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Trumpos kino recenzijos

Įvyko stebuklas?
Mintys po Ramintos Šerkšnytės operos vaikams 
„Penki Merės stebuklai“ premjeros

Laimutė Ligeikaitė

Vyresnioji karta užaugo su vienin-
teliu legendiniu Jurgio Gaižausko 

„Buratinu“, o jų vaikams atsivėrė 
tikra įvairovė. Džiugina, kad Na-
cionalinis operos ir baleto teatras 
tapo svetingesnis lietuvių autorių 
veikalams ir netgi vaikiškoms ope-
roms. Pastarųjų iniciatorė kartu su 
operos teatru yra Lietuvos kompo-
zitorių sąjunga, 2008 m. paskelbusi 
konkursą vaikiškai operai sukurti. 
Ir štai jau matomi šio bendro darbo 
vaisiai: sceną išvydo Jono Tamulio-
nio „Bruknelė“, Sigito Mickio ka-
merinė opera „Zuikis puikis“. Be to, 
prieš gerą dešimtmetį buvo įgyven-
dintas LNOBT ir meninės studijos 

„Diemedis“ bei trijų mokyklų pra-
dinių klasių projektas „Statykime 
operą!“. Rasos Dikčienės vaikiškas 
operėles „Kabakšt kabaldakšt“ ir 

„Muzikantas, velnias ir perkūnas“ 

teatro scenoje tuomet atliko dau-
giau nei 400 Vilniaus darželių ir 
pradinių mokyklų jaunųjų artistų. 
Tai tik keletas pavyzdžių iš svarbiau-
sios Lietuvos operos scenos. Reikia 
pripažinti, kad operų vaikams kū-
ryba pakankamai gyvybinga, pasta-
rąjį dešimtmetį jų rasime įvairiuose 
Lietuvos teatruose – Zitos Bružaitės 

„Grybų karas ir taika“, Tomo Kuta-
vičiaus „Nykštukas Nosis“, Antano 
Jasenkos „Dryžuota opera“ Kauno 
valstybiniame muzikiniame teatre, 
Antano Kučinsko „Bulvinė pasaka“, 
vėliau „Makaronų opera“ Klaipėdos 
muzikiniame teatre ir kt. 

Jei kas mano, jog vaikiškų operų 
yra mažai dėl teatrų kaltės ar auto-
rių tingumo, labai klysta. Iš tiesų 
taip yra todėl, jog kūrėjams tai – 
milžiniška atsakomybė. Sukurti 
operą vaikams yra didelės drąsos, 
ryžto, pasirengimo ir ypatingo 
jautrumo reikalaujantis darbas. Be 
to, ne bet kas rizikuoja savo kūrybą 

pasitikrinti pačiu teisingiausiu ir 
nuoširdžiausiu katalizatoriumi – 
vaikais. Progą apie tai pasvarstyti 
suteikė kovo 4-osios vakarą įvykusi 
Ramintos Šerkšnytės operos vai-
kams „Penki Merės stebuklai“ pagal 
Ramutės Skučaitės libretą (Pamelos 
Travers „Merės Popins“ ir kitų au-
torių kūrinių motyvais) premjera. 
Iš karto prisipažinsiu, kad mačiau 
pirmą dalyvių sudėtį šeštadienį, tad 
čia pasidalysiu tik pirmuoju įspū-
džiu (kita sudėtis pasirodė sekma-
dienio dieniniame spektaklyje).

Šerkšnytės pavardė jau leidžia ti-
kėtis kokybės ženklo. Tai tarptauti-
niu mastu pripažinta kūrėja. 2008 m. 
ji pelnė Lietuvos nacionalinę kultū-
ros ir meno premiją, 2011 m. tapo 
kompozicijos konkurso „Coup de 
Coeur des Jeunes Musiciens“ (Mo-
nakas) laureate. 2005 ir 2011 m. jos 

„Sūkurys“ bei „Vasarvidžio giesmė“ 

M. Alek sos  n uotr .

2
Guodos Gedvilaitės ir Nacionalinio 
simfoninio orkestro koncerto įspūdžiai 

4
Pažintis su ansambliu „Trio Agora“

5
Poznanės animacijos teatro spektaklis 
„Molière’as“

7
Jūratės Stauskaitės jubiliejinė paroda

8
Bogusławas Linda apie Wajdos „Povaizdį“

Jūratė Stauskaitė, „Poilsis“. 2013 m.

Gabrielius Valentinovičius (Simas), Jomantė Šležaitė (Merė), Ugnė Skairytė (Elė)
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Retos progos išgirsti
Pianistės Guodos Gedvilaitės ir Nacionalinio simfoninio orkestro koncerto įspūdžiai 

M u z i k a

Augustinas Maceina 
(1937–2017)
Kovo 3 d. plyšo muzikai plakusi žmo-
gaus širdis. „Laikas yra neatsukamas 
(irreversible) – tai ontologinė tiesa“, – 
rašė filosofas, dr. Antanas Maceina – 
Augustino tėvas, pergyvenęs sovietme-
čio suskaldytos šeimos tragediją. „Nei 
ateities, nei praeities, nei dabarties 
prabėgamų momentų mes negalime 
matuoti, o vis dėlto mes matuojame 
laiko pėdsakus“, – citavo jis šv. Au-
gustino žodžius. 

Pianisto Augustino Maceinos – 
pirmojo, atvėrusio kelią į Mikalo-
jaus Konstantino Čiurlionio kon-
kursų pjedestalą, pėdsakai ryškiai 
matomi lietuviškoje pianistinėje 
istorijoje. Kelio į muziką pradžia 
Kaune. Didžiausios įtakos tu-
rėjo pirmoji mokytoja – Marija 

Alšlebėnaitė. Ji uždegė meile mu-
zikai, savarankiškam darbui. Visada 
turėjo slaptų patarimų grojančia-
jam. „Augustinai, tokioje darganoje 
be pirštinių! Tuojau groti reikės!“ O 
jis kiek palenkęs galvą nusišypso... 

Keletas tikslingų pratimų – rankos 
jau sušilusios, pirštai jautrūs. Mokykloje 
Augustinas suformavo ir techni-
kos pagrindus. Kasdienine duona 
vadino Charleso-Louiso Hanono 

„The Virtuoso Pianist“ pratimus. 

Aldona Eleonora Radvilaitė 

Orkestro muzikos koncertas 
„Skambančios planetos“ kovo 4 d. 
Lietuvos nacionalinėje filharmo-
nijoje gausiai susirinkusiems klau-
sytojams pakėlė nuotaiką. Lietu-
voje, ko gero, dar neskambėjusius 
vertingus kūrinius atliko Lietuvos 
nacionalinis simfoninis orkestras, 
kuriam dirigavo jo meno vadovas 
ir vyr. dirigentas Modestas Pitrėnas, 
o fortepijonu solo su orkestru grojo 
publikos mėgstama puiki pianistė 
Guoda Gedvilaitė, nuo 2002 m. dir-
banti Frankfurto prie Maino aukš-
tojoje muzikos mokykloje. 

Įdomu susipažinti su dar ne-
girdėta muzika, tuo labiau jeigu ji 
meistriškai sukomponuota, o ją at-
lieka aukščiausio profesinio lygio 
atlikėjai. Iš JAV dirigento, kom-
pozitoriaus, pianisto Leonardo 
Bernsteino (1918–1990), siekusio 
suderinti „rimtąją ir popmuziką“, 
kūrybos mums geriausiai žinomi 
jo miuziklai – „Vestsaido istorija“ 
(„West Side Story“, 1957) ir „Kan-
didas“ („Candide“, 1956). Gal todėl 
nustebino šio vakaro koncerte nu-
skambėjusi jo simfonija „Nerimo 
amžius“ („The Age of Anxiety“, 
1948 ), kurios premjera įvyko 1949 m., 
diriguojant Bostono simfoninio 
orkestro vadovui Sergejui Kous-
sevitzky’ui (kuriam dedikuotas 
šis kūrinys), o fortepijono partiją 
skambino pats autorius. Įkvėptas 
anglų dramaturgo Wystano Hugh 
Audeno simbolistinės poemos 
„Nerimo amžius. Barokinė ekloga“ 
(1948 m. pelnė Pulitzerio premiją) 
turinio, Bernsteinas sukūrė įdomios 
formos nuotaikingą – dramatišką, 
šviesią, nerimastingą, modernios 
muzikinės kalbos – garsų tėkmę. Sim-
foniją sudaro dvi be pertraukos atlie-
kamos dalys. Pirmoje – Prologas 
bei du stambūs epizodai (Septyni 

amžiai: 1–7 variacijos ir Septyni eta-
pai: 8–14 variacijos), o antroje – du 
epizodai („Graudulinga melodija“ 
ir „Kaukė“) bei Epilogas. Šią formą 
kompozitorius perėmė iš Audeno 
poemos struktūros. Būdamas pi-
anistas, į turtingą orkestro sudėtį 
autorius įdomiai įkomponavo solo 
fortepijoną. Sudėtingas pianisto ir 
viso orkestro susiliejimas reikalauja 
didžiulės dėmesio koncentracijos 
ir muzikos girdėjimo bei jos trak-
tavimo panašumo. Stebino ne tik 
sklandus bei analogiškas puikios pi-
anistės Guodos Gedvilaitės ir diri-
gento Modesto Pitrėno tempo bei 
ritmo pojūtis, bet ir turiningas, vie-
nas kitą atliepiantis skirtingų nuo-
taikų traktavimas. Jautraus muzi-
kai ir aukščiausio profesinio lygio 
dirigento vadovaujamas orkestras 
griežė su visa jėga kulminaciniuose 
epizoduose, o trapiai atrodanti so-
listė G. Gedvilaitė savo neįtikėtina 
uraganine energija ir net fizinėmis 
galiomis nė kiek nesileido nustel-
biama. Kūrybinga pianistė savo 
ugnį svaidantį temperamentą dar 
ryškiau pateikė prieš simfonijos 

antros dalies epizodą „Kaukė“ – 
ant grindų nusviedusi įspūdingą 
juodo šilko fraką, puolė pasiutusiai 
veržliai ir kokybiškai skambinti 
džiazinį scherzo, kartais pritariant 
mušamiesiems instrumentams, o 
tuo pat metu pati beveik šoko, na-
tūraliai reaguodama į džiaugsmu 
trykštančius virtuozinius pasažus. 
Gale net pašoko nuo kėdės ir pa-
kėlė ranką lyg sušukdama „Mes 
nugalėjom!“. Muzikai perėjus į 
Epilogą, Guoda pasistatė natas ant 
piupitro ir ramiai užsivilko savo 
fraką, tarsi vėl įsiliedama į bendrą 
orkestro vaizdą.  Džiugino visiška 
dirigento, orkestro ir solistės darna, 
traktuojant ansambliškai sudė-
tingą muzikos audinį. 

Gausiai susirinkusiai publikai 
prašant bisų, G. Gedvilaitė vėl nu-
stebino paskambindama, kaip pati 
pasakė, nuraminantį kūrinį – Jo-
hanno Sebastiano Bacho „Gimta-
dienio kantatos“ dalį „Te avys ga-
nosi saugiai“. Ją atliko labai ramiai, 
tyliai, subtiliai. 

Antroje koncerto dalyje buvo smalsu 
susipažinti su anglų kompozitoriaus 

Gustavo Holsto siuita „Planetos“ 
dideliam orkestrui, op. 32, rašyta 
1914–1916 metais. Suskambo įspū-
dingos septynių planetų astrolo-
ginės charakteristikos: „Marsas, 
karo šauklys“, „Venera, taikos šau-
klė“, „Merkurijus, sparnuotas šau-
klys“, „Jupiteris, linksmybės šau-
klys“, „Saturnas, senovės šauklys“, 

„Uranas, burtininkas“ ir „Neptūnas, 
mistikas“. Nors kompozitorius ne-
manė, kad ši siuita – sėkmingiau-
sias jo darbas, nuo pirmųjų atlikimų 
publika pamėgo „Planetas“, jos nu-
stelbė visą kitą autoriaus kūrybą. 
Jau iš dalių pavadinimų aišku, kad 
siuitos nuotaikos įvairios, o ben-
dras bruožas – raiškios melodijos, 
žėrinti orkestruotė: prie styginių bei 
įprastų kitų instrumentų kiekio pri-
sijungia šešios valtornos, eufonija, 
bosinis klarnetas, dvi arfos, varpe-
liai, čelesta, ksilofonas, tambūrinas, 
varpai, o paskutinėje dalyje – be žo-
džių dainuojančio moterų choro 
balsai (išgauti elektrinio fortepi-
jono tembrais), įspūdingai pratur-
tinę šviesią, tylią, tarsi garsų bange-
lėmis srūvančią muziką. Įdomu, kad 

ciklą kompozitorius užbaigė būtent 
ramiai, visą ryškią, kartais net ka-
ringai nuteikiančią kulminaciją, su 
nedidelėmis ramybės salelėmis, pa-
teikė priešpaskutinėje dalyje.  

Publikai labai patiko ši dekora-
tyvi, spalvingos harmonijos ir cha-
rakterių įvairovė, nuolat besimai-
nančių metro, ritmo bei dinamikos 
kontrastų kupina muzikos tėkmė. 
Tereikėjo tik gėrėtis gražiais skam-
besiais ir pasitelkti vaizduotę. Vėl 
norėčiau pagirti dirigentą Modestą 
Pitrėną ir jo viziją puikiai atliepiantį 
orkestrą. 

***
Su dar negirdėtais kūriniais tu-

rėjau galimybę susipažinti ir kovo 
5 d. Taikomosios dailės ir dizaino 
muziejuje. Kamerinės muzikos 
koncerte „Romantikai iš Lenkijos“ 
skambėjo Juozo Naujalio, Mikalo-
jaus Konstantino Čiurlionio ir Ka-
rolio Szymanowskio mokytojo Zy-
gmunto Noskowskio (1846–1909) 
Styginių kvartetas Nr. 1, op. 9, d-moll 
bei Juliuszo Zarębskio  (1854–1885) 
Fortepijoninis kvintetas g-moll, op. 
34. Juos pakiliai pirmąkart pagriežė 
puikus Čiurlionio kvartetas (Jo-
nas Tankevičius, Darius Dikšaitis, 
Gediminas Dačinskas ir Saulius 
Lipčius), o sudėtingą, kupiną vir-
tuozinių pasažų fortepijono par-
tiją atliko savo 50-mečio jubiliejų 
šiuo koncertu pažymintis Gytis Ci-
nauskas. Buvo įdomu siurbti į save 
spalvingą Noskowskio romantinę 
muziką bei stebėtis Ferenco Liszto 
mokinio Zarębskio įmantriai su-
komponuota dramatiška, kartais 
subtilia melodingumo ir spalvin-
gos harmonijos žaisme. Koncerto 
atlikėjams reikėjo maksimaliai su-
koncentruoti dėmesį, nes kūriniai 
virtuoziški, kontrastingų nuotaikų, 
dvelkiantys romantiniu pakilumu. 
Lauksime naujų pažinčių su vertin-
gais, bet retai atliekamais praeities 
kompozitorių kūriniais. 

Augustino paakinta, kūrybiškai 
prisitaikiusi iki šiol juos prakti-
kuoju kaip puikią pirštų mankštą. 
O kaip ji buvo pianistui reikalinga 
važinėjant šaltais sovietmečio Lie-
tuvos filharmonijos autobusiukais, 
skambinant solo, akompanuojant 
solistams apledėjusiose mokyklų, 
kultūrnamių scenose! Pianistas grojo 
daug. Kiekvieną mėnesį po penkiolika, 
dvidešimt išėjimų į sceną. Konserva-
torijoje (dabar Muzikos ir teatro aka-
demija) A. Maceina studijavo veda-
mas prof. Aldonos Dvarionienės. Jos 
klasėje besimokiusių bendraminčių 
bendrijoje gavo romantiškos dvasios 
atšvaitų. Tai perteikė ir atliekamoje 
muzikoje. Mėgo groti Beethoveno 
sonatas, Rachmaninovo miniatiūras.  

1961–1964 m. dirbdamas Lietuvos 
televizijos ir radijo lengvosios mu-
zikos orkestro pianistu tarsi kaupėsi 
rimtam išbandymui. 1965 m. pirmą 
kartą vykusiame respublikiniame 

M.K. Čiurlionio pianistų ir vargo-
nininkų konkurse tapo pirmuoju jo 
laureatu. Buvo kuklus, inteligentiš-
kas, negebėjo brautis į elitą, kažko 
reikalauti. Susiklosčius šeimyni-
nėms aplinkybėms, išsidangino į 
Čitą, Vladivostoką. Trejus metus 
buvo šių miestų filharmonijų solis-
tas. Jau grįžęs, dvidešimt metų grojo 
Lietuvoje, koncertavo Kuboje, Če-
koslovakijoje, sovietinėse respubli-
kose, daug laiko praleido muzikos 
įrašų studijose. Grojo solo, akompa-
navo filharmonijos ir kitiems solis-
tams, buvo puikus jų pagalbininkas 
repeticijose bei scenoje.  

Tegul užmarštyje nugrimzta 
nereikšmingi gyvenimo epizodai, 
skausmas, sielvartas, graužatis, bet 
lieka šviesi atmintis apie ryškų, 
darbštų menininką – pianistą Au-
gustiną Maceiną. 

Rita Aleknaitė-Bieliauskienė

In memoriam

 I .  F iše ri o  nu ot r.Augustinas Maceina

D. Matv ejevo n uotr .

Guoda Gedvilaitė

Guoda Gedvilaitė, Modestas Pitrėnas, Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras
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Įvyko stebuklas?
Atkelta iš  1  psl . 

M u z i k a

buvo rekomenduojami UNESCO 
organizuojamoje Tarptautinėje 
kompozitorių tribūnoje Vienoje 
(International Rostrum of Compo-
sers). Jos kūrinius groja ne tik Lie-
tuvos atlikėjai bei orkestrai, bet ir 

„Kremerata Baltica“, Bavarijos ra-
dijo simfoninis orkestras, Arditti 
kvartetas, „Strasbūro mušamieji“ 
bei kt. Šerkšnytė labiausiai gar-
sėja savo simfonine kūryba – pri-
pažinimo sulaukė jos „Aisbergas“, 

„Ugnys“, o, pavyzdžiui, dar bebai-
giant studijas parašytas „De Pro-
fundis“ styginiams pasaulio kon-
certų salėse jau skambėjo apie 100 
kartų ir buvo atliktas daugiau kaip 
20 įvairių pasaulio orkestrų. 

Beje, Šerkšnytė 2005 m. buvo 
apdovanota „Auksiniu scenos kry-
žiumi“ kaip geriausia teatro kom-
pozitorė. Tai, ko gero, buvo pirmas 
žingsnis link operos scenos – su-
kurti operą, kaip pati prisipažįsta, 
svajojo nuo vaikystės. Tokio pobū-
džio kūrybos pranašu laikyčiau jos 
2007 m. parašytą „Mažojo princo 
pasaką“ fleitai ir kameriniam or-
kestrui (inspiruotą Antoine’o de 
Saint-Exupéry knygos „Mažasis 
princas“). „Savo kompozicijoje 
norėjau perteikti šviesią Exupéry 
knygos nuotaiką ir sukurti charak-
teringas svarbiausių personažų mu-
zikines scenas. Kadangi šis kūrinys 
visų pirma yra orientuotas į vaikų 
auditoriją, naudojau nesudėtingą 
muzikinę kalbą, kurios pagrindą 
sudaro raiškūs ritmai ir melodijos“, – 
yra rašiusi kompozitorė. Šios min-
tys identiškai tinka ir „Penkiems 
Merės stebuklams“. 

Labai patiko, kad kompozitorė 
pasirinko tradicinę operos formą 
ir pateikė tikrą operą – su uvertiūra, 
arijomis, duetais, chorais, net ke-
liais rečitatyvais, palydimais kla-
vesino. Tai gali pasitarnauti ir edu-
kaciniam tikslui. Prie viso to pati 
muzikos kalba, žinoma, šiuolaikinė. 
Tačiau tėveliams, bijantiems vaikus 
nuvesti į šiuolaikinę operą, nerei-
kia nuogąstauti: Šerkšnytė sugeba 
moderniomis priemonėmis su-
kurti lengvai klausomą muziką su 
gražiomis melodijomis, spalvinga 
ir sodria harmonija, charakterin-
gais tembrais, gyvais ritmais, ne-
leidžiančia nuobodžiauti tempų, 
metrų kaita. 

Operos partitūra – kaip iki toli-
miausių horizontų išplėtota simfo-
ninė drobė, kas būdinga Šerkšny-
tei. Anot dirigento Juliaus Geniušo, 

„muzika kalba už tekstą“. Taip, mu-
zika čia papasakoja visą istoriją, 
todėl dirigentui ir orkestrui teko 
pagrindinis ir sunkiausias užda-
vinys – perteikti autorės, tarytum 
Merės, sukurtą stebuklą. Ir jis, sa-
kyčiau, įvyko. Prie to prisidėjo ir 
nuoširdus Juliaus Geniušo darbas 
su orkestru, įsiklausymas, azartiš-
kas pasinėrimas į naują partitūrą. 
Prieš premjerą dirigentas džiaugėsi, 

jog kompozitorė nenuėjo lengviau-
siu keliu ir muzikos nesupaprastino, 
nepataikavo neva to reikalaujan-
čiam vaikų skoniui. Per visą spek-
taklį, orkestro puikiai atliekama, 
vilnijo įvairiomis spalvomis žaiža-
ruojanti, reljefiškai raiški muzikinė 
drobė. Tekanti lyg Wagnerio „be-
galinė melodija“, ji nešė į užburtą 
pasaulį. Muzikoje pasigirsdavo ir 
vos apčiuopiami atgarsiai iš pažįs-
tamų įvairių Vakarų Europos kom-
pozitorių kūrinių, o tai jai suteikė ir 
skoningos stilizacijos bruožų. Tiesa, 
vietomis autorė tą tėkmę pristabdo 
klasikinėmis kadencijomis, išgry-
nintais tonalumo plotais, aiškiomis 
darinių pabaigomis. Tai lyg orien-
tyrai, kurie padeda solistams, pa-
vojingai nardantiems po plačius 
partitūros vandenis. Mažiesiems 
dalyviams Ugnei Skairytei (Elė) ir 
Gabrieliui Valentinovičiui (Simas) 
buvo skirtas rečitatyvinis, o daug 
kur ir kalbamas tekstas. Tai vaikams 
neapsunkino kuriamų vaidmenų, 
jie atrodė įsijautę, puikiai orienta-
vosi scenoje, buvo tikri šaunuoliai. 
Beje, operoje dalyvavo ir daugiau 
vaikų – gražiai į veiksmą įsiliejo jau-
nosios balerinos, mimanso artistai. 
Visą grandiozinį dalyvių būrį, kurio 
pagrindą sudarė teatro choras (va-
dovas Česlovas Radžiūnas), suvaldė 
ir kiekvienam judesių prigalvojo 
choreografas Dainius Bervingis, akį 
malonino paprasta ir funkcionali 
Gintaro Makarevičiaus scenografija, 
skoningi Julijos Skuratovos kostiu-
mai, neįkyri šviesų žaismė (Audrius 
Jankauskas). 

Su visiškai nauja operos me-
džiaga ekstremaliai teko dorotis 
ir patyrusiems solistams – Joanai 
Gedmintaitei (Ponia Ben) ir Liu-
dui Mikalauskui (Ponas Benas). 
Galbūt dėl premjerinio jaudulio 
Ponios personažas atrodė šiek tiek 
perspaustas, nervingas, tai išdavė ir 
dainavimo maniera. O Ponas Benas 
buvo, priešingai, per daug ramus 
ir lyriškas. Su niekuo nesupainio-
jamas L. Mikalausko tembras ypač 
ryškiai skleidėsi lyriškose vietose, 
nors, mano nuomone, tokie epi-
zodai į gyvybingą vyksmą įnešė ne 
tik pageidaujamo kontrasto, bet ir 
eklektiškumo. Vis dėlto neabejoju, 
kad J. Gedmintaitė ir L. Mikalaus-
kas savo vaidmenis ateityje labai 
stilingai nugludins. Neryškios, ne-
didelės partijos buvo skirtos paslap-
tingam dailininkui Vincentui (Žy-
gimantas Galinis), Karaliui (Liudas 
Norvaišas), tačiau tvarkingas jų dai-
navimas ir smarkokai išsiskiriantys 
kostiumai gražiai pritapo prie ben-
dro vaizdo.

Pagrindinį – Merės – vaidmenį 
atlikusi Jomantė Šležaitė atrodė 
labai drąsiai ir užtikrintai. Ar tas 
pamokomas auklės tonas jai prie 
širdies? Ko gero, taip. Man, prisi-
pažinsiu, nelabai. Tačiau Merės ari-
jos skambėjo puikiai, su sudėtinga 

melodika ir ritmika solistė susido-
rojo nepriekaištingai. Reikia pasa-
kyti, jog Merė, kaip spektaklio ašis, 
patikimai atlaikė visą jai tekusį 
emocinį krūvį, pabaigoje nė tru-
putėlio neišsisėmė. 

Kaip sakoma, gera operos reži-
sūra yra ta, kuri vizualiais spren-
dimais neužgožia muzikos, o pa-
deda jai suskambėti. Šią sąlygą 
išpildė režisierius Kęstutis Jakš-
tas. Jo suvaldyta kaleidoskopiškai 
besikeičiančių situacijų, nuotaikų, 
realybės ir stebuklo, rimties ir vai-
kiškumo, pokštų ir lyrikos kontrastų 
mozaika – o visa tai sutelkta pačioje 
muzikoje – leido netrukdomiems 
girdėti ir netrikdomiems žiūrėti. Re-
žisieriaus manymu, ši opera skirta 
ne tik vaikams, bet ir tėvams – kad 
geriau suprastų vaiko pasaulį. O gal 
atgaivintų suaugusiųjų vaizduotę, 
primintų užslėptą pasakos troš-
kimą? Tokią potekstę taip pat jau-
čiau. Tiesa, keli režisūriniai spren-
dimai man vis dėlto sukėlė abejonių. 
Pirmiausiai – kone siurrealistiniai 
kūdikių dvynių pasirodymai sce-
noje, primenantys judančius tortus 
su galvomis. Manyčiau, jog ir vai-
kams Saulei Žalalytei bei Adui Bart-
kui skirtas nebylus „vaidmuo“ (kū-
dikių balseliai girdisi iš įrašo), ko 
gero, buvo tikra kančia, ir kaskart 
tai sutrikdydavo nuoseklų vyksmą. 
Man kilo mintis, jog pakaktų tuos 
veikėjus palikti nematomus, paslap-
tingus, o Merės dialogas su jais gali 
vykti ir be vizualaus iliustravimo.  

Kita abejonė apniko per vieną 
stipriausių viso veikalo intrigų – 
Merės pasirodymą. Po „nevyku-
sių auklių“ atrankos, Ponia Ben ir 
Ponas Benas yra visiškai nusivylę 
ir susitaiko su mintimi, jog geros 
auklės neras (šį momentą, matyt, 
atpažino daugybė salėje sėdėju-
sių tėvų...). Beje, čia tuoj pat noriu 
pagirti puikiai dainavusius ir cha-
rakteringus vaidmenis sukūrusius 

Inesą Linaburgytę (Auklių Auklė), 
Indrę Anankaitę (Panelė) ir ypač 
profesionalų Tomą Pavilionį (Au-
klius), trumpame epizode humo-
ristiškai perteikusį stačiai mania-
kiškus savo herojaus išgyvenimus. 
Tačiau po to pasirodančios pagrin-
dinės veikėjos – Merės atsiradimas 
(tėvams užsnūdus, o jai įžengus iš 
veidrodžio), nors buvo ir įdomus, 
pritrūko efektingumo. Girdėjau 
vaikus aplink klausinėjant: „Tai čia 
jau ta Merė atėjo?“ Merės pasiro-
dymas, manyčiau, turėtų sukelti 
stipresnį netikėtumo efektą ir tos 
intrigos neapleisti per visą spektaklį. 

Nuostabus buvo pirmo veiksmo 
finalas: ir vaizdo projekcijos su žiedla-
piais (dailininkas Rimas Sakalaus-
kas), besimainantys su orkestro 
tembrų žaisme, ir darniai dainuo-
jantys choras bei solistai, ir tikrai 
stebuklingas muzikos paveikumas. 
Pagalvojau, jog tai tiktų pagrindi-
niam veikalo finalui – paliktų publiką 
ir tuo momentu nuščiuvusius vai-
kus su patirto grožio jausmu. Ta-
čiau paskutinis, penktasis, operos 
paveikslas parke, kuriame susibu-
ria visi veikėjai, vyko gana chaotiš-
kai, orkestro, choro ir solistų tutti 
susiliejo į pernelyg tirštą ir sunkią 
faktūrą. Ilgainiui visa tai prailgo... 
Iš vyksmo scenoje sunku buvo 
suprasti siužeto mintį, kad tarp 
žmonių atsiranda jų šešėliai, laisvi 
ir savarankiški, su žmonėmis jie 
geria arbatą, o nuostabi pilnatis 
paskatina visus tapti nuoširdžius 
ir atvirus. Tik Merės atsisveikini-
mas su vaikais buvo šiek tiek aiš-
kesnis. Spektaklio epilogo muzika 
taip pat reikalauja labiau stilistiš-
kai išgryninto sprendimo. Kaip pa-
teikiama siužete, veiksmas vyksta 
ponų Benų namuose, kur visi per-
skaito Merės paliktame lagamine 
rastą raštelį: „Vaikai geri, vaikai jau-
trūs, vaikai turi vaizduotę...“ Staiga 
ponas Benas pakviečia visus prie 

lango pažiūrėti į ką tik nušvitusią 
žvaigždę. Visi išgirsta liejantis Me-
rės-Žvaigždės balsą... Matyt, pri-
trūko laiko šį paskutinį spektaklio 
akcentą paversti įspūdingu pasku-
tiniuoju stebuklu... 

Tai tik pirmo įspūdžio padik-
tuoti pastebėjimai. Tačiau ir sta-
tytojai, ir publika spektaklyje su-
sidūrė su vienintele realia ir rimta 
problema: neįmanoma suprasti nei 
solistų, nei choro dainuojamų žo-
džių. Iš šio problemiško konteksto 
iškrito tik Rafailas Karpis (Ponas 
Tonas), kuris stebuklingai aiškiai ir 
suprantamai išdainavo visus savo 
partijos žodžius. Suprasti operos 
siužetą padėjo viršuje rašomi lie-
tuviški titrai (šalia angliškų). Tačiau 
ką daryti vaikams, kurie nemoka 
skaityti? O ir mokantieji greičiau 
stebės sceną, o ne skaitys tekstą. Dėl 
geresnio garso spektaklyje naudo-
jami mikrofonai, deja, negelbsti, 
kartais net priešingai, garsas ne 
visuomet sėkmingai subalan-
suojamas. Šio nelengvo uždavi-
nio sprendimą sunkina ir tai, jog 
kompozitorė dažnai naudoja grei-
takalbę, apstu greito tempo arijų, 
smulkios ritmikos. Taip sodrios 
faktūros ir spalvingame muzi-
kos vandenyne žodžiai skęsta lyg 
smulkios žuvelės... 

Tikiuosi, statytojai pamažu kai ką 
koreguos ir opera taps tikra teatro 
repertuaro puošmena. Nepaisant 
kai kurių pasitaikiusių kliuvinių, 
jau dabar tai yra neeilinis įvykis 
muzikos padangėje. Ar šią operą 
pamils vaikai? To prognozuoti nie-
kas negali. Operos edukaciniai ren-
giniai prieš spektaklius – puikus su-
manymas. Juose pabuvoję mažieji, 
ypač moksleiviai, tikrai jautriau 
žiūrės šį spektaklį. Tačiau žinau ir 
vieną amžiną dalyką: jei kuriama 
nuoširdžiai, nemeluojama, vaikai 
visados tai pajus. O Šerkšnytės 
opera taip ir sukurta.

M. Alek sos  n uotr .Scena iš spektaklio
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Pažintis su „Trio Agora“
Pokalbis su ansamblio nariais

M u z i k a

Algirdas Klova

Vinilinė plokštelė šiuo metu yra di-
delės pagarbos, gero tono ženklas, 
bet kam puiki dovana. Vinilas la-
bai sparčiai atgimsta, jo populia-
rumas auga. Jeigu kas kadaise par-
davė savo grotuvus, tai perka juos 
iš naujo, nes vinilo plokštelių ga-
myba suaktyvėjo visame pasaulyje. 
Daug jų šiemet pasirodė ir Lietu-
voje. Plokštelių gamybos fabriko 
Lietuvoje nėra ir niekada nebuvo, 
todėl anksčiau jos buvo spausdi-
namos Sovietų Sąjungoje, o dabar 
dažniausiai Europos Sąjungoje. 
Leidyba užsiimančių firmų Lietu-
voje taip pat daugėja, taigi Vilniaus 
knygų mugėje pakalbinau VšĮ „Vi-
nilo studija“ patariamosios tarybos 
pirmininką Mindaugą Žilinską ir 
direktorių Artūrą Franckevičių. 

Vinilinės plokštelės tampa vis 
populiaresnės ne tik Lietuvoje. 
Jūs savo leidybos veiklą pra-
dėjote ne taip seniai, tačiau 
su dideliu entuziazmu. Ką jau 
išleidote ir kokios jūsų leidybi-
nės veiklos kryptys? 

Vinilinių plokštelių daugėja
Pokalbis su „Vinilo studijos“ leidėjais

Pradėjome darbą 2010 metais 
kaip vinilo plokštelių parduotuvė, 
bet vis kirbėjo mintis ne tik parda-
vinėti muziką, bet ir ją leisti, tad ir 
pajudėjome ta kryptimi. Pirmiau-
siai esame tvirtai pasiryžę tęsti se-
riją „Lietuvos pop ir roko klasikos 
archyvas“, jos jau išleisti du albu-
mai. Tai Teisučio Makačino „Disko 
muzika“ – elektroninės ir vokalinės 
muzikos albumas, kuris savo pasi-
rodymo metais stipriai aplenkė 
laiką, o dabar yra ypač populiarus 
tarp jaunos kartos lietuviškos muzi-
kos gerbėjų. Oficialus albumo par-
davimas prasidėjo Vilniaus knygų 
mugėje. Na ir antrasis – grupės 

„Saulės laikrodis“ albumas „Lauke 
ir viduj“ – pirmas lietuviškas pro-
gresyvaus roko albumas, kuris so-
vietiniais laikais taip ir neišvydo 
dienos šviesos, nors buvo pareng-
tas. Tik Nepriklausomybės metais 
buvo išleistas kasetės formatu. Mūsų 
idėja – priminti tokius vardus, su-
rasti jų įrašus ir išleisti pakartotinai 
(jei buvo išleisti seniai) arba pirmą 
kartą išleisti anksčiau parengtą ir 
nespausdintą albumą, populiarinti 
lietuviško roko ir popmuzikos kla-
siką. Antroji kryptis – jaunų grupių 

albumų leidimas vinilo formatu. Tur-
būt artimiausias planas – išleisti rink-
tinę plokštelę „Lietuviškas hiphopas“ 
ir ją pristatyti rugpjūčio 13-ąją – jau 
trečią kartą organizuojamą tarptau-
tinę vinilo dieną, kur turėtų įvykti 
ir šios plokštelės dalyvių koncertas.

Kokie leidybos kriterijai, at-
ranka, kaip nutariate, ką rei-
kia leisti, o ko ir taip gana?

Tai lemia labai daug kas. Pir-
miausia įrašo kokybė, atlikėjų su-
tikimas arba ne, muzikos vertė. 
Stengiamės išlaikyti aukštą koky-
bės kartelę. Norėtume, kad atlikė-
jas būtų įdomus ir perkamas dabar. 
Tokius lietuviškos muzikos atlikėjus 
galima suskaičiuoti ant pirštų. An-
tra, turi būti įdomi muzika. Neno-
rime leisti to, kas mums neįdomu.

Ar tenkina senų įrašų kokybė, 
ar reikia daug ką perdarinėti?

Pirmiausia, visi senesnieji įra-
šai yra daryti analoginiu formatu. 
Tai nėra blogai, netgi vinilui geriau 
tinka, tačiau jei suvedimas kadaise 
padarytas ne taip gerai, kaip dabar 
to norėtume, iš naujo jo suvesti yra 
tiesiog neįmanoma, nes jau buvo 

suvestas į du kanalus ir daugiaka-
nalio įrašo nebeliko. Taisyti, tvar-
kyti analoginius įrašus taip pat la-
bai nelengva, juos reikia pervesti į 
skaitmeninį formatą ir pakoregavus 
vėl grąžinti į analoginį. Mes spau-
sime 180 gramų plokšteles ir toliau, 
nors tai yra brangiau, bet manome, 
jog plokštelė yra toks daiktas, į kurį 
reikia investuoti. Kokybė turi būti 
nepriekaištinga. 

Kas jums tvarko garsą, kuria 
viršelius?

Nuo Teisučio Makačino plokšte-
lės viršelio (jo dizaineris Virgilijus 
Makačinas) yra nuimtas tik rusiš-
kas tekstas ir į vidų įdėta Laimio 
Vilkončiaus anotacija lietuvių ir anglų 
kalbomis. Šio albumo dizaino ko-
rekcija užsiėmė „Silvija foto dizai-
nas“, o „Saulės laikrodžio“ viršelis 
buvo visiškai parengtas ir nieko 
keisti nereikėjo. Abiejų albumų 
garsą koregavo Artūras Pugačiaus-
kas, šiuo bendradarbiavimu esame 
patenkinti.

Knygų mugėje turėjote savo 
stendą, pristatėte plokšteles. 
Ar pastebėjote kokias nors 

pirkėjų norų tendencijas, po-
reikius ir pan.?

Beveik kiekvienas vinilo fanas 
svajoja apie naujas Andriaus Ma-
montovo ir „Fojė“ vinilines plokš-
teles, bet mes jų turbūt niekada 
neišleisime, nors ir yra didžiausia 
paklausa. Manau, Andrius pats 
tą padarys. Kai kas norėtų vinile 
išgirsti „Kertukus“, „Antanėlius“, 

„Gintarėlius“ ir kitas senąsias lie-
tuviškas grupes, bet su jų įrašais 
yra daug problemų ir reikėtų labai 
daug dirbti juos restauruojant, re-
konstruojant ir panašiai. Geriausiu 
atveju gal ir rastume po tris dainas, 
kurias galėtume spausdinti, bet tuo-
met reikėtų daryti rinkinius. Min-
čių yra. Smagu, kad mūsų išleistas 
plokšteles perka. Vadinasi, ne veltui 
dirbame.

Linkiu didžiausios sėkmės 
ir laukiame naujų vinilo 
plokštelių. 

Ieva Pakalniškytė

„Vaikščiojome Europos parlamento 
muziejuje Briuselyje. Audiogidas 
pasakojo apie Liuksemburgo ir 
Strasbūro architektūrą. Tai di-
džiuliai pastatai su aikštėmis, jų 
formos apvalios, atrodo lyg neiš-
baigtos. Senovės Graikijos Agora! 
Simbolizuoja kilimą, nuolatinį au-
gimą. Šis vaizdinys žaibiškai susi-
siejo su mūsų trio, kuris jaučia di-
džiulį polėkį augti, tobulėti ir jame 
tvyro visiška demokratija, prade-
dant atliekamų kūrinių programos 
pasirinkimu ir baigiant laisvais po-
kalbiais su klausytojais koncerto 
metu“, – prisistato „Trio Agora“. 
Jame groja puikūs jauni muzikai. 
Buvęs M. Rostropovičiaus labdaros 
bei paramos fondo stipendininkas 
Žilvinas Brazauskas klarnetą stu-
dijuoja Berlyne, pernai jis sėkmin-
gai pasirodė Vilniaus festivalyje su 
Lietuvos nacionaliniu simfoniniu 
orkestru, diriguojant kanadietei 
Keri-Lynn Wilson. Violončelininkė 
Natania Hoffman – Karalienės Elž-
bietos II muzikos prizo laimėtoja – 
studijuoja Briuselyje, o 2015 m. 
tarptautinio M.K. Čiurlionio pia-
nistų konkurso I premijos laurea-
tas Robertas Lozinskis šiuo metu 
fortepijono meistriškumą tobulina 
Glazge. Kokiomis aplinkybėmis ir 
kokiame mieste susitiko šis trio? 

Gyvendami skirtingose šalyse su-
gebėjote įrašyti albumą „Youth“. 
Kaip susipažinote? Kur susitinkate 
repetuoti, pasidalinti idėjomis?

Natania Hoffman: Su Žilvinu 
susipažinome Liubeko konserva-
torijoje, kurioje kartu studijavome. 
Kartu grojome kamerinę muziką ir 
egzaminuose, ir koncertuose. 

Žilvinas Brazauskas: Rengėme 
Johanneso Brahmso trio programą 
kartu su Natania bei pianiste iš Liu-
beko. Likus dviem savaitėms iki 
pasirodymo pianistė nebegalėjo 
groti, tad teko skubiai ieškoti, kas 
ją pakeis. Parašiau Robertui, kuris 
tuo metu studijavo Škotijoje. Mes 
drauge mokėmės M. K. Čiurlionio 
menų mokykloje, dešimt metų mu-
zikavome kartu. 

Robertas Lozinskis: Ši avantiūra 
atrodė labai žavi, o atlikę programą 
sulaukėme didžiulio palaikymo ir 
profesorių raginimų tęsti muzikinę 
veiklą visiems drauge. Koncertuoti 
kaip trio pradėjome 2015 metais.

N. H.: Po antrojo koncerto Liu-
beke viena maloni pora pasiūlė 
mums įrašyti albumą, jie taip pat 
pasisiūlė finansuoti įrašus. Mes ne-
dvejodami sutikome.

R. L.: Liubekas tapo mūsų trio 
namais ir susitikimų bei koncertų 
vieta. Tiesa, šiuo metu dažniau su-
sitinkame Briuselyje, tačiau Liu-
beke įrašėme savo pirmąjį albumą ir 
nuolat sugrįžtame čia koncertuoti.

Kūrinių tokiai sudėčiai nėra 
gausu. Kaip pasirinkote muzikinę 
kryptį ir atliekamą programą?

N. H.: Jaunojo L. van Beetho-
veno sukurtas trio „Gassenhauer“ 
suformavo mūsų idėjos koncepciją. 
Nusprendėme ieškoti kūrinių, pa-
rašytų kompozitorių jaunystės me-
tais. Šis kriterijus susiaurino mūsų 
repertuaro paieškų ratą. Kartu tai 
labai įdomus procesas, kai įžymius 
autorius atrandi ir pažįsti tarsi iš 
naujo, įsijauti į jų kūrybinio au-
gimo procesą, brandą. Daugelį kū-
rinių patys aranžuojame mūsų trio 
sudėčiai, arba tai daro mano tėtis, 
kompozitorius.   

Ž. B.: Taip pat pasirinkimą le-
mia kiekvieno mūsų, kaip solisto, 
muzikinis suvokimas. Pavyzdžiui, 
Claude’o Debussy ankstyvoji kū-
ryba dar alsuoja romantizmu, ta-
čiau jau impresionistiškai persi-
pina su klarneto tembru. O Felixo 
Mendelssohno kūriniai, parašyti 
jam esant aštuoniolikos, dvidešimt 
trijų metų, yra galimybė prisiliesti 
prie jo genialumo. Atradus šiuos as-
pektus, natūraliai išvengėme tradi-
ciško programos pasirinkimo, kai 
kriterijais yra epocha, stilistika ar 
instrumentuotė.

Kokios jūsų koncertinės patir-
tys? Kas yra jūsų klausytojas?

N. H.: Keleto koncertų Vokieti-
joje idėja buvo žaidimas: atlikėjai 

privalėjo kiek įmanoma preci-
ziškiau atlikti kūrinius, o publika 
rungėsi intelektualiais klausimais 
bei atsakymais apie girdėtą mu-
ziką. Nuo to laiko į savo progra-
mas stengiamės įtraukti ir publiką, 
koncertuose naudoti visiems priei-
namą kalbą – ir muzikinę, ir verba-
linę. Mes pasakojame apie muziką, 
esame atviri diskusijoms. Vienas 
įsimintiniausių koncertų vyko 
Indijoje. Tai neapsakoma patirtis, 
kai jauti, kad žmonės atėjo gėrėtis 
muzika, ją išgyventi. Po koncerto 
visi bendravo, gurkšnojo vyną ir 
maloniai dalijosi įspūdžiais bei 
emocijomis.

Ž. B.: Iš esmės mūsų klausyto-
jas yra jaunas. Todėl ir trio albu-
mas vadinasi „Jaunystė“ („Youth“). 
Ir mūsų pasirinkta muzika yra pa-
rašyta jaunų kompozitorių, ir aran-
žuotės tarsi kviečia būti atviriems 
kūrybiškumui, kviečia pamiršti 
barjerus tarp senosios bei naujo-
sios muzikos.

Lietuvoje dar neįprasta atvirai 
bendrauti su klausytojais. Koncer-
tuojant Vakarų šalyse, tai labiau 
priimtina. Po vieno koncerto prie 
manęs priėjo pagyvenęs vyras ir 
drąsiai paklausė: „Kaip vadinasi 

instrumentas, kuriuo groji?“ Man 
buvo be galo žavu, kad jis to pa-
klausė, jis nežino, bet jam įdomu. 
Dažnai atlikėjai mano, kad kūriniai 
visiems savaime aiškūs, pažįstamos 
jų formos, dalys, bet taip nėra. Atli-
kėjas turi ugdyti klausytoją, sukurti 
jam jaukią aplinką.

N. H.: Mūsų atliekamos Men-
delssohno Variacijos, op. 17, para-
šytos būtent namų muzikavimui. 
Kaskart jį grodama prisimenu, 
kad šių dienų klasikinės muzikos 
koncertai per daug suvaržomi į 
tvarkingos, schematiškos, sausai 
atliekamos muzikos rėmus. Mes 
koncertuojame skirtingose salėse, 
tačiau kiekvienoje jų stengiamės su-
kurti kamerinę aplinką ir užmegzti 
pokalbį su klausytojais. 

***
Po koncertų Briuselyje „Trio 

Agora“ atvyko į Lietuvą. Kovo 9 d. 
vyko jų pasirodymas Kauno fil-
harmonijoje, o kovo 10 d. 19 val. 
ansamblis groja Vilniuje, Piano.lt 
koncertų salėje. Skambės F. Men-
delssohno, C. Debussy, S. Rach-
maninovo bei L. van Beethoveno 
kūriniai iš šiais metais išleisto jų 
pirmojo albumo „Youth“.  
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„Trio Agora“ F. Decler  n uotr .

Mindaugas Žilinskas, 
Artūras Franckevičius



5 psl.7 meno dienos | 2017 m. kovo 10 d. | Nr. 10 (1204)

T e a t r a s

Lėlės žaidžia su Molière’u
Poznanės animacijos teatro gastrolės Vilniaus teatre „Lėlė“ 

Rimgailė Renevytė

Artūras Areima sostinės žiūrovams 
vos po keleto mėnesių nuo pasku-
tinio savo spektaklio „Klamo karas“ 
pristatė premjerą „Antikristas“. Šį-
syk Areima išties leidžia aktoriams 
(vaidina jo studentai) daryti viską, 
kad paveiktų žiūrovą: nuo parodijos 
iki pornografijos. Sunku pasakyti, 
kokios reakcijos iš publikos tiki-
masi – ar vaizdai turėtų šokiruoti, 
ar sujaudinti, ar „atverti akis“? Ta-
čiau spektaklio veiksmą stabdo jo di-
namika, o kūriniui įpusėjus ir nuogi 
aktorių kūnai, ir jais atliekami veiks-
mai praranda paveikumą.

„Antikriste“ režisierius vaizduoja 
išvirkščią visuomenę, kurioje taisyklės, 
naujienos, santykiai perauga į kraš-
tutines formas. Spektaklyje veikia ke-
turi aktoriai (Monika Poderytė, Gie-
drė Žaliauskaitė, Andrius Mockus, 

Valerijus Kazlauskas), kurie vaidina 
ne tik bepročius, politikus, žurna-
listus, bet ir patys save, t.y. jaunus 
žmones chaotiškame šiandienos pa-
saulyje. Tačiau už masinės naujienų 
kultūros parodijos besislapstantys 
personažai vargiai atrodo bent kiek 
atpažįstami, todėl nelengva suprasti, 
kokia tų jaunų žmonių scenoje (o 
kartu ir režisieriaus) pasaulėjauta. 
Tiesa, kiekvienam aktoriui skir-
tas monologas (vienintelis jautrus 
spektaklio momentas) – akimirka, 
kada žiūrovui leista atpažinti ar 
net susitapatinti su neteisybę išgy-
venančia siela, tačiau sentimentali 
foninė muzika neleidžia tuo visiškai 
pa(si)tikėti. Spektaklio metu žiūro-
vas paliekamas vienas. Kol scenoje 
siaučiantys aktoriai pavargs ir jam 
bus leista išeiti. 

Papildomą atstumą tarp veiksmo 
ir publikos sukuria filmuojamos 
scenos: nesąmoningai stebi vaizdą 

ekrane, o ne tą patį veiksmą, atlie-
kamą gyvai. Galbūt sąmoningas 
atstumo kūrimas turėtų leisti racio-
naliau pažvelgti į pasakojimo nuo-
trupas, tačiau, regis, yra priešingai, 
atstumas leidžia pernelyg atsiriboti 
nuo veiksmo ir į jį nebesugrįžti.

Spektaklio struktūra sunkiai 
„įkandama“, todėl stebime vieną po 
kitos pasikartojančias kulminacijos 
variacijas, o šios, atrodo, niekada 
neišseks. Padriki vaizdai nesusiriša 
į vientisą kūrinį, tad po dviejų ilgų 
spektaklio valandų jautiesi gerokai 
pavargęs. 

Nors režisierius, kalbėdamas apie 
visuomenės stereotipus, laužo nu-
sistovėjusią teatro kalbą, išbando 
naujas, provokuojančias raiškos 
priemones, taisyklė „viskas leista“ 
spektaklį paverčia savotišku šiukš-
lynu: jokios tvarkos, jokios struk-
tūros, jokios vientisos fabulos ne-
sukuriama, o absurdiški veiksmai 

ilgainiui nebekelia juoko ir virsta 
beprasmiškais. Netinkamų prie-
monių visuma išklibina spektaklio 
turinį, o beformis pasakojimas tik 
juokina arba erzina žiūrovą. No-
rom nenorom prisimenu Oskaro 
Koršunovo „Apvalytuosius“, ku-
riuose bjaurumas ir žiaurumas 
įgauna estetinį pavidalą, skirtą 
būtent teatrui. Nors nuogas kū-
nas Koršunovo spektakliuose vi-
sada tarsi specialiai pabrėžiamas, 
jo rodymas nėra tuščias spektaklio 
teksto užpildymas.

Kuo nusikalto žiūrovas?
Artūro Areimos spektaklis „Antikristas“ „Menų spaustuvėje“

„Antikriste“ esama užuominų į 
įdomias teatrinės minties išraiš-
kas, tačiau, vos tik žiūrovo dėmesys 
prikaustomas, sceną vėl okupuoja 
nemotyvuota vulgarybė. Deja, 
spektaklis nepereina iš paviršinės 
provokacijos (kad ir kaip ji šoki-
ruotų) į gilesnę mintį. Režisierius, 
nors atsisako teatrui įprastų prie-
monių, rodos, nesukuria naujos, 
teatrui tinkamos kalbos. Įdomu, ar 
žiūrovą veikia vien rėkimas, nusi-
renginėjimas ar politinės satyros 
ataka? 

Daiva Šabasevičienė

Kovo 3 d. Vilniaus teatre „Lėlė“ 
įvyko Poznanės animacijos teatro 
spektaklis jaunimui ir suaugusiems 

„Molière’as“ („Moljeras“). Iš pradžių 
atrodė, kad tai puikus edukacinis, 
jaunąjį žiūrovą auklėjantis darbas, 
bet kūrėjai, bandę sujungti įvairias 
teatro rūšis, o tiksliau, tik prisiliesti 
prie jų, visas savo galias sutelkė į 
juodosios komedijos žanrą ir spek-
taklis virto daugiau koncertu nei vi-
saverčiu meno kūriniu.

Vitalijaus Mazūro suformuota 
teatro „Lėlė“ aura dar ilgai neleis 
toje pačioje scenoje laisvai kvėpuoti 
šiuolaikiniams, kad ir kaip gausiai 
pasaulyje apdovanotiems meninin-
kams. Kol kas nieko meniškesnio už 
Mazūrą šioje scenoje neteko regėti. 
Todėl garsus australų menininkas 
Neville’is Tranteras, šiuo metu ku-
riantis Olandijoje, o „Molière’ą“ pa-
statęs Poznanėje, mūsų scenoje pa-
sirodė kaip įdomus, savitas kūrėjas, 
tačiau jo unikalumas išryškėjo tik 
punktyrine linija. 

Pats kūrinys pasirodė dramatur-
giškai seklus. Jame pasakojamas 
komediografo Jeano-Baptiste’o 
Poquelino-Molière’o gyvenimas, 
kurį „įrėmina“ jo mirtis. Spektaklio 
epicentre – dokumentinis faktas: 
Molière’as sirgo tuberkulioze; vai-
dinant paskutiniame spektaklyje 

„Tariamas ligonis“ (1963 02 17) jį 
dukart ištiko kosulio priepuolis; 
dramaturgas mirė po kelių valandų 
namuose, negavęs paskutinio pa-
tepimo – du kunigai nesutiko at-
vykti, trečiasis pavėlavo. Iki šiol 

kai kuriose šalyse gajus prietaras, 
jog žalia spalva aktoriams neša ne-
laimę, susijęs su drabužio, kuriuo 
Molière’as vilkėjo tą lemtingą va-
karą, spalva. 

Spektaklyje žalias apsiaustas yra 
tamsiai mėlynas. Subtilios, jaudi-
nančios dramaturgo gyvenimo 
detalės kūrėjams pasirodė nesvar-
bios – jos sukryžmintos su visuotine 
teatro istorija. Tranteras netgi bandė 
priminti ankstyvąjį Molière’o gyve-
nimą, kai jis dvylika metų vaidino 
ir pelnė didikų dėmesį bei globą už 
vaidmenis, paveiktus itališkosios 
commedia dell’arte. Lenkų aktoriai 
Arturas Romanskis, Marcinas Ryl-
Krystianowskis, Mariola Ryl-Krys-
tianowska, Sylwia Koronczewska-
Cris, Igoris Fijalkowskis, Dominika 
Byrska bando šaržuoti šį garsų italų 
vaidybos stilių. „Dirigento“ Tran-
tero pritarimu spektaklis „peršoka“ 
į muzikinės komedijos žanrą, kar-
tais virsdamas ne visai skoninga 
klounada. Galbūt spektaklio auto-
rius siekė priminti ir Molière’o gy-
venimo periodą, kai jis rašė muzi-
kines komedijas, į kurių veiksmą 
būdavo įterpiamos dainos ir šokiai? 
Tačiau Poznanės lėlininkams pri-
trūko nuoseklumo ir minties raiš-
kos, o „šuoliuojančiai“ spektaklio 
dramaturgijai – griežtesnio režisū-
rinio sprendimo. 

Norint įminti Molière’o kūrybos 
ir gyvenimo paslaptis, reikia gerai 
išmanyti tragikomediją. Poznanės 
aktoriai tarytum nekūrė spektaklio – 
labiau siekė pademonstruoti stiprią-
sias savo amato savybes: univer-
salų santykį su lėle, kaip ji atgyja 
jų rankose, kaip įvairiose situacijose 

atsiranda „konfliktas“. Pačios lėlės 
savo išraiška būtų įdomios, tačiau 
jos aprengtos neskoningais aitrių 
spalvų drabužiais, kurie kontras-
tuoja su scenovaizdžiu – foninė-
mis raudono aksomo draperijomis. 

Tokie spektakliai kuriami gas-
troliniam turizmui. Manau, kad 

„Molière’as“ neatskleidžia nei tikro 
Poznanės animacijos teatro veido, 
nei Neville’io Trantero kūrybos sa-
vitumo. Jau du dešimtmečius įvai-
riose pasaulio scenose vienu ar kitu 
būdu pasirodantis šio menininko 

„Molière’as“ kaip dramos kūrinys 
buvo sukurtas dar 1998 metais. Bet 
nuo to laiko pasaulis smarkiai pasi-
keitė. Kita vertus, Tranteras, kurda-
mas natūralaus dydžio kimštas lėles 
(stuffed puppet), jungdamas jų ir ak-
torių judėjimo trajektorijas, lėlėms 
suteikė ypatingo išraiškingumo, ir 
neįvertinti to neįmanoma. Trante-
ras yra puikus lėlininkas, ypatinga 
jo meilė lėlei, net ne personažui, o 
pačiam objektui – labai svarbi ir 
matoma plika akimi. Plati burna, 
lėlės galvą dalijanti vos ne į dvi da-
lis, leidžia jai „ekspresyviau“ rea-
guoti į aplinką, jausmiškai atspin-
dėti reakciją į vykstantį dialogą. 
Molière’as ir kitos lėlės tokios im-
pulsyvios, kad jų dialogai ar mo-
nologai yra kur kas paveikesni nei 
dirbtinokas bandymas žaisti „teatrą“, 
siekiant sukurti dramos teatrui bū-
dingą koliziją. 

Bene išraiškingiausia pirmoji 
Molière’o ir Daktaro susitikimo 
scena. Jau mirštantis, kosėjantis 
dramaturgas netikėtai šalia savo 
mirties guolio išvysta į giltinę pa-
našų Daktarą. Jo metaliniai dantys, 

commedia dell’arte vaidybos maniera 
nesunkiai leidžia prisiminti XVIII a. 
teatro normatyvines schemas. Bet 
režisieriui viso to reikia tik dėl far-
siškojo prado: Daktaro (Dottore) iš-
vaizda Molière’ui labiau primena po-
mirtinio gyvenimo pamėklę. Mirties 
patale besiblaškantis dramaturgas, 
matydamas vieną iš ryškiausių italų 
teatro personažų, iš pradžių net ne-
suvokia, ar jis jau mirė, ar dar gyvas? 

Nuo commedia dell’arte Molière’as 
sąmoningai tolo. Todėl šis trumpas 
intarpas ir įspūdingas, ir netiesmu-
kai nusakantis realaus ir įsivaiz-
duojamo pasaulio lygiagretumą. 
Kita vertus, Daktaro diskursas ne-
turi aiškaus turinio, signifikantas 
tampa svarbesnis už signifikatą, 
tarp jų nėra ryšio, žodis arba įgauna 
dvigubą reikšmę, arba tampa ne-
suprantamu garsų junginiu. Tai bū-
dinga kone visiems spektaklio veikė-
jams. Daugžodžiavimas kalbant apie 
paprasčiausius dalykus veikėjų kalbą 
paverčia pertekline ir kartu niekine.

Tranteras, jungdamas lėlininkų 
išmonę su dramos teatro aktoriams 
būdingomis išraiškos priemonėmis, 
daugiau spalvų skyrė ne aktoriams, 
o lėlėms. Aktoriai spinduliavo be-
galinį atsidavimą, bet, nors ir turėjo 
pritaisytas padidintas nosis, netapo 
geresni už lėles. Nežinia, ar puikiai 
lėles valdantiems aktoriams reikia 
leisti tiek daug vaidinti? Tai lyg ir 
kita profesija, universalumu pasi-
žymi ne kiekvienas.

Muppet stiliaus lėlės, jau septynis 
dešimtmečius klestinčios Ameri-
koje ir kuriančios pramoginę šios 
šalies kultūrą, nesunkiai pritapo 
Poznanės animacijos teatre. Be-
lieka pasidžiaugti, kad „Lėlė“ pri-
ėmė šį muziejinį pavyzdį, leidžiantį 
dar su didesne pagarba vertinti tai, 
pro ką kartais praeiname abejingi. 
Vilniaus „Lėlės“ teatro kontekstas 
mums leidžia drąsiau vertinti ir 
savo kaimynus. Aišku, jeigu į Lie-
tuvą užklystų kad ir Duda Paiva, 
mums būtų sunkiau.

L. Vansev ičien ės  n uotr .

J . Wittchen  n uotr .
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Išnirusi, kad įsimintų

Paulina Blažytė

Sunku būtų nustatyti vieną vienin-
telę priežastį, kodėl retrospektyviai 
žvelgiant į meninę Lietuvos foto-
grafiją sovietmečiu, o konkrečiau 

– į Lietuvos fotografijos mokyklą ir 
ją lydėjusias tradicijas, Irenos Gie-
draitienės pavardė šmėsteli tik pro-
bėgšmiais ir galiausiai vis tiek pasi-
meta tarp garsių kolegų vyrų vardų 
ir jų nuopelnų. Viena vertus, dau-
guma tuometinių fotografų vyrų 
turėjo galimybę atsiduoti kūrybai 
ir atitinkamai paversti ją savo pra-
gyvenimo šaltiniu, todėl dažniau 
rengdavo parodas ir jose dalyvau-
davo, susilaukdami daugiau kritikų 
dėmesio. Kita vertus, į I. Giedraitie-
nės kūrybą žvelgiama kiek nepalan-
kiai dėl fotografijose neatspindėto 
socialistinio pasaulio absurdo ir 
sudėtingos individo pozicijos jame. 
Menotyrininkai fotomenininkei ne-
retai priskiria tokius bruožus kaip 
romantiškumas, lyriškumas, poetiš-
kumas, tarsi įkūnijančius moterišką 
naivumą ir atsiskleidžiančius pasi-
rinktuose dokumentuoti siužetuose, 
asmeniniame braiže. Tačiau vertėtų 
atsižvelgti į vieną svarbų aspektą – 
Lietuvos fotografijos mokyklos at-
stovus būtent ir jungė humanistinė 
pasaulėjauta, tik fotografai ją trak-
tavo kiek kitaip. 

Romantiškas požiūris į fotografę 
ir jos kūrybą atsispindi ir Eglės Del-
tuvaitės parašytame įžanginiame 
žodyje fotoalbumui „Moteris su 
fotokamera“, sausio 31 d. pristaty-
tam Kauno fotografijos galerijoje. 

Knygoje, skirtoje I. Giedraitienės 
archyvo publikacijai, sudarytoja 
ir leidėja E. Deltuvaitė pristato 
autorę, pradėdama žodžiais, „esu 
įsitikinusi – Irena Giedraitienė tie-
siog negali nefotografuoti“, ir taip 
tarsi įprasmina romantišką požiūrį į 
menininką, negalintį nekurti. Įžan-
goje taip pat apžvelgiama fotografės 
biografija, jos kūrybinės nuostatos, 
menininkės padėtis tuometiniame 
socialiniame kontekste.

Rinkinyje pateikiamos I. Giedrai-
tienės 1955–1999 m. fotografijos. 
Kai kurios iš jų viešai rodomos 
pirmą kartą, E. Deltuvaitės tei-
gimu, tai „debiuto platforma“. Fo-
tografijos skirstomos ne chronolo-
gijos principu, o tematiškai, tarp 
vaizdų taip pat įterpiant skirtingų 
autorių – istoriko Tomo Vaisetos, 
menotyrininko Virginijaus Kin-
činaičio, literatės Rūtos Mėlynės 
tekstus. Jie gana skirtingi, nors visi 
iš esmės praturtina knygoje esan-
čius vaizdus-pasakojimus, padeda 
nežinančiajam suvokti, kas ir kaip 
galėjo turėti įtakos menininkės 
kūrybai, jos pasirinktoms temoms 
ir jų traktavimui. Skaitant peršasi 
mintis, jog tekstai tarytum sudėlioti 

„pakopomis“ – nuo objektyvaus ir 
maksimaliai informatyvaus iki 
itin subjektyvaus ir paremto gryna 
emocija, sentimentais, prisimini-
mais. Toks tekstų pasirinkimas iš 
pažiūros skirtas patenkinti skirtin-
giems skaitytojų poreikiams. 

T. Vaisetos „Labirintas su miru-
sia pabaisa: klaidžiojimas po sovie-
tmečio kasdienybę“ – savotiškas 
įvadas į knygoje esančias fotogra-
fijas, jose matomą aplinką, žmo-
nes ir įvykius. Tekste mėginama at-
skleisti moters padėtį sovietmečiu, 

brėžiant paraleles su Natalijos Ba-
ranskajos apysaka „Savaitė kaip sa-
vaitė“ (1969). Pasitelkiant socialinį 
ir politinį kontekstą, pasakojama 
tarybinės moters, o kartu (nors ir 
netiesiogiai) I. Giedraitienės isto-
rija. Sužinojus tą skurdų valandų 
kiekį, kurį sovietmečiu moteris 
galėjo skirti laisvalaikiui tarp sun-
kaus darbo, namų ruošos ir vaikų 
priežiūros (tam netgi pateikiami 
konkretūs skaičiai), tampa visiškai 
aišku, kodėl laikotarpis mums pa-
liko tokį pat menką moterų foto-
grafių kiekį. Istorikas atliko išties 
puikų darbą, įdomiai pateikdamas 
istorinius faktus ir jungdamas juos 
su aktualiais kultūriniais reiškiniais.

V. Kinčinaitis „Pamestame gim-
nastės irkle“ dalijasi įžvalgomis apie 
I. Giedraitienės seriją „Tautų spar-
takiada“ (1956), išmaniai persipi-
nančiomis su asmeniniais prisimi-
nimais, asociacijomis iš jaunystės 
laikų, istoriniais ir literatūriniais 
ekskursais. O skirtingas teksto plo-
tmes jungia ironiška istorija apie 
Ivano Šadro skulptūros „Gimnastė 
su irklu“ likimą. Menotyrininkas 
kalba apie kūniškumo aspektą so-
vietmečiu, tiksliau, jo sąmoningą 
naikinimą – programišką desek-
sualizavimą, pasitelkiant mecha-
niškus gimnastikos pratimus bei 
prastos kokybės sportinius dra-
bužius, ištrinančius ir kartu suvie-
nodinančius moteriškos figūros 
linkius. Perskaičius man tekilo 
klausimas: kodėl tekstas įdėtas 
kažkur knygos viduryje, atskirtas 
nuo aprašomos fotografijų serijos? 
Norėtųsi juodu tematiškai sujungti 

– dėl to atsakingo skaitytojo, kuris 
knygą kruopščiai varto nuo pra-
džios iki galo.

Paskutiniame tekste „Sustab-
dytos sovietmečio istorijos“, pa-
rašytame E. Mėlynės, ko gero, la-
biausiai priartėjama prie prozos. 
Pasirenkamas kur kas asmeniš-
kesnis santykis – aprašomi pasa-
kojimai iš autorės šeimos istorijos, 
bandant jais pailiustruoti laiko-
tarpį, lyginamas fotomenininko 
vaidmuo anksčiau ir dabar. Man 
šis tekstas kliuvo – jame esama 
naivumo ir patoso. Šypseną kelia 
entuziastingos pastangos „prikelti“ 
fotografiją „Preliudija“ (iš serijos 

„Vaikystė“, 1969) gyvenimui ir pa-
fantazuoti, kas galėjo vykti prieš 
užfiksuojant akimirką – ką galbūt 
pasakė berniukas, o ką mergaitė. 
Kita vertus, sudarytoja tikriausiai ir 
ketino priartinti fotografės darbus 
prie kasdienybės, prie tą sovietinę 
kasdienybę išgyvenusiųjų ar no-
rinčiųjų pažinti, pasitelkusi ne for-
malų menotyrinį tekstą, o gyvesnį, 
empatiškesnį.

Rinkinio apipavidalinimas nėra 
tipiškas meno leidiniui. Knygos dai-
lininkas Jurgis Griškevičius renkasi 
neįprastą fotoalbumui dažus suge-
riantį popierių, varijuoja ir šriftai, jų 
dydžiai. Pačių leidėjų teigimu, to-
kiu būdu siekiama „pabrėžti doku-
mentalumą, tam tikrą buitiškumą, 
sukurti fotokontaktų peržiūros 

įspūdį“. Galima pasidžiaugti leidė-
jus nepabijojus eksperimentuoti, 
bet nespalvotų fotografijų kokybė ir 
jose tokie svarbūs kontrastai geriau 
atsiskleistų ant blizgaus popieriaus. 
Šriftų dydis ir kaita kartais trikdo, 
kelia chaotiškumo įspūdį, ypač įva-
diniame sudarytojos žodyje – šiuo 
atveju gana neilgas tekstas išsiplečia 
net per keletą puslapių, iš dalies už-
goždamas kitų autorių pasisakymus.

Moteris su fotoaparatu šiandien 
mums atrodo niekuo neišsiski-
riantis reiškinys, net jei ta moteris 
ir nėra eilinė vasarotoja, trokštanti 
įamžinti šeimos atostogų akimir-
kas Palangos paplūdimyje, net jei 
ta moteris – profesionali fotografė, 
kovojanti dėl savo vietos aplinkoje, 
gausioje autoritetingų vyrų. Tačiau 
sovietinėje Lietuvoje šis reiškinys 
buvo labai svarbus – jis bylojo apie 
pasiryžimą kurti, vaizdais pasa-
koti istorijas, nepriklausomai nuo 
cenzūros suvaržymų, konkurenci-
jos, laiko stokos. I. Giedraitienė – 
bene vienintelė moteris sovietme-
čiu lietuviškos meninės fotografijos 
arenoje, išsiskirianti savo jautriu 
žvilgsniu ir atidumu žmogui šiuo 
sudėtingu istoriniu laikotarpiu. To-
dėl džiugu pagaliau išvysti išbaigtą 
autorės monografiją, veikiančią ir 
kaip epochos dokumentas.

Irena Giedraitienė. Moteris su fotokamera. 
Vilnius, Kultūros meniu, 2016

Linas Bliškevičius

Vilniaus dailės akademijos parodų 
salių „Titanikas“ pirmame aukšte 
įsikūrusi ekspozicija yra prieš me-
tus vykusios kuratorių Onos Juciū-
tės ir Viktorijos Damerell parodos 

„Per plauką“ tąsa. Nuo ankstesnės 
skiriasi mažesniu eklektiškumu ir 
vientisesniu erdvės pojūčiu.

Pasibaigus apeiginiam atida-
rymo performansui ir išsiskirs-
čius madingai juodai miniai, į akis 
krenta nuosaiki ir neperkrauta par-
odos architektūra. Kūriniai dėlio-
jami kaip fragmentai, užpildantys 
šiek tiek pakeistą aplinką. Kurato-
rės, atsižvelgusios į patalpoje do-
minuojančias grindis, atsvėrė jas 
atidengdamos lubų konstrukcijas. 

Ne visi darbai skirti būtent šiai 
parodai – kai kurie jau eksponuoti, 
kai kurie sukurti anksčiau. Objektai 

pasirinkti pagal jų atitikimą ben-
drai ekspozicijos idėjinei linijai. 
Stebėtojui siūloma ne viena aliu-
zija, pagal jo gebėjimą priimti. Ku-
ratorės teigia, jog nenorėjo žiūrovo 
apkrauti sudėtingais aprašymais ir 
skambiais pasisakymais. Kviečiama 
atrasti slėpinį – įsijausti į kūrinius 
ir prabilti jų kalba, nes kiekvieno 
reikšmė vis kitokia, pripildyta jį kū-
rusio autoriaus jausenomis. 

Valdo Juciaus „Daiktai“ – tai jo 
rasti sulūžę, nebereikalingi rakan-
dai, kuriuos netikėtai aptikęs ir įžvel-
gęs potencialų grožį jis ėmėsi restau-
ruoti. Tie daiktai pasižymi paprasta 
ir neįkyria buitiška estetika, menan-
čia juos kadaise buvus tik antraeile 
naudingų daiktų sudėtine dalimi. 
Ant kėdės buvo sėdima, į taurę kaž-
kas buvo pilama, irklu irkluojama. 
Atitarnavę ir sulūžę, šie objektai atsi-
dūrė kažkur pakampėse, po to buvo 
iš naujo atrasti. Autoriaus noras juos 

išsaugoti bei pomėgis restauruoti pa-
gamino ready-remade objektus. 

Dar iš lauko savo blykstėmis pa-
traukiančios akį dėžės – tai Kazimiero 
Sližio „Erdvės pulsas“, vaizduojantis 
apleistas ir miestų paribiuose esan-
čias vietas. Siekdamas išeiti iš kom-
forto zonos autorius nukeliavo net 
į Rumuniją, kur tyrė nežinomas er-
dves ir fiksavo ne tik vaizdus, bet ir 
savo širdies ritmo rodmenis. Fotogra-
finis liudijimas, papildytas fiziniais 
duomenimis, nuotraukas paverčia 
itin dokumentiškomis. Nuotraukos 
įstatytos į šviesdėžes, kurios mirksi 
menininko pulso dažniu, taip žiūro-
vui kurdamos savaip autentiškesnės 
patirties įspūdį. Kai žvilgsnis papildy-
tas pojūčiu, pasakojama istorija kelia 
jaudulį ar net pavojaus nuojautas.

„Jos atsirado dėl to, kad nebeno-
rėjau kažko išreikšti žodžiais“, – apie 
savo linijas kūrinyje be pavadi-
nimo teigė Beatričė Mockevičiūtė. 

Bandydama išvengti žodžių ke-
liamų apribojimų ir ieškodama 
naujo būdo kalbėti, autorė išranda 
asmeninę kalbą, išreikštą abstrak-
čiomis linijomis. Jos pačios sąmo-
nės kodas iki galo nepažinus, kaip 
nepažinus ir pats žmogus. Abs-
trakcija nekviečia jos perprasti, bet 
kartu palieka tam galimybę. Linijų, 
naudojamų vietoj kalbos, prasmė 
kinta: „Ženklai tarsi vis iš naujo sie-
kia užmegzti dialogą, prašo naujos 
komunikacijos.“

Obsesinio-kompulsinio sutri-
kimo pažymėtas Vitalijaus Stri-
gunkovo darbas „Be pavadinimo. 
Dvi identiškos sudužusios plyte-
lės“ yra tvarkos ieškojimas entro-
pijoje. Sudužus plytelei autorius 
siekė tirti atsitiktinumą ir jam 

pavyko sudaužyti plytelę panašiai. 
Tačiau išsaugoti nepavykę šio eks-
perimento rezultatai sukėlė maniją – 
rasti dvi vienodai dūžtančias ply-
teles. Prieš lemiamą momentą jos 
visos daugmaž vienodos, tačiau su-
dužusios pasirodo esančios skirtin-
gos. Ieškodamas dviejų potencialiai 
vienodų plytelių, jis suteikia atsitik-
tinumui simboliką, pasireiškiančią 
atsikartojimu – tvarkinga entropija. 

Ryčio Urbansko „Open mic“ gar-
sinę instaliaciją žiūrovas gali gyvai 
išbandyti savo balsu. Išnaudoda-
mas akustiką ir garso bangas, kaip 
nematomą pokytį medžiagiškajame 
pasaulyje, jis sujungia erdvę į vieną 
visumą, kūriniu paversdamas visą 

Idėjų persvara
„Padori paroda“ VDA „Titaniko“ parodų salėse
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Irena Giedraitienė, „Tautų spartakiada“. 1956 m.

Beatričė Mockevičiūtė, be pavadinimo. Autor iaus  n uotr .
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D a i l ė

Esu – garsiai, tvirtai, aiškiai
Jūratės Stauskaitės jubiliejinė paroda Klaipėdos kultūrų komunikacijų centre

patalpą. Taip autorius atsiliepia į 
vieną iš Edvardo Muncho kūrinio 

„Šauksmas“ versijų, kurioje „pagrin-
dinės figūros šauksmas neatkreipia 
antrame plane esančių žmonių dė-
mesio“. Norėdamas kūrinį prakal-
binti, žiūrovas turi pats prabilti.

Gintautės Skvernelytės „Para-
fino vonelė“ – tai parafino savybių 
apmąstymas. Parodos brošiūroje 
autorė pateikia vaško susidarymo 
ant naftos pramonėje naudojamų 
vamzdžių sienelių ypatybes. Uždė-
dama šią medžiagą ant sienos ir taip 
atkartodama architektūrą, ji suku-
ria metaforą, – gautas sluoksnis ma-
tomas akiai, o kartu pasislėpęs dėl 
savo spalvinio panašumo su siena.

Kęstučio Montvydo kūrinys – 
vieną skyrybos ženklą išskiriant per-
rašyta Fiodoro Dostojevskio knyga 

„Idiotas“ – yra žaisminga manijos ap-
raiška. Vis dėlto jos rezultatas – nau-
jas gaminys savo svarba nepralenkia 

provaizdžio. Menininko knygos ver-
sija pareikalavo dvejų metų darbo – 
rašymo išskiriant tašką, kuris, anot 
autoriaus, yra skyrybos ženklas, lei-
džiantis atsirasti savai minčiai. Toks 
veiksmas provokuoja tikrinti, ar 
nėra klaidų, ir pasiūlyti pereiti prie 

„Brolių Karamazovų“, taip sekant 
paties pramintais takais – punctus 
contra punctum.

Anonimiškas Gabrielės Vetnikaitės 
žvilgsnis skleidžiasi kūrinyje „Be pa-
vadinimo“. Autorė vujeristiškai stebi 
žmones, nežinančius, jog jie stebimi. 
Obsesija tapęs atvaizdų kolekciona-
vimas nėra iki galo aiškus ir pačiai 
autorei. Stebėtojo pozicija kelia ne-
jaukumą lyg įsiveržus į kito asme-
ninę erdvę, bet kartu leidžia pažvelgti 
į žmones, kurie niekam nepozuoja, 
matyti juos autentiškus.

Susijungę į parodos visumą, kū-
riniai įgauną bendrą vardiklį: juose 

„glūdintys pasikartojimai, apsėdi-
mai išduoda tam tikrus prasilenki-
mus su norma, išėjimą už vidinės 

simetrijos, tačiau fizinė kūrinių iš-
raiška paradoksaliai lieka labai si-
metriška ir padori“. 

Stebint parodos formos ir idė-
jos santykius akivaizdu, kad pir-
menybė teikiama idėjinei kūrinių 
reikšmei. Objektai pasižymi este-
tiniu savarankiškumu. Reikia žval-
gytis į kūrinių siūlomus kontekstus, 
suprasti autorių jam teikiamą sim-
bolinę reikšmę – pasiduoti autoriaus 
priskiriamai prasmei. Svarstyti ne pa-
čius kūrinius, o jų nurodomas mis-
tifikuotas kūrėjų psichines būsenas. 
Visa tai atspindi tam tikrą bendrą 
tendenciją. Šios parodos raiškoje 
aiškiai galima įžvelgti jau akade-
miška tapusios krypties ir stilis-
tikos savybes. Ši stilistika remiasi 
itin švaria estetika, ekspresyvumo 
priešybe, taip pat ne paties objekto 
formaliąja raiška, o jos kontekstua-
lizavimo reikšme. Tokiu pjūviu 
žvelgiant, patys kūriniai yra ver-
tingi tiek, kiek jie vertingi auto-
riui asmeniškai arba kiek jie geba 

padėti žiūrovui tapatintis su kūrėjo 
būsenomis.   

Jaunųjų menininkų kūrybos 
bruožai yra ne platūs užmojai ar 
bandymai griauti ką nors iš pa-
matų, o konformistiški pritarimai 
krypčiai „ant bangos“. Darbai iškart 
priminė kažką, ką jau matėme daug 
kartų. Sekimas kanonu neįkvepia, 
tik paverčia abejingu fenomenų 
matytoju. Galbūt tai savaime nėra 
blogai ar net kaip tik – išreiškia 
šiuolaikinį susitaikymo, abejingo 
žvilgsnio jausmą, tačiau ar įmano-
mas kūrybiškumas, neieškant naujų 
formaliosios raiškos galimybių? Vien 
žaidimo idėjomis neužtenka, norė-
tųsi, jog raiška būtų permąstoma ir 
rodoma vis subtiliau. Kyla mintis, jog 
nueita lengvu keliu, bet pats objekty-
viausias vertės teisėjas – laikas.

Pavadinimu turbūt norėta įsiver-
tinti ar išreikšti pasitikėjimą savo 
mąstymu ir kūryba – tenka pri-
pažinti, jog iš dalies pagrįstai. Kū-
riniai veikia kaip nuorodos, o ne 

kuria savarankiškas prasmes. Ga-
lima net pasakyti, jog šie objektai 
nėra griežtai pristatomi kaip kūri-
niai, o kaip daiktai, kūnai ir vaizdi-
niai. Regimai linkstama į neišbaig-
tumą. Neapibrėžta kūrinių idėjinė 
pusė yra reikšmingesnė už jų for-
mas, tokiu atveju ir jie turi būti su-
vokiami idėjine forma, asocijuojant 
juos su asmeniniu žvilgsniu, įsijau-
timu. Tai reikalauja savito kontakto 
su kūriniais ir jų autorių pristatomų 
idėjų apmąstymo. Galima žvelgti ir 
dar radikaliau: ne tik kūriniai yra 
nuorodos į idėjas, kurios svarbes-
nės už pačius kūrinius, bet ir idė-
jos yra tik nuorodos į dar platesnius 
kontekstus, kurie yra svarbesni už 
autorių idėjas, tačiau taip toli ke-
liaujant pats gali tapti menininku. 

Paroda veikia iki kovo 12 d.
VDA parodų salės „Titanikas“ 
(Maironio g. 3, Vilnius)
Dirba trečiadieniais–šeštadieniais 12–18 val., 
sekmadieniais 12–16 val.

Atkelta iš  6  psl .

Danutė Zovienė

Žodynas sako, kad „esu“ yra veiks-
mažodžis, nusakantis kelias pras-
mes: „reikštis tikrovėje, egzistuoti, 
gyventi, turėti užėmus kur vietą ir 
t.t.“ Šis paaiškinimas, manau, es-
miškai nusako Jūratės Stauskaitės 
pasirinktą pavadinimą grafikos ir 
piešinių parodai, vasario 25 d. ati-
darytai Klaipėdoje, KKKC parodų 
rūmuose, bei knygai, 2016 m. išleis-
tai LMA Vrublevskių bibliotekos.

Tačiau sakyti „esu“, t. y. reikštis 
tikrovėje, pranešti pasauliui apie 
save, galima įvairiai – daug kas pri-
klauso nuo savivertės, nuo ištarties 
intonacijos. Vieni „esu“ taria tarsi 
atsiprašydami, kiti – įžūliai, dar kiti 
per visą gyvenimą taip ir nedrįsta 
ištarti viešai...

Jūratė Stauskaitė savo „esu“ tei-
gia – garsiai, tvirtai, aiškiai, stipriai. 
Ir daro tai daug metų. Paroda 
Klaipėdoje jau septyniasdešim-
toji. Statistiškai, sakytum, kasmet 
po parodą. Tiek jų surinko knygos 

„Jūratė Stauskaitė. Esu“ sudarytoja 
Bronislava Kisielienė, dvejus me-
tus kruopščiai rengusi dailininkės 
bibliografiją, kurioje net 189 pozi-
cijos – leidiniai, straipsniai apie au-
torę bei pačios dailininkės publika-
cijos, apimančios 1980–2016 metus. 
Bibliografija tapo pretekstu dides-
nei monografijai, kurioje, greta pa-
čios dailininkės pagaviai surašytos 
gyvenimo istorijos, publikuojamos 
jos svarbiausių kūrinių reprodukci-
jos, straipsniai apie meną, kultūrą 
ir kolegas, interviu, visa gausi to-
kiam leidiniui privaloma dokumen-
tinė medžiaga (tokio metraštininko 
kaip B. Kisielienė linkėčiau kiekvie-
nam dailininkui!).

Knygos pristatyme, vykusiame 
šiųmetinėje Vilniaus knygų mu-
gėje, J. Stauskaitė juokais užsiminė, 

jog knygos statistika tarsi nubrėžė 
brūkšnį, už kurio ji galėsianti daryti, 
ką norinti. Tačiau ar ne taip buvo 
ir iki šiol? 

1971 m. baigusi grafikos specia-
lybę anuometiniame Vilniaus dai-
lės institute (dabar Vilniaus dailės 
akademija), J. Stauskaitė reiškėsi 
ne tik estampo srityje, bet ir kūrė 
iliustracijas, scenografiją, rašė kny-
gas, tapė. 1991-aisiais įkūrė pirmą 
privačią dailės mokyklą Vilniuje, o 
2003 m. – Vilniaus vaikų ir jaunimo 
meno galeriją. Savo „esu“ atvirai 
teigė ir spaudoje, nes jai visada rū-
pėjo ir teberūpi ne tik asmeninė 
kūryba, bet ir tai, kas vyksta šiuo-
laikinio meno lauke. Be keliolikos 
knygų ir daugybės straipsnių, po-
kalbiai su kolegomis sugulė į leidinį 

„13 x 13: trylika klausimų trylikai 
vyrų“ (Lietuvos rašytojų sąjungos 
leidykla, 2006). Kodėl klausimai 
vyrams menininkams? Gal todėl, 
kad moters, savojo „esu“, paieškos 
yra dailininkės kūrybos išeities taš-
kas ir esmė. 

Skaitant knygoje pačios para-
šytą gyvenimo aprašymą taip pat 
daug kas paaiškėja: pokario Kaunas, 
vaikystė Šančiuose, tėvo tremties ir 
grįžimo į gyvenimą vingiai, mamos 
darbas teatre, vaikiškas žaidimas 

„teatrą“, kuris buvo įgyvendintas jau 
baigus studijas Dailės institute, kai 
tuometiniuose Ryšininkų rūmuose 
Vilniuje įkūrė lėlių teatro trupę... 
Na, o lyderystės genas, užsimez-
gęs dar mokykloje, visą gyvenimą 
tik stiprėjo. Tiesa, daug kam aktyvi 
Jūratės pozicija, atviras požiūris ir 
tiesus žodis atrodo kaip iššūkis ar 
net arogancija. Tačiau tai ir yra jos 

„esu“, neleidžiantis tylėti matant, kas 
vyksta visuomenėje.

Tačiau neapsigaukite, kūryba 
atskleidžia kiek kitokią Stauskaitę – 
emocionalią, spontanišką ir kartu 
romantišką šokėją, kokia svajojo 

būti, jei nebūtų pasirinkusi dailės. 
Savo kūrybos kelią pradėjusi 8-ajame 
dešimtmetyje (pirmą personalinę 
parodą surengė 1974 m.), J. Staus-
kaitė menotyrininkų priskiriama 
prie tuomet susiformavusios „mo-
teriškosios“ kartos grafikių (Nijolė 
Šaltenytė, Irena Teresė Daukšaitė-
Guobienė, Elvyra Katalina Kriau-
čiūnaitė, kiek vėliau – Danutė Jon-
kaitytė, Danutė Gražienė ir kt.). Po 
stilizuoto liaudiškumo tendencijų, 
vyravusių 6-ojo dešimtmečio pa-
baigoje – 7-ajame dešimtmetyje, 
kurias puoselėjo vyresnieji grafikai 
(Albina Makūnaitė, Aldona Skiru-
tytė, Algirdas Steponavičius, Birutė 
Žilytė, Vytautas Valius, Sigutė Va-
liuvienė ir kt.), naujosios kartos me-
nininkai rinkosi emocionalią meta-
forišką plastinę kalbą, persmelktą 
asmeniniais išgyvenimais, kurie 
neretai įgydavo daugiareikšmių 
simbolių. Pasak menotyrininkės 
Gražinos Kliaugienės (1944–1995), 
Stauskaitė „pateko į sparčiai kin-
tančios meninės problematikos ir 
stilistikos srovę“ („Apie paukščius iš 
paukščių tako“, Literatūra ir menas, 
1985-04-13). Tačiau ir kūryboje, ir 
gyvenime ji visada bodėjosi tiek 
mąstymo, tiek formos štampais. 
Ėjo viena, vengdama priklausyti 
kokiai nors meninei grupuotei 
(net LDS yra neasocijuota narė), 
nors anaiptol nėra vienišė. 

Tuomet Kliaugienė apie Stauskai-
tės kūrybą rašė: „Visada įdomu ste-
bėti, kaip žmoguje bręsta žmogus ir 
menininkas. Kaip palengva entuzi-
astingas jaunystės smalsumas virsta 
noru atidžiau įsižiūrėti į pasaulį bei 
save ir pasirinkti tik tai, kas būtina, 
tikra, sava.“ Pranašiški žodžiai, ku-
riuos Stauskaitė patvirtino daugiau 
nei po 20 metų pokalbyje su filosofe 
Jūrate Baranova: „Romantiški, po-
etiški moteriškumai, aišku, seniai 
išnyko kartu su jaunystės trumpare-
gyste“ („Grafikė „per atsitiktinumą“, 
Dailė, 2008, nr. 2, p. 116–121). Tačiau 
visa Stauskaitės kūryba liko sutelkta 
į tai, ką ji geriausiai pažįsta – sudė-
tingą ir prieštaringą moters esybę, jos 
nuotaikų ir jausmų kaitą, brandą, sti-
prybę ir vidinę laisvę, kurią branda 
ir suteikia... 

Kaip būdinga Stauskaitei – viską ji 
atlieka pati: projektuoja parodos erdvę, 
kurioje čia pat sukuria naują darbą, 
pristato susirinkusiems savo kūrybą 
ir parodos sumanymą, surengia im-
provizuotą piešimo pamoką etc. 

Nors paroda Klaipėdoje ženklina 
ir autorės gyvenimo metus, ir yra 
iki šiol didžiausia jos surengta per-
sonalinė ekspozicija, joje nerasime 
nuobodžiai nuoseklaus viso kūry-
bos kelio pasakojimo. Tai kitoks 
pasakojimas, kuriame nueitą kelią 
žymi tik vienas kitas ankstyvųjų 
kūrinių (pvz., iliustracija H.Ch. 

Anderseno pasakai „Undinėlė“, 
1971) bei svarbiausi ciklai, atlikti 
klasikine oforto technika: „Bal-
tas paukštis meta juodą plunksną“ 
(1983), „Kelionė“ (1985), „Arlekinas“ 
(1984), „Šokis (1989)“. O visa kita – 
piešinio džiazas, kurį kiekvienoje 
personalinėje parodoje Jūratė „su-
groja“ vis kitaip. Tiesa, leitmoty-
vas lieka tas pats – kūnas, judesys, 
emocija, o pagrindinis instrumen-
tas – piešinys, gestas (ir parodoje 
Vilniuje, ir Klaipėdoje ji ant sienos 
užrašo: „Gyvas kūnas, nebepriklau-
santis lyčiai, gyvena iš jo išsinėrusios 
sielos gyvenimą. Siela įgauna kūno 
formą ir apsigyvena tarp mūsų“).

J. Stauskaitei piešinys yra emoci-
jos ir energijos įkūnijimas. Ji piešia 
ne daiktą, žmogų, o emociją, kurią 
žmogaus judesys išreiškia. O kad 
tai nėra paprasta ir kad tam reikia 
subręsti, pademonstravo parodos 
atidarymo metu surengta impro-
vizuota judesio piešinio pamoka – 
Klaipėdos Eduardo Balsio menų 
gimnazijos mokiniai buvo pakviesti 
piešti savo potyrius, šokant dviem 
šiuolaikinio šokio teatro „Padi Dapi 
Fish“ merginoms. 

Kaip ir prieš dvejus metus Vil-
niuje, parodų erdvėje „Titanikas“, su-
rengtoje parodoje „Judesys“ (2015), 
taip ir šiemet Klaipėdoje, parodoje 

„Esu“, piešinys jungiamas su instalia-
cija, videovaizdu, citatomis, užrašy-
tomis tiesiai ant sienos. Iš videoįrašų 
skamba autorės pasakojimas, dide-
liame ekrane pagal „Bolero“ muziką 
juda jos piešiniai. Dėl šios visumos 
paroda tampa gyvu procesu, į kurį 
žiūrovas įtraukiamas pulsuojančios 
menininkės energijos, net jei jos pa-
čios salėje nėra. 

Paroda veikia iki kovo 19 d.
KKKC parodų rūmai (Didžioji Vandens g. 2, 
Klaipėda) 
Dirba trečiadieniais–sekmadieniais 11–19 val.

Jūratė Stauskaitė, iš ciko „Šokis“. 1989 m.
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K i n a s

Jei nesuvaidinsiu savaip, galiu pralaimėti
Bogusławas Linda apie „Povaizdį“

Gedulas Baltuosiuose 
rūmuose
Bene vienas įdomiausių ir talentin-
giausių savo kartos režisierių čilie-
tis Pablo Larrainas pasaulyje išgar-
sėjo filmais „Ne“ (2012) ir „Klubas“ 
(2015). Iš viso šio keturiasdešimtme-
čio režisieriaus filmografijoje – sep-
tyni ilgametražiai filmai, beveik visi 
jie kalba apie sudėtingą Čilės isto-
riją ir Pinocheto režimo padarinius. 
Politikų šeimoje užaugęs Larrainas 
šiuolaikinio kino kontekste išsiski-
ria tiek savo konceptualia režisūra, 
tiek dėmesiu politikai ir istorijai. Ta-
čiau naujausiame ir pirmame anglų 
kalba kurtame režisieriaus filme 

„Žaklina“ („Jackie“, JAV, Prancū-
zija, Čilė, 2016) politika pasitrau-
kia į šalį, užleisdama vietą vienos 
garsiausių XX a. moterų Jacqueline 
Kennedy Onassis asmeniniam siel-
vartui ir gedului po tragiškos vyro 
mirties 1963 m. lapkričio 22-ąją.

Jauni ir gražūs Jacqueline ir Joh-
nas F. Kennedy reprezentavo nau-
jąją Ameriką (tereikia prisiminti 
Normano Mailerio straipsnio apie 
JFK pavadinimą „Superman Co-
mes to the Supermarket“), antrąjį 
šalies kvėpavimą, o jų populiaru-
mas prilygo žvaigždžių statusui. 
Jacqueline ir Johnas, kuris, kaip 

tikėjo amerikiečiai, išgelbėjo pa-
saulį nuo atominio karo Karibų 
krizės metu, puikiai suprato tele-
vizijos, viešųjų ryšių galią. Galima 
sakyti, jie buvo tikri šios srities 
specialistai. Stilinga ir elegantiška, 
išsilavinusi ir paslaptinga Jacqueline – 
vienintelė pirmoji ponia, laimėjusi 

„Emmy“ (už televizijos transliuotą 
turą po jos restauruotus Baltuosius 
rūmus 1962 m.). Net po vyro mir-
ties, kuri sukrėtė Amerikos visuo-
menę ir giliai paveikė jos sąmonę, 
Jacquelina formavo vyro įvaizdį, o 
jo laidotuvės tapo nepamirštamu 
spektakliu. Tai iš jos lūpų „išsprūdo“ 
frazė apie Kamelotą – jaunų idea-
listų bendraminčių administraciją. 
Istorikai tai vadina vienu geriausiu 
politinio prekės ženklo kūrimo pa-
vyzdžių Amerikos istorijoje.

Apie tai, kaip praeitis tampa is-
torija, o istorija mitu, kalbama ir 
Pablo Larraino „Žaklinoje“, bet šis 
filmas pirmiausia yra emocinė ke-
lionė, bandymas suteikti žmogišką 
veidą „ikonai“, įsižiūrėti į Jacqueline 
Kennedy veidą po gedulo šydu. Ne 
veltui originalus filmo pavadinimas 
skamba familiariau – „Jackie“. Lar-
rainas viename interviu sakė, kad 
jis norėjo sukurti filmą, rodantį uni-
versalią istoriją, su kuria galėtų ta-
patintis kiekvienas. Todėl pirmųjų 
dienų po vyro žmogžudystės trau-
minę patirtį rodančioje „Žaklinoje“ 

beveik nėra kadrų, kuriuose nebūtų 
kruopščiai ir inteligentiškai heroję 
vaidinančios Natalie Portman. 
Dažniausiai ji filmuojama stam-
biu planu. Stephane’o Fontaine’o 
kamera tarsi pro didinamąjį stiklą 
stebi vyro mirties, kurios liudininke 
ji buvo, paveiktą, šoko ištiktą heroję, 
jos emocijų amplitudę ir intymias 
akimirkas, dažniausiai liekančias is-
torijos paraštėse. Nusivilkusi krauju 
aptaškytą rožinį „Chanel“ kostiu-
mėlį (dabar saugomas nacionali-
niame JAV archyve), buvusi pirmoji 
ledi turi krautis daiktus, paguosti 
vaikus ir surežisuoti vyro laidotu-
ves, kurios pralenktų Abrahamo 
Lincolno. 

„Žaklinos“ išeities taškas – pra-
ėjus savaitei po vyro laidotuvių 
Jacqueline Kennedy duotas inter-
viu žurnalui „Life“, kuriame ji ir 
suformulavo Kameloto metaforą. 
Larrainas su scenaristu Noah Op-
penheimu išmintingai naudoja 
fragmentišką nelinijinę naraciją – 
mozaikiška filmo struktūra tarsi at-
liepia tragiškos netekties paveiktą 
moters sąmonę, kai praeitis išlieka 
šiurpinančia dabartimi. Interviu 
scenas keičia praeities retrospek-
cijos: žmogžudystė Dalase, laido-
tuvės, trumpos laimės akimirkos 
Baltuosiuose rūmuose, pokalbiai 
su kunigu (John Hurt) apie nu-
sivylimą santuoka, prarandamą 

tikėjimą, sielvartą ir mirties troš-
kimą, preciziškai rekonstruotos pa-
sivaikščiojimo po Baltuosius rūmus 
scenos. Šiame montažiniame au-
dinyje Larrainas apdairiai ir orga-
niškai naudoja dokumentinę me-
džiagą bei rekonstruotas scenas. 
Ir nors 16 mm juostoje nufilmuota 

„Žaklina“ išsiskiria savo vizualiniu pa-
trauklumu, filmą sunku apkaltinti 
pagražinant įvykius. Pavyzdžiui, 
prezidento nužudymo scena – de-
tali ir sukrečianti.

„Žaklina“ – nepriekaištingas fil-
mas: preciziška režisūra, iškalbin-
gos mizanscenos, puikūs akto-
rių vaidmenys (žinoma, visiems 
nosis nušluosto Portman), įtrau-
kiantis montažo ritmas, įspūdingi 

interjerai ir kostiumai (dizainerė 
Madeline Fontaine), emociškai 
pagavi ir charakteringa Micos 
Levi muzika, operatoriaus darbas. 
Tačiau izoliuodamas „Žakliną“ pra-
bangiuose Baltųjų rūmų interje-
ruose, atsisakydamas parodyti tai, 
ką kartu su Jackie išgyveno visa 
Amerika, Larrainas atskiria ir filmo 
suvokimo lauką, potencialias temas, 
kurias jam puikiai pavykdavo iš-
skleisti ar bent „užkabinti“ anks-
tesniuose filmuose. Todėl „Žaklina“ 
tampa tik dar viena saldžia fantazija 
apie Jacqueline Kennedy Onassis, o 
šios moters asmenybė, jos paslaptis 
taip ir lieka nepaliesta.

Ilona Vitkauskaitė

Šį savaitgalį pradedamas rodyti 
paskutinis lenkų kino klasiko An-
drzejaus Wajdos filmas „Povaizdis“ 
(„Powidoki“, Lenkija, 2016), pasa-
kojantis apie tapytoją, meno teore-
tiką, pedagogą Władysławą Strze-
mińskį (1893–1952). Dailininką 
suvaidino aktorius Bogusławas 
Linda, kuris 9-ajame dešimtmetyje 
išgarsėjo vaidmenimis Krzysztofo 
Kieślowskio, Agnieszkos Holland 
filmuose, o po Władysławo Pasi-
kowskio „Šunų“ (1992) tapo idealaus 
vyro įsikūnijimu. Pateikiame akto-
riaus interviu Łukaszui Długows-
kiui, pernai išspausdinto „Gazeta 
Wyborcza“, fragmentus.

Gdynės festivalyje pasakėte 
Andrzejui Wajdai: „Dėkoju 
kaip tavo nuolankus tarnas, 
tavo pragaras“.

Tai toks „šeimos pokštas“. Du pa-
skutiniai filmai, kuriuos kartu kū-
rėme, – „Ponas Tadas“ ir „Povaiz-
dis“. Wajda puikiai žinojo, kokie 
turi būti veikėjai. Kunigas Roba-
kas buvo kliautininkas ir bandi-
tas, Strzemińskis – nepalaužiamas 
didvyris. Apie kunigą galvojome 
taip pat, apie dailininką – jau ne. 
Žinojau, kaip jis tai įsivaizduoja ir 
kad turėsiu vaidinti kitaip. Todėl 
ir „pragaras“. Wajda sėdėdavo prie 
monitoriaus ir kartais sakydavo 
operatoriui Pawełui Edelmanui: 

„Pawełai, na ką jis vaidina?!“ Bet 
paskui numodavo ranka: „Na, ge-
rai, tegu vaidina.“

Nežinau, ką jis matė tame ma-
žame monitoriuje. Tačiau jis pasi-
tikėjo manimi. Neprieštaraudavo, 
kai ką nors siūlydavau daryti kitaip. 
Tai neįtikėtina. Bijojau susikirtimų 
filmavimo aikštelėje, įtampos, bet 
netikėtai buvo ramu iki pat filma-
vimo pabaigos. Pasižiūrėjęs pirmą 
sumontuotą filmo variantą dide-
liame ekrane, Wajda man paskam-
bino ir pasakė: „Bogusi, labai tau 
dėkoju. Padarei man filmą.“ Mane 
tai sujaudino. Kokio turi būti lygio, 
kad taip pasakytumei?

Kaip sekėsi su juo dirbti?
Visada sunkiai. Todėl, kad jis 

yra, atsiprašau, buvo, kino tapy-
tojas. Jam svarbesnis vaizdas, o ne 
dialogai. Tai žmogus, kuris turėjo 
daug pamatyti, jis žavėjosi tuo, ką 
jam aktoriai rodydavo per repe-
ticijas. Iš prigimties esu drovus ir 
nieko nerodau, nerepetuoju. Žinau, 
ką noriu suvaidinti. Visada būnu tai 
sugalvojęs ir tiesiog įeinu į kadrą. 
Rodymas man kainuoja daug gėdos, 

baisiai kankinuosi. Todėl nemėgstu 
šios profesijos. 

Koks Wajdos didybės pagrindas?
Nepriklausomai nuo to, ką darė, 

Wajdos filmai visada buvo lenkiški. 
Tai žmogus, gyvenęs lenkiškumu. 
„Katynėje“ jis palietė skaudžią temą, 
bet vis dėlto filmas buvo parody-
tas Maskvoje. Jis sukūrė skausmingą 
filmą, bet sugebėjo nieko neįžeisti. 
Rusai rašo, kad mirė jų didis drau-
gas. Tai liudija jo lygį ir kultūrą. 
Taip jis pasakojo ir mūsų istoriją. 
Juk „Pelenai ir deimantas“ – kiau-
rai komunistinė knyga, iš kurios į 
pirmą planą Wajda ištraukė nei-
giamą personažą – AK kovotoją ir 
banditą. Ir visi pamilo Zbigniewo 
Cybulskio suvaidintą Mačieką. 
Wajda apvertė aukštyn kojomis 
knygos istoriją, bet cenzūra ne-
uždraudė filmo, jis buvo rodomas 
kino teatruose. Jam apskritai sekėsi 
kurti filmus, kurie negalėjo egzis-
tuoti tais laikais. Wajda juokaudavo, 
kad geras režisierius yra tas, kuriam 
sekasi su orais. Jam negali lyti.

Wajda Jums pasakė: „Bogusi, 
gal nelaukei to vaidmens, bet 
jis tavęs laukė.“ 

Andrzejus gal dvidešimt metų 
svajojo sukurti „Povaizdį“. Jis iš pat 
pradžių norėjo, kad aš vaidinčiau 
Władysławą Strzemińskį. Sakydavo, 
kad nori sukurti menišką filmą, bet, 
ko gero, jam tai ne visai pavyko... 
Filmas apie tai, kad jei menininkas 

turi pasakyti kažką svarbaus, jis pri-
valo tai padaryti. Menininkas ne-
gali pasiduoti, jokia valdžia negali 
jam prievarta primesti savo kanonų, 
savo mąstymo būdo.

Man filmas atrodo problemiškas.
Man problemų kėlė scenarijus, 

dialogai. Bet kartu traukė vis la-
biau persmelkianti neviltis, badas, 
skurdas... Prisiminiau ir savo tėvą, 
koks baisus buvo tos pralaimėju-
sios kartos gyvenimas: iš pradžių 
karas, paskui okupacija ir pagaliau 
stalinizmas. Visą gyvenimą jiems 
teko jausti valdžios panieką žmo-
gui, melą, visų individo teisių nai-
kinimą. Žinojau, jei galima kažką 
išsaugoti iš to scenarijaus, tai būtent 
prisiminimus apie tuos laikus. Pa-
daryti tai Andrzejui ir mano tėvui.

Strzemińskis man netikras 
didvyris. Skaičiau jo dukters 
Nikos Strzemińskos prisimi-
nimus. Man tai bjaurus tipas. 
Mušti žmoną ramentais? Ban-
dyti atimti iš jos vaiką?

Priekaištauti, kad ji yra rusė.

Toks lenkiškas didvyriškumas: 
kovoju su valdžia, o namie 
mušu žmoną.

Verta prisiminti, kaip tai atrodė 
iš kitos pusės. Strzemińskis ir jo 
žmona skulptorė Katarzyna Kobro, 
nors ir buvo išsiskyrę, dar gyveno 
kartu. Kai pas Strzemińskį ateidavo 
svečių, Kobro sakydavo dukteriai: 

„Duok jam revolverį, tegu nušauna 
tą šmikį.“ Ji turėjo galvoje Strze-
mińskį. Tai buvo dviejų menininkų, 
individualybių santuoka. Manau, 
kad ji buvo geresnė menininkė, o 
jos skulptūros gali būti vertingesnės 
už jo tapybą. Wajda sakė, kad la-
bai norėjo sukurti filmą apie Strze-
mińskio ir jo žmonos santykius, bet 
jam reikėjo scenaristo. O scenaris-
tas gali būti tik vienas – Dostojevs-
kis. Tai viską paaiškina. 

Sakydavau: „Andrzejau, o gal nu-
filmuokime sceną, kur Strzemińskis 
bijo. Pavyzdžiui, milicijos skyriuje.“ 
Wajda atsakydavo: „Ne. Jis negali 
bijoti. Strzemińskis – niekad!“ Na, 
tai ir nebijojau. 

Manau, Wajda pasiūlė Jums šį 
vaidmenį dar ir todėl, kad Jūs 
toks pat bekompromisiškas 
žmogus kaip Strzemińskis.

Nežinau, gali būti. Žinojau viena: 
prieš mane beprotiškas iššūkis ir 
90 procentų, kad žlugsiu. Ne vi-
sada tikslūs dialogai ir personažas, 
kuriam stinga psichologijos, pa-
smerkia pralaimėti. Bet jei šį vei-
kėją suvaidinsiu blogai, kažko ne-
užčiuopsiu, iki gyvenimo pabaigos 
liksiu su mintimi, kad sunaikinau 
Wajdos filmą. Kurdamas vaidmenį 
turėjau būti bekompromisiškas. 
Jaučiau, kad jei to nesuvaidinsiu sa-
vaip, galiu pralaimėti. Man tai buvo 
vienas sunkiausių filmų gyvenime.

Parengė K. R.

Nauji filmai

„Povaizdis“
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Saldainiai su pipirais
Krėsle prie televizoriaus

K i n a s

Pedro Almodovaras taip apibūdino 
1993 m. sukurtą filmą „Kika“ (LRT 
Kultūra, 16 d. 23 val.): „Kikoje“ yra 
daugybė žanrų, bet jie ten daug 
pavojingesni nei kituose mano fil-
muose. „Kika“ – kaip užnuodytas 
saldainis. Trys ketvirtadaliai filmo – 
tai dražė su pipirais, paskutinė jo 
dalis – gryni nuodai.“ Savo laiku 
filmas apie gerąją grimuotoją, ku-
rią supa įtartini arba baisūs vyrai, 
sukėlė daug diskusijų. Įdomu, kaip 
jis atrodo dabar, kai daugybė Almo-
dovaro griautų tabu jau visai nebe 
tabu, o tik socialinių tinklų daugia-
žodžiavimų pretekstas.

Brolių Ethano ir Joelio Coenų 
1994 m. filmas „Hadsakerio pati-
kėtinis“ (LRT Kultūra, 11 d. 21.40) 
taip pat sukėlė amerikiečių kritikų 
nepasitenkinimą. Toddas Mc-
Carthy rašė: „Hadsakerio patikėti-
nis“ – be abejo, viena įkvėpčiausių 
ir techniškai tobuliausių kada nors 
naujojo Holivudo sukurtų senojo 
Holivudo kino stilizacijų. Tačiau vis 

dėlto tai tik stilizacija, nes viskas 
brolių Coenų filme primena stebu-
klingą, bet dirbtinį vintažinio me-
niu sudedamųjų ingredientų rin-
kinį, paliekantį skylę viduryje, kur 
turėtų būti nors truputis jausmų 
ir kas nors žmogiška.“ McCarthy 
priekaištavo, kad „Hadsakerio pa-
tikėtinį“ žiūri kaip Franko Capros 
filmą su Prestono Sturgeso hero-
jumi ir Howardo Hawkso parašy-
tais dialogais. Esu visų šių išvardytų 
režisierių gerbėjas, todėl Coenų fil-
mas man suteikė didelį malonumą. 
Coenų stilizacijose visada slypi gili 
vieno ar kito žanro, kino istorijos 
tarpsnio analizė ir kartu tiesa apie 
tuos stilizuojamus filmus žiūrėjusią 
visuomenę. Gal tai ir erzina ame-
rikiečius, kurie klasikiniam Holi-
vudui pirmiausia jaučia nostalgiją? 
O gal juos erzina, kad dažnai itin 
juodą Coenų humorą geriau su-
pranta europiečiai?

Kuris aktorius nenori pats kurti 
filmų? Šiai pagundai neatsispyrė 

ir Robertas De Niro, 2006-aisiais 
Berlyno kino festivalyje pristatęs 
savo filmą „Patikimas piemuo“ 
(TV1, šįvakar, 10 d. 22.55), kurio 
režisūrinė versija truko net 167 
minutes. Tai pasakojimas apie ta-
lentingą jaunuolį Edvardą Vilsoną 
(Matt Damon), Jeilio universiteto 
absolventą, kuris Šaltojo karo me-
tais pradeda dirbti ką tik sukurtoje 
CŽV. Jis kopia karjeros laiptais ir 
darosi vis įtaresnis, kol galiausiai vi-
sai nutolsta ir nuo artimųjų, ir nuo 
žmogaus, kuriuo kadaise buvo pats. 
Dauguma filmo personažų turi re-
alius prototipus, jis prismaigstytas 
istorinių faktų, vaidina daug gar-
sių aktorių, tarp jų Angelina Jolie 
ir pats De Niro. 

Jonathanas Daytonas ir Valerie 
Faris tais pačiais 2006-aisiais sukūrė 
žavią komediją „Mažoji mis“ – šiltą 
pasakojimą apie negražią mergaitę, 
kurią tėvai verčia dalyvauti grožio 
konkurse. Pamatyti kitų jų filmų 
iki šiol nepavyko, todėl teks kovo 
11-osios naktį žiūrėti TV3 (00.25), 
mat ši televizija rodys vėlesnį Day-
tono ir Faris filmą „Rubė Sparks“ 
(2012). Jo herojus – jaunas rašytojas 
Kelvinas (Paulas Dano dar nepri-
mena „Karo ir taikos“ Pjero Bezu-
chovo), patiriantis kūrybos kančias 
ir galvojantis, kad niekas jo negali 
pamilti, nebent tik šuo. Kelvinas su-
galvoja idealią merginą Rubę, kuri 
po savaitės ima ir įsitaiso ant rašy-
tojo sofos. 

Kažkas pavadino „Rubę Sparks“ 
hipsterišku Pigmaliono mito va-
riantu. Filmas pilnas intelektualių 
užuominų (šuo plėšo J.D. Salingerio 
romaną „Rugiuose prie bedugnės“, 

merginos vardas ir pavardė – nuo-
roda į Lee Harvey Osvaldo žudiką, 
ją suvaidino filmo scenarijaus au-
torė Zoe Kazan, kurios senelio filmą 

„Krantinėse“ neseniai rodė LTV 
Kultūra, ir pan.). Trumpai tariant, 
bus kuo pasimėgauti, ypač turint 
omenyje, kad antrame plane pasi-
rodo Steve’as Cooganas, Antonio 
Banderasas ir Annette Bening, o 
kalbos apie trapias meno ir tikro-
vės ribas populiarios jau ne vieną 
šimtmetį. Apskritai, protingų ar in-
telektualių herojų, ypač lietuvių te-
levizijose, niekad nebūna per daug.

Pirmadienį iš LRT vakaro žinių 
patyriau, kad socialiniai tinklai ais-
tringai diskutuoja apie picą su ana-
nasais. Vieniems ji patinka, kitiems 
ne, todėl šiai naujienai aptarti ži-
niose buvo skirta daug brangaus 
laiko. Kaip supratau, ši svarbi 
problema jaudina plačias lietuvių 
mases, aptarinėjančias dar ir kitą 
svarbią problemą – Kaziuko mu-
gės kainas. Todėl siūlau atsiliepti į 
LRT kvietimą – 15 d. 22.50 pasi-
žiūrėti Sarah Levy televizijos filmą 

„Daktaro Blanšo klinika“ (2014). 
Manau, bus apie ką padiskutuoti 
bei įsiklausyti, apie ką kalbasi 
filmo personažai – XIX a. meni-
ninkai, slepiantys nuo visuomenės 
savo beprotybę. Ligos ir gydytojai – 
visų mėgstama tema, pasižiūrėkite, 
kiek atsirado laidų, aiškinančių, 

kaip taisyklingai sirgti. Laetitios 
Colombani filmo „Myli, nemyli“ 
(LRT, 12 d. 21.55) veikėja Anželika 
(Audrey Tautou) mokosi dailiųjų 
menų akademijoje ir dirba bare. Ji 
įsimyli kardiologą. Šis turi žmoną, 
kuri laukiasi kūdikio, ir kaltinamas 
pacientės, mirusios gana keistomis 
aplinkybėmis, užpuolimu. Nepa-
gydoma liga bei kitas šuo sujungs 
ir sentimentalaus lietuvių mėgs-
tamo filmo – Cesco Gay’aus „Tru-
mano“ (LRT Kultūra, 15 d. 21 val.) 
veikėjus.

Kino privalumas visada buvo tas, 
kad net nerimtais laikomų žanrų 
filmai gali įtikinamai prabilti apie 
svarbias problemas. Geras pavyz-
dys – Gerard’o Oury 1982 m. kome-
dija „Asų asas“ (TV1, 11 d. 15.10). Jos 
herojus – buvęs Pirmojo pasaulinio 
karo lakūnas Džo (Jean-Paul Bel-
mondo) – 1936-aisiais išsirengia į 
olimpiadą, kuri vyksta Berlyne. Čia 
jam teks gelbėti berniuką iš gestapo 
nagų, sutikti gražuolę žurnalistę 
(Marie-France Pisier). Istorija pa-
prasta, bet filmo pasvarstymai visai 
aktualūs. Kad ir toks dialogas: „Aš-
tuoniasdešimt procentų. Trisdešimt 
aštuoni milijonai vokiečių balsavo 
už Hitlerį.“ – „Manai, kad jei už jį 
balsavo trisdešimt aštuoni milijonai, 
tai jis jau ir ne idiotas?“

Jūsų – 
Jonas Ūbis

Profesionalai
Trumpos kino recenzijos

Gediminas Kukta

„Nepažįstamoji“, rež. Jean-Pierre 
Dardenne ir Luc Dardenne, Pran-
cūzija, Belgija

Broliai Dardenne’ai – žvaigždės. 
Laimėjo dvi „Auksines palmės ša-
keles“. Išaugino (tiesiogiai ir ne) 
ištisą europiečių režisierių kartą. 
Dalis jų – baisūs epigonai. Net 
apie filmus dabar sakoma – darde-
niški. Vadinasi, tema – socialinė, 
problema – moralinė, kamera – 
nešiojama. Kai esi tokia žvaigždė, 
tau daug kas (at)leidžiama. Net blo-
gas filmas. Kanai vis tiek pakvies į 
konkursą. Taip nutiko su trimis pa-
skutiniais belgų darbais. Visi, mano 
nuomone, vidutiniški.

Toks yra ir „Nepažįstamoji“. Jauna 
gydytoja Ženi neįsileidžia į kliniką 
paciento, nes darbo valandos jau 

baigėsi. Kitą dieną mergina sužino, 
kad tas „pacientas“ buvo „pacientė“ – 
juodaodė mergina ir kad ją rado nu-
žudytą netoliese esančioje prieplau-
koje. Ženi jaučiasi kalta: jei būtų 
atidariusi duris, mergina būtų 
gyva. O neatidarė tik todėl, jog 
norėjo pasirodyti viršesnė už ko-
legą, kuris puolė prie durų vos tik 
išgirdęs skambutį. Ženi jį sulaikė. 
Jos puikybė kainavo gyvybę. 

Šis mažas psichologinis niuansas 
išsivynioja į ilgą kaltės kelią, kurį 
Dardenne’ai šįkart dėlioja mažiau 
įtikinamai, mažiau organiškai, 
netgi, sakyčiau, varginančiai. Be to, 
kaip ir dera dabar, punktyriškai pri-
siliesdami ir prie emigrantų temos. 
Jie yra tikri meistrai ir žino, kaip 
kurti moralinius pasakojimus. Ta-
čiau lyg ir nenumano, kad jie – nebe 
vieninteliai socialinių dramų guru 
Europos kine. Kad tas europietiškas 

kinas jau supažindino su ne viena 
rozeta ir nepažįstamąja. Kad įga-
vęs naujų formų nužengė dar kaž-
kur toliau. 

Panašiai, man rodos, nutiko ir 
Kenui Loachui, tos pačios kraujo 
grupės režisieriui kaip ir Darden-
ne’ai, kuris filme „Aš, Danielis Blei-
kas“ tapo nevykusia savo paties ka-
rikatūra. Nors ir pelnė „Auksinę 
palmės šakelę“. Dar viena žvaigždė.

„Liūtas“, rež. Garth Davis, Aus-
tralija, JAV

Tikra istorija. O kur tikra isto-
rija, ten dažniausiai ir daug ašarų. 

„Liūtas“ žiūrovus graudina profe-
sionaliai. Kitaip ir būti negali, nes 
yra vargana Indija, yra charizmatiš-
kas mažasis aktorius Sunny Pawa-
ras, yra jo gerasis brolis ir gražioji 
motina, yra drugeliai, ir yra baisus 
įvykis, kuris šį berniuką nubloškia 

net iki Australijos. Tiesiai į Nicole 
Kidman glėbį. Pastaroji šioje ašarų 
pakalnėje – puiki, nors po pasku-
tinių aktorės vaidmenų jau buvau 
suabejojęs, ar dar teks kada nors tai 
ištarti. 

Kidman vaidina australę, kuri su 
vyru įsivaikina pasimetusį Pawaro 
herojų Saru. Ir nors ne ji filme at-
lieka pagrindinį vaidmenį, į ją žiū-
rėti įdomiausia. Kidman pasenusi, 
bet tai jai tinka. Grimas veide pa-
slepia net tai, dėl ko į jį nebegalėjai 
žiūrėti anksčiau. Aktorės emocijų 
štrichai – tikslūs. Ašaros –paveikios. 

Dialogai – išjausti. Tikrai. Per 
trumpą laiką Kidman sugebėjo 
perteikti viską, ką mes siejame su 
mamomis: besąlygišką atsidavimą, 
meilę, rūpestį, globą ir dar tūkstan-
čius dalykų, kuriuos išskaitai iš ak-
torės veido. 

Iš viso sudėjus aktorė vaidina 
kokias dvidešimt minučių, bet jos 
buvo vertos „Oskaro“ nominacijos. 
Kitaip nei filmas ar aktorius De-
vas Patelis, kurio ašaros yra ašaros, 
pyktis yra pyktis, o džiaugsmas yra 
džiaugsmas. Jokių niuansų. 

„Rubė Sparks“

„Patikimas piemuo“

„Nepažįstamoji“
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Vilniaus dailės akademijos galerijos 
Parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
Eglės Vertelkaitės personalinė paroda 

„Moiros“
iki 12 d. – grupinė menininkų paroda 

„Padori paroda“

Galerija „ARgenTum“
Latako g. 2
Karolinos Semaškaitės paroda „ Lost & 
Found“

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

Kovo 10–19
 „7md“ rekomenduoja

Dailė

Susiklostė taip, kad šiuo metu veikiančios parodos siūlo galimybę susi-
pažinti su grafikos meno įvairove. Galerijoje „Kairė–dešinė“ iki balandžio 
1 d. veikia dviejų savitų autorių personalinės parodos: Lidos Dubauskienės 

„214.8“, kur gilūs išgyvenimai perteikiami labai sumaniai ir ypač jautriai, ir 
Tatjanos Diščenko „Istorijos“, kur, atrodo, santūriuose vaizduose knibžda 
galingos nuojautos. Iki kovo 26 d. Marijos ir Jurgio Šlapelių name-mu-
ziejuje veikia Daivos Kairevičiūtės piešinių paroda „Judesys–šnabždesys“, 
kur galima įsitikinti, koks monumentalus gali būti visai mažytis kūrinė-
lis. Ir galiausiai VDA „Titanike“ atidaryta Eglės Vertelkaitės, gebančios 
įsimintinai vartyti milžiniškus kontekstus, paroda „Moiros“. Ji veikia iki 
balandžio 2-osios.

Muzika

Daina „Lietuva brangi“ pagal Maironio žodžius, kaip žinoma, yra tapusi 
antruoju Lietuvos himnu. Taip pavadintas ir šventinis koncertas, skir-
tas svarbiausiai naujosios Lietuvos istorijos dienai – Kovo 11-ajai. Šventę, 
kuri vyks kovo 11 d. 19 val. Nacionalinėje filharmonijoje, dovanoja Kauno 
valstybinis choras, vadovaujamas Petro Bingelio, o ši daina, beje, aran-
žuota Juliaus Juzeliūno, kurio šimtmetį minėjome pernai, taps finaliniu 
koncerto akcentu ir susitelkimo simboliu. Taip pat skambės gražiausi 
lietuvių choro muzikos perlai, sukurti ir daugiau kaip prieš šimtmetį, ir 
po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo. Greta stambių formų pasauli-
nės klasikos šedevrų, kuriuos atliko su tokiomis įžymybėmis kaip Justu-
sas Frantzas, Mstislavas Rostropovičius, Krzysztofas Pendereckis, Kauno 
valstybinis choras nuoširdžiai puoselėja ir lietuvių muziką. Kolektyvo 
repertuare bei gausioje diskografijoje ypatingą vietą užima Čiurlionio, 
Naujalio, Sasnausko, Dvariono, Juzeliūno, Kutavičiaus ir jaunesnių kartų 
autorių chorinės muzikos kūriniai.

Teatras

Lietuvos nacionaliniame dramos teatre kovo 17, 18 d. 18.30 val. premjera – 
Antono Čechovo „Tris seseris“ režisierė Yana Ross įkurdins šiuolaikinėje 
Lietuvoje. Šiuo spektakliu Yana Ross po beveik ketverių metų sugrįžta 
pas Lietuvos žiūrovus – paskutinis jos Lietuvoje kurtas spektaklis buvo 
2013 m. rugsėjį LNDT pristatyta „Mūsų klasė“.

Mirus ilgametei Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos 
vyresniajai koncertmeisterei 

Džeren ŠERVENIKIENEI, 
reiškiame nuoširdžią
užuojautą Jos vyrui 

docentui Robertui Šervenikui, 
sūnui Justui Šervenikui, 

artimiesiems ir draugams.

LMTA bendruomenė

P a r o d o s

Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
XX a. Lietuvos dailės ekspozicija
Meninio ir mokslinio tyrimo paroda 

„Miesto gamta: pradedant Vilniumi“

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai
Lietuvos dailė XVI–XIX a.
Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai
iki 12 d. – paroda „Nikolajus Rerichas ir 
Latvija“ 

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

„Dubingių ir Biržų kunigaikščiai Radvilos“
Ksenijos Nikolskajos fotografijų paroda 

„Dulkės: užmirštoji Egipto architektūra“

Taikomosios dailės ir dizaino muziejus
Arsenalo g. 3A
Paroda „Prijaukinta gamta. XVIII–XXI a.“ 
(iš Aleksandro Vasiljevo kostiumų ir akse-
suarų kolekcijos) 
Rytų meno parodų ciklo paroda „Šilko ke-
lias. Senoji Kinijos dailė“

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

Lietuvos nacionalinis muziejus 
Naujasis arsenalas
Arsenalo g. 1 
Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.
Lietuvių liaudies menas
Kryždirbystė
Paroda „Lietuvos tautodailininkų sąjun-
gai – 50“ 

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
Paroda „Eksponatai. 2009–2015 m. dovano-
tos ir įsigytos vertybės“

Bažnytinio paveldo muziejus
Šv. Mykolo g. 9
Bažnytinio paveldo muziejaus ekspozicija 
iki 18 d. – Gintauto Vyšniausko (1958–2016) 
piešinių paroda „Dievo bitė“

Šiuolaikinio meno centras
Vokiečių g. 2
iki 12 d. – Marios Lobodos paroda „Švy-
tinti, švytinti, švytinti, sutinku savo 
pralaimėjimą“

Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
Lidos Dubauskienės paroda „214.8“ 
Tatjanos Diščenko paroda „Istorijos“ 

„Prospekto“ fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
Valentino Pečinino fotografijų paroda „Sta-
čiatikių tikėjimo portretas“

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1/13
Rodiono Petroffo paroda „Abejonės ir ginčai“

Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39
Paroda „Kūnas ir tamsa“ 

Galerija „Aidas“
A. Jakšto g. 9
Andriaus Makarevičiaus tapyba

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
iki 11 d. – Lietuvos dailininkų sąjungos Vil-
niaus skulptūros sekcijos organizuojama 
paroda, skirta Lietuvos valstybės atkū-
rimo šimtmečiui „Skulptoriai valstybės 
šimtmečiui“ 

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
iki 14 d. – Romualdo Lankausko tapyba 
Paroda „Romantizmas be pabaigos“ 

Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 2
Tapybos paroda „Be teksto“ (Konstantinas 
Gaitanži, Jonas Gasiūnas, Eglė Karpavi-
čiūtė, Jolanta Kyzikaitė, Eglė Ulčickaitė)

Galerija AV17 
Aušros Vartų g. 17
Mato Janušonio ir Džiugo Šukio paroda 

„Sutapimas“

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus 
Pilies g. 40
Grafikės ir fotografės Daivos Kairevičiūtės 
piešinių paroda „Judesys–šnabždesys“

Jono Meko vizualiųjų menų centras
Malūnų g. 8
Andriaus Kviliūno paroda ,,Apverstas pa-
saulis arba naivumas, puikybė, atgaila ir 
nušvitimas“

Pylimo galerija
Pylimo g. 30
Aloyzo Stasiulevičiaus kūrybos paroda 

„Balta prisikėlimo šviesa“

Projektų erdvė „Sodų 4“
Sodų g. 4
iki 17 d. – Małgorzatos Żurados paroda 

„Viską matančios akys“

Vilniaus rotušė
Didžioji g. 31
Piotro Kostino ir jo 11 mokinių darbų paroda 

Teatro, muzikos ir kino muziejus
Vilniaus g. 41
Paroda „Janis Streičas. Filmai, žmonės, epochos“

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno 
galerija „Vėjas“
Vilniaus g. 39 / 6
iki 18 d. – paroda, skirta Kazio Bradūno 
100-mečiui „3X Vilnius“

Galerija „Šofar“
Mėsinių g. 3
Monikos Grikštaitės stiklo ir vitražo paroda 

„Vilnius vis dar yra Lietuvos Jeruzalė“
Simono Gutausko tapybos paroda „Seni 
parkai“

Aistės Kisarauskaitės galerija „Trivium“
Vilkpėdės g. 7–105
iki 14 d. – Dainiaus Liškevičiaus paroda

Lietuvos nacionalinės UNESCO 
komisijos galerija
Šv. Jono g. 11
Paroda, skirta Algirdo Juliaus Greimo 
100-osioms gimimo metinėms 

Užupio meno inkubatoriaus 
ekspozicijų erdvė „Kalnas“ 
Krivių g. 10
Lino Podiriakos instaliacija „Tylos laukas“

„Skalvijos“ kino centras
Goštauto g. 2/15
Mariaus Morkevičiaus paroda „Klausytojai“

„Grafo galerija“ 
Trakų g. 14
Živilės Minkutės ir Eglės Pilkauskaitės paroda 

„Nepakenčiamas būties lengvumas“ 
iki 18 d. restorane „Dublis“ – Aisčio Kava-
liausko paroda „Šešėliai“

M.K. Čiurlionio namai
Savičiaus g. 11
Deimos Katinaitės ir Renatos Maldutienės 
paroda „Spalvos Čiurlioniui“ 

Galerija „Vitrina“ 
Dailės kombinatas, Kauno g. 34
Jurgos Barilaitės paroda „Na Na NaNaNaaNa“

Muzikos galerija
Gedimino pr. 37
iki 16 d. – Svajūno Armono paroda 

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės 
muziejus
V. Putvinskio g. 55
Virginijos Ligeikienės knygų įrišų paroda

M. Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12
iki 19 d. – Krzysztofo Gierałtowskio foto-
grafijų paroda „Portretas be veido“ 

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
Ryto Jurgelio paroda „Balta upė“ 
Skulptoriaus Algimanto Šlapiko paroda

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių 
muziejus 
V. Putvinskio g. 64
Aistės Ramūnaitės paroda „Atrasti 
praradimai“ 

Adelės ir Pauliaus Galaunių namai
Vydūno al. 2
Jūratės Marijos Jaronienės tapybos darbų 
paroda „Pasivaikščiojimai. Legendų takais“

Kauno fotografijos galerija
Rotušės a. 1 / Vilniaus g. 2
Baso Losekooto (Olandija) paroda „Kartu 
su nepažįstamaisiais“ 

Klaipėda
Lietuvos dailės muziejaus Prano 
Domšaičio galerija

Liepų g. 33

Paroda „Pranas Domšaitis (1880–1965). Ne-

matyti kūriniai“

Paroda „Tradicijos ir naujovės. Taikomoji 

dailė ir dizainas iš Lietuvos dailės muzie-

jaus rinkinių“ 

KKKC parodų rūmai
Didžioji Vandens g. 2
iki 19 d. – Jūratės Stauskaitės paroda „Esu“ 
Paroda „Tradicijų ir pokyčių karta“

Fotografijos galerija
Didžioji Vandens g. 2
Vytauto Pletkaus fotografijos

Baroti galerija
Aukštoji g. 3/3a
Vaidoto Janulio kūrybos paroda „Dvinsko 
tvirtovės dienoraštis“

Šiauliai
„Laiptų galerija“

Žemaitės g. 83

Algirdo Vadoklio tapybos paroda „Be 

pavadinimo“

iki 15 d. – Alvydo Šalkausko fotografijų paroda 

„Naturamix“

S p e k t a k l i a i

Vilnius 
Nacionalinis operos ir baleto teatras
10, 16 d. 18.30 – „BOLERO+“. 
Dir. – M. Barkauskas
12 d. 12 val. – PREMJERA! R. Šerkšnytės 

„PENKI MERĖS STEBUKLAI“ (libreto aut. 
R. Skučaitė). Muzikos vad. ir dir. – J. Geniu-
šas. Dir. – M. Barkauskas, rež. – K.S. Jakštas
15 d. 18.30 – G. Bizet „KARMEN“. 
Dir. – R. Šervenikas
17 d. 18.30 – F. Leharo „LINKSMOJI NAŠLĖ“. 
Dir. – J. Geniušas

Nacionalinis dramos teatras
Didžioji salė
17, 18 d. 18.30 – PREMJERA! A. Čechovo 

„TRYS SESERYS“. Rež. – Y. Ross. Vaidina 
R. Valiukaitė, V. Mockevičiūtė, M. Bičiū-
naitė, M. Repšys, P. Tamolė, D. Jankauskas, 
D. Ciunis, T. Vaškevičiūtė, T. Gryn, M. Poli-
kevičiūtė, R. Cicėnas, V. Mainelytė  
Mažoji salė
10 d. 19 val. – I. Lausund „BESTUBURIADA“. 
Rež. – G. Kriaučionytė 
12 d. 12, 15 val. – J. Pommerat „RAUDONKE-
PURĖ“. Rež. – P. Tamolė
14, 15 d. 19 val. – A. Rutkēviča „GYVŪNAS 
(KU KŪ)“. Rež. – R. Atkočiūnas 
16 d. 19 val. – J. Jokelos „FUNDAMENTALIS-
TAI“. Rež. – J. Vaitkus
Studija
10 d. 19 val. – „LIŪDNOS DAINOS IŠ EURO-
POS ŠIRDIES“. Rež. – K. Smedsas (Suomija) 

Vilniaus mažasis teatras

10 d. 18.30 – „EUROPIEČIAI“ (pagal Ais-

chilo dramą „Maldautojos“ ir kitus antikos 

tekstus). Rež. – P. Ignatavičius

12 d. 12 val. – „SEPTYNI NYKŠTUKAI IEŠKO 

SNIEGUOLĖS“. Rež. – E. Jaras

14 d. 18 val. – „DURYS“ (VšĮ „Improvizaci-

jos teatras“)  

14 d. 20.30 – „GERO HUMORO DOZĖ“ (VšĮ 
„Improvizacijos teatras“)
16 d. 12, 14 val. – teatralizuota ekskursija po 
Vilniaus mažąjį teatrą
16 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGAS-
KARAS“. Rež. statytojas – R. Tuminas, 
rež. – A. Dapšys

Valstybinis jaunimo teatras
Didžioji salė
10 d. 18 val. – G. Steinsson „LUKAS“. 
Rež. – A. Latėnas
15 d. 18 val. – M. Nastaravičiaus „PASIRIN-
KIMAS“. Rež. – V. Bareikis

Oskaro Koršunovo teatras
11, 12 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! 
B. Kapustinskaitės „TERAPIJOS“. Rež. – 
K. Glušajevas. Vaidina N. Savičenko, R. Sa-
muolytė, V. Kuodytė, A. Vilutytė, O. Kun-
sunga, S. Špakovska, V. Kuklytė, D. Kundro-
taitė ir G. Latvėnaitė
14 d. 19 val. „Menų spaustuvėje“ – 
W. Shakespeare’o „HAMLETAS“. 
Rež. – O. Koršunovas
15, 16 d. 19 val. OKT studijoje- – J. Thomp-
sono „ŽUDIKAS MANYJE“. Rež. – N. Walker

Rusų dramos teatras
10 d. 18.30 – V. Gavrilino „RUSIŠKAS SĄ-
SIUVINIS“. Rež. – O. Lapina
12 d. 12 val. – H.Ch. Anderseno „UNDI-
NĖLĖ“. Rež. – J. Ščiuckis
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Bibliografinės žinios

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

12 d. 18.30 – E.-E. Schmitto „DVIEJŲ PA-
SAULIŲ VIEŠBUTIS“. Rež. – S. Račkys

Vilniaus teatras „Lėlė“
12 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „GRYBŲ 
KARAS“. Rež. – A. Mikutis
15, 16 d. 18.30 – PREMJERA! „LILA: SLAP-
TAS DEMIURGO ŽAIDIMAS“. Scen. aut. ir 
rež. – Ž. Vingelis, dail. – N. Keršulytė, cho-
reogr. – Ch. Batianas. Vaidina D. Kazonaitė, 
T. Motiečius, K. Voropaj, V. Šuško, M. Ance-
vičius, Š. Gedvilas, R. Kumpikaitė, L. Muš-
tašvili, I. Precas
Mažoji salė
12 d. 14 val. – PREMJERA! „GĖLIŲ ISTORI-
JOS“ (pagal A. Sakse knygą „Pasakos apie 
gėles“). Pjesės aut. ir rež. – N. Indriūnaitė

„Menų spaustuvė“
10 d. 19 val. Juodojoje salėje – „JOBO KNYGA“. 
Rež. – E. Nekrošius (teatras „Meno fortas“)
12 d. 18 val. Juodojoje salėje – „NUTOLĘ 
TOLIAI“ (pagal P. Širvį). Rež. – C. Graužinis 
(teatras „cezario grupė“)
12 d. 12, 15 val. Juodojoje salėje – „STEBU-
KLINGAS SODAS“ (pagal S. Lagerlöf kūrinį). 
Rež. – S. Degutytė („Stalo teatras“) 
13 d. 12 val. Stiklinėje salėje – „Pasakų pir-
madieniai mažyliams“. Auksaplaukis ir 
auksažvaigždė. Pasakas seka S. Degutytė 
(„Stalo teatras“)
15 d. 19 val. Juodojoje salėje – „REKONS-
TRUOTI“. Choreogr. – M. Praniauskaitė 
(„Menų spaustuvės“ programa jauniesiems 
menininkams „Atvira erdvė ’15“) 

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
10 d. 18 val. Rūtos salėje – J. Dell ir G. Sible-
yras „TEGYVUOJA BUŠONAS!“
Rež. – R. Vitkaitis
12 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklo-
daitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jaki-
mavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). 
Rež. – A. Sunklodaitė
12 d. 18 val. Rūtos salėje – S. Oksanen „AP-
SIVALYMAS“. Rež. – J. Jurašas 
14, 15 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo 

„PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas 
16 d. 19 val. Mažoje scenoje – M. von May-
enburgo „BJAURUSIS. SKALPELIO PJŪVIS“. 
Rež. – V. Malinauskas 

Kauno valstybinis muzikinis teatras
10 d. 18 val. – R. Planquette’o „KORNEVI-
LIO VARPAI“. Dir. – V. Visockis
12 d. 12 val. – E. Chagagortiano „AUSINĖ 
KEPURĖ“. Dir. – V. Visockis
12 d. 18 val. – E. Johno, T. Rice’o „AIDA“. 
Dir. – J. Janulevičius
15, 16 d. 18 val. – „ADAMSŲ ŠEIMYNĖLĖ“. 
Pastatymo meno vad. – K.S. Jakštas, muzi-
kinis vad. – J. Geniušas, rež. – V. Streiča, 
dir. – R.  Šumila, scenogr. ir vaizdo projek-
cijų aut. – G. Makarevičius
Kauno kamerinis teatras
10 d. 18 val., 11 d. 15 val. – PREMJERA! 

„ALKSNIŠKĖS“. Rež. – G. Padegimas
15 d. 18 val. – „TROŠKULYS“. Choreogr. – 
N. Claes (Belgija) (šokio teatras „Aura“)
16 d. 18 val. – Th. Wilderio „UPĖS PO 
ŽEME“. Rež. – G. Padegimas 

Kauno mažasis teatras
11 d. 12 val. – U. Šimulynaitės „KOTONAI 
PARYŽIUJE“. Rež. – R. Kimbraitė

Kauno lėlių teatras
11 d. 12 val. – „ATOSTOGOS PAS DĖDĘ 
TITĄ“. Rež. – J. Januškevičiūtė
12 d. 12 val. – „PRINCESĖS GIMTADIENIS“. 
Rež. – A. Stankevičius

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
10 d. 14 val. – „PAMIRŠTOS PRINCESĖS“ 
(šokio teatras „PADI DAPI Fish“)

10 d. 18.30 Mažojoje salėje – E. De Filippo „KA-
LĖDOS KUPJELŲ NAMUOSE“. Rež. – P. Gaidys
12 d. 17 val. Mažojoje salėje – A. Strindbergo 

„TĖVAS“. Rež. – M. Ķimele

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras
10 d. 21 val. – koncertas, skirtas Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo dienai „...Prieš, 
tarp ir po...“
11 d. 18 val. – G. Kuprevičiaus „VERONIKA“ 

Šiauliai
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
10 d. 18 val. – J. Pulinovič „NATAŠOS SVA-
JONĖ“. Režisieriai – A. Storpirštis, E. Ki-
žaitė (Lietuvos rusų dramos teatras)
12 d. 12 val. – V. Ludwigo „BELA, BOSAS IR 
BULIS“. Rež. – A. Gluskinas
12 d. 18 val. – M. Pagnolio „DUONKEPIO 
ŽMONA“. Rež. – A. Lebeliūnas

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
10 d. 18 val. – K. Zanussi „HYBRIS (PUI-
KYBĖ)“. Rež. – K. Zanussi
12 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. 
Rež. – V. Mazūras 
12 d. 18 val. – A. Cagarelio „CHANUMA“. 
Rež. ir insc. aut. – A. Enukidzė 
16 d. 18 val. – N. Vorožbit „SAŠA, IŠNEŠK 
ŠIUKŠLES!“. Rež. – S. Moisejevas

K o n c e r t a i

Lietuvos nacionalinė filharmonija
10 d. 16 val. Šiaulių „Laiptų galerijoje“ – fes-
tivalis „Verbum musicale“. Solistė R. Vosy-
liūtė (smuikas). Poeto Just. Marcinkevičiaus 
eiles skaito aktorius A. Bialobžeskis. Pro-
gramoje J.S. Bacho, V. Barkausko, E. Ysaÿe'o 
kūriniai 
11 d. 17 val. Ukmergės kultūros centre – per-
kusijos festivalis „Percussion Ukmergė 
2017“. Dalyvauja Lietuvos kamerinis orkes-
tras. Dir. – M. Pitrėnas
11 d. 13 val. Zarasų kultūros centre – ber-
niukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“ ir 
solistai. Dalyvauja aktorius A. Latėnas
11 d. 12 val. Bernatonių bendruomenės na-
muose (Panevėžio raj.) – šventinis koncertas 
visai šeimai. Dainininkė V. Povilionienė, 
P. Vyšniauskas (saksofonas)
11 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – Lietuvos Nepriklausomybės at-
kūrimo dienos šventinis koncertas „Lietuva 
brangi“. Kauno valstybinis choras (meno 
vad. ir vyr. dir. P. Bingelis), B. Andriuškevi-
čienė (fortepijonas). Dir. – P. Bingelis. Pro-
gramoje J. Naujalio, A. Kačanausko, 
M.K. Čiurlionio, Č. Sasnausko, V. Barkausko, 
A. Bražinsko, J. Juzeliūno, R. Žigaičio, Z. Virkšo, 
V. Miškinio, V. Augustino kūriniai
12 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – ciklo „Atžalynas“ koncertas. 
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. 
Solistai B. Petrauskas (smuikas), M. Bo-
reikaitė (obojus), J. Aleknavičius (fortepi-
jonas). Dir. – K. Variakojis. Koncertą veda 
muzikologas V. Gerulaitis. Programoje 
P. Čaikovskio, J. Françaix, S. Rachmaninovo, 
W.A. Mozarto kūriniai 
12 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino 
muziejuje – VI J.S. Bacho muzikos festivalis 

„Kavos kantata“. Ansamblis „Musica hu-

mana“. Dir. – A. Vizgirda. Solistai S. Liamo 

(sopranas), E. Davidovičius (tenoras), 

S. Skjervoldas (baritonas). Programoje 

J.S. Bacho kūriniai

12 d. 17 val. Kauno valstybinėje filharmonijoje, 

15 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

joje salėje, – kamerinės muzikos koncertas 

„Beethoveno sonatos violončelei“. A. Ramm 

(violončelė), D. Mažintas (fortepijonas). 

Programoje L. van Beethoveno kūriniai

15 d. 18.30 val. Klaipėdos koncertų salėje – 

teatralizuotas koncertas visai šeimai 
„Parodos paveikslėliai“. Valstybinis Vil-
niaus kvartetas. Dalyvauja A. Gurinavičius 
(kontrabosas), aktorius T. Čižas, šokėja 
G. Grinevičiūtė, rež. J. Vansk, dail. – 
V. Čepkauskas

Vilnius
Kongresų rūmai
17 d. 19 val. – simfoninis koncertas „Prisikė-
limo belaukiant“. L. Dambrauskaitė (sopra-
nas), I. Prudnikovaitė (mecosopranas), 
T. Girininkas (bosas), E. Davidovičius (te-
noras), J. Janužas (tenoras), Kauno valsty-
binis choras (meno vad. ir vyr. dir. 
P. Bingelis), Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras. Dir. – G. Rinkevičius
Lietuvos muzikos ir teatro akademija
14 d. 16 val. LMTA Didžiojoje salėje  – LMTA 
chorai. Dir. – LMTA Choro dirigavimo 
katedros studentai
14 d. 19 val. LMTA Didžiojoje salėje – R. Ma-
taitytės smuiko klasės vakaras 
15 d. 18 val. LMTA Juozo Karoso salėje – J. Gir-
dzijauskaitė, M. Puikytė (asist. dr. G. Rimku-
tės bendrojo fortepijono klasė)
16 d. 10 val. LMTA J. Karoso salėje – stu-
dentų mokslinė konferencija-konkursas, 
skiriama muzikologui A. Tauragiui 
16 d. 18 val. LMTA J. Karoso salėje – vokali-
nės ir instrumentinės muzikos vakaras
16 d. 18 val. LMTA Didžiojoje salėje – LMTA 
Dainavimo katedros studentai

Lietuvos muzikų rėmimo fondas
12 d. 14 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje – 
Vilniaus J. Tallat-Kelpšos konservatorijos 
mišrus choras (choro vad. R. Gilienė), solis-
tai dainininkai ir vargonininkai. Chormeis-
ter. – V. Skapienė, vargonais akompanuoja 
V. Survilaitė ir J. Kalinaitė
15 d. 17.30 S. Vainiūno namuose – Šiaulių 
S. Sondeckio menų gimnazijos mokytojų 
pianistės R. Sližienės ir trimitininko 
Z. Drakšo ugdomi įvairių konkursų laurea-
tai D. Daukšaitė, A. Bagūnaitė, A. Marcin-
kevičiūtė, K. Kaučikaitė, P. Petrutis, B. Špo-
kauskaitė, A. Venckutė ir J. Drakšas

Kotrynos bažnyčia
15 d. 19 val. – I. Maksino ir „Vilnius Guitar 
Trio“ koncertas „Come Together“. Atlikėjai
I. Maksinas (violončelė), gitarų ansamblis 

„Vilnius Guitar Trio“: A. Chalikovas, G. Šu-
linskas, A. Zujevič

„Muzikos galerija“ 
Gedimino pr. 37
12 d. 12 val. – „Muzikos karalystė: Ispanijos 
ritmu“ – interaktyvus renginys vaikams. 
N. Kovaliova (flamenko šokėja), D. Kazo-
naitė (sopranas), R. Mikelaitytė-Kašubienė 
(fortepijonas)
16 val. 18 val. – susitikimas su operos so-
liste J. Gringyte 

Namų teatras „Arbatvakariai“
Liepkalnio g. 12-5a
11, 12 d. 18 val. – šventinis koncertas „Šukės 
laimę neša!“. Pianistė E. Perkumaitė, smui-
kininkas B. Traubas. Koncertą veda ir eilė-
raščius skaito K. Siparis. Programoje C. Cui, 
F. Chopino, F. Kreislerio kūriniai, 
J. Liniausko eilėraščiai 

Va k a r a i

Vilnius

Valstybinis jaunimo teatras
12 d. 16 val. Studijoje – trečiasis literatū-
rinių renginių ciklo „Tekstūros“ vakaras: 
susitikimas su poetu A. Veikniu ir jo kny-
gos „Laumių vaikas“ pristatymas. Kartu su 
knygos autoriumi dalyvauja rašytojas 
A. Šlepikas ir muzikantas G. Žilys 

MENAS

Antanas Žmuidzinavičius : [albumas] / [sudarytoja Jurgita Rimkutė] ; [vertėjas Arman-
das Rumšas]. – Kaunas : Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus, 2016. – 223, [1] p. : 
iliustr., faks.. – ISBN 978-9955-471-57-8

Gyvenimas nelegaliai : Wooster g. 80 ir Soho evoliucija / Roslyn Bernstein + Shael Shapiro ; [iš 
anglų kalbos vertė Daina Valentinavičienė]. – Vilnius : Jono Meko fondas, [2016]. – XV, 304 
p. : iliustr., faks.. – ISBN 978-609-95172-1-6

Kazimieras Stabrauskas – M.K. Čiurlionio mokytojas : [parodos katalogas] / [sudarytoja ir 
tekstų autorė Vilma Kilinskienė] ; [vertėjas Robertas Lisickis]. – Kaunas : Nacionalinis M.K. 
Čiurlionio dailės muziejus, 2016. – 127, [1] p. : iliustr., portr.. – ISBN 978-9955-471-58-5 (įr.)

Kūrybos erdvės = The spaces of creation : mokslo darbų žurnalas / Šiaulių universitetas ; 
redaktorių kolegija: vyriausiasis redaktorius Rytis Urniežius … [et al.]. – Šiauliai : Šiaulių 
universiteto bibliotekos Leidybos skyrius, 2016-2017. – ISSN 1822-1076

Nr. 24 (2016). – 2016. – 87, [1] p. : iliustr., nat.

Nr. 25 (2016). – 2017. – 99, [1] p. : iliustr., nat.

Laikinoji sostinė 10/160 = Provisional capital 10/160 : katalogas / [sudarytojos Renata Mika-
lajūnaitė ir Justina Minelgaitė] ; [tekstų autorė Justina Minelgaitė] ; [vertėjas Armandas 
Rumšas]. – Kaunas : Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus : Istorinė Lietuvos Res-
publikos Prezidentūra Kaune, 2016. – 207, [1] p. : iliustr.. – ISBN 978-9955-471-59-2

Lietuvių kompozitorių fortepijoniniai kūriniai jaunųjų atlikėjų kūrybiškumo ugdymo aspektu : 
metodinė knyga / Jūratė Karosaitė ; Klaipėdos universiteto Menų akademija, Muzikos 
katedra. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2016. – 71, [1] p. : iliustr., nat.. – ISBN 
978-9955-18-904-6

Sofija Veiverytė : [tapytojos] gyvenimas ir kūryba / [sudarytoja ir teksto autorė Živilė Liu-
gailaitė] ; [įvadinio teksto autorė Simona Makselienė]. – Vilnius : [Ž. Liugailaitė-Bieli-
nienė], 2016. – 231, [1] p. : iliustr.. – ISBN 978-609-408-857-5 (įr.)

Tikrasis modernizmas = True modernism : Nacionalinio M.K. Čiurlionio dailės muziejaus 
istoriniam interjerui – 80 metų / Lina Preišegalavičienė ; [vertėjas Armandas Rumšas]. – 
Kaunas : Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus, 2016. – 79, [1] p. : iliustr., faks.. – 
ISBN 978-9955-471-60-8

Veidai iš būtojo laiko = Faces from the past : kunigaikščių Oginskių dailės kolekcija : katalo-
gas / [sudarytojai Osvaldas Daugelis, Aušra Vasiliauskienė] ; [vertimas į anglų kalbą: Kris-
tina Švagždienė] ; [tekstų autoriai Osvaldas Daugelis, Rita Kišonienė, Violeta Krištopai-
tytė-Jocienė ... [et al.]. – Kaunas : Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus, 2015. – 375, 
[1] p. : iliustr., faks., portr.. – Skirta Mykolo Kleopo Oginskio 250-osioms gimimo metinėms. – ISBN 
978-9955-471-54-7 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

300 spartiečių : istorinis romanas apie Termopilų mūšį / Steven Pressfield ; [iš anglų kalbos 
vertė Andrius Rondomanskis]. – [Kaunas] : Luceo, [2016]. – 390, [2] p. : žml.. – ISBN 978-
609-8112-54-2 (įr.)

Didžiausias pasaulio prekeivis / Og Mandino ; [iš anglų kalbos vertė Tadas Jurevičius ir 
Andrius Rondomanskis]. – [Kaunas] : Luceo, [2016]. – 190, [1] p.. – ISBN 978-609-8112-52-8 
(ištaisytas) (įr.). – ISBN 978-609-8112-53-5 (klaidingas)

Dievas ant Harlėjaus / Joan Brady ; [iš anglų k. vertė Živilė Šileikaitė]. – [Kaunas] : Luceo, 
[2016]. – 108, [2] p. : iliustr.. – ISBN 978-609-8112-53-5 (ištaisytas) (įr.). – ISBN 978-609-
8112-51-1 (klaidingas)

Iš vakaro prieblandos : [eilėraščiai] / Zofija Gajauskytė-Karpienė. – Šiauliai : Titnagas, 2017. – 
75, [4] p. : iliustr.. – ISBN 978-609-8176-16-2

Senovės kinų išmintis / [vertė Aleksandras Tomskis]. – [Kaunas] : Luceo, [2017]. – 242, [2] p.. – 
ISBN 978-609-8112-60-3 (įr.)

Stebinti Psichė : [poezija] / Albinas Galinis ; [dailininkas Rokas Gelažius]. – Vilnius : „Nau-
josios Romuvos“ fondas, 2017. – 127, [1] p. : iliustr.. – ISBN 978-609-8035-46-9

Vakarijos : [eilėraščiai] / Vytautas Stulpinas ; [Gvido Latako akvarelės ir medalis]. – Vilnius : 
„Naujosios Romuvos“ fondas, 2016. – 170, [2] p. : iliustr.. – ISBN 978-609-8035-44-5 (įr.)

Žiebtuvėliai anarchistai : apsakymai / Valdas Papievis ; [piešiniai: Eugenijus Varkulevi-
čius]. – Vilnius : Odilė, 2017. – 101, [3] p. : iliustr.. – ISBN 978-609-95922-0-6

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS IR JAUNIMUI

Lietuvių rašytojų pėdomis Vokietijoje : Vasario 16-osios gimnazijos mokinių projektinių 
darbų knyga / [Vasario 16-osios gimnazija] ; [sudarytoja Birutė Augustanavičiūtė]. – [Kau-
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Lietuvos kultūros taryba

Savaitės filmai

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

Kovo 10–16
Ki no re per tu a ras

Gražiosios Aranchueso dienos  ***
Pagal Peterio Handke’s pjesę sukurtas Wimo Wenderso filmas – nesibai-

giantis vyro ir moters pokalbis. Kartu su personažais į filmą grįžta režisieriui 
būdinga melancholija ir prarastos praeities ilgesys, ypač tai svarbu filmo 
veikėjui, prisimenančiam kelionę į Aranchuesą. O Wendersas prisimena 
kadaise jį išgarsinusius kino apmąstymus apie trapią ribą tarp realybės ir 
fikcijos, tačiau tai negelbsti nuo pastaraisiais metais ne vienam režisieriaus 
filmui būdingo pretenzingumo. Pagrindinius vaidmenis sukūrė Reda Kate-
bas ir Sophie Semin, trumpam ekrane pasirodo Nickas Cave’as ir sodininką 
suvaidinęs Handke (Prancūzija, Vokietija, Portugalija, 2016). (Vilnius)
Liūtas  ****

Faktais paremta jaudinanti drama apie Australijoje užaugusį indą ber-
niuką Saru, kuris po dvidešimt penkerių metų nusprendžia rasti biologinę 
motiną. Penkerių metų vaikas pasimetė geležinkelio stotyje. Jis užmigo 
vagone, o atsibudo už tūkstančio kilometrų, nežinodamas savo pavardės 
ir iš kur yra kilęs. Prieš patekdamas į pasiturinčią australų šeimą, jis patyrė 
benamio dalią ir pedofilijos pragarą Kalkutos gatvėse, o motina manė, kad 
sūnus yra miręs. Suaugęs Saru nori rasti savo šaknis ir leidžiasi į kelionę. Re-
žisieriui Garthui Davisui pavyko apsaugoti šią istorija nuo perdėto saldumo, 
operatorius Greigas Fraseris ją nufilmavo itin subtiliai, empatijos nepristigo 
aktoriams Devui Pateliui, Sunny Pawarui, Nicole Kidman, Davidui Wenha-
mui, Rooney Marai (Australija, JAV, D. Britanija, 2016). (Vilnius, Kaunas)
Nepažįstamoji  ****

Ženi (Adele Haenel) yra gydytoja, ji atsidavusi savo ligoniams, tačiau 
vieną vakarą neatidaro ambulatorijos durų. Netrukus paaiškėja, kad į du-
ris skambinusi juodaodė mergina vėliau aptikta negyva. Gydytoja nori 
sužinoti, kas buvo mergina, rasti jos gimines ir palaidoti ne bevardžiame 
kape. Todėl ji pradeda savo tyrimą, kuris neparankus nei policijai, nei 
nusikaltėliams. Nors tai ir ne pats geriausias brolių Jeano-Pierre’o ir Luco 
Dardenne’ų filmas, jame yra visi būdingi jų kūrybos bruožai: realistiškas 
stilius, laisvė nuo bet kokių pagražinimų, socialinė empatija silpniausiems 
ir polinkis į parabolę – filmą galima suvokti kaip pasakojimą apie skau-
damą Europos sąžinę (Belgija, Prancūzija, 2016). (Vilnius)
Patersonas  ******

Autobuso vairuotojas Patersonas (Adam Driver) vadinasi taip, kaip 
ir miestas, kuriame gyvena. Jis rašo eiles, kaip ir didis poetas, kuris ka-
daise gyveno šiame mieste. Patersono gyvenimas iš pirmo žvilgsnio gali 
pasirodyti nuobodus, tačiau Jimas Jarmuschas naujame savo filme rodo 
laimingą žmogų ir tai, kas beveik išnyko iš kino, – vidinį gyvenimą, ne-
matomas laimės, meilės, praradimo akimirkas. Patersonas nesąmoningai 
ilgisi savo dvynio, kuris, žinoma, pasirodys filmo pabaigoje. Tai minima-
listiškas filmas. Tokį dabar gali sukurti tik labai drąsus režisierius ir tikras 
poetas (Vokietija, Prancūzija, JAV, 2016). (Vilnius)
Rimti žaidimai  ***

Švedija, XX a. pradžia. Arvidas gauna korektoriaus vietą nacionali-
niame dienraštyje ir kartu su draugais važiuoja pailsėti prie ežero. Čia jis 
iškart įsimyli dailininko dukterį gražuolę Lidiją. Tačiau aplinkybės bus 
stipresnės už meilę: mergina netenka tėvo ir negali tekėti už neturtingo 
žurnalisto. Jie išsiskiria, gyvena savo gyvenimus, bet kartą jiems bus vėl 
lemta susitikti. Aktorė ir režisierė Pernilla August sukūrė filmą 1912 m. 
pasirodžiusio švedų literatūros klasiko Hjalmaro Söderbergo romano mo-
tyvais. Vaidina Michaelis Nyqistas, Sverriras Gudnasonas, Mikkelis Boe 
Folsgaardas, Karin Franz Körlof, Liv Mjönes, Svenas Nordinas (Švedija, 
Norvegija, 2016). (Vilnius)

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
10–13 d. – Kongas. Kaukolės sala (3D, JAV, 
Vietnamas) – 16, 21.30; 14 d. – 16, 18.30, 
21.30, 21.50; 15 d. – 21.30, 21.50; 16 d. – 21.30 
10–13 d. – Kongas. Kaukolės sala (JAV, Vietna-
mas) – 11.40, 13.10, 18.50; 14 d. – 11.40, 13.10, 
18.50 15 d. – 11.40, 13.10; 16 d. – 11.40, 19.10
10–14, 16 d. – Traukinių žymėjimas 2 
(D. Britanija) – 14.20, 17, 18.30, 21.10; 
15 d. – 14.20, 17, 21.10
10–13, 15, 16 d. – Ričis Didysis (3D, Belgija, JAV, 
Liuksemburgas, Norvegija, Vokietija) – 15.45
10–14 d. – Ričis Didysis (Belgija, JAV, Liuk-
semburgas, Norvegija, Vokietija) – 11, 12, 14.20; 
15 d. – 11, 12, 14.20, 16.25; 16 d. – 12, 14.20, 16.25
10–13, 15, 16 d. – Ištekėti per naktį 2 (Ru-
sija) – 13.50, 16.10, 19.40, 21.40; 14 d. – 12, 
14.20, 16.25
11 d. – G. Verdi „ Traviata“. Tiesioginės 
premjeros transliacijos įrašas iš Niujorko 
Metropoliteno operos – 19.55
10–16 d. – Emilija iš Laisvės alėjos (rež. 
D. Ulvydas) – 11.20, 15.50, 18.40, 21.20
Loganas. Ernis (JAV) – 14.50, 18.10, 21.20
10, 13, 14, 16 d. – Šuns tikslas (JAV) – 11.45, 
13.30, 16.30; 11, 12 d. – 11.45, 13.30, 16.30; 
15 d. – 13.30, 16.40
13 d. – Nešdintis visu greičiu (D. Britanija, 
Vokietija) – 20.10
10–13, 15, 16 d. – Skambutis 3 (JAV) – 19.10
13 d. – Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių 
(JAV) – 21.20; 15, 16 d. – 20.30
10–13, 15, 16 d. – Zero 3 (rež. E. Vėlyvis) – 21.40
10–16 d. – Balerina (Prancūzija, Kanada) – 13.40
10–13, 16 d. – Lego Betmenas. Filmas (JAV) – 
11.30, 14; 14 d. – 11, 14 val.; 15 d. – 11, 11.30 
(lietuvių k.); 11, 12 d. – 11 val. (originalo k.)
11, 12 d. – Dainuok (JAV) – 11.15
10–14, 16 d. – Vajana (JAV) – 13.20
10–14, 16 d. – Liūtas (Australija, JAV, D. Bri-
tanija) – 16, 18.50, 21.30; 15 d. – 16, 18.50
10, 12, 14, 16 d. – Tyla (JAV, Meksika, Taiva-
nas) – 20.10
10, 12, 13, 16 d. – Žaklina (Čilė, Prancūzija, 
JAV) – 11.10, 17.50; 11, 14, 15 d. – 11.10
10, 11, 12 d. – Didžioji siena (3D, Kinija, 
JAV) – 18 val.

Forum Cinemas Akropolis 
10–16 d. – Kongas. Kaukolės sala (3D, JAV, 
Vietnamas) – 16.30, 21.50
10, 11 d. – Kongas. Kaukolės sala (JAV, Vietna-
mas) – 13.10, 19.10, 23.10; 12–16 d. – 13.10, 19.10
10, 11 d. – Traukinių žymėjimas 2 (D. Bri-
tanija) – 13.20, 15.20, 18.40, 20.30, 23.40; 
12–16 d. – 13.20, 15.20, 18.40, 20.30
10–16 d. – Ričis Didysis (3D, Belgija, JAV, Liuk-
semburgas, Norvegija, Vokietija) – 12.15, 16.15
Ričis Didysis (Belgija, JAV, Liuksemburgas, 
Norvegija, Vokietija) – 10.10, 14.20
10, 11 d. – Ištekėti per naktį 2 (Rusija) – 14.50, 
16.45, 18.30, 21.40, 23.59; 12–16 d. – 14.50, 16.45, 
18.30, 21.40
10–16 d. – Emilija iš Laisvės alėjos
(rež. D. Ulvydas) – 11.10, 16, 18.50
10, 11 d. – Loganas. Ernis (JAV) – 15.50, 18.40, 
20.20, 23.15; 12–16 d. – 15.50, 18.40, 20.20
10–16 d. – Šuns tikslas (JAV) – 10.30, 13.10, 
15.50
10, 12, 14, 16 d. – Nešdintis visu greičiu 
(D. Britanija, Vokietija) – 20.50
10, 11 d. – Skambutis 3 (JAV) – 13.40, 18, 21, 
23.50; 12–16 d. – 13.40, 18, 21 val.

11 d. – Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių 
(JAV) – 18.20, 23.20; 13, 15 d. – 18.20
10 d. – Zero 3 (rež. E. Vėlyvis) – 16, 21.30, 
23.20; 11–16 d. – 16, 21.30
10, 13–16 d. – Balerina (Prancūzija, Kanada) – 
12.40; 11, 12 d. – 11.30, 12.40
10–16 d. – Lego Betmenas. Filmas (JAV) – 10.20, 
12.55; Lego Betmenas. Filmas (3D, JAV) – 13.50
Dainuok (JAV) – 10.40
11, 13, 15 d. – Džonas Vikas 2 (JAV) – 20.50
10 d. – Liūtas (Australija, JAV, D. Britanija) – 
11.05, 18.10, 21.20, 23.30; 11 d. – 18.10, 21.20, 
23.30; 12 d. – 18.10, 21.20; 13–16 d. – 11.05, 
18.10, 21.20
11, 12 d. – Sniego karalienė 3 (Rusija) – 10.50
10, 12, 14, 16 d. – Žaklina (Čilė, Prancūzija, 
JAV) – 11, 18.20; 11, 13, 15 d. – 11 val.

Skalvija
10 d. – Rimti žaidimai (Švedija, Norvegija) – 
16.50; 13 d. – 17 val.; 15 d. – 21 val.
10 d. – Povaizdis (Lenkija) – 19 val.; 11 d. – 
16.30; 13 d. – 15 val. (seansas senjorams); 
14 d. – 21.10; 15 d. – 19 val.; 16 d. – 21.10
11 d. – Senekos diena (rež. K. Vildžiūnas) – 14.20
12 d. – Emilija iš Laisvės alėjos (rež. D. Ul-
vydas) – 13.50; 14 d. – 18.50
16 d. – Pelenų sanatorija (Latvija, Lietuva) – 
19 val. (seanse dalyvaus kūrybinė grupė)
Ciklas „Oskarų“ lentyna“
10 d. – Gyveno kartą Uvė (Švedija) – 21 val.
12 d. – Kalifornijos svajos (JAV) – 16.10
13 d. – Tonis Erdmanas (Vokietija, Aus-
trija) – 19.10 
14 d. – Florence (D. Britanija) – 16.40
15 d. – Mančesteris prie jūros (JAV) – 16.30
16 d. – Naktiniai gyvuliai JAV) – 16.50
Jaunųjų kino kuratorių programa „Moving 
cinema“
11 d. – Postas (Italija) – 18.30
11 d. – Pažadas (Belgija, Prancūzija, Liuk-
semburgas, Tunisas) –20.30
12 d. – 400 smūgių (Prancūzija) – 18.30
12 d. – Būti ir turėti (dok. f., Prancūzija) – 20.30
Ciklas „Karlsono kinas“
11 d. – Gyveno senelis ir bobutė (rež. G. Bei-
noriūtė) – 13.30
12 d. – animacinių filmų programa „Ką pa-
šnibždėjo Pelėda“ – 12.50

Pasaka
10 d. – Emilija iš Laisvės alėjos (rež. D. Ul-
vydas) – 17 val.; 11 d. – 14.45, 19, 19.15; 12 d. – 18.30; 
14 d. – 19 val.; 15 d. – 17 val.; 16 d. – 15 val.
10 d. – Bilas Cunninghamas. Niujorkas 
(dok. f., JAV) – 19.30
10 d. – Traukinių žymėjimas 2 (D. Britanija) – 
21.15; 11 d. – 17, 21.30; 12 d. – 20.45; 13 d. – 20.30; 
14 d. – 21.15; 15 d. – 20.45; 16 d. – 19.30
10 d. – Žaklina (Čilė, Prancūzija, JAV) – 17.15; 
12 d. – 18.45; 13 d. – 20.45; 14, 15 d. – 17.30
10 d. – Povaizdis (Lenkija) – 19.15; 11 d. – 17.15; 
12 d. – 16.45; 14 d. – 19.30; 15, 16 d. – 19.15
10 d. – Irano reivas (Šveicarija) – 21.30; 
11 d. – 21.45; 12 d. – 21 val.; 14 d. – 17.15; 
16 d. – 21.45

10 d. – (Ne)Tikros prancūziškos vestuvės 

(Prancūzija) – 17 val.; 11 d. – 13.30

11, 12 d. – Ričis Didysis (Belgija, JAV, Liuk-

semburgas, Norvegija, Vokietija) – 13 val.

11 d. – Patersonas (JAV, Prancūzija, Vokie-

tija) – 12.45; 15 d. – 21.15; 16 d. – 17 val.

11 d. – Liūtas (Australija, JAV, D. Britanija) – 

15 val.; 13 d. – 18.15; 14 d. – 21.30; 

16 d. – 21.15; 11 d. – Asfaltas (Prancūzija) – 

15.30; 15 d. – 21.30

11 d. – Francas (Prancūzija, Vokietija) – 17.30; 
12 d. – 19 val.; 13 d. – 18 val.; 14 d. – 18.45; 
15 d. – 17.15
11 d. – Taksiukas (JAV) – 19.30
11 d. – „Oskarų“ trumpukai“ – 21.15; 12 d. – 
14.45; 13 d. – 20.15; 16 d. – 21 val.
12 d. – Kalifornijos svajos (JAV) – 13.15
12 d. – Man viskas gerai, mano angele (Ja-
ponija) – 13.30
12 d. – Dvi naktys iki ryto (Suomija, Lie-
tuva) – 17.15; 14 d. – 17 val.
12 d. – Belgų karalius (Belgija, Olandija, 
Bulgarija) – 21.15
14 d. – Florence (D. Britanija) – 21 val.
15 d. – „Women Go Tech“ kino seansas Vil-
niuje – 18 val.
15 d. – Kriaušių pyragėliai su levandomis 
(Prancūzija) – 19.30
16 d. – Gražiosios Aranchueso dienos 
(Prancūzija, Vokietija, Portugalija) – 15.30

Ozo kino salė
10 d. – Mona (Latvija, Ispanija) – 18 val.
10 d. – Belgika (Belgija, Prancūzija) – 19.50
14 d. – Dvi naktys iki ryto (Lietuva, Suo-
mija) – 17 val.
15 d. – Mano mama (Italija, Prancūzija) – 18 val.
15 d. – Žvaigždžių žemėlapis (Kanada, Vo-
kietija) – 20 val.

Kaunas
Forum Cinemas
10, 12, 13, 15, 16 d. – Kongas. Kaukolės sala 
(3D, JAV, Vietnamas) – 16.30, 21.20; 11 d. – 
14.20, 17.30; 14 d. – 14.20, 17.30
10, 11 d. – Kongas. Kaukolės sala (JAV, Vietna-
mas) – 13.30, 19.10, 23.59; 12, 13, 16 d. – 13.30, 
19.10; 14 d. – 13.30, 20 val.; 15 d. – 13.30
10, 11 d. – Traukinių žymėjimas 2 (D. Bri-
tanija) – 16.20, 19, 21.50, 23.45; 12–16 d. – 
16.20, 19, 21.50 
10–16 d. – Ričis Didysis (3D, Belgija, JAV, 
Liuksemburgas, Norvegija, Vokietija) – 
12.10, 15.35; Ričis Didysis (Belgija, JAV, 
Liuksemburgas, Norvegija, Vokietija) – 
10.10, 11.10, 14.20; 14 d. – 10.10, 11.10
10, 14, 15 d. – Ištekėti per naktį 2 (Rusija) – 
11.20, 22.50; 12 d. – 22.50; 13, 16 d. – 11.20
11 d. – G. Verdi „ Traviata“. Tiesioginės 
premjeros transliacijos įrašas iš Niujorko 
Metropoliteno operos – 19.55
10–16 d. – Emilija iš Laisvės alėjos (rež. 
D. Ulvydas) – 10.40, 13.20, 16, 18.40, 20.15; 
11 d. – 10.40, 13.20, 16, 20.15; 14 d. – 10.40, 
13.20, 20.15
Loganas. Ernis (JAV) – 16.10, 19.20, 22.15
11, 12 d. – Šuns tikslas (JAV) – 10.50, 13.40
10–16 d. – Nešdintis visu greičiu (D. Brita-
nija, Vokietija) – 22.45
Skambutis 3 (JAV) – 18, 22.50
Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių (JAV) – 20.10
10, 12, 14, 16 d. – Zero 3 (rež. E. Vėlyvis) – 
21.40; 11, 13, 15 d. – 21.40, 22.50
10–16 d. – Balerina (Prancūzija, Kanada) – 13 val.
11, 12 d. – Lego Betmenas. Filmas (JAV) – 10.30
10–16 d. – Lego Betmenas. Filmas (3D, 
JAV) – 13.10
Dainuok (JAV) – 12.50
11, 12 d. – Vajana (JAV) – 10.20
10, 13, 16 d. – Liūtas (Australija, JAV, D. 
Britanija) – 10.20, 15.10, 20 val.; 11, 12 d. – 
15.10, 20 val.; 14, 15 d. – 10.20, 15.10
10–13, 15, 16 d. – Didžioji siena (3D, Kinija, 
JAV) – 17.40
10, 13–16 d. – Žaklina (Čilė, Prancūzija, 
JAV) – 10.50, 17.50; 11, 12 d. – 17.50

„Rimti žaidimai“


