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Cukruotas būtasis
Eglės Ulčickaitės paroda „Chrono-teka“ Pamėnkalnio galerijoje

Aistė Kisarauskaitė

Mėgstamiausias parodų žiūrėjimo 
būdas: jokių anotacijų, aprašymų, 
rekomendacijų, tik kokį skaidrų 
pavasario rytą (vakarą ir etc.) už-
eini visai netyčia, suviliota plakato, 
lango, draugo, užsuki nepasiruo-
šusi, kol susivoki jau beeinanti siū-
lomais suvokimo (pojūčių ir etc.) 
takeliais (arba skriejanti), o tik vė-
liau, jau sugulus įspūdžiams ir in-
terpretacijoms, perskaitai, apie ką gi 
tai buvo. Paslapties, pažado jausmas 
taip pritinka menui, kad kartais 
stengiuosi net dirbtinai jį sukurti, 

neskaitydama užrašų po kūriniais 
ir įsivaizduodama, kad, tarkim, Flu-
xus skirta paroda yra garsaus šiuo-
laikinio menininko kūrinys. Eglės 
Ulčickaitės parodoje „Chrono-teka“ 
Pamėnkalnio galerijoje atsidūriau 
būtent taip – neplanuotai, ant sienos 
kabantį tekstą tyčia praėjau, pavadi-
nimų irgi neskaičiau, nes straipsnio 
rašyti visiškai nesiruošiau. Tiesa, su 
menininkės ankstesne kūryba bu-
vau kiek susipažinusi, tačiau paro-
dos anotaciją peržiūrėjau vėliau, tik 
po keleto dienų, kai patirtas susidū-
rimas su paveikslais virto nemalo-
niu, baksnojančiu alkūne ir reika-
laujančiu jį parašyti tekstu. 

Reklamoje prieš filmą (dabar 
daugelis iš mūsų saulėtas dienas 
leidžia tamsiose „Kino pavasario“ 
filmų salėse) rodoma besibučiuo-
janti pora ir sakoma, kad tai, ką 
sukurs mūsų vaizduotė, iš tiesų jai 
nurodo padaryti garso takelis – jei 
fone girdėsime bauginančius garsus, 
galime pagalvoti, kad jau sėlina blo-
gis ir tuoj abu nužudys, o jei gros 
roko muzika – kad meilužiai netru-
kus apiplėš banką. Manau, tapyba ar, 
tiksliau, menininko tapysena gali tą 
patį. Daro tą patį. Nes turiniai (siu-
žetai, idėjos ir etc.) kitaip neturėtų 
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Laudāmus Maestro 
Gidonui Kremeriui suteiktas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos garbės daktaro (Honoris Causa) vardas

M u z i k a

Gražina Daunoravičienė

„Gimiau šeimoje, kuriai buvo ge-
netiškai nulemta griežti smuiku. 
Profesionaliais smuikininkais buvo 
mano tėvas, motina, senelis, netgi 
prosenelis“, – taip apie save yra pa-
sakojęs pasaulinės šlovės meninin-
kas, Rygoje gimęs Gidonas Kreme-
ris. Griežti smuiku jis pradėjo jau 
ketverių metų, o dar nebaigęs stu-
dijų Maskvos valstybinėje P. Čai-
kovskio konservatorijoje (Davido 
Oistracho klasėje) jau buvo užko-
pęs į tarptautinių konkursų Olimpą. 
1969 m. jis nugalėjo Niccolò Paga-
nini konkurse Genujoje, po metų 
pelnė I premiją bei aukso medalį 
P. Čaikovskio konkurse Maskvoje. 
Tais pačiais 1970-aisiais jau griežė 
legendinėje Vienos „Musikverein“ 
salėje. Jo pasirodymai tapo pasau-
lio muzikos sensacija. Žiuri ir pu-
bliką žavėjo smuikavimo tobulybė 
ir neįprastai naujai suskambantis 
žinomas repertuaras. Netrukus Gi-
donas Kremeris solavo garsiausiose 
pasaulio scenose, jam akompanavo 
žymiausi pasaulio orkestrai, diri-
gavo legendos, jo partneriai buvo 
geriausi muzikantai. Pagriežus Jo-
hanneso Brahmso koncertą smui-
kui, 1976 m. Herbertas von Karaja-
nas viešai titulavo Gidoną Kremerį 
didžiausiu pasaulio smuikininku. 

Šiame Laudāmus tikrai nepa-
jėgčiau ir net nebandysiu suminėti 
daugybės Maestro titulų, apdova-
nojimų ir milžiniškos aprėpties 
darbų. Tai neįmanoma. Vis dėlto į 
daugybę pasaulinės šlovės ženklų 
pats Maestro žvelgia santūriai, jam 
jie nėra labai reikšmingi. Daug es-
mingesnis šio menininko gyvenimo 
dėmuo yra muzika. Todėl paminė-
siu tik svarbiausias sferas, kurios 
Gidono Kremerio kūrybingumą at-
skleidė genijaus užmoju. Pasaulinį 
pripažinimą jis pelnė kaip virtuozas 

smuikininkas, kurio griežimas pra-
noksta ne tik įsivaizduojamas ins-
trumento galimybes, bet ir pačias 
smuikavimo tradicijas. Jo meistriš-
kumą ir hipnotizuojantį smuiko 
garsą grindė daugybė techninių at-
radimų: tai buvo ir ypatingas stryko 
laikymas, ir ribinio pirštų bėglumo 
pratimai. Maestro ištikimai vykdė ir 
savo senelio Karlo Brücknerio, įsi-
mintino Rygos operos koncertmeiste-
rio, patarimą – garso idealą išgirsti 
viduje ir atsidėjus ieškoti jo skam-
besio. Panašiai kaip ištisą epochą 
suformavęs Niccolò Paganini ar 
Pablo Casalsas, Gidonas Kreme-
ris nuo mažumės smuikavo labai 
specifiškai. Jis sugebėjo apginti ir 
įteisinti savuosius instrumento 
valdymo atradimus. Tačiau įgimtą 
žinojimą, kaip reikia griežti, visuo-
met lydėjo įsitikinimas, kad privalu 
kiekvieną dieną siekti tobulumo, nes, 
anot Maestro, „be maksimalizmo 
nėra prasmės kurti“. Gidono Kre-
merio perfekcionizmas patį smuiko 
meną pakylėjo į aukštybes. Tai buvo 
milžino dvasios jėgos reikalaujantis 
veiksmas. Vis dėlto vien meistriškas 
griežimas Maestro būtų tik nebylus 
technologinis skeletas be gyvybės ir 
be sielos. Gidono Kremerio talen-
tas, tikroji Dievo dovana, galingai 
išsiskleidė muzikos interpretacijos 
pasaulyje. Prikelianti, su niekuo ne-
supainiojama Kremerio interpre-
tacija gyvai liudija, kad kūrinio at-
likimas yra jo „atradimo iš naujo“ 
veiksmas. Jis pripažįsta tik „savąjį 
skambesį“ sugėrusią muziką, tą, 
kuri tave užpildo ir suteikia jėgų. 
Neatsitiktinai bet kokia imitacija 
Kremerio meno kodekse prilygi-
nama muzikos išdavystei. 

Maestro kūryba ženkliai pra-
noksta standartinius solisto, atli-
kėjo veiklos horizontus. Ji nenustoja 
stebinti paslaptinga vidine energija 
ir atsidavusia tarnyste muzikai. To-
kios kūrybos vaisius yra įspūdingos 

XX a. pabaigos–XXI a. pradžios sty-
ginių repertuaro bibliotekos sukū-
rimas. Tai tikras nenuilstamos Gi-
dono Kremerio kovos už naująją 
muziką atspindys. Naujų opusų ini-
ciavimą, jų ištrūkimą iš kompozi-
torių dirbtuvių ir orų skambėjimą 
pasaulio scenose turime pripažinti 
kaip daugelį metų vykdomą Maestro 
Kremerio prisiimtą misiją. Šis meni-
ninkas tarnauja visai muzikai – ir 
tai, kuri reikalauja, atrodytų, žmo-
gaus jėgas pranokstančio, fenome-
nalaus tikslumo, ir tai, kuri atlikė-
jui dovanoja laisvę, leidžia ją kurti 
interpretuojant. „Būti tik kompo-
zitoriaus vergu – labai nedėkinga 
užduotis“, – yra pripažinęs Gido-
nas Kremeris. Joks kitas pasaulinę 
šlovę pelnęs solistas nėra tiek daug 
nuveikęs naujosios muzikos gyvas-
čiai ir jos labui. 

Idealo siekis paženklina ir visą 
Maestro repertuaro programų kū-
rybą. Klasikos partitūrų prikėlimo 

„sprogstamasis“ įspūdis apgaubia 
visa, ką šis menininkas vadina 

„mano muzika“. Ji jungia praeities 
ir dabarties muzikos skambesį (tai 
Wolfgango Amadeus Mozarto kon-
certai su Roberto D. Levino kaden-
cijomis, Johanneso Brahmso, Lu-
dwigo van Beethoveno koncertai 
smuikui su Alfredo Schnittke’s ka-
dencijomis, A. Piazzollos–A. Vivaldi 

„Metų laikai“ ir pan.). Tokį Gidono 
Kremerio kūrybiškumą impresa-
rijai neretai įvardija kaip „nepa-
klusnaus“ pasaulinės šlovės solisto 
ar „išsišokėlio“ akibrokštus, tačiau 
Maestro jiems atsako: „Menininko 
užduotis nėra patikti.“ Savo gyve-
nimu ir veikla Gidonas Kremeris 
nuolat liudija, kad muzikos ateičiai 
vertingesni tie menininkų atradi-
mai, kurie randasi jiems nenuilsta-
mai ieškant ir siekiant idealo. 

Novacijos energija persmelkė 
ir jo festivalių tapatybes. Nuo pat 
1981-ųjų net 30 metų pati muzika, o 

ne rinka ir pardavimas viešpatavo 
kartu su vietos pastoriumi Josephu 
Gidono Kremerio įkurtame Loken-
hauzo kamerinės muzikos festiva-
lyje Austrijoje. Čia skambėjo labai 
neįprastos naujosios muzikos pro-
gramos. Festivalis subrandino savo 
publiką, o visus susirinkusius mokė 
klausyti ir išgirsti naująją muziką. 
Kasmet, griežiant pačiam festivalio 
sumanytojui, visi atlikėjai čia grojo 
be jokio honoraro... 

Prisiminkime, kaip Mozartas ne-
abejodamas tvirtino: „Mano orkes-
tras yra Prahoje“, o Gidonas Kre-
meris savo orkestru vadina kartu 
su firmos „Nonesuch“ prezidentu 
Robertu Hurwitzu 1996 m. sukurtą 

„Kremeratą Baltica“. „Pirmasis 
„Kremeratos“ koncertas 1997 m. vasa-
rio 9 d. Rygos filharmonijoje žymėjo 
Maestro penkiasdešimtmečio jubi-
liejų. Tai buvo jo dovana sau, mums 
ir pasauliui. Nors amžinai jaunai 

„Kremeratai“ šiemet jau sukaks 20 
metų, ko gero, Gidono Kremerio ir 
jo orkestro indėlio, jo masto į Bal-
tijos kraštų muzikinę kultūrą šian-
dien mes dar neįstengiame suvokti 
ir nusakyti. Juk vienintelę „Kreme-
ratą Baltica“ Maestro viešai ir pri-
pažįsta savo gyvenimo patirties 

įpėdine, ir niekam kitam pasaulyje 
nenusišypsojo laimė net du dešim-
tmečius būti šalia genijaus, dalin-
tis ir kurti kartu su juo. Orkestro 
įkūrėjas trokšta, kad „Kremeratos“ 
muzikantams tektų laimė susitikti 
su didžiausiais dirigentais (tokiais 
kaip Nicolausas Harnoncourt’as), 
nes darbas su asmenybėmis įkvėptų 
toliau tobulėti. 

Dar vienas Gidono Kremerio 
talentas mums dovanoja žodžiais 
užrašytus pranešimus iš pačių me-
nininko sielos gelmių. Tai keturios 
Maestro knygos „Vaikystės skevel-
dros“, „Liaudies artistas“, „Ober-
tonai“ ir „Laiškai jaunai pianistei“, 
kalbančios apie tikro menininko 
santykį su sėkme, publikos ova-
cijomis, meno rinkos blizgesiu ir 
tuštuma. Gidono Kremerio ko-
vos už tai, kas tarnauja Muzikai (šį 
žodį Maestro rašo didžiąja raide), 
o ne „tuštybių mugei“, išvada skel-
bia: „Tą kovą įmanoma laimėti, jei 
baigtis susieta ne su gėrėjimusi sa-
vimi, o paskiriant save kam nors, 
daug svarbesniam už save patį“. 
Svarbiausiam – tikrosioms ver-
tybėms – dovanotas visas Maestro 
gyvenimas. Pasišventusia kūryba jis 
puošia neramų mūsų pasaulį. 

Aleksandra Pister

Pirmąjį šeštadienį po Kristaus pri-
sikėlimo šventės (balandžio 2-ąją) 
Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčioje 
skambėjo Johanno Valentino Me-
derio sakralinė oratorija „Pasijos 
pagal Matą“. Kūrinį atlikęs seno-
sios muzikos ansamblis „Canto fio-
rito“ (meno vadovas Rodrigo Calveyra) 
klausytojams suteikė progą apmąstyti 
kaskart gluminančią žmonijos žiau-
rumo istoriją. Nors pastarojo kūrinio 
atlikimas būtų pritikęs Didžiosios 

Patirti istoriją 
„Canto fiorito“ atliko Johanno Valentino Mederio „Pasijas pagal Matą“

savaitės koncertiniam laikotarpiui, 
margoje Vilniaus koncertų panora-
moje tai buvo vienas iš kelių gavė-
nios ir šv. Velykų laikotarpiui skirtų 
koncertų. O gaila. Nes prasmingiau-
sias laikas nuskambėti velykiniam 
repertuarui ateis tik kitais metais.

Koncertas atspindėjo ansamblio 
„Canto fiorito“ pasirinktą muziki-
nės veiklos viziją. Atlikėjai nesi-
renka „patikrintų“ muzikos kūri-
nių, nemasina klausytojų žėrinčio 
virtuoziškumo baroku. Ši kūrybinė 
komanda klausytojams siūlo ma-
žiau žinomų kūrinių programas 

ir kaskart suranda sąsajų su mūsų 
kultūriniu regionu, kas atrodo pras-
minga ir ne visuomet paprasta. To-
kia mintis, atrodo, buvo „išsakyta“ 
ir pastaruoju koncertu. Ar plačiai 
žinoma, kad vokiečių kilmės kom-
pozitorius Mederis gyveno ir kūrė 
Baltijos regione? Mums nesvetimos 
yra jo gyvenimo ir kūrybos stote-
lės: Ryga, Talinas, Gdanskas, Kara-
liaučius. (Labai trokštant, bendros 
XVII a. kultūrinės erdvės kūriniu ga-
lima laikyti jo instrumentinę sonatą 

„Lenkų elgeta“). Mederio Pasijų at-
likimas tą vakarą akivaizdžiai parodė, 

kad šis kūrinys mums – gera alterna-
tyva „didžiųjų“ autorių opusams. 

Interpretacija byloja apie atli-
kėją, o kūrinys atskleidžia, koks 
buvo jo kūrėjas. Klausydama šių 
Pasijų susimąsčiau, kad Mederis 
turėjo būti kuklus žmogus. „Canto 

fiorito“ atliekamas kūrinys nuste-
bino ne tiek dinamiška siužeto 
plėtote, kiek kompozicine visuma: 
apie pusantros valandos trukusios 

N u k elta į  3  p s l .

M. Alek sos  n uotr .Gidonas Kremeris

„Canto fiorito“ repeticijoje Šv. Ignoto bažnyčioje Organizator ių  n uotr.
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Nuo raudos iki tango 
Baltijos šalių orkestrų festivalyje Vilniuje – Latvijos nacionalinis simfoninis orkestras 

M u z i k a

Pasijos skambėjo vientisai ir iš-
baigtai, kartu atskleisdamos didelę 
baroko muzikos išraiškos priemo-
nių įvairovę. Dramaturgiškai tai-
kliai nuskambėjo a cappella epi-
zodai, violos da gamba pizzicato, 
fragmentas be basso continuo (!), 
žemas registras, tutti ir solo fak-
tūrų kaita. Greta tokių klausytojų 
dėmesį patraukiančių efektų, ma-
lonu buvo atpažinti liūliuojantį 
Jėzaus Kristaus ir dviejų smuikų 
dialogą, aiškias rečitatyvų, arijų, 
choralų, instrumentinių fragmentų 
ribas. Mėgaujantis šia aukštos es-
tetinės vertės, talentingo daini-
ninko sukurta muzika buvo galima 
stebėti(s), kad į pirmą vietą čia ga-
lantiškai užleista poezija (koncerto 
programėlei tekstą iš vokiečių kal-
bos vertė Antanas Gailius). Būtent 

poezija nusakė istorijos eigą, jos 
detales, apibūdino afektus, inter-
pretavo Šventojo Rašto mintis (su-
prantama, kad anais laikais muzi-
kinės Pasijos skambėjo kaip įprasta 
Didžiosios savaitės pamaldų dalis). 
Tarsi pagal brolių Monteverdi pri-
sakymą bei paties Mederio valia, 
poezija čia tapo kūrinio ponia, o 
muzika – kuklia poezijos tarnaite. 

Koncertas atspindėjo panašų at-
likėjų ir kūrinio santykį. „Canto 
fiorito“ interpretacija buvo įtaigi, 
emocijų prasme – įvairialypė, su 
apmąstyta plėtote bei imponuo-
jančiai nuolanki. Toks žvilgsnis į 
Pasijas buvo harmoningas. Išraiš-
kingai dainavo Evangelistas – Janas 
Van Elsackeris (Belgija), vaizdžiai 
perteikdamas kiekvienos frazės 
mintį. Nerijaus Masevičiaus atlie-
kamoje Jėzus Kristaus partijoje 
stipriai nuskambėjo paskutinis 

Nukryžiuotojo atodūsis: „Mano 
Dieve, mano Dieve, kodėl mane ap-
leidai?“ Tai buvo kulminacija, bet 
dar ne pabaiga. Iš nuostabos gal kai 
kas sulaikė kvapą, kai neapykantos 
tulžį jau, atrodytų, išlieję fariziejai 
Pilotą ragino saugoti „suvedžiotojo“ 
kapą. Tarsi paguodos malda skam-
bėjo visų atlikėjų arija „O sielvarte, 
o širdgėla“ (Rūta Vosyliūtė – sopra-
nas, Renata Dubinskaitė ir Saulė 
Šerytė – mecosopranai, Algirdas 
Bagdonavičius – tenoras, Agnese 
Kannina-Liepina ir Laura Šarova – 
barokiniai smuikai, Ieva Baublytė ir 
Rodrigo Calveyra – išilginės fleitos, 
kornetas, Friederike Heumann – viola 
da gamba, Dirkas Börneris – vargo-
nai).  „Ir buvo gera“ (Pradžios knyga 
1,4) tą vakarą patirti Biblijos istoriją, 
atkurtą su muzikos poveikio jėga ir 
reginiais neužgožta erdve kiekvieno 
vaizduotei. 

Atkelta iš  2  psl .

Živilė Ramoškaitė

Prieš savaitę rašiau apie pirmąjį 
Baltijos šalių orkestrų festivalio 
koncertą, kuriame grojo Estijos 
nacionalinis simfoninis orkestras. 
Balandžio 7 d. festivalį tęsė broliai 
latviai. Kongresų rūmuose pasirodė 
Latvijos nacionalinis simfoninis or-
kestras. Jis šiemet mini 90 metų su-
kaktį, nes, kaip ir estų kolektyvas, 
savo biografijos pradžia laiko 1926 
m. įkurtą Latvijos radijo orkestrą. 
(Dabar jau norisi desperatiškai su-
šukti: ir mes tais pačiais metais ra-
dijuje turėjome orkestrą! Bet kaž-
kodėl savo nacionalinio orkestro 

Jaunasis maestro šį garbingą postą 
užėmė sėkmingai padirbėjęs užsie-
nyje. Po studijų Rygoje ir Vienoje 
Poga aktyviai reiškėsi Latvijoje, 
buvo žinomas dirigentas, subūręs 
kamerinį orkestrą „Konsonansas“, 
dirigavęs instrumentiniam kolek-
tyvui „Rīga“. 2010 m. jis laimėjo 
pirmąją vietą antrajame tarptau-
tiniame Jevgenijaus Svetlanovo 
dirigentų konkurse Monpeljė. Po 
sėkmingo konkurso jam buvo pa-
siūlytas Paryžiaus orkestro vadovo 
Paavo Järvi asistento darbas, pas-
kui tokios pat pareigos ir Bostono 
orkestre. Jaunasis dirigentas išgar-
sėjo tarptautiniu mastu. A. Poga 
diriguoja žinomiems Europos ir 

Poga jaučia tiesioginį muzikos ir 
filosofijos ryšį, šiuo požiūriu jam 
itin imponuoja Johanneso Brahmso 
muzika. Atvežtoje svečių progra-
moje Brahmso nebuvo, užtat skam-
bėjo Beethovenas, Vaskas ir Šosta-
kovičius, pastarąjį Poga mėgsta 
labiausiai iš visų rusų kompozitorių.

Koncertas prasidėjo Ludwigo 
van Beethoveno Koncertu smui-
kui ir orkestrui G-dur. Solistė – 
gerai pažįstama Gidono Kremerio 
orkestro „Kremerata Baltica“ pir-
moji koncertmeisterė Eva Bindere, 
grojusi orkestre devynerius metus. 
Ji išsitarė, kad „Kremeratoje“ pra-
leisti metai – laimingiausias jos gy-
venimo laikotarpis. Tik šeimyninės 
aplinkybės nulėmė pasitraukimą iš 
orkestro. Smuikininkė koncertuoja 
kaip solistė ir su įvairiais kameri-
niais ansambliais. 2004 m. ji subūrė 
styginių kvartetą „Euphonia“, pel-
niusį aukščiausią Latvijos muzikinį 
apdovanojimą – „Didįjį muzikos 
prizą“. Nuo 2008-ųjų Bindere dėsto 
Latvijos muzikos akademijoje.

Beethoveno Koncerto muziką 
nuspalvino šilta smuikininkės Evos 
Binderės asmenybė. Ypač jautriai 
ji griežė pirmąją kūrinio dalį, ža-
vėdama rimtimi ir susikaupimu. 
Jautėsi įsiklausymas į frazių pie-
šinį, jautrus motyvų pateikimas, 
tikslūs emociniai atspalviai. Jos 
grojimo maniera – kamerinė ir 
švelni, sakytum, moteriška, nors 
tokie epitetai šiais laikais gal nela-
bai priimtini. Beethoveno muzikos 
samprata ir artikuliacija bei išgau-
namas instrumento garsas man 
šiek tiek priminė Gidoną Kremerį. 
Gal tai perimta nesąmoningai, juk 
daug metų muzikuota kartu. Su 
Kremeriu groti jai teko ne tik kaip 
orkestro narei, bet ir atliekant so-
linius kūrinius. Tikriausiai savitas 
atlikėjos mąstymas paskatino pasi-
rinkti kitas nei įprasta Beethoveno 
koncerto kadencijas, kurių nebuvo 

girdėję daugelis koncerte buvusių 
muzikantų ir net smuikininkų. Pri-
siminiau, kad Gidonas Kremeris 
taip pat grojo kitokias, visai naujas 
Alfredo Schnittke’s kadencijas. Eva 
Bindere atliko ne dažniausiai groja-
mas Fritzo Kreislerio, bet Josepho 

Latvijos nacionalinio orkestro 
meninis pajėgumas ypač akivaiz-
džiai atsiskleidė atliekant Dmitri-
jaus Šostakovičiaus Pirmąją sim-
foniją, sukurtą 1925 metais. Pas 
mus neatliekama (bent man ne-
teko jos girdėti mūsų koncertuose) 

amžių skaičiuojame nuo 1940-ųjų, 
taigi tiesiog išmetėme 14 savo isto-
rijos metų.)

Latvijos orkestrui nuo 2013-ųjų 
rudens vadovauja energingas tris-
dešimt šešerių metų dirigentas 
Andris Poga, koncertavęs su juo 
Frankfurto „Alte Oper“ ir Pary-
žiaus Eliziejaus laukų teatruose, 
gastroliavęs kitose užsienio šalyse. 

Azijos orkestrams, 2014 m. jis pa-
keitė Loriną Maazelį ir Valerijų 
Gergijevą Paryžiaus orkestro gas-
trolėse po Azijos šalis. Įdomu, kad 
šį muzikantą dar studijų metais 
traukė filosofija, kurią greta mu-
zikos ketverius metus jis studijavo 
Rygos universitete. Yra sakęs, kad 
jį ypač domino Immanuelio Kanto 
ir Edmundo Husserlio mąstymas. 

Joachimo visoms trims koncerto 
dalims parašytas kadencijas. Ypač 
sudėtinga buvo pirmosios da-
lies kadencija, į kurią legendinis 
smuikininkas sudėjo daug techni-
nių užduočių, turinčių atskleisti 
atlikėjo meistriškumą ir fantaziją. 
Bindere šiuos sunkumus garbin-
gai įveikė. Buvo tikrai naudinga 
ir įdomu susipažinti su Joachimo 
kūryba, nors man jo kadencijos 
nepasirodė geresnės už Kreisle-
rio. Orkestras buvo dėmesingas 
solistės partneris.

Latvijos orkestras rūpinasi savų 
kompozitorių muzikos sklaida. 
Tad logiška, kad ir į šią programą 
buvo įtrauktas latviškas opusas. Tai 
Pēterio Vasko, šiemet švenčiančio 
70-metį, „Lauda“. Lietuviams se-
niai pažįstamas kūrėjas šiuo metu 
yra labiausiai pasaulyje išgarsėjęs 
latvių kompozitorius. „Lauda“ – 
sovietinių laikų kūrinys, sukurtas 
1986 m., kai buvo mąstoma apie sa-
varankišką Latvijos valstybę ir mel-
džiamasi priešinantis represiniam 
režimui. Apie tai kompozitorius by-
loja labai aiškiai. Tai malda, prasi-
dedanti tylutėliai, keliais minorine 
tercija grįstais žemos fleitos garsais, 
panašiais į dzūkišką „Bėkit, bare-
liai“ motyvą. Paskui, dinamiškai 
banguodama, muzika plečiasi, kei-
čiasi dermės, instrumentų sudėtis, 
kol pakylama į griausmingą viso or-
kestro tutti kulminaciją su būgnais 
ir varpais. Tada ir vėl nuosekliai su-
grįžtama į tylą. Pats pirmasis šios 
maldos garsas – varpas, panašus 
kaip estų koncerte Arvo Pärto 
opuso, abiejų kūrinių pabaiga irgi 
panaši. Tačiau muzikinė medžiaga 
visai skirtinga. Vasko kūrinys grįs-
tas folklorinėmis intonacijomis, la-
bai artimomis lietuviškoms, o kai 
kurie kūrinio epizodai priminė 
Broniaus Kutavičiaus muziką.

simfonija pribloškė muzikinių idėjų 
originalumu, nepaprasta aštuonio-
likmečio kompozitoriaus vaizduote, 
maksimaliai išnaudotais simfoninio 
orkestro raiškos ir spalvų resursais. 
Nors akivaizdžios ironijos ir sar-
kazmo joje esama, dar nesigirdi to 
juodo pesimizmo, kuris atsiras po-
puliariose vėlyvosiose simfonijose. 
Keturių dalių kūrinyje juntamas 
noras perteikti asmeninę patirtį 
ir porevoliucinės aplinkos aktuali-
jas. Meistriškai kuriamas kažkokio 
chaotiško judėjimo, pertraukiamo 
staigių trūkčiojimų, sustojimų, per-
spėjančių signalų, įspūdis. Girdime 
ir jausmingos lyrikos, tačiau ji taip 
pat nutraukiama. Pradžioje minė-
jau, kad maestro Poga labai ver-
tina Šostakovičiaus muziką. Tai 
buvo akivaizdu, sekant užtikrintą 
vadovavimą orkestrui. Virtuoziškas 
užduotis muzikantai įveikė pagir-
tinai. Gal tik viena kita smulkme-
nėlė nebuvo ideali. Muzika iš tiesų 
įtraukė ir vertė fiksuoti vis naujus 
muzikinius vaizdinius, keistai susi-
pinančius, išsiskiriančius ir galiau-
siai kompozitoriaus nukreiptus į 
staigų galutinį nušvitimą.

Labai entuziastingas atlikimas 
sulaukė karštų aplodismentų. Lau-
kiame biso, ir staiga suošia styginiai, 
suskamba tango melodija. Simfoni-
nis orkestras pavirto simfodžiazu. 
Jei tasai Janio Ivanovo tango (iš kaž-
kurio kino filmo, tai man pasakė 
viena orkestro dalyvė) būtų atlie-
kamas kitokiame kontekste, būtų 
puiku, bet po sudėtingos Šostako-
vičiaus simfoninės drobės tai tapo 
banalybės pliūpsniu... O maestro 
Pogos intencijos, pasirodo, buvo 
kuo geriausios: parodyti lietuviams, 
kad latvių muzika ne vien tik liūdna 
ir tragiška.  

Andris Poga

Eva Bindere

J .  Stacev ičiaus  n uotraukos
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T e a t r a s

Tai ką vis dėlto švenčiam?
Teatras be teatro, arba Juozo Miltinio dramos teatre apsilankius  

20-asis Vilniaus festivalis

Iki jubiliejinio dvidešimtojo Vil-
niaus festivalio beliko pora mėnesių. 
Ilgėjančios dienos ir trumpėjančios 
naktys kaskart priartina šį neeilinį 
metų muzikos renginį, o jis šiemet 
kaip niekad kvies dairytis į žvaigž-
dėtą birželio dangų. 

Dvidešimtasis Vilniaus festivalis 
vyks birželio 3–21 dienomis. Jame 
bus pristatyta vienuolika įvairaus 
žanro programų. Jubiliejinio fes-
tivalio tema „Planetų takas“ jungs 

muzikos ir dangaus žvaigždžių pa-
slaptis, o festivalio moto „Birželis 
danguje ir muzikoje“ dėmesį kreips 
į neeilinio ryškumo žvaigždes.

Taigi, ką regėsime ir girdėsime? 
Birželio 3 d. jubiliejinį festivalį Lie-
tuvos nacionaliniame operos ir ba-
leto teatre pradėsiantis koncertas 

neabejotinai taps metų muzikiniu 
įvykiu: Lietuvoje pirmą kartą dai-
nuos operos superžvaigždė Angela 
Gheorghiu, ryškiausia ir talentin-
giausia šių dienų solistė, neretai 
vadinama ir viena gražiausių pri-
madonų. Su šia soliste išgirsime 
dainuojant Rumunijos tenorą Ma-
rius Brenciu. Koncertą, kuriame 
grieš LNOBT simfoninis orkestras, 
diriguos Bukarešto nacionalinės 
operos teatro dirigentas Ciprianas 
Teodoraşcu, skambės gražiausios 
operų arijos ir duetai bei uvertiūros.

Ypatinga festivalio programos 
ašis visada būdavo autorinis lietu-
vių kompozitoriaus vakaras. Šiemet 

tai bus birželio 5 d. vyksiantis kom-
pozitoriaus, Lietuvos nacionalinės 
premijos laureato Fausto Latėno 
60-mečio autorinis koncertas „Mu-
zika kaip teatras“. Jame išvysime 
spalvingą Lietuvos muzikos atli-
kėjų žvaigždyną. 

Dar vienas nacionalinis festiva-
lio programos akcentas – birželio 
13 d. Lietuvos kamerinio orkestro ir 
jo meno vadovo, dirigento bei so-
listo Sergejaus Krylovo koncerte 
numatyta Loretos Narvilaitės spe-
cialiai festivaliui parašyto kūrinio „Į 
krantą jūra krenta“ premjera. Klau-
sytojų dar lauks ypatinga staigmena, 
susijusi su Antonio Vivaldi „Metų 

laikais“, o visą koncertą orkes-
tras ir festivalis skirs šviesaus at-
minimo lordo Yehudi Menuhino 
100-mečiui. 

Vilniaus festivalio 20 metų isto-
rijoje itin svarbūs du neblėstantys 
muzikos pasaulio šviesuliai ir jų 
atminimas bus pagerbtas koncer-
tais. Tai jau minėtas lordas Yehudi 
Menuhinas ir maestro Mstislavas 
Rostropovičius. Pastarojo atmini-
mui skirtas birželio 9 d. simfoni-
nės muzikos vakaras su Lietuvos 
nacionaliniu simfoniniu orkestru, 
jam diriguos kanadietė Keri-Lynn 

Anonsai

Audronė Girdzijauskaitė

Ir aš kovo 18-ąją Juozo Miltinio 
dramos teatre buvau, teatro 75-ojo 
jubiliejaus minėjime dalyvavau, 
politikų aptakių kalbų apie teatrą 
klausiausi, priblokšta bejėgio re-
ginio scenoje kelis kartus buvau 
bekylanti išeiti, tik – o kur eiti?! Į 
aikštę prie Miltinio paminklo? Dar 
kartą paskaityti virš įėjimo į teatrą 
kabančio absurdiško, agitpropo lai-
kus primenančio transparanto apie 
Savčenko? Ar į bufetą nevilties ap-
malšinti? Taigi likau ir toliau vyk-
džiau numatytą ritualą – net prie 
prabangaus vaišių stalo buvau nu-
ėjusi, nors nė vienas teatro žmo-
gus vaišintis ar taurę pakelti nepa-
kvietė... Sutikau kelis pažįstamus, 
visi tik gūžčiojo pečiais ir vienas 
kito klausinėjo: tai ką gi mes vis 
dėlto švenčiam? Ir ar švęsti yra ką? 
Bet apie viską nuosekliai, iš pradžių 
atsigręžiant į netolimą, o po to – ir 
į tolesnę praeitį.

Ne per seniausiai į Juozo Milti-
nio dramos teatro vadovo vietą at-
ėjo kur buvęs, kur nebuvęs, Europą 
ir Rusijos platybes apkeliavęs reži-
sierius Linas Zaikauskas. Teisybės 
dėlei reikėtų pasakyti, kad dar iki 
išvykdamas iš Lietuvos jis pastatė 
porą spektaklių, apie kuriuos, beje, 
visai rimtai esu kadais rašiusi. Vie-
nas jų buvo pagal lenkų dailininko, 
režisieriaus Tadeuszo Kantoro kū-
rinį, kurį tada dar jaunas prade-
dantis režisierius L. Zaikauskas 
interpretavo labai kantoriškai, ne-
slėpdamas naudojo maištingojo 
lenko sceneriją, personažus, ir iš-
ėjo toks išties vertas dėmesio spek-
taklis, kuriame puikiai ir su malo-
numu vaidino Rusų dramos teatro 
aktoriai. Šiuo a propos tik norėjau 
pabrėžti, kad į minėtojo režisie-
riaus kūrybą žiūrėjau palankiai, ji 
atrodė teikianti vilčių, ieškanti sa-
vojo siūlo galo. Tad sužinojusi, kad 
jis, paklajojęs po margą pasaulį, pa-
matęs daug teatrų ir įgijęs vertingų 
pažinčių, grįžta į Lietuvą, į Pane-
vėžį, į Juozo Miltinio dramos teatrą, 
apsidžiaugiau. Atsirado vilties, kad 
gal jis bus tas pasaulio judintojas 

ir padės dėl įvairių priežasčių griū-
vančiam Panevėžio teatrui atsistoti 
ant kojų ir atsikratyti kompleksų, 
kuriais jis kaip senas laivas kriau-
klėmis apaugęs mirksta. Ir kad šis 
teatras, išlindęs iš charizmatiškojo 
metro šešėlio, pagaliau atras savąją 
kryptį. Juolab kad ir naujojo vadovo 
planai išties sparnuoti: padaryti te-
atrą miestiečiams atvira kultūrine 
erdve, bendradarbiauti su biblio-
tekomis, kitais teatrais, pristatyti 
daug premjerų ir pasikviesti gar-
sių užsienio režisierių, tarp kurių 
ir patį Krzysztofą Zanussi. Tokiais 
viltingais savo lūkesčiais su L. Zai-
kausku ir pasidalinau kartą jam pa-
skambinusi ir jau to pokalbio metu 
sulaukusi kvietimo į būsimą šventę.

Jubiliejuje dalyvavo daug val-
džios žmonių, tarp kurių ir prem-
jeras Algirdas Butkevičius bei kul-
tūros ministras Šarūnas Birutis, taip 
pat nemažai svečių iš Rusijos, Len-
kijos, turbūt ir kitų šalių. Tik teatro-
logų niekas nekvietė, o ir teatro kri-
tiko nė vieno nesutikau. O kur lieka 
teatras, kai mus palieka jo kūrėjai? 
Ar ne teatrologų darbuose, kritikų 
rašiniuose, užfiksuotuose prisimi-
nimuose, kino juostose, fotogra-
fijose? Neatsitiktinai teatro fojė 
buvo iškabinta puiki Algimanto 
Aleksandravičiaus aktorių por-
tretų paroda. Geriausia dovana vi-
suomenei ir teatrui. Galima buvo 
surengti ir nedidelę knygų, kuriose 
rašoma apie Juozo Miltinio teatro 
kūrėjus, parodėlę. Tačiau pasirink-
tas kitoks kelias – minėti pirmąją 
teatro premjerą: pagal Nikolajaus 
Pogodino pjesę pastatyto spektaklio 

„Sidabrinis slėnis“. Šitoj vietoj ver-
tėtų atsigręžti jau į kur kas gilesnę 
praeitį ir prisiminti, kaipgi gimė 
Panevėžio teatras. Jo branduolys, 
kaip žinoma, susibūrė dar laisvoj 
Lietuvoj, Kaune, kur Darbo rū-
muose savo veiklą pradėjo teatro 
studija – demokratiška kultūrinė 
erdvė, kuriai vadovavo po studijų 
Paryžiuje į gimtinę sugrįžęs J. Mil-
tinis. Jis jau buvo neblogai pasikaus-
tęs, europietiškojo teatro paragavęs, 
subrandinęs ir savojo teatro reper-
tuaro viziją, tačiau dar labai jauną 
trupę pirmiausia pradėjo auginti 

lietuviškais veikalais: pastatė Ka-
zio Binkio „Atžalyną“, Sofijos Ky-
mantaitės-Čiurlionienės „Pinigė-
lius“. Visa bėda tik, kad Kaune jis 
nelabai kam buvo reikalingas, to-
dėl tuo metu daug ir kandokai rašė: 
apie Valstybinį teatrą, į kurį nebuvo 
priimtas, garsiąsias Kauno poniutes, 
apskritai laikinosios sostinės kultū-
rinį gyvenimą...

To meto teatriniai vyksmai ne-
daug ir miglotai aprašyti, nes Lie-
tuvą užgriuvo didesnės bėdos: šalis 
buvo okupuota, atėjo nauja val-
džia, skubėjusi skleisti savo ideo-
logiją. Visų Lietuvos teatrų Kaune, 
Vilniuje ir Šiauliuose repertuarai 
diametraliai pasikeitė: juk reikėjo 
šlovinti naująją tėvynę. J. Milti-
nio padėtis buvo itin sudėtinga. 
1940 m. lapkričio 18 d. jis buvo 
paskirtas naujai įsteigto teatro Pa-
nevėžyje vadovu. Aštri ir valdinin-
kams nepatogi persona atsidūrė 
toliau nuo centro. Kita vertus, jam, 
studijavusiam Vakaruose, grėsė tie-
sus kelias į Sibirą, o čia nukrenta 
didžiulė dovana – teatras! Tačiau 
už dovaną, be abejo, reikėjo atsidė-
koti ir pradėti skleisti naująją, už-
kariautojų, šviesą ir tiesą. Vos tik 
J. Miltinis kartu su savo 18 žmonių 
trupe, susiformavusia dar Kaune, 
nuvyko į Panevėžį, iškart iškilo re-
pertuaro formavimo problema. Ji 
ne tik neapleido jo visą gyvenimą, 
bet ir tapo kūrybinę laisvę varžan-
čia dilema, kaip amžinas murkdy-
masis tarp sovietinės valdžios re-
gulų ir pašaukimo. Pirmasis jau 
Panevėžyje pastatytas spektaklis 
ir buvo tas N. Pogodino „Sidabri-
nis slėnis“ (1937) apie sovietinius 
pasieniečius, drąsiai kovojančius 
su iš visų pusių puolančiais prie-
šais – ir tokio spektaklio premjerą 
taip iškilmingai panoro prisiminti ir 
paminėti dabartinis teatro vadovas. 
N. Pogodinas buvo tikrų tikriausias 
Stalino epochos dainius, daugelį 
savo pjesių („Kremliaus kurantai“, 

„Žmogus su šautuvu“ ir kt.) para-
šęs dar iki karo, pačiu juodžiausiu 
stalinmečiu; sovietmečiu Lietuvos 
teatruose aktoriams ne kartą yra 
tekę vaidinti jo leninus, stalinus, 
dzeržinskius. Šiandien mes valom 

savo aplinką nuo sovietinių reliktų, 
o čia kažkas ima ir taip pompastiš-
kai švenčia minėto spektaklio jubi-
liejų. Tai gal ir nukeltus paminklus 
grąžinti? Jeigu būtų pakviestas nors 
vienas teatro istorikas, gal nebūtų 
nutylėta, kodėl J. Miltinis, ambicin-
gas paryžietiškos teatro mokyklos 
auklėtinis, talentingas menininkas, 
buvo priverstas eiti į tokį gėdingą 
kompromisą su sąžine. Aukšti vals-
tybės pareigūnai šįkart turbūt pa-
miršo pasidomėti, į kokį vis dėlto 
minėjimą yra kviečiami. Tai, kad 
niekas iš lipusiųjų ant scenos apie 
tai neturi jokio supratimo, įrodė jų 
tušti pasisakymai. Ypač nustebino 
mūsų kultūros ministras, negalėjęs 
suregzti jokios rišlios minties Pane-
vėžio teatro tema. Tačiau galinčių ir 
norinčių apie tai pakalbėti nebuvo. 
Taip pat nelabai aišku, kodėl Kultū-
ros ministerija apskritai palaimino 
šios fiktyvios datos minėjimą, kai 
knygose parašyta, jog teatras įsteig-
tas 1940 metų rudenį.

Tęsiant pasakojimą apie šį absur-
dišką renginį, eikime prie to, ką gi 
tokiai didelei šventei apvainikuoti 
L. Zaikauskas šį kartą parodė teatro 
scenoje. Pirmą jam esant teatro va-
dovu premjerą režisuoti pasikvietė 
buvusį parlamentarą, jau gerokai 
apsnūdusį ir valdžios kuluaruose 
nusitrynusį režisierių Julių Dau-
tartą. Čia, tos pačios teisybės dėlei, 
vėl reikėtų paminėti, kad jaunystėje 
ir šis kūrėjas yra pastatęs visai ne-
blogų spektaklių, kuriuos, įskai-
tant ir pagal tėvo Vlado Dautarto 
novelių romaną sukurtą spektaklį 

„Senojo gluosnio pasakojimai“, ir 
A. Čechovo „Tris seseris“, esu ma-
čiusi ir gerai apie juos atsiliepusi. 
Šįkart iš politinių koridorių į teatrą 
sugrįžęs J. Dautartas taip pat ėmėsi 

novelių – Alvydo Šlepiko rinkinio 
„Lietaus dievas“. Kad A. Šlepikas 
rašo jautriai ir gražiai, niekas ne-
paneigs, tačiau kad horizontale ei-
nantis, vos banguojantis, poetiškas 

„Lietaus dievas“ – visai ne teatrinis 
kūrinys, taip pat vargu ar kas puls 
ginčytis. Mažo provincijos mieste-
lio gyvenimą vaizduojančios nove-
lės pasakoja apie skirtingus žmones, 
nelabai kas jas ir suveria ant vienos 
virvelės. Gal tik autoriaus jautrus 
žvilgsnis į vaikystę. Tačiau paties 
rašytojo sukurptoje pjesėje neliko 
nei to jautrumo, nei išgyvenimo. 
Tekstas skambėjo banaliai, o jauni 
aktoriai vaidino kaip prasti savivei-
klininkai (nes geri mėgėjai yra nuo-
širdūs, gyvi, atviri), nuvalkiotomis 
klišėmis grįsdami savo veiksmus ir 
personažų raišką. Režisierius jiems 
niekuo padėti neįstengė. Nieko nėra 
baisiau, kaip matyti, kad profesio-
nalus teatras tampa mėgėjiškas. 
Žiūrovai kankinosi, į scenos veiksmą 
visiškai nereagavo, gale mandagiai 
paplojo. Spektaklyje neblykstelėjo nė 
viena įsimintina, dėmesio verta scena, 
ir tai norom nenorom perša abejonę, 
kas vis dėlto yra teatras: scena ir jos 
turinys ar vieta parodomiesiems fur-
šetams rinktinei publikai.

Šio blaiviu protu nesuvokiamo 
renginio pabaigoje, jau prie gausiai 
gardžiausiomis vaišėmis nukrauto 
stalo, fojė įvyko dar vienas – rengi-
nio rėmėjų apdovanojimo spekta-
klis: garsiai nuskambėjo kiekvienos 
įmonės ir įmonėlės vardas, visos jos 
apdovanotos padėkos raštais, gėlė-
mis, o gal ir diplomais. Taigi visko 
tą vakarą būta, tik nebuvo teatro. 
Nebuvo tikro džiaugsmo, tikro iš-
gyvenimo, tikro dėkingumo.

Užrašė Agnė Pulokaitė

T. Stase vičiaus  n uotr .„Lietaus dievas“

N u k elta į  5  p s l .
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Sugrįžtantis paveldas
Simfoninių kūrinių koncertas „Didvyrio gyvenimas“ Nacionalinėje filharmonijoje

M u z i k a

Wilson, solo klarnetu gros Žilvinas 
Brazauskas.

Festivalio teleskopas bus nutai-
kytas į ryškias užsienio muzikos 
žvaigždes. Birželio 7 d. koncerte 

„Budapešto festivalio orkestras 
sveikina Vilnių“ su Ivano Fische-
rio vadovaujamu kolektyvu pasi-
rodys vengrų pianistas Dénesas 
Várjonas, o birželio 10 d. žaismingą 
programą „Mozartas pagal B’Rocką“ 
atliks belgų orkestras „B’Rock“ ir 
istoriniu fortepijonu grosiantis so-
listas Aleksandras Melnikovas. Fes-
tivalyje viešėsiantis vienas ryškiausių 

nūdienos batutos meistrų Cyrilas 
Diederichas birželio 12 d. LNOBT 
diriguos Jules’o Massenet operą 

„Manon“, o birželio 15 d. – Hectoro 
Berliozo „Requiem“. Čia išgirsime 
jungtines Lietuvos kolektyvų pajė-
gas bei italų solistą Gustavo Porta. 
Kitas garsus prancūzų dirigentas 
Pierre’as Vallet birželio 18 d. diri-
guos Giuseppe’s Verdi operą „Don 
Karlas“. Abiejose operose girdė-
sime garsius Lietuvos bei užsie-
nio solistus.

Rečitalio poziciją šiemet Vilniaus 
festivalis suteikė visada gebančiai 
nustebinti ir ypatingomis progra-
momis pamaloninti pianistei Mūzai 
Rubackytei. Birželio 20 d. ji skam-
bins rečitalį „Dvilypumas“.

Kamilė Rupeikaitė

Istorijos peripetijų ir laiko tėkmės 
tandemas dažnai būna negailestin-
gas. Taip nutiko, kad XIX a. antroje 
pusėje Lazdijuose gimęs virtuozas, 
nuo mažumos žavėjęs Varšuvos, Pe-
terburgo, vėliau Berlyno, kitų Euro-
pos miestų klausytojus, o galiausiai 
tapęs žinomu Los Andželo meni-
ninku, smuikininkas ir kompozito-
rius Josephas Achronas (1886–1943) 
Lietuvoje yra praktiškai nežinomas. 
Tai vienas iš daugelio atvejų, ypač 
palietusių litvakų kilmės meninin-
kus ir mokslininkus. Emigrantai litva-
kai, išsivežę su savimi svarbiausias 
išugdytas savybes – darbštumą, 
žinių troškimą, didelį norą ir siekį 
mokytis, tolimose plačių galimybių 
žemėse tapo pasauliniais vardais 
dailės, muzikos, fotografijos, moks-
linių išradimų srityse. Tais pačiais 
1886 metais, ir net tą patį gegužės 
mėnesį, Lazdijuose, smuikininko 
ir kantoriaus mėgėjo šeimoje gimė 
būsimasis smuikininkas virtuozas 
Josephas Achronas, o Seredžiuje, 
rabino šeimoje – Asa Yoelsonas, ta-
pęs Al Jolsonu – Brodvėjaus ir Ho-
livudo superžvaigžde, JAV estrados 
artistu, aktoriumi, dainininku. Juos 
abu, kaip ir 1901 m. Vilniuje gimusį 
Jaschą Heifetzą, gyvenimas, laimė, 
išvedė iš Lietuvos ir Europos, kur 
žydų bendruomenė vėliau, Hitleriui 
Vokietijoje atėjus į valdžią, buvo pa-
smerkta sunaikinimui. Šie trys vir-
tuozai, kiekvienas savaip, įsitvirtino 
JAV ir paliko ryškų pėdsaką mu-
zikos istorijoje. Beje, jaunesnysis 
Achrono brolis Izidoris Achronas, 
pianistas ir kompozitorius, daugiau 
nei 10 metų buvo Jaschos Heifetzo 
akompaniatorius.

Kaip kompozitorius, Achronas 
pradėjo savo kūrybinį kelią Sankt 
Peterburge (studijavo Leopoldo Au-
erio smuiko klasėje ir Anatolijaus 
Liadovo kompozicijos klasėje, vė-
liau kompozicijos mokėsi pas kitą 
litvaką Maksimilijaną Šteinbergą), 
kurdamas įvairias kamerines pjeses, 
dažniausiai smuikui ir fortepijonui, 

vėliau atsirado kūrinių styginių 
kvartetui, balsui ir fortepijonui. 
Achrono „Hebrajiškoji melodija“, 
op. 33 (1911), buvo pirmasis kom-
pozitoriaus kūrinys žydiška tema, 
sukurtas jam įsitraukus į Žydų 
liaudies muzikos draugijos gretas 
ir ėmus gilintis į žydų muzikinės 
tradicijos teoriją ir praktiką. Daž-
nai atliekama Heifetzo, „Hebrajiš-
koji melodija“ labai išpopuliarėjo, ir 
šiandien vis dar yra pasaulio smui-
kininkų repertuare.

1924 m. kelionė į Palestiną paliko 
ryškų pėdsaką tolesnėje Achrono 
kūryboje – būtent Palestinoje jis 
pirmąkart išgirdo įvairias senąsias 
žydiškas dermes, susipažino su li-
turginės žydų muzikos specifika, 

Thomas Mannas ir kiti. Kaip dau-
gelis kitų kompozitorių emigrantų, 
Achronas kūrė muziką kino fil-
mams, nors jam tai didelės sėkmės 
neatnešė. Tęsė smuikininko karjerą, 
su Los Andželo filharmonijos or-
kestru atliko savo Antrąjį ir Tre-
čiąjį koncertus smuikui (Trečiasis 
koncertas buvo parašytas Heifetzo 
užsakymu).

Achronas, intensyviai ieškojęs 
savo santykio su žydiškumu, jį at-
spindėjo ir instrumentiniais, ir vo-
kaliniais, ir pasaulietiniais, ir reli-
giniais kūriniais, jis siekė sukurti 
nacionalinę profesionaliąją žydų 
muziką. Daugumą jo kūrinių per-
smelkia žydiškoji tema, išraiškin-
gas jos charakteris, intonacijos, 

pirmą kartą nuskambėjo populia-
riausias Achrono kūrinys „Hebra-
jiškoji melodija“, o praėjusį šešta-
dienį, balandžio 9 d., Nacionalinėje 
filharmonijoje Achronas 130-ųjų 
gimimo metinių proga „sugrįžo“ 
simfoniniu kūriniu – Pirmuoju 
koncertu smuikui ir orkestrui, op. 
60, dedikuotu J. Heifetzui. Už šį is-
torinę atmintį sugrąžinantį atlikimą 
esame dėkingi smuikininkei, tarp-
tautinių konkursų laureatei, LMTA 
docentei Rūtai Lipinaitytei, Lietu-
vos nacionaliniam simfoniniam 
orkestrui (meno vadovas ir vyr. 
dirigentas Modestas Pitrėnas) bei 
su įvairiais Europos orkestrais kon-
certuojančiam dirigentui iš Serbijos 
Aleksandrui Markovićiui, kuris ryž-
tingai vedė orkestrą per sudėtingą, 
senosiomis biblinėmis dermėmis 
ir politonalumu alsuojančią kūri-
nio partitūrą.

60-asis opusas (jo premjerą ka-
daise atliko pats Achronas su Bos-
tono simfoniniu orkestru, diriguo-
jant Sergejui Kusevickiui) ženklina 
kompozitoriaus kūrybinę patirtį 
ir atspindi intensyvias savitumo 
paieškas. Kadangi Achronas pats 
buvo smuikininkas virtuozas, kū-
rinys labai sudėtingas. Koncerto I 
dalies struktūros pagrindas – pen-
kiolika biblinės kantiliacijos mo-
tyvų, kuriais Šventojo Rašto Raudų 
knyga rečituojama sinagogose, tad 
Koncerto virtuoziškumas yra la-
biau kontempliacinis. Kantiliaci-
jos motyvai ir nulemia meditatyvų, 
graudulingą pirmosios Koncerto 
dalies pobūdį. Kontrastinga, ener-
gingesnė, labiau akcentinės ritmi-
kos antroji Koncerto dalis pagrįsta 
dviem Jemeno žydų liaudies daino-
mis (kadaise Jemenas garsėjo didele 
ir gilias tradicijas išlaikiusia žydų 
bendruomene). Smuiko partijoje 
jaučiama improvizaciškumo, irgi 
būdingo liturginei žydų muzikai, 
dvasia. Kūrinio nėra lengva klau-
syti, tai iššūkis ir publikai, ir atli-
kėjams, todėl suprantama, kodėl 
šio veikalo atlikimo imamasi retai. 
R. Lipinaitytė garbingai susitvarkė 
su iškeltais tikslais ir sunkumais, at-
skleisdama subtilų kūrinio rečita-
tyvinį melodingumą. Išlaikydamas 
ir intonavimo kokybę, ir emocinį 
intensyvumą, jos smuikas perteikė 
ir bravūrišką žaižaravimą, ir mąslią 
raudą, ir šokį. 

Bisui R. Lipinaitytė ir orkestras 
jautriai, subtiliai pagriežė Johno 
Williamso „Melodiją“ iš filmo „Šin-
dlerio sąrašas“, tuo tarsi simboliškai 
primindami, kodėl ne tik Achronas, 
bet ir kiti garsūs litvakai meninin-
kai tik dabar sugrįžta Lietuvos kul-
tūrinio gyvenimo atmintin. 

Antrojoje koncerto dalyje skam-
bėjo Richardo Strausso simfoninė 
poema „Didvyrio gyvenimas“ 
(1898) – labai išraiškingas, sudėtin-
gas kūrinys, ir iš atlikėjų, ir iš klau-
sytojų reikalaujantis daug abipusių 

emocinių jėgų (sudėtingą smuiko 
solo partiją sėkmingai atliko or-
kestro koncertmeisteris Algiman-
tas Peseckas). Šios poemos atliki-
mas sukėlė keleriopus jausmus. Be 
abejo, sugriežti tokią įvairiausių 
spalvų, emocijų ir pobalsių priso-
drintą kompoziciją yra sveikinti-
nas žingsnis. Kita vertus, imdama-
sis atlikti tokį dideliam orkestrui 
parašytą kūrinį tam nepritaikytoje 
Vilniaus filharmonijos scenoje, or-
kestras ir save, ir klausytojus tarsi 
pasmerkia savotiškoms kančioms. 
Orkestras vos telpa scenoje, o gar-
sas netelpa salėje, jam ankšta, ir dėl 
to stinga komforto. Poema turi išsi-
lieti įvairiausiomis spalvomis, kon-
trastingomis emocijomis, galinga 
orkestruote, subtiliais leitmotyvais, 
o viso to ir nebuvo įmanoma pil-
navertiškai pajausti. Be abejo, or-
kestro muzikantai stengėsi dirbti iš 
visų jėgų, bet vis dėlto muzika ne-
atvėrė savo sielos, nedidelė erdvė 
blokavo garsą, jis liko ganėtinai 
plokščias, tad orkestrui, vedamam 
kad ir energingo dirigento, buvo 
sudėtinga tapti kūrinio minties 
komunikatoriumi. 

Šešių dalių poema pagrįsta kon-
trastų principu. Itin svarbi ryžtinga 
pradžia, Didvyrio tema, duodanti 
toną ir charakterį visai poemai. Po 
energingos pirmosios seka visai ki-
tokia antra dalis – „Didvyrio prie-
šininkai“ piešiami chromatizmais, 
niūriomis žemų varinių spalvomis. 
Bene pati rafinuočiausia, slėpinin-
giausia yra trečia dalis „Didvyrio 
bendražygė“ (manoma, kad čia 
kompozitorius nupiešė savo žmo-
nos muzikinį portretą), joje smuiko 
kadencija nuolatinio dialogo prin-
cipu kaitaliojasi su žemų styginių, 
medinių ir varinių unisonu. Šioje 
dalyje ir solistui, ir orkestrui rei-
kia pasistengti, kad intriguotų ir 
išlaikytų klausytojų dėmesį. Dalis 
baigiasi išplėtota, nepaprastai jaus-
minga, tiesiog ekstaziška meilės 
scena – deja, tokios scenos nega-
lėjome pajusti... Viena netikėčiau-
sių, groteskiška ir fantazijos kupina 
Ketvirtoji poemos dalis „Didvyris 
mūšyje“ glumino Strausso laikų kri-
tikus savo keistumu, buvo kaltinta 

„padrikumu, rėksmingumu, kapri-
zingumu ir kakofonija“. Paradok-
salu, bet ši dalis tapo ir savotišku 
paties kūrinio „mūšiu“ su jo atliki-
mui nepritaikyta erdve, ir atlikėjų 

„mūšiu“ su sudėtingomis darbo są-
lygomis ir siekiu iš paskutiniųjų ne-
pasiduoti. Dalies pabaigoje grįžta 
pirmosios dalies Didvyrio tema – 
gal tai geras ženklas ir mūsų sosti-
nei, vis dėlto vieną dieną turėsian-
čiai erdvią, pasaulinius standartus 
atitinkančią, Mahlerio, Wagnerio, 
Strausso kūrinių atlikimui pritai-
kytą salę? 

20-ojo Vilniaus festivalio tie-
siamą „Planetų taką“ vainikuos 
trumpoji džiazo naktis su Orlando 
Valle „Maraca“ ir jo Lotynų Ameri-
kos džiazo žvaigždžių septetu. Bir-
želio 21 d. „Compensa“ koncertų 
salėje vyksiantis koncertas taip ir 
vadinsis „Maraca & his Latin Jazz 
All Stars Septet“.

Festivalio rengėjai Lietuvos na-
cionalinė filharmonija, Lietuvos 
nacionalinis operos ir baleto te-
atras, VšĮ „Vilniaus festivaliai“ ir 
Vilniaus miesto savivaldybė ragina 
nesnausti ir bilietais pasirūpinti iš 
anksto. Daugiau informacijos apie 
festivalį: www.vilniusfestival.lt.

VF inf.

Atkelta iš  4  psl .

kurią vėliau siekė atspindėti savo 
vokaliniuose ir instrumentiniuose 
kūriniuose. 1925 m. emigravęs į JAV, 
Niujorką, Achronas sukūrė Pirmąjį 
koncertą smuikui ir orkestrui, op. 
60 (tikėtina, kad žydiškos kantilia-
cijos dvasia alsuojantį kūrinį įkvėpė 
būtent kelionė į Palestiną), taip pat 
muziką šabo apeigoms reformuo-
toje sinagogoje. 1934 m. Achronas 
apsigyveno Los Andžele, kur tuo 
metu buvo susibūrusi emigrantų 
kompozitorių, atlikėjų, rašytojų 
bendruomenė – joje aktyviai reiš-
kėsi tokie menininkai kaip Mario 
Castelnuovo-Tedesco, Arnoldas 
Schönbergas, Igoris Stravinskis, Jas-
cha Heifetzas, Gregoras Piatigorskis, 

religinės muzikos tradicijos, litera-
tūriniai personažai. Dėl nuolatinių 
muzikinės kalbos ir stiliaus ieško-
jimų Achrono muzikinė kalba nuo-
lat kito nuo romantinės, impresio-
nistinės iki atonaliosios. Achrono 
draugas Schönbergas yra pasakęs, 
kad Achronas yra vienas labiau-
siai neįvertintų XX a. kompozito-
rių. Anot muzikos istoriko Alberto 
Weisserio, „Achrono muzika atsi-
dūrė tarp dviejų polių – specifinės 
žydiškos auditorijos ir bendrosios 
publikos, todėl nė viena iš šių pu-
blikų jo deramai negalėjo priimti“. 

Prieš keletą metų Vilniuje, Vals-
tybinio Vilniaus Gaono žydų mu-
ziejaus Tolerancijos centro salėje, 

D. Mat ve je vo  nu ot r.Rūta Lipinaitytė, Aleksandras Markovičius, LNSO
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T a r p  d i s c i p l i n ų

Tarp didžiųjų naratyvų ir kasdienybės
Dar kartą apie Skaidros Trilupaitytės knygą „Kūrybiškumo galia? Neoliberalistinės kultūros politikos kritika“

Eglė Rindzevičiūtė

Skaidros Trilupaitytės knygos „Kū-
rybiškumo galia? Neoliberalistinės 
kultūros politikos kritika“ (Demos, 
2015) laukiau itin nekantriai. Kny-
gos šia tema mums reikėjo tikrai la-
bai seniai; iš tiesų, būtų buvę gerai ją 
perskaityti jau 10-ojo dešimtmečio 
pradžioje: knygos tema buvo aktu-
ali ir tada, ir yra dabar. Tačiau turėjo 
praeiti net ketvirtis amžiaus – o taip 
pasakius tampa visiškai nebejuo-
kinga, – kad Lietuvoje pasirodytų 
rimta studija, apmąstanti vietinės 
šiuolaikinės kultūros politikos ir 
kultūros raidą kaip integralią pa-
saulinių procesų dalį. 

„Kūrybiškumo galią“ turėtų per-
skaityti visi kultūros sferos darbuo-
tojai nuo menininkų iki administra-
torių ir politikų. Mums reikia rasti 
naujas kritinio diskurso atramas, o 
kompetentinga diskusija apie tai, ar 
egzistuoja neoliberalios kultūros val-
dymo sistemos ir ar neoliberalizmo 
kritikai teisūs, būtų svarbus tolesnis 
žingsnis. Šioje esė ir pamėginsiu pa-
liesti keletą šių klausimų; esė dauge-
liui atrodys kritiška – tai radikalios 
neoliberalizmo kritikos kritika, ku-
ria siekiu parodyti, kad politinių ide-
ologijų kova neturėtų pakeisti empi-
rinio žinojimo ir supratimo. 

Bet pirmiausia „Kūrybiškumo 
galia“ svarbi tuo, kad tai – visiš-
kai naujo tipo knyga apie kultūros 
sektorių Lietuvoje. Kodėl tai pirma 
knyga? Kuo būtų galima paaiškinti 
sisteminės, empiriškai pagrįstos ref-
leksijos apie Lietuvos kultūros gy-
venimą trūkumą? Dažnai savęs to 
klausiu ir tuoj pat sau atsakau, nes 
tai yra visiškai akivaizdu: tai ne tik 
specialistų, mokslinių tyrėjų trūku-
mas, bet ir tų negausių kultūros po-
litikos problemomis besidominčių 
specialistų laiko trūkumas. Lietu-
vos viešasis, o ir privatus sektorius, 
nors ir sparčiai besivystantys, vis 
dar toli atsilieka nuo vakarietiškų 
žinojimo ekonomikų: ir valstybės 
institucijų užsakomų tyrimų kie-
kiu bei pobūdžiu, ir nepriklausomų 
mokslinių tyrimų atvejais. Įvedusi 

„Lietuvos“ ir „kultūros politika“ į 
„Google Scholar“ paiešką, gaunu tik 
224 rezultatus, o švediškas „svensk 
kulturpolitik“ – apie 14 000, „Irish“ 
ir „cultural policy“ – tarp 5000 ir 
7000. Tik frazė „Lithuanian cul-
tural policy“ duoda geresnį rezul-
tatą – 3000, kas rodo, jog angliškai 
parašyta daugiau mokslinės litera-
tūros apie Lietuvos kultūros poli-
tiką negu lietuviškai. Nesiūlau feti-
šizuoti skaičių, tačiau šie duomenys 
atspindi šiokią tokią Lietuvos aka-
deminių tyrimų apie kultūros po-
litiką situaciją, kuri galėtų ir turėtų 
būti daug geresnė. 

Akademinių kultūros politikos 
studijų trūkumas nėra vien mokslo 

problema, tai ir viešųjų diskusijų 
problema. Nors turime puikių 
eseistų, kaip Eglė Paulina Pukytė, 
Vaidas Jauniškis, Ernestas Paruls-
kis ir Agnė Narušytė, viešos diskusi-
jos kultūros tema toliau sukasi apie 
supaprastintą problematiką: vals-
tybinio finansavimo ir privačios 
rinkos trūkumą, retkarčiais pra-
turtinamos debatais apie politinę 
cenzūrą. Vėlgi, būtų naivu tikėtis, 
kad mokslininkai užduoda toną 
žurnalistams ir eseistams; tačiau 
akademinių tyrimų lygis netiesio-
giai ir lėtai, bet visgi prasiskverbia 
į viešąjį diskursą per universiteti-
nes programas ir per tiesioginius, 
nors ir gana retus, mokslininkų 
pasisakymus. 

Turiu omenyje ne vien temas ar 
žodynus (konceptus), bet ir pačias 
problemas. Ar dažnai susimąstyda-
vome, kodėl Lietuvoje taip paplitęs 
diskursas apie nevykėlius vyrus, kol 
neperskaitėme Artūro Tereškino 
studijų apie vyriškumo konstra-
vimą? Argi nėra sunkiau nustumti 
klausimą, kodėl taip trūksta žydų, 
čigonų ir apskritai nekatalikiškos 
bendruomenės narių reprezenta-
cijos Lietuvos nepriklausomybės 
kovoms skirtuose leidiniuose ir 
muziejuose, kai pasirodė Violetos 
Davoliūtės studijos? Labai tikiuosi, 
kad sąlygos kurti kultūrą Lietuvoje 
taps kur kas detaliau ir kritiškiau 
apmąstomos ir kad tai bus ir Skai-
dros Trilupaitytės nuopelnas. 

Tad kokią perspektyvą, kokį pa-
sakojimą mums siūlo Trilupaitytės 
studija? Autorė konstruoja savo ar-
gumentus remdamasi Davido Har-
vey požiūriu į neoliberalizmą. Pagal 
Harvey ir jo sekėjus, neoliberaliz-
mas yra ciniška ideologija, kurią 
pasitelkęs verslo elitas suklaidina 
valstybines institucijas ir jomis ma-
nipuliuoja, siekdamas susikrauti dar 
daugiau kapitalo. Neoliberali ideo-
logija nėra teoriškai vientisa: nors 
Friedrichas Augustas von Hayekas 
teigė laisvos, savaime egzistuojan-
čios rinkos principą, neoliberalūs, 
į valstybines reformas nusitaikę 
ekspertai propagavo labai kon-
kretų rinkinį intervencijų, kurio-
mis valstybė radikaliai pakeičia 
viešojo ir privataus sektorių sąly-
gas. Tai, kad neoliberalizmas yra 
toli gražu ne liberalus, tapo plačiai 
žinomu paradoksu.

Trilupaitytė drąsiai įrašo Lietu-
vos desovietizacijos ir demokrati-
zacijos procesą į platesnį neolibe-
ralėjančios valstybės ir visuomenės 
kontekstą. Nors tūlam sovietiniam 
piliečiui rinkos ekonomika skam-
bėjo kaip ateities pažadas ir da-
barties problemų sprendimas, pa-
sirodė, kad egzistuoja skirtingi 
supratimai, kaip tas rinkos ekono-
mikas organizuoti. Bet ar galime – 
ir ar turime – kalbėti apie Lietuvos 
neoliberalizavimą?

Neseniai pasirodžiusioje „Kūry-
biškumo galios“ recenzijoje Gintau-
tas Mažeikis atkreipė dėmesį, kad 
neoliberalizmo teorijos taikymas 
lietuviškam kontekstui yra pavo-
jingas, nes nukreipia dėmesį į per-
dėm bendrus, globalius klausimus, 
versdamas pamiršti sovietinės eros 
įtaką lietuviškai dabarčiai: „Neoli-
beralistinė lietuviška sąmonė per-
dėm išgryninama nuo sovietmečio, 
nuo savo nomenklatūrinio, kolek-
tyvinio ar kolūkietiško raugo.“ Ši 
pastaba, be abejo, yra reikšminga, 
tačiau aš lietuviškojo neolibera-
lizmo studijose linkčiau įžvelgti ga-
limybę atnaujinti lietuviškas disku-
sijas ir mokslinius tyrimus. 

Esu įsitikinusi, kad niekada ne-
suprasime, kas nutiko Lietuvos val-
dymui ir ekonomikai po 1990-ųjų, 
subyrėjus Sovietų Sąjungai, – nors 
iš tiesų reikėtų žvelgti į „ilgąjį aštun-
tąjį dešimtmetį“ (long 1970s), jeigu 
netirsime būtent pasaulinės moder-
nizacijos, sovietinės santvarkos ir 
neoliberalaus valdymo sankirtos. 
Tai, kas dažnai vadinama neolibe-
raliomis valdymo formomis, buvo 
intelektualiai vystoma ir Sovietų 
Sąjungoje, o pačių neoliberalizmo 
propaguotojų ryšiai su sovietiniu 
elitu pradėti megzti 9-ojo dešimtme-
čio pabaigoje. Vėlyvojo socializmo 
bei posovietinės visuomenės ir to, 
kas vadinama vakarietiška „neoli-
beralėjančia“ visuomene, trajekto-
rijos gana glaudžiai susipynusios ir 
jas išpainioti turi istorikai.

Tačiau sunku, o šiandieniame 
klimate beveik neįmanoma kal-
bėti apie neoliberalizmą vien aka-
demiškai. Mažeikis visiškai teisin-
gai sako, kad Trilupaitytei svarbesnė 
ne mokslinė, bet politinė argumen-
tavimo dalis. Ir iš tiesų, Vakaruose 
diskusijos apie neoliberalizmą yra 
itin politizuotos. Keletas istorikų, 
tokių kaip Philipas Mirowskis, Die-
teris Plehwe ir Marie-Laure Djelic, 
parodė, kad vadinamieji neolibe-
ralai yra labai konkretus ir siauras 
verslininkų bei jiems talkinančių 
ekspertų ratas. Įdomu, kad Mar-
garet Thatcher neoliberalias idėjas 
įkvėpė Anthony Fisheris, kuris savo 
turtus susikrovė iš viščiukų fermų, 
įkūręs Londone Ekonominių rei-
kalų institutą (Institute of Economic 
Affairs, 1955), o vėliau mėginęs veisti 
vėžlius Kaimanų salose, idant galėtų 
finansuoti neoliberalių privatizaci-
jos reformų plėtrą pasaulyje. 1981 m. 
Fisheris įkūrė „Atlaso“ think tank – 
organizaciją, kuri turėjo labai aiškiai 
nubrėžtą tikslą: agresyviai platinti 
privatizacijos ir finansines reformas 
visame pasaulyje. „Atlaso“ tinklui 
priklauso ir Lietuvos laisvosios rin-
kos institutas (nors šis faktas LLRI 
internetinėje svetainėje nedetali-
zuojamas). Tačiau kultūrinė neo-
liberalizmo kritika dažniausiai yra 
atsieta nuo konkrečių institucijų ir 

asmenų, brėžiama plačiais politi-
nės ekonomikos mostais; to imasi 
ir Trilupaitytė. 

Būtent čia mano ir kultūrinių 
neoliberalizmo kritikų nuomonės 
gerokai išsiskiria. Vos pasigilinus į 
istoriją paaiškėja, kad tai, kas daž-
nai vadinama neoliberalia politika, 
neturi jokio gelminio ryšio su neoli-
beraliu elitu ar neoliberalizmo filo-
sofija. Iš tikrųjų, būtų sunku tiesiog 
pirštu besti į kokį nors valdymo ar 
viešosios politikos metodą ir pri-
klijuoti jam neoliberalumo etiketę. 
Kūrybiškumo ir žinojimo ekono-
mikos idėja gimė po Antrojo pa-
saulinio karo, bet iš pradžių jos pa-
grindinis variklis buvo mokslas ir 
technologijos, o kultūra ir menai 
įtraukti tik 9-ąjį dešimtmetį. Va-
dybos ir racionalizacijos, verslumo 
(entrepreneurship) šaknys siekia 
XIX amžių. O labiau sofistikuoto 
valdymo pasitelkiant statistiką, verti-
nimo sistemas ir skaitmenines techno-
logijas idėja buvo išvystyta JAV, bet 
ne liberalų, o kaip tik gerovės vals-
tybės kūrimu besidominčių moks-
lininkų. Netrukus turėtų pasirodyti 
ir mano knyga „Sistemų galia: kaip 
viešosios politikos mokslai atvėrė 
Šaltojo karo pasaulį“ (Cornell Uni-
versity Press, 2016), kur aš parodau, 
kad netgi sovietų valdžia mėgino 
perkelti šiuos metodus iš JAV į savo 
nefunkcionalią ekonomiką. 

Tačiau tiesa ir tai, kad 9-ajame 
dešimtmetyje karingieji neolibe-
ralai entuziastingai griebėsi vady-
bos ir viešosios politikos metodų ir 
mokslų, bet tai geriau būtų galima 
suprasti kaip tam tikrą „užgrobimą“ 
(hijacking), o ne intelektualinio ar 
principinio artumo rezultatą. 

Trumpai tariant, neoliberalizmo 
kritikai šauna sau į koją ir susilpnina 
savo pačių pozicijas priplakdami neo-
liberalizmui įvairias valdymo prak-
tikas, kurios su neoliberalizmu iš 
principo nelabai ir turi ką bendro. 
Tokią kritiką tiesiog lengva atmesti; 
ji ir atmetama pačių praktikų, nes 
priežastys, dėl kurių naudojamos 
būtent tos valdymo formos, yra kur 
kas sudėtingesnės negu siekis do-
minuoti. Todėl aš asmeniškai ma-
nau ir viliuosi, kad Lietuvoje išsi-
vystys konkretesnis, refleksyvus 
santykis su valdymo formomis, 
siekiantis jų pagerinimo. Valdymo, 
kaip neoliberalios hegemonijos, 
demonizavimas yra nepraktiškas, 
o kaip akademinis projektas – ir ne-
labai įdomus. Pavyzdžiui, nejaugi 
atmestume buhalteriją, jeigu kas 
nors imtų ją vadinti komunistine he-
gemonija? Priežastys, kaip ir kodėl 
tam tikros valdymo formos plinta ir 
veikia arba neveikia, yra gilesnės ir 
sudėtingesnės. Pasaulis nėra juodas 
ir baltas, kad ir kaip to norėtų radi-
kalūs neoliberalizmo kritikai.

Kita vertus, praktika rodo, kad 
radikali neoliberalizmo kritika, net 

ir nebūdama akademiškai itin so-
lidi, atlieka svarbų socialinį vaidmenį 
kaip politinis projektas (būtų naivu 
reikalauti iš politikos nuoseklumo!). 
Būtent čia „Kūrybiškumo galia“ už-
pildo svarbią nišą lietuviškose dis-
kusijose apie kultūros politikos 
kaitą. Reikia rasti naujus požiūrio 
taškus kalbėti apie naujas proble-
mas, su kuriomis susiduria kūry-
binių industrijų kūrėjai. 

Viena tokių problemų yra pati 
kūrybinių / kultūros industrijų ir 
kūrybinės ekonomikos idėja, atke-
liavusi į Lietuvą XXI a. pradžioje. 
Plačiais potėpiais tapantys neolibe-
ralizmo kritikai retai domisi, kaip 
konkrečiai tam tikros idėjos plinta 
ir įgauna galią. Neoliberalizmo kri-
tika yra dažnai tiesiog marksistinė: 
vietoj sudėtingų socialinių reiški-
nių analizės tekartojamos teorinės 
dogmos.

Kūrybinių industrijų (KI) idėja 
yra būtent viena iš tokių chimerų, 
kurią vieni lobistai propaguoja, o 
neoliberalizmo kritikai atmeta. 
Tačiau nei vieni, nei kiti nesidomi, 
kaip KI veikia kasdieniame gyve-
nime. Kodėl KI tapo populiarios? 
Ką KI politika duoda kultūros ir po-
litikos veikėjams? Būtų naivu ma-
nyti, kad KI tėra elitų dominavimo 
įrankis. Kaip ir visos įtakingos, nors 
nebūtinai teisingos praktikos, KI 
atlieka svarbias funkcijas, ir mūsų, 
kaip tyrėjų, užduotis yra jas ana-
lizuoti, o ne demonizuoti. Būtent 
atidesnis žvilgsnis į kasdienį, ba-
nalų kultūros politikos gyvenimą 
ir procesą galėtų suteikti naudingų 
įžvalgų, kodėl kai kurios idėjos ir 
veikėjai įgyja galią. Tad, kaip kad ra-
šiau 2015 m. publikuotame straips-
nyje, KI į Lietuvą atkeliavo ne neo-
liberalų, bet Atviros Lietuvos fondo 
iniciatyva. Nors ALF tikėjosi, kad 
KI padės pakelti (tradicinės) kul-
tūros prestižą valstybės akyse ir at-
naujins (tradicinės) kultūros ryšius 
su kitomis kūrybinėmis sferomis, ši 
viešosios politikos iniciatyva įgavo 
savitą pagreitį, pagyvintą Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų finan-
savimu. Tradicinė kultūra netapo 
laimėtoja šiame žaidime, tačiau Lie-
tuvos kultūros peizažas praturtėjo 
naujais veikėjais ir projektais, dau-
gelis kurių sukėlė nemažas kontro-
versijas (straipsnį galite rasti „The 
International Journal of Cultural 
Policy“). Svarbu tai, kad daugeliui 
skirtingų veikėjų KI politika gel-
bėjo kaip juos pačius įgalinantys 
ištekliai: ideologiniai, socialiniai ir, 
svarbiausia, ekonominiai. Šio pro-
ceso negalime suprasti aklai ope-
ruodami neoliberalios hegemonijos 
kategorija.

Nors Trilupaitytė žvelgia į Lietuvos 
kultūros politikos kaitą iš paukščio 
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tų rankų, čiumpančių mus ir tem-
piančių ten, kur jiems atrodo rei-
kalinga. Ulčickaitės potėpiai skam-
bėjo unisonu su saulėta pavasario 
dienos pradžia. Lengva, beveik 
šmaikšti, gaivi, neužkankinta ta-
pyba, viskas atlikta lyg vienu įkvė-
pimu, kaip meistriška džiazo im-
provizacija, tik leidžianti nutuokti, 
kiek daug įdirbio reikalauja toks 
matinis, „neriebaluotas“ paveikslų 
paviršius. Pavasarinis, aksominis. 
Ką tik išsprogę lapai.

Man tituliniu tapęs parodos 
paveikslas „Šviesi ir šalta rugsėjo 
diena, laikrodis muša dvyliktą va-
landą“ (gerai, kad neskaičiau pava-
dinimo) iš karto įsuko mane žadė-
damas intrigą – kambaryje baltomis 
lentutėmis iškaltomis lubomis tupi 
mergaitė, apkabinusi beždžionėlę, 
kurios dirželis nuo antkaklio nie-
kieno nelaikomas tįsta ant grindų. 
Dvi bičiulės interjere su paprastu 
pečiumi, kokiu sovietmečiu buvo 
šildoma daugybė butų, asketiška 
lova ir keletu durų. Vaikas ir jo au-
gintinis. Carloso Reygadaso filmo 

„Po tamsos – šviesa“ įžanginėje sce-
noje – taip pat mergaitė, neišsakyta 
grėsmė ir jos tykus santykis su gy-
vuliais. Tiesą sakant, greičiausiai 
filmą prisiminiau dėl paslapties, ku-
rios režisierius iki galo taip ir neat-
skleidžia, mįsle galėtų likti ir šis pa-
veikslas, net ir peržiūrėjus parodą 
atrodantis įžanga, nes mergaitė – 
vienintelis žmogus šios parodos 
kūriniuose. Galima numanyti arba 
siūloma numanyti, kad tai – jos ne-
didelis portretėlis („Ji niekada ne-
buvo apie tai susimąsčiusi“), kaip ir 
balerinos, kanoniškai stovinčios ant 
pirštų galiukų, pėdos, viena su pu-
antu („Gruodžio 18“), o visuma suf-
leruoja mintį apie mergaitės tapa-
tumą su pačia autore, jos asmenišką 
santykį su nutapytais objektais. Tą 
asmeniškumą itin pabrėžia pava-
dinimai, pridėdami nuorodų į tarsi 
vaikystės prisiminimus, pretenduo-
jant į lyrišką nuotaiką, šiek tiek nu-
tylint, kad žiūrovas galėtų spėlioti. 
Ir viską tikrai būtų galima spėlioti, 
jei tai būtų pasakojimas, nešantis 
kažkur giliau nei tiesiog į vaikystės 
istorijas. Kaip turbūt esate patyrę, 
rodyti draugams senų nuotraukų 
albumus gana rizikinga – vargu ar 

kam rūpi, kaip tu pirmąkart ėjai į 
mokyklą, nebent labai juokingai at-
rodei. Vargu ar ką pavyks sužavėti 
paradinėmis šeimos šventės nuo-
traukomis ar kasdieniais interjerais. 
Na, nebent fotografuotų Gintautas 
Trimakas ar Algirdas Šeškus, na visi 
tie nuobodulio adeptai. Tačiau jų 
maišto užtaisas buvo skirtas so-
vietmečiui, gimė tame laike, tiesa, 
nuolat eksploatuojamame ir šios 
parodos autorės. Visas tas „Ketu-
riasdešimt kilometrų iki namų. Va-
saris“ arba „Tarp Gailiakiemio ir 
Gerulių“ turėtų mums sakyti, kad 
autorė lyg ir prisimena tą praėjusį 
laiką, lyg ir vis dar gyvena ten, pa-
tirdama ypatingas emocijas. Ne vel-
tui ir parodos pristatyme bei pava-
dinime kalbama apie laiką. „Kiek 
būtųjų laikų yra esamajame?“ – 
klausia ji.

Menininkė siūlo klaidžioti, kaip 
jau minėjau, po lengvai ir meis-
triškai nutapytus sovietmečio pro-
vincijos labirintus, daugelio mūsų 
neblogai pažįstamus. Čia atrasime 
skurdų pajuodusį medinį kaimo 
namuką („Priešpaskutinis sekma-
dienis (trobelė)“), kaimo kamba-
rio interjero kampą su šventojo 
paveikslu („Popietė II“), lyg sodo 
namelį, lyg ūkinį pastatą, suręstą 
iš senų langų („Šalia upėje – trys 
bebrų užtvankos“), krėslą, staliuką 
su staline lempa medžiaginiu „aba-
žūru“ ir besimėtančią basutę „ant 
platformos“ („Antras aukštas buvo 
rezervuotas“), ne visai identifikuo-
jamos paskirties daiktus iš provinci-
jos muziejaus („Nature morte (Žve-
jybos muziejus)“). Menininkė tarsi 
stebisi – koks keistas ir egzotiškas 
tas namelis, suręstas iš senų langų! 
O „Direktoriaus kabinete per lietų 
laša vanduo“! Tačiau namelis nėra 
tik keistų žmonių egzotiškai atro-
danti gyvenamoji vieta. Kiekviena 
sovietmečiu gyvenusi šeima – ne 
tik iš mados išėjusių drabužių dė-
vėtojai ir vintažinių baldų savinin-
kai. Kai kas buvo išvežtas, žuvo, 
tapo kolūkio pirmininku, kai kas 
prasigėrė, po armijos grįžo su psi-
chikos liga, kai kas skundė kaimy-
nus ar buvo partinis, o gal tiesiog 
sunkiai augino vaikus, stovėdamas 
begalinėse eilėse dėl sviesto, dešros, 
batų. Tiesą sakant, vien ta numesta 

basutė „ant platformos“ gyvenusiam 
sovietmečiu sako daug daugiau nei 
visi tigro kailiai („122 kabinetas“), 
nes net paprastus batus parduotu-
vėse tekdavo medžioti, laukti atve-
žant, tai buvo deficitas, tad tokių 
basučių turėjimas reiškė ryšius su 

„reikiamais žmonėmis“, paprasčiau – 
„blatą“, arba kad kas nors iš artimųjų 
buvo išleistas į užsienį, greičiau-
siai – kaimyninę Lenkiją. 

Taip, ši basutė sovietmečiu būtų 
reiškusi labai daug, nors meninin-
kės valia ji guli numesta prie kitų 
daiktų, kaip blusturgyje, kur šalia 
visiško šlamšto atsiduria vertingi 
daiktai. Vertingi, jei išmanai, žinai 
vertę. Taigi, klaidžiodama Ulčickai-
tės siūlomo praėjusio laiko vaizdin-
gais maršrutais bac ir atsimuši kakta 
į jau, atrodo, besiilsintį nuo nuolati-
nio jo vardo ir simuliakro sąvokos 
linksniavimo Jeaną Baudrillard’ą. 
Kiek galima! Atrodo, nuo jo kiek 
pavargome, naujų vardų atsirado, 
bet vėl tenka grįžti, nes sovietmetis 
tapo trendu, visokeriopai verčiant 
jį rožiniais (Ulčickaitės atveju – 
ochros ir rudos spalvos) atvirukais. 
Jie – tie patys simuliakrai, skirti de-
monstruoti autorės „nuoširdumui“, 

„patirtims“, „sovietmečio tyrimui“, 
o iš tiesų paprastam nenorui gilin-
tis. Kadaise Stanislovas Mikulionis, 
mums dėstęs architektūros istoriją, 
sugebėjo įskiepyti suvokimą, kad 
būtent inžinieriniai laimėjimai 
keitė architektūros stilius, naujų 
gimimas nebuvo vien estetinių 
pažiūrų pokyčiai – strėlinės arkos, 
kupolo atradimas leido išaugti go-
tikinėms, barokinėms bažnyčioms. 
Daug ką užmiršau, bet liko bendras 
žinojimas, kad barokas toli gražu 
nėra ornamentas bažnyčios fasade. 
Ir net ne kolonos forma. Jeanas 
Baudrillard’as knygoje „Objektų 
sistema“ („Le Systeme des objets“, 
1968) analizuoja, kaip kiekviena 
interjero dalis, net daiktų forma ar 
spalva, atspindi savo epochą, soci-
alines struktūras, kaip kintant joms 
kinta ir daiktų sistemos. O Ulčic-
kaitė atkakliai neigia tą vidinę ano, 
praėjusio laiko konstrukciją. Taip 
žiūrint gali sėkmingai tapyti ir baro-
kinius ornamentus. Jokio skirtumo. 
Pasaldinta, susimuliuota vaikystė, 
atvirukinis sovietmetis. 

Tiesa, galima pamanyti, kad po-
sovietinė karta tiesiog nebenori ma-
tyti sovietmečio taip, kaip matome 
jį mes. Ta proga prisiminiau Ka-
rolinos Rybačiauskaitės straipsnį 

„Nerami Vinco Kisarausko mūza. 
Jaunosios kartos požiūris į me-
nininko kūrybą“ (7 meno dienos, 
2015-06-12), kurio gal ir nebūčiau 
perskaičiusi, jei ne asmeninės aplin-
kybės, tačiau čia autorė nedidelės 
apimties tekste tiksliai užčiuopia 
tiek praėjusio laiko problematiką 
ir jos raišką menininko kūryboje, 
tiek kai kurių problemų sąsajas ar 
analogijas dabartyje. Taigi, manau, 
sutiksite, kad noras ar nenoras gi-
lintis nepriklauso nuo kartos, nuo 
amžiaus (socialinio statuso ir etc.), 
juo labiau kad visai priešingais pa-
vadinčiau daugelį Ulčickaitės kole-
gės Kristinos Ališauskaitės kūrinių. 
Juodas („Kaukė“), raudonas kaukes 
užsitepusios merginos („Portretas 
raudonai“), valgančios gėles („Gė-
lės V“), vyras, besirišantis po kaklu 
raudoną varlytę, dėl potėpių la-
biau panašią į kraują iš perpjautos 
gerklės („Derybos“), užsitempęs 
ant galvos kojinę („Portretas ko-
jinėje“), bėgantis iš nosies kraujas 
(„Išgyvenęs“) mane iš karto tele-
portuoja į tamsų Davido Lyncho, 

skrydžio (tačiau knygoje yra ir labai 
įdomios diskusijų žiniasklaidoje ana-
lizės), ateityje tikiuosi daugiau em-
pirinių studijų, nuleidžiančių „neo-
liberalizmą“ ir KI utopiją ant žemės 
ir tiriančių, kaip šios idėjos tampa 
tikrove ir pakeičia meno kūrybos ir 
naudojimo praktikas bei kontekstus.

Tai galėtų būti ir studija apie glo-
balios meno reputacijos gaminimo 
struktūras, kuriose ambicingiems 
kūrėjams privaloma dalyvauti. 

Tarkim, karjera šiuolaikinio meno 
pasaulyje reikalauja daug metų pra-
leisti rezidencijose tarp Helsinkio 
ir Meksikos; bet kaip suderinti šį 
spalvingą gyvenimą su šeimos pla-
navimu? Studentų, stojančių į meno 
specialybes, skaičius auga jau gerą 
dešimtmetį visuose Europos uni-
versitetuose; tačiau statistika byloja, 
kad šiems studentams vis sunkiau 
rasti darbą pagal savo pasirinktą 
profesiją. Jeigu meninis ir kūrybi-
nis išsilavinimas yra geistina ver-
tybė, tai galbūt ir nėra problemiška. 
Tačiau nenuginčijama problema ta, 

kad visame vakarietiškame pasaulyje 
individualūs menininkai, nepaisant 
beveik šimtmečio kryptingos kultūros 
politikos, lieka viena pažeidžiamiausių, 
nestabiliausių profesijų. Pavyzdžiui, 
Norvegijos kultūros politikos atsto-
vai neseniai užsakė studiją siekdami 
išsiaiškinti, kodėl tokioje turtingoje 
šalyje tiek daug menininkų gyvena 
žemiau skurdo ribos. Akivaizdu, kad 
menininkų gerovė yra struktūrinė 
problema, tiesiogiai nesusijusi su 
šalies bendra ekonomine padėtimi. 

Tokiu būdu tai, kad neolibera-
lizmo kritikai kritikuoja asmeninės 

atsakomybės už savo ekonominę ir 
socialinę gerovę idėją, gali reikš-
mingai prisidėti prie naujo meni-
nių profesijų struktūros svarstymų, 
tuo labiau kad modernistinė meni-
ninko, kaip kuriančio vienišo indi-
vido, samprata vis dar gaji.

Bet yra ir gana radikalus kūrybi-
nių industrijų aspektas: galimybė 
atnaujinti meno kūrėjų vaidmenį. 
Istoriškai menininkai reprezentavo 
hegemoniškas institucijas – religiją, 
valstybę ir socialinį elitą; instituci-
nės reprezentacijos pančius siekė 
nutraukti radikalus XIX a. pab. ir 

Atkelta iš  6  psl .
XX a. individualizmas, kuris vis 
dėlto tik sukūrė naują meno rinkos 
pasaulį, gyvuojantį simbiozėje su 
valstybės ir globaliu kapitalu. Gal-
būt kūrybinių industrijų diskursas 
gali turėti nenumatytų pasekmių, 
neapsiribojančių chimeriška eko-
nomine utopija – galbūt kūrybinės 
industrijos pastūmės kūrėjus nau-
jai organizuoti savo veiklą ir savo 
visuomenę. 

Eglė Rindzevičiūtė

Pedro Almodovaro, naktinio sado-
mazo vaiduoklių pasaulį. Telepor-
tuoja kartais aiškiai, o kartais ir la-
bai švelniai, beveik gali sakyti, kad 
tau pasivaideno, o iš tiesų čia – tik 
paprastoji realybė, mergina tiesiog 
užsitepė purvo kaukę... Dviveidė re-
alybė. Paslaptis. Ko daugiau norėti? 

 Taigi, pabaigai itin simboliškas 
atrodo tas mano tituliniu įvardin-
tas Ulčickaitės paveikslas „Šviesi 
ir šalta rugsėjo diena, laikrodis 
muša dvyliktą valandą“. Juo pra-
dėjau, mergaite su beždžionėle ir 
baigsiu. Pasivaikščiojus po parodą 
ima atrodyti, kad menininkei visas 
sovietmetis yra lyg ta beždžionėlė – 
egzotiškas žaislas, skirtas puošti ar 
linksminti, įkalintas tarp baltų ga-
lerijos sienų, kai tikrasis jos gyveni-
mas, paskirtis ir prigimtis – laukinė 
gamta su savo baisiomis, o kartais 
ir nuostabiomis paslaptimis – liko 
kažkur be galo toli už kadro. „Kiek 
būtųjų laikų yra esamajame?“ Atsa-
kau: šioje parodoje – nė vieno.

Paroda veikia iki balandžio 21 d.
Pamėnkalnio galerija 
(Pamėnkalnio g. 1/13, Vilnius)
Dirba antradieniais–penktadieniais 10–18 val., 
šeštadieniais 10–16 val.

Eglė Ulčickaitė, „Gruodžio 18“. 2015 m. A. Nar ušytės  n uotr .
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K i n a s

Kad viskas atrodytų tikra
Pokalbis su islandų režisieriumi Grimuru Hákonarsonu

„Kino pavasaris“ rodo islandų re-
žisieriaus Grimuro Hákonarsono 
filmą „Avinai“. Pernai jis tapo 
Kanų konkursinės programos 

„Ypatingas žvilgsnis“ nugalėtoju, 
buvo nominuotas svarbiems 
Europos kino apdovanojimams. 

„Avinai“ pasakoja apie du bro-
lius, kurie gyvena ir augina avis 
nedideliame kaimelyje šalia vie-
nas kito, bet jau keturiasdešimt 
metų nesikalba tarpusavyje. Kai 
vieną dieną slėnį pasiekia pa-
vojinga avių liga, broliai sužino, 
kad jas teks išskersti.

Jūsų filmo tema atrodo itin 
islandiška. Kodėl nuspren-
dėte kalbėti apie du užsispy-
rusius brolius, užsiimančius 
avininkyste?

Man atrodo, kad tie broliai Gu-
mis ir Kidis atspindi mūsų menta-
litetą. Islandijoje yra daug panašių 
žmonių, kurie nori būti nepri-
klausomi, neprašyti kitų pagalbos. 
Daugybė islandų nenori niekur ke-
liauti, priklausyti Europos Sąjungai 
ir pan. – jie nori egzistuoti tik patys 
sau. Tokio mąstymo yra ir kitur pa-
saulyje, bet Islandijoje gana daug 
taip mąstančių žmonių. Du broliai 
yra kaimynai, bet jie susipykę. Tokie 
kaimynų konfliktai Islandijos pro-
vincijoje – gana įprastas reiškinys. 
Kai kur nors Islandijoje keliauju, vis 
girdžiu panašias istorijas.

Ar iš pradžių sugalvojote pasa-
koti istoriją apie du brolius, ar 
apie avis?

Norėjau sukurti filmą, kuris vyksta 
Islandijos provincijoje, nes mano 
šeima kilusi iš ten, ir papasakoti 

istoriją apie avininkyste užsiiman-
čius ūkininkus. Mano senelis au-
gino avis. Išgirdau istoriją apie jo 
brolį ir taip prasidėjo filmo idėja. 
Tada pagalvojau, kad ji tiks prie avių 
motyvo – veikėjai gyvena vieni su 
avimis, todėl šios labai jiems arti-
mos. „Avinų“ scenarijus sudarytas 
iš šių dviejų elementų – konflikto 
tarp brolių ir jų meilės avims. Su-
dėjau juos kartu. Tada dar atsirado 
pavojus iš išorės – avis puolanti liga, 
dėl kurios jas reikia išskersti. Todėl 
broliai turi susivienyti.

Neteko matyti daug islandiškų 
filmų, kurių veiksmas vyktų 
mieste. Ar tai įprasta? 

Islandijos kino istorijoje būta 
įvairių bangų, pavyzdžiui, 10-ajame 
dešimtmetyje buvo daug filmų, 
kurių veiksmas vykdavo gamtoje, 
dešimtmečio pabaigoje buvo ma-
dinga kurti filmus, kurių veiksmas 
vyksta Reikjavike, – apie nusikaltė-
lius ir pan. Po ekonominės krizės 
2008-aisiais islandų filmai daugiau 
kalba apie provinciją. Nežinau ko-
dėl. Galbūt todėl, kad kino kūrėjai 
ieško savo islandiškosios tapatybės, 
nori suprasti, kas jie tokie, iš kur 
kilę. Ekonomikos griuvimas parodė, 
kad daug kas buvo netikra, todėl 
pradėjome ieškoti kažko tikro.

Islandiškus filmus taip pat 
sieja humoro jausmas. Kaip jį 
apibūdintumėte? 

Taip, „Avinuose“ daug juodo 
humoro. Vien tai, kad broliai gy-
vena šalia ir nesikalba jau ketu-
riasdešimt metų, truputį juokinga, 
net absurdiška. Daug islandiškų 
filmų – dramos su sauso juodojo 

humoro prieskoniu. Yra ir mirti-
nai rimtų filmų. Dauguma filmų, 
kurie rodomi už Islandijos ribų ir 
kuriuos jūs matote, greičiausiai yra 
meniniai, bet mes, kaip ir jūs Lietu-
voje, kuriame komercinius veiksmo 
filmus, skirtus masinei islandų au-
ditorijai. Dauguma tokių filmų, ži-
noma, lieka Islandijoje, o tokie kaip 

„Avinai“ – keliauja.

Kodėl islandų humoro jausmas 
juodas?

Tikriausiai todėl, kad esame taip 
toli Šiaurėje, kur žiema ilga ir tamsi. 
Žmonės tampa sarkastiški ir tai vei-
kia mūsų gyvenimą. Yra ir negaty-
vioji pusė, pavyzdžiui, alkoholiz-
mas, depresija, savižudybės. Bet 
yra ir geroji – žmonės uždaresni, 
todėl ir kūrybiškesni. Tai veikia 
mūsų humorą.

Koks, Jūsų nuomone, yra šiuo-
laikinis islandiškas identitetas? 

Manau, aš panašus į tuos brolius. 
Mano šaknys – provincijoje. Ski-
riuosi nuo kitų Islandijos režisierių, 
dauguma kurių yra gimę Reikjavike. 
Taigi galiu pasiteisinti, kodėl mano 
filmų veiksmas vyksta gamtoje. Mes 
tokie maži, o kuo mažesnė ben-
druomenė, tuo labiau susivienija 
žmonės, – jei islandų futbolo ko-
manda laimi svarbesnį žaidimą, visi 
džiaugiasi ir apie tai kalba. Taip pat 
ir su „Eurovizijos“ dainų konkursu. 
Žmonės tada labai palaiko Islandiją. 
Stiprus nacionalinis identitetas, na-
cionalinė kolektyvinė dvasia.

Ar islandų režisieriai tarpusa-
vyje labai konkuruoja, ar pa-
laikote vieni kitus?

Tokie konfliktai kaip filme Islandi-
joje labai dažni. Jų yra visur, net parla-
mente. Taigi ir kine yra konfliktų. Bet 
naujosios kartos režisieriai, kuriantys 
sėkmingus filmus, vieni kitiems pa-
dedame. Gražiai sutariame, skaitome 
vieni kitų scenarijus ir patariame. 

„Avinus“ filmavo už filmą 
„Mano vardas Viktorija“ Ber-
lyno kino festivalyje „Sidabri-
niu lokiu“ apdovanotas Sturla 
Brandthas Grøvlenas. Kaip jis 
atsirado projekte ir kaip sekėsi 
su juo dirbti?

Jis tapo filmo operatoriumi, nes 
vienas iš filmo finansuotojų buvo 
Danijos kino institutas, tad turė-
jome samdyti danus. Operatorių 
pasamdyti paprasčiau nei islan-
diškai nekalbančius danų aktorius. 
Sturla Brandthas Grøvlenas – la-
bai talentingas. Sakyčiau, dabar tai 
vienas iškiliausių Europos opera-
torių. Jis turi labai stiprų pasakoja-
mos istorijos ir veikėjų pojūtį. Jam 
rūpi papasakoti istoriją. Kiekvie-
nas „Avinų“ kadras pasakoja isto-
riją. Filme mažai kadrų, daug scenų 
sudaro vienas kadras.

Kuriate ir dokumentinius fil-
mus. Ar tai padeda kuriant vai-
dybinį kiną? 

Dabar baigiu penktą dokumen-
tinį filmą, „Avinai“ – mano antras 
vaidybinis, prieš tai sukūriau gal 10 
trumpametražių. Manau, kad „Avi-
nai“ primena dokumentinį filmą. 
Daug kas tiki, kad abu broliai – tikri 
fermeriai, nors jie aktoriai, vaidi-
nantys fermerius. Filme daug stebė-
jimo scenų, ritmas – lėtas. Manau, 
dokumentika įkvepia. Kai dirbu su 
aktoriais, mąstau kaip dokumenti-
ninkas. Noriu, kad viskas atrodytų 
tikra ir autentiška.

Kaip susitvarkėte su avimis? 
Kaip sekėsi jas režisuoti?

Svarbiausia išsirinkti tinkamą avį. 
Tai tarsi išsirinkti tinkamą aktorių. 
Avys buvo ramios ir darė viską, ko 
norėjome. Aikštelėje buvo tikras 
ūkininkas, kuris man patarinėjo ir 
rūpinosi avimis. Aš nesikalbėjau su 
avimis, bet jis tai darė. 

Kaip jas atsirinkote?
Nuvykome į kelis ūkius apžiūrėti 

avių. Avys turėjo būti gražios (nes 
ne visos avys yra gražios), didelės, 
gražaus kūno, mėsingos. Filma-
vome ramias avis, jos turėjo būti 
įpratusios prie žmonių. Taigi, buvo 
svarbu išvaizda ir psichinė būsena. 

Kalbėjosi Jorė Janavičiūtė

Nebylus „Kino pavasario“ 
kinas

„Kino pavasario“ trumpametražių 
konkursinės programos sudaryto-
jai padalijo filmus į penkias progra-
mas. Šiame tekste bus kalbama apie 
programos „Nebylu“ filmus. Juose 
dažniausiai pasakojama vaizdu. Jis 
dominuoja: kuria jausmus, atmos-
ferą, simbolius, metaforas. Septyni 
filmai pristato universalias temas – 
tai meilė, kasdienio gyvenimo pro-
blemos, emigracija, mirtis.

Rumunų režisieriaus Andrei Cre-
tulescu filmas „Ramona“ (2015) – 
tai trijų žmogžudysčių, kurias 
įvykdė raudoną automobilį vairuo-
janti agresyvi šviesiaplaukė, tripti-
kas. Režisierius nepateikia priežas-
čių, kodėl nužudomi trys vyrai, tik 
pakankamai atviroje pabaigoje, kai 
pagrindinė veikėja ruošiasi skam-
binti telefonu, matome kitos mo-
ters fotografiją. Tai, matyt, nuoroda 
į priežastį, galbūt kerštą.

Rumunų režisierės Roxanos 
Stroe filme „Juodasis penktadienis“ 

(2015) rodomos patogiai įsitaisiusio 
ant namo stogo snaiperio Michailo 
vykdomos žudynės. Viso šio ma-
kabriško proceso priežastis – no-
ras sumažinti eilę prie būtiniausių 
produktų. Rumunija filme – komu-
nistinė šalis, kurioje reikalingų pre-
kių deficitas, o atsidūręs eilės gale 
filmo veikėjas netenka galimybės 
įsigyti maisto. Sėdėdamas ant namo 
stogo, vis suvalgydamas po gabalėlį 
cukraus, jis ramiai šaudo į „kon-
kurentus“. Filme sužavėjo opera-
toriaus darbas, efektingi sulėtinti 
kadrai. Nuo taiklaus šūvio kren-
tančios žudiko aukos primena pa-
veikslą, tarsi ant drobės būtų for-
muojama kompozicija, tiksliai 
parenkant būsimų figūrų eiliškumą, 
pasiskirstymą pilko asfalto erdvėje.

Abu rumunų režisieriai kino 
priemonėmis kuria tam tikrą „mir-
ties estetiką“. Pagrindiniai jų filmų 
veikėjai tiki savo veiksmų teisin-
gumu, nedvejoja, šaltai atlieka savo 

„misiją“. 
Urtės ir Johano Oettingerių ani-

macinis filmas „Nuopuolis“ (2016) 
šiek tiek pozityvesnis. Rumunų 
filmuose dominavo žmogaus 

pasirinkimas, jis rodomas kaip le-
miamas. „Nuopuolyje“ galia perlei-
džiama gamtai, stichijai ir jos dės-
niams. 6 minučių lėlinės animacijos 
filmas įtraukia nuo pat pirmųjų ka-
drų. Audra ir stingdantis šaltis, at-
rodytų, juntamas net kino salėje, 
kalnai, uolos kuria dviprasmišką 
jausmą, apimantį didingą gamtos 
grožį ir kartu žiaurią, nevaldomą 
jos jėgą. Su šia stichijos galia su-
priešinamas paukštis. Erelis daž-
niausiai suvokiamas kaip išdidus, 
stiprus, tačiau filme jis nesugeba 
pasipriešinti. Rodoma jo pasku-
tinė kelionė, skrydis, gyvenimo ir 
mirties susidūrimas. „Nuopuolyje“ 
dominuoja baltas, pilkas, melsvas 
koloritas, bet saitai, simboliškai su-
siejantys su mirtimi, – ryškiai rau-
doni, grėsmingi. 

Lenkų režisieriaus Marcino Po-
dolieco „Dokumentiniame filme“ 
(2015) sujungiami pieštinės anima-
cijos kadrai ir autentiškos fotogra-
fijos. Filmo herojus bando apmąs-
tyti savo gyvenimą: tai monologas, 
retoriniai klausimai, praeities pri-
siminimai – fotografijos. Taip pat 
liūdesys, vienatvė. Paliečiama ir 

emigracijos tema, nes visi trys he-
rojaus vaikai išvykę. Pasirinkęs pra-
eitį rodyti fotografijomis, o pasa-
kojimą kurti animacijos technika, 
režisierius simboliškai teigia, kad 
pagrindinio veikėjo praeitis suvo-
kiama kaip tikra, apimanti daug 
detalių, įvykių, o dabartinis gyve-
nimas – niūrus, blankus, nupieštas 
tik keliais štrichais.

Kroatijoje gyvenančios ir kurian-
čios estų animatorės Chintis Lund-
gren „Gyvenimas su Hermanu H. 
Rottu“ (2015) kitų filmų kontekste 
gal atrodys naivus ir net pakan-
kamai linksmas. Jis apie skirtingą 
žiurkės Hermano ir su juo kartu ap-
sigyvenusios katės požiūrį į tvarką 
bute. Vienam tinka netvarka, chao-
sas ir visa tai papildantis „sunkusis 
metalas“, kitai reikia švaros, tvarkos 
ir klasikinės muzikos. Po galingo 

butą sugriaunančio konflikto viskas 
pasikeičia, tačiau ar pokyčiai ir taip 
ilgai siektas tikslas atneša naudos? 

Vengrų režisierės Rékos Bucsi 
filmas „Meilė“ (2016) panardina 
į siurrealistinį, neturintį aiškaus 
naratyvo vaizdinių srautą. Ben-
dros vengrų ir prancūzų gamy-
bos filmas – šiltas pasakojimas apie 
meilę, kuri atskleidžiama keistais, 
lyg iš pasakos, sapno kylančiais 
vaizdiniais.

Slovakų režisierės Miros Fornay 
„Sodininkai“ (2016) – nespalvotas, 
kontrastingų nuotaikų, nebyliojo 
kino stilių prisimenantis filmas. Jo 
herojus Konas yra iš Tanzanijos. Jis 
padėjo nedideliame namelyje gyve-
nančiai moteriai. Iš dėkingumo ji 
vaikiną priglaudė. Tačiau galiausiai 
jis tęsia kelionę, ieško laimės, prie-
globsčio kažkur Europoje. Filme 
įdomiai – ne dialogais, bet spalva – 
plėtojama aktuali emigracijos tema. 
Ji atskleidžiama simboliškai – spal-
votais nedideliame televizoriuje 
matomais žinių apie pabėgėlių in-
vaziją į Europos šalis vaizdais.

Miglė Munderzbakaitė

Kronika

Grimur Hákonarson T. Stuko n uotr .

„Nuopuolis“
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Rodo TV

Filmai apie save
Iš „Kino pavasario“ dienoraščio

K i n a s

Živilė Pipinytė

Šių dienų kine režisieriui vis svar-
biau turėti intelektualo, pavyzdžiui, 
kultūros antropologo, filosofo ar 
kulinarijos žinovo įvaizdį. Tada 
filmus ima gaubti ypatinga aura, 
neleidžianti abejoti kūrėjo išskirti-
numu. Ji gaubia ir graikų režisierių 
Yorgosą Lanthimosą, kuris vadina-
mas vienu graikų Naujosios bangos 
pradininkų. Nežinau, ar ta banga 
egzistuoja iš tikrųjų, ar tai tik miklus 
festivalių kuratorių, siekiančių pri-
statyti kuo daugiau naujų reiškinių, 
triukas. Jaunų graikų kūrėjų filmų 
tema dažniausiai tampa kokia nors 
šiuolaikinės visuomenės problema 
arba yda – susvetimėjimas, yranti 
tradicinė šeima, jausmų baimė ar 
vyriškumo sąvokos transforma-
cija. Problemai atskleisti dažnai 
naudojamas perdėjimo, banalios 
istorijos virtimo grotesku princi-
pas. Problema taip išdidinama, kad 
filmo realybė tampa vis labiau fan-
tasmagoriška, o kūrinys įgyja ale-
gorijos bruožų. Taip atsitiko Athi-
nos Rachel Tsangari filme „Ševaljė“. 
Čia pažvejoti prabangioje jachtoje 
susirinkę vyrai pradeda žaisti žai-
dimą, kuris iš jų yra tobuliausias, ir 
taip įsijaučia, kad patys to nenorėdami 
atskleidžia silpniausias savo vietas. Vi-
sas filmas – nesiliaujantis pranašumo 
įrodinėjimas: lyginami įvairūs fiziniai 
sugebėjimai, santykiai su žmonomis ir 
artimaisiais, kraujo tyrimai ir, savaime 
suprantama, peniai – erekcija ar dydis. 
Tačiau tai, ką Tsangari gana monoto-
niškai įrodinėja visą filmą, glūdi pavir-
šiuje, todėl „Ševaljė“ tapo ne dar viena 
šiuolaikinės visuomenės metafora, 
o greičiau pernelyg ištęstu anek-
dotu, kurio užtektų trumpametra-
žiam filmui. 

Panašiai elgiasi ir Lanthimosas, 
kuris po pernykščio filmo „Oma-
ras“ sėkmės Kanuose tapo ne tik 
snobų numylėtiniu. „Omaras“ – tai 
satyra apie šiuolaikinei visuomenei 
nuolat primetamą (politikų, Baž-
nyčios, reklamos kūrėjų...) šeimos 
mitą. Lanthimosas filme rodo vi-
suomenę, kurioje negali būti vie-
nišių. Jie atsiduria keistame vieš-
butyje, kur per tam tikrą laiką turi 
rasti antrąją pusę arba bus paversti 
gyvūnais. Šalia viešbučio miškuose 
gyvena visai kitokia bendruomenė – 
jos nariams uždrausta turėti arti-
mus santykius, mylėti. 

Filmo herojus, kurį suvaidino Co-
linas Farrelas, bando išsaugoti žmo-
giškumą atsidūręs ir vienoje, ir kitoje 
pusėje. Paskutinis ir, matyt, stipriau-
sias šio siekio įrodymas paliktas fina-
lui: vyras nusprendžia apakinti save 
po to, kai jo mylimoji prievarta ne-
teko regėjimo. Man ši pabaiga tik iš-
ryškino pasakojimo alogiškumą, ta-
čiau Lanthimosui logika greičiausiai 
ir nerūpėjo. Visą filmą jis įrodinėja 
vienintelę tezę, stengdamasis kuo la-
biau šokiruoti ir emociškai paveikti 
žiūrovus. Regis, jam tai puikiai pa-
vyksta, nes „Omare“ sukurta juodos 
Europos civilizacijos ateities vizija, 
manau, atliepia slaptus dalies žiū-
rovų lūkesčius.

Lanthimosas ir į jį panašūs re-
žisieriai bando sukrėsti žiūrovus 
įmantria forma, po kuria daug 
lengviau paslėpti visai banalią iš-
tarmę. Todėl režisieriai, kurie, per-
frazuojant André Baziną, vis dar 
tiki realybe, vis dažniau atsigręžia 
į dokumentinio kino išraiškos prie-
mones. „Kino pavasario“ rengėjai 
šiemet parengė atskirą programą 

„Aš esu hibridas“, kurioje rodomi 
filmai ties rūšių ir žanrų riba, nors 
kai kurie ryškūs šios krypties filmai, 

pavyzdžiui, Aleksandro Sokurovo 
„Frankofonija“, pateko ir į kitas 
programas. 

Šiuos filmus labiausiai sieja tie-
sioginis autoriaus pasisakymas, jo 
buvimas jei ne kadre, tai už jo. Man 
regis, nuolat „Frankofonijoje“ gir-
dimas Sokurovo komentaras net 
pakenkė filmui ir tik pabaigoje, 
kai režisierius leidžia žiūrovams 
patiems vertinti pagrindinių filmo 
protagonistų – grafo Franzo von 
Wolff-Metternicho ir Luvro direk-
toriaus Jacques’o Jaujard’o likimus, 
atsiranda pakankamai erdvės sava-
rankiškiems apmąstymams. Tačiau 
įdomu stebėti, kaip meistriškai re-
žisierius jungia skirtingos prigim-
ties vaizdus – kroniką, vaidybinius 
epizodus, įvairių laikotarpių Luvro 
ikonografiją, kaip pripildo filmą 
užuominų, garsų, kvapų, skirtingų 
epochų personažų likimų ir sugeba 
visa tai sulydyti į organišką visumą. 

Laurie Anderson „Šuns širdis“ – 
taip pat autorės monologas, ku-
riame susijungia apmąstymai apie 
mirtį, meilę, šiuolaikinį pasaulį, 
prisiminimai apie vaikystę ir ka-
lytę Lolabelę. Nors ir atvirai mė-
gėjiška, „Šuns širdis“ užfiksavo 
universalią būseną, su kuria len-
gva susitapatinti bet kuriam šiuo-
laikiniam žmogui, skaičiusiam 
Ludwigą Wittgensteiną ir Davidą 
Fosterį Wallace’ą, besidominčiam 
budizmu, šiuolaikiniu menu, susi-
dūrusiam su vaikystės traumomis, 
tėvų ir artimųjų mirtimis ir vis daž-
niau susimąstančiam apie civiliza-
cijos ateitį. Tai tarsi toks „džentel-
meniškas“ šiuolaikinio žmogaus 
abejonių ir minčių rinkinys, gerai 
atpažįstamas visur, kur dominuoja 
Vakarų kultūra.

Anderson neeksperimentuoja 
su forma – ji tiesiog kuria vizualų 

monologą apie save, pripildydama 
jį atgijusių piešinių, home video, su-
vaidintų epizodų, kadrų, kuriuose 
susitapatinama su šuns žvilgsniu 
ir pan. Ji pasitiki žiūrovais, kurie 
žiūrės filmą ir jame atpažins savo 
mintis. Šis vaizdų derinys neerzina, 
nes Andreson nepretenduoja būti 
kino kalbos atnaujintoja, tačiau bi-
jau, kad antrasis filmas (jei bus su-
kurtas) greičiausiai taps tik pirmojo 
imitacija. 

Garsus operatorius Christophe-
ris Doyle’as, regis, atvirkščiai, są-
moningai norėjo sukurti neįprastą 
ir originalų filmą, kai ėmėsi „Hon-
kongo trilogijos“. Papasakoti apie 
savo miestą jis prašo gyventojų, ku-
rie filme vaidina save ir pasakoja 
greičiausiai pačių išgalvotas isto-
rijas. Paviršutiniškos „Honkongo 
trilogijos“ personažų fantazijos ir 
lėkštokas humoras kartais ne tik 
trikdo, bet ir verčia abejoti reži-
sieriaus skoniu, nes tai, kas turėjo 
tapti asmenišku pasisakymu, filme 
dažniausiai pavirsta banaliomis, ne 
kartą kine matytomis, tik prastai 
suvaidintomis situacijomis.

Tačiau Pietro Marcello filme 
„Graži ir pamiršta“, regis, pavyksta 
išsaugoti pusiausvyrą tarp realybės 
ir fantazijos, kai į pasakojimą apie 
gražią, prarastą, griūvančią Itali-
jos provinciją ir jos ūkines bei po-
litines aktualijas jis įveda tradicinį 
commedia dell’arte personažą Pulči-
nelą. Šis tarpininkas tarp gyvenimo 

ir mirties turi įvykdyti paskutinę 
apleistų rūmų prižiūrėtojo valią ir 
išgelbėti buliuką, kuris niekam ne-
reikalingas. Filmo poezija gimsta iš 
skirtingų tikrovės lygmenų – mitiš-
kojo ir kasdieniškojo – susidūrimo. 

Tokio susidūrimo pristigo Zhang 
Vango filmui „Sielos takai“, kuriame 
pasakojama neįtikėtina piligrimys-
tės istorija – filmo herojai pėsčiomis 
keliauja du tūkstančius kilometrų į 
Tibeto sostinę Lasą ir šventąjį Kai-
lašo kalną. Didžiąją dvi valandas 
trunkančio filmo dalį režisierius 
rodo tą sunkų, daug valios ir fizi-
nių pastangų reikalaujantį ėjimą, 
tačiau prie savo filmo herojų taip 
ir nepriartėja, nors kelyje daug kas 
atsitinka – vienai piligrimei gimsta 
kūdikis, ir tėvai tęsia kelionę su juo, 
įvyksta avarija ir žmonės priversti 
patys tempti anksčiau traktoriuko 
trauktą priekabą su daiktais, kalno 
papėdėje miršta senolis. Sielos nu-
švitimas, nuodėmių atpirkimas ir 
kiti kelionės tikslai, kuriuos hero-
jai deklaruoja filmo pradžioje, taip 
ir lieka žodžiais. Manau, taip at-
sitiko todėl, kad filmo herojai yra 
neprofesionalūs aktoriai, kuriuos 
labiau sujungė filmas nei kažkas 
daugiau. Užtat „Sielos takuose“ 
daug neįtikėtinai gražių gamtos 
vaizdų, išraiškingų rakursų, ypač 
gražiai apšviestų kadrų, kurie nai-
viems Tibeto gerbėjams iš Vakarų, 
matyt, sukels didingų ir dvasingų 
asociacijų. 

Nematomi žmonės

Ateina toks laikas, kai žmogus 
tampa nematomas. Jis paprasčiau-
siai pasensta – nebesutinka gatvėse 
smalsių žvilgsnių ir pats nežiūri į 
kitus, kavinėje ilgai laukia, kada pri-
eis padavėjas, parduotuvėje – kada 
jo menkais norais susidomės par-
davėja. Žmogus tarsi atsiduria už 
nematomos ribos, kurią nubrėžė 
specialiai vartotojams sukurtas 
jaunystės kultas. Bet tai geriausias 
laikas įsiklausyti į save, pagaliau im-
tis to, ką jau seniai norėjai padaryti. 

Nežinau, ar tikroji Philomena 
Lee jautėsi panašiai, bet Stepheno 
Frearso filme „Filomena“ (LRT 
Kultūra, 20 d. 22.30) ją suvaidinusi 
Judi Dench apie tai primena. Kaip 
jau supratote, filmas pasakoja tikrą 
istoriją, kurią savo knygoje aprašė 
britų žurnalistas Martinas Sixsmit-
has. Frearsas – iš tų režisierių, kurie 

nestengia būti atpažinti iš pirmo 
filmo kadro. Greičiau atvirkščiai. 
Regis, šįkart jis nori kuo tiksliau 
perteikti Filomenos istoriją, kuri 
savaime yra sentimentali. Iš „Pavo-
jingų ryšių“, „Mano gražiosios skal-
byklos“ ar „Karalienės“ autoriaus – 
dendžio ir chuligano – to lauki 
mažiausiai. Bet galiausiai pradedi 
suprasti, kad paprasta istorija, ver-
čianti ir juoktis, ir verkti, iš tikrųjų 
provokuoja, ypač suvokus, kad reži-
sierius pakeliui dar ir gilinasi į tiria-
mosios žurnalistikos metodus bei 
poveikį masinei vaizduotei.

...Paauglė airė Filomena pagimdė 
sūnų. Ji buvo išsiųsta į vienuolyną 

„persiauklėti“, o sūnus atiduotas 

įvaikinti. Filomenai pavyko ištrūkti 
iš pažeminimų rato ir ji nugyveno 
dorą gyvenimą, bet visus penkias-
dešimt metų nesėkmingai ieškojo 
sūnaus. Filomenos istorija susi-
domėjo bedarbis BBC žurnalistas 
Martinas (Steve Coogan), girdėjęs 
ne vieną siaubingą pasakojimą apie 
Katalikų bažnyčios sužalotus liki-
mus. Abu jie leidžiasi į ilgą kelionę – 
iš pradžių po Airiją, vėliau vyksta 
į JAV – į ten vienuolės ir pardavė 
Filomenos kūdikį.

Frearsas kreipiasi į tuos, kurie 
mieliau susitapatins su snobu ir 
ateistu žurnalistu nei su dora, ne-
paisant nieko tikėjimą Dievu iš-
saugojusia pagyvenusia moterimi, 
tarsi sakydamas, kad ji intuity-
viai supranta daugiau. Tačiau kai 
mama džiaugiasi, kad jos berniu-
kas pasiekė tiek daug, negali ne-
matyti Frearso ironijos. Ji dar aki-
vaizdesnė, kai Filomena pasakoja 
žurnalistui meilės romanų siuže-
tus. Todėl į Frearso siūlomą „muilo 
operą“ verta įsižiūrėti įdėmiau ir 

iškart neužkibti ant istorijos apie 
motinos meilę, sąžinės pabudimą, 
šventą toleranciją kabliuko. 

Kasdien kaip alkoholikas vaikš-
čiojau į „Kino pavasarį“, bet jam 
pasibaigus pajutau, kad smarkiai 
padauginau kino, dažnai tik apsi-
metančio menišku. Todėl sekmadie-
nio vakarą (TV3, 17 d. 23.30) mie-
lai pasižiūrėsiu JAV juodaodžių 
kino ironisto Mario Van Peebleso 
filmą „Kai nesiseka, tai nesiseka“ 
(2006). Jis apie Lakį (Wesley Sni-
pes), kuris išėjęs iš kalėjimo nori 
pradėti ramų gyvenimą. Tačiau vy-
rui nesiseka. Sudalyvavęs gangste-
rio gimtadienyje, Lakis įsipainioja 
į pavojingą žaidimą su korumpuo-
tais policininkais. Todėl jam teks 
pavogti automobilį kartu su savi-
ninke – striptizo šokėja bei susi-
durti su sadistų pora, savo namo 
garaže kankinančia žmones. Sadistę 
namų šeimininkę suvaidino Cybill 
Shepard – viena gražiausių mano 
jaunystės aktorių, vaidinusi nostal-
giškuose Peterio Bogdanovichiaus 

filmuose „Paskutinis kino seansas“ 
ir „Deizė Miler“, taip pat Martino 
Scorsese’s „Taksiste“.

Dar vieną nematomo žmogaus 
istoriją papasakos Chado Stahels-
kio (beje, jis buvo Reeveso duble-
riu „Matricoje“) ir Davido Leitcho 
filmas „Džonas Vikas“ (TV3, 17 
d. 21.20). Keanu Reeveso perso-
nažas kadaise buvo geriausias JAV 
samdomas žudikas. Dabar jis nori 
gyventi ramiai ir būti eilinis ne-
matomas amerikietis. Bet kai nu-
sikaltėliai nuvarys jo 1969 m. gamy-
bos „Mustangą“ ir nužudys mylimą 
šunį – vienintelį ryšį su mirusia 
žmona, Džonas keršys. Vaikystėje 
daug kartų skaičiau „Grafą Mon-
tekristą“, todėl žinau, kad keršto 
istorijos – pačios saldžiausios, net 
jei jas pasakoja B klasės filmas. Ta-
čiau verta įsiklausyti ir į filmo pik-
tadario Vigo Tarasovo (Michael 
Nyqvist) žodžius: „Žmonės nesi-
keičia – keičiasi tik laikai.“

Jūsų – 
Jonas Ūbis

„Filomena“

„Ševaljė“
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Vilniaus dailės akademijos galerijos 
Parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
Massimo Ghiotti (Italija) skulptūrų 
paroda „Kitapus regimybės“
iki 23 d. – Petro Aleksandravičiaus (1906–
1997) ir Adomo Raudžio-Samogito piešinių 
paroda „Meistras ir mokinys“

Galerija „Artifex“
Gaono g. 1
Eglės Ruibytės ir Mildos Dainovskytės 
paroda „Motina Žemė“
A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“
Dominikonų g. 15 
Dailininkų Tamošaičių kūryba

Balandžio 15–24
 „7md“ rekomenduojaP a r o d o s

Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
Artūro Railos projektas-filmas „Libretas 
Mærskui Mc-Kinney Mølleriui. Sinopsis“

„Kita epochų sankirta. Lietuvos šiuolaikinis 
menas iš Lietuvos dailės muziejaus kolek-
cijos. 1989–2007“

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai
Lietuvos dailė XVI–XIX a.
Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai
iki 17 d. – Vlado Eidukevičiaus 125-osioms 
gimimo metinėms skirta kūrybos paroda 

„Dailininkas klajūnas“ 

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

„Dubingių ir Biržų kunigaikščiai Radvilos“
Paroda „Jonas Čeponis: spalvingas žvilgs-
nis į pasaulį“ 

Taikomosios dailės muziejus
Arsenalo g. 3A
P. Gudyno restauracijos centro restauruotų 
kūrinių paroda „Prieš... ir po...“ 
Paroda „Kvietimas į pokylį. 1915–2015“

Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A. Goštauto g. 1
Vytauto Kasiulio kūrybos ekspozicija
iki 24 d. – Prano Domšaičio (1880–1965) 
tapybos paroda „Vaizduotės realybė“

Lietuvos nacionalinis muziejus 
Naujasis arsenalas
Arsenalo g. 1 
Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.
Lietuvių liaudies menas
Kryždirbystė
Liaudies meistrų Angelės ir Vytauto Raukčių 
paroda „Visas pasaulis – močiutės skrynioj“ 

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 „Praemiando Incitat. 
Šventojo Stanislovo ordinas“

Bažnytinio paveldo muziejus
Šv. Mykolo g. 9 
Kunigo Antano Rimavičiaus (1865–1933) 
skulptūrų paroda „Dievui ir Žmogui“ 

Šiuolaikinio meno centras
Vokiečių g. 2
nuo 15 d. – Joso de Gruyterio ir Haraldo 
Thyso paroda „Baltas suprematizmas“
nuo 15 d. – Danielio Gustavo Cramerio 
paroda „Devyniolika“

Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
iki 23 d. – švedų menininko Björno Breds-
trömo (1944–2014) atminimui skirta paroda

„Prospekto“ fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
Vytauto Daraškevičiaus fotografijų paroda 

„Saulės ratu“  

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1/13
iki 21 d. – Eglės Ulčickaitės kūrybos paroda 

„Chrono-teka“

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
Aušros Andziulytės ir Aušros Barzdukaitės-
Vaitkūnienės paroda „Dvi Aušros“

Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39
nuo 19 d. – Andriaus Zakarausko paroda 

„Raiščiai. Dešimt metų su galerija „Vartai“

Galerija „Aidas“
A. Jakšto g. 9
Deimos Katinaitės tapybos paroda „Preliu-
dai Čiurlioniui“

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
Tapybos paroda „Ad originem“

Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 2
iki 16 d. – Giedros Purlytės tapybos darbų 
paroda „Tik ėjimas“ 

Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1/13
iki 23 d. – Gabrielės Gervickaitės paroda 

„Šalutinis normos variantas“ (instaliacija, 
koliažai, tapyba) 

Galerija AV17 
Aušros Vartų g. 17
Vlado Balsio „Nematoma paroda“ 

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus 
Pilies g. 40
iki 17 d. – Daivos Kairevičiūtės fotografijų 
paroda „Jie nesirūpina, kaip atrodys“ 

Pylimo galerija
Pylimo g. 30
iki 23 d. – Aistės Bugailiškytės tapybos 
paroda „Gyvenimo pokyčiai“

Teatro, muzikos ir kino muziejus
Vilniaus g. 41
Filmų plakatų paroda „Čekų filmų plakatas 
1931–1948 m.“

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija
Vilniaus g. 39 / 6

„Aš tas pats, bet kitas“ (iš parodų ciklo „Vei-
kiantys“, skirto Vilniaus vaikų ir jaunimo 
dailės mokyklos 25-mečiui)

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų 
muziejaus Tolerancijos centras
Naugarduko g. 10/2 
Fotografijų paroda iš Nacionalinio 
M.K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkinių 

„Iš nežinios į nežinią: Antrojo pasaulinio 
karo atbėgėliai Lietuvoje“ 

Lietuvos nacionalinės UNESCO 
komisijos galerija
Šv. Jono g. 11
Japoniškos Yusho kaligrafijos paroda

Užupio „Galera“ 
Užupio g. 2a
iki 24 d. – Užupio meno inkubatoriaus me-
nininkų paroda „Daugybė“ 

Užupio meno inkubatoriaus 
ekspozicijų erdvė „Kalnas“ 
Krivių g. 10
Laiškų meno žanro paroda „Kvepiantys laiškai“

Aistės Kisarauskaitės galerija „Trivium“
Vilkpėdės g. 7–105
Birutės Zokaitytės grafikos paroda „Mėnu-
lio laboratorijos“

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės 
muziejus
V. Putvinskio g. 55
iki 24 d. – Algimanto Švėgždos (1941–1996) 
grafikos darbų paroda „Mano burtai“

M. Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12
Lietuvos išeivijos dailės fondo paroda 

„Nuo realizmo iki objekto. Pasaulio lietu-
vių menas Lietuvos išeivijos dailės fondo 
kolekcijoje“ 
Paroda „Veidai iš būtojo laiko“

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
Vytenio Lingio paroda „Šešėlio šviesa“

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių 
muziejus
V. Putvinskio g. 64
Grafikos darbų paroda „Jaunystė“

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
Baltijos šalių šiuolaikinės keramikos paroda 

„Pavasaris 2016“ 

Galerija „Kauno langas“
M. Valančiaus g. 5
Ričardo Vaino skulptūrų paroda „Bėgimas...
laike...“

„Post“ galerija
Laisvės al. 51A
nuo 15 d. – Sauliaus Leonavičiaus ir Vidos 
Strasevičiūtės paroda ,,Fuck Language“

Klaipėda

KKKC parodų rūmai
Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2

„Fotofobijos“ projekto 4-oji paroda „Baimės 
valdymo teorija“
Kristinos Sereikaitės fotografijų paroda 

„Stichijos. Detalė – Benas Šarka“
Šarūno Saukos tapybos paroda „Žmogus su 
Saukos veidu“

Baroti galerija
Aukštoji g. 3/3a
Monikos Furmanavičiūtės tapybos darbų 
paroda „Paviršutinė“

Šiauliai
„Laiptų galerija“
Žemaitės g. 83
iki 20 d. – Loretos ir Ričardo Zdanavičių 
tapybos paroda „Pavasaris rudenį“

Dailės galerija
Vilniaus g. 245
Algio Griškevičiaus tapybos, objektų 
ir fotografijų paroda „Susiliečiančios 
trajektorijos“

S p e k t a k l i a i

Vilnius 

Nacionalinis operos ir baleto teatras
15 d. 18.30 – G. Kuprevičiaus „ČIURLIONIS“. 
Dir. – J.M. Jauniškis
16 d. 18.30 – G. Verdi „DON KARLAS“. Mu-
zikos vad. ir dir. – P. Vallet (Prancūzija). 
Dir. – M. Staškus
17 d. 12 val. B. Pawlowskio „SNIEGUOLĖ IR 
SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Dir. – A. Šulčys

Nacionalinis dramos teatras
Didžioji salė
15 d. 17 val. – M. Ivaškevičiaus „IŠVARY-
MAS“. Rež. – O. Koršunovas
17 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „DIDIS BLO-
GIS“. Rež. – A. Schillingas
Mažoji salė
16 d. 16 val. – „LAIŠKAI Į NIEKUR“ 
(R.M. Rilke's, M. Cvetajevos ir B. Paster-
nako laiškų motyvais). Rež. – B. Mar
17 d.16 val. – M. von Mayenburgo „KANKI-
NYS“. Rež. – O. Koršunovas

19 d. 19 val. – M. Nastaravičiaus „DEMO-
KRATIJA“. Rež. – P. Ignatavičius
20 d. 19 val. – V.V. Landsbergio „BUNKE-
RIS“. Rež. – V.V. Landsbergis
21 d. 19 val. – W. Szymborskos „MOTERS 
PORTRETAS“. Rež. – D. Michelevičiūtė 
22 d. 19 val. – PREMJERA! O. Wilde’o „LAI-
MINGASIS PRINCAS“. Rež. – P. Makauskas
Studija
16 d. 16 val. – „LIŪDNOS DAINOS IŠ EU-
ROPOS ŠIRDIES“ (pagal F. Dostojevskio 
romaną „Nusikaltimas ir bausmė“). 
Rež. – K. Smedsas (Suomija) 
21 d. 17, 19 val. – „AKMUO. VANDUO. GE-
LUONIS“. Rež. – K. Žernytė (Klaipėdos 
jaunimo teatras)

Vilniaus mažasis teatras
15, 16 d. 18.30 – PREMEJERA! F. Schillerio 

„MARIJA STIUART“. Rež., scenogr. aut. – 
A. Areima, kost. dail. – M. Gurskytė, cho-
reogr. – M. Stabačinskas. Vaidina I. Pat-
kauskaitė, E. Latėnaitė, T. Rinkūnas, 
D. Ciunis, A. Šataitė, M. Vaitiekūnas, 
T. Stirna, E. Mikulskis, M. Capas, V. Rumšas, 
A. Šinkūnas ir kt.

17 d. 12 val. – „BRANGUSIS ATRAKCIONŲ 

PARKO DĖDE!“. Rež. – O. Lapina
19 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGAS-
KARAS“. Rež. statytojas – R. Tuminas, 
rež. – A. Dapšys
20 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MISTRAS“. 
Rež. – R. Tuminas
21 d. 18.30 – J. Tumo-Vaižganto „DĖDĖS IR 
DĖDIENĖS“. Rež. – G. Tuminaitė

22 d. 14 val. – teatralizuota ekskursija po 

Vilniaus mažąjį teatrą

22 d. 18, 20.30 – PREMJERA! „DURYS“ (im-

provizacijos teatras„Kitas kampas“)  

Valstybinis jaunimo teatras

15 d. 18 val. – D. Wassermano „SKRYDIS 

VIRŠ GEGUTĖS LIZDO“. Rež. – V. Griško

16 d. 15 val. – „KAKĖ MAKĖ IR PAVOGTAS 

LAIKAS“ (pagal L. Žutautės knygą). Insc. 

aut. ir rež. – V. Kuklytė (Salė 99)

17 d. 12 val. – J. Kelero, A. Jalianiausko 
„PAIKA PELYTĖ“. Rež. – A. Jalianiauskas 
17 d. 16 val. – E. Scarpettos „VARGŠAI. 
ARISTOKRATAI“. Rež. – P.E. Landi
20 d. 18 val. – I. Menchellio „KAPINIŲ KLU-
BAS“. Rež. – A. Latėnas
22 d. 18 val. – D. Loher „PABAIGOS UGNIS“. 
Rež. – G. Varnas

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

„ŽUVĖDRA“. Rež. – O. Koršunovas

Rusų dramos teatras
15 d. 18.30 – A. Vvedenskio „EGLUTĖ PAS 
IVANOVUS“. Rež. – J. Vaitkus
16 d. 18.30 – L. Tolstojaus „ANA KARE-
NINA“. Rež. – E. Mitnickis (Ukraina)
17 d. 18.30 – V. Nabokovo „CAMERA OBS-
CURA“. Rež. – S. Varnas
17 d. 18.30 – H.Ch. Anderseno „UNDINĖLĖ“. 
Rež. – J. Ščiuckis
19 d. 18.30 – interaktyvi džiazo komunika-
cija „Jazz&Co Communication“
21 d. 18.30 – J. Ščiuckio „RAUDONOS BU-
RĖS“ (A. Grino apysakos motyvais). 
Rež. – H. Petrockis (Latvija) 
22 d. 18.30 – M. Macevičiaus „PRAKEIKTA 
MEILĖ“. Rež. – A. Jankevičius

Vilniaus teatras „Lėlė“
Didžioji salė
16 d. 12 val. – J. Mačiukevičiaus „BITĖ MAJA“ 
(V. Bonzelso knygos „Bitė Maja ir jos nuo-
tykiai“ motyvais). Rež. ir dail. – V. Mazūras

17 d. 12 val. – „TIKTAKTIKA“ (pagal 

M. Macoureko pasakas). Rež. ir insc. aut. – 

M. Žukauskas 

21 d. 18.30 – „ATRASK MANE“ (lietuviškas 

galvosūkis be pertraukos). Insc. aut. ir 

rež. – R. Kazlas
Mažoji salė
16 d. 18.30 – PREMJERA! „TIESIOG ŽMO-
GUS“ (pagal J. Erlicką). Rež. – D. Butkus

Dailė

Nacionalinėje dailės galerijoje žymus menininkas Artūras Raila vėl pa-
teikia kai ką netikėto. Didžiojoje salėje 40 m ilgio ir 3 m aukščio ekrane 
rodomas jo animacinis filmas „Libretas Mærskui Mc-Kinney Mølleriui. 
Sinopsis“, kuriame apmąstomi spektaklio visuomenės konstravimo įran-
kiai, subyrėjusios ribos tarp tikrovės ir fikcijos, žiniasklaidos ir fotografijos 
vaidmenys. Vaizdams akompanuoja Dariaus Čiutos sukurtas triukšmas. 
Na o jei nėra laiko keliauti į kitą Neries krantą, geriausia užsukti į Šv. Jono 
gatvės galeriją, kur dvi kaunietės menininkės Aušra Andziulytė ir Aušra 
Barzdukaitė-Vaitkūnienė išviešina įvairiomis technikomis ant popieriaus 

„išrašytus“ kūrybinių minčių dienoraščius.

Muzika

Balandžio 16 d. 19 val. Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje bus su-
rengtas antras orkestro muzikos koncertas, skirtas kompozitoriaus Juliaus 
Juzeliūno gimimo 100-mečiui. Šįkart visos Lietuvos minimai sukakčiai 
skirtą programą atliks Lietuvos kamerinis orkestras, Vilniaus chorinio 
dainavimo mokyklos „Liepaitės“ merginų choras, solistai Džeraldas Bidva 
(smuikas) bei Karolina Juodelytė (vargonai) ir dirigentė Adrija Čepaitė. 
Koncerte skambės vienas žymiausių J. Juzeliūno kūrinių – Penktoji sim-
fonija „Lygumų giesmės“. Šiame 1982 m. parašytame kūrinyje itin ryškus 
konstruktyvumas ir glaudūs ryšiai su lietuvių muzikiniu folkloru, ypač 
monodinėmis dainomis ir sutartinėmis. Programoje dar skambės J. Ju-
zeliūno Koncertas vargonams, smuikui ir styginiams (1963). Jaunystėje 
gerai įvaldęs grojimo vargonais techniką ir net viešai koncertavęs, šiam 
instrumentui kompozitorius skyrė daug dėmesio. 

Šokis

Balandžio 15, 16 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėje įvyks šo-
kio teatro „Airos“ spektaklio „Melancholijos bokštai“ premjera (choreo-
grafė – Aira Naginevičiūtė). Poeziją, šokį ir muziką jungiantis spektaklis 
žada tyrinėti būsenas, kuriose išgyvenami paribiai. Spektaklio scenogra-
fas – Arūnas Adomaitis, dramaturgė – Gabrielė Labanauskaitė, kompo-
zitorius – Vladas Dieninis, atlikėjai – Benas Šarka, Goda Laurinavičiūtė 
ir Greta Grinevičiūtė.
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sis lankas, 2015 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 63, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 200 egz.. – ISBN 
978-9955-03-961-7

Širdis ir plienas : [eilėraščiai] / Liudas Sakalinis. – [2-asis leid.]. – Kaunas : Vitae Litera, 2016 
(Kaunas : Vitae Litera). – 115, [1] p. : portr.. – Tiražas 50 egz.. – ISBN 978-609-454-193-3

Širdy – mano Lietuva : [eilėraščiai] / Teresė Ūksienė. – Šilalė [i.e. Kaunas] : Naujasis lankas, 
2016 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 155, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-9955-
03-970-9 (įr.)

Tarakonai : [romanas] / Jo Nesbø ; iš norvegų kalbos vertė Rima Ciburevkinaitė. – Vilnius : 
„Baltų lankų“ leidyba, [2016] (Vilnius : Spauda). – 349, [1] p.. – (Kriminalinis romanas, ISSN 2029-
2597). – Virš. antr. ir aut. nenurodyti. – Tiražas 5000 egz.. – ISBN 978-9955-23-880-5 (įr.)

Vidurnakčio saulė : [romanas] / Jo Nesbø ; iš norvegų kalbos vertė Justė Nepaitė. – Vilnius : 
„Baltų lankų“ leidyba, [2016] (Gargždai : ScandBook). – 231, [2] p.. – ([Kriminalinis romanas], 
ISSN 2029-2597). – Tiražas 5000 egz.. – ISBN 978-9955-23-887-4 (įr.)

17 d. 14 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal 
K. Binkio poemą). Scenarijaus aut., rež. ir 
dail. – R. Driežis

„Menų spaustuvė“
15, 16 d. 19 val. Juodojoje salėje – PREMJERA! 

„MELANCHOLIJOS BOKŠTAI“. Choreogr. – 
A. Naginevičiūtė (šokio teatras „Airos“)
16 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „GAIDELIS 
PINIGAUTOJAS“. Rež. – Š. Datenis (pro-
grama „Atvira erdvė“)
17 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „APIE MEILĘ, 
KARĄ IR KIŠKIO KOPŪSTUS“. Rež. – A. Gi-
niotis (teatro laboratorija „Atviras ratas“)
17 d. 16 val. Juodojoje salėje – „TĖČIO PA-
SAKA“. Rež. – A. Kirvela ir J. Tertelis (teatro 
laboratorija „Atviras ratas“ ir kūrybinė 
studija)
19 d. 18.30 Juodojoje salėje – „APIE ŽMOGŲ, 
NUŽUDŽIUSĮ GULBĘ“. Rež. – A. Giniotis 
(teatras „Atviras ratas“) 
21 d. 19 val. Juodojoje salėje – „REKONS-
TRUOTI“. Choreogr. – M. Praniauskaitė 
(programa „Atvira erdvė ’15“) 
22 d. 11, 12 val. Kišeninėje salėje – „SAPNŲ PA-
SAKĖLĖ – VANDENYNAS“. Rež. – D. Savickis
(Klaipėdos lėlių teatras)
22 d. 18 val. Kišeninėje salėje – „Teatro teo-
rema: Pompinija“. Rež. – T. Jašinskas  

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
15 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „GENTIS“ 
(pagal I. Simonaitytės romaną „Aukštujų 
Šimonių likimas“). Rež. – A. Jankevičius 
16 d. 12 val. Rūtos salėje – A. Dilytės „SOLĖ 
IR MOČIUTĖS“. Rež. – A. Dilytė
16 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – J. Balodžio 

„MIŠKINIS“. Rež. – V. Sīlis
17 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodai-
tės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakima-
vičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). 
Rež. – A. Sunklodaitė
17 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – W. Shakes-
peare’o „HAMLETAS“. Rež. – V. Bareikis
19 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – W. Shakes-
peare’o „HAMLETAS“. Rež. – V. Bareikis
20 d. 18 val. Rūtos salėje – F. von Schillerio 

„PLĖŠIKAI“. Rež. – A. Areima
21 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „VARGŠŲ 
OPERA“. Rež. – A. Kurienius
22 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – M. Frischo 

„BIOGRAFIJA: VAIDINIMAS“. 
Rež. – G. Varnas

Kauno valstybinis muzikinis teatras
15, 16 d. 18 val.  – F. Wildhorno „GRAFAS 
MONTEKRISTAS“. Dir. – J. Janulevičius
17 d. 12 val. – T. Kutavičiaus, V. Palčinskai-
tės „NYKŠTUKAS NOSIS“. Dir. – V. Visockis
17 d. 18 val. – I. Kálmáno „GRAFAITĖ MA-
RICA“. Dir. – J. Janulevičius 
19–21 d. 18 val. – F. Wildhorno „KARMEN“. 
Dir. – J. Janulevičius 
22, 23 d. 18 val. – PREMJERA! O. Nicolai 

„VINDZORO ŠMAIKŠTUOLĖS“. Dir. – J. Ja-
nulevičius, rež. ir choreogr. – G. Santucci 
(Italija), scenogr. – A. Camera (Italija)

Kauno kamerinis teatras

15 d. 18 val. – „ŽUVĖD’PRA“ (pagal J. Terte-

lio pjesę) (Alytaus teatras)

16 d. 18 val. – „SPĄSTAI“ (pagal A. Čechovo 

vienaveiksmes komedijas). Rež. – L. Liau-

saitė (Alytaus teatras)

22, 24 d. 18 val. – V. Klimačeko „SUPER-

MARKETAS“. Rež. – A. Veverskis

Kauno mažasis teatras
16 d. 18 val. – Y. Reza „SKERDYNIŲ DIE-
VAS“. Rež. – M. Pažereckas (Klaipėdos 
pilies teatras)
17 d. 14 val. – A. Dilytės „SIDABRINIS FĖJOS 
ŠAUKŠTELIS“. Rež. – A. Dilytė
17 d. 18 val. – PREMJERA! J. Genet „TAR-
NAITĖS“. Rež. – R. Kimbraitė 

19 d. 19 val. – I. Lausund „BESTUBURIADA“. 
Rež. – D. Rabašauskas

Kauno lėlių teatras
16 d. 12 val. V. ir S. Ratkevičių lėlių muziejuje – 

„SVEČIUOSE PAS SKUDURINĘ ONUTĘ“. 
Rež. – E. Žekienė
17 d. 12 val. – „ŠEIMYNĖLĖ IŠ DIDŽIOSIOS 
GIRIOS“. Rež. – O. Žiugžda
21 d. 18 val. – „TŪLA IR KITI“. A. Kaniavos 
monospektaklis (VšĮ „Bardai“) 

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
16 d. 19 val. Kamerinėje salėje – „VAKARAS 
P“ (pagal G. Grajausko kūrybą). Vaidina 
A. Dubaka, B. Ivanauskas
17 d. 12 val. Mažojoje salėje – S. Maršako 

„KATĖS NAMAI“. Rež. – D. Rabašauskas
17 d. 17 val. Didžiojoje salėje – N. Simono 

„SAUGOKITE FLORĄ“. Rež. – A. Lebeliūnas
17 d. 19 val. Kamerinėje salėje – PREMJERA! 

„RŪKE“. Rež. – J. Laikova
19, 20 d. 18.30, 24 d. 17 val. Didžiojoje salėje – 
A. Juozaičio „KARALIENĖ LUIZĖ“. 
Rež. – G. Padegimas
21, 22 d. 18 val. – W. Shakespeare’o „HAM-
LETAS“. Rež. – O. Koršunovas (OKT/Vil-
niaus miesto teatras)

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras
15, 16 d. 18.30 – PREMJERA! F. Wildhorno 

„BONI IR KLAIDAS“
17 d. 12 val. Kolonų salėje – „TINGINĖLIŲ 
KAIMAS“ 
20 d. 18.30 – E. Imre „MISTERIS X“ 
22 d. 18.30 – F. Loessero, A. Burrowso 

„KAIP PRASISUKTI VERSLE BE DIDELIO 
VARGO“

Šiauliai
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
15 d. 18 val. – A. Milerio „KOMIVOJAŽIE-
RIAUS MIRTIS“. Rež. – A. Lebeliūnas
16 d. 18 val. – S. Jakubauskos vakaras
22 d. 18 val. – PREMJERA! „VARDAN TOS…“ 
(pagal P. Vaičiūno dramą „Patriotai“). 
Rež. – A. Giniotis

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
15 d. 18 val. – N. Simono „BASOMIS 
PARKE“. Rež. – P. Stoičevas
16 d. 18 val. – J. Poiret „BEPROTIŠKAS SA-
VAITGALIS“. Rež. – A. Kėleris 
17 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. 
Rež. – V. Mazūras 
17 d. 18 val. – M. Camoletti „PRANCŪZIŠ-
KOS SKYRYBOS“. Rež. – D. Kazlauskas
19 d. 18 val. – P. Portnerio „ŽIRKLĖS“. 
Rež. – M. Slawinskis („Domino teatras“)
22 d. 18 val. – R. Granausko „RŪKAS VIRŠ 
SLĖNIŲ“ (insc. aut. R. Šerelytė). 
Rež. – R. Banionis

K o n c e r t a i

Lietuvos nacionalinė filharmonija
15 d. 16 val. Kėdainių kultūros centre – Vals-
tybinis Vilniaus kvartetas. Solistė 
J. Gedmintaitė (sopranas)
15 d. 18 val. Kazlų Rūdos kultūros centre – 
Čiurlionio kvartetas, LMTA Dainavimo 
katedros studentai: V. Talerko, R. Pultarac-
kaitė, E. Davidovičius, I. Melnikas
16 d. 18 val. Pasvalio kultūros centre – an-
samblis „Musica humana“ (meno vad. ir 
dir. – A. Vizgirda). Solistė S. Liamo (sopra-
nas). Programoje A. Vivaldi, J. Haydno, 
W.A. Mozarto kūriniai 
16 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Di-
džiojoje salėje, – J. Juzeliūno gimimo 
100-mečiui. Lietuvos kamerinis orkestras, 
Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos 

„Liepaitės“ merginų choras (vad. – J. Vaitke-
vičienė), solistai Dž. Bidva (smuikas), 

K. Juodelytė (vargonai). Dir. – A. Čepaitė
17 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – Lietuvos nacionalinis simfo-
ninis orkestras, Lietuvos muzikos ir teatro aka-
demijos studentai ir magistrantai: R. Mažolytė 
(smuikas), J. Ivanovaitė (smuikas), E. Petkus 
(violončelė). Dir. – K. Variakojis
17 d. 16 val. Taikomosios dailės muziejuje – 

„Divertismentas trims“. I. Armonaitė (smui-
kas), I. Baikštytė (fortepijonas), A. Žiūra 
(klarnetas). Programoje V. Germanavičiaus, 
A. Martinaičio, I. Stravinskio ir kt. kūriniai
20 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – Nacionalinės M.K. Čiurlio-
nio menų mokyklos simfoninis orkestras 
(meno vad. ir dir. – M. Staškus). Solistai 
A. Bajoraitė (fortepijonas), E. Fedorcovaitė 
(fortepijonas), S. Kašėtaitė (fortepijonas), 
K. Boris (smuikas), A. Gocentas (violon-
čelė), G. Popovaitė (fleita), Dž. Sabonis 
(saksofonas). Programoje W.A. Mozarto, 
K. Vasiliauskaitės, D. Popperio, V. Montvilos, 
A. Balsio kūriniai
21 d. 18 val. Kauno valstybinėje filharmoni-
joje, 22 d. 18 val. Klaipėdos koncertų salėje, 
23 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – Lietuvos nacionalinis simfo-
ninis orkestras, Kauno valstybinis choras 
(meno vad. ir vyr. dir. – P. Bingelis). Solistė 
E. Šidlauskaitė (mecosopranas). Dir. – 
M. Pitrėnas. Programoje H. Berliozo, B. Ku-
tavičiaus kūriniai

Vilnius
Kongresų rūmai
15 d. 19 val. – Baltijos šalių orkestrų festivalis. 
A. Palei (fortepijonas), Lietuvos valstybinis 
simfoninis orkestras. Dir. – G. Rinkevičius. 
Programoje P. Čaikovskio,  I. Stravinskio 
kūriniai

Lietuvos muzikų rėmimo fondas
S. Vainiūno namuose
20 d. 18 val. – A. Šuliausko knygos „Būties 
žarijos“ sutiktuvės ir parodos „Miniatiūros“ 
atidarymas. J. Brahmso fantazijas skam-
bina LMTA magistrantas D. Girčius
Muzikos festivalis „Sugrįžimai“
15 d. 18 val. Taikomosios dailės muziejuje – 
M. Sedlevičius (baritonas, Lietuva, Italija), 
K. Damulis (tenoras), E. Davidovičius (teno-
ras), D. Staponkus (baritonas), D. Kaikaris 
(baritonas), K. Bondarenko (bosas),      
A. Juozauskaitė (fortepijonas), E. Maslakova 
(fortepijonas), A. Motuzienė (fortepijonas)

Šv. Jonų bažnyčia
16 d. 18 val. – V. Pinkevičiaus improvizacija 
vargonais „Išrinktųjų triumfas“

Šv. Kotrynos bažnyčia
15 d. 19 val. – choras „Vilnius“ (vyr. dir. – 
A. Dambrauskas), A. Anusausko džiazo trio,
V. Kovaliovas. Programoje B. Joel, A. C. Jobim, 
B. Gorbulskis, M. Mikutavičius ir kt. kūriniai
16 d. 18 val. – jubiliejinis G. Storpirščio va-
karas „Du pasauliai“

Valdovų rūmai
16 d. 18 val. Didžiojoje renesansinėje me-
nėje – senosios muzikos ir šokio ansamblio 

„Banchetto musicale“ programa „Linksma-
sis karas“. Režisierė ir choreogr. – J. Gingell 
(D. Britanija) 

Festivalis „Jauna muzika“
18 d. 19 val. ŠMC Kino salėje – audiovizuali-
nis projektas „Dekonstrukcija I“. V. Bartulis 
(elektronika), Dž. Katinas (projekcija)
20 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje 
salėje – styginių kvartetas „Art Vio“ (I. Ru-
paitė-Petrikienė, K. Venslovas, T. Petrikis, 
P. Jacunskas), T. Kulikauskas (mušamieji), 
V. Smilinskas (baritonas)
22 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje 
salėje – J. Kreidleris (elektronika, projekcija, 
Vokietija) 
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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

Balandžio 15–21
Ki no re per tu a ras

Bosė  **

Filmo herojė Mišelė buvo tikra verslo ryklė, bet už sėkmę reikia mokėti, 
todėl ji atsidūrė kalėjime. Dabar Mišelė palieka šią įstaigą nusprendusi 
tapti visuotine numylėtine. Tačiau ne visos sukčiavimo aukos pasirengusios 
pakeisti į ją požiūrį. Beno Falcone’o filme pagrindinį vaidmenį sukūrė 
Melissa MacCarthy (JAV, 2016). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda) 
Hardcore Henris  ***

Henris atsibunda mokslinėje laboratorijoje ir netrukus turi gelbėti savo 
pagrobtą žmoną, todėl privalo persekioti įvairius niekšus ir net patį blogio 
įsikūnijimą, norintį, kad kiborgų armija kovotų su žmonija. Režisierius 
Ilja Naišuleris kartu su prodiuseriu Timūru Bekmabetovu prie pagrindi-
nio veikėjo galvos pritaisė kamerą, kad žiūrovai pasijustų Henriu ir viską 
matytų tarsi jo akimis. Triukas senas ir kino istorijoje gerai žinomas, tik 
šįkart technologija gana nauja ir kamera „GoPro“ leidžia iš dangaus nu-
kristi į vasaros Maskvą, šliaužti Stalino dangoraižių atbrailomis ar stebėti 
Rusijos peizažus, bet už visų triukų sunku įžvelgti siužetą, ypač lengva 
pasiklysti tarp garsių filmų citatų. Pasak vieno rusų kritiko, tai kinas, ku-
ris jau atsistojo ant kojų, bet dar nemoka kalbėti. Filme vaidina Sharlto 
Copley’is, Danila Kozlovskis, Haley Bennett, Timas Rothas, Andrejus 
Dementjevas, Svetlana Ustinova, Sergejus Šnurovas ir režisieriaus žmona 
Darja Čaruša (Rusija, JAV, 2015). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda)
Metų laikai  ****

Dokumentinis Jacques’o Perrino ir Jacques’o Cluzaud filmas kviečia 
pakeliauti po Europą kartu su laukiniais gyvūnais, su kuriais čia kartu 
gyvename nuo ledynmečio iki mūsų dienų. Tada 80 tūkstančių metų 
truko žiema, paskui visą žemyną padengė milžiniškas miškas. Kai pra-
dėjo formuotis metų laikai, peizažas pasikeitė, keitėsi fauna ir flora. Šis 
filmas – jaudinantis pasakojimas, atskleidžiantis, kaip rutuliojosi ilga ir 
audringa istorija, sujungusi žmogų ir gyvūnus (Prancūzija, Vokietija, 2015). 
(Vilnius, Kaunas)
Padangių akis  ***

Žvalgybos pulkininkė Ketrin Pauel (Helen Mirren) vadovauja slaptai 
operacijai Nairobyje: padedant dronams reikia surasti besislapstančią te-
roristų grupę. Ji sužino, kad teroristai planuoja įvykdyti teroro aktą, todėl 
reikia kuo greičiau juos sunaikinti. Pilotas Styvas Votsas ketina atakuoti 
teroristų slaptavietę, tačiau mato, kad šalia atsidūrė maža mergaitė. Pul-
kininkei teks nuspręsti, kaip pasielgti šioje situacijoje. Pietų Afrikos reži-
sieriaus Gavino Hoodo filme vieną paskutinių vaidmenų sukūrė šiemet 
miręs Alanas Rickmanas. Taip pat vaidina Aaronas Paulas, Barkhadas 
Abdi, Phoebe Fox, Lex King, Danielis Foxas, Jessica Jones (D. Britanija, 
2015). (Vilnius, Kaunas)
Praradimas ***

Kai bankininkas Deivisas sužinojo, kad jo žmona nebegyva, jis užsi-
norėjo nusipirkti šokoladinį batonėlį. Bet saldumynų automatas buvo 
sugedęs. Išgyvendamas netektį, Deivisas pradėjo naikinti namus, bal-
dus, mašiną, rašyti skundus prekybos automatus aptarnaujančioms fir-
moms. Tačiau laiškuose jis pasakojo savo meilės istoriją. Netrukus jam 
atsakė vadybininkė Karen. Ar ji sugebės išgelbėti ties emocijų bedugnės 
riba egzistuojantį Deivisą? Filmas šiemet uždarė „Kino pavasarį“, kurio 
žiūrovai mėgsta jausmingus kanadiečių režisieriaus Jeano Marco Vallée 
filmus, ypač „Café de Flor“ ir „Dalaso klubą“. Naujajame vaidina Ryanas 
Goslingas, Naomi Watts, Chrisas Cooperis, Judah Lewisas, Benas Cole’as 
(JAV, 2015). (Vilnius)

„Praradimas“

Vilnius

Forum Cinemas Vingis
15–20 d. – Džiunglių knyga (3D, JAV) – 11, 
13.25, 15.50, 18.20; 21 d. – 11, 13.25, 15.50 
15, 18–20 d. – Džiunglių knyga (JAV) – 17, 21 val.; 
16, 17 d. – 12.10, 17, 21 val.; 21 d. – 17 val.
15–21 d. – Hardcore Henris (Rusija, JAV) – 
11.40, 14, 16.20, 18.40, 21.10
Bosė (JAV) – 11.30, 13.50, 16.10, 18.30, 21 val.
15, 18–21 d. – Praradimas (JAV) – 16.20, 
18.45, 21.10; 16, 17 d. – 14, 16.20, 18.45, 21.10
21 d. – Ekipažas (3D, Rusija) – 19 val.
16 d. – G. Donizetti „Robertas Devere“. Tie-
sioginė premjeros transliacija iš Niujorko 
Metropoliteno operos – 19.55
15–21 d. – „Kino pavasaris“ (repertuarą žiū-
rėkite www.forumcinemas.lt)
15–21 d. – Šokis svajonės ritmu (Rumunija) – 
11.20, 13.35, 15.55, 18.10, 20.30
10-oji Kloverfyldo gatvė (JAV) – 14.30, 19.25, 
21.50
Padangių akis (D. Britanija) – 14.15, 19, 21.20
15, 18–21 d. – Kung fu panda 3 (JAV) – 11.10, 
15.35; 16, 17 d. – 11.10, 12, 15.35 
15, 17–21 d. – Kung fu panda 3 (3D, JAV) – 
13.20, 17.50; 16 d. – 13.20
15–21 d. – Zootropolis (JAV) – 13, 15.30
15, 17–21 d. – Zootropolis (3D, JAV) – 20.10
15–17 d. – Betmenas prieš Supermeną: teisin-
gumo aušra (JAV) – 11, 17.30; 18–20 d. – 11 val.
15–21 d. – Betmenas prieš Supermeną: tei-
singumo aušra (3D, JAV) – 14.15, 20.40
15, 18–21 d. – Kria-Kria-Keriai (Rusija, JAV, 
Kinija) – 13.40; 16, 17 d. – 11 val.
15–21 d. – Erelis Edis (D. Britanija, JAV, 
Vokietija) – 16.35; 16, 17 d. – Metų laikai 
(dok.f., Prancūzija, Vokietija) – 15.45

Forum Cinemas Akropolis 
15–21 d. – Džiunglių knyga (3D, JAV) – 13.30, 
18.30, 21 val.; Džiunglių knyga (JAV) – 11, 
16 val.
Hardcore Henris (Rusija, JAV) – 12, 14.20, 
19.25, 21.50
Bosė (JAV) – 11.20, 13.40, 16.10, 19, 21.20; 
Šokis svajonės ritmu (Rumunija) – 11.40, 
16.20, 18.50, 21.10; Kung fu panda 3 (JAV) – 
10.10, 14.40, 17 val.; Kung fu panda 3 (3D, 
JAV) – 12.25; Kria-Kria-Keriai (Rusija, JAV, 
Kinija) – 10.20, 12.15; 10-oji Kloverfyldo ga-
tvė (JAV) – 16.50, 19.15, 21.40
15, 18–21 d. – Zootropolis (JAV) – 13.20, 
15.50; 16, 17 d. – 10.50, 13.20, 15.50
15–21 d. – Padangių akis (D. Britanija) – 
18.20, 20.40; Betmenas prieš Supermeną: 
teisingumo aušra (JAV) – 10.30, 17.10; 
Betmenas prieš Supermeną: teisingumo 
aušra (3D, JAV) – 13.50, 20.20; Gautas iškvieti-
mas (rež. T. Vidmantas) – 16.40, 21.30; Metų 
laikai (dok.f., Prancūzija, Vokietija) – 14 val.
15, 17, 19, 21 d. – Londono apgultis (D. Brita-
nija, JAV, Bulgarija) – 18.40 
16, 18, 20 d. – Erelis Edis (D. Britanija, JAV, 
Vokietija) – 18.40; 15–21 d. – Divergentės 
tęsinys. Lojalioji (JAV) – 14.10

Skalvija
Festivalis „Kino pavasaris“
15 d. – Hitchcockas / Truffaut (Prancūzija, 
JAV) – 17 val.

15 d. – Klubas (Čilė) – 19 val.

15 d. – Ševaljė (Graikija) – 21.15

16 d. – Komuna (Danija, Švedija, Nyderlan-

dai) – 13 val.

16 d. – Lopšinė liūdnai paslapčiai. I dalis 
(Filipinai) – 15.30; 15 d. – Lopšinė liūdnai 
paslapčiai. II dalis (Filipinai) – 20 val.
16 d. – Gražuolė ir Sebastianas. Nuotykiai 
tęsiasi (Prancūzija) – 11 val.
17 d. – Berniukas ir pasaulis (Brazilija) – 11 val.
17 d. – Trumanas (Ispanija, Argentina) – 14.35
17 d. – Karas (Danija) –15 val.
17 d. – Avinai (Islandija, Danija) – 17.30
17 d. – Juoda (Belgija) – 19.30
17 d. – Vyrai ir viščiukai (Danija) – 21.30
18 d. – Kaip žydėjimas vyšnios (Japonija, 
Prancūzija, Vokietija) – 15.30 (seansas sen-
jorams); 19 d. – 18.50; 20 d. – 20.40
18 d. – Prieš gamtą (Norvegija) –19.40; 
20 d. – 17 val.
18 d. – Erelis Edis (JAV) – 17.40; 19 d. – 21 val.; 
20 d. – 18.40; 21 d. – 21.10
19 d. – 45 metai (D. Britanija) – 17 val.;
21 d. – 17 val.
21 d. – Kino mėgėjas (Lenkija) – 19 val.

Pasaka
15 d. – Trumanas (Ispanija, Argentina) – 18 val.; 
16 d. – 14 val.; 17 d. – 15.30; 19 d. – 20.15
15 d. – „Trumpiausia naktis“ (trumpametra-
žiai filmai) – 20.30
15, 20 d. – Mustangės (Prancūzija, Vokietija, 
Turkija) – 17.30; 16 d. – 15.45; 17 d. – 16 val.; 
21 d. – 19.15
15 d. – Šokis svajonės ritmu (Rumunija) – 19.30; 
16 d. – 17.45; 17 d. – 18 val.; 18 d. – 18.15; 19 d. – 20.45
15 d. – Erelis Edis (D. Britanija, JAV, Vokie-
tija) – 21.30; 16 d. – 22 val.; 17 d. – 20 val.; 
18 d. – 20.15; 20 d. – 19.30; 21 d. – 15 val. 
(Senjorų arbatėlė)
15 d. – (Ne)Tikros prancūziškos vestuvės 
(Prancūzija) – 17.15; 16 d. – 20 val.; 17, 18 d. – 
18.30; 18 d. – 18.45; 19 d. – 18 val.; 20 d. – 
19.15; 21 d. – 19 val.
15 d. – Bambeklis (Suomija) – 19.15; 16 d. – 
16.30; 21 d. – 17 val.
15 d. – Mėnulio afera (Prancūzija) – 21.15; 
19 d. – 20 val.; 21 d. – 21 val.
16 d. – Kria-Kria-Keriai (Rusija, JAV, Kinija) – 
12 val.; 17 d. – 14.15
16 d. – Džiunglių knyga (JAV) – 13.45; 17 d. – 
12.15; 19 d. – 18.15; 21 d. – 16.30
16 d. – Vyrai ir viščiukai (Danija) – 19.45; 
17 d. – 20.15; 18 d. – 20.45; 21 d. – 21.15
16 d. – Karas (Danija) – 21.45; 17 d. – 17.45; 
20 d. – 20.45
16 d. – Natūralus pasipriešinimas (Prancū-
zija, Italija) – 12.15; 17 d. – 13.45
16 d. – Viskas dėl šou (Islandija, D. Brita-
nija) – 16.15
16 d. – Metų laikai (dok.f., Prancūzija, Vo-
kietija) – 18 val.

16 d. – Kaip žydėjimas vyšnios (Japonija, 

Prancūzija, Vokietija) – 18.30; 20 d. – 17 val.

16, 20 d. – Viena nepatogi akimirka (Pran-

cūzija) – 21 val.; 17 d. – 20.30

17 d. – Berniukas ir pasaulis (Brazilija) – 12 val.

18 d. – Komuna (Danija, Švedija, Nyderlan-

dai) – 18.30; 20 d. – 21.15

18 d. – Naujausias testamentas (Belgija, 

Prancūzija, Liuksemburgas) – 20.30

Kaunas
Forum Cinemas
15–21 d. – Džiunglių knyga (JAV) – 10.40, 15.30
Džiunglių knyga (3D, JAV) – 13, 18 val.
15, 16 d. – Hardcore Henris (Rusija, JAV) – 13.30, 
15.40, 18.30, 20.30, 22.45, 23.45; 17–21 d. – 13.30, 
15.40, 18.30, 20.30

15, 16 d. – Bosė (JAV) – 11.30, 13.50, 16.10, 
19.20, 21.40, 23.15; 17–21 d. – 11.30, 13.50, 
16.10, 19.20, 21.40
16 d. – G. Donizetti „Robertas Devere“. Tie-
sioginė premjeros transliacija iš Niujorko 
Metropoliteno operos – 19.55
15–21 d. – „Kino pavasaris“ 
15–21 d. – Šokis svajonės ritmu (Rumunija) – 
12, 14.10, 16.25, 18.40
15, 18–21 d. – Kung fu panda 3 (JAV) – 10.15, 
17.10; 16, 17 d. – 10.15, 15, 17.10 
15–21 d. – Kung fu panda 3 (3D, JAV) – 12.30
15, 18–21 d. – Zootropolis (JAV) – 11, 14.40; 
16, 17 d. – 11, 12.20, 14.40
15 d. – Betmenas prieš Supermeną: teisin-
gumo aušra (JAV) – 10.30, 20.15, 22.35; 
16 d. – 10.30, 22.35; 17–21 d. – 10.30
15, 17–21 d. – Betmenas prieš Supermeną: 
teisingumo aušra (3D, JAV) – 13.40, 17 val.; 
16 d. – 13.40
15–21 d. – Gautas iškvietimas (rež. T. Vidman-
tas) – 17.20, 19.30
10-oji Kloverfyldo gatvė (JAV) – 21.30
15 d. – Šnipas per klaidą (D. Britanija, Aus-
tralija) – 21, 23.30; 16–21 d. – 21 val.
16, 17 d. – Kria-Kria-Keriai (Rusija, JAV, Ki-
nija) – 10.20
15–21 d. – Padangių akis (D. Britanija) – 20.50
15, 16 d. – 10-oji Kloverfyldo gatvė (JAV) – 
23 val.; 15, 18–21 d. – Erelis Edis (D. Brita-
nija, JAV, Vokietija) – 12.15; 15, 18–21 d. – 
Divergentės tęsinys. Lojalioji (JAV) – 14.50

Romuva
15, 17, 19, 21 d. – Didysis muziejus (dok. f., 
Austrija) – 18 val.
15, 19 d. – Laukimas (Italija, Prancūzija) – 
20 val.
16 d. – Mažos drąsios širdys (Latvija) – 14.30 
16 d. – Ypatingas poreikis (dok. f., Italija, 
Vokietija) – 16 val.
16 d. – Kai mes svajojom (Vokietija) – 17.45
16 d. – Amžinos meilės laiškai (Italija) – 
20 val.; 20 d. – 19.45
17 d. – Metų laikai (dok. f., Vokietija, Pran-
cūzija) – 14 val.
17 d. – (Ne)Tikros prancūziškos vestuvės 
(Prancūzija) – 16 val.
18 d. – „Gero kino klubas“ – 16 val.
20 d. – Velnio sėkla (rež. A. Puipa) – 18 val. 
21 d. – Belgica (Belgija, Prancūzija) – 20 val. 

KLAIPĖDA
Forum Cinemas
15–21 d. – Džiunglių knyga (JAV) – 10.40, 16, 
19 val.; Džiunglių knyga (3D, JAV) – 13.10, 17, 
21.30; Hardcore Henris (Rusija, JAV) – 15.50, 
18.30, 21 val.; Bosė (JAV) – 13.30, 19.25, 21.45
16 d. – G. Donizetti „Robertas Devere“. Tie-
sioginė premjeros transliacija iš Niujorko 
Metropoliteno operos – 19.55
15–21 d. – Kung fu panda 3 (JAV) – 10.10, 
11.10, 14.45; 15, 17–21 d. – Kung fu panda 3 
(3D, JAV) – 12.30, 16.40; 16 d. – 12.30
15–21 d. – Šokis svajonės ritmu (Rumunija) – 13.20, 
15.40, 18.10; Betmenas prieš Supermeną: 
teisingumo aušra (JAV) – 10.20, 18, 20.30; 

Betmenas prieš Supermeną: teisingumo 

aušra (3D, JAV) – 13.30; Zootropolis (JAV) – 

11, 13.40, 16.10 

15, 17–21 d. – Gautas iškvietimas (rež. T. Vi-

dmantas) – 18.40, 20.45

16, 17 d. – Kria-Kria-Keriai (Rusija, JAV, Ki-

nija) – 11.20

15–21 d. – 10-oji Kloverfyldo gatvė (JAV) – 21.15


