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A . A nskai či o  nu ot r.

Milda Brukštutė

Artūras Areima ir Paulius Ignata-
vičius buvo bendrakursiai. Nieko 
keisto, kad tarp jų darbų esama pa-
našumo. Pirmiausia, manau, ben-
dras jų spektaklių bruožas – tai šal-
tis. Norintys teatre pakurstyti savo 
emocijas verčiau tegu renkasi ką 
nors kitą. Čia, nors dažnai ir grie-
biamasi aktualių temų, jos būna pa-
teikiamos taip, tarytum režisierių 
asmeniškai neliestų, taip, lyg jie ga-
lėtų žvelgti į viską iš šalies ir netgi 
žinoti, kas teisus, o kas klysta. Vis 
dėlto reikia pridėti, kad ši šalčio 
stilistika pirmiausia – skiriamasis 
Artūro Areimos, kartu su nuolatine 
savo kostiumų dailininke Monika 
Gurskyte itin pamėgusio klasiki-
nius vyriškus kostiumus, bruožas, 

o štai Pauliaus Ignatavičiaus kūry-
boje bent kol kas nemažai erdvės 
užima ir atsitiktinumas (čia daug 
galios turi susidariusios aplinkybės, 
kūrybinė komanda, dramaturgija 
ir t.t.). Tarkim, Ignatavičiaus spek-
taklis „Nuosprendis – metamor-
fozė“ apskritai labai asmeniškas, 
čia vaidina ne tik jis pats, bet ir jo 
tėvas. Ir visgi, kartais tarp šalčio ir 
asmeniškumo nėra nieko bendra, 
jie vienas kitam netrukdo. Tačiau 
nenorėdama anksčiau laiko įsipai-
nioti į pasiteisinimų pinkles verčiau 
jau neskubėsiu su apibendrinimais, 
o užmesiu akį į du paskutinius šių 
režisierių darbus: Artūro Areimos 

„Klamo karą“ (Artūro Areimos teatras) 
ir Pauliaus Ignatavičiaus „Europie-
čius“ (Valstybinis Vilniaus mažasis 
teatras), nuo kurių šios mintys ir 
prasidėjo.

Visų pirma, abu šie darbai pa-
sižymi aktualiomis, visuomeniš-
komis temomis. „Europiečiai“, 
atsispirdami nuo Aischilo „Mal-
dautojų“, su dramaturgo Andriaus 
Jevsejevo pagalba nuo šio teksto 
kartkartėmis nutoldami ir prisilies-
dami prie šių dienų, kalba apie pa-
bėgėlių problemą. O „Klamo karas“, 
pastatytas pagal šiuolaikinio vokie-
čių dramaturgo Kai’aus Henselio 
kūrinį, į paviršių iškelia švietimo 
sistemos bėdas ir leidžia į jas pa-
žvelgti per pagyvenusio pedagogo 
prizmę. Abu šie kūriniai kalba apie 
pasirinkimą, nusistovėjusias nor-
mas, apkerpėjusį mąstymą, baimę 
ką nors keisti ir pan. Abu šie darbai 
parodo žmogų, įstrigusį savo paties 
sistemos voratinklyje. 

„Europiečiai“ L. Vanse vičien ės  n uotr .
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Artistui ir kompozitoriui atminti
Vakaras, skirtas Juliui Andrejevui 

M u z i k a

Rita Nomicaitė

Sausio 7 d. Lietuvos muzikos ir te-
atro akademijos Didžiojoje salėje 
buvo surengtas vakaras, skirtas pa-
minėti 2016 m. lapkričio 29 d. am-
žinybėn iškeliavusį kompozitorių, 
pianistą, Kamerinio ansamblio ka-
tedros profesorių Julių Andrejevą. 
Koncertas buvo planuojamas dar su 
pačiu J. Andrejevu, norėta atšvęsti 
jo 75-ąsias gimimo metines, taigi 
ir numatytas gimimo dieną – sau-
sio 7-ąją...

Žvelgiant į J. Andrejevo gyve-
nimo aplinkybes ir prisimenant 
bendravimą su juo, galima sakyti, 
kad pirmiausia tai buvo Artistas iš 
didžiosios raidės. Šį savo asmenybės 
tipą, regis, paveldėjo. Julius (doku-
mentuose Julijus) Andrejevas augo 
Kaune, ne pirmos kartos inteligentų 
šeimoje. Jo senelis buvo istorikas ir 
dėstytojas Ignas Jonynas (kompo-
zitoriaus sūnus aktorius ir režisie-
rius Ignas Jonynas dėl lietuviško 
skambesio pasivadino prosenelio 
pavarde), rūpinęsis ir vaikaičio is-
torinėmis žiniomis. Mama – pres-
tižinėse „Saulės“ ir Jono Jablonskio 
gimnazijose dirbusi anglų kalbos 
mokytoja, subūrusi ir teatro būrelį, 
o namuose skambindavusi fortepi-
jonu, akompanuodavusi savo vyrui 
operos solistui, tenorui Rostislavui 
Andrejevui (kurio venomis tekėjo, 
anot kompozitoriaus, daugelio 
tautų kraujas). „Julius buvo mūsų 
klasės pažiba“, – Juozo Naujalio 
meno mokyklos laikus prisimena 
smuikininkas Petras Kunca. „Mes 
su Andrejevu mokykloje mokėmės 
pas tą pačią mokytoją Birutę Stro-
lienę, kuri galėjo pusę dienos dirbti 
prie dviejų frazių, kad pajustume 
jų prasmę“, – šių eilučių autorei 
komentavo pianistė pedagogė Ala 
Bendoraitienė. Konservatorijoje 
jaunuolio artistiškumą neabejoti-
nai savo pavyzdžiu stiprino Aldona 
Dvarionienė ir Balys Dvarionas, iš 

kurio A. Dvarionienė tikėjosi jos at-
siųsto studento skambinimui uždė-
siant „gliancą“, kaip pasakojo pats 
J. Andrejevas.

Pajutęs, kad jam lengviau ir sma-
giau groti ne vienam, J. Andreje-
vas su kolegomis subūrė kamerinį 
ansamblį „Musica humana“. Be 
žaismingumo negyventa ir čia: net 
akademiniuose senosios muzikos 
koncertuose muzikantai rasdavo 
progų teatriniams sumanymams – 
persirengti surdutais, užsidėti peru-
kus. Tačiau svarbiausia, kad „Mu-
sica humana“ buvo tas kamerinis 
ansamblis, kuris pasiaukojamai glo-
bojo ir lietuvių muziką.

Kaip spėja ir pats J. Andrejevas, 
jis taip pat paveldėjo pedagoginį pa-
šaukimą. „Dirbdamas su studentais 
atsigaunu“, – sakydavo. Jis buvo il-
gametis Balio Dvariono muzikos 
mokyklos mokytojas, direktorės pa-
vaduotojas, pedagoginę karjerą pa-
darė ir Ispanijoje, kur dėstė septy-
netą metų, grįžęs LMTA Kamerinio 
ansamblio katedroje pelnė profe-
soriaus laipsnį. Tačiau šie formalūs 
rodikliai neperteikia natūralios pa-
garbos bei šilumos, kurią jam jaučia 
mokiniai ir kolegos. Vienas pedago-
ginio talento faktas: J. Andrejevas 
į muzikanto kelią pastūmėjo Rytį 
Mažulį, savo kompozicijos mokinį 
B. Dvariono mokykloje, – užuot pa-
silikęs atrastą įdomų vaiką dėl savo 
pedagoginės garbės, perdavė Čiur-
lionio menų mokyklai. 

Galbūt artistinė ugnis ir pedago-
ginis atsidavimas lėmė J. Andrejevo 
ambicijas baigti kompoziciją (Edu-
ardo Balsio klasę). Ne vienas atli-
kėjas iš vidinio įkarščio ima kurti. 
J. Andrejevo kūrybinis palikimas 
nėra itin gausus, kūrybinės nuos-
tatos eina pramintais nuosaikaus 
modernumo keliais. Didžioji kū-
rinių dalis skirta groti ir klausy-
tis jaunuomenei; muzikinio ug-
dymo džiaugsmas neatsiejamas 
nuo „Minikoncerto“, pjesės „Lem-
tis“ Čiurlionio konkursui (tai vienas 

populiariausių lietuviškų kūrinių 
fortepijonui apskritai) ir daugybės 
kitų opusų. 

Atvirai romantiškai likimą ap-
mąstantys kūriniai – „Pavargėlis“, 
groteskas „Arlekinas“, „Nuojauta“ – 
atsirado išsiliejant po jį kamavusių 
administracinių darbų – porą metų 
J. Andrejevas dirbo net LNOBT ge-
neralinio direktoriaus pareigose. 
Sąjūdžio metu ir pirmaisiais laisvės 
metais vadovaudamas Kompozito-
rių sąjungai, nesislėpė dairydamasis, 
o žengė pirmyn: Lietuvos kompozi-
torių sąjunga pirmoji atsiskyrė nuo 
Maskvos reguliuojamos sąjunginės 
organizacijos! Sąjungos patalpose 
įsisteigė ir dirbo Persitvarkymo są-
jūdžio KS ir Muzikos akademijos 
grupė, čia buvo sudarytos sąlygos 
leisti šios grupės laikraštį. Pirmi-
ninkaujant J. Andrejevui, sumany-
tas tarptautinis festivalis „Gaida“. 

„Julius Andrejevas buvo kameri-
nės muzikos adoratorius“, – pabrėžė 
atminimo vakarą vedusi dabartinė 
KS pirmininkė kompozitorė Zita 
Bružaitė. Ji papasakojo J. Andre-
jevą pageidavus jaukaus jubilieji-
nio renginio... Teko sugalvoti pa-
našų, tylų ir jausmingą. Apskritai, 
tai buvo neperspaustai originalus, 
Kompozitorių sąjungos ir LMTA 
kartu parengtas puikus vakaras.

Ateinančius pasitiko pritemdyta 
salė (tokia liko per visą renginį), 
projektoriumi ant sienos rodomos 
J. Andrejevo nuotraukos ir per visą 
salę sklidęs jo įrašas – fortepijonu 
tikrai charizmatiškai, šviesiai skam-
binamas Bachas. Renginiui prasidė-
jus, įrašo transliacija nutraukta, o 
nuo tos pačios vietos pratęsta be-
siskirstant – gyvo tempo ir artiku-
liacijos B-dur’as teigė neabejotiną 
susitikimą aukštybėse. 

Renginyje daugiausiai kalbėjo 
pats minimasis – iš radijo laidos 
įrašo, 3 kartus įterpto tarp koncerto 
kūrinių. Didelė dalis čia išgirstos 
informacijos panaudota straipsnio 
pradžiai.

Vakare skambėjo Juliaus Andre-
jevo „Festivo“ autorinis variantas 
styginių kvartetui (atl. „Festivo“, 
Audronės Vainiūnaitės kl. studen-
tai: Minadora Šernaitė, Laura Sta-
ponkutė, Vita Bartušytė, Evaldas 
Petkus), „Metamorfozės. Quasi 
una sonata“ fleitai solo I dalis (atl. 
Karolina Baleckaitė), „Estampas“ 
fortepijonui (atl. Motiejus Bazaras, 
Petro Geniušo kl.), „Canto segundo“ 
sopranui, klarnetui, altui ir fortepi-
jonui (atl. Ernesta Juškaitė, Astos 
Krikščiūnaitės kl., ir trio „Claviola“: 
Vytautas Giedraitis, Jurgis Juozapai-
tis, Ugnė Antanavičiūtė, J. Andre-
jevo kl.). Į programą buvo įtraukti 
keli romantikų kūriniai, kuriuos 
J. Andrejevas, pasak Z. Bružaitės, 
laikė kamerinės muzikos etalonu. 
Tai Roberto Schumanno Sonatos 
smuikui ir fortepijonui, op. 105, Nr. 
1 a-moll I d.(atl. Bernardas Petraus-
kas ir Simona Zajančauskaitė, In-
drės Baikštytės kl.) ir Maxo Brucho 
pjesė, op. 83, Nr. 3 (atl. „Claviola“).

Šie J. Andrejevo kūriniai suteikia 
ypač daug erdvės interpretacijoms. 
Kadangi muzikinė kalba grindžiama 
neoklasicizmo ir neoromantizmo ly-
diniu, atlikėjai gali išimtinai remtis 
savo širdimi nesugriaudami kūri-
nio minties. „Festivo“, iš pradžių 
sukurtas styginių orkestrui, leidžia 
akcentuoti melodijų, temų lyriką 

arba aktualiai atrodantį akompa-
nimente fiksuojamą „draivą“. „Me-
tamorfozėse“ muzikologė Rima 
Mikėnaitė atsekė seriją ir jos va-
riantus, gal todėl muzika skamba 
impresionistiškai – intelektualiai 
žavingai, jeigu tam pajėgus atli-
kėjas, arba paprastai emocingai. 
Claude’o Debussy faktūros, jam 
būdingos neoklasikinės harmoni-
jos persmelktas „Estampas“ galėtų 
skambėti lengvai, skaidriai, minkš-
tai, o gali ir romantiškai audringai, 
ką pasiūlė pianistas Motiejus Baza-
ras. Vienas sudėtingiausių J. An-
drejevo kūrinių yra 2012 m. pagal 
ispanų poeto, kompozitoriaus ben-
draamžio Jorge Cuña Casasbellaso 
eiles sukurta misterija „Canto se-
gundo“ („Antroji giesmė“). Poeto 
siurrealistiškai piešiamą svajonių 
ir tikrovės konfliktą kompozitorius 
perteikė polifonizuota faktūra, eks-
presyviu skambesiu – sukūrė ka-
merinio teatro spektaklį. 

Pagerbti kolegos susirinko beveik 
pilna salė, publika kvėpavo kaip 
ansamblis, nors ir suburtas iš skir-
tingų specialybių muzikantų bei 
muzikos gerbėjų. Kartu tai nušvietė 
Kompozitorių sąjungos bei Muzi-
kos ir teatro akademijos bendradar-
biavimo perspektyvą ir prasmę. Ar 
šiltas kolegiškas ryšys nėra Juliaus 
Andrejevo priesakas mums? 

Naujas LVSO pusmetis 

Lietuvos valstybinis simfoninis or-
kestras tęsia 28-ąjį koncertų sezoną 

„Muzika Tavo svajonėms“. Naują 
pusmetį orkestras tradiciškai ati-
darys orkestro gimtadienio kon-
certu. Jame sausio 28 d. pasirodys 
pasaulinio garso smuiko virtuozas 
iš Prancūzijos Augustinas Dumay. 
Jį kritikai vadina vienu žymiausių 
XX a. smuikininkų ir drąsiai rašo 
jo vardą šalia tokio masto muzikų 
kaip Yahudi Menuhinas ar Itzha-
kas Perlmanas. Antroje koncerto 
dalyje LVSO kartu su soliste Lau-
ryna Bendžiūnaite atliks orkestro 
skiriamuoju ženklu tapusio austrų 

kompozitoriaus Gustavo Mahlerio 
Simfoniją Nr. 4 G-dur. 

Vasario 14 d. Vilniaus kongresų 
rūmuose skambės romantiški ir 
svajingi gražiausių meilės dainų ir 
miuziklų arijų garsai kartu su Ieva 
Prudnikovaite, Jeronimu Miliumi 
ir Lietuvos valstybiniu simfoniniu 
orkestru. 

Be jau minėto orkestro gimta-
dienio koncerto, G. Rinkevičiaus 
vadovaujamas kolektyvas savo 
klausytojams pasiūlys ir daugiau 
simfoninės muzikos programų. 
Kovo 3 d. į Vilniaus kongresų rū-
mus atvyks jaunasis smuiko virtu-
ozas iš Tel Avivo Itamaras Zorma-
nas – kartu su Lietuvos valstybiniu 
simfoniniu orkestru, diriguojamu 
Roberto Šerveniko, čia jis atliks 
P. Čaikovskio Koncertą smuikui ir 

orkestrui D-dur. Specialiai gavė-
nios laikotarpiui parengtas kovo 
17 d. koncertas „Prisikėlimo be-
laukiant“. Jame kartu su valstybiniu 
Kauno choru (vad. Petras Binge-
lis) ir žymiais operos solistais LVSO 
atliks didingą sakralinės muzikos 
programą – I. Stravinskio „Psalmių 
simfoniją“ ir F. Schuberto Mišias 
Nr. 6 Es-dur. 

Kovo 31 d. klausytojus nudžiu-
gins dar vieno pasaulinio garso 
atlikėjo, violončelės virtuozo 
Alexanderio Kniazevo koncertas, 
diriguojamas maestro iš D. Bri-
tanijos Jano Lathamo Koenigo. 
Balandžio 14 d. skambės operos 
primadonos Irenos Milkevičiūtės 
jubiliejinis vakaras, kuriame ji pa-
sirodys kartu su savo dukra Asmik 
Grigorian ir kitais žymiais Lietuvos 

operos solistais. LVSO koncertų se-
zoną gegužės 11 d. vainikuos prem-
jera – kompozitoriaus Laimio Vil-
končiaus roko opera „Eglė“. 

LVSO nepamiršta ir kamerinės 
muzikos mylėtojų. Vasario 25 d. 
koncerte „Baroko perlai“ skambės 
J.S. Bacho, G.F. Händelio, A. Vivaldi, 
G.B. Pergolesi ir J. Pachelbelio še-
devrai. O balandžio 8 d. koncertas 

„Pavasario mūza“ vilios nuotaikin-
gais ir grakščiais M. Ravelio, L. van 
Beethoveno ir F. Mendelssohno 
kūriniais. 

Šį pusmetį LVSO nudžiugins ir 
mažuosius klausytojus. Vasario 4 d. 
į Vilniaus kongresų rūmus atvyks 
profesionalaus „Amber“ cirko ar-
tistai. Linksmieji cirko žonglieriai, 
akrobatai, fokusininkas ir burtinin-
kas kartu su simfoniniu orkestru 

vaikus linksmins koncerte „Cirkas 
atvažiavo!“. O kovo 18 d. ir didelius, 
ir mažus pakvies Keistuolių teatro 
aktoriai – jų dainos skambės kon-
certe „Simfoniniai keistuoliai“. 

Tęsiama ir LVSO Vasaros festiva-
lio tradicija. Vilniaus paveikslų ga-
lerijos kiemelyje birželio 1 d. vasa-
ros pradžią orkestras kviečia švęsti 
su „Džiazuojančios klasikos“ pro-
grama. Birželio 10 d. koncerte „Gra-
žiausia filmų muzika“ kartu su Eve-
lina Sašenko ir Jeronimu Miliumi 
orkestras leisis į užburiantį kino 
filmų pasaulį, o vasaros festivalį 
uždarys neprilygstamosios „Roko 
baladės“ su Povilu Meškėla, Čes-
lovu Gabaliu ir Jeronimu Miliumi. 

LVSO inf.

Anonsai

R. Dan isev ičiaus  n uotr . i š  LK S  archyvoTrio „Claviola“
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T e a t r a s

Iš pirmo žvilgsnio tiek „Klamo 
karas“, tiek „Europiečiai“ atrodo la-
bai ambicingi ir daug žadantys. Iš-
kart į akis krintanti įtaigi jų sceno-
grafija byloja mažų mažiausiai apie 
būsimą teatrinį eksperimentą. „Eu-
ropiečiuose“ dailininkė Goda Pale-
kaitė maldautojas perkelia į apgriu-
vusį baseiną, atstojantį vandenyną, 
pasienį ir apskritai pereinamąją 
erdvę. Jis ir padiktuoja maldautojų 
aprangą – maudymosi kostiumai, 
ir sukuria pankišką paslaptingų už-
kaborių, kažko apleisto ir paslapčia 
apgyvendinto atmosferą. „Klamo 
karo“ veikėjas – mokytojas Klamas 
(aktoriaus neminėsiu, nes jis slepia-
mas ir programėlėje) – paties re-
žisieriaus yra įtaisomas ryškiai ap-
šviestame stikliniame kube, kurį iš 
trijų pusių apsupę žiūrovai. Galima 
sakyti, kad jis mums pristatomas 
kaip bandomasis triušis, kaip moks-
linio eksperimento pavyzdys arba 
kaip aplinkinių gyvybei pavojingas, 
todėl kruopščiai izoliuotas asmuo. 
Žodžiu, įdomus, dėmesio vertas 
eksponatas, praktiškai neturintis 
jokių teisių.

Tokia konceptuali šių spektaklių 
scenografija prašyte prašosi visą 
veiksmą derinti prie jų. Tai – ne 
dekoracijos, tai – mąstymo būdas, 
kuris reikalauja būti pripažintas ir 
iškeliamas į pirmą planą. Be galo 
mėgstu tokią scenografiją, tačiau 
tam, kad ji iš tiesų veiktų, prireikia 
tokio lygio režisūrinio pagavumo, 
kokį, tarkime, pademonstruodavo 
Oskaras Koršunovas, dirbdamas 
kartu su scenografe Jūrate Paulė-
kaite... Kitu atveju, t.y. jeigu drąsios 
scenografinės idėjos nepaima vir-
šaus (visai nesvarbu, kad „Klamo 
karo“ scenografas pats režisierius), 
pradžioje kūrėjų parodyta drąsa 
scena po scenos gali atskleisti vi-
sai ką kitą – režisierių bailumą. Tu-
rėti mintį ir nesileisti jos užvaldo-
mam, sakyčiau, yra pernelyg didelė 
prabanga. Juk tai – vėjais paleista 

koncepcija, baimė drąsos akivaiz-
doje arba, paprasčiau tariant, įžūlus 
neišbaigtumas.

Ponas Klamas, uždarytas stikli-
niam narve, nepaliauja kalbėti. Jis 
žiūri į mus savo veriančiomis aku-
tėmis ir nieko nepajėgia padaryti. 
Žvilgsnis iš už stiklo, kad ir koks 
įtaigus, atrodo kaip labai jau men-
kas ginklas. Žinoma, galima manyti, 
kad tai ir yra pedagogo dalia – tu-
rėti galios tik tiek, kiek mums jos 
ir parodyta. Galios grasinti, keikti, 
plūstis, bet taip ir nepramušti stikli-
nio gaubto. Ir ši bejėgystė galėtų tu-
rėti poveikį, galėtų būti išraiškinga 
ir įdomi. Tačiau įsiklausius į be-
riamą tekstą negalima nepastebėti 
neatitikimo – moksleivis atėmė sau 
gyvybę, buvo sugniuždytas: ponas 
Klamas jį veikė visiškai kitaip nei 
kad dabar veikia žiūrovus. Šis mo-
kytojas nebuvo ir nėra tik pagiežin-
gas bejėgis stikliniam narve. O tai, 
kad jis kreipiasi į mus kaip į savo 
mokinius, byloja, jog ir mums tiki-
masi sukelti kažkokį paveikų efektą: 
išgąsdinti, pažeminti ar bent jau su-
pykdyti. Todėl šioji didinga sceno-
grafinė idėja, rodos, nepasitvirtino, 
nebuvo iki galo apgalvota ir pritai-
kyta. O veikdama atskirai, tik pati 
sau, ji netgi trukdo. Ir kai Ponas 
Klamas eilinį kartą sako: „jūs gal-
vojate tą ar aną...“, norisi sušukti: 

„nesąmonė, mes apskritai nieko apie 
tave negalvojame!“ 

Bet pažiūrėkime, ką tuo metu vei-
kia į „Europiečių“ baseiną suleistos 
maldautojos. Taigi, penkios Mažojo 
teatro gražuolės – Agnė Kiškytė, 
Ilona Kvietkutė, Elžbieta Latėnaitė, 
Gintarė Latvėnaitė ir Indrė Patkaus-
kaitė – nekalčiausiais balsais klausia 
kiekvieno iš mūsų sąžinės: „Ar pri-
glaustum tu mane, ar priglaustum?“ 
Beveik akivaizdu, kad nebent vi-
siškas kelmas tokioms gražuolėms 
sugebėtų atsakyti „ne, nepriglaus-
čiau“. Tačiau istorija tęsiasi, o kad 
ji tęstųsi nuosekliai pagal Aischilo 

siužetą, vėlgi, prireikia labai daug 
žodžių, labai daug vardų ir t.t. Ba-
seino gražuolės čia gyvena atskirą, 
nuo kitų nepriklausomą gyvenimą. 
Jų choras, apsiginklavęs elektrinė-
mis gitaromis, virsta tikra pankių 
grupe ir į tai labai gražu pažiūrėti. 
Tačiau... nieks be žiūrovų to ne-
pastebi! Maištingasis maldautojų 
sielos klyksmas pakimba kažkur 
ore: kiekvienas čia užsiėmęs sa-
vais, sunkiai suprantamais reika-
lais. O ir apskritai – ar tokioms 
maištingoms sieloms pritinka būti 
maldautojomis? Nuolankus jų nu-
sižeminimas kertasi su stilingu jų 
išdidumu, ir šiaip jau toks susikir-
timas galėtų būti ne trukdis, o kuo 
puikiausia tema spektakliui. Tačiau 
galiausiai, spėju, dėl režisieriaus 
atsargumo nenukeliauti nė vienu 
keliu iki galo, mes negauname nei 
rimtų pasvarstymų pabėgėlių klau-
simu, nei žaismingo, pašėlusio mu-
zikinio vakarėlio. Viena po kitos 
slenka „Europiečių“ intermedijos, 

kurias dažnai galima sumaišyti su 
pabaigomis arba įžangomis, o pa-
ties spektaklio, regis, kaip nėra, taip 
nėra. 

Štai čia ir prasideda minėtasis 
režisierių kūrybos šaltumas. Kai 
kiekviena spektaklio detalė nėra 
skirta bendram labui, o vis dėlto 
matyti aiškios ambicijos ne tiek 
papasakoti istoriją, kiek pastatyti 
konceptualų spektaklį, kiekvieną, 
kartais gal ir labai gerą kūrybinės 
komandos idėją tenka suvokti atski-
rai, protu. Stebint tokį darbą reikia 
intensyviai kovoti su nuoboduliu, 
nes paskiros, nesujungtos detalės 
nepajėgia įtraukti žiūrovo. O ma-
tant jungiamąsias siūles, kas, kaip 
ir iš ko sudėta, mes (t.y. bent dalis 
iš mūsų) galime ne tiek reaguoti į 
matomą vyksmą, kiek tiktai numa-
tyti, kokios reakcijos iš mūsų šioje 
ar kitoje scenoje buvo tikėtasi. 

Tai yra atviru darbu pagrįstas 
teatras su iš anksto pamatuotu drą-
sos kiekiu. Tokiame teatre didžiulis 

krūvis krenta aktoriui, kuris galiau-
siai vis tiek yra pasmerktas pralai-
mėti. Čia jis – aplinkybių ir teksto 
lavinų auka – niekaip negali ištrūkti 
iš jam nustatytų, bet prie jo cha-
rakterio taip ir nepritaikytų rėmų. 
Didžiulis krūvis tenka ir žiūrovui, 
turinčiam gerokai įsitempti, kad 
pajėgtų nuosekliai sekti taip su-
narpliotą veiksmą. Iš tiesų, jeigu 
jau nutarta plėsti pasirinktus dra-
maturginius tekstus savomis idėjo-
mis, naujomis peripetijomis ir t.t., 
kam taip griežtai įsikibti senųjų? Ar 
būtina mums suprasti visą tą painų 
siužetą, kuris, regis, trukdo net ir 
patiems režisieriams? Ar verta iš-
klausyti visų tų žodžių su paaiš-
kinimais, kas čia vyksta ir kodėl? 
Ir galų gale tiesiog norėtųsi palin-
kėti šiems režisieriams drąsos eiti 
iki galo. Akivaizdu, kad idėjų šie 
menininkai turi, tačiau kitą kartą 
norėtųsi kalbėti jau ne atskirai apie 
kiekvieną iš jų, o apie bendrą, ko-
kybiškai suklijuotą visumą.

Gera pradžia, paženklinta šalčiu
Atkelta iš 1 psl.

Vilniuje antrą kartą 
vieši garsi prancūzų   
baleto pedagogė

Elisabeth Maurin, viena garsiau-
sių pasaulio balerinų ir baleto pe-
dagogių, jau antrą kartą atvyksta 
į Vilnių. 2016 m. rudenį, LNOBT 
baleto trupės vadovo K. Pastoro ir 
Prancūzijos ambasadoriaus Lie-
tuvoje Philippe’o Jeantaud susita-
rimu, primabalerina viešėjo teatre 
ir vedė mūsų trupei meistriškumo 
pamokas. Matyt, mūsų baletas pa-
liko puikų įspūdį, nes šioji antra 
viešnagė vyksta jos pačios inicia-
tyva. 2017 m. sausio 11 d. 18 val. Pran-
cūzų kultūros institute Elisabeth 
Maurin pasakojo apie savo karjerą, 

Anonsai

apie darbą Paryžiaus operoje, kai 
baleto trupei vadovavo legendi-
nis Rudolfas Noureevas. Paskaita 

„Elisabeth Maurin, prima baleri-
nos gyvenimas Paryžiaus operoje 
vadovaujant Rudolfui Noureevui“ 
buvo su vertimu į lietuvių kalbą. 

O visą ateinančią savaitę LNOBT 
ji ves meistriškumo pamokas ne 
vien mūsų šokėjams, į jas taip pat 
yra kviečiami baleto repetitoriai, 
Nacionalinės M.K. Čiurlionio 
menų mokyklos Baleto skyriaus 
pedagogai.

Elisabeth Maurin 1973 m. įstojo į 
Paryžiaus operos teatro baleto mo-
kyklą, ją baigus pradėjo šokti Pary-
žiaus operoje. 1998 m. Rudolfas 
Noureevas (Paryžiaus operos baleto 
trupei vadovavo 1983–1989) už Kla-
ros vaidmenį „Spragtuke“ nominavo 
Elisabeth Maurin primabalerina. 

Šis įvykis vainikavo balerinos sce-
ninę patirtį spektakliuose „Kope-
lija“, „Miegančioji gražuolė“, „Žizel“, 

„Gulbių ežeras“, „Bajaderė“, „Romeo 
ir Džulieta“, „Petruška“, „Silfidė“, 

„Raimonda“, „Arepo“, „Magnificat“, 
„Manon“, „Mažosios Degas šokė-
jos“... Visur Elisabeth Maurin šoko 
pagrindinius vaidmenis. Primaba-
lerinos technika ir meninė išraiška 
atsiskleidė choreografų Serge’o Li-
faro, Michelio Fokine’o, George’o 
Balanchine’o, Jérôme’o Robbinso, 
Maurice’o Béjart, Roland’o Petit, 

Rosella Hightower, Johno Neume-
ierio, Kennetho MacMillano, Pier-
re’o Lacotte’o, Angelin Preljocaj ir 
kitų kūriniuose.

Elisabeth Maurin šoko Londono 
karališkajame teatre, Anglijos nacio-
naliniame balete, Hamburgo baleto 
teatre, Milano „La Scala“ teatre, 
Dresdeno baleto teatre ir Berlyno 

„Staatsoper“ balete. 
Nuo savo karjeros pradžios Eli-

sabeth Maurin yra ne tik viena 
svarbiausių šokėjų Paryžiaus ope-
ros balete, bet savo kūryba dariusi 
įtaką baleto menui visame pasau-
lyje. Šiuo metu – ji viena garsiau-
sių baleto pedagogių, repetuojanti 

„Palais Garnier“ su solistais, taip pat 
rengianti meistriškumo kursus vi-
same pasaulyje. 

LNOBT inf.

Elisabeth Maurin
M. A le k so s  nu ot r.

L . Vanse vičien ės  n uotr .„Klamo karas“
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Kur ieškoti atsakymų
„Lėtosioms peržiūroms“ pasibaigus 

K i n a s

Gruodį įvyko paskutiniai „Lėtųjų per-
žiūrų“ seansai, skirti Mártos Mészáros 
ir Margarethe von Trottos kūrybai. 
Pateikiame Laimos Kreivytės ir Neri-
jaus Mileriaus tekstus su viltimi, kad 
visais požiūriais sėkmingas pusmetį 
trukęs filmų rodymo ir kino apmąs-
tymo būdas bus pratęstas ir šiemet.

Dvigubi moterų portretai 

„Lėtosios peržiūros“ yra vienas 
geriausių kino žiūrėjimo būdų, kai į 
kiną einama nusiteikus ramiai, įdė-
miai kontempliuoti vaizdą. Tai ne 
pramoginis dirgiklių rinkinys ir ne 
festivalinis azartas, kur gerų filmų 
kiekis gerokai viršija jiems apmąs-
tyti likusį laiką. Dabar, kai vizuali-
niai trikdžiai atakuoja iš kiekvieno 
kampo visą parą (miegame su tele-
fonais, keliamės su feisbukais), gali-
mybė susikaupti ir kelias valandas 
žiūrėti kokybišką kiną atrodo kaip 
didelė dovana sau. Ir draugėms, jei 
ateini ne viena. 

Aistės Račaitytės ir Mantės Va-
liūnaitės „Lėtųjų peržiūrų“ for-
matas įviliojo ir mane, nes Márta 
Mészáros ir Margarethe von Trotta 
yra išskirtinės režisierės, kurių fil-
mus norisi žiūrėti ir stebėtis. Stebė-
tis jų konceptualiu ir kinematogra-
finiu turtingumu, netikėtu montažu, 
ryžtingų ir kartu pažeidžiamų mo-
terų vaidmenimis. Man tekusi reži-
sierių dialogo tema ir buvo mote-
rys – neišsemiama ir feministinėje 
kino teorijoje plačiai tyrinėta tema: 
nuo moterų įvaizdžių iki žiūrovių ir 
režisierių, nuo moters kūno objek-
tifikacijos ir fetišizacijos iki lytinės 
tapatybės dekonstrukcijų, nuo gei-
džiančio kameros žvilgsnio iki queer 
vizualumo.

Mártos Mészáros „Paveldėtoja“ 
(1980) ir Margarethe von Trottos 

„Seserys, arba Laimės pusiausvyra“ 
(1979) išryškino režisierių požiūrį į 
moters situaciją privačioje ir viešoje 
erdvėje, jų savivoką ir savinaiką. Tai 
filmai apie savo gyvenimą kartu ku-
riančias moteris, kurių draugystės 
ir giminystės ryšiai kupini įtampos 
bei konfliktų. Meilę, švelnumą, pa-
siaukojimą keičia abejonė, pavydas, 
išdavystė. Šviesa ir šešėlis visada 
šalia, todėl savaip simboliška, kad 
dualumo, susidvejinimo motyvas 
svarbus ir kalbant apie Mészáros 
drauges, ir apie von Trottos seseris.

Emancipacijos, ypač moterų, 
klausimas kine išlieka aktualus. 
Įdomiausia šiuose filmuose ir yra 
moters – asmenybės, reprezenta-
cijos, ženklo, iliuzijos – kinemato-
grafinė artikuliacija. Ją analizuoti 
sudėtinga, nes pati „moters“ sąvoka 
yra problematiška. 

Feministinėje kino teorijoje il-
gainiui išryškėjo dvi pagrindinės 
pozicijos: amerikietiškoji sociolo-
ginė, kur analizuojamas kinema-
tografinių moterų įvaizdžių santy-
kis su jų vaidmeniu visuomenėje, 

ir britiškoji teorinė, jungianti psi-
choanalizę, semiotiką, dekonstruk-
ciją ir ideologijos kritiką. Lietuviš-
kame kontekste galime tarti, kad 
pirmuoju atveju kritikuoti „žiedai 
tarp žiedų“, o antruoju – ženklai 
tarp ženklų. Abi kritinės perspek-
tyvos atskleidė kinematografinių 
moters vaizdinių stereotipiškumą 
ir įvairovės stoką. Ar žvelgsime į 
moteris kaip „realybės“ neatitin-
kančias ir ją „neteisingai“ atspin-
dinčias veikėjas, ar kaip į sudaik-
tintus geismo objektus, vaidmenų 
pasirinkimo katalogas ir jų kons-
travimo principai lietuvių kine 
ilgą laiką buvo riboti, nulemti pa-
triarchalinės kultūros dominančių. 
Todėl įdomu pažiūrėti, kaip „mo-
terų klausimą“ kine sprendžia re-
žisierės Márta Mészáros ir Marga-
rethe von Trotta.

Pirmas zondas: Bechdel testas
Pirmiausia nuskenuosiu paviršių – 

pritaikysiu filmams amerikiečių ko-
miksų rašytojos Alice Bechdel testą: 
ar filme yra daugiau nei dvi vardus 
turinčios veikėjos (a), kalbančios 
tarpusavyje (b) apie ką nors kitą, 
nei vyrai (c). Buvo pridurtas ir dar 
vienas kriterijus – ilgiau nei minutę 
(d). Tokie testai, žinoma, labiau tin-
kami komercinei produkcijai, bet 
įdomu išbandyti ir rimtus filmus.

Ir Mészáros, ir von Trottos filmų 
pagrindinės veikėjos yra įvardytos 
moterys – draugės Irenė ir Silvija 
bei seserys Marija ir Ana, kurios 
dažnai kalbasi tarpusavyje. Apie 
ką sukasi jų pokalbiai? Bent iš pra-
džių jos kalbasi apie savo gyvenimą, 
ateities lūkesčius ir kylančius sun-
kumus. Mészáros pabrėžia klasinę 
herojų nelygybę ir norą peržengti 
visuomenės nustatytas ribas: tur-
tinga vengrė Silvija (Lili Monori) 
padeda vargingai gyvenančiai žy-
dei Irenei (Isabelle Huppert) mo-
kėdama už jos dailės pamokas ir 
žavisi draugės tikslo siekimu. Von 
Trottos Marija (Jutta Lampe) taip 
pat moka už sesers Anos (Gudrun 
Gabriel) mokslus. 

Ir draugių, ir seserų santykiai 
artimi, beveik intymūs – bučiniai, 
prisilietimai, miegojimas kartu ar 
tiesiog pokalbis lovoje rodo stiprų 
ryšį. Tačiau, nepaisant artumo, jun-
tama prieštaravimų keliama įtampa: 
globėjos (nevalingai, o kartais tyčia) 
piktnaudžiauja savo galia, o globo-
tinės nenori būti priklausomos ir 
pildyti lūkesčius. Susižavėjimą, net 
garbinimą (pavyzdžiui, vyresnės se-
sers idealizavimą) keičia nepasiti-
kėjimas, pavydas, kerštas. Tartum 
veikėjos šoktų nematomą tango, 
kovodamos su prieštaringais jaus-
mais ir bandydamos išlaikyti pu-
siausvyrą. Tai ypač akcentuojama 
von Trottos filme. Pavadinimas „Se-
serys, arba Laimės pusiausvyra“ tie-
siogiai nurodo tarpusavio priklau-
somybę – vienos sesers laimė virsta 

kitos tragedija, tarsi kartu jos galėtų 
būti tik vidutiniškai (ne)laimingos.

Po paviršutiniškai „išlaikyto“ 
Bechdel testo reikia pažvelgti giliau. 
Kalbėjimas ne tik apie vyrus yra ne-
pakankamas kriterijus ieškant sava-
rankiškų moterų. Svarbu ne tik apie 
ką moterys kalba, bet ir ką veikia. 
Nors Laura Mulvey teigė, kad veiks-
mas yra vyrų protagonistų reikalas, 
o moterys tik stabdo veiksmą kaip 
gundantys fetišai, ši schema šian-
dien vis sunkiau pritaikoma. Mo-
terys Mészáros ir von Trottos fil-
muose tikrai daug veikia, bet ką, 
su kuo ir kodėl? Veiklos pobūdis 
ir adresatas atskleidžia socialinių 
ir kinematografinių konstrukcijų 
patriarchalinį sustabarėjimą: mo-
terys dirba vyrams, dėl vyrų, sten-
giasi jiems įtikti. Tai nereiškia, kad 
režisieres tenkina tokia situacija. 
Veikiau jų poziciją reiktų suvokti 
kaip kinematografinę patriarcha-
linės visuomenės kritiką. Visuo-
menės, kur tik vyro pripažinimas 
ir įvertinimas suteikia prasmę mo-
ters egzistencijai. 

Von Trottos filme vyresnioji se-
suo ne tik kaip tobulas robotas at-
lieka visus viršininko pavedimus, 
bet ir pasisiūlo atspausdinti jo sū-
naus diplominį darbą. Galiausiai 
meilė viršininko sūnui išbalan-
suoja seserų santykius. Mészáros 
filme „Paveldėtoja“ veiksmo epicentre 
taip pat yra vyras. Nors iš pradžių 
atrodo, kad viską organizuoja jo 
turtinga žmona, jos noras turėti 
kūdikį ir palikimą siekiant išlai-
kyti vyrą viską pasako geriau nei žo-
džiai. Žinoma, filmas nėra primity-
vių schemų iliustracija – personažų 
santykiai daug sudėtingesni, juos 
veikia nevaldomi politiniai proce-
sai (karas, Holokaustas). Vengrų 
režisierė įtaigiai parodo, kad nors 
istoriją su kino kamera fiksuoja ir 
svečiams demonstruoja Silvijos vy-
ras Akošas (pagrindinį personažą 
vaidinęs tuometinis Mészáros vy-
ras, lenkų aktorius Janas Nowickis – 
vienas iš scenarijaus autorių), tačiau 
likimo „režisierė“ yra už kadro ir 
gražaus gyvenimo iliuzijos slypinti 
Istorija. 

Antras zondas: kontekstas
Kritikai ir kritikės akcentuoja 

von Trottos ir Mészáros filmų ir jų 
biografijos sąsajas. To neneigia ir 
pačios kūrėjos. Istorija kaip šeimas 
ir likimus traiškanti jėga Mészáros 
filmuose neatsitiktinai įgyja tiek ga-
lios. Jos tėvai, menininkai ir komu-
nistai, 1936 m. emigravo į Sovietų 
Sąjungą. Po dvejų metų įsisukus Sta-
lino represijoms žuvo tėvas, netru-
kus mirė motina, o Mártą užaugino 
įmotė. Catherine Portuges knygoje 

„Screen Memories: The Hungarian 
Cinema of Márta Mészáros“ (1993) 
teigia, kad Mészáros filmuose daž-
nai kartojasi praradimo, kaip nesi-
baigiančios nacionalinės traumos, 

tema – ji tai sieja su trimis revo-
liucijomis ir dviem pasauliniais 
karais, nualinusiais Vengriją. Au-
torė brėžia asmeninių ir istorinių 
praradimų paraleles tarp Mészáros ir 
kitų vengrų režisierių filmų (Istváno 
Szabó „Tėvas“, Károly Makko „Ki-
tas žvilgsnis“) ir išryškina didesnį 
dėmesį moterų vaidmenims. „Kaip 
režisierė aš noriu padėti moterims 
suprasti savo buvimo prasmę“, – 
teigia Mészáros, todėl jos moterų 
personažai nenusileidžia vyrams: tai 
stiprios asmenybės, turinčios tvirtą 
požiūrį, aistringos ir kenčiančios.

Evos Rueschmann knygoje 
„Sisters on Screen: Siblings in 
Contemporary Cinema“ (2000) 
von Trotta yra užsiminusi, kad fil-
muojant „Seseris“ ji sužinojo tu-
rinti netikrą seserį ir tai ją sukrėtė: 

„Kartais galvoju, jog pasąmonėje 
nujausdama, kad turiu seserį, bet 
negalėdama to tiesiogiai patirti, 
įtraukiau „kitą“ į save. Viduje iš-
gyvenau potencialų seserišką ryšį, 
kuris peraugo į dualistinį... Visada 
stipriai jaučiau dualizmą ir domė-
jausi literatūra, kurioje buvo apra-
šomi susidvejinimas ar dualizmas, 
pavyzdžiui, E.T.A. Hoffmano „Vel-
nio eliksyras“ ar Dostojevskis, kur 
kitas tampa paties atspindžiu arba 
tapatybė suskyla. Mano filmai kyla 
iš pasąmonės, bet kartu primena 
seserį.“ Pabrėžiamos ir kultūrinės 
domėjimosi dualumu ištakos – ro-
mantizmo literatūra ir vokiečių eks-
presionistų filmai, todėl von Trotta 
neatsitiktinai pasitelkia ekspresio-
nistinę kino kalbą (pavyzdžiui, se-
serų kelionė mišku, primenanti 
siaubo pasaką). Galima prisiminti 
W.F. Murnau „Nosferatu“, Roberto 
Wiene’s „Daktaro Kaligario kabi-
netą“ ir Alfredo Hitchcocko filmus 
su „susidvejinusiais“ personažais. 
Bet labiausiai režisierę, pasak jos, 
paveikė Ingmaras Bergmanas, ypač 
jo „Persona“.

Pasižiūrėjus du filmus sunku nu-
piešti moters portretus pagal Mártą 
Mészáros ir Margarethe von Trottą, 
juo labiau juos palyginti. Tačiau 
keli bruožai jų kuriamas veikėjas 
išskiria iš kinematografinės drau-
gių ir seserų galerijos. Pirma, jos 
ne tik kalba tarpusavyje, bet ir ku-
ria savo gyvenimus, siekia tikslų 
ir padeda viena kitai dvasiškai ir 
materialiai. Draugiškų ir seseriškų 
jausmų spektras platus – nuo mei-
lės iki neapykantos, o veikimo sri-
tis nėra tik privati namų erdvė, bet 
ir viešoji sfera (mokslas, menas, 
profesinė karjera). Jų pasirinki-
mus dažnai nulemia vyras (arba 
meilė vyrui), tačiau kartu jos yra 
istorinės ir visuomeninės situaci-
jos įkaitės, bandančios rasti savo 

kelią. Įsivaizduojamas asmenybių 
susidvejinimas ar „pasidalijimas“ 
jas daro pažeidžiamas, nes baimė 
naikina kitą. Kartu tai verčia klausti, 
o kas būtų, jei artimumas, panašu-
mas, „susidvejinimas“ moteris he-
rojes verstų ne rinktis tarp savęs ir 
kitos (arba–arba), ne kovoti, o pri-
imti bendrumą kaip dovaną? Kad 
skirtumai ne susilpnintų, o papil-
dytų? Gal tada socialiniai ir politi-
niai pančiai būtų lengviau sutrau-
komi? Atsakymo ieškokite naujame 
Park Chan-wook’o filme pagal Sa-
rah Waters romaną „Aksominiai 
piršteliai“. 

Laima Kreivytė

Tarp namų nostalgijos ir 
benamystės

Sugrįžimo namo motyvas yra 
tvirtai įsipynęs į Vakarų religijos 
ir kultūros lauką. Biblinė sūnaus 
paklydėlio istorija simbolizuoja 
religinį išvarymo iš rojaus ir su-
grįžimo į jį ciklą. Odisėjo kelionė 
namo, kur jo laukia ištikimoji Pe-
nelopė, išaukština namų ilgesio ir 
namų traukos legendą. Greta šių ar-
chetipinių pasakojimų egzistuoja 
daugybė kitų sugrįžimo namo vari-
acijų, kurios įtvirtina perskyrą tarp 

„artima“ (sava) ir „tolima“ (svetima). 
Tol, kol ši perskyra priimama kaip 
konstanta, kuria nevalia abejoti, 
tol „namai“ žymi absoliutų visa-
tos centrą, suteikiantį prasmę ne tik 
atskiro asmens, bet ir visos tautos 
egzistencijai. Namai tokiame mode-
lyje – tai „pažadėtoji“ žemė, kurios 
šviesa dovanoja viltį net tada, kai 
gyvenimo kelionė primena pačią 
tamsiausią tremtį.

Nors toks namų modelis gerokai 
idealizuotas, jis nebūtinai pertei-
kiamas tik „rožinėmis“ spalvomis. 
Namai nėra duotybė, kuri tenka 
savaime. Vakarų kultūroje gana 
dažnas kelionės, kurios pradžia 
sutampa su pabaiga, motyvas: to-
kiu atveju namų vertė pačiam „na-
miškiui“ savaime nėra prieinama, 
jam reikia leistis į tolimą kelionę, 
kad sugrįžtų atgal ir atrastų tai, kas 
nuo gimimo buvo tarsi pasiekiama 
ranka. Čia namai – ne duotybė, o 
siekiamybė, prie kurios dar reikia 
priartėti; pažadas, kurio dar rei-
kia nusipelnyti. Tam tikrais atve-
jais namų pažadas taip niekada 
ir neišsipildo, maža to – turėti ar 
atrasti namai negrįžtamai praran-
dami, taip sukeliant nepakeliamą 
skausmingą nostalgiją. Toks nos-
talgiškas prarastų namų motyvas 

N u k elta į  5  p s l .

„Hannah Arendt“
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funkcionuoja ne kaip sava–svetima 
hierarchijos atmetimas, bet tarsi iš-
virkštinė namų, kaip visatos cen-
tro modelio, pusė – išskirtinis namų 
statusas išryškinamas ne tiesiogiai, 
bet per netekties traumą ir pama-
tinę bei neužpildomą stoką.

Vis dėlto net ir matant, kaip 
smarkiai Vakarų kultūrą persmelkė 
namų modelis, būtų klaidinga pa-
tikėti jo besąlygišku dominavimu. 
Nors nostalgiškas prarastų namų 
motyvas išryškina perskyrą tarp 
sava ir svetima, tam tikrais atve-
jais ta pati nostalgija skausmingai 
atveria akis ir priverčia suvokti, kad 
sugrįžti namo neįmanoma, nes ide-
alizuota „sava“ jau seniai tapo „sve-
tima“. Žengiant dar vieną žingsnį 
toliau, gali tekti pripažinti, kad su-
grįžti neįmanoma ne todėl, jog per 
ilgą laiką sava tapo svetima, o to-
dėl, kad sava visada buvo svetima, 
tik reikėjo kelionės (egzistencinio 
virsmo), kad tai būtų suvokta. Iš 
esmės tai jau yra egzistencinės be-
namystės, be kurios neįmanoma 
suvokti XX a. filosofijos ir meno, 
zona. Namų modelis įtvirtina to-
kią apskritimo formos kelionę, ku-
rioje nepakankamai įvertinti buvę 

namai tampa savais. Benamystės 
modelis, priešingai, numano tokią 
kelionę, kurioje savuose namuose 
atsiveria svetimybės bedugnė. Odi-
sėjo kelionę namo benamystės mo-
delis supriešina su Albert’o Camus 

„Kryčiu“, kur troškimą sugrįžti pa-
keičia geismas išsitapatinti, atsirišti, 
išsilaisvinti.

Be abejo, ir idealizuotas namų, 
ir benamystės modeliai retai eg-
zistuoja grynu, Homero ir Camus 
aprašytu pavidalu. Daug dažniau 
atsiranda „hibridinės“ formos, 
kuriose abu modeliai sąveikauja ir 
konkuruoja, išryškindami ar įveik-
dami vienas kitą. Būtent taip – kaip 
skirtingų namų ir benamystės mo-
delių aspektų sampynas – paranku 
suvokti ir po „Namų“ rubrika su-
burtus paskutinio „Lėtųjų peržiūrų“ 
seanso filmus – Mártos Mészáros 

„Tarsi namuose“ (1978) ir Marga-
rethe von Trottos „Hannah Arendt“ 
(2011). Abi režisierės surengia savo 
herojų keliones namo, kur parvykė-
liai patenka į priešingų jėgų – trau-
kos ir atstūmimo – zoną.

Tiesa, namų trauka abejuose fil-
muose jau pradinėje fazėje yra ne 
idealizuojama, o pasireiškia kilu-
sia įtampa. „Tarsi namuose“ hero-
jus Andrašas grįžta iš JAV namo, į 

Vengriją. Tačiau Ana jo nesulaukė, 
o šunį nušovė medžiotojai. Nors jį 
pargina nenumalšinamas ilgesys, 
namai (nei mylimoji, nei biurokra-
tinė mašina) jo nepriima. Susveti-
mėjusius saitus su namais Andrašas 
bando atkurti ekstravagantišku po-
elgiu – pirkdamas šunį iš nesutin-
kančios jo parduoti mergaitės Zuzi. 
Nors, atrodo, Andrašas negali būti 
Zuzi nei tėvu, nei mylimuoju, para-
doksaliai būtent santykiai su Zuzi, o 
ne su Ana tampa ta trajektorija, ku-
ria skleidžiasi sugrįžimo namo kelias.

„Tarsi namuose“ rodo, kad sugrį-
žimas namo yra ne elementarus fi-
zinis aktas, o iniciacijos forma, pri-
menanti ne tiesų kelią, o klaidų ir 
aplinkiniams nesuvokiamą aplink-
kelį. Iniciacijos formos ir slenksčiai 
nėra iš anksto nustatyti – peržengus 
vieną, išnyra dar aukštesnis, reika-
laujantis dar daugiau pastangų ir 
ekstravagantiškų sprendimų. Na-
mai nėra visuomet laukianti ir 
atvira Penelopė, todėl net ir praėjęs 
visus iniciacijos slenksčius negali 
būti tikras, kad išbandymai buvo 
surengti tik siekiant galiausiai dar 
kartą atstumti kaip niekam nerei-
kalingą svetimkūnį. 

„Tarsi namuose“ sugrįžimo 
namo dramą sprendžia emociniame 

lygmenyje, o Margarethe von Trotta 
labiau akcentuoja intelektualinę di-
mensiją. Ir nenuostabu: jos filmo 
herojė – politikos teoretikė ir fi-
losofė Hannah Arrendt – 1961 m. 
vyksta į Izraelį (kiekvieno žydo „pa-
žadėtąją žemę“) rašyti dienraščiui 

„The New Yorker“ reportažus apie 
nacių budelio Adolfo Eichmanno 
teismą. „Tarsi namuose“ įtampa 
kyla, nes prasilenkia Andrašo nos-
talgija tėvynei ir tėvynės realijos 
sugrįžus. Filme „Hannah Arerndt“ 
įtampą sukelia neatitikimas tarp 
to, kaip Eichmanno teismą nu-
šviečia Izraelio žiniasklaida ir Ar-
rendt. Užuot aprašiusi Eichmanną 
kaip „monstrą“, Arrendt apibūdina 
jį kaip banalų biurokratą, žmonių 
naikinimą suvokusį kaip darbo ins-
trukcijų biurokratinį vykdymą.

Nesunku pastebėti, kad toks 
neatitikimas negali būti suprastas 
tik kaip elementarus interpretacijų 
skirtumas. Priešininko „monstro“ 
figūra leidžia aprašyti teismą kaip 
Dovydo pergalę prieš Galijotą. 
Pateikdama Eichmanną ne kaip 
monstrą, o kaip banalų biurokra-
tijos sraigtelį, Arrendt „vagia“ he-
rojinį teismo prieš nusikaltėlį pa-
tosą. Maža to: kildindama blogį 
ne iš „monstro“, o iš biurokratinės 

mašinos, Arrendt ne tik „nutautina“ 
teismą (biurokratija neturi tauty-
bės), bet ir atšaukia galutinę pergalę 
(biurokratijos nesunaikinsi sunai-
kinęs vieną netikusį jos elementą). 

Nenuostabu, kad toks radikalus 
pozicijų išsiskyrimas nemažos da-
lies žydų intelektualų buvo suvoktas 
kaip išdavystė. Su Arrendt santy-
kius nutraukė net ir didelė dalis jos 
artimiausių draugų. Taigi „Hannah 
Arrendt“ – ne tik biografinis filmas 
apie vienos garsiausių XX a. mąs-
tytojų gyvenimą, bet ir istorija apie 
moterį, grįžusią į „pažadėtąją žemę“ 
ir suvokusią, kad jos kalba čia su-
vokiama kaip iš esmės „svetima“. 
Tai – ne lingvistinis, o egzistencinis 
nesusikalbėjimas, kurio pasekmė – 
nauja tremtis, naujas – intelektua-
linis „išvarymas“. 

Atverdamos skirtingus sugrį-
žimo namo temos aspektus, Márta 
Mészáros ir Margarethe von Trotta 
susitelkė į tą patį savos erdvės su-
svetimėjimo motyvą. Abu šie filmai 
aktualūs ir mūsų „emigrantiškai“ 
dabarčiai, kai net ir namuose liku-
sieji dažnai jaučiasi kaip „ne namie“ 
ar kalbantys svetima kalba. 

Nerijus Milerius
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Gediminas Kukta

Išmaniųjų telefonų, „Facebook“, 
„Instagram“ ir „Snapchat“ laikais bet 
koks nufilmuotas vaizdas tapo sa-
vaime suprantamas. Jis mums nebe-
kelia klausimų apie reprezentaciją. 
Vis mažiau vargina vaizdo ir realy-
bės santykio apmąstymais. Net ka-
meros atrodo jaukesnės – jas į save 
ir kitus atsukame beveik kasdien.

Šiandien, kad taptum režisie-
riumi, užtenka turėti mobilųjį 
telefoną, vaizdą apdorojančias 
programėles ir šiek tiek įžūlumo. 
Pastarasis tam, kad prasiskintum 
kelią pro interneto šabakštynus ir 
surastum savo auditoriją. Jei ši pa-
sirodys per maža, padės specialieji 
tarptautiniai kino festivaliai, kurie 
rodo tik išmaniaisiais telefonais kur-
tus filmus arba tokiems filmams skiria 
atskiras programas. Jei pasiseks, gausi 
dėmesio. Jei dar labiau pasiseks, – lai-
mėsi pinigų protingesniam telefonui.

Ši mūsų realybė kaip niekada 
komplikuoja tai, ką vis dar vadi-
name kinu. Ką jau kalbėti apie va-
dinamąsias mažąsias kino formas – 
trumpametražius filmus. Pastarieji 
dėl begalinės vaizdų griūties, man 
rodos, dabar kaip niekad kompro-
mituojami ir sulaukia nepelnyto 
skepticizmo. 

Kur yra riba tarp trumpametra-
žio filmo ir muzikinio klipo, rekla-
mos ar mobiliuoju telefonu užfik-
suoto vaizdo, kuris, pripažinkime, 
kartais gali pasižymėti puikia dra-
maturgija ir įžvalga? Su fotografe 

Liuda Drižyte ir režisieriumi An-
driumi Blaževičiumi formuodami 
Vilniaus tarptautinio trumpųjų 
filmų festivalio (VTTFF) konkur-
sines programa, šiuos klausimus 
sau užduodame kasmet.

 Klausimai sudėtingi ir ne visada 
atsakomi. Tačiau būtent jie leidžia į 
mažąsias kino formas žvelgti atvi-
riau ir aklai neatmesti filmų, nepa-
tenkančių į istoriškai susiklosčiusius, 
kartais ir dirbtinai primestus formos, 
žanro, stiliaus ar normos rėmus. 

Štai, pavyzdžiui, trijų minučių 
trukmės austrų režisieriaus Mein-
hardo Rauchensteinerio „Ruduo“. 
Filmą galima greitai apkaltinti „ne 
filmu“ ir „Youtube“ vertu pokštu. 
Tačiau sąmojo ir humoro lygiu jis 
lenkia daugelį „rimtomis temomis“ 
kalbančių kūrinių – ne tik trumpo 
metražo. Apie ką „Ruduo“? Apie 
mokytojo pastangas išmokyti pliu-
šinį žaislą deklamuoti Rainerio Ma-
rios Rilke’s eilėraštį. Kantrybė, pyk-
tis, neviltis ir paklusnus mechaninis 
žaislo balsas – tokios emocijų ampli-
tudės galėtų pavydėti bet kuris filmas. 

Tai tik vienas iš daugelio „klau-
siančių“ filmų. Šiais metais festiva-
lis parodys 8 tarptautines konkursi-
nes programas, iš viso 48 filmus. Jie 
įvairūs geografiniu, žanro ir formos 
požiūriu. Šalia Europos – vis dau-
giau originalių vėjų į kiną įpučian-
tys Pietų Amerikos ir Azijos kraštai. 
Šalia vaidybinių ir dokumentinių 
kūrinių – aukštu meniniu lygiu 
stebinanti animacija ir kino kalbos 
žemėlapius perbraižantys eksperi-
mentiniai filmai.

Pastarųjų raginčiau kaip nie-
kada nebijoti. Jie kvies į teritorijas, 
į kurias vaidybiniai ir dokumenti-
niai filmai ne visada užsuka. Pa-
vyzdžiui, „Sąryšių sužadinti jude-
siai – tarp normos ir nukrypimo 
II“ (rež. Masahiro Tsutani, Japonija) 
jau pavadinimu sufleruoja, kad bus 
keliaujama į pasąmonės, vaizduotės 
ir suvokimo erdves. Čia viskas su-
siję: nuo negyvos materijos dalelių 
iki pelės smegenų ląstelių.

„500 tūkstančių metų“ (rež. Chris 
Siris, Tailandas) sujungs archeolo-
giją, dokumentiką ir kino magiją, 
artimą Platono „Valstybėje“ apra-
šytiems šešėliams oloje. Dokumen-
tinė animacija „489 metai“ (rež. 
Hayoun Kwon, Prancūzija) nukels 
į uždraustą teritoriją tarp Šiaurės ir 
Pietų Korėjos, kuri lyg prarastojo 
rojaus aidas: magiška ir viliojanti, 
tačiau iškart prarandama.

Ne vienas programos filmas ro-
dys, kuo gyvena šiandieninis pa-
saulis, šiuolaikinis žmogus ir pats 
kinas. Neretai tą darys kur kas įdo-
miau ir drąsiau nei pilnametražiai 
kūriniai. Tai ir rusų jaunimo men-
taliteto slinktys dokumentikoje 

„Dvi vaikystės“ (rež. Vladimir Go-
lovnev), ir atviri bei jautrūs pros-
titučių pokalbiai filme „Venusia“ 
(rež. Louise Carrin, Šveicarija), ir 

„mockumentary“ apie karą Tehe-
rane „Čia niekada nieko neįvyko“ 
(rež. Ayat Najafi, Iranas, Vokie-
tija), ir šveicarų senjorai, kuriuos 
sparti kompiuterizacija pavertė 

„skaitmeniniais čiabuviais“ – do-
kumentinis filmas „Skaitmeniniai 

imigrantai“ (rež. Dennis Stauffer, 
Norbert Kottmann).

Apsidžiaugs žiūrovai, kurie lau-
kia prestižinius prizus laimėjusių 
filmų. Festivalis parodys pernai 
Kanų „Auksine palmės šakele“ už 
geriausią trumpametražį filmą ap-
dovanotus ispano Juanjo Giménezo 

„Laiko klodus“. Tai pasakojimas apie 
du požeminės automobilių aikšte-
lės apsaugininkus, tarp kurių užsi-
mezga meilės ryšys.

Berlyno kino festivalio „Auksinį 
lokį“ laimėjusi portugališka „Varlia-
gyvio baladė“ (rež. Leonor Teles) ko-
miškai, bet kartu ir rimtai prisilies 
prie ksenofobijos temos. O didžiau-
sio pasaulyje trumpametražių filmų 
festivalio Klermone-Ferane nugalė-
tojas – vokiečio Timo Ellricho „Vo-
nia“ – į vieną vonią susodins nesu-
tariančius tėvą ir sūnus.

Į programas pateko ir du Euro-
pos kino akademijos apdovanojimų 
nominantai. Norvegų „Pokalbiai 
apie nieką“ (rež. Even Hafnor) ir 
švedų animacija „Tarp čia ir anapus“ 
(rež. Juan Pablo Libossart) žiūrovus 

ir vėl  nukels į neapibrėžtos vietos ir 
laiko erdvę. Pastarasis man –  vienas 
gražiausių šių metų europietiškų 
animacinių filmų. 

Apskritai festivalio animacija dar 
kartą paneigs mitą, jog šis žanras – 
tik vaikų žaidimai. Nė velnio. Ji gali 
būti gąsdinanti („Čiulijenas, pasaka 
apie varną“), pažymėta „S“ ženklu 
(„Aistrų apimtos mamos“, „Putė“) 
ir pilna juodojo humoro („Lai-
minga pabaiga“, „Iškyla gamtoje“).

Šiandien, kai ne vienas kultū-
rinis festivalis siūlo tiesiog gerai 
praleisti laiką, Vilniaus tarptauti-
nis trumpųjų filmų festivalis kvie-
čia pa(si)tikrinti kino kalbos, pa-
saulio ir mūsų tolerancijos ribas. 
Visuotinio politinio korektiškumo 
amžiuje įskelta diskusija bus šimtą 
kartų vertingesnė nei nuolankus 
linkčiojimas galva.

P.S. Sausio 18–22 d. festivalio se-
ansai vyks Vilniaus kino teatruose 

„Skalvija“ ir „Pasaka“, sausio 26–29 d. 
filmai keliaus į Kauną, Klaipėdą, Pa-
nevėžį, Šiaulius ir Ukmergę.

Tarp normos ir nukrypimo
Artėja 11-asis Vilniaus tarptautinis trumpųjų filmų festivalis 

„Vonia“
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Be rizikos – tik suvenyrai
Žilvino Kempino paroda galerijoje „Vartai“

Monika Krikštopaitytė

Po 2007 m. Šiuolaikinio meno 
centre rodytos instaliacijos „Para-
lelės“, kai didžioji salė nuo krašto 
iki krašto buvo dengta magnetinių 
juostelių eilėmis, man visi Žilvino 
Kempino darbai atrodo tik kaip jo 
kūrybos suvenyrai. Dėl fizinio ir 
poveikio mastelio. Būti po trapiu, 
bet kada galinčiu suirti priartėju-
siu „dangumi“ – jausmas ypatingas, 
nes horizonto atsiradimas panosėj 
keičia pasaulio tvarką. Gali pasijusti 
skenduoliu, žvelgiančiu iš apačios 
į ežero paviršių. O dar suvokimas, 
kad medžiaga yra informacijos ne-
šėja, kad galbūt tave dengia žmoni-
jos išmintis ir skausmas lyg ta kos-
mose klajojanti ir ateivių ieškanti 
informacinė kapsulė. Adrenalinas 
išsiskyrė ir nuo minties, jog užtektų 
vieno pikto ar žioplo (ir aukšto) 
žmogaus, kad viskas sugriūtų. Ne-
svarbu, į kurią pusę mintis eitų, vis 
gniaužė kvapą. 

Dabar veikianti Žilvino Kem-
pino paroda labiau primena soli-
džią kokios nors mugės ekspozi-
ciją, kur kūriniai tarsi prabangos 
prekės laukia, kada bus nupirkti, 
supakuoti ir išsivežti namo. Šį 
kartą įspūdį gal net labiau padarė 
25-metį švenčianti galerija „Vartai“, 
nei solidus ir pripažintas meninin-
kas. Ekspozicijų salės perkeistos iš 
esmės: panaikinti visi langai, pra-
ėjimai, kur reikia sudėtos juodos 

grindys, perdarytas apšvietimas. 
Tai rodo, kad dideli reikalavimai 
nėra problema, kad dėl aukšto ly-
gio skiriamos visos jėgos. Ši galerija 
demonstruoja, kad yra nusiteikusi 
konkurencingai europiniu mastu. 
Svarbiausia, kad tokie aukšti kriteri-
jai būtų taikomi ne tik techniniams, 
bet ir intelektiniams resursams. 

Žilvino Kempino kūriniai, gavę 
visko, ko prašyta, atrodo švariai, 
solidžiai. Gal kiek ir galėtų kelti 
abejonių piešiniai dviračių padan-
gomis ant popierių („Dviračio pie-
šinys 2/18/17“) ir drobių („6 pasi-
važinėjimas“, „7 pasivažinėjimas“). 
Juk modernistiniai eksperimentai, 
kai dailininkai tapė ir dažais iš-
teptomis krūtimis, ir reaktyvinių 
lėktuvų varikliais, ir ugnies dūmai 
jau atrodo nuvalkioti, tad dar vie-
nas naujas būdas nebeturi jokios 
atradimo galios. Tačiau jei dėmesį 
nuo technikos nukelsime į bendrą 
vaizdą, reikia sutikti, kad ekspozi-
cija pagrįsta linijomis. Turi praeiti 
linijų mišką, kad pamatytum levi-
tuojantį apskritimą, o šalia jų – dvi-
račio rato vingiai natūraliai pratę-
sia bendrą vaizdą. Visos linijos turi 
savo judėjimo formą, o jų bendras 
skambesys darnus. 

Žiūrovas, norėdamas apžiūrėti 
visą ekspoziciją, privalo eiti pro ins-
taliaciją „(Miškas)“, kur ant sienų 
juda videoprojekcijos su medžių 
viršūnėmis, po kojomis blizgu ir 
tamsu (nejauku) ir reikia brau-
tis pro stačių piramidžių kliūtis, 

sukurtas iš plonų baltų pagalių. Šis 
brovimasis tarsi pro krūmynus už-
duoda gamtinį toną. Todėl formų 
atsikartojimai kituose kūriniuose, 
sukurtuose vis iš kitos medžiagos, 
verčia galvoti apie tai, kaip viskas 
su viskuo yra susiję, ir kad kai ku-
riuos dalykus, prie kurių dabar ar-
tėja kvantinio mokslo atstovai, vi-
sokie indėnai jau seniausiai žinojo. 

Na ir, žinoma, mėnuliai. Tobulai 
apskriti, tobulai švytintys, tobulai 
gražių paviršių. Primena viską, ką 
turi priminti – seną dangaus kūno 
baimę, Larso von Triero filmą 

Ugnė Makauskaitė 

Kauno fotografijos sąjungos biure 
yra toks lyg ir stendas, nusėtas lape-
liais ir lapukais, kortelėm ir korčiu-
kėm ir dar dievai žino kuo. Ant to 
lyg ir stendo kabo ir lapas su užrašu 

„darbai“, kur šie papunkčiui išvar-
dinti žemiau. Žinote, koks pasku-
tinis? „Pas Juškelį kavos“.

Šis kuriozas man primena ir patį 
Romą Juškelį, ir po biuru esančią 
parodą. Fotografą primena todėl, 
kad nors šis kūrė tokiu laikotarpiu, 
kurį daugelis dabar rakinėja po ša-
pelį, t.y. sovietmečiu, tekstų apie 
R. Juškelį (taip pat kad ir trumpo 
jo paminėjimo) nelabai rasi. Kiek 
pamenu, yra tik vienas ar du Tomo 
Pabedinsko tekstai, vieną iš jų ga-
lima rasti vienintelėje Juškelio fo-
tografijų knygoje „Kauno pasako-
jimai“ (Lietuvos fotomenininkų 
sąjunga, Kauno skyrius, 2008 m.). 
Tai mane verčia klausti, ar šis meni-
ninkas, nebuvęs priskirtas Lietuvos 

Vienas geras darbas 
Romo Juškelio (1946–2016) personalinė paroda Kauno Fotografijos galerijoje

fotografijos mokyklai (kaip, beje, 
teigia ir T. Pabedinskas), yra iš 
karto, tarsi ir taip akivaizdu, ne-
nusipelnęs Lietuvos fotografijai? 
Ir tada kiek nutolstant: ar (kiek 
perfrazuojant Kęstutį Šapoką, žr. 

artnews.lt) „Tautinė mokykla“ yra 
tas etalonas, tas vienintelis ir nepa-
kartojamas reiškinys, kuriuo šian-
dien vis dar aklai sekama? Mano 
galva, R. Juškelio paroda yra pri-
minimas, ką aš pamiršau per savo 

besaikį norą prisišlieti prie to, kas 
vadinama „fotografijos klasika“.

O paroda man patiko dėl išeks-
ponavimo. Jau esu rašiusi ir sa-
kiusi, kad kai kurie ekspoziciniai 
Donato Stankevičiaus sprendimai, 
pavyzdžiui, šįkart, nuotraukas įrė-
minti juoduose pasportuose ir su-
kabinti būtent tokia tvarka, man 
atrodo ypač sveikintini (išskyrus 
amžiną dviejų darbų kabinimą 
kampe). Dar patiko, jog matosi, 
kad nuotraukos sudėliotos iš da-
bartinio žmogaus perspektyvos. 
Kadangi daugiausia ekspozicijos 
sudaro tos nuotraukos, kuriose 
menininkas eksperimentavo su 
chemikalais, vieni vaizdai ir ypač 
jų atspalviai atrodo lyg traukti iš 
Instagramo. Tačiau žiūrint į darbus 
norėjosi labiau išlaikyti tą hipste-
riškumo-breiko-disko nuotaiką, 
kuri taip ryškiai jaučiama kai ku-
riose nuotraukose. Galų gale taip ir 
nesupratau, kodėl eksponuojami ir 
kiti ciklai, ne tik „Degantis pasau-
lis“. Trumpai tariant, manau, jog 

„Melancholija“ ir visus kitus filmus, 
kur pilnatis yra velniavos priežastis. 
Primena, kalba, bet nepaveikia. Nes 
per daug tobuli. Visa ekspozicija 
yra tobulo komercinio meno pavyz-
dys. Tobula, nes niekur ir niekuo 
nerizikuojama: rodomi keli anks-
tesni patikrinti kūriniai iš magnetinių 
juostelių: maloniai kelia kinema-
tografišką nerimą „Baltas triukš-
mas“ (2007 m.), ūžesyje elegan-
tiškai plevena „Oazė“ (2010 m.). 
Nuspėjami, kompaktiški. Yra du 
naujesni elementai: sustingę mė-
nuliai su rutuliukų struktūromis 

blizgiame aliejuje ir minėtoji ke-
lio filmo efektą turinti instaliacija 

„(Miškas)“. Estetiškas, tobulai šva-
rus eksponavimas. Prikišti nėra 
ko. Bet santykis lieka drungnas. 
Nes, kaip ir žmonių santykiuose, 
jei niekuo nerizikuoji, neatsiveria 
jokia gelmė. Žiūrint šią ekspozi-
ciją kyla tik tolygus kokybės pojū-
tis kaip gero dizaino parodoje. 

 
Paroda veikia iki vasario 3 d.
Galerija „Vartai“ (Vilniaus g. 39, Vilnius)
Dirba antradieniais–penktadieniais 
12–18 val., šeštadieniais 12–16 val.

pritrūko vientisumo, kad į Juškelį 
būtų pažiūrėta visiškai originaliai. 

Apskritai ši paroda yra gyvas 
skausmas, primenantis jog šiam 
žmogui, kuris į pasaulį išleido daug 
gabių fotografų, niekad nesiskundė 
sunkiu gyvenimu, o tyliai kūrė savo 
formules lyg koks alchemikas; kad 
šiam žmogui gyvam esant aš nieko 
nesugebėjau padaryti gero. Ir tik 
dabar, kai atidaroma ši paroda, jo 
draugas pasakoja, kaip per kalan-
tines iš R. Juškelio buvo išplėštas 
ir sudaužytas fotoaparatas, jo sūnė-
nas kalba, kaip niekas niekad taip ir 
nesužinos apie Juškelio galvoje li-
kusias chemines formules. Ir aš nie-
kad nepamiršiu to, kai iš fotografų 
rankų gavau pasirašytą albumą ir 
tyliai sau pasižadėjau padaryti jam 
vieną gerą darbą. 

Paroda veikia iki sausio 22 d.
Kauno Fotografijos galerija (Vilniaus g. 2, 
Kaunas)
Dirba pirmadieniais–penktadieniais 11–18 val., 
šeštadieniais ir sekmadieniais 11–17 val.
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A. Ans kaičio  n uotr.

Romas Juškelis, iš ciklo „Degantis pasaulis“, 1990–1995 m.
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D a i l ė

Nugalėtojų paroda (II) 
Talino grafikos trienalės istorija galerijoje „Kairė–dešinė“

Tęsinys . Pradži a Nr. 1  (1195)

Eha Komissarov

Ankstesnei meno sistemai yrant ir 
kultūros procesams stringant arba 
visai nutrūkus, vis dėlto paskutinį 
dešimtmetį buvo surengtos 9-oji, 
10-oji ir 11-oji trienalės. Naujojoje 
tikrovėje įsivyravo prieštaringi, 
pereinamajam laikotarpiui būdingi 
principai. Iki tarptautinio formato 
išsiplėtusi trienalė siekė pristatyti 
geriausią grafikos meną ir supa-
žindinti su jo naujovėmis. Tačiau 
visur karaliaujant postmoderniz-
mui šiuos tikslus buvo sunku su-
derinti, ir kiekviena nauja trienalė 
nenoromis prisidėjo prie to, kad 
grafikos meno samprata darėsi vis 
miglotesnė. 

Paskutinį XX a. dešimtmetį grafi-
kos bienalės visame pasaulyje buvo 
smarkiai kritikuojamos. Dėl įvykių 
Vakarų meno pasaulyje ir prisiri-
šimo prie evoliucijos paradigmos 
nacionaliniai centrai ir vienai 
meno rūšiai skirtos apžvalgos pra-
rado reikšmę. Nuo tada imta rengti 
dviejų tipų grafikos forumus. Vieni 
jų toliau nuosekliai eksponavo kla-
sikinį grafikos meną, pristatydami jį 
kaip grynai technika grįstą reiškinį. 
O 1990-ųjų Liublianos grafikos bie-
nalė pasuko nauja kryptimi. Visų 
pirma, ji radikaliai pakeitė grafikos 
apibrėžtį, susiedama ją su spausdi-
nimo meno svarba kultūros raidai 
apskritai ir demokratine idėjų bei 
vaizdų sklaida (Liliana Stepanćić, 
Mapping. Hits from the Ljubljana 
Biennials of Graphic Art. Works 
from the collections of Ljubljana In-
ternational Centre of Graphic Arts, 
2011. 15th Tallinn Print Triennial). 

Dešimtąjį dešimtmetį trienalėje 
įvyko daug struktūrinių pokyčių. 
Buvo laikomasi nuostatos kiekvie-
nos šalies meną rodyti atskirai, o 
šalį pristatančius darbus atrinkdavo 
tos šalies grafikos institucijų specia-
listai. 1998 m. pradėtos rengti kon-
kursinės parodos, ir trienalės geo-
grafija labai greitai išsiplėtė beveik 
iki viso pasaulio. 

Kadangi nė viena įprasta paro-
dos organizavimo sistema nedavė 
patenkinamo rezultato, 1998 m. 
11-ojoje Talino grafikos trienalėje 
šalia konkursinio formato ir Balti-
jos šalių ekspozicijos atsirado ku-
ruojamos parodos platforma. Ji tapo 
pagrindine ir lėmė tolesnę trienalės 
raidą. 1998 m. trienalėje dalyvavo 123 
menininkai iš 51 šalies, atrinkti tarp-
tautinės vertintojų komisijos. 

Naujomis aplinkybėmis Baltijos 
šalių menininkams su vertinimo 
komisijos nariais buvo lengviau 
bendrauti tiesiogiai, be tarpininkų, 
tad jų atstovavimas tapo mobiles-
nis ir patikimesnis, o instituciniai 
ryšiai su regioninėmis grafikos 
organizacijomis nutrūko. Estijos 

grafikos svarba lakštinės grafikos 
srityje sumenko – tai liudijo ir lau-
reatų darbai. Nuosmukį gilino ir 
sparčiai mažėjantis jaunų grafikų 
skaičius, ir perspektyvių menininkų 
polinkis į naujos vizualiosios kul-
tūros technologijas. Kita vertus, 
dešimtajame dešimtmetyje tarp 
nugalėtojų atsirado daugiau suo-
mių grafikų – pranašumo jie įgijo 
gyvendami stabilioje socialinėje 
aplinkoje, kurioje buvo puoselė-
jamos tradicijos, ir turėdami sąly-
gas kurti aukštos kokybės grafiką. 
11-ojoje trienalėje pradėta nauja 
tradicija – kuruojamos parodos 
su kviestiniais menininkais: jie 
buvo skatinami imtis marginalių 
šio meno reiškinių, peržengiančių 
spausdintinės grafikos ribas. 

Ando Keskküla (11-osios Talino 
grafikos trienalės kuruojamos par-
odos „Liečiantysis (Toucher)“ ini-
ciatorius, 1998) rašo: „Mechaninės 
reprodukcijos eroje“ spausdintinės 
grafikos menas gyvavo natūralioje 
aplinkoje – viešpatavo spausdin-
tinė žiniasklaida, savo prigimtimi 
panaši į grafikos meną ir techno-
logijos, ir estetikos atžvilgiu. XX a. 
antrojoje pusėje menas daugiausia 
tapo ikonoklastiškas, vis dėlto ga-
liausiai vaizdai buvo ne sunaikinti, 
o priešingai, jų sukurta absurdiškai 
daug, tačiau kartu nebuvo į ką žiū-
rėti. Tai vaizdai, nepaliekantys jo-
kio įspūdžio, nereprezentuojantys 
nieko kito, tik patys save. Vaizdo 
industrializavimas sukuria indus-
trializuotą suvokimą. Paradoksalu, 
kad nors vaizdų gausu ir jų įvairovė 
didžiulė, visi jie suvokiami vienodai. 
Skaitmeninei medijų erdvei pakei-
tus Gutenbergo galaktiką ir atsira-
dus naujoms galingoms technolo-
gijoms, menininkams teko griebtis 
naujų strategijų; dešimtajame de-
šimtmetyje jos gavo „medijų meno“ 
vardą. Naujosios aplinkos spau-
dimo nepavyko išvengti ir spaus-
dintinei grafikai, bet jos reakcija 
buvo veikiau taktinė nei strateginė. 
Ji atsisakė kaip nors reguliuoti tech-
nologijos aspektą, ir tai nulėmė tokį 
laisvės lygmenį, kai nebėra jokios 
prasmės kalbėti apie spausdinti-
nės grafikos meną. Siekdama išlikti 
vaizdų prisodrintoje aplinkoje, kaip 
taktinę mimikrijos formą grafika 
pradėjo naudoti didelį formatą, ta-
pybą primenantį paviršiaus apdo-
rojimą, trečiąjį matmenį ir įvairias 
medžiagas. Pasitelkė kompiuterius, 
spausdintuvus, kopijavimo apara-
tus, vaizdo techniką ir kitas šiuo-
laikines priemones.“

XXI a. Talino trienalių temos 
buvo vienaip ar kitaip susijusios 
su Estijos visuomenei rūpinčiais 
arba nerimą keliančiais dalykais. 
Pirmųjų trienalių temos ir akcen-
tai atspindėjo naujojo amžiaus tech-
nologijų proveržį. 

12-oji Talino grafikos trienalė 
„Kintantis vaizdas“, 2001. Idėjos 
autorius Andres Tali. Kuruojama 
paroda „Įvykis. Vaizdas. Klonas“ 
(kuratorius Johannes Saar). 12-osios 
Talino grafikos trienalės struktūra 
buvo tokia pati kaip ir 11-osios: ją 
sudarė tarptautinė konkursinė par-
oda, Baltijos skyriaus parodos ir 
kuruojama paroda. Baltijos paro-
dos darbus atrinko šie ekspertai: 
Estijos ekspozicijos vertintojai – 
Jüri Hain, Mai Levin, Mihkel Mutt, 
Virve Sarapik, Ekke Väli; Lietuvos 
ekspozicijos vertintojai – Lolita Ja-
blonskienė, Rūta Pileckaitė, Renata 
Sarakauskaitė, Saulė Mažeikaitė, 
Helmutas Šabasevičius; Latvijos 
ekspozicijos vertintojai – Solvita 
Krese, Ieva Lejasmeijere, Ojārs 
Pētersons, Juris Petraškevičs, Gun-
tars Sietiņš, Māra Traumane, Hen-
rihs Vorkals. Savo darbais trienalės 
dalyviai turėjo atsakyti į Andreso 
Talio suformuluotus klausimus: ar 
gebame atsakyti į technologijų ke-
liamus iššūkius? Ar grafika, kaip es-
tetinė meno sistema, besiremianti 
prieš 5000 metų išrasta technolo-
gija, gali būti panaudota pasikei-
tusių technologijų aplinkoje? Ar 
gebame priimti naujas išraiškos 
priemones? Kaip naujosios medi-
jos keičia kuriamą vaizdą? Ar pa-
jėgiame jį atpažinti ir pajusti su juo 
santykį? 

13-oji Talino grafikos trienalė 
„Tremtyje“, 2004. Kuruojama paroda 
„Kiti kaimynai“, kuratorė Sirje 
Helme. Baltijos parodos kurato-
riai: Peeter Allik (Estija), Redas 
Diržys (Lietuva) ir Juris Petraške-
vičs (Latvija). Konkurse dalyvavo 
44 menininkai iš 20 šalių; pateik-
tieji darbai turėjo atitikti nurodytą 
temą. 13-osios Talino grafikos triena-
lės dėmesys tremties temai 2004 m. 
kėlė daug abejonių. Dar nebuvo 
įsiplieskęs karas Vidurio Rytuose, 
į Europą dar neplūdo žmonės iš 
kitų valstybių, o tūkstančiai rytų 
europiečių jau buvo palikę savo 
namus ir ieškojo darbo Vakaruose. 
Įžangos žodyje „Kiekvienas kur 
nors jaučiasi svetimas“ vertinimo 
komisijos pirmininkė Ursula Zel-
ler iš Vokietijos rašė: „Tema „Trem-
tyje“ interpretuojama labai plačiai; 
ji reiškia ne tik priverstinę tremtį, 
bet ir laisvai pasirenkamą persikė-
limą – taigi apima paties įvairiausio 
statuso žmones, gyvenančius užsie-
nyje, patiriančius visokiausią atskirtį 
nuo socialinio ir politinio gyvenimo 
šalies ar bendruomenės viduje arba 
už jos ribų. Manau, kad apibrėžtos 
temos ribos padarė teigiamą poveikį 
parodoje pateiktiems darbams. Ati-
tiktis temai, be techninio atlikimo, 
yra svarbus darbų vertinimo kriteri-
jus. Atrankos procesas buvo griežtas, 
komisijos nariai tam tikra prasme at-
liko ir kuratorių vaidmenį. Tad nieko 

blogo, kad trienalė toliau lieka atvi-
ras konkursas.“

14-oji Talino grafikos trienalė 
„Politiška / Poetiška“, 2007. Pagrin-
dinę parodą papildė kuruojamos 
parodos: „1987. Paskutinio sovie-
tinio dešimtmečio Baltijos estam-
pai ir plakatai“, kuratorius Anders 
Kreuger, Švedija; „Politiška / Po-
etiška“, kuratorius Anders Härm, 
Estija. Trienalė sąmoningai po-
litizavo meno sąvoką, siekdama 
atkreipti dėmesį į daugybę mūsų 
gyveniman besibraunančių poli-
tikos sprendimų ir į vyraujančius 
prieštaravimus tuos sprendimus 
interpretuojant. Socialines temas 
tyrinėjantis menininkas iš esmės 
tampa komunikacijos technologu: 
jis pasitelkia televiziją, internetą ir 
įvairių tipų reklamą. Grafikai taip 
pat imasi socialinių temų, bet jų 
politinės aspiracijos remiasi la-
biau empatija nei ideologija. An-
dersas Kreugeris apie savo parodą 
rašo: ,,Kai manęs paprašė kuruoti 
14-osios Talino grafikos trienalės 
Baltijos šalių dalį, svarsčiau, kaip 
organizacinę užduotį paversti teori-
niu tyrimu. Esu beveik pašalietis es-
tampų grafikos srityje, todėl mano 
supratimas apie tai abstraktus. Iškart 
šovė į galvą pirmasis susitikimas su so-
vietine Lietuva 1987-ųjų vasarą. Prisi-
menu Vilnių kaip gana gerai įrengtą 
kalėjimą, tvora aptvertą mikrokosmą, 
kuriame kiekvienas apsėstas min-
čių apie ribas ir svarstymų, kaip jas 
peržengti. Pažymėtina, kad 1987-
ieji, Didžiosios spalio revoliucijos 
70-osios metinės, Taline, Rygoje ir 
Vilniuje buvo paskutiniai dar nepa-
žeisto, nesutrikdyto sovietinio nor-
malumo metai. Taigi 1987-ieji tapo 
ankstesnio 15–20 metų laikotarpio 
metafora, apibūdinančia nomina-
liai socialistinę Baltijos šalių civi-
lizaciją, manieristinę ir dekaden-
tinę jos fazę, kuri prasidėjo apie 
1970-uosius ir kuri neretai nubrau-
kiama kaip stagnacijos laikotarpis. 
1987-ieji buvo ir griežta skiriamoji 
laiko riba, į parodą įtraukėme tik iki 
tų metų sukurtus estų, latvių ir lie-
tuvių estampus bei plakatus. Šiuo-
laikiškumo elementas šiai parodai 
visiškai nereikšmingas: svarbus vien 
požiūris, lėmęs, kad tie darbai buvo 
atrinkti eksponuoti, ir tai, kaip į šiuos 
darbus žvelgiame dabar.“

15-oji Talino grafikos trienalė 
„Iš meilės, ne dėl pinigų“, 2011. Ku-
ratoriai: Simon Rees (Naujoji Ze-
landija, Lietuva), Eve Kask ir Eha 
Komissarov (Estija). Įsidėmėtinas 
faktas, susijęs su 15-ąja Talino gra-
fikos trienale: ji vyko tuo metu, kai 
Talinas buvo Europos kultūros sos-
tinė. Baltijos šalių menininkai buvo 

integruoti į bendrą parodą, niekam 
neatrodė reikalinga pabrėžti jų iš-
skirtinumą atskirai eksponuojant 
parodoje. 

Parodos pavadinimas „Iš meilės, ne 
dėl pinigų“ talpus, ši tema kiekvienam 
gali reikšti vis kitką (dėl to daug dis-
kutavo ir ginčijosi parodą rengę ku-
ratoriai). Nors „meilė“ ir „pinigai“ 
yra universalios sąvokos, jų turinys 
priklauso nuo konteksto ir nuo to, 
kada su jomis susiduriama.

16-oji Talino grafikos trienalė 
„Raštingumas / Neraštingumas“, 
2014. Kuratorė Maria Kjær Them-
sen, Danija. 16-ojoje Talino grafi-
kos trienalėje buvo eksponuojami 
15-os menininkų darbai. Rengiant 
trienalę kilo daug įtampos: buvo 
nelengva suderinti kuratorės po-
žiūriui atstovaujančius ir kon-
kurse atrinktus darbus, įveikti fi-
nansinius sunkumus, atsižvelgti į 
ilgą trienalės istoriją. Pati grafika 
plėtojosi netikėtomis kryptimis, 
ji siekė paaiškinti pasaulį, o ne 
tenkintis antraeiliu vaidmeniu ir 
kurti juokingus vaizdelius. Dažnai 
trienalės kryptį nulemia tema, bet 
šioji – „Raštingumas / Neraštingu-
mas“ – buvo labai daugiareikšmė, ir 
tai kūrė įtampą. Per konkursą patekę 
ir kuratorės pasirinkti darbai trienalę 
pavertė postkonceptualiosios grafi-
kos paroda, kalbančia apie neraštin-
gumą raštinga tapusioje visuomenėje. 

Kuratorė Maria Kjær Themsen rašo: 
„Pirminė raštingumo reikšmė – „gebė-
jimas skaityti ir rašyti“. Bet šiandien 
raštingumas turi daugiau reikšmių, 
susijusių su modernioje rašančiųjų 
bendruomenėje iškylančiais reikala-
vimais ir atsirandančiomis galimy-
bėmis pasitelkti rašytinės kalbos 
pranašumus naudojant tinkamus 
išteklius, jau šiuolaikišku būdu. 

Raštingumas susijęs ne tik su ge-
bėjimu rašyti ir skaityti, bet ir ge-
bėjimu panaudoti informaciją (ne-
svarbu, ar tai vaizdas, tekstas ar kas 
kita) ir transformuoti ją į (svarbų) 
žinojimą ir individualią interpreta-
ciją. Todėl raštingumas, kaip socia-
linė praktika, neįsivaizduojamas be 
rašto sistemų. 

Šios temos laukas yra įelektrintas 
ginčų ir intrigų, nes menininkų po-
žiūriai ir supratimas skiriasi. Savo 
pranešime susitelksiu į tai, kaip 
spausdintinė žiniasklaida ir grafika 
prisitaiko ir kaunasi už būvį inter-
neto valdomame pasaulyje. Manau, 
kad neraštingumas tampa savaran-
kiška meno forma. Ar tai reakcija į 
rašytinės informacijos kalnus, ku-
riais esame kasdien užverčiami?“

Iš anglų k. vertė 
Daina Valentinavičienė

Ekspozicijos fragmentas L. Mil k in tės  n uotr .
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T e a t r a s

Lenkų teatro pragaras
Apie „Boska Komedia“ tarptautinį teatro festivalį Krokuvoje (II)

Ieva Tumanovičiūtė

Pagrindinė „Boska Komedia“ 
(„Dieviškoji komedija“) festivalio 
dalis – konkursinė lenkų programa 

„Inferno“ („Pragaras“) – pristato de-
šimt svarbiausių 2015/2016 m. se-
zono premjerų. Man teko matyti 
keturias, – visų jų kūrėjai sutar-
tinai bėrė druską ant visuomenės 
žaizdų, bandydami atsakyti į klau-
simą: kas mes esame? Režisieriaus 
Paweło Miśkiewicziaus spektaklis 

„Prašytojai“ pagal Elfriede’s Jelinek 
tekstą prasideda dviejų nelegalių 
imigrantų Fadulo ir Elisijo dialogu, 
atkeliavusiu iš Deos Loher pjesės 

„Nekalti“, kurią režisierius statė 
prieš dvylika metų. Į „Prašytojus“ 
įterpta ir spektaklio „Nekalti“ įrašo 
ištrauka – Fadulo ir Tobulybės susi-
tikimo scena, kurią tie patys akto-
riai pratęsia šiandien, po dvylikos 
metų, pabėgėlių problemai Euro-
poje pasiekus apogėjų. 

Aštuoniolikos oranžines gelbė-
jimosi liemenes vilkinčių aktorių 
choras artėja prie žiūrovų, aktoriai 
stovi ant metalinio „plausto“, ku-
ris susijungia su dešinėje pusėje ir 
avanscenoje esančiais takais, – di-
džioji scenos dalis yra užlieta van-
dens. Kiek vėliau aktoriai nužengia į 
žiūrovų salę, kad „pasinaudotų“ bio-
tualetu (festivalio žiuri apdovanojo 
Barbarą Hanicką už geriausią sce-
nografiją). Jelinek tekstą aktoriai 
išsako choru, vėliau išsiskiria indi-
vidualūs balsai, bet dažniausia sce-
noje regime vienalaikiškai, bet skir-
tingai veikiančių aktorių būrį, jų 
balsams ir judesiams akompanuoja 
muzikantai. Režisierius konstruoja 
vyksmą scenoje tarsi eksperimenti-
nės muzikos kūrinį, kuriame kylant 
įtampai daugėja balsų ir veiksmų, 
o susilieję į kakofoniją jie vėl nu-
slūgsta. Trijų valandų spektaklis – 
tarsi pyragas su įvairių rūšių džio-
vintais vaisiais, o pastarųjų tiek 
daug, jog jų gausa „atbukina“ sko-
nio receptorius. Net per pertrauką 
veiksmas tęsiasi – scenoje aktorius 
sako monologą, teatro koridoriuje 
vyksta performansas. Nors ekspe-
rimentinė dvasia nuteikia palankiai, 
Miśkiewicziaus „Prašytojai“ dar 
kartą patvirtino, kad abstrakcijomis 
kalbėti pabėgėlių tema sunku, nes 
daug geriau veikia konkretūs faktai 
ir skaičiai, o apibendrinti kaltinimai 
tik dar labiau atskiria autentiškas 
pabėgėlių patirtis ir visuomenę, pa-
likdami ją „nekaltą“.

Didysis „Inferno“ programos 
lūkestis – režisieriaus Jano Klatos 

„Visuomenės priešas“ – neišsipildė 
(nors tai – skonio reikalas). Tik 
pažvelgus į scenografiją aišku, kad 
daktaro Stokmano miestelyje (šį 
kartą, suprask, Krokuvoje) viskas 
yra „gówno“. Scenos „sienas“ den-
gia mėlynos tualeto plytelės, centre 
riogso įvairiaspalvis plastmasinių 

buities rakandų ir baldų bokš-
tas, kuris netrukus griūva. Tomas 
Stokmanas „gyvena“ šiukšlyne, jis – 
nevykėlis, jo vaikus scenoje įkūnija 
sergantieji Dauno sindromu. Nuo 
pradžių aišku, kad daktaras Stokma-
nas nėra idealus teisuolis, bandan-
tis apvalyti visuomenę nuo melo, o 

„Spa“ centro vandenį – nuo bakterijų. 
Stokmanas, be kelnių, įskaudinto 
vaiko išraiška, muša būgną ir skel-
bia visuomenei tiesą – lotyniškus 
bakterijų pavadinimus; jo galvą 
puošia brolio, miestelio valdytojo, 
uniforminė kepurė – įspūdinga, 
indėniškas plunksnas imituojanti 
pintų vytelių karūna. Baltas kostiu-
mas Tomui, juodas Peteriui, ir abu 
broliai Stokmanai bei jų dialogai 
virsta vienodai neįdomiais ir pri-
mityviais, kaip ir jų garbėtroška bei 
valdžios siekis. Šiurkščiai režisūrai 
ir tiesmukai vaidybai priartėjus iki 
absurdiško farso „ištinka“ geriausia 
dalis: Henriko Ibseno pjesės ketvir-
tojo veiksmo Stokmano pranešimą 
keičia aktoriaus Juliuszo Chrząs-
towskio improvizuota diskusija su 
žiūrovais apie šiandienos aktualijas: 
nuo Krokuvos smogo iki pabėgėlių 
temų. Nuo to galima buvo ir pradėti 
arba tuo galima buvo bent baigti, 
bet veiksmas tuo pačiu stiliumi tę-
siasi, vis efektingiau kartodamas tai, 
kas buvo išsakyta per pirmas de-
šimt spektaklio minučių. Chrząs-
towskis, kūręs Tomo Stokmano 
vaidmenį, žinoma, už improviza-
cijos dalį, buvo pripažintas geriau-
siu aktoriumi, daugiau spektaklis 
apdovanojimų nenusipelnė. 

Režisierės Agnieszkos Olsten 
„Komediantas“ prasideda dar prieš 
patenkant į salę, kai smuklės savi-
ninkas, nervingai prašydamas kiek 
palaukti, siūlo užkąsti dešros. Ne veltui, 
juk „Ucbache“ ar „Bucbache“ – krau-
jinės dešros diena, o svarbiausia – 
užeigoje „Juodasis elnias“ netru-
kus pasirodys geriausias pasaulio 
aktorius Bruskonas. Pastarąjį Tho-
masas Bernhardas ne be ironijos 
vaizduoja kaip didybės manijos 
kamuojamą pagyrūną, kuris ketu-
rių scenų pjesėje beveik ištisu mo-
nologu plūsta pasaulį ir įsakinėja 

savo šeimai – žmonai, dukrai ir sū-
nui. Šie ruošiasi vaidinti ne tik ta-
lentingo aktoriaus, bet ir genialaus 
dramaturgo Bruskono pjesėje „Is-
torijos ratas“, kurioje nepaaiškina-
mai susitinka Napoleonas, Adolfas 
Hitleris, Julijus Cezaris, ledi Čerčil, 
Marija Kiuri ir kt. Bernhardo pje-
sės „Komediantas“ veiksmas ap-
ima į pasaulio užkampį atvykusio 
Bruskono pasiruošimą spektakliui 
(kuris finale vis tiek neįvyksta), per 
kurį didysis aktorius turi pakanka-
mai laiko „atsiskleisti“, keikdamas 
savo „antitalentingą“ šeimą, Eu-
ropą ir, žinoma, moteris. „Vaidinti 
kartu su moterimis – tai katastrofa“, 

„moteriškų vaidmenų atlikėjos – pa-
grindinė teatro žlugimo priežastis“, 

„moterys nieko nesuvokia apie meną, 
jos neturi supratimo apie filoso-
fiją“, „mene moterys visada buvo 
kliūtimi“, – tai tik kelios Bruskono 
frazės.

Pakeliui į salę žiūrovus pasitinka 
energingai vaikštančios trumpa-
plaukės moters, vilkinčios rau-
dono aksomo kostiumu, keiks-
mai, – ji pavojinga ir intriguojanti, 
ji – Bruskonas. Tik įėjus į keturių 
sienų „aptvarą“, kuriame kėdės bet 
kaip išmėtytos, paliekant tik siaurą 
praėjimą per vidurį, tampa aišku, 
jog susitikimas su genialia aktore 
Agnieszka Kwietniewska, pelnytai 
apdovanota už geriausią vaidmenį, 
bus neįtikėtinai intymus. Tik įžen-
gęs Bruskonas bučiniu pasveikina 
žiūrovę, atlieka performansą su 
dirbtiniu falu, priversdamas pasi-
rinkusius nesaugiausias vietas įsi-
tempus laukti tolesnių provokacijų. 
Kwietniewskos Bruskonas nenuspė-
jamas, jo egocentrizmui nėra ribų, jo 
ekscentriškos manieros atstumia ir 
kartu traukia. Bruskonas, pasako-
damas apie savo didį aktoriaus ir 
dramaturgo („Shakespeare’as, Vol-
taire’as ir aš“) talentą, plūsdamas vi-
sus ir visa aplink, porą monologų 
rėžia delno atstumu žiūrėdamas tau – 
žiūrovui – tiesiai į akis. Toks artimas 
ryšis su aktore ir jos kuriamu per-
sonažu verčia žiūrovą ne stebėti, 
o patirti. Kwietniewskos Brusko-
nas visada „ant ribos“: kraštutinai 

nervingas, judrus, emociškai nesta-
bilus ir įsakmus, – panašus į savo 
pjesės „Istorijos ratas“ personažus, 
iš kurių pats ruošiasi vaidinti Napo-
leoną, o savo „antitalentingam“ sū-
nui paskiria Hitlerio vaidmenį. Kol 
Bruskonas „ardosi“, jo šeimos nariai 
zuja aplink, vykdo įsakymus ir „lip-
dami žiūrovams ant galvų“ ruošia 
erdvę neįvyksiančiam pasirodymui. 

Olsten režisuotos provokatyvios 
patriarchalinės „komedijos“ patirtis 
įsimins ilgam, kaip ir nusilenkti atė-
jusių aktorių, užsiklijavusių burnas 
juodais pleistrais, protestas prieš 
naują Vroclavo Lenkų teatro va-
dovą – dešiniųjų valdžios statytinį 
Cezarijų Morawskį, pakeitusį inte-
lektualą Krzysztofą Mieszkowskį, 
gynusį „nepatogius“ spektaklius. 
Pastarąjį protestą festivalyje teko 
regėti ne kartą, o ir tarptautinio 
žiuri nariai atėjo skelbti verdikto 
solidariai užsiklijavę burnas juo-
domis juostomis. Geriausiu spek-
takliu pripažinto Michało Borczu-
cho „Viskas apie mano mamą“, deja, 
nepamačiau, bet geriausio režisie-
riaus titulą pelniusio Wiktoro Ru-
bino spektaklyje „Kiekvienas gaus 
tai, kuo tikėjo“ dalyvauti teko.

Jolanta Janiczak kūrė spektaklio 
dramaturgiją remdamasi Michailo 
Bulgakovo romanu „Meistras ir 
Margarita“. Anot Volando, 4-ojo de-
šimtmečio maskviečiai yra žmonės 
kaip žmonės, panašūs į ankstesnius, 
tik butų klausimas juos pagadino. 
Rubino spektaklyje velnių svita 

„nusileidžia“ ištirti dabartinės Len-
kijos visuomenės. Geriausia vieta 
pamatyti žmonių masę, kaip sakė 
mesiras, yra teatras. Apie šešiasde-
šimt žiūrovų susėda už didžiausio, 
kokį teko regėti, apvalaus stalo, jo 
centre vonia, kurioje guli Volandas. 
Kiekvienas žiūrovas susipažįsta su 
balsavimo pulteliu, kol Hela, Ko-
rovjovas ir Begemotas žiūrovams 
siūlo stiprių ir gaivių gėrimų ar 
užsirūkyti. 

Velniai susėdusiems už apskri-
tojo stalo užduoda daugybę klau-
simų: ar privati nuosavybė užtikrina 
asmeninę nepriklausomybę? Ar 
esate naudingas visuomenei? Ko-
kia yra vidutinė alga, lytinės sueities 

trukmė ir t.t. Žiūrovai balsuoja, 
ekrane pasirodo rezultatai, „išrink-
tieji“ patiria ir didesnių „iššūkių“ – 
tampa tikrais provokacijų dalyviais. 
Ekranuose demonstruojami ne tik 
statistiniai duomenys ar „kviestinės 
žvaigždės“ – skvoterio Henriko iš-
šūkiai pas socialinę darbuotoją, bet 
ir „aktorių velnių“ nuotykiai Len-
kijoje. Vaikinas, užėjęs į vestuvinių 
suknelių parduotuvę, niekaip nepa-
jėgia išsireikalauti, kad jam leistų 
vieną pasimatuoti; mergina verkia 
prie prekių lentynos, nes negali iš-
sirinkti; vyras išbando parduotu-
vėje kvepalus purkšdamas jais ką 
tik nusimautą kojinę; vienintelis 
žiūrovas, likęs salėje, toliau ploja ir 
bando darbuotojos kantrybę.

Spektakliui įpusėjus, pasirodo 
Meistras ir Margarita – netikėtai 
prasidėjęs „vaidinimas apie meilę“ 
greitai nutrūksta, nes Meistras yra 
nevykėlis aktorius, pradedantis te-
rorizuoti žiuri ir publiką, kad pa-
keistų jo likimą apdovanojimu, o 
Margarita yra „tiesiog isterikė“. 
Rubinas spektaklyje „Kiekvienas 
gaus tai, kuo tikėjo“ sėkmingai de-
rina personažų kūrimą ir perfor-
matyvumą, tiesioginį bendravimą 
su žiūrovais ir vaidybinius elemen-
tus, videomeną ir teatrą, bandyda-
mas kartu su publika pažinti bent 
dalį Lenkijos visuomenės, – pa-
našu, kad ją pagadino neveikianti 
demokratija ir vidurinės klasės 
vartotojiškumas.

„Boska Komedia“ festivalyje ma-
tyti lenkų režisierių spektakliai pa-
rodė, kad teatras Lenkijoje irgi yra 
įvairus: toks, kurį prisiminsiu, toks, 
kurį norėčiau užmiršti, ir vidutinis. 
Įdomiau teatre „sėdėti“ ant nesta-
bilios eksperimentinės kėdės, negu 
ant tvirtai sukaltos taburetės. Gerai, 
kai teatro kūrėjai reaguoja į įvykius 
šalyje ir pasaulyje, bet iš karto jauti, 
kai tai daroma „iš reikalo“ – tarsi 
būti aktualiam tapo madinga, o 
būti madingam tapo aktualu. Vi-
sada teatre „skauda“ labiau, kai 
druska beriama ant visuomenės 
žaizdų išradingai, o stebint teatrą 
intensyviu ritmu įvairovė nuteikia 
palankiausiai. 

 „Kiekvienas gaus tai, kuo tikėjo“

„Visuomenės priešas“

A . K aczma rz  nu ot ra ukos
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Moterų romanai 
Krėsle prie televizoriaus

K i n a s

Apie ilgesį
Trumpos kino recenzijos

Gediminas Kukta

„Drakonas atvyksta!“, rež. Mani 
Haghighi, Iranas

Abbasas Kiarostami, Mohsenas 
Makhmalbafas, Asgharas Farhadi, 
Majidas Majidi. Šie režisieriai įpra-
tino, kad kinas iš Irano yra medita-
tyvus, lėtas, dažnai kalbantis socia-
linėmis temomis. Todėl „Drakonas 
atvyksta!“ įdomus jau vien tuo, kad 
toks nėra. Pasakodamas apie detek-
tyvo, geologo ir garso inžinieriaus 
narpliojamą paslaptingą politinio 
kalinio savižudybės bylą, režisie-
rius Mani Haghighi atmeta viską, 
su kuo mes siejame Irano kiną, ir 
semia visai iš kitų šaltinių. Jis pats 
prisipažino, kad į vieną reginį no-
rėjo sudėti kelis žanrus, stilius, 
žaisti skirtingomis nuotaikomis. In-
diana Džounsas, „X-failai“, Jules’is 
Verne’as, persų kultūra, elektroninė 
muzika – visko daug. Tačiau ne 

viskas organiškai sukimba ir atrodo 
originaliai. Juolab kad postmoder-
nūs žaidimai jau lipa nuo pjedestalo 
ir bent kine užleidžia vietą moder-
nizmo ilgesiui. 

„Broliai“, rež. Aslaug Holm, 
Norvegija

Motina aštuonerius metus fil-
muoja du savo sūnus. Nuo jų vai-
kystės iki paauglystės. Tą darydama 
atsargiai formuluoja klausimus – 
kas yra vaikystė, kaip ją apibrėžti, 
kokį ryšį jaučiame su broliais, se-
serimis, kitais šeimos ir giminės 
nariais? Šie klausimai „Broliams“ 
suteikia universalumo, tačiau pri-
deda ir sentimentalumo dozę, ku-
rią Holm ne visad tolygiai paskirsto. 
Todėl dokumentinis filmas šoki-
nėja nuo buitinių berniukų kasdie-
nybės epizodų (mokykla, pamokos, 
namų darbai, futbolas) iki vizualių 
(visai kitas koloritas) pajūrio epi-
zodų, kuriuose veriasi, ar bent jau 

to nori kūrėja, egzistencinė filmo 
erdvė. Vis dėlto pirmuosius ne-
nudailintus epizodus stebėti daug 
įdomiau.

Šypseną sukelia ir labiau „ma-
miškas“ nei režisūriškas noras pa-
reguliuoti berniukų paauglystės 
vaizdus. Kalbu apie scenas, kurios 
sufleruoja, jog štai vienas iš sūnų 
turbūt pirmą kartą susižavi mer-
gaite. Todėl kamerai būtinai rei-
kia parodyti toje pačioje klasėje 
sėdinčią sūnaus „simpatiją“. Nors 
tuo metu berniukas galėjo galvoti 
apie futbolą ar naują šukuoseną, 
kurią vėliau nukopijuos nuo mėgs-
tamos roko grupės vokalisto. Jau 
tos mamos...

„Pakeleiviai“, rež. Morten Tyl-
dum, JAV

Būna tokių rimtų filmų, kad net 
juokinga. Tokia man yra ši Mor-
teno Tyldumo mokslinės fan-
tastikos pasaka. Kosminis laivas 

skrenda į naująjį pasaulį. Laive – 
keli tūkstančiai keleivių ir įgulos 
narių. Visi miega specialiose kap-
sulėse ir turės pabusti likus ke-
turiems mėnesiams iki kelionės 
pabaigos. Bet, aišku, įvyksta nenu-
matytas atvejis ir vienas keleivis – 
inžinierius Džimas – pabunda 90 
metų anksčiau nei kiti.

Taip jis tampa Robinzonu Kruzu 
tam tikra prasme negyvenamoje 
saloje. Ištveria metus, tačiau vien-
gungio vienatvę galiausiai nutrau-
kia pažadindamas kitoje kapsulėje 
gulintį Penktadienį, t.y. gražuolę 
Aurorą. Kad ne taip nuobodu būtų. 
Po to seka romantika, meilė, kosmi-
nio laivo gedimas, daug specialiųjų 

efektų ir titaniškų (ir mitine, ir „Ti-
taniko“ prasme) pastangų išgyventi. 

Šito šou metu smagu galvoti pa-
ralelias istorijos versijas. Pavyzdžiui, 
Džimas pažadina visus be išimties 
keleivius ir surengia grandiozinį 
vakarėlį kosmose. Arba – Džimas 
pažadina merginą, tačiau paaiškėja, 
jos jis – ne jos skonio vyras: reikia 
žadint kitą. Tačiau režisierius ne-
pokštauja, o finale teigia, kad ne-
svarbu, kiek milijonų kilometrų ir 
metų trenksiesi į kitą visatos pa-
kraštį, iš tikrųjų tu svajoji apie lo-
pinėlį žemės, namą iš rąstų ir eko-
loginį ūkį.

Pastarosios dienos kaip niekad kok-
čios. Kokti ir realybė, ir politika, 
juolab šleikštulio pojūtį vis didina 
televizija – ir jos veikėjai, ir laidų 
dalyviai. Kita vertus, viskas klostosi 
logiškai: kai televizijos žmonės do-
misi tik laidų reitingais ir jaučiasi 
visagaliais tamsių bei neišsilavinu-
sių masių valdovais, profesionalu-
mas tampa nebesvarbus ir galima 
paslysti ant bet ko. Tada ir supranti, 
ko vertas kad ir juokdario Valinsko 

„profesionalumas“, kurį taip šlovino 
populiarioji žiniasklaida ar nacio-
nalinės televizijos vadai, niekad ne-
pasistengę pamatyti, kad karalius 
vis dėlto yra nuogas. Galite sakyti, 
ką tik norite, bet aš liksiu senama-
diškas – profesionalumas yra kul-
tūros ir išsilavinimo rezultatas. Kai 
nėra nei vieno, nei kito, profesio-
nalumas – tik gražus žodis įtartinų 
veikėjų lūpose.

Kai taip šlykštu, kartais svarbu 
pakeisti perspektyvą, paieškoti 
naujų tendencijų, ypač jei pas mus 
pastarosios nuteikia nelabai opti-
mistiškai. Olandijoje gyvenančios 
verslo, inovacijų ir dizaino tenden-
cijų tyrinėtojos Zuzannos Skalskos 
tekstus skaityti visada įdomu. Ne-
seniai ji rašė: „Antrajame XXI a. de-
šimtmetyje mūsų laukia prabangos 
sąvokos apibrėžimo kaita. Pavyz-
džiui, prabanga taps telefonai be ry-
šio su internetu, nes tyla ir nepri-
einamumas jau dabar yra naujasis 
turtingumas. Laisvą laiką ir atos-
togas turtingesnieji praleis nuosa-
vose užmiesčio vasarvietėse, nes 

nuo kelionių mus atbaidys seniai 
atrastą pasaulį lankančios masės, 
besistumdančios oro uostuose ir 
stovinčios ilgose eilėse prie neva 
atvirukinių įdomybių. Naujoji 
prabanga yra gyvenimas ir mityba 
sulig keturiais metų laikais – juk 
masės valgo pomidorus, braškes 
ir bananus dvidešimt keturias va-
landas septynias dienas per sa-
vaitę. Prabanga bus miegas ir gerai 
išmiegota naktis, taip pat ir natū-
rali tamsa, kurią vis rečiau galima 
patirti mūsų apšviestoje aplinkoje.“ 

Žinau, kad Lietuvoje viskas, iš-
skyrus pačias paikiausias madas, 
vėluoja maždaug dešimtmečiu, bet 
tyrinėtojos žodžiai, sutikite, teikia 
vilties, juk tyla ir tamsa skatina susi-
kaupti. Tačiau dabar ne vieno išgy-
venamas sutrikimas skatina ir kino 
kūrėjus gilintis į šiuolaikinio žmo-
gaus situaciją. Pedro Almodovarui 
tai pavyksta puikiai. 1995 m. filme 

„Mano paslapties gėlė“ (LRT Kul-
tūra, 19 d. 21 val.) jis prabilo apie 
nerimą, skausmą ir savižudybės 
trauką. Filmo herojė yra Leo (Ma-
risa Paredes) – populiarių moterų 
romanų (kai kam jų skaitymas – 
vienintelė terapijos forma) rašytoja. 
Leo nelaiminga, nes negali įvykdyti 
sutarties – kasmet pateikti leidėjui 
tris romanus. Priežastis – išblėsusi 
Leo vyro meilė. Rašytoja negali su 
tuo susitaikyti ir vis giliau grimzta 
į depresiją, ji vis labiau supranta, 
kad nuo pat gimimo kovojo už 
teisę gyventi, o vienatvė padarė ją 
dar pažeidžiamesnę.

Almodovaras yra sakęs, kad ne-
norėjo Leo rodyti intelektuale: „Jos 
mėgstamos rašytojos – tai moterys, 
priskiriamos mažumai: Janet Frame, 
Virginia Woolf, Jane Bowles, Djuna 
Barnes, Dorothy Parker. Visos tos 
moterys laikomos intelektualė-
mis, bet pirmiausia jas sieja rašy-
mas apie jausmus, jos atskleidžia 
jausmus taip, kaip tai daro bolero – 
kubietiškas būdas išreikšti jausmus, 
kur labai svarbus atlikimas. Leo tai 
yra tas pats – šių moterų knygos ją 
jaudina taip pat kaip bolero. Būtent 
apie tai jos rašomas esė „Skausmas 
ir gyvenimas“. Ji keičia savo romanų 
registrą ne tam, kad pasiektų aukš-
tesnį kultūros lygį, bet kad jie taptų 
tikresni. Moterų romanus reikia 
priimti pozityviai. Užuominomis 
apie moterų romaną aš kritikuoju 
pirmiausia amerikiečių kiną, atsi-
sakantį matyti realybę: jis tampa 
infantilus ir vis mažiau sugeba pri-
imti paprasčiausias tiesas, pavyz-
džiui, tą, kad žmogiškos būtybės 
dulkinasi.“

Kai studijavau, Jane Austen ro-
manai taip pat buvo laikomi mo-
terų literatūra, rašytojos knygos 
nebuvo privalomos. Paskutiniais 
dešimtmečiais viskas pasikeitė ir, 
manau, ne be kino pagalbos. Austen 
ekranizacijos dabar tokios populia-
rios, kad jos vardas užgožė net didįjį 
Charlesą Dickensą. 1995 m. pasirodęs 
ir daugybę svarbių apdovanojimų 
pelnęs Ango Lee filmas „Protas ir 
jausmai“ (LRT, 15 d. 21 val.) bene 
pirmasis atkleidė, kokie aktualūs 

arba patrauklūs ir kinematogra-
fiški gali būti ties XVIII ir XIX a. 
riba gyvenusios rašytojos sukurti 
personažai.

„Protas ir jausmai“ perkels į 
XVIII a. pabaigos Angliją. Po Hen-
rio Dešvudo mirties viską paveldi 
sūnus iš pirmos santuokos, o našlė 
su trimis dukterimis turi kraustytis 
iš dvaro. Trijų seserų, kurias suvai-
dino Emma Thompson, Kate Wins-
let ir Emilie François meilės dramos 
filme pasakojamos subtiliai, atsklei-
džiant merginų vidinį pasaulį, bet 
kartu ir visuomenės prietarus.

Su XX a. prancūzų prietarais ko-
vojo biografinės Martino Provost 
dramos „Violeta“ (TV1, šįvakar, 
13 d. 22.35) herojė Violette Leduc. 
Albert’o Camus ir Jeano-Paulio 
Sartre’o laikais ji tapo kovos už ly-
gias moterų teises simboliu, bet 
Lietuvoje vis dar menkai žinoma. 
Nors Leduc romanas „Pavainikė“ 
1964 m. gavo Goncourt’ų premiją, 
ji visą gyvenimą kovojo su atme-
timo trauma, vienatve, erotiniu 
alkiu. Leduc buvo nesantuokinė 
valytojos ir vyro iš aukštųjų sferų 

duktė. Negraži, motinos nemylima, 
meilužio gėjaus atstumta, rašytoja 
bandė ieškoti ryšio su moterimis, 
jos gyvenimo meile tapo Simone de 
Beauvoir. Ši įvertino literatūrinį Le-
duc talentą, tačiau atstūmė jausmus. 

Provost išgarsėjo filmu apie kitą 
visuomenės atstumtą menininkę – 
savamokslę tapytoją Seraphine’ą. 

„Violeta“ pratęsė „Serafinos“ stilių, 
pasakojimą apie moterį, kuriai kū-
ryba tampa autoterapijos forma. 
Provost Violeta nebijo uždraustų 
temų, laužo savo laiko kanonus. Ji 
nesigėdija aprašinėti fizinių moters 
seksualumo aspektų, tačiau žvel-
giant iš šių dienų perspektyvos šis 
kameriškas filmas negriauna jokių 
papročių tabu. Užtat jis apnuogina 
dvasines ir kūniškas herojės, kurią 
meistriškai suvaidino Emmanuelle 
Devos, kančias ir rodo, kad kūryba 
vis dėlto negali tapti tikrų jausmų 
ir išgyvenimų pakaitalu.

Jūsų – 
Jonas Ūbis

„Mano paslapties gėlė“

„Broliai“
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Vilniaus dailės akademijos galerijos 
Parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
Kęstučio Vasiliūno personalinė grafikos 
paroda „Memento Mori“
iki 21 d. – Eglės Ridikaitės paroda „Atėjai, 
pamatei, išėjai: kultūringos grindys“ 

Parodinė erdvė „Krematoriumas / 
Meno krosnys“
Maironio g. 6, II vidinis kiemas
iki 15 d. – Eglės Prokopavičiūtės paroda 

„Suvokimai“  

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

Telšių galerija
Telšiai, Kęstučio g. 3
Eglės Čėjauskaitės-Gintalės paroda „Bal-
sai ir daiktai“

K. Praniauskaitės viešojoji biblioteka
Telšiai, Respublikos g. 18
Jungtinė Vilniaus dailės akademijos Tel-
šių fakulteto IV kurso studentų (skulptū-
ros bei metalo meno specialybių) paroda 

„Emocijos“ 

Sausio 13–22
 „7md“ rekomenduojaP a r o d o s

Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
XX a. Lietuvos dailės ekspozicija
Paroda „Juzeliūno kabinetas: modernėjan-
tis lietuviškumas“, skirta kompozitoriaus 
100-osioms gimimo metinėms
iki 15 d. – paroda „Jurgio Baltrušaičio ran-
kraščiai: visiems ir niekam“

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“

Taikomosios dailės ir dizaino muziejus
Arsenalo g. 3A
Paroda „Prijaukinta gamta. XVIII–XXI a.“ 

Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A. Goštauto g. 1
Retrospektyvinė Vytauto Kasiulio kūrybos 
ekspozicija
Paroda „Antanas Mončys (1921–1993) 
ir jo aplinka: Janas ir Joëlis Marteliai 
(1896–1966), Francisas Turbilis (1925–1991). 
Skulptūra, tapyba, koliažai, piešiniai“

Lietuvos nacionalinis muziejus 
Naujasis arsenalas
Arsenalo g. 1 
Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.
Lietuvių liaudies menas
Kryždirbystė

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

Bažnytinio paveldo muziejus
Šv. Mykolo g. 9
Bažnytinio paveldo muziejaus ekspozicija 
Paroda „Linksmų Šventų Kalėdų! Tarpuka-
rio kalėdiniai atvirukai iš Editos Mildažytės 
kolekcijos“

Šiuolaikinio meno centras
Vokiečių g. 2
iki 15 d. – Gabrielio Lesterio paroda „Devy-
nių dienų savaitė“

Šiaurės ir Baltijos šalių šiuolaikinio meno 
paroda „(Ne)regimos svajos ir srovės“

Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
Paroda „Talino grafikos trienalė. 
Nugalėtojai“ 

„Prospekto“ fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
Fotografijos konkurso paroda „Debiutas“

Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
Ramūno Danisevičiaus fotoparoda „Ara-
besque life“ 

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1/13
Ramūno Grikevičiaus kūrybos paroda „Su-
sitikimas indėnų žemėse“

Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39
Žilvino Kempino paroda

Galerija „Aidas“
A. Jakšto g. 9
iki 14 d. – Adasos Skliutauskaitės, Deimos 
Katinaitės, Ievos Skauronės, Kazės Zimbly-
tės, Lenos Chvičijos, Rasos Jonės Šataitės, 
Sigitos Maslauskaitės paroda „Kvietimas“ 

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
iki 14 d. – Lenkijos grafinių ženklų paroda. 
1945–1969 ir 2000–2015
Patrick Murphy fotografijų paroda 

„Prabėgomis“
Vilniaus akvarelininkų sekcijos akvarelinės 
tapybos paroda „Laiškai ateičiai“

Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1/13
Irmos Balakauskaitės paroda „Būsenos“

Galerija AV17 
Aušros Vartų g. 17
Tauro Kensmino paroda „Kitur“

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus 
Pilies g. 40
Jono Valatkevičiaus paroda „Viskas bus 
gerai“

Pylimo galerija
Pylimo g. 30
iki 21 d. – Jono Daniliausko tapybos paroda 

„Dangaus ir vandens mėlynė“

Projektų erdvė „Sodų 4“
Sodų g. 4
Tomo Martišauskio paroda „Pievų spėlionės“

Galerija „Kunstkamera“
Ligoninės g. 4
iki 22 d. – Prano Gailiaus paroda 

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno 
galerija „Vėjas“
Vilniaus g. 39 / 6
Paroda „Angelai“

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų 
muziejaus Tolerancijos centras
Naugarduko g. 10/2 
Andrzejaus Strumillo tapybos paroda „Psalmės“ 
Tarptautinė medalių paroda, skirta meni-
ninko ir pedagogo Boriso Šaco atminimui

„Skalvijos“ kino centras
Goštauto g. 2/15
Ričardo Šileikos paroda „Keturi laikai“

M.K. Čiurlionio namai
Savičiaus g. 11
Šveicarijos lietuvių bendruomenės fotogra-
fijų paroda

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės 
muziejus
V. Putvinskio g. 55
Paroda „Užburtas vienaragio: Janas Eus-
tachyjus Kossakowskis. Tapyba, piešiniai, 
smulkioji skulptūra“

M. Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12
iki 22 d. – Japonijos meno paroda „To-
koshie (Amžinybė)“, skirta Japonijos ir 
Lietuvos diplomatinių santykių atkūrimo 
25-osioms metinėms 

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
6-osios tarptautinės akvarelės bienalės 

„Baltijos tiltai“ paroda „Kryptys ir iššūkiai“
iki 15 d. – „Lūžio kartos“ mokytojas – Al-
fonsas Vilpišauskas

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių 
muziejus 
V. Putvinskio g. 64
Paroda „Paletė ir gyvenimas“, skirta 
140-osioms Antano Žmuidzinavičiaus gi-
mimo metinėms 

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
Skulptorių paroda „Maketo dimensija“ 
Mildos Sadauskienės ir Lauros Slavinskai-
tės projekto „Selfis menui“ paroda

Kauno fotografijos galerija
Rotušės a. 1 / Vilniaus g. 2
iki 22 d. – Romo Juškelio (1946–2016) per-
sonalinė paroda

Galerija „Kauno langas“
M. Valančiaus g. 5
iki 9 d. – kalėdinė autorinių papuošalų paroda 

„Siurprizas“

Galerija „Aukso pjūvis“
K. Donelaičio g. 62 / V. Putvinskio g. 53
Dainos Vanagaitės-Belžakienės keramikos 
paroda „Po spaudimu“ 
Valdo Pelegrimo medžio angelų paroda 

„Paskutiniai vaikystės angelai“
Adomo Galdiko piešinių paroda „Kelionių 
bloknotas“
Irmanto Kazlausko keramikos paroda „Kas-
dienybės pakylėjimai“
Gražinos Kuprevičienės kalėdinių žais-
liukų paroda „Žygimantų dvaras ir XIX a. 
pabaigos – XX a. pradžios lietuvių tautinis 
kostiumas“
Jolantos Mašidlauskienės keramikos paroda 

„Žiemos fajansas“

Kauno miesto muziejaus rotušės 
skyrius
Rotušės a. 15
Jungtinio lietuvių ir italų dailininkų tapy-
tojų parodų ciklo „Kontrasto principu – Antitesi“ 

Projektų erdvė „Kabinetas“
A. Mapu g. 20
iki 14 d. – Sauliaus Leonavičiaus šiuolaiki-
nės skulptūros paroda „Mind the object#3“ 

Žalgirio arena
Karaliaus Mindaugo pr. 50
Andriaus Butvilo pastelių paroda „Mano 
paukščiai ir kitos istorijos“

Klaipėda
Lietuvos dailės muziejaus Prano 
Domšaičio galerija
Liepų g. 33
Paroda „Tradicijos ir naujovės. Taikomoji dailė 
ir dizainas iš Lietuvos dailės muziejaus rinkinių“ 
Paroda „Gyvoji gamta dailėje. XVII–XX a. 
I pusė. Iš Lietuvos dailės muziejaus rinki-
nių ir Andrejaus Balykos kolekcijos“

KKKC parodų rūmai
Didžioji Vandens g. 2
iki 15 d. – Leo Ray (Izraelis) tapybos darbų 
paroda „Begalinis paveikslas“
Adaukto Marcinkevičiaus (1936–1960) fo-
tografijų paroda „Optimistai ir skeptikai / 
1954–1959 metų fotografijos“

„Herkaus galerija“
Herkaus Manto g. 22
Kristinos Ancutaitės ir Linos Dūdaitės paroda 

„Namai esi Tu“

Šiauliai
„Laiptų galerija“
Žemaitės g. 83
Rimanto Tomo Buivydo skaitmeninės grafi-
kos ir tapybos paroda „Veidai (ne)pažįstami“
Sauliaus Saladūno fotografijos paroda 

„Plokštumos“

Dailės galerija
Vilniaus g. 245
iki 14 d. – Sigito Prancuičio paroda „Kūry-
bos metskaitlis“
Petro Rakštiko paroda „Keramika, piešiniai, 
fotografija“

Fotografijos muziejus 
Vilniaus g. 140
iki 15 d. – Antano Dilio paroda „Iš 
fotoarchyvo“ 

S p e k t a k l i a i

Vilnius 
Nacionalinis operos ir baleto teatras
13 d. 19 val. – Laisvės gynėjų dienai G. Rossini 

„Stabat mater“. Atlieka solistai S. Janušaitė 
(sopranas), E. Šidlauskaitė (mecosopranas), 
T. Pavilionis (tenoras), L. Norvaišas (bosas), 
LNOBT choras (meno vad. Č. Radžiūnas), 
LNOBT simfoninis orkestras. Dir. – M. Staškus
15 d. 12, 18 val., 18 d. 18.30 – P. Čaikovskio 

„SPRAGTUKAS“. Dir. – M. Staškus, 
M. Barkauskas
19 d. 18.30 – L. van Beethoveno „FIDELI-
JUS“. Muzikos vad. ir dir. – M. Staškus
20 d. 18.30 – „ŽYDRASIS DUNOJUS“ (pagal 
J. Strausso muz.). Dir. – A. Šulčys 

Nacionalinis dramos teatras
Didžioji salė
14 d. 18.30 – K. Binkio „ATŽALYNAS“. 
Rež. – J. Vaitkus

19 d. 18.30 – Just. Marcinkevičiaus „KATEDRA“. 
Rež. – O. Koršunovas
20 d. 17 val. – M. Ivaškevičiaus „IŠVARY-
MAS“. Rež. – O. Koršunovas
Mažoji salė
13 d. 19 val. – „LEDO VAIKAI“. Rež. – B. Mar
14 d. 12, 15 val. – J. Pommerat „RAUDONKE-
PURĖ“. Rež. – P. Tamolė
15 d. 16 val. – M. Nastaravičiaus „DEMO-
KRATIJA“. Rež. – P. Ignatavičius
17 d. 19 val. – S. Turunen „BROKEN HEART 
STORY (SUDAUŽYTOS ŠIRDIES ISTORIJA)“. 
Rež. – S. Turunen 
19 d. 19 val. – C. Graužinio „DRĄSI ŠALIS 
(LIETUVOS DIENA)“. Rež. – C. Graužinis 
(teatras „cezario grupė“)
Studija
15 d. 16 val. – I. Šeiniaus „KUPRELIS“. Insc. 
aut. – A. Vozbutas, rež. – P. Markevičius
Fojė
18 d. 19 val. – PREMJERA! „PIRMAPRADIS“ 
(pojūčių spektaklis pagal C.G. Jungo bio-
grafiją ir idėjas). Rež. – K. Žernytė 

Vilniaus mažasis teatras
13 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGAS-
KARAS“. Rež. – R. Tuminas, A. Dapšys
14 d. 14, 16 val. – „KELIONĖ BE BAGAŽO“. 
Rež. – B. Latėnas
15 d. 12, 14 val. – „MANO BATAI BUVO DU“. 
Idėjos aut. ir rež. – G. Latvėnaitė 
18 d. 18.30 – PREMJERA! „EUROPIEČIAI“ 
(pagal Aischilo dramą „Maldautojos“ ir ki-
tus tekstus). Rež. – P. Ignatavičius, scenogr. 
ir kost. dail. – G. Palekaitė
19 d. 18.30 – J. Tumo-Vaižganto „DĖDĖS IR 
DĖDIENĖS“. Rež. – G. Tuminaitė
20 d. 18.30 – „24 VALANDOS IŠ MOTERS 
GYVENIMO“. Kūrėjos – V. Bičkutė, 
V. Kochanskytė, D. Rudytė („Mažasis teatras. 
Mažoji forma“)

Dailė

Autentiška, nes autorius pats ten buvo, dalyvavo, yra naujoji meno-
tyrininko Viktoro Liutkaus knyga „Penketas. Tapybos anatomija“. Čia 
pasakojama apie sovietmečiu susikūrusios ir veikusios neformalios ta-
pytojų grupės (Mindaugas Skudutis, Bronius Gražys, Romanas Vilkaus-
kas, Henrikas Natalevičius, Raimundas Sližys) bendrą kūrybinę veiklą 
nuo studijų pradžios 1970 m. iki 1986 m. parodos. Tai unikalus šaltinių 
šaltinis, sodrus vaizdų ir pasakojimų: iliustruotas nuotraukomis, laiškais, 
laikraščių iškarpomis, beveik 200 paveikslų reprodukcijų.

Ilgai laužiusiems galvą, tai kas vis dėlto yra tas meninis tyrimas, paga-
liau atsirado šį klausimą išsamiai nagrinėjanti Vytauto Michelkevičiaus 
knyga „Meninio tyrimo suvesti. Žinojimo kontūrais“. Grubiai kalbant, čia 
aiškinami meno ir mokslo santykiai. Jie, pasirodo, būna patys įvairiausi. 
Monografija papildyta 32 diagramomis ir 29 atvaizdais, kurių išvaizda 
kalba, kad autoriui estetinė knygos pusė yra ne mažiau svarbi nei teorinė. 

Muzika

Maestro Juozo Domarko diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis 
orkestras ir monumentalios Lietuvos muzikų pajėgos – solistai Kristina 
Zmailaitė, Rita Novikaitė, Edmundas Seilius, Rimantas Bagdzevičius, net 
du chorai (valstybinis choras „Vilnius“ ir Č. Sasnausko kamerinis cho-
ras) sausio 21 d. 19 val. Filharmonijos Didžiojoje salėje atlieka įspūdingą 
XX a. pirmosios pusės kūrinį – šveicarų kilmės prancūzų kompozitoriaus 
Arthuro Honeggero oratoriją „Karalius Dovydas“. 1921 m. sumanyta kaip 
neįmantri muzika spektakliui, po poros metų ši kompozicija išaugo į 
didžiulę partitūrą – spalvingą ir jaudinančią muzikinę istoriją. Joje pa-
sakojama apie karaliaus Dovydo gyvenimą: jo piemenavimą jaunystėje, 
dalyvavimą mūšiuose ir šlovingą iškilimą, aistrą kito vyro žmonai bei 
kančią netekus sūnaus, nepaklusimą Dievui ir mirtį. Muzikiniu požiūriu 
Honeggero oratorija įdomi tuo, kad kompozitorius joje meistriškai jungia 
skirtingus stilius: grigališkąjį choralą, baroko muzikos skambesį ir džiazo 
ritmiką bei harmonijas.

Teatras

Besidomintiems jaunaisiais kūrėjais ir lietuvių dramaturgija siūlome 
20 d. 19 val. apsilankyti „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėje. Čia jūsų 
lauks dramaturgo ir režisieriaus Aleksandro Špilevojaus „Neišmoktos pa-
mokos“, sukurtos programoje „Atvira erdvė ’16“. Tai spektaklis-koncertas, 
kuriam itin ryškių spalvų suteikia teatro ir indie rock muzikos sintezė.
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Basas ir laimingas : romanas / Saulius Šaltenis. – Vilnius : Tyto alba, 2016 (Vilnius : BALTO 
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Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2016] (Gargždai : ScandBook). – 495, [1] p.. – Tiražas 2500 
egz.. – ISBN 978-9955-23-944-4 (įr.)

Mėnulio sūnus : romanas / Čabua Amiredžibi ; vertė Violeta Šoblinskaitė Aleksa. – Kaunas : 
Kauko laiptai, 2016. – 603, [2] p.. – Tiražas [500] egz.. – ISBN 978-609-8092-49-3

Moiros ir Furijos : [romanas] / Lauren Groff ; iš anglų kalbos vertė Aistė Kvedaraitė-Nichols. – 
2-oji laida. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2016] (Gargždai : ScandBook). – 447, [1] p.. – Ti-
ražas 2000 egz.. – ISBN 978-9955-23-920-8 (įr.)
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Vilnius : Alma littera, 2016 (Vilnius : Standartų sp.). – 412, [2] p.. – Tiražas 1800 egz.. – ISBN 
978-609-01-2630-1 (įr.)

Orfėjas, kelionė pirmyn ir atgal : romanas / Tomas Vaiseta. – Vilnius : Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla, [2016] (Vilnius : Spauda). – 229, [1] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-
9986-39-922-3 (įr.)

Paskutinė iš Slucko kunigaikščių : Zigmanto III laikų kronika : [istorinis romanas] / Juzefas 
Ignacas Kraševskis ; iš lenkų kalbos vertė Kazys Uscila. – Vilnius : Briedis, 2016 (Vilnius : 
BALTO print). – 235, [1] p.. – ISBN 978-9955-26-569-6 (įr.)

Princesė. Atskleistos paslaptys : Saudo Arabijos princesė intriguojančiai pasakoja apie ne-
lengvą kovą už moterų laisvę / Jean Sasson ; iš anglų kalbos vertė Ieva Venskevičiūtė. – Vil-
nius : Alma littera, 2017 (Kaunas : Spindulio sp.). – 298, [2] p.. – Tiražas 1800 egz.. – ISBN 
978-609-01-2660-8 (įr.)

Silva rerum : romanas / Kristina Sabaliauskaitė. – 17-oji laida. – Vilnius : „Baltų lankų“ lei-
dyba, [2016] ([Silakrogs] : PNB Print Ltd). – 286, [1] p.. – Virš. antr. ir aut. nenurodyti. – Ti-
ražas 3100 egz.. – ISBN 978-9955-23-493-7 (įr.)

Silva rerum II : romanas / Kristina Sabaliauskaitė. – 12-oji laida. – Vilnius : „Baltų lankų“ 
leidyba, [2016] ([Silakrogs] : PNB Print Ltd). – 294, [1] p.. – Virš. antr. ir aut. nenurodyti. – 
Tiražas 3100 egz.. – ISBN 978-9955-23-425-8 (įr.)

Silva rerum III : romanas / Kristina Sabaliauskaitė. – 2-oji laida. – Vilnius : „Baltų lankų“ 
leidyba, [2016] ([Silakrogs] : PNB Print Ltd). – 397, [3] p.. – Virš. antr. ir aut. nenurodyti. – 
Tiražas 10 000 egz.. – ISBN 978-9955-23-939-0 (įr.)

Silva rerum IV : romanas / Kristina Sabaliauskaitė. – 3-ioji laida. – Vilnius : „Baltų lankų“ 
leidyba, [2016] ([Silakrogs] : PNB Print Ltd). – 397, [3] p.. – Virš. antr. ir aut. nenurodyti. – 
Tiražas 10 000 egz.. – ISBN 978-9955-23-939-0 (įr.)

Skruzdžių skandinimas : eilėraščiai / Vytautas Stankus. – Vilnius : Versus aureus, [2016] 
(Vilnius : Petro ofsetas). – 111, [1] p.. – Tiražas [500] egz.. – ISBN 978-9955-34-636-4 (įr.)

Stiliaus pratimai : [trumpoji proza] / Raymond Queneau ; iš prancūzų kalbos vertė Akvilė 
Melkūnaitė. – Vilnius : Versus aureus ; [Kaunas] : Studija be pykčio, [2016] (Gargždai : 
ScandBook). – 126, [2] p.. – Tiražas [800] egz.. – ISBN 978-9955-34-640-1

Sudie, Hemingvėjau : romanas / Leonardo Padura ; iš ispanų kalbos vertė Arvydas Makštu-
tis. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2016] (Vilnius : Standartų sp.). – 190, [1] 
p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-9986-39-921-6 (įr.)

Tiesa ir kitas melas : [romanas] / Sascha Arango ; iš vokiečių kalbos vertė Vilija Gerulai-
tienė. – Vilnius : Alma littera, 2016 (Vilnius : Standartų sp.). – 278, [1] p.. – Tiražas 2000 
egz.. – ISBN 978-609-01-2635-6 (įr.)

Tironas : romanas / Jacques Chessex ; iš prancūzų kalbos vertė Violeta Tauragienė. – Vil-
nius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2016] (Vilnius : Standartų sp.). – 196, [2] p.. – Ti-
ražas [800] egz.. – ISBN 978-9986-39-919-3 (įr.)

Uosto fuga : esė / Mindaugas Kvietkauskas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos lei-
dykla, 2016 (Vilnius : BALTO print). – 242, [2] p. : iliustr.. – Tiražas [800] egz.. – ISBN 
978-9986-39-914-8

Vilkė : jei tik man nereikėtų tavęs prarasti… : [erotinis romanas] / Luna Mei. – Vilnius : 
Alma littera, 2016 (Vilnius : Petro ofsetas). – 358, [1] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-
609-01-2628-8 (įr.)

Žemė buvo šviesi : poezijos rinktinė / Jonas Strielkūnas ; [sudarė Antanas Šimkus]. – Vilnius : 
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2016] (Vilnius : BALTO print). – 475, [1] p. : portr.. – (Lie-
tuvių literatūros lobynas: XX amžius : LLL / visuomeninė redaktorių taryba: Viktorija Daujo-
tytė … [et al.], ISSN 1822-2307 ; Nr. 38). – Tiražas 2200 egz.. – ISBN 978-9986-39-924-7 (įr.)

Valstybinis jaunimo teatras
Didžioji salė
13, 14 d. 18 val. – PREMJERA! F. Dostojevs-
kio „BROLIAI KARAMAZOVAI“. 
Rež. – P. Makauskas
15 d. 14 val. – „RAGANIUKĖ“ (pagal 
O. Preusslerio pasaką). Rež. – E. Jaras
17 d. 18 val. – teatro ir kino projektas „TE-
RITORIJA“ (pagal M.K. Oginskio priesakus 
sūnui). Insc. aut. ir rež. – A. Pukelytė
18 d. 18 val.– Žemaitės „TRYS MYLIMOS“. 
Rež. – A. Latėnas
19 d. 18 val. – M. Anderssono „BĖGIKAS“. 
Rež. – O. Lapina
20 d. 18 val. – PREMJERA! M. Nastaravi-
čiaus „PASIRINKIMAS“. Rež. – V. Bareikis
Salė 99
14 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO 
DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas

Oskaro Koršunovo teatras
13 d. 19 val. OKT studijoje – B. Brechto 

„VESTUVĖS“. Rež. – O. Koršunovas
15 d. 19 val. OKT studijoje – M. Gorkio 

„DUGNE“. Rež. – O. Koršunovas
17 d. 19 val. OKT studijoje – „PO LEDU“ (pa-
gal F. Richterį). Rež. – A. Areima 
17 d. 18 val. OKT studijoje – B. Brechto 

„VESTUVĖS“. Rež. – O. Koršunovas

Rusų dramos teatras
13 d. 18.30 – M. Bulgakovo „ZOIKOS BU-
TAS“. Rež. – R. Atkočiūnas
14 d. 16 val. – „DOSTOJEVSKIO ANGELAI“ 
(F. Dostojevskio kūrinių motyvais). Scen. 
aut. ir rež. – B. Mar
14 d. 18.30 – A. Čechovo „MEŠKA“. 
Rež. – K. Krasilnikovaitė
15 d. 12 val. – J. Ščiuckio „MOROZKO“. 
Rež. – J. Ščiuckis 
15 d. 18.30 – E.-E. Schmitto „DVIEJŲ PA-
SAULIŲ VIEŠBUTIS“. Rež. – S. Račkys
19 d. 18.30 – PREMJERA! J. Pulinovič „NA-
TAŠOS SVAJONĖ“. Režisieriai – A. Storpirš-
tis, E. Kižaitė
20 d. 18.30 – „ROMEO IR DŽULJETA“ (pagal 
W. Shakespere’o pjesę). Rež. ir choreogr. – 
P. Uray (Vengrija)

Vilniaus teatras „Lėlė“
Didžioji salė
14 d. 12 val. – S. Siudikos „TRYS PARŠIU-
KAI“. Rež. – A. Mikutis 
15 d. 12 val. – „TIKTAKTIKA“ (pagal 
M. Macoureko pasakas). Rež. ir insc. aut. – 
M. Žukauskas
Mažoji salė
14 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ 
(H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). 
Rež. ir dail. – R. Driežis
15 d. 14 val. – R. Mikučio „LIUNĖS NUOTY-
KIAI“. Rež. – A. Grybauskaitė

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
13 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – J. Balodžio 

„MIŠKINIS“. Rež. – V. Sīlis
14 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklo-
daitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jaki-
mavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). 
Rež. – A. Sunklodaitė
14 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – M. Frischo 

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

15 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės 

„ANDERSENO GATVĖ“ (H.Ch. Anderseno 

biografijos ir pasakų motyvais). 

Rež. – I. Paliulytė 

15 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – A. Škėmos 

„BALTA DROBULĖ“. Rež. – J. Jurašas

17 d. 18 val. Rūtos salėje – S. Oksanen „AP-

SIVALYMAS“. Rež. – J. Jurašas 

18 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „GENTIS“ 

(pagal I. Simonaitytės romaną „Aukštujų 

Šimonių likimas“). Rež. – A. Jankevičius 

19 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „BARBORA“ 
(pagal J. Grušo dramą „Barbora Radvilaitė“). 
Rež. – J. Jurašas. Adaptacijos autorė – 
A.M. Sluckaitė 
20 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – Th. Manno 

„FJORENCA“. Rež. – J. Vaitkus   
20 d. 19 val. Ilgojoje salėje – H. Ibseno „KAI 
MIRĘ NUBUSIM“. Rež. – M. Klimaitė 

Kauno valstybinis muzikinis teatras
13, 14 d. 18 val. – F. Wildhorno „GRAFAS 
MONTEKRISTAS“. Dir. – J. Janulevičius
15 d. 12 val. – „SNIEGO KARALIENĖ“. 
Dir. – J. Janulevičius
15 d. 18 val. – E. Johno, T. Rice’o „AIDA“. 
Dir. – J. Janulevičius
18 d. 18 val. – „ŽYDRASIS DUNOJUS“ (pagal 
J. Strausso muziką). Dir. – J. Geniušas
19, 20 d. 18 val. – O. Nicolai „VINDZORO 
ŠMAIKŠTUOLĖS“. Dir. – J. Janulevičius 

Kauno kamerinis teatras
13 d. 18 val. – J. Cariani „NESAMAS MIES-
TAS“. Rež. – A. Lebeliūnas
14 d. 18 val. – V. Klimačeko „SUPERMARKE-
TAS“. Rež. – A. Veverskis
15 d. 12 val. – A. Dilytės „NEGALIMA!“
Rež. – A. Dilytė
15 d. 18 val. – M. Jones „AKMENYS JO KIŠE-
NĖSE“. Rež. – B.G. Padegimas
17, 18 d. 18 val. – Th. Wilderio „UPĖS PO 
ŽEME“. Rež. – G. Padegimas 

Kauno mažasis teatras
14 d. 12 val. – K. Žernytės „NORIU AR-
KLIUKO“. Rež. – R. Kimbraitė
15 d. 18 val. – A. Slapovskio „NUO RAUDO-
NOS ŽIURKĖS IKI ŽALIOS ŽVAIGŽDĖS“. 
Rež. – D. Rabašauskas
20 d. 19 val. – F. Rame, D. Fo „LAISVOJI 
PORA“. Rež. – R. Januškevičiūtė, A. Baniūnas

Kauno lėlių teatras
14 d. 12 val. – „GULBĖ – KARALIAUS PATI“. 
Rež. – N. Indriūnaitė
20 d. 18 val. – „PO DVIDEŠIMTIES METŲ“. 
Rež. – D. Kazlauskas („Idioteatras“)

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
19 d. 18.30 Didžiojoje salėje – P. Zelenkos 

„PAPRASTOS BEPROTYBĖS ISTORIJOS“. 
Rež. – D. Rabašauskas
20 d. 18.30, 22 d. 17 val. Mažojoje salėje – 
A. Strindbergo „TĖVAS“. Rež. – M. Ķimele

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras
15 d. 12 val. – „TEN, KUR GYVENA 
PABAISOS“
20 d. 18.30 – PREMJERA! P. Čaikovskio 

„JOLANTA“

Šiauliai
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
14 d. 18 val. – T. Williamso „GEISMŲ 
TRAMVAJUS“. Rež. – A. Latėnas
15 d. 12 val. – „MIKĖ“. Rež. – A. Pociūnas 
15 d. 18 val. – E. O’Neilo „MEILĖ PO GUO-
BOMIS“. Rež. – P. Ignatavičius 
17 d. 18 val. – PREMJERA! „EDIS AGREGA-
TAS, ARBA NEMIRŠTANČIO OPTIMISTO 
GYVENIMAS IR MIRTIS“. Rež. – A. Giniotis 
(„Keistuolių teatras“)

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
13 d. 18 val. – PREMJERA! N. Vorožbit 

„SAŠA, IŠNEŠK ŠIUKŠLES!“
Rež. – S. Moisejevas
15 d. 13 val. – „IŠGELBĖKIME KENGŪ-
RIUKĄ“. Rež. – V. Kupšys
15 d. 18 val. – S. Aleksijevič „ČERNOBYLIO 
MALDA“. Rež. – L.M. Zaikauskas
19 d. 18 val. – L. Gersche’s „LAISVI DRUGE-
LIAI“. Rež. – D. Kazlauskas
20 d. 18 val. – R. Thomas „VYRAS SPĄS-
TUOSE“. Rež. – D. Kazlauskas 

K o n c e r t a i

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

„Orkestras iš arti“. Lietuvos nacionalinis 
simfoninis orkestras. Solistai LNSO muzi-
kantai: P. Biveinis (smuikas), D. Butkevičius 
(kontrabosas), B. Domarkaitė (smuikas), 
V. Gelgotas (fleita), V. Giedraitis (klarnetas), 
J. Klimavičius (fagotas), O. Lužnova (altas), 
V. Palej (obojus), V. Raškevičiūtė-Gelgotė 
(altas), R. Valančius (trombonas), A. Žiūra 
(klarnetas). Dir. – M. Pitrėnas. Programoje 
S. Prokofjevo, G. Gershwino, R. Strausso, 
K. Serocki, G. Rossini, N. Rotos, G. Kuprevi-
čiaus, P. Hindemitho, E. Blocho kūrniai 
18 d. 19.30 Druskininkų sanatorijos „Eglė+“ 
konferencijų salėje, 21 d. 18 val. Kauno vals-
tybinėje filharmonijoje, 19 d. 19 val. Vilniuje, 
Filharmonijos Mažojoje salėje, – kamerinės 
muzikos koncertas iš ciklo „Claros Schu-
mann salonas“. Čiurlionio kvartetas, 
G. Gedvilaitė (fortepijonas), J. Sodeika (for-
tepijonas). Programoje R. Schumanno, 
F. Mendelssohno-Bartholdy kūriniai

Vilnius
Lietuvos muzikos ir teatro akademija
14 d. 15 val. LMTA Kongresų rūmų 219 audi-
torijoje – LMTA meno doktorantės 
E. Juciūtės (fleita, doc. I. Urbanės klasė, 
darbo vadovė L. Budzinauskienė) koncer-
tas-paskaita „Vibrato aspektas kūriniuose 
fleitai – kompozitoriaus ir atlikėjo dialo-
gas“. Koncertmeisterė L. Šatkutė (fortepijo-
nas). Programoje A. Vivaldi, J. Juozapaičio, 
A. Kučinsko kūriniai
19 d. 18 val. LMTA J. Karoso salėje – R. Bei-
nario obojaus klasės vakaras. Dalyvauja 
E. Čeponaitė (obojus), A. Gelusevičius 
(obojus), K. Kačionas (obojus), V. Kiminius 
(birbynė), O.D.B. Popovaitė (obojus), L. Šul-
čys (obojus). Koncertmeisterės L. Šatkutė, 
S. Mikulė. Programoje G.Ph. Telemanno, 
J.S. Bacho, W.A. Mozarto, B.H. Crusell, 
R. Schumanno, A. Ponchielli ir kt. kūriniai
19 d. 18 val. LMTA Balkono teatre – LMTA 
šiuolaikinio šokio kompozicijos ir improvi-
zacijos egzaminas. Dalyvauja LMTA šiuo-
laikinio šokio II kurso šokėjos. Dėstytojai 
G. Jankauskienė ir. P. Lisauskas

Lietuvos muzikų rėmimo fondas 
18 d. 17.30 S. Vainiūno namuose – Trečiadie-
nio vakaras-koncertas. „Šiauliečių klubo“ 
rengiamas istoriko J. Rudoko pokalbis 

„Kas išgelbėjo Lietuvos Respubliką 1918 m. 
gruodžio mėnesį. M. Šleževičiaus ir jo vy-
riausybės nuopelnai Lietuvai“. 
M.K. Čiurlionio, A. Skriabino ir A. Ginas-
teros kūrinius skambins E. Matulaitytė ir 
L. Stonkutė

Šv. Kotrynos bažnyčia

13 d. 19 val. – koncertas „Laisvės ugnies 

pakylėti“. Atlikėjai Vilniaus Šv. Kristoforo 

kamerinis orkestras (meno vad. ir dir. – 

D. Katkus), Vilniaus kultūros centro mo-

terų choras „Liepos“ (meno vad. ir dir. 

A. Steponavičiūtė-Zupkauskienė). Kon-

certe dalyvauja Vilniaus chorinio daina-

vimo mokyklos „Liepaitės“, Trečios klasės 

choras (vad. J. Dirgėlaitė), V. Taurinskaitė-

Rukšienė (sopranas), J. Vizbaraitė (sopra-

nas), LMTA Dainavimo katedros studentės 

A. Buškevičiūtė (sopranas), V. Datenytė 

(sopranas), V. Dunauskaitė (mecosopranas), 

P. Glušniova (mecosopranas), Vilniaus kul-

tūros centro teatro studijos „Elementorius“ 

nariai (vad. E. Storpirštienė ir G. Storpirš-
tis). Dir. – A. Steponavičiūtė-Zupkauskienė
19 d. 19 val. – V. Ganelino autorinis koncer-
tas. Dalyvauja P. Vyšniauskas, 
A. Gotesmanas, V. Ganelinas
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Lietuvos kultūros taryba

Savaitės filmai

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

Sausio 13–19
Ki no re per tu a ras

Bijok jo vardo  **
Trys koledžo studentai susiduria su galinga dvasia, praminta „ByeBye-

Man“ (toks ir originalus filmo pavadinimas). Veikėjai turi išsigelbėti nuo 
mistinio žudiko, apie kurį niekam negalima pasakoti, nes jis pasiima kiekvieną, 
kuris žino jo vardą arba apie jį galvoja. Šį siaubo filmą paaugliams ir pa-
našiems į juos sukūrė režisierė Stacey  Title, pagrindinius vaidmenis – 
Douglasas Smithas, Lucienas Laviscountas ir Cressida Bonas (JAV, 2017). 
(Vilnius, Kaunas, Klaipėda) 
Drakonas atvyksta!  ***

1965-ieji. Policijos agentas Babakas iš Teherano atvyksta į salą, į kurią 
tremiami šacho priešininkai. Agentas supranta, kad vienas iš tremtinių 
ne nusižudė, o buvo pasmaugtas. Jo palaidojimas sukėlė žemės drebėjimą, 
bet, pasirodo, tai vyksta per kiekvienas laidotuves. Suintriguotas Babakas 
grįžta į salą kartu su geologu ir garso operatoriumi, kad ištirtų paslaptį. 
Būtent šio trejeto likimą dabar ir bando išsiaiškinti kino dokumentininkų 
grupė. Režisieriaus Mani Haghigi filme vyksta du tyrimai – policijos ir 
menininkų, ankstesnis ir vykdomas dabar. Režisierius supina dokumentinę 
dramą, film noir, fantastiką ir apmąstymus apie tiesos bei fikcijos ribas, 
todėl žiūrint filmą galima lengvai pasiklysti tarp veikėjų, siužeto posūkių, 
konvencijų, Irano istorijos. Tačiau visą šią maišalynę gana malonu žiūrėti, 
nes nufilmuota puikiai, garsas ir muzika originalūs, gamtos vaizdai žavi, 
o kūrėjų žaidimai su žiūrovais žadina fantaziją. Vaidina Amiras Jadidi, 
Ehsanas Goudarzi, Homayounas Ghanizadehas (Iranas, 2016). (Vilnius)
Kodėl būtent jis?  ***

Mylintis ir rūpestingas tėvas Nedas (Bryan Cranston) su žmona per 
šventes atvyksta aplankyti studijuojančios dukters. Tačiau koledže jo laukia 
didžiausias košmaras – dukters vaikinas Lerdas (James Franco). Tai simpa-
tiškas, bet ekscentriškas milijardierius iš Silikono slėnio. Konservatyvusis 
Nedas mano, kad neprincipingas ir jokių taisyklių nesilaikantis Lerdas 
netinka jo dukteriai ir skelbia jam karą, bet vyras nenutuokia, kad didelių 
pinigų pasaulyje būtent jis pasijus kaip žuvis be vandens. Johno Ham-
burgo filme taip pat vaidina Megan Mullally, Zoey Deutch, Cedricas The 
Entertaineris, Griffinas Gluckas (JAV, 2016). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda)
Komivojažierius ****

Naujas Irano režisieriaus Asgharo Farhadi („Išsiskyrimas“) filmas – pui-
kiai Babako Karimi, Taraneh Alidoosti, Farido Sajjadihosseini, Minos 
Sadati, Shababo  Hosseini suvaidintas psichologinis trileris. Veiksmas 
prasideda, kai jauna pora (jis – mokytojas, ji – namų šeimininkė) pabunda 
vidury nakties – Teherane vyksta žemės drebėjimas. Veikėjai kraustosi 
į kitą butą. Šios permainos sutampa su spektaklio pagal Arthuro Mille-
rio pjesę „Komivojažieriaus mirtis“ repeticijomis, mat filmo herojai yra 
jo dalyviai. Netrukus pradės braškėti ir šeimos sienos, nes į poros gyve-
nimą įsibraus nepažįstamasis. Farhadi – realistinio, įžvalgaus, nerimą 
žadinančio kino meistras. Jis kuria slogią atmosferą, atima iš personažų 
saugumo jausmą ir stebi, kaip jie pasielgs, kai susilpnės savikontrolės 
jausmas ir pradės imti viršų prietarai, baimė bei pyktis. Pernai Kanuose 
filmas buvo apdovanotas už geriausią scenarijų ir vyro vaidmenį (Iranas, 
Prancūzija, 2016). (Vilnius)
Patriotų diena  ***

Šiame filme apie Bostono tragediją 2013-aisiais, kai teroristai pasikėsino 
į maratono bėgikus bei žiūrovus, įvykiai papasakoti policininkų akimis. 
Kai visi pritrenkti nelaimės, jie ieško sprogimų kaltininkų. Peterio Bergo 
filme vaidina Katherine Russell, Michelle Monaghan, Markas Wahlber-
gas, Kevinas Baconas, Johnas Goodmanas, J.K. Simmonsas (JAV, 2016). 
(Vilnius, Kaunas, Klaipėda)

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
13, 16–19 d. – Balerina (Prancūzija, Kanada) – 11, 
13.10, 15.20, 17.30; 14, 15 d. – 11, 12.15, 13.10, 
15.20, 17.30
13–19 d. – Amžinai kartu (rež. L. Lužytė) – 
14, 19.40, 21.45
Kodėl būtent jis? (JAV) – 14.10, 16.40, 19.10, 
21.40
Bijok jo vardo (JAV) – 15.40, 21.45
Gyveno kartą Uvė (Švedija) – 19.15
21 d. – Ch. Guonod „Romeo ir Džuljeta“. 
Tiesioginė premjeros transliacija iš Niu-
jorko Metropoliteno operos – 19.55
22 d. – P. Čaikovskio „Miegančioji gražuolė“. 
Tiesioginė transliacija iš Maskvos Didžiojo 
teatro – 17 val.
19 d. – Nakties įstatymai (JAV) – 18.30
13–19 d. – Vikingas (Rusija) – 11.10, 13.45, 
15.40, 18.30, 21.30
13–19 d. – Dainuok (JAV) – 11, 13.30, 16 val. 
(lietuvių k.); 14, 15 d. – 11.10 (originalo k.)
13, 16–19 d. – Dainuok (3D, JAV) – 14.30; 14, 
15 d. – 12, 14.30
13–19 d. – Sniego karalienė 3 (Rusija) – 11.20, 
13.30, 17.10
Pakeleiviai (3D, JAV) – 13, 18.40
Pakeleiviai (JAV) – 16.40, 21.20
Užslėptas grožis (JAV) – 16.10, 21.30
Vajana (JAV) – 11.40
13–18 d. – Patriotų diena (JAV) – 18.30
13–19 d. – Žudikų brolija (D. Britanija, 
Prancūzija, Honkongas, JAV) – 18.10
Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija (JAV) – 20.45
Eglutės 5 (Rusija) – 19.20
Skrodimas (D. Britanija) – 21.40
Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti 
(D. Britanija, JAV) – 14.45
13–18 d. – Kalifornijos svajos (JAV) – 18 val.
13–18 d. – 12 kėdžių (rež. A. Ramanauskas) – 
21 val.; 19 d. – 21.50

Forum Cinemas Akropolis 
13–19 d. – Balerina (Prancūzija, Kanada) – 
10.20, 11, 12.30, 14.40, 16.50
Bijok jo vardo (JAV) – 16, 18.40, 21 val.
Kodėl būtent jis? (JAV) – 14, 16.30, 19.05, 21.30
19 d. – Nakties įstatymai (JAV) – 18.20
13, 16–19 d. – Dainuok (JAV) – 10.10, 13.40, 
16.10; 14, 15 d. – 10.10, 11.10, 13.40, 16.10
13–19 d. – Dainuok (3D, JAV) – 12.40
Vikingas (Rusija) – 13, 15.10, 18.10, 21.10
Eglutės 5 (Rusija) – 13.10, 15.20, 17.30, 19.40
Sniego karalienė 3 Rusija) – 10.30, 12.45, 14.50
12 kėdžių (rež. A. Ramanauskas) – 17, 19.20, 
21.40
Pakeleiviai (3D, JAV) – 16.20, 19 val.
Pakeleiviai (JAV) – 11.20, 21.35
13–18 d. – Užslėptas grožis (JAV) – 18.20; 
19 d. – 21.10

13–19 d. – Žudikų brolija (3D, D. Britanija, 

Prancūzija, Honkongas, JAV) – 18.50; Žu-

dikų brolija 

(D. Britanija, Prancūzija, Honkongas, JAV) – 10.50

Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija (3D, 

JAV) – 13.20

Patriotų diena (JAV) – 21.25; Vajana (JAV) – 10.40

Skrodimas (D. Britanija) – 21.50

Skalvija
Ciklas „Du Irano kino poliai“
13 d. – Komivojažierius (Iranas, Prancūzija) – 
16.40; 14 d. – 20.50; 15 d. – 16.10; 16 d. – 17 val., 
17 d. – 20.50

13 d. – Drakonas atvyksta! (Iranas) – 21.10; 
14 d. – 19 val.; 15 d. – 14 val.; 16 d. – 19.20; 
17 d. – 17 val.
13 d. – Amžinai kartu (rež. L. Lužytė) – 19 val. 
(seanse dalyvaus aktorė G. Jaraminaitė), 
14 d. – 17 val., 15 d. – 20.50, 16 d. – 15 val., 
17 d. – 19 val.
14 d. – Karalių pamaina (rež. I. Miškinis) – 15 val. 
18, 19 d. – Vilniaus tarptautinis trumpųjų 
filmų festivalis – 17, 19, 21 val.
15 d. – Kino klasikos vakaras. Amarcord (Ita-
lija, Prancūzija) – 18.30
Ciklas „Karlsono kinas“
14 d. – animacinių filmų programa „Ką 
pašnibždėjo Pelėda“ (Prancūzija) – 14 val.; 
15 d. – 13 val.

Pasaka
13 d. – Kalifornijos svajos (JAV) – 17.15; 14 d. – 
21.30; 15 d. – 14.45, 18.30, 21 val.; 16 d. – 18 val.; 
17 d. – 19 val.; 18 d. – 21.15; 19 d. – 19.15
13 d. – Komivojažierius (Iranas) – 19.45; 
14 d. – 14.45; 19 d. – 16.30
13 d. – Naktiniai gyvuliai (JAV) – 21.45; 
14 d. – 22 val.; 17 d. – 21.30
13 d. – Amžinai kartu (rež. L. Lužytė) – 18 val.; 
14 d. – 19.45; 15 d. – 16.45; 16 d. – 18.30; 
17 d. – 17.15; 18 d. – 19.30
14 d. – Užslėptas grožis (JAV) – 13.45; 15 d. – 
19.30; 17 d. – 21.15; 18, 19 d. – 17 val.
14 d. – Balerina (Prancūzija, Kanada) – 15.45; 
15 d. – 13 val.
14, 18 d. – Drakonas atvyksta! (Iranas) 
17.30; 15 d. – 17.15; 17 d. – 17 val.
14 d. – Sniego karalienė 3 (Rusija) 13 val.; 
14 d. – Tonis Erdmanas (Vokietija, Austrija) – 17.15
14 d. – Irano reivas (Iranas) – 20.15
14 d. – Broliai (Norvegija) – 13.30; 16 d. – 
18.45; 19 d. – 15.30
14 d. – Nekaltosios (Lenkija, Prancūzija) – 
15.30; 16 d. – 20.15; 17 d. – 19.30; 
18 d. – 19.15
14 d. – (Ne)Tikros prancūziškos vestuvės 
(Prancūzija) – 17.45, 21.45
14 d. – Taksiukas (JAV) – 20 val.; 19 d. – 17.30
15 d. – Pakeleiviai (JAV) – 21.30; 19 d. – 21.45
15 d. – Dainuok (JAV) – 14.30
15 d. – Chuljeta (Ispanija) – 13.30
15 d. – Kriaušių pyragėliai su levandomis 
(Prancūzija) – 15.30; 18 d. – 17.15
15 d. – 2 naktys iki ryto (Lietuva, Suomija) – 
17.30; 19 d. – 21.15
15 d. – Asfaltas (Prancūzija) – 19.15
15 d. – Prancūziška porelė (Prancūzija) – 
21.15; 17 d. – 21.45
16 d. – Belgų karalius (Belgija, Bulgarija, 
Olandija) – 20.30; 17 d. – 19.15; 19 d. – 15 val.
16 d. – Florence (D. Britanija) – 20.45
17 d. – Senekos diena (rež. K. Vildžiūnas) – 17.30
18, 19 d. – Vilniaus Tarptautinis trumpųjų 
filmų festivalis– 19, 21 val.
18 d. – Naujienos iš Marso planetos (JAV) – 
21.30; 19 d. – 19.15

Ozo kino salė
13 d. – Asfaltas (Prancūzija) – 18 val.
13 d. – Florence (D. Britanija) – 19.40
14 d. – Komuna (Danija, Švedija, Olandija) – 
14 val. 

14 d. – Juoda (Belgija) – 18 val.

14 d. – Meistras ir Tatjana (rež. G. Žickytė) – 19.30

17 d. – Dvi naktys iki ryto (Lietuva, Suo-

mija) – 17.30

17 d. – Aklavietė (JAV) – 19 val.

18 d. – Kaip žydėjimas vyšnios (Japonija, 

Prancūzija, Vokietija) – 18 val.

18 d. – Mariupolis (dok. f., rež. M. Kvedara-
vičius) – 20 val.
19 d. – Broliai (Norvegija) – 17 val.
19 d. – Nuo Lietuvos nepabėgsi (rež. R. Za-
barauskas) – 16 val.

Kaunas
Forum Cinemas
13–19 d. – Balerina (Prancūzija, Kanada) – 
10.20, 11.20, 12.25, 14.30, 16.40, 17.50
Bijok jo vardo (JAV) – 18.20, 20.30, 22.40
13, 14 d. – Kodėl būtent jis? (JAV) – 13.20, 
15.50, 18.50, 21.25, 23.50; 15–19 d. – 13.20, 
15.50, 18.50, 21.25
13, 15, 17, 19 d. – Amžinai kartu (rež. L. Lu-
žytė) – 13.30; 14, 16, 18 d. – 18.40
13, 15, 17, 19 d. – Gyveno kartą Uvė (Švedija) – 
18.40; 14, 16, 18 d. – 13.30
21 d. – Ch. Gounod „Romeo ir Džuljeta“. 
Tiesioginė premjeros transliacija iš Niu-
jorko Metropoliteno operos – 19.55
22 d. – P. Čaikovskio „Miegančioji gražuolė“. 
Tiesioginė transliacija iš Maskvos Didžiojo 
teatro – 17 val.
19 d. – Nakties įstatymai (JAV) – 18.30
13–19 d. – Dainuok (JAV) – 10.15, 12.45, 
15.15, 16.10; Dainuok (3D, JAV) – 11.10
Vikingas (Rusija) – 21.45
13, 16–19 d. – Sniego karalienė 3 (Rusija) – 
11 val.; 14, 15 d. – 11, 13.15
13–19 d. – 12 kėdžių (rež. A. Ramanauskas) – 
15.30, 20.40, 23 val.
13, 16–19 d. – Užslėptas grožis (JAV) – 10.50, 
18.10, 22.55; 14 d. – 22.55; 15 d. – 18.10
13–19 d. – Pakeleiviai (3D, JAV) – 13.40, 
20.15; Pakeleiviai (JAV) – 17.40, 22.50
Žudikų brolija (D. Britanija, Prancūzija, 
Honkongas, JAV) – 19.15
13, 15, 17, 19 d. – Patriotų diena (JAV) – 
20 val.
13–19 d. – Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija 
(3D, JAV) – 16.20
14 d. – Pjūklo ketera (JAV) – 20 val.; 16, 18 d. – 
12.35, 20 val.
13, 16–19 d. – Vajana (JAV) – 13.05, 15.40; 14 
d. – 10.40, 13.05; 15 d. – 10.40, 13.05, 15.40
13, 14 d. – Skrodimas (D. Britanija) – 21.15, 
23.35; 15–19 d. – 21.15
14, 15 d. – Troliai (JAV) – 10.50

KLAIPĖDA
Forum Cinemas
13 d. – Balerina (Prancūzija, Kanada) – 10.20, 
12.30, 14.40, 16.50; 14–19 d. – 10.20, 12.30, 
14.40
13–19 d. – Kodėl būtent jis? (JAV) – 18.40, 21.20
14, 16, 18 d. – Bijok jo vardo (JAV) – 21.40 
19 d. – Nakties įstatymai (JAV) – 19 val.
13–19 d. – Dainuok (JAV) – 11, 13.30, 16.10
Dainuok (3D, JAV) – 12.10, 15 val.
Sniego karalienė 3 (Rusija) – 10.10, 12.20, 
14.30; Sniego karalienė 3 (3D, Rusija) – 11.10
12 kėdžių (rež. A. Ramanauskas) – 16.40, 
19.10, 21.30
13, 16–18 d. – Vajana (JAV) – 13.10, 15.45; 
14, 15 d. – 10.40, 13.10, 15.45
13–19 d. – Pakeleiviai (3D, JAV) – 13.20, 
18.30; Pakeleiviai (JAV) – 15.55, 21.10
Vikingas (Rusija) – 17.30, 20.30
13–18 d. – Žudikų brolija (D. Britanija, 
Prancūzija, Honkongas, JAV) – 18.20
13–19 d. – Užslėptas grožis (JAV) – 21 val.
13, 15, 17 d. – Patriotų diena (JAV) – 19 val.
14, 16, 18 d. – Eglutės 5 (Rusija) – 19 val.
13, 15, 17, 19 d. – Skrodimas (D. Britanija) – 21.40

„Komivojažierius“


