
9  gerlach en koop
„Negali būti dviejų vienodų 
dalykų“, 2012—

9 psl. 

10  ANdreAs ANgelidAkis
„išradimų (iš naujo) rūmai“, 
2015

10 psl.

11   NomedA ir 
gedimiNAs UrboNAi

„Psichotropinis namas: 
ballardo technologijų 
zooetikos paviljonas“, 2015

11, 68 ir 76 psl.

15  godA bUdvytytė ir 
viktorijA rybAkovA

„Plastiglomeratas“, 2015
15 psl.

16  PAsAUlis, kUriAme 
rANdAmės (margarida mendes 
ir jennifer teets)

„balso archyvas“, 2014—
16 ir 61–63 psl.

17  ZofiA rydet
„sociologiniai duomenys 
(menininkų butai)“, 1978–
1990

17 psl.

18  gerdA PAliUšytė
„kelio filmas“, 2015

18 psl.

21  erki kAsemets
„structor-5“, 1995/2010—

21 psl. 

22  biANkA rolANdo
a. „juodoji dėžė“, 2010
b. „vakcinos“, 2010
c. „fucking the boundaries of 

death“, 2015
22–24 psl.

25  mArk rAidPere
„vekovka“, 2008

25 psl.
„Pea st. Playlist“, 2013 

26  ANtANAs gerlikAs
a. „vientisas rūbas“, 2014

26 psl.
b. „solo paroda šmC 

virtuvėje“, 2014
27–30 psl.

31  mikko kUoriNki
a. „sunkvežimių kilimėliai“, 

2015 (su karlu Palmu)
b. „meniu (true blue)“, 2013
c. „rekvizitas miegui 

(dešinioji ranka)“, 2013
31 psl.

32  jAy tAN
a. „seilių kolonėlės“, 2015
b. „skylė“, 2015
c. „b is for behind“, 2015

32–33 ir 75 psl.

34  WojCieCh bąkoWski
„sound of my soul“, 2014

34 psl.

35  vitAlijUs strigUNkovAs
„laukimas“, 2015

35 psl.

36  bAltijos PAviljoNo β 
versijA (jurga daubaraitė, 
Petras išora, ona lozuraitytė, 
jonas Žukauskas) 

36–37 psl.

38  giZelA miCkieWiCZ
a. „savitumo įjungimas“, 2015
b. „Ateities prisiminimai“, 2015

iš serijos „Atėjimo laikas“
38 psl.

39  mArCos lUtyeNs
„Alfabeto namukai“, 2015

39 psl.

40  NiCk bAstis ir 
dAriUs mikšys

„kickstarter (Augmented 
sound)“, 2015

40–42 psl.

43  robertAs NArkUs
a. „tNrlrNt myriad 

vr edition“, 2015 
(bendradarbiaujant su 
bartošu Polonskiu)

b. „verdanti fanta“, 2015
c. „inside floyd ženklas“, 

2014—
d. „komforto paieškos“, 2014

e. „lenktynės 
(gamtamokslinės 
fantastikos miuziklas)“, 
2015

f. „dvd“, 2015 
43 psl.

44  brUd
„kriptovaliutų pasaka“, 2015:

a. „trikto“
b. „kas yra visas juodas, 

visas baltas ir visas 
perskaitytas?“

c. „eliptiniai šachmatai“
d. „ironija tėra įtampa ir 

techne“ (skaitykloje)
e. „soma dosa“, 2015

44 ir 64 psl. 

45  the oCeANs ACAdemy 
of Arts 

„mokytis nesimokyti“, 2015
45 psl.

46  kAsPArs groševs ir 
ievA krAUle

iliustracijos „Arkadijai“, 2015
46–48 psl.

49  kiPrAs dUbAUskAs
„liūnas“, 2015

49 psl.

52  ŁUkAsZ jAstrUbCZAk
„garso takelis“, 2012

54 ištrauka iš „rave matinee“, 
2014

54 psl.




