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TEKSTID LINNAS + LOOMAD  
TÄNAVAL = VILNIUSE KOOMIKS
VERONIKA URBONAITE-BARKAUSKIENE, Vilniuse ülikooli sotsioloogiadoktorant

Idee luua linnakoomiks, mis koosneks tekstidest ja Vilniuse tänavakunstist, 
sündis augustis toimunud suvekoolis “Linn. Keel. Identiteet”, mille organiseeris 
Euroopa humanitaarülikool (EHU – Valgevene ülikool eksiilis alates 2005. aas-
tast). Meie rahvusvahelisse töögruppi “Linnatekstid” kuulus kaheksa sotsioloogi, 
kunstiajaloolast ja disainerit: Alla Marchenko Ukrainast, Kristóf Nagy Ungarist, 
Ieva Vaicaityte Leedust, Vera Kavaleuskaya, Vera Zalutskaya, Darya Vasiura, 
Kate Varfolomeeva Valgevenest ja mina, Veronika Urbonaite-Barkauskiene  
Vilniusest. 
 
Meid inspireeris kohavaim, tänavapoeesia… Ja need fantastilised loomad, keda 
Vilniuse linnaruumis kohtasime. Veetsime mitu päeva erinevates linnaosades 
jalutades, pildistasime tänavakunsti ja püüdsime mõista tegelasi, värve, mee-
leolusid ja teemasid, mis Vilniuse linnamaastikus domineerisid. Peale välitöid 
jagasime omavahel mõtteid ja vestlesime kaua selliste küsimuste üle, nagu miks 
on Vilniuse vanalinnas nii palju grafitit või miks erineb tänavakunst tööliskvartalis 
Naujininkai niivõrd palju uues eramajade äärelinnas leiduvast tänavakunstist, 
kus grafiti on peaaegu olematu nähtus. Kõige olulisem küsimus oli, milline on 
see narratiiv, mis nendelt illegaalsetelt piltidelt ja kirjadelt Vilniuse tänaval vastu 
vaatab. Peale mitmeid tunde arutlemist, vaidlemist, joonistamist, lõikumist ja 
kleepimist arendasime me välja karakterid ja loo või täpsemini muinasloo ja 
terve hullumeelse koomiksi. Koomiks kõneleb Vilniuse multietnilisest vaimust ja 
tänavaloomade seiklustest – kosmosekass ja tema parim sõber kiivi Vytautas, 
suur uss Ivan ja teised, kes sõdisid suure seinakoristajast lõviga ja tähistasid 
Vilniuse mitmekesisust. 

Peale sellist interdistsiplinaarset linnaantropoloogia kogemust, millele liita 
visuaalne etnograafia ja kollektiivne lookirjutamine ning koomiksi disain (mis oli, 
kui aus olla, üheaegselt nii väsitav kui ka põnev), usun ma endiselt, et iga linn, 
millel on rikkalik ajalugu ja seinad täis tekste ja tegelasi, väärib oma linna-
koomiksit. Võib vaid oodata, milline linn on järgmine.

VAATA KOOMIKSIT KOGU OMA ILUS VEEBI-U12-s: WWW.LINNAKESKUS.EE
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