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Melancholija po stiklu
„Airos“ teatro spektaklis „Melancholijos bokštai“

Brangūs skaitytojai,
Kviečiame tapti kultūros rėmėjais!

Jūsų skiriami 2 proc. pajamų mokesčio – mums didelė parama.
Pildydami Valstybinės mokesčių inspekcijos formą FR0512, 

nurodykite VšĮ „7 meno dienos“ įmonės kodą 302725178.

Norėdami paremti „Kino“ žurnalą, nurodykite 
VšĮ Žurnalas „Kinas“ įmonės kodą 300007987.

Reikalingą formą galima užpildyti internete, 
Mokesčių inspekcijos tinklalapyje www.vmi.lt.

 
Dėkojame visiems mus palaikantiems.

Helmutas Šabasevičius

Jau trečius metus veikiantis šokio 
teatras „Airos“ – choreografės Ai-
ros Naginevičūtės idėjų arena, įtvir-
tinanti vieną ryškiausių pastarojo 
meto lietuviškos šiuolaikinio šo-
kio kultūros reiškinių. Jis aprėpia 
visus savarankiškam meno fenome-
nui reikalingus aspektus – nuose-
kliai plėtojamą kūrybinę sistemą ir 
su ja susijusias formų bei prasmių 
paieškas, savo meninės doktrinos 
perdavimą studentams, akivaizdų 

„airiškos“ kūrybos gerbėjų ratą.
Laiku nepavyko pamatyti pir-

mojo šio teatro spektaklio – „Chi-
meros karoliai“, tačiau neseniai jis 
grįžo į sceną ir tapo gera proga 
suvokti choreografės sumanymų 
intencijas, o kartu su naujausia 
spektaklio „Melancholijos bokštai“ 
premjera, įvykusia „Menų spaustu-
vėje“ balandžio 15 d., – ir tam tikras 
sklaidos bei raidos trajektorijas. 

Kartu su kompozitoriumi 
Vladu Dieniniu suverti „Chimeros 

karoliai“ skatina galvoti apie šokė-
jos meninį pasaulį, sąmoningai at-
sitveriantį nuo žiūrovo ketvirtąja 
siena: retai šiuolaikiniame teatre 
naudojama uždanga čia yra „Airos“ 
pasaulio riba, kurią peržengęs atsi-
duri sąlygiškame, nuo kasdienybės 
šurmulio ir aktualijų nutolusiame 
pasaulyje, kur veikia metafiziniai 
menininko ir meno būties dėsniai. 

Šiame pasaulyje svarbi ne tik 
plastinė judesio forma, dvasinė jo 
motyvacija, bet ir vaizdinis peiza-
žas, kuriamas scenografo Arūno 
Adomaičio ir šviesos dailininko 
Andriaus Matusevičiaus. Penkių 
šokėjų-chimerų (Erika Vizbaraitė, 
Goda Laurinavičiūtė, Greta Grine-
vičiūtė, Sigita Juraškaitė, Agnietė 
Lisičkinaitė) įvaizdžius sukūrusi 
kostiumų dailininkė Laura Dar-
butaitė pabrėžė dinamišką drabu-
žio pobūdį, dramatiškos jo kaitos 
galimybę – iš pradžių šokėjų kū-
nus deformuojantys drabužiai vė-
liau virsta įdomiais judesio sklaidos 
instrumentais, paliekančiais pėd-
sakus sceniniu smėliu nubarstytoje 

scenoje. Čia judesį kuria kūnai, 
plaukai, drabužiai, šviesa. 

Moters-chimeros temą Nagine-
vičiūtė analizuoja su jai būdingu 
rimtumu, režisūrinį audinį formuo-
dama iš lėto, atsargiai, stengdamasi 
prisodrinti jį įvaizdžių, kurių galėtų 
pakakti ir dviem spektakliams. Ne-
lengva suprasti, kam choreografei 
bei dailininkui prireikė keliolikos 
stilizuotų žmogaus galvos formos 
skulptūrų – jos trikdo butaforiš-
kumu ir sąlygiškoje spektaklio 
prasmių sistemoje atrodo kaip sve-
timkūniai. Stygos, siūlo motyvas 
pakankamas spektaklio mintims 
suverti ir suvirpinti: kaip jautriai 
šokėjų judesius atspindi scenos gale 
esanti virbų siena, taip ir spektaklis 
virsta savarankiška choreografinių 
idėjų kaitos erdve.

Panaši stilistika būdinga ir antra-
jam „Airos“ spektakliui – „Stiklo 
sodai“, ir naujausiam kūriniui, ku-
rio turinį formuoja pavadinime įra-
šytos reikšmės: su vienatve susijusią 

M. Alek sos  n uotr .
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„Jauno teatro dienos“ Klaipėdoje
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Gabrielė Labanauskaitė, Benas Šarka spektaklyje „Melancholijos bokštai“
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Grotesko genijaus atvaizdas
Ciklo „Kompozitorių portretai“ koncerto, skirto Mauricio Kageliui, įspūdžiai

M u z i k a ,  T e a t r a s

Rasa Murauskaitė

Įsimintiniausia mano pažintis su 
Mauricio Kagelio muzika įvyko 
Paryžiaus Georges’o Pompidou cen-
tre vykusiame jubiliejiniame Ernsto 
von Siemenso fondo koncerte. Iki 
tol jau buvau girdėjusi nemažai ar-
gentiniečio muzikos, tačiau įspū-
džio kaip tąkart patirti nebuvo tekę. 
Humoras, teatras, muzika, kurios 
avangardinė kalba visiškai pateisina 
kompozicinę idėją, malonus estetinis 
įspūdis – šiais bruožais išsiskiria ne 
tik Paryžiuje girdėtas „Orchestrion-
Straat“, bet ir visa M. Kagelio kūryba.

Todėl balandžio 9 d. Energetikos 
ir technikos muziejuje Lietuvos an-
samblių tinklo (vadovaujamo Vy-
kinto Baltako) pristatyto Kagelio 
muzikinio portreto nepaprastai 
laukiau, nors ir nesitikėjau. Iš pas-
tarojo meto koncertų, kuriuose teko 
lankytis, šis buvo vienas meniniais 
įspūdžiais turtingiausių (beje, tai 
bendras Lietuvos ansamblių tin-
klo, koncertų salės „Concertge-
bouw“ Briugėje ir ansamblio „Het 
Collectief “ projektas, kurio prem-
jera Briugėje įvyko kovo mėnesį). 
Gerą įspūdį renginys paliko ne tik 
dėl puikios muzikos, bet ir dėl at-
likimo kokybės – ne taip dažnai 
koncerte atlikėjai sugeba sužavėti 
tokia įtaiga, susiklausymu, interpre-
tacijos išbaigtumu ir charizma, be 
kurios turbūt joks Kagelio kūrinių 
atlikimas negalėtų būti vadinamas 
tinkamu. Drįstu teigti, jog tai lėmė 
muzikantų kompanijos tarptautiš-
kumas, įgalinęs įdomų kultūrinį, 
temperamentų, skirtingo muziki-
nio girdėjimo susimaišymą, puikiai 
tinkantį tokiai muzikai atlikti. Ben-
drai atmosferai daug žavesio suteikė 
ir lengvai groteskiška, industrinė, 
pati savaime avangardinė Energe-
tikos ir technikos muziejaus erdvė, 
labai praplėtusi paskutinio vakaro 
opuso „Mitternachtsstük“ estetinės 
įtakos galimybes. 

Karikatūriškas, vaizdingas, ne-
paprastai spalvingas, linksmas ir 
liūdnas vienu metu, tad ir lengvai 
išprotėjęs buvo pirmasis vakaro 

kūrinys „Kantrimiusik“. Iš aštuo-
nių dalių sudarytą, perskirtą inter-
medijomis, ironišką muzikinį pa-
sakojimą galima pavadinti idealiai 
kagelišku kūriniu, nes jame girdi-
mos ir matomos kone visos cha-
rakteristikos, tradiciškai skirtos šio 
kūrėjo tapatybei apibrėžti. Kadangi 
Kagelio muzika be teatro iki galo 
neatsiskleidžia, labai džiugu, kad šį 
kartą į vaidybinę kūrinio dalį nepa-
žiūrėta profaniškai, siekta išsaugoti 
jos reikšmę bendram kūrinio vaiz-
dui – ne tik prie „Kantrimiusik“, bet 
ir prie kitų koncerto kūrinių vaidybi-
nio išpildymo savo ranką pridėjo pats 
Oskaras Koršunovas bei jo asistentė 
Vesta Grabštaitė. Įdomu, kad „Kan-
trimiusik“ teatrinį etiudą teko atlikti 
choro „Jauna muzika“ atlikėjams.

Kūrinio anotacijoje buvo minėta, 
kad šis kūrinys primena „šeimyni-
nio koncerto vakarus, kurių metu 
folkloriniai tėvų ir vaikų ansambliai 
rengia džiaugsmingas programas, 
įsijaučia ir atstovauja pasirinktai 
etninei grupei“ – būtent tuo ir rė-
mėsi opuso režisūra. Vaidybinio 
sprendimo forma gana minima-
listinė, todėl reikalavo nemenkos 
aktorių išmonės, gebėjimo surasti 
gausybę skirtingų išraiškų, jude-
sių, nuotaikų ir jų niuansų. Akto-
riai tarsi patys buvo „patalpinti“ į 
priešingas – žiūrovų – pozicijas ir 
privalėjo „stebėti“ koncertą, rea-
guoti į muzikos diktuojamas emo-
cijas, vaizduotėje kurti savas inter-
pretacijas pagal muzikinės kalbos 
diktuojamus vaizdus. Išties buvo 
įdomių, šypseną sukėlusių epizodų, 
puikiai papildžiusių muzikinį gar-
sovaizdį, tačiau kūrinys truko gana 
ilgai ir įtaigos išlaikyti dėmesį ak-
toriams galiausiai pritrūko. Kartais 
net atrodė, jog vaidyba kiek trukdo 
mėgautis išskirtinai spalvinga mu-
zika, atitraukia nuo jos dėmesį, iki 
galo neatskleidžia to, ko reikalauja 
garsai. O juose maišėsi skirtingos 
instrumentų spalvos (ypač gražiai ir 
efektingai kompozitorius išnaudojo 
gitarą), įvairialypės liaudies muzi-
kos nuotaikos, kartkartėmis pasi-
girsdavo ir kaimo gyvenimą pri-
menančių konkrečiosios muzikos 

garsų, vokalinė partija šį kartą taip 
pat skambėjo iš įrašo, o „Jaunos 
muzikos“ choristai labai linksmai 
imitavo dainavimą. Pagarba šau-
niems instrumentininkams (Tho-
mas Dieltjens – fortepijonas, Wi-
bertas Aertsas – smuikas, Julienas 
Herve – klarnetas, Laurynas Lapė – 
trimitas, Sergijus Kirsenka – tūba, 
Zigmas Čepulėnas – gitara, Chrisas 
Ruebensas – gitara) ir juos puikiai 
suvaldžiusiam dirigentui Vykin-
tui Baltakui – muzikinis atlikimas 
nekėlė abejonių, buvo išbaigtas ir 
suvoktas. 

Užmetus akį į programą galėjo 
pasirodyti, kad antrasis jos kūri-
nys „Phantasiestück“ fleitai ir for-
tepijonui paskęs dviejų stambių, te-
atrališkų kūrinių fone. Tačiau taip 
toli gražu neatsitiko! Šiame kūri-
nyje Kagelis nusilenkė mylimam 
vokiečių kompozitoriui Robertui 
Schumannui – nepaisant moder-
nios muzikos kalbos, jo ekspresy-
vumas, ryški nuotaikų kaita, staigūs 
emociniai pliūpsniai liudijo roman-
tinės dvasios įkūnijimą partitūroje. 
Ypač meistriškai Kagelis įkomponavo 
ritmingus fleitos kvėpavimo triukš-
mus – jie puikiai įsiliejo į bendrą 
muzikinį foną, jį papildydami origi-
nalia išraiška. Šią muzikinės kalbos 
priemonę kompozitorius išryškino 
leisdamas fleitai tapti soliste, o lyg 
antraplanį fortepijoną vėliau sugrą-
žindamas į keistą „dialogą“, jam į 
kvėpavimo triukšmus atsakant 
ritminio beldimo kalba. Linksmai, 
bet be kičo nuskambėjo ir kompo-
zitoriaus įtrauktas lengvas valso 
epizodas, vėliau išsiplėtojęs ir or-
ganiškai sugrįžęs į pirminę kūrinio 
estetiką. Puikiam kūrinio įspūdžiui 
pasitarnavo profesionalūs atlikėjai. 
Belgų muzikai – fleitininkas Toonas 
Fretas ir pianistas Thomas Dieltjen-
sas – ne tik išskirtinai meistriškai at-
liko nelengvą, tiek puikios technikos, 
tiek susiklausymo ir gilaus šiuolaiki-
nės muzikos supratimo reikalaujan-
čią kompoziciją, bet ir sužavėjo savo 
išskirtine charizma. Jie abu savo sce-
nine laikysena muzikoje įprasmino 
kagelišką teatrą, kas leido dar labiau 
mėgautis šiuo kūriniu. 

Pradėjus temti, paskutinio va-
karo kūrinio „Mitternachtsstük“, 
parašyto pagal Schumanno dieno-
raščių fragmentus, atlikimas buvo 
panardintas į išskirtinę nuotaiką. 
Tai mistiškas, tamsiąją ankstyvojo 
romantizmo estetiką primenantis 
kūrinys. Dėl niūrios, paslaptin-
gumu alsuojančios nuotaikos jis 
priminė legendinio amerikiečių 
novelisto ir poeto Edgaro Allano 
Poe tekstus, kupinus metafizinės 
tamsos ir vos jaučiamos beproty-
bės. Tam nemenkai pasitarnavo 
ir įtaigiai groteskiška aplinka: vie-
noje pusėje – atlikėjai tarp milži-
niškų industrinių vamzdžių (pasako-
toja – Saulė Šerytė, Princas – Audrius 
Rubežius, Geripė, Gustavas – Nerijus 
Masevičius, Selenė – Lina Valionienė, 
čelesta – Thomas Dieltjensas, smui-
kas – Wilbertas Aertsas, klarnetas – 
Julienas Herve, fleita – Toonas Fre-
tas, fisharmonija – Dirkas Luijmesas, 
mušamieji – Frankas Van Eyckenas ir 
Björnas Denysas, arfa – Annelies Bo-
odts, tūba – Sergijus Kirsenka, choras 

„Jauna muzika“, dirigentas – V. Balta-
kas), kitoje – pro langą tamsoje įžiū-
rima ant kalno stūksanti, visai kito-
kius laikus menanti Gedimino pilis. 

Visos keturios kūrinio da-
lys – „Vidurnakčio pjesė“, „Sele-
nės vidurnakčio pjesė“, „Naktinis 
drugys Selenėje“ ir „Altoriaus pa-
veikslas“ – labai vientisos, nuose-
klios nuotaikos, vengiančios di-
desnių muzikinių ar emocinių 
kontrastų. „Blyškios žvaigždės 

magiškai spindėjo virš kapų, o 
gluosniai ir kiparisai tyliai šnibž-
dėjosi savo kalba“, – šio pirmojo 
sakinio diktuojama nuotaika pui-
kiai apibūdino visą kompoziciją. 
Pasireiškė glaudus Kagelio muzi-
kos santykis su tekstu – daugelyje 
epizodų teksto niuansus įtaigiai 
iliustravo muzikinis garsovaizdis, 
tapęs įtaigia paraleline istorija. At-
likimui puikiai tiko stiprus, įtaigus, 
į mįslingą kompozicijos nuotaiką 
darniai įsiliejęs pasakotojos Saulės 
Šerytės balsas. Džiugu, kad jos vo-
kiečių kalbos tartis taip pat buvo 
maloni ausiai. Puikiai savo partiją 
padainavo ir „Jaunos muzikos“ cho-
ristai, švariai ir tiksliai atlikę anti-
kinį teatrą primenančią komenta-
toriaus funkciją, o koordinuotas 
instrumentinis ansamblis puikiai 
išlaikė partitūros reikalaujamos 
nuotaikos vientisumą, tačiau rado 
gausybę niuansų ribotoje kūrinio 
spalvinėje amplitudėje.

„Mitternachtstük“ – tai metafi-
zinė pasaka, tamsiausių žmogaus 
užkaborių išorinis atspindys, gro-
teskiškas blaškymosi tarp gyve-
nimo ir mirties įprasminimas, savo-
tiškas bepročio genijaus šauksmas. 
Genijus buvo Schumannas, neabe-
jotinai ir Kagelis, o jo spalvingą, su 
lengvai ironiška šypsena į pasaulį 
žvelgiantį portretą nutapė Lietu-
vos ansamblių tinklo atlikėjai, vis 
dažniau tampantys skirtingų mu-
zikinių kultūrų vėliavnešiais mūsų 
šalies koncertų salėse.

Koncerto akimirka Energetikos ir technikos muziejuje Arcan a Femin a n uotr .
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Pasiaukojimo tema vs. 
formų įvairovė
Lietuvos nacionalinis dramos 
teatras ruošiasi premjerai Didžio-
joje salėje – režisieriaus Gintaro 
Varno „Oidipo mitui“. Didžiąją 
premjerą jau „apšildė“ mažoji – ba-
landžio 9 d. Mažosios salės erdvėje 
buvo pristatytas Gintaro Varno mo-
kinio, dar tebestudijuojančio reži-
sieriaus Povilo Makausko „Laimin-
gasis Princas“. Kai dėstytojas imasi 
painių ir „masyvių“ senovės graikų 
mitų, jo mokinys renkasi kuklią XIX a. 
pasaką, parašytą labai nekuklaus ai-
rių rašytojo – Oscaro Wilde’o. Kuo 

ši pasaka scenoje galėtų būti aktuali 
ir įdomi šiandienos žiūrovui?

Wilde’o pasakoje auksu ir bran-
gakmeniais žiba miesto aikštėje 
iškilusi Laimingojo Princo skulp-
tūra, o, pavyzdžiui, Vilniaus kate-
dros pašonėje stūkso niūraus me-
talo Gedimino paminklas. Pasakoje 
Princą aplanko Kregždžiukas, o 
paminklai Lietuvos miestuose ne-
atsikrato balandžių. Pasakoje daug 
miesto gyventojų vos suduria galą su 
galu ir todėl Princas jiems išdalina 
save – savo auksinius šarvus, savo 
akis-brangakmenius. O šiandienos 
realybėje?.. 

Pasakose paprastai visada viskas 
gražiau, aiškiau, logiškiau (arba 

baisiau ir žiauriau?). Tačiau jos 
neretai atstoja lakmuso popierėlį, 
patikrinantį mūsų gyvenimą, arba 
bent jau pagrūmoja pirštu dėl netin-
kamo elgesio. Povilas Makauskas spek-
taklyje „Laimingasis Princas“ bando 
parodyti pasiaukojimo dėl kitų pa-
vyzdį. Princas (Dovydas Stončius) 
atiduoda savo prabangias kūno da-
lis, o vargšams jas išnešioti padeda 
Kregždžiukas (Arnas Danusas), ga-
liausiai dėl šių kilnių tikslų paauko-
jęs savo gyvybę. Pasiaukojimo tema 
šio meto visuomenės kontekste 
galėtų suskambėti tikrai aktualiai. 
Juk kasdien susiduriame su vargs-
tantiems, kenčiantiems žmonėms 
abejingomis masėmis (arba esame 

jų dalimi) ir retai pamatome aplin-
kiniais nuoširdžiai besirūpinančių 
žmonių. Taigi spektaklį, iškeliantį ir 
nagrinėjantį šią problemą, žiūrovai 
galėtų suprasti ir įvertinti, net jeigu 
jo šaknys būtų įleistos į pasaką. Ta-
čiau Makausko „Laimingojo Princo“ 
atveju tai neįvyksta.

Visų pirma todėl, kad režisieriui 
labiau rūpi jo spektaklio forma nei 
turinys. Jeigu dėstytojas jaunajam 
kūrėjui būtų skyręs užduotį sce-
noje realizuoti pasaką, sujungiant 
kuo daugiau skirtingų meno formų, 

„Laimingojo Princo“ autorius grei-
čiausiai būtų pagirtas. Dailininkės 
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Dovydas Stončius, Arnas Danusas
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Pagoniško gaivalo sūkury
Baltijos šalių orkestrų festivalyje – Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras

M u z i k a

Živilė Ramoškaitė

Paskutiniame Baltijos šalių orkes-
trų festivalio koncerte Vilniuje kovo 
15 d. pasirodė šį renginį inicijavęs 
Gintaro Rinkevičiaus vadovauja-
mas Lietuvos valstybinis simfoni-
nis orkestras. Anksčiau koncertavę 
estų ir latvių kolektyvai yra pagrin-
diniai nacionaliniai savųjų kraštų 
simfoniniai orkestrai, šiemet mi-
nintys 90-metį. Lietuvos valstybinis 
simfoninis šių metų sausį atšventė 
dvidešimt septintąjį gimtadienį, tad 
palyginti su jais yra jaunas. Įkur-
tas 1989 m. kaip jaunimo, vėliau jis 
tapo valstybiniu, taigi antruoju po 
Lietuvos nacionalinio simfoninio 
orkestro, reziduojančio Nacionali-
nėje filharmonijoje. Recenzuodama 
pirmuosius du koncertus nepami-
nėjau, kad festivalio koncertai vyko 
ne vien Vilniuje, bet visose trijose 
sostinėse. Rygoje mūsiškiai grojo 
kovo 10 dieną. Maestro Rinke-
vičiaus diriguojamame koncerte 
buvo atlikta Mikalojaus Konstan-
tino Čiurlionio simfoninė poema 

„Miške“, Maurice’o Ravelio Kon-
certas kairei rankai D-dur, solistas 
žinomas latvių pianistas Vestardas 
Šimkus, ir Igorio Stravinskio „Šven-
tasis pavasaris“. Tą pačią programą 
orkestras kovo 11 d. atliko ir Taline, 
tik ją dirigavo kitas maestro, dažnai 
su šiuo orkestru pasirodantis Marty-
nas Staškus. Šis koncertas sutapo su 
Lietuvos valstybingumo atkūrimo 
diena, tad vyko itin iškilmingai, da-
lyvaujant diplomatų korpusui. 

Baigiamasis koncertas Vilniuje 
į Kongresų rūmus sutraukė labai 
daug publikos. G. Rinkevičiaus di-
riguojamą programą sudarė du iš-
kilūs rusų muzikos veikalai – popu-
liarusis Piotro Čaikovskio Pirmasis 
koncertas fortepijonui ir orkestrui 
b-moll ir Igorio Stravinskio baleto 

„Šventasis pavasaris“ siuita (1919 m. 
redakcija). Svarsčiau, ar publiką 
taip sudomino programa, ar kvies-
tinis solistas pianistas Alexanderis 

Paley’us, ir prisiminiau, kad dar 
per spaudos konferenciją G. Rin-
kevičius sakė šį pianistą pakvietęs 
dėl to, kad jį labai mėgsta publika. 
Tiesą sakant, tada klausiau, kodėl 
festivalio šeimininkų koncerte ne-
dalyvauja kuris nors mūsų atlikė-
jas, kaip kad saviškius pasiūlę estai 
ir latviai...

Taip susiklostė, kad A. Paley’aus 
skambinimo negirdėjau kelerius 
metus, nors Kongresų rūmuose jis 
koncertuoja vos ne kasmet. Šešias-
dešimtmetis pianistas ypač mėgsta 
groti su G. Rinkevičiumi, laiko jį 
geriausiu scenos partneriu ir tikru 
bendraminčiu. Maskvos konserva-
torijos auklėtinis jau seniai gyvena 
užsienyje, pastaruoju metu Pary-
žiuje ir Niujorke. Pianistas greta 
muzikos domisi tapyba, architek-
tūra, senojo Vilniaus urbanistika, 
lanko muziejus. Jis labai veiklus, 
rengia bent tris nedidelius festiva-
lius Prancūzijoje ir Jungtinėse Ame-
rikos Valstijose. Buvo išties smalsu, 
kaip jis pateiks žinomą Čaikovskio 
veikalą. Regis, su dirigentu jie vie-
nas kitą puikiai suprato. Čaikovskio 
muzika buvo atliekama sekant ge-
riausiomis rusų mokyklos tradicijo-
mis: sodriai, vaizdingai, emociona-
liai. Solisto partijoje neišgirdau nė 
vienos netikslios gaidos. Nuo pir-
mųjų masyvių įžangos akordų dė-
mesį prikaustė didžiulė išgaunamo 
garso jėga ir ypatinga koncentracija. 
Į muziką Paley’us paniro visa siela ir 
kūnu. Griausmingos oktavos ir pa-
sažai buvo skambinami taip tempe-
ramentingai, kad fortepijono garsas 
kartais siekė galimybių ribą. (Beje, 
nesyk girdėjosi pašaliniai dunksė-
jimai.) Atrodė, instrumentas tuoj 
tuoj neatlaikys vulkaniškų atlikėjo 
emocijų. Laimė, temos keitėsi, pa-
sigirsdavo ramesnių spalvinges-
nių garsų. Kadencija leido Paley’ui 
dar ryškiau atskleisti virtuozinius 
aspektus, nesilpstantį pirštų bė-
glumą, tikslius pasažus, akordų la-
vinas, ugningas emocijas. Antrosios 
dalies lyrika suteikė galimybę kiek 

atsikvėpti nuo, sakytum, už gerklės 
laikančio temperamento. Maloniai 
subangavo pastoralinė lyrika, paį-
vairinta skerciško vaizdingai ir gy-
vai paskambinto epizodo. Pasku-
tinėje dalyje greito tempo raiškiai 
artikuliuotą judrią ukrainietišką 
liaudies melodiją keitė melodinga 
ir veržli mažorinė tema, leidusi 
pianistui pasiekti jausmų ekstazę 
ir džiaugsmingą efektingą finalą. 
Publika iš tiesų labai karštai su-
reagavo į Paley’aus interpretaciją, 
ovacijoms nebuvo galo. Du subti-
liai paskambinti bisai – Čaikovskio 
Valsas iš „Vaikų albumo“ ir Moritzo 
Moškovskio Etiudas, op. 72, Nr. 6 
F-dur – atskleidė kitą pianisto as-
menybės pusę. Ypač žaviai suskam-
bėjo valsas, tikras vakaro perliukas.

Igorio Stravinskio „Šventąjį pa-
vasarį“ orkestras parengė pirmąsyk. 
Kaip pirmasis atlikimas jis vertas 
nuoširdaus pagyrimo. Didžiulės su-
dėties orkestras partitūrą perskaitė 
pagarbiai ir dinamiškai. Galbūt lais-
vesnio muzikavimo dar neišgir-
dome, bet veikalo charakteris buvo 
išreikštas. G. Rinkevičius sudėjo 
svarbiausius dramaturginius akcen-
tus, išryškino griausmingas, kartais 
gąsdinančias kulminacijas, kai tran-
kėsi mušamieji ir ūžė didžiulis orkes-
tras. Išraiškingai skambėjo visos solo 
partijos (jų neišvardysi), pradedant 
pirmąja fagoto atliekama melodija.

Lietuvos koncertų lankytojams 
kūrinys neturėtų būti naujiena, 
Nacionalinis simfoninis orkestras 
savo repertuare jį turi nuo 1970 
metų, kai atliko pirmąsyk su ma-
estro Juozu Domarku. Priminsiu ir 
2000-aisiais Nacionaliniame ope-
ros ir baleto teatre pastatytą baletą, 
kuriame Aukos partiją puikiai šoko 
Eglė Špokaitė. Choreografiją sukūrė 
legendinės Pinos Bausch (stačiusios 
šį baletą greta daugybės kitų gar-
sių choreografų) mokinys Xin Pen 
Wangas. Baleto mėgėjams simfoni-
nės siuitos klausytis padeda žinoji-
mas, ką ši vaizdinga muzika reiškia, 
apie kokius maginius ritualus pa-
sakoja. Koncerte pasakyti, kad tai 
dviejų dalių veikalas, – per maža, 
manyčiau, programėlėje buvo ga-
lima surašyti visų trylikos epizodų 
pavadinimus, nesvarbu, kad jie vie-
nas kitą keičia be pertraukos. Di-
desnė pauzė atskiria tik kūrinio 
dalis, įvardintas kaip „Žemės pa-
bučiavimas“ ir „Didžioji auka“. Ją, 
kaip muzika ir reikalauja, dirigen-
tas pabrėžė.

Koncerto klausytojams nuo sce-
nos buvo pasakyta, kad kūrinyje 
panaudota viena lietuvių liaudies 
melodija, pradedanti visą kūrinį 
(šis teiginys yra programoje). Tai 
klaidina – minėta melodija anaip-
tol nėra vienintelė. Lietuviškų me-
lodijų iš Krokuvoje 1900 m. išleisto 

Antano Juškos rinkinio Stravinskis 
prisirinko kur kas daugiau. Jas visas 
vėliau „išlasiojo“ jo artimas draugas 
muzikologas Lawrence’as Mortonas, 
savo tyrimą paskelbęs 1979 m. žur-
nale „Tempo“. (Jei ką sudomino, re-
gis, straipsnis buvo paskelbtas prieš 
keliolika metų angliškame „Muzi-
kos barų“ numeryje.) Taigi Stravins-
kis „Šventojo pavasario“ pagonišką 
ritualą kūrė remdamasis savaip 
transformuota, ypač ritmo požiū-
riu, archajiška lietuviška melodika. 
Klausantis kūrinio tai gana aiškiai 
galima pajusti. Tačiau neįmanoma 
Stravinskio naudojamų ilgesnių ir 
trumpesnių melodijų atskirti nuo 
harmonijos ir ritmo, viskas kartu 
sudaro neišardomą visumą. Antra 
vertus, pirmykštės to paties arealo 
tautų folkloro struktūros, atspin-
dinčios ankstyvąsias muzikinio 
mąstymo formas, yra gana pana-
šios. Štai kodėl daugelis muzikantų 
ir muzikos teoretikų pabrėžia Stra-
vinskio kūrinio slaviškumą, pagiria 
autorių už puikų rusų folkloro pa-
žinimą. Iš tikro kurdamas visus tris 
ankstyvuosius baletus Stravinskis 
visiškai nesidomėjo rusų liaudies 
muzikos problemomis ir spausdin-
tais rinkiniais. Slaviškų bruožų šiai 
spalvingai daugiasluoksnei parti-
tūrai suteikė paties autoriaus imli 
asmenybė ir muzikinė patirtis, ku-
rios jis sėmėsi tiesiog iš aplinkos ir 
girdėtos kitų rusų kompozitorių 
muzikos. Beje, Stravinskis ir kūrė 
tik ausimis, pabrėžė, kad jo muzika 
visada tonali ir tokia išlieka netgi 
tuose kūriniuose, kuriuos jis rašė 
naudodamas dvylikatonės techni-
kos sistemą.

Baltijos šalių orkestrų festiva-
lis užbaigtas efektingai. Nežinia, 
kaip jo rengėjams seksis toliau. 
Planų tęsti festivalį jie turi, bet la-
bai daug priklausys nuo rėmėjų, 
kurių šį kartą nestigo. Galvojama 
apie 2018-uosius, kai visos trys šalys 
švęs valstybingumo šimtmetį. Be-
lieka palinkėti sėkmės. 

A. Požar skio  n uotr .Gintaras Rinkevičius ir Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras

Atkelta iš  2  psl .

Julijos Skuratovos dėka scenos vi-
duryje iškyla iš skirtingų dalių su-
dėta, bareljefą primenanti auksinio 
Princo figūra; atskiromis dalimis po 
scenos erdvę kartais skrajoja Princo 
ašaros, akys ir jų brangakmeniai; 
iš po nedidelės užuolaidėlės pasi-
rodo arba iš užkulisių išvažiuoja 
didžiulės vargstančių vaikų plokš-
tumos ir t.t. Dvimačių vaizdų formą 
spektaklyje pratęsia šešėlių teatro 
akimirkos bei kuklios Dominy-
kos Kačonaitės vaizdo projekcijos. 
Avanscenos kamputyje pasodintas 
Karolis Kasperavičius spektaklio 
muziką čia kuria gyvai, o jo garsų 
lydimas į sceną atlikti kelių šokio 
numerių kartais įlekia Denisas 

Kolomyckis. Taigi dramos menas 
paliekamas tik Dovydo Stončiaus 
ir Arno Danuso rūpesčiui.

Visa ši menų įvairovė būtų svei-
kintina, jeigu ji atskleistų pasakos 
(arba režisieriaus) mintis, o ne jas 
užgožtų. Spektaklio „dirigentas“ ne 
iki galo suderina tokį orkestrą, kai 
kurie muzikantai nenoromis ima 

„savivaliauti“. Pavyzdžiui, Kolo-
myckio šokio pasirodymai, atrodo, 
turėtų pratęsti pasakojimą apie 
Kregždžiuko skrajones ir papildyti 
šio personažo paveikslą, tačiau šie 
epizodai atskyla, praranda ryšį su 
istorija ir tampa paskirais šokio nu-
meriais. Be to, jaunasis režisierius 
spektaklio pradžioje, panašu, no-
rėjo nustebinti sukurtų formų gausa 
ir iš karto beveik visas jas pristatyti. 
Tačiau kad toks pristatymas būtų 

sklandus, pasirodo, reikia gerokai 
padirbėti. Nes dabar scenoje dau-
giau juda, kruta, bruzda ne Wilde’o 
istorija, o aktoriai, tai įnešantys ar 
įvežantys, tai išnešantys ar išvežan-
tys dailininkės sukurtus veikėjus ar 
scenografijos elementus. Tik kiek 
aprimus tokiam bruzdesiui ima ru-
tuliotis pasakojimas apie Princą ir 
Kregždžiuką.

Pasakų būna įvairių, bet jei jos 
apie karalius ar princus ir jei bai-
giasi laimingai (o tai sunkiai išven-
giama), tai, tikėtina, jose surasime 
iškilmingumo ir patetikos. Povilas 
Makauskas, statydamas „Laimin-
gąjį Princą“, pasirinko ne „įžeminti“ 
istoriją, o priešingai, dar labiau ją 
pakylėti link dangaus. Viskas čia 
gražu, elegantiška, teatrališka, 
nuostabu ir, akivaizdu, pretenduoja 

į epitetą „tobula“. Tačiau pati isto-
rija nuo to tik nukenčia. Pakylėti 
ir pagražinti spektaklio veikėjai 
sukuria iškilmingą ir vizualiai iš-
raiškingą, bet šaltą, nenuoširdžią ir 
patetišką istoriją. Todėl Skuratovos 
tai liūdni, tai besišypsantys vaikų 
atvaizdai (supraskite, iš nelaimingų 
tampantys laimingi) tokiame teatro 
grožio pasaulyje atrodo gana primi-
tyvūs ir nelabai reikalingi. Pro visą 
šį manieringumo ir iškilmingumo 
kiaušinio lukštą šiek tiek prasikala 
tik Danuso Kregždžiukas, kai ku-
riomis spektaklio akimirkomis at-
siveriantis, tampantis jautresniu, 
nuoširdesniu ir todėl bent kažkiek 
gyvu personažu.

Taigi jei jaunasis režisierius 
iš savo dėstytojo Gintaro Varno 
būtų gavęs užduotį estetiškai ir 

elegantiškai scenoje įkurti pasaką, 
galima būtų drąsiai sakyti, kad jam 
pavyko. Tačiau jei užduotis būtų 
buvusi išanalizuoti, savaip interpre-
tuoti ir scenoje įprasminti Wilde’o 
istoriją, dar tektų rimtai padirbėti, 
juo labiau kad pati spektaklio es-
tetika per daug būdinga ir artima 
paties dėstytojo teatrui. Taip jau yra, 
kad mokiniams tenka dvejopa už-
duotis: viena vertus, perimti savo 
mokytojų patirtį, o kita vertus – iš-
siugdyti savitą požiūrį ir ieškoti kitų 
kelių. Nors šįkart Povilui Makaus-
kui savitai sužibėti nelabai pavyko, 
neabejoju, kad toks „testas“, nors ir 
Mažojoje, bet Nacionalinio dramos 
teatro scenoje, tikrai padės ateityje 
pelnyti „geresnius pažymius“.

Monika Meilutytė



4 psl. 7 meno dienos | 2016 m. balandžio 22 d. | Nr. 16 (1168))

Juliaus Juzeliūno metai tęsiasi
Kompozitoriui skirtas koncertas Nacionalinėje filharmonijoje 

M u z i k a ,  Š o k i s

melancholijos būseną dar labiau pa-
brėžia bokšto sąvoka. 

„Melancholijos bokštai“ – tarpda-
lykinis šokio ir žodžio kūrinys, kū-
rybinė laboratorija, paieškų erdvė, 
kurios ieškoma bendradarbiaujant 
su audiovizualinės poezijos grupe 

„AVaspo“. Sujungti įvairias raiškos 
formas Aira Naginevičiūtė bandė ir 
anksčiau; šiame spektaklyje greta 
šokėjų (Godos Laurinavičiūtės ir 
Gretos Grinevičiūtės) scenoje buvo 
ir spektaklio dramaturgė bei dalies 
tekstų autorė Gabrielė Labanaus-
kaitė, taip pat žinomas alternaty-
viojo teatro kūrėjas Benas Šarka. 
Tai, ką jie veikia scenoje, nelengva 
įvardyti: jie nevaidina, nekuria per-
sonažų, neįsikūnija – pasinerdami 
į muzikos ir teksto apibrėžiamas 
būsenas kontempliuoja tai, kas yra 

kiekvieno jų meninės biografijos 
turinys: tekstą, judesį, kūną.

Keturiasdešimties minučių spek-
taklį nuo žiūrovų taip pat skiria 
uždanga – tam, kad paslėptų sce-
nografijos formas, kurios varžosi 
su aktoriais dėl žiūrovų dėmesio. 
Spektaklio dailininkas Arūnas Ado-
maitis sceną paženklino keturiais 
iš viršaus besileidžiančiais bokštais, 
kurių antropomorfiniai pavidalai 
turėjo kurti gyvo–negyvo, tikro–
netikro įtampą, tačiau nepaisant 
aplink juos besivejančių dūmų 
kamuolių ir šviesos šuorų liko 
tik kaip iliustratyvios dekoracijos, 
kaip ir scenos priekyje išrikiuotos 
šešios galvos atvirais kiaušais – mė-
lyno melancholiško dažo saugyklos, 
kuriose spektaklio pabaigoje rankas 
nardina šokėjos. 

Kūrybos formų sujungimas, iš-
tirpdymas viena kitoje – progra-
minis spektaklio kūrėjų nusista-
tymas, tačiau kartu tai reiškia ir 
kolektyvinę atsakomybę už galutinį 
spektaklio pavidalą, nors daugeliu 
atvejų lieka nebeaišku, kas galiau-
siai yra spektaklio – vaizdų, judesių, 
žodžių, garsų struktūros – spiritus 
movens. Aiškinantis spektaklio 
prasmes, neišvengiamai atsiduri 
zonoje, kurioje mėgsta klaidžioti 
šiuolaikiniai kūrėjai – pasąmonėje, o 
ja galima paaiškinti ne tik spektaklio 
prasmių bei formų paradoksus, bet 
ir paslėpti bei pateisinti menininkų 
klystkelius. 

Melancholija, kaip tema, kelia 
pačius įvairiausius prisiminimus – 
nuo Albrechto Dürerio graviūros 
iki Larso von Triero filmo, tačiau 

naujasis spektaklis jais neseka, juo 
labiau su jais nesivaržo. Tai sava-
rankiškų patirčių ir siekio jas įpras-
minti rezultatas, kuriuo mėginama 
sužadinti žiūrovo asociacijas. 

„Melancholijos bokštų“ kos-
tiumai pabrėžia skirtingą atli-
kėjų prigimtį, jų požiūrį į temą ir 
bendrą darbą, į tas erdves, kurias 
savarankiškoms jų būsenų paieš-
koms numatė spektaklio cho-
reografė. Plastiniu ir prasminiu 
požiūriu reikšminga spektaklio 
detalė – blizganti, permatoma 
plėvė, iš pradžių – lyg valktis, ku-
riai reikia pasipriešinti suplėšant, 
iš jos išsivaduojant, vėliau – lyg 
šilkverpio siūlas, nutįstantis be-
laikėje erdvėje. 

Melancholija po stiklu
Atkelta iš  1  psl .

Vytautė Markeliūnienė 

Ko gero, ne kiekvienai žymesnei, 
žemiškąją kelionę jau baigusiai 
lietuvių muzikos asmenybei taip 
natūraliai ir neformaliai priderėtų 
jos mastą aprėpianti paprasta, sykiu 
tiksli ir majestotiška frazė – užima 
išskirtinę vietą XX a. II pusės Lie-
tuvos muzikoje, kultūriniame ir vi-
suomeniniame gyvenime. Tai kone 
embleminis pradžios sakinys, api-
bendrintai nusakantis Juliaus Ju-
zeliūno (1916–2001) paliktą ir vis 
dar gyvą pėdsaką, menantį origi-
naliai plytinčią šio kompozitoriaus 
meninę tapatybę, jo svarų, rimtos 
laikysenos neprarandantį kūrybos 
palikimą, mokslinę veiklą. Taip pat 
ir dosnią, rezultatyvią pedagogiką, 
įvairių prisiimtų ir sąžiningai plė-
totų pareigų naštą. Jis – vienas pir-
mųjų lietuvių kompozitorių, pelnęs 
Lietuvos nacionalinę kultūros ir 
meno premiją 1990-aisiais. Tačiau 
ne mažiau svarbu ir tai, kad mini-
mus veiklos matmenis tolydžio at-
audė ir malonus, bendrauti norintis 
ir mokantis žmogus, jaučiantis di-
delių ir mažų problemų sąskambį, 
nesveriantis jų pagal naudos koe-
ficientą. Ir, kaip pats yra išsitaręs, 
linkęs pirmiausia įsipareigoti sau 
(o tai juk sunkiausia), nesusipykti 
su savimi, taip pat ir su savo sąžine. 
Gal tai ir nulėmė, kad sprendimai 
tiek gyvenime, tiek ir kūryboje Ju-
zeliūnui nesukeldavo ilgų krizių, 
desperacijos tamsos. Norėtųsi tad 
prisiminti ir autentišką šio kompo-
zitoriaus, Juozo Gruodžio mokinio, 
balsą, prabylantį viename interviu, 
jo 80-mečio kontekstuose, kai į jo 
gyvenimo tėkmę jau buvo įsilie-
jusi narystė Sąjūdžio iniciatyvinėje 

grupėje, Stalinizmo nusikaltimų ty-
rimo komisijoje (buvo jos pirmi-
ninkas), vėliau Represijų Lietuvoje 
tyrimo centre: „Tai, kad lemtingais 
mūsų tautai 1988 metais muziką il-
gesniam laikui ramiai atidėjau į šalį, 
iš dalies lėmė „gruodiškoji“ nuos-
tata. Jos esmė štai kokia – į savo gy-
venimą, profesinį pašaukimą (ne-
svarbu, ar tai būtų muzika, ar kita 
sritis) reikia žiūrėti su didžiule at-
sakomybe. Valstybingumas, tautiš-
kumas, gilinimasis į tautinės kultū-
ros šaknis – tos pačios nuostatos ir 
kūryboje, ir gyvenime. Jos sufor-
muotos ir mane supusios tikrovės: 
deportacija, tremiamųjų kančios, 
sovietų okupacija. Žinoma, mano 
profesija – garsas, ne politika. Į 
tautos muzikinius – struktūrinius 
ypatumus, psichologines savybes 
gilinausi pasitelkęs garsą ir, prisipa-
žįstu, niekada neketinau dalyvauti 
politiniame gyvenime. Ir vis dėlto, 
kai Lietuvai iškilo klausimas būti 
ar nebūti, tiesiog negalėjau neda-
lyvauti tame politiniame patrioti-
niame procese.“

Tad nė nesistebi, kad Juzeliūno 
100-mečio data, galėjusi inspi-
ruoti formaloką, vienu kitu rengi-
niu įprasmintą paminėjimą (o taip 
neretai nutinka), priešingai, tapo 
permanentiška renginių grandine, 
pulsuojančia ir dinamiška švente, 
kone kiekvieną mėnesį savaip ak-
tualizuojančia įvairių žanrų jo kū-
rybą ir veiklą apskritai. Šios šventės 

„arką“ sudarytų vienatiniai progi-
niai akcentai – vasarį išleista ir pri-
statyta fundamentali prof. A. Am-
brazo parašyta monografija „Julius 
Juzeliūnas. Gyvenimo ir veiklos 
panorama. Kūrybos įžvalgos“, taip 
pat spalį numatyta kompozitoriaus 
100-mečiui skirta 45-oji Baltijos 

šalių muzikologų konferencija „XX a. 
kompozicijos mokyklos: institucija 
ir kontekstas“. Tačiau svarbiausia, 
kad šio mokslinio diskurso aplinką 
kaskart sodrina skambanti mu-
zika – Juzeliūno, jo mokinių, jo 
amžininkų. Jos interpretuotojai – 
dar Juzeliūno epochos atlikėjai: tarp 
jų kad ir Nacionalinis simfoninis, 
Lietuvos kamerinis, Šv. Kristoforo 
orkestrai (žinoma, nuosekliai ap-
žvelgiant, šis sąrašas gerokai išsi-
plėstų). Vis dėlto skambančiam 
šios kūrybos tapatybės pavidalui 
svarbų kūrybinį impulsą suteikia 
jaunosios kartos muzikai, nuo ku-
rių daugiausia priklausys Juzeliūno 
ir kitų lietuvių autorių kūrybos liki-
mas ateityje. Atmintyje išliko vasa-
rio 27-ąją įvykęs Nacionalinio sim-
foninio orkestro koncertas, kurio 
visumą įtraukiančiai organizavo di-
rigentas Modestas Barkauskas, Ju-
zeliūno „Afrikietiškuose eskizuose“ 
su orkestro muzikais atradęs tary-
tum dar neišvaikščiotų plotų. Antai 
savotišku leitmotyvu tai vienur, tai 
kitur vis suskamba frazė: mokausi 
(-omės) Juzeliūną. Pluoštelis iš tų 
atgarsių: pianistas Daumantas Ki-
rilauskas ruošia Juzeliūno Antrąją 
fortepijoninę sonatą, Kauno kvarte-
tas mokosi Pirmąjį Juzeliūno kvar-
tetą etc. Regis, Juzeliūno kūryba 
neaplenks ir ateinančios vasaros 
festivalių programų, ką jau kalbėti 
apie rudenį prasidėsiantį naują mu-
zikos renginių sezoną. 

Balandžio 16 d. programą Filhar-
monijoje parengė Lietuvos kame-
rinis orkestras, ją taip pat paskyręs 
minimam 100-mečiui. Dirigavo 
vis dažniau į mūsų sceną kopianti 
Adrija Čepaitė. Koncertą lydėjo iš-
mintingas ir šiltas muzikologės Jur-
gitos Skiotytės-Norvaišienės žodis. 

Dvi monumentalios Juzeliūno 
kompozicijos skambėjo pagrečiui 
su Bélos Bartóko ir Arvo Pärto kū-
ryba. O visi šie trys kompozitoriai 
tarytum sudarė per epochą išsidrie-
kusią bendraminčių draugiją, kurią 
subendravardiklino atida tautiniam 
identitetui, pastanga nugludinti in-
dividualiu balsu suskambančią sti-
listinę ištarmę, tačiau ir skirtingai, 
savaip suvokta kūrybinė laisvė. Beje, 
Juzeliūno Koncerto vargonams, 
smuikui ir styginių orkestrui var-
gonų partiją rengusi Karolina Juo-
delytė – Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos absolventė, muzikologė 
ir vargonininkė, dabar jau ketvirtus 
metus studijuojanti Detmolde – dar 
iki šio vakaro prasitarė, jog muzi-
kinė opuso kalba alsuoja išskirti-
niu skambėjimu, artikuliacija, ne-
antrinančia kažkam jau girdėtam, 
grotam anksčiau. Savitas akustinis 
intensyvumas šią atlikėją įtraukė 
į nuodugnesnę partitūros analizę 
(pasitelkus ir minėtąją Ambrazo 
monografiją), idant sudėtingo mu-
zikinio teksto ištarmė vėliau atsi-
skleistų struktūrinės bei estetinės 
dimensijų jungtimi. Neabejotina, 
kad šį kūrinį parengusią visą at-
likėjų grupę įtraukė atsakingos ir 
įdomios interpretacinės užduotys. 
Tą liudijo solistų K. Juodelytės, Dže-
raldo Bidvos (smuikas) ir dirigen-
tės A. Čepaitės ansamblis, taikliai 
ir darniai formuojamas orkestro 
kontrapunktas. Išgirdome aiškiai 
skambančius balsus, padalas, tvirtą, 
nemonotonišką visumą, kupiną rel-
jefo įvairovės. Tokio rezultato vargu 
būtų galima tikėtis, jei ne kruopščių 
ir konstruktyvių repeticijų procesas. 

Jau kitame kūrinyje sugrįžęs į or-
kestro koncertmeisterio kėdę smui-
kininkas Dž. Bidva ir B. Bartóko 

siuitoje „Rumunų liaudies šokiai“ 
tartum vėl pateko į solisto poziciją. 
Keletą šokių įprasmino smuiko solo 
partija, kurioje pastebimai skleidėsi 
šio atlikėjo polinkis improvizuoti, 
subtilaus koloristo braižas, puiki 
orientacija aprėpti skirtingas funk-
cijas – soluoti, vesti orkestrą, gir-
dėti ansamblį. Šiose miniatiūrose – 
stipriau, ekspresyviau, įtaigiau nei 
Juzeliūno veikale, – orkestras pa-
naudojo dinamikos, štrichų raiš-
kos techniką, drąsesnę vaizduotę. 

Nežinia kada koncerte beskam-
bėjo Juzeliūno Penktoji simfonija 

„Lygumų giesmės“, ar tik ne 1991 m. 
vasarį? Laimė, šis, vienas koncer-
tiškiausių Juzeliūno kūrinių, nuo-
lat lydi jauniausiąją muzikų kartą 
(moksleivius) kaip žinotinas mu-
zikos istorijos programos kūrinys, 
studijuojamas iš pirmųjų jo atlikėjų 
įrašo. Gražu, kad „Lygumų giesmės“ 
ir vėl sugrįžo į tų „pirmųjų“ – Lietu-
vos kamerinio orkestro ir „Liepai-
čių“ – repertuarą, kaip naujas kūri-
nys radosi ir dirigentės A. Čepaitės 
kūrybinėje biografijoje. Nuoširdus, 
darnus ir profesionalus „Liepaičių“ 
dainavimas džiugino ir sykiu su-
kėlė praeities ilgesį, kai šis choras 
ir „Ąžuoliukas“ buvo rimti ir nuo-
latiniai lietuvių (ir ne tik) muzikos 
sklaidos procesų partneriai. Gal 
šis koncertas – geras ženklas atei-
čiai? Klausantis atgimusių „Lygumų 
giesmių“ girdėjome ne tik išmoktą, 
bet tikra to žodžio prasme skonin-
gai, pagarbiai ir su meile interpre-
tuotą, universaliu meniniu lygme-
niu skambantį XX a. pusės lietuvių 
klasikos veikalą. Koncerto „kodą“ 
sušildė dar ir jauki A. Pärto „Estiška 
lopšinė“ – tyras, intymus miniatiū-
rinis garsų atodūsis. 

Spektaklio nuotaiką kuria Vlado 
Dieninio muzika, Gabrielės Laba-
nauskaitės tekstų fragmentai, o 
ypač – Paulio Celano „Mirties fuga“, 
mirties artumo, ore, kur ankšta ne-
bus, kasamo kapo melancholija. 
Tai teksto, žodžių gija, aiškiausiai 
ištransliuojamos prasmės stiklas, 
iš po kurio švyti spektaklio plasti-
niai sprendimai. Jų poveikį žiūrovui 
lemia skirtingi požiūriai, patirtys, 
lūkesčiai, melancholijos reiškinio 
suvokimas, taip pat ir žinojimas, 
kad „Airos“ – savitas, tradicinių 
kontaktų su vertinimais neieškan-
tis šiuolaikinės vizualiosios kultū-
ros procesas, kurį stebi susidomėjęs, 
nebūtinai pritardamas pasirenka-
moms priemonėms ir jų deriniams. 

M. Alek sos  n uotr .
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T e a t r a s

Laikinoji teatro komuna
Festivalis „Jauno teatro dienos“ Klaipėdoje

Goda Dapšytė

Balandžio 4–9 d. uostamiestyje 
įvyko Klaipėdos jaunimo teatro 
rengiamas teatro festivalis „Jauno 
teatro dienos“ (JTD). Jau ketvirtą 
kartą surengtas festivalis šiemet pa-
keitė savo formatą, o jo renginiai 
vyko ne tik „Kultūros fabrike“, bet 
ir viešosiose miesto erdvėse.

Ketvirtasis festivalis – kitoks

Šiemet JTD festivalis koncentra-
vosi ne į spektaklių programą, nors 
ji ir vainikavo savaitę trukusį ren-
ginį, o į keturias dienas vykusias 
kūrybines dirbtuves, skirtas pro-
fesionaliems aktoriams. Tad JTD 
rengėjai atviros atrankos būdu su-
būrė kelias dešimtis jaunų aktorių 
iš visos Lietuvos dirbti su penkiais 
režisieriais: Jonu Terteliu, Gildu 
Aleksa, Loreta Vaskova, Jeanu-Cy-
rilu Vadi (Prancūzija) ir Zacharu 
Chungurejevu (Rusija). O kad ko-
mandoms nieko netrūktų, kartu 
dirbo ir teatrologai Silvija Čižaitė-
Rudokienė, Goda Dapšytė, Sigita 
Ivaškaitė, Kristina Steiblytė ir An-
drius Jevsejevas. Šios Lietuvos 
teatrui neįprastos kūrybinės ko-
mandos rengėjų buvo įmestos į dar 
neįprastesnes aplinkybes: kas rytą 
visiems dalyviams susirinkus prie 
skelbimų lentos paaiškėdavo, kas su 
kuo dirbs, kurioje iš viešųjų erdvių 
teks dirbti (geležinkelio stotyje, pre-
kybos centre, Laikrodžių muziejaus 
kiemelyje, Senajame turguje ar Kul-
tūros fabrike) ir kokią temą tądien 
teks pusdienį nagrinėjus (pabėgėlių, 
Černobylio, atostogų ar ekologijos) 
pakaitomis pristatyti kolegoms ir 
Klaipėdos miestiečiams penkioli-
kos minučių trukmės pasirodymais. 
Po pasirodymų sekė išsamios disku-
sijos, rytais aktorių laukė vis kito-
kie praktiniai seminarai, o festiva-
lio pabaigoje įvyko dvi teatrologo ir 
prodiuserio Audronio Liugos pas-
kaitos. Be to, paraleliai visam šiam 
veiksmui Valentinas Masalskis ir 
Vidas Bareikis apsikeitė savo vado-
vaujamų aktorių kursų Klaipėdos 
universitete ir Lietuvos muzikos 
ir teatro akademijoje studentais ir 
padėjo pagrindus ilgalaikiam kū-
rybiniam bendradarbiavimui. Tai 
pirmas toks artimas šių aukštųjų 
mokyklų kontaktas ir norėtųsi ti-
kėti, kad jis lems ir daugiau pokyčių. 

Festivalyje neatsisakyta ir spek-
taklių programos. Šiemet ji buvo 
daug kuklesnė. Klaipėdos publikai 
ir festivalio dalyviams parodytas 
Kamilės Gudmanaitės OKT teatre 
režisuotas Falko Richterio „Die-
vas yra DJ“, estetinį nutolimą tarp 
Lietuvos ir Rusijos teatrinių mokyklų 
paženklinęs Nikolajaus Zacharovo 
režisuotas „Juodasis vienuolis. Ne-
teisingas montažas“ pagal Antono 
Čechovo tekstus, mėginantis pa-
sakoti asociatyvią fantaziją apie 

Mikalojų Konstantiną Čiurlionį, 
ir žavus naujausias Karolinos Žer-
nytės ir jos „Pojūčių teatro“ ekspe-
rimentas „Prieš išvystant šviesą“, 
mėginantis atkurti pojūčius prieš 
gimimą. Vis dėlto šį kartą spektaklių 
programa liko tik priedu, pagrin-
dinis svoris teko kūrybinėms dirb-
tuvėms ir jų paskatintiems jaunųjų 
teatro kūrėjų atradimams bei teigia-
moms emocijoms. 

Kažkas atsitiko

Pasibaigus JTD festivaliui, kūry-
binių dalyvių emocijos persikėlė į 
socialinius tinklus ir kaip niekada 
anksčiau išsiveržė atgautos meilės 
teatrui deklaracijomis ir kūrybiš-
kumo džiaugsmu. Turint omenyje 
dar neseniai vilnijusias kasmeti-
nio nepasitenkinimo „Auksinių 
scenos kryžių“ apdovanojimų 
rezultatais bangas, toks jaunųjų 
džiaugsmas ir vienijimasis malo-
niai stebina. Paprašytas papasakoti, 
kas vis dėlto nutiko per festivalį, 
G. Aleksa jį pavadino įspūdingo 
grožio žaidimu: „Iš tiesų visa tai 
ir buvo žaidimas: gauni temą, kri-
tiką, aktorius ir pirmyn. Nežinai 
nei aktorių, nei kritiko praeities, iš-
silavinimo ar gabumų, o per pus-
dienį turi su jais sukurti ką nors, 
kas būtų naudinga visuomenei, da-
lyviams ir tau pačiam.“ Pasak re-
žisieriaus, šios dirbtuvės padėjo 
iš naujo pamilti profesiją: „Jauno 
teatro dienose“ susikūrė bendruo-
menė, savotiška komuna, ir visa tai 
buvo taip šilta ir gražu, net sakralu. 
Tai buvo savotiška terapija. Savo 
miestuose ir teatruose visi esame 
pavargę, užsidarę, nusidirbę, o čia 
staiga atsigavome. Po festivalio no-
rėjosi vėl grįžti dirbti su aktoriais, 
vėl mylėti teatrą.“

Paprašyta pasidalinti įspūdžiais, 
apie bendruomeniškumą kalba 
ir S. Ivaškaitė: „Kaip ir daugumą, 
JTD šiemet mane sužavėjo savo 
energija, gimusia iš pasirinkto for-
mato. Iš pradžių kiek gąsdinęs, iki 
paskutinės minutės kėlęs klausimų, 
rengėjų pasirinktas darbo principas 
ilgainiui davė tai, ko iki šiol trūksta 
bene visiems Lietuvoje rengia-
miems teatro festivaliams, – laisvo 

bendravimo atmosferą. Jau nuo an-
trosios kūrybinių dirbtuvių dienos 
buvo justi bendras festivalio dalyvių 
gyvenimas tuo, kas buvo kuriama 
čia ir dabar, ką tvirtino ir diskusi-
jos, nesibaigdavusios iki pat pary-
čių. Intensyvi komandų narių rota-
cija sukūrė maloniai neišvengiamas 
aplinkybes susipažinti visiems da-
lyviams. Taip ir gimė „laikinoji teatro 
komuna“, – pasakoja teatrologė. 

Jai savotiškai antrina ir režisierė 
L. Vaskova, pabrėžianti, jog susi-
rinkusieji Klaipėdoje buvo kupini 
entuziazmo: „Aktoriai noriai da-
lyvavo kūrybiniame procese, pa-
tys į jį įsitraukė, siūlė idėjas, kūrė 
drauge. Teatre mes vis sakome, kad 
tai kolektyvinis menas. Šiemetinėse 
JTD pagaliau pavyko tuo įsitikinti 
ir praktiškai. Buvo kūrybinių nu-
švitimo momentų ir anksčiau, bet 
tokio kolektyviškumo seniai neteko 
patirti. Tai be galo didelis šio festi-
valio privalumas.“

Panašiomis nuotaikomis gyvena 
ir J. Tertelis, teigiantis, kad net su-
grįžus į Vilnių ir praėjus kelioms 
dienoms po festivalio JTD kūrybiš-
kumo banga jį vis dar lydi ir saugo 
nuo susidūrimų su realybe: „Atsi-
rado kvėpavimas teatru. Supratau, 
kaip gera kurti teatrą. Prisiminiau, 
kad teatras – tai ne vien kažkokia 
kančia spaudžiant iš savęs nežinia 
ką. Supratau, kad reikia mestis į kū-
rybą, o tik po to kvestionuoti. Įvyko 
kažkoks sprogimas, kažkoks kūry-
bingumo išlydis.“ Pasak režisie-
riaus, per kūrybines dirbtuves jam 
pavyko įsitikinti, kad kiekvieno 
trūkumai gali virsti privalumais, o 
nežinojimas gali būti jėga: „Visi da-
lyvavusieji atsivėrė kaip įrankių dė-
žutės. Tokios ugnelės aktorių akyse 
jau labai seniai nesu matęs.“ 

Režisieriai plius/vs. kritikai

Dauguma dirbtuvių dalyvių su-
tartinai tvirtino, jog vienu didžiau-
sių atradimų tapo sklandus ir kūry-
bingas scenos praktikų ir teoretikų 
bendradarbiavimas. JTD rengė-
jams pranešus, kad kažkokiu būdu 
grupėse teks dirbti ne tik režisie-
riams su aktoriais, bet prie jų prisi-
jungs ir sutartinai kritikais įvardyti 

teatrologai, abiem pusėms kilo ne-
mažai klausimų ir išankstinių būkš-
tavimų. Tačiau panašu, kad šių neti-
kėtų susitikimų rezultatai pranoko 
bet kokius lūkesčius. Bendradarbia-
vimu taip pat entuziastingai džiau-
gėsi ir režisieriai, ir teatrologai, o iš 
jaunųjų aktorių lūpų ne kartą teko 
išgirsti: „Tai va kam jie mums rei-
kalingi!“ Tad panašu, kad vienu iš 
šiųmečių JTD laimėjimų tapo ta-
koskyros teatro bendruomenėje 
mažinimas. 

„Man buvo labai smagu dirbti su 
kritikais. Kiek kalbėjau su kitais 
režisieriais, jiems taip pat. Mes 
vieni kitus šiek tiek pažįstame, bet 
pirmą kartą teko pamatyti teorinių 
žinių galią. Dirbdamas teatre gali 
paskęsti praktiniame darbe ir ne-
bematyti rezultatų iš šono. Šiose 
dirbtuvėse kritikai buvo partne-
riai, galintys stebėti iš šalies ir, kai 
reikia, ištraukę tave iš tos praktikos, 
padėti pažvelgti plačiau. Darbas su 
teatrologais suteikia daug impulsų 
ir, tiesą sakant, pasitikėjimo savimi. 
Kai šalia tavęs yra žmogus, kurio 
darbas yra vertinti, ir teigiamai at-
siliepia apie tavo idėją, iš karto savo 
sprendimu pasitiki labiau. Iš kritikų 
sulaukėme labai daug palaikymo“, – 
apie naujus kūrybos partnerius pa-
sakojo J. Tertelis. 

G. Aleksa džiaugėsi pagaliau 
susipažinęs su rašančiaisiais apie 
teatrą: „Darbas su kritikais man 
visų pirma buvo naudingas tuo, 
kad atskyriau Steiblytę nuo Ivaš-
kaitės. Skaitau kritikų straipsnius, 
bet ne visada žinau veidus, sly-
pinčius už pavardžių. O jei rimtai, 
mane nustebino, kiek kūrybinės 
galios turi kritikai. Turiu omenyje 
ne teorijos ir mokslo žinias, bet tai, 
kad jie labai kūrybingi. Pavyzdžiui, 
Dapšytė ir Jevsejevas labiau dirba su 
dramaturgija, o S. Ivaškaitė puikiai 
sudėlioja logiką, užsiima tam tikra 
repeticijų kritika ir režisieriui su-
taupo labai daug laiko. Manau, kad 
šis JTD užsimezgęs ryšys – labai 
reikalingas. Dabar visi kritikai, su 
kuriais teko susipažinti kūrybinėse 
dirbtuvėse, tapo tiesiog sielos drau-
gais, nes kartu kai ką patyrėme.“ 

O L. Vaskova pabrėžė palaikymo 
ir teatrologų įsitraukimo svarbą: 

„Visi kritikai dirbo labai skirtingai. 
Kas daugiau dirbo su dramatur-
gija, kas padėjo racionalizuoti, kas 
siūlė savo vizijas. Paskutinę dieną 
teko dirbti be teatrologo ir labai jo 
pasigedome. Svarbu, kad teatro-
logai prisijungė idėjiškai, suteikė 

racionalaus pagrindo gvildena-
moms idėjoms.“

Panašu, kad bendradarbiavimu 
liko patenkinti ir teatrologai, kurie 
ne mažiau džiaugėsi kūrybiniais at-
radimais ir naujomis pažintimis. 
S. Čižaitė-Rudokienė sako, kad 
kas rytą eidama tikrinti lentos su 
pavardėmis, erdvėmis ir temomis 
jaudinosi: „It vaikystėje, laukiant 
ekskursijos. Kiekviena pažintis, 
kiekvienas aktorių kolektyvas ir re-
žisierius buvo džiugių potyrių po-
puri. Intensyvus darbas, nežinia dėl 
rezultato ir skubėjimas įkišti savo 
teorinį trigrašį bei mėginimai kaž-
kaip jį pritaikyti praktiškai pavertė 
šį bendrą darbą tiesiog žavingu.“ 
Pasak teatrologės, panašios patirtys 
naudingos ir tolesniam profesiniam 
kritikų darbui, nes gali suteikti pla-
tesnį požiūrį. 

S. Ivaškaitė kaip vertingiausią 
kūrybinių dirbtuvių patirtį iš-
skyrė galimybę iš arčiau susipa-
žinti su jaunais teatro kūrėjais. Ji 
teigia, kad buvo labai naudinga 
stebėti jaunųjų darbą sudėtingo-
mis aplinkybėmis, kaip niekur 
kitur atsiskleidė jų gyvenimiška 
patirtis, požiūris į aktualijas, o tai 
mūsų kasdienėje teatro praktikoje 
patirti sunku, nes, pasak kritikės, 
viršų dažnai ima ištikimybė dra-
mos kūriniams. „Atsitiktinai gi-
musi kūrybinių dirbtuvių atmos-
fera specialiai sunkiai sukuriama, 
tačiau norėtųsi tikėtis, kad šis po-
stūmis gali išprovokuoti daugiau 
atviresnio formato renginių Lie-
tuvos teatre“, – viliasi S. Ivaškaitė. 

Pasak S. Čižaitės-Rudokienės, 
šiuolaikinis Lietuvos šokis jau pra-
mynė teoretikų ir praktikų bendra-
darbiavimo kelius, tad ji tiki, kad 
geroji JTD patirtis juos sustiprins ir 
teatro pasaulyje. O J. Tertelis džiau-
gėsi, kad tarp JTD dalyvių dirbtuvių 
metu neliko hierarchijos, statusų ir 
barjerų, išankstinių nuomonių ir 
prietarų: „Ėmėme jungtis į vieną 
didelį būrį žmonių. Nebesvarbu, 
kuris čia aktorius, režisierius ar 
kritikas, – einam ir dirbam.“ 

Taigi nors panašu, kad kitąmet 
jau penktosios JTD ir vėl keis for-
matą, festivalio rengėjams norėtųsi 
palinkėti išsaugoti kūrybiškumo 
ir bendruomeniškumo dvasią ir 
neprarasti jaunatviškos, tuštokas 
Klaipėdos gatves užpildžiusios 
patrakusios energijos, o festivalio 
dalyviams – nepaskęsti kasdieny-
bėje ir tęsti užsimezgusį kūrybinį 
bendradarbiavimą.E . Sa ba li a u ska i t ė s  nu ot ra u ko s

Loretos Vaskovos režisuotas pasirodymas ekologijos tema

Festivalio dalyviai
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D a i l ė

Mokytojas ir mokinys, skirtingi ir panašūs
Petro Aleksandravičiaus ir Adomo Raudžio-Samogito paroda VDA parodų salėse „Titanikas“

Vidas Poškus

Petro Aleksandravičiaus ir Adomo 
Raudžio-Samogito – meistro ir mo-
kinio – piešinių parodą galiu prista-
tyti ir analizuoti ne kitaip, kaip tik iš 
parodos rengėjų pozicijos. Nes bū-
tent taip ir yra. Su kitais VDA mu-
ziejaus kolegomis bei Arvydu Šalte-
niu teko prisidėti atrenkant darbus, 
mąstant apie parodos struktūrą ir 
režisuojant ekspozicinę erdvę. Vis 
dėlto tikrasis šios parodos kura-
torius ir idėjos autorius yra pats 
Samogitas – legendinis žemaičių 
skulptorius iš Palangos, jau dau-
gelį metų gyvenantis ir aktyviai 
besidarbuojantis Paryžiuje, tačiau 
nepamirštantis Lietuvos ir mece-
nuojantis savo pirmąją alma ma-
ter – Vilniaus dailės akademiją. 

Bet iš pradžių užduokime vieną 
klausimą ir į jį atsakykime. Ko-
dėl P. Aleksandravičius ir Samo-
gitas? Šį klausimą galėtų iškelti 
bet kas, bent šiek tiek išmanantis 
kontekstą ar pažįstantis Samogitą, 
kurio „prekiniu ženklu“ yra tapusi 
viena ketverius metus (1969–1973) 
jo kūrybinėje biografijoje įsirėžusi 
detalė – bendrystė ir net bičiulystė 
Pietrasantoje (Italija) su litvaku iš 
Druskininkų, žymiu modernio-
sios skulptūros atstovu Jacques’u 
Lipchitzu. Tą nuolat akcentuoja, o 
ir savo knygoje „Mano dienos su 
Žaku Lipšicu“ (Vilnius, 2010) 
yra aprašęs jo buvęs asistentas. 
Dėl P. Aleksandravičiaus atsaky-
mas yra labai paprastas – būtent 
šis lietuviškosios skulptūros klasi-
kas mokė (ir piešimo, ir skulptū-
ros) Samogitą šiam ruošiantis stoti 
į tuometinį Dailės institutą ir ten 
1955–1958 m. studijuojant skulptūrą, 
buvo jo piešimo dėstytoju. Belieka 
pridėti viską paaiškinančią A. Rau-
džio mintį, pareikštą viename po-
kalbyje: „Aš niekur daugiau tokio 
lygio dėstytojų, kaip Vilniaus dailės 
institute, nesutikau! Niekur!“ Todėl 
ir yra P. Aleksandravičius bei Sa-
mogitas (juo labiau kad šiais metais 
minimos vieno 110-osios gimimo 
metinės, o kitas švenčia 80-metį). 

Tad paroda architektūriškai ir 
konceptualiai konstruota taip, jog 
būtų atskleistas Meistro ir Moki-
nio santykis. Pirmiausia galima 
pakomentuoti patį pavadinimą, 
nurodantį gal labiau ne į Michailo 
Bulgakovo romaną „Meistras ir 
Margarita“, bet į vokiečių roman-
tiko Ernsto Theodoro Hoffmano 
apysaką „Meistras Martynas kubi-
lius ir jo mokiniai“. Samogitas, kaip 
platų išsilavinimą įgijęs meninin-
kas (studijavo ne tik  Vilniuje, bet 
ir Krokuvoje, Gdanske, Darmštate, 
Paryžiuje), visuomet akcentavo be-
veik viduramžiškos (cechinio mo-
kymosi) reikšmės turintį meistro ir 

pameistrio (mokinio) santykį, kai 
vienas kitam ne tik perduoda žinias 
ar įgūdžius, bet ir kažką daugiau. 
Todėl labai simboliškas yra ir Ra-
sos Janulevičiūtės sukurtas parodos 
plakatas, kuriame paties Samogito 
teikimu du dailininkai pateikti kor-
tos įvaizdžiu – vienas (Meistras) 
aukščiau, kitas (Mokinys) – žemiau. 

Ekspoziciškai erdvė organizuota 
analogišku (kortišku ar net svars-
tykliniu) principu – didesnis „Tita-
niko“ II aukšto segmentas skirtas 
profesoriui, mažesnis – jo studen-
tui, žiūrovo dėmesį koncentruojant 
į sąlyčio taškus, į tas briaunas, ku-
riomis susiduria du lyg ir visiškai 
kitoms kartoms, skirtingoms es-
tetikoms atstovaujantys, o kartu 
giluminiais ryšiais be galo susiję 
autoriai. 

Mokytojo ir mokinio santykis 
diktavo ir pačių kūrinių atranką. 
P. Aleksandravičiaus atveju kon-
centruotasi į jo brandžiąją kūrybą 
ir meninę piešimo profesoriaus 

„virtuvę“ apskritai, o Samogito pie-
šiniai atstovavo dviem esminiams 
jo kūrybos etapams – prieš pro-
fesionalios dailės studijas (tai yra 
ankstyvieji, paaugliški piešiniai) ir 
paskutinių metų darbai, pristatan-
tys menininką tokio amžiaus, ko-
kio buvo P. Aleksandravičius savo 
intensyvaus pedagoginio darbo 
laikais. 

Visuomenei (ir ypač vilnie-
čiams) P. Aleksandravičius pir-
miausia yra žinomas kaip rašyto-
jos Žemaitės paminklo Gedimino 
prospekte autorius. Tad parodoje 
duoklė atiduota šiam šedevrui 
(vartoju šią sąvoką grynai vidu-
ramžiškai: chef-d’oeuvre – pavyz-
dinio gaminio, pristatyto meistro 
vardui gauti, prasme), eksponuo-
jant parengiamąjį monumento 
eskizą, taip pat vieną iš gipsinių 
jo modelių. Belieka priminti, kad 
paminklas į tą vietą, kurioje jį ma-
tome iki šių dienų ir kitaip to skvero 
Antano Gudaičio studijos pašonėje 
beveik negalima įsivaizduoti, „ke-
liavo“ labai ilgą laiką – nuo idėjos 

iki įgyvendinimo (1949–1970 m.) 
praėjo net du dešimtmečiai. 

Tačiau šioje parodoje vis dėlto 
koncentruotasi į truputėlį kitokį – 
nelabai žinomą ir ne tokį oficialų 
P. Aleksandravičių. Ne tik Samo-
gitas, bet ir A. Šaltenis, taip pat 
Petras Repšys akcentavo skulp-
toriaus kuklumą ir paprastumą, 
ypatingą padorumą (o juk šioji 
savybė ar jos nebuvimas visuo-
met išryškėja politinių-sociali-
nių pervartų, kataklizmų, kokius 
pergyveno ir P. Aleksandravičius, 
fone). Šiuo atveju galiu tarti ir savo 
asmeninį įspūdį – nes prisimenu 
1996 m. „Akademijos“ galerijoje 
veikusią parodą ir jos atidarymą. 
Taip, P. Aleksandravičius atstovavo 
tai senajai „smetoninei“ profesūrai, 
kuriai būdinga tiek vidinė kultūra, 
tiek pabrėžtas dvasinis pasitem-
pimas. Tad man pačiam, parodai 
atrinkinėjant piešinius, savotiškas 
asmeninis atradimas buvo kitoks – 
pavasariškas ir gaivališkas Alek-
sandravičius, ypač gyvas bei jus-
lingas. Ir toks įsikūnijęs daugybėje 
moteriškų aktų (kurie sudaro idė-
jinę ekspozicijos šerdį), pieštų nuo 
4–5-ojo iki 9–10-ojo dešimtmečių. 
Apsinuoginusios – po vieną, po ke-
lias, pieštos visomis įmanomomis 

profesorius rasdavo laiko užfiksuoti 
pozuotoją, taip pat Palangos paplū-
dimys, kuriame jį domindavo kelių 
figūrų išsidėstymas, abstrahuotas, 
ornamentiškas formas sudarančios 
besimaudančios, besikaitinančios, 
statančios smėlio pilis moterys. Bū-
tent tokie pavidalai vėliau būdavo 
perkeliami į trijų matavimų objek-
tus – iš gipso išlietus, skardoje iš-
kaltus reljefus. 

Ką galima pasakyti apie P. Alek-
sandravičiaus piešinius ir iš jų gi-
musias skulptūras? Monumentalu, 
konstruktyvu, tvirta. Ir šiek tiek po-
etiška. Šios būsenos įsismelkusios į 
kiekvieną kūrinį tarsi dulkės gipsi-
nių formų plyšiuose. 

Atskirą, bet ne ką mažiau reikš-
mingą parodos dalį sudaro P. Alek-
sandravičiaus šeimos VDA muzie-
jui padovanoti skulptoriaus eskizų 
bloknotai (keliasdešimt vienetų), 
chronologiškai apimantys visą 
dailininko kūrybos laiką. Būtent 
šie eksponatai (verti dėmesio vien 
dėl savo viršelių dizaino) be dides-
nių komentarų atskleidžia P. Alek-
sandravičių kaip aistringą piešėją, 
piešusį visur ir visuomet. 

Tą patį (apie permanentinį pie-
šimą ar kūrybos geidulius) galima 
tarti ir apie Samogitą. Parodoje pri-
statomi du dideli šio dailininko pie-
šinių ciklai: 2002 m. pradėta ir iki 
šiol kuriama „Kariaujanti Lietuva 
1918–1991“ ir „Bazelio miestelėnai“ 
(apimantys piešimo laikotarpį nuo 
1972 iki 2015 metų). Pirmojoje se-
rijoje menininkas yra patriotiškas 
ir kartu įvairialypis – poezijos pos-
mais (futurizmui artimomis beveik 
baltomis eilėmis, kuriose iš žodžių 
ir prasmių konstruojami batali-
niai vaizdai) ir nuo figūratyvo iki 
abstrakto balansuojančiomis kom-
pozicijomis jis epiškai (didingai ir 
su užmoju – nors tokia yra visa 
šio menininko kūryba) pasakoja 
apie lietuvių kovas už laisvę, o jas 
įprasmina konkrečios istorinės as-
menybės (karininkas Antanas Juo-
zapavičius, partizanas Vytautas Gu-
žas-Kardas, kurį savo akimis regėjo 
kovotojų ryšininku buvęs pats au-
torius, Romas Kalanta, Loreta Asa-
navičiūtė ir kiti). „Bazelio miestelė-
nai“ iš tiesų yra Nikolajaus Gogolio 

„Mirusių sielų“ personažų galerija, 
joje Samogitui rūpėjo fizionomika 
ir jos groteskas. 

Dar parodoje eksponuojamas 
pluoštelis A. Raudžio 1954–1955 m. 
Palangos gimnazijoje pieštų (klasės 
bičiulio Zenono Vainoro išsaugotų) 
piešinių: „Captain Drake“, „General 
Poniatovsky“, „Feldmaršal general 
von Manštein“ ir kitokie istoriniai 
portretai, siužetinės kompozicijos 

„Trijų muškietininkų“, „Lobių salos“ 
ir kitos nuotykinės literatūros temo-
mis. Jie pasižymi tuo vaikišku en-
tuziazmu, kuris archetipiškai žymi 

meno kelią pradėjusių asmenybių 
stilistiką, kita vertus, juose esama 
(tiek formos, tiek siužetų požiūriu) 
ir tų dalykų, kuriais pasižymi vėlesnė 
Samogito kūryba – tvirta linija, li-
teratūrinio komentaro reikšmė, bet 
svarbiausia – laisvė, kartais net aki-
plėšiškumas. Pavyzdžiui, nupiešti 
ispanų generolą Franką gūdaus 
stalinizmo metais buvo ir politiškai 
angažuota, ir labai drąsu...

Sunku pasakyti, kas yra Samogi-
tas labiau – grafikas ar skulptorius, 
nes jis vienodai stipriai (bei jautriai) 
valdo liniją ir apimtį. Mano nuo-
mone, tiek konstruktyvaus, tiek 
gyvo piešinio jėga ypač ryški „Pro-
jektų“ arba „Medžių“ cikluose (taip 
pat atskiromis dalimis eksponuo-
jamuose parodoje), kur išsaugotas 
ir galingas tvirtumas, ir pačiuose 
štrichuose pulsuoja gaivalinga ener-
gija. Pats skulptorius yra sakęs, jog 
rengiantis studijuoti P. Aleksandra-
vičius jį mokęs: „Tavo piešiniai ir 
skulptūros yra plokšti, tad anali-
zuok obuolio formą. Nuolat piešk 
ir lipdyk šį vaisių.“ Biomorfizmo 
apraiškos smarkiai reiškiasi A. Rau-
džio plastikoje, tad šis epizodas paliu-
dytų, jog tai yra ne vien Paryžiaus mo-
kyklos (Hanso Arpo ar Constantino 
Brâncuşi), bet ir ankstesnės įtakos. 
Šioje vietoje norisi pacituoti paties 
Samogito žodžius („Tarybinėje 
Lietuvoje Žakas Lipšicas, kaip ir 
siurrealistai ar kiti konceptualistai, 
buvo nutylimas“), tinkančius api-
būdinti paties kalbėtojo kūrybinę 
situaciją. Nes jis pats savo kūri-
niais yra ir konceptualus (protė-
jiškos jo transformacijos, amžinoji 
neramybė vis dėlto traktuotina kaip 
sąmoningo apsisprendimo išraiška), 
ir siurrealus, nes tiek piešiniai, tiek 
skulptūros turi tiesioginį kontaktą 
su ne-sąmoningumu (automatisme 
psychique, pasak André Bretono).

Dar lieka pridurti, kad Samogitas 
yra be galo ironiškas. Šio dalyko (ly-
dimo charakteringai griausmingo 
juoko) netrūksta jam kaip asmeny-
bei. Ir jis skiriasi nuo visai kitokios 
P. Aleksandravičiaus natūros. Tad 
paroda sudėliota iš dviejų priešin-
gybių – akademiškos klasikos ir 
gaivalingo siurrealizmo, ir taip dar 
kartą patvirtina pedagoginį teiginį, 
jog geri mokytojai ir puikūs mo-
kiniai yra tie, kurie duoda vienas 
kitam ir kartu yra visiškai nepana-
šūs. (Nors tereikia palyginti tą pa-
čią P. Aleksandravičiaus Žemaitę 
su Samogito „Šv. Onos reminis-
cencija“ ir dėl ypač didelių, esmi-
nių plastinių skirtumų pradeda kilti 
abejonė...)

Paroda veikia iki balandžio 23 d.
VDA parodų salės „Titanikas“ 
(Maironio g. 3, Vilnius)
Dirba antradieniais–šeštadieniais 12–18 val.

technikomis, skirtingais žiūros taš-
kais ir, kas svarbiausia, – įvairio-
mis stilistikomis, leidžiančiomis 
sekti piešėjo raidos kelią nuo aka-
demiško, netgi socrealistiško, jau-
triai niuansuoto iki konstruktyvaus, 
netgi fovistinio. Vėlgi galima pakar-
toti, kad intriguoja pati darbo vir-
tuvė, P. Aleksandravičius, panašiai 
kaip Henri Matisse’as, skrupulin-
gai studijuodavo piešiamą objektą, 
nevengdamas vis kartoti to paties 
motyvo iki tol, kol siluetas įgau-
davo ypač išraiškingą ir apiben-
drintą charakterį. Galima identi-
fikuoti kelias P. Aleksandravičiaus 
piešimo vietas – tai ir to meto ins-
tituto auditorijos, kuriose kore-
guodamas studentų piešinius pats 

Petras Aleksandravičius, „Žemaitė“. 
1969–1970 m.

Adomas Raudys-Samogitas, 
„Samurajus“. 1970 m.

A . Naru šyt ė s  nu ot ra u ko s
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Tapybos šuliniai
Apie parodą „Dvi Aušros“ LDS Šv. Jono dailės galerijoje

Rita Mikučionytė

Nedidelės parodos, kurios yra sa-
votiškas praėjusių didžiųjų ekspozi-
cijų atgarsis, man labai reikšmingos. 
Pavyzdžiui, Aušros Andziulytės ir 
Aušros Barzdukaitės-Vaitkūnie-
nės atvejis. Prieš metus Kauno pa-
veikslų galerijoje buvo surengta di-
delė judviejų paroda „Dvi Aušros“, 
ir štai šįmet kamerinį jos variantą 
matome Vilniuje.

Sutikite, dviese rengti vieną parodą 
nėra lengva – juk neišvengiamai 
tenka susitapatinti, t.y. ne tik gerai 
tarpusavyje sutarti, bet ir panašiai 
mąstyti. Mūsų Aušroms, be abejo, 
labai pasisekė – jos abi atstovauja tai 
pačiai „lūžio“ kartai. Be to, kadaise 
kartu su kitomis kaunietėmis ta-
pytojomis Elena Balsiukaite-Braz-
džiūniene ir Judita Budriūnaite pri-
klausė „Keturių“ grupei, kuri buvo 
tarsi mažoji, švelnioji moteriška ats-
vara „Angies“ vyrijos tapybos už-
mojų vitališkumui. 

Taigi abi menininkes nuoširdžiai 
sieja bendros patirtys, kurios nūdie-
nos patyrimų kontekstuose yra vis 
jautriau (sentimentaliau?) ir intelek-
tualiau įprasminamos. Pirmiausia, 
tai išgyventa sovietmečio epocha 
ir nepriklausomybės pradžia, ne-
rimastinga XX a. 9–10-ojo dešim-
tmečių sandūra, kurią lydėjo staiga 
atsivėrusios laisvės, o drauge egzis-
tencinės sumaišties ir pasimetimo 
atmosfera. 

Kita vertus, neabejoju, jog abiejų 
Aušrų, kaip ir daugelio mūsų, besi-
mokančių tuomečiame Dailės ins-
titute, sąmoninga studijų jaunystė 
prabėgo Ermitaže ir Maskvos mu-
ziejuose, besižavint Rembrandto ir 
Vincento van Gogho kūryba. O kur 
dar arsininkų atradimai ir Antano 
Samuolio ekspresija, pagaliau Kauno 
Žaliakalnis ir vaikystės prisimini-
mai... Laisvėjant gyvai, iš naujo atra-
dome vokiečių ekspresionistų, „Co-
BrA“, Wolso, Marko Rothko, Josepho 
Beuyso ir Cy Twombly kūrinius, ku-
rių tolimus atšvaitus šiandien vis at-
pažįstame ir Aušros Andziulytės, ir 

Aušros Barzdukaitės-Vaitkūnienės 
kūryboje.

Parodoje „Dvi Aušros“ toliau gal-
vojau apie autorių kūrybą vienijan-
čias vertybines nuostatas. Manau, 
tai – išieškotos tapybos intelektua-
lumas. Neatsitiktinai šioje ekspo-
zicijoje klausiau savęs, kaip banalų 
objektą tapytojos geba perteikti 
taip nebanaliai?  Ir radau ne vieną 
atsakymą.

Visada kreipiu dėmesį į tai, kaip 
menininkas perpranta, pajunta 
konkrečios galerijos erdvę, kiek 
jam svarbus jo darbų atsiradimas 
tam tikroje patalpoje su specifine 
apšvietimo, grindų, sienų ir lubų 
plokštumų duotybe. Na, visuomet 
viliuosi atrasti organišką, instalia-
cinę visų komponentų architektū-
rinę jungtį. Dėsninga ar ne, bet LDS 
Šv. Jono galerijos erdvėse viena iš 
labiausiai šiuo požiūriu pavykusių 
pastarųjų metų ekspozicijų, mano 
manymu, buvo kaunietės Jovitos 
Aukštikalnytės-Varkulevičienės 
pernai surengta tapybos paroda 

„Paribio portretai. Pašnekesiai“. 
Aišku, pačiam su savimi susi-

tarti paprasčiau... Tačiau Aušros 
Andziulytės ir Aušros Barzdukai-
tės-Vaitkūnienės darbų ekspozi-
cija man pasirodė parengta lyg 
vieno asmens, ir kiekvienam dar-
bui buvo parinktas tinkamiausias 
žiūros kampas. Abi autorės pri-
stato savo kūrinius išvien, darniai 
papildydamos viena kitą. Taip jos 
tarsi demonstruoja išskirtinį dė-
mesį energetiniam erdvės ir situa-
cijos nuskaitymui. Kita vertus, abi 
Aušros savo kūryboje skirtingai, ta-
čiau beatodairiškai išryškina erdvės 
ir šviesos sakralumą, tad atveria ne 
viename kūrinyje užkoduotą gilu-
minį kultūrinį sluoksnį, kuris vizua-
liai nukreipia tapybos istorijos link.

Mano manymu, ir Aušra Andziu-
lytė, ir Aušra Barzdukaitė-Vaitkū-
nienė kurdamos siekia įamžinti 
gyvenimo kaitą, sustabdyti fragmen-
tišką epizodą, paversdamos jį uni-
versalija. Tarkim, Aušros Andziu-
lytės tirpstantys peizažai – lyg visa 
apimančios mirguliuojančios, di-
fuzinės jungtys, trimačiai iliuziniai 
efektai plokštumoje. Man tai – ir 
marmuro paviršiaus raibuliai, ir 
drugio sparno virpesiai, ir ledo ly-
čių slinktys... Aušros Barzdukaitės-
Vaitkūnienės kūriniai taip pat kalba 
apie laikinumo amžinybę, tik kitais, 

kasdienių daiktų ir figūrų prisimi-
nimų pavidalais. Man nesvarbu, 
abstrakčiau ar realiau vaizduojami 
asmeniškai išgyventi ir išjausti daly-
kai – abi menininkės skirtinga forma 
atskleidžia tikros tapybos esmę. Įtai-
gus rankos judesys puikiai atliepia 
autorių vidinį būvį, nepriekaištin-
gai perteikia emocinę būseną. Gal-
būt tai akląjį piešimą primenantis 
keverzojimas tarsi pojūčių kardio-
grama, galbūt – šamaniškų gestų ri-
tualas lyg vaizdinys iš stebuklinės 
pasakos...

Žaviuosi abiejų tapytojų kūry-
bine energija. Paskutinių metų 
Aušros Barzdukaitės-Vaitkūnienės 
darbai man primena kolorito kon-
trastų prisodrintą „gilų kvėpavimą“, 
kūrybą „atvirais plaučiais“, o Auš-
ros Andziulytės monochrominiai 
kūriniai vis labiau atveria tą medita-
cijų ir kontempliacijos kupiną lauką, 
kurį regėjome dar jos tapyboje ant 
skardos plokščių. 

Šįkart kamerinė Šv. Jono dailės 
galerijos erdvė ypač tinka judviejų 
kūrybai ant popieriaus. Pačios au-
torės siūlo vertinti šiuos jų kūrinius 
ir kaip idėjas būsimiems paveiks-
lams, ir kaip savarankiškus darbus. 
Tačiau man jie yra tokie, kokie yra 
„čia ir dabar“, kai svarbus ne rezulta-
tas, o kūrybos procesas. Abi tapyto-
jos skirtingai kuria prisiminimų aura 
persmelktos iliuzijos įspūdį, kuris 
kiekvieno žiūrovo vaizduotėje su-
kelia lygiagretų pasakojimą apie efe-
meriškus daiktus ir vietas ar sufan-
tazuotas būtas ir nebūtas istorijas.

Paprasčiausiomis priemonėmis – 
piešiant, tapant guašu, tušu, akva-
rele, pastele, grafitu ant skirtingo 
popieriaus, kartono, senų spaudi-
nių, iškarpų etc. – sukurti anaiptol 
nepaprasti darbai tiesiog užburia. 
Ir nereikia jokių įspūdingų dydžių, 
priešingai, vaistinės reklaminis bukle-
tas gali čia pat virsti burtų knyga, o 
skandinaviškų naktų horizonto brūkš-
nys – švytinčia pašvaiste. Kas gali būti 
geriau? Galvoju, kad čia ir yra kūry-
bos įtaigos galia, kurią pajunta žiūro-
vas, paklaidžiojęs psichodeliniais savo 
pasąmonės labirintais. Juk neatsitikti-
nai abi autorės kalba apie paralelinius 
pasaulius, į kuriuos, tikiu, kiekvienas 
patenkame pro savo patirties rentinius. 
Tai ir yra tapybos šulinys, iš kurio se-
miamės, kad gyventume.

Paroda veikia iki balandžio 30 d.

Kreipimasis į Lietuvos Respublikos Prezidentę, 
Seimą ir Vyriausybę

Balandžio pradžioje, taigi vėluojant keturis mėnesius, paskelbti Spaudos, 
radijo ir televizijos rėmimo fondo konkurso rezultatai verčia svarstyti šios 
institucijos veikimo principus ir finansavimo politiką. 

Pirma, dėl Seimo valdančiosios daugumos, Vyriausybės, kultūros mi-
nistro ir SRTRF vadovybės kaltės pavėlavęs konkursas sutrukdė kultūros 
leidiniams pirmajame metų ketvirtyje sureguliuoti apimtis pagal naująjį 
metų biudžetą ir jau vien dėl to jų leidyba gali nutrūkti. 

Antra, rezultatų analizė rodo, kad dėl neaiškių priežasčių nepriklauso-
mybės metais įkurti leidiniai pasmerkti jau ne bado dietai, bet išnykimui. 
Kai kurie leidiniai akivaizdžiai žlugdomi: „Šiaurės Atėnai“, „7 meno die-
nos“, „Archiforma“, „Kultūros barai“, „Bitutė“. Kiti priversti susitraukti, 
pavyzdžiui, „Kinas“, „Naujasis židinys-Aidai“, „bernardinai.lt“. 

Dauguma šių leidinių sugebėjo išgyventi jau ketvirtį amžiaus, net ir 
nuolatinio finansinio spaudimo sąlygomis vykdydami savo misiją: sukurti 
terpę kūrybai ir diskusijoms apie profesionaliąją kultūrą, šalies istoriją, na-
cionalinę tapatybę, religiją, socialines kultūros problemas, ugdyti jaunąją 
kritikų, literatų, kultūros istorikų kartą, puoselėti lietuvių kalbos kultūrą. 
Juos skaito įvairių specialybių akademinė bendruomenė, meno kūrėjai, jų 
publika, švietimo darbuotojai, užsienyje gyvenantys ir savo šalies kultūrai 
neabejingi lietuviai. Kitaip tariant, tai jau yra savas tradicijas, skaitytojus 
ir autoritetą turintys leidiniai. 

Trečia, lėšos skirstomos neatsižvelgiant į realias išlaidas kuriant leidinio 
turinį ir jį publikuojant. Pasikeitus valiutai, nuo 2015 m. smarkiai išaugo ir 
visų paslaugų kainos: vertėjų, kalbos redaktorių, maketuotojų, programuo-
tojų, dizainerių, spaudos ir kt., ką jau kalbėti apie tai, jog reikėtų atitinkamai 
padidinti ir honorarus rašytojams, nes už dvidešimt eurų profesionalai 
neskirs pakankamai laiko kokybiškiems tekstams kurti. Tad iš tiesų gauto 
finansavimo pakanka kur kas trumpesniam laikotarpiui nei anksčiau. 

Ketvirta, nelogiška, kad spauda remiama finansuojant „projektus“, o ne 
pačius leidinius. Projektui negavus finansavimo, galima jo nevykdyti – tai nor-
mali praktika. O reikalavimas nemažinti leidinio apimties, nepriklausomai 
nuo to, kokią jo dalį sudaro „projektas“ ir kiek procentų jis finansuotas, 
yra absurdiškas ir neteisingas. Tačiau leidiniai negali atsirasti, išnykti ir 
vėl atsirasti kaitaliojantis fondo tarybos ir ekspertų požiūriams. Leidinio 
auditorija, autorių bendruomenė ir reputacija kuriama ne vienus metus 
ir ją tikslingiau išlaikyti nei blykčioti vis naujais pavadinimais, po kuriais 
dažnai slypi paviršutiniškas turinys ir nevalyva kalba. 

Apibendrinant daugelio metų patirtį, tenka konstatuoti, jog Spaudos, ra-
dijo ir televizijos rėmimo fondas savo sprendimais ne tik nepadeda gerinti 
kultūros leidinių, bet ir verčia bloginti jų kokybę, atvirai juos žlugdo nuolat 
mažindamas finansavimą ir kaitaliodamas politiką. Kyla klausimas: kodėl 
profesionaliosios kultūros spaudai remti sukurtas fondas ją siekia sunaikinti?

Priminsime fondo misiją, skelbiamą jo internetinėje svetainėje, ku-
rios kitas turinys visada tik „ruošiamas“: „konkurso tvarka teikti paramą 
viešosios informacijos rengėjų kultūriniams, visuomenės informavimo 
saugumo, medijų raštingumo ugdymo ir šviečiamiesiems projektams 
žiniasklaidoje“. Žodis „konkursas“ reiškia: varžybos dėl finansavimo ge-
riausiems. Konkurso tvarka turėtų numatyti kriterijus, pagal kuriuos būtų 
atrenkami tie geriausi, idant visuomenė būtų operatyviai ir objektyviai 
informuojama apie kultūrą, raštingai naudotų ir suprastų medijas, būtų 
apsišvietusi ir kultūrinės praeities, ir dabarties klausimais, turėtų galimybę 
susipažinti su skirtingomis pozicijomis ir pati susiformuoti savo nuomonę. 
Visa tai profesionaliai atlieka minėti kultūros leidiniai, apimantys politinių, 
idėjinių, teorinių, meninių pozicijų įvairovę. Kodėl tuomet šie leidiniai 

„pralaimi“ konkursą? Kas nusprendžia, kad kiti leidiniai informuoja, ugdo 
ir šviečia geriau? Kokie yra konkurse dalyvaujančių projektų vertinimo 
kriterijai? Ir kaip tuomet išlaikyti leidinių tęstinumą?

Į šiuos klausimus negalima atsakyti, nes fondo sprendimų priėmimo 
mechanizmas yra slaptas. Niekur neskelbiama, kaip projektus įvertino 
ekspertai, ar būtent jų požiūriu šie leidiniai sunaikintini, ar fondo tarybos. 
Tarybos sudėtis kelia daugiausiai abejonių, nes tik 2 iš 7 narių turi ką nors 
bendra su kultūra, vienas deleguotas Lietuvos meno kūrėjų asociacijos, 
kitas – Švietimo ir mokslo ministerijos. Tokiomis sąlygomis konkuruoti 
ir ką nors pozityvaus sukurti neįmanoma.

Todėl reikalaujame: 
1) užtikrinti tradicijas ir skaitytojų auditoriją turinčių periodinių kul-

tūros ir meno leidinių finansavimą, sukuriant tęstinę programą, užuot 
juos sąmoningai žlugdžius; 

2) įvardyti ir pagrįsti projektų vertinimo kriterijus;
3) skelbti projektams ekspertų suteiktus balus, remiantis sektinais 

Kultūros tarybos ir Mokslo tarybos pavyzdžiais;
4) pakeisti Fondo tarybos sudarymo principus, kad jos sudėtis atspin-

dėtų kultūros lauko įvairovę, kad joje dominuotų kultūros ir švietimo 
atstovai, suinteresuoti fondo misijos vykdymu.

Neringa Černiauskaitė, „artnews.lt“, Vitalija Jasaitė, „Echo Gone Wrong“, 
Laima Kanopkienė, „Kultūros barai“, Giedrė Kazlauskaitė, „Šiaurės Atė-
nai“, Agnė Narušytė, „7 meno dienos“, Gytis Norvilas, „Literatūra ir menas“, 
Donatas Puslys, „bernardinai.lt“, Helmutas Šabasevičius, „Krantai“, Anta-
nas Šimkus, „Metai“, Tomas Vaiseta, „Naujasis Židinys-Aidai“, Leonardas 
Vaitys, „Archiforma“, Linas Vildžiūnas, „Kinas“  

Aušra Barzdukaitė-Vaitkūnienė, 
„Burtininkas“. 2015 m.

Aušra Andziulytė, „Vėjo gaudymas“. 2013 m. A u to rė s  nu ot r.

Autorės  nuotr.
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K i n a s

Beveik neišsiskiriantys filmai
„Kino pavasario“ konkursinė programa „Nauja Europa – nauji vardai“

Rimgailė Renevytė

Šiųmetinį „Kino pavasarį“ papildė 
nauja programa – Studentų filmų 
konkursas, savo filmus jame pri-
statė šeši pradedantieji lietuvių 
kino kūrėjai. Konkurse dalyvavo 
Marijos Stonytės dokumentinis 
filmas „Kalnai kalnai“, vaidybiniai 
filmai – Irmos Pužauskaitės „Ry-
tais“, Karolio Andriulio „Paradisa“, 
Simonos Ruočkutės „Roneta“, Ga-
brielės Urbonaitės „Namo“ ir Gie-
drės Narušytės Boots animaciniai 

„Šalti šaltiniai“. Visi pristatyti fil-
mai kalba apie skirtingus dalykus 
ir, kas svarbiausia, skirtingomis 
kalbomis.

Pradėti vis dėlto vertėtų nuo Lie-
tuvos muzikos, teatro ir kino akade-
mijos vaizdo režisūros magistran-
tės Marijos Stonytės dokumentinio 
filmo „Kalnai kalnai“, kuris ir tapo 
konkurso nugalėtoju. Režisierė fik-
suoja lietuvių keliautojos Laimos 
Armalienės trijų dienų stovyklą 
Ukmergės rajone kartu su būriu 
jaunųjų. Čia svarbus tampa praei-
ties ir dabarties susidūrimas: isto-
riniai dvarai, sena, ištuštėjusi mo-
kykla, tapusi laikinu stovyklautojų 
prieglobsčiu, jaunųjų keliautojų ir 
į paskutinę išvyką išsiruošusios 
Laimos Armalienės pasaulėjautų 
skirtis. Šiuos du polius dažniausiai 
į vieną sujungia jautri priesaika kal-
nams, skambanti iš L. Armalienės 

lūpų. Filme ryškėja savita Stonytės 
kino kalba: mizanscenos ištęsia-
mos taip, kad pereina į „užkulisinį“ 
vaizdą – režisierė neslepia, kad žiū-
rime filmą, kuriame kažkas vaidina 

(arba nevaidina). Taip ji priartina 
žiūrovus prie kino kameros fik-
suojamos realybės komiškumo. Šie 

„nereikalingi“ kadrai naikina ats-
tumą ir žiūrovą iš stebėtojo paverčia 

dalyviu. Ryški „Kalnai kalnai“ nuo-
taikos kūrimo priemonė – kame-
ros, kaip svetimo, persekiojančio 
žvilgsnio pastebėjimas, kuris, pa-
radoksalu, filmo kadrams prideda 
natūralumo. Jaunieji stovyklautojai, 
reaguodami į įvykius fiksuojančią 
kamerą, savaime tampa „aktoriais“. 
Kalbinami ir provokuojami vaikai 
neperžengia žaidimo erdvės, todėl 
ir Stonytės filmas nestokoja žaismės 
bei komiškų akimirkų.

Irmos Pužauskaitės vaidybinis 
trumpametražis filmas „Rytais“ 
pasižymi gebėjimu nuosekliai pa-
sakoti istoriją, vaizdų plastika ir ak-
torių raiška. Ema (Stacey Danger) 

Ilona Vitkauskaitė

Konkursinė programa „Nauja Eu-
ropa – nauji vardai“ rodo debiuti-
nius arba antrus režisierių iš Vidu-
rio ir Rytų Europos, Balkanų šalių 
filmus. Šiemet jų pristatyta dešimt. 
Pagrindinės filmų temos – praeities 
traumos ir jų įtaka dabarčiai, šei-
mos institucija, ją ištinkančios kri-
zės, režisieriai bando užčiuopti vi-
suomenės įtampas. Filmuose pinasi 
ir noras analizuoti, išreikšti požiūrį 
į socialinę tikrovę, ir kičas bei stili-
zacija, kuriais kartais bandoma pri-
dengti banalias intencijas.

Man vienas įdomiausių progra-
mos filmų – Agnieszkos Smoczyńs-
kos debiutas „Šokių aikštelės 
dukterys“ – į 8-ojo dešimtmečio 
Varšuvą nukeliantis miuziklas, sė-
kmingai derinantis folklorą ir kičą. 
Hanso Christiano Anderseno pa-
sakos „Undinėlė“ motyvais sukur-
toje alegorinėje istorijoje susilieja 
melodramos, siaubo ir fantastikos 
elementai. 

Dvi paauglės sirenos – Auk-
sinė (Michalina Olszańska) ir Si-
dabrinė (Marta Mazurek) netikė-
tai atsiduria Varšuvos linksmybių 
sūkuryje, tampa naktinio klubo 

„Adria“ sensacija ir pradeda kon-
certuoti su disko grupe. Tačiau Si-
dabrinė beviltiškai įsimyli gražuolį 
bosistą (Jakub Gierszał), dėl kurio 
nusprendžia tapti moterimi – pa-
sidaryti visos apatinės kūno da-
lies operaciją. Kartu filmas – tai 
brendimo, tapimo moterimi isto-
rija. Sidabrinė, jos tikrosios meilės 
paieškos ir tragiška auka atspindi 
tradicinę moteriškumo sampratą, 
savęs ir savo seksualinės tapatybės 
ieškanti Auksinė – šiuolaikinę.

abiejų jaunuolių tėvai sudega gaisre, 
o jiedu lieka apsikabinę naktyje.

Čekų Petro Kazdos ir Tomášo 
Weinrebo „Aš, Olga Hepnarova“ – 
nespalvotas biografinis filmas apie 
paskutinę mirties bausme nuteistą 
moterį buvusioje Čekoslovaki-
joje. Olga Hepnarova (Michalina 
Olszańska) nuteista už masinę 
žmogžudystę 1973 m. Prahoje, kai 
ji sunkvežimiu įvažiavo į tramva-
jaus laukiančių žmonių minią. Re-
žisieriai rodo epizodus iš Hepna-
rovos gyvenimo, jos santykius su 
šeima, aplinkiniais, bendradarbiais, 
meilužėmis ir mylimosiomis, pro-
gresuojančią Olgos vienatvę ir 
mizantropiją. 

Tačiau filme, kurio stilius pri-
mena Paweło Pawlikowskio „Idos“ 
ir čekų Naujosios bangos hibridą, 
regis, tuo ir apsiribojama. Ar įvyk-
dyti žmogžudystę Hepnarovą ska-
tino kerštas už patirtas patyčias ir 
netoleranciją, kaip ji pati teigė, ar 
tai buvo šizofrenijos kliedesių pa-
darinys, kaip leidžiama suprasti 
filmo pabaigoje? Regis, filmo au-
toriai renkasi saugią distanciją, 
kurią kitu atveju gal būtų galima 
pateisinti atviru filmo finalu, tačiau 
šiuo atveju tiesiog neaišku, apie ką 
bandoma kalbėti.

Debiutinis Marcino Bortkie-
wicziaus filmas „Valpurgijos nak-
tis“, kuriame pagrindinį vaidmenį 
sukūrė Małgorzata Zajączkowska, – 
tai teatrališkas nespalvotas kameri-
nis filmas apie tai, kaip operos pri-
madona Valpurgijos naktį atranda 
senstančią save bei „tamsiausius“ 
troškimų užkaborius ir savo sūnų 
(Philippe Tłokiński). Filmas at-
miežtas postringavimais apie Ho-
lokaustą – tikriausiai kam nors tai 
savaime asocijuojasi su „efektinga“ 

drama, bet įpusėjus veiksmui tikrai 
buvau įsitikinusi, kad tai Lilianos 
Cavani „Naktinio portjė“ parodija. 
Tačiau melodramatiška pabaiga, 
primenanti meksikietiškus televizi-
jos serialus, ir, atrodytų, nuoširdūs 
kūrėjų postringavimai apie jautrią 
Holokausto temą liudija priešingas 
intencijas. Manyčiau, kad tai ba-
naliausias programos filmas, ku-
riame klausimų kelia ir vaidyba, 
ir neadekvati kino kalba bei tikslai. 

Nikolos Ljuce filmo „Drėgmė“ 
centre – šiuolaikinis Belgradas 
ir sėkmingų verslininkų pasaulis. 
Ljuce neidealizuoja „naujųjų serbų“, 
jų gyvenimą rodo kaip perversišką, 
frustruotą, gėdingą – čia visada 
reikia ką nors slėpti, net nuo savęs 
paties. Filmas kupinas nuorodų į 
socialines realijas, kartu tai įtrau-
kiantis trileris, tačiau kinematogra-
finis (re)citavimas sukelia nuolatinį 
déjà vu jausmą, kuris kankina žiū-
rovą – filmas tampa kultūrinių kli-
šių rinkiniu.

Garsios serbų aktorės Mirja-
nos Karanović režisūrinis debiu-
tas „Gera žmona“ – tai žvilgsnis 
į šiuolaikinę Serbiją moters, namų 
šeimininkės akimis. Filme penkias-
dešimtmetė Milena (Mirjana Kara-
nović) supranta, kad jos gyvenimas – 
tai apgaulė, bendraudama su vyru 
(Boris Isaković) ir vaikais ji jaučiasi 
tik kaip vieną ar kitą funkciją atlie-
kantis objektas. Galų gale tvarky-
dama namus ji randa vaizdajuostę, 
kurią peržiūrėjusi supranta, kad jos 
vyras – karo nusikaltėlis. Tuo pačiu 
metu Milenai diagnozuojamas krū-
ties vėžys, todėl ji pradeda svarstyti 
apie savo moralinę poziciją ir gyve-
nimo alternatyvas. Filmas nenuste-
bino kinematografiniais, formaliais 
sprendimais, kai kurios jo scenos ar 

potekstės gali pasirodyti prikišamai 
aiškios, vis dėlto, manyčiau, „Gera 
žmona“ tiksliai atspindi patriarcha-
linę serbų visuomenę ir jos įtampas. 

„Mūsų kasdienis gyvenimas“ – 
tai vienos bosnių šeimos portretas. 
Režisierė Ines Tanović paliečia daug 
aktualių šalies problemų, būdingų 
ir kitoms tranzitinėms visuome-
nėms: emigracija, tautinis identi-
tetas, bandymas save ir tradicines 
vertybes suprasti šiuolaikybėje, šei-
mos, santykių su tėvais reikšmė ir, 
žinoma, skaudžios praeities – karo 
įtakos dabarčiai. Filmo herojus 
(Uliks Fehmiu) yra nelaimingas tik 
todėl, kad vis dar gyvena praeitimi. 
Dokumentininkė Tanović debiuti-
niame vaidybiniame filme bando 
rodyti autentišką aplinką ir perso-
nažus, tačiau iš esmės kuria lėkštos 
tikrovės įspūdį – ko vertas tėvo ir 
sūnaus pokalbis apie chaotišką pa-
saulį, kai tėvas (Emir Hadžihafizbe-
gović) teigia, kad vienintelis būdas 
nugalėti chaosą – gimdyti vaikus.

Šeimos santykiai tapo pagrindine 
tema ir slovako Marko Škopo filme 

„Eva Nova“, kur pasakojama apie 
garbaus amžiaus aktorę, iš naujo 
ieškančią gyvenimo prasmės, taip 
pat lenkų režisierės Kingos Dębs-
kos tragikomedijoje „Mano dukte-
rys karvės“. Dar viena panaši stu-
dija – čeko Olmo Omerzu „Filmas 
apie šeimą“ – stilinguose interje-
ruose nufilmuota istorija apie pasi-
turinčią šeimą ir ją ištinkančias kri-
zes. Ji prasideda kaip pasakojimas 
apie vienus namuose paliktus pa-
auglius ir jų pirmąsias seksualines 
patirtis, galiausiai viskas perauga į 
šeimos, tapatybės krizę ir šuns iš-
likimo istoriją. Galima sakyti, kad 
Omerzu žaidžia filmų „visai šeimai“ 
konvencijomis.

Kaip ir apie ką kalba jauni kūrėjai 
„Kino pavasario“ studentų filmų konkursas

N u k elta į  9  p s l .

„Šokių aikštelės dukterys“

„Namo“

Bulgarės Svetlos Tsotsorkovos 
„Troškulys“ – dar vienas programos 
filmas apie brendimą ir seksualumą. 
Tačiau šiuo atveju režisierė pasitel-
kia visiškai priešingas priemones. 
Jos kur kas artimesnės lietuvių poe-
tinio kino tradicijai. Režisierė ku-
ria mitinę, alegorinę erdvę, apva-
lytą nuo konteksto ar laiko ženklų, 
kurioje dėmesys sutelktas į nua-
lintos, išdžiūvusios gamtos įvaizdį. 
Filme, kuriame svarbiausi ne siu-
žeto posūkiai, o gana flegmatiški 
personažų santykiai, gamta atliepia 
personažų jausmus, taigi sausra ir 
troškulys turi tiek tiesioginių, tiek 
seksualinių konotacijų. „Troškulio“ 
siužetas minimalus, dialogų mažai, 
personažai filme net neturi vardų: 
raudonplaukis jaunuolis (Alexan-
der Benev) gyvena su tėvu (Ivaylo 
Hristov) ir motina (Svetlana Yan-
cheva) kalvos viršūnėje, pragyveni-
mui jie užsidirba skalbdami viešbu-
čių patalynę. Tačiau stojus sausrai 
vandens tiekimas sutrinka, todėl jie 
pasamdo vyrą (Vassil Mihajlov) ir 
jo paauglę dukterį, vandens pra-
našautoją (Monika Naydenova), 
kad šie surastų požeminę vandens 
srovę. Naydenovos herojės – „lau-
kinio žvėriuko“ – seksualumas ima 
provokuoti aplinkinius vyrus ir, ži-
noma, jaunuolį, tarp paauglių už-
simezga intymus ryšys. Filmas bai-
giasi išties froidistine scena, kurioje 
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Mišri kino tapatybė
„Kino pavasario“ konkursinė programa „Baltijos žvilgsnis“

K i n a s

Ieva Tumanovičiūtė

„Kino pavasaris“ konkursine pro-
grama „Baltijos žvilgsnis“ iškėlė 
klausimą apie regiono kino tapa-
tybę. Akivaizdu, kad ji nevienalytė 
kaip ir Baltijos jūros šalių gyvenimo 
kokybė, pavyzdžiui, Lietuva ir Da-
nija arba Rusija ir Švedija lengviau 
siejamos žvelgiant į geografinį, o ne 
į politinį ar istorinį žemėlapį. Dau-
guma konkurso filmų sukurti ben-
dradarbiaujant kelioms valstybėms, 
veiksmo vietų geografija išsiplečia 
net iki Šiaurės Korėjos, laiko juosta 
tęsiasi nuo 4-ojo dešimtmečio iki 
šiandienos. Dešimtyje skirtingų 

„Baltijos žvilgsnio“ filmų atsispindi 
skaudžios patirtys, susijusios su 
individualios ir istorinės praeities 
randais.

„Baltijos žvilgsnio“ programą su-
darė trys dokumentiniai ir septyni 
vaidybiniai filmai, du iš jų – lietu-
vių kūrėjų. Tarptautinė vertinimo 
komisija išskyrė penkis programos 
filmus, o Mantą Kvedaravičių pri-
pažino geriausiu režisieriumi už 
dokumentinį filmą „Mariupolis“ 
(Prancūzija, Lietuva, Ukraina, Vo-
kietija, 2016). Dokumentuodamas 
Ukrainos Mariupolio uostamiesčio 
gyventojų kasdienybę karo akivaiz-
doje, režisierius paliečia ir svarbią 
mišrios tapatybės temą, kurią ge-
riausiai atskleidžia Gegužės 9-osios 
paminėjimo minios konfliktas. Po-
litinių neramumų apsuptyje di-
džiausią absurdą išgyvena mišrių 
šeimų vaikai, kurie priversti spręsti 
moralinę dilemą: „Ar gali, pavyz-
džiui, provakarietiškų pažiūrų 
Ukrainos patriotas sveikinti gimi-
naitį karo veteraną?“ Mišrios tapa-
tybės aukų netrūksta ir tarp Lietu-
vos piliečių. Lėtoje filmo tėkmėje 
stebint herojų – žvejo, batsiuvio, 
muzikantų – kasdienybę, ypatingą 
reikšmę įgyja poetiški, „tušti“ ka-
drai, kuriuose fiksuojamas miesto 
peizažas. Būtent jie tampa erdve 

„čia ir dabar“ suprasti politinių 
konfliktų beprasmybę žmogiškųjų 
ryšių požiūriu. 

Režisierius Aleksandras Minda-
dzė vaidybiniame filme „Mielasis 
Hansas, brangusis Piotras“ (Rusija, 
Vokietija, D. Britanija, 2015) grįžo 
į Antrojo pasaulinio karo pradžią 
ir taip pat kalba apie prarają tarp 
politinių ir žmogiškųjų santykių. 
Tai filmas – alegorija, atspindin-
tis sparčią istorijos kaitą, kurios 
programą – „žydrų akių cinizmą“ – 
įkūnija pagrindinis veikėjas Han-
sas (Jakob Diehl). Po Molotovo–Ri-
bentropo pakto prasidėjęs SSRS ir 
nacių Vokietijos ekonominis ben-
dradarbiavimas filme rodomas so-
vietų stiklo fabrike, kur vokiečiai 
nori sukurti ypatingus lęšius. Fil-
mas pabrėžia situacijos dirbtinumą 
ir didėjančią įtampą. Jau pradžioje 
aišku, kad režisierius nekuria psi-
chologinės individo tragedijos di-
džiosios istorijos akivaizdoje, tai 
kino kūrinys, siekiantis įvaizdinti 
istorijos mechanizmą. 

Visai kitoks Tobiaso Lindholmo 
filmas „Karas“ (Danija, 2015), tra-
diciškai pasakojantis dramatišką 
danų taikdarių būrio Afganistane 
vado Klauso (Pilou Asbæk) isto-
riją. Su pagrindinio personažo ir jo 
žmonos išgyvenimais nesunku su-
sitapatinti. Filmas pasižymi aiškia 
struktūra ir nuoseklia pasakojimo 
linija, kurioje atsiskleidžia tragiš-
koji herojaus kaltė ir jos vertinimas 
iš teisės ir žmogiškumo pozicijų.

Iš „Baltijos žvilgsnio“ progra-
mos filmų vienintelis, kurio prem-
jera įvyko „Kino pavasaryje“, – Igno 
Miškinio „Karalių pamaina“ (Lie-
tuva, Latvija, 2016). Sąvoka „kara-
lių pamaina“ – ligoninėje vadina-
mas budėjimas, išpuolantis per 
šventes. Ligoninės, kurioje vyksta 
veiksmas, interjeras tampa pirma 
nuoroda, kad tai ne „realistinis“ fil-
mas, nes tokią prabangą Lietuvoje 
randa tik privačių sveikatos priežiū-
ros įstaigų pacientai. Nuo pradžių 

Miškinis kuria netikrumo atmos-
ferą, kupiną nepaaiškinamos įtam-
pos, kurią trumpam „sužmogina“ 
komiški elementai (įtaigus Pau-
liaus Ignatavičiaus apsaugininkas). 
Panašu, kad pagrindinį personažą, 
jauną policininką Kastytį (Vainius 
Sodeika), reikėtų suprasti kaip prin-
cipingo įstatymo vykdymo perso-
nifikaciją, kuriai oponuoja ne ma-
žiau atsidavęs profesijai gydytojas 
(Dainius Gavenonis). Kitu atveju 
filmas virstų drama apie psicho-
loginių problemų turintį jaunuolį, 
ne pagal galimybes pasirinkusį 
profesiją ir vertą atjautos. Iš dia-
logų aišku, kad vieninteliai du li-
gonės pacientai: karo nusikaltimais 
kaltinama „šimtametė daržovė“ ir 
ne ką jaunesnis Senelis (Vidas Pet-
kevičius), buvęs sovietmečiu arti 
valdžios, – štai tie, kuriems lemta 
gulėti prabangiuose interjeruose, 
akylai saugomiems teisinės valsty-
bės. Tikiuosi, tarptautinis žiuri ne-
pamanė, kad Lietuvoje pagrindinė 
problema yra perdėtas pareigūnų 
atsakomybės jausmas. 

Geriausiu „Baltijos žvilgsnio“ 
kūriniu pelnytai pripažintas do-
kumentininko Vitalijaus Manskio 
filmas „Čia visad šviečia saulė“ 
(Rusija, Vokietija, Čekija, Šiau-
rės Korėja, 2015). Filmavimo gru-
pei pavyko užfiksuoti totalitarinio 
Šiaurės Korėjos režimo kuriamą 
spektaklį. Būtent ideologinės pro-
pagandos spektaklis virsta pagrin-
diniu filmo herojumi. Vaidinimo 

„aktorių“ – mergaitės Zin-mi ir jos 
šeimos – elgesį ir gyvenimą reži-
suoja į kadrą patekęs korėjietis „re-
žisierius“. Žiūrint filmą, aplanko vil-
tis, kad dokumentininkams pavyks 
prasiveržti pro ideologijos kuriamo 
įvaizdžio sieną ir sužinoti, kaip iš 
tiesų gyvena Šiaurės Korėjos žmo-
nės, apie ką jie kalbasi virtuvėse. 
Pabaigoje aišku, kad gal už tos sie-
nos nieko ir nėra, kad totalitarinės 
ideologijos spektaklio statistai pa-
našiai ir gyvena, tik nepalyginamai 

skurdžiau nei paradiniame variante. 
Filmo režisierius neapsimeta, kad 
žino, kaip iš tiesų atrodo šalies gy-
ventojų kasdienybė, jis fiksuoja tai, 
kas jam leidžiama, o tai yra fikcija. 

Vaidybinio filmo „Aušra“ (La-
tvija, Estija, Lenkija, 2015) režisierė 
Laila Pakalniņa taip pat kuria filmą 
apie komunizmo propagandą. Ne-
spalvotame filme išmoningais ka-
meros rakursais ir gudriomis kadrų 
kompozicijomis asociatyviai pasa-
kojama vaiko, apžavėto šviesaus ry-
tojaus vizija, istorija, kurioje sovie-
tinė ideologija įgyja vaikiškai naivų 
ir kartu groteskišką atspalvį. 

Geriausio „Baltijos žvilgsnio“ ak-
toriaus apdovanojimas atiteko Ole-
gui Maksimovui, režisieriaus Jerzy 
Sladkowskio dokumentinio filmo 

„Donžuanas“ (Švedija, Suomija, 
2015) herojui. Netikėta, bet svarbu, 
kad filmas buvo pastebėtas, o jo he-
rojus apdovanotas. Fiksuodamas 
autisto vaikino Olego kasdienybę, 
jo santykius su motina bei šoki-
ruojančius integracijos į visuomenę 
užsiėmimus, režisierius atskleidžia 
Rusijoje vyraujantį požiūrį į lyčių 
vaidmenis. Lyčių stereotipo atiti-
kimas ir gebėjimas susirasti prie-
šingos lyties partnerį tampa pa-
grindiniu laimingo gyvenimo siekiu. 
Reikšminga, kad vienintelio Olego 
elgesys ir mintys, neatitinkančios 
normų, atrodo adekvačios išprotė-
jusioje aplinkoje. Apmaudu, kad re-
žisierius, iš pradžių kartu su Olegu 
stebėjęsis Rusijoje vyraujančia „nor-
malumo“ samprata, filmą baigia ste-
reotipiniu vaikino ir „surežisuotos“ 
merginos romantišku pasivaikščio-
jimu lietingą rudenį. 

Režisieriaus Thomaso Vinter-
bergo filmas „Komuna“ (Danija, 

Švedija, Olandija, 2016) nukelia į 
8-ojo dešimtmečio Daniją, tai ne 
tik laisvės troškimu pulsuojančio 
laiko atspindys, bet ir intriguojanti 
istorija apie alternatyvos tradicinei 
šeimai iššūkius. Aktoriai meistriš-
kai atskleidžia trijų asmenų šeimos, 
įsteigusios komuną, gyvenimo po-
kyčius. Aną vaidinanti Trine Dyr-
holm pelnytai tapo geriausia „Bal-
tijos žvilgsnio“ aktore.

Apie kitokią šeimą byloja savi-
tas režisierės Hannos Skold filmas 

„Močiutė šoka ant stalo“ (Švedija, 
Danija, 2015), įvertintas specialiu 
paminėjimu. Izoliuotos nuo visuo-
menės paauglės Einės, gyvenančios 
su smurtaujančiu tėvu, kelio į laisvę 
istorija pasakojama subtiliai deri-
nant vaidybinį kiną ir lėlinę anima-
ciją. Pastarojoje atsiskleidžia paauglės 
šeimos istorija, kurioje jungiasi pri-
siminimai, vaizduotė ir pastangos 
išsiaiškinti smurtu pagrįstų santy-
kių priežastis. 

Filmas „Jungtinės meilės vals-
tijos“ (Lenkija, Švedija, 2016) – tai 
keturių skirtingo amžiaus ir pro-
fesijų, bet vienodai nelaimingų ir 
vienišų moterų, gyvenančių 10-ojo 
dešimtmečio pradžios Lenkijoje, 
portretas. Režisierius Tomaszas 
Wasilewskis šaltu spalvų koloritu, 
pilkais daugiabučių peizažais, ne-
grįstais keliais, slegiančiomis be-
toninės bažnyčios sienomis pabrė-
žia nykią desperacijos atmosferą. 
Filmo herojų emocijų režisierius 
sąmoningai nesufleruoja muzi-
kos garsais, leisdamas aktorėms 
Magdalenai Cieleckai, Dorotai 
Kolak, Julijai Kijowskai ir Martai 
Nieradkiewicz kurti įsimintinus 
vaidmenis. 

pabudusi rytą po vakarėlio neprisi-
mena svarbių praėjusios nakties de-
talių. Išsigandusia ir sutrikusia mer-
gina rūpinasi sesuo Megan (Katie 
Wallack), tačiau seserims bandant 
išsiaiškinti, su kuo Ema permiegojo 
paplūdimyje, ir kovojant su galimo-
mis pasekmėmis, Megan netikėtai 
priartėja prie tiesos, kurios nesi-
tikėjo. Kulminacinėje scenoje, kai 
Megan atsitiktinai išsiaiškina, kad 
tai jos sužadėtinis pasinaudojo Ema, 
ji tyli. Keistas siužeto posūkis, nes 
tradicinė ir tarsi nujaučiama ato-
mazga neįvyksta, filmas baigiasi 
skausmingu Megan tylėjimu. Abi 
aktorės išlaiko emocinę įtampą, o 
ekrane nėra tuščių kadrų. 

Tokių galima aptikti Gabrielės 
Urbonaitės filme „Namo“. Nors 

pastarojo siužetas plėtojamas Ie-
vos (Severija Bielskytė) gimtajame 
Vilniuje, susiduriame su „mistine“ 
Amerika, iš kurios mergina bando 
sugrįžti namo. Urbonaitės filme, 
mano manymu, nerišlūs monta-
žiniai laiko perėjimai lėtina ir taip 
dinamikos bei netikėtumo reikalau-
jantį veiksmą. Filme „Namo“ svar-
biausią vaidmenį režisierė patiki ne 
aktoriams, o būsenai, todėl lyg ir 
galima pateisinti nenatūralius di-
alogus, tačiau kur dingo kulmina-
cija, įtampa ar bent netikėtumas? 
Filmui trūksta gyvybės ir judesio, 
kurie ekrane blyksteli tik Ievos ir 
draugų susitikimo scenoje. Manau, 
kalta ne itin išraiškinga Ieva, ku-
rios dominavimas priverstų įsigi-
linti ir pajausti šią „sugrįžimo“ bū-
seną. Tačiau Ievos ir Tado (Šarūnas 
Zenkevičius) dialoguose jaučiamas 

atotrūkis, nes Zenkevičius sukuria 
kur kas įdomesnį personažą ir į pri-
kišamai nostalgišką filmą įneša šiek 
tiek spalvų. 

Simonos Ruočkutės „Roneta“ (pa-
gal Vytauto Ažušilio romaną) ilius-
truoja pasakojimą apie mokslininką 
Robertą (Andrius Kaniava), dir-
bantį observatorijoje ir beviltiškai 
laukiantį signalo iš kitos planetos. 
Kaniava tinka kinui: išraiškinga 
mimika, tikslūs judesiai ir patir-
tis jaučiama kiekviename kadre. 
Tačiau vienintelis Robertas šiame 
pasakojime viską supranta, tiks-
liau, jau viską žino, todėl jis nuo 
pat pradžių nepaaiškinamai ra-
mus. O žiūrovas paliekamas ne-
žinioje. Suskilinėjęs siužetas (gal 
todėl, kad ekranizacija) – kliū-
tis suvokti Roberto išgyvenimus. 
Kita vertus, mistika ir meilė filme 

derinama realybės plotmėje, todėl 
atmosfera čia ne tokia atpažįstama 
kaip filme „Namo“, bet kartu ir nėra 
tokia demonstratyvi.

Karolio Andriulio „Paradisa“ 
sunkiai pasiduoda apibūdinama. 
Filmas susitelkia į seksualinės ta-
patybės temą. Režisierius kelias-
luoksnį filmo pasakojimą papildo 
metaforomis, nuojautomis, tačiau 
jos neprasiskverbia iki turinio. Šiuo 
požiūriu filmas kalba apie viską: apie 
santykių krizę, apie transeksualumą 
ir homoseksualumą, apie šeimą, pri-
siminimus. Manau, kad šias temas 
kur kas labiau sustiprintų grynesnis 
pasakojimas. Tačiau tai, be abejo, 
unikaliausias ir drąsiausias stu-
dentų konkurso programos filmas.

Prieš seansą pristatydama savo 
filmą Giedrė Narušytė Boots teigė, 
kad niekada nevėlu studijuoti ir 

kurti kiną. Jos įrodymas – anima-
cinis filmas „Šalti šaltiniai“ pagal 
Hermanno Sudermanno „Lietu-
viškas apysakas“. Judančių daiktų 
ir objektų veiksmas, garsai ir ritmas 
filme priartėja prie mitologinės 
ištarmės.

Studentų darbai teikia kur kas 
daugiau vilčių nei komerciniai lie-
tuviški filmai, kuriuose, atrodo, ne 
tik reklamuojama, bet ir parduo-
dama viskas, kas rodoma ekrane. 
Nenustebsiu, jei šis „lietuviško 
kino meno“ absurdas taps tiesa ir 
po seanso žiūrovams bus dalinami 
katalogai su kainomis. 

Jaunieji kūrėjai tobulina savo 
kino kalbą, išraiškos priemones, 
ieško temų, problemų, dalykų, ku-
rie jiems nuoširdžiai rūpi. 

Rimgailė Renevytė

Atkelta iš  8  psl .

„Čia visad šviečia saulė“
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Vilniaus dailės akademijos galerijos 
Parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
iki 30 d. – Massimo Ghiotti (Italija) 
skulptūrų paroda „Kitapus regimybės“
iki 23 d. – Petro Aleksandravičiaus 
(1906–1997) ir Adomo Raudžio-Samogito 
paroda „Meistras ir mokinys“

Galerija „Akademija“
Pilies g. 44/2
iki 23 d. – Mariaus Žalneravičiaus perso-
nalinė plakatų paroda „Parduodu Audi80, 
darau parodą“

Tekstilės galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki 30 d. – Eglės Ruibytės ir Mildos Dai-
novskytės paroda „Motina Žemė“

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

Balandžio 22– gegužės 1
P a r o d o s

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

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“ (100 
gražiausių vakarinių suknelių iš Aleksan-
dro Vasiljevo kolekcijos)

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

Lietuvos nacionalinis muziejus 
Naujasis arsenalas
Arsenalo g. 1 
Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.
Lietuvių liaudies menas
Kryždirbystė
iki V. 1 d. – 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
Bažnytinio paveldo muziejaus ekspozicija 

iki 30 d. – kunigo Antano Rimavičiaus 
(1865–1933) skulptūrų paroda „Dievui ir 
Žmogui“ 

Šiuolaikinio meno centras
Vokiečių g. 2
Joso de Gruyterio ir Haraldo Thyso paroda 

„Baltas suprematizmas“
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“  

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
iki 30 d. – Aušros Andziulytės ir Aušros Barz-
dukaitės-Vaitkūnienės paroda „Dvi Aušros“

Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39
Andriaus Zakarausko paroda „Raiščiai. De-
šimt metų su galerija „Vartai“

Galerija „Aidas“
A. Jakšto g. 9
iki 27 d. – Deimos Katinaitės tapybos paroda 

„Preliudai Čiurlioniui“

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
iki 30 d. – tapybos paroda „Ad originem“

Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 2
nuo 22 d. – Eugenijaus Antano Cukermano 
kūrybos paroda „Plenerų aplankas“ 

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

„Šalutinis normos variantas“ 

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

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

Galerija-studija RA
Pranciškonų g. 8
nuo 22 d. – tapybos miniatiūrų paroda 

„Tikrovė ir sapnas“ 

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 
„Veikiantys“)

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

Aistės Kisarauskaitės galerija „Trivium“
Vilkpėdės g. 7–105
iki V. 1 d. – Birutės Zokaitytės grafika

„Skalvijos“ kino centras
Goštauto g. 2/15
iki 30 d. – Levo Žiriakovo fotografijos paroda 

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 lietuvių 

menas Lietuvos išeivijos dailės fondo 
kolekcijoje“ 
iki 30 d. – paroda „Veidai iš būtojo laiko“, 
skirta Mykolo Kleopo Oginskio 250-ųjų gi-
mimo metinių jubiliejui

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
Vytenio Lingio paroda „Šešėlio šviesa“
Danieliaus Sodeikos paroda iš ciklo „Lūžio 
kartos vardai“ 

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
iki 28 d. – Sauliaus Leonavičiaus ir Vidos 
Strasevičiūtės paroda ,,Fuck Language“

VDU menų galerija „101“
Muitinės g. 7
iki 29 d. – kroatų menininko Josipo Zanki 
videoinstaliacija „Wittgensteino mantra“

Klaipėda
KKKC parodų rūmai
Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2
Šarūno Saukos tapybos paroda „Žmogus su 
Saukos veidu“
iki V. 1 d. – „Fotofobijos“ projekto 4-oji 
paroda „Baimės valdymo teorija“
Kristinos Sereikaitės fotografijų paroda 

„Stichijos. Detalė – Benas Šarka“

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

Šiauliai
„Laiptų galerija“
Žemaitės g. 83
nuo 22 d. – Žibunto Mikšio grafikos paroda
Juozo Vosyliaus tapybos paroda „Regėjimai“

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

Fotografijos muziejus 
Vilniaus g. 140
Juozapo Čechavičiaus meninių fotografijų 
paroda „Juozapo Čechavičiaus Vilnius“

Panevėžys
Dailės galerija
Respublikos g. 3
iki 30 d. – Mariaus Abramavičiaus fotogra-
fijų paroda „Šviesos akmenėlių gaudymas“

„Galerija XX“
Laisvės a. 7
Aušros Vaitkūnienės paroda „Tapybos pra-
tybos (personalinis pleneras)“

S p e k t a k l i a i

Vilnius 
Nacionalinis operos ir baleto teatras
23, 24 d. 12 val. Kamerinėje salėje – S. Mic-
kio „ZUIKIS PUIKIS“. Dir. – J.M. Jauniškis
29, 30 d. 18.30 – PREMJERA! L.A. Minkaus 

„DON KICHOTAS“. Choreogr. – V. Medvede-
vas (Rusija), muzikos vad. ir dir. – M. Staš-
kus, scenogr. – A. Voitenko (Rusija), kost. 
dail. –  J. Zaiceva (Rusija), šviesų dail. – 
L. Kleinas

Nacionalinis dramos teatras
Didžioji salė
29, 30 d. 18.30 – PREMJERA! Sofoklio, Euri-
pido, Aischilo „OIDIPO MITAS“. Rež. – 
G. Varnas, scenogr. – G. Makarevičius, kost. 
dail. – A. Jacovskytė, komp. – O. Narbutaitė. 
Vaidina V. Novopolskis, A. Sakalauskas, 
N. Savičenko, J. Jankelaitytė, M. Zemleckas, 
P. Markevičius, V. Anužis
Mažoji salė
22 d. 19 val. – PREMJERA! O. Wilde’o „LAI-
MINGASIS PRINCAS“. Rež. – P. Makauskas
23 d. 16 val. – M. Myllyaho „CHAOSAS“. 
Rež. – Y. Ross 
24 d. 16 val. – J. Balodžio, G. Dapšytės „BA-
RIKADOS“. Rež. – V. Silis
26 d. 19 val. – S. Turunen „BROKEN HEART 
STORY (SUDAUŽYTOS ŠIRDIES ISTORIJA)“. 
Rež. – S. Turunen 
28 d. 19 val. – M. Mayenburgo „AKMUO“. 
Rež. – A. Jankevičius
29 d. 19 val. – „LEDO VAIKAI“. Rež. – B. Mar
Studija
24 d. 16, 19 val. – „VISKAS NETRUKUS 
BAIGSIS“ („Liūdni slibinai“) 

Vilniaus mažasis teatras
22 d. 14 val. – teatralizuota ekskursija po 
Vilniaus mažąjį teatrą
22 d. 18, 20.30 – „DURYS“ (improvizacijos 
teatras „Kitas kampas“)  
23 d. 18.30 – B. Clarko „PALAUKIT, KIENO 
ČIA GYVENIMAS? “ Rež. – J. Vaitkus 
24 d. 12, 15 val. – „MAMA KATINAS“. 
Rež. – E. Jaras
24 d. 19.30 – „KITAS KAMPAS“ (VšĮ „Sąmo-
ningas žmogus“) 
26, 27 d. 18.30 – PREMEJERA! F. Schillerio 

„MARIJA STIUART“. Rež., scenogr. aut. – 
A. Areima, kost. dail. – M. Gurskytė, chore-
ogr. – M. Stabačinskas. Vaidina I. Patkaus-
kaitė, E. Latėnaitė, T. Rinkūnas, D. Ciunis, 
A. Šataitė, M. Vaitiekūnas, T. Stirna, E. Mikuls-
kis, M. Capas, V. Rumšas, A. Šinkūnas ir kt.
28, 29 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADA-
GASKARAS“. Rež. statytojas – R. Tuminas, 
rež. – A. Dapšys

Valstybinis jaunimo teatras
22 d. 18 val. – D. Loher „PABAIGOS UGNIS“. 
Rež. – G. Varnas
23 d. 12, 14val. – „KAKĖ MAKĖ“ (pagal L. Žu-
tautės knygas vaikams). Insc. aut. ir rež. – 
V. Kuklytė (Salė 99)
24 d. 12 val. – H. Verburg „PINGVINAI IR 
KIAUŠINIS“. Rež. – R. Kudzmanaitė (Salė 99)
29 d. 18 val. – C. Murillo „TAMSOS ŽAIDI-
MAS“. Rež. – D. Rabašauskas (99 salė)

Oskaro Koršunovo teatras
24, 25 d. 19 val. OKT studijoje – S. Kane „AP-
VALYTIEJI“. Rež., scenogr. – O. Koršunovas

Rusų dramos teatras
22 d. 18.30 – M. Macevičiaus „PRAKEIKTA 
MEILĖ“ (pagal P. Sanajevo apysaką „Palai-
dokite mane už grindjuostės“). 
Rež. – A. Jankevičius
23 d. 18.30 – PREMJERA! E.-E. Schmitto 

„OSKARAS IR PONIA ROŽĖ“. Rež. ir dail. – 
J. Laikova
24 d. 12 val. – Z. Hopp „JUNAS IR SOFUS 
ARBA AUKSINIS RITERIS“. Rež. – O. Lapina
27 d. 18.30 – PREMJERA! E. Bako „KARA-
LIAUS PURANDŽANOS ISTORIJA“. 
Rež. – E. Bakas
28 d. 19 val. – sakralios pasaulio muzikos 
koncertas. K. Kokopelli & V. Nadishana

Vilniaus teatras „Lėlė“
23 d. 12 val. – „APIE TAI, KAIP KOLKA PAN-
KINAS SKRIDO Į BRAZILIJĄ, O MARČIUS 
NEPANKINAS NIEKUO NETIKĖJO, ARBA 
GA-RA-RAR“ (pagal D. Charmsą). Scen. 
aut., rež. – O. Lapina 
24 d. 12 val. – „BATUOTAS KATINAS“. 
Rež. – A. Mikutis

28 d. 18.30 – „NE PAGAL ŠIO PASAULIO 
MADĄ“ (fantazija apie poetą K. Donelaitį). 
Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas
30 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus 

„GRYBŲ KARAS“. Rež. – A. Mikutis
Mažoji salė
23 d. 14 val. – Š. Datenio „EVOLIUCIJA“. 
Rež. – Š. Datenis
23 d. 18.30 – „KELIONĖ“ (pagal J. Vaičiūnai-
tės eiles). Scen. aut., rež. – D. Kielaitė
24 d. 14 val. – „MUZIKINĖ DĖŽUTĖ“ (pagal 
V. Odojevskio pasaką „Miestelis taboki-
nėje“). Rež. ir dail. – J. Skuratova

„Menų spaustuvė“
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  
23,24 d. 10–18 val. – atviros architektūros 
savaitgalis „Open House Vilnius“
24 d. 15 val. Kišeninėje salėje – „AVINĖLIO KE-
LIONĖ“. Rež. – S. Degutytė („Stalo teatras“)
24 d. 19 val. Juodojoje salėje – „KELIONĖ 
NAMO“. Rež. – V. Bareikis (urbanistinio 
šokio teatras „Low Air“)
28 d. 19 val. Juodojoje salėje – „FEEL LINK“. 
Kūrėjai ir atlikėjai L. Žakevičius ir A. Gudaitė 
(programa „Atvira erdvė“)
29 d. 19 val. Juodojoje salėje – „JOBO KNYGA“. 
Rež. – E. Nekrošius (teatras „Meno fortas“)

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
22 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – M. Frischo 

„BIOGRAFIJA: VAIDINIMAS“. Rež. – G. Varnas
23 d. 12, 17 val. Didžiojoje scenoje – E. Špo-
kaitės baleto mokyklos Kauno skyriaus 
baigiamasis metų koncertas
26, 27 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo 

„PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas 
27 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – A. Areimos, 
L. Udrienės „KARTU“ (pagal S. Žadano 
romaną „Depeche Mode“). Rež. – A. Areima 
28 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „VARGŠŲ 
OPERA“. Rež. – A. Kurienius
29 d. 19 val. Didžiojoje scenoje – „GODOS“. 
Choreogr. – B. Letukaitė, A. Ekenes, P. Hol-
den (Kauno šokio teatras „Aura“ ir šokio 
teatras „Panta Rei“, Lietuva, Norvegija) 

Kauno valstybinis muzikinis teatras
22, 23 d. 18 val. – PREMJERA! O. Nicolai 

„VINDZORO ŠMAIKŠTUOLĖS“. Dir. – J. Ja-
nulevičius, rež. ir choreogr. – G. Santucci 
(Italija), scenogr. – A. Camera (Italija), 
kost., grimo dail. – M.C. Ricotti (Italija), 
chormeister. – R. Tilvikas, R. Vaitkevičiūtė
24 d. 12 val. – E. Chagagortiano „AUSINĖ 
KEPURĖ“. Dir. – V. Visockis
24 d. 18 val. – J. Strausso „NAKTIS VENECI-
JOJE“. Dir. – J. Geniušas
26 d. 18 val. – Kauno choreografijos mokyklos 
mokinių koncertas 
27 d. 17 val. – R. Rodgerso „MUZIKOS GAR-
SAI“. Dir. – J. Vilnonis
28 d. 18 val. – J. Strausso „ŠIKŠNOSPAR-
NIS“. Dir. – J. Geniušas
29 d. 18 val. – P. Abrahamo „BALIUS SAVO-
JOJE“. Dir. – J. Janulevičius 

Kauno kamerinis teatras
22, 24 d. 18 val. – V. Klimačeko „SUPER-
MARKETAS“. Rež. – A. Veverskis
23, 29, 30 d. 18 val. – M. Jones „AKMENYS 
JO KIŠENĖSE“. Rež. – B.G. Padegimas

Kauno mažasis teatras

24 d. 14 val. – K. Žernytės „NORIU AR-

KLIUKO“. Rež. – R. Kimbraitė

26 d. 18 val. – A. Slapovskio „NUO RAUDO-

NOS ŽIURKĖS IKI ŽALIOS ŽVAIGŽDĖS“. 

Rež. – D. Rabašauskas

29 d. 19 val. – F. Rame, D. Fo „LAISVOJI 

PORA“. Rež. – R. Januškevičiūtė, A. Baniūnas
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Bibliografinės žinios

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

Laiminga šypsena

Italų dainininkas, aktorius, režisie-
rius Adriano Celentano savo šalyje 
laikomas nacionaline vertybe. Jo 
įtaką ar reikšmę ne vienas lygina su 
Elvio Presley’io. Jis turtingas ir įta-
kingas. Celentano buvo neįtikėtinai 
populiarus sovietų šalyje, jis filma-
vosi kartu su didžiausiomis žvaigž-
dėmis – Sophia Loren ar Anthony 
Quinnu, o laiminga idioto šypsena, 
nušvisdavusi Celentano personažų 
veiduose, ne vienam asocijavosi 
su komedijomis, kuriose skamba 
daug dainų, o humoras – papras-
tas ir visiems suprantamas. Dabar 
tokių personažų šou versle beveik 
neliko, net lietuvių žvaigždės nori 
atrodyti protingesnės nei yra iš tikrųjų, 
o idiotai kartais visai vykusiai ap-
simeta intelektualais.

Tačiau Celentano buvo ne tik iš-
mintingas, bet ir teisus – laimingo 
idioto įvaizdis padeda. Ir ne tik iš-
gyventi kino ar televizijos džiunglėse. 
Iš jo galėtų pasimokyti ir politikai, 

Rodo TV

juolab kad rinkimai ne už kalnų. 
Todėl siūlau pasižiūrėti režisierių 
dueto Franco Castelano ir Giu-
seppe’s Moccia 1979 m. sukurtą 
komediją „Aksominės rankelės“ 
(TV1, 24 d. 19.10). Joje Celentano 
suvaidino inžinierių Gvidą, kuris 
praturtėjo pardavinėdamas ne-
peršaunamą stiklą juvelyrinėms 
parduotuvėms. Laikinai praradusį 
atmintį ir balsą Gvidą priglaudė va-
gišių šeimynėlė, nes palaikė jį savo 
kolega. Tačiau šis ir atsipeikėjęs ne-
skuba prisipažinti, kas yra iš tikrųjų.

Bronwen Hughes komedijoje 
„Gamtos jėgos“ (TV1, 24 d. 22.45) 
idiotus vaidina Benas Affleckas 
ir Sandra Bullock. Vienas skuba į 
savo vestuves, kita skrenda tuo pa-
čiu reisu. Lėktuvas patenka į ava-
riją. Teks keliauti savarankiškai. Jei 
personažai būtų tiesiog sutrikę, bet 
racionalūs keleiviai, jie nesugebėtų 
taip kardinaliai pakeisti gyvenimo. 

Gado Elmaleho komedijos 
„Koko“ (LRT, 23 d. 22.45) veikėjas 
Koko yra keturiasdešimtmetis self 
made man. Šis imigrantas per 15 

metų sugebėjo daug pasiekti, to-
dėl nusprendžia, kad sūnaus bar 
micva turi „tapti tarptautiniu metų 
įvykiu“. Vyras taip įsitraukia į va-
karėlio planavimą, kad nepastebi, 
kaip pamažu nuo jo nutolsta visa 
šeima. Koko nežino, kad didžioji 
idioto svajonė – tingėti. Neseniai 
skaičiau šimtą patarimų, kaip su-
laukti šimto metų. Šimtasis skam-
bėjo lakoniškai: „Tingėti!“

Šito patarimo negirdėjo ir Ro-
berto Luketiciaus filmo „Paranoja“ 
(TV3, 28 d. 22.30) veikėjas Adamas, 
norintis daryti karjerą telekomuni-
kacijų kompanijoje. Po vieno pra-
sižengimo jam nedviprasmiškai 
pasiūloma šnipinėti pagrindinį 
konkurentą. Filmas pretenduoja 
būti trileriu, atskleisti pramoninio 
špionažo paranoją, parodyti dviejų 
verslo ryklių, kuriuos suvaidino 
Harrisonas Fordas ir Gary Oldma-
nas, dvikovą. Adamas, žinoma, pra-
laimi visais požiūriais, todėl grįžta 
pas tėvą – darbininkų klasės atstovą 
ir kartu jie „išranda“ protingą filmo 
pranešimą: „Vienintelis būdas su-
prasti, kas tu esi, – nepamiršti, į ką 
lygiuojiesi.“

Deja, į nieką nesilygiuoju, net į 
tuos, kurie laukia „Elito kino“. At-
einantį trečiadienį (LRT Kultūra, 
27 d. 22.30) jie galės pasižiūrėti 
rimtą filmą apie rašytojus – Briano 
Klugmano ir Lee Sternthalo „Žo-
džius“ (2012). 

Filmo herojus nevykėlis Ro-
ris (Bradley Cooper) per medaus 
mėnesį Paryžiuje nusiperka seną 
portfelį. Jaunavedys nori jame lai-
kyti savo rankraščius, kurių nerei-
kia jokiai leidyklai. Bet portfelyje jis 
randa knygą apie pokario Paryžių 
ir taip ja susižavi, kad tampa plagi-
atoriumi. Romanas atneša Roriui 
ne tik šlovę ir pripažinimą, bet ir 
susitikimą su Jeremy Ironso Seniu, 
kuriam plagiatorius prisipažįsta, ką 
padarė. Iš viso filme yra trijų rašy-
tojų istorijos, jas sieja saldi kaip si-
rupas neva moralinio pasirinkimo 
tema. 

Pirmadienio vakarą per „TV info“ 
žiūrėjau interviu su Vilniaus meru. 
Jis šypsojosi visą laiką, net kalbėda-
mas apie asfaltuojamus kiemus. Tik 
tai nebuvo laiminga šypsena.

Jūsų – 
Jonas Ūbis

„Žodžiai“

MENAS

Meninis tyrimas: teorija ir praktika = Artistic research: theory and practice : [straipsnių rinki-
nys] / [sudarytojas Vytautas Michelkevičius]. – Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 
2015. – 197, [3] p. : iliustr.. – (Acta Academiae Artium Vilnensis / redaktorių kolegija: pirmi-
ninkas Adomas Butrimas … [et al.], ISSN 1392-0316 ; 79). – Dalis gretut. teksto liet., angl.; 
santr. angl.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-447-195-7

Spalvų alchemija. Skaljolos meno kūriniai iš Bianco Bianchi kolekcijos Florencijoje : tarptau-
tinės parodos katalogas, 2015 m. lapkričio 17 - 2016 m. vasario 28 d. [Vilnius] / Nacionali-
nis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Bjanko Bjankio (Bianco 
Bianchi) dirbtuvė (Florencija, Italija) ; sudarytoja Daiva Mitrulevičiūtė ; [katalogo teksto 
autoriai Aleksandras Bjankis, Silvija Botičeli, Vydas Dolinskas ... [et al.]. – Vilnius : Naciona-
linis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2015 (Vilnius : Standartų 
sp.). – 63, [1] p. : iliustr., faks.. – (Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų parodų katalogai ; t. 
9). – Santr. angl., it.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-8061-36-9

Vakar, šiandien, rytoj : mano gyvenimas / Sophia Loren ; iš italų kalbos vertė Eglė Kupšytė. – Vil-
nius : Alma littera, 2016 (Vilnius : Petro ofsetas). – 317, [3] p., [32] iliustr. lap.. – Tiražas 1000 egz.. – 
ISBN 978-609-01-2102-3 (įr.). – ISBN 978-609-01-2100-9 (klaidingas) : [9 Eur 22 ct]

Vilniaus gyvenamųjų namų interjerų dekoro elementai : nuo klasicizmo iki moderno / Dalia 
Klajumienė. – Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2015 (Vilnius : Standartų sp.). – 738, 
[1] p. : iliustr., faks.. – Santr. angl., lenk.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-447-198-8 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Dievo namai : romanas / Samuel Shem ; iš anglų kalbos vertė Vytautas Petrukaitis. – Vil-
nius : Tyto alba, 2016 (Vilnius : BALTO print). – 428, [1] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-
609-466-155-6 (įr.)

Gyvenimo keliu : eiliavimai, tapyba, šeimos, draugų ir bendraminčių prisiminimai / Algirdas 
Bertašius ; [parengė Jurgita Bertašiūtė ir Vytautas Indrašius]. – [Kaunas] : Lietuvos nepri-
klausomųjų rašytojų sąjunga, 2016. – 130, [2] p. : iliustr., portr.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN 
978-9986-940-80-7 (įr.)

Kalendorius / Juozas Erlickas. – Vilnius : Tyto alba, 2016 (Vilnius : BALTO print). – 371, [1] p.. – 
Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-466-134-1 (įr.)

Kristijonas Donelaitis : bibliografijos rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių 
biblioteka ; sudarytoja Daiva Narbutienė ; aprašus kūrė Nijolė Lietuvninkaitė, Dalė Teresė 
Lukas, Džiuljeta Malinauskaitė ... [et al.]. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevs-
kių biblioteka, 2015 (Vilnius : Petro ofsetas). – 638, [1] p., [16] iliustr. lap.. – Dalis gretut. 
teksto liet., angl.. – Tiražas 400 egz.. – ISBN 978-9986-498-65-0 (įr.)

Leidau tau išeiti : psichologinis trileris / Clare Mackintosh ; iš anglų kalbos vertė Akvilina 
Cicėnaitė. – Vilnius : Alma littera, 2016 (Kaunas : Spindulio sp.). – 380, [2] p.. – Tiražas 
1800 egz.. – ISBN 978-609-01-2244-0 (įr.) : [9 Eur 22 ct]

Šantaramas : romanas / Gregory David Roberts ; iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė. – 
Vilnius : Tyto alba, 2016 (Vilnius : BALTO print). – 755, [2] p.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 
978-9986-16-855-3

Valstybės tarnautojos dienoraštis : romanas / Andrė Eivaitė. – Vilnius : Tyto alba, 2016 (Vil-
nius : BALTO print). – 262, [2] p.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-609-466-151-8 (įr.)

Kauno lėlių teatras
23 d. 12 val. – D. Čepauskaitės „SKRUDŽAS, 
ARBA DIENA, KAI GALIMA ATVERTI SAVO 
ŠIRDĮ“. Rež. – A. Lebeliūnas
24 d. 12 val. – „ŽIOGAS ZIGMAS ŽALGIRIO 
MŪŠYJE“ (pagal L. Jakimavičiaus pasaką). 
Aut. ir rež. – A. Sunklodaitė
29 d. 18 val. – J. Siurbio autorinis vakaras

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
22 d. 18 val. – W. Shakespeare’o „HAMLE-
TAS“. Rež. – O. Koršunovas (OKT/Vilniaus 
miesto teatras)
23 d. 12 val. Didžiojoje salėje – K. Maci-
jausko „NUTIKIMAI SMALIŽIŲ ŠALYJE“. 
Rež. – K. Macijauskas
23 d. 18.30 – PREMJERA! E. De Filippo „KA-
LĖDOS KUPJELŲ NAMUOSE“. Rež. – 
P. Gaidys. Vaidina V. Jočys, R. Idzelytė, 
D. Švirėnas ir kt.
24 d. 17 val. Didžiojoje salėje – A. Juozaičio 

„KARALIENĖ LUIZĖ“. Rež. – G. Padegimas
28 d. 18.30 Mažojoje salėje – M. Duras „SA-
VANOS ĮLANKA“. Rež. – S. Jačėnas

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras
22 d. 18.30 – F. Loessero, A. Burrowso „KAIP 
PRASISUKTI VERSLE BE DIDELIO VARGO“
23 d. 18.30 – Z. Liepinio „PARYŽIAUS KATEDRA“
24 d. 12 val. – „VERPALŲ PASAKOS“ 
29 d. 18.30 – koncertas „Mano Don Kichotas“

Šiauliai
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
22 d. 18 val. – PREMJERA! „VARDAN TOS…“ 
(pagal P. Vaičiūno dramą „Patriotai“).
Rež. – A. Giniotis
Kauno dramos teatro spektakliai
23 d. 18 val. – „GENTIS“ (pagal I. Simonai-
tytės romaną „Aukštujų Šimonių likimas“). 
Insc. aut. ir rež. – A. Jankevičius 
24 d. 12 val. – A. Sunklodaitės „KIŠKIS PA-
BĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus knygelę 

„Lapė ir kaliošai“). Rež. – A. Sunklodaitė
24 d. 18 val. – D. Danis „AKMENŲ PELE-
NAI“. Rež. – A. Jankevičius
26 d. 18 val. – „COCO PASLAPTIS“. Insc. 
aut. ir rež. – D. Kimantaitė (Alytaus miesto 
teatras)
27 d. 18 val. – I. Bergmano „INTYMŪS PO-
KALBIAI“. Rež. – V. Rumšas (Lietuvos nacio-
nalinis dramos teatras)

29 d. 18 val. – PREMJERA! E. O’Neilo „MEILĖ 
PO GUOBOMIS“. Rež. – P. Ignatavičius

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
22 d. 18 val. – R. Granausko „RŪKAS VIRŠ SLĖ-
NIŲ“ (insc. aut. R. Šerelytė). Rež. – R. Banionis
23 d. 18 val. – R. Cooney, J. Chapmeno 

„MISIS MARKHEM MIEGAMASIS“. 
Rež. – V. Kupšys
24 d. 12 val. – „IŠGELBĖKIME KENGŪ-
RIUKĄ“. Rež. – V. Kupšys
24 d. 18 val. – R. Thomas „VYRAS SPĄS-
TUOSE“. Rež. – D. Kazlauskas 
25 d. 18 val. – „(NE) GALIU TYLĖTI (NE) 
GALIU MYLĖTI“. Rež. – R. Vitkaitis („Ki-
toks teatras“) 
26 d. 18 val. – L. Gersche’s „LAISVI DRUGE-
LIAI“. Rež. – D. Kazlauskas
28 d. 18 val. – N. Simono „BASOMIS 
PARKE“. Rež. – P. Stoičevas

K o n c e r t a i

Lietuvos nacionalinė filharmonija
22 d. 18 val. Klaipėdos koncertų salėje, 23 d. 
19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – 
simfoninės muzikos koncertas „Epitafija 
praeinančiam laikui“. Lietuvos nacionali-
nis simfoninis orkestras, Kauno valstybinis 
choras (meno vad. ir vyr. dir. – P. Bingelis). 
Solistė E. Šidlauskaitė (mecosopranas). 
Dir. – M. Pitrėnas. Programoje H. Berliozo, 
B. Kutavičiaus kūriniai
24 d. 16 val. Taikomosios dailės muziejuje – 
kamerinės muzikos koncertas „Iš mano gy-
venimo“. Valstybinis Vilniaus kvartetas. Pro-
gramoje B. Smetanos, A. Dvořáko kūriniai
24 d. 15 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje – 

„Metų laikai“. Iš ciklo „Muzika Trakų pilyje“. 
Ansamblis „Musica humana“. Solistai 
S. Liamo (sopranas), A. Vizgirda (fleita), 
R. Beinaris (obojus), I. Girdžiūnaitė, 
R. Grakauskaitė, I. Aleksienė, K. Morozova 
(smuikai). Programoje A. Vivaldi kūriniai
27 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – orkestro muzikos koncertas 

„Andante cantabile“. Lietuvos kamerinis or-
kestras. Solistas ir dirigentas M. Rysanovas 
(altas). Programoje B. Britteno, B. Bartóko, 
P. Čaikovskio, W.A. Mozarto kūriniai
28 d. 18 val. Taikomosios dailės muziejuje – 
A. Žvirblytės rečitalis „Ištakos ir paralelės“. 

A. Žvirblytė (fortepijonas). Programoje 
M.K. Čiurlionio, A. Skriabino, K. Szyma-
nowskio, F. Chopino kūriniai. Bus rodomos 
K. Jaroševičiaus vaizdo projekcijos
29 d. 13 val. Raudondvario Menų inkubato-
riuje – ansamblis „Musica humana“ (meno 
vad. ir dir. – A. Vizgirda). Solistė S. Liamo (so-
pranas). Programoje A. Vivaldi, J. Haydno, 
W.A. Mozarto kūriniai
29 d. 17 val., 30 d. 12 val. Vilniuje, Filharmo-
nijos Didžiojoje salėje, – tarptautinio 
B. Dvariono pianistų ir smuikininkų kon-
kurso finalas. Lietuvos nacionalinis simfo-
ninis orkestras. Dir. – M. Barkauskas

Vilnius

Lietuvos muzikų rėmimo fondas
23 d. 15 val. Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
ministerijos aktų salėje (įėjimas iš Operos 
teatro pusės, J.Lelevelio g. 6) – Lietuvos žemės 
ūkio ministerijos mišraus choro „Dobilas“ 
koncertas. (meno vad. ir dir. – G. Vaišnoraitė). 
Dalyvauja solistė A. Liutkutė (sopranas) 
26 d. 17.30 S. Vainiūno namuose – „Lyros“ 
muzikos mokyklos fortepijono speciali-
zacijos septintokai. Kuratorė – mokytoja 
E. Pilecka
Muzikos festivalis „Sugrįžimai“
26 d. 18 val. Taikomosios dailės muziejuje –  
K. Pancernaitė (fortepijonas, Lietuva, D. Bri-
tanija), C. Riccardi (smuikas, Liuksembur-
gas), N. Braun (violončelė, Liuksemburgas)
27 d. 18 val. S. Vainiūno namuose – kom-
pozitoriaus K.V. Banaičio (Lietuva, JAV) 
kūrybos vakaras. Vakarą veda muzikologas 
V. Juodpusis

Šv. Kotrynos bažnyčia

24 d. 15 val. – Vilniaus kolegijos merginų 

choras „Vaidilutės“ (choro vad. ir dir. – 

G. Kumpienė), V. Talerko Mihailova (sopra-

nas), M. Bagdonaitė (sopranas), A. Bagdo-

navičius (tenoras), vokaliniai ansambliai, 

vaikų chorai, jaunimo ir suaugusių chorai

Festivalis „Jauna muzika“

22 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje 

salėje – J. Kreidleris (elektronika, projekcija, 

Vokietija) 

23 d. 19 val. – D. Behrmanas (elektronika, 

JAV), M. Balčytis (trombonas), D. Vyšniaus-

kas (trimitas), P. Kentra (gitara), D. Gu-

mauskas (skaitovas)
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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 22–28
Ki no re per tu a ras

Ekipažas  ***
1979-aisiais pasirodęs Aleksandro Mitos „Ekipažas“ buvo pirmasis so-

vietų katastrofų filmas. Jis sulaukė didžiulio atgarsio. Naujasis „Ekipažas“, 
pasak filmo kūrėjų, ne perdirbinys ir ne tęsinys, nors užuominos į ankstesnį 
filmą akivaizdžios – ekrane pasirodo net pats Mita. Naujasis „Ekipžas“ pa-
sakoja apie talentingą jauną lakūną Aleksejų Guščiną (Danila Kozlovskis). 
Jis nepripažįsta autoritetų, turi savo garbės kodeksą, todėl už absurdiško 
įsakymo nevykdymą išvejamas iš karinės aviacijos. Aleksejus tik per stebu-
klą gauną teisę dirbti civilinėje aviacijoje ir pradeda gyvenimą iš naujo. Jam 
padės principingas lėktuvo vadas ir antroji pilotė gražuolė Aleksandra (Agnė 
Grudytė). Ekipažo santykiai klostosi sudėtingai, bet kai aplink siaus ugnis, 
Aleksejus įrodys, ką sugeba. Nikolajaus Lebedevo („Legenda Nr. 17“) filme 
taip pat vaidina Vladimiras Maškovas, Katerina Špica, Sergejus Gazarovas, 
Sergejus Šakurovas, Vera Ivanova (Rusija, 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)
La bjaurybė, širdžių karalienė  *

Prancūzijos televizijos seriale išpopuliarėjusią komišką heroję režisie-
rės Eloise Lang ir Noemie Saglio perkėlė į didįjį ekraną. Camille Cottin 
vėl vaidina pretenzingą kvaišą, kuri persikelia į Londoną, kad būtų arčiau 
karališkosios šeimos, tačiau filmas suskyla į daugybę daugiau ar mažiau 
juokingų skečų, nufilmuotų paslėptomis kameromis. Herojės isteriją su-
kelia legendinis anglų flegmatiškumas ir panašūs kaimynų įsivaizdavimo 
stereotipai (Prancūzija, Belgija, 2015). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda)
Nusikaltėlis  ***

Siekdami išgelbėti pasaulį nuo katastrofos, CŽV vadovai nusprendžia, 
kad reikia implantuoti mirusio agento atmintį ir žinias pasmerktam mirti, 
nenuspėjamam ir pavojingam nusikaltėliui. Tai vienintelis šansas išgel-
bėti mirusio agento misiją. Tačiau nusikaltėlis gavo ne tik jo protą, bet 
ir paslaptis... Arielio Vromeno veiksmo filme vaidina Kevinas Costneris, 
Ryanas Reynoldsas, Gal Gadot, Gary Oldmanas, Tommy Lee Jonesas, 
Alice Eve, Jordi Molla (D. Britanija, JAV,2016). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda)
Praradimas ***

Kai bankininkas Deivisas sužinojo, kad jo žmona nebegyva, jis užsinorėjo 
nusipirkti šokoladinį batonėlį. Bet saldumynų automatas buvo sugedęs. Iš-
gyvendamas netektį, Deivisas pradėjo naikinti namus, baldus, mašiną, rašyti 
skundus prekybos automatus aptarnaujančioms firmoms. 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 Jake'as Gyllenhaalas, Naomi Watts, Chrisas Cooperis, Ju-
dah Lewisas, Benas Cole’as (JAV, 2015). (Vilnius) 

„Ekipažas“

Vilnius

Forum Cinemas Vingis
22–28 d. – Medžiotojas ir Ledo karalienė 
(JAV) – 11, 13.30, 16.20, 19, 21.40
Nusikaltėlis (D. Britanija, JAV) – 11.15, 13.50, 
16.25, 19, 21.40
22, 23, 25–28 d. – Ekipažas (Rusija) – 12, 
18 val.; 24 d. – 12, 20.15
22–28 d. – Ekipažas (3D, Rusija) – 15, 21 val.
La bjaurybė, širdžių karalienė (Prancūzija, 
Belgija) – 15.30, 17.35, 19.40, 21.50
24 d. – „Paroda didžiajame ekrane. Renua-
ras: garbintas ir nekęstas“ – 18 val.
24 d. – Avelės ir vilkai (3D, Rusija) – 11 val.
28 d. – Mano tobulas gangsteris (JAV) – 19.15
22, 25, 26, 28 d. – Praradimas (JAV) – 16.30, 18.50, 
21.20; 23, 24, 27 d. – 14, 16.30, 18.50, 21.20
22–28 d. – Bosė (JAV) – 14, 16.30, 18.50, 21.20
22, 25, 26, 28 d. – Kung fu panda 3 (JAV) – 11, 
14.30, 16.50; 23, 24, 27 d. – 11, 12.15, 14.30, 16.50
22–28 d. – Zootropolis (JAV) – 11.30, 13.15, 17.15
22, 25, 26, 28 d. – Džiunglių knyga (JAV) – 
16.10, 21.10; 23, 24, 27 d. – 11.15, 16.10, 21.10
22–28 d. – Džiunglių knyga (3D, JAV) – 16, 
13.50, 18.40
10-oji Kloverfyldo gatvė (JAV) – 15.45, 21.30
Hardcore Henris (Rusija, JAV) – 18.15, 20.30
22–27 d. – Šokis svajonės ritmu (Rumunija) – 
13.15, 19.15; 28 d. – 13.15
22, 23, 25–28 d. – Betmenas prieš Supermeną: tei-
singumo aušra (JAV) – 13.40, 20.15; 24 d. – 13.40
22–28 d. – Betmenas prieš Supermeną: tei-
singumo aušra (3D, JAV) – 17 val.
Metų laikai (dok.f., Prancūzija, Vokietija) – 14.45
Padangių akis (D. Britanija) – 20 val. 

Forum Cinemas Akropolis 
22–28 d. – Medžiotojas ir Ledo karalienė 
(JAV) – 10.20, 13, 16.10, 18.50, 21.30
Ekipažas (Rusija) – 10.50, 13.55, 18.45
Ekipažas (3D, Rusija) – 15.45, 21.45; Nusikal-
tėlis (D. Britanija, JAV) – 11.10, 13.45, 16.20, 19, 
21.40; La bjaurybė, širdžių karalienė (Pran-
cūzija, Belgija) – 21.25
24 d. – Avelės ir vilkai (3D, Rusija) – 10.40
28 d. – Mano tobulas gangsteris (JAV) – 19.10
22–28 d. – Bosė (JAV) – 13.35, 16, 18.20, 20.40
Džiunglių knyga (JAV) – 11, 14.35, 17, 19.25
Džiunglių knyga (3D, JAV) – 13.25
22, 23, 25–28 d. – Zootropolis (JAV) – 10.40, 
13.10, 15.40; 24 d. – 13.10, 15.40
22, 25, 26, 28 d. – Kung fu panda 3 (JAV) – 
11.20, 12.20; 23, 24, 27 d. – 10.10, 11.20, 12.20
22–28 d. – Kung fu panda 3 (3D, JAV) – 15.50
22–27 d. – Šokis svajonės ritmu (Rumunija) – 
16.50, 19.10; 28 d. – 16.50
22–28 d. – Gautas iškvietimas (rež. T. Vidman-
tas) – 18.10, 21.50; Betmenas prieš Super-
meną: teisingumo aušra (3D, JAV) – 12.30, 
18.30; 10-oji Kloverfyldo gatvė (JAV) – 20.20
Kria-Kria-Keriai (Rusija, JAV, Kinija) – 10.30
Hardcore Henris (Rusija, JAV) – 21.35

Skalvija
22 d. – Fusis (Islandija, Danija) – 17 val.; 
24 d. – 14.10; 26 d. – 21 val.; 28 d. – 19 val.
22 d. – Belgica (Belgija, Prancūzija) – 18.50; 
23 d. – 20.40; 24 d. – 16 val.; 25 d. – 19.40; 
26 d. – 16.50; 27 d. – 18.50; 28 d. – 20.50
22 d. – Erelis Edis (D. Britanija, JAV, Vokie-
tija) – 21.10; 24 d. – 21.10; 25 d. – 15.30 (se-
ansas senjorams); 27 d. – 21.10; 28 d. – 17 val.
23 d. – Kaip žydėjimas vyšnios (Japonija, 
Prancūzija, Vokietija) – 14 val.

23 d. – Sauliaus sūnus (Vengrija) – 16.20, 
25 d. – 17.30; 27 d. – 16.40
23 d. – 45 metai (D. Britanija) – 18.30; 
26 d. – 19.10
24 d. – Kino klasikos vakaras. Dangus virš 
Berlyno (Vokietija, Prancūzija) – 18.30
23 d. – Keliaujantys paukščiai (Belgija, 
Prancūzija) – 12.20
24 d. – lėlinės animacijos programa „Mažos 
drąsios širdys“ (Latvija) – 13.10

Pasaka
22 d. – Mustangės (Prancūzija, Vokietija, 
Turkija) – 17 val.; 23 d. – 14.30; 24 d. – 12.30; 
26 d. – 17.30; 28 d. – 17.15
22 d. – Belgica (Belgija, Prancūzija) – 19.30; 
23 d. – 17.15, 22 val.; 24 d. – 20.15; 25 d. – 20 val.; 
26 d. – 19.15; 27 d. – 20.45; 28 d. – 19 val.
22 d. – Vyrai ir viščiukai (Danija) – 22 val.; 
23 d. – 18.30; 24 d. – 18.15; 26 d. – 21.30
22 d. – La bjaurybė, širdžių karalienė (Pran-
cūzija) – 21.30; 23 d. – 20.30; 24 d. – 14.30; 
25 d. – 18.30; 26 d. – 19.30; 27 d. – 20.30; 
28 d. – 15.45
22 d. – Kaip žydėjimas vyšnios (Japonija, 
Prancūzija, Vokietija) – 17.30; 24 d. – 14.15; 
25 d. – 18.15; 27 d. – 18 val.
22, 23 d. – (Ne)Tikros prancūziškos vestu-
vės (Prancūzija) – 19.45; 24 d. – 16.15; 
26 d. – 17 val.; 28 d. – 19.30
22 d. – Mėnulio afera (JAV) – 21.45
23 d. – Trumanas (Ispanija, Argentina) – 12.15; 
24 d. – 18 val.; 25 d. – 20.15; 27 d. – 18.30; 
28 d. – 15 val.
23 d. – Šokis svajonės ritmu (Rumunija) – 
16.30; 24 d. – 20.30; 25 d. – 18 val.; 26 d. – 17.15
23 d. – Mažos drąsios širdys (Latvija) – 12 val.
23 d. – Metų laikai (dok.f., Prancūzija, Vo-
kietija) – 13 val.
23 d. – Karas (Danija) – 15 val.; 26, 28 d. – 21.15
23 d. – Erelis Edis (D. Britanija, JAV, Vokie-
tija) – 21.45; 24 d. – 16 val.; 28 d. – 17.30
23 d. – Meistras ir Tatjana (dok. f., rež. G. Žic-
kytė) – 12.30
23 d. – Amžinai stilingos (dok. f., rež. L. Plio-
plytė) – 16.15; 28 d. – 15.30
23 d. – Bambeklis (Suomija) – 20.15; 
24 d. – 16.30
23 d. – Viena nepatogi akimirka (Prancū-
zija) – 22.15; 24 d. – 20.45; 27 d. – 20.15
24 d. – Zootropolis (JAV) – 12 val.
24 d. – Džiunglių knyga (JAV) – 14 val.
24 d. – Mažylis Nikolia (Prancūzija) – 12.15
24 d. – Jaunystė (Italija, Prancūzija, Šveica-
rija, D. Britanija) – 18.30; 28 d. – 21 val.
25 d. – Naujausias testamentas (Belgija, 
Prancūzija, Liuksemburgas) – 20.30; 26 d. – 
21 val.; 28 d. – 17 val.
26 d. – „Kino žvilgsnis. Buster Keaton. Vi-
zualinė komedija“ – 19 val. 
27 d. – Komuna (Danija, Švedija, Nyderlan-
dai) – 18.15; 28 d. – 21.30
28 d. – „Kino žvilgsnis. John Cassavetes. Ki-
nas kaip tiesos išraiška“ – 19 val.

Kaunas
Forum Cinemas
22, 23 d. – Medžiotojas ir Ledo karalienė 
(JAV) – 10.40, 13.20, 16, 18.45, 21.15, 23.45; 
24–28 d. – 10.40, 13.20, 16, 18.45, 21.15
22 d. – Nusikaltėlis (D. Britanija, JAV) – 
12.30, 16.20, 18, 20.40, 23.10; 23 d. – 16.20, 
18, 20.40, 23.10; 24 d. – 16.20, 20.40; 
25–28 d. – 12.30, 16.20, 18, 20.40
22, 23 d. – Ekipažas (Rusija) – 20.50, 23.20; 
24–28 d. – 20.50

22 d. – La bjaurybė, širdžių karalienė (Prancū-
zija, Belgija) – 15.10, 23.40; 23 d. – 23.40; 
25–28 d. – 15.10
24 d. – „Paroda didžiajame ekrane. Renua-
ras: garbintas ir nekęstas“ – 18 val.
24 d. – Avelės ir vilkai (3D, Rusija) – 11 val.
28 d. – Mano tobulas gangsteris (JAV) – 19.20
22, 25–28 d. – Kung fu panda 3 (JAV) – 10.15, 
11, 12.30, 15.30; 23 d. – 10.15, 11, 15.30; 
24 d. – 10.15, 15.30
22–28 d. – Kung fu panda 3 (3D, JAV) – 13.10
22–27 d. – Bosė (JAV) – 14.30, 16.50, 19.20, 
21.40; 28 d. – 14.30, 16.50, 21.40
22, 25–28 d. – Zootropolis (JAV) – 11.15, 12, 
13.50; 23, 24 d. – 11.15, 12, 13.50, 14.40
22–28 d. – Šokis svajonės ritmu (Rumunija) – 
12.40, 17.10, 19.10; Džiunglių knyga (JAV) – 10.30, 
14.55, 19.25; Džiunglių knyga (3D, JAV) – 
12.50, 18.30
22, 23 d. – Hardcore Henris (Rusija, JAV) – 
18.30, 21.45, 23.50;  24–28 d. – 18.30, 21.45
22–28 d. – Betmenas prieš Supermeną: tei-
singumo aušra (3D, JAV) – 15.20
23, 24, 27 d. – Kria-Kria-Keriai (Rusija, JAV, 
Kinija) – 10.45
22, 24, 26, 28 d. – Gautas iškvietimas 
(rež. T. Vidmantas) – 17.20, 21 val.; 23, 25, 
27 d. – 17.20
23, 25, 27 d. – 10-oji Kloverfyldo gatvė 
(JAV) – 21 val.
22, 23 d. – Šnipas per klaidą (D. Britanija, 
Australija) – 21.30, 23.30; 24–28 d. – 21.30

Romuva
22 d. – „Anime Nights“ – 20 val.; 23 d. – 11.30
24 d. – Mažos drąsios širdys (animacija, 
Latvija) – 14.30
24 d. – Belgica (Belgija, Prancūzija) – 16 val.; 
28 d. – 17.30
27 d. – Lenkų kino klubas. Kino mėgėjas 
(Lenkija) – 18 val.
26 d. – Amžinos meilės laiškai (Italija) – 17.45
26 d. – Kai mes svajojom (Vokietija) – 20 val.
27 d. – Didysis muziejus (dok. f., Austrija) – 20.15
28 d. – Eizenšteinas Gvanachuate (Olandija, 
Meksika, Suomija, Belgija) – 20 val.

KLAIPĖDA
Forum Cinemas
22–28 d. – Medžiotojas ir Ledo karalienė 
(JAV) – 11, 13.40, 16.20, 19, 21.40
22, 23, 25–28 d. – Ekipažas (3D, Rusija) – 17.40, 
20.50; 24 d. – 20.50
22–28 d. – Ekipažas (Rusija) – 13.20, 19.50
Nusikaltėlis (D. Britanija, JAV) – 13.30, 
16.05, 18.40, 21.20
24 d. – „Paroda didžiajame ekrane. Renua-
ras: garbintas ir nekęstas“ – 18 val.
24 d. – Avelės ir vilkai (3D, Rusija) – 10.25
28 d. – Mano tobulas gangsteris (JAV) – 18.50
22, 25, 26, 28 d. – Kung fu panda 3 (JAV) – 
12.50, 15.10; 23, 24, 27 d. – 10.30, 12.50, 15.10
22, 23, 25–27 d. – Bosė (JAV) – 10.40, 15.30, 
18.50; 24 d. – 15.30, 18.50; 28 d. – 10.40, 15.30
22–28 d. – Džiunglių knyga (JAV) – 10.10, 
17.25
Džiunglių knyga (3D, JAV) – 12.30, 15 val.
Zootropolis (JAV) – 10.50, 13 val.
Šokis svajonės ritmu (Rumunija) – 16.30
Hardcore Henris (Rusija, JAV) – 21.10
Betmenas prieš Supermeną: teisingumo 
aušra (3D, JAV) – 10.20
Betmenas prieš Supermeną: teisingumo 
aušra (JAV) – 17.50
Gautas iškvietimas (rež. T. Vidmantas) – 
21 val.


