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9
Krėsle prie televizoriaus

Su tavim ir be tavęs 
Linos Lužytės filmas „Amžinai kartu“

Živilė Pipinytė

Vaikystėje rytais mane pažadin-
davo įprastas garsas: prieš išeidama 
į darbą mama valydavo dulkes nuo 
baldų. Girdėjau, kaip dunksi pa-
keliamos ir vėl padedamos į vietą 
vazelės, krištolo peleninė, žvaki-
dės. Tai kartojosi kiekvieną rytą, 
todėl Linos Lužytės filmo „Am-
žinai kartu“ (Lietuva, Rumunija, 
2015) heroję atpažinau iškart. Ji iš 
tų moterų, kurios nori, kad viskas 
aplink būtų tobula – namai, vai-
kai, vyras. Ji vienintelė žino, kaip 
visiems bus geriau, todėl siekia 
tai įgyvendinti, nekreipdama dė-
mesio į artimųjų norus. Nuo pat 
pirmųjų filmo kadrų, kai moteris 
įlipa į vyro automobilį ir pradeda 
viską reguliuoti, Gabija Jarami-
naitė įtikinamai vaidina moteriškų 
įsivaizdavimų ir spalvotų žurnalų 
tiesų įkaitę, kupiną kilniausių tikslų. 
Šeima atvyksta į koncertą bažny-
čioje. Tačiau vyro ir dukters reakcija 
akivaizdžiai ne tokia, kokios mote-
ris laukė. „Amžinai kartu“ – filmas 
apie nesusikalbėjimą, apie sienas, 

kuriomis atsiskiriame net nuo pa-
čių artimiausių žmonių.

„Amžinai kartu“ – pilnametražis 
Linos Lužytės vaidybinis debiutas. 
Įsiminė ir jos diplominis „Jau ge-
rai, tik dar šiek tiek“, ir dokumen-
tinis filmas „Igruški“. Abu liudijo, 
kad jauna režisierė moka parodyti 
daugiau, nei siūlytų filmo herojai ar 
kasdieniškos situacijos, kad ji turi 
itin retą tarp lietuvių kino kūrėjų 
humoro jausmą. „Amžinai kartu“ 
Lužytė pasakoja kamerišką, atpažįs-
tamą istoriją apie yrančią šeimą, ku-
rios nariams paprasčiausiai stinga 
meilės ir supratimo, nors iš pirmo 
žvilgsnio viskas atrodo gerai. Bet 
šypsenos, mandagumas, paslau-
gumas ir tyla – tik rutina. Vyras, 
žmona, duktė kiekvienas savaip 
supranta, kad situacija aštrėja. Ir 
kiekvienas reaguoja kitaip. Žmona 
pradeda susitikinėti su buvusiu ger-
bėju, vyras pasineria į darbą, duktė 
ima maištauti. 

Šią dramą režisierė apaugina iš-
kalbingomis detalėmis ir įtikina-
mais motyvais. Lužytė atsisako bet 
kokių lietuvių kinui įprastų simbo-
lių, pauzių, daugiaprasmiškumo. 

Jos herojai gyvena čia ir dabar, jie 
kalba kaip žmonės, kuriuos veikia 
masinės kultūros vartotojų žody-
nas, dėvi drabužius, kuriuos kas-
dien matai gatvėje. Šitoje konkre-
čioje, lyg truputį koncentruotoje 
erdvėje (bute, ligoninėje, filmavimo 
aikštelėje, zoologijos sode, policijos 
nuovadoje...) tragedijų negali būti, 
tačiau nuo pat pirmų kadrų „Am-
žinai kartu“ įtraukia taip, lyg žiū-
rėtum psichologinį trilerį: įtampa 
ir nerimas auga, personažai gyvai 
reaguoja į savus ir svetimus po-
elgius, žodžius, lūkesčius. Taip ši 
kasdieniška erdvė pritvinksta konf-
liktų, kurie gali sprogti bet kurią 
akimirką. 

Kita vertus, Lužytė vis dėlto ne-
atsako į klausimą, kada šeimos gy-
venimas pradėjo griūti, kodėl jos 
nariai atsisako kalbėtis, o buvimas 
kartu tampa vis labiau nepakelia-
mas. Paaiškinti viską tik žmonos 
pedantiškumu ar tuo, kad jos – 
gydytojos – netenkina vyro dar-
bas (daug žadantis filosofas tapo 

Gabija Jaraminaitė filme „Amžinai kartu“
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Pianisto Andrejaus Gugnino rečitalis
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Šokame klases
Urbanistinio šokio teatras sapnuoja Julio Cortázarą

Š o k i s

Filharmonijos 76-asis 
pavasaris

Įžengusi į 2017 metus Nacionalinė 
filharmonija tęsia 76-ąjį sezoną ir 
pavasarį siūlo intensyvią muzikinę 
kelionę per kalnus ir slėnius. 

Pasak Filharmonijos generali-
nės direktorės Rūtos Prusevičie-
nės, esant gausiai įvairiausių mu-
zikos renginių Lietuvoje pasiūlai, 
Filharmonija muzikos pasaulio 
naujienas ir publikos reiškiamos 
paklausos tendencijas stengiasi iš-
tikimai derinti su jau patikrinto-
mis vertybėmis ir išsaugoti per 76 
veiklos metus subrandintas gerą-
sias tradicijas. Taigi, muzikos slė-
niuose publika galės mėgautis tuo, 
kas įprasta ir nuolat traukia, be ko 
negalėtume įsivaizduoti visaverčio 
Lietuvos muzikinio peizažo – ge-
riausių mūsų atlikėjų parengtomis 
įdomiomis simfoninės ir kameri-
nės muzikos programomis, rečita-
liais, teatralizuotais koncertais vi-
sai šeimai, aukso fondo kūriniais 
ir premjeromis, užsienio meistrų 
pasirodymais.

Besiilgintiems muzikos viršukal-
nių Filharmonija šį pusmetį siūlo 
penkis koncertus. Vasario 3 d. su-
lauksime puikiai savo šalies mu-
zikinę kultūrą reprezentuojančių 
svečių iš Kinijos. Vilniuje koncer-
tuos Zhejiang tradicinis orkestras 
iš Pietų Kinijos ir Shaanxi televi-
zijos kinų orkestras iš Šiaurės Kini-
jos. Abu kolektyvai yra Nacionalinio 
menų fondo konkurso nugalėtojai. 
Lietuvos publiką orkestrai kvies sim-
boliškai leistis įžymiuoju Šilko keliu.

Vasario 11 d. net keturis koncertus 
smuikams – pristatys Lietuvos ka-
merinis orkestras. Antonio Vivaldi, 

Anonsai
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L. Vancev ičien ės  n uotr .

Helmutas Šabasevičius

„ID:D&G“, „Dior in Moscow“ „B 
ir B dialogas“; „Meeting Meat“ – 
tai tik keli pastaraisiais metais 
sukurtų ar kuriamų šiuolaikinio 
šokio spektaklių pavadinimai, šif-
ruojantys prasmes, besislepiantys 
po reikšmių kaukėmis, atsklei-
džiantys mūsų kūrėjų netenki-
nančią lietuvių šiuolaikinio šokio 
erdvę, siekį įsitvirtinti kosmopoli-
tiniame šokio kontekste. Ne vienas 
šios srities menininkas papildomų 
kūrybinių impulsų ieškojo bendra-
darbiaudamas su kitais kūrėjais, į 
kūrybos procesą įtraukdamas ir 
šiuolaikinio šokio kritikus, – šie 
iškart atsidūrė interesų konflikto 
zonoje ir pastebimai nuskurdino 
šokio refleksijos diskursą. Gal to-
dėl naujųjų šiuolaikinio šokio kū-
rinių autoriai priversti laukti, kol 
pradės (jei išvis pradės) formuotis 
jų pastangas ir rezultatus aprėpian-
tis diskusijų laukas. 

Šiuolaikinio šokio aplinkoje gerai 
žinomas urbanistinio šokio teatras 

„Low Air“ ėmėsi interpretuoti ar-
gentiniečių rašytojo Julio Cortázaro 
kūrybą, ieškoti dar vieno rakto į 
magiškojo realizmo ir postmoder-
nizmo epochoje atsiradusius kū-
rinius bei jų sąsajų su šiuolaikine 
kultūra. 2016 m. gruodžio 3 d. įvyko 
naujausio „Low Air“ spektaklio 

„Žaidimas baigtas“ premjera, antrą 
kartą jis rodytas gruodžio 27 d., ta-
čiau platesnių komentarų kol kas 
nesulaukė.

„Žaidimas baigtas“ magiškasis re-
alizmas, postmodernizmas tampa 
šarvais, saugančiais spektaklį nuo 
galimų priekaištų, atspindinčiais 
kūrėjų vis labiau įvaldomą žaidimą 
judesiais, formomis, spalvomis, 
garsais, šviesomis, kiek veidmai-
niškai skelbiant žaidimo pabaigą, 
tačiau iš tikrųjų mėgaujantis pačiu 
žaidimu ir per daug nesirūpinant 
jo taisyklėmis.

Gyvai Ado Gecevičiaus kuria-
muose garsuose tirpo spektaklio 

pradžia ir pabaiga, pareigos ir vai-
dmenys. Kompozitorių galima ver-
tinti ir kaip savarankišką plastinį 
spektaklio elementą. Stovėdamas 
nugara į žiūrovus, jis kūrė chore-
ografiją rankomis, ir ji kartais at-
rodė netgi artimesnė Cortázaro 
literatūros kodams už antrajame 
plane visais kūnais atliekamus di-
namiškus judesių rinkinius, daugiau-
sia – Lauryno Žakevičiaus ir Airidos 
Gudaitės. 

Sapnai gali būti visokie: šviesūs ir 
tamsūs, raminantys ir gąsdinantys, 
tačiau tas, į kurį kviečia pasinerti 
spektaklio kūrėjai, nėra nei vienoks, 
nei kitoks. Jis neužliūliuoja, tačiau ir 
nesutrikdo, ir tikrai nėra iš tų, kurį 
sapnuodamas nenorėtum atsibusti. 
Kaip ir daugelis kitų pastaraisiais 
metais matytų šokio spektaklių, 
taip ir šis nepaaiškina, kokią nepa-
mainomą prasmę kūriniui suteikia 
judesys ir judesių deriniai. Šokis la-
biau atrodo ne kaip savaiminė kū-
rybinė medžiaga, pati diktuojanti 
kūrinio reikšmes, o kaip priemonė 

deklaruojamoms Cortázaro gvilde-
namoms temoms iliustruoti.

Šviesų dailininko Povilo Lau-
rinaičio kuriami klasių piešiniai, 
minimalistinė Laurynos Liepaitės 
scenografija, kasdienybės estetiką 
ir ekstravagantiškas, paradoksalias 
detales bei faktūras jungiantys kos-
tiumai sukuria gana stilingą atmos-
ferą. Vis dėlto ieškoti čia Cortázaro, 
jo kūrybos siužetų ar herojų nesi-
nori. Kur kas prasmingiau būtų 
buvę sukurti tą spontanišką, takią, 
laisvai modeliuojamą atmosferą – ne 
pavaizduoti, bet sukurti, priverčiant 
žiūrovus pamiršti, kad jie sapnuos 
55 minutes.

Žiūrint spektaklį, ilgokai ne-
apleido buvimo sapno iliustraci-
joje jausmas. Tik vyksmui gerokai 

įpusėjus, kelissyk numalšinus 
norą pabusti, garsai, judesiai, vaiz-
dai pradėjo kvėpuoti organiškiau, 
laisviau, vaizdiniai vienas kitą ėmė 
keisti vidinės dramaturgijos pripil-
dytu pagreičiu. Ir neberūpėjo atpa-
žinti Cortázaro kūrybos trupinių, 
buvo galima tiesiog mėgautis cho-
reografų ir šokėjų laisva – lyg tie 
blizgučių šuorai – paberiama pa-
radoksalių, sapniškų vaizdinių seka. 

Cortázaras ir įkvėpė, ir ribojo 
spektaklio „Žaidimas baigtas“ kū-
rėjus. Jie tarytum įsipareigoję lai-
kėsi tam tikrų rašytojo kūrybos 
kodų, o galėjo pažvelgti į jo kū-
rybą kaip principinį savarankiškos, 
autentiškos meninės kūrybos for-
mavimo bei bendravimo su žiūro-
vais būdą.

Helmutas Šabasevičius

Klasikinis baletas, sukurtas pagal 
senųjų šokio spektaklių formules, 
leidžia reprezentaciniams operos 
ir baleto teatrams nesunkiai keis-
tis baleto artistais ir žiūrovams 
kartkartėmis pasiūlyti vis kitokią 
vieno ar kito pagrindinio vaidmens 
interpretaciją. 

Gruodžio 31 d. Lietuvos nacio-
naliniame operos ir baleto teatre 
buvo galima susipažinti su dviem 
ryškiais šių laikų Europos baleto 
solistais. Ludwigo Minkaus ba-
leto „Don Kichotas“ pagrindinius 
vaidmenis atlikusių Milano ope-
ros teatro „La Scala“ primabaleri-
nos Nicolettos Manni ir Anglijos 
nacionalinio baleto pagrindinio 
solisto kubiečio Osielio Gouneo 
pasirodymą galima sulyginti su žė-
rinčiais naujametiniais fejerverkais.

Šokėjus Vilniaus žiūrovai pažįsta 
iš 2015 metų pabaigoje vykusio Jur-
gitos Droninos surengto šventinio 
koncerto, – jie atliko Pas de deux 
iš „Don Kichoto“. Tad antrasis jų 
pasirodymas – galimybė sukurti vi-
saverčius šio spektaklio vaidmenis, 
įsijungti į klasikinio šokio frazėmis 
pasakojamą istoriją. 

Svečių vaidmenys pirmiausia – 
autentiška fizinė, plastinė Bazilio 
ir Kitrės personažų interpretacija, 
susijusi su puikia jų šokio technika, 
scenine patirtimi ir temperamentu. 
Visa tai būtina, norint perteikti am-
bicingus baletmeisterio Vasilijaus 

Baleto fejerverkai
Šventinis „Don Kichotas“ LNOBT

„Don Kichotas“ M. A le k so s  nu ot r.

Wolfgango Amadeaus Mozarto ir 
Gijos Kančeli Koncertus pasikeis-
dami solo grieš didžiausią Lietuvos 
publikos prielankumą pelnęs Serge-
jus Krylovas, Lietuvos kamerinio ir 

„Kremerata Baltica“ orkestrų kon-
certmeisteris Džeraldas Bidva bei 
svečiai iš Šveicarijos, smuikinin-
kai Pavelas Vernikovas ir Svetlana 
Makarova.

Vasario 18 d. Vilniuje sulauksime 
Gidono Kremerio ir jo vadovau-
jamo orkestro „Kremerata Baltica“. 
Bene ryškiausias Europos tarptau-
tinis orkestras švenčia 20-metį. Šiai 
sukakčiai bei G. Kremerio jubiliejui 
ir bus skirtas koncertas Vilniuje. Iš-
skirtinių muzikų pasirodymas, be 
kita ko, taps ir Vilniuje vyksiančio 
pasaulinio masto renginio – V tarp-
tautinio Jaschos Heifetzo smuiki-
ninkų konkurso programos dalimi.

Kovo 25 d. Filharmonijoje bus 
minimas legendinio Maestro Mstis-
lavo Rostropovičiaus 90-metis. Šią 
iškilią asmenybę Lietuvos naciona-
linio simfoninio orkestro koncerte 
prisimins su Maestro artimai ben-
dravę smuikininkas Sergejus Krylo-
vas bei dirigentas Robertas Šerveni-
kas, M. Rostropovičiaus atminimą 
pagerbsiantys Dmitrijaus Šosta-
kovičiaus ir Sergejaus Prokofjevo 
kūriniais.

Sezono kulminacija ir atomazga 
taps gegužės 19 d. Filharmonijoje 
skambėsianti ugningoji Carlo Orffo 
sceninė kantata „Carmina burana“, 
o sezono pabaigos koncerto ak-
centu taps pažintis su arfa skambin-
siančiu solistu Xavieru de Maistre.

Besižvalgantiems rečiau skam-
bančių žanrų Filharmonijos gene-
ralinio direktoriaus pavaduotoja 
Ieva Tamutytė pataria šį pusmetį 
pro akis nepraleisti Filharmonijoje 

Medvedevo rekonstruoto Marijaus 
Petipa baleto tikslus. 

Artistai šoko mėgaudamiesi mu-
zika ir dinamišku baleto tempu, 
pažįstamoms choreografinėms 
formoms suteikdami organiškų 
artistinių štrichų. Visas klasikinio 
baleto judesių arsenalas – įvairių 
formų šuoliai, sukiniai – pasitelk-
tas šokio fiestai sukurti. Mani varia-
cija I veiksme žaižaravo gaivališku 
temperamentu. Sapno scenoje šo-
kėja sukūrė skaidrią, tikslią Dul-
sinėjos viziją, o III veiksme pateikė 
įvairią savo herojės jausmų skalę – 
nuo smulkių koketiškos variacijos 
judesių iki virtuoziškų kodos su-
kinių. Tokiu vaidmens atlikimu 
džiugina ir šio spektaklio lietuvės 
Kitrės – Kristina Gudžiūnaitė ir 
Olesia Šaitanova. 

Gouneo šokio būdas – ypač or-
ganiškas, solistas stebino plastiš-
kais, minkštais, aukštais šuoliais, 

daugeriopais sukiniais ir ypač 
muzikaliu jų užbaigimu. Lietuviai 
Baziliai Genadijus Žukovskis ir Ro-
mas Ceizaris galėtų pasimokyti iš 
svečio lengvumo, šokio elegancijos 
ir ugningo azarto, tačiau patirtimi 
kurti partnerės pakėlimo aukštai į 
viršų efektus I ir III veiksme svečią 
pranoksta.

Temperamentu ir artistiškumu 
svečiams nenusileido ir antroji 
spektaklio pora, – gatvės šokėją 
Mersedes įkūnijanti Greta Gylytė 
ir Espada'os vaidmenį atliekantis 
Kipras Chlebinskas pademonstravo 
turtingą stilizuotų ispaniškų šokių 
puokštę. 

Naujųjų metų išvakarėse rodyto 
„Don Kichoto“ Sapno paveiksle 
pirmą kartą Amūrą šokusi Neringa 
Česaitytė lengvais šuoliais, raiškiais 
gestais ir iškalbingomis veido išraiš-
komis sukūrė žaismingą, valiūkišką 
meilės ir aistros dievo įvaizdį. 

„Žaidimas baigtas“
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Subtilaus dialogo meistras
Baigiamajame festivalio „Pravoslavų Kalėdos Lietuvoje“ koncerte – Andrejus Gugninas

M u z i k a

Aldona Eleonora Radvilaitė 

Įspūdingu koncertu Lietuvos nacio-
nalinėje filharmonijoje sausio 11 d. 
baigėsi tarptautinė programa „Kul-
tūrų dialogas“, drauge su Lietuvos 
kultūros taryba ir Rusijos Federaci-
jos kultūros ministerija pristačiusi 
klausytojams festivalį „Pravoslavų 
Kalėdos Lietuvoje“, kurį organizavo 
Slavų tradicinės muzikos mokykla. 
Koncerte savo išskirtiniu virtuozo ir 
jautraus menininko talentu bei retai 
atliekama sudėtinga programa ža-
vėjo visame pasaulyje publikos pri-
pažinimą pelnęs Rusijos pianistas, 
Maskvos akademinės filharmonijos 
solistas Andrejus Gugninas. 

Pastaruoju metu vis daugėja 
jaunų muzikų, tarpusavy konku-
ruojančių, kas sugebės atlikti vir-
tuoziniu požiūriu sudėtingesnius 
kūrinius, sužėrės greičiausiai, gar-
siausiai ar aktyviausiai skambina-
mais pasažais. Dažnai tai tampa 
prioritetu, o meninės atliekamų 
kūrinių problemos lieka antrame 
plane. Vilniaus melomanams visai 
neseniai pasisekė gėrėtis net ke-
lių skirtingo meninio įvaizdžio ir 
aukščiausio fortepijono įvaldymo 
pianistų pasirodymais. Vien „Vai-
dilos“ teatro salėje 2016 m. spalio 
mėnesio koncertuose savo sparčiai 
tobulėjantį meistriškumą, sugebė-
jimą kontroliuoti muzikos tėkmę 
pademonstravo Paulius Andersso-
nas (pvz., Ellerio Tokatoje), Rusijos 
pianistas Viačeslavas Griaznovas 
stebino įvairiapusiu tobulu instru-
mento valdymu, aukščiausio ly-
gio kūrybingumu skirtingų stilių 
kūriniuose (Beethoveno, Debussy, 

Ravelio, Prokofjevo, Rachmani-
novo), o spalio 30 d. didžiausią pa-
laimą klausytojams suteikė dabar 
JAV gyvenantis mūsų mylimas An-
drius Žlabys, savo nepaprastu jau-
trumu, sugebėjimu įtaigiai perteikti 
įvairias emocines būsenas priver-
tęs net nepastebėti jo tobulo virtuo-
ziškumo. Visai kitokio tipo greitų 
tempų profesionalas – Moldovos 
atstovas Alexanderis Palejus, jis, 
gruodžio 18 d. Taikomosios dailės ir 
dizaino muziejuje su smuikininku 
Raimondu Butvila skambindamas 
Prokofjevo Sonatas smuikui ir for-
tepijonui Nr. 1 bei Nr. 2 ir „Pen-
kias melodijas“, demonstravo ryškų, 
kietą lyderio temperamentą, stai-
gius, netikėtus garso proveržius ir tuoj 
pat – atsitraukimą į ramybės būseną. 

„Kultūrų dialoge“ skambinęs An-
drejus Gugninas – daugelio tarptau-
tinių konkursų laureatas: Svetislavo 
Stančičiaus Zagrebe (2011) Ludwigo 
van Beethoveno Vienoje (2013), 
aukso medalio ir publikos prizo lai-
mėtojas XVI tarptautiniame Ginos 

Bachauer pianistų konkurse Solt Leik 
Sityje, JAV (2014 ). 2016 m. liepą jau-
nasis virtuozas tapo tarptautinio 
Sidnėjaus pianistų konkurso nu-
galėtoju ir pelnė net keturis specia-
liuosius prizus. Jis baigė Maskvos 
konservatoriją ir aspirantūrą prof. 
Veros Gornostajevos klasėje. Jau 
studijų metais atsiskleidė išskirtinis 
virtuozo talentas. A. Gugninas tapo 
Konstantino Orbeliano ir Naumo 
Guziko kultūros mainų fondo sti-
pendininku, tarptautinio „German 
Piano Award“ nominantu (2012). 
Pianistas yra Maskvos filharmoni-
jos jaunųjų atlikėjų judėjimo pro-
gramos „XXI amžiaus žvaigždės“ 
dalyvis, koncertuoja solo garsiau-
siose pasaulio salėse, groja su žy-
miausiais orkestrais bei dirigentais.

Lietuvos klausytojams kol kas dar 
nežinomas pianistas pateikė visais 
atžvilgiais sudėtingą programą, 
reikalaujančią ryškių virtuozinių 
duomenų, visokeriopos ištvermės, 
rafinuoto muzikinio mąstymo. 
Pirmoje koncerto dalyje skambėjo 

Atkelta iš  2  psl .

M. Ma lyški no  nuot r.

LNF archyvo n uotr .

Andrejus Gugninas

Gidonas Kremeris

trys iš septynių Leonido Desiatni-
kovo siuitos „Teatro atgarsiai“ dalių 
(„Uvertiūra“, „Rondo–Gaudynės“ ir 

„Finalas. Kaukės“) bei Nikolajaus 
Metnerio Sonata „Romantika“ b-
moll, op. 53, Nr. 1. Jau nuo pirmųjų 
siuitos frazių tapo aišku, kad šis pi-
anistas – tikras virtuozas, turintis 
išskirtinius menininko bruožus. 
Maloniai nustebino A. Gugnino ro-
mantiškai plastiškai, trapiai, subtiliai 
traktuojama Desiatnikovo muzika. 
Jokio agresyvumo, noro pabrėžti 
neva modernų atliekamų frazių 
ryškumą. 

Metnerio Sonata „Romantika“ 
yra viena iš 13 kompozitoriaus So-
natų (jos keturios dalys atliekamos 
be pertraukos), kuri, ko gero, Lietu-
voje skambėjo pirmąkart. Besiklau-
sant susidarė įspūdis, jog kupina 
techniškai komplikuotos medžia-
gos, polifoninių klodų, pirmą kartą 
neįsimintinų melodinių nuotrupų, 
keistų meditacinių epizodų, ši So-
nata įveikiama ne kiekvienam pianis-
tui, galbūt todėl ir retai atliekama. 
Čia ryškiai jautėsi pianisto gebėji-
mas ypač grakščiai, šiltai, tarsi dai-
lininkui tapyti pastelinius skambe-
sius, sudėtingiausią, tirštą muzikinę 
medžiagą pateikti lengvai, nepa-
prastai greitais „perlų“ verpetais, ty-
lius skambesius netikėtai pertraukti 
ryškiais, garsiais protrūkiais ir vėl 
juos „užgesinti“. Net ir kulminaci-
niai sudėtingos technikos epizo-
dai buvo atlikti nepaprastai greitai, 
sklandžiai, neagresyviai. 

Visiškai pribloškė neįtikėtinas 
A. Gugnino gebėjimas tarsi visiš-
kai be pastangų ar nuovargio per 
beveik valandą ir 10 minučių la-
bai meniškai, išlaikant grakštaus 

romantiko dvasią atlikti visus 12 
Ferenzo Liszto „Transcendentinius 
etiudus“, padarius tik mažutę pauzę 
prieš ir po ypač įdomiai ir subtiliai 
pateikto „Ricordanza“ („Prisimini-
mas“). Čia pasireiškė ne tik pianisto 
girdėjimo, kūrybiško mąstymo bei 
kūrinio formos pateikimo talentas, 
bet ir sugebėjimas perteikti rafinuo-
tus, įvairių atspalvių tylius ir pačius 
tyliausius skambesius. Nuostabiai 
spalvingai suskambėjo tylūs, ypač 
kokybiški epizodai ir sudėtingiau-
siuose greituose etiuduose, pavyz-
džiui, „Klaidžiojančiose liepsnose“. 
Nustebino ir grakščiai A. Gugnino 
traktuotas paskutinis ciklo etiudas 

„Pūga“ – klausą glostė ypač greito 
tempo, bet rafinuotai tylūs garsų 
klodai. Nepaprastai veržliai, cha-
rakteringai, su šiltu romantinės 
muzikos atlikimo šešėliu – be grės-
mingų ir aštrių forte ar fortissimo – 
buvo atlikti visi profesionalams 
puikai žinomi, ypatingo virtuozinio 
sudėtingumo Liszto kūriniai.

Po tokios ištvermės bei dėmesio 
koncentracijos pareikalavusios pro-
gramos, publikai aistringai prašant 
bisų, A. Gugninas tuoj pat sėdo prie 
fortepijono ir, tarsi tik pradėdamas 
savo pasirodymą, stulbinančiai gai-
viai, džiaugdamasis savo neišsen-
kančiu temperamentu, kiek aštriau 
paskambino Sergejaus Prokofjevo 
Sonatos Nr. 7 Finalą. Tai vėlgi stul-
bino – paprastai bisams atlikėjai 
turi parengę nesunkių, populiarių 
pjesių. Negana to, savo smulkios, 
rafinuotos technikos žavesį pia-
nistas dar kartą pademonstravo pa-
baigai paskambinęs mažutę trapią 
pjesę. Nekantriai lauksime kitų šio 
nuostabaus menininko koncertų. 

vyksiančių chorinės muzikos kon-
certų bei rečitalių. Kovo 11 d. skam-
bės maestro Petro Bingelio vado-
vaujamo Kauno valstybinio choro 
parengta programa „Lietuva 
brangi“, o balandžio 25 d. sulauk-
sime garsiojo Ciuricho berniukų 
choro, Vilniuje koncertuosiančio 
su Vytauto Miškinio vadovau-
jamu berniukų ir jaunuolių choru 

„Ąžuoliukas“. Rečitalius Filharmo-
nijoje surengs Hamburgo operos 
teatro solistė Katerina Tretyakova su 
pianistu Ricardo Estrada (vasario 
8 d.) bei violončelininkas Aleksan-
dras Rammas su pianistu Dariumi 
Mažintu (kovo 15 d.). Įprasta dau-
giau dėmesio skirti ypatingoms 
progoms ir sukaktims, tad šį pus-
metį Filharmonijoje bus tradiciš-
kai rengiamas Lietuvos Respublikos 
Prezidentės Dalios Grybauskaitės 
globojamas Vasario 16-osios iškil-
mingas koncertas, bus paminėti 
trio „Kaskados“ 20-metis (balan-
džio 1 d.), kompozitoriaus Arvydo 
Malcio 60-metis (balandžio 22 d.) 
bei kitos sukaktys.

Iš viso per pusmetį Filharmonija 
planuoja surengti daugiau kaip 60 
koncertų. Jie vyks ne tik po Filhar-
monijos stogu, bet ir Taikomosios 
dailės ir dizaino muziejuje, Vilniaus 
bažnyčiose, Trakų pilies menėje, 

„Litexpo“ parodų rūmuose. Antra 
tiek koncertų per kelis mėnesius ke-
tinama surengti įvairiuose Lietuvos 
miestuose. Ten vėl keliaus projekto 

„Muzikos enciklopedija gyvai“ atli-
kėjai ir edukatoriai.

Filharmonija ir šiemet dalyvaus 
Vilniaus knygų mugėje, čia surengs 
koncertų, pristatys savo veiklą, lei-
dinius bei karščiausią naujieną – 
Modesto Pitrėno diriguojamo LNSO 
ir pianisto Luko Geniušo įrašytą 
prancūzų muzikos (Jacques Ibert, 
Maurice Ravel, Georges Bizet) CD 

„Orkestro divertismentas“.
Ištikimų Bacho muzikos gerbėjų 

vėl lauks kas dvejus metus rengiamas 
LNF ansamblio „Musica humana“ ir 
jo meno vadovo prof. Algirdo Vizgir-
dos inicijuotas J.S. Bacho muzikos fes-
tivalis. Festivalio koncertai bus atlikti 
per kelis mėnesius, o simbolinis jo 
startas jau įvyko sausio 8 d. Visų 
Šventųjų bažnyčioje.

Skirianti daug dėmesio jaunimui 
ir jo galimybėms žengti į Didžiąją 
sceną Filharmonija maloniai kvie-
čia į kovo 12 d. vyksiantį ciklo „At-
žalynas“ koncertą, kur su LNSO 
pasirodys jaunosios kartos solistai 
Bernardas Petrauskas (smuikas), 
Monika Boreikaitė (obojus), Jur-
gis Aleknavičius (fortepijonas) bei 
dirigentas Karolis Variakojis, taip 
pat į balandžio 19 d. rengiamą Na-
cionalinės M. K. Čiurlionio moky-
klos simfoninio orkestro ir pianisto 
Igno Maknicko koncertą. Pažinčiai 
su gabiu jaunimu bus skirtas ir kovo 
18 d. koncertas „Scenoje – laurea-
tai“, kur su LNSO muzikuos Rimvy-
das Savickas (klarnetas) bei 2015 m. 
N. Malko konkurso Kopenhagoje 
nugalėtojas dirigentas Tung-Chieh 
Chuangas. Talentingo jaunimo pa-
sirodymų nestigs visą pavasarį.

Didžioji scena užleidžiama ne tik 
solo besireiškiančiam jaunimui – aki-
vaizdžiai jaunėja ir Filharmonijos 
kolektyvai, ypač Nacionalinis sim-
foninis orkestras. Perėmęs vyriau-
siojo dirigento batutą iš orkestrą už-
auginusio maestro Juozo Domarko 
jo naujasis meno vadovas Modestas 

Pitrėnas judrumu tarsi užkrėtė visą 
kolektyvą. Atjaunėjęs LNSO drąsiai 
imasi naujų programų, šį pusmetį į 
Filharmonijos sceną kolektyvas žengs 
su 17 koncertų. Vieną įspūdingesnių 
LNSO programų su lietuvių solistais 
ir chorais diriguos orkestro garbės di-
rigentas maestro Juozas Domarkas – 
sausio 21 d. išgirsime grigališkąjį cho-
ralą, baroko muzikos skambesį ir 
džiazo ritmiką bei harmonijas jun-
giančią Arthuro Honeggero oratoriją 

„Karalius Dovydas“.

Intensyviai koncertuos ir kiti Na-
cionalinės filharmonijos kolekty-
vai. Po kelias programas pristatys 
jau minėtieji Lietuvos kamerinis 
orkestras bei ansamblis „Musica 
humana“, naujomis programomis 
džiugins ir Valstybinis Vilniaus bei 
Čiurlionio kvartetai.

Daugiau informacijos apie se-
zono renginius rasite svetainėje 
filharmonija.lt.

LNF inf.
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„Didvyrių aikštė“ Paryžiuje 
Spektaklyje vaidinančių aktorių mintys po gastrolių

T e a t r a s

2016 metus Lietuvos nacionalinis 
dramos teatras baigė reikšmingu 
įvykiu – gastrolėmis į europietiškos 
kultūros židinį Paryžių. Spektaklis 

„Didvyrių aikštė“ net šešis kartus 
buvo parodytas viename svarbiau-
sių tarptautinių teatro festivalių 

„Festival d’Automne à Paris“, ku-
riame nuo rugsėjo 7 iki gruodžio 
31 d. buvo pristatomi dailės, per-
formanso, teatro, muzikos, operos, 
šokio bei kino kūriniai. Šio festi-
valio programoje greta kitų garsių 
menininkų įvairiuose teatruose 
buvo pristatyti ir Krystiano Lupos 
spektakliai – „Kirtimas“ („Odéon-
Théâtre de l’Europe“), „Didvy-
rių aikštė“ („Théâtre national de 
la Colline“), „Ritter, Dene, Voss“ 
(„Théâtre de la Ville“). 

Valentinas Masalskis (Profe-
sorius Robertas Šusteris): Pran-
cūzų žiūrovai labai išprusę. Spek-
taklis trunka ilgai, pusketvirtos 
valandos, žmonės visą tą laiką turi 
skaityti ilgiausius titrus. Nustebau: 
gali vaidinti užuominomis, o jie į 
jas akimirksniu sureaguoja. Salė – 
aštuonių šimtų vietų, bilietai į vi-
sus šešis spektaklius buvo išpirkti 
per vieną dieną. Susidomėjimas 
neįtikėtinas. Greta kitų spekta-
klių, rodytų Paryžiuje, mūsų „Di-
dvyrių aikštė“ jau po pirmųjų pa-
sirodymų išskirtas kaip geriausias 
Lupos spektaklis. Šį spektaklį žiū-
rėjo Thomaso Bernhardo brolis 
Peteris Fabjanas. Jis į Paryžių atva-
žiavo specialiai vien dėl jo, nors jau 
vaikšto pasiramsčiuodamas dviem 
lazdelėmis – panašiai kaip mana-
sis profesorius Šusteris. Svarbiausia, 
kad ir pats Lupa buvo patenkintas. 

Režisierius seka spektaklį, juo 
domisi, jį pataiso, apie jį galvoja, 
išsako įvairias pastabas. Monu-
mentalus spektaklis privalo turėti 
tokią priežiūrą.

Paryžiuje viskas buvo labai ge-
rai paruošta: techniniai darbuo-
tojai dirbo itin profesionaliai. Jau 
ne pirmose gastrolėse pastebėjau, 
kad LNDT aptarnaujantis persona-
las yra neįtikėtino darbštumo. Jau 
užaugo karta, kuri tarnauja bendrai 
idėjai – gero spektaklio sukūrimui. 

Aš vis galvoju: kodėl prancūzams 
patiko šis spektaklis? Vieniems tai 
buvo didingas teatras, kiti pripa-
žino, kad tai spektaklis, neturintis 
aštrių formos „pašinų“, kurie dir-
gintų žiūrovą. Jame publikos dė-
mesio neskaido aštri šviesų kaita: 
vizualinė estetika labai atsargi, sub-
tili. Žiūrovas po „Didvyrių aikštės“, 
lyg po geros operos, jaučia tam ti-
krą pakylėjimą: geras tekstas, este-
tiškos dekoracijos, neblogi aktorių 
darbai... 

Teatras, kuriame vaidinome 
(„Théâtre national de la Colline“), – 
labai jaukus. Jis sukurtas amfitea-
triniu principu (žiūrovinė erdvė 
staigiai kyla į viršų). Šiame teatre 

daug maloniau buvo vaidinti negu 
Avinjone, nors ten vaidinome 
daug geresniu laiku (spektaklių 
pradžia – 15 val., o Paryžiuje rei-
kėjo visą dieną kankintis, nes pra-
džia – 19 val., o pabaiga 23.30), žiū-
rovams tai nesutrukdė, jie spektaklį 
žiūrėjo iki galo. 

Ilgai laukiant vakarinio spekta-
klio negali išsibarstyti. Su Egle Ga-
brėnaite į Paryžių išėjome tik vieną 
dieną ir apėjome tik vieną kvartalą. 
Tai buvo Sena, tai buvo Dievo Mo-
tinos katedra ir mums to pakako. 
Visą dieną reikia ruoštis vakarui. 
Negalima patirti labai daug įspū-
džių, nes jie išblaško, neleidžia 
susikaupti. 

Eglė Mikulionytė (Olga): Pary-
žiaus publika – nuostabi. Ji jaučia 
pačius subtiliausius niuansus. To-
kiai publikai vienas malonumas 
vaidinti, tarp aktoriaus ir žiūrovo 
užsimezga glaudus ryšys. Prancūzų 
žiūrovai išsilavinę, mąstantys, su-
prantantys humorą. 

Publikos niekada nelyginu, bet 
šį kartą tai darau drąsiai. Lietuvių 
žiūrovai supranta tik labai aiškius, 
netgi tiesmukus dalykus, iš kurių 
juokiasi, o kad „Didvyrių aikštėje“ 
yra visa absurdo skalė, prancūzai 
puikiausiai suvokė. Lietuviams lai-
kraštis „Frankfurter Allgemeine“, 
apie kurį kalbama kūrinyje, nieko 
nereiškia, o prancūzai puikiai su-
pranta, apie ką kalbama. Netgi tada, 
kai spektaklis „ėjo“ kiek blogiau, 
publika jį priėmė puikiai.   

Arūnas Sakalauskas (Lukas): 
Prancūzai mane nustebino savo iš-
prusimu, reiklumu. Jie aiškiai žino, 
ką žiūri. Labai maža publikos da-
lis atėjo neskaičiusi pjesės. Žiūrovai 
įvairaus amžiaus – nuo pagyvenu-
sių porų, senukų, iki jaunuolių, ku-
rie sėdi ant laiptukų visą ilgą spek-
taklį. Jie įdėmiai klauso ir supranta, 
apie ką jis. Nepamatysi žiovaujan-
čio – anaiptol, gali justi begalinį 
susidomėjimą. Matosi, kad jie turi 
kelių šimtų metų teatro tradicijas. O 
mūsų publika – „arba-arba“. „Jeigu 
man nepatinka, nors aš nežinau ko-
dėl, vadinasi, spektaklis – šlamštas. 
Atsistojau vidury veiksmo, vidury 

salės, ir nudrožiau su savo dama 
durų link.“ Šito prancūzas niekada 
sau neleistų. 

Paryžius – ypač gražus miestas, 
žmonės mandagūs. Bet man, gi-
musiam mažoje šalyje, jis pasirodė 
šaltokas ir kiek atstumiantis, nors 
ir gaila. Pagalvojau, kodėl darbinin-
kai iš Lietuvos važiuoja į Vokietiją, 
Angliją – negirdėjau, kad kas dirbtų 
statybose Prancūzijoje. Mūsų skir-
tingas mentalitetas, mes nežinome, 
kaip elgtis. Tarkim, Anglijoje, šiek 
tiek toliau nuo Londono, tu atsiduri 
tokiam Panevėžy: lygiai tos pačios 
aludės, ta pati „chebra“, lygiai tokie 
pat rėkavimai gatvėje, ko Prancūzi-
joje nepamatysi. 

Mums nuvažiuoti į Paryžių tokiu 
lygiu – su šiuo spektakliu–  ir vai-
dinti jų nacionaliniame teatre yra 
įvykis. Bet režisierius Lupa šiek tiek 
šį įvykį užgožia. Jeigu tai būtų lietu-
vių režisierius, būtų dar geriau. Da-
bar yra Lupa ir Bernhardas, ir gerai 
vaidinantys aktoriai.

Doloresa Kazragytė (Hedviga): 
Lenkijoje, Kinijoje, Prancūzijoje ir 
visur kitur pastebėjau, kad vis dėlto 
svarbiausias šiame spektaklyje iš-
lieka režisierius. Jeigu kažkoks susi-
tikimas ar spaudos konferencija, vi-
sur svarbiausias – Krystianas Lupa. 
Aktoriai, nors apie mus ir gerai rašo, 
niekam nerūpi. 

Aš tik iš sūnaus sužinau „interne-
tines“ naujienas. Nuvykusi į Paryžių 
sužinojau, kad be mūsų spektaklio 
bus vaidinami dar du Lupos spek-
takliai. Bet nebuvo nė vieno susi-
tikimo su aktoriais. Pasauliui visai 
neįdomu palyginti skirtingas mo-
kyklas, skirtingus požiūrius kad ir 
to paties režisieriaus skirtingose ša-
lyse sukurtuose spektakliuose. Nie-
kam nesvarbu, ką mes galvojame 
apie Thomasą Bernhardą ar apie 
tą patį Krystianą Lupą. Mes gy-
vename viešbuty, visą dieną laisvi, 
niekas niekur mūsų nenuveža. Ge-
rai, kad Neringa Bulotaitė visiems 
paaiškina, kur reikia nuvažiuoti. 
Aš vengiu viena važinėti. Daug ką 
esu mačiusi anksčiau. Ačiū Dievui, 
viešbutis buvo šalia Per Lašezo ka-
pinių. Tai aš ten keletą dienų pra-
leidau, pagal numerius garsius 

žmones aplankiau (Édith Piaf, 
Rossini, Chopiną, Voltaire’ą...). Po 
tas kapines varnos ir kiti paukščiai 
įspūdingai skraidžioja... Netoliese 
susiradau labai seną katedrą, to-
kią tamsią, galingą, ir pilną žmo-
nių. Net nustebau, nes, pavyzdžiui, 
Avinjone visas miestas ūžia, žmonės 
sėdi prie staliukų ir tik valgo geria, 
valgo geria... Popiežiaus aikštė sta-
liukais nustatyta, viens prie kito visi 
tik vartoja, vartoja – o greta esanti 
bažnyčia stovi tuščia. Dievas miršta, 
viskas ritasi žemyn. Niekam neį-
domi gelmė, siela, todėl ir aktoriai 
tampa niekam nereikalingi. Jiems 
belieka tik su maišiukais vaikščioti. 

Neringa Bulotaitė (Ponia Ly-
big): Lietuviai – ypač nebendrau-
jantys žmonės, ir tai labai gerai 
pasimatė būnant Paryžiuje. Pavyz-
džiui, po pirmojo „Didvyrių aikš-
tės“ spektaklio teatro fojė surengtos 
vaišės, bet į jas atėjo vos du akto-
riai. Buvo nejauku, nes į vakarėlį 
atėjo tie prancūzai, kurie norėjo pa-
gerbti, pabendrauti, susipažinti. At-
ėjo ir prancūzų aktorių, kurie prieš 
kelerius metus buvo vaidinę „Di-
dvyrių aikštę“. Ypač sujaudino, kai 
Hertą vaidinusi prancūzė, kuriai jau 
penkiasdešimt vieneri metai, ėmė 
garsiai ieškoti mūsiškės Hertos, jai 
labai rūpėjo su ja pasikalbėti. 

Jau per pirmą spektaklį galima 
buvo justi, kad žiūrovai „paruošę 
namų darbus“, kai kas atėjo antrą 
kartą, nors spektaklį vasarą matė 
Avinjone. Bilietus buvo ne taip pa-
prasta įsigyti, juos išpirko per labai 
trumpą laiką. Spektaklio gerbėjais 
tapo ne vien teatro specialistai, bet 
ir paprasti žiūrovai. Mes, aktoriai, 
scenoje tai iš karto pajutome, są-
mokslas ore jau tvyrojo... Kai kas 
iš žiūrovų pripažino, kad Avinjone 
ir Paryžiuje spektakliai praėjo skir-
tingai, puolė pasakoti įvairias deta-
les, smulkmenas, kurios išties labai 
svarbios spektakliui. 

Vaidinant kelis kartus iš eilės, ga-
lima pastebėti spektaklio laisvėjimą, 
nebelieka to noro „kad tik spekta-
klis įvyktų“, atsiranda toks keistas 
kvėpavimas, padedantis spektakliui 
augti. Tuomet tampa svarbu žiūro-
vui perduoti tos dienos nuotaiką: 
jeigu tu labai pavargai – tinka, jeigu 
ką nors sutikai – tinka, jeigu tave 
kažkas įžeidė – dar labiau tinka. Ką 
savyje „sukrauni“, viską atiduodi 
žiūrovui. 

Į „Didvyrių aikštę“ Paryžiuje at-
sitiktinai užklydęs kino prodiuseris 
Gytis Šapranauskas: Paryžiuje šį 
spektaklį mačiau pirmą kartą. La-
bai nustebino ypač šilta žiūrovų 
reakcija, jie suprato pačius subti-
liausius niuansus, netgi tuos, ku-
riuos kartais aktoriai skiria vieni 
kitiems. O tai reiškia, kad tarp 
mūsų daug bendro. Žiūrovų reak-
cijos išduoda esminius dalykus apie 

visą tautą. Aišku, prancūzai subti-
liau supranta visą meną apskritai. Jų 
tokia aplinka – gatvėje kiekvienas 
pastatas yra meno kūrinys. Prancū-
zams teatras – tarytum kasdienybė, 
natūralus procesas, bet jie vis tiek 
į jį eina kaip į šventę. Apskritai, po 
tėčio mirties tik „Didvyrių aikštė“ 
sugrąžino tikro teatro pojūtį. Tai – 
tikras džiugesys sielai. 

* * *
Spektaklis „Didvyrių aikštė“, ap-

lankęs Lenkiją ir Kiniją, šią vasarą 
viešėjo viename didžiausių ir se-
niausių tarptautinių teatro festi-
valių – Avinjone, kur „Vedène“ sa-
lėje buvo suvaidintas taip pat šešis 
kartus. Po šių gastrolių pasirodė 
daug publikacijų centriniuose ir 
mažiausiuose šalies periodiniuose 
leidiniuose, kurių įžvalgas papildė 
Paryžiuje pasirodžiusios recenzijos. 
Jose daug dėmesio skiriama režisie-
riui Krystianui Lupai, analizuojama 
šiandienos Lenkijos teatro ir poli-
tikos situacija. 

Kelias recenzijų ištraukas išvertė 
Paryžiuje gyvenantis Ainis Selena.

„Lietuvių aktoriai nuostabiai 
supranta ir atlieka Krystiano Lu-
pos skirtas užduotis – režisierius 
mėgaujasi matydamas, kaip at-
skleidžiamas jo sumanymas: atlie-
kama mikroskopinė žmogaus pri-
gimties introspekcija, reikalaujant 
kuo didžiausio aktoriaus asmenybės 
indėlio.“(France Inter, 2016 m. spa-
lio 19 d.)

„Thomasas Bernhardas, spekta-
klio režisierius ir jo aktoriai – Lie-
tuvos nacionalinio dramos teatro 
trupė – parodė aukščiausio lygio 
meistriškumą, nepaprastą įtaigumą 
ir tikslumą. Savo partitūras jie at-
liko beveik mezzo voce, tačiau in-
tensyvumą pasiekė ne šaukdami, 
o paprasčiausiai kalbėdami savo 
frazes. Visa Krystiano Lupos re-
žisūra puikiai atitinka šį subtilų 
registrą.“(Témoignage Chrétien, 
2016 m. gruodžio 1 d.)

„Krystianui Lupai svarbu ne šau-
kimas ar plūdimasis, – tai būtų kari-
katūriška, – jam svarbus išgrynini-
mas, nesvarumo būklė, mezzo voce. 
Tai, ką vienas kitam sako pagrindi-
niai personažai, yra dar baisiau ir 
labiau gąsdina, nes pasirenkamas 
paprasto pokalbio apie akivaiz-
džius dalykus tonas. Įspūdį daro 
tiek spektaklio muzika, tiek sce-
nografija (neatverianti jokios pers-
pektyvos), tiek apšvietimas, o ypač 
nuostabi Lietuvos nacionalinio dra-
mos teatro aktorių vaidyba. Taip atsi-
veria mąstyti nebenorinčios sutemų 
visuomenės pasaulis, kurio tuštuma 
gali būti užpildyta įvairiausiomis 
tamsuoliškumą liudijančiomis bai-
mėmis – jas mums puikiai pateikia 
Krystianas Lupa.“ (Web Theatre.fr, 
2016 m. gruodžio 8 d.)

Parengė Daiva Šabasevičienė

D. Mat ve je vo  nu ot r.„Didvyrių aikštė“
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Ką reiškia mažas formatas?
Kūrėjo kasdienybė ir nauja galerija „Vitrina“ 

kaskadininku, kino triukų atlikėju), 
vis dėlto būtų sunku.

Lietuvių kine moterų istorijas 
dažniausiai pasakoja vyrai. Man 
tokio kino simboliu tapo Almanto 
Grikevičiaus filmas „Jo žmonos 
išpažintis“, kur pavadinimas tarsi 
nubrėžė ribą, teigdamas, kad nelai-
minga, ieškanti meilės herojė viso 
labo yra tik kenčiančio vyro žmona. 
Kad ir koks ironiškas būtų „Am-
žinai kartu“ pavadinimas, jis rodo, 
kad riba peržengta, tačiau nedavusi 
vardų filmo veikėjams režisierė lyg 
atėmė iš jų teisę būti konkrečiais ir 
turėti priešistorę. 

Suprantu, kad Lužytė bijo vien-
prasmiškų atsakymų ir nori pri-
versti žiūrovus ne grožėtis vaizdais, 
o savarankiškai mąstyti, daryti iš-
vadas, kartu kurti filmą, pavyz-
džiui, kai rodo dukters ir sociali-
nės darbuotojos pokalbį policijoje, 
bet neleidžia jo išgirsti. Todėl ji ir 
pasirinko operatorių Olegą Mutu, 

kuris išgarsėjo rumunų Naujosios 
bangos filmais. Juose paprastai ro-
doma nyki pokomunistinės šalies 
buitis ir atgyja nematomos, bet 
skaudžios jos bedalių gyventojų 
dramos. „Amžinai kartu“ Mutu 
puikiai antrina režisierei: ilgos, 
vienu kadru nufilmuotos scenos 
pabrėžia meistriškas režisierės 

mizanscenas, kurios savo ruožtu 
išryškina nevienprasmiškus perso-
nažų santykius ir jausmus. Mutu ne 
vieną sceną nufilmavo iš labai arti, 
bet ir jos dažniausiai pabrėžia ne 
intymumą, o visišką susvetimėjimą. 
Šį neatitikimą tarp suvokimo ste-
reotipų ir tikrosios scenos ištarmės 
Lužytė (ji yra ir filmo scenarijaus 

autorė) naudoja ir filmo drama-
turgijoje, jis dažnai tampa veiksmo 
varikliu, todėl taip įdomu stebėti 
nuolat besimainančias Jaraminai-
tės būsenas ar Dainiaus Gaveno-
nio žvilgsnius, jų tikslius gestus, 
plastiką, personažų kūnų kalbą. Ji 
ypač iškalbinga scenoje, kai socia-
linė darbuotoja (įsimintina Rasa Sa-
muolytė) atsisveikinant prašo visų 
apsikabinti. 

Kita vertus, stebėti Jaraminaitę 
įdomu dar ir todėl, kad jos herojė iš 
tikro bando suprasti save, ji keičiasi 
visą filmą. Ko verta kad ir finalinė 
scena, kur moteris tik žiūri iš tolo 
į savo vyrą ir dukterį, lyg laukdama 
ar bijodama tarp jų įsibrauti. 

„Amžinai kartu“ turi tai, ko nuo-
lat stinga lietuvių kinui, ypač de-
biutantams. Tai profesionaliai su-
kurtas filmas, atskleidžiantis ir 
režisierės požiūrį į kiną, ir jos su-
gebėjimą analizuoti tikrovę, ir hu-
moro jausmą. Lužytė realistiškai 

Su tavim ir be tavęs 
Atkelta iš  1  psl .

Monika Krikštopaitytė

Nelinksmas juokas, kad kultūrinė 
spauda turėtų džiaugtis, jog ėji-
mas į darbą dar neapdėtas mokes-
čiu, aktualus jau daugelį metų, o 
su naujais mokesčiais ir su nauja 
tendencija, kad Spaudos, radijo ir 
televizijos rėmimo fondas taip pat 
remia didžiuosius interneto porta-
lus (kiekvienam akivaizdu, kad dėl 
politikos), tapo dar aktualesnis. Yra 
vilties, kad nauji „Sodros“ mokes-
čiai, papildomai nuskaitomi nuo ir 
taip gėdingai mažų autorinių ho-
norarų, bus atšaukti. Nes vien dėl 
šlovės ir įtakos niekas ilgai nerašys. 
Tai jau nebe nepriklausoma spauda, 
o tikroji kritikos mirtis. Tada kultū-
ros kūrėjams ir jų vadybininkams 
liktų tik didieji portalai, skelbiantys 
renginių organizatorių pranešimus 
spaudai ir apsimetantys turį Kultū-
ros rubriką. 

Kartais žurnalistai parengtų ori-
ginalias publikacijas, patinkančias 
autorių tėvams ir artimiesiems. Ne-
pamenu, kad būčiau skaičiusi žur-
nalistinį analitinį tekstą apie kultūrą 
(reikia pripažinti, kad visi bandy-
mai baigdavosi vos prasidėję, išim-
tys retos), dauguma yra reprezen-
taciniai („ak kaip smagu, ak kaip 
gilu“) arba puolamieji. Puolamieji 
pasirodo labai retai ir ne be prie-
žasties, bet yra tokie pat nuobodūs 
kaip ir giriamieji. Didžiąją teksto 
dalį sudaro citatos, kas ką pasakė, 
teigė, atskleidė, sukrėtė atvirumu 
ir t.t. ir pan. 

Iš pradžių atrodytų, kad niekas 
nepasikeitė. Kad valstybė ir toliau 
remia kultūros refleksiją, bet ga-
liausiai kažko pritrūktų, kaip san-
tykiuose, kurie grindžiami plepa-
lais. Žurnalistika ir meno kritika 
yra du skirtingi dalykai, turintys 
absoliučiai kitokias funkcijas. Su-
tikime, kad kritika yra būtina ir kū-
rėjams, ir vadybininkams. Kritika 
ne tik kritikuoja, bet ir pripažįsta. O 
svarbiausia – įvertina kūrinį rimtai. 
Kultūra be rimto atsako yra tik va-
karėlis, kuris labai greitai pasibaigia. 
Žmonės, kurie nesidomi menu, bet 
eina į atidarymus nusifotografuoti, 
išsivaikšto. 

Ne ką labiau skiriasi ir meni-
ninkų kasdienybė: po tris mažai 
apmokamus darbus, o jei nori su-
rengti parodą, dar ir susimokėk. 
Yra sėkmingai parduodančiųjų ir 
gerai įsitaisiusiųjų, bet bendras fo-
nas gana niūrus. Todėl manau, kad 
kaip absurdiškos realybės simp-
tomas ėmė ryškėti mažo formato 
tendencija. Štai Aistė Kisarauskaitė 
jau kurį laiką turi galeriją „Trivium“ 
tiesiog namuose. Nereikia rūpintis 
nuoma, darbuotojais, sutartimis ir 
pan. O visai neseniai menininkas 
Dainius Liškevičius atidarė gale-
riją „Vitrina“, o tai ir yra keturių 
dalių vitrina Dailės kombinato 
(Kauno g. 34, Vilniuje) antrame 
aukšte. Ekspozicija senovinėse 
medinėse spintose bendrame 
kontekste atrodo kaip nesusipra-
timas. Pastatas tarsi laiko mašina 
nukelia į praeitį, nes daug kas išlikę 
kaip anksčiau: medžiagos, erdvės; 

dailės parduotuvė su tokiais pat 
dirbiniais, kokie ten buvo ir vė-
lyvuoju sovietmečiu. Industri-
niame kūne įsiterpę modernesni 
intarpai: advokato kabinetas, ki-
činių suvenyrų parduotuvė ir ki-
tokia įvairovė. Rasti ten į komerciją 
nepretenduojančią vitriną – tikras 
nuotykis meno žmogui. Kaip koks 
perliukas šabakštyne. Ir niekam 
nereikia sukti sau galvos dėl eks-
ploatacijos, prestižo ir panašių 

dalykų. Ir net nereikia susimo-
kėti už tai, kad kuri. Fantastika! Iki 
sausio pabaigos „Vitrinoje“ rodoma 
Lino Jablonskio paroda „www.in-
diedrawinggig.com“: keli piešiniai, 
keli objektai. Juokingi, bet ir tau-
rūs ta prasme, kad neužteršti for-
matavimo marazmų.

Be jokios abejonės, tokie maži 
projektai liudija ir menininkų 
sąmoningumą, nuorodą į tuos 
priespaudos laikus, kai cenzūra į 

pagrindines sales neįsileisdavo, kai 
tekdavo ieškotis kamerinių erdvių, 
pusiau viešų arba privačių vietų. Šis 
dabarties ir praeities reiškinių ryšys 
įdomus, konceptualus ir iškalbin-
gas... Menininkui geriau prisistatyti 
mažu formatu, užuot išleidus visas 
šeimos pajamas savaitę trunkančiai 
parodai, nes paramos užteko tik rė-
meliams. Taip būna ne visada. Tuo 
ir pasidžiaukime. Tikėkimės, išlik-
siančioje kultūrinėje spaudoje. 

rodo tikrovę, renkasi jos įkaitais 
tapusius personažus, bet kartu psi-
chologiškai tiksliai (žinoma, kartu 
su aktoriais) atskleidžia šių dienų 
žmonių dramas, todėl ir pasako-
jimas tampa rišlus, universalus, o 
istorija – suprantama. Kita vertus, 
filmo herojų gyvenimas bespalvis, 
jie gana paviršutiniški, tad užuo-
jauta gali ir nekilti. 

„Amžinai kartu“ pernelyg ilgai 
keliavo pas žiūrovus, gal todėl at-
rodo, kad filmui stinga originalumo, 
nes panašių kameriškų, ironiškų, 
įžvalgių debiutantų sukurtų dramų 
gali pamatyti dažname tarptauti-
niame kino festivalyje. Bet „Amži-
nai kartu“ itin svarbus lietuvių kinui 
ir, tikiuosi, įrodys, kad čia galima 
kurti profesionalius, ambicingus 
filmus, skatinančius susimąstyti 
apie save. Vis dėlto žinodama Lu-
žytės galimybes ir talentą nekantriai 
lauksiu kito.

Galerija „Vitrina“ Vilniaus dailės kombinate

Gabija Jaraminaitė ir Dainius Gavenonis filme „Amžinai kartu“

Autor ės  n uotr .
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Instrukcija paminklui
Juliaus Juzeliūno šimtmečiui skirta paroda Nacionalinėje dailės galerijoje

Agnė Narušytė

Visuomenei pristatyta basanavičių 
galerija tarsi rodo, kad paminklo ga-
limybės išsisėmė, užstrigo blogiau-
siose praėjusio šimtmečio pradžios 
tradicijose. Bet taip nebūtinai turi 
likti. Konkurse dalyvaujantiems 
menininkams ir komisijai siūlau 
aplankyti parodą „Juzeliūno ka-
binetas: modernėjantis lietuvišku-
mas“. Ten pilna idėjų šiuolaikiniam 
paminklui. Jas siūlo kompozitorius 
Šarūnas Nakas, todėl iškilią praei-
ties asmenybę galima sugroti, su-
vaidinti, ragauti ar timptelėti už 
kaklaraiščio. Naftalino – nė kvapo.

Forma neturi būti nuvalkiota

Iki šios parodos Julius Juzeliū-
nas man buvo beveik vien pavardė. 
Jis nebuvo mano kompozitorius. 
Mano kompozitoriai yra Bronius 
Kutavičius, Osvaldas Balakauskas, 
Vidmantas Bartulis, Onutė Nar-
butaitė, pats Šarūnas Nakas. Kai 
kuriuos radau humoro ir informa-
cijos lydinyje – Juzeliūno „perio-
dinėje elementų lentelėje“. Muzie-
jinius pasakojimus apie mokinius 
ir mokytojus paprastai praleidžiu. 
Čia jie tiesiog įteka į smegenis. Ju-
zeliūno mokykla išskleidžiama 
dviem „moksliškais“ brėžiniais, 
turinčiais potekstę: kultūra yra ne 
kas kita kaip žinomų cheminių ele-
mentų junginiai. Vienas junginys, 
vėliau parodoje įvardijamas kaip 

„Juzeliūno akordas“, susidaro per 
daugybę mutacijų iš tokių tolimų 
elementų kaip Ferencas Lisztas ir 
Piotras Čaikovskis. Bet Juzeliūno 
knygoje „Akordo sandaros klau-
simu“ kalbama ir apie tokias pir-
minės materijos formas, kurioms 
neužklijuosi pavardės etiketės. Tai 

– liaudies dainose išsaugotos seno-
sios indoeuropiečių ir baltų muzi-
kinės struktūros. 

Tačiau vien moksliniai aiškini-
mai išsisklaidytų ore nesuvirpinę 
mūsų patirties stygų. Tad į akordo 
genealogiją įtraukiamas gyveni-
mas, apie kurį Nakas pasakoja 
linksmais filmukais iš savo paties 
sukurto „Nacionalinio muzikos le-
gendų muziejaus“. Suvaidinti epizo-
dai sumontuoti su kronikos kadrais. 
Jie ne tik atgaivina praeities asme-
nybes. Tam pakaktų ir interviu, 
kuriuos dažnai matome parodose. 
Nakas tas asmenybes atvirai verčia 

„legendinėmis“ panaudodamas su 
muzika nesusijusius faktus ir nepa-
tikrintas nuogirdas. Tarsi šiuolai-
kinės gandų žiniasklaidos priemo-
nėmis kurtų popsinį reportažą apie 

„žvaigždės“ (ne)eilinę kasdienybę, 
bet su dvigubu ironijos dugnu – 
kad galėtų paslėpti gilią pagarbą. 
Tai aiškiausiai pajutau apžiūri-
nėdama ekspoziciją, skirtą Juze-
liūno mokytojui Juozui Gruodžiui. 
Jis, tikėdamas sveika gyvensena, 

susigadino sveikatą, važinėjo mo-
tociklu Kauno gatvėmis beprotišku 
greičiu ir pats sau rašė „saviįtaigos 
korteles“: „Mano valia tvirta, mano 
darbas taurus“; „Aš parašysiu nuos-
tabiai gerą simfoniją“; „Mano šir-
dis sveika“... Deja, kompozitoriaus 
širdis neatlaikė: „Išspausdinus jo 
priverstinai parašytą socrealistinį 
manifestą „Tiesoje“, tą pačią dieną 
mirė nuo infarkto.“

Tad gigantiškos ir kultūros isto-
rijos kanono sudievintos praeities 
asmenybės pasirodo kaip pažei-
džiami žmonės – visai kaip mes, 
besiblaškantys darbų, nepriteklių, 
geismų, nusivylimų voratinkliuose. 
Dėl to mano susižavėjimas šiomis 
asmenybėmis tik stiprėja, nes per-
skaitau tarp kadrų įrašytą sugebė-
jimą išgyventi visas negandas, iš-
saugoti tikėjimą savo idėja ir kurti 
nepaisant nieko. Iš nesėkmių, be-
protybių, naivumų, nesąmonių ir 
pokštų nulipdyta Juzeliūno figūra 
tampa monumentali nebanaliai: 
ji pranoksta gyvenimą, nes iškelia 
jo naštas į svaigų aukštį, ji sukau-
pia ilgo laikotarpio, įvairių kultūrų, 
įkvepiančių kūrėjų patirtis į naują 
prasmės gniutulą.

Žmogus neturi būti visas

Kitas vos įėjus į parodą mato-
mas eksponatas – tai po stikliniu 
gaubtu ant pakabos užrištas kakla-
raištis. Tokiu mėgdavęs pasipuošti 
Juzeliūnas – tai liudija dvi vienodos 
fotografijos, padėtos iš abiejų pu-
sių (visų fotografijų autorius – Al-
gimantas Kunčius, o kaklaraištis 
atkurtas pagal jas). Kodėl dvi? Nes 
muziką ir fotografiją sieja pasikar-
tojimų ritmas, išryškinantis tikro-
vės vidines struktūras. Vizualinių fi-
gūrų variacijos yra ir šių fotografijų 
tema, papildanti akivaizdųjį objektą 
Juzeliūną slaptaisiais sąskambiais. 
Kompozitorius įsispraudęs tarp 
stalo, knygų lentynų ir fortepi-
jono. Atsilapojęs švarką demons-
truoja kaklaraištį – neįprastą, ryškų, 
modernistinį. Baltą foną tris kar-
tus skirtingai perrėžia plati juoda 
juosta. Galima to neįsisąmoninti, 

bet esu tikra – fotografas pastebėjo, 
kad kaklaraištyje susikoncentruoja 
knygų nugarėlių taktai bei juodų ir 
baltų klavišų ritmas. Susikoncen-
truoja į juodą žaibą. 

Šio kaklaraiščio pakanka api-
būdinti asmenybei. Tai visų sričių 
menininkų seniai naudojamas ir 
neišsemiamas tropas – metoni-
mija. Šįkart – su metaforos krūviu. 
Ir kartu šis objektas praneša, kas 
atsitiks žiūrint parodą: čia nebus 
nuoseklaus pasakojimo apie visą 
Juzeliūno gyvenimą, bet švytės jo 
fragmentai, kuriuose glūdintys pa-
sikartojimai, paralelės ir nukrypi-
mai žiūrovo galvoje jungsis į monu-
mentą, įsisąmoninsime tuos ryšius 
ar ne. Parodą mačiau jau prieš du 
mėnesius, bet iki šiol prisimenu fo-
tografijų debesį: suskiemenuotų žo-
džių pilni lapai ir virš jų – rankos, 
sunkiai pagaunamos fotoaparatu, 
vienoje – rašantis pieštukas ir savo 
eilės laukiantis tušinukas. Jis visas 
ten, tame skiemenų skambėjime. 

Ir dar viena metonimija – keturi 
stiklainiai, pilni vandens, velėnos, 
grūdų ir medaus (įtariu, kad jie, 
kaip ir kiti objektai, čia nebūtų at-
siradę be Nakui talkinusio Dainiaus 
Liškevičiaus). Tai keturi elementai, 
iš kurių buvo padarytas Juzeliūno 
kūnas. Trys yra aiškūs – jis kas rytą 
valgė medumi užpiltus grūdus (tai 
parašyta etiketėje), galima numa-
nyti, kad gėrė vandenį. O velėna? 
Atsakymą, ką ji veikia Juzeliūno 
kompozicijoje, pateikia šis sakinis: 

„Jis džiaugėsi esąs lygumų krašto 
gyventojas, mėgo stebėti nekintan-
čio peizažo grožį, klausytis švelnių 
garsų ir užsimiršti erdvės begaly-
bėje.“ Tai perskaičius, portretas 
man tapo išbaigtas, o kartu – at-
pažįstamas mano patirtyje. 

Nematomi dalykai gali matytis

Paroda apie kompozitorių ga-
lėtų būti nuobodi nemokantiems 
skaityti partitūrų. Jų čia irgi yra, 
bet pateiktų vėlgi metonimiš-
kai. Keli operos „Žaidimas“ parti-
tūros atvartai reprezentuoja nesė-
kmę – opera iki 2016-ųjų nebuvo 

pastatyta. Tarkim, pakaktų apie tai 
informuojančio sakinio. Bet Na-
kas vaidybiniame filmuke parodo 
energiją siurbusių svarstymų laiką, 
išsitęsusį nuo 1968 iki 1975 m. Ka-
binetuose ir priešais teatro užuo-
laidą vaidinamas absurdo spek-
taklis be žodžių. Standartinė, iki 
pykinimo anų laikų kūrėjams įgri-
susi situacija. Ir personažai visada 
tie patys. Apie tai, ko bijoma ir dėl 
ko draudžiama, jau prirašyta knygų, 
todėl čia pakanka trumpo paaiški-
nimo titruose: „Norėjosi paprasto ir 
saugaus gyvenimo.“ Jei menininkas 
kėlė (muzikinės formos ar ideolo-
ginių) problemų, visada buvo ga-
lima pasitelkti partinę organizaciją. 
Nors viskas čia išgalvota, sovietme-
čio pojūtis – tikras. O po natomis 
parašyti Friedricho Dürrenmatto 
apsakymo žodžiai išdainuoja odę 
ne tik sovietmečio, bet ir dabarties 
valdymo mechanizmams: „Žinoma, 
aš suprantu, mes gyvename aukštos 
konjunktūros laikais. Mū-sų bičiulis 
užėmė savo šefo pos-tą, išstū-mė šefą, 
še-fas mirė – mirė nuo in-farkto.“ 

Bet muziką galima ir pamatyti. 
Kaip ir idėjas. Pavyzdžiui, Juzeliū-
nas savo studentams sakydavęs, kad 
kūrinyje turi būti žuvelė. Jos ho-
lograma ir plauko stiklo pirami-
dėje – sunkiai pagaunama fotoapa-
ratu, susidvejinanti, pasidauginanti 
ne tik ant piramidės sienų, bet ir 
lango atspindžiuose. Šiam trapiam 
objektui oponuoja didžiulė juoda 
struktūra, primenanti senų fotoa-
paratų dumples. Bet tai – žvejybos 
įrankis, vadinamas bučiumi. Šįkart 
jis skirtas žvejoti žiūrovams. Pagavo 
ir mane. Nuožulnios grindys traukė 
tiesiai į vaizdą – į kolonas, kylančias 
tarsi visatos instrumento stūmo-
kliai, kesonais išvibruotus kupolus, 
kurie lyg NSO skrieja į mane ir kos-
minę tuštumą. Neišmatuojamos er-
dvės pakluso Juzeliūno parašytoms 
natoms. Panirau į jas visu kūnu, at-
sijungiau nuo tikrovės. Net šiek tiek 
bijojau, kad nebeišeisiu. Tam tikra 
prasme ir neišėjau, nes tebejaučiu 
tą skriejantį kritimą. 

Turėtų jaustis ryšys su dabartimi

Nors paroda vadinasi „Juzeliūno 
kabinetas“, yra tik jo nuotrauka, 

fiziškai kabinetas nerekonstruotas. 
Bet jis konstruojasi iš visų žiūrovo 
patirčių. Tebesvarstau, ką šioje dva-
sinėje struktūroje veikia dar vienas 
elementas (kitų jau nebepaminėsiu, 
nes ir šis straipsnis – metoniminis). 
Per kažkokį juokingą atsitiktinumą 
(detalių nebeprisimenu) Juzeliūnas 
buvo paverstas Afrikos ekspertu. 
Apskraidė karštojo žemyno vals-
tybes pasakodamas apie Lietuvos 
muziką. Regis, pajuto, kad jiems tai 
svetima. Grįžęs pasakojo įspūdžius, 
rodė skaidres. Dabar jos rodomos 
tamsiame kambarėlyje. Vienoje 
pusėje – spalvotos skaidrės iš ne-
įvardytų Afrikos vietų. Gatvės, au-
tobusai, karietos, kiemai ir visur – 
žmonės. Bet jie pamėkliški, veidai 
išplaukę, tarsi tikrovė bėgtų nuo fo-
tografo, kad tas pasaulis taip ir liktų 
nepasiekiamas. Kitoje kambarėlio 
pusėje nespalvoti anų laikų lietu-
viai žiūri skaidres iš Afrikos. Juos 
subūrė tas neryškus, blykčiojantis 
vaizdas, kurį matau ant kitos sienos. 
Kaip spalvos pertrauka sovietinėje 
pilkumoje. Ta ypatinga proga jie 
fotografuodavosi – keičiasi skai-
drės, keičiasi veidai, bet situacija 
ta pati – jie žiūri skaidres iš Afri-
kos. Bet fotografijos – šie tikrovių 
indai – nesusisiekia. Tarsi jas skirtų 
ne tik erdvė, bet ir šviesmečiai. Aš, 
kaip anais laikais Juzeliūnas, stoviu 
juos skiriančioje tuštumoje, užpil-
dytoje praeities neįmanomybėmis 
ir dabarties nusidėvėjimais. Tai 
turbūt žaismingiausiai skausmin-
gas atskirties įvaizdis, kokį esu kada 
nors mačiusi. 

Iš Sąjūdžio mitingų tribūnų Ju-
zeliūnas pasiekia mūsų laikus. Tuo 
jo gyvenimas ir baigiasi. Nebaigtos 
paskutinės partitūros lapo viršuje 
užrašytą pavadinimą matau kaip 
palinkėjimą dabarties vertinimo 
komisijoms: „Su-tar-ti.“

Paroda veikia iki vasario 5 d.
Nacionalinė dailės galerija (Konstitucijos 
pr. 22, Vilnius)
Dirba antradieniais–trečiadieniais, 
penktadieniais–šeštadieniais 11–19 val., 
ketvirtadieniais 12–20 val., sekmadieniais 
11–17 val.

Ekspozicijos fragmentas
T. K apo či a u s  nu ot ra u ko s

Rimas Sakalauskas, Dainius Liškevičius, Šarūnas Nakas, holograminė žuvytė. 
Instaliacijos „Bučius“ (2016) dalis
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M e n o  p r o j e k t a s

Rūta Junevičiūtė, „Tostas. (Už parodą „ŠMC kavinė 1997–2002. Pažaidėt, mergaitės, ir gana“)
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P a s a u l y j e

Viltis, meilė ir cigaretės
Prisimenant Zygmuntą Baumaną 

Prisimindami sausio 9 d. D. Brita-
nijoje mirusį sociologą Zygmuntą 
Baumaną, pateikiame vieno pa-
skutiniųjų jo interviu, „Gazeta Wy-
borcza“ išspausdinto 2016 metais, 
fragmentus. Su sociologe Aleksandra 
Kania ir Zygmuntu Baumanu gegužės 
pradžioje jų namuose Lidse kalbėjosi 
Dorota Wodecka.

Jūsų gražus sodas. Primena 
Frances Hodgson Burnett „Pa-
slaptingą sodą“.

Zygmuntas Baumanas: Kažkas 
jam trukdo, bet greičiau tai ligos, o 
ne vaistai. Būdamas keturiasdešimt 
penkerių staiga gavau gabalą žemės. 
Ir jį pamilau.

Ir leidote sodui augti, kaip jis 
nori.

Aleksandra Kania: Zygmuntai, 
papasakok apie mūsų sodininką.

Z. B.: Jis labai geras. Ateina, kai 
mes miegame, padaro savo ir neima 
jokių pinigų. Jo pavardė Charlesas 
Darwinas. Deja, jis nenori už mane 
pjauti žolės ir karpyti gyvatvorės. 
Gamta turi savo dorybių, bet mes, 
norėdami pagerinti, ją gadiname. 
Laimė, žmonėms praeina gamtos 
tobulinimo beprotybė. Gal Oliai ir 
nepatinka šis sodas, nors ji to nepa-
sakys, kad manęs neįskaudintų, bet 
man jis labai tinka. Vis randu jame 
naujų augalų. Ir, užuot didžiavęsis 
tuo, ką nuveikiau, jaučiu malonumą, 
kad gamta priėmė mano kvietimą 
ir gerai čia jaučiasi.

Ar Darwino teorija padeda no-
rint suprasti šių dienų pasaulį?

Z. B.: Ne visai. Netiesa, kad iš-
gyvena labiausiai prisitaikiusieji. 
Išgyvena tie, kurie sugeba pritai-
kyti pasaulį prie savęs. Paaiškinti 
nusigręžimo nuo ateities tenden-
ciją geriausiai padėtų Hobbesas. 
Pirmasis knygos, prie kurios da-
bar kankinuosi, skyrius vadinasi 

„Back to Hobbes“.

Grįžta praeitis?
Z. B.: Negrįžta, nes neturi nei 

kojų, nei sparnų, ji sustingo akme-
ninėse miestų gatvėse, ištirpo at-
minties upėje. Tik mes galime į ją 
sugrįžti. Greičiau manyti, kad ga-
lime. Ir bandome grįžti, apsivilk-
dami senamadiškais laikomus, bet 
kandžių nesuėstus drabužius.

Elektroniniame laiške, kuriame 
prašiau Jūsų susitikti, rašiau, 
kad žmonės sapnuoja karą. Jie 
bijo praeities sugrįžimo.

Z. B.: Žiaurumo yra visur, Len-
kija visai ne lyderė. Bet buvimas 
lenku remiasi tuo, kad mus žiau-
rumas persekioja labiau nei ki-
tas tautas. Beje, toks yra mūsų 
mėgiamas patriotizmo apibrė-
žimas: esame lenkai, nes esame 
persekiojami.

Ar istorija mus ko nors moko?
Z. B.: Istorija nėra duota kartą 

visam laikui ir nepriklauso nuo ją 
tyrinėjančio ir objektyviai vertinan-
čio mokslinio instituto dotacijų dy-
džio. Dabar mažai kas pasitiki tokiu 
jos suvokimu. Kiekviena praeities 
versija yra atrenkama, nebūtinai tu-
rint blogų ketinimų. Juk negalima 
papasakoti visko, kas buvo, nes tai 
užimtų tiek pat laiko, kiek viskas 
ir trunka.

Suprantu, kad galima nerimauti, 
nes vieni nori sugrąžinti gerą vardą 
Hitleriui, kiti – Stalinui, o dar kiti 
svajoja apie Sanacijos vyriausybės 
sugrįžimą, bet sugrįžimas prie 
Hitlerio ar Stalino – tai fantazijos. 
Pasaulis negrįžta atgal.

Didis lenkų sociologas Jerzy 
Szackis daug metų tyrinėjo restau-
racijos epochą ir įrodė, kad restau-
ratoriai yra ne konservatoriai, o re-
voliucionieriai. Jie tarsi sako, kad 
sugrąžina praeitį, bet iš tikrųjų juda 
pirmyn į nežinomybę.

Sugrįžimo į Antrąją respubliką 
(tarpukario Lenkiją, – red. past.) 
programa – tai iššūkis, mestas nū-
dienai. Už jo slypi labai radikalių, 
revoliucinių permainų troškimas, 
beje, tuo ir užsiima mus valdanti 
malonioji vyriausybė. Po sugrįžimo 
šūkiais kuriami nauji. Kokie? Ne-
žinome, nes, kaip rašė Słowackis: 

„Ėjo šaukdami: „Lenkija! Lenkija!“ 
(...), tada pasirodė Dievas (...) ir pa-
klausė: „Kokia?“

Kol kas Lenkija susiskaldžiusi 
kaip niekad anksčiau.

Z. B.: Praeitis atrodo geresnė nu-
sivylusiems dabartimi ir blogesnė 
žmonėms, toje dabartyje šiaip ne 
taip įsikūrusiems. Pirmieji trina 
rankas ir reikalauja pagreitinti, an-
trieji skundžiasi ir šaukia, esą rei-
kia sulėtinti, bet vieni ir kiti eina 
į demonstracijas, kad visi matytų. 
Kažkoks pokštininkas suaktualino 
Descartes’ą: „Mane mato televizi-
joje, vadinasi, esu.“ Dabar jis, ma-
tyt, pasakytų: „Mano asmenukė yra 
internete, vadinasi, esu.“

Suvienyta tauta – tai tik „šerin-
tojų“ šūkis (Baumanas vartoja naują 
lenkišką žodį „szerowanie“, atsira-
dusį iš angliško „share“, – red. past.). 
Taip, lenkų tauta yra susiskaldžiusi, 
bet nesiskiria nuo ispanų ar britų. 
Tačiau šis susiskaldymas remiasi 
ne politikos, istorijos ir ateities 
vertinimu.

O kuo?
Z. B.: Tai pasidalijimas į vadina-

mąją tylinčią daugumą, kuri pra-
veria burną tik tada, kai ateina vi-
suomenės nuomonės tyrėjas, arba 
kuri retkarčiais leidžia sau parašyti 

„Tweeter“ žinutę, bet turint galvoje, 
kad joje telpa 140 ženklų, daug pa-
sakyti negali. Ta dauguma tyli pir-
miausia todėl, kad nejaučia poreikio 
veikti ir nemato galimybių turėti bet 

kokį poveikį. Labai populiarus tau-
tos dalijimo būdas yra į elitą ir visus 
likusius, tiksliau, į 1 ir 99 procentus. 
Tas, kuris apie tai kalba, paprastai 
priskiria save 99 procentams.

Kodėl tylinčiajai daugumai at-
rodo patrauklu nusisukti nuo 
ateities? 

Z. B.: Ateitis susikompromitavo 
dar nespėjus jos išbandyti. Juk iki 
šiol ir iš mūsų atminties, ir iš paty-
rimo susidarė įspūdis, kad ateities 
troškimas neatneša nieko gero. Da-
bartinis jaunimas – pirmoji pokario 
karta, kuri gyvens blogiau už tėvus. 
Jiems atrodo, kad tėvai gyveno dan-
guje, o jie iš to dangaus krenta. Ir 
nematyti jokių galimybių į dangų 
sugrįžti. Bet tų jaunuolių tėvai pri-
simena laikus, kai tvirtinimas, jog 
žmonės turtėja dėl kantrybės ir 
darbo, turėjo pagrindo.

Kai darbas neapsimoka ir yra la-
biau briedis girioje nei žvirblis sau-
joje, kai geriau apmokamas darbas 
įgijo turizmo bruožų, nes šiandien 
yra, o rytoj nebus, kas tokiomis 
sąlygomis pasitikės ateitimi? Žo-
dis „ateitis“ dabar sukelia daugiau 
baimės nei šviesių lūkesčių.

Mes tikėjome progresu.
Z. B.: Dar prieš dešimt metų 

progresas buvo mūsų vilčių sandė-
lis. Žinoma, jis nėra begalinis, kad 
būtų galima sukrauti visas naujas 
viltis. Dabar progreso prasmė pa-
sikeitė. Žmogus jame pirmiausia 
mato spąstus ir pasalas.

Vadinasi, ir vėl laukia 
nusivylimas?

Z. B.: Man atrodo, vienas mūsų 
laikų bruožų tas, kad nebelieka 
politikų, kurie gyvena politikai. 
Priešingai, tų, kurie gyvena iš 
politikos, daugėja, nes kiekviena 
partija, kuri ateina į valdžią kad 
ir pasitelkusi šūkius apie valdymo 
administracijos mažinimą, ją di-
dina ir riebina, juk pasekėjai nori 
atlyginimo už savo pastangas ją 
mažinti.

Tai užburtas ratas. Be to, kad ir 
kas įgytų valdžią, atėjęs jis ras mažai 
veikimo laisvės ir galimybių vykdyti 
pažadus. Todėl vis daugiau žmonių 
numoja ranka į pažadus ir į tuos, 
kurie juos dosniai dalija.

Dabar beveik kiekvienas iš mūsų 
arba susigalvojo, arba pasisavino 
kokį nors daugiau arba mažiau 
aiškų įsivaizdavimą, kaip pagerinti 
šį pasaulį. Tai ir yra bėda, nes vel-
niškai sunku įsivaizduoti jėgą, kuri 
galėtų imtis tokios užduoties ir ją 
įgyvendinti. Nestinga rėkiančių: 

„Duokite man valdžią ir viską su-
tvarkysiu!“ (suprask, išlaisvinsiu jus 
iš rūpesčių), bet greit paaiškėja, kad 
atsidūrę kabinete jie gali nuveikti ne 
daugiau nei į jį nepatekę. 

A. K.: Nėra vieno instrumento, 
kuriuo būtų galima viską pataisyti.

Z. B.: Sutinku, kad neegzistuoja 
panacėja nuo visų ligų – pernelyg 
jų daug ir visos sunkios. Bet tai 
ne argumentas, kad reikia liautis 
ieškojus.

Tikite, kad galima rasti?
Z. B.: Vienas iš mano dvasinių 

mokytojų Antonio Gramsci kartojo, 
kad jis yra pesimistas trumpuoju 
laikotarpiu ir optimistas ilguoju. 
Galiu po tuo pasirašyti.

Iš kur pesimizmas?
Z. B.: Nematau įrankių, kuriuos 

būtų galima ištraukti iš paveldėtos 
įrankių skrynios ir sėkmingai pa-
naudoti. Bet, kaip jau sakiau, esu ir 
optimistas, nes tai ne pirmoji žmo-
niją ištikusi krizė, iš kurios sunku 
rasti išeitį. 

Esate sakęs, kad jaunystėje 
svajojote pagerinti pasaulį. Ar 
nujaučiate, koks yra receptas?

Z. B.: Iki šiol neradau atsakymo 
į klausimą, kaip žodį paversti kūnu. 
Žmoniją šis klausimas kankina nuo 
pat jos pradžios.

Atvirai prisipažinsiu, kad atva-
žiavau pas Jus ieškoti vilties.

Z. B.: Suprantu jūsų poreikį ir 
troškimą. Viltis paverčia gyvenimą 
vertingu. Paguodos suteikia liudi-
jimai, koks turtingas, nesunaikina-
mas yra gyvenimas. Ko gero, viltis 
mirs ne anksčiau už žmoniją. Tiesa, 
kai suvedinėju sąskaitas su praei-
timi, gyvenimas primena didžiu-
les vilčių kapines – gimusių negyvų, 
pamestų, pamirštų. Tačiau filosofas 
Teodoras Adorno, kurį pasirinkau 
vienu savo mokytojų, tvirtino, kad 
neįgyvendintas tikslas dar nėra ar-
gumentas, kad jo nereikia siekti.

Kapinės? Profesoriau, tai 
skamba tragiškai.

Z. B.: Bet žmonijos istorijoje ir 
kiekvieno mūsų gyvenimo kelyje 
knibždėte knibžda netikrų saulėte-
kių ir tariamai naujų, daug žadančių 
pradžių. Ar tai pavadinsite trage-
dija, atsisakydama rizikuoti tuo, kas 
vadinama gyvenimu, ar ne, nedaug 
kas pasikeis. Galimybę pasikeisti 
duoda sprendimas susikauti su ta 
rizika, neatsižadėkime to.

Gal šiame gyvenime praverstų 
postmoderniųjų laikų žmo-
gaus dekalogas? Kas jau kas, 
bet Jūs tikriausiai jį žinote.

Z. B.: Kas esu, kad jį žinočiau ir 
juolab kad jį pateikčiau kitiems kaip 
pavyzdį?! Vienintelis dalykas, kurį 
bandyčiau pasiekti tyra sąžine, yra 
suprasti, kuo vadovaujasi žmonės 

veikdami ir dėl kokių priežasčių jų 
veikimo pasekmės nukrypsta nuo 
jų motyvų. Žiauriai meluočiau, jei 
sakyčiau, kad turiu receptus, ypač 
skirtus visuotiniam naudojimui. 
Klausimų yra gerokai daugiau nei 
atsakymų. Be to, dar įtariu, kad de-
kalogų poreikyje slypi troškimas 
išvengti arba pasijuokti iš atsako-
mybės už savo pasirinkimą. Atsa-
komybės, kuri niekam neperlei-
džiama, neatsiejamai susijusi.

Ar galėčiau Jūsų paklausti apie 
meilę?

Z. B.: Su pirmąja žmona pragy-
venau 62 metus. Po jos mirties buvo 
sunku patikėti, kad gausiu dar vieną 
galimybę.

A. K.: Aš su pirmuoju vyru – ke-
turiasdešimt. Deja, jam, kitaip nei 
Zygmuntui, kenkė rūkymas. Jis taip 
pat rūkė nuo vienuolikos metų, bet 
mirė būdamas 64-erių.

Daug rūkote?
Z. B.: Neseniai švenčiau pirmo-

sios cigaretės 75-ąsias metines. Jei 
dabar pasibaigtų mano gyvenimas, 
ko gero, niekas nekaltintų tabako. 
Bet palikime ramybėje rūkymą. 
Klausėte apie meilę, o ji daug svar-
besnė už rūkymą...

Visiems reikia meilės – norime 
būti mylimi ir turėti žmogišką mei-
lės objektą, bet pernelyg dažnai 
lemtingai klystame besistengdami 
patenkinti šį poreikį.

Kodėl klystame?
Z. B.: Nors vyrauja nuomonė, 

ypač mūsų vartotojų visuomenėje, 
kad meilė yra „atrastas dalykas“, ir 
dar – visiškai parengtas vartojimui 
(kažkas panašaus į loterijos laimė-
jimą), tai darinys, reikalaujantis 
nuolatinių pastangų, o dažnai ir di-
delio atsidavimo. Tai nesuderinama 
su vartotojo mentalitetu, kuris ver-
čia traktuoti pasaulį ir jo gyvento-
jus kaip norus ir kaprizus pildantį 
prekių rinkinį. Jei įsigyta prekė ne-
suteikė laukto pasitenkinimo arba 
nusibodo ir išnaudojo galimybes 
pamaloninti gyvenimą, arba jeigu 
lentynose pasirodė „naujas ir pa-
gerintas“ variantas, esame linkę be 
skrupulų atsikratyti vakarykščio 
džiaugsmo ir susižavėjimo objekto. 
Arba net neįžvelgdami jokios savo 
kaltės nunešti prekę į parduotuvę 
ir paprašyti, kad grąžintų pinigus.

Taip gyvendami skriaudžiame 
save?

Z. B.: Gal toks požiūris atitinka 
kliento ir prekės santykius, bet tikrai 

Zygmunt Bauman

N u k elta į  9  p s l .
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Anonsai

Istorijos iššūkiai 
Krėsle prie televizoriaus

K i n a s

ne žmonių tarpusavio meilės. Ieš-
kantieji meilės pirmiausia turi iš-
sižadėti tokio požiūrio. Galvokime 
apie meilę ne kaip apie kažką, kas 
įsigyjama parduotuvėje, iškart pa-
rengta naudojimui, bet kas gami-
nama diena po dienos, tobulinama, 
šlifuojama, gražinama ir taisoma 
dirbtuvėje. Nori meilės? Tapk savo 
pašaukimui atsidavusiu menininku 
ar amatininku, o ne įgudusiu gerai 
apsipirkti malonumų ieškotoju. 

O kaip žinoti, kad tai meilė iki 
gyvenimo pabaigos?

A. K.: Kai žmogus pamilsta, tai 
yra aišku, nes tuo tiki.

Z. B.: Reikia apsispręsti gyventi 
taip, tarsi ta meilė turėtų trukti iki 
gyvenimo pabaigos.

Ponia Aleksandra sakė, kad 
meilė yra stebuklas.

Z. B.: Stebuklas, kad gali atsitikti 
taip, jog tiksliai išsirinksi, bet ir tai 
neatleidžia nuo darbo. Prašom pati-
kėti, dar niekas nesugalvojo laisvos 
nuo pastangų meilės.

O jei apsisprendžiu, kad 
pasistengsiu?

Z. B.: Aš tik sakau, kad meilę ga-
lima suvokti dviem būdais: varto-
tojišku prekybiniu ir, kaip apibrėžia 
Emmanuelis Levinas, etiniu ir mo-
raliniu, t. y. kaip gyvenimą kitam 
žmogui. Mano prisiimta atsakomybė 
už kitą yra be išlygų. Nepriklausoma 
nuo apskaičiavimo, ką iš to turėsiu, 
ar man tai bus gerai, ar ji (jis) man 

atsiduos tiek, kiek aš atsiduosiu jai 
(jam). Meilė – tai čekis in blanco. 
Bet ir vėl pasikartosiu – moralė nėra 
malonaus gyvenimo receptas. Ji rei-
kalauja išsižadėti, atsiduoti, atsisa-
kyti vieno ar kito troškimo. Deja, 
šiuolaikinės realijos ir kultūros 
spaudimas nėra palankūs meilei.

Tai kaip Jūs su tuo nepalan-
kumu tvarkotės?

Z. B.: Arba gyveni kitam žmogui, 
arba išsižadi laimės, kuria gali apdo-
vanoti tik išsipildžiusi meilė.

A. K.: Reikia tikėti meile. Ji su-
teikia gyvenimui prasmę. Gali ką 
nors pažinti 50 metų, draugauti su 
juo, bet staiga atsiras meilė ir pakeis 
visą gyvenimą. 

Z. B.: Jei joje nebūtų tos paslapties, 
apie kurią užsiminė Aleksandra, meilė 
visai nebūtų tokia nuostabi būsena. 

A. K.: Reikia suvokti, kad meilė 
yra verta kančių. Tai, kas išgyve-
nama meilės dėka, yra nuostabu. 
Anot Zygmunto, tai – „second lease 
of life“, antroji gyvenimo dovana.

Z. B.: Kai Dievas varė Adomą ir Ievą 
iš rojaus, davė jiems į kelią tik du nu-
rodymus: Adomui, kad sunkiai dirb-
damas užsidirbs duoną, o Ievai, kad 
gimdys skausmuose. Viso kito, kaip 
matote, jie turėjo pasiekti patys. Gy-
venime reikia dirbti. Meilė ir moralė 
nėra lengvo ir patogaus gyvenimo 
be problemų receptas, tai vienintelė 
prasmingo gyvenimo ir sugebėjimo 
susidoroti su jo iššūkiais sąlyga. Laimė 
yra ne gyventi be rūpesčių, bet juos 
nugalėti.

Parengė Kora Ročkienė

Atkelta iš  8  psl .

... Paryžius, 1791-ųjų birželis. Rašy-
tojas, revoliucionierius ir libertinas 
Nicolas Edme Restifas de la Breton-
ne‘as gilią naktį pastebi, kad iš ka-
raliaus rūmų išvažiuoja paslaptinga 
karieta. Suintriguotas ir padedamas 
Giacomo Casanovos, pradeda ją 
sekti. Paaiškėja, kad karieta vejasi 
kitą, kurioje sėdi karališkosios šei-
mos nariai, bandantys pabėgti nuo 
revoliucijos. Deja, atvykę į Vareną 
birželio 22 d. naktį Liudvikas XVI 
ir karalienė bus suimti. 

Filmą „Vareno naktis“ („LRT 
Kultūra“, 21 d. 21 val.) 1982-aisiais 
sukūrė italų režisierius Ettore Scola, 
jame vaidino kino ir teatro garse-
nybės, jau įrašytos į kino istoriją. 
Tai – Jeanas Louis Barrault, Mar-
cello Mastroianni, Hanna Schygulla, 
Harvey’is  Keitelis (jis įkūnija trečią 
šio filmo rašytoją amerikietį Tho-
masą Paine’ą), Jeanas-Claude’as 
Brialy, Andréa Ferreol, Laura Betti, 
Danielis Gélinas, Jeanas Louis Trin-
tignant’as, Michelis Piccoli. 

Scola kūrė filmą apie vienos epo-
chos pabaigą ir kitos pradžią. Tai, 
ko gyvenimo tėkmėje dažniausiai 
nepastebime ar nesuprantame, ir tik 
praėjus daugeliui metų suvokiame, 
ko liudininkai buvome. Todėl re-
žisieriui svarbu, kad įvykiai būtų 

pamatyti kelių personažų akimis, 
ir neatsitiktinai jais tapo svarbios 
epochos asmenybės – rašytojai, 
intelektualai bei įtakinga karaliaus 
dvaro dama. „Vareno naktis“ – tai 
ir fantazija istorijos tema, nors epo-
cha atkurta labai tiksliai, ir ginčas 
apie neįgyvendintas Prancūzijos di-
džiosios revoliucijos sekėjų svajo-
nes bandant suvokti esminę klaidą.

Kurti istorinį filmą – visada iš-
šūkis. Jau kelios savaitės ir kino te-
atre, ir įsijungus televizorių mane 
persekioja naujo lietuvių istorinio 
filmo reklama. Kaskart ją pamatęs 
susigūžiu, nes matau persirengėlius, 
nemokančius vaidinti statistus, apsi-
metančius 1971-ųjų Kauno maištau-
tojais, ir  girdžiu dialogus, kuriuos, 
matyt, parašė primityvaus istorijos 
vadovėlio autorius. Suprantu, kad iš 
filmo istorinių įžvalgų, o juo labiau 
kažko panašaus į Scolos bandymus 
suprasti dabartį geriau nelaukti.

Nežinau, ar tokių įžvalgų ne-
trūksta ir Edwardo Zwicko 2014 m. 
filme „Aukojant pėstininką“ („LRT 
Kultūra“, 25 d. 23.30) apie svarbų 
Šaltojo karo epizodą, kai 1972 m. 
Reikjavike vyko šachmatininkų 
Boriso Spaskio ir Bobby Fischerio 
mūšis dėl pasaulio čempiono vardo. 
Jo nugalėtojas turėjo įtvirtinti savo 

šalies intelektinę viršenybę, tačiau 
nė vienas, nė kitas žaidėjas neturėjo 
teisės pralaimėti, o dvikovą gaubia 
pasaulinis skandalas, kurį apdai-
navo net Vladimiras Vysockis.  

Pagrindinis Zwicko filmo per-
sonažas – taip ir nesubrendęs Fis-
cheris (Tobey Maguire). Jis  – eks-
centrikas ir paranojikas, žydas ir 
antisemitas, įtariantis visus. Ru-
sus, kad žaidžia sutartas varžybas, 
žydus ir komunistus – pasauliniu 
sąmokslu, FTB darbuotojus, kad, 
pasitelkę elektros rozetes ir dantų 
plombas, klausosi pokalbių, motiną, 
kad ji nuodėminga. Fischeris – geni-
jus, apsėstas minčių apie laimėjimą. 
Spaskis (Liev Schreiber) – visiška 
jo priešingybė: ramus, susikaupęs, 
priverstas taisktytis su nuolat (net 
paplūdimyje) lydinčiais kagėbistais, 
besislepiantis už juodų akinių.

Kita vertus, Zwickas kalba ne tik 
apie politiką. Kai Spaskis ploja Fis-
cheriui, ką tik padariusiam savižu-
dišką ėjimą ir laimėjusiam partiją, 
vis dėlto tai yra jų bendros laisvės 
akimirka, peržengianti politinių, 
socialinių ir kitokių taisyklių ribas. 

Patys spręskite, ar verta ieškoti 
istorijos scenaristo Briano Helge-
lando režisūriniame debiute „Le-
genda“ (LRT, 26 d. 22.50). Tai 

pasakojimas apie  6-ojo ir 7-ojo 
dešimtmečio Londono nusikal-
tėlius brolius dvynius Ronaldą ir 
Reggy Kray’us. Broliai vadovavo 
įtakingiausiai Istendo gaujai, užsi-
ėmė reketu, žudymu, plėšimu, o jų 
naktiniame klube lankėsi net Holi-
vudo žvaigždės. Man regis, pagrin-
dinis filmo atrakcionas – ne pasa-
kojimas apie savo laikų antiherojus, 
o brolius (psichopatą ir protingąjį) 
vaidinantis Tomas Hardy. Kita ver-
tus, epocha filme atkurta tiksliai ir 
gal net sužadins nostalgiją.

Johno Maddeno filmas „Įsimy-
lėjęs Šekspyras“ (LRT, 22 d. 23.45) 
nukels į 1594-uosius, kai jaunas dra-
maturgas išgyvena kūrybinę krizę 

– mūza jį paliko, pinigų nėra, o te-
atro savininkas kuo greičiau rei-
kalauja naujos pjesės. Didžiosios 
istorijos šioje romantinėje kome-
dijoje ieškoti neverta, juolab kad 
prieš naujuosius metus patys anglai 

patvirtino, jog Shakespeare‘o pje-
ses greičiausiai rašė ir Christopheris 
Marlow. Tai pasakojimas apie meilę 
ir fantazija apie tai, kaip gimsta ge-
nialūs kūriniai. 

„LRT Kultūra“ tęsia Pedro Almo-
dovaro filmų retrospektyvą ir atei-
nantį ketvirtadienį (26 d. 21 val.) 
prisimins retai rodomus „Virpan-
čius kūnus“ (1997 m.), sukurtus 
pagal Ruth Rendell romaną. Kal-
bėdamas apie šį filmą Almodova-
ras prisipažino, kad jį užbūrė pir-
masis knygos skyrius: „Literatūra 
turi daug didesnę įtaigos galią nei 
kinas, – jis turi galią hipnotizuoti, 
bet tai nėra vienas ir tas pats. Kar-
tais mane visiškai užhipnotizuoja 
koks nors filmas, bet išėjęs iš kino 
salės suprantu, kad filmas man vi-
siškai nepatiko. Perskaičius knygą 
nieko panašaus neatsitinka.“

Jūsų –
Jonas Ūbis

„Aukojant pėstininką“

Davido Lyncho ir 
Abbaso Kiarostami 
retrospektyvos

Šiemet festivalis „Kino pavasaris“ 
pristatys dvi išskirtines kino asme-
nybes – Davidą Lynchą ir Abbasą 
Kiarostami. Eksperimentatorius ir 
poetas, – abu kūrėjai, išsiskiriantys 
savitu kino pojūčiu, pakeitė pasau-
lio požiūrį į kiną ir tapo daugelio 
režisierių mokytojais. 

Tris kartus „Oskaro“ apdovano-
jimui už geriausią režisūrą nomi-
nuotam Lynchui kinas yra tartum 
žaidimas be taisyklių. Jo filmuose 
dingsta ribos tarp realybės ir iliu-
zijos, jis žongliruoja prasmėmis ir 
įvaizdžiais, eksperimentuoja žiū-
rovo suvokimu, todėl daugeliui 
jo filmai atrodo keisti, pakvaišę ir 
kartu užburiantys. 

„Grįžti prie Davido Lyncho verta 
ir įdomu. Režisierių visada domino 
aktualijos, o pasąmonės tyrinėji-
mai – tai ir yra jo kino universa-
lumo esmė – atvėrė neišsemiamas 
interpretacijų galimybes. Lynchas 
pirmasis užkariavo Holivudą ir pa-
saulio žiūrovus eksperimentiniu 
kinu“, – sako retrospektyvos suda-
rytoja Aistė Račaitytė.

„Kino pavasario“ žiūrovai tu-
rės progą pamatyti ir ankstyvuo-
sius, ir kultinius Davido Lyncho 
filmus. Tarp jų – ir, pagal „BBC 
Culture“ apklausą, pasaulio kritikų 
geriausiu XXI a. filmu pripažin-
tas „Malholando kelias“ (2001 m.). 

„Kino pavasaryje“ jis bus rodomas 
iš 35 mm juostos.

Režisierius baigia montuoti nau-
jas serialo „Tvin Pykso miestelis“ 
serijas, o prieš kelerius metus ger-
bėjams pateikė staigmeną – iš ne-
panaudotų prologo scenų sukurtą 
filmą „Tvin Pyksas. Pradingę epizo-
dai“ („Twin Peaks: The Missing Pie-
ces“). Jį pirmą kartą Lietuvoje bus 
galima pamatyti „Kino pavasario“ 
filmų retrospektyvoje. 

Retrospektyvoje bus rodomas 
pirmasis režisieriaus pilnametra-
žis filmas „Trintukagalvis“ („Era-
serhead“, 1976 m.), Auksine pal-
mės šakele apdovanotos filmas 

„Laukinės širdys“ („Wild at Heart“, 
1990 m.) bei restauruoti „Mėlynas 
aksomas“ („Blue Velvet“, 1986 m.) 
ir „Tvin Pyksas. Ugnie, sek paskui 
mane“ („Twin Peaks: Fire Walk with 
Me“, 1992 m.). Taip pat bus rodomas 
dokumentinis filmas „Davidas Lyn-
cha. Menininko gyvenimas“ („Da-
vid Lynch: The Art Life“, 2016 m.). 

„Kino pavasaris“ pagerbs pernai 
mirusį Abbasą Kiarostami ir pri-
statys didžiulę įtaką kino raidai te-
bedarančius iraniečio darbus. Nuo 
minimalistinio, Auksinę palmės 
šakelę pelniusio epo „Vyšnių sko-
nis“ („Ta‘m e guilass“, 1997 m.) iki 
paskutinio filmo – grakščios trum-
pametražės parabolės „Sugrąžink 
mane namo“ („Take Me Home“, 
2016 m.). 

Kino režisierius, fotografas, poe-
tas Kiarostami sakė, kad vienintelis 
jo įkvėpimo šaltinis yra gyvenimas. 
Jo filmai – tai realistinės parabolės 
apie žmogaus asmenybės raidą, 

kelią į save. Kiarostami herojai nuo-
lat keliauja – gyvenimas, kaip ir ki-
nas, yra judėjimas. Tik režisieriaus 
pasakojimai-kelionės neturi pabai-
gos, nes jis niekada nesiūlo išvadų. 

„Kiarostami kinas – tarsi dvasiniai 
kelio filmai. Kiekviena juosta – lyg ne-
baigta dėlionė, kviečianti žiūrovą pa-
čiam susidėlioti trūkstamas dalis. 
Jo kūryboje svarbios senoji persų 
kultūra, literatūra ir poezija. Pasta-
rąją režisierius ypač mėgo, tad ne-
nuostabu, kad beveik kiekvienas 
filmas paremtas eilėraščiu. Kiaros-
tami kino forma taip pat primena 
gerą eilėraštį: kiekvienas kadras, 
personažas, tekstas, mizanscena 
išgryninti iki tobuliausio ir tin-
kamiausio „žodžio“, kurio ieško 
geras poetas. Jo filmai kaip eilė-
raščiai – esmės reikia ieškoti tarp 
eilučių, rime, skyrybos ženkluose 
ar net pavieniuose žodžiuose“, – 
sako „Kino pavasario“ meno va-
dovė Santa Lingevičiūtė. 

„Kino pavasario“ programoje 
pilnametražiai Kiarostami filmai 

„Pro alyvmedžius“ („Zire darakha-
tan zeyton“,1994 m.), „Vyšnių sko-
nis“, „Vėjas mus nuneš“ („Bad ma ra 
khahad bord“,1999 m.) „Patvirtinta 
kopija“ („Copie Confirme“, 2010 m.) 
, dokumentinė režisieriaus draugo 
Seifollah Samadiano juosta „76 
minutės ir 15 sekundžių su Abbasu 
Kiarostami“ („76 Minutes and 15 
Seconds with Abbas Kiarostami“, 
2016 m.) bei paskutinis trumpa-
metražis filmas „Sugrąžink mane 
namo“.

„Kino pavasario“ inf.



10 psl. 7 meno dienos | 2017 m. sausio 20 d. | Nr. 3 (1197)

Vilniaus dailės akademijos galerijos 
Parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
iki 29 d. – Kęstučio Vasiliūno personalinė 
grafikos paroda „Memento Mori“
iki 21 d. – Eglės Ridikaitės paroda „Atėjai, 
pamatei, išėjai: kultūringos grindys“ 

Galerija „Akademija“
Pilies g. 44/2
iki 21 d. – paroda „Naujasis Estijos kultū-
rinis plakatas“

Galerija „ARgenTum“
Latako g. 2
Arvydo Ališankos paroda „Iš miško“

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 20–29
 „7md“ rekomenduoja

Dailė

Žinomos grafikės Irmos Balakauskaitės paroda „Būsenos“ galerijoje 
„Meno niša“ (J. Basanavičiaus g. 1/13, Vilnius), nors ir kiek studentišku 
pavadinimu, yra brandi turiniu ir autorine technika. Žmogiški kūnai mis-
tiškoje erdvėje provokuoja pasakojimus ir pasakoja būsenas. Paroda vei-
kia iki vasario 2 dienos. 

O Marijos ir Jurgio Šlapelių namo-muziejaus galerijoje (Pilies g. 40) 
iki vasario 4 d. veikia Jono Valatkevičiaus paroda irgi romiu pavadi-
nimu – „Viskas bus gerai“, tačiau jis kontrastuoja su tuo, ką pamatysite. 
Nors pabaiga vis tiek bus laiminga.

Muzika

Sausio 28 d. 19 val. Filharmonijos Didžiojoje salėje Lietuvos kamerinis 
orkestras praveria savo aukso fondą – klausysimės Boccherini, Mozarto 
ir Haydno. Koncertas skiriamas Mozarto gimimo dienai (sausio 27). Fil-
harmonijos svečias – italų pianistas Alessandro Deljavanas koncertuoja 
visame pasaulyje (Europos šalyse, Kinijoje, Kolumbijoje, Japonijoje, Pietų 
Korėjoje, JAV); būdamas ne vieno konkurso laureatas, jau įrašė daugiau 
kaip 30 albumų. „Jo grojimas trykšta jėga ir žavi artistiškumu“ (Dmi-
trijus Baškirovas). A. Deljavanas dalyvavo dokumentiniuose filmuose 

„F. Lisztas. Klajonių metai“ ir „Virtuoziškumas“.  Diriguos jaunosios 
kartos maestro Modestas Barkauskas, visada sulaukiąs ir publikos aplo-
dismentų, ir muzikos kritikų komplimentų.  

P a r o d o s

Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
XX a. Lietuvos dailės ekspozicija
Paroda „Juzeliūno kabinetas: modernėjan-
tis lietuviškumas“

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.“ 
nuo 20 d. – paroda „Šilko kelias. Senoji 
Kinijos dailė“

Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A. Goštauto g. 1
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

Valdovų rūmai
Katedros a. 4
nuo 24 d. – paroda „Eksponatai. 2009–2015 m. 
dovanotos ir įsigytos vertybės“

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
nuo 27 d. – Marios Lobodos paroda „Švy-
tinti Švytinti Švytinti sutinku savo 
pralaimėjimą“

Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
iki 28 d. – paroda „Talino grafikos trienalė. 
Nugalėtojai“ 

„Prospekto“ fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
iki 28 d. – 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 

„Susitikimas indėnų žemėse“

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
Tamaros Janovos skulptūros paroda „Tarp 
dangaus ir žemės“

Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39
Žilvino Kempino paroda

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
iki 28 d. – Tomo Martišauskio personalinė 
paroda „Pievų spėlionės“

Galerija-studija RA
Pranciškonų g. 8
iki 28 d. – Vytauto Šerio 7 dešimtmečio 
monotipijos

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

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

„Skalvijos“ kino centras
Goštauto g. 2/15
iki 31 d. – Ričardo Šileikos paroda „Keturi 
laikai“

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

Galerija „Vitrina“ 
Dailės kombinatas, Kauno g. 34 
iki 31 d. – Lino Jablonskio paroda „www.
indiedrawinggig.com“ 

Muzikos galerija
Gedimino pr. 37
Vytauto Poškos paroda „Nutapyta svajonė“

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės 
muziejus
V. Putvinskio g. 55
iki 29 d. – paroda „Užburtas vienaragio: 
Janas Eustachyjus Kossakowskis. Tapyba, 
piešiniai, smulkioji skulptūra“

M. Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12
iki 22 d. – Japonijos meno paroda „Tokos-
hie (Amžinybė)“

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

„Baltijos tiltai“ paroda „Kryptys ir iššūkiai“
Mildos Mildažytės-Kulikauskienės paroda 

„Atsiminimai“

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių 
muziejus 
V. Putvinskio g. 64
iki 29 d. – paroda „Paletė ir gyvenimas“

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
iki 31 d. – 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

Projektų erdvė „Kabinetas“
A. Mapu g. 20
nuo 20 d. – Agnės Juodvalkytės paroda 

„Traces“ 

Klaipėda

KKKC parodų rūmai
Didžioji Vandens g. 2
Sergejaus Poteriajevo ir Sergejaus Ro-
žino (Jekaterinburgas) projektas „Cuba de 
Lituania“ 
Gruzijos šiuolaikinio meno paroda 

„Spėjant ateitį“

„Herkaus galerija“
Herkaus Manto g. 22
iki 26 d. – Kristinos Ancutaitės ir Linos Dū-
daitės paroda „Namai esi tu“

Šiauliai

„Laiptų galerija“
Žemaitės g. 83
Rimanto Tomo Buivydo skaitmeninės 
grafikos ir tapybos paroda „Veidai (ne)
pažįstami“
Sauliaus Saladūno fotografijų paroda 

„Plokštumos“

Dailės galerija
Vilniaus g. 245
iki 21 d. – Šiaulių universiteto Dailės ma-
gistrantūros baigiamųjų darbų paroda 

Panevėžys
Dailės galerija
Respublikos g. 3
Vieros Olšauskienės jubiliejinė kūrybos 
paroda „Veltinis  – į XXI amžiaus taiko-
mąją dailę“ 
Keramikos paviljone – dueto SkujaBraden 
porceliano paroda „Kreivai išaugę“

Fotografijos galerija
Vasario 16-osios g. 11
iki 29 d. – fotografijų paroda „Prisiminimai 
apie ateitį“

S p e k t a k l i a i

Vilnius 
Nacionalinis operos ir baleto teatras
20 d. 18.30 – „ŽYDRASIS DUNOJUS“ (pagal 
J. Strausso muz.). Dir. – A. Šulčys 
21 d. 18.30 – F. Leharo „LINKSMOJI NAŠLĖ“. 
Dir. – J. Geniušas
22 d. 12 val. – K. Chačaturiano „ČIPOLI-
NAS“. Dir. – A. Šulčys
26, 28 d. 18.30 – G. Puccini „MADAM BA-
TERFLAI“. Dir. – G. Marciano
27 d. 18.30 – P. Čaikovskio „GULBIŲ EŽE-
RAS“. Dir. – R. Šervenikas

Nacionalinis dramos teatras
Didžioji salė
20 d. 17 val. – M. Ivaškevičiaus „IŠVARY-
MAS“. Rež. – O. Koršunovas
21 d. 18.30 – M. Bulgakovo „MEISTRAS IR 
MARGARITA“. Rež. – O. Koršunovas 
22 d. 15, 18.30 prie Didžiosios scenos – 
D. Charmso „JELIZAVETA BAM“. 
Rež. – O. Koršunovas
Mažoji salė
21 d. 12, 15 val. – J. Pommerat „RAUDONKE-
PURĖ“. Rež. – P. Tamolė
22 d. 16 val. – W. Szymborskos „MOTERS 
PORTRETAS“. Rež. – D. Michelevičiūtė 
24 d. 19 val. – A. Rutkēviča „GYVŪNAS (KU 
KŪ)“. Rež. – R. Atkočiūnas 
25 d. 19 val. – „SAPNAS“ (A. Strindbergo 
pjesės motyvais). Rež. – K. Gudmonaitė 
26 d. 19 val. – W. Shakespeare’o „TIMO-
NAS“. Rež. – K. Gudmonaitė 
27 d. 19 val. – I. Bergmano „INTYMŪS PO-
KALBIAI“. Rež. – V. Rumšas 

Vilniaus mažasis teatras
20 d. 18.30 – „24 VALANDOS IŠ MOTERS 
GYVENIMO“ (literatūriniai etiudai pagal 
S. Zweigo noveles). Kūrėjos – V. Bičkutė, 
V. Kochanskytė, D. Rudytė („Mažasis teatras. 
Mažoji forma“)
21 d. 18.30 – B. Clarko „PALAUKIT, KIENO 
ČIA GYVENIMAS? “ Rež. – J. Vaitkus 
22 d. 14, 16 val. – „DOSTOJEVSKIS VAI-
KAMS“. Rež. – P. Ignatavičius
24 d. 18.30 – M. Gorkio „MOTINA (VASA 
ŽELEZNOVA)“. Rež. – K. Glušajevas 
25 d. 18.30 – S. Becketto „BELAUKIANT 
GODO“. Rež. – R. Tuminas
26 d. 18.30 – PREMJERA! „EUROPIEČIAI“ 

(pagal Aischilo dramą „Maldautojos“ ir ki-

tus Antikos tekstus). Rež. – P. Ignatavičius, 

scenogr. ir kost. dail. – G. Palekaitė, judesio 

rež. – A. Kahnas (JAV)

27 d. 12, 14 val. – teatralizuota ekskursija 

po Vilniaus mažąjį teatrą

27 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGAS-

KARAS“. Rež. statytojas – R. Tuminas, 

rež. – A. Dapšys

Valstybinis jaunimo teatras
Didžioji salė
20 d. 18 val. – PREMJERA! M. Nastaravi-
čiaus „PASIRINKIMAS“. Rež. – V. Bareikis
22 d. 12 val. – „COLIUKĖ“ (pagal H.Ch. An-
derseną). Rež. – R. Matačius
24 d. 18 val. – PREMJERA! F. Dostojevskio 

„BROLIAI KARAMAZOVAI“. 
Rež. – P. Makauskas

25 d. 18 val. – „LEDI MAKBET“ (pagal 
W. Shakespeare’o pjesę „Makbetas“). 
Rež. – A. Latėnas
27 d. 18 val. – G. Steinsson „LUKAS“. 
Rež. – A. Latėnas
Salė 99
26 d. 18 val. – C. Murillo „TAMSOS ŽAIDI-
MAS“. Rež. – D. Rabašauskas

Oskaro Koršunovo teatras
21 d. 19 val. OKT Studijoje – W. Shakespea-
re‘o „JULIJUS CEZARIS“. Rež. – A. Areima

„Meno fortas“
27 d. 19 val. – F. Kafkos „BADO MEISTRAS“. 
Rež. – E. Nekrošius

Rusų dramos teatras
20 d. 18.30 – „ROMEO IR DŽULJETA“ (pagal 
W. Shakespere’o pjesę). Rež. ir choreogr. – 
P. Uray (Vengrija)
21 d. 12 val. – „LEDŲ RŪMAI“ (G. Rodari pa-
sakų motyvais). Rež. – M. Sasim
21 d. 18.30 – L. Tolstojaus „ANA KARE-
NINA“. Rež. – E. Mitnickis (Ukraina)
22 d. 12 val. – H.Ch. Anderseno „UNDI-
NĖLĖ“. Rež. – J. Ščiuckis
22 d. 18.30 – PREMJERA! G. Labanauskaitės 

„#TEVYNE“. Rež. – G. Surkovas
27 d. 17. 30 – PREMJERA! А. Andrejevo 

„SEPTYNI FARIZIEJAUS SAULIAUS PENK-
TADIENIAI“. Rež. – J. Vaitkus

Vilniaus teatras „Lėlė“
Didžioji salė
21 d. 12 val. – „DAKTARAS DOLITLIS“ (pa-
gal H. Loftingą). Rež. – R. Driežis
22 d. 12 val. – „SNIEGO KARALIENĖ“ (pagal 
H.Ch. Anderseną). Pjesės aut. ir rež. – 
N. Indriūnaitė 
26 d. 18.30 – „ATRASK MANE“ (lietuviškas 
galvosūkis be pertraukos). Insc. aut. ir 
rež. – R. Kazlas
Mažoji salė

22 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ IR 

SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Rež. – N. Indriūnaitė

27 d. 18.30 – J. Erlicko „TIESIOG ŽMOGUS“. 

Insc. aut., rež. – D. Butkus

„Menų spaustuvė“

13–18 d. – festivalis „Kitoks“

19 d. 19 val. Stiklinėje salėje – J. Paškevičiaus 

„RIBOS“. Rež. – T. Montrimas (jaunųjų sce-

nos menininkų programa „Atvira erdvė“)

20 d. 19 val., 21 d. 16 val. Juodojoje salėje – 

PREMJERA! A. Špilevojaus „NEIŠMOKTOS 

PAMOKOS“. Rež. – A. Špilevojus. Vaidina 

G. Grinevičiūtė, P. Markevičius, G. Petrovs-

kytė, A. Špilevojus
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20 d. 18.30 Kišeninėje salėje – PREMJERA! 
„NEKROZĖ“. Rež. – G. Kazlauskaitė ir E. Ka-
zickaitė. Vaidina K. Švenčionytė, R. Barta-
šius, G. Kazlauskaitė, E. Kazickaitė („Apei-
rono teatras“) 
21 d. 12, 15 val. Kišeninėje salėje – „DAN-
GAUS VIRĖJA“. Rež. ir scenogr. – S. Degu-
tytė („Stalo teatras“)
23 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „Pasakų pir-
madieniai mažyliams“. Pasakas seka 
S. Degutytė („Stalo teatras“)
24 d. 19 val. – performansas „DIOR IN 
MOSCOW“. Idėjos aut. ir atlikėjos A. Šeiko 
ir I. Gerbutavičiūtė (šokio teatras „Padi 
Dapi fish“)
25 d. 18.30 Juodojoje salėje – „LIETAUS 
ŽEMĖ“. Rež. – A. Giniotis (teatro laborato-
rija „Atviras ratas“)
26 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ŽAIDIMAS 
BAIGTAS“. Autoriai: L. Liepaitė, A. Gudaitė, 
L. Žakevičius, P. Laurinaitis, A. Gecevičius 
(urbanistinio šokio teatras „Low Air“)
26, 27 d. 19 val. Kišeninėje salėje – PREM-
JERA! „KLAMO KARAS“. Rež. Ir scenogr. – 
A. Areima, kost. dail. – M. Gurskytė, garso 
ir vaizdo dizaineris D. Morkūnas (Artūro 
Areimos teatras) 
27 d. 19 val. Juodojoje salėje – „AKLOJI 
DĖMĖ“. Choreogr. – V. Jankauskas. Šoka 
G. Kirkilytė, R. Butkus (Vyčio Jankausko 
šokio teatras)

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
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 
21 d. 12 val. Rūtos salėje – „Knygų persona-
žai atgyja“. Rež. – N. Krunglevičiūtė (Klai-
pėdos jaunimo teatras) 
21 d. 19 val. Mažoje scenoje – M. von Mayen-
burgo „BJAURUSIS. SKALPELIO PJŪVIS“. 
Rež. – V. Malinauskas 
22 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklo-
daitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jaki-
mavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). 
Rež. – A. Sunklodaitė
22 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – W. Shakes-
peare’o „HAMLETAS“. Rež. – V. Bareikis
24 d. 18 val. Rūtos salėje – F. Dostojevskio 

„NUOLANKIOJI“. Rež. – V. Masalskis  
24, 25 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo 

„PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas 
25 d. 18 val. Rūtos salėje – R. Gary „AUŠROS 
PAŽADAS“. Rež. – A. Sunklodaitė 
26 d. 18 val. Didžiosios scenos vaidybinėje 
aikštelėje – instruktažas-spektaklis „MAIŠ-
TAS“. Rež. – A. Jankevičius 
26 d. 19 val. Mažojoje scenoje – J. Tumo-
Vaižganto „ŽEMĖS AR MOTERS“. 
Rež. – T. Erbrėderis
27 d. 18 val. Rūtos salėje – J. Dell ir G. Sible-
yras „TEGYVUOJA BUŠONAS!“
Rež. – R. Vitkaitis

Kauno valstybinis muzikinis teatras

20 d. 18 val. – O. Nicolai „VINDZORO 

ŠMAIKŠTUOLĖS“. Dir. – J. Janulevičius 

21 d. 18 val. – J. Strausso „ČIGONŲ BARO-

NAS“. Dir. – V. Visockis

22 d. 12, 17 val. – A. Jasenkos „DRYŽUOTA 

OPERA“. Rež. – V. Martinaitis, dir. – V. Visockis

25 d. 18 val. – G. Donizetti „LIUČIJA DI LA-

MERMUR“. Muzikos vad. ir dir. – J. Geniušas

26 d. 18 val. – P. Abrahamo „BALIUS SAVO-

JOJE“. Dir. – J. Janulevičius

Kauno kamerinis teatras
21 d. 18 val. – „NEKROZĖ“. Rež. – G. Kaz-
lauskaitė ir E. Kazickaitė (KMKT reziden-
tai: „Apeirono teatras“) 
22 d. 12, 14 val. – D. Bisseto „MEGZTINIS“. 
Rež. – G. Aleksa

24 d. 19 val. – A. Lunskytės Yildiz „SIELOS 
VIRTUVĖ“. Rež. – A. Storpirštis („Vande-
nyno dirbtuvės“)
27 d. 18 val. – „SAMURAJAUS KNYGA“ (sin-
dikatas „Bad Rabbits“)  

Kauno mažasis teatras
20 d. 19 val. – F. Rame, D. Fo „LAISVOJI 
PORA“. Rež. – R. Januškevičiūtė, A. Baniūnas
21 d. 12 val. – A. Dilytės „SIDABRINIS FĖ-
JOS ŠAUKŠTELIS“. Rež. – A. Dilytė
25 d. 19 val. – J. Genet „TARNAITĖS“. 
Rež. – R. Kimbraitė
27 d. 19 val. – I. Lausund „BESTUBURIADA“. 
Rež. – D. Rabašauskas
28 d. 12 val. – U. Šimulynaitės „KOTONAI 
PARYŽIUJE“. Rež. – R. Kimbraitė

Kauno lėlių teatras
20 d. 18 val. – „PO DVIDEŠIMTIES METŲ“. 
Rež. – D. Kazlauskas („Idioteatras“)
21 d. 12 val. – „NYKŠTUKAS NOSIS“ (pagal 
W. Haufo pasaką). Rež. – A. Stankevičius
22 d. 12 val.  – „TIGRIUKAS PETRIKAS“. 
Rež. – A. Stankevičius
22 d. 17 val. – V. Bagdono autorinis vakaras

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
20 d. 18.30, 22 d. 17 val. Mažojoje salėje – 
A. Strindbergo „TĖVAS“. Rež. – M. Ķimele
21 d. 18.30 Didžiojoje salėje – H. Ibseno 

„LAUKINĖ ANTIS“. Rež. – R. Rimeikis
22 d. 12 val. Didžiojoje salėje – K. Grahame’o 

„VĖJAS GLUOSNIUOSE“. Rež. – A. Gluskinas
25 d. 18.30 Kamerinėje salėje – P.O. Enquisto 

„LŪŠIES VALANDA“. Rež. – M. Ķimele
26 d. 18.30 Didžiojoje salėje – G. Grajausko 

„PAŠALINIAMS DRAUDŽIAMA“. 
Rež. O. Koršunovas 
27 d. 18.30 Mažojoje salėje – E. De Filippo 

„KALĖDOS KUPJELŲ NAMUOSE“. 
Rež. – P. Gaidys

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras
20 d. 18.30 – PREMJERA! P. Čaikovskio 

„JOLANTA“
21 d. 18.30 – J. Strausso „ŠIKŠNOSPARNIS“
22 d. 12 val. – A. Kučinsko „BULVINĖ 
PASAKA“
27 d. 18.30 – F. Wildhorno „BONI IR KLAIDAS“

Šiauliai
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
21 d. 18 val. – „VARDAN TOS…“ (pagal P. Vai-
čiūno dramą „Patriotai“). Rež. – A. Giniotis
22 d. 12 val. – PREMJERA! A. de Saint-
Exuperi „MAŽASIS PRINCAS“. Insc. aut. ir 
rež. – Š. Datenis
22 d. 18 val. – PREMJERA! „VISU GREIČIU 
ATGAL!“ (pagal P. Notte pjesę „Dvi poniu-
tės pakeliui į Šiaurę“). Rež. – A. Lebeliūnas
27 d. 18 val. – V. Zabalujevo, A. Zenzinovo 

„GRAŽUOLĖS“. Rež. – A. Dilytė

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
20 d. 18 val. – R. Thomas „VYRAS SPĄS-
TUOSE“. Rež. – D. Kazlauskas 
21 d. 12 val. – „ANĖ IŠ ŽALIASTOGIŲ“ (pagal 
L.M. Montgomeri romaną). Rež. – A. Gluskinas 
21 d. 18 val. – M. Camoletti „PRANCŪZIŠ-
KOS SKYRYBOS“. Rež. – D. Kazlauskas
22 d. 12 val. – PREMJERA! „AR PAŽĮSTI KA-
LĖDŲ SENELĮ?“. Rež. – V. Kupšys
22 d. 18 val. – T. Cücenoglu „LAVINA“. 
Rež. – L.M. Zaikauskas, scenogr. ir kost. 
dail. – M. Misiukova
25 d. 18 val. – PREMJERA! N. Vorožbit 

„SAŠA, IŠNEŠK ŠIUKŠLES!“ 
Rež. – S. Moisejevas
26 d. 18 val. – K. Zanussi „HYBRIS (PUI-
KYBĖ)“. Rež. – K. Zanussi-
27 d. 18 val. – L. Ruohonen „VYŠNIA ŠOKO-
LADE“. Rež. – L.M. Zaikauskas

K o n c e r t a i

Lietuvos nacionalinė filharmonija
21 d. 18 val. Kauno valstybinėje filharmoni-
joje – kamerinės muzikos koncertas iš ciklo 

„Claros Schumann salonas“. Čiurlionio 
kvartetas, G. Gedvilaitė (fortepijonas), 
J. Sodeika (fortepijonas)
21 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – Lietuvos nacionalinis simfoni-
nis orkestras. Solistai K. Zmailaitė (sopra-
nas), R. Novikaitė (mecosopranas), 
E. Seilius (tenoras). Skaitovas R. Bagdze-
vičius, valstybinis choras „Vilnius“ (meno 
vad. ir vyr. dir. A. Dambrauskas), Č. Sas-
nausko kamerinis choras (vad. M. Radzevi-
čius). Dir. – J. Domarkas. Programoje 
A. Honeggerio oratorija „Karalius Dovydas“
22 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – J. Guževičienė (sopranas), 
V. Sriubikis (fleita), S. Sasnauskas (trom-
bonas), A. Šilalė (smuikas), D. Palšauskas 
(violončelė), E. Kasteckaitė (fortepijonas), 
T. Kulikauskas (perkusija). Dir. – E. Jarami-
nienė. Dalyvauja Vilniaus chorinio daina-
vimo mokyklos „Liepaitės“ jaunių choras, 
muzikos mokyklos „Vaikas ir muzika“ 
24 d. 12 val. Jonavos pradinėje mokykloje – 
Valstybinis Vilniaus kvartetas, A. Gurinavi-
čius (kontrabosas)
Vilnius
Kongresų rūmai
21 d. 12 val. – Tarptautinių dirigentų kursų 
baigiamasis koncertas

Lietuvos muzikos ir teatro akademija
27 d. 18 val. M.K. Čiurlionio namuose – for-
tepijoninės ir kamerinės muzikos koncer-
tas. Dalyvauja ICPA (International Certifi-
cate Piano Artists) programos pianistai ir 
LMTA studentai

Lietuvos muzikų rėmimo fondas 
25 d. 17.30 S. Vainiūno namuose – „Menų 
svetainės“ lankytojai (vad. T. Blažienė) ir 
tarptautinių konkursų laureatai

Šv. Kotrynos bažnyčia
26 d. 19 val. – G. Žarėnaitės autorinis kon-
certas „Tolimos šviesos“. Dalyvauja Vil-
niaus Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, 
solistė G. Žarėnaitė. Dir. – M. Barkauskas. 
Programoje B. Kutavičiaus, P. Vasko, 
A. Pärto, A. Rekašiaus kūriniai

Šv. Jonų bažnyčia
21 d. 18 val. – A. Motūzaitės-Pinkevičienės 
ir V. Pinkevičiaus koncertas „Maria Zart“ iš 
ciklo „7 vargonų muzikos šimtmečiai“. Pro-
gramoje J.S. Bacho, A. Schlicko, F. Tunderio, 
A. Wammeso, V. Pinkevičiaus ir kt. kūriniai

Muzikos galerija“ 
Gedimino pr. 37
27 d. 19 val. – „LK Duo“ pristatymo koncer-
tas (L. Staponkutė, K. Venciūtė, smuikai)

Va k a r a i

Vilnius

„Arbatvakariai namų teatre“ 
Liepkalnio g. 12-5a
20 d. 19 val., 21 d. 18 val. – spektaklis „PA-
KELIUI Į ROJŲ“ (G. Mareckaitės knygos 

„Šiapus ir anapus Vilniaus vartų“ motyvais). 
Rež. – E. Tulevičiūtė (dėl bilietų teirautis 
tel. 8 689 83689)

Valdovų rūmai
24 d. 18 val. – parodos „Eksponatai. 2009–
2015 m. dovanotos ir įsigytos vertybės“ 
atidarymas bei katalogo pristatymas. Da-
lyvauja parodos rengėjai, Valdovų rūmų 
muziejaus specialistai: parodos kuratorius 
D. Avižinis, parodos leidybos koordinatorė 
Ž. Mikailienė ir katalogo sudarytoja 
R. Lelekauskaitė

MENAS

Neįmanoma misija Marse ir rizikinga milijardieriaus užgaida : [komiksų knyga] : [žurnalo] 
„Donaldas ir kiti“ [priedas] / [iš anglų k. vertė R. Kundrotas]. – Vilnius : Egmont Lietuva, 
[2016] (Vilnius : Spauda). – 80 p. : iliustr. + 1 žaislas. – Antr. p. ir virš. virš antr.: Disney. – 
Tiražas 4000 egz.. – ISBN 978-609-05-0095-8 (ištaisytas) (įr.). – ISBN 9786090500958 
(klaidingas)

Nuotykiai Gilių gatvėje : [komiksų knyga] / Justinas Jažauskas. – Kaunas : Presa, [2016] (Vil-
nius : BALTO print). – [94] p. : iliustr.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-95499-2-7 (įr.)

Pranas Gailius: dviguba tapatybė = Pranas Gailius: une double identité / [tekstų autoriai 
Jolita Linkevičiūtė-Rimavičienė, Zigmas Kalesinskas] ; [vertėja į prancūzų kalbą Isabelle 
Patricia Catherine Chandavoine-Urbaitis]. – Raudondvaris, [Kauno r.] : Kauno rajono mu-
ziejus, 2016 ([Kaunas] : Kopa). – 107, [2] p. : iliustr.. – Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje. – 
Gretut. tekstas liet., pranc.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-95808-1-4

GROŽINĖ LITERATŪRA

Besikeičiantis pasaulis : poezija, proza, publicistika, bibliografija / Algirdas Kavaliauskas. – 
Visaginas [i.e. Drūkšiniai, Visagino sav.] : [Business Mission], 2016 (Vilnius : Spaudos dep.). – 
242 p. : iliustr.. – Tiražas 125 egz.. – ISBN 978-609-95630-4-6

Dabar tu armijoje : romanas / Vincas Kriščiūnas. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCO-
GNITO], [2017]. – 556, [2] p.. – Tiražas [1500] egz.. – ISBN 978-609-04-0135-4

Dingusioji : romanas / Liza Marklund ; iš vokiečių kalbos vertė Ieva Sidaravičiūtė. – Kaunas : 
Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], [2017]. – 428, [2] p.. – Tiražas [2000] egz.. – ISBN 978-609-
04-0180-4 (įr.)

Dvidešimtmečio kelias : [Tauragės literatų klubo „Žingsniai“ narių kūrybos almanachas] / 
Tauragės literatų klubas „Žingsniai“ ; [sudarė Lina Astrauskienė]. – Kaišiadorys : Printėja, 
2016 (Kaišiadorys : Printėja). – 111, [1] p. : iliustr., portr.. – Tiražas 250 egz.. – ISBN 978-
609-445-352-6 (įr.)

Karas ir taika : romanas / Lev Tolstoj ; iš rusų kalbos vertė Edvardas Viskanta. – Kaunas : 
Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], [2016]. – 1199, [1] p.. – (Geriausia iš geriausių literatūros 
klasika, ISSN 2335-7886). – Tiražas [2000] egz.. – ISBN 978-609-04-0042-5 (įr.)

Link saulėlydžio kiekvienas savuoju keliu : [eilėraščiai ir mintys] / Lina Žuvininkaitė. – Kai-
šiadorys : Printėja, 2016 (Kaišiadorys : Printėja). – 163, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 30 egz.. – 
ISBN 978-609-445-349-6

Lūžio taškas : romanas / Håkan Nesser ; iš anglų kalbos vertė Helga Gavėnaitė. – Kaunas : 
Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], [2016]. – 367, [1] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-
04-0167-5 (įr.)

Moteris. Tu – mano mūza : toms, kurios kuria savo laimę ir įkvepia kitus būti laimingus / An-
želika Liauškaitė. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], [2017]. – 173, [3] p. : iliustr.. – 
Tiražas [2000] egz.. – ISBN 978-609-04-0175-0 (įr.)

Nežinomas : romanas / Mari Jungstedt ; iš anglų kalbos vertė Simonas Vaitkus ir Gytautė 
Gružauskaitė. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], [2017]. – 365, [2] p. : žml.. – Ti-
ražas [2000] egz.. – ISBN 978-609-04-0174-3 (įr.)

Pėdos : [eilėraščiai] / Jonas Tarasevičius ; [iliustruota autoriaus tapybos darbais]. – Kaišia-
dorys : Printėja, 2016 (Kaišiadorys : Printėja). – 77, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 150 egz.. – ISBN 
978-609-445-350-2

Pranašas : [esė] / Kahlil Gibran ; iš anglų kalbos vertė Zita Edita Giniūnienė ; [panaudoti 
autoriaus piešinių ir tapybos darbų vaizdai]. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], 
[2017]. – 188, [4] p. : iliustr.. – (Auksinio Obuolio serija, ISSN 2351-6593). – Tiražas [2000] 
egz.. – ISBN 978-609-04-0161-3 (įr.)

Pražūtingas vidurvasaris : romanas / Viveca Sten ; iš vokiečių kalbos vertė Vita Daugėlienė. – 
Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], [2016]. – 538, [2] p.. – Ciklo „Sandhamno žmog-
žudystės“ knyga. – Tiražas [2000] egz.. – ISBN 978-609-04-0128-6

Silva rerum III : romanas / Kristina Sabaliauskaitė. – 7-oji laida. – Vilnius : „Baltų lankų“ 
leidyba, [2016] ([Silakrogs] : PNB Print Ltd). – 314, [1] p.. – Virš. antr. ir aut. nenurodyti. – 
Tiražas 3100 egz.. – ISBN 978-9955-23-752-5 (įr.)

Žilvičių smūtkelis : romanas / Inga Ābele ; iš latvių kalbos išvertė Edmundas Untulis ; 
[iliustracijų autorė Viltė Stanevičiūtė-Fuller]. – Klaipėda : Eglės leidykla, 2016 ([Vilnius] : 
BALTO print). – 517, [3] p. : iliustr.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-432-101-6 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS IR JAUNIMUI

Mažosios balerinos krepšelis : [istorijos, kuriomis gera dalytis] / [iš anglų kalbos vertė Živilė 
Bilotaitė]. – [Kaunas] : MEDIA INCOGNITO, 2016 (Spausd. Kinijoje). – 93 p. : iliustr.. – Tira-
žas 3000 egz.. – ISBN 978-609-04-0023-4 (įr.)

Mažosios princesės rankinė : [istorijos iš brangenybių skrynelės] / [iš anglų kalbos vertė 
Živilė Bilotaitė]. – [Kaunas] : MEDIA INCOGNITO, 2016 (Spausd. Kinijoje). – 93 p. : iliustr.. – 
Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-04-0024-1 (įr.)

Saldžių sapnų : gražiausios „DreamWorks“ pasakos! / [vertė Živilė Bilotaitė]. – [Kaunas] : 
Obuoliukas [i.e. MEDIA INCOGNITO], 2016. – 164, [3] p. : iliustr.. – Tiražas [2000] egz.. – 
ISBN 978-609-04-0145-3 (įr.)

Sniegenos radinys : eilėraščiai vaikams / Aldona Mankutė-Kursevičienė ; [dailininkė Gra-
žina Cecilija Milukaitė-Žemaitienė]. – Kaišiadorys : Printėja, 2016 (Kaišiadorys : Printėja). – 
46, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 150 egz.. – ISBN 978-609-445-340-3
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Lietuvos kultūros taryba

Savaitės filmai

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

Sausio 20–26
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 panašiems į 
juos sukūrė režisierė Stacey  Title, pagrindinius vaidmenis – Douglasas Smithas, 
Lucienas Laviscountas ir Cressida Bonas (JAV, 2017). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda) 
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 Sa-
dati, Shababo  Hosseini suvaidintas psichologinis trileris. Veiksmas pra-
sideda, 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 Millerio pjesę 

„Komivojažieriaus mirtis“ repeticijomis, mat filmo herojai yra jo dalyviai. 
Netrukus pradės braškėti ir šeimos sienos, nes į poros gyvenimą 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)
Nakties įstatymai ****

Denniso Lehane’o romano „Dingusioji“ ekranizacija Benas Affleckas de-
biutavo kaip režisierius. Naujausio jo filmo pagrindas – taip pat Lehane’o 
romanas, pasakojantis apie prohibicijos laikus JAV. Veiksmas nukelia į 1926-ųjų 
Bostoną. Pagrindinis veikėjas Džo , kurį suvaidino pats režiserius, yra gar-
bingo policininko (Brendan Gleeson) sūnus, tačiau jis pasirinko nusikaltėlio 
kelią ir dirba mafijoziui Timui (Titus Welliver). Kai Džo pavogs savo šefo 
priešo Alberto (Robert Glenister) pinigus ir merginą (Sienna Miller), tragedijos 
išvengti bus sunku. Taip pat vaidina Elle Fanning, Chrisas Messina, Zoe Saldana, 
Chrisas Cooperis, Chrisas Sullivanas (JAV, 2016). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda)
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 Wahlbergas, Kevinas 
Baconas, Johnas Goodmanas, J.K. Simmonsas (JAV, 2016). (Vilnius)
Skilimas ***

M. Nightui Shyamalanui nepabosta filmuose analizuoti paranormalius 
reiškinius. „Skilimo“ herojus Kevinas (James McAvoy) turi psichikos su-
trikimą – jame gyvena daugiau kaip dvidešimt asmenybių. Kas bus, kai 
materializuosis pati baisiausia iš jų, pamatysite filme (JAV, 2017). (Vilnius, 
Kaunas, Klaipėda)

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
25, 26 d. repertuaras www.forumcinemas.lt
20–24 d. – Trys didvyriai ir Jūrų caras (Ru-
sija) – 11, 12.55, 14.50, 16.45 (lietuvių k.); 
13.50 (originalo k.)
20, 24 d. – Nakties įstatymai (JAV) – 15.50, 
18.40, 21.30; 21–23 d. – 11, 15.50, 18.40, 21.30
20–24 d. – xXx. Ksanderio Keidžo sugrįži-
mas (JAV) – 11.30, 16.55, 19, 21.30
Skilimas (JAV) – 13.10, 18.50, 21.35
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.
25 d. – Zero 3 (rež. E. Vėlyvis) – 19.40, 21.50
20–23 d. – Balerina (Prancūzija, Kanada) – 11.30, 
13.35, 15.40, 18 val.; 24 d. – 11.30, 13.35, 15.40
20–24 d. – Dainuok (JAV) – 11.20, 13.50, 16.20 
(lietuvių k.); 21–23 d. – 11.10 (originalo k.)
20–24 d. – Dainuok (3D, JAV) – 12.20
20 d. – Amžinai kartu (rež. L. Lužytė) – 13.45, 
18.50; 21–24 d. – 18.50
20–24 d. – Vikingas (Rusija) – 13.55, 18.40
Kodėl būtent jis? (JAV) – 19.20, 21.45
Sniego karalienė 3 (Rusija) – 11.10, 13.55
Kalifornijos svajos (JAV) – 20.10
Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti (JAV) – 14.50
Žudikų brolija (3D, D. Britanija, Prancūzija, 
Honkongas, JAV) – 17.50
20–23 d. – Pakeleiviai (3D, JAV) – 20.30
20–24 d. – Šelmis-1. Žvaigždžių karų isto-
rija (JAV) – 15.50
Užslėptas grožis (JAV) – 21 val.
21–23 d. – Vajana (JAV) – 11.20
20–24 d. – Pakeleiviai (JAV) – 16.05
24 d. – 12 kėdžių (rež. A. Ramanauskas) – 18.30
23 d. – Eglutės 5 (Rusija) – 18.30
20–22 d. – Gyveno kartą Uvė (Švedija) – 16 val.
20, 22, 24 d. – Patriotų diena (JAV) – 21.10; 
21, 23 d. – 21.40
23 d. – Skrodimas (D. Britanija, JAV) – 21.40
20, 22, 24 d. – Bijok jo vardo (JAV) – 21.40

Forum Cinemas Akropolis 
25, 26 d.- repertuaras www.forumcinemas.lt
20–24 d. – xXx. Ksanderio Keidžo sugrįži-
mas (JAV) – 16.05, 19, 21.30
Trys didvyriai ir Jūrų caras (Rusija) – 10.10, 
12.05, 14, 15.55 (lietuvių k.); 11, 12.50; (ori-
ginalo k.); Nakties įstatymai (JAV) – 15.30, 
18.20, 21.10; Skilimas (JAV) – 16.30, 19.10, 21.50
25 d. – Zero 3 (rež. E. Vėlyvis) – 19, 21.10
20–24 d. – Balerina (Prancūzija, Kanada) – 
10.20, 11.10, 12.30, 13.25, 14.40, 16.50
20, 24 d. – Sniego karalienė 3 (Rusija) – 
12.40, 14.50; 21–23 d. – 10.30, 12.40, 14.50
20–24 d. – Dainuok (JAV) – 11.20, 13.50, 14.45
Vikingas (Rusija) – 17.50, 20.50
12 kėdžių (rež. A. Ramanauskas) – 17, 19.20
20–23 d. – Eglutės 5 (Rusija) – 17.15, 19.30
20–24 d. – Pakeleiviai (3D, JAV) – 13.20, 18.40
Kodėl būtent jis? (JAV) – 18.30, 21 val.
Žudikų brolija (JAV) – 10.50; Žudikų brolija 
(3D, JAV) – 21.20; Kalifornijos svajos (JAV) – 15.50;
Vajana (JAV) – 10.40; Šelmis-1. Žvaigždžių 
karų istorija (JAV) – 13.10; Užslėptas grožis 
(JAV) – 21.45; Bijok jo vardo (JAV) – 21.40

Skalvija
Vilniaus trumpųjų filmų festivalis
20 d. – II programa – 17 val.
21 d. – V programa – 15 val.; 22 d. – 17 val.

21 d. – VIII programa – 19 val.
21 d. – IV programa – 21 val.
20 d. – II nacionalinė programa – 19 val.;
I nacionalinė programa – 21 val.
22 d. – J. Soldato filmų retrospektyva. II 
programa – 21 val.; 22 d. – A. Jevdokimovo 
filmų retrospektyva – 19 val.
21 d. – „Lūžio kinas 1988–1992“ – 17 val.; 
22 d. – 15 val.
21 d. – filmukų programa vaikams (ciklas 

„Karlsono kinas“) – 13.30; 22 d. – 13.30
23 d. – Amžinai kartu (rež. L. Lužytė) – 17.20; 
24 d. – 17 val.
23 d. – Komivojažierius (Iranas, Prancūzija) – 
15 val. (seansas senjorams); 24 d. – 18.50; 
25 d. – 21 val. 
24 d. – Drakonas atvyksta! (Iranas) – 21.10
23 d. – Tonis Erdmanas (Vokietija, Austrija) – 19.10
25 d. – „Skalvijos“ kino akademijos rudens 
semestro darbų peržiūros – 17 val.; 25 d. – 
19 val.; 26 d. – 16.30

Pasaka
Vilniaus trumpųjų filmų festivalis
20 d. – VIII programa – 18 val.
20 d. – IV programa – 20 val.; 22 d. – 21 val. 
20 d. – Kino naktis – 22 val.
21 d. – VI programa – 17 val.
21 d. – I, II nacionalinė – 19, 21 val.
22 d. – I programa – 17 val.
20 d. – Belgų karalius (Belgija, Bulgarija, Olan-
dija) – 17.30; 23 d. – 18.30; 24, 26 d. – 17 val.
20 d. – Kalifornijos svajos (JAV) – 19.30; 
21 d. – 18.30; 22 d. – 18 val.; 23 d. – 20.30; 
24, 25 d. – 19 val.; 26 d. – 19.15
20 d. – Nakties įstatymai (JAV) – 21.45; 21 d. – 
21.15; 22 d. – 20.30; 24 d. – 21.30; 26 d. – 21.15
20 d. – Kriaušių pyragėliai su levandomis 
(Prancūzija) – 17.15; 22 d. – 13.45; 25 d. – 17 val.
20 d. – Florence (D. Britanija) – 19.15; 24 d. – 21.15
20 d. – (Ne)Tikros prancūziškos vestuvės 
(Prancūzija) – 21.30; 22 d. – 20.15; 25 d. – 21.15
21 d. – Užslėptas grožis (JAV) – 13.30; 22 d. – 
15 val.; 24 d. – 21 val.
21 d. – Tonis Erdmanas (Vokietija, Austrija) – 
15.30; 25 d. – 18 val.
21 d. – Troliai (JAV) – 13 val.
21 d. – Balerina (Prancūzija, Kanada) – 15 val.; 
22 d. – 13 val.
21 d. – Chuljeta (Ispanija) – 13.15; 24 d. – 17.30
21 d. – Broliai (Norvegija) – 15.15; 22 d. – 16.15
21 d. – Gimme Danger (JAV) – 17.15; 25 d. – 19.15
21 d. – Nekaltosios (Lenkija, Prancūzija) – 19.15; 
22 d. – 15.45; 23 d. – 20.15; 24 d. – 18.45; 26 d. – 15.30
21 d. – Asfaltas (Prancūzija) – 21.30; 22 d. – 
18.15; 26 d. – 19.30
22 d. – Amžinai kartu (rež. L. Lužytė) – 19 val.; 
24 d. – 17 val.; 26 d. – 17.30
22 d. – 2 naktys iki ryto (Suomija, Lietuva) – 
13.15; 26 d. – 15.15
23 d. – Drakonas atvyksta! (Iranas) – 18.45; 
25 d. – 21 val.; 26 d. – 19 val.
23 d. – Naktiniai gyvuliai (JAV) – 20.45; 
25 d. – 21.30; 26 d. – 21.45
23 d. – Prancūziška porelė (Prancūzija) – 18.15
24 d. – Taksiukas (JAV) – 19.30; 26 d. – 17.45
25 d. – Senekos diena (rež. K. Vildžiūnas) – 17.15
26 d. – Komivojažierius (Iranas, Prancūzija) – 
15 val. (Senjorų arbatėlė)
26 d. – Naujienos iš Marso planetos 
(JAV) – 21.30

Ozo kino salė
20 d. – Florence (D. Britanija) – 18.30
20 d. – Pakeliui į amžinybę (Indija, Prancū-
zija) – 20.30
21 d. – Karas (Danija) – 14 val.

24 d. – Meistras ir Tatjana 
(rež. G. Žickytė) – 16.40
24 d. – Trumanas (Ispanija, Argentina) – 18 val. 
25 d. – Asfaltas (Prancūzija) – 17 val.
26 d. – Dvi naktys iki ryto (Lietuva, Suo-
mija) – 16.30
26 d. – Kaip žydėjimas vyšnios (Japonija, 
Prancūzija, Vokietija) – 18 val.

Kaunas
Forum Cinemas
25, 26 d. repertuaras www.forumcinemas.lt
20–24 d. – xXx. Ksanderio Keidžo sugrįži-
mas (JAV) – 11.20, 16.30, 20, 22.25
Nakties įstatymai (JAV) – 13.40, 19.45, 22.35
Skilimas (JAV) – 18.50, 21.25; Trys didvyriai ir 
Jūrų caras (Rusija) – 10.45, 12.40, 14.30, 16.20
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.
25 d. – Zero 3 (rež. E. Vėlyvis) – 19, 21.10
20–24 d. – Balerina (Prancūzija, Kanada) – 
10.10, 11, 13.20, 15.40, 17.50
20, 22–24 d. – Dainuok (JAV) – 12.15, 14.40, 
17.10; 21 d. – 10.35, 12.15, 14.40; 22 d. – 10.35, 
12.15, 14.40, 17.10
20, 23, 24 d. – Kodėl būtent jis? (JAV) – 15, 19.40, 
22.10; 21 d. – 15, 20.25, 22.50; 22 d. –20.25, 22.50
20, 24 d. – Vajana (JAV) – 10.15; 21, 22 d. – 10.15, 
13, 15.50
20–24 d. – Bijok jo vardo (JAV) – 20.30, 22.45
Sniego karalienė 3 (Rusija) – 10.30, 12.35
20 d. – 12 kėdžių (rež. A. Ramanauskas) – 
10.45, 15.50, 17.30, 20.25; 21 d. – 17.30; 23, 24 
d. – 10.45, 15.50, 17.30, 20.25
20–24 d. – Šelmis-1. Žvaigždžių karų isto-
rija (JAV) – 12.45
20, 22, 24 d. – Žudikų brolija (3D, D. Brita-
nija, Prancūzija, Honkongas, JAV) – 15.30 
20–24 d. – Kalifornijos svajos (JAV) – 18.30
Pakeleiviai (3D, JAV) – 21.15
20, 21 d. – Skrodimas (JAV) – 23.45
20, 23, 24 d. – Amžinai kartu (rež. L. Lu-
žytė) – 13, 18.20; 21, 22 d. – 18.20
20, 22, 23 d. – Pjūklo ketera (JAV) – 22.40; 
21, 23 d. – 15.30
24 d. – Pakeleiviai (JAV) – 22.40
20–24 d. – Užslėptas grožis (JAV) – 18.10

KLAIPĖDA
Forum Cinemas
25, 26 d. repertuaras www.forumcinemas.lt
20–24 d. – xXx. Ksanderio Keidžo sugrįži-
mas (JAV) – 16, 19.10, 21.40
Trys didvyriai ir Jūrų caras (Rusija) – 10.20, 
12.15, 14.10, 16.10 (lietuvių k.); 11.20 (ori-
ginal k.); Nakties įstatymai (JAV) – 18.20, 
21.20; Skilimas (JAV) – 14.30, 21 val.
25 d. – Zero 3 (rež. E. Vėlyvis) – 19, 21.10
20–24 d. – Balerina (Prancūzija, Kanada) – 
10.30, 12.40, 14.50, 17 val.
20, 24 d. – Vajana (JAV) – 13.10; 21–23 d. – 
10.40, 13.10
20–24 d. – Dainuok (JAV) – 11, 13.30, 16.10
Sniego karalienė 3 (Rusija) – 10.10, 12.20
12 kėdžių (rež. A. Ramanauskas) – 17.10, 
19.30; Vikingas (Rusija) – 18.10, 21.10
Pakeleiviai (3D, JAV) – 13.20
20–22, 24 d. – Pakeleiviai (JAV) – 18.50; 23 d. – 19.05
20, 22, 24 d. – Užslėptas grožis (JAV) – 21.50 
21, 23 d. – Bijok jo vardo (JAV) – 21.50
20–24 d. – Amžinai kartu (rež. L. Lužytė) – 15.50

„Nakties įstatymai“


