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Gintas Gabranas, „Mutantų atranka“, ekspozicijos fragmentas. 2016 m. n . Jan kausko n uotr.
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Krėsle prie televizoriaus

„Ponas Trumbo“

Plastiko gyvenimas
Agnės Narušytės ir Aurelijos Maknytės pokalbis apie latvių                 
menininko Ginto Gabrano parodą „Mutantų atranka“ 

Agnė Narušytė: Pasikalbėkime 
apie Gintą Gabraną, kurio parodą 

„Mutantų atranka“ matėme Klaipė-
dos kultūrų komunikacijų centre. 
Iš pradžių viskas atrodo labai rim-
tai: ateini, gauni žalius ir raudonus 
akinius, pro kuriuos žiūrint projek-
cijose besisukiojantys objektai at-
rodo trimačiai, tarsi kybantys toje 
pačioje tamsoje, po kurią vaikštai 
ir tu. Jų formos neapibrėžiamos, 
nors gali interpretuoti kaip debe-
sis, kaip dėmes ant sienos, sakyti, 
kad čia medūzos ar (kaip sufle-
ruoja parodos pavadinimas) mu-
tantų galvos, o gal kažkokie nepa-
siekiamų gelmių ar ateities gyviai 
arba iš kitų planetų nusileidę, čia 
pagauti ir užkonservuoti ateiviai. 
Vaizduotė gali pasiūlyti ir įdomes-
nių vardų, bet neverta šito žaidimo 
žaisti, juo labiau kad parodos anota-
cijoje Gabranas labai rimtai aiškina 
apie kūrinių atranką ir jos ryšį su 
evoliucijos teorija. Esą jis naudo-
jasi gamtoje aptinkamu „saviorga-
nizacijos principu“ bei selekcija, kai 
tikslingai atrenkant naudingas mu-
tacijas sukuriamos naujos gyvūnų 
ar augalų rūšys.

Taigi jis pila išlydytą plastiką į 
šaltą vandenį – išnaudoja atsitik-
tinumo principą, ir tada iš gautų 

„mutantų“ atrenka įdomiausius, 
juos paskui sukryžmina, skenuoja, 
filmuoja ar dar kitaip apdoroja ir 
sukuria naujus, iš jų suformuoja 
naujas parodas. Anot jo, Klaipėdoje 
mes matome jau šeštos kartos mu-
tantus. Ta šeštoji karta mane ir suin-
trigavo, ir prajuokino. Suintrigavo, 
nes užsimaniau pamatyti tas jau 
evoliucijos atmestas kartas. Kodėl? 
Nes ir dabartiniai mutantai atrodo 
kaip chaotiški plastiko pliūpsniai, 
tarsi galintys atsirasti savaime, be 
menininko įsikišimo, nespecialisto 
akiai nelabai besiskiriantys nuo 
matomų ekranuose ankstesnių 
pavidalų, kurie net atrodo įspū-
dingesni – pirmiausia dydžiais. Tai 
kokie tuomet buvo dar ankstesnių 
kartų padarai? Ir kaip jie išnyko?

O prajuokino todėl, kad čia pa-
jutau menininko autoironiją, kaip 
ir tada, kai jis ragino žiūrovus įsi-
traukti į mutantų keitimo procesą ir 
taip jam padėti sukurti naujus kū-
rinius – patirti kūrybos džiaugsmą 
atiduodant savo darbo vaisius 

kitam. Kaip menininkas, jis tarsi 
pasitraukia, nors iš tiesų pasisavina 
simbolinį kapitalą. Bet ne tik tai – 
jis siūlo publikai pačiai pasigaminti 
savo meną pagal skonį, t.y. neva at-
siliepia į laisvosios rinkos reikala-
vimus kurti tik tai, ką galima par-
duoti. Taigi Gabranas atitinka šių 
laikų dvasią, yra teisingas globalaus, 
neoliberalistinėmis idėjomis gyve-
nančio pasaulio pilietis. Šis gestas 
man priminė Igno Kazakevičiaus 
ir Vido Poškaus parodų kompleksą 

„Meno terminalas“. Kažkuo panašūs 
tie totaliniai meno pritaikymo vi-
suomenei problemos sprendimai, 
mano galva, išreiškiantys ir nebe-
tikėjimą, kad šioje kultūros perte-
kusioje planetoje dar galima sukurti 
ką nors nauja. O gal aš klystu? Kaip 
tau atrodo?

Aurelija Maknytė: Tavo klau-
simas „gal aš klystu?“ man nu-
skambėjo kaip kokia mutacijos 
iliustracija (trižodis sinonimas). 
Mutuodamas organizmas nuo-
lat užduoda sau tą klausimą. Gal 
ir gamta, rūšiuodama mutacijas į 
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Atvėręs duris į pasaulį
Saulius Sondeckis (1928 10 11 – 2016 02 03)

I n  m e m o r i a m

Rita Aleknaitė-Bieliauskienė

Profesorius Saulius Sondeckis au-
gino mūsų meilę muzikai, jos su-
pratimą, atsakingumą, pagarbą ta-
lentui. Reiklus profesionalas, ypač 
darbštus, principingas smuiko Mo-
kytojas, nuo pirmųjų susitikimų 
su mažaisiais jau 1950 m. pradėjo 
ugdyti grojančiųjų ir klausančiųjų 
gebėjimą suprasti orkestro kalbą. 
Ne kartą sakė: „Niekada neketi-
nau diriguoti. Tik mokyti vaikus 
muzikos. Visada maniau, kad pa-
grindinis pedagogo tikslas – padėti 
vaikams pajusti džiaugsmą muzi-
kuojant, bendraujant su muzika. Ar 
nenuostabu visiems kartu nedide-
liu savo indėliu, kad ir maža parti-
jėle orkestre, sukurti nuostabų mu-
zikos rūmą!“ Profesorius, 27-erius 
metus vadovavęs Lietuvos konser-
vatorijos (dabar Muzikos ir teatro 
akademija) Styginių instrumentų 
katedrai. Išugdė ne vieną smuiki-
ninkų kartą, sukūrė unikalią stygi-
ninkų – orkestro artistų – profesi-
nio rengimo sistemą, besiremiančią 
vieningu vertybiniu požiūriu į mu-
ziką ir jos atlikimą. Dirigentas, or-
kestro artistų širdyse siekęs įžiebti 
muzikavimo džiaugsmą, intuicija 
ir nuolat ugdomu intelektu at-
skleisti sudėtingiausių partitūrų 
gelmes. Kūrybingas koncertinės 
veiklos organizatorius, su savo 
orkestrais gebėjęs įsitvirtinti pla-
čioje ir kaprizingoje menų rinkoje, 
sėkmingai dalyvauti pasauliniame 
koncertų maratone. Individualybė, 
savo diplomatiškumu ir profesio-
nalumu įprasminusi kūrybinį me-
nininko aktą politinių ir ekono-
minių transformacijų trikdomoje 
Lietuvos visuomenėje. Savo atra-
dimų džiaugsmu dalinęsis su me-
ninių išgyvenimų laukiančiaisiais 
didmiesčiuose ir toliausioje pro-
vincijoje, reprezentacinėse salėse 
ir kaimo mokyklose. Inteligentas, 
dėmesingai, pagarbiai bendravęs 
su žymiais pasaulio menininkais, 
karūnuotais asmenimis ir muziko 
kelią tik pradėjusiais jaunuoliais ar 
kukliais koncertų salių raktininkais. 
Lietuvos patriotas, pilietis, dėme-
singai sekęs ir kiek galėdamas daly-
vavęs kultūros kūrimo procesuose.

Užuot pasilepinęs jaukiuose na-
muose prie židinio ar prie savo 
vertingos bibliotekos ir fonotekos 
lentynų, jis nuolat dirbo: po ranka 
studijuojamos partitūros, įrašai, 
su koncertų partneriais derina-
mos naujos programos, kelionių 
maršrutai, repeticijos, pamokos, 
susitikimai. Svarbiausia varomoji 
jėga – muzika. „Kai pradedi diri-
guoti – jauti, kad nebeegzistuoji. 
Ieškai būdų, kurie padėtų natoms 
įkvėpti gyvybę. Muzika – begalinės 
bendražmogiškų reikšmių paieškos. 
Taip norėčiau apibūdinti ir bran-
dintos orkestrinio muzikavimo 

mokyklos esmę“, – kalbėjo Maestro. 
Jos principus įtvirtino vyresniųjų, 
jaunimo, studentų kameriniuose 
orkestruose, vainikuodamas savo 
išugdyto Nacionalinės M.K. Čiur-
lionio menų mokyklos orkestro lai-
mėjimais ir didžiausio autoriteto 

– Herberto von Karajano – susiža-
vėjimu Jaunimo orkestrų konkurse 
(1976, Vakarų Berlynas). „Tuosyk 
buvome įvertinti geriausiai – aukso 
medaliu, nors patirtimi ir amžiumi 
buvome jauniausi. Laimėjo įtaiga, 
valia, sugestija, mūsų noras muzi-
kuoti patiriant džiaugsmą“, – kal-
bėjo S. Sondeckis. Ir šiandien anuo-
metiniai moksleiviai atmena, kaip, 
pasibaigus iškilmingam konkurso 
uždarymo koncertui, pirmoje eilėje 
sėdėjęs Karajanas atsistojo ir plojo 
aukštai iškėlęs rankas. Jis tarsi davė 
toną ne tik trijų tūkstančių klausy-
tojų auditorijai, bet ir Europai: žiūrė-
kite – tai talentingi ir darbštūs žmo-
nės! Po koncerto priėjęs sveikino 
S. Sondeckį sakydamas: „Tai fan-
tastiška, tai – neįmanoma!“ „Nors 
Maskva mus ir labai „globojo“, ati-
darė kelius į pasaulį. Šių durų rak-
tas buvo Karajano palaiminimas.“ 
1978-ųjų jaunimo orkestrų konkurse 
S. Sondeckis, Karajano pakviestas, – 
jau žiuri narys. O ir vėliau ne kartą 
buvo kviečiamas į tarptautinių kon-
kursų vertinimo komisijas.

Savo mokyklos principus S. Son-
deckis įprasmino ir kurdamas aukš-
čiausių įvertinimų sulaukusias ka-
merinių orkestrų muzikavimo, 
festivalių organizavimo tradicijas 
Lietuvoje, dirbdamas su tarptau-
tiniais jaunimo orkestrais Euro-
poje, vadovaudamas prestižiniam 
Šlėzvigo-Holšteino festivalio or-
kestrui (įkūrė Leonardas Berns-
teinas), į pasaulį išvedęs aukšto 
meistriškumo Lietuvos (Lietuvos 
kamerinis orkestras, 1960), Rusijos 
(„Camerata Sankt Peterburg“, 1989), 
Graikijos („Hellos Orchestre of Pa-
tras“, 1999) kolektyvus. 

Didžiulėmis diplomato pa-
stangomis Maestro sugebėjo tuo-
metį kamerinį orkestrą garsinti su 

Lietuvos, o ne sovietų vardu. Šoki-
ravęs Maskvos valdininkus, Lietu-
vos vardas pranašiškai suskambo 
Europoje. S. Sondeckio vadovau-
jamų kolektyvų kuriami meniniai 
rezultatai išmynė takus į garsiausias 
Vakarų, Artimųjų ir Tolimųjų Rytų 
koncertų sales, tarptautinius festi-
valius, plokštelių, radijo, televizijos 
studijas. Užmegzti pirmieji, lig tol 
dar nebūti ryšiai su laisvojo pasau-
lio koncertų agentūromis. Pradėtos 
naujos koncertinio gyvenimo tra-
dicijos Lietuvoje: talkinant Lietu-
vos filharmonijai tradiciniais tapo 
naujametiniai koncertai skambant 
Josepho Haydno „Atsisveikinimo“ 
simfonijai (nuo 1966), muzikinės 
popietės Trakų pilies menėje (nuo 
1967), „Nakties serenados“ Palan-
goje (nuo 1971), Sausio 13-osios 
aukų pagerbimas Šv. Jonų bažny-
čioje, skambant Alfredo Schnitt-
ke’s „Sutartinėms“ (nuo 1992). Jau 
pasiliko istorijoje S. Sondeckio 
inicijuoti tarptautiniai kamerinių 
orkestrų festivaliai, W.A. Mozarto 
draugijos veikla. 

S. Sondeckis – elegantiškas, tole-
rantiškas, visomis prasmėmis aris-
tokratas, nepailstantis pasakotojas, 
galėjęs valandomis kalbėti apie jį 
žavinčią muziką ir atlikėjus. „My-
liu jį, – kalbėjo Justinas Marcinke-
vičius, – už tai, kad į mūsų dvasinę 
apyvartą įvedė daugelį pasaulinės 
klasikos paminklų, kad supažin-
dino mus su garsiausiais šių dienų 
kūrėjais, kad praplėtė šiuolaikinio 
muzikavimo galimybes, o svarbiau-
sia – už tai, kad jis bene daugiausia 
padarė kurdamas ir ugdydamas na-
cionalinę, lietuvišką interpretacijos 
ir atlikimo meno mokyklą.“ Bachas 
ir Mozartas buvo Maestro dievų 
Olimpo viršūnėje. Maestro išstu-
dijavo ir atliko visus Mozarto kūri-
nius. „Jis „nugrotai“ Mozarto mu-
zikai grąžina tokį gyvybingą žavesį, 
kad ne tik kūnas pagaugais nueina, 
bet tikrai suspurda sujaudinta šir-
dis“, – rašė vokiečių spauda (Wies-
badener Kurier, 1990). Įtikinamos 
ir didžiųjų Bacho veikalų – Mišių 

h-moll, „Fugos meno“, „Pasijų pagal 
Matą“ interpretacijos. „S. Sondec-
kis yra garso moduliacijų meistras. 
Jas valdo, kontroliuoja ir suteikia 
daug subtilių pustonių“, – 1985 m. 
rašė italų kritikas Massimo Ciusolo. 

Talentingų XX a. kompozitorių 
Arvo Pärto, Alfredo Schnittke’s, 
Pēterio Vasko kūrinių interpreta-
cijos buvo reikšmingos bendradar-
biaujant su ryškiais pasaulio solistais 
ir meno kolektyvais. S. Sondec-
kis Lietuvos klausytojams pristatė 
Mstislavą Rostropovičių, lordą 
Yehudi Menuhiną, dar jauną Gidoną 
Kremerį, Pierre’ą Amoyalį, Justusą 
Frantzą, Tatjaną Nikolajevą, Vladi-
mirą Spivakovą, Sergejų Krylovą, 
Sergejų Nakariakovą ir kitus. Į di-
džiąją sceną išvedė pulką talentingų 
Lietuvos jaunuolių. Įsimintini Mū-
zos Rubackytės, David Geringo, Pe-
tro Geniušo, Dalios Kuznecovaitės, 
Vytauto Sondeckio ir daugelio kitų 
pirmieji koncertai su orkestru. Ma-
estro inicijuoti ir atlikti ne tik klasi-
kos opusai, bet ir naujos Felikso Ba-
joro, Teisučio Makačino, Rimvydo 
Žigaičio, Anatolijaus Šenderovo, 
Giedriaus Kuprevičiaus, Eduardo 
Balsio, Juliaus Juzeliūno, Stasio Vai-
niūno, Balio Dvariono partitūros. 
Ne vien tik Broniaus Kutavičiaus 

„Dzūkiškas variacijas“ S. Sondec-
kis išvedė į tokias sales kaip Tokijo 

„Santory Hall“. Net ir paskutinis po-
kalbis su Vytautu Laurušu šiemet 
sausį buvo apie lietuvišką muziką, 
kuri, pasak S. Sondeckio, „verta di-
džiųjų pasaulio scenų“.

Asmenine veikla, bendrais dar-
bais su partneriais pasaulyje S. Son-
deckis atvėrė Lietuvos muzikinei 
kultūrai duris į pasaulį. Dirigentas 
buvo laukiamas žymiausiose Euro-
pos scenose, jis dirigavo Berlyno fil-
harmonijos, Belgijos nacionaliniam, 
Prancūzijos, Lenkijos radijo sim-
foniniams, Malmės simfoniniam, 
Taivanio kameriniam, Švedijos ir 
Zalcburgo filharmonijų orkestrams. 
Naujas interpretacijas rengė su ryš-
kiausiomis scenos žvaigždėmis, tarp 
kurių – dainininkai Ramónas Var-
gas, Jelena Obrazcova, Roberto Ala-
gna, Barbara Bonney, Nicolai Gedda, 
Dmitrijus Chvorostovskis, Renée 
Fleming, vargonininkas Jeanas 
Guillou, trimitininkas Timofejus 
Dokšiceris, fleitininkai Jeanas-Pier-
re’as Rampalis, Aurèle’is Nicolet ir 
kiti. 1987 m. prasidėjo daugkartiniai 
Maestro koncertai Zalcburgo, Ivo 
Pogorelichiaus, Menuhino, Hän-
delio, Švedijos Karaliaus rūmų ir 
kt. festivaliuose, Sviatoslavo Rich-
terio „Gruodžio vakaruose“. Pio-
tro Čaikovskio vardu pavadintam 
simfoniniam orkestrui dirigavo di-
džiausiame pasaulyje teatre „Colon“ 
Argentinoje, koncertavo Paragvajuje, 
Brazilijoje, Pietų Korėjoje ir kitur. 
Buvo kamerinio orkestro „Mas-
kvos virtuozai“ pagrindinis kviesti-
nis dirigentas. Visada su didžiausiu 

jauduliu pasakojo apie koncertus 
Leipcige, Šv. Tomo bažnyčioje, ku-
rioje ilsisi Bachas, ir Eizenache, kur 
Bachas gimė. 

„Iš vaikystės mano ryšys su mu-
zika buvo intymus. Labai mėgdavau 
jos klausytis“, – pasakojo S. Sondeckis. 
Prieš karą nepriklausomos Lietuvos 
inteligentai tarsi jautė pareigą mo-
kyti vaikus muzikos. Ir ne todėl, kad 
jie taptų profesionalais. Siekė ugdyti 
dvasios kilnumą, plėtoti minties ho-
rizontus, kūrybines galias. Muzikos 
mokyklą lankė ir Šiaulių burmistro 
Jackaus Sondeckio sūnus Saulius. 

„Muzikos mokykloje nemėgau for-
malių užduočių, pratimų. Jų ir ne-
simokiau. Mokytojai sakydavo: ne-
išeis iš tavęs muzikantas!.. Tačiau 
man labai malonu būdavo groti 
sunkiai „įkandamą“, bet patinkan-
čią muziką. Užsidaręs smuikavau 
Mozarto, Čaikovskio koncertus. 
12–14 metų jau buvau susipažinęs 
su muzikos istorija, puikiais kū-
riniais, kurie vokiečių okupacijos 
metais mus pasiekdavo traškančio 
radijo bangomis. Jau tada žinojau 
dirigentų Furtwänglerio, Knap-
pertsbuscho, Krauso, Abendrotho, 
jaunojo von Karajano pavardes.“

Visada pagarbiai S. Sondeckis mi-
nėjo savo mokytojus – Juozą Strolią, 
Petrą Vacbergą, Juozą Jagėlą Šiau-
liuose, Kazį Matiuką Kauno kon-
servatorijoje, Aleksandrą Livontą 
Lietuvos konservatorijoje. Pianistės 
Birutė Strolienė ir Olga Šteinberg jam 
suteikė stiprius skambinimo fortepi-
jonu pagrindus. Toliau buvo aspiran-
tūra, pradėtas rašyti mokslinis darbas 
Maskvos P. Čaikovskio konserva-
torijoje (vadovai Leo Ginzburgas, 
Eugenijus Strachovas), dirigavimo 
meistriškumo kursai ukrainiečių 
kilmės prancūzų dirigento Igorio 
Markevitchiaus klasėje. 

Visa ko – inteligencijos, pagarbos 
žmogui ir meilės didžiajam menui – 
pradžią S. Sondeckis gavo Šiauliuose 
gyvenusioje „šimtaprocentinių že-
maičių nuo Šašaičių ir Šarnelės gi-
minėje“. Tėvas Jackus – miesto bur-
mistras, filantropas, teikęs pagalbą 
varguoliams ir gelbėjęs žydus nuo 
pražūties – ugdė darbštumą, princi-
pingumą, atjautą. Mama Rozalija – 
Juliaus Janonio gimnazijos istorijos 
mokytoja – įteigė meilę Lietuvai. 
Maestro buvo laimingas galėdamas 
kurti didžiojo muzikos meno inter-
pretacijas ir gyventi šeimos darnoje. 
O gyvenimo prasmė visada buvo 
siejama su veikla, auginančia Tė-
vynę ir jos žmones. 

S. Sondeckis apdovanotas Nacio-
naline kultūros ir meno premija, vy-
riausybinėmis premijomis, įvairių 
valstybių suteiktais garbės vardais, 
medaliais, riterių kryžiais. Mums 
lieka stambiausiose įrašų studijose 
įrašyti jo interpretuoti kūriniai, apie 
jį sukurti televizijos filmai. 2010 m. 
Šiaulių konservatorija buvo pava-
dinta Sauliaus Sondeckio vardu. 

Nu ot rau ka i š  še i mo s  a rch yvo
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Surasti Oginskį savyje?
Šiuolaikinio šokio spektaklis „Rezonansas“

Š o k i s , M u z i k a

Helmutas Šabasevičius

1989 m. naują šiuolaikinio baleto ir 
šokio bei istorijos santykį spektaklyje 

„1789 ir mes“ atskleisti pasiryžęs Mau-
rice’as Bejart’as neturėjo daug sekėjų. 
Prancūzijos revoliucijos dviejų šimtų 
metų sukakčiai paminėti sukurtas 
spektaklis buvo menininko pilietiš-
kumo pavyzdys, gana retas ir baleto, 
ir šiuolaikinio šokio pasaulyje. 

Pastaraisiais dešimtmečiais suak-
tyvėję Lietuvos šiuolaikinio šokio 
kūrėjai dažniausiai tyrinėja savo 
vidines būsenas ar sudėtingus in-
divido ir jį supančios aplinkos san-
tykius. Viena išimčių – šokio spek-
taklis „1863“, kurį 2013 m. kartu su 

„Auros“ šokėjais sukūrė vengrų cho-
reografas Ferencas Feheris, panū-
dęs šiuolaikinio šokio priemonėmis 
pažvelgti į esmingą XIX a. Lietuvos 
istorijos faktą. Spektaklis taip pat 
buvo proginis – skirtas 150-osioms 
šio istorinio įvykio metinėms.

Kontaktų su praeitimi ieškota 
ir spektaklyje „ID:D&G“ (2014) – 
kūrinio pavadinime užšifruotos 
Atlanto nugalėtojų lakūnų Ste-
pono Dariaus ir Stasio Girėno pa-
vardės, o šiuolaikišką žvilgsnį į šias 
asmenybes spektaklio idėjos auto-
riui, šokėjui ir choreografui Mantui 
Stabačinskui išryškinti padėjo dra-
maturgė Monika Jašinskaitė.  

Dar vienas žingsnis istorijos ir is-
torinių asmenybių aktualizavimo 
kryptimi – spektaklis „Rezonan-
sas“, kurio premjera įvyko 2015 m. 
gruodžio 11 d. Kaune, o 2016-ųjų 
vasario 4 d. jis parodytas Vilniuje, 

„Menų spaustuvėje“. Kaip ir du iš 
trijų čia paskubom prisimintų ir 
paminėtų šokio kūrinių, tai – pro-
ginis projektas: pernai plačiai buvo 
minimos Mykolo Kleopo Oginskio 
250-osios gimimo metinės, iš rekla-
minių stendų žvelgė pats jubiliatas, 
įamžintas Lietuvos dailės muzie-
juje saugomame François-Xavier 
Fabre’o portrete. 

„Nieko naujo, kad Mykolas Kleo-
pas Oginskis jūsų širdies nevirpina 
net ir šiemet, kai jo 250-osios me-
tinės minimos. Bet čia ne dėl jo ir 
ne dėl jūsų kaltės – tai greičiau is-
torikų abejingumo bėdos“, – spek-
taklio anonsuose būsimus žiūrovus 
guodė ir istorikams priekaištavo 

„Rezonanso“ dramaturgė Monika 
Jašinskaitė. Keliolikos su Oginskiu 
susijusių lietuviškos bibliografijos 
pozicijų (jo paties prisiminimai, 

„Laiškai apie muziką“, „Priesakai 
sūnui“, verstinės Oginskių gimi-
nės istorijos ir jo paties gyvenimo 
apybraižos, mokslinių konferen-
cijų medžiaga) ambicingiems me-
nininkams pasirodė per maža ir jie 
ėmėsi „širdies virpinimo“ Oginskiu 
misijos.

„Rezonansas“ – ne tik spekta-
klis, bet ir jo elementus ekspo-
nuojanti paroda; likus kelioms 
dienoms iki spektaklio Vilniuje jie 
rodyti galerijoje „5 malūnai“. Vizu-
alinis spektaklio sprendimas (sce-
nografas ir šviesų dailininkas – Si-
monas Šidlauskas) spalvingą ir 
margą istorinį laikotarpį rezonavo 
asketiškomis, minimalistinėmis 
priemonėmis – iliuminuotomis 
klasicistinių kolonų parafrazėmis, 
šokėjų judesiams antrino choreo-
grafiškos Sauliaus Paliuko vaizdo 
projekcijos, kuriose šmėžavo tyri-
nėjamos epochos portretų galerija. 
Kostiumų dailininkė Eglė Sakalaitė 
stilizavo Oginskio epochos drabu-
žius, pasiuvo juos iš permatomos 
medžiagos, dekoravo siuvinėtomis 
detalėmis – iš po skaidraus kiauto 
dar ryškėjo juodais ir baltais geo-
metriniais raštais marginti apatiniai. 

Būtent scenografija ir kostiumais 
sukurti įvaizdžiai, o ne choreogra-
finė spektaklio kalba labiausiai įsi-
minė šiame įvairiomis kryptimis 
sklindančiame istorijos ir nūdienos 
poliloge, kuris priminė painią ša-
radą, nes kiekvieno kūrėjo santykis 
su Oginskiu ir jo epocha – pernelyg 
skirtingas.  

Pasak informacinės medžiagos 
apie spektaklį, choreografė ir idė-
jos autorė Indrė Puišytė (jos darbų 
iki šiol neteko matyti) aktyviai 

bendradarbiavo su kompozito-
riumi Raimundu Martinkėnu, o 
jis tikino kiekviename spektaklyje 
skambėsiančiame kūrinyje būsiant 
dalį Oginskio muzikos. Tačiau ži-
nojimas Oginskio dalis esant 

„Rezonanse“ ar net jų ieškoji-
mas („muzikologams gali būti 
smagu“ – žadėjo kompozitorius) 
dar negarantuoja stabilaus spekta-
klio meninės sistemos ir šiandieni-
nio žiūrovo ryšio. 

Būtų keista, jei kompozitorius 
būtų ėmęsis tiesiogiai cituoti Ogins-
kio muziką, o choreografė – XVIII–
XIX a. sandūros šokius. Principinis 
išorinių elementų ir citavimo vengi-
mas virto „Oginskio ieškojimu sa-
vyje“ – ne tiek meno kūriniu, kiek 
laboratoriniu eksperimentu, kurio 
rezultatas buvo technokratiškai 
kampuotas ir tarsi užprogramuotas, 
stokojantis esmingo Mykolo Kle-
opo Oginskio asmenybei ir kūry-
bai būdingo bruožo – plastiškumo. 

„Rezonanso“ atlikėjai – skir-
tingų fizinių faktūrų, skirtingai 

Prasideda kompozito-
riaus Juliaus Juzeliūno 
metai

Lietuvos Seimas 2016-uosius pa-
skelbė Juliaus Juzeliūno metais. 
Prasminga, kad šia dedikacija bus 
pagerbtas žymus Lietuvos kompo-
zitorius, kultūrininkas, visuomenės 
veikėjas, nepaprastai reikšmingai 
prisidėjęs prie Lietuvos kultūros ir 
valstybingumo puoselėjimo. 

Juliaus Juzeliūno (1916–2001) gy-
venimui buvo būdinga itin įvairia-
lypė veikla. Savo nenuilstamu en-
tuziazmu ir vis naujomis idėjoms, 
susijusiomis su Lietuvos gyvenimo 
aktualijomis, J. Juzeliūnas ilgus de-
šimtmečius buvo tiesiog kultūrinės 
ir visuomeninės aplinkos variklis. Iš 
jo kilo ne viena vaisinga iniciatyva, 
buvo aprėpti platūs Lietuvos profe-
sinės muzikos arimai.

Augęs sunkiai dirbančių tėvų 
šeimoje, būsimasis kompozitorius 
vien tik dėl savo geležinės valios, 
darbštumo ir atkaklumo pasiekė 
muzikos meno aukštumas. Stu-
dijavęs muzikos mokslus Šiaulių 
muzikos mokykloje, Kauno kon-
servatorijoje ir Leningrado (dabar 
Sankt Peterburgas) konservatorijos 
aspirantūroje, jis vėliau ilgus me-
tus dėstė Lietuvos konservatorijoje 
(dabar Lietuvos muzikos ir teatro 
akademija), buvo jos profesorius, 

ėjo atsakingas pareigas Lietuvos 
kompozitorių sąjungoje. Lietuvos 
atgimimo metais J. Juzeliūnas tapo 
vienu iš Sąjūdžio lyderių, jo tary-
bos nariu, vadovavo Komisijai sta-
linizmo nusikaltimams tirti. 

Artimiausi J. Juzeliūno jubilieji-
nių metų renginiai numatyti kom-
pozitoriaus gimtadienio išvakarėse – 
2016 m. vasario 19 d. Lietuvos muzikos 
ir teatro akademijoje (LMTA) – insti-
tucijoje, kurioje J. Juzeliūnas pedago-
ginį darbą dirbo iki mirties, beveik 
pusšimtį metų (1952–2001):

15 val. LMTA Muzikos inovacijų 
studijų centre bus pristatyta Juliaus 
Juzeliūno erdvinio garso sfera, čia 
skambės ir specialiai Centro dar-
buotojų sukurta J. Juzeliūno kūrinių 
erdvinė kompozicija, palydėsianti 
žymiąsias jo „Litanijas“ obojui solo 
(solistas – Robertas Beinaris). 

16 val. LMTA Balkono teatre bus 
pristatyta tik ką išleista Algirdo 
Jono Ambrazo monografija „Julius 
Juzeliūnas: gyvenimo ir veiklos pa-
norama. Kūrybos įžvalgos“, kurioje 
pirmą kartą pamėginta nuodugniai 
nušviesti ir deramai įvertinti J. Juze-
liūno veiklos visumą, pateikti įvai-
rių jos aspektų vaizdą tarp to meto 
Lietuvos muzikinio ir visuomeni-
nio gyvenimo įvykių. Daugiau kaip 
700 puslapių monografiją aptars ir 
pristatys jos autorius prof. habil. dr. 
A.J. Ambrazas, muzikologai prof. dr. 
Jonas Antanavičius, dr. doc. Jūratė 
Gustaitė. Dalyvaus J. Juzeliūno 

mokinė kompozitorė Onutė Narbu-
taitė, renginį ves muzikologė Jūratė 
Katinaitė. Lietuvos kompozitorių 
sąjungos išleistą knygą bus galima 
įsigyti leidyklos kaina. 

18 val. LMTA Didžiojoje salėje 
suskambės J. Juzeliūno muzika, 
atliekama Šv. Kristoforo kameri-
nio orkestro (meno vadovas ir di-
rigentas Donatas Katkus). Koncerto 
programoje – trys ryškūs kompo-
zitoriaus kūriniai, jau įėję į lietuvių 
muzikinės kultūros istoriją. Tai Po-
ema-koncertas styginių orkestrui, 
Koncertas klarnetui ir styginiams, 
taip pat kantata balsui ir styginiams 

„Gėlių kalbėjimas“ pagal lietuvių 
išeivijos poeto Jono Meko eiles.

J. Juzeliūno vardas po pasaulį dar 
plačiau pasklis kompozitoriaus gi-
mimo dieną – 2016 m. vasario 20-
ąją. Tą dieną į apyvartą išeis J. Ju-
zeliūno šimtmečiui skirtas pašto 
ženklas, vokas ir spaudas, o Vil-
niaus centriniame pašte vyks šių 
vokų antspaudavimas.

J. Juzeliūno gimimo šimtmetis 
bus minimas įvairiais muzikiniais, 
kultūriniais, edukaciniais rengi-
niais, nusidrieksiančiais per visą 
Lietuvą. Koncertų salėse (Lietu-
vos nacionalinėje filharmonijoje, 
Kauno valstybinėje filharmonijoje, 
Kongresų rūmuose, Lietuvos mu-
zikos ir teatro akademijos Didžio-
joje salėje ir kitur) naujomis spal-
vomis ir interpretacijomis sužibės 
J. Juzeliūno simfoniniai, choriniai, 

kameriniai kūriniai, sceniniai kūri-
niai ar jų fragmentai (opera „Žaidi-
mas“, baletas „Ant marių kranto“). Į 
jubiliejinių renginių organizavimą 
įsitrauks ir valstybiniai muzikos 
kolektyvai (Lietuvos nacionalinis 
simfoninis, Valstybinis simfoninis 
orkestrai ir kt.), įvairūs ansambliai, 
individualiomis kūrybinėmis inici-
atyvomis prisidės ir kiti meninin-
kai. Bus surengti net keli koncertų 
ciklai – „Juliaus Juzeliūno kalbėji-
mas“ ir „Šimtas minučių su moky-
toju“. Į pastarąjį projektą įsijungs 
buvę J. Juzeliūno mokiniai – dabar 
žymūs Lietuvos kompozitoriai (J. Ju-
zeliūno kompozicijos klasę baigė net 
47 absolventai). Jie įsitrauks į eduka-
cines muzikines popietes, keliaus po 
Lietuvos mokyklas, konservatorijas 
ir kitas Lietuvos švietimo įstaigas. 

Profesionaliosios muzikos ty-
rėjus į Vilnių 2016-aisiais sukvies 
net dvi tarptautinės muzikologų 
konferencijos, numatytos rudenį. 
Abi išsamiai gvildens XX a. muzi-
kos kompozicijos mokyklas ir ap-
tars įvairius būtent mažųjų Europos 
tautų (tarp kurių – ir Lietuva) nacio-
nalinių muzikos mokyklų ypatumus 
(šiuos renginius organizuoja Lietu-
vos kompozitorių sąjunga, Lietu-
vos  muzikos ir teatro akademija). 
Parodų lankytojus Lietuvos dailės 
muziejus pakvies į interaktyvią 
audiovizualinę parodą-instaliaciją 
,,Juliaus Juzeliūno kabinetas: mo-
dernėjantis lietuviškumas“. 

J. Juzeliūno gimimo šimtmečiui 
skirta reikšminga muzikologo prof. 
Algirdo Jono Ambrazo knyga „Ju-
lius Juzeliūnas. Gyvenimo ir veiklos 
panorama. Kūrybos įžvalgos“. Dau-
giau kaip 700 puslapių monografija 
bus pristatyta Lietuvos kultūrinei 
visuomenei Lietuvos muzikos ir te-
atro akademijoje ir Vilniaus knygų 
mugėje. Per jubiliejinius metus pla-
nuojama išleisti dar nepublikuotų 
kompozitoriaus kūrinių natų, pa-
rengti įrašų leidinių.

J. Juzeliūnas niekada neapsiribojo 
savo pagrindine, milžiniškomis 
pastangomis įgyta kompozitoriaus 
profesija. Anot jo kūrybos tyrinėtojo 
prof. A.J. Ambrazo, jis „vienodai už-
sidegęs dirbo visus darbus, kuriuos 
jautė tuo metu esant reikalingus: kūrė 
muziką, ugdė kompozitorius, rašė 
mokslinius ir publicistinius tekstus, 
rengė įstatymų projektus – apskritai 
rūpinosi aktualiais Lietuvos kultūros 
ir valstybės klausimais. J. Juzeliūno 
kūryba ir veikla paliko neišdildomus 
pėdsakus visoje Lietuvos XX a. an-
trosios pusės istorijoje.“ Jubiliejiniai 
metai  visus kviečia naujai išgirsti  
Juliaus Juzeliūno garsų pasaulį.

Daugiau apie jubiliejinių J. Ju-
zeliūno metų renginius, kompozi-
toriaus gyvenimą, veiklą ir kūrybą 
galima sužinoti specialiai sukurtoje 
jubiliejinėje interneto svetainėje www.
juzeliunas.com. 

 
LKS inf.

jaučiantys spektaklio temą ir skir-
tingai reaguojantys į sudedamuo-
sius jo elementus. Kartu su šokė-
jais Mariumi Pinigiu ir Andriumi 
Stakele choreografines užduotis 
vykdė dainininkas Jurgis Jarašius 
bei capoeiros – kovos meno – at-
stovas Audrius Kiuberis. Emocinis 
atsiribojimas, susitelkimas į fizines 
judesių savybes produktyvus, bet 
nevientisas, judesių artikuliavimui 
trūko motyvacijos.

Spektaklis – sąmoningai eklek-
tiškas, tačiau tai nėra svarbiausias 
jo trūkumas. Šia strategija meni-
ninkai naudojasi jau nuo XIX a. 
pabaigos, bet „Rezonanse“ atskirų 
dalių ryšiams stigo vidinio ritmo, 
užsižaista paradoksalių elementų 
dėlione, kurios aštrūs garsiniai, 
verbaliniai, intonaciniai ir pras-
miniai kontrastai kartais priminė 
vidinės būtinybės stokojantį auto-
matinės kūrybos seansą, keliantį 
abejonę, ar šiuo spektakliu iš es-
mės turima ką pasakyti.

Anonsai

 „Rezonansas“ M. P uidos  n uotr .
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Ką žada Berlinalė
Prasideda Tarptautinis Berlyno kino festivalis

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

Undinė Krantaitė

Naujausią „Apeirono“ teatro spek-
taklį „Žinduolių perėja“, režisuotą 
Gretos Kazlauskaitės, buvo galima 
pamatyti ne įprastoje „Apeirono“ 
teatro erdvėje, o Klaipėdos dra-
mos teatro repeticijų salėje. Taip 
veikiausiai bandyta ieškoti plates-
nės auditorijos ir žengti dar vieną 
žingsnį profesionalaus teatro link. 
Tokio pasiryžimo rezultatas ganė-
tinai iškalbingas: dar ir dabar dve-
jinasi akyse prisiminus, kiek ten 
buvo įvairiausių grožybių. 

Scenoje esantys stikliniai kubai 
ir ypač jų naudojimo būdas labai 
jau įkyriai priminė Jūratės Paulė-
kaitės kurtą scenografiją Oskaro 
Koršunovo spektakliui „Kelias į Da-
maską“. Visa kita taip pat atrodė tai 
iš vieno, tai iš kito teatro ar projekto 
nugvelbta ir be jokios atrankos su-
krauta į vieną „spektaklį“, būta net 
lėlių teatro elementų, truputis gy-
vos muzikos ir t.t. Dūmais, kuriuos 
čia be konkurencijos galima laikyti 
pagrindiniu veikėju, šviesomis, pe-
rukais, dainavimu ar be paliovos 

aidinčiais mikrofonais vis buvo ku-
riamas kažkoks ištaigingas efektas. 
Ir nors šioms grožybėms pateisinti 
būtų galėjusi tikti bet kuri į galvą 
šaunanti tema, kūrėjai skelbė pasi-
rinkę itin rimtą – abortų klausimą.

Gilinantis į žadėtas iškelti proble-
mas: „abortų traumines pasekmes, 
nelauktų vaikų sielvarto metamor-
fozes, motinystės instinkto defektus, 
gyvųjų ir mirusiųjų bendravimą per 
transą ar somnabulizmą“, išryškėja 

pagrindinė „Žinduolių perėjos“ 
problema – dramaturgija (dra-
maturgas spektaklio aprašyme ne-
paminėtas). Neaiškūs, bereikšmiai, 
bet itin gausūs, kaip žirniai beriami 
žodžių pliūpsniai byloja apie visišką 
kūrėjų nesupratimą, ką reiškia idėja, 
tema ir jos vystymas. Iš tiesų apie 
tai, kas vyksta scenoje, galima fan-
tazuoti kiek tik norisi, tai gali būti 
bet kas. Čia pasigirsta ir filosofinių, 
ir istorinių žinių nuo pat antikos 

laikų nuotrupų, ir šiaip neaiškių 
buitinių plepalų. Būtų įdomu su-
žinoti, kieno gi šios teksto paklodės: 
ar visos komandos kartu, ar režisie-
rės, ar aktorių tiesiog tiesiai scenoje 
kuriamos? Rodos, lyg būtų bandyta 
pastatyti spektaklį pagal kažin ko-
kią keistą grafomaniją. Nėra ko 
stebėtis, kad dažnai pasimato siū-
lės ir bandoma jas užglaistyti ko-
kiu nors klubiniu efektu, juk visas 
kūrinys ir laikosi tik ant miglotų, 
banguojančių įkvėpimų, po kurių 
eina išsisėmimai. 

Visos tos kalbos įvilktos į gana 
neaiškius, bet vis dėlto rėmus. Ga-
lima įtarti, kad norėta pavaizduoti 
abortų kliniką, socialinį paramos 
centrą ar vidines tam pasiryžusių 
moterų būsenas... Publikos paklau-
sus, ar čia yra žmogus su raudonu 
pakvietimu, pasirodo aktorė Vaiva 
Kvedaravičiūtė. Aplink šią merginą 
sukasi veiksmas: iš jos šaipomasi, 
su ja nesąžiningai žaidžiama ir pa-
našiai. Kitas pastumdėlis – vienin-
telis šio spektaklio vyras Kęstutis 
Bručkus, išsiskiriantis dar ir tuo, 
kad stokoja bent menkiausių įgū-
džių būti scenoje. Gal toks ir buvo 

sumanymas – parodyti pagrindinį 
abortų kaltininką (nors gal jis ir ne-
gimęs kūdikis...) kaip visiškai neį-
domų liurbį. O daugiausiai dėmesio 
reikalauja patyčių valdovės Erika 
Kubiliūtė ir Kristina Švenčionytė, 
mat joms suteikta proga be pers-
tojo maivytis. Bet kuriuo atveju, 
nė vienas iš šių keturių aktorių ne-
sukūrė (nors ir skirtingais būdais) 
jokio vaidmens, minėtosios teksto 
paklodės tam ir nebūtų galėjusios 
suteikti jokios galimybės.

Toks betikslis išsidirbinėjimas, 
apsimetinėjant teatru, prisiden-
giant drąsos kauke bei žodžiais 

„psichodelika“ ir „absurdas“, pa-
bosta per keletą minučių. O tokie 
pažadai kaip „lynčiškas“ labirintas 
tampa visišku nesusipratimu. Ką 
bendro turi Davidas Lynchas, kuo 
tiksliausiai naudojantis kiekvieną 
savo išgryninto stiliaus detalę, su 
šia neregėta eklektika? Beje, ji bai-
giasi tuo, kad aktoriai rimtais vei-
dais, jau nebeišsidirbinėdami, pa-
sakoja apie tai, kaip smarkiai juos 
palietė pasirinktoji abortų tema, ir 
tai atrodo tik kaip dar vienas tuš-
čias efektas.

Dūmuose paskendusi grafomanija
„Apeirono“ teatro spektaklis „Žinduolių perėja“

Živilė Pipinytė

Atidarymo filmas – brolių Ethano 
ir Joelio Coenų „Šlovė Cezariui“ – 
perkelia į 6-ojo dešimtmečio Ho-
livudą. Amerikos kino sostinėje ar 
apylinkėse vyko ne vieno Coenų 
filmo veiksmas ir kiekvienąkart tai 
buvo gana išsamus vieno ar kito lai-
kotarpio amerikiečių kino stiliaus 
tyrinėjimas. Naujojo filmo pava-
dinimas žada panardinti į garsiųjų 

„kolosų“ – istorinių filmų su šimtais 
statistų – pasaulį, nes 6-ojo dešimtme-
čio pradžioje Holivudas suprato, kad 
turi rimtą konkurentą – televiziją. 
Lietuvoje jį bus galima pamatyti 
dar nepasibaigus festivaliui. 

Berlyno kino festivalis kasmet pri-
verčia pasijusti laiko duobėje, nes 
filmų daug ir greit supranti, kad gali 
nespėti pamatyti net pačių svarbiau-
sių. Vis dar laikausi senų nerašytų 
taisyklių, todėl visada stengiuosi 
pasižiūrėti visus pagrindinio kon-
kurso filmus, nes jie ir apibūdina 
festivalio veidą bei lygį. Patyrinė-
jus konkursinę programą akivaizdu, 
kad žiuri, kuriam šiemet vadovauja 
Meryl Streep, neteks nuobodžiauti. 
Juolab kad žiuri sudėtis taip pat 
gana marga – joje vokiečių akto-
rius Larsas Eidingeris, mūsų žiūro-
vams pažįstamas iš Olivier Assayso 
filmo „Zils Marijos debesys“, bet 

labiau išgarsėjęs vaidmenimis Tho-
maso Ostermeierio teatre; taip pat 
žiuri – aktoriai Clive’as Owenas (D. 
Britanija) ir Alba Rohrwacher (Ita-
lija), pernai Berlinalės „Sidabriniu 
lokiu“ už režisūrą apdovanota lenkė 
Małgorzata Szumowska, prancūzų 
fotografė Brigitte Lacomb, britų kino 
kritikas Nickas Jamesas. Jų sprendi-
mas paaiškės kitą šeštadienį. 

Dažnai pagrindinio Berlinalės 
konkurso filmai – politiškai anga-
žuoti, bet šiemet konkursas išsiski-
ria žanrų ir stilių įvairove. Politinių 
kontroversijų, be abejo, neišvengs 
ir naujas Spike’o Lee filmas „Chi-
Raq“, kaip prieš dešimt metų ne-
išvengė „Malcolmas X“. Naująjį 
filmą įkvėpė Aristofano komedija 

„Lizistratė“, bet veiksmas perkeltas į 
mūsų dienas: norėdamos, kad Čika-
gos nusikaltėliai nekariautų, jų mo-
terys nusprendžia atsisakyti sekso. 
Naujas Daniso Tanovičiaus filmas 

„Mirtis Sarajeve“ („Death in Sara-
jevo“) taip pat gimė iš pjesės „Hotel 
Europa“, kurioje pasakojama, kaip 
prabangus viešbutis rengiasi Euro-
pos Sąjungos jubiliejui, bet pasiren-
gimui gali sukliudyti streikuojantys 
darbuotojai. Pirmąjį „Dogmos ’95“ 
filmą „Šventė“ sukūręs Thomasas 
Vinterbergas konkursiniame filme 
„Komuna“ dalysis prisiminimais 
apie tai, kaip 8-ojo ir 9-ojo de-
šimtmečių sandūroje augo hipių 

komunoje. Brendimas skirtingo-
mis socialinėmis sąlygomis – ir ne 
kartą Berlyno konkurse dalyvavusio 
prancūzų režisieriaus, psichologinio 
kino meistro André Téchiné filmo 

„Kai tau 17 metų“ („Quand on a 17 
ans“) tema. Du jo herojai lanko tą 
pačią mokyklą, bet gyvena skirtin-
gomis sąlygomis ir bando suvaldyti 
savo jausmus.

Išbandymu ne tik žiuri gali tapti 
ir pirmąkart vieno svarbiausių fes-
tivalių konkurse atsidūręs ir Lietu-
vos sinefilams gana žinomo Lavo 
Diazo filmas „Lopšinė skaudžiai 
paslapčiai“ („A Lullaby to the 
Sorrowful Mystery“). Jis pasakoja 
apie XIX a. pabaigos Filipinų re-
voliuciją ir trunka per 8 valandas. 
Lietuvos kino festivaliuose rodytas 
ir ne vienas Kanados eksperimenta-
toriaus Denis Coté filmas, režisie-
rius lankėsi Kaune. Konkurse bus 
parodytas jo psichologinis trileris 

„Borisas be Beatričės“ („Boris sans 
Beatrice“) apie vyriškį, kuris ver-
čiamas keisti gyvenimą. Į Berlyno 
konkursą po 2010 m. parodyto 

„Mamuto“ grįžo ir ekscentriški 
prancūzų kūrėjai Benoit Delépi-
ne’as ir Gustave’as Kervernas. Jų 
filme „Šventoji meilė“ („Saint 
Amour“) vėl vaidina Gérard’as 
Depardieu, Benoit Poelvoorde’as ir 
vis dažniau filmuose pasirodantis 
rašytojas Michelis Houellebecqas. 

Filmas žada pasakojimą apie tėvo 
ir sūnaus santykius bei kelionę po 
Prancūzijos vynines.

Šiemet konkurse dalyvaus ir du 
dokumentiniai filmai. Gianfranco 
Rosi filme „Fuocoamare“ pasirinko 
netikėtą Europą užplūdusių pabėgė-
lių temos aspektą – jis fiksavo Italijos 
Lampeduzos salos, kurios gyventojai 
pirmieji susiduria su atvykėliais, kas-
dienybę. Demaskuojančiais filmais 
garsėjantis „Oskaro“ laureatas Ale-
xas Gibney’is naujame filme „Zero 
Days“ pasakos apie kompiuterių vi-
rusą, kurį sukūrė Izraelio ir JAV spe-
cialistai specialiai Irano branduoli-
nei programai sužlugdyti. 

Iš viso šių metų Berlyno kon-
kurse – 23 filmai. Tarp jų ir Irano, 
Naujosios Zelandijos, JAV, D. Brita-
nijos režisierių kūriniai, bet tik vie-
nas – iš Rytų ir Vidurio Europos. 
Tai lenkų režisieriaus Tomaszo Wa-
silewskio (g. 1980 ) filmas „Jungti-
nės meilės valstijos“ („Zjednoczone 
Stany Miłości“). Režisierius tvirtina, 
kad tai mažiausiai kontroversiš-
kas jo filmas, nors manęs ir du jo 

pirmieji (beje, abu rodyti ir Lie-
tuvoje) – „Miegamajame“ ar „Plū-
duriuojantys dangoraižiai“ – visai 
nešokiravo. Naujojo filmo herojės – 
keturios moterys, kurios 1989-aisiais 
pajunta kapitalizmo kvėpavimą savo 
miestelyje ir ankštuose blokiniuose 
namuose. Režisierius sako, kad tas 
laikas jam asocijuojasi su moterimis, 
nes jos pirmosios pajuto permainas.

Berlinalė susideda ne tik iš kon-
kurso, bet ir oficialiosios progra-
mos „Panorama“, kurioje šiemet 
įvyks Manto Kvedaravičiaus filmo 

„Mariupolis“ premjera, Jaunojo 
kino forumo, vaikams ir jaunimui 
skirtų filmų konkurso „Generation 
Kplus“, daugybės kitų programų, 
masinančių garsiais vardais ir eg-
zotiškais debiutantais, diskusijomis 
ir įdomiais susitikimais. Vienoje di-
džiausių kino mugių veiks ir Lie-
tuvos stendas. 66-asis tarptautinis 
Berlyno kino festivalis prasidės ke-
tvirtadienį, kai šis „7md“ numeris 
jau bus išspausdintas, todėl pirmieji 
įspūdžiai – kitą savaitę.

„Šlovė Cezariui“

Scena iš spektaklio „Žinduolių perėja“ E . Sa ba li a u ska i t ė s  nu ot r.
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Trys (ne)numatytos misijos
Festivaliui „KITOKS“ pasibaigus

Aušra Kaminskaitė

Labai keista prisiminus, kad prieš 
kokius penkerius šešerius metus 

„Menų spaustuvėje“ rodomuose 
spektakliuose vaikams žiūrovų be-
veik nebūdavo. Tuomet kai kurie 
puikūs kūriniai išnykdavo iš reper-
tuaro parodyti vos keletą kartų, taip 
ir nesurinkdami nė pusės salės. Pa-
naši situacija lydėjo ir 2010-aisiais 
vykusį pirmąjį festivalį „Kitoks teatras 
vaikams“, tuo metu, ko gero, atli-
kusį vienintelę – reprezentacinę – 
funkciją. Dabar, įvykus šeštajam 
festivaliui, galima konstatuoti: ryš-
kėja ir pildosi festivalio misijos, for-
muojasi publika, vystosi tarptautinė 
programa. Be to, atsiranda poreikis 
ne tik pažiūrėti, bet ir mokytis, kas 
paskatino edukacinės programos 
atsiradimą.

Gaila, bet tokį teatrą vaikams, 
kokį galima pamatyti festivalyje 

„KITOKS“, iš tiesų vis dar tenka va-
dinti kitokiu. Tai, kad čia rodomų 
spektaklių kūrėjai nelaiko vaikų 
kvailesniais už save ir pristato ko-
kybiškus darbus, Lietuvoje vis dar 
atrodo kitaip. Su vaikais čia neben-
draujama infantiliais balsais: jokio 
nenatūralaus tono kalbantis, jokio 
cypimo ir netgi jokio maivymosi. 
Tiesa, dauguma rodytų spektaklių 
buvo be žodžių, o tai jau savaime 
padėjo išvengti perdėtai saldaus 
balso, kuriuo aktoriai mėgsta „pa-
brėžti personažo charakterį“. Festi-
valio spektakliuose apskritai retai 
galima pamatyti kuriamus persona-
žus – dažniausiai aktoriai bei šokė-
jai nieko nevaidina ir prisistato kaip 
spektaklio kūrėjai, norintys pasida-
linti savo kūryba su žiūrovais. Tai, 
ko gero, ir leisdavo atsirasti ryšiui 
tarp publikos ir kūrėjų. 

Festivalio kontekste išsiskyrė tik 
„Stalo teatro“ spektaklis „Sekretai 
iš būtųjų laikų“. Šio kūrinio forma 
netradicinė ir puikiai sugalvota: 
žiūrovai dalyvauja ekskursijoje 
Vilniaus centre, išgirsta istorinius 
faktus ir legendas apie Vilniaus 
istoriją, o atvykę į „Menų spaus-
tuvę“ piešia tai, ką matė, girdėjo ir 

suprato. Po viso to jie stebi spekta-
klį, kuriame sužino dar negirdėtų 
faktų iš Vilniaus istorijos ir išvysta 
ekrane savo pačių pieštus darbus. 
Tokiame kūrybiškumą, vaizduotę 
ugdančiame spektaklyje, leidžian-
čiame teatrą patirti kaip vietą, ne-
apribotą jokių žanro konvencijų, 
aktorės veikia visiškai netinkamai. 
Žaidimo taisyklės staiga visiškai 
pasikeičia – vaikai privalo nusira-
minti, susėsti ir stebėti ekrane ro-
domus vaizdus. Be to, aktorės ne 
visai sėkmingai valdo šią publiką. 
Vos paprašius vaikų nurimti ir ne-
siblaškant stebėti spektaklį, pačios 
griauna tvarką, ragindamos juos 
kartoti jų sakomus žodžius bei jaus-
tukus (Lietuva, ajajai, etc.). Tik bai-
gusios bendras dejones kūrėjos vėl 
tikisi, kad vaikai sėdės ramiai iki 
kito siūlymo drauge paskanduoti. 
Kitaip sakant, spektaklio autorės nori 
sulaukti sau palankios vaikų reakci-
jos absoliučiai nemąstydamos, kokį 
poveikį turi jų veiksmai. Tai – es-
minė klaida, nes vaikai, verčiami 
klausyti ir vykdyti nurodymus, na-
tūraliai pradeda suvokti teatrą (ir 
net kultūrą bendrąja prasme) kaip 
kankynę, o ne kitokios patirties ar 
pokalbio galimybę. 

Antrasis festivalio „KITOKS“ 
nuopelnas – teatrinės mokyklų kul-
tūros ugdymas. Aišku, mokytojai 
vaikus į teatrą vesdavosi visais lai-
kais. Tačiau tokį apsilankymą, kai 
pertraukas prisimeni geriau nei 
patį spektaklį, o užvėręs duris ne-
benori sugrįžti, vargiai pavadinčiau 
mokyklų lankymosi teatre kultūra. 
Festivalyje „KITOKS“ kai kurios 
mokyklos (kartais netgi tie patys 
mokytojai ir vaikai) jau tapo kas-
metinėmis lankytojomis ir nere-
tai vieno festivalio metu apsilanko 
kelis kartus. Žinoma, sunku būtų 
pamatuoti pačių vaikų norą su-
grįžti – vis dėlto atvykimą organi-
zuoja mokytojos. 

Šįmet festivalio organizatoriai 
pajuto būtinybę padėti vaikams 
mąstyti apie spektaklius ir inte-
gruoti apsilankymus teatre į mo-
kymosi programą, nepaliekant 
jų privaloma popamokine veikla. 

Įrodymas – pirmąkart surengtas 
seminaras, skirtas mokytojams. 
Jame nebuvo daug kalbama nei apie 
vaikų psichologiją, nei kaip svarbu 
leisti mažiesiems žiūrovams laisvai 
interpretuoti matytą medžiagą. Vo-
kietė Nadja Blickle seminare kalbėjo 
apie tai, kad siekiant padėti vaikams 
suvokti teatro prasmę svarbu leisti 
jiems patiems pajusti, ką reiškia būti 
scenoje. Seminaro metu mokytojai 
žaidė žaidimus, improvizavo, etc. – 
užsiėmė tuo, ką vėliau neabejotinai 
galės pritaikyti teatro pamokose. 
Vis dėlto gaila, kad seminare buvo 
orientuojamasi į tokią siaurą moks-
leivių auditoriją – vaikus, lankan-
čius teatro būrelį arba pasirinkusius 
teatro pamokas. Juk kur kas svar-
biau kalbėti apie teatrą dalyvaujant 
visiems bendraklasiams, o ne vien 
tik tiems, kurie savaime aktyviau 
domisi šia meno šaka.

Trečia festivalio „KITOKS“ „mi-
sija“ – tiek spektakliais, tiek dirb-
tuvių ir netgi bendra atmosfera 

„Menų spaustuvėje“ padėti tėvams 
ir mokytojams geriau pažinti savo 
vaikus. Visų pirma, spektaklių metu 
niekas (išskyrus jau minėtą „Stalo 
teatrą“) nereikalauja žiūrovų sėdėti 
ramiai ir tyliai. Priešingai – šūkte-
lėjimai, komentarai, trypimai ko-
jomis pagal ritmą ir netgi vaikš-
čiojimas spektaklio metu kūrėjų 
priimami kaip normalios reakci-
jos, įrodančios, kad spektaklis vai-
kus veikia. Leidžiant vaikams rea-
guoti, neretai galima pamatyti, kad 

tai, ką suaugusieji laiko nemanda-
gumo, neišsiauklėjimo, netgi agre-
sijos apraiškomis, paprastai turi 
ribas, kurių vaikai neperžengia. Ki-
taip sakant, jie suvokia pasaulį kur 
kas geriau, nei iš jų tikimasi. Daž-
nai viskas pasirodo esą priešingai 

– sėdint salėje tenka matyti kur kas 
daugiau netinkamo suaugusiųjų el-
gesio. Nuolatinis vaikų raminimas 
neleidžia ne tik jiems, bet ir kitiems 
žiūrovams įsijausti į spektaklį. Be to, 
paliepus vaikams nereaguoti (kas 
savaime reiškia draudimą būti pa-
veiktam meno kūrinio), paprastai 
pasiekiama vieno iš dviejų rezul-
tatų – vaikai įsikniaubia į telefonus 
arba nebenori lankytis teatre, pil-
name rimties ir suvaržymų.

Džiugu, kad nors šių metų spek-
takliai pasižymėjo labai skirtingo-
mis formomis, visi jie siekė tokių 
tikslų, kokius retai išsikelia tea-
tro vaikams Lietuvoje kūrėjai. Vis 
svarstydavau, kaip žmonės, kurie 
nesilanko visuose festivalių spekta-
kliuose, išsirenka, ką žiūrėti (ką jau 
kalbėti apie ribotas laiko galimybes). 
Šeštojo festivalio „KITOKS“ atveju 
šios problemos tarsi ir neliko – visi 
spektakliai buvo kokybiški ir pa-
remti skirtingomis technikomis, 
tad tarpusavyje kaip ir nekonku-
ravo. Lėlių-objektų spektaklis iš 
Kanados, trumputis medijų-cirko 
spektaklis iš Suomijos, du spekta-
kliai iš Prancūzijos, kurių viename 
istorijas kuria muzika ir ekrane be-
sikeičiančios asociatyvios figūros, 

o kitame savo nuotykius išgalvota 
kalba pasakoja aktorius, kuris vei-
kia ir scenoje kaip gyvas žmogus, ir 
trijuose ekranuose kaip projekcija 
arba šešėlis. Galiausiai – iš Švedi-
jos atvykęs šokio spektaklis, kurio 
metu vaikai vedžiojami po sceną, 
sustatomi, susodinami, su jais kal-
bamasi, sportuojama, bėgiojama, 
leidžiama jiems piešti ant sienos. 
Kitaip sakant, čia buvo galima da-
ryti tai, kas paprastai draudžiama. 
Ir neteko matyti vaiko, kuris nepa-
klustų taisyklėms, pradėtų stumdyti 
kitus ar neitų kur paprašytas. 

Grįžtant prie „nekonkurencijos“ 
ir skirtingų formų, verta paminėti 
ir lietuvių šokio teatro „Dansema“ 
spektaklį „Spalvoti žaidimai“. Šis, 
vienintelis šių metų festivalyje 
kūdikiams skirtas darbas, tėvams 
tikriausiai suteikė daugiausiai ga-
limybių pažinti savo vaikus, dar ne-
galinčius kažko pasakyti ar paaiš-
kinti. Be galo įdomu stebėti, kaip 
vieni tėvai bando tramdyti savo 
mažylius, kiti leidžia jiems veikti 
ką nori, dar kiti nuolat ragina re-
aguoti išsigandusius kūdikius, yra 
ir tokių, kurie gerai „žino“, kodėl 
jų vaikas verkia, bet ramina jį visai 
neveikiančiais būdais. Prieš spek-
taklį choreografė Birutė Banevičiūtė 
paskatina tėvus leisti savo vaikams 
užsiimti tuo, ko jiems norisi, kol tai 
nekelia grėsmės patiems vaikams, šo-
kėjai ir rekvizitui. Tokioje situacijoje 
prasideda tėvų atradimai, kuriuos po 
spektaklio jie neretai didžiuodamiesi 
papasakoja vieni kitiems ar choreo-
grafei. Taigi tokie spektakliai neiš-
vengiamai tampa edukacine pro-
grama ne tik mažiesiems, bet ir juos 
atlydėjusiems suaugėliams.

Sunku pasakyti, kur link festiva-
lis turėtų judėti toliau. Reikia tikėtis, 
kad ateityje programos kokybė ne-
nukentės ir greta meninės dalies vis 
labiau plėsis edukacinė. Šiuo metu 
festivalis leidžia vaikams patirti tea-
trą kaip pokalbį ar žaidimą, o ne pa-
veikslėlį ar gyvą filmą. Tik norėtųsi, 
kad stiprius, įvairiausiomis priemo-
nėmis sukurtus spektaklius vaikams 
Lietuvoje būtų galima stebėti kur kas 
dažniau nei vieną savaitę per metus.

D. Matv ejevo n uotr .

Koncertas Maestro 
Sauliaus Sondeckio 
atminimui  

Vasario 3 d. netekome iškilaus Lie-
tuvos menininko, dirigento, orkes-
trų vadovo, profesoriaus Sauliaus 
Sondeckio. Šviesiam Maestro at-
minimui skiriamas šį šeštadienį, 
vasario 13 d., 19 val. Nacionalinėje 
filharmonijoje vyksiantis Lietuvos 
kamerinio orkestro koncertas.

Maestro buvo Lietuvos kamerinio 
orkestro įkūrėjas (1960 m.), ilgametis 

jo meno vadovas (iki 2004 m.) ir di-
rigentas. Šis S. Sondeckio užaugintas 
orkestras tapo vienu iškiliausių ir 
labiausiai pasaulyje įvertintų mūsų 
šalies muzikų kolektyvų. Prisimin-
dami kolektyvo istoriją, neįkaino-
jamą patirtį ir bendrystę, orkestro 
muzikantai Maestro atminimui 
dedikuojamą vakarą prabils per 
muziką. Koncerte skambės Felixo 
Mendelssohno, Johanno Sebastiano 
Bacho ir Ezio Bosso kūriniai. Tai 
jau senokai LKO ir jo dabartinio 
meno vadovo, smuikininko Serge-
jaus Krylovo sumanyta programa, 
skirta ir nemariai klasikai, ir šian-
dienos kūrybai. 

Ypatingas šio vakaro svečias – 
Londone gyvenantis kompozito-
rius, dirigentas ir pianistas Ezio 
Bosso. Muzikas yra pasirodęs to-
kiose pasaulio salėse kaip „Royal 
Festival Hall“ Londone, „Carnegie 
Hall“ Niujorke, Sidnėjaus operoje, 
teatre „Colon“ Buenos Airėse, te-
atre „Regio“ Turine, „Auditorium 
Parco della Musica“ Romoje ir 
kitur. Daugelio prestižinių pre-
mijų laureato E. Bosso muzika 
itin laukiama ir vertinama te-
atrų, šiuolaikinio šokio trupių 
(jis bendradarbiauja su chore-
ografais Christopheriu Wheel-
donu, Edwaardu Liangu, Rafaeliu 

Bonachela), ji skamba ne viename 
režisierių Gaby Dellal, Gabriele’s 
Salvatoreso kino filme. 

E. Bosso kūrinių jau girdėjome 
2012 m. Vilniaus festivalio rengi-
nyje – JAV šiuolaikinio šokio tru-
pės „Ailey II“ spektaklyje. LKO 
meno vadovas S. Krylovas šio kom-
pozitoriaus Fantaziją smuikui ir or-
kestrui 2014 m. atliko su Londono 
simfoniniu orkestru, tad E. Bosso 
viešnagė Vilniuje ir bendrystė su 
LKO yra dėsninga sceninės parte-
rystės išdava ir paskata kurti toles-
nius kūrybinius planus. Artimesnei 
pažinčiai su E. Bosso Vilniuje LKO 
ir S. Krylovas pasirinko atlikti jo 

Koncertą smuikui ir styginių orkes-
trui Nr. 1, „The Esoconcerto“. 

Koncerte E. Bosso dalyvaus ir 
kaip kompozitorius, ir kaip atlikėjas. 
Svečias su LKO muzikantais inter-
pretuos Johanno Sebastiano Bacho 
Trečiąjį „Brandenburgo koncertą“, 
atliks šio trims smuikams, trims al-
tams, trims violončelėms ir basso 
continuo parašyto Koncerto klave-
sino partiją. Visą vakaro programą 
itin šviesiomis spalvomis skaidrins 
LKO orkestrantų ir S. Krylovo grie-
žiamas Felixo Mendelssohno Stygi-
nių oktetas Es-dur.

LNF inf.

Anonsai

„Miestas“
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T a r p  d i s c i p l i n ų

Kaip išvengti grožio baimės?
Vosyliaus Sezemano filosofijos aktualumas šiais laikais

Pabaiga. Pradžia Nr. 5

Dalius Jonkus

Vosylius Sezemanas teigia, kad bet 
kokios estetinės teorijos pagrindas 
yra tiesioginis estetinis suvokimas. 
Jis atmeta grožio reliatyvizavimą: 

„Grožio idealų įvairumas ir is-
torinis keitimasis, taip pat kaip ir 
meno stilių kaitaliojimasis, visai ne-
reiškia šių idealų arba stilių reliaty-
vumo ta prasme, kad jie galioja ir 
turi estetinę vertę tiktai tam tikrai 
apibrėžtai epochai, tautai, kultūrai 
ir t.t. Jei taip būtų, mes, dabartinės 
Europos kultūros žmonės, nesuge-
bėtume gėrėtis, pavyzdžiui, senovės 
egiptiečių arba kinų grožio idealu, 
nes šių tautų ir kultūrų pasaulėžiūra 
ir dvasinis gyvenimas yra mums 
savo esme svetimi. Tas faktas, kad 
kiekvieno grožio idealo arba stiliaus 
pasirodymas priklauso nuo tam 
tikrų istorinių aplinkybių, liudija 
tiktai, kad tas grožio aspektas, ku-
riam atstovauja duotasis idealas arba 
stilius, savo kilmės atžvilgiu neatski-
riamai susijęs su atitinkamos kultū-
ros prigimtimi. Bet šitas istorinis sti-
liaus arba grožio idealo sąlygotumas 
nė kiek neprieštarauja jų neistorinei, 
nereliatyviai (absoliučiai) estetinei 
vertei.“ (Sezemanas, Estetika, Vilnius: 
Mintis, 1970, 113–114) 

Kultūrinis grožio reliatyvumas 
nepaneigia estetinės vertės absoliu-
tumo. Kiekviena meno istorija re-
miasi vertybine atranka. Sezemanas 
ne tik kvestionuoja grožio reliaty-
vumą, bet ir atskleidžia būtinas ver-
tybinio grožėjimosi sąlygas. Pasak 
Sezemano, kadangi estetinis suvo-
kimas yra vertybinis, t.y. nukreiptas 
į grožio objektą kaip vertybę, jis yra 
priklausomas nuo sąmonės nuos-
tatos. Be šios specifinės nuostatos 
grožio išgyvenimas yra neįmano-
mas. Neužtenka stebėti objektą, ku-
riame pasireiškia grožis. Grožis iš-
gyvenamas ypatingame suvokimo 
akte, kuris skiriasi nuo įprastinio 
suvokimo. Sezemanas nurodo, kad 
estetinis patyrimas yra prieinamas 
tiesiogiai tiktai pačiam šią patirtį 
išgyvenančiam subjektui. Kitaip 
sakant, jis prieinamas tik iš pirmo 
asmens perspektyvos. Estetinių iš-
gyvenimų intersubjektyvumą už-
tikrina ne tik galimybė pakartoti 
estetines patirtis, bet ir tai, kad tos 
patirtys paremtos objektyviu pa-
matu – pačiu estetiniu objektu. 

„Nors estetinis suvokimas subjek-
tyvus ir visuomet pažymėtas indi-
vidualiu jį pergyvenančio subjekto 
antspaudu, vis dėlto jis turi objek-
tyvų pamatą – patį estetinį objektą. 
Juo labiau suvokimas atsideda pa-
čiam objektui, juo atidžiau jis seka 
tik objekto sąrangoje glūdinčius 
nurodymus ir nepasiduoda sava-
vališkiems subjektyvios fantazijos 
prasimanymams, tuo didesnis bei 
tvirtesnis bus ir suvokimo turinio 

objektyvumas. Žodžiu, šiam objek-
tyvumui pasiekti estetinis suvoki-
mas reikalingas tam tikro lavinimo 
bei drausminimo. Tik tuo būdu ga-
lima išvengti didžiausio pavojaus 
estetiniam skoniui ir apskritai me-
ninei kultūrai, būtent – estetinio 
patyrimo sufalsifikavimo.“ (Seze-
manas, 19) 

Sezemanas išvengia estetinio iš-
gyvenimo subjektyvizavimo ir re-
liatyvizavimo, nes atranda jo pa-
grindą intencionaliame estetinio 
suvokimo objekte. Kitaip sakant, 
kitų estetinių išgyvenimų intersubjek-
tyvų prieinamumą garantuoja ga-
limybė juos pakartoti ir išgyventi 
kaip savo aktus, o pakartojimas yra 
galimas tiktai todėl, kad patys aktai 
yra nukreipti į tuos pačius objektus, 
kurie savo struktūros raiška patei-
kia patiriančiajam subjektui nuro-
dymus ir neleidžia jų savavališkai 
suvokti. Tai nereiškia, kad estetinės 
patirtys yra vienodos. Apie patir-
čių skirtumus galima diskutuoti tik 
gilinantis į paties objekto struktū-
roje glūdinčias galimybes ar išryš-
kintus aspektus. Tačiau svarbiausia, 
kad estetinė patirtis nesutampa su 
įprasta jusline fizinių daiktų patir-
timi. Estetinė patirtis būtinai susi-
jusi su jusline išraiška, tačiau kartu 
ją viršija atskleisdama jos prasmę. 
Žodžiai, spalvos ir tonai atskleidžia 
ne tik vaizduojamus dalykus, bet ir 
pačią juslinės raiškos prasmę.

Nemažiau estetiškai svarbus yra 
jausminis įsitraukimas ir empa-
tija. Sezemanas teigia, kad jausmi-
nis įsijautimas yra svarbus esteti-
niam suvokimui kaip tik todėl, kad 
yra paremtas išraiškingų pasaulio 

formų ir jų dinamikos bei suvo-
kimo judesių koreliacija. Įsijausti 
reiškia jausti save kartu su kitais, 
jausti tarpusavio ryšį. Pasaulio iš-
raiškų dinamika tiesiogiai atsklei-
džia gyvybingumą, kuris įtraukia 
ir patį kūniškai suvokiantį subjektą 
su visomis jo juslėmis kaip visuma. 
Sekdamas Maxu Scheleriu Sezema-
nas pabrėžia, kad jausmai yra ne 
psichologinė subjekto nuosavybė, 
o tiesioginio sąryšio su pasauliu ir 
kitais subjektais išraiška. Jausmai 
yra tarsi pasaulio aidas mumyse. 
Aidiniai jausmai patiriami ne per 
vizualinio regėjimo distanciją, bet 
per tiesioginius ir užkrečiančius 
kūniško susilietimo virpesius. Pir-
mapradis suvokiamo pasaulio ir 
jo suvokimo sąryšis atsiskleidžia 
ne mentalinėje, bet jausminėje 
plotmėje. Todėl estetiškai jausmus 
geriau išreiškia ne objektų vaizdavi-
mas, bet dinaminės linijų, spalvų ir 
garsų atmosferos kūrimas. Pasinė-
rimas į šią gyvybinę dinamiką yra 
galimas, jei suvokiantis subjektas 
suskliaudžia savo pragmatinius in-
teresus ir įpročius bei įgyja estetinės 
kontempliacijos nuostatą. 

Analizuodamas estetinio objekto 
struktūrą Sezemanas išskiria este-
tinio objekto statinę ir genetinę 
vienybę, komponentus, dominan-
tės reikšmę, erdvinę bei laikišką 
raišką. Estetinio objekto vienybę 
užtikrina jo, kaip prasmingos vi-
sumos, suvokimas, bet pati vienovė 
yra struktūruota skirtingų kompo-
nentų visuma. Komponentai – tai 
skirtingi elementai, kurie tik ap-
jungti į struktūrinę-prasminę vi-
sumą išreiškia tam tikrą estetinę 

vertę. Sezemanas teigia, kad kom-
ponentai yra estetinių objektų su-
dedamosios dalys, kurios įvairuoja 
priklausomai nuo meno pobūdžio. 
Muzikoje – tonai ir intervalai, po-
ezijoje – žodžiai, piešinyje – kon-
tūrai, tapyboje – spalvos ir šviesa, 
tačiau visiems menams be išimties 
yra būdinga ritminė dinamika. Šie 
elementai gali būti jungiami kaip 
priešingi arba kaip išlaikantys pu-
siausvyrą ir sudarantys simetrišką 
ar tolydaus perėjimo visumą. Este-
tinio objekto savitumas priklauso 
nuo savito komponentų ir jų san-
tykių formavimo. Tačiau estetinio 
objekto visuma formuojama ne tik 
derinant skirtingus elementus, bet 
ir išskiriant tuos, kurie turi atlikti 
vadovaujantį vaidmenį. Vyraujantį 
faktorių estetinio objekto vienybėje 
Sezemanas vadina dominante, kuri 
atlieka organizuojančią funkciją ir 
padeda realizuoti ekspresyvią visu-
mos vienybę. Sezemanas pabrėžia, 
kad dominantė organizuoja visumą 
ne visuomet vienodai. Ji gali atlikti 
kompozicijos griaučių vaidmenį, 
bet gali atlikti ir tokią hierarchiją 
artikuliuojančią funkciją, kai le-
mia, kuris planas bus priešakinis, 
o kuris užpakalinis. Sezemanas, 
analizuodamas estetinės formos ir 
struktūros problemas, atkreipia dė-
mesį į tai, kad kūryboje svarbu pa-
rinkti dominantę. Estetinio objekto 
struktūra kinta priklausomai nuo 
to, koks elementas parenkamas 
kaip dominuojantis. Tačiau šis do-
minantės parinkimas nėra subjek-
tyvus. Jis turi būti paremtas krite-
rijumi, jungiančiu objekto raišką ir 
paties subjekto poziciją: 

„Toks kriterijus yra aspekto raiš-
kumas; jisai nekyla iš tam tikrų na-
tūralių objekto (arba fenomeno) 
kitimų, bet suponuoja visų pirma 
atitinkamą sąmonės nusistatymą, 
t.y. tokį suvokimo aktą, kuris at-
randa arba sukuria raiškų objekto 
aspektą, iškeldamas vieną arba kitą 
jo pusę arba momentą pagal jų eks-
presyvią vertę.“ (Sezemanas, 99)

Sezemanas savo estetinės pa-
tirties fenomenologijoje inkorpo-
ruoja formalistinės meno istorijos 
ir meno psichologijos pasiekimus. 
Heinrichas Wöllflinas savo anks-
tyvuose tyrinėjimuose atkreipė 
dėmesį, kad architektūros statinių 
fotografijos turi išreikšti ne tik au-
toriaus požiūrį, bet ir sugebėti pa-
vaizduoti šiuos objektus tinkamai 
parinktu aspektu. Netinkamai pa-
rinktas aspektas neatskleidžia es-
minės vaizduojamo objekto struk-
tūros. Kūrybos procese svarbus yra 
ne subjekto subjektyvus skonis ir 
jo vertybių projektavimas į pasaulį, 
bet kruopšti atranka, kurioje yra 
pasirenkami tie esminiai objekto 
aspektai, kurie savo ekspresyvia 
sandara bei dinamika dera su kūry-
binio sumanymo nuotaika. Reikia 

pabrėžti, kad Sezemanas estetinį 
objektą ir estetinį aktą analizuoja 
akcentuodamas jų tarpusavio są-
ryšį. Šis estetinio objekto ir esteti-
nio akto sąryšis atitinka Edmundo 
Husserlio fenomenologijoje apra-
šytą intencionalaus objekto ir in-
tencionalaus akto koreliaciją. Šis 
sąryšis gali būti atrandamas tiktai 
taikant fenomenologinį metodą: at-
liekant fenomenologinę redukciją. 
Tam reikia neutralizuoti objekty-
vistinę prielaidą, esą grožis yra nuo 
subjekto nepriklausančios tikrovės 
bruožas, ir suskliausti subjektyvis-
tinį įsitikinimą, kad grožis – tai 
subjektyvaus skonio projektavimas 
į realius daiktus. Fenomenologinis 
aprašymas atskleidžia grožio, kaip 
vertybės, sąryšį su vertinančio subjekto 
intuicija ir ypatinga nuostata. Seze-
mano atliekama redukcija sugrą-
žina prie pirmapradiškų estetinio 
objekto raiškos sąlygų, kurios glūdi 
ir estetinio objekto struktūroje, ir jo 
reikalavimams paklūstančio, grožį 
suvokiančio subjekto nuostatoje. 
Autorius pabrėžia, kad estetinių 
vertybių objektyvumas nepanei-
gia subjekto dalyvavimo. Objekty-
vumas yra ne kas kita kaip pačių 
estetinių objektų intersubjekty-
vios raiškos subjektui logika. Todėl 
kiekviena estetinės raiškos plotmė 
pasižymi savita jutimų ir prasmės 
sąjunga. 

Sezemano „Estetika“ liko ne-
suprasta arba buvo ignoruojama, 
mano manymu, todėl, kad ji buvo 
publikuota tada, kai fenomenolo-
ginė estetika ir jos kontekstas da-
linai buvo užmiršti. Imta kalbėti 
apie grožio reliatyvumą ir nebū-
tinumą mene. Tačiau, atmetus 
grožį, palaipsniui atsisakyta ir es-
tetinės plotmės. Todėl menas daž-
nai traktuojamas ne kaip estetinis 
fenomenas, reikalaujantis atitinka-
mos kontempliatyvios nuostatos, 
bet kaip politinis, ideologinis, so-
cialinis, techninis ar psichologinis 
veiksmas. Užbaigdamas noriu dar 
kartą pabrėžti, kad grožis ir gro-
žėjimasis nėra objektyvių savybių 
konstatavimas. Tiksliau pasakius, 
tam tikros paties objekto savybės 
yra būtinos, bet jos nėra pakanka-
mos, jei nėra tinkamos suvokimo 
nuostatos. Sezemanas, kalbėdamas 
apie grožį, turi omenyje ne bjau-
rumo priešingybę (bjaurumas gali 
būti įtraukiamas į estetiką kaip 
grožio išryškinimo elementas), bet 
grynai estetinę plotmę, kuri pertei-
kiama ne tik meno kūriniais, bet 
ir kasdienybės veikla bei santykiu 
su gamta bei žmonėmis. Šią este-
tinės plotmės atvertį galima nusa-
kyti Vladimiro Nabokovo žodžiais. 
Į klausimą, ar jį kas nors apskritai 
nustebino gyvenime, jis atsakė: „Są-
monės stebuklas – kai netikėtai pra-
sivėręs langas atveria saulėtą krašto-
vaizdį nepaisant nebūties nakties.“

Gintas Gabranas, „Mutantų atranka“, ekspozicijos fragmentas. 2016 m.
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naudingas ir nenaudingas, nuolat 
užduoda tą patį klausimą, žinoma, 
jei galima manyti, kad gamta turi 
abejojimo dovaną. Mutuodamas 
organizmas nuolat klysta, ir tik iš-
likimui naudingos klaidos tampa 
vertybėmis. Man įdomu, kad mu-
tuoti gali tik gyva gamta. Negyva 
gamta nemutuoja. Ji kinta kitaip – 
keisdama formą. Tai formos evoliu-
cija, kuri pagrįsta kitais algoritmais. 
Taigi kyla klausimas – kodėl Gabra-
nui įdomi negyvo plastiko mutacija, 
kuri vyksta (vykdoma) remiantis 
gyvos gamtos evoliucijos princi-
pais? Beje, žvelgdama į mutantų 
galvas (šis kūrinys anksčiau ir va-
dinosi „Heads“), įžvelgiu ir anks-
tesniuose jo kūriniuose („Going 
through walls“, „Einant kiaurai 
sienas“) jaučiamą kinematografinių 
efektų ar objektų ilgesį. Scenografo 
akis. Panašu, kad jo mutantai – tai pra-
dinė negyva medžiaga, iš kurios galų 
gale, po n kartų (kirtis ant ų), atsiras 
gyvas organizmas. Panašiai aiškinama 
neląstelinės gyvybės formos – viruso 
kilmė. Taigi galbūt Gabranas dirba vi-
rusų evoliucijos srityje?  

Man visuomet labai patiko latviš-
kas žodis menui įvardinti – „māksla“. 
Menininkas – tai „mākslinieks“. 
Beveik mokslininkas. Gints Ga-
brans – mākslinieks. Beveik moks-
lininkas. Dirba, kuria kaip moksli-
ninkas. Šiame žodyje slypi rimtas 
santykis su tuo, kas kuriama. Tai 
tarsi mokslas. Jei norite, tyrimas. 
Paskutiniu metu dažnas kūrybinis 
veiksmas vadinamas tyrimu. (Kar-
tais galvoju, kad iš tyrimo visuomet 
tikimasi rezultato, todėl kūrėjui 
lengviau tirti nei kurti. Kūryba 
gali būti tiesiog būsena, o tyrimas 
yra veiksmo, proceso įkaitas.) Bet 
ką gi tiria Gabranas, dirbdamas su 
plastiko mutacija? Salėje ekspo-
nuojamą 3D instaliaciją papildo 4 
dimensija – garsas. Girdžiu Stan-
ley Kubricko „Prisukamo apelsino“ 
melodijas, jas keičia kažkoks keistai 
neharmoningas garsas, popsas, dar 
kažkas... Kodėl garsas? Ką turiu iš-
girsti? Nerandu paaiškinimo, todėl 
nurašau garsą į mutavimo proceso 
atliekas. Jos mutuoja paralelinėje 
akustinėje erdvėje ir nuveda į kitą 
salę, kurioje kabantys mutantai 
meta šešėlius ant piešiniams pa-
ruoštos sienos. Mutantai lėtai su-
kasi, veikiami žiūrovų trajektorijų 
ir žemės traukos. Jų metami šešėliai 
tampa medžiaga piešiniams. Dalį 
jų jau nupiešė latvių menininkas 
Raidas Kalniņis. Manyčiau, siek-
damas palengvinti žiūrovo įtampą, 
paskatinti piešti jau ne ant tuščio 
lapo. Tabula rasa jau pilna karika-
tūriškai grakščių linijų ir intriguo-
jančių siužetų. Ką žiūrovas? Ima ir 
piešia. Taigi, mutantas tampa pie-
šinio pradžia. Jis išjudina žiūrovo 
vaizduotę ir vis dėlto grąžina mane 
prie minties, kad žmogaus fantazija 

Plastiko gyvenimas
Atkelta iš  1  psl .

labai ribota. Neįmanoma sukurti to, 
ko dar nėra buvę. Abstrakti mu-
tanto forma, nuolat kintanti laike, 
neatpalaiduoja fantazijos... Visi 
piešiniai – realaus pasaulio šešė-
liai. Pats abstrakčiausias pasirodė 
windows has encountered critical er-
ror – užrašas mėlyname stačiakam-
pyje. Bet va, ant kitos sienos raguota 
mitologinė būtybė su taure rankoje 
ar neraguotas vyrukas, taip pat su 
taure rankoje, užgulęs nuogakrūtę 
moterį... atrodo, tik pasiūlyk fan-
tazijai ploto, ir visą plotą užpildo 
fantazijos trūkumas... Tai kas gi su 
ta mutacija vyksta? Čia, Agne, pri-
siminiau tavo minėtą autoironiją...

A. N.: Vadinasi, mutacija nuo išei-
ties taško pajuda netoli, laikosi pir-
mavaizdžių. Gal mūsų sąmonė tik 
ir stengiasi išsaugoti status quo? Įsi-
kabiname pirmojo pamatyto veido, 
pirmosios geros patirties, sklei-
džiančios saugumo jausmą. Vado-
vaujamės idėjomis, suteikiančiomis 
prasmę fizinei egzistencijai Žemėje, 
kur, jei pažvelgsi į visą gamtos evo-
liuciją (ir jos mutacijas), esame tik 
raidė begalinėje istorijoje. Esame 
tik tam, kad mus išsiskaidžiusių mi-
neralų pavidalu suvartotų kiti gy-
viai. Kaip visa tai šalta. Todėl su-
kuriame savo išskirtinumo iliuziją 
įtvirtinančio Kūrėjo figūrą, įkurdi-
name ją laikų pradžioje ir apsista-
tome paveikslais, pirmavaizdžiais, 

kurių nevalia keisti (tai garantuoja 
įvairūs tabu), kartojant daryti klai-
das, nes jos skatintų idėjų mutaci-
jas – erezijas. Man rodos, Gabranas 
šaiposi ir iš to. Jis – irgi Kūrėjas iš 
didžiosios raidės, visa plastikinių 
mutantų kūrinija jam tarnauja, o 
žiūrovai melsdamiesi Kūrėjui ne-
keičia nei jo paties, nei jo kūrinijos 
paveikslo. Jie tik todėl ir dalyvauja 
jo žaidime, kad tiki jo išskirtinumu, 
juk jis – Menininkas – šiam jų va-
karui suteikia prasmę. Bent šiokią 
tokią, kurios jie gal net ir nelinkę 
pripažinti.

Tai štai kur mane atvedė tavo 
klausimas. O skaitydama tavo 
tekstą apie mutacijų, kaip klaidų, 
procesą prisiminiau evoliucinio 
biologo Richardo Dawkinso knygą 

„Savanaudis genas“ („The Selfish 
Gene“), kurią nuvažiavusi į Lon-
doną nusipirkau, kad galėčiau tęsti 
šį mūsų pokalbį iš ten. Toje knygoje 
Dawkinsas jau prieš keturiasdešimt 
metų pažvelgė į mutacijas ne iš or-
ganizmo, bet iš geno pozicijų. Ge-
nas yra „savanaudis“, nes nori išlikti, 
ir tik todėl evoliucijos pradžioje pa-
sigamino kūną (tavo ar mano – ge-
nui nesvarbu) kaip išlikimo mašiną. 
Iš čia Dawkinsas kildina paradok-
saliai atrodantį altruizmą – gana 
aukštą tų pačių genų procentą 
turintiems giminaičiams kartais 
prasminga paaukoti save vardan 

kito, kad juos siejantys genai tu-
rėtų kuo daugiau šansų išlikti dau-
gybėje kopijų ir pasisėti pasaulyje. 
Todėl ir tuos pačius genus nešio-
jančios bendruomenės praktikuoja 
tokį gyvenimo būdą, tokią kultūrą, 
kuri padeda apsisaugoti nuo tęsti-
numui žalingų mutacijų ir išlaikyti 
status quo. Tai vadinama „evoliu-
ciškai stabilia strategija“, kuri reiš-
kia ir tai, kad kiekvieną alternatyvą 
dauguma numalšina kaip galinčią 
išklibinti jau patikrintą išgyvenimo 
mechanizmą. Tai kažką primena, 
ar ne? Latviai, kaip ir lietuviai, yra 
linkę į uždarumą ir konservaty-
vumą – sovietmečiu mes tuo net 
didžiuodavomės, kai girdavomės 
išsaugoję seniausią indoeuropiečių 
kalbą, papročius ir folkloro tradici-
jas, nepaisant istorinių kataklizmų 
atneštų mutacijų. Galbūt į Gabrano 
pasiūlymą piešti jam naujus mutan-
tus galima pažvelgti kaip į norą išsi-
veržti iš stabilumą garantuojančios, 
bet kartu ir mąstymą siaurinančios 
tautiškumo ideologijos, įsileidžiant 
kitokius kaip tolesnę evoliuciją ska-
tinančią alternatyvą? 

Kita vertus, tai nėra Gabrano 
mintys ar intencijos. Jį buvo taip 
glaudžiai apsupę žurnalistai, o pas-
kui į atidarymą atvažiavę latviai, kad 
neteko su juo pasikalbėti. Gali būti, 
kad jis norėjo pasakyti ir ką nors 
priešinga. Apie tai pagalvojau žiū-
rėdama filmą apatinėje salėje. Ten 
matome tarsi kokias kompiuteri-
nių tomogramų atliejas – plastiki-
nio mutanto, žmogaus (paties Ga-
brano?), namo. Matome jų vidų 

– kaulus, namo griaučius. Matome, 
kaip jie lipdosi iš skiautelės, iš nieko. 
Matome, kaip tarsi nupjaunamas 
viršutinis sluoksnis ir žvilgsnis gali 
eiti vis gylyn, gylyn, gylyn, bet galų 
gale vėl atsimuša į tokį patį plas-
tikinį-plastelininį paviršių, plokš-
čią, baltą. O įterptuose kadruose 
iš milžiniško kubilo veržiasi putos, 
teka, bėga, ritasi bangomis į peizažą, 
primenantį Nidos pušynus. Tai ti-
kriausiai Latvijos pušynai, bet eko-
loginės katastrofos vaizdas nedvi-
prasmiškai bendras. Ir tuomet visi 
tie plastikiniai namai ir žmonės, visi 
įstabieji gyviai viršuje ima rody-
tis kaip postapokaliptinio pasau-
lio gyventojai, mutavę dėl chemi-
nio ar atominio sprogimo, galima 
mūsų ateitis, gal net būdas išlikti? 
Šias mintis greičiausiai sukėlė tavo 
identifikuota muzika iš Kubricko 
filmo. Pagalvojau apie kitą jo filmą 

„2001 metų kosminė odisėja“, kur gy-
voji gamta, Žemė – jau nutolusios, 

nebepasiekiamos, ta evoliucija, kuri 
mus sukūrė, jau užsibaigusi, evo-
liucionuoja mašinos, įgyjančios są-
monę ir savarankišką galią – mu-
tavęs plastikas. Beje, ši mintis kilo 
bandant įrašyti į parodos naratyvą 
dar vieną jos fragmentą, kurio nė 
viena kol kas nepaminėjome – Ga-
brano kartu su mikrobiologu Janiu 
Liepiniu atliktą savo skrandžio ty-
rimą, kuriant bakterijas, kurios 
virškintų celiuliozę, tarsi ruošian-
tis ekologinei katastrofai...

A. M.: Na, man, tiesą pasakius, 
tie celiuliozės naudą ir maisto 
trūkumo problemos sprendimą 
iliustruojantys griozdiški moli-
niai infografikos paminklai sukėlė 
prieštaringų minčių. Vaizdo ele-
gancija, lengvumas, jaučiamas ki-
tose salėse, ypač ekrane, čia, molio 
akivaizdoje, prarado galią. Nors 
gal tai tik formos poveikis... Ką 
sako molyje įkalinta informacija? 
Šiandienos pasaulyje dažniau sie-
kiame sumažinti kalorijų kiekį, čia 
gi atvirkščiai – Gabranas iš kalo-
rijos siūlo išspausti kuo didesnę 
naudą. Bet įdomiau tai, kad meni-
ninkas siūlo naudoti būtent savo 
skrandžio bakteriją. Galbūt kaip 
medžiagą, kuri, pakliuvusi ant bio-
chemiko laboratorijos stalo, virs tuo, 
kas išgelbės ekologinės katastrofos 
aukas. Norisi tuo ir tikėti, prisime-
nant įkvepiančią Henriettos Lacks 
istoriją – 1951 m. dėl iš jos kūno 
paimtų ir tyrimo tikslais kultivuo-
jamų nemirtingų piktybinio auglio 
ląstelių kova su vėžiu įgavo visiškai 
kitą pagreitį (apie tai pasakoja Re-
becca Skloot knygoje „Nemirtingas 
Henrietos Laks gyvenimas“, „The 
Immortal Life of Henrietta Lacks“, 
2011).

Gaila tik, kad visos tos realios, 
ne laboratorinės mutacijos vyksta 
lėtai... Taip lėtai, kad net kai kurie 
mokslininkai ima abejoti evoliuci-
jos idėja. Žvelgiu šiuo metu į vėsų 
Islandijos dangų, galvoju apie tai, 
kad čia evoliucija visuomet turėjo 
nedaug šansų – tai statiško pei-
zažo kraštas, čia beveik nėra gyvos 
gamtos. Bet švysteli žalsva paš-
vaistė ir vėl susimąstau apie gam-
tos vaizduotę.

Kalbėjosi  Agnė Narušytė ir Aurelija 
Maknytė

Paroda veikia iki vasario 14 d.
Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras 
(Didžioji Vandens g. 2)
Dirba trečiadieniais–sekmadieniais 
11–19 val.Gintas Gabranas, „Mutantų atranka“, žiūrovai padeda kurti mutantus. 2016 m.

A. Nar ušytės  n uotr aukos
Gintas Gabranas, kadras iš videofilmo
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K i n a s

Grįžtančios istorijos 
Nauji filmai – „Ponas Trumbo“, „Laukimas“

Živilė Pipinytė

Holivudas mėgsta ekscentriškus 
personažus. Scenaristas ir rašyto-
jas Daltonas Trumbo buvo kaip tik 
toks. Jis neslėpė kairiųjų pažiūrų, 
buvo turtingas – su žmona ir tri-
mis vaikais gyveno žavioje rančoje, 
scenarijus rašė gulėdamas vonioje 
ir mėgo išgerti. Viskas pasikeitė po 
1947-ųjų, kai JAV Kongreso įkurta 
Antiamerikinės veiklos komisija 
pradėjo intensyviai ieškoti komu-
nistų Holivude, Trumbo pateko jos 
akiratin ir į garsiuosius „juoduo-
sius sąrašus“. Atsisakęs duoti pa-
rodymus Komisijai, Trumbo buvo 
nuteistas 11 mėnesių kalėjimo, jam 
buvo uždrausta dirbti Holivude. 
Scenaristas pateko į keblią padėtį, 
bet netrukus rado išeitį: jis pasira-
šydavo scenarijus svetimomis arba 
išgalvotomis pavardėmis. Šie sce-
narijai pelnė kelis „Oskarus“, kurių 
Trumbo dėl suprantamų priežasčių 
negalėjo atsiimti. Tačiau po išban-
dymų atėjo ir triumfo valanda. Visa 
tai ir rodoma biografiniame Jay’aus 
Roacho filme „Ponas Trumbo“ 
(„Trumbo“, JAV, 2015). 

Vienas niūriausių Holivudo is-
torijos puslapių jau buvo rodytas 
ne viename filme, iš kurių labiau-
siai žinomas gana pompastiškas Ir-
wino Winklerio „Juodasis sąrašas“ 
(„Guilty By Susspicion“, 1991). Aš la-
biau mėgstu Martino Ritto komišką 
dramą „The Front“ (1976) ir joje pa-
grindinį vaidmenį kūrusio Woody 
Alleno herojų, kaip tik ir skolinusį 
savo pavardę įtarimų komunistine 
veikla sulaukusiems scenaristams. 
Tačiau populiarių komedijų reži-
sierius Jay’us Roachas akivaizdžiai 
nesirengia keisti biografinio filmo 
kanonų, jis mielai naudojasi kino 
kronikos kadrais, įterpia į filmą 

garsiųjų Trumbo filmų fragmen-
tus, lakoniškai kuria vis tirštėjan-
čią Šaltojo karo atmosferą. 

Ją filme įkūnija Holivudo kovoto-
jas su komunistais Nr. 1 – vesternų 
žvaigždė Johnas Wayne’as ir viena 
garsiausių Holivudo paskalų žur-
nalisčių Hedda Hopper. Davidas 
Jamesas Elliotas ir Helen Mirren 
šiems savo vaidinamiems perso-
nažams negaili satyros ir pašaipos. 
Filmo kūrėjai nesigilina į Wayne’o 
ar Hopper psichologiją, greičiau 
mato juos taip, kaip matė Trumbo. 
Iškart sodriomis spalvomis sušvyti 
ir Trumbo priglaudusios studijos 
įkūrėjas Frankas Kingas – Johnas 
Goodmanas ne pirmąkart vaidina 
neišsilavinusį, o kartu galingą pro-
diuserį. Tačiau kiti autentiški perso-
nažai, pavyzdžiui, Kirkas Dougla-
sas, Otto Premingeris ar iš pradžių 
Trumbo ir jo draugus palaikęs gar-
susis gangsterių kino ir film noir 
aktorius Edwardas G. Robinsonas – 
ne tokie vienprasmiški. Robin-
soną suvaidinęs Michaelas Stuhl-
bergas, regis, bando pateisinti jo 
išdavystę, juk aktorius negali pri-
sidengti slapyvardžiu, jo situacija 

daug sudėtingesnė. Roachui ir pui-
kiai Trumbo suvadinusiam Brya-
nui Cranstonui tai, matyt, viena 
pagrindinių filmo temų: kur yra 
riba, skirianti išdavystę ir prisitai-
kymą, abejingumą ir atsakomybę. 
Trumbo nori likti principingas, jis 
padeda savo nelaimės draugams, 
bet ir iš jų gali išgirsti priekaištų, 
kad yra kaltas, nes verčia kentėti ir 
šeimą, ir draugus. Diane Lane su-
vaidinta Trumbo žmona Klėja be 
žodžių padeda suprasti, kas ši mote-
ris ir šeima buvo scenaristui, kodėl 
jis taip daug dirbo, ką jautė taisyda-
mas beviltiškus Kingo studijos scena-
rijus. Bet bene šviesiausia filmo tema 
susijusi su Trumbo dukterimi Nikole 
(paaugusią ją vaidina Elle Fanning) – 
ji įgyvendina tėvo idealus.

Rodyti filme rašytoją ar scena-
ristą – visada gana pavojinga. Bet 
Roachas ir Cranstonas sugebėjo iš-
laviruoti tarp panašių filmų didak-
tikos, monotonijos ir daugiažo-
džiavimo. Jie apsiribojo „juodojo 
sąrašo“ įtaka Trumbo gyvenimui 
ir nesigilino į kitus biografijos niu-
ansus, tačiau kartu aiškiai atskleidė 
esminę savo personažo savybę 

– būti kovotoju. Nors kartais „Po-
nas Trumbo“ ir primena spalvingą 
istorinį kaleidoskopą, manau, net 
prisiekę „Romos atostogų“ (tikroji 
scenaristo pavardė filmo titruose 
atsirado palyginti neseniai) gerbėjai 
labai nepriekaištaus filmo kūrėjams.

Šį savaitgalį ekranuose pasiro-
dysiantis debiutinis italo Pierro 
Messinos „Laukimas“ („L’Attesa“, 
Italija, Prancūzija, 2015) – tipiškas 
europietiškas art-house kinas. Tai 
kameriškas filmas, kurio veiksmas 
rutuliojasi Sicilijoje netoli Etnos 
ugnikalnio. Čia gyvena prancūzė 
Ana (Juliette Binoche). Kadaise ji 
ištekėjo už italo ir liko Italijoje net 
po skyrybų. Filmo pradžioje mo-
teris laidoja sūnų Džiuzepę. Tele-
fonu pasikalbėjusi su sūnaus mer-
gina Žana, kuri praneša atvyksianti 
švęsti Velykų, Ana nusprendžia jai 
nesakyti apie sūnaus mirtį. Žana 
atvyksta ir laukia netrukus pasiro-
dysiančio Džiuzepės. Akivaizdūs 
ženklai – juodi drabužiai, liūdni ir 
nustebę giminaičiai – merginai ne-
sako nieko. 

Ana su ja žaidžia savo žaidimus, 
kurie truks visą filmą. Režisieriui 
bus svarbus kiekvienas aktorių ges-
tas, žvilgsnis, žodis. Jie nuolat su-
reikšminami beveik iki parodijos 
ir turi pakeisti psichologiją, kurios 

filme nė su žiburiu nerasi. Užtat 
akivaizdu kas kita: jaunasis reži-
sierius atvirai grožisi savimi, savo 
sugebėjimu filmuoti ilgus lėtus arba 
statiškus kadrus, komponuoti mi-
zanscenas, grožėtis saulės šviesa ir 
senais vilos daiktais, jos archajiško-
mis faktūromis, gretinti mirties ir 
gyvybės metaforas.

Žinoma, galima prikurti daugybę 
teorijų, kodėl Ana nenori susitaikyti 
su sūnaus mirtimi ir apie ją pasakyti 
Žanai (ypač įkyriai nuo pat pirmųjų 
kadrų su automobilio vežama Mari-
jos skulptūra brukamas Prisikėlimo 
motyvas), bet kai nėra psichologijos, 
nėra ir vaidmenų. Yra puikus Žanos 
(Lou de Laâge) kūnas, yra Juliette 
Binoche, kuri vaidina ne Aną, o la-
biau motinos tragediją vaidinančią 
Binoche. „Laukime“ yra tokios rū-
šies kinui dabar „privalomų“ ho-
moseksualios meilės, virtualiosios 
civilizacijos motyvų. Messina yra 
dirbęs Paolo Sorrentino asistentu, 
tad, matyt, iš jo perėmė ir požiūrį į 
kino istoriją. „Laukime“ daug gana 
primityviai suvoktų citatų, bet iš 
Roberto Rosselini „Kelionės į Italiją“ 

„pasiskolinta“ religinė procesija tik 
įrodo, kad, nepaisant didžiulių pre-
tenzijų, režisierius pats nelabai ką 
turi pasakyti.

„Ponas Trumbo“

„Intymūs pokalbiai“   
Lietuvos nacionaliniame 
dramos teatre

Vasario 13 d. įvyks pirmoji 2016 m. 
Lietuvos nacionalinio dramos tea-
tro premjera – Vytauto Rumšo re-
žisuoti „Intymūs pokalbiai“. Spek-
taklis sukurtas pagal garsaus kino 
režisieriaus Ingmaro Bergmano 
romaną, kurio pagrindą sudaro 
paties autoriaus tėvų gyvenimo is-
torija. Spektaklyje vaidins aktoriai 
Adrija Čepaitė, Ramutis Rimeikis, 
Remigijus Bučius, Ramunė Skar-
džiūnaitė ir Dalia Storyk.

Kino ir teatro režisierius, scena-
ristas Ingmaras Bergmanas šį kūrinį 
rašė remdamasis motinos dienoraš-
čiais, jis negailestingai interpretuoja 
tėvų istoriją, žvelgdamas atviru ti-
riančiojo žvilgsniu, nepalikda-
mas vietos idealizacijai. Ingmaras 

Bergmanas, 1918 m. gimęs Upsaloje, 
liuteronų dvasininko šeimoje, augo 
apsuptas religijos, tėvas griežtai au-
klėjo savo vaikus. Vėliau režisierius 
teigė, kad augdamas tokioje aplin-
koje tikėjimą Dievu prarado būda-
mas aštuonerių. Panašiu metu jis 
susidomėjo teatru. Užaugęs Stok-
holme studijavo meną ir literatūrą, 
mokydamasis universitete parašė 
keletą pjesių. Nebaigęs mokslų pra-
dėjo dirbti vietiniame teatre kaip 
režisieriaus padėjėjas, o būdamas 
26-erių tapo jauniausiu Europoje 
teatro vadovu Helsingborgo tea-
tre. Vėliau karjerą tęsė įvairiuose 
Švedijos teatruose. Čia dirbdamas 
Bergmanas kūrė filmus ir galiausiai 
tapo vienu įtakingiausių XX a. kino 
režisierių. Pasaulinės sėkmės I. Ber-
gmanas sulaukė sukūręs juostą „Va-
saros nakties šypsenos“, kuri Kanų 
kino festivalyje buvo nominuota 

„Auksinei palmės šakelei“. Per visą 
gyvenimą režisierius buvo nomi-
nuotas dešimčiai „Oskarų“, iš kurių 

vieną laimėjo. „Intymūs pokal-
biai“ – antrasis Lietuvos nacionali-
niame dramos teatre sukurtas spek-
taklis pagal Ingmaro Bergmano 
kūrybą. 1994 m. režisierius Jonas 
Vaitkus pastatė spektaklį „Persona“, 
jis sulaukė didelio žiūrovų susido-
mėjimo, o kūrėjai buvo įvertinti 
įvairiais apdovanojimais.

„Intymių pokalbių“ režisierius 
Vytautas Rumšas sako: „Tai bus tarsi 
keturios išpažintys. Visus veikėjus 
jungia viena moteris – Ana. Šiame 
spektaklyje – svarbi išpažintis, kuri 
suteikia palengvėjimą, prašviesina 
žmogų. Tačiau visai nesvarbu, tu 
krikščionis ar ne. Kalbama apie iš-
pažintį apskritai. Žmogus prašvie-
sėja vidumi. Norime, kad tą šviesą 
pajustų ir žiūrovai. Pirmą kartą 
perskaitęs Ingmaro Bergmano ro-
maną „Intymūs pokalbiai“ buvau 
pritrenktas. Tuomet dar negalvo-
jau apie spektaklį, tačiau šiame 
kūrinyje atpažįstama visa aplinka, 
jame nėra jokio melo. Kalbant apie 

kai kuriuos lietuvių autorius, net ir 
pripažintus, kartais netikiu jų teks-
tais, o skaitant Ingmarą Bergmaną 
kiekvienas sakinys yra tikras, įtiki-
nantis.“ Nors tai bus Vytauto Rumšo 
režisūrinis debiutas Lietuvos nacio-
naliniame dramos teatre, aktorius 
režisuoja ne pirmą kartą – jis yra pa-
statęs nemažai istorinių veikalų, per 
valstybines šventes rodytų po atviru 
dangumi istorinėse Lietuvos vietose.

Pagrindinį meilės išsiilgusios 
Anos vaidmenį kurianti aktorė 
Adrija Čepaitė sako, kad santykių 
temos susijusios su kiekvienu, tad 
spektaklis turėtų būti įdomus įvai-
riems žiūrovams, jame netrūksta 
gelmės ir amžinųjų tiesų: „Per gyve-
nimą mano santykis su Bergmanu 
labai keitėsi.  Pirmą kartą jo filmus 
pamačiau būdama 19 metų, ir dabar 
prieš repeticijas dar kartą juos per-
žiūrėjau. Viskas pasirodė visiškai 
priešingai nei jaunystėje. Tada jis 
atrodė labai rūstus, jo ypatingas dė-
mesys seksualumui ir šiaurietiškai 

Premjeros erotikai, santykių nepakantumas ir 
atvirumas man atrodė labai žiau-
rus, o dabar tai atrodo labai pa-
prasta, suvokiama, labai tikslu, ne-
prigalvota. Jaunystėje maniau, kad 
taip būna tik Bergmano pasaulyje. 
Dabar žinau, kad visi einame per 
tą patį, tuos pačius išgyvenimus, 
skausmus, netektis, atradimus. 
Bergmanas tikriausiai buvo labai 
išmintingas žmogus.“ Spektaklyje 
jos dėdę, išpažintį apie neištikimybę 
išklausiusį kunigą vaidins aktorius 
Ramutis Rimeikis, jo žmoną Ma-
riją – Ramunė Skardžiūnaitė, Anos 
vyrą Henriką įkūnys Remigijus Bučius, 
o mamą Katrin – Dalia Storyk. Spek-
taklio dailininkė – Virginija Idzelytė, 
kompozitorius – Antanas Kučinskas.

Spektaklio „Intymūs pokalbiai“ 
premjera – vasario 13 ir 14 d. 16 val. 
Lietuvos nacionalinio dramos teatro 
Mažojoje salėje (įėjimas iš Odmi-
nių g.).

LNDT inf.

„Laukimas“
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Per šventes
Krėsle prie televizoriaus

K i n a s

„Kino pavasaryje“ – 
penkios lietuviškos 
premjeros

Kovo 31 d. prasidėsiantis „Kino pa-
vasaris“ pirmadienį paskelbė kon-
kursinių programų filmus. Progra-
mose „Nauja Europa – nauji vardai“, 

„Baltijos žvilgsnis“ ir „Trumpas kon-
kursas“ varžysis keturiasdešimt sep-
tyni filmai iš Vidurio ir Rytų Euro-
pos bei Baltijos jūros regiono. Tarp 
pretendentų yra ir penkios lietuviš-
kos premjeros: pilno metražo Ma-
riaus Kvedaravičiaus „Mariupolis“, 
Igno Miškinio „Karalių pamaina“ ir 
trys trumpametražiai lietuvių filmai.

Konkursinės programos yra 
kiekvieno kino festivalio vizitinė 
kortelė. Šiemet programos „Nauja 
Europa – nauji vardai“ filmai išsi-
skirs moterų istorijomis. Lenkų de-
biutanto Marcino Bortkiewicziaus 
kameriškame filme „Valpurgijos 
naktis“ („Noc Walpurgi“, 2015) pa-
sakojama apie operos divą (Mal-
gorzata Zajączkowska). Susitikimas 
su jaunu žurnalistu prikels stropiai 
saugomas moters praeities paslap-
tis. Toronto kino festivalyje kritikų 
prizu apdovanoto Marko Skopo 
filmo „Eva Nova“ (Čekija, Slova-
kija, 2015) herojė, kurią suvaidino 
Emilia Vasaryova, kadaise taip pat 

Anonsai

Televizijos programas skaityti kar-
tais visai įdomu, nes jos savaip at-
spindi tautos mentalitetą. Kur dar 
taip akivaizdžiai pamatysi, kad va-
sario šventės Lietuvoje lyg ir susi-
lieja – Šv. Valentino diena greit bus 
nebeatskiriama nuo Nepriklauso-
mybės šventės. Du viename – visai 
kaip vasario 16 d. BTV programoje: 
14.35 „Čilinam Šv. Valentiną, arba 
devyni antausiai ir trejos vestuvės. 
Muzikinis filmas apie meilę, an-
tausius ir vestuves“ ir 17.50 „Kon-
certas, skirtas Valstybės atkūrimo 
dienai“. Panašiai ir vasario 16-osios 
vakaras per TV3: 21.30 – mėgėjiškai 
apgailėtinas Simono Aškelavičiaus 
ir Ričardo Marcinkaus „Traukinio 
apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“, o po jo 23.20 – Steveno 
Spielbergo filmas apie JAV prezi-
dentą „Linkolnas“. 

LRT šią dieną beveik nesiūlo 
pramogų – tik patriotinius doku-
mentinius filmus apie partizanus 
ir Audriaus Juzėno „Ekskursantę“ 
(14.30) – mažos mergaitės odisėją iš 
Sibiro į Lietuvą. Vaikai lietuvių kine, 
matyt, pasmerkti būti svarbiausiais 
istorijos liudininkais ir kentėti už 
visus suaugėlius. Tai suprantama, 
juk suaugusį personažą, ypač isto-
rinį, ne taip lengva parodyti ekrane 
įtikinamai. 

Pirmieji Spielbergo filmo „Lin-
kolnas“ (2012) kadrai priverčia 
suklusti: prezidentas sėdi nugara 

į mus, klausosi juodaodžių karei-
vių, cituojančių vienos jo deklara-
cijų žodžius, bet vyro poza suke-
lia asociacijas su garsiąja sėdinčio 
Linkolno skulptūra. Ši nuoroda 
į skulptūrą pasirodys filme kelis 
kartus – ant kelių padėti sugniaužti 
kumščiai apibūdins Linkolno bū-
seną viename svarbiausių filmo 
epizodų, kai jis priims sprendimą 
stabdyti Pietų delegatų atvykimą į 
Vašingtoną. 

Pozų „skulptūriškumas“ – grei-
čiau Spielbergo polemika su Lin-
kolno įvaizdžio stereotipais. Kartu 
su scenaristu Tony Kushneriu ir 
aktoriumi Danieliu Day-Lewisu jie 
kuria antitezę. Linkolnas filme – 
anksti pasenęs, pavargęs ir palie-
gęs, sukumpęs, lėtai judantis, de-
presyvus žmogus. Jo šeimyninis 
gyvenimas nelaimingas, jis jaučia 
sąžinės priekaištus dėl mirusio sū-
naus, konfliktuoja su kitu, pasiryžu-
siu eiti į karą, sapnuoja pranašingus 
sapnus. Net ant arklio jis sėdi kaž-
kaip negražiai ir visai neprimena 
prezidento, laimėjusio Pilietinį karą. 
Ilgas epizodas su žuvusiųjų kūnais 
karo mūšio lauke, per kurį lėtai joja 
prezidentas, – viena tiksliausių bet 
kurios pergalės metaforų. Tačiau 
išorinė prezidento silpnybė tik dar 
labiau pabrėžia jo dvasios galią. Iš-
orinio ir vidinio kontrastu nuolat 
grindžiamas Linkolno vaidmuo 
Day-Lewisui atnešė trečią „Oskarą“.

Filmas rodo paskutinius Lin-
kolno gyvenimo mėnesius. Nors 
prezidentas trokšta baigti karą, 
svarbesnė jam yra 13-oji konstitu-
cijos pataisa, panaikinanti vergiją. 
Linkolnas supranta, kad laimėjus 
karą panaikinti vergiją bus sunkiau. 
Bet Spielbergas turi ir kitą tikslą – 
jis rodo, kaip ima įsigalėti demokra-
tiškas mąstymas, kaip prezidentas 
laužo savo laiko stereotipus, galbūt 
vienintelis suvokdamas savo spren-
dimų poveikį tolimai ateičiai. 

Prancūzų rašytojas Marcas Du-
gainas 2010 m. ekranizavo savo ro-
maną ir taip atsirado filmas „Eilinė 
egzekucija“ (LRT, 18 d. 22.00). Jis 
perkels į 1952-ųjų Maskvą. Gydy-
toja urologė (Marina Hands) nori 
pastoti nuo savo vyro fiziko, kuris 
gyvas tik žmonos meile. Rudenį ją 
pakviečia slaugyti sergančio Stalino 
ir apie tai niekas neturi žinoti, net 
moters vyras. Diktatorius pamažu 
užmezga su jauna moterimi ma-
nipuliavimo ir pasitikėjimo per-
smelktą ryšį. 

Stalinas, kurį suvaidino mėgsta-
mas Alaino Resnais aktorius An-
dré Dussolier, atskleidžia filme tikrą 

„teroro meną“. Tai puikiai sutampa 
su režisieriaus sumanymu paversti 
diktatorių fikcijos personažu. Beje, 
rašytojas sako, kad romano suma-
nymas gimė po „Kursko“ katastro-
fos, kai jam parūpo paanalizuoti 
Maskvos totalitarizmo tęstinumą 

nuo Stalino iki mūsų dienų, užtat 
filme atsirado ir berniukas Vladi-
miras Putinas. Prancūzai „Eilinę 
egzekuciją“ gyrė ir už Dussolier 
vaidybą, ir už teroro persmelktą 
kasdienybės atmosferą. 

Amerikiečių režisierius Terren-
ce’as Malickas yra filosofas ir, man 
regis, įprato būti vadinamas ge-
nialiu. Tai galima įžvelgti ir Kanų 

„Auksine palmės šakele“ apdovano-
tame jo filme „Gyvenimo medis“ 
(LRT kultūra, 17 d. 22.30). Reži-
sierius atsisako pasakoti siužetą ir 
metaforiškais vaizdais rodo vidinį 
herojaus (ar net trijų) monologą, 
kuriame susilieja gyvybės atsira-
dimo Žemėje istorija ir pasakojimas 
apie filmo veikėjo Džeko šeimą, jo 
vaikystę mažame Teksaso mieste-
lyje. Kartu filmas – deklaratyvus 
bandymas paaiškinti visatos isto-
riją, žmogaus vietą ir Dievo malonę. 

„Gyvenimo medį“ pradėjęs Bi-
blijos citata, kurioje Dievas klau-
sia Jobo, kur jis buvo, kai atsirado 
visata, Malickas visą filmą sten-
giasi išsaugoti jos dvasią. Kaip ir 

ankstesniuose kūriniuose „Plo-
nytė raudona linija“ ar „Naujasis 
pasaulis“, Malickas rodo pasaulį, 
pasirinkdamas neįprastą – amži-
nybės perspektyvą. Pusamžis Dže-
kas (Sean Penn) išgyvena krizę, 
o gal net susitikimą su mirtimi. 
Džeko mintyse vaikystės vaizdai 
susipina su Didžiuoju sprogimu, jį 
supa aukštų technologijų ateities 
didmiesčio statiniai, bet prisimi-
nimus pradeda medžio, kuris bus 
pasodintas Ground Zero memoriale, 
vaizdas. Sugrįžimas į pirmąją dieną, 
kai Džekas pagaliau išsiveržia iš 
motinos įsčių, o tėvo delnas suspau-
džia kūdikio pėdutę, kupinas keis-
tos poezijos, kuri balansuoja ties 
riba su reklamiškais vaizdais. Bet 

„Gyvenimo medyje“ sunku suprasti, 
ar režisierius jau nebegali atsispirti 
reklaminiam grožiui, ar tiesiog 
kiekviena literatūriška, ypač iš po-
ezijos atėjusi metafora kine visada 
yra pasmerkta atrodyti banaliai. 

Jūsų – 
Jonas Ūbis

buvo žvaigždė, bet dabar moteris 
bando gelbėtis nuo alkoholizmo. 

Sandanso festivalyje apdo-
vanotas debiutinis Agnieszkos 
Smoczyńskos „Šokių aikštelės duk-
terys“ („Córki dancingu“, Lenkija, 
2015) nukels į 9-ojo dešimtmečio 
Varšuvos naktinį klubą ir pasakos 
fantastišką, sąmojingai stilizuotu 
kiču dvelkiančią istoriją apie dviejų 
undinėlių bandymus tapti tikromis 
moterimis. Nemažiau paveikus bus 
Petro Kazdos ir Tomáso Weinrebo 
filmas „Aš, Olga Hepnarova“ („Ja, 
Olga Hepnarova“, Čekija, Slova-
kija, Lenkija, 2016). Jo herojė buvo 
paskutinė Čekoslovakijoje mirties 
bausme nubausta moteris. Šis fil-
mas ketvirtadienį atidarys oficialią 
Berlinalės programą „Panorama“.

Konkurse „Nauja Europa – nauji 
vardai“ taip pat bus parodyta Gdy-
nės žiūrovų simpatijų prizu apdova-
nota Kingos Dębskos tragikomedija 

„Mano dukterys karvės“ („Moje 
córki – krowy“, 2015) apie dvi skir-
tingas seseris, kurias suartina tėvų 
mirtis, komiška čekų drama „Fil-
mas apie šeimą“ („Rodinny film“, 

rež. Olmo Omerzu), bosnių doku-
mentininkės Ines Tanović vaidybi-
nis debiutas „Mūsų kasdienis gyve-
nimas“ („Naša svakodnevna priča“), 
bulgarų režisierės Svetlos Tsotsor-
kovos „Troškulys“ („Jajda“), serbo Ni-
kolos Ljucos rodoma vyro ir žmonos 
drama „Drėgmė“ („Vlaznost“). Vie-
nas netikėčiausių programos filmų – 
serbų antikarinė drama „Gera žmona“ 
(„Dobra žena“), kurioje kaip režisierė 
debiutuoja ir pagrindinį vaidmenį 
kuria viena garsiausių serbų aktorių 
Mirjana Karanovič.

Trečius metus rengiamoje kon-
kursinėje programoje „Baltijos 
žvilgsnis“ – taip pat dešimt filmų. 
Tai „Oskarui“ nominuota danų sce-
naristo ir režisieriaus Tobiaso Lind-
holmo drama „Karas“ („Krigen“), 
netrukus Berlyno kino festivalyje 
rodomas Manto Kvedaravičiaus 
dokumentinis filmas „Mariupo-
lis“, stebintis skirtingų profesijų 
ir amatų žmones, kuriems tenka 
gyventi karinio konflikto Rytų 
Ukrainoje šerdyje. „Baltijos žvilgs-
nyje“ laukia dar viena lietuviška 
premjera – Igno Miškinio „Karalių 
pamaina“ („Kings’ Shift“) apie am-
bicingą jauną policininką, gavusį 
užduotį saugoti Antrojo pasaulinio 
karo nusikaltimais įtariamą ligonį. 

Į pavasarį prieš Antrojo pasau-
linio karo pradžią nukels rusų sce-
naristo ir režisieriaus Aleksandro 
Mindadzės drama „Mielasis Hansas, 

brangusis Piotras“ („Milyj Hans, 
dorogoi Piotr“). Garsios latvių re-
žisierės Lailos Pakalninios filmą 

„Aušra“ („Ausma“) apie pokario 
varymą į kolchozus įkvėpė 4-ajame 
dešimtmetyje sunaikintas rusų kla-
siko Sergejaus Eizenšteino filmas 

„Bežino lankos“. Tai istorija apie be-
baimį laisvės troškimą ir sąžiningą 
pionierių, turintį priimti sunkiau-
sią sprendimą savo gyvenime: ar iš-
duoti tėvą sovietų saugumui? 

Vienas netikėčiausių festivalio 
filmų – dokumentinis „Čia visad 
šviečia saulė“ („V lučiach solnca“) – 
pravers duris į uždariausią pasaulio 
valstybę Šiaurės Korėją. „Tai filmas 
apie idealų gyvenimą idealiausioje 
pasaulio šalyje“, – sako režisierius 
Vitalijus Manskis, kuriam pavyko 
gauti leidimą filmuoti tikrą, o gal-
būt ir pagal valdžios nurodymus 
suvaidintą aštuonmetės mergaitės 
istoriją. Nors gana greitai Mans-
kiui buvo uždrausta įvažiuoti į šalį, 
filmas rodo, kaip totalitarinė sis-
tema įtraukia žmones jau nuo mažų 
dienų. Amsterdamo dokumentinių 
filmų festivalyje (IDFA) geriausiu 
išrinktas Švedijoje gyvenančio 
lenkų režisieriaus Jerzy Sladkows-
kio „Don Žuanas“ („Don Juan“) pa-
sakoja apie vaikiną, kurį mama nori 
išgydyti nuo autizmo. Provokuos 
ir lėlinės animacijos intarpais pa-
pildyta vaidybinė drama – Han-
nos Skold „Močiutė šoka ant stalo“ 

(„Granny’s Dancing on the Table“) 
apie merginą, kurią smurtaujantis 
tėvas prievarta atskyrė nuo pasaulio.

„Baltijos žvilgsnyje“ varžysis ir į 
Berlyno kino festivalio konkursinę 
programą šiemet atrinkti du fil-
mai. Tomaszo Wasilewskio drama 

„Jungtinės meilės valstijos“ („Zje-
dnoczone stany miłości“) rodo ke-
turias moteris, svajojančias apie 
greitus pokyčius komunizmą ką 
tik nuvertusioje Lenkijoje. O vieno 
garsiausių šios šalies režisierių Tho-
maso Vinterbergo („Medžioklė“, 

„Šventė“) drama „Komuna“ („The 
Commune“) pateikia 8-ojo dešimtme-
čio danų komunos gyvenimą. 

„Kino pavasario“ trumpametra-
žių filmų konkursinėje programoje 
bus parodyti 27 filmai, sukurti Vi-
durio ir Rytų Europos šalyse. Šie-
met „Trumpas konkursas“ turės sim-
bolinį atidarymo filmą. Tai 1985 m. 
sukurtas Šarūno Barto (kartu su 
Valdu Navasaičiu) 13 minučių fil-
mas „Tofalarija“. „Kino pavasario“ 
žiūrovai galės pirmieji pamatyti iki 
šiol Lietuvoje viešai nerodytą Barto 
juostą. Filmai suskirstyti į 5 progra-
mas, kuriose bus pristatyti ir trys 
lietuvių režisierių darbai. Konkursą 
papuoš ir vieno originaliausių šių 
dienų dokumentinio kino kūrėjo 
Viktoro Kosakovskio naujausias fil-
mas „Varičela“ („Varicella“). 

„Kino pavasario“ inf.

„Eilinė egzekucija“

„Mano dukterys karvės“
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Vilniaus dailės akademijos galerijos 

Parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
Grupinė paroda „Per plauką“
VDA KF Stiklo katedros studentų darbų 
paroda „Kontekstas“

Tekstilės galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki 16 d. – Linos Bartkutės paroda „Kla-
joklio būvis“

Galerija „ARgenTum“
Latako g. 2
iki 13 d. – paroda „Juvelyrinė tekstilė – 
tekstilinė juvelyrika“

A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“
Dominikonų g. 15 
Dailininkų Tamošaičių kūryba
XIX–XX a. pirmos pusės liaudies meno 
rinkiniai

Vasario 12–21
 „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“

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai
Lietuvos dailė XVI–XIX a.
Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai

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 Aleksan-
dro 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“
Fotografijos paroda „Misija Sibiras“

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
Tarptautinė paroda „Spalvų alchemija. 
Skaljolos meno kūriniai iš Bianco Bianchi 
kolekcijos Florencijoje“

Bažnytinio paveldo muziejus
Šv. Mykolo g. 9
Bažnytinio paveldo muziejaus ekspozicija
Paroda „Kolekcininko kabinetas“ 

Šiuolaikinio meno centras
Vokiečių g. 2
Paroda „Nauja tapyba iš Jungtinės Karalystės“

C.T. Jasperio ir Joannos Malinowskos paroda 
„Halka/Haitis: sugrįžimas į Vilnių“
Nebekuriančio menininko Juozo Laivio 
paroda „Beaistrio matymo taktika besaikio 
stebėjimo erdvėje, arba kaip turėtų būti 
taisomi dantys“

Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
Vinco Kisarausko ankstyvųjų linoraižinių 
paroda 
Lauros Selmistraitytės paroda „Debesis / 176“

„Prospekto“ fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
Fotografijų paroda „13 veidrodžių. Šiandie-
nos vengrų fotografija“

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1/13
nuo 12 d. – paroda „Outside / Inside“

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
Evelinos Paukštytės paroda „Puikus naujas 
pasaulis“
Gedimino Žuklio medalių paroda ,,Laiko 
tėkmė“

Galerija „Aidas“
A. Jakšto g. 9
Vytauto Pakalnio tapybos paroda „Vytux 44“

Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1/13
Dovilės Bilkštienės tapybos paroda „Iš-
mušta perspektyva“

Galerija AV17 
Aušros Vartų g. 17
iki 13 d. – Rafalo Piesliako paroda 

„Barikada“

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus 
Pilies g. 40
Kazio Kęstučio Šiaulyčio paroda „Dadaratai“

Pylimo galerija
Pylimo g. 30
iki 20 d. – Lino Gelumbausko ir Manto 
Kniubo tapybos paroda 

Galerija „Kunstkamera“
Ligoninės g. 4 
iki 20 d. – Nijolės Valadkevičiūtės paroda 

„Užkaboriai“

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno 
galerija
Vilniaus g. 39 / 6
Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerijos 
buvusių mokinių paroda „Veikiantys“ 

Užupio galera 
Užupio g. 2a
Fotografijų paroda „Mažų žmonių gyvenimai“

Rašytojų klubas
K. Sirvydo g. 6
Rimvydo Kepežinsko iliustracijų Artūro 
Valionio knygai „Iš natų“ paroda

„Skalvijos“ kino centras
Goštauto g. 2/15
iki 15 d. – Vaidoto Aukštaičio fotografijų 
paroda „Peizažai be vietos“

„Elysium“ galerija
K. Kalinausko g. 24 
Paroda „Marius Mindaugas Danys. Pavasa-
rio nuojauta“ 

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“
Paroda „Cornelia Gurlitt: širdies kelionė. 
Vilnius vokiečių ekspresionistės akimis 
1915–1917 m.“ 

iki 21 d. – olandų fotografo Robo Hornstra 
ir publicisto Arnoldo van Bruggeno paroda 

„Sočio projektas: Kaukazo turizmo ir karo 
atlasas“

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
Audronės Petrašiūnaitės paroda „Tylus gy-
venimas“ (iš ciklo „Lūžio kartos vardai“)
iki 21 d. – paroda „Geriausias metų kūrinys“ 

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

Keramikos muziejus
Rotušės a. 15

„Archyvo“ grupės paroda „Orų prognozė“
Haruhiko Ito porceliano kūrinių paroda
Ievos Bertašiūtės-Grosbahos paroda „Mo-
lio būsenos“

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
Agnės Liškauskienės paroda „Horizontalūs 
lopai / Pagrandukai“

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

„Post“ galerija
Laisvės al. 51A
nuo 12 d. – Algirdo ir Remigijaus Gataveckų 
paroda „Autoportretai – homonimai“

Klaipėda
Lietuvos dailės muziejaus Prano 
Domšaičio galerija
Liepų g. 33
Jūratės Bučmytės ir Alberto Krajinsko 
akvarelių ir laivų modelių paroda „Mūsų 
turtas“

KKKC parodų rūmai
Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2
Šveicarų menininko Augustino Rebetezo 
paroda „Arrière-tête (mécanismes)“ – „Fabri-
kas už tavo smegenų“
iki 14 d. – Ginto Gabrano (Latvija) paroda 

„Mutantų atranka“

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

Galerija „si:said“
Galinio Pylimo g. 28
iki 21 d. – Andriaus Zakarausko paroda 

„Prisiminimo sinonimas“ 

Klaipėdos galerija
Bažnyčių g. 6
nuo 12 d. – Zitos Inčirauskienės paroda 

„Tekstilė. Kaligrafija“

Šiauliai
„Laiptų galerija“
Žemaitės g. 83
Ginto Banio tapybos paroda „Pustonio 
anatomija“

Dailės galerija 
Vilniaus g. 245
nuo 16 d. – Šiaulių dailininkų sąjungos 
paroda „Vienas kūrinys Šiauliams“

S p e k t a k l i a i

Vilnius 

Nacionalinis operos ir baleto teatras
12 d. 18.30 – G. Bizet „KARMEN“. 
Dir. – R. Šervenikas
13 d. 18.30 – L.A. Minkaus „BAJADERĖ“. 
Dir. – M. Staškus
14 d. 17 val. – G. Donizetti „MEILĖS ELIK-
SYRAS“. Dir. – M. Pitrėnas
18 d. 18.30 – G.F. Händelio „ALEKSANDRO 
PUOTA“. Dir. – R. Beckas

19 d. 18.30 – A. Adamo „ŽIZEL“. 
Dir. – R. Šervenikas

Nacionalinis dramos teatras       
Didžioji salė
12 d. 18.30 – A. Čechovo „DĖDĖ VANIA“. 
Rež. – E. Lacascade'as (Prancūzija)
13 d. 18.30 – W. Shakespeare’o „ĮSTABIOJI 
IR GRAUDŽIOJI ROMEO IR DŽULJETOS 
ISTORIJA“. Rež. – O. Koršunovas
14 d. 18.30 – K. Binkio „ATŽALYNAS“. 
Rež. – J. Vaitkus
18 d. 18.30 – H. Ibseno „VISUOMENĖS 
PRIEŠAS“. Rež. – J. Vaitkus 
19 d. 18.30 prie Didžiosios scenos – 
D. Charmso „JELIZAVETA BAM“. 
Rež. – O. Koršunovas
Mažoji salė
13, 14 d. 16 val. – PREMJERA! I. Bergmano 

„INTYMŪS POKALBIAI“. Rež. – V. Rumšas, 
dail. – V. Idzelytė, komp. – A. Kučinskas. 
Vaidina A. Čepaitė, R. Rimeikis, R. Bučius, 
D. Storyk, R. Skardžiūnaitė
17 d. 19 val. – „LEDO VAIKAI“. Rež. – B. Mar 
18 d. 19 val. – J. Balodžio, G. Dapšytės „BA-
RIKADOS“. Rež. – V. Silis
19 d. 19 val. – M. Myllyaho „CHAOSAS“. 
Rež. – Y. Ross 
Studija
12 d. 19 val. – „LIŪDNOS DAINOS IŠ EURO-
POS ŠIRDIES“. Rež. – K. Smedsas (Suomija) 
21 d. 16 val. – T. Kavtaradzės „KELETAS PO-
KALBIŲ APIE (KRISTŲ)“. 
Rež. – T. Montrimas

Vilniaus mažasis teatras
12 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MISTRAS“. 
Rež. – R. Tuminas
13 d. 18.30 – N. Erdmano „SAVIŽUDIS“.
Insc. aut. – T. Stirna, rež. – G. Tuminaitė
17 d. 19 val. – „MENAS“ („Idioteatras“)
18 d. 18.30 – S. Becketto „BELAUKIANT 
GODO“. Rež. – R. Tuminas
19 d. 14 val. – teatralizuota ekskursija po 
Vilniaus mažąjį teatrą
19 d. 18.30 – „MEISTRIŠKUMO PAMOKA 
(MARIA CALLAS)“. Rež. – G. Padegi-
mas (kultūros paramos fondo „Rūta“  
renginys)

Valstybinis jaunimo teatras
12 d. 18 val. – Žemaitės „TRYS MYLIMOS“. 
Rež. – A. Latėnas

13, 14 d. 12 val. – „KAKĖ MAKĖ IR PAVOG-
TAS LAIKAS“ (pagal L. Žutautės knygą). 
Insc. aut. ir rež. – V. Kuklytė
13 d. 18 val. – A. Juozaičio „ŠIRDIS VILNIUJE“. 
Režisieriai – J. Vaitkus, A. Vidžiūnas
14 d. 18 val. – C. Murillo „TAMSOS ŽAIDI-
MAS“. Rež. – D. Rabašauskas (99 salė)
17 d. 18 val. – teatro ir kino projektas „TE-
RITORIJA“. Insc. aut. ir rež. – A. Pukelytė
18 d. 18 val. – I. Menchellio „KAPINIŲ KLU-
BAS“. Rež. – A. Latėnas
19 d. 18 val. – „LEDI MAKBET“. 
Rež. – A. Latėnas

Oskaro Koršunovo teatras
18, 19 d. 19 val. oKt Studijoje – „DIEVAS 
YRA DJ“ (pagal F. Richterio pjesę). 
Rež. – K. Gudmonaitė

Rusų dramos teatras
12 d. 18.30 – A. Vvedenskio „EGLUTĖ PAS 
IVANOVUS“. Rež. – J. Vaitkus
13 d. 11, 13 val. – Z. Hopp „STEBUKLINGOJI 
KREIDELĖ“. Rež. – O. Lapina
13 d. 18.30 – PREMJERA! E.-E. Schmitto 

„OSKARAS IR PONIA ROŽĖ“. Rež. ir dail. –
J. Laikova
14 d. 12 val. – S. Aksakovo „RAUDONOJI 
GĖLELĖ“. Rež. – J. Popovas
14 d. 18.30 – PREMJERA! A. Čechovo 

„MEŠKA“. Rež. – K. Krasilnikovaitė
19, 20 d. 18.30 – PREMJERA! A. Jankevi-
čiaus „LEDAS“ (pagal V. Sorokino romaną). 
Rež. – A. Jankevičius

Vilniaus teatras „Lėlė“
12 d. 18.30 – PREMJERA! „ATRASK MANE“ 
(lietuviškas galvosūkis be pertraukos). Insc. 
aut. ir rež. – R. Kazlas
13 d. 12 val. – S. Siudikos „TRYS PARŠIU-
KAI“. Rež. – A. Mikutis 
14, 20 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus 

„GRYBŲ KARAS“. Rež. – A. Mikutis
Mažoji salė
13 d. 14 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal 
K. Binkio poemą). Scenarijaus aut., rež. ir 
dail. – R. Driežis
14 d. 14 val. – Just. Marcinkevičiaus „VORO 
VESTUVĖS“. Scen. aut. ir rež. – A. Mikutis

„Menų spaustuvė“
12 d. 19 val. Juodojoje salėje – „JOBO 
KNYGA“. Rež. – E. Nekrošius (teatras 

„Meno fortas“)

Dailė

Konceptualios Juozo Laivio parodos visada tampa įvykiais – žinoma, 
ne tais, kuriuos pasigardžiuodama aprašo populiarioji žiniasklaida ar į 
kuriuos plūsta smalsuolių minios. Tai būna įvykiai žiūrovo galvoje, ty-
lūs ir nepriklausomi – net nuo paties menininko intencijų. Štai ir dabar 
Vilniuje, Šiuolaikinio meno centre, veikianti paroda „Beaistrio matymo 
taktika besaikio stebėjimo erdvėje, arba kaip turėtų būti taisomi dantys“ 
sudaryta tik iš keliolikos gana vienodų, abstrakčiai atrodančių ir nepa-
sakysi, kad niekur nematytų, fotografijų bei audiogido. Tačiau tik į ją nu-
ėjęs pradėsi suprasti, koks galėtų būti tavo asmeninis santykis su nieko 
aistringai nebegręžiančio žvilgsnio kultūra.

Muzika

Lietuvos valstybės atkūrimo metinių – Vasario 16-osios – paminėjimas 
šiemet įgavo naują prasmę ir muzikinę išraišką. Šių metų koncerto, kuris 
vyks vasario 16 d. 18.45 Lietuvos nacionalinės filharmonijos Didžiojoje 
salėje, tematika – „Orkestras ir folkloras“. Su Lietuvos nacionaliniu sim-
foniniu orkestru, diriguojamu meno vadovo Modesto Pitrėno, pasirodys 
folkloro ansamblis „Intakas“ (vadovas Rytis Ambrazevičius), vokalinis an-
samblis „Jazz Island“ (vadovas Artūras Novikas). Skambės Jono Jurkūno, 
Algirdo Klovos, Algirdo Martinaičio, Ryčio Mažulio, Arūno Navako, Do-
nato Zakaro specialiai sukurti kūriniai. Vakarą veda etnomuzikologė Lo-
reta Sungailienė. Koncertas rengiamas su Lietuvos kompozitorių sąjunga.

Teatras

Vasario 13, 14 d. 16 val. Lietuvos nacionalinio dramos teatro Mažojoje 
salėje įvyks premjera – Vytauto Rumšo režisuoti „Intymūs pokalbiai“. 
Spektaklis sukurtas pagal Ingmaro Bergmano romaną, kurio pagrindą 
sudaro paties autoriaus tėvų gyvenimo istorija. Pagrindinį meilės išsiil-
gusios Anos vaidmenį kuria LNDT trupės aktorė Adrija Čepaitė.
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Bibliografinės žinios

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

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Dvasių namai : romanas / Isabel Allende ; iš ispanų kalbos vertė Evelina Gužauskytė. – Vil-
nius : Alma littera, 2016 (Kaunas : Spindulio sp.). – 453, [2] p.. – („Pegaso“ kolekcija, ISSN 
2351-5236 ; 9). – Tiražas 6000 egz.. – ISBN 978-609-01-2181-8 (įr.) : [6 Eur 99 ct]

Lokio šokis : [romanas] / Anton Svensson ; iš švedų kalbos vertė Simona Rasimavičienė. – 
Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2015] (Gargždai : Print-it). – 655, [1] p.. – Tiražas 2500 egz.. – 
ISBN 978-9955-23-875-1 (įr.)

Miniatiūros / Petras Naraškevičius. – Vilnius : Žuvėdra, 2016 (Vilnius : Standartų sp.). – 296 
p.. – Tiražas [300] egz.. – ISBN 978-609-8089-64-6 (įr.) : [4 Eur]

odilė, arba oro uostų vienatvė : romanas / Valdas Papievis. – Vilnius : Alma littera, 2016 
(Vilnius : Petro ofsetas). – 309, [3] p.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-01-1939-6 : [5 
Eur 51 ct]

Pamąstymai : [eilėraščiai] / Ipolitas Skridla. – Vilnius : Trys žvaigždutės, 2016 (Vilnius : 
Spauda). – 29, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-431-074-4

Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių : [romanas] / E.L. James ; iš anglų kalbos vertė Jovita 
Liutkutė. – Vilnius : Alma littera, 2016 (Vilnius : Standartų sp.). – 534, [1] p.. – Trilogijos 
2-oji knyga. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-01-0967-0 (įr.) : [10 Eur 1 ct]

Silva Rerum : romanas / Kristina Sabaliauskaitė. – 16-oji laida. – Vilnius : „Baltų lankų“ lei-
dyba, [2015] (Vilnius : Spauda). – 286, [1] p.. – Virš. antr. ir aut. nenurodyti. – Tiražas 3500 
egz.. – ISBN 978-9955-23-493-7 (įr.)

Silva Rerum ii : romanas / Kristina Sabaliauskaitė. – 11-oji laida. – Vilnius : „Baltų lankų“ 
leidyba, [2015] (Kaunas : Spindulio sp.). – 294, [1] p.. – Virš. antr. ir aut. nenurodyti. – Tira-
žas 3100 egz.. – ISBN 978-9955-23-425-8 (įr.)

Silva Rerum iii : romanas / Kristina Sabaliauskaitė. – 6-oji laida. – Vilnius : „Baltų lankų“ 
leidyba, [2015] (Vilnius : Spauda). – 314, [1] p.. – Virš. antr. ir aut. nenurodyti. – Tiražas 
4000 egz.. – ISBN 978-9955-23-752-5 (įr.)

Stiklo karoliukų žaidimas : Jozefo Knechto, vadinamo Magister Ludi, gyvenimo aprašymas 
podraug su Knechto paliktais kūriniais : romanas / Hermann Hesse ; iš vokiečių kalbos vertė 
Vytautas Petrauskas ir Dominykas Urbas. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2016] (Vilnius : 
Spauda). – 462, [1] p.. – Tiražas 1800 egz.. – ISBN 978-9955-23-876-8 (įr.)

Stouneris : romanas / John Williams ; iš anglų kalbos vertė Violeta Tauragienė. – Vilnius : „Baltų 
lankų“ leidyba, [2015] (Gargždai : ScandBook). – 327, [1] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-
9955-23-879-9 (įr.)

tiesa akių nebado : [atsiminimai] / Józef Mackiewicz ; iš lenkų k. vertė Jonas Malinauskas. – 
Vilnius : Naujasis židinys-Aidai, 2015 (Vilnius : Petro ofsetas). – 230, [1] p. : iliustr.. – Tira-
žas 600 egz.. – ISBN 978-609-8163-03-2

Žmogus ir žodis = Man and the word : mokslo darbai / Lietuvos edukologijos universitetas ; 
redaktorių kolegija: vyriausioji redaktorė Danutė Sabromienė … [et al.]. – Vilnius : Lietu-
vos edukologijos universiteto leidykla, [2015]. – ISSN 1392-8600

T. 17, Nr. 2 (2015), Literatūrologija = Literary criticism / atsakingoji redaktorė Reda Pabar-
čienė. – [2015] (Vilnius : LEU l-kla). – 114, [1] p.. – Santr. angl.. – Tiražas 55 egz.

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Alisa Veidrodžio karalystėje ir ką ji ten rado : [apysaka-pasaka] / Lewis Carroll ; iliustravo 
Robert Ingpen ; iš anglų kalbos vertė Vilija Vitkūnienė ; eilėraščius iš anglų kalbos vertė 
Violeta Palčinskaitė. – Vilnius : Nieko rimto, 2016 (Vilnius : BALTO print). – 189, [3] p. : 
iliustr.. – (H.Ch. Anderseno medalis : geriausios pasaulio rašytojų ir dailininkų knygos vai-
kams). – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-441-360-5 (įr.)

Atjunk : [romanas] / Rebeka Una. – Vilnius : Alma littera, 2016 (Vilnius : Spauda). – 267, [2] 
p.. – Leidyklos „Alma littera“ 2014 m. skelbto pirmojo Lietuvoje paauglių ir jaunimo litera-
tūros konkurso laimėtoja. – Tiražas 600 egz.. – ISBN 978-609-01-1898-6 : [4 Eur 27 ct]

Atranka : [romanas] / Kiera Cass ; iš anglų kalbos vertė Violeta Karpavičienė. – Vilnius : 
Alma littera, 2016 (Vilnius : Spauda). – 326, [2] p.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-01-
1257-1 (įr.) : [6 Eur 60 ct]

Benas Būgnelis ir Makaronplaukė : [apysaka] / Sinikka Nopola, Tiina Nopola ; iliustravo 
Aino Havukainen ir Sami Toivonen ; iš suomių kalbos vertė Viltarė Urbaitė. – Vilnius : 
Nieko rimto, 2016 (Vilnius : BALTO print). – 94, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 
978-609-441-334-6 (įr.)

Emilio laiškas : [pasaka] / Ignė Zarambaitė ; iliustravo Agnė Matulionytė. – Vilnius : Labda-
ros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“, 2015 (Vilnius : Jungt. spaudos paslaugos). – 44, 
[1] p. : iliustr.. – (Vaikų bibliotekėlė, ISSN 2351-535X). – Knyga – antrojo Nacionalinio vaikų 
literatūros konkurso (2015 m.) debiuto premijos laimėtoja. – Tiražas 30 000 egz.. – ISBN 
978-609-8161-03-8

Gervė ir garnys : rusų liaudies pasaka / [dailininkė Laima Jonynaitė-Giedraitienė] ; [suda-
rytojas Andrius Rebždys]. – Kaunas : Dajalita, [2016] (Kaunas : Indigo print). – 15, [1] p. : 
iliustr.. – Tiražas [2000] egz.. – ISBN 978-609-424-058-4 : [1 Eur 30 ct]

Gražiausios lietuvių pasakos : 8 pasakėlės vaikams ir ne vaikams / [iliustravo Juozas Rimei-
kis]. – Kaunas : Jūsų Flintas, [2015] ([Vilnius] : BALTO print). – 131, [2] p., įsk. virš. : iliustr.. – 
Tiražas 12 000 egz.. – ISBN 978-609-419-591-4 (įr.)

Kakė Makė ir Netvarkos nykštukas : [pasaka] / Lina Žutautė. – Vilnius : Alma littera, 2016 
(Vilnius : Standartų sp.). – [34] p. : iliustr.. – Tiražas 5000 egz.. – ISBN 978-9955-38-765-7 
(įr.) : [3 Eur 60 ct]

14 d. 15 val. Kišeninėje salėje – PREMJERA! 
„DVI SESUTĖS PER LIEPTELĮ“ (pagal ja-
ponų ir lietuvių liaudies pasakas). 
Rež. – S. Degutytė („Stalo teatras“)
14 d. 19 val. Juodojoje salėje – „FEEL LINK“. 
Kūrėjai ir atlikėjai L. Žakevičius ir A. Gu-
daitė (jaunųjų scenos menininkų programa 

„Atvira erdvė“)
17 d. 18.30 Juodojoje salėje – „LIETAUS 
ŽEMĖ“. Rež. – A. Giniotis (teatro laborato-
rija „Atviras ratas“)
18 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „SKELBIMO 
KLAIDA“. Idėjos aut. ir atlikėja 
I. Lencevičiūtė 
19 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „VA BANQUE!“ 
(pagal A. Čechovo „Mešką“). Rež. – I. Stun-
džytė (teatras „Atviras ratas“) 
19 d. 19 val. Juodojoje salėje – „AKLOJI 
DĖMĖ“. Choreogr. – V. Jankauskas. Šoka 
G. Kirkilytė, R. Butkus (Vyčio Jankausko 
šokio teatras)

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
12 d. 18 val. Rūtos salėje – D. Loher „KLA-
ROS SANTYKIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas
13 d. 12 val. ilgojoje salėje – I. Paliulytės 

„ANDERSENO GATVĖ“ (H.Ch. Anderseno 
biografijos ir pasakų motyvais). 
Rež. – I. Paliulytė 
13 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – W. Shakes-
peare’o „HAMLETAS“. Rež. – V. Bareikis
14, 19, 20 d. 12 val. Rūtos salėje – A. Dilytės 

„SOLĖ IR MOČIUTĖS“. Rež. – A. Dilytė
14 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „VARGŠŲ 
OPERA“. Rež. – A. Kurienius
17 d. 18 val. Rūtos salėje – D. Danis 

„AKMENŲ PELENAI“. Rež. – A. Jankevičius
17, 18 d. 19 val. ilgojoje salėje – A. Čechovo 

„PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas 
19, 20 d. 12 val. Rūtos salėje – A. Dilytės 

„SOLĖ IR MOČIUTĖS“. Rež. – A. Dilytė

Kauno valstybinis muzikinis teatras
12 d. 18 val. – P. Abrahamo „BALIUS SAVO-
JOJE“. Dir. – J. Janulevičius
13 d. 18 val. – „NOTRDAMO LEGENDA“. 
Insc. aut. ir choreogr. – A. Jankauskas, 
dir. – J. Janulevičius
14 d. 18 val. – „UŽBURK MANE, MEILE!“
15, 17, 18 d. 18 val. – F. Wildhorno „KAR-
MEN“ (miuziklas pagal P. Mérimée ro-
maną). Rež. – K. Jakštas, muzikos vad. ir 
dir. – J. Janulevičius
19 d. 18 val. – „ŽYDRASIS DUNOJUS“ (pagal 
J. Strausso muziką). Dir. – J. Geniušas

Kauno kamerinis teatras
12 d. 18 val. – D. Čepauskaitės 

„BE GALO ŠVELNI ŽMOGŽUDYSTĖ“. 
Rež. – S. Rubinovas
13, 14 d. 18 val. – J. Cariani „NESAMAS 
MIESTAS“. Rež. – A. Lebeliūnas
19–21 d. 18 val. – M. Jones „AKMENYS JO 
KIŠENĖSE“. Rež. – B.G. Padegimas, dail. – 
S. Bocullo, komp. – R. Martinkėnas, 
choreogr. – I. Puišytė. Vaidina J. Baranaus-
kas ir V. Gasiliūnas

Kauno mažasis teatras
13 d. 15 val. – I. Lausund „BESTUBURIADA“. 
Rež. – D. Rabašauskas
14 d. 12 val. – K. Žernytės „NORIU AR-
KLIUKO“. Rež. – R. Kimbraitė
14 d. 18 val. – F. Rame, D. Fo „LAISVOJI 
PORA“. Rež. – R. Januškevičiūtė, A. Baniūnas

Kauno lėlių teatras

13 d. 12 val. – „GULBĖ – KARALIAUS PATI“. 

Rež. – N. Indriūnaitė

14 d. 12 val. – „ZUIKIO KAPRIZAI“. 

Rež. – A. Stankevičius

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

„KARALIENĖ LUIZĖ“. Rež. – G. Padegimas

13 d. 12 val. Mažojoje salėje – S. Maršako 
„KATĖS NAMAI“. Rež. – D. Rabašauskas
13 d. 18.30 Didžiojoje salėje – I. Turgenevo 

„ĮNAMIS“. Rež. – A. Lebeliūnas
14 d. 17 val. Didžiojoje salėje – M. Gavrano 

„POROS“. Rež. – R. Kudzmanaitė
18 d. 18.30 Mažojoje salėje – K. Dragunska-
jos „LUNAČIARSKIO LUNAPARKAS“. 
Rež. – D. Rabašauskas
18 d. 19 val. Kamerinėje salėje – „ŽINDUO-
LIŲ PERĖJA“. Rež. – G. Kazlauskaitė („Apei-
rono“ teatras)
19 d. 18.30 Didžiojoje salėje – H. Ibseno 

„LAUKINĖ ANTIS“. Rež. – R. Rimeikis

Klaipėdos valstybinis muzikinis 
teatras
13 d. 18.30 – koncertas „Valsas, valsas? 
Valsas!“
14 d. 17 val. – koncertas „Romansų vakaras“
18 d. 18.30 – F. Loessero, A. Burrowso „KAIP 
PRASISUKTI VERSLE BE DIDELIO VARGO“
19 d. 18.30 – „DIVIZIJA“ (A. Daugėlos ro-
mano „Divizija“ motyvais)

Šiauliai
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
12 d. 18 val. – C. Goldoni „VIEŠBUČIO ŠEI-
MININKĖ“. Rež. – R. Steponavičiūtė 
13 d. 18 val. – M.  Pagnolio „DUONKEPIO 
ŽMONA“. Rež. – A. Lebeliūnas
14 d. 12 val. – D. Čepauskaitės „KAŠTONĖ“ 
(pagal A. Čechovo apsakymą „Kaštonė“). 
Rež. – A. Lebeliūnas
14 d. 18 val. – A. Tarno „DIBUKAS“. 
Rež. – R. Banionis
Panevėžio teatro „Menas“ spektakliai
19 d. 12 val. – PREMJERA! A. Lindgren 

„MAŽYLIS IR KARLSONAS, KURIS 
GYVENA ANT STOGO“.
Rež. – A. Jalianiauskas 
19 d. 18 val. – V. Krėvės „RAGANIUS“. 
Rež. – A. Vidžiūnas

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
12 d. 18 val. – J.L. Lagarce’o „AŠ BUVAU 
NAMUOSE IR LAUKIAU, KOL ATEIS LIE-
TUS“. Rež. – R. Morkūnas
13 d. 18 val. – N. Simono „BASOMIS 
PARKE“. Rež. – P. Stoičevas
14 d. 13 val. – „PRIMADONOS“. Rež. – 
O. Šapošnikovas („Domino teatras“)
14 d. 15 val. Biržų kultūros centre – 
R. Granausko „RŪKAS VIRŠ SLĖNIŲ“ 
(insc. aut. R. Šerelytė). Rež. – R. Banionis
17 d. 18 val. – M. Zalytės „MARGARITA“. 
Rež. – A. Kėleris
18 d. 18 val. – PREMJERA! M. Ravenhillo 

„BASEINAS (BE VANDENS)“. Rež. – 
M. Klimaitė
19 d. 18 val. – F. Dostojevskio „PAŽEMIN-
TIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI“. Rež. – Vytautas 
ir Velta Anužiai

K o n c e r t a i

Lietuvos nacionalinė filharmonija
13 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – koncertas Maestro S. Son-
deckio atminimui. Lietuvos kamerinis 
orkestras. Solistas ir dirigentas S. Krylovas, 
pianistas ir dirigentas E. Bosso. Progra-
moje F. Mendelssohno-Bartholdy, J.S. Ba-
cho, E. Bosso kūriniai
16 d. 18.45 Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje 
salėje, – Vasario 16-osios minėjimo koncer-
tas. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkes-
tras. Dir. – M. Pitrėnas. Dalyvauja 
folkloro ansamblis „Intakas“ (vad. 
R. Ambrazevičius), vokalinis ansamblis 

„Jazz Island“ (vad. A. Novikas). Programoje 
J. Jurkūno,   A. Klovos, A. Martinaičio, 
R. Mažulio, A. Navako, D. Zakaro kūriniai
18 d. 18 val. Vilkaviškio kultūros centre – ka-
merinės muzikos koncertas „Čiurlionio 

šviesoje“. Valstybinis Vilniaus kvartetas. 
R. Zubovas (fortepijonas). Programoje 
J. Haydno, M. Urbaičio, R. Merkelio,
F. Schuberto kūriniai

Vilnius

Kongresų rūmai
14 d. 19 val. – I. Prudnikovaitė, J. Milius, 
Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. 
Dir. – G. Rinkevičius. Aranžuočių autoriai 
G. Venislovas, V. Konstantinovas, T. Šileika, 
R. Giedraitis, D. Zakaras, M. Pitrėnas

Lietuvos muzikų rėmimo fondas
14 d. 14 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje – 
Vilniaus kultūros centro moterų choras 

„Liepos“ (meno vad. ir dir. A. Steponavi-
čiūtė-Zupkauskienė, chormeistr. 
D. Krapavickaitė, koncertmeistr. L. Kulie-
šiuvienė). Vargonuoja B. Vasiliauskas. Pro-
gramoje J. Rheinbergerio, J. Arcadelto, 
A. Boltzto, V. Miškinio, M.L. Lightfooto, 
W.A. Mozarto, S. Moniuszkos, J.S. Bacho 
ir kt. kūriniai

Šv. Kotrynos bažnyčia
13 d. 18 val. – „Romantinė bossa nova“. At-
likėjai G. Kilčiauskienė (vokalas), A. Polevi-
kovas (fortepijonas), V. Nivinskas (kontra-
bosas), D. Rudis (mušamieji), P. Žemoitinas 
(perkusija)
16 d. 16 val. – valstybingumo maršruto 

„Geltona. Žalia. Raudona“ koncertas. Daly-
vauja choras „Ąžuoliukas“ ir J. Milius
16 d. 17.30 – valstybingumo maršruto „Gel-
tona. Žalia. Raudona“ koncertas. Dalyvauja 
Lietuvos bardai

Taikomosios dailės muziejus
14 d. 16 val. – kamerinio ansamblio „Vil-
niaus arsenalas“ (L. Šulskutė, R. Romos-
lauskas, S. Okruško) koncertas „Žiemos 
divertismentas“. Programoje Á. Piazzollos, 
T. Makačino bei G. Svilainio kūriniai

Valdovų rūmai
14 d. 19 val. – „Serenados mylėti(s)“. Atlikė-
jai P. Vyšniauskas (saksofonas), N. Malū-
navičiūtė (vokalas), Jaunimo kamerinis 
orkestras, džiazo grupė: F. Zakrevskis (for-
tepijonas), E. Kanevičius (kontrabosas), 
A. Gecevičius (mušamieji). Dir. – R. Šumila

Kaunas

M. ir K. Petrauskų lietuvių tautinės 
muzikos muziejus
12 d. 16 val. – muzikos ir poezijos vakaras 

„Lietuva, brangi Tėvyne“, skirtas Lietuvos 
valstybės atkūrimo dienai Vasario 16-ajai. 
Dalyvauja VDU Muzikos akademijos daina-
vimo katedros prof. T. Ladigos studentai 
I. Kriščiūnaitė, E. Radavičiūtė, M. Stanevi-
čius, G. Lukšas ir lektorės S. Garbatavičiū-
tės studentai R. Digrytė, D. Jokubauskis, 
M. Kraujelis, S. Mankevičiūtė, pianistės 
R. Blaškytė ir L. Haidari, aktorė 
O. Dautartaitė 

Va k a r a i

Vilnius

Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus
15, 17 d. 18 val., 16 d. 16 val. – arbatvakaris 

„Gyvo žalio“. Vaidina V. Kuklytė, Š. Gedvilas, 
K. Siparis. Muzikuoja A. Lukaševičiūtė ir 
studijos „Ak’menukai“ mergaitės. Idėjos aut. 
ir rež. E. Tulevičiūtė, dailininkas K. Siparis

Lietuvos muzikos ir teatro akademija
12 d. 19 val. – renginių ciklas „Meistrai Di-
džiojoje“. Susitikimas su aktore N. Savičenko. 
Moderatorė kino kritikė R. Paukštytė

„Skalvijos“ kino centras
12 d. 18 val. – S. Žalneravičiūtės knygos 

„Vilniaus iliuzionai. Miesto kino teatrų isto-
rijos“ pristatymas. Dalyvauja A. Trukanaitė, 
I. Keidošiūtė, V. Drėgva, J. Čeponis
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Remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Lietuvos kultūros taryba

Savaitės filmai

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

Vasario 12–18
Ki no re per tu a ras

Danų mergina  ***
Nepaprastos meilės istorijos veiksmas prasideda 3-iojo dešimtmečio 

Kopenhagoje. Dailininkė Gerda Wegener (Alicia Vikander) prašo savo 
vyro dailininko Einaro (Eddie Redmayne) pozuoti, apsivilkus moterišką 
suknelę. Portretai tampa populiarūs ir Gerda piešia vis daugiau paveikslų, 
kuriuose jos vyras persirengęs moterimi. Iš tikrųjų Einaro biologinė lytis 
ir yra moteris. Netrukus jis nuspręs daryti lyties keitimo operaciją ir taps 
viena pirmųjų pasaulyje transgender moterų Lili Elbe, o poros santuokos 
bei darbų lauks sudėtingi išbandymai. Britų režisieriaus Tomo Hooperio 
(„Karaliaus kalba“) filme taip pat vaidina Benas Whishaw, Sebastianas 
Kochas, Amber Heard, Matthiasas Schoenaertsas, Adrianas Schilleris (D. Bri-
tanija, Vokietija, JAV, Belgija, Danija, 2015). (Vilnius)
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)
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)
Laisvas kaip paukštis  ***

Pavelo Ruminovo filmo herojai Nikita ir Afina – ideali pora. Tačiau staiga 
mergina pareiškia, kad išeina pas kitą. Tas kitas – keturiasdešimtmetis 
stomatologas. Nikita nenori taikytis su tokiu likimo posūkiu ir pažada 
Afinai, kad susigrąžins ją per savaitę. Pagrindinius vaidmenis filme sukūrė 
Danila Kozlovskis, Jelizaveta Bojarskaja ir Vladimiras Selezniovas, taip 
pat vaidina Igoris Voinarovskis, Paulina Andrejeva, Natalja Anisimova, 
Milošas Ruminovas (Rusija, 2015).  (Vilnius) 
Laukimas  **

Italų debiutanto Piero Messinos filmo herojės – dvi moterys: ką tik sūnų 
palaidojusi Ana (Juliette Binoche) ir sūnaus mergina Žana (Lou de Laâge), 
kuri atvyko į Siciliją paviešėti per Velykas. Žana nežino, kad Džiuzepės ne-
bėra, ir jo visą filmą laukia. Kodėl Anai taip sunku pripažinti sūnaus mirtį, 
kodėl ji žaidžia su Žana keistą žaidimą, režisieriui, matyt, nelabai svarbu. Jis 
taip atvirai grožisi savo lėtais, statiškais kadrais ar sugebėjimu fiksuoti akto-
rių gestus ir žvilgsnius, kad niekam kitam ir nelieka laiko. Tiesa, pabaigoje 
dar yra spekuliatyviai metaforiškas Velykų rytas, kuriam režisierius ruošia 
žiūrovus beveik nuo pirmųjų kadrų (Italija, Prancūzija, 2015). (Vilnius)
Ponas Trumbo  **** 

Jay’aus Roacho filmas – vieno geriausių visų laikų Holivudo scenaristo 
Daltono Trumbo (1905–1976) biografija. Kino karjerą jis pradėjo 1937 
metais. Kai Holivude 5-ajame dešimtmetyje nuvilnijo vadinamoji raganų 
medžioklė, Trumbo atsisakė atsakyti į klausimą, ar kada nors buvo ko-
munistų partijos narys, ir pateko į garsųjį juodąjį sąrašą. Jam buvo už-
drausta dirbti kine ir televizijoje, o 1950 metais 11 mėnesių teko praleisti 
kalėjime. Išėjęs į laisvę, jis išvyko į Meksiką ir toliau rašė scenarijus, tarp 
jų lankomumo rekordus sumušusių „Romos atostogų“ ar „Spartako“, tik 
pasirašinėjo svetimais vardais. Todėl net negalėjo atsiimti savo „Oskaro“. 
Oficialiai draudimas nustojo galioti, kai 1960 m. Otto Premingeris parei-
kalavo, kad filmo „Egzodas“ titruose atsirastų tikroji scenaristo pavardė. 
Pagrindinius vaidmenis filme sukūrė Bryanas Cranstonas, Elle Fanning, 
Diane Lane, Helen Mirren, Alanas Tudykas, Johnas Goodmanas, Deanas 
O’Gormanas (JAV, 2015). (Vilnius)

Vilnius

Forum Cinemas Vingis
12, 15, 17, 18 d. – Robinzono Kruzo sala (JAV) – 
12, 14.10, 16.30, 18.30; 13, 14, 16 d. – 11, 12, 14.10, 
16.30, 18.30
12, 15, 17, 18 d. – Robinzono Kruzo sala (3D, 
JAV) – 17.30, 20.40; 13 d. – 17.30, 20.40, 21 val.; 
14 d. – 17.30
12, 14–18 d. – Deadpool (JAV) – 11, 13.30, 18.40, 
21.20; 13 d. – 11, 13.30, 18.40, 21.20, 23.50
12, 14–18 d. – Gidas vienišiams (JAV) – 11.40, 
14.10, 16.40, 19.10, 21.40; 13 d. – 11.40, 14.10, 
16.40, 19.10, 21.40, 23.30
12–18 d. – Laukimas (Italija, Prancūzija) – 
14, 18.50
12, 14–18 d. – Klausyk širdies (JAV) – 20.40; 
13, 14 d. – 20.40, 23 val.
18 d. – Sensacija (JAV, Kanada) – 20.20
17 d. – „Ted 2016 dream“ – 20 val.
12, 15, 17 d. – Alvinas ir burundukai: didžioji 
kelionė (JAV) – 11.10, 13.30, 14.30, 15.45; 
13, 14 d. – 11.10, 12.15, 13.30, 14.30, 15.45; 16 d. – 
11.10, 12.15, 13.30, 14.30, 15.45, 18.10; 18 d. – 11.10, 
13.30, 15.45 (lietuvių k.); 12, 15, 17 d. – 16.30; 
13, 14, 16 d. – 11.45 (originalo k.)
12, 15, 17, 18 d. – Hju Glaso legenda (JAV) – 
15.15, 18.30, 20 val.; 13, 14, 16 d. – 12, 15.15, 
18.30, 20 val.
12, 15, 17, 18 d. – Patriotai (rež. A. Šlepikas) – 
13.50, 16.10, 19.35, 21.30 ; 13, 14, 16 d. – 11.30, 
13.50, 16.10, 19.35, 21.30
12–18 d. – Normas, lokys iš šiaurės (JAV) – 
11.20, 13.20, 15.30
Laisvas kaip paukštis (Rusija) – 13.50, 18.40
Danų mergina (D. Britanija, JAV, Belgija, 
Danija, Vokietija) – 17.40, 21 val.
12–17 d. – Džoja (JAV) – 17, 21.10; 18 d. – 21.10
12, 15–18 d. – Penkiasdešimt juodų atspal-
vių (JAV) – 16.10, 21.50; 13 d. – 16.10, 21.50, 
23.45
12, 14, 16, 18 d. – Meilė (3D, Prancūzija, Bel-
gija) – 21 val.
12, 14, 16 d. – Tarp mūsų, berniukų 
(rež. K. Gudavičius) – 18.30; 13 d. – 23.40
15 d. – Ponas Trumbo (JAV) – 21 val.
15, 17 d. – Didžioji skola (JAV) – 18.30
12–17 d. – Grėsmingasis aštuonetas (JAV) – 20.20
12–18 d. – Gerasis dinozauras (JAV) – 11.30
Kelnėse dar ne senelis (JAV) – 21.45
12, 13, 15, 18 d. – Žvaigždžių karai: galia nu-
bunda (3D, JAV) – 18 val.

Forum Cinemas Akropolis 
12, 15–18 d. – Robinzono Kruzo sala (3D, 
JAV) – 15.20, 17.30, 19.40; 13 d. – 15.20, 17.30; 
14 d. – 15.20; 12–18 d. – Robinzono Kruzo sala 
(JAV) – 10.20, 12.30, 14.35, 16.45
12 d. – Deadpool (JAV) – 13, 15.30, 18, 18.55; 
13–18 d. – 13, 15.30, 18, 18.55, 21.30
12 d. – Gidas vienišiams (JAV) – 11.20, 13.50, 
16.20, 19.20; 13–18 d. – 11.20, 13.50, 16.20, 
19.20, 21.50
14 d. – Klausyk širdies (JAV) – 16.40
18 d. – Sensacija (JAV, Kanada) – 18.40
12 d. – Patriotai (rež. A. Šlepikas) – 11.10, 
13.25, 17.15, 19.30; 13–18 d. – 11.10, 13.25, 
17.15, 19.30, 21.40
12 d. – Hju Glaso legenda (JAV) – 10.50, 14, 

17.50; 13–18 d. – 10.50, 14, 17.50, 21 val.

12–18 d. – Alvinas ir burundukai: didžioji 

kelionė (JAV) – 10.10, 12.20, 14.55, 17.05

12, 15, 17, 18 d. – Normas, lokys iš šiaurės 

(JAV) – 12.40, 14.45, 16.55; 13, 14 d. – 10.30, 

12.40, 14.45; 16 d. – 10.30, 12.40, 14.45, 16.55
12 d. – Tarp mūsų, berniukų (rež. K. Gudavičius) – 
15.40, 19.05; 13–18 d. – 15.40, 19.05, 21.10
13–18 d. – Gerasis dinozauras (JAV) – 10.40
Penkiasdešimt juodų atspalvių (JAV) – 20.30
15–18 d. – Laisvas kaip paukštis (Rusija) – 21.45
12–17 d. – Danų mergina (D. Britanija, JAV, 
Belgija, Danija, Vokietija) – 18.45
13–18 d. – Kelnėse dar ne senelis (JAV) – 21.20
13 d. – Meilė (3D, Prancūzija, Belgija) – 
20.40; 14 d. – 17.30, 20.40

Skalvija
12 d. – Mari istorija (Prancūzija) – 16 val.; 
13 d. – 15 val.; 14 d. – 21 val.; 15 d. – 17 val.; 
17 d. – 17 val.; 18 d. – 19.10
12 d. – Laukimas (Italija, Prancūzija) – 
19.10; 13 d. – 21 val.; 14 d. – 14 val.; 15 d. – 
18.50; 16 d. – 20.30; 17 d. – 18.50
12 d. – Danų mergina (D. Britanija, JAV, Vo-
kietija) – 21.10; 13 d. – 16.50; 15 d. – 20.50; 
18 d. – 21 val.
14 d. – Ponas Trumbo (JAV) – 16 val.; 15 d. – 
14.40 (seansas senjorams); 17 d. – 20.50; 
18 d. – 16.50
12 d. – knygos „Vilniaus iliuzionai. Miesto 
kino teatrų istorijos“ pristatymas – 18 val.
13 d. – Danų kino klubas. Antras šansas (Da-
nija) – 19 val.
14 d. – Kino klasikos vakaras. Žmogus, ku-
ris nukrito į žemę (D. Britanija) – 18.20 
(filmą pristatys muzikos kūrėjas ir atlikėjas 
D. Razauskas)
Ciklas „Karlsono kinas“ – „Vaikų pasauliai 
olandų ir belgų kine“
13 d. – Keliaujantys paukščiai (Belgija, 
Prancūzija) – 13 val. 
14 d. – Kuosvarnis (Olandija) – 12.20
16 d. – Ekskursantė (rež. A. Juzėnas) – 14 val.
16 d. – Kaip mes žaidėme revoliuciją (dok. f., 
rež. G. Žickytė) – 16.30
16 d. – Aš už tave pakalbėsiu (dok. f., rež. 
M. Dejoie, V. Vareikytė) – 18 val.
16 d. – Juoda dėžė (dok. f., rež. A. Ma-
ceina) – 19.30

Pasaka
12 d. – Danų mergina (D. Britanija, JAV, Bel-
gija, Danija, Vokietija) – 17.45; 13 d. – 15.30; 
14 d. – 21 val.; 15, 18 d. – 17 val.; 16 d. – 16.45; 
17 d. – 21 val. 
12 d. – Laukimas (Italija, Prancūzija) – 20 val.; 
13 d. – 17.45; 14 d. – 17.15;
15 d. – 19.15; 16, 17 d. – 19 val.

12 d. – naktis su „Oskarų“ trumpukais („Os-

car shorts Live“ ir „Oscar shorts anima-

tion“) – 22 val.

12 d. – Ponas Trumbo (JAV) – 17 val.; 14 d. – 

15.45; 15–18 d. – 21.15

12 d. – Mari istorija (Prancūzija) – 19.30; 

13 d. – 17.30; 14 d. – 13.45; 15 d. – 19.30; 16 d. – 
17.15; 17, 18 d. – 19.15; 18 d. – 15 val.
12 d. – Hju Glaso legenda (JAV) – 21.30; 13 d. – 
15.45, 21.45; 16, 18 d. – 21 val.
12 d. – Naujausias testamentas (Belgija, 
Prancūzija, Liuksemburgas) – 22 val.; 13 d. – 
22.15; 14 d. – 19 val.; 16, 18 d. – 21.30
13 d. – Robinzono Kruzo sala (JAV) – 12 val.; 
14 d. – 13 val.; 16 d. – 13.45
13 d. – Normas, lokys iš Šiaurės (JAV) – 
13.45; 14 d. – 12 val.
13 d. – (Ne)Tikros prancūziškos vestuvės 
(Prancūzija) – 19.45; 13 d. – 18 val.; 14, 
16 d. – 19.15; 15 d. – 21.30; 17 d. – 17.15; 
18 d. – 19 val.
13 d. – Sen Loranas. Stilius – tai aš (Prancū-
zija) – 19.30
13 d. – Meistras ir Tatjana (rež. G. Žickytė) – 
12.15; 14 d. – 13.30; 16 d. – 15.30
13 d. – Dviračiais per Kirgiziją (dok. f., rež. 
A. Gurevičius) – 14 val.; 14 d. – 15.15; 16 d. – 
14.30, 19.45; 17 d. – 19.30; 18 d. – 16 val.
13 d. – Bambeklis (Suomija) – 20 val.; 
14 d. – 17 val.; 15, 17 d. – 17.30; 16 d. – 16.15; 
18 d. – 17.15
13 d. – Viena nepatogi akimirka (Prancū-
zija) – 22 val.; 14 d. – 21.15; 17 d. – 21.30
14 d. – Mano karalius (Prancūzija) – 14.45
14 d. – Meilė (Prancūzija, Belgija) – 21.30
14 d. – Yves Saint Laurent. Beprotiška meilė 
(Prancūzija) – 18.30
14 d. – „Kinozauro savaitgalis: pasakų skai-
tymas“ – 12 val.
16 d. – Jaunystė (Italija, Prancūzija, Šveica-
rija, D. Britanija) – 12 val.
16 d. – Amy (D. Britanija, JAV) – 14.15
16 d. – Aš už tave pakalbėsiu (dok. f., rež. 
M. Dejoie, V. Vareikytė) – 12.15, 18.15
16 d. – dirbtuvėlės „Ženkliukų kūrimas. Lie-
tuvos herbas vaikų akimis“ – 12 val.
17 d. – Mano mama (Italija, Prancūzija) – 
17 val.

Ozo kino salė

12, 13 d. – Deminas: dvi tvirtovės (rež. A. Ge-

lažiūtė) – 18 val.; 18 d. – 27.30

12 d. – Feniksas (Vokietija) – 19 val.

13 d. – Aš už tave pakalbėsiu (dok. f., rež. 

M. Dejoie, V. Vareikytė) – 14 val.

13 d. – Meilės sala (Kroatija, Vokietija, Bos-

nija ir Hercegovina, Šveicarija) – 15.30

13 d. – Meistras ir Tatjana (rež. G. Žickytė) – 

17 val.

13 d. – Antra mama (Brazilija) – 19.30

17 d. – Džema Boveri (Prancūzija) – 18 val.

17 d. – Mamytė (Kanada) – 19.40

18 d. – ekskursija po kino archyvą (registra-

cija ir daugiau informacijos ozokinosale@

lietuvoskinas.lt) – 18 val.

„Laukimas“


