītiem gadiem, kuru laikā viņi palīdzēja
aborigēniem izveidot mākslas centru un tagad to vada, tomēr attiecības par tuvām nosaukt nevar. Tās ir koleģiālas. Aborigēni saglabā distanci un telpu, kurā baltajam cilvēkam ieeja nav atļauta.
*Chicken and chips (angl.) – cepta vista ar fritētiem kartupeļiem.
** Homesick (angl.) – ilgas pēc mājām.

