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Realybės ir fantazijos 
labirinte
Giacomo Puccini „Bohema“ Nacionaliniame operos ir baleto teatre

Živilė Ramoškaitė

Pastaruoju metu daugybė pasaulio 
teatrų tarsi susitarę gręžiasi į Gia-
como Puccini „Bohemą“. Netgi gar-
sioji Niujorko Metropoliteno opera 
metus pradėjo būtent šiuo veikalu. 
Tą pačią sausio 16-ąją, kaip ir mū-
siškis trečiasis spektaklis, amerikie-
čiams buvo pristatytas senas Franco 
Zeffirelli klasikinis pastatymas. Dė-
mesys „Bohemai“, matyt, susijęs ne 
tik su besikeičiančiomis madomis. 
Gali būti, kad po Richardo Wagne-
rio dušimtosioms metinėms gau-
siai statytų sudėtingos simbolikos 
didingų sceninių veikalų pasiilgta 
kažko paprastesnio, žemiškesnio. 
Kaip tik tokia atrodo ši Puccini 
opera, ypač jos siužetas, pagrįstas 
visiems lengvai suprantama meilės 
istorija – graudžia, jaudinančia, su 

pastaruoju metu aktualia skurdo ir 
jo sukeliamų pasekmių, tiek fizinių, 
tiek moralinių, tema. Apie muzi-
kinę operos plotmę – kita kalba. Ji 
kur kas sudėtingesnė nei atrodo iš 
melodingų visiems gerai žinomų 
Mimi ir Rudolfo arijų. Operos par-
titūroje gausu reikšmingų nuorodų, 
operos muzikinį stilių kreipiančių 
į ateitį. Ypač novatoriškas buvo 
kompozitoriaus siekis pasitelkus 
muziką perteikti pokalbį, kontras-
tingų emocijų nuspalvintas veikėjų 
replikas, pokštavimą, ironizavimą. 
Lanksčios, talpios, turiningos muzi-
kinės frazės idealiai susilieja su žo-
dinių frazių reikšmėmis ir potekstė-
mis. Tai naujo operos kelio paieškos. 
Pasak Vilniuje „Bohemą“ stačiusios 
režisierės Cristinos Mazzavillani 
Muti, „Puccini kūrinys nėra pasku-
tinis nykstančio XIX amžiaus ro-
mantizmo paverkšlenimas, veikiau 

jis atveria kelią į ateitį, į XX amžių, 
ir veda Prokofjevo, Bergo, Stravins-
kio muzikos, o vėliau – Gershwino, 
Cole’o Porterio ir Bernsteino miu-
ziklų link...“. 

Lietuvoje „Bohema“ pamėgta se-
nokai. Pirmąsyk pastatyta 1927 m. 
tuometiniame Valstybės teatre Kaune, 
vėliau ji susilaukė dar trijų pasta-
tymų. Paskutinis sceną išvydo 
dar sovietiniais laikais, 1983 me-
tais. Tikriausiai dalis Nacionalinį 
operos ir baleto teatrą lankančios 
publikos prisimena šį pastatymą, 
sukurtą dirigento Jono Aleksos, 
režisieriaus Eligijaus Domarko, 
dailininko Rimtauto Gibavičiaus 
ir kostiumų dailininkės Gražinos 
Remeikaitės. Naujoji Lietuvos pi-
liečių karta su „Bohema“ susipa-
žino jau atkurtoje nepriklausomoje 
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Realybės ir fantazijos labirinte
Atkelta iš  1  psl .

M u z i k a

valstybėje. Tai Kongresų rūmuose 
Gintaro Rinkevičiaus diriguotas Da-
lios Ibelhauptaitės režisuotas spekta-
klis, kuriuo prasidėjo intensyvi va-
dinamųjų bohemiečių teatro veikla. 

Bet žmonės klausėsi ir tebesi-
klauso operos ne tik teatre. Vieni 
neatsisakė senų vinilinių ir kom-
paktinių plokštelių, kiti žavisi 
vaizdo įrašais, radijo, televizijos 
bei kino teatruose rengiamomis 
Metropoliteno operos transliaci-
jomis, naršo internetą su gausybe 
senesnių bei naujesnių įrašų. Gy-
vuoja įvairiausi „Bohemos“ pasta-
tymai – klasikiniai, modernūs, įdo-
mūs, nuobodūs, šokiruojantys ir t.t. 
Vis dėlto, kad ir koks pastatymas 
būtų, svarbiausia jo dalis tebėra 
muzika, jos atlikimas. Jei operos 
muzika atliekama blankiai, nepadės 
nei konceptuali režisūra, nei kitokie, 
kartais gana drastiški scenos triukai. 
Pastebėjau, kad atmintyje išlieka tie 
operų sceniniai variantai, kuriuose 
dominuoja aukšto lygio atlikimas, 
kad ir kaip būtų gaila daug darbo 
įdedančių statytojų. Tiesa, nega-
lima atmesti tikimybės, kad salėje 
visada yra žmonių, kuriems muzika 
operoje nėra svarbiausia, pirmiau-
sia jie operą žiūri. 

Apie šių dienų operos režisūrą 
neseniai itin kritiškai prabilo gar-
susis maestro Riccardo Muti. Lai-
kraštyje „Corriere della Sera“ pa-
skelbtame straipsnyje jis piktinasi 
absurdiškais operų pastatymais ir 
ilgisi tokių praeities režisierių kaip 
Luca Ronconi ir legendinis Giorgio 
Strehleris. Pastarasis, pasak maes-
tro, buvo ne tik didis teatro žmogus, 
bet nusimanė ir apie muziką. „Jo re-
žisūra buvo ne tokia kaip šiandien 
pasitaikančios ir netgi kai kieno gi-
riamos šlykštynės“ (remiuosi Au-
driaus Musteikio straipsniu, pa-
skelbtu interneto portale Lzinios.lt). 
Verdi ir Italijos įžeidimu maestro 
pavadino prieš keletą metų „La 
Scala“ teatro sezoną pradėjusį re-
žisieriaus Dmitrijaus Černiakovo 

„Traviatos“ pastatymą. (Gal primin-
siu, kad Černiakovas – tai neįtikė-
tinai staiga išgarsėjęs, prestižinių 
apdovanojimų pelnęs rusų režisie-
rius. Jo darbus kritiškai vertina ne 
tik Muti. Po Didžiajame teatre pa-
statyto Piotro Čaikovskio „Eugeni-
jaus Onegino“ Galina Višnevskaja 
buvo taip pasipiktinusi, kad žadėjo 
daugiau į šį teatrą nekelti kojos...) 

„Štai kodėl nebeprisidedu prie naujų 
operų pastatymų: gyventi man liko 
nedaug, todėl negaliu eikvoti laiko 
diskusijoms su kvailiais, kurie ty-
čiojasi iš mūsų kultūros“, – sako 
Muti, kurio 32 plokštelių seriją su 
paties maestro atrinktais operų ir 
simfoninės muzikos įrašais pradėjo 
leisti „Corriere della Sera“. 

Grįžkime prie mūsų naujosios 
„Bohemos“, bendro LNOBT ir Rave-
nos festivalio pastatymo. Jo prem-
jera įvyko pasitinkant Naujuosius, 

gruodžio 31 d., su jaunais italų so-
listais. Tie patys svečiai dainavo ir 
antrajame sausio 2 d. spektaklyje. 
Sausio 16 d. „Bohemoje“ pirmąsyk 
pasirodė mūsų teatro solistų ko-
manda. Šiuo spektakliu daugiau-
siai ir remiuosi. „Bohemą“ stačiusi 
Mazzavillani Muti, maestro Muti 
žmona, nesekė istoriniais ope-
ros pastatymais, bet nežvilgčiojo 
ir į šiuolaikiškus dabartinių kū-
rėjų sprendimus. Ji kuria savitus 
spektaklius, kuriuose naudojamos 
šiuolaikinių technologijų teikia-
mos galimybės. Dar 2001 m. Rave-
nos festivaliui, kurio meno vadovė 
ji yra nuo pat festivalio įkūrimo 
1990 m., ji pastatė Vincenzo Bel-
lini „Montekius ir Kapulečius“, pir-
mąsyk sėkmingai sujungdama vir-
tualius vaizdus ir garso erdviškumą 
su operos žanru. 

Regis, režisierės ir jos sutuoktinio 
estetinės pažiūros nekontrastuoja. 

„Bohemoje“ dominuoja nuosaikiai 
modernūs sprendimai. Pastatymą 
siekta stilistiškai derinti su muzika, 
jis atsiduria, mano galva, kažkur 
tarp realybės ir fantazijos. Pradžioje, 
uždangai pakilus, sunku susigau-
dyti, kur vyksta veiksmas, matome 
sąlygišką (tarsi iš pasakų sferos) 
videoprojekcijų ir blausaus apšvie-
timo kuriamą vaizdą. Jo apsupty 
tvirtai ant kojų stovintys veikėjai 
gana realistiškai degina popierius 
ir svaidosi replikomis. Svarbiausios 
operos veikėjos Mimi gyvenimas iš 
tiesų vyksta tarp realybės ir fanta-
zijos. Videoprojekcijų kuriamuose 
vaizduose, vietomis tarsi akompa-
nuojančiuose dainuojamam teks-
tui, dominuoja prislopintos, daž-
niausiai tamsaus kolorito spalvos 
ir jų deriniai (projekcijų daili-
ninkas Davidas Loomas, vaizdo 
projekcijų programuotojas Da-
vide’as Broccolo). Tokių spalvų 
fone ypač išsiskiria šviesus Mimi 
drabužis (dailininkas Alessandro 
Lai), o finale – akinamai baltas 
apdaras. 

Režisierės įkūnyta vizija paremta 
savaip suvoktomis Puccini veikalo 
idėjomis ir veikėjų bendravimo psi-
chologinėmis charakteristikomis, 
mano galva, daugiausia dėmesio 
ir šilumos skiriant Mimi persona-
žui. „Šioje operoje aš jaučiu įnir-
šio ir neišsipildymo nuspalvintą 
vienatvę, įkalinančią pagrindinius 
veikėjus savo gniaužtuose. Jų juo-
keliuose girdžiu patyčias. Farso sce-
nose man girdėti subtili piktdžiuga. 
Verksmuose išgirstu klyksmą. Mei-
lės apraiškose regiu nesupratimą, o 
draugystėje – bendravimo stoką. Ir 
viską persmelkia ledinis šaltis. No-
rėčiau, kad tiek šio kūrinio poezija 
ir melancholija, tiek virš visų vei-
kėjų tvyrantis mirties ir slėpinin-
gos gyvenimo prasmės pojūtis visus 
mus stipriai sujaudintų.“ Tokia gal 
kiek patetiška gaida režisierė nu-
sako savąją veikalo sampratą.

Turbūt raiškiausiai pavyko įgy-
vendinti „ledinį šaltį“. Manyčiau, 
turimas omeny ne tik tiesioginis 
šaltis, kuriuo opera prasideda, kai 
šaltoje mansardoje draugai bando 
šildytis, degindami poeto Rudolfo 
sukurtą pjesę. Veikiau tai pats bo-
hemiškumas, bohemos nariams bū-
dingi tarpusavio santykiai ir juos 
lydinti skurdi buitis, suponuojan-
tys dangstymąsi kaukėmis, nenuo-
širdumą, ironišką požiūrį į save ir 
aplinkinius. Gal ir dar ką nors? 
Kodėl režisierė nuavė Mimi ir per 
visą spektaklį, net ir trečiąjį snie-
guotąjį veiksmą, liepė jai vaikščioti 
basai? Matyt, tai irgi „ledinio šal-
čio“ metafora. Šaltis kausto ne tik 
Mimi rankas ir kūną, bet ir sielą, 
iš kurios veržte veržiasi ilgesys ir 
mergaitiškai naivios svajonės. Mimi 
basos kojos – tarsi jos apnuoginta 
jautri širdis... Šį Mimi jautrumą ir 
švelnumą ryškiausiai atskleidžia jai 
skirta „glostanti“ Puccini muzika – 
gal patys gražiausi visos operos tak-
tai. Miršta ji režisierės užkelta ant 
pjedestalo, apvilkta švytinčiu baltu 
švelniomis klostėmis kūną dengian-
čiu drabužiu. Italų menui artimas 
vaizdinys: tarsi nuostabi skulpto-
riaus Stéfano Maderno nukankin-
tos šv. Cecilijos skulptūra, gulinti 
jos vardo bazilikoje Romoje po cen-
triniu altorium.

Du išgirsti muzikiniai operos 
variantai, premjera ir šis trečia-
sis lietuviškas spektaklis, parodė 
muzikinio atlikimo privalumus ir 
trūkumus. Italų dainininkai, nors 
ir perkelti iš jaukaus senoviško 
teatro su puikia akustika į mū-
siškę ne itin dėkingą sceną, pa-
rodė stebėtinai darnų ansamblį ir 
gerą vokalo mokyklą. Daugiausia 
tai labai jauni Muti šeimos įkurtų 
meistriškumo kursų globotiniai. 
Nedideli jų balsai buvo aiškiai gir-
dimi ir derėjo tarpusavyje. Gal tai 

teisingo balso formavimo, gal gebė-
jimo suteikti tikslingą garso sklai-
dos kryptį rezultatas. Suprantama, 
jiems nereikia dėti daug pastangų 
dėl dainuojamo teksto raiškumo. 
Man ypač imponavo Mimi partiją 
dainavusi jauna, regis, dvidešimt 
vienų metų Benedetta Torre. Ji su-
kūrė jaudinantį labai švelnios, tra-
pios Mimi paveikslą, kažkuo man 
priminusį mūsų Giedrės Kaukaitės 
Mimi. Kad nedidelių balsų solistus 
puikiai girdėjome, komplimentas 
spektaklį dirigavusiam svečiui Ni-
cola Paszkowskiui, suvaldžiusiam 
orkestro garso galias ir dėmesingai 
reagavusiam į scenoje vykstančius 
pokalbius ir monologus.

Lietuviškasis spektaklis nebuvo 
toks vientisas. Vieni solistai jau-
tėsi laisvai ir gerai dainavo, kitiems 
paskirtos partijos pasirodė tiesiog 
per sunkios. Gal sutrukdė pirmą 
spektaklį visuomet lydintis jaudu-
lys, gal kitos priežastys. Man regis, 
ypač didelė įtampa ir neužtikrin-
tumas jautėsi pirmajame veiksme. 
Apmaudu, nes kaip tik čia mezgasi 
toliau plėtojami veikėjų ryšiai, su-
skamba svarbiausios Rudolfo ir 
Mimi arijos... Po pertraukos trečio 
ir ketvirto veiksmo muzika liejosi 
kur kas laisviau ir išraiškingiau. 

Pereinant prie kelių konkretybių, 
išskirtinių komplimentų šįsyk nu-
sipelno Marčelo partiją atlikęs Dai-
nius Stumbras, Miuzetės – Viktorija 
Miškūnaitė ir Šonaro vaidmenį kū-
ręs Šarūnas Šapalas. Rudolfą dai-
navusiam Tomui Pavilioniui buvo 
sunkoka susidoroti su sudėtingu 
muzikiniu tekstu. Tai persidavė ir 
vaidmens traktuotei, Rudolfas iš-
ėjo susikaustęs ir, čia gal prisidėjo 
režisierės koncepcija, nenuoširdus. 
Joana Gedmintaitė Mimi partiją ne-
syk dainavo Kongresų rūmų spek-
takliuose, ji šią muziką puikiai pa-
žįsta ir laisvai jaučiasi ją atlikdama. 

Vis dėlto, nors ir labai patyrusi, so-
listė maksimaliai neatsiskleidė, bal-
sas pasirodė kiek nuvargintas. An-
trasis operos veiksmas reikalauja 
ypatingo statytojų meistriškumo. 
Gatvės šurmulį ir chaosą perteikia 
suaugusiųjų ir vaikų chorai, gau-
sios solistų replikos ir ansambliai. 
O tarp viso šio šurmulio pasirodo 
Miuzetė, turinti apžavėti publiką. V. 
Miškūnaitei tai pavyko su kaupu, 
jos raiški vaidyba ir arijos atlikimas 
spektaklį tarsi perkėlė į kitą dermę. 
Gal šiek tiek buvo persistengta su 
garso jėga, nebūtina jį forsuoti, jis 
ir taip puikiausiai girdisi.

Viename interviu dirigentas Ju-
lius Geniušas, klausiamas apie Jono 
Aleksos dirigavimo pamokas, sakė, 
kad Aleksa mokė „simfoninėje mu-
zikoje ieškoti operizmo, operinėje 
muzikoje – simfonizmo. Operoje 
galima labai susismulkinti, kiekvie-
name sakiny, kalbos frazėje galima 
rasti daugybę niuansų, bet per juos 
lengva visumą praterioti. Simfoni-
nis mąstymas operai labai reika-
lingas.“ Turbūt niekas nesiims šių 
šviesaus atminimo maestro prie-
sakų užginčyti. Tačiau mūsų teatro 
salėje simfoniškai griežiant orkes-
trui, scenoje dainuojantys solistai 
gerokai gožiami. Tai buvo ryšku ir 
šiame Roberto Šerveniko diriguo-
tame spektaklyje. Ypač pirmame 
veiksme, kur vyksta Puccini įkūny-
tas svarbus muzikinis pokalbis, o 
salėje kai kurių balsų visai nesigirdi, 
skamba tik raiškiai artikuliuojamos 
vaizdingos orkestro replikos. Ma-
tyt, nurodytą partitūroje dinamiką 
orkestras turėtų mažinti kone per 
pusę, o grodamas dar ir dainuoti 
mintyse kartu su solistais. Belieka 
visus spektaklio kūrėjus ir daininin-
kus, paminėtus ir ne, pasveikinti su 
premjera. 

Živilė Ramoškaitė

M. Alek sos  n uotr .Dainius Stumbras (Marčelo) ir Viktorija Miškūnaitė (Miuzetė) 
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Sielos virpesiai fortepijonui 
Apie Gintaro Sodeikos autorinę kompaktinę plokštelę „Tremors“ 

M u z i k a

Beata Baublinskienė

Koncertinis fortepijonas atsto-
vauja tam, kas „profesionalu, vy-
riška ir vieša“. Tai JAV muzikologo 
Richardo Lepperto teiginys. Tiesa, 
tokia samprata labiau atspindi ro-
mantinių „kovos žirgų“ laikus – taip 
XIX a. didinguosius koncertus for-
tepijonui pavadino vienas šmaikš-
tus šių dienų „The Guardian“ kri-
tikas. Kaip visa tai susiję su XXI a. 
Lietuvos kompozitoriaus Gintaro 
Sodeikos kūryba? Bendras vardiklis 
vis tas pat – fortepijonas. 

2016-ųjų išvakarėse pasirodė pir-
moji autorinė G. Sodeikos kompak-
tinė plokštelė „Tremors“ (leidėjas 

„Riturnelė“, 2015), skirta akustinei 
fortepijono muzikai. Kokia ji? 

 G. Sodeikos (g. 1961) įvaizdis 
bene ryškiausiai susijęs su netra-
diciniais kūriniais – hepeningais, 
garso instaliacijomis, taip pat mu-
zika spektakliams. Vis dėlto ne-
mažą jo kūrinių dalį sudaro ir gry-
noji muzika. Tik ji iki šiol buvo 
tarsi teatrališkosios, fliuksiškosios 
šio menininko asmenybės šešėlyje. 
Bet antai prieš kelerius metus savo 
Koncerto fortepijonui ir simfoni-
niam orkestrui premjeros Vilniaus 
festivalyje išvakarėse kompozito-
rius atskleidė: „Laiko spiralė apsi-
suko. Kadaise rengiau hepeningų 
festivalius, kūriau akcijas – plau-
kiau prieš srovę įrodinėdamas, kad 
menas gali būti visoks, net ir netu-
rintis tradicinio meno požymių. (...) 
Šiandien man rūpi kitkas – noriu 
polemizuoti su tuomečiu Sodeika.“ 
(Lrytas.lt, 2014-06-02)

Vis dėlto ir „tuometis Sodeika“ 
kūrė muziką fortepijonui: „Taliensi 
747“ fortepijonui ir fonogramai 
(1997), „Garso ontologija Nr. 2“ 
fortepijonų duetui (1998), „Tre-
mors“ fortepijonui ir 9 instrumen-
tams (1999), „Iodio“ trims fortepi-
jonams (2002), „SUTAPO“ dviem 
fortepijonams (2010). Akivaizdu, 
kad „tuometis Sodeika“ nuosekliai 
artėjo prie dabartinio Sodeikos kū-
rybinės manifestacijos – Koncerto 
fortepijonui ir simfoniniam or-
kestrui (2014). Kita vertus, galima 
spėti, kad žavėjimasis fortepijonu, 
jo skambesiu, tembru, raiškos ga-
limybėmis – lyg savotiškas apsėdi-
mas – yra kur kas pastovesnis kom-
pozitoriaus kūryboje nei estetinės ir 
meninės-ideologinės preferencijos. 

Išvardyti šeši kūriniai fortepijo-
nui sudaro pirmąją autorinę G. So-
deikos kompaktinę plokštelę. Tokį 
pasirinkimą būtų paprasčiau-
sia paaiškinti kaip siekį sudaryti 
nuoseklią ir vientisą albumo pro-
gramą – šie opusai atrinkti iš 44 
kompozitoriaus kūrinių visumos 
(ankstyviausias datuojamas 1983 
metais). Vis dėlto galima spėti, kad 
fortepijoninis mąstymas susijęs su 

dar ankstyvesne G. Sodeikos muzi-
kine patirtimi. „Muzikos pradėjau 
mokytis tik aštuntoje klasėje, staiga 
pajutęs nenumaldomą norą tapti 
kompozitoriumi. Susiradau for-
tepijono mokytoją – grodavau po 
dešimt valandų per dieną ir įstojau 
į chorinį dirigavimą Vilniaus kon-
servatorijoje, o ją baigęs – į kompo-
ziciją Muzikos ir teatro akademijoje. 
Šiandien tokį proveržį būtų sunku 
įsivaizduoti. (...) Nesiskiriu su for-
tepijonu – mėgstu groti, improvi-
zuoti ar tiesiog klausytis jo garsų.“ 
(Lrytas.lt)

chrestomatiniu laikomo – G. So-
deikos kūrinio „Garso ontologija 
Nr. 2“ premjera. Akademinis techno, 
į akustinę plotmę konvertavęs elek-
troninės ir kompiuterinės muzikos 
dėsnius ir muzikos diskursui su-
teikęs popkultūros bruožų, anuo-
met greičiau oponavo įtvirtintoms 
nuostatoms, koks turėtų būti rim-
tas, akademinis muzikos menas. 
Kita vertus, tai buvo ir sąmonin-
gas pasirinkimas – tapatintis su 
tomis XX a. muzikos srovėmis, 
kurios, anot muzikologės Rūtos 
Stanevičiūtės, „Garso ontologijoje 

muzikos scena. Kūrinį inspiravo 
škotų poeto Stewarto Conno to pa-
ties pavadinimo eilėraštis apie sun-
kiai apčiuopiamus sielos virpesius, 
sužadinamus grėsmingai pulsuo-
jant industriniam pasauliui. Pasak 
muzikologo Lino Paulauskio, pa-
vadinimas „Tremors“ atspindi tiek 
poetinę kūrinio programą, tiek patį 
muzikos skambesį: kuriamas savo-
tiškas filmas ausims, gan statišką 
minimalistinį audinį paįvairinant 
džiazo elementais. Išplėsta ansam-
blio sudėtis – pučiamųjų kvintetas, 
perkusija, kontrabosas ir fortepi-
jonas – leidžia išgauti koncertišką 
skambesį su įvairių instrumentų 
tembrų ir spalvų blyksniais. 

O „Iodio“ trims fortepijonams 
(2002) yra neabejotinai „teatra-
liškojo Sodeikos“ opusas. Viena 
vertus, čia atpažįstame atgarsius 
iš reiverių šokius stilizuojančios 
G. Sodeikos muzikos OKT spek-
takliui „Roberto Zucco“ (beje, už 
ją kompozitorius apdovanotas Šv. 
Kristoforo statulėle). Kita vertus, 
kas paneigs, kad G. Sodeika polin-
kio į ritminių formulių persiklo-
jimą, technomuzikai būdingą „bytą“ 
bei fortepijono – labiau kaip muša-
mųjų grupės instrumento – trak-
tuotės neperėmė iš, pavyzdžiui, Ste-
ve’o Reicho? Nors G. Sodeika – par 
excellence urbanistinės estetikos at-
stovas ir niekada nebuvo priskiria-
mas prie klasikinių, su reikšminiu 
ilgesio temų lauku siejamų Lietuvos 
minimalistų, vis dėlto amerikietiš-
kasis repetityvumas neabejotinai 
prisidėjo formuojantis jo kūrybos 
braižui, kaip ir bendresniam po-
žiūriui į muzikos meną, kai nebi-
joma ir nevengiama net popkul-
tūros ženklų. Plokštelei parengtas 
naujas „Iodio“ atlikimas – kūrinio 
ėmėsi jaunosios kartos pianistai Jo-
ris Sodeika, Paulius Pancekauskas 
ir Neringa Valuntonytė. 

Atskira kūrybos sritimi galima 
vadinti G. Sodeikos kūrinių pava-
dinimus, pavyzdžiui, „SUTAPO“ 
dviem fortepijonams (2010). Kas 
sutapo? Plati erdvė klausytojo 
fantazijai. Mat iš tiesų tai reiškia 
Sound Universe Technology Ava-
tar Partnership Organisation, arba 
Garsinės visatos technologinio įsi-
kūnijimo partnerystės organizacija. 
Greičiausiai neatsitiktinai kūrinys 
apie partnerystę garsinėje visatoje 
skirtas ilgamečiams kompozito-
riaus muzikos atlikėjams – Rūtos 
Rikterės ir Zbignevo Ibelhaupto 
fortepijonų duetui. Šioje plokštelėje 
pianistai skambina „Garso ontolo-
giją Nr. 2“ ir „SUTAPO“. Akivaizdu, 
kad ilgametį kompozitoriaus ir 
pianistų dueto bendradarbiavimą 
skatina panašus naujosios kon-
certinės muzikos, kaip efektingos, 
su klausytojais komunikuojančios 
garsinės kalbos, supratimas, taip 
pat techninis pianistų pajėgumas, 

būtinas atliekant virtuoziškumo 
reikalaujančius G. Sodeikos opu-
sus. Kaip po „SUTAPO“ premjeros 
rašė Eglė Gudžinskaitė, Rikterė ir 
Ibelhauptas „jautėsi kaip žuvys 
vandenyje – tai jų muzika“ (Lie-
tuvos muzikos antena, 2010-10-28). 

Už Koncertą fortepijonui ir sim-
foniniam orkestrui (2014) G. So-
deika pelnė Lietuvos kompozitorių 
sąjungos apdovanojimą „Gaivi tra-
dicijos interpretacija“. Šiuo atveju, 
regis, visiškai pasiteisina muzikos 
tyrinėtojo R. Lepperto įžvalgos apie 
fortepijoną kaip apie tam tikrą ga-
lios įtvirtinimo arba pripažinimo 
kultūros lauke ženklą. 

Koncerto premjera įvyko pres-
tižiniame Vilniaus festivalyje, kur 
jaunai perspektyviai pianistei Gry-
tai Tatorytei talkino Modesto Pi-
trėno diriguojamas Lietuvos na-
cionalinis simfoninis orkestras. 
Švelnus paradoksas, o gal pos-
tmodernių laikų bruožas, kad 
G. Sodeikai įkopus į kultūros 
akademikų pripažinimą tam tikra 
prasme garantuojantį filharmonijos 
olimpą, jame atsidūrė ir jo akade-
minis techno! Kurdamas Koncertą 
kompozitorius specialiai nesitaikė 
prie įsivaizduojamų elitinės scenos 
reikalavimų ar įvaizdžio. Kaip pats 
sakė, dar gerokai iki pasiūlymo da-
lyvauti festivalyje pradėjo rašyti kū-
rinį savo sūnui pianistui, „fantazuo-
damas, kad šis galėtų atlikti jį per 
baigiamuosius egzaminus Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijoje“. 

Laisvė juntama ir muzikoje. 
Koncentruotas, trijų dalių (be per-
traukų) Koncertas apeliuoja į efek-
tingus XX a. pradžios modernizmo 
koncertinius kūrinius, tradiciją 
brėžiant nuo Maurice’o Ravelio iki 
Vytauto Bacevičiaus. Paties G. So-
deikos anotacija nurodo į jo mėgs-
tamą miesto kultūros kontekstą, 
kuris susijęs ir su industriniu mi-
nėtų modernistų patosu: „Koncertą 
komponavau dekonstruodamas ir 
sintetindamas mus supančius gar-
sus, aktualizuodamas kultūros ir 
subkultūros kontekstus, siekdamas 
kuo glaudesnio ryšio su klausyto-
jais.“ Šis koncertas – tai ir savotiš-
kas ligtolinės G. Sodeikos kūrybos 
fortepijonui susintetinimas, kom-
pendiumas: nenutrūkstamas mo-
toriškas perpetuum mobile judė-
jimas, pertraukiamas laisvesniais 
džiazinio pobūdžio blyksniais – tai 
atskleidžia tiek fortepijono partija, 
tiek žaidimas orkestro spalvomis. 

Ar esate girdėję „liūdną“ Gintaro 
Sodeikos kūrinį? Manau, niekada 
tokio ir neišgirsime. Koncerto for-
tepijonui lyriniai momentai taip 
pat labiau susiję su savistabos bū-
sena, o finalas tiesiog kala pozity-
vumo vinis į mūsų depresyvaus 
laiko kevalą.

Nenuostabu. O ir tarp kompozi-
toriaus kūrybos bendražygių – ge-
riausi įvairių kartų Lietuvos pia-
nistai, kuriuos girdime grojančius 
ir šiame albume: Petras Geniušas, 
Rūta Rikterė ir Zbignevas Ibelhaup-
tas, Gryta Tatorytė, pagaliau kom-
pozitoriaus sūnus Joris Sodeika ir 
jo jaunesnieji kolegos.

Vis dėlto kokia muzika skamba 
šioje plokštelėje? Atrodytų, be-
prasmiška rašyti apie kūrinius, ku-
rių gali pasiklausyti, bet, žinoma, 
dažniau dėmesį patraukia tai, kas 
turi savo istoriją. Taigi akimirkai 
grįžkime prie muzikos tyrinėtojo 
R. Lepperto įžvalgų apie fortepi-
joną – mėgstamiausią XIX a. „val-
dančiųjų sluoksnių muzikos instru-
mentą“, kuris „atspindėjo ir žadino 
garsines bei vizualines malonumo, 
geismo, neapykantos“ ir kitokias 
asociacijas. 

Kokias asociacijas žadina XX ir 
XXI a. G. Sodeikos fortepijonas? 
Bene geriausiai jas apibūdina pa-
ties kompozitoriaus įtraukta į var-
toseną ir jau senokai prigijusi aka-
deminio techno sąvoka. Tiesa, vargu 
ar akademinio techno estetika buvo 
susijusi su „valdančiaisiais sluoks-
niais“, kai 1998 m. įvyko krypties pa-
vadinimą įtvirtinusio – o šiandien 

Nr. 2“ formavo antiromantinį for-
tepijono muzikos įvaizdį. Fortepi-
jono romantiku G. Sodeika nie-
kada ir netapo – tai prieštarautų jo 
į žaidybiškumą linkusiai estetinei 
prigimčiai. 

Ankstyviausias šios kompaktinės 
plokštelės kūrinys, 1997 m. parašy-
tas „Taliensi 747“ fortepijonui ir fo-
nogramai, skamba lyg būtų laisvai 
improvizuojamas. Plačios vidinės 
erdvės pojūtis – tai ir pianisto Petro 
Geniušo interpretacijos nuopelnas, 
mat šis atlikėjas geba groti užrašytas 
natas kone kaip savo, įsiklausyti į 
jas, suteikti savito kvėpavimo, sub-
tiliai kurti nuotaikas. Paradoksalu, 
bet „Taliensi 747“, sukurtas kompo-
zitoriui dar „neatvėsus“ nuo kiek 
anksčiau kultivuotų fliuksiškų „Ža-
lio lapo“ hepeningų ir parodų, yra 
bene lyriškiausias kūrinys šiame 
albume. 

Chronologiškai jam artimas 
ritminių ir emocinių drebulių 
krečiamas „Tremors“ instrumen-
tiniam ansambliui ir fortepijonui. 
Įdomu, kad jo sukūrimo metais, 
1999-aisiais, įsteigtas Oskaro Kor-
šunovo teatras (OKT), o G. Sodeika 
buvo vienas iš teatro steigėjų. Tačiau 
kūrinyje „Tremors“ labiau juntamos 
sąsajos su grynosios koncertinės 
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K i n a s

Kas lydi mūsų žingsnius
Pokalbis su režisieriumi Aleksandru Veledinskiu 

N u k elta į  5  p s l .

Praėjusią savaitę Vilniuje sve-
čiavosi rusų režisierius, scena-
ristas Aleksandras Veledinskis. 
Jis – žinomų TV serialų „Bri-
gada“, „Tolimųjų reisų vairuo-
tojai“, „Įstatymas“ scenaris-
tas bei filmų, tapusių tikrais 
įvykiais Rusijos kino pasau-
lyje, režisierius. Veledinskio 
filmas „Rusiška“ (2004) rodė 
sudėtingą jaunuolio brandos 
periodą. Filme „Gyvas“ (2006) 
prabilta apie Čečėnijos kare 
suluošintų jaunuolių gyve-
nimą. Didžiausio pripažinimo 
sulaukė Veledinskio juosta 

„Geografas gaublį pragėrė“ 
(2013), sukurta Aleksejaus Iva-
novo romano motyvais. Fil-
mas į ekraną grąžino taip ilgai 
nebūtą mūsų laikų herojų – mo-
kytoją Služkiną, kurį nyki kas-
dienybė verčia išduoti save ir 
elgtis niekšingai.

Į kiną atėjote labai vėlai. Bai-
gėte mokslus Gorkio (dabar 
Žemutinis Naugardas) poli-
technikos institute, dirbote in-
žinieriumi. Tačiau, kaip sakėte 
įvairiuose interviu, dirbti kine 
norėjote visada. Kodėl taip il-
gai užtrukote? 

Taip, pirmą filmą pradėjau fil-
muoti 41-erių metų. O svajojau 
iš tiesų nuo vaikystės. Jau antroje 
klasėje su draugu darėme „Kaukazo 
belaisvės“ perdirbinį... Tie vaikystės 
bandymai kurti filmą, žinoma, te-
buvo žaidimas, bet mes labai rimtai 
stengėmės. Matyt, man neužteko 
valios, charakterio ar dar ko nors, 
kad patekčiau į kiną anksčiau.

Tačiau tas ilgas kelias į kiną 
buvo tarsi nužymėtas ženklais, 
lemtingais atsitiktinumais ir 
susitikimais.

Esu įsitikinęs, kad mūsų žings-
nius kažkas lydi. Ne veltui tiek lem-
tingų dalykų mano kelyje būta. Na, 
sakykime, kad ir toks – įstojęs į 
Aukštuosius režisūros ir scenaristų 
kursus apsigyvenau viename ben-
drabučio kambaryje su Igoriu Paru-
bliovu ir Aleksejumi Sidorovu. Tuo 
metu aš jau turėjau du sūnus – Igorį 
ir Aleksejų. O vėliau mes – kamba-
rio draugai – tapome pagrindiniais 
serialo „Brigada“ kūrėjais.  

Baigėte kino kursus 1995 me-
tais, labai sudėtingais per-
mainų laikais. Atrodo, paga-
liau atsiveria durys į išsvajotąjį 
kiną, o ten....

O ten visiška tuštuma ir nežinia. 
Kino iš esmės nebėra. Beldėmės į 
visas duris, bent jau buvo leista iki 
tų durų prieiti. Mums maloniai šyp-
sojosi, išklausydavo, sakydavo, kad 
viskas puiku ir genialu, bet pinigų 
tam neturime. Ir taip mes vaikščio-
jome, vaikščiojome... O ką beliko 

daryti? Buvo tikrai nelengva – augo 
du vaikai, man beveik keturias-
dešimt metų... Dabar kažkaip net 
keista tą patirtį prisiminti. Matyt, 
tik tie lemtingi ženklai padėjo iš-
saugoti tikėjimą, kad vis dėlto vis-
kas bus gerai, ir nepalūžti.

Ir tada nutiko „Brigada“ 
(2002) – milžiniško populia-
rumo sulaukęs ir jo kūrėjus 
išgarsinęs televizijos serialas 
apie paprastus maskviečius 
vaikinus, kurie tampa krimina-
liniais autoritetais. Jūs buvote 
vienas šios rusiškos gangsterių 
sagos scenarijaus autorių.

Taip, „Brigadą“ pagaliau pavyko 
„pramušti“ ir tas projektas įvyko. Se-
rialas serialui nelygu. Mes jį stengė-
mės daryti kaip kiną. 

Bet tada vėl nutiko neįtikėtinas 
dalykas. Grįžkime šiek tiek atgal – 
vėl VGIK (Maskvos kinematogra-
fijos instituto, – red. past.) bendra-
butis, aš – Aukštųjų kursų studentas, 
susipažįstu su kažkokia mergaite – 
kino ekonomikos fakulteto stu-
dente, duodu jai paskaityti savo 
trumpametražio filmo scenarijų ir 
po to mes sėkmingai nesimatome 
ketverius metus. Po ketverių metų 
ji, jau baigusi institutą, susiranda 
mane ir sako: „Radau pinigų tavo 
filmui...“ Ta mergaitė buvo Sabina 

Jeremejeva, dabar ji viena geriausių 
rusų prodiuserių. Jos vyras – kino 
operatorius Olegas Lukičiovas – 
šiuo metu vienas iš stipriausių Ru-
sijoje. Taip mes trise debiutavome 
kine: man tada buvo keturiasdešimt 
vieneri, Sabinai dvidešimt ketveri, 
Olegui trisdešimt.

Kalbate apie savo garsią trum-
pametražinę juostą „Mudu 
abudu“ (2001), kurią išimties 
tvarka (nes trumpo metražo 
filmų toje programoje nerodo) 
įtraukė Kanų festivalio ofici-
alioji programa „Kitas žvilgs-
nis“. Nenunešė „stogo“ tokia 
pirmo filmo sėkmė? 

Beje, aš visada žinojau, kad mano 
pirmas festivalis bus Kanai...

Na, Jus tikrai per gyvenimą 
veda toks čechoviškas požiūris: 

„Nešk savo kryžių ir tikėk“...
Absoliučiai taip. Man labai ar-

tima, kad Čechovas visada palieka 
viltį savo herojams. Gal ironizuoja 
ją, bet palieka. Arba tiksliau – pa-
gaili savo herojų ir palieka jiems 
viltį. Todėl Čechovas yra didis 
rašytojas.

Toks požiūris į žmones aiškiai 
juntamas ir Jūsų filmuose.

Ačiū, man tai iš tiesų svarbu.

O apie „stogo“ nunešimą – jau 
per vėlu buvo. Tokiame amžiuje 

„stogą“ sunku prarasti, jis jau per-
nelyg stipriai „prikaltas“. Greičiau 
atvirkščiai. Tau atsiveria galimybė 
dirbti kine, o kartu ir didelė baimė 
patirti nesėkmę, nuvilti. Sakykime, 
aš žinau, kaip sukurti festivalinį 
filmą, tačiau man svarbu didesnė 
žiūrovų auditorija. Jei toks filmas 
patenka ir į festivalius, laimi prizus – 
puiku, aš džiaugiuosi. 

Ar nemanote, kad toks kino 
dalinimas į festivalinį ir ko-
mercinį yra kiek dirbtinis? 
Geras filmas iš tiesų gali būti 
vertinamas ir festivalinės 
publikos, ir daug platesnės 
auditorijos.

Visiškai sutinku, tai tikrai gali su-
tapti. Būtent taip nutiko ir su „Geo-
grafu...“, kurį ir festivaliai įvertino 
prizais, ir per 50 milijonų pasižiū-
rėjo. „Geografas...“ finansiniu po-
žiūriu atsipirko ir uždirbo. Tokie 
filmai dabar vadinami terminu art 
main stream: ir menas, ir platesnei 
auditorijai tinka. Vis dėlto yra svar-
bus skirtumas – filmą pamatys 100 
žiūrovų ar 100 tūkstančių. Kaip sakė 
Vasilijus Šiukšinas: „Kokia prasmė 
rėkti tuštumoje?“ Ir po nuostabaus 
kinematografiniu požiūriu filmo 

„Virvių virvę vijo“ („Pečki-lavočki“), 
kurį laikė savo mylimiausiu, jis su-
kūrė kur kas didesnio žiūrovų pa-
lankumo sulaukusį filmą „Putinas 
raudonasis“.

Viena svarbiausių Jūsų filmo 
sėkmės priežasčių – Konstan-
tino Chabenskio sukurtas mo-
kytojo Služkino vaidmuo.

Viename interviu Konstantinas 
yra sakęs, kad tuo vaidmeniu jį ir 
įsimins. Tiesiog pasisekė pasirinkti 
tinkamą aktorių. Didį aktorių. Už 
tai esu dėkingas filmo prodiuseriui 
Valerijui Todorovskiui. Mes ilgai 
rinkomės, ir kai jis ištarė Konstan-
tino pavardę, staiga sakau: „Stop, 
tik pažiūrėk į knygos viršelį! Juk 
čia nupieštas Chabenskis!“ Argi tai 
ne dar vienas likimo ženklas? Tuoj 

pat jam paskambinom, jis tylėjo 
kokias...penkias sekundes. Sako, 
man tiesiog kvapą užėmė, todėl 
negalėjau iš karto atsakyti: „Taip! 
Filmuosiuosi!“

„Geografe...“, mano galva, yra 
nuostabiausias dalykas – sti-
prus vidinės laisvės pojūtis. 
Ekrane rodomas visais požiū-
riais nykus, niūrus gyveni-
mas, o žiūrėdamas skrieji lyg 
tose sūpynėse su pagrindiniu 
herojumi. 

Taip, juk filmas net prasideda 
daina apie laisvę. Služkinas yra 
laisvas daryti nuodėmes ir niekšy-
bes, kaip dauguma aplinkinių, bet 
jis jų nedaro. Jis laisvas ir nedaryti 
nuodėmių bei niekšybių. 

Grįžkim į 2004 metus, kai pasi-
rodė jūsų filmas „Rusiška“ pa-
gal Eduardo Limonovo kūrybą. 
Kuo patraukė šio rašytojo 
kūryba, jos vadinamasis „Char-
kovo periodas“. Net esate sa-
kęs, kad pagrindinis šio filmo 
herojus – tai Jūs.

Irgi sutapimas – Limonovo 
mama ir mano tėvas yra iš vieno 
miestelio prie Žemutinio Naugardo, 
kur visi susiję giminystės ryšiais, 
tad gal ir mes esame tolimi giminai-
čiai. Jo aprašyta vaikystė, jaunystė 
labai panaši į mano, į tai, kur ir kaip 
aš augau ir brendau: uždaro pramo-
ninio miesto pakraštys, ilga gatvė, 
chuliganiški jaunuoliai. Skaičiau jo 
tekstus ir mačiau viską, kas vyko 
su manimi, kai buvau šešiolikos ar 
septyniolikos metų. Viskas buvo ar-
tima, suprantama. Tiesą pasakius, 
dar besimokydamas norėjau kurti 
filmą pagal Limonovo kūrybą. Nors 
daugelis baisėjosi: „Juk jis fašistas ir 
t.t.“. O aš mačiau poetą, gerą poetą.

Filmo pavadinimas „Rusiška“ – 
pagal Limonovo eilėraščio pavadi-
nimą. To eilėraščio eilutės ir paaiš-
kina, apie ką filmas – apie atgailą ir 
atleidimą, krikščioniškus dalykus.

Ar bandymas suvokti, kas yra 
„rusiška“, nėra būdingas ir ki-
tiems Jūsų filmams: kas yra 
rusų inteligentas „Geografe...“, 
kas yra jaunuolio branda Rusi-
joje filme „Rusiška“ ir kt.

Taip, mane tai domina ir jaudina. 
Man svarbu savęs identifikavimas. 
Rusų tauta, deja, iki šiol nesuvokė, 
atrodo, savo pasirinkimo. Mus 
blaško nuo vieno kraštutinumo prie 
kito. Tai mane jaudina, stebina ir 
gąsdina. 

O kaip Jūs save identifikuo-
jate? Kaip atsakytumėte į tiesų 
klausimą: kas esi?

Aš nesu pasaulio pilietis. Pagal 
pasą ir savo dvasia esu rusas. O jei 

 Aleksandras Veledinskis

„Geografas gaublį pragėrė“
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Erdvėje neišsitenkanti kančia 
Sarah Kane „Apvalytieji“ OKT studijoje

T e a t r a s , K i n a s

Milda Brukštutė

Oskaro Koršunovo studentus ak-
torius jau praėjusiais metais buvo 
galima pamatyti profesionalioje 
scenoje. Jie kartu su profesionaliais, 
patirties nestokojančiais aktoriais 
Lietuvos nacionaliniame dramos 
teatre vaidina dviejuose šio reži-
sieriaus spektakliuose: „Jelizavetoje 
Bam“ pagal Daniilą Charmsą ir Ma-
riuso von Mayenburgo „Kankinyje“. 
Nors tai ir labai didelis pasiekimas 
dar ir dabar teatro akademijos ne-
baigusiems studentams, sudominti 
jie spėjo nebent savo sėkme, t. y. tuo, 
kaip lengvai iškilų vardą turinčio 
globėjo dėka atsiveria stebuklin-
gosios Nacionalinio scenos durys. 

Toks greitas jaunųjų įsiliejimas 
jau nebėra naujas: panašiai anksti 
pasirodė ir Eimunto Nekrošiaus, 
Jono Vaitkaus ar Gintaro Varno 
studentai. Tiek žiūrovai, tiek turbūt 
ir jaunieji kūrėjai jau pratę prie viešo 
mokymosi proceso. Visgi to priežas-
tys, privalumai ir pasekmės taip ir 
lieka neaiškioje migloje. Kuo toliau, 
tuo dažniau ima atrodyti, kad tai visai 
ne pedagoginis metodas ir ne anks-
tyvas tapimas profesionalais, o tik vis 
populiarėjantis užimtų LMTA dėsty-
tojų bandymas vienu metu nušauti 
kelis zuikius. Taigi į teatrą pastaruoju 
metu patartina eiti labai atsargiai – 
scenos, aktoriai, režisieriai, drama-
turgai – visa yra labai susimaišę ir 
persipynę. Vien teatrų pavadinimai 
ar iškilios pavardės nebepajėgūs su-
teikti kokybės ar originalumo garanto. 
Viena iš tokių „staigmenų“ pasirodė 
ir Oskaro Koršunovo „Apvalytieji“ 
pagal britų dramaturgės Sarah Kane 
pjesę, kurią prieš trylika metų režisie-
rius jau buvo pastatęs Švedijos kara-
liškajame teatre.

atsakyčiau tiesiai ir griežtai – esu 
krikščionis ir savo vaikų tėvas.

Jūsų filme „Gyvas“ (2006) svar-
biausia mirties, jos metafizikos 
tema. Kas sukrėtė, kad ėmėtės 
tokio filmo? 

Tie įvykiai, kuriuos matome 
filme – Čečėnijos karas. Visa tai 
buvo šalia, nors, ačiū Dievui, tie-
siogiai manęs ir mano šeimos ne-
palietė. Tačiau, kaip sakė Andre-
jus Platonovas: „Be manęs tautos 
mažiau.“ Negalėjo nejaudinti, kas 
vyksta mano šalyje. Tik dabar ne-
rekomenduojama filmuoti filmų 
apie Čečėniją. Net kai mes jau fil-
mavome, buvo tokia nuostata: „Oi 
nereikia...“ Bet dar spėjome pralįsti. 
Turiu pasakyti, kad šiandien šis fil-
mas beveik uždraustas. Oficialiai 
uždrausti negali, bet neakivaizdžiai 
bus uždarytos visos durys.

Visi netenkame artimųjų, visi gy-
vename ta patirtimi. Mūsų visų tas 
laukia. Prisimenu neįtikėtiną nu-
tikimą. Su savo sūnumi, kuriam 
tada buvo šešeri, ėjome Naugardo 
gatve, o šalia – didelė raudonų 
plytų siena, už jos girdėti gedu-
linga muzika. Ten senos istori-
nės miesto kapinės. „Kas čia?“ – 
klausia sūnus. Kapinės. „O ką ten 
daro?“ – klausia vaikas toliau. Lai-
doja žmones, kurie miršta. „O visi 
miršta?“ – toliau klausia. Visi. „Ir 
aš mirsiu?“ – klausia mano šešia-
metis sūnus. Ir aš taip sustingau... 
Ką atsakyti? Meluoti negali. „Na, 
tai bus labai labai negreit.“ Sūnus 
užtilo ir ilgai su niekuo nekalbėjo. 
Jis galvojo apie tai. Tai tokios ar-
chetipinės situacijos, kurių mums, 
kuriantiems kiną, reikia laikytis.

Esate scenaristas, tačiau visi 
Jūsų filmai yra ekranizacijos, 
sukurti svetimų kūrinių moty-
vais. Kodėl?

Į OKT studiją žiūrėti naujausio 
Koršunovo spektaklio susirinkusi 
publika susodinama tuo pačiu 
principu kaip ir per čia pastatytą 

„Žuvėdrą“ – salė tampa gili (aišku, 
kiek tai įmanoma tokioje nedidelėje 
erdvėje) ir siaura. Tik šį kartą čia 
gerokai ankščiau: taip jau nutinka 
nedidelėse erdvėse susispietusiems 
žmonėms bandant ignoruoti vie-
nas kitą. O žiūrovų, esančių taip arti 
veiksmo, čia tarytum nėra ir nerei-
kia – taip nuo pat pradžių prasideda 
apvalytųjų melas ar bent jau nepa-
doriai per siūles plyštanti tiesa. 

Pagrindinė spektaklio kankinė, 
kaip ir „Jelizavetoje Bam“, – Greta 
Petrovskytė. Šį kartą ji atlieka my-
limo brolio narkomano netekusios 
ir iš proto einančios Greis vaidmenį. 
Čia ji ir vėl tarytum miniai pamėtė-
tas nervų kamuolys: lyg pikta, lyg 
nuo visų pavargusi, lyg specialiai at-
saini. Todėl labai sunku jos veide 
įskaityti tarsi ir patį svarbiausią, 
meilės, jausmą. 

O dauguma jos kolegų trainio-
jasi pakampėmis, rašinėja ant sienų 
arba jas trina, užuodę bėdą subėga 
pažiūrėti, o gal išsidalinti paskirų 
kokio nors nelaimingojo kūno da-
lių, jie – suvystytos, sutvarstytos, 
suodžiais išsiterliojusios žiurkės ar 
pusiau žmonės (kostiumų daili-
ninkė – Lauryna Liepaitė) – grės-
mingasis šio reginio fonas, cho-
reografiniais Vestos Grabštaitės 
judesiais pasikausčiusi „Apvaly-
tųjų“ aura. Iš jų galbūt ir susideda 
įdomios, atmosferą įkaitinančios 
kompozicijos, tik tiek, kad, veiks-
mui esant taip arti, žvilgsniui tenka 
apsiriboti ne itin paveikiomis pa-
vienėmis detalėmis.

Vienintelis daugiau patirties 
turintis aktorius – Darius Meš-
kauskas – renkasi gana neutralią 

poziciją. Nors jo įkūnytas perso-
nažas Tinkeris – vienas pagrindi-
nių, aktorius čia lyg koks asistentas, 
ne tiek vaidinantis, kiek padedan-
tis skleistis jaunųjų emocijoms – 
gana menko diapazono, nors (o gal 
kaip tik dėl to) nuolat siekiančioms 
aukščiausią tašką.

Iš tiesų skleistis čia nelabai yra 
kur. Rodos, kad žiūrovams lyg koks 
delikatesas patiekiama jaunųjų ak-
torių kančia egzistuoja tik dėl to, 
kad iš būtinybės kažką nuveikti 
iš anksto buvo nuspręsta kentėti 
scenoje. Statant išties depresyvią 
Sarah Kane pjesę reikėtų būti ve-
damam stiprios būtinybės išsikal-
bėti. Vien dramaturgės apsėdimo 
neužtenka: norint jį išversti į sce-
nos kalbą, reikia atskleisti ir dalį 

savojo. Šalia kompozitoriaus (An-
tanas Jasenka), kostiumų dailinin-
kės, judesio konsultantės ir aktorių 
darbo labai trūko rimtesnių režisie-
riaus sprendimų. Matyt, ir jis pa-
sirinko Meškausko poziciją – ne-
užgožti, nesimaišyti, o tik šiek tiek, 
kad ir savo pavarde programėlėje, 
pagelbėti.

Koršunovą čia lengviau atpažinti 
kaip scenografą: pačiame centre – 
metalinės lovos pagrindas, jis ir 
atstoja viską, ko tik veikėjams pri-
reikia: lovą, sieną, tvorą ir t.t. Prin-
cipas labai primena nuotaikingąjį 

„Vasarvidžio nakties sapną“, tik šį-
kart tos šviesios nuotaikos nė su ži-
buriu nerasi, nors sapniškumas iš-
lieka. O šonuose – aprašinėtos ir vis 
perrašinėjamos sienos, atstojančios 

Atkelta iš  4  psl .
Matyt, todėl, kad literatūra man 

įdomiau, svarbiau ir reikšmingiau 
nei kinas. Literatūra yra svarbiausia 
kultūroje. Literatūrai gal tik muzika 
gali prilygti. Todėl gera literatūra 
gali įkvėpti kurti filmą. Esu visiškai 
įsitikinęs, kad kine svarbiausia sce-
narijus. Tada aišku, apie ką ir kodėl. 
O ne šiaip sau... Kinas vis dėlto labai 
techniškas dalykas. Be to, labai ko-
mercializuotas reikalas, kurį valdo 
pinigai. Tačiau, kaip dainuoja Bo-
risas Grebenščikovas: „Rokenrolas 
miręs, bet aš dar gyvas.“

Todėl ir toliau dirbate kine, 
kuriate naują filmą? 

Taip, dabar filmuoju jau anksčiau 
pradėtą, bet tada neįvykusį projektą 

„Keiptauno uoste“. Šį kartą tai mano 
originalus scenarijus, kurio pagrin-
das – tik mano tėvo žodinis pasa-
kojimas. Jis kariavo Juodosios jūros 
laivyne, vėliau Tolimuosiuose Ry-
tuose. Anksčiau į tą istoriją nekrei-
piau dėmesio – liko gyvas ir gerai. 

mokyklos lentą. Taigi, vieniems 
kenčiant meilės, fizinių kankinimų, 
abstinencijos ar perdozavimo kan-
čias, kiti, kad ir žiurkės, – mokosi. 

Tačiau apskaičiuoti čia lengviau 
nei įžiūrėti ar pajausti. Štai galima 
konstatuoti, kad čia nebijoma nu-
sirengti ar išsipurvinti, nebijoma 
demonstruoti svetimą, pasisko-
lintą siaubą, nebijoma pasirodyti 
vulgariems. Ir galima įtarti, kad būna 
akimirkų, kai jaunieji aktoriai tikrai 
atsiduria ties emocine riba, kad jie 
iš tiesų kenčia. Tik visa tai daroma 
labai jau nepraktiškai, neapgalvotai, 
netaupiai. Lyg ir pasiryžus pasiaukoti 
meno vardan, bet ne visiems kartu, 
o kiekvienam individualiai. Priartė-
jus prie žiūrovų, bet taip ir neatradus 
bendro, visa apvalančio tikslo.

Neužmušė, tai aš ir atsiradau šiame 
pasaulyje. Atsispyriau nuo tos tėčio 
istorijos, ją transformavau. Veiks-
mas vyksta 1996 metais Rusijoje, 
Ukrainoje ir PAR. Dabar jau nu-
filmuoti trys ketvirtadaliai filmo. 
Filmavome Kryme, Peterburge, 
liko Keiptaunas. Filme labai daug 
aktorių, tačiau nėra pagrindinio 
vaidmens. Tai mano toks pirmas 
filmas, kuriame nėra centrinės fi-
gūros. Bet iš tiesų ji yra. Pažiūrėsite 
filmą ir išsiaiškinsite, kas svarbiau-
sias veikėjas.

Kada laukti premjeros?
Kada baigsim... Filmuoju grei-

tai, bet montuoju ilgai. Ir biudže-
tas filmo labai ribotas. Deja, man 
visada tenka filmuoti mažo biu-
džeto filmus. 

Kodėl?
Nežinau, kažkodėl visada susi-

veda į tai, kad aš galiu pigiai ir ge-
rai. Gal čia yra ir kokių privalumų, 

D. Matv ejevo n uotr . „Apvalytieji“

bet aš pavargau. Juo labiau kad to-
liau laukia rimtas iššūkis – Zacha-
rijaus Prilepino romano „Vienuo-
lynas“ ekranizacija. Lagerių tema, 
Solovkai, 3-iasis dešimtmetis.

Baisūs įvykiai. Mes dabar sė-
dime ir kalbamės televizijos 
rodomų neramių žinių fone. 
Ką menininkas gali (ar turi ) 
daryti tokioje pasaulio politi-
nėje situacijoje? Kai 8-ajame 
dešimtmetyje Vokietijoje veikė 
teroristinė organizacija RAF, 
R.W. Fassbinderis sakė: „Aš 
nemėtau bombų, aš režisuoju 
filmus.“ 

Teisingai sakė. Aš tokiu atveju vi-
sada cituoju kitą vokietį – Goethe. 
Į klausimą, kodėl rašote knygas, jis 
atsakė: „Norėdamas sušvelninti pa-
pročius.“ Menas reikalingas dvasi-
niam palaikymui, kad žmogus ne-
darytų niekšybių. 

Kalbėjosi Neringa Kažukauskaitė
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D a i l ė

Piešinio galia
Broliai Algirdas ir Remigijus Gataveckai piešia Alytaus vaikų globos namų gyventojus

Algirdas Gataveckas

Gyvenime ir kūryboje su broliu 
dvyniu Remigijumi esame neišski-
riamas tandemas. Sakytumei, kvė-
puojame ir būname vienu ritmu: 
mudu dirbame ir gyvename kaip 
komanda. Pirmoji mudviejų pieši-
nių paroda buvo surengta Alytaus 
savaitiniame darželyje, kai buvom 
bemaž penkerių metų. Mūsų darbe-
lius eksponavo darželio koridoriuje. 

„Kadangi abu labai dūkdavome ir 
neleisdavome kitiems vaikams pa-
miegoti, auklėtoja paklausė: „Gal 
judu norėtumėte piešti?“ Piešiau 
traktorių, katiną. Paskui buvo at-
neštas kunigaikščių portretais ilius-
truotas kalendorius. Žiūrėdamas į 
tuos paveiksliukus nupiešiau Vy-
tautą, Kęstutį, Algirdą. Girdėjau, 
kaip auklytės šnibždasi: „Pamatysi – 
rytoj miegos kaip belgas.“ Taip ir 
nutiko: kitą dieną leipau iš miego.“ 
(Virginija Majorovienė, Broliai idealis-
tai, Moteris, 2012, nr. 10, p. 63)

Taigi, mano ir brolio norą piešti 
formavo tokios aplinkybės. Nupie-
šiau paveikslus ir laimėjau prizą, t.y. 
galėjau praleisti pietų miegą, ir todėl 
toliau kūriau panašius paveikslus, nes 
į mano kūrinius reagavo auklėtojos.

Darželyje mes visai gerai jautė-
mės. Išdykę buvome – bėgdavome, 
slėpdavomės, pavėsinių stogais 
lakstydavome, niekas mūsų nuo ten 
nenukeldavo. Gyvenome linksmai.  

Remigijus: Nežinau, ar kas nors 
supras, ką reiškia būti labai labai 
labai alkanam. Alkio skausmas ne-
paprastai stiprus. 

Algirdas: Kai esi kelias dienas ne-
valgęs, ima mausti, gelti visą kūną.

Remigijus: Būdavo, naktį atsi-
keliame, einame ieškoti maisto. 

Tamsu, elektros nėra, mes, pen-
kiamečiai, apgraibomis susiran-
dame kokį nors paką. „Kas čia? 
Miltai?“ Valgome miltus. „O čia 
kas?“ Ragaujame. Druska. Neskani. 
Būdavo, valgome ir ją. Šešerių at-
radome Jono Gasiūno meną – ta-
pybą dūmais. Tai nutiko atsitikti-
nai. Vieną naktį, žaisdami maisto 
paieškas, pasišviesdami žvake už-
siropštėme ant spintos – ten buvo 
laikoma duona ir kruopos. Nieko 
neradome, bet sėdėdami ant spin-
tos pastebėjome: nuo žvakės dūmų 
lubos pajuodo.“ (Virginija Majo-
rovienė, Broliai idealistai, Moteris, 
2012, nr. 10, p. 64)

Pradėjome piešti ant lubų. Rytą 
išsigandome, nes dienos šviesoj 
piešinukai buvo labai ryškūs. Net 
nepamenu, ar ką dėl to mums sakė 
tėvai. O gal net nesureagavo...

1993 metų spalio trečiąją su bro-
liu atsidūrėme Alytaus vaikų globos 
namuose, tuometiniame internate. 
Mus, aštuonmečius, tėvai patys at-
vežė ir paliko. Paaiškinę, kur veža, 
tėvai atsiprašė: „Nepykit ant mūsų. 
Kiek galėsim, tiek padėsim.“ 

Mokytoja ir vaikų globos namų 
darbuotojai matė, kad mums su 
broliu nelabai sekasi mokytis. Ka-
dangi pirmos klasės beveik nelan-
kėme, visai nemokėjome abėcėlės, 
aritmetikos. Tada auklėtoja ir kiti 
specialistai nusprendė, kad mums 
reikia mokytis pagal adaptuotą 
programą. 

Manau, pradinių klasių mokytoja 
iki ketvirtos klasės nežinojo, kad 
sugebame piešti ir šokti. Šiuos gebė-
jimus pastebėjo mūsų globos namų 
auklėtojos. Tiesa, tada paišėme viso 
labo įvairias baisybes, kraupias kau-
koles, tad tokiu piešimo „stiliumi“ 
ne visos buvo sužavėtos. Mokyklos 

auklėtojos dėka aštuntoje klasėje 
mums buvo nutraukta adaptuota 
programa. Tačiau ir po to moki-
niai mus vis dar lygino su Simno 
specialiojoje mokykloje besimo-
kančiais intelekto sutrikimą turin-
čiais mokiniais ir pravardžiuodavo 
„Simno gudručiais“. 

Dar mums patiko žaisti futbolą, 
buvome judrūs. O kai globos namų 
direktoriaus pavaduotoja įžvelgė 
mūsų gebėjimus, nutarė, kad lai-
kas mums surimtėti, ėmėme lankyti 
Alytaus dailės mokyklą. Buvome 
pirmieji vaikai iš globos namų, 
kurie mokėsi miesto dailės moky-
kloje. Pradėjome vėlai – tik dešim-
toje klasėje. Tiesą sakant, pirmąjį 
pusmetį nelabai noriai ten lankė-
mės. Kelias į dailės mokyklą eidavo 
pro sporto mokyklą − taip sunku 
būdavo praeiti, nes labiau norėjosi 
spardyti kamuolį. Turėjome puikų 
trenerį, mokantį „užkrėsti“ vaikus 
futbolo aistra. Todėl eidami į dailės 
mokyklą sakydavome, kad einame į 
kalėjimą. Tuo metu piešimas atrodė 
nuobodus dalykas. O vėliau viskas 
apvirto aukštyn kojomis. Tų pačių 
metų pabaigoje jau žinojome, kad 
norime studijuoti dailę. 

Pirmame kurse sėdėdami audi-
torijoje dažnai piešdavome dėsty-
tojus. Tai buvo greiti eskizai, kurių 
tikslas – kuo realistiškesnis portre-
tas. Brolis dažniausiai eskizuodavo 
tiksliau nei aš, tad bandžiau suktis iš 
padėties. Broliui pasiūliau: paban-
dykime piešti tik linijinius eskizus, 
bet vis tiek „gavau į kaulus“. Man 
buvo nejauku, tad mečiau naują iš-
šūkį: pabandykime nupiešti dėsty-
tojo atvaizdo eskizą viena linija, ne-
atitraukdami pieštuko nuo lapo. Bet 
ir po šios sąlygos brolis man neuž-
leido lyderio pozicijos. Prisimenu, 

jog daug dirbau ir po to pasiūliau 
eskizą nupiešti per keletą sekundžių, 
užsimerkus, viena linija, neatitrau-
kiant žymeklio nuo lapo. Žymeklis 
pasirinktas neatsitiktinai – tai ne-
nutrinama priemonė, todėl eskizo 
negali taisyti. Man pavyko. Žmogų, 
kurį įsivaizdavau, nupiešiau per 3,5 
sek. Eskizo atlikimas užtruko man 
tiek, kiek užtrunka padėti parašą. 
Tai buvo geras piešimo pratimas, 
kaip pianistui pratimų, gamų ar 
etiudų grojimas prieš pasirodymą. 

Studijų metu mudu su broliu bu-
vom atidūs atvaizduodami kiekvieną 
žmogaus kūno raumenį, kiekvieną 
detalę, nepasidavėm jokiai portre-
tavimo metu galinčiai atsirasti ne-
mokšiškai deformacijai, tad mūsų 
piešti portretai jau žengė per šiuo-
laikiniame mene dažnai nepagei-
dautiną natūralizmo ribą (žr. Jo-
lanta Marcišauskytė-Jurašienė, 
Kokia gi ta situacija?, 7 meno die-
nos, 2010, nr. 12−13, p. 10). 

Mėginau tobulai įsisavinti aka-
deminio piešimo įgūdžius, tačiau 
fotografijos akivaizdoje pieštuku 
sukurti rankdarbiai taip ir likdavo 
tvirtai nemotyvuoti, todėl įdėjęs be-
galines pastangas į realistinio pie-
šinio technikos tobulinimą taip ir 
nežinodavau, ką su ja veikti. Man 
piešinys yra kalba. Kalba, kuri pa-
rašyta ant popieriaus, drobės... kuri 
būna aiški, ne tokia aiški arba vi-
sai nesuprantama. Todėl man pa-
tinka klausti: ar perskaitote mano 
paveikslus? Ką šie piešiniai gali 
papasakoti? Ar šis pranešimas 
jums svarbus? Mėginu rasti paaiš-
kinimą: man tokie piešiniai ar hi-
perrealistinė tapyba yra tarytum 
sportas (fizinio ar protinio lavi-
nimo veiksmas), pramogų rūšis, 
o kartais − rankdarbis, t.y. austas, 

megztas, rištas, siūtas, siuvinėtas, 
klijuotas gaminys, „daiktas“. Nors 
ir ypatingu būdu sukurtas, jis yra 
daiktas tarp kitų daiktų ir priklauso 
vadinamajai objektyviai tikrovei, 
kaip ir kiti žmogaus pagaminti 
daiktai – megztinis, sofa, televizo-
rius, automobilis. 

Manau, kad šiandieninis akade-
minis piešinys nuo kitų padarytų 
daiktų skiriasi tik tuo, jog tai nėra 
naudingas, realiai apčiuopiamas 
daiktas, kurį galima naudoti kas-
dieniniame gyvenime. Megztinį ga-
lima nešioti ir šildyti kūną, gulėti 
ant didelės sofos ir žiūrėti TV kana-
lus, sėdėti automobilyje ir važiuoti 
apsipirkti. O piešinio kasdienybėje 
nelabai panaudosi, nebent kaip de-
koraciją. Piešėjai, kaip ir telefonų, 
skalbimo mašinų ar baldų gaminto-
jai, už savo darbą gauna atlygį. Taip, 
šiandien piešinys yra rinkos dalis, 
todėl piešinius galime parduoti. 

Tik įstojęs į Vilniaus dailės aka-
demiją troškau, kad akademinis 
piešinys taptų šiuolaikinio meno 
kūriniu, aktualaus diskurso dalimi. 
Mes su broliu Remigijumi norime, 
kad piešinys galėtų keisti kai ku-
rių žmonių gyvenimą. Kasmet per 
VDA vykstančias studentų peržiū-
ras daug kam „įstringa“ mūsų eks-
ponuojami „rankdarbiai“, kurie 
traukia akį gerai įvaldytu akade-
miniu piešimu. Realistiškai nu-
pieštas kūnas, kuriame matosi 
netgi venų pulsavimas, prikausto 
dėmesį ir daro poveikį. Taigi, Po-
veikis! Pradėjau pieštukais kurti 
didelius paveikslus. Ėmiausi dide-
lio uždavinio – sujungti šimtme-
čiais tobulintą akademinį piešimą 

N u k elta į  7  p s l .

Algirdas ir Remigijus Gataveckai, autentiškas freeze ant automobilio ir Alytaus vaikų globos namų gyventojų interpretacija. 2015 m.

N u k elta į  7  p s l .

Nuotr auka iš  „Facebook“
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D a i l ė

Kaip ten su ta tapyba?
Paroda „Jauna Kauno tapyba“ VDA parodų salėse „Titanikas“

Vidas Poškus

Kiekviena paroda yra diskusija, 
ypač jeigu kalbame apie gerai su-
režisuotą kolekcinę ir ekspozicinę 
struktūrą (gera laikau tokią, kuri iš-
ryškina tam tikras problemas bei 
aktualijas). Būtent tokia yra paroda 

„Jauna Kauno tapyba“, kuruota 
kauniškės dažnai VDA Tapybos 
katedros vedėjos Aušros Vaitkū-
nienės. Paroda yra diskusinio po-
būdžio, nes kelia daugiau klausimų 
nei pateikia atsakymų. O kaipgi ki-
taip, jeigu visa tai užprogramuota 
net pačioje pavadinimo ir koncep-
cijos formuluotėje! Sąvoka „jau-
nas“ yra probleminė savaime, nes 
jaunu širdyje visiškai motyvuotai 
gali jaustis net ir pagyvenęs šimtą 
metų. Imkime pavyzdžiu kad ir 
klasiką Tizianą, savo jauniausius – 
novatoriškiausius – darbus sukū-
rusį gyvenimo saulėlydyje, einant 
aštuoniasdešimtuosius. Jauni pagal 
pasinius duomenis lygiai taip pat 
gali būti senais vilkais...

Jaunos Kauno tapybos paroda yra 
institucinė, joje pristatoma Vilniaus 
dailės akademijos Kauno fakulteto 
tapybos paskutinių kursų studentų, 

„šviežių“ absolventų kūryba – t.y. tų, 
kurie tos akademinės bambagyslės 
su savo alma mater ir konkrečiais 
dėstytojais – profesoriais, docentais 
ar lektoriais – dar nėra nutraukę. 
Tad labai korektiškas pasirodė su-
manymas prie kiekvieno darbo eti-
ketėje nurodyti ne tik jo autorių-
kūrėją, bet ir kuratorių-vadovą. Per 
privatų pokalbį tapytoja Elena Bal-
siukaitė-Brazdžiūnienė taikliai pa-
sakė, kad ne viename darbe jaučiasi 
koreguotojo rankos prisilietimas. Iš 
tiesų – dalies jaunųjų autorių atve-
jais nevertėjo net pažymėti, kad 
šio ar kito studento dėstytojas yra 
Pranas Griušys ar Jūratė Jarulytė, 
nes tai puikiai matosi net ir plika, 
pedagoginio proceso tiesiogiai 

nestebėjusia akimi. Beje, po ne-
senų institucinių peripetijų, ku-
riose esama ir komiškų, ir tragiškų 
elementų (nesinori gilintis, nes tai 
nėra susiję konkrečiai su tapyba, ta-
čiau regisi, jog netikęs juokelis išpro-
vokavo skausmingesnių precedentų 
analizę), parodos metu visai smalsu 
buvo aiškintis, kuriuos kūrinius su-
kūrė vaikinai, o kuriuos – merginos. 
Vis dėlto prigimtiniai lytiškumo da-
lykai be galo jaučiasi tapyboje. Vy-
riška ji – kietesnė, net šiurkštesnė, 
moteriška – lengvesnė ir subtilesnė, 
panašiai kaip skiriasi dorėninio bei 
jonėninio orderių kolonos. Ir taip 
tiesiog yra. 

Dar grįžtant prie įtakų klausimo 
reikia pasakyti, kad jos yra dve-
jopos. Neretai tiesioginį poveikį 
daro konkretūs dėstytojai arba ša-
lia nuolatos matomi kiti Kauno ta-
pytojai – parodoje galima aptikti ir 

„jonkutiškų“, ir „drazdauskaitiškų“, 

Vis dėlto įtakos jaunųjų kūry-
boje, tegul ir darydamos „sendi-
nantį“ poveikį (nes matosi vyres-
niojo kolegos alsavimas į pakaušį), 
pedagoginiu aspektu veikia ir tei-
giamai. Juk didaktiniu požiūriu 
(nežinau, galbūt esu viduramžiš-
kai konservatyvus, tačiau matau 
tame naudos ir prasmės), lygiuo-
jantis ne į konceptualųjį, bet labiau į 
techninį profesionalumą, atsiranda 
motyvacija tobulėti. Turbūt yra tei-
sus Jonas Gasiūnas, dar atidarymo 
metu pasakęs, kad Kauno tapybos 
katedros siela profesorius a.a. Arū-
nas Vaitkūnas turėtų būti ramus. Iš 
tiesų, kokių skirtumų pastebėčiau 
lygindamas Vilniaus ir Kauno „mo-
kyklas“ (akademiniu-instituciniu, 
o ne geografiniu-kultūriniu aspek-
tais)? Anksčiau, prieš keliolika ar 
net 20 metų, kauniečių studentų ta-
pyba, visų pirma to paties Vaitkūno, 
kaip spiritus movens, dėka, pasižy-
mėjo ypatingu laisvumu ir ekspre-
sija, leidžiančia formuluoti tegul ir 
trivialų teiginį apie laikinąją sostinę 
kaip neoekspresionizmo įvairovės 
terpę (nors tos emocijos kartais nu-
rungdavo akademinį paruošimą), o 
dabar Kauno jaunoji tapyba tapo 
gal šiek tiek santūresnė (sic!), bet 
labiau disciplinuota. O akademijoje 
to visgi kažkiek reikia. Dar matau, 
kad veikdami koloristinės tapybos 
lauke (Kaune šis požiūris į alieji-
nio dažo tepimą skrupulingai sau-
gomas, ir ačiū už tai mūzoms bei 
dėstytojams, nes tai jau yra vertybė) 
studentai yra įvairūs ir nepasikar-
tojantys, turintys savo veidus. Pa-
vyzdžiui, negali supainioti Rasos 
Vilčinskaitės ir Lino Jurčiukonio, 
Julijos Jakilaitytės ir Povilo Rama-
nausko arba Julijos Klevinskaitės-
Gleixner bei kitų. Tai yra labai daug.

Parodos metu „Titaniko“ paro-
dinėje erdvėje vyko diskusija tema 

„Ar jauna = nauja?“. Renginio ne-
galima vadinti disputu tikrąja to 
žodžio prasme, nes išėjo daugiau 

Julija Jakilaitytė, „Pradžia“. 2012–2014 m. V. Poškaus  n uotr aukos

Povilas Ramanauskas, „Introspekcija“. 
2010–2012 m.

vienakryptis pokalbis, jame daly-
vavo keturi jaunųjų tapybą puikiai 
išmanantys meno žaidėjai – Ar-
vydas Žalpys (Lietuvos dailininkų 
sąjungos Kauno skyriaus galerijos 

„Meno parkas“ vadovas, ne tik pa-
laikantis, bet ir inicijuojantis naujus 
tapybos procesus), VDA Tapybos 
katedros vedėjas Jonas Gasiūnas, jo 
kolegė iš Kauno ir šios parodos ku-
ratorė Aušra Vaitkūnienė bei Elena 
Balsiukaitė-Brazdžiūnienė, dirbanti 
Kauno Antano Martinaičio dailės 
mokykloje ir tiesiogiai veikianti ta-
pybos kelią tik pradedančių paau-
glių bei jaunuolių kūrybinį forma-
vimąsi. Regis, diskutuojant kai kam 
iš auditorijos kilo abejonių: kodėl 
apie jaunųjų tapybą nekalba patys 
jaunieji? Žinoma, kad įmanomas 
ir net būtinas toks veiksmas, tačiau 
apie tapybą taip pat gali kalbėti ne 
tik tapytojai, bet ir, pavyzdžiui, dai-
lėtyrininkai. Kita vertus, diskusijoje 
(kalbame iš organizatorių pozici-
jos) norėjosi akademinio diskurso, 
nes, kaip ir buvo pasitikrinta per 
pokalbį, bandant megzti temą apie 
tapybos ir meno rinkos santykius, 
institucinė ir pedagoginė kalbė-
tojų patirtis diktavo savo specifiką 

su nūdienos avangardinio meno 
koncepcijomis. Troškau parodyti 
viską, ką geriausio pasiekiau. Tikė-
jau, kad akademinis piešinys (kaip 
dalyvavimo praktikos elementas) 
gali priversti žmogų kitaip mąstyti 
apie akademinio piešinio reikšmę 
šiuolaikiniame mene. 

Užmojis buvo didelis – nupiešti 
8 viso ūgio 194 x 102 cm formato 
fotorealistinius jaunuolių portretus. 
Jis pareikalavo itin kruopštaus, pre-
ciziškai tiksliai ir stropiai atliekamo 
ketverių metų darbo. Kiekvieno 
vaikų namų globotinio portreto 
piešimas užtruko nuo dviejų iki 
vienuolikos mėnesių. Mano veiks-
mai nereiškia, kad esu kažkoks 

„personažas geradaris“, kuris lankė 

vaikus globos namuose. Priešingai – 
ketverius metus gyvenau Alytaus 
vaikų globos namuose. Tai – savo-
tiška misija. Vaikai stebėjo mano at-
kaklaus, susitelkimo ir profesinių 
įgūdžių reikalaujančio darbo pro-
cesą – taip siekiau kūriniui suteikti 
etinę dimensiją, t.y. darbštumo pa-
vyzdžiu įkvėpti vaikų globos namų 
auklėtinius kūrybiškam gyvenimui, 
suteikti impulsų atsiverti jų kūrybi-
nėms galioms, pažvelgti į gyvenimą 
nauju, pozityviu kampu. Mano ran-
komis atliekamas darbas turėtų 

„užkrėsti“ globotinius pasistengti 
ką nors pasigaminti savarankiškai. 

Galėčiau jaunuolius ne piešti, o 
fotografuoti. Tačiau noriu pasitelkti 
(tokiu būdu tarsi išsaugodamas) šią 
tradicinę ir klasikinę kūrimo prie-
monę, kuri XXI amžiuje lyg ir nu-
tolo ar buvo nustumta į užribį. Be 

(liudijančią apie iki šiol egzistuojan-
čią atskirtį tarp tapybos ugdymo(-
si) bei (iš-)gyvenimo su ja). 

Glaustai apibendrindamas po-
kalbį galiu pasakyti, kad mane šiek 
tiek nustebino ir sutrikdė visi ke-
turi prelegentai, beveik vienbalsiai 
ištarę, jog tapyba yra daugiau nei 
akademinė disciplina ar būdas pi-
nigams užsidirbti: tai gyvenimo bū-
das, susijęs su tikėjimu, tegul ir ne 
visuomet užtikrinantis materialinę 
gerovę, tačiau be galo įpareigojantis 
ir prasmingas... Prisipažinsiu, kad 
suglumau iš netikėtumo girdėda-
mas tokį romantizuotą požiūrį į ta-
pytojo karjerą bei pašaukimą mūsų 
dienomis. Kita vertus, dar kartą ati-
džiai apsižvalgęs po abi „Titaniko“ 
sales pagalvojau, kad ši mintis iš 
dalies teisinga, nes jaunoji Kauno 
tapyba optimistiškai skatina tikėti 
žinančių, ką ir kaip nori pasakyti, 
menininkų ateitimi. 

Paroda veikia iki sausio 30 d. 
VDA parodų salės „Titanikas“ 
(Maironio g. 3, Vilnius)
Dirba antradieniais–šeštadieniais – 
12–18 val.

to, nenorėjau vaizdo išsaugoti grei-
čiau, paprasčiau ir lengviau mecha-
ninėmis technologijomis, siekiau jį 
pagaminti rankomis. Kodėl? Kaip 
žinia, vaikų namų auklėtinis tikisi, 
kad jam viskas bus paruošta ir pa-
teikta greičiau, paprasčiau ir len-
gviau nei įprastoje namų aplinkoje: 

„Jie viską gauna už dyką, įsivaiz-
duoja, kad taip ir turi būti.“ (Lie-
tuvos lengvosios atletikos čempi-
onė Indrė Jakubaitytė: augti vaikų 
namuose buvo siaubinga, LNKGO, 
2015-04-09, http://lnk.alfa.lt/nau-
jiena/2960/lietuvos-lengvosios-
atletikos-cempione-indre-jakubai-
tyte.) Kitaip tariant, vaikų globos 
įstaigos augina pašalpų ir lengvo 
darbo ieškotojus. Taigi, vaikų nepa-
pirkdamas fotoaparatais ar vaizdo 
kameromis (jie labai entuziastin-
gai reaguoja į tokią techniką, nori ją 

išbandyti) nuoširdžiai darbuojuosi 
savo mėgstamu ir lengvai supran-
tamu įrankiu – spalvotais pieštu-
kais. Pieštukai – ir vaikams nesu-
dėtinga, gerai žinoma priemonė, 
todėl sava. 

Su vaikais iš globos namų ben-
drauju individualiai. Aš neatlieku 
eksperimento kaip racionalus 
mokslininkas laboratorijoje ir nesu 

„šaltas“, atsietas, niekam toje aplin-
koje nežinomas menininkas, kuris 
tyrinėja jaunuolius. Nebuvau paša-
lietis; esu tokio bendro buvimo da-
lis, tarsi audinio siūlas, nes veikiau 
savo terpėje. Grįžau į sau gerai pa-
žįstamus namus dalintis patirtimi, 
gyvenau toje situacijoje. Todėl ne-
mėginau vaikytis dabartinės „ma-
dos“ užsiimdamas socialine veikla 
ar siekdamas dekoratyvinių tikslų 
(dailės kūriniais puošti aplinką), 

bet siekiau ištrinti meno kūrinį ir 
subjektą skiriančią ribą. 

Šis projektas skirtas konkretiems 
jaunuoliams, kurie 2011–2014 m. 
paliko globos namus ir pradėjo sa-
varankiškai kurti savo gyvenimą. 
Todėl jiems kūryba, nebūtinai me-
ninė, vaizduotė, kad ir buitinė, kul-
tūra, nors ir ne muziejinė, yra svarbi. 
Tai skatina žmogų siekti aukštesnių, 
prasmingesnių tikslų, ne vien mate-
rialinės gerovės. Bendraudamas, bū-
damas kartu kviečiu dalyvauti ir savo 
patirtis perteikiu tos pačios lemties 
paženklintiems žmonėms, taip įves-
dindamas juos į valios, ryžto, kūry-
bos erdvę. Dėl šios priežasties vaizdų 
fiksavimo ir išsaugojimo technologi-
jos, kuriose naudojamos mechaninės, 
cheminės ar skaitmeninės priemonės, 
užleido vietą ilgai trunkančiam rankų 
darbo procesui. 

Atkelta iš  6  psl .

ir „varkulevičiškų“ darbų. Be to, 
pasaulis mūsų dienomis yra pla-
tus bei atviras, tad nenuostabu, 
jog jaunieji kauniečiai mato ne tik 
tai, kas vyksta Žaliakalnyje ar Šan-
čiuose, bet ir esti inspiruojami pla-
tesnių kontekstų. Lucas Tuymansas 
ar Gerhardas Richteris, žinoma, čia 
būtų ne paskutinėje vietoje.
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Laukdavome magiško laiko  
Leonardo DiCaprio apie „Hju Glaso legendą“

K i n a s

Penktadienį Lietuvos ekra-
nuose pasirodo Alejandro 
Gonzálezo Iñárritu filmas „Hju 
Glaso legenda“ („The Reve-
nant“, JAV, 2015), šiemet pelnęs 
daugiausia „Oskarų“ nomina-
cijų. Pagrindinį filmo herojų – 
amerikiečių medžiotoją Hugh 
Glassą (1780–1833) – suvaidino 
Leonardo DiCaprio. Patei-
kiame Nelly Holmes interviu, 
kuriame aktorius pasakojo 
apie „Hju Glaso legendos“ su-
kūrimą, ištraukas.

Ar yra filmas, kuris Jus įkvėpė, 
atvėrė akis į kitą pasaulį, kai 
dar tik pradėjote savo karjerą? 

Lengvai galiu atsakyti į šį klau-
simą. Kai buvau pradedantysis ak-
torius, tokiu filmu man tapo Mar-
tino Scorsese’s „Taksistas“, Robertas 
De Niro jame atliko pagrindinį 
vaidmenį. Iki šiol prisimenu, kaip 
susitapatinau su herojumi, pajutau 
jo vienatvę, o paskui jis staiga mane 
išdavė, prisimenu požiūrį į jį filmo 
pabaigoje. Manau, kad tai vienas di-
džiausių nepriklausomo kino istori-
jos filmų. Be šio buvo ir kitų. Prisi-
menu ir vesternus, ir Tarkovskį. Bet 

„Hju Glaso legenda“ – visais požiū-
riais unikalus filmas. Žinojau, kad 
Alejandro nori sukurti epinę kino 
poemą. Jos paprastas linijinis siu-
žetas – žmogus grumiasi su gamta. 
Iš pradžių tai istorija apie kerštą, 
bet palaipsniui ji tampa vis labiau 
egzistencine, kai herojus supranta, 
kad jis ne tik nori gyventi, bet ir 
įgyvendinti savo tikslą. Tai įvyksta 
po to, kai jis praranda visiškai viską. 
Žinojau, kad tai bus išskirtinė pa-
tirtis – šį filmą sunku lyginti su bet 
kuriuo ankstesniu. Iš dalies todėl 
mes ir leidomės į avantiūrą, ir dar 
todėl, kad norėjome pamatyti, kokį 
filmą pavyks sukurti iš tokio sukre-
čiančio scenarijaus. Filmavome de-
vynis mėnesius ir viskas, kas mus 
supo, padėjo atgaivinti tą ypatingą 
personažą.

Ar tai, kaip šis personažas, gy-
venęs prieš du šimtus metų, 
kovėsi už savo gyvybę, atlie-
pia mūsų laikams? Ar norint 
pasiekti rezultatą Jums buvo 
svarbi tikra fizinė kančia, ku-
rią Jums ir kolegoms teko pa-
tirti per filmavimą?

Filme rodomas menkai aprašytas 
Amerikos istorijos tarpsnis. Tam 
tikra prasme kūrėme mokslo po-
puliarinimo švietėjišką filmą apie 
laikus, kai JAV teritorijoje dar ne-
buvo valstybės, tik atskiros anglų 
ir prancūzų kolonijos, kur žmonės 
kovėsi už gamtos išteklius ir valdžią. 
Pabandėme įsivaizduoti, koks tada 
buvo ir kaip atrodė pasaulis, kaip 
jo viduje gyveno žmonės ir kaip jie 
bendravo. Bet filmas iš esmės yra 
apie žmogaus ir gamtos santykius. 
Juos išsiaiškinti, man regis, svarbu 

kabinėtis prie Alejandro prašy-
damas išmesti iš scenarijaus kuo 
daugiau replikų. Norėjau kuo ma-
žiau dialogų, nes būtent tai ir buvo 
mano uždavinys – parodyti ekrane 
emocinę žmogaus būseną be žo-
džių. Kiekvienąkart, kai reikėjo 
kalbėti, siūliau išmesti viską ir pa-
likti tik esmę. Hju Glasas žodžiais 
nesišvaisto ir iškart eina prie rei-
kalo. Jam visai nebūtina kalbėti su 
daugybe žmonių, kad tai padarytų. 
Viską, ką jis patiria, matome jo aki-
mis, išgyvename istoriją nesiklau-
sydami dialogų. Mano filmografi-
joje labai daug plepių personažų. 
Čia man teko visai kita patirtis ir 
tai buvo vienas motyvų, padėjusių 
filmuotis. Beje, daug kas nebuvo su-
planuota, gamta mums pateikdavo 
tokių staigmenų, kad tekdavo re-
aguoti ne pagal planą, bet visiškai 
nuoširdžiai.

Dalis filmo kurta Argentinoje, 
nes Kanadoje kažkodėl iškrito 
per mažai sniego.

Gamtos sąlygos buvo siaubingos. 
2015 metais Kalgaryje buvo feno-
menaliai šilta. Filmavome ten, kur 
turi būti daug sniego, bet paskui 
užgriuvo anticiklonas ir viskas iš-
tirpo. Jokio sniego, jokio ledo. Sto-
jome kelioms savaitėms ir taip atsi-
tiko dusyk. Pusantro mėnesio visai 
nebuvo sniego. Todėl teko važiuoti 
į Argentiną. Finalinį susidūrimą fil-
mavome būtent ten, nes ten buvo ir 
sniegas, ir upė. Nors ir Argentinoje 
kartais tekdavo kastuvais mėtyti 
sniegą nuo kalnų, kad būtų galima 
nufilmuoti stambų planą. Tai vyko 
visur, gamta krėtė pokštus, todėl fil-
mavimas taip užsitęsė. 

Parengė K. R.

Ką manote apie ypač žiaurias 
filmo scenas? Režisierius sakė, 
kad tada toks buvo laikas.

Matyt, jaučiu potraukį filmams, 
kuriuose didelė prievartos kon-
centracija kadre, o gal nesu labai 
jautrus, bet man šis filmas – ideali 
konkretaus istorinio periodo ilius-
tracija. Tai man svarbiau už abejo-
nes, kad atskiri epizodai pernelyg 
žiaurūs. Mes nebūtume sugebėję 
papasakoti šios istorijos, neparodę 
prievartos, – tikrai toks buvo laikas. 
Jei norime ekrane siekti tiesos, rei-
kia viską rodyti nepagražinus. Ta-
čiau jei nesigilinsime į socialinius 
ir panašius aspektus, man tiesiog 
patinka toks kinas ir aš manau, kad 
jis turi būti autentiškas. Filme „Hju 
Glaso legenda“ idealiai suderinta 
prievarta, grožis ir gamta. Būtent 
to ir siekėme – norėjome parodyti 
pirmykštį gamtos žiaurumą ir grožį.

Nors filmas hiperrealistiškas, 
pagrindinis veikėjas mąsto 
apie savo santykius su Dievu, 
gamta, žmonėmis ir savimi.

Taip ilgai būti laukinėje gamtoje – 
visada egzistencinė situacija. Todėl 
tai tikrai daugiausia dvasios istorija. 
Pasakojome gana banalią istoriją: 
žmogus viską prarado, net sūnų, ir 
štai jam atsirado galimybė atkeršyti 
tam, kuris jį privertė kentėti. Bet mes 
su Alejandro stengėmės poetiškai 
atskleisti, koks herojus buvo iš pat 
pradžių, kaip pasikeitė, kur atėjo ir 
koks buvo jo pasirinkimas. Šiame 
filme svarbu pamatyti herojaus raidą, 
pasistengti suprasti vidinį skausmą. 

Jūsų herojui filme retai tenka 
galimybė pakalbėti. Kaip tai 
paveikė Jūsų darbą?

Kaip tik tai man labai patiko. Kai 
perskaičiau scenarijų, pradėjau 

„Hju Glaso legenda“

būtent dabar, todėl filmas, be abejo, 
aktualus. Kaip tik tai mes su Ale-
jandro ilgai svarstėme. Po pramoni-
nės revoliucijos į Vakarus plūstelėjo 
milžiniška banga, trokštanti Nau-
jojo pasaulio išteklių, ir tai atvedė 
prie vietinių gyventojų genocido.

Taip sutapo, kad paraleliai su 
„Hju Glaso legendos“ filmavimu kū-
riau dokumentinį filmą apie globalų 
atšilimą. Teko važinėti po visą pa-
saulį. Pavyzdžiui, Kanadoje, Pietų 
Amerikoje ir Indonezijoje yra tas 
pats – ten vykstama naftos ir nau-
dingų iškasenų, vietiniai gyventojai 
išstumiami iš jų žemių, aukojamos 
visos kultūros, jos naikinamos dėl 
išteklių. 

Man patinka, kaip subtiliai Ale-
jandro parodė indėnus, apsieida-
mas be stereotipų ir karikatūrų. Jis 
parodė juos labai humaniškus, pa-
rodė įvairias gentis, jų skirtumus 
ir sugebėjo perteikti šių žmonių 
pasaulio suvokimą. Bet svarbiau-
sia, kad jis perteikė tą dvasios jėgą, 
su kuria šie žmonės kovojo už savo 
palikimą, savo žemę ir teisę joje gy-
venti. Daugeliui tokia kova už ne-
priklausomybę ir kultūrinį savi-
tumą aktuali ir dabar. 

Oro ir gamtos sąlygos – svar-
bus šio filmo elementas. Papa-
sakokite, kaip rengėtės filma-
vimui, kaip repetavote?

Turėjau daug medžiagos. Iš „Tra-
perio dienoraščio“ sužinojau, kad 
Amerikos istorijoje buvo lauki-
nis laikotarpis, kai absoliučiai visi 
medžiojo kailinius žvėris. Tas lai-
kotarpis beveik nedokumentuotas, 
todėl apie jį nieko nežinome. Tačiau 
daugiausia šio laikotarpio įvykiai 
suformavo tokią Ameriką, kokia ji 
yra dabar. 

Anksčiau man neteko filmuo-
tis tokiuose filmuose. Tai unikali 
patirtis. Repeticijų buvo labai 
daug. Operatorius Emmanuelis 
Lubezkis ir Alejandro siekė, kad 
net statiški gamtos kadrai įgytų 
epiškumo, bet kartu norėjo per-
teikti gilius asmeninius perso-
nažų išgyvenimus. Kad būtų di-
delės erdvės pojūtis, bet kartu ir 
artimas kontaktas su herojumi. 
Iš pradžių – bendras planas a la 

Davidas Leanas, paskui – žvilgsnis 
į personažo sielą. Rezultatas, man 
regis, pavyko, ir žiūrovas pajus 
herojaus kvėpavimą, jo prakaitą 
ir kraują. Bent jau aš anksčiau ne-
mačiau nieko panašaus. Jie norėjo 
sukurti kinematografinę realybę, 
o tam būtini pasirengimo, repe-
ticijų mėnesiai. Kiekviena diena 
šiek tiek priminė teatrą: mes re-
petavome, tyrinėjome savo herojus, 
juos tobulinome. Iš šalies tai pri-
mena kalėjimą, bet iš tikrųjų viskas 
yra atvirkščiai – tai mus išlaisvino. 
Kai dienos pabaigoje likdavo va-
landa arba pusantros prieš saulė-
lydį, ateidavo laikas, kai šviesa pa-
sidarydavo tiesiog magiška ir labai 
tinkama filmuoti. Laukdavome to 
magiško laiko. Filmuoti buvo ne-
lengva, nes turėjome dirbti tiksliai 
kaip šveicariškas laikrodis. 

Kas buvo sunkiausia 
filmuojant?

Nors mano personažui teko daug 
išbandymų, žinoma, sunkiausia 
buvo ištverti siaubingą šaltį. Kar-
tais temperatūra būdavo 40 laips-
nių žemiau nulio. Per tokį šaltį net 
kameros negalėjo dirbti, ką jau kal-
bėti apie mūsų veidus ir rankas. Ma-
nau, kiekvienas aktorius su siaubu 
prisimins nušalusias rankas, nes 
jos buvo nuolatinio skausmo prie-
žastis. Be abejo, žinojau, kad šaltis 
bus būtina darbo filme sąlyga, bet 
nuo to nė kiek ne lengviau. Filmas – 
atvira ir nuoširdi istorija iš dalies ir 
todėl, kad mes iš tikrųjų pajutome 
tai, ką jautė tie traperiai. Buvo la-
bai sunku.

Ar Jūsų herojus turi realų 
prototipą?

Taip, tai kolonistas Hugh Glas-
sas. Bet mes pridėjome jo paveiks-
lui truputį epiškumo ir pavertėme 
jį gyvu Polio Banjano (amerikiečių 
folkloro personažas, galingas med-
kirtys, – red. past.) įsikūnijimu. Pri-
sipažinsiu, man sunku lygintis su 
savo herojumi. Neturiu jo patirties 
miegoti nužudyto žvėries viduje, to-
dėl negaliu remtis savo pojūčiais ar 
prisiminimais. Bet galiu visiškai pa-
sinerti į personažą ir pasistengti pa-
siduoti jo instinktams.

Alejandro Gonzálezo Iñárritu ir Leonardo DiCaprio filmuojant „Hju Glaso legendą“
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Pamiršti ar atsiminti?
Krėsle prie televizoriaus 

K i n a s

Įtariu, kad „Panoramos“ žurnalistai 
gyvena pagal šūkį: „Nė dienos be 
kariuomenės.“ Kasdien jie rengia 
siužetus apie kariuomenę ir šauk-
tinius, kartais net du ar tris, ir vi-
sai nesvarbu, kad pretekstas labiau 
anekdotiškas nei aktualus, pavyz-
džiui, apie būsimą šauktinių vege-
tarų valgiaraštį. Surinkus ir sumon-
tavus kad ir pastarojo pusmečio 
siužetus apie armiją ir krašto apsau-
gos ministrą, manau, atsirastų ne tik 
psichoanalitikams įdomus filmas. 

Šiąnakt (29 d. 02.25) TV3 pa-
rodys Danny Boyle’o „Transo bū-
seną“ (2013). Režisierius pasinau-
dojo pastaraisiais metais pamėgta 
tema apie prarastą atmintį. Panašių 
filmų scenaristas Charlie Kaufma-
nas yra sakęs, kad „dabar madingi 
trileriai, kuriuose viskas ne taip, 
kaip tikrovėje“.

„Transo būsenos“ veikėjas, dailės 
aukcionų bendradarbis Saimonas 
(James McAvoy), vykstant apiplė-
šimui gauna per galvą ir pamiršta, 
kur paslėpė Goyos drobę. Todėl 
plėšikai pasamdo gražuolę psichoa-
nalitikę Elizabet (Rosario Dowson), 
ji turi padėti Saimonui prisiminti. 
Elizabet neįmanoma neįsimylėti, 
tad šis filmas – ne tik galvosūkis 
apie apiplėšimą, bet ir pasakojimas 
apie meilės transą. Kodėl jis man 
priminė militaristinę „Panoramos“ 
propagandą? Boyle’as nori įtikinti 
žiūrovus, kad asmenybė – tai vis-
kas, ką žmogus kada nors pasakė, 
padarė, pajuto, pamatė. Visa tai jis 
paverčia vaizdų virtine, kuri veikia 
beveik kaip hipnozė. Nesakau, kad 

„Panorama“ ar krašto apsaugos mi-
nistras nori hipnotizuoti žiūrovus 
begaliniu pasakojimu apie augan-
čią karinę lietuvių galią. Greičiau 
jie beldžiasi į tai, ką psichoanali-
tikai vadina fantazmu. Pasak filo-
sofo Andrzejaus Lederio, būtent 
fantazmas slepia pavojingus troš-
kimus, kurie niekad nebūna iki 
galo suvokti. Kartais reikia vieno 
žodžio, kad fantazmų scenarijai 
pradėtų veikti. Man regis, lietuvių 
problema ta, kad vis dar neatsirado 
politinė kalba, kuri įvardytų tautos 
nuoskaudas, kompleksus, neteisy-
bės pojūtį. Vietoj žodžių turime 
kareiviškus vaizdelius arba blogus 
Vilniaus mero fantazmus žadinan-
čias Žaliojo tilto skulptūras. Štai čia 
ir vėl kyla klausimas, ką pamiršti, o 
ką atsiminti.

„Transas“ – efektingas, bet tuščias 
filmas, dar vienas neonoir pratimas. 
Tokius stiliaus pratimus itin mėgsta 
madingi režisieriai. Tačiau „Transas“ 
tiksliai įvardija šių dienų žmogaus 
būseną – nuolatinę naujų pojūčių 
paiešką, net jei tie pojūčiai ne visai 
malonūs. Filmai apie moterų laimės 
paieškas tradiciškesni. Nicole Ho-
lofcener „Meilei nereikia žodžių“ 
(TV3, 31 d. 22.30) pasakoja apie du 
penkiasdešimtmečius – masažistę 
Evą (Julia Louis-Dreyfus) ir tele-
vizijos serialų filmotekoje dirbantį 
Albertą (James Gandolfini). Abu 
gyvena Los Andžele, abu išsiskyrę, 
augina dukteris, kurios netrukus iš-
vyks studijuoti į kitus miestus. Jie 
susipažįsta vakarėlyje, po to pradeda 
susitikinėti. Eva – temperamentinga, 

veikli, pasitikinti savimi, flegmatiš-
kas storulis Albertas apdovanotas 
geru humoro jausmu ir sugeba būti 
autoironiškas. 

Eva draugauja su poete Ma-
riana (Catherine Keener) ir nuolat 
girdi jos prisiminimus apie buvusį 
vyrą – buką ir neseksualų. Suži-
nojusi, kad Marianos buvęs vyras 
ir jos naujas širdies draugas – tas 
pats žmogus, Eva padaro lemtingą 
klaidą. Ji pasiduoda Marianos ver-
tinimams. Čia ir slypi Holofcener 
pamoka žiūrovams: nepasiduokite 
svetimiems vertinimams, niekada 
jų neprisiminkite. 

Apie tai, ar verta prisiminti pra-
ėjusias meiles, svarsto Nancy Me-
yers filmas „Tai... sudėtinga“ (LRT, 
31 d. 21 val.). Pagrindinė jo herojė 
Džeinė (Meryl Streep) išsiskyrė 
prieš dešimt metų. Ji turi gražius 
vaikus ir cukrainę. Tačiau sūnaus 
diplomo teikimo išvakarėse mote-
ris praleidžia naktį su buvusiu vyru 
Džeiku (Alec Baldwin). Prasideda 
keistas romanas, nes Džeikas jau 
sukūrė kitą šeimą, o ir Džeinės ho-
rizonte pasirodo žavus architektas 
(Steve Martin). Ką pasirinks Streep 
herojė?

Pastebėjau, kad naujose lietu-
viškose komedijose būtinai, kad ir 
menkame epizode, turi nuskambėti 
žodis „gėjus“. Matyt, lietuviams gė-
jaus motyvas turi sukelti humoro 
priepuolį. Kažkodėl kino salėje iki 
šiol to nepastebėjau, net kai kartu 
žiūrėjau gėdingai nejuokingą „Tarp 
mūsų, berniukų...“. Todėl nesiti-
kiu sulauksiąs lietuvių kine kažko 

panašaus į 1996 m. Mike’o Nicholso 
sukurtą „Narvelį“ (TV3, šiąnakt, 
29 d. 00.10), nors ir šis filmas – ge-
rokai vėlesnis Franciso Vebero ko-
medijos perdirbinys. Jei pasižiū-
rėtume, kada sukurta pjesė, pagal 
kurią filmą statė Veberas, supras-
tume, kad nuo Europos atsilikome, 
matyt, pusšimčiu metų ir dar antra 
tiek žiūrėsime įžūliai reklamos pri-
grūstą lietuvišką klojimo kiną.

„Narvelio“ herojai – laiminga gėjų 
pora Armanas ir Albertas. Jie – nak-
tinio klubo Majamyje savininkai. 
Poros laimę sudrumsčia Armano 
sūnaus sugrįžimas. Jis rengiasi vesti 
konservatyvaus senatoriaus duk-
terį. Merginos tėvai jau skuba su-
sipažinti su būsimais giminaičiais. 
Tad Robino Williamso herojui teks 
apsimesti mama. 1996-aisiais „Nar-
velis“ konservatyviojoje Amerikoje 
sulaukė didžiulio pasisekimo ir pra-
laužė ledus ne vienam rimtam fil-
mui apie homoseksualus.

Robinas Hudas nuo pat 3-iojo 
XX a. dešimtmečio pradžios – vie-
nas populiariausių kino personažų. 
Tačiau kiekvienas kino Robinas Hu-
das vis kitoks. 2010 m. sukurto filmo 

„Robinas Hudas“ (LRT, vasario 4 d. 
22 val.) režisierius Ridley Scottas 

mato jį pirmiausia kaip „tikrą vyrą“. 
Filmuose apie kilnųjį plėšiką do-
minuoja koks nors vienas aspek-
tas – istorinis personažas, mitas 
ar maištininkas. Bet kiekvieną-
kart Robinas Hudas yra tikrasis to 
laiko, kai sukurtas filmas, herojus. 
Pasak kultūros tyrinėtojo Stepheno 
Knighto, „gero nusikaltėlio idėja 
yra patraukli kiekvienoje kultū-
roje. (...) Ji testuoja savo laikotar-
pio teisę, apnuogina jos silpnybes, 
tampa būsimos laisvės pažadu. To-
kius utopinius mitus galima perso-
nifikuoti: vienas personažas tada 
sukaupia visą pasipriešinimą re-
presyviai tikrovei.“

Todėl aktoriaus pasirinkimas 
visada svarbus, nes Robiną Hudą 
gali vaidinti ne bet kas, tik žvaigždė, 
įkūnijanti savo laiko vyriškumo ide-
alą. Todėl neatsitiktinai „tikrą vyrą“ 
Scotto filme kuria Russellas Crowe. 
Jo vaidinamų personažų „primušto 
šuns“ išorė dažniausiai slepia ne tik 
fizinę jėgą, bet ir įžvalgų protą bei 
daug patyrusio ir sau atsakiusio į 
klausimą, prisiminti ar pamiršti, 
žmogaus patirtį.

Jūsų– 
Jonas Ūbis

„Meilei nereikia žodžių“

Nauji leidiniai

Žvilgsnis į Lietuvos baleto 
istoriją ir šiandieną

Visą 2015 m. gruodį trukusius ren-
ginius, skirtus Lietuvos baleto de-
vyniasdešimtmečiui, užbaigė pa-
skutinę metų dieną išleistas meno 
kultūros žurnalo „Krantai“ numeris, 
kurio autoriai pažvelgė į pačias įvai-
riausias šio meno istoriją ir dabartį 
ryškinančias temas. Pradedant Ro-
lando Rastausko „Eilėraščiu apie 
baletą“,  jame pinasi istorija ir nū-
diena, tekstai apie garsias asmeny-
bes ir žvilgsnis į tuos, kurie liko di-
džiojo baleto užkulisiuose. 

Dailėtyrininkė Viktorija Brunei-
zerytė straipsnyje „Šokio portretai“ 
rašo apie Olgos Švede-Dubeneckie-
nės-Kalpokienės (1891–1967) – 
žinomos XX a. pirmosios pusės 
menininkės, baleto pedagogės, 
dailininkės, scenografės – fotogra-
fijas: inscenizuotus  šokio portre-
tus ir pajūrio ciklo fotografijas, at-
skleidžiančias modernaus šokio ir 
kūno sąlytį. 

Lietuvos teatro, muzikos ir kino 
muziejuje saugomi Valstybės teatro 
rinkiniai – Lietuvoje didžiausia 

šio teatro veiklą įamžinusi kolek-
cija. Čia – ir keturių balerinų ba-
leto bateliai. Tai XX a. pirmosios 
pusės šokėjų – Matildos Kšesinska-
jos (1872–1971), Lucienne Lamballe 
(1875–1961), Liubovės Jegorovos  
(1880–1972) ir Olgos Malėjinai-
tės (1907–1939) puantai; apie juos 
straipsnyje „Puantų istorijos“ rašo 
muzikologė Janina Stankevičienė.

Savo mamą Haliną Liachavičiūtę, 
XX a. 4-ojo dešimtmečio pradžioje 
kurį laiką studijavusią Anatolijaus 
Obuchovo baleto studijoje Kaune, 
prisimena architektūros istorikas 
Vytautas Levandauskas.

Straipsnyje „Šokanti šeima“ ba-
leto kritikė ir istorikė Livija Gulbi-
naitė pristato Muzikiniame teatre 
Kaune dirbusią baleto artistę Birutę 
Dženkaitytę (1922–1971), jos dukrą, 
Maskvos choreografijos mokyklos 
auklėtinę ir Lietuvos operos ir 
baleto teatro solistę Sigitą Vaba-
levičiūtę (g. 1946), pastarosios ben-
dramokslį ir vyrą, Lietuvos baleto so-
listą Vytautą Kudžmą (g. 1946) bei 
jųdviejų dukrą Rūtą Kudžmaitę 
(g. 1972) ir žentą Aurelijų Daraš-
kevičių (g. 1971) – buvusius LNOBT 
baleto solistus, dabar pedagogus.

Straipsnį „Atsigręžus atgal“ 
„Krantams“ parašė Rūta Jezerskytė 

(g. 1977) – Vilniaus baleto moky-
klos auklėtinė, padariusi tarptautinę 
karjerą: 1995–1999 m. ji buvo Lietu-
vos operos ir baleto teatro solistė, o 
1999-aisiais pradėjo dirbti Olandijos 
nacionalinio baleto trupėje, kur po 
kurio laiko tapo pagrindine soliste. 

Dar viena su Olandijos naciona-
linio baleto trupe susijusi Lietuvos 
šokėja – M.K. Čiurlionio mokyklos 
Baleto skyriaus auklėtinė Jurgita 
Dronina (g. 1986). Apie pastarųjų 
metų jos pasirodymus Vilniuje – pa-
grindinius vaidmenis spektakliuose 

„Žizel“ (su Mathias Heymannu) 
ir „Gulbių ežere“ bei „Bajaderėje“ 
(su Isaacu Hernándezu) straips-
nyje „Arti tobulybės“ rašo Petras 
Skirmantas.

Ilva Juodpusytė pristato Lietuvos 
baleto spektaklį – Sergejaus Prokof-
jevo „Romeo ir Džuljeta“ (premjera – 
1993-05-07), kurį pastatė garsus rusų 
baleto solistas Vladimiras Vasiljevas. 
Mintimis dalijasi ir pagrindinių 
vaidmenų atlikėjai. 

„Kordebaleto art istai  šoka 
viską“ – apie tai šokio istorikas 
Marius Kraptavičius kalbasi su Jo-
lanta Davolyte, visą savo gyvenimą 
atidavusia Nacionalinio operos ir 
baleto teatro scenai, o vėliau – ir 
šokio pedagogikai. 

Baleto istorikas Žilvinas Dautar-
tas „Mūsų laikų trufaldinais“ vadina 
tuos, kurių baleto žiūrovai scenoje 
nemato – tai scenos darbininkai ir 
technikai, aprengėjai ir grimuotojai. 

Eduardo Balsio „Eglė žalčių 
karalienė“ sukurta užsienio me-
nininkų: choreografo George’o 
Williamsono ir dailininkės Louie 
Whitemore (premjera – 2015-11-20). 
Šiame balete ypač ryškus Eglės pa-
veikslas, apie jį su baleto kritike 
Kamile Šulcaite mintimis dalijasi šio 
vaidmens atlikėjos – Loreta Bartu-
sevičiūtė, Olga Konošenko, šoku-
sios Egidijaus Domeikos pastatyme 
1995-aisiais, bei Kristina Gudžiū-
naitė, sukūrusi šį personažą nau-
jausioje baleto interpretacijoje.

Deimantės Dementavičiūtės-
Stankuvienės kalbinti šokėjai ir cho-
reografai atskleidžia Kauno muziki-
nio teatro baleto šokėjų problemas. 
Naujausią Klaipėdos muzikinio te-
atro baleto repertuarą bei meninin-
kus pristato Vita Brasaitė. 

Dvi memuarinės publikacijos 
nukelia į XX a. 5-ąjį dešimtmetį, 
pokario laikus: „Vaikystės rūmais“ 
vertėja, publicistė ir redaktorė Da-
lija Epšteinaitė vadina Vilniuje 
veikusius Pionierių rūmus, kur to 
meto vaikai ieškojo kelio į meno 

pasaulį. Čia baleto mokėsi ir Vale-
rijus Panovas (g. 1938) – Rusijoje 
gimęs žydų kilmės šokėjas ir cho-
reografas. 1978 m. jis kartu su Geor-
ge’u Feiferiu parašė autobiografinę 
knygą „To Dance“ („Šokti“), kurioje 
pateikia prisiminimų apie Lietuvoje 
praleistus metus. Žurnale spausdi-
nami šios knygos fragmentai, ku-
riuos vertė Roberta Šareikaitė.

Visuomenėje dėl įvairių priežas-
čių yra susiklostęs nevienareikšmis 
požiūris į sovietinių laikų paveldą. 
Kaip nekonfliktinio šio paveldo 
perskaitymo pavyzdį galima pa-
teikti Lietuvos baleto scenos reali-
jas: rusiška tradicija buvo būdinga 
Lietuvos baletui ir tarpukariu, ir 
jau atgavus nepriklausomybę 1990 
metais. Baleto kritikės Skaidrės Ba-
ranskajos straipsnyje siūloma ter-
miną „sovietinis“ pakeisti „rusiška 
tradicija“ – tai vienas iš būdų iš-
vengti politinių, kultūrinių ir eko-
nominių spekuliacijų šia tema.

Daug vertingos medžiagos patei-
kia Jūratė Terleckaitė, savo dėmesį 
skyrusi 2015 metais septyniasde-
šimtmetį minėjusios Nacionalinės 
M.K. Čiurlionio menų mokyklos 
Baleto skyriui. 

Žurnalo „Krantai“ inf.
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Vilniaus dailės akademijos galerijos 
Parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
iki 30 d. – Kauno tapytojų paroda 

„Jauna Kauno tapyba“

Galerija „Akademija“
Pilies g. 44/2
iki 30 d. – pirmojo ir antrojo kurso Di-
zaino magistrantūros studentų paroda 

„Dizaino procesai“ 

Tekstilės galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki II. 6 d. – Linos Bartkutės paroda 

„Klajoklio būvis“

Galerija „ARgenTum“
Latako g. 2
iki 30 d. – Lisos Vershbow juvelyrikos 
paroda „Netikėti susitikimai“

A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“
Dominikonų g. 15 
Dailininkų Tamošaičių kūryba

Sausio 29–vasario 7
 „7md“ rekomenduojaP a r o d o s

Vilnius

Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
XX a. Lietuvos dailės ekspozicija

„Žmogus su Saukos veidu. Šarūno Saukos 
tapyba. 1978−2015“
iki 31 d. – paroda „Kinas eina per miestą. 
Vilniaus kino teatrų istorijos“

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai
Lietuvos dailė XVI–XIX a.
Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai
iki 31 d. – paroda „Amžinai jauna! Lenkijos 
dailė XIX a. pab. – XX a. pr.“ (iš Krokuvos 
nacionalinio muziejaus)

Radvilų rūmai
Vilniaus g. 24
Europos dailė XVI–XIX a.

„Dubingių ir Biržų kunigaikščiai Radvilos“
Paroda „Gyvoji gamta dailėje. XVII a. – XX a. 
I pusė“

Taikomosios dailės muziejus
Arsenalo g. 3A
P. Gudyno restauracijos centro restauruotų 
kūrinių paroda „Prieš... ir po...“ 
Paroda „Kvietimas į pokylį. 1915–2015“ 
(100 gražiausių vakarinių suknelių iš Alek-
sandro Vasiljevo kolekcijos)

Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A. Goštauto g. 1
Retrospektyvinė Vytauto Kasiulio kūrybos 
ekspozicija

Lietuvos nacionalinis muziejus 
Naujasis arsenalas
Arsenalo g. 1 
Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.
Lietuvių liaudies menas
Kryždirbystė
Vaikų piešinių paroda „Sausio 13-oji Lietu-
vos vaikų piešiniuose“

Kazio Varnelio namai-muziejus
Didžioji g. 26
K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija
Lankymas antradienį–šeštadienį iš anksto 
susitarus tel. 279 16 44

Vilniaus gynybinės sienos bastėja
Bokšto g. 20
Nuolatinė ekspozicija

Valdovų rūmai
Katedros a. 4
Paroda „Spalvų alchemija. Skaljolos meno kū-
riniai iš Bianco Bianchi kolekcijos Florencijoje“

Bažnytinio paveldo muziejus
Šv. Mykolo g. 9
Bažnytinio paveldo muziejaus ekspozicija

Paroda „Kolekcininko kabinetas“ (kunigo 
Pranciškaus Tičkovskio kolekcija iš Lietu-
vos mokslų akademijos Vrublevskių biblio-
tekos rinkinių ir Akmenynės bažnyčios)
iki 30 d. – paroda „Susimąstęs Kristus: 
nuo religinio atvaizdo iki tautos simbolio 
Rūpintojėlio“

Šiuolaikinio meno centras
Vokiečių g. 2
Paroda „Nauja tapyba iš Jungtinės Karalystės“
nuo 29 d. – C.T. Jasperio ir Joannos Mali-
nowskos paroda „Halka/Haitis: sugrįžimas 
į Vilnių“

 „Prospekto“ fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
iki 30 d. – paroda „Laisvės gynimo naktis“

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1/13
iki II. 5 d. – Simonos Žilėnaitės paroda 

„Sakralu“ 

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
iki II. 5 d. – Kęstučio Lanausko persona-
linė objektų ir skulptūros darbų paroda 

„atRiedėjo“

Galerija „Aidas“
A. Jakšto g. 9
iki II. 3 d. – Adasos Skliutauskaitės tapybos, 
piešinių ir litografijos paroda „Pokalbis“

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
iki II. 6 d. – Kęstučio Petro Ramono pieši-
nių ir atspaudų paroda „80‘Grafika“
Tapybos paroda „Švytėjimas“ 

Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 2
iki 30 d. – Lietuvos scenografijos įvaiz-
džius dokumentuojanti fotografijų paroda 

„Nykstančios tapatybės žemėlapiai“ 

Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1/13
Rimo Sakalausko paroda „Sesija – Session“

Galerija AV17 
Aušros Vartų g. 17
Rafalo Piesliako paroda „Barikada“

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus 
Pilies g. 40
iki II. 7 d. – Yoshiko Maruyama ir Tokio Ma-
ruyama (Japonija) tapybos ir instaliacijų 
paroda „Virsmas“

Galerija–studija RA
Pranciškonų g. 8
Vido Poškaus tapybos, piešinių, objektų 
paroda „Genijaus gimimas“

Galerija „Kunstkamera“
Ligoninės g. 4 
Nijolės Valadkevičiūtės paroda „Užkaboriai“

Senamiesčio menininkų galerija
Totorių g. 22–4
iki 31 d. – Dovydo Alčiauskio paroda 

„Barokokas“ 

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno 
galerija
Vilniaus g. 39 / 6
Giedrimų šeimos paroda: Salvinijos teks-
tilė, Andriaus tapyba, Lino spalvoti medžio 
raižiniai, Gintautės piešinėliai 

Savicko paveikslų galerija
J. Basanavičiaus g. 11 / Teatro g. 1
Ugnės Žilytės tapybos paroda „Palikimas“ 

Lietuvos nacionalinės UNESCO 
komisijos galerija
Šv. Jono g. 11
Mykolo Kleopo Oginskio 250-osioms gi-
mimo metinėms skirta paroda „Sugrįžimas 
į Tėvynę“ 

Rašytojų klubas
K. Sirvydo g. 6
Arūno Eduardo Paslaičio piešinių paroda 

„Lietuvos dvarai“

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės 
muziejus
V. Putvinskio g. 55
Paroda „Kasdienės gėlės: moterų ir vaikų 
portretai iš grafo Stanislovo Kazimiero Ko-
sakovskio fotografijų rinkinio“

M. Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12
Paroda „Veidai iš būtojo laiko“
Olandų fotografo Robo Hornstra ir publi-
cisto Arnoldo van Bruggeno paroda „Sočio 
projektas: Kaukazo turizmo ir karo atlasas“

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
Paroda „Geriausias metų kūrinys“ 
Audronės Petrašiūnaitės paroda „Tylus gy-
venimas“ (iš ciklo „Lūžio kartos vardai“)

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių 
muziejus
V. Putvinskio g. 64
Giedrės Marijos Šimonytės-Švažienės 
paroda „Gyvenimo spalvos“ 

Keramikos muziejus
Rotušės a. 15

„Archyvo“ grupės paroda „Orų prognozė“
nuo 29 d. – Haruhiko Ito porceliano kūri-
nių paroda

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
iki II. 6 d. – Donatos Minderytės, Petro Lin-
cevičiaus, Eglės Ulčickaitės paroda „Laiko 
vaizdų gaudymas (trys scenarijai)“ 

Kauno fotografijos galerija
Rotušės a. 1 / Vilniaus g. 2
Geistės M. Kinčinaitytės paroda „Tu pri-
klausai man“ 

Klaipėda
KKKC parodų rūmai
Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2
Ginto Gabrano (Latvija) paroda „Mutantų 
atranka“
Augustino Rebetezo paroda „Fabrikas už 
tavo smegenų“ 

Baroti galerija
Aukštoji g. 3/3a
Romo Klimavičiaus paroda „Dvasių namai, 
nežinomi mūsų namų gyventojai“

Galerija „si:said“
Galinio Pylimo g. 28
Andriaus Zakarausko paroda „Prisiminimo 
sinonimas“ 

Šiauliai
„Laiptų galerija“
Žemaitės g. 83
iki II. 3 d. – Juozo Pranckevičiaus tapybos 
paroda „Ekspresijos žaismas“

Dailės galerija
Vilniaus g. 245
Šiaulių universiteto Menų fakulteto Dailės 
magistrantūros studentų darbų paroda

S p e k t a k l i a i

Vilnius 

Nacionalinis operos ir baleto teatras
29 d. 18.30 – G. Donizetti „MEILĖS ELIKSY-
RAS“. Dir. – M. Pitrėnas
31 d. 12 val. – S. Prokofjevo „PELENĖ“. 
Dir. – A. Šulčys (Nacionalinės M.K. Čiurlio-
nio menų mokyklos Baleto skyrius). 
Dir. – A. Šulčys
II. 5 d. 18.30 – G. Puccini „BOHEMA“. 
Dir. – N. Paszkowski (Italija), muzikos vad. 
ir dir. – R. Šervenikas, rež. – C. Mazzavil-
lani Muti (Italija)

Nacionalinis dramos teatras
29 d. 18.30 – A. Puškino „BORISAS GODU-
NOVAS“. Rež. – E. Nekrošius

30 d. 14, 18.30 prie Didžiosios scenos – 
D. Charmso „JELIZAVETA BAM“. 
Rež. – O. Koršunovas
31 d. 18.30 – „ANA KARENINA“ (L. Tolsto-
jaus romano motyvais). Choreogr. –
A. Cholina (A|CH teatras) 
II. 3 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „DIDIS 
BLOGIS“. Rež. – A. Schillingas
4, 5 d. 17 val. – M. Ivaškevičiaus „IŠVARY-
MAS“. Rež. – O. Koršunovas
Mažoji salė
30 d. 16 val. – „LAIŠKAI Į NIEKUR“ 
(R.M. Rilke's, M. Cvetajevos ir B. Paster-
nako laiškų motyvais). Rež. – B. Mar
31 d. 18 val. – „BALTAS SODININKAS“ (VšĮ 

„Vytauto Kernagio fondo“ spektaklis). 
Rež. – V.V. Landsbergis 

Vilniaus mažasis teatras
29 d. 18.30 – J. Tumo-Vaižganto „DĖDĖS IR 
DĖDIENĖS“. Rež. – G. Tuminaitė
30 d. 18.30 – Th. Bernhardo „MINETIS“. 
Rež. – R. Tuminas
31 d. 12, 15 val. – „MAMA KATINAS“. 
Rež. – E. Jaras
II. 2 d. 14 val. – teatralizuota ekskursija po 
Vilniaus mažąjį teatrą
2 d. 18.30 – J. Erlicko programa „Ne visi namie“ 
(kultūros paramos fondo „Rūta“ renginys)
3 d. 18.30 – PREMJERA! P. Pukytės „BEDA-
LIS IR LABDARYS“. Rež. – G. Tuminaitė 
4 d. 18.30 – I. Margalit „TRIO (J. Bramso, 
R. Šumano ir K. Šuman meilės istorija)“. 
Rež. – P. Galambosas (Vengrija) 
5 d. 18.30 – B. Clarko „PALAUKIT, KIENO 
ČIA GYVENIMAS? “ Rež. – J. Vaitkus 

Valstybinis jaunimo teatras
29 d. 18 val. – D. Wassermano „SKRYDIS 
VIRŠ GEGUTĖS LIZDO“. Rež. – V. Griško
30, 31 d. 12 val. – „KAKĖ MAKĖ“ (pagal 
L. Žutautės knygas vaikams). Insc. aut. ir 
rež. – V. Kuklytė (Salė 99)
30 d. 18 val. – E. Scarpettos „VARGŠAI. 
ARISTOKRATAI“. Rež. – P.E. Landi
31 d. 15 val. – „RAGANIUKĖ“ (pagal 
O. Preusslerio pasaką). Rež. – E. Jaras
II. 4 d. 18 val. – P. Vaičiūno „PATRIOTAI“. 
Rež. – J. Vaitkus
5 d. 18 val. – „KETURIAIS VĖJAIS“. 
Rež. – T. Jašinskas (Salė 99)

Oskaro Koršunovo teatras
29 d. 19 val. OKT studijoje – S. Becketto 

„PASKUTINĖ KREPO JUOSTA“. 
Rež. – O. Koršunovas

31 d. 19 val. OKT studijoje – A. Čechovo 
„ŽUVĖDRA“. Rež. – O. Koršunovas
II. 2, 3 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! 
S. Kane „APVALYTIEJI“. Rež., scenogr. – 
O. Koršunovas, komp. – A. Jasenka, kost. 
dail. – L. Liepaitė. Vaidina G. Petrovskytė, 
K. Cicėnas, D. Meškauskas, G. Rimeika, 
M. Ališauskas, L. Jurgelis, K. Vilkas, P. Tau-
janskaitė, G. Butvilaitė, O. Vygonovski, 
L. Malinauskas, U. Šiaučiūnaitė, K. Petruš-
kevičiūtė ir kt.

Rusų dramos teatras
29 d. 18.30 – N. Gandževi „SEPTYNIOS 
GRAŽUOLĖS“ (su lietuviškais titrais). 
Rež. – J. Vaitkus 
30 d. 18.30 val. – E.-E. Schmitto „DVIEJŲ 
PASAULIŲ VIEŠBUTIS“. Rež. – S. Račkys
30 d. 11, 13 val. – Z. Hopp „STEBUKLINGOJI 
KREIDELĖ“. Rež. – O. Lapina
31 d. 12 val. – J. Popovo „SNIEGUOLĖ IR 
SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Rež. – J. Popovas 
31 d. 18.30 – J.G. Ferrero „GRONHOLMO 
METODAS“. Rež. – A. Jankevičius
II. 5 d. 18.30 – J. Ščiuckio „RAUDONOS BU-
RĖS“ (A. Grino apysakos motyvais). 
Rež. – H. Petrockis (Latvija) 

Vilniaus teatras „Lėlė“
Didžioji salė
30 d. 12 val. – PREMJERA! „APIE TAI, KAIP 
KOLKA PANKINAS SKRIDO Į BRAZI-
LIJĄ, O MARČIUS NEPANKINAS NIEKUO 
NETIKĖJO, ARBA GA-RA-RAR“ (pagal D. 
Charmsą). Scen. aut., rež. – O. Lapina
30 d. 18.30 – PREMJERA! „ATRASK MANE“ 
(lietuviškas galvosūkis be pertraukos). Insc. 
aut. ir rež. – R. Kazlas
31 d. 12 val. – „DAKTARAS DOLITLIS“ 
(pagal H. Loftingą). Rež. – R. Driežis
II. 4 d. 18.30 – „SMĖLIO ŽMOGUS“ (pagal 
E.T.A. Hoffmaną). Scen. aut., rež., lėlių 
dail. – G. Radvilavičiūtė 
6 d. 12 val. – „BATUOTAS KATINAS“ 
(Ch. Perrault pasakos motyvais). 
Rež. – A. Mikutis
7 d. 12 val. – „SNIEGO KARALIENĖ“ (pagal 
H.Ch. Anderseną). Pjesės aut. ir rež. – 
N. Indriūnaitė 
Mažoji salė
30 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ 
(H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). 
Rež. ir dail. – R. Driežis
31 d. 14 val. – Š. Datenio „EVOLIUCIJA“. 
Rež. – Š. Datenis

Dailė

Regis, vėl iš naujo kyla tapybos mada – Nacionalinėje dailės galerijoje 
galima praleisti visą dieną gilinantis į gausiai pristatytą Šarūno Saukos 
kūrybą, VDA parodų salėse „Titanikas“ dar tebeveikia jaunųjų Kauno ta-
pytojų paroda, o užėjus į Šiuolaikinio meno centrą juos galima palyginti 
su jaunaisiais britų tapytojais. Kuratorė Linsey Young atrinko penkiolika 
skirtingų autorių, kuriuos sieja noras manipuliuoti žiūrovo tikėjimu pa-
veikslo fikcija tarsi tikrove, trikdyti žinomus istorinius naratyvus, iškrai-
pyti nacionalinius simbolius ar šiaip pašmaikštauti.

Muzika

Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro garbės dirigentas maestro 
Juozas Domarkas kviečia nepamiršti geros tradicijos – groti ir klausytis 
laiko patikrintų muzikos šedevrų. Šį šeštadienį, sausio 30 d., 19 val. Lie-
tuvos nacionalinėje filharmonijoje skambės simfoninės muzikos pro-
grama „Iš orkestro lobyno“, o koncerte solo violončele grieš Vokietijoje 
gyvenantis lietuvių violončelininkas, Šiaurės Vokietijos radijo simfoninio 
orkestro muzikantas Vytautas Sondeckis. Programoje Piotro Čaikovskio 
ir Dmitrijaus Šostakovičiaus kūryba. Violončelininko V. Sondeckio pasi-
rodymas bus bene labiausiai intriguojantis programos kūrinys – P. Čai-
kovskio „Variacijos rokoko tema“ violončelei ir orkestrui taps ir simboline 
muzikine dovana sausio 27 d. minimam Wolfgango Amadeaus Mozarto 
gimtadieniui. Mat „Variacijas rokoko tema“ atliepia galantiškąjį, kitaip 
dar vadinamą rokoko stilių, kurio požymių turėjo ankstyvoji Mozarto 
kūryba. Čaikovskis didžiai vertino Mozartą, taigi jo Variacijos – nelygi-
nant pagarbos ženklas šiam genijui.
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Bibliografinės žinios

Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė.                 
Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras

„Menų spaustuvė“
29 d. 19 val. Juodojoje salėje – C. Graužinio 

„DRĄSI ŠALIS (LIETUVOS DIENA)“. 
Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)
29 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „SKELBIMO 
KLAIDA“. Idėjos aut. ir atlikėja 
I. Lencevičiūtė
30 d. 12 val. Kišeninėje – „APIE MEILĘ, 
KARĄ IR KIŠKIO KOPŪSTUS“. Rež. – A. Gi-
niotis (teatro laboratorija „Atviras ratas“)
30 d. 19 val. Kišeninėje salėje – C. Graužinio 

„VISKAS ARBA NIEKO“. Rež. – C. Graužinis 
(teatras „cezario grupė“)
30 d. 16, 19 val. Juodojoje salėje – šokio pasi-
rodymų vakaras „Samtis“ („Low Air“) 
31 d. 11 val. Juodojoje salėje – „MOZAIKA“. 
Choreogr. – B. Banevičiūtė (šokio teatras 

„Dansema“)
31 d. 15 val. Kišeninėje salėje – „DIDYSIS 
DŪDININKAS“. Rež. – S. Degutytė („Stalo 
teatras“) 
31 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ARABIŠKA 
NAKTIS“. Rež. – C. Graužinis (teatras „ce-
zario grupė“)
II. 3 d. 19 val. Juodojoje salėje – PREMJERA! 

„REZONANSAS“. Idėjos aut. Choreogr. – 
I. Puišytė 
5 d. 19 val. Juodojoje salėje – PREMJERA! 

„REKONSTRUOTI“. Choreogr. – M. Praniaus-
kaitė (menų spaustuvės programa jaunie-
siems menininkams „Atvira erdvė ’15“) 

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
29 d. 18 val. Rūtos salėje – R. Gary „AUŠROS 
PAŽADAS“. Inscenizacijos aut. ir rež. – 
A. Sunklodaitė 
30 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srbljanovič 

„SKĖRIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas
31 d. 17 val., II. 2 d. 14 val. Didžiojoje sce-
noje – „MECHANINĖ ŠIRDIS“ (pagal
M. Malzieu romaną „Mechaninė širdis“). 
Rež. – A. Areima
II. 3 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – PREM-
JERA! W. Shakespeare’o „HAMLETAS“. 
Rež. – V. Bareikis 
4 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – M. Frischo 

„BIOGRAFIJA: VAIDINIMAS“. 
Rež. – G. Varnas
5 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „GENTIS“ 
(pagal I. Simonaitytės romaną „Aukštujų 
Šimonių likimas“). Rež. – A. Jankevičius 

Kauno valstybinis muzikinis teatras
29 d. 18 val. – „ZYGFRYDO VERNERIO KA-
BARETAS“. Dir. – J. Janulevičius
30 d. 18 val. – J. Strausso „ŠIKŠNOSPAR-

NIS“. Dir. – J. Geniušas
31 d. 12 val. – „SNIEGO KARALIENĖ“. 
Dir. – J. Janulevičius
31 d. 18 val. – J. Strausso „NAKTIS VENECI-
JOJE“. Dir. – J. Geniušas
4, 5 d. 18 val. – F. Wildhorno „KARMEN“ 
(miuziklas pagal P. Mérimée romaną). 
Rež. – K. Jakštas, muzikos vad. ir dir. – 
J. Janulevičius

Kauno kamerinis teatras
29 d. 18 val. – M. Walczako „PIRMASIS 
KARTAS“. Rež. – S. Rubinovas
30 d. 18 val. – K. Kostenkos „HITLERIS IR 
HITLERIS“. Rež. – S. Rubinovas
II. 5 d. 18 val. – F. Zelerio „TIESA“. 
Rež. – S. Rubinovas

Kauno mažasis teatras
30 d. 18 val. – F. Rame, D. Fo „LAISVOJI 
PORA“. Rež. – R. Januškevičiūtė, A. Baniūnas
31 d. 12 val., 7 d. 14 val. – A. Dilytės „SIDA-
BRINIS FĖJOS ŠAUKŠTELIS“. 
Rež. – A. Dilytė
II. 5 d. 19 val. – M. Valiuko „BARAKUDŲ 
MEDŽIOKLĖ ŽALIEMS“. Rež. – M. Valiukas 

Kauno lėlių teatras
30 d. 12 val. – „PLIAUSKIUKAS IVASIUKAS“. 
Rež. – O.  Dmitrijeva

31 d. 12 val. – D. Čepauskaitės „ĄŽUOLO 
VAIKAS“ (pagal V. Petkevičiaus knygą „Gilės 
nuotykiai Ydų šalyje“). Rež. – O. Žiugžda

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
29 d. 18.30 Didžiojoje salėje – A. Juozaičio 

„KARALIENĖ LUIZĖ“. Rež. – G. Padegimas
30 d. 18.30 Didžiojoje salėje – P. Gladilino 

„IŠ MIGLOS IŠNIRO ANGELAS“. 
Rež. – R. Rimeikis
31 d. 12 val. Didžiojoje salėje – K. Macijausko 

„NUTIKIMAI SMALIŽIŲ ŠALYJE“. Rež. – 
K. Macijauskas
31 d. 17 val. Mažojoje salėje – M. Gavrano 

„VISKAS APIE VYRUS“. Rež. – A. Lebeliūnas
II. 2 d. 19 val. Kamerinėje salėje – G. Kaz-
lauskaitės „ANTIŠOU. LIKUČIAI PO 
DIEVO“. Rež. – G. Kazlauskaitė, E. Kazic-
kaitė („Apeirono teatras“)
4 d. 18.30 Didžiojoje salėje – N. Simono 

„SAUGOKITE FLORĄ“. Rež. – A. Lebeliūnas
5 d. 18.30 Didžiojoje salėje – M. Gavrano 

„POROS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras
29 d. 18.30 – D. Goggino „ŠOUNUOLYNAS“
30 d. 18.30 – J. Strausso „VIENOS KRAUJAS“
31 d. 12 val. Kolonų salėje – „VERPALŲ 
PASAKOS“ 
II. 4, 5 d. 18.30 – G. Puccini „SESUO AN-
DŽELIKA“, DŽANIS SKIKIS“

Šiauliai
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
29 d. 18 val. – M.  Pagnolio „DUONKEPIO 
ŽMONA“. Rež. – A. Lebeliūnas
30 d. 18 val. – T. Williamso „GEISMŲ 
TRAMVAJUS“. Rež. – A. Latėnas
31 d. 12 val. – „MIKĖ“ (pagal A.A. Milne’o 
knygą). Rež. – A. Pociūnas 
31 d. 18 val. – N. Leskovo „LEDI MAKBET IŠ 
MCENSKO APSKRITIES“. Rež. – R. Banionis
II. 5 d. 18 val. – „NEBYLYS“ (pagal J. Tumą-
Vaižgantą). Rež. – J. Vaitkus 

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
29 d. 18 val. – J. Poiret „BEPROTIŠKAS SA-
VAITGALIS“. Rež. – A. Kėleris 
30 d. 18 val. – R. Granausko „RŪKAS VIRŠ 
SLĖNIŲ“ (insc. aut. R. Šerelytė). 
Rež. – R. Banionis
31 d. 10 val. – PREMJERA! „IŠGELBĖKIME 
KENGŪRIUKĄ“. Rež. – V. Kupšys
31 d. 18 val. – PREMJERA! M. Ravenhillo 

„BASEINAS (BE VANDENS)“. 
Rež. – M. Klimaitė
II. 4 d. 18 val. – A. Čechovo „ROTŠILDO 
SMUIKAS“. Rež. – M. Cemnickas

K o n c e r t a i

Lietuvos nacionalinė filharmonija
30 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – simfoninės muzikos koncertas 

„Iš orkestro lobyno“. Lietuvos nacionalinis 
simfoninis orkestras. Solistas V. Sondeckis. 
Dir. – J. Domarkas. Programoje P. Čaikovs-
kio, D. Šostakovičiaus kūriniai 
31 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, 31 d. 14 val. Šalčininkų kultūros 
centre – koncertas visai šeimai „Žaismingos 
gitarų gaudynės“. Baltijos gitarų kvarte-
tas: Z. Čepulėnas, S. Krinicinas, S.S. Lipčius, 
Ch. Ruebensas. Koncertą veda V. Gerulaitis. 
Programoje G. Kuprevičiaus, J. Tamulionio, 
Ch. Ruebenso kūriniai
31 d. 16 val. Taikomosios dailės muziejuje – „Lan-
gas į Lietuvą: pasaulinio turo koncertas 
Vilniuje“. D. Dėdinskaitė (smuikas), 
G. Pyšniakas (violončelė), G. Januševičius 
(fortepijonas). Programoje M.K. Čiurlionio, 
L. Narvilaitės, A. Šenderovo, Z. Bružaitės, 
S. Vainiūno kūriniai

Vilnius
Kongresų rūmai
29 d. 19 val. – orkestro gimtadienio koncer-
tas. J. Gringytė (mecosopranas), K. Smo-
riginas (baritonas), Lietuvos valstybinis 
simfoninis orkestras. Dir. – G. Rinkevičius. 
Programoje G. Bizet, S. Rachmaninovo, 
G. Gershwino, R. Wagnerio kūriniai
II. 5 d. 19 val. – koncertas „Kur Šiaurė su-
tinka Pietus...“. D. Kuznecovaitė (smuikas), 
Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. 
Dir. – M. Staškus. Programoje J. Sibelijaus, 
G. Rossini kūriniai

Lietuvos muzikų rėmimo fondas
31 d. 14 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje – 
D. Stulgytė-Richter (smuikas, Vokietija),
V. Noreika (tenoras), B. Vasiliauskas (var-
gonai), V. Juodpusis (muzikologas). Progra-
moje J.S. Bacho, A. Corelli, A. Kačanausko, 
G. Pugniani-F. Kreislerio ir kt. kūriniai
II. 1 d. 18 val. Vilniaus universiteto šv. Jonų 
bažnyčioje – H.A. Čigriejaus kūrybos vaka-
ras „Tų namų žiburys“. Dalyvauja H.A. Či-
griejus (poetas, prozininkas, vertėjas), 
O.V. Dautartaitė (aktorė), Vilniaus „Ąžuo-
liuko“ muzikos mokyklos pirmos klasės 
choras (vad. E. Čigriejūtė- Strolienė, kon-
certmeisterė L. Kuliešiuvienė), Vilniaus 
universiteto kamerinis orkestras (meno 
vad. P.B. Koncė). Dir. – R. Beinaris. Solistai 
M. Baronaitė (sopranas), U. Dičiūnas (obo-
jus, anglų ragas), M. Boreikaitė (obojus), 
L. Šalna (obojus), O.B. Dace Popovaitė 
(obojus), A. Gelusevičius (obojus), E. Čepo-
naitė (obojus), J. Morkūnas (klarnetas). Va-
karo vedėja muzikologė L. Ligeikaitė. Pro-
gramoje H.A. Čigriejaus, Ch. Nedialkovo, 
L. Seraas, J.S. Bacho, W.A. Mozarto, 
M. Urbaičio, O. Balakausko, A. Malcio, 
B. Dvariono, V. Striaupaitės-Beinarienės, 
T. von Schachto kūriniai
2 d. 18 val. S. Vainiūno namuose – vaikų mu-
zikos studijos vadovės mokytojos 
N. Kalpokienės fortepijono klasės mokiniai. 
Programoje G. Kuprevičiaus, C.Ph.E. Bacho, 
F. Schuberto ir kt. kūriniai 
3 d. 17.30 S. Vainiūno namuose – Naciona-
linės M.K. Čiurlionio menų mokyklos mo-
kytojos metodininkės I. Gylytės ugdytinės 
S. Buikaitė ir L. Juknevičiūtė. Koncertmeis-
terė I. Dombrovskaja

Šv. Jonų bažnyčia
30 d. 18 val. – koncertų ciklas „Muzikos 
valanda Vilniaus universiteto Šv. Jonų baž-
nyčioje“. G. Kvikys (vargonai). Programoje 
Č. Sasnausko kūriniai 

Šv. Kotrynos bažnyčia

29 d. 19 val. – R. Kazlas ir kvintetas „Dū-

duva“. Aktoriaus R. Kazlo poetinė-mu-

zikinė pramonė „Darbai ir dyvai“ (pagal 

K. Donelaičio „Metus“). Atlikėjai aktorius 

R. Kazlas, varinių pučiamųjų kvintetas 

„Dūdūva“: L. Lapė , V. Sokolnikas (trimi-

tai), I. Kuleševičienė (valtorna), A. Gražulis 

(trombonas), S. Kirsenka (tūba)

Valdovų rūmai
30 d. 19 val. III manieristinėje antikameroje – „Can-
tata alla italiana“: itališkų XVIII a. kantatų 
koncertas. Dalyvauja R. Vosyliūtė (baroki-
nis vokalas), V. Norkūnas (klavesinas, basso 
continuo partija), G.P. Krištaponis (violon-
čelė, basso continuo partija), R. Švėgždaitė 
(barokinis smuikas). Programoje A. Stra-
dellos, F. Durante’s, G.F. Händelio kūriniai

Kaunas
Kauno filharmonija
29 d. 18 val. – projekto „Diriguoja jaunieji“ 
koncertas. Kauno miesto simfoninis orkes-
tras. Solistė J. Daunytė (arfa).  Dir. – R. Šu-
mila. Programoje G. Enesco, A. Ginasteros, 
S. Rachmaninovo ir kt. kūriniai

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

20 000 mylių po vandeniu : kelionė aplink pasaulį jūros gelmėmis : romanas / Jules Verne ; iš 
rusų kalbos vertė Petras Velička ; [panaudotos Alphonse de Neuville ir Édouard Riou ilius-
tracijos]. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], [2016] (Kaunas : Spindulio sp.). – 618, 
[5] p. : iliustr.. – (Geriausia iš geriausių literatūros klasika, ISSN 2335-7886). – Tiražas 1500 
egz.. – ISBN 978-609-403-953-9 (įr.)

Be tavęs – su tavimi : atsiminimai / Eugenija Vėlyvienė. – [Vilnius] : [E. Vėlyvienė], 
2015 (Vilnius : InSpe). – 360 p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 125 egz.. – ISBN 
978-609-408-807-0

Filosofo žmona : [romanas] / Dalia Dilytė. – Vilnius : Sofoklis, 2016 (Gargždai : Print-it). – 
239, [1] p.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-444-169-1 (įr.)

Geriausias draugas : romanas / Indrė Vakarė. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], 
[2016] (Gargždai : Print-it). – 318, [2] p.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-403-934-8

Kaip tapti dama : [romanas] / Eglė Zakaraitė. – [Vilnius] : [E. Zakaraitė], [2015]-    .

D. 1. – [2015] (Vilnius : Standartų sp.). – 222, [1] p. : iliustr.. – Tiražas [2000] egz.. – ISBN 
978-609-408-790-5

Karalienė Luizė : teatre : [drama] / Arvydas Juozaitis ; [iliustracijų autorė Birutė Ukrinaitė]. – 
Klaipėda : Druka, 2015 (Klaipėda : Druka). – 127, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 
978-609-404-198-3

Mano pavasariai : [eilėraščiai] / Bangutė Kirdeikaitė-Likpetrienė. – Akademija, Kauno r. : 
Aleksandro Stulginskio universiteto Leidybos centras, 2015 (Akademija, Kauno r. : ASU LC). – 
78, [1] p. : portr.. – Tiražas 100 egz.

Nepraradęs vilties : eilėraščių rinkinys / Mečislovas Mariūnas. – Vilnius : Jusida, 2015. – 203, 
[1] p.. – Tiražas 50 egz.. – ISBN 978-9955-690-85-6 (įr.)

Nustebink mane : užburiantis romanas apie trapų it ažūras talentą ir aistrą šokiui / Maggie 
Shipstead ; iš anglų kalbos vertė Rasa Stašytė. – Vilnius : Sofoklis, 2016 (Gargždai : Print-
it). – 334, [1] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-444-168-4 (įr.)

Persekiotojas : romanas / Lars Kepler ; iš švedų kalbos vertė Virginija Jurgaitytė. – Kaunas : 
Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], [2016] (Vilnius : BALTO print). – 604, [2] p.. – Tiražas 
3000 egz.. – ISBN 978-609-403-961-4 (įr.)

Pirmykštė moteris. Išpieštų urvų kraštas : romanas / Jean M. Auel ; iš anglų kalbos vertė Gie-
drė Tartėnienė. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], [2015] (Kaunas : Spindulio 
sp.). – 780, [2] p.. – (Žemės vaikai ; kn. 6). – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-403-902-7 
(įr.)

Ода к радости = Odė džiaugsmui : стихотворения / Юрга Иванаускайте ; перевёл с 
литовского Георгий Еремин. – Vilnius : phocaBooks, 2015 (Kaunas : Spindulio sp.). – 
184, [7] p.. – Gretut. tekstas liet., rus.. – Išleista dėkle su kita J. Ivanauskaitės kn. „Танец 
в пустыне“. – Autorės eilėraščių rinkinio 2-oji knyga. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 
978-609-95769-1-6

Танец в пустыне = Šokis dykumoje : стихотворения / Юрга Иванаускайте ; перевела с 
литовского Таисия Орал. – Vilnius : phocaBooks, 2015 (Kaunas : Spindulio sp.). – 281, [4] 
p.. – Gretut. tekstas liet., rus.. – Išleista dėkle su kita J. Ivanauskaitės kn. „Ода к радости“. – 
Autorės eilėraščių rinkinio 1-oji knyga. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-95769-0-9

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Balsai : Lietuvos moksleivių pjesių rinktinė / Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija ; [pa-
rengė Algis Želvys]. – 2-asis papild. leid.. – Panevėžys : Amalkeros leidyba, 2015 (Kaunas : 
Taurapolis). – 176 p. : iliustr.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-9955-659-65-5

Martyno moliūgai : [apsakymas] : [spalvinimo knygelė priešmokyklinio amžiaus vaikams] / 
[Marija Monika] ; iliustravo Danutė Jasiukaitytė. – [Marijampolė] : [Marijampolės kolegijos 
Leidybos centras], [2015]. – 14, [1] p. : iliustr.. – Aut. nurodyta virš.. – Tiražas [300] egz.. – 
ISBN 978-9955-645-69-6

Va k a r a i

Vilnius

Rašytojų klubas
29 d. 17 val. – „Metų“ žurnalo 25-metis. 
Renginyje dalyvauja A. Šimkus, A. Baltakis, 
D. Mušinskas, V. Martinkus, V. Daujotytė, 
D. Mitaitė, R. Tamošaitis, B. Januševičius, 
M. Burokas, A. Šlepikas, E. Banytė
II. 1 d. 17.30 – V. Palčinskaitės kūrybos va-
karas „Mes atminties negalime užmiršt...“. 
Dalyvauja poetė ir dramaturgė V. Palčins-
kaitė, aktorė L. Štrimaitytė, dainininkas 
V. Kazlauskas, Vilniaus inžinerijos licėjaus 
moksleiviai ir kt. Vakaro vedėjas 
J. Šalkauskas
2 d. 17.30 – V. Rožuko elektroninės kny-
gos „Dvidešimt pamišėlių“ pristatymas. 
Dalyvauja romano autorius V. Rožukas, 

literatūrologas prof. A. Kalėda, literatū-
ros kritikė J. Riškutė, psichologas A. Kuras, 
knygos ištraukas skaitys A. Čiurlionytė, 
E. Rožukaitė. Vakare dainuoja solistė 
I. Milkevičiūtė, akompanuoja R. Gocen-
tienė, koncertuoja gitaristas A. Chalikovas 
ir būgnininkas A. Vainius
4 d. 18 val. – poeto A. Valionio autorinis 
kūrybos vakaras su nauja knyga „Iš natų“. 
Kartu su knygos autoriumi dalyvauja 
knygos dailininkas R. Kepežinskas, mul-
tiinstrumentalistas S. Petreikis. Vakare 
bus atidaryta dailininko R. Kepežinsko 
iliustracijų A. Valionio knygai „Iš natų“ 
paroda
5 d. 15 val. Prienų Just. Marcinkevičiaus 
viešojoje bibliotekoje – R. Stankevičiaus 
autorinis kūrybos vakaras. Poeto kūrybą 
skaitys aktorius R. Bagdzevičius
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Lietuvos kultūros taryba

Savaitės filmai

****** – šedevras, ***** – pasižiūrėti būtina, **** – geras filmas, 
*** – būna ir geriau, ** – jei turite daug laiko, * – niekalas

Sausio 29– vasario 4
Ki no re per tu a ras

„Banga“

Banga  ***
Norvegų režisieriaus Roaro Uthaugo filme įvykiai pasakojami geologo 

Kristiano (Kristoffer Joner) ir jo šeimos požiūriu. Jie ruošiasi kraustytis 
į kitą vietą ir šeimoje kyla įtampa. Geologas tyrė vietą, kur prieš šimtą 
metų įvyko tragedija – nugriuvus uolai kilo cunamis ir žuvo daug žmo-
nių. Ekspertai tvirtina, kad katastrofa gali pasikartoti. Taip ir atsitiks, tik 
režisieriui įdomu, kodėl tai neišvengiama ir kodėl toks svarbus garsusis 
žmogiškasis faktorius. Nors filmo veiksmas vyksta Norvegijoje, jis labiau 
primena pramoginius amerikiečių katastrofų filmus (Norvegija, 2015). 
(Vilnius, Kaunas)
Džoja ***

Jennifer Lawrence naujame Davido O. Russello filme vaidina vienišą, 
sunkiai galus suduriančią motiną, kuri išrado „mop“ šluotą, išpopulia-
rėjusią visame pasaulyje. Ir tapo finansinės imperijos savininke. Filmo 
Džoja turi autentišką prototipę – Joy Mangano. Filmas primena ironišką 
telenovelę, režisierius įveda pasakotoją, laisvai šokinėja nuo vieno hero-
jės gyvenimo tarpsnio prie kito, juolab kad veiksmas apima keliasdešimt 
jos gyvenimo metų. Kaip ir visuose Russello filmuose, ir šiame įsimena 
aktorių ansamblis – Virginia Madsen, Robertas De Niro, Diane Ladd, 
Bradley’is Cooperis (JAV, 2015). (Vilnius, Kaunas)
Grėsmingasis aštuonetas ****

Praėjus keleriems metams po Pilietinio karo, „galvų medžiotojas“ Džo-
nas, pramintas Kartuvėmis“, per Vajomingo plynes lydi nusikaltėlę Deizę 
į Redroko miestelį, kur ši bus pakarta už įvykdytus nusikaltimus. Pakeliui 
jie sutinka kitą „galvų medžiotoją“ majorą Voleną. Kare jis kovėsi sąjun-
gininkų pusėje. Su juo kartu keliauja Redroko šerifu pasiskelbęs pietietis 
Krisas. Keliautojai iškrypsta iš kelio, nes prasideda pūga. Pasislėpti nuo 
jos nutariama nuošalioje kalnų užeigoje. Čia jie sutinka keturis nepažįs-
tamuosius: Bobą, kuris tvarkosi užeigoje, oficialų Redroko budelį, kau-
bojų Džo ir buvusį konfederatų generolą. Netrukus visi supras, kad pūga 
atkirto jiems kelią į miestelį. Prasidės tikroji drama, prievartos ir žiau-
rumo spektaklis. Antrą kartą vesterną kūręs Quentinas Tarantino vaidinti 
filme pakvietė Samuelį L. Jacksoną, Kurtą Russellą, Jennifer Jason Leigh, 
Waltoną Gogginsą, Demiáną Bichirą, Timą Rothą, Michaelą Madseną, 
Bruce’ą Derną (JAV, 2015). (Vilnius, Kaunas)
Hju Glaso legenda  ****

12 „Oskarų“ nominuoto Alejandro Gonzálezo Iñárritu filmo veiksmas 
nukels į 1823 metus. Pietų Dakotoje surengiama medžioklė, kurios daly-
viai tikisi sumedžioti daug vertingų kailinių žvėrių. Vieną patyrusių tra-
perių Hju Glasą (Leonardo DiCaprio) rimtai sužeidžia meška. Draugai jį 
nusprendžia palikti kartu su trimis medžiotojais, iš kurių vienas – Glaso 
sūnus. Medžiotojai nusprendžia sūnų nužudyti, o Glasą palikti mirti. Taip 
pat vaidina Tomas Hardy, Domhnallas Gleesonas, Willas Poulteris, For-
restas Gooluckas (JAV, 2015). (Vilnius, Kaunas)
Mano sesutė ***

Jauniesiems žiūrovams skirtas Sannos Lenken filmas pasakoja apie 
paauglę Stelą, atsitiktinai sužinančią, kad jos vyresnioji sesuo Katja serga 
bulimija. Mergaitė bijo apie tai papasakoti tėvams, nes tada sesuo visiems 
pasakys, kad Stela įsimylėjo jos trenerį. Tačiau liga tik progresuoja. Ji 
kelia grėsmę ne tik Katjai, bet ir visai šeimai (Vokietija, Švedija, 2015). 
(Vilnius)
Šėtono vaikas **

Williamo Brento Bello filmo herojė amerikietė Greta (Lauren Cohan) 
apsidžiaugia gavusi auklės darbą Anglijos dvare. Tačiau atvykus į dvarą 
paaiškėja, kad darbdavių sūnus yra tik žmogaus dydžio lėlė. Iš pradžių 
Greta mano, kad tai – ekscentriškas turtingos poros įnoris. Tačiau ne-
trukus ji pradeda įtarti, kad lėlė yra apsėsta piktųjų galių (JAV, 2016). 
(Vilnius, Kaunas)

Vilnius

Forum Cinemas Vingis
29, 31–II. 4 d. – Patriotai (rež. A. Šlepikas) – 
11.30, 13.45, 16, 18.30, 19.20, 20.45, 21.40; 
30 d. – 11.30, 13.45, 16, 18.30, 20.45
29–II. 4 d. – Hju Glaso legenda (JAV), – 11, 
14.30, 18, 21.20
29, II.1– 4 d. – Normas, lokys iš Šiaurės 
(JAV) – 11, 13.05, 15.10, 17.15, 18 val.; 30, 
31 d. – 11, 12.10, 13.05, 15.10, 17.15, 18 val.
29, 31 d. – Banga (Norvegija) – 20.15; 
II. 2–4 d. – 18.30
30 d. – G. Puccini „Turandot“. Tiesioginė 
premjeros transliacija iš Niujorko Metro-
politeno operos – 19.55
29–31 d. – „Žiemos ekranai“ 2016 – 18.30 
4 d. – Danų mergina (D. Britanija, JAV, Bel-
gija, Danija, Vokietija) – 20.15 
29–II. 4 d. – Tarp mūsų, berniukų (JAV) – 
11.30, 13.40, 16, 18.30, 20.50
29–II. 2, 4 d. – Džoja (JAV) – 15.10, 18.10, 
21 val.; 3 d. – 15.10, 21 val.
29, II. 1–4 d. – 5-oji banga (JAV) – 15, 17.45, 
21.10; 30, 31 d. – 12, 15, 17.45, 21.10
29–II. 4 d. – Grėsmingasis aštuonetas (JAV) – 
14, 17.35, 21 val.
Gerasis dinozauras (JAV) – 11, 12.30, 15.45
Gerasis dinozauras (3D, JAV) – 13.15 (lietu-
vių k.), 14.45 (originalo k.)
29, II. 1–4 d. – Žvaigždžių karai: galia nu-
bunda (3D, JAV) – 17.15; 30, 31 d. – 11.45, 17.15
29, II. 1–4 d. – Riešutėlių filmas (JAV) – 13.30; 
30, 31 d. – 11.15, 13.30
29–II. 4 d. – Šėtono vaikas (JAV) – 16.15, 21.40
29, II. 1, 3 d. – Didžioji skola (JAV) – 18.15; 
30, 31 d. – 12.30
29–II. 4 d. – Kelnėse dar ne senelis (JAV) – 
15.30, 21.30
29–II. 1, 3, 4 d. – Pati geriausia diena (Ru-
sija) – 20.30
30, II. 1, 2 d. – Meilė (3D, Prancūzija, Bel-
gija) – 20.15

Forum Cinemas Akropolis 
29–II. 4 d. – Normas, lokys iš Šiaurės (JAV) – 
10.10, 11.10, 13.20, 15.30, 16.40, 17.30
Patriotai (rež. A. Šlepikas) – 12.15, 14.30, 
16.50, 19.10, 21.30; Hju Glaso legenda (JAV) – 
11, 14.10, 17.40, 21 val. 
4 d. – Danų mergina (D. Britanija, JAV, Bel-
gija, Danija, Vokietija) – 19 val.
29–II. 4 d. – Tarp mūsų, berniukų (JAV) – 11.50, 
14, 16.10, 18.20, 20.30
5-oji banga (JAV) – 11.20, 16.30, 21.10
29, II. 1–4 d. – Gerasis dinozauras (JAV) – 11.40, 
14.15, 15 val.; 30, 31 d. – 11.40, 14.15, 15 val.
29–II. 4 d. – Gerasis dinozauras (3D, JAV) – 12.40
29–II. 3d. – Džoja (JAV) – 13.50, 19 val.; 
4 d. – 13.50
29–II. 4 d. – Kelnėse dar ne senelis (JAV) – 18.45, 
21.45; Grėsmingasis aštuonetas (JAV) – 14.20, 
20.10; Šėtono vaikas (JAV) – 12, 18.10
Pati geriausia diena (Rusija) – 20.40
29, 31, II. 2, 4 d. – Didžioji skola (JAV) – 17.20
30, II. 1, 3 d. – Tėtukas namie (JAV) – 17.20

Skalvija
Prancūzų kino festivalis „Žiemos ekranai“
29 d. – Zuzu (Prancūzija) – 19 val.
30 d. – Laukinis gyvenimas (Prancūzija) – 18.30
31 d. – Apačiai (Prancūzija) – 20.20
Retrospektyva „Knygos atgyja ekrane“ 
(1995–2013)
29 d. – Bulonės miško damos (Prancūzija) – 21.10

30 d. – Adolfas (Prancūzija) – 20.30
31 d. – Markizė iš O (Prancūzija) – 18 val.

29 d. – Mano mama (Italija, Prancūzija) – 
17 val.; 30 d. – 16.30
31 d. – Mano sesutė (Švedija, Vokietija) – 16.10
II. 1 d. – Didžioji skola (JAV) – 15.30; 2 d. – 
18.40; 3 d. – 21.30; 4 d. – 16.30
1 d. – Hju Glaso legenda (JAV) – 18 val.; 
2 d. – 21 val.; 3 d. – 15.30 
1 d. – Grėsmingasis aštuonetas (JAV) – 21 val.; 
2 d. – 15.30; 3 d. – 18.30; 4 d. – 21 val.
Ciklas „Karlsono kinas. Prancūziškas sausis“
30 d. – Didžioji skruzdėlyčių karalystė 
(Prancūzija) – 14.40
31 d. – Ernestas ir Selestina: meškučio ir 
pelytės nuotykiai (Prancūzija) – 14.30
1 d. – Aš už tave pakalbėsiu (dok. f., rež. 
M. Dejoie, V. Vareikytė) – 14 val. (seansas 
senjorams)
4 d. – Specialus seansas. Beveik Švedija 
(dok. f., rež. A. Lelkaitis) – 19 val.

Pasaka
„Žiemos ekranai“
29 d. – Vila Amalija (Prancūzija) – 17.30; 
31 d. – 19.30
29 d. – Kelios pavasario valandos (Prancū-
zija) – 19.30
29 d. – Savaitgaliai (Prancūzija) – 21.30
30 d. – Zuzu (Prancūzija) – 19 val.
30 d. – Panelė Šambon (Prancūzija) – 18.45
30 d. – Almajerio kvailystė (Prancūzija) – 21 val.
31 d. – Per arti saulės (Prancūzija) – 19 val.

29 d. – Mano sesutė (Švedija, Vokietija) – 
16.30; 30 d. – 12.45; 31 d. – 14.45
29 d. – Banga (Norvegija) – 18.30; 30, 31 d. – 16.45; 
II. 1 d. – 18 val.; 2 d. – 19.15; 3 d. – 21.30; 
4 d. – 21.15
29 d. – Hju Glaso legenda (JAV) – 20.30; 
30, II. 4 d. – 21.30; 31 d. – 21 val.; II. 1, 2 d. – 
20 val.
29, 30, II. 2, 3 d. – Bambeklis (Suomija) – 
17 val.; 31 d. – 17.15
29 d. – (Ne)Tikros prancūziškos vestuvės 
(Prancūzija) – 19 val.; 30 d. – 14.45, 19.15; 
31 d. – 15, 19.15; II. 1, 4 d. – 17 val.; 2 d. – 17.15; 
3 d. – 19 val.
29, II. 4 d. – Naujausias testamentas (Bel-
gija, Prancūzija, Liuksemburgas) – 21 val.; 
30 d. – 21.15; 31 d. – 13.15
30 d. – Normas, lokys iš Šiaurės (JAV) – 12 val.; 
31 d. – 13 val.
30 d. – Džoja (JAV) – 14 val.; 31, II. 2 d. – 21.15; 
II. 1 d. – 17.45; 4 d. – 15 val.
30 d. – Amy (D. Britanija, JAV) – 16.30; 
31 d. – 17 val.; II. 2 d. – 17.30; 3 d. – 17.45
30 d. – Aš už tave pakalbėsiu (dok. f., rež. 
M. Dejoie, V. Vareikytė) – 13.30
30 d. – Meistras ir Tatjana (rež. G. Žickytė) – 
15 val.; 31 d. – 15.30
31 d. – Jaunystė (Italija, Prancūzija, Šveica-
rija, D. Britanija) – 12.30
31 d. – „Kinozauro savaitgalis“: pasakų 
skaitymai – 12 val.
31 d. – Viena nepatogi akimirka (Prancū-
zija) – 21.30; II. 2, 3 d. – 21 val.
II. 1 d. – Meilė (Prancūzija, Belgija) – 20.15
2 d. – „Kino skonis: filmo garsas“ – 19 val.
3 d. – 15 metų ir 1 diena (ciklas „Ispaniš-
kai“) – 17.30
3 d. – Dviračiais per Kirgiziją (dok. f.) – 19.30
3 d. – Grėsmingasis aštuonetas (JAV) – 20.15
4 d. – Mano mama (Italija, Prancūzija) – 15.30
4 d. – „Kino skonis: montažas“ – 19 val.

Ozo kino salė
29 d. – Antra mama (Brazilija) – 18 val.; 
30 d. 15 val.; 3 d. – 19.30 
29 d. – Meistras ir Tatjana (rež. G. Žickytė) – 20 val.
30 d. – Mamytė (Kanada) – 19.30
II. 2 d. – Ida (Lenkija) – 17 val.
II. 2 d. – Feniksas (Vokietija) – 18.20
3 d. – Aš už tave pakalbėsiu (dok. f., 
rež. M. Dejoie, V. Vareikytė) – 18 val.
4 d. – Džema Boveri (Prancūzija) – 17 val.
23 d. – Sugar Man (Švedija, D. Britanija) – 19.20
4 d. – ekskursija po kino archyvą (registra-
cija ir daugiau informacijos ozokinosale@
lietuvoskinas.lt) – 18 val.

KAUNAS
Forum Cinemas
29, 30 d. – Patriotai (rež. A. Šlepikas) – 10.40, 
12.50, 16.10, 16.55, 19.10, 21.30, 23.50; 
31–II. 4 d. – 10.40, 12.50, 16.10, 16.55, 19.10, 
21.30
29–II. 4 d. – Normas, lokys iš Šiaurės (JAV) – 
10.25, 13.50, 14.50, 17.20; Hju Glaso legenda 
(JAV) – 11.15, 14.30, 17.50, 20.50
30 d. – G. Puccini „Turandot“. Tiesioginė 
premjeros transliacija iš Niujorko Metro-
politeno operos – 19.55
4 d. – Danų mergina (D. Britanija, JAV, Bel-
gija, Danija, Vokietija) – 19.10 
29, 30 d. – Tarp mūsų, berniukų (JAV) – 12.20, 
15.05, 18.40, 19.30, 21.40, 23.45; 31–II. 4 d. – 
12.20, 15.05, 18.40, 19.30, 21.40
29–II. 4 d. – Gerasis dinozauras (JAV) – 10.15, 
12.30, 14.40; Gerasis dinozauras (3D, JAV) – 11.30
29, 30 d. – Kelnėse dar ne senelis (JAV) – 
13.20, 19.20, 21.15, 23.30; 31–II. 3 d. – 13.20, 
19.20, 21.15; 4 d. – 13.20, 21.15
29, 30 d. – Šėtono vaikas (JAV) – 17.05, 21.50, 
23.40; 31–II. 4 d. – 17.05, 21.50
29, II. 1–4 d. – Grėsmingasis aštuonetas 
(JAV) – 14.20, 20.30; 31 d. – 20.30
29, 31, II. 1–4 d. – 5-oji banga (JAV) – 11.45, 
18 val.; 30 d. – 11.45
29, 31, II. 2, 4 d. – Tėtukas namie (JAV) – 15.40
30, II. 1, 3 d. – Didžioji skola (JAV) – 
15.40
30–II. 4 d. – Džoja (JAV) – 18.20
29–II. 4 d. – Meilė (3D, Prancūzija, Bel-
gija) – 21 val.
30, 31 d. – Riešutėlių filmas (JAV) – 11 val.
30, 31 d. – Mažasis princas (Prancūzija) – 
14.20

Romuva
29 d. – Jaunystė (Italija, Prancūzija, Šveica-
rija, D. Britanija) – 17.30
29 d. – Banga (Norvegija) – 20 val.; 
31 d. – 18.15
30 d. – Aš už tave pakalbėsiu (dok. f., rež. 
M. Dejoie, V. Vareikytė) – 14 val.; II. 2 d. – 
18 val.
30 d. – Mano mama (Italija, Prancūzija) – 
15.30; II. 2 d. – 19.30
30 d. – Bambeklis“ (Suomija) – 17.45
30 d. – Amy (D. Britanija, JAV) – 20 val.
31 d. – Marijos žemė (dok. f., Ispanija) – 
13.45
31 d. – Aukštai pakelta galva (Prancūzija) – 
16 val.

„Žiemos ekranai“
II. 3 d. – Kaip aš išsinuomojau šeimą (Pran-
cūzija) – 18 val.
3 d. – Mari istorija (Prancūzija) – 20.30
4 d. – Kelios pavasario valandos (Prancū-
zija) – 18 val.
4 d. – Gėlėti sapnai (Prancūzija) – 20 val.


