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Reiktų prisiminti legendinius Ostapo Benderio žodžius: „Kam jums pinigai? Jūs gi neturite fantazijos“.  

Duoniui fantazijos netrūksta. Jo kūrybinio nuoširdumo, įžulumo, neišsenkamos ironijos ir meistrystės sintezė 

leidžia įsivaizduoti, šypsotis ir tikėtis. Tebūnie beždžionė primityvus padaras, mielas, linksmas ir mėgdžioti linkęs 

gyvis ar Darvino žmogaus evoliucijos teorijos išeities taškas. Kaip ir pinigai. Per amžius kito ne tik jų estetinis 

pavidalas, perkamoji Galia, kilo vartotojiškumas, godumas ir karai. 

 Šįkart  pristatomi du tapybos darbai. Didelio mąstelio drobės – naujai sukurta oficiali Beždžionių muziejaus 

valiuta. Vienas paveikslas – banknoto aversas, kitas reversas. Platinami ir popierinės šių banknotų versijos – Pinigai.  

Šiuolaikiniai menininkai savo kūryboje aprėpia įvairias komizmo formas: ironiją, sarkazmą, groteską bei 

humorą. Jei groteskas reiškiasi kaip absurdiškas, dažnai šiurpus, kontrastais pateikiamas vaizdavimo būdas, o ironija 

ir sarkazmas daugiau siejamas su paslėpta ar atvira pašaipa, tai humoras apsiriboja pakantesne forma, juokingų 

gyvenimo tikrovės situacijų pastebėjimu ir perteikimu. Menininkai skiria ir panaudoja daug humoro atspalvių ir juos 

apibūdinti dažnai nėra lengva. Kartais net nebeaišku, kur juokaujama, o kur veikiama rimtai. Kaip neaišku, ar žiūrovą 

prajuokinantis kūrinys tikrai kurtas būtent tokiu tikslu. Ar tai yra aiškiai išreikšta kūrybos strategija? O gal vienokia 

ar kitokia humoro raiška kūrinyje tėra tam tikra „kaukė“, kuria pridengiama kur kas rimtesnė ar skausmingesnė 

kūrybinė idėja? Kalbant apie humorą mene, subtilesni nei žodiniai raiškos būdai, paslėptos intencijos ir prasmės, po 

šypseną keliantį vizualų rezultatą paslėpti nejuokingi kūrybos iššūkiai, paverčia humoro reiškinį dar labiau 

komplikuotu. Humoro klausimas tiek meno, tiek socialiniuose pasauliuose tebėra sudėtingas. Neaiškus ir 

nevienareikšmis jis yra ir menotyriniuose, ir psichologiniuose tyrimuose. Humoro reiškiniai, sąvokos, teorijos nėra 

vienalypiai. Kaip ir kitų vieno ar kito psichologinio reiškinio teorijų, apibrėžimų yra daug ir įvairių. Klausimų kelia ne 

tik juoko teorijos, bet ir jo funkcijos. Nuolat kyla ginčų dėl humoro prasmės ir etikos. Kyla ir klausimas, kiek humoro 

yra mene, kiek jis sąmoningas, o kiek atsitiktinis, kaip kaukė, vengiant rimtų paaiškinimų. 

Skulptorius Donatas Jankauskas (Duonis), ne kartą klaustas, kodėl kuria beždžiones, dažniausiai atsakydavo: 

„O tai ką? Man žmogų kurti?“ Taip skulptorius išreiškia savo požiūrį į ne tik pabodusį kilnaus žmogaus – klasikinio 

skulptūros meno motyvo, galutinai sukompromituoto socrealizme – motyvą. „Šis skulptorius dažniausiai kuria 

monumentalias zoomorfines skulptūras, pasitelkdamas savitą humorą, platų reikšmių ir kontekstų spektrą. D. 

Jankauskas (Duonis) kūryboje lieka ištikimas primityvumo, primatų paieškai“ – yra pastebėjęs menotyrininkas 

Kęstutis Šapoka. Menininkas pasijuokia iš savosios beždžionės motyvo, o gal ir iš savęs, kai patikslina: „Visi mes 

daugiau ar mažiau beždžionės. Tik daugiau juokiamės“. Ir vis dėl to, kodėl beždžionės? Žiūrovui kylančios asociacijos 

priklauso nuo humoro jausmo arba jo stokos. 
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