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Marukas: Grupė „Sportas“ - vienintelis Lietuvoje disco funk electro punk kolektyvas 

2007-09-06 

Vilniečių grupė „Sportas“, šį rugpjūtį išleidusi debiutinį albumą „Žemiau juostos“, tapo tikru 
atradimu. Nuo 1994 metų grojantys vaikinai 2001-aisiais pasivadino „Sportu“ ir išgarsėjo 
tokiais hitais kaip „Policija“ arba „Odė Mamontovui“. Albumo pavadinimą, pasak muzikantų, 
sugalvojo „dėdulė, kuris sėdėjo prie garažų Fabijoniškėse“. „Sportas“ per šešerius metus 
sugrojo daugiau kaip 60 koncertų. Grupė šešis kartus dalyvavo TV laidoje „Lietuviškų dainų dešimtukas“, o 
2004-aisiais laimėjo pirmąją vietą LRT TOP 10 su daina „Policija“.  

„Sportininkai“ – bene linksmiausia Lietuvos grupė, sugebanti suderinti ironiją, juodąjį humorą ir smagią, 
net šokiams tinkamą, bet nekomercinę muziką. 

Pagrindinis „sportininkas“ Marijus Bernotas-Marukas atsako į „Bernardinų“ klausimus.  

Kada ir kokiomis aplinkybėmis atsirado grupė „Sportas“? Gal sporto klube? Jūs – sportininkai? 

Tiesiog netoli repeticijų studijos buvo sporto prekių parduotuvė. Nuolat matydavome užrašą „Sportas“. Po 
dviejų savaičių „pjautynių“ tarp manęs, bosisto Gaudriaus ir gitaristo Pupų Dėdės nusprendėme pasivadinti 
būtent šitaip. 

Prisiminkite savo pirmąsias dienas. Kas įkvėpė tuometinę jūsų muziką? Ką laikote savo guru? 

Savo pirmųjų dienų neatsimenu, nes buvau labai mažas. Pirmosios „Sporto" dainos sukurtos 1993-1994 
metais. Tada mes vadinomės „Už tėvą“.  

Kaip gimė hitais tapusios dainos „Kalėdos“, „Ūdra“, „Policija“ ir – ypač – 
„Odė Mamontovui“. Ar su Andriumi Mamontovu esate pažįstami? Čia – 
meilės ar neapykantos jo muzikai išraiška? Ar buvo kokia nors jo reakcija į 
šią dainą? Jei taip, kokia? 

Su Mamontovu kažkada grojom visą naktį kažkokioje vaikų stovykloje po atviru 
dangumi. Nejaučiu Mamontovui jokių ypatingų simpatijų ar antipatijų. Daina yra 

tokia, kokia yra. Deja, Andrius paskatino šimtus lietuvaičių dainuoti beprasmius kratinius iš žodžių dangus, 
lietus, skristi, kristi, jūra, diena ir t.t. Tema jau narpliota tūkstančius kartų. Man mielesnės undergroundo 
grupės su prasmingais ir tikslingais tekstais (kadaise tai buvo "Turbo Reanimacija", dabar – „SC“). 

Jūsų debiutinį albumą „Žemiau juostos“ išleido leidykla intriguojančiu pavadinimu „Drąsiųjų keliai“. 
Kokia tai leidykla? Ar ji yra dar ką nors išleidusi? 

Tiesiog entuziastingų draugų, mėgstančių alternatyviąją muziką, grupė. „Sporto“ albumas „Žemiau juostos“ - 
pirmasis „Drąsiųjų kelių“ leidinys. 

Kaip apibūdintumėte savo stilių? Teko girdėti, jog itin gerbiate „The Residents“. 
Gal jų anarchistinė muzika daro didžiausią įtaką? Jūsų muzika lyginama ir su 
legendiniu „Kardiofonu“.  

Mūsų stilius - disco funk electro punk. „The Residents“ - labai keista grupė. Nustebau 
sužinojęs, kad „Rezidentų“ kūryba tokia populiari JAV. Visose muzikos prekių 
parduotuvėse yra jų kompaktinių plokštelių. „Rezidentai“ lengvu mostu išvynioja 
visuomenės vertybes iš spalvoto celofano ir atsiskleidžia visą viduramžišką dvidešimt pirmojo amžiaus  
tamsumą.  

Man patinka „Kardiofono“ elektroniniai garsai. Yra tikrai gerų dainų. 

Kiek teko girdėti, nevartojate svaigalų. Galbūt esate vegetaras ar net veganas (kaip sakė vienas mano 
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pažįstamas, veganai – tai tie, kurie valgo tik akmenis:)? 

Geras žmogus visada atsako už savo veiksmus, gerbia savo tėvus ir mokytojus, nerizikuoja ir neskatina 
rizikuoti kitų nekaltų žmonių gyvybe bei sveikata, neskleidžia paskalų, neskriaudžia gyvūnų. Lai būna ir 
vegetarizmas, ir veganizmas - man jie netrukdo. Jei būtų daugiau domimasi mokslu, o ne statomos niekam 
nereikalingos verslo piramidės, būtų realu sukurti pakaitalus visam gyvuliniam maistui. Deja, produktų 
gamintojai prikuria nebūtų dalykų, neegzistuojančių tradicijų ir bando ironizuoti visai neblogas idėjas. 
Žmonės, kurie dėl geros minties plaukia prieš srovę (t.y. nepasiduoda bandos jausmui, o vadovaujasi 
humanizmu ir sveiku protu), verti pagarbos. 

Jūsų grupėje muzikantų gretos keitėsi gana dažnai. Kodėl? Idėjiniai 
nesutarimai? Juk tarp jūsų grupės narių buvo ir tokių žinomų žmonių kaip 
bardas Domantas Razauskas, Andrejus Pich iš unikalaus skambesio grupės 
„Tortured by Turtles“ bei Kanuose apdovanotas Saulius Drunga. Kokia dabar 
grupės sudėtis? 

Alternatyviosios muzikos grupių muzikantai yra laisvi. Jų neįmanoma sulaikyti 
kokiomis nors terminuotomis sutartimis. Apsieiname be profesionalių muzikantų. Mane ištiko šokas po vieno 
„profesionalo“ pareiškimo: „Grosiu pas tą, kuris pasiūlys daugiau koncertų“.  

Nuolat tekdavo stovėti kryžminėje ugnyje, ieškoti kompromisų. Ten, kur nėra pinigų, ieškoma bent dvasinio 
malonumo. Jei ir jo nelieka, - muzikavimas nebetenka prasmės, virsta rutina. Tada ir keičiasi grupės nariai.  

Dabar grupėje groja gitaristas Andrius Katinas ir būgnininkas Seržas (Sergej Dabov). Bosisto ieškojome 
keletą mėnesių. Tinkamo bosisto neradome, todėl bosine gitara „Sporte“ nuo šiol groju aš. Kiek sunkoka 
vienu metu valdyti sintezatorių, bosinę gitarą ir dainuoti. Tačiau kasdien „treniruojuosi“ bent po keletą 
valandų.  

Kuo domitės laisvalaikiu, kokią muziką klausote? Ar tikrai mokate japonų 
kalbą? Konnichiwa, hajimemashite?  

Labas. Japonų kalba - tai tik vienas iš mano hobių. 

Marijaus laisvalaikis: japonų kalba, motoroleriai, motociklai, astronomija, 
kompiuteriai. Marijaus muzika: „Sex Pistols“, „Ladytron“, „Freezepop“, „Depeche 
Mode“, „Dir En Grey“, „X-Japan“, „Merzbow“, „Aphex Twin“, „Iron Maiden“. 

Seržo laisvalaikis: muzika, filmai, piešimas. Seržo muzika: David Bowie, Nine Inch Nails, „Fantomas“, 
„Blue man group“, „Photek“. 

Andriaus laisvalaikis: kinas, savaitgaliais – pool‘as, važinėjimasis dviračiu saulėtais vakarais bei krepšinis. 
Andriaus muzika: „Antis“, „Pink Floyd“, Ozzy Ozbourne, ELO, „Helloween“, Jimi Hendrix, „Sonata 
Arctica“, INXS, „Gravel“, „Gorillaz“, „Röyksopp“, Yngwie Malmsteen. 

Į kokį realybės šou eitumėte, jei pakviestų (jų dabar juk tiek daug priviso)? 

Klausytis beprasmio plakimo liežuviu? Na jau ne. Įdomų siužetą ar pamokomą 
istoriją patikėčiau geriems scenaristams, o ne vėjo blaškomoms blondinių 
smegenims. Daug įdomiau skaityti knygas, interneto forumus arba tiesiog groti 
gamas. Be to, neičiau į TV ar radijo laidą, kuri liaupsintų kokį nors šlamštą ar politinę 
partiją. Ir šiaip, tingiu. 

Kokia publika geresnė – Lietuvos ar Latvijos, kur esate koncertavę? Kuo jos skiriasi? 

Latvijos publika kitokia - latvių oda baltesnė ir jų akys didesnės. Latviai panašūs į lietuvius, bet svečioje 
šalyje lietuvių kalbos praktiškai niekas nemoka. Manau, kad jie klausosi tik priedainių. Dainos „Ūdra“ sėkmė 
buvo labai netikėta. 

Kada sulauksime naujo albumo? 

Naujas albumas pasirodys po Naujųjų metų. Tai bus vientisas albumas. Stilius versis 
aukštyn kojomis (turbūt ne tik stilius, bet ir dainų tekstai – viena dainų vadinasi „Aš 
užmušiu tave“, - M.P.). 

Jūsų daina „Beibi“ skamba AXX sėkmingame režisieriaus Kęstučio Gudavičiaus 
trumpametražiniame filme „Perspektyvi pora“. Galbūt sulaukėte ir kitų pasiūlymų kurti muziką 
kinui? 
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Ne. 

Na, ir tryliktas, bet visai ne velniškas klausimas – esate astronomų klubo 
„Antares“ narys. Kokie jūsų santykiai su kosmosu? 

Dabar šis klubas vadinasi „Albireo“. Esu astronomas mėgėjas. Kartais nuvažiuoju 
kur nors už miesto pasigrožėti Saturno žiedais pro žiūroną ar skaičiuoti meteoritus. 
Turėjau neblogą teleskopą, deja, teko parduoti, nes buvo per didelis. Kartais 
pagalvoju, kad svarbiausios mano vaikystės svajonės jau išsipildė.  

Sportas „Policija“ 

 

Kalbino ir parengė Mindaugas Peleckis 
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