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Nekritę kovoje už būvį
Žodinis pasivaikščiojimas po „Vartų“ galerijos parodą „Žilvitis“

Agnė Narušytė

Žilvitis auga drėgnose vietose. Tik 
neapsižiūrėk, ir taip užžels kokią 
upę, kad prie jos neprieisi, ją žy-
mės tik vingiuota tankmės juosta 
slėnyje. Atsidarę dabar populia-
riausią žinių šaltinį, apie žilvitį per-
skaitysime: „Lietuvoje labai daž-
nas.“ Dažnas jis ir pavadinimuose, 
ypač lopšelių, darželių, stovyklų 
stovyklėlių. Ištarus tą žodį, galvoje 
ima maltis frazės iš etnografinių 
žaidimų ir sutartinių: Žilvitis ža-
liavo / Čiūto rūto / Žilvitis žaliavo 
/ Čiūto rūto. Ir taip toliau. Tuo no-
riu pasakyti, kad šis žodis apau-
gęs asociacijomis, kurios niekaip 
nesiderina su šiuolaikiniu menu. 
Bet nuo šiol derinsis – tas įkyriai 
nepasiduodantis augalas jau užžėlė 
ir šią teritoriją, kai Danutė Gam-
bickaitė ir Arnas Anskaitis buvo 

pakviesti kuruoti galerijos „Vartai“ 
25-mečio parodą.

Sukaktis buvo iškilmingai pami-
nėta Šv. Kotrynos bažnyčioje – su 
Prezidentės, Ministro Pirmininko, 
mero ir kitų svarbių žmonių svei-
kinimais. Vis dėlto ketvirtis amžiaus – 
solidu! Nes daug kas per tuos ne-
priklausomybės metus atsirado ir 
išnyko. Žvelgiant iš dabarties pers-
pektyvos, tas laikas gali pasirodyti 
lyg kokios džiunglės, kur už būvį 
kovoja visokie daigai ir išgyvena tik 
keletas. Tad parodos pavadinimo 
simbolika aiški – „Vartai“ yra gal 
net vienintelė tiek ilgai visokius kul-
tūros politikos posūkius ištvėrusi 
privati galerija. 

Bet gamtinės metaforos išsike-
rojo ir po visą parodą. Užėjus iš-
kart pasitinka fotelių komplektas 

„Žilvitis“, kurio apmušalų raštas pri-
mena gal beržo tošį, gal krūmynus, 
gal grybieną, gal maurus. Tai pačių 

kuratorių metainstaliacija, iš pažiū-
ros tik pratęsianti galerijos „ūkinę“ 
erdvę – kaip vieta deryboms, pokal-
biams, svečių priėmimui ir panašiai. 
O pasisakymų nuotrupos, atrinktos 
iš LRT transliacijų apie galeriją, pa-
sigirsta tai šen, tai ten, šaknijasi po 
visas erdves kaip dar vienas kura-
torių metakūrinys „Kąsniai“. Daž-
niausiai atpažįstami mūsų nedidelio 
kultūros būrelio balsai vis pertrau-
kinėja kontempliacijas ir vilioja eiti 
toliau ieškant garso šaltinio, o kartu 
kaip tikri žilvičiai apipina kūrinius 
atsitiktinėmis interpretacijomis ir 
susiveja su jų kalbėjimu. Nes bent 
trečdalis eksponatų kalba žodžiais 
ir tie žodžiai dažnai angliški, kaip 
ir pridera menininkams, besiorien-
tuojantiems į pasaulio kontekstą – 
juk per 25-erius metus paaiškėjo ir 
tai, kad normalios meno rinkos čia 

Linas Jusionis, „Eldorado“. 2015 m.

Andrius Zakarauskas, be pavadinimo
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Kultūrų dialogai
Trimitininkas Pacho Floresas ir dirigentas Christianas Lindbergas Filharmonijoje

M u z i k a

Brigita Jurkonytė

„XX amžiaus menininkai įdėmiai 
žvelgė į kitas civilizacijas, įtrauk-
dami neeuropinių kultūrų meną 
į Vakarų akiratį ir prikeldami iš 
užmaršties seniausių laikų kultū-
rinį palikimą. (...) Šį kultūros pro-
cesą apmąstęs prancūzų rašytojas 
ir meno filosofas André Malraux 
pripažino, kad XX a. kultūriniuose 
dialoguose ir jų paskatintose meni-
nėse metamorfozėse slypi Vakarų 
kūrėją slegiantis nerimas, kuris ir 
skatino be paliovos ieškoti autentiš-
kesnių, gilesnių žmogiškumo klodų, 
sakralumo apraiškų, dvasinės pil-
natvės ir absoliuto kitų civilizacijų 
kūryboje, kurioje menas atliko sa-
kralinę funkciją ir buvo tarsi tiltas 
tarp Dievo ir žmogaus“ (menoty-
rininkė Odeta Žukauskienė, 2013). 
Kovo 12 d. Nacionalinės filharmo-
nijos Didžiojoje salėje įvykusio Lie-
tuvos Nacionalinio simfoninio or-
kestro ir kviestinių svečių – švedų 
dirigento Christiano Lindbergo ir 
iš Venesuelos kilusio trimitininko 
Pacho Floreso – koncertinėje pro-
gramoje išskleista spalvinga ir įvairi 
vakarietiškų bei neeuropinių kul-
tūrų muzikos paletė tapo išties 
įdomiu kūrybiniu sprendimu. Su 
Suomijos herojišką praeitį ir gam-
tos grožį įprasminančia Jeano Si-
belijaus Antrąja simfonija buvo 
gretinami Carlo Nielseno „Ala-
dino siuitoje“ girdimi rytietiški ri-
tmai ar Lindbergo koncertą „Ak-
bank Bunka“ trimitui ir orkestrui 
persmelkusios muzikinės Turkijos 
ir Japonijos kultūrų vizijos. Kaip 
šie neeuropietiški vaizdiniai buvo 
pristatyti vakarietiškos akademi-
nės muzikos kontekste? Kokių in-
terpretacijų reikalaujama tokiuose 

„kultūrinių dialogų“ koncertuose? 
Simfoninės muzikos vakaras pra-

dėtas danų kompozitoriaus Carlo 
Nielseno „Aladino siuita“ iš muzi-
kos spektakliui „Aladinas“, op. 34 
(pagal Adamo Oehlenschlägerio 
draminę pasaką „Aladinas, arba 
stebuklinga lempa“). Koncerto 
programėlėje rašoma, jog 1919 m. 

vasarį įvykusi spektaklio prem-
jera, anot amžininkų, nebuvo sė-
kminga ir po penkiolikos vakarų 
jis buvo išimtas iš repertuaro. Di-
desnės sėkmės sulaukė iš atskirų 
epizodų sudaryta „Aladino siuita“, 
kurią Nielsenas dažnai diriguodavo 
Danijoje ir svetur. Tai nepaprastai 
spalvingos orkestruotės kompozi-
cija, išlaikanti stebuklinės pasakos 
atmosferą ir savo patrauklumu pri-
menanti norvegų kompozitoriaus 
Edvardo Griego muziką Henriko 
Ibseno dramai „Peras Giuntas“. 
Tikra tiesa, kad siuita grindžiama 
mistinėmis fantastinio pasaulio 
nuotaikomis. Tai tarsi muzikinė 
kelionė, kurios metu apskriejama 
daugybė įvairiausių pasaulio kam-
pelių – pabuvojama Indijoje, Kini-
joje ir kituose egzotiškuose kraš-
tuose. Tą išduoda ir septynių siuitos 
dalių pavadinimai: „Rytietiškas 
šventinis maršas“, „Aladino sapnas 
/ Ryto miglos šokis“, „Indų šokis“, 

„Kinų šokis“, „Istafano turgus“, „Ka-
linių šokis“ ir „Juodaodžių šokis“. 
Siuitos partitūroje gausu neeuro-
pietiškų kultūrų muzikai charak-
teringų, besikartojančių ritminių 
formulių, kas padėjo individuali-
zuoti kiekvieną siuitos dalį ir lengvai 
įsiminti orkestrinę medžiagą. Kartu 

tai kūrinys, turintis daug netikėtai 
pasirodančių, trumpalaikių dina-
minių „pūslių“ (ypač tai ryšku pir-
moje dalyje – „Rytietiškas šventi-
nis maršas“), kurias orkestrui teko 
sujungti tarsi į grandinę. Muzikos 
energiją suskaidyti į daugybę faktū-
rinių crescendo ir diminuendo nėra 
taip paprasta – tai reikalauja pui-
kaus kiekvienos siuitos dalies dra-
maturgijos, formos suvokimo. Šiuo 
atžvilgiu prie sėkmingo Nielseno 
kūrinio atlikimo ypač prisidėjo 
švedų maestro Lindbergas, itin jau-
triai reagavęs į visus artikuliacinius 
ir dinaminius pokyčius. Ryškūs ir 

„teatrališki“ dirigento mostai natū-
raliai įtraukė orkestro muzikantus į 
pašėlusį, tačiau šaltu protu kontro-
liuojamą muzikinį šokių karnavalą.

Nuskambėjo ir paties Lindbergo 
2004 m. sukomponuotas Koncer-
tas trimitui ir orkestrui „Akbank 
Bunka“. Akivaizdu, tokį ganėtinai 
techniškai nepaslankų varinį ins-
trumentą iškelti kaip solinį – drą-
sus žingsnis. Tai pareikalavo in-
tensyvaus bendradarbiavimo su 
vienais meistriškiausių pasaulio 
trimitininkų – norvegų atlikėju Ole 
Edvardu Antonsenu ir Venesuelos 
virtuozu Francisco Floresu (scenoje 
prisistatančiu kaip Pacho Floresas).

Pasak bukleto, apsisprendimą rašyti 
ne vienos dalies pjesę lėmė netikė-
tas skambutis – Turkijos simfoninio 
orkestro atstovas paprašė Lindbergą 
sukurti koncertą. Taip pirmieji es-
kizai transformavosi į Koncerto tri-
mitui pirmą dalį – fantaziją, pertei-
kiančią pasivaikščiojimo Stambulo 
gatvėmis nuotaiką. Antros dalies vi-
zijas inspiravo japoniška tematika, 
įspūdžiai, patirti per Lindbergo ir 
Antonseno gastroles Japonijoje. O 
trečios dalies idėja gimė po to, kai 
Antonsenas papasakojo apie savo 
bendradarbiavimą su tarptautine 
džiazo atlikėjų grupe. 

Visose trijose dalyse – „Akole-
bank“, „Japabunka“ ir „Turkjazz“ – buvo 
galima išgirsti, kaip klasikinės for-
mos koncertą kompozitorius įtai-
giai praturtino trimitu skleidžia-
momis neįprastomis skambėjimo 
spalvomis ir orkestre pasirodžiu-
siais moderniais sąskambiais. Rei-
kia pripažinti, kad trimitininko 
Pacho Floreso pasirodymas Na-
cionalinės filharmonijos scenoje 
tapo tikra sensacija. Solisto ge-
bėjimas trimitu išgauti subtilias, 

„šilkines“ garso atakas, itin lygias 
vieno garso repeticijas tiesiog pri-
bloškė. Pasibaigus paskutiniams 
kompozicijos taktams ir prasidėjus 

aplodismentams, jauna kompozi-
torė Justina Trinkūnaitė man pa-
sakė: „Iki šiandien dar nebuvau gir-
dėjusi tokio profesionalaus ir taip 
fantastiškai grojančio trimitininko!“ 

Vakarą vainikavo tradicinės 
struktūros keturių dalių 1902 m. 
Jeano Sibelijaus sukurta Simfonija 
Nr. 2 D-dur, op. 43. Šiame opuse 
atsiskleidė kompleksiškas, suomių 
folkloro intonacijomis grįstas Si-
belijaus orkestrinis stilius. Dėmesį 
patraukė tai, kad pirmą dalį (Alle-
gretto) kartkartėmis vis nutvieks-
davo Antoníno Dvořáko simfonijos 

„Iš naujojo pasaulio“ harmoniniai 
niuansai, o trečia dalis (Vivacis-
simo) buvo tikras „bethoveniškas 
skerco“. Aptariant orkestro mu-
zikantų ir dirigento interpreta-
ciją, norėtųsi paminėti itin įdo-
miai traktuojamą kulminacinių 
momentų „paėmimą“. Pavyzdžiui, 
simfonijos finale (Allegro moderato) 
kiekvieną kartą plačiai užpildžius 
faktūrą ir pereinant prie vienos iš 
kulminacijų eksponavimo, orkes-
tras dinaminiu intensyvumu tarsi 
nusileisdavo laipteliu žemyn. Su-
manus sprendimas! Esant dideliam 
kulminacijų kiekiui, pirmąsias jų 
galima pradėti subtiliau, sulaikant. 
Lindbergas, taupydamas skambesio 
energiją, dviejų iškilmingų finalo 
temų kulminacijas dėliojo hierar-
chiškai – pakopomis.

Trimitininko Pacho Floreso, di-
rigento Christiano Lindbergo ir 
Lietuvos nacionalinio simfoninio 
orkestro koncertas nusipelno itin 
teigiamo vertinimo. Mums mažai 
pažįstamų kraštų muzikos „pries-
koniai“ puikiai derėjo su klasikinės 
muzikos formomis. Akademinėje 
muzikoje skambantis neeuropinių 
kultūrų folkloras, džiazo elemen-
tai nebėra naujiena. Tačiau šiame 
simfoninės muzikos koncerte eg-
zotiško kolorito ir kitų stilių adap-
tavimas profesionaliojoje muzikoje 
kompoziciniu ir atlikimo požiūriu 
nusimetė nuo akių komercinį raištį. 
Muzikantai ir dirigentas ne pavir-
šutiniškai, o įtaigiai ir patraukliai 
interpretavo šį skirtingų kultūrų 
dialogą. 

Į Lietuvą sugrįžta Baltijos 
šalių orkestrų festivalis
Balandžio 1–15 d. į Vilniaus kon-
gresų rūmus po 15 metų pertrau-
kos sugrįžta Baltijos šalių orkestrų 
festivalis. Tai unikali galimybė ne-
išvykstant iš Vilniaus per tris savai-
tes išgirsti visų trijų Baltijos šalių 
simfoninius orkestrus. Lietuvos 
valstybinio simfoninio orkestro 
organizuojamame renginyje bus 
pristatomos Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos muzikinės kultūros bei tra-
dicijos. Vilniaus kongresų rūmuose 
simfoniniai orkestrai su garsiausiais 

Anonsai Baltijos šalių dirigentais ir solistais 
džiugins savo meistriškumu, atlik-
dami nacionalinių kompozitorių 
kūrinius bei puikiai žinomus kla-
sikos šedevrus.

Balandžio 1 d. Baltijos šalių or-
kestrų festivalį atidarys Estijos 
nacionalinis simfoninis orkestras, 
diriguojamas garsiausio visų laikų 
šalies maestro Neeme Järvi. Pasau-
linę šlovę pelnęs N. Järvi yra vienas 
gerbiamiausių šių laikų dirigentų 
ir labiausiai trokštamų klasikinės 
muzikos žvaigždžių visame pa-
saulyje. Šį vakarą kartu pasirodys 
ir daugybę svarbių apdovano-
jimų pelnęs garsus Estijos pianis-
tas Kalle Randalu. Koncerte bus 

atliekami A. Pärto, L. van Beetho-
veno ir S. Rachmaninovo kūriniai.

Balandžio 7 d. Vilniaus kongresų 
rūmų scenoje pasirodys Latvijos 
nacionalinis simfoninis orkestras, 
jam diriguos orkestro meno vado-
vas maestro Andris Poga. Antra-
jame festivalio koncerte pasirodys 
ir žymi latvių smuikininkė, solistė, 
orkestrų koncertmeisterė ir kame-
rinės muzikos atlikėja Eva Bindere. 
Garsioje muzikų šeimoje užaugusi 
artistė 15 metų buvo Gidono Kre-
merio vadovaujamo orkestro „Kre-
merata Baltica“ pirmasis smuikas, 
su šiuo ansambliu koncertavusi vi-
same pasaulyje,  taip pat griežusi 
kaip solistė ir G. Kremerio partnerė 

duete, o jos įrašyta kompaktinė 
plokštelė yra pelniusi „Grammy“ 
apdovanojimą. Koncerte skam-
bės P. Vasko, L. van Beethoveno 
ir D. Šostakovičiaus kūriniai.

Balandžio 15 d. festivalį vainikuos 
Lietuvos valstybinio simfoninio 
orkestro koncertas. Orkestrui di-
riguos jo įkūrėjas, meno vadovas 
ir vyr. dirigentas maestro Gintaras 
Rinkevičius. Kartu su Lietuvos vals-
tybiniu simfoniniu orkestru pasiro-
dys fortepijono virtuozas Alexander 
Palei. Savo meistriškumu ir giliomis 
kūrinių interpretacijomis viso pa-
saulio publiką stebinantis meninin-
kas Lietuvoje lankosi jau ne pirmą 
kartą ir sutraukia pilnas sales savo 

neeilinio talento gerbėjų. Koncerte 
bus galima išgirsti P. Čaikovskio ir 
I. Stravinskio kūrinių.

Festivalis vyks visose trijose Bal-
tijos šalyse. Lietuvos valstybinis 
simfoninis orkestras savo koncer-
tus taip pat surengs Rygoje (kovo 
10 d. ) ir Taline (kovo 11 d.).

Baltijos šalių orkestrų festivalio 
koncertai vyks Vilniaus kongresų rū-
muose balandžio 1 d. (Pirmasis kon-
certas. Estija), balandžio 7 d. (Antra-
sis koncertas. Latvija) ir balandžio 
15 d. (Trečiasis koncertas. Lietuva). 
Bilietus galite įsigyti „Tiketoje“ ir Vil-
niaus kongresų rūmų kasose.

Ieva Bačiulytė

D. Matv ejevo n uotr .Pacho Flores, Christian Lindberg
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Lietuviškų spektaklių žemėlapis
Teatro dienai artėjant siūlome apsilankyti teatre

T e a t r a s

Milda Brukštutė

Kaip ir kasmet, pavasario pra-
džioje paskelbti „Auksinių scenos 
kryžių“ nominantai verčia šiek tiek 
suglumti. Šalia vieno kito lyderio 
matome nemažai dėmesio nepa-
traukiančių, ne itin intriguojančių, 
greit užsimirštančių darbų. Tokiais 
atvejais kaip tik tada, kai metas 
džiaugtis, lietuviško (nors iš trijų 
režisierių šiais metais nominuotas 
tik vienas lietuvis!) teatro pasau-
lis pradeda atrodyti kaip reta ny-
kus, pavargęs ir vienodas. Vis dėlto, 
nors toks sezoninis vertinimas at-
rodo visai tikslus kad ir kino mene, 
kur filmai vienas po kito vis keičiasi 
kino teatrų repertuaruose, jis toli 
gražu neatspindi tikrosios teatrų 
padėties. Spektaklis, nepaisyda-
mas spaudos ir apdovanojimų, gy-
vena savo atskirą, individualų ir, kas 
svarbiausia, nenuspėjamos, dažnai 
jį patį ar, tiksliau, jo kūrėjus nuste-
binančios (ir džiaugsmingai, ir ne) 
trukmės gyvenimą. Tas gyvenimas 
nuo mūsų vienų ne itin priklauso: 
negalime jo prikelti kaip knygos ar 
filmo kada panorėję, negalime jo at-
sidėti ligai ar pensijai, kai turėsime 
daugiau laiko. O kartais, nors spek-
taklį vis dar būna galima pamatyti, 
tampa aišku, kad jam jau seniai me-
tas nulipti nuo scenos, kad jis – tik 
pasiklydusi, iš tuštumos baimės gy-
venimo įsikibusi šmėkla.

Vis dėlto teatro situacija nusa-
koma ne sezono premjeromis, bet 
jo repertuaru, kurio tik mažąją dalį 
sudaro esamojo laiko, paskutinių 
metų darbai. Juk kiekvienas spek-
taklis, kad ir kiek laiko rodomas, 
reikalauja nuolatinės priežiūros ir 
darbo. Vaikščiodama į premjeras šį 
faktą, deja, dažnai pamirštu ir įvai-
rių pažįstamų užklausta apie tai, kur 
verta nueiti, vis bandau parinkti ką 
nors tik iš paskutiniais mėnesiais 
teatre pristatytų kūrinių. Artėjant 
Teatro dienai ir laukiant balandžio 
mėnesį pasirodysiančių naujų spek-
taklių, rodos, tinkamas laikas ištai-
syti šią klaidą ir sudaryti gana su-
bjektyvų, bet kuo labiau įvairialypį 
vertų pažiūrėti spektaklių sąrašą. 
Štai, pavyzdžiui, jau nebesimato 
Jaunimo teatre Algirdo Latėno re-
žisuoto spektaklio „Dėdė Vania“, 
kurį ketinau įtraukti, ar ankstesnių 
Gintaro Varno darbų... Reikia pri-
pažinti, kad peržiūrėjusi Vilniaus 
teatrų repertuarus likau kiek nu-
sivylusi. Tikėjausi, kad šis sąrašas 
bus ne tik gerokai ilgesnis, bet ir 
labiau užtikrintas, kad dažniau no-
rėsis sušukti „būtina!“ ir panašiai. 
Visgi jau per vėlu trauktis (naujam 
tekstui nėra laiko), tad pateikiu 
savo siūlomų aplankyti spektaklių 
sąrašą kiek chaotiška tvarka.

Vis prisimenu Lietuvos nacio-
nalinio dramos teatro Studijoje 

rodomą Kristiano Smedso spek-
taklį „Liūdnos dainos iš Europos 
širdies“ (2011 m.) Fiodoro Dosto-
jevskio romano „Nusikaltimas ir 
bausmė“ motyvais. Pirmiausia dėl 
to, kaip švelniai aktorė Aldona Ben-
doriūtė čia prisijaukina žiūrovus, 
kaip nekaltai, nesukeliant įtampos 
jie įtraukiami į veiksmą. Publikos 
apsupty, kartu su ja ir suvaidinamas 
visas pusantros valandos trunkantis 
spektaklis, kuriame aktorė įkūnija 
daug skirtingų personažų, o pir-
miausia – Sonią. 

Lenkų režisieriaus Krystiano Lu-
pos „Didvyrių aikštė“ (2015 m.) pa-
gal Thomaso Bernhardo to paties 
pavadinimo pjesę – Lietuvos teatrui 
visai nebūdingas spektaklis. Jo lėtas, 
slogus, laidotuvių nuotaiką puikiai 
perteikiantis ritmas, iki smulkmenų 
apskaičiuotos detalės ir įelekrinta, 
bet santūri aktorių vaidyba verta 
kiekvieno intelektualesnio žiū-
rovo dėmesio. Be to, nors „Didvyrių 
aikštė“ ir sukurta dar tik šį sezoną, 
nepatarčiau ilgai laukti. Režisie-
riui gyvenant Lenkijoje ir negalint 
nuolat rūpintis savo darbu, aktorių 
vaidyba, o kartu ir visas spektaklio 
ritmas pamažu gali pakisti, prarasti 
dalį energijos.

Gana paprastas, aktorinis Jono 
Vaitkaus spektaklis „Fundamen-
talistai“  (2011 m.) pagal suomių 
dramaturgo Juhos Jokelos 2006 m. 
parašytą pjesę, iš LNDT Fojė persi-
kėlęs į Mažąją salę (ir, galimas daik-
tas, dėl to netekęs dalies savo ža-
vesio), dėmesio vertas jau vien dėl 
pačios tematikos. Per pastoriaus 
(Povilas Budrys arba Remigijus Bu-
čius) ir sektantės (Rasa Samuolytė 
arba Ramunė Skardžiūnaitė) san-
tykius, jų pokalbius ir diskusijas 
analizuojamos ribos tarp tikėjimo 
ir fundamentalizmo gali sudominti 
ir psichologinio teatro, ir įvairiausių 
religijų gerbėjus. 

Karolinos Žernytės pojūčių spek-
taklis „Akmuo. Vanduo. Geluonis“ 
(2014 m.) pastatytas su Klaipėdos 
jaunimo teatro aktoriais, bet gana 
dažnai pasirodantis ir Vilniuje. Čia 
daugiausia įspūdžių gauna tie, ku-
riems pavyksta patekti tarp šešių 
išrinktųjų, vadinamų savanoriais, 
ir praleisti visą spektaklio laiką už-
rištomis akimis. Tik tokiu atveju iš 
tiesų galima patirti pojūčių teatro 
malonumą, tačiau verta bent kartą 
ir iš šalies pažiūrėti, kaip tai vyksta.

Muzikinis spektaklis „Eglutė pas 
Ivanovus“ (2012 m.) pagal Aleksan-
dro Vvedenskio pjesę pirmiausia 
sužavi puikiais Rusų dramos teatro 
aktorių balsais, jų galingu choru. O 
pats Jono Vaitkaus pastatymas ku-
pinas mirguliuojančio chaoso, ru-
siškai šventinio balagano, priimtino 
toli gražu ne visiems.

„Karalius Lyras“ (2014 m.) Rusų 
dramos teatre – Jonui Vaitkui ne-
būdingas spektaklis. Jis, nors ir ne 

kamerinis, apvalytas nuo visų truk-
džių: scenoje lieka tik stovintys, vie-
nodais triko aprengti aktoriai, taip 
išryškinant ir Karaliaus (Vytautas 
Anužis), ir jo artimųjų, ir paties te-
atro skurdą bei vienatvę.

Oskaras Koršunovas savo spek-
taklius „Hamletas“ (2008 m.), 

„Dugne“ (2010 m.) ir „Žuvėdra“ 
(2014 m.) vadina tam tikra trilo-
gija. Sąsajų tikrai galima rasti, nes 
visi jie analizuoja aktoriaus darbą ir 
perteikia subtilią režisieriaus meilę 
jam. Neatsitiktinai juose vaidina 
vieni geriausių Lietuvos aktorių. 
Kiekvienas šių kūrinių ne tik pa-
sakoja tam tikrą istoriją, bet turi ir 
antrąjį – aktoriaus santykio su žiū-
rovais, savimi ir savo vaidinamais 
personažais – planą. Tad juose ga-
lima pajausti tikrąjį nesumeluoto 
teatro kvapą, jo užkulisius ir pagar-
bią, pulsuojančią meilę žiūrovams. 
Tai ypač išryškėja kameriniuose, 
OKT Studijoje rodomuose spek-
takliuose „Dugne“ ir „Žuvėdra“.

Mėgstantiems poeziją verta pasi-
rinkti vieną iš Vilniaus teatre „Lėlė“ 
rodomų spektaklių. Kad ir Rolando 
Kazlo „Geležį ir sidabrą“ (2009 m.), 
pastatytą pagal Vlado Šimkaus eiles. 
Jis dar yra labiau aktorinis nei kad 
vėlesni, simbolių išvargini šio ak-
toriaus ir režisieriaus darbai. Arba 
Aušros Bagočiūnaitės-Paukštienės 
„Pasvydo“ (2009 m.) – 6-ių Antano 
Strazdo eilėraščių pastatymus suau-
gusiems. Itin intymioje Mažojoje 

„Lėlės“ salėje aukštaičių tarme ak-
toriaus Daliaus Butkaus skaitomos 
eilės ir tiksliai sudėlioti vizualiniai 
akcentai užburs ramybės, švelnių 
emocijų teatre ieškančius žiūrovus. 

Iš Rimo Tumino ankstesniųjų 
darbų Vilniaus mažajame teatre siū-
lyčiau rinktis jo 2004 m. pastatytą 

„Madagaskarą“. Iš šios Mariaus 

Ivaškevičiaus pjesės apie Lietuvą 
galima suprasti, kodėl jis laikomas 
bene geriausiu dramaturgu šioje ša-
lyje ir kas iš tiesų yra tas jo autoiro-
niškas, intelektualus humoras. Be 
to, visuomet įdomu pasinerti į savo 
pačių šaknis, istoriją.

Spektaklis „Ribos“ 2011 m. buvo 
pastatytas „Menų spaustuvės“ Atvi-
ros erdvės programoje, kurioje su-
kurti darbai dažnai apsiriboja vos 
trimis parodymais. Penkerius me-
tus išbūti repertuare – tikrai retas, 
apie savos publikos atradimą by-
lojantis reiškinys. Įstatymo ir in-
divido teisingumą analizuojančių 

„Ribų“ režisierius – Tadas Montri-
mas, dramaturgas – aktorius Julius 
Paškevičius, vaidina Valerijus Jevse-
jevas, Julius Paškevičius ir Dainius 
Jankauskas.

„Visuomenės priešas“ (2011 m.) – 
tai spektaklis apie laisvą žmogų, ku-
ris pasmerktas būti vienas. Jį pagal 
Henriko Ibseno pjesę Lietuvos na-
cionaliniame dramos teatre pastatė 
Jonas Vaitkus. O svarbiausia čia – 
paskutinė Jūratės Paulėkaitės kurta 
scenografija ir ypač griūvanti tea-
tro siena.

***
Kelis spektaklius iš Kauno reper-

tuaro parinko teatrologė Kristina 
Steiblytė

Nors ir ne pats inovatyviausias 
ar kūrybiškiausias Gintaro Varno 
darbas, spektaklis „Biografija: vai-
dinimas“ (2014 m.) Kauno nacio-
nalinio dramos teatro repertuare 
užima svarbią vietą. Egzistenciniai 
Maxo Frischo pjesėje keliami klau-
simai, tvirta režisieriaus ranka su-
veržtas sceninis pasakojimas ir pui-
kiai į vaidmenį įsigyvenęs Dainius 
Svobonas – svarbiausi „Biografijos: 

vaidinimo“ akcentai. Be to, tai savo-
tiškas linktelėjimas Lietuvos teatro 
istorijai: G. Varno spektaklyje aki-
vaizdžios sąsajos su Vytauto Čibiro 
1974 m. tos pačios pjesės pastatymu. 
2014 m. variantą pamatyti verta vi-
siems, kuriems jaunatviški bandy-
mai mažosiose KNDT ir kitų teatrų 
salėse ar galerijose jau įsipyko ir no-
risi kokybiško literatūrinio teatro.

Agnius Jankevičius 2009–2012 m. 
KNDT pastatė Danielio Danis pjesių 
trilogiją. 2009 m. „Dir diro daina“ 
tapo „Paskutine Diuranų daina“, 
2010 m. pastatytas spektaklis 

„Akmenų pelenai“, o 2012 m. neilgai 
teatro repertuare pabuvęs „Gelbė-
kime meilę“ (pagal pjesę „Akmeni-
nių šunų bučiniai“). Sėkmingiausia 
(vienintelė teberodoma) trilogijos 
dalis – „Akmenų pelenai“. Šiame 
spektaklyje keistas tamsus pasaulis 
ir kalbėjimas monologais įdomus 
ir įtikinamas, o aktoriai kalbėdami 
apie meilės džiaugsmus ir purvus 
turi progą prabilti asmeniškai jau-
triai. Spektaklis neleidžia žiūro-
vams atsiriboti ir gali tapti apva-
lančia patirtimi.

VDU teatre spektakliai statomi ir 
rodomi retai. Tačiau ištaikius progą 
verčiausia čia pamatyti Artūro Arei-
mos „Intymumą“ (2013 m.). Ne tik 
dėl stiprių, tamsiąsias žmonių puses 
atskleidžiančių Jeano-Paulio Sar-
tre’o tekstų, bet ir dėl puikių akto-
rių. Įspūdinga čia raudona suknele 
apsitempusi Severija Janušauskaitė. 
Ankstyvą posovietinį interjerą pri-
menančioje scenografijoje labai 
tiksliai atrodo apatiškas Andrius 
Žiūrauskas. Bet turbūt ryškiausias 
čia emocijų ir fizine akrobatika už-
siimantis Vainius Sodeika. Tokį jį 
verta pamatyti, ypač po KNDT su-
kurto Hamleto.

D. Matv ejevo n uotr .„Didvyrių aikštė“
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Būti autsaideriu
„Fusio“ režisierius apie savo filmą 

K i n a s ,  M u z i k a

Nuo kovo 11 d. Lietuvoje rodomas 
naujausias islandų režisieriaus 
Daguro Kari filmas „Fusis“ („Vir-
gin Mountain“, 2015). Lietuviška jo 
premjera įvyko per „Scanoramą“, 
kur filmas tapo vienu populia-
riausių. Lietuvos žiūrovai matė 
ne vieną islandų režisieriaus, iš-
garsėjusio po „Albinoso Nojaus“ 
(„Noi albinoi“, 2003), filmą. „Fu-
sis“ pernai pristatytas Berlyno 
kino festivalyje, pelnė Traibekos ir 
Valjadolido festivalių prizus, buvo 
nominuotas Europos kino akade-
mijos apdovanojimams. Tai pasa-
kojimas apie apkūnų keturiasde-
šimtmetį, kuris gyvena kartu su 
motina, jo gyvenimo rutiną. Pa-
teikiame režisieriaus interviu Ar-
turui Zaborskiui fragmentus.

Kaip „Albinoso Nojaus“, taip 
ir „Fusio“ herojus išsiskiria 
savo išvaizda. Norėjote sukurti 
savo vaidybinio debiuto post 
scriptum?

Tai atsitiktinumas. Tačiau abi 
šios istorijos iš tikrųjų panašios, 
jos kalba apie žmogaus atskirtį, 
savo vietos radimą bendruome-
nėje, kuriai jis netinka. Fiziniai 

abiejų herojų skirtumai buvo tik 
tų apmąstymų pretekstas.

Dažniausiai filmuose kuriate 
autsaiderių portretus. Jaučia-
tės vienu iš jų?

Manau, autsaiderio sąvoka yra 
tokia plati, kad kiekvienas save 
gali apibūdinti kokiame nors kon-
krečiame kontekste. Yra daug šio 
žodžio apibrėžimų, vienas gali jaus-
tis autsaideriu labiau, kitas mažiau. 
Mūsų laikais ypač lengva tokiam 
pasijusti. Priklausome daugybei 
bendruomenių, kuriose galime 
pajusti atskirtį, – darbe, tarp pažįs-
tamų, mokykloje. Man svarbiausias 
buvimo autsaideriu pojūtis. Būtent 
jį portretuoju savo filmuose, sten-
giuosi įsižiūrėti ir reflektuoti. Man 
atrodo, kad šiais laikais kiekvienas 
žino šį jausmą, todėl ekrano tiesa 
taip dažnai tampa universali.

Tačiau Jūs nesakote, tai geras 
ar blogas jausmas.

Mane labiau domina šiuolaiki-
nio žmogaus būsenos, pasitelkus šį 
jausmą, vertinimas. Viena vertus, 
buvimas autsaideriu siejasi su ne-
gatyviu atskirties, neprisitaikymo, 

atstūmimo pojūčiu. Kita vertus, 
daugelis iš mūsų labai gerai jaučiasi 
būdami ne grupėje, mėgsta išsiskirti 
ir atsiskirti, nemano, kad tai blogai. 
Todėl gal tai ir teigiamas jausmas. 

Ši mintis girdėti filmo pabai-
goje. Iki šiol Jūsų filmai baig-
davosi pesimistišku teiginiu.

Surasti pabaigos pusiausvyrą buvo 
nelengva. Iš pradžių žinojau, kokios 
bus pabaigos sudėtinės dalys, kas at-
sitiks, kokią permainą patirs veikė-
jai. Norėjau išvengti radikalaus atsa-
kymo į klausimą, kas paskui atsitiks 
Fusiui. Man tik rūpėjo, kad žiūrovas 
suprastų: Fusis dabar yra kitame 
taške nei buvo iki tol ir į ankstesnę 
būseną negrįš. Bet tai nereiškia, kad 
filmas baigiasi gerai. Apie teigiamą 
ar neigiamą skambesį spręs žiūrovai, 
kurie patys turi sau pasakyti, kokia 
bus Fusio ateitis. Man taip pat svarbu, 
kad pabaiga būtų išraiškinga. Ji tu-
rėjo būti tokia, kad kiekvienas žiū-
rintis filmą pajustų, jog ir jis gali tai 
patirti, ir tai visiškai normalu, kas-
dieniška. Kartu norėjau parodyti, 
kad Fusis žengia žingsnį link bran-
dos. Atitinkamą pusiausvyrą man pa-
vyko rasti, kai savaitę prieš baigiant 

filmavimą pamačiau, kad sukūriau 
daug realistiškesnį filmą nei plana-
vau. Tame didžiulis Fusį suvaidinu-
sio Gunnaro Jonssono nuopelnas. Jis 
perteikė herojaus jausmų ir patirties 
tiesą. Tai man leido rasti tinkamą pa-
baigos toną.

Žengimas į brandą Jums nėra 
svarbi tema?

Nežinau, kas tai yra būti suaugu-
siam. Nesuvokiu savęs kaip suaugu-
sio žmogaus. Kai mąstau apie savo 
tėvus, kai jie buvo mano amžiaus, į 
galvą ateina labai brandžių žmonių 
vaizdas. Man dabar keturiasdešimt, 
dirbu, turiu šeimą, bet tai nereiškia, 
kad jaučiuosi subrendęs. Šią pro-
blemą, nepasitikėjimą savimi mielai 
analizuoju savo filmuose.

Jūs neįprastai rodote ne tik 
brendimą, bet ir lyčių santykius.

Kine nemėgstu meilės istorijų. Pa-
sakojimai „vaikinas sutiko merginą“ 

Tarptautinis muzikos 
festivalis „Sugrįžimai“

Kaip ir kasmet, su pavasariu vėl 
sugrįžta Lietuvos muzikų rėmimo 
fondo rengiamas tarptautinis mu-
zikos festivalis „Sugrįžimai“. Šiemet 
jau aštuonioliktą kartą jis pakvies 
į jaudinančius susitikimus su jau-
naisiais Lietuvos muzikais, kurių 
noras tobulėti, atskleisti meistriš-
kumo paslaptis ir būti geriausiems 
nuvedė juos į žymiausias Europos 
aukštąsias muzikos mokyklas, stu-
dijas ir teatrų scenas. Į pirmąjį kon-
certą festivalis pakvies kovo 23 d., o 
atsisveikins gegužės 10 d. Lietuvos 
nacionalinėje filharmonijoje. 15-oje 

„Sugrįžimų“ koncertų dalyvaus 22 
„sugrįžėliai“, 7 užsieniečiai, 43 Lie-
tuvos muzikai. Sulauksime svečių 
iš Italijos, Didžiosios Britanijos, 
Vokietijos, Austrijos, Rusijos, Da-
nijos, Liuksemburgo, Prancūzijos, 
Suomijos.

Šių metų festivalis išsiskirs vo-
kalistų gausa. Turėsime galimybę 
pasiklausyti tarptautinių konkursų 
laureato Modesto Sedlevičiaus (ba-
ritonas), 2015 m. laimėjusio stipen-
diją ir priimto į Milano teatro „La 
Scala“ akademiją (Italija) bei debiu-
tavusio „La Scala“ operos teatre W.A. 
Mozarto operoje „Užburtoji fleita“, 
A. Bergo operoje „Vocekas“. 2016 m. 
kovo mėn. M. Sedlevičiui buvo pati-
kėtas Tarno vaidmuo G. Verdi operoje 

„Du Foskariai“, kurioje pagrindinį 
Dodžo vaidmenį atliko Placido 

Domingo. M. Sedlevičius – doc. 
Deivido Staponkaus ugdytinis, tad 
koncerte girdėsime ir dėstytoją, ir 
kitus jo studentus. Rotušėje kon-
certą surengs sceninės patirties 
jau turintys solistai: Londono nacio-
nalinės operos studijos stažuotojas 
Romanas Kudriašovas (baritonas) 
bei tarptautinių konkursų laure-
atė, Londono Karališkosios mu-
zikos akademijos studentė Laura 
Zigmantaitė (mecosopranas). Dvi 
garsios Lietuvos klasikinio daina-
vimo pedagogės – profesorė Sabina 
Martinaitytė ir docentė Audronė 
Eitmanavičiūtė 2016 m. švenčia 
bendros kūrybinės veiklos 30-metį 
ir pedagoginės veiklos 25-metį. Ju-
biliejui skirtame koncerte dalyvaus 
jų ugdytiniai, šiuo metu Austrijoje 
studijas tęsiantys Mantas Gacevi-
čius (baritonas) ir Maria Lapteva 
(sopranas), taip pat sėkmingai Lie-
tuvoje pasirodantys Ieva Goleckytė, 

Andrius Apšega, Liudas Mikalaus-
kas. Festivalyje svečiuosis ir reto 
balso – kontralto – savininkė, ba-
rokinės muzikos atlikėja iš Italijos 
Jonė Babelytė. 

Festivalis baigsis Lietuvos na-
cionalinėje filharmonijoje gegužės 
10 d. su grupe solistų iš Vokietijos, 
vadovaujamų profesorės Ramintos 
Lampsatis. Tai Hamburgo aukšto-
sios muzikos ir teatro akademijos 
vokalinio ir sceninio skyriaus do-
centė Vilija Mozūraitytė (sopranas, 
mecosopranas), Gabrielė Jocaitė 
(sopranas), Laura Zaman-Latvaitis 
(sopranas), Paulius Užgalis (bosas-
baritonas), Joris Rubinovas (bosas) 
ir viešnios iš Prancūzijos: Florence 
Katz (mecosopranas) bei Latana 
Phoung (mecosopranas). Koncerte 
dalyvaus pianistė iš Suomijos Emi-
lija Rožukaitė. Vokalinių kūrinių 
netrūks ir muzikologo V. Juodpu-
sio rengiamame vakare, skirtame 

išeivijos kompozitoriui Kazimie-
rui Viktorui Banaičiui (JAV) at-
minti. Jame koncertuos VDU Mu-
zikos akademijos studentai, Balio 
Dvariono dešimtmetės muzikos 
mokyklos jaunieji solistai ir fleitų 
ansamblis. Turėsime progą išgirsti 
ne tik jaunuosius dainininkus, bet 
ir fleitų muziką.

Net dviejuose festivalio koncer-
tuose gėrėsimės saksofono garsais. 
Festivalį pradės „Virtuoso saxop-
hone quartet“ iš Italijos, kuriame 
drauge su trimis italais vaikinais: Sa-
bino Gabriele Monterisi, Cristianu 
Battaglioli, Davide Salata muzikuoja 
Rimvydė Bernadeta Muzikevičiūtė. 
2014 m. veiklą pradėjęs kvartetas 
pasirodė Trento „Rotary“ klube ir 
EXPO Milano 2015 (Milano kate-
droje). Iš Mančesterio Karališkojo 
šiaurės muzikos koledžo atvyks 
ukmergiškiai: saksofonininkas Vy-
kintas Čivas ir pianistė, prof. P. Ge-
niušo ugdytinė Birutė Stundžiaitė. 
Pūtikų gretas papildys klarnetininkė, 
tarptautinių konkursų laureatė Morta 
Kačionaitė. Ji koncertuos drauge su 
pianistu Augustinu Eidukoniu, stu-
dijuojančiu Liubeko muzikos aka-
demijoje (Vokietija), taip pat savo 
ir jo broliais – obojininku Kristupu 
Kačionu ir violončelininku Kasparu 
Eidukoniu. Šį subtilų koncertą pra-
turtins aktorė Viktorija Kuodytė.

Savo muzikavimu Vilniaus ar-
kikatedroje bazilikoje klausytojus 
pamalonins 2015 metų VII tarp-
tautinio M.K. Čiurlionio vargoni-
ninkų ir pianistų konkurso laureatė 
(I vieta) vargoninikė Mona Roždes-
tvenskytė, Vokietijoje studijuojanti 
bažnytinę muziką. 

Trijuose festivalio koncertuose 
karaliaus styginiai instrumentai. 
Pirmą kartą „Sugrįžimuose“ da-
lyvaus unikalus styginių duetas 

„Unicum“ – keltiška arfa ir kanklės. 
Tai arfininkė Giedrė Šiaulytė iš Vo-
kietijos, apie ją laikraštis „Solingen 
Tageblatt“ rašė: „Koncertine arfa ji 
gali išgauti briliantinius pasažus ir 
plačią dinamiką, o keltiška arfa ji 
sužavėjo publiką minkštu garsu bei 
suvirpino jausmus.“ Duete kanklė-
mis gros Ingrida Spalinskaitė. Festi-
valis neįsivaizduojamas be smuiko. 
Jis skambės šeimyniniame koncerte: 
smuikuos Danijos Karališkosios 
muzikos akademijos studentė Aus-
tėja Juškaitytė, fortepijonu gros jos 
brolis, Guildhallo muzikos ir dra-
mos mokyklos Londone studentas 
Rytis Paulius Juškaitis, drauge kon-
certuos ir mama, žinoma smuiki-
ninkė Rusnė Mataitytė. Londono 
Karališkosios muzikos akademi-
jos studentė, dvylikos tarptautinių 
konkursų laureatė, pianistė Karolina 
Pancernaitė į festivalį pasikvietė savo 
kolegas iš Liuksemburgo – smuiki-
ninką Constantiną Riccardi ir vio-
lončelininkę Norą Braun.

Kaip ir kasmet, jaunieji muzi-
kai, pasirinkę garbingą, bet sunkų 
ir įpareigojantį profesionalo kelią, 
šalia genealių kompozitorių kūri-
nių, pažers pluoštą retai girdimos 
ar dar visai negirdėtos muzikos, su-
pažindins su naujais kūrėjų vardais. 
Tarptautinis muzikos festivalis „Su-
grįžimai“ kviečia į muzikos ir jau-
nystės šventę.

Aušra Duobienė 

Anonsai

kažkuriuo momentu pradeda rutu-
liotis autopilotu. Romantiškų ele-
mentų „Fusyje“ negalėjau išvengti, 
kaip jų neįmanoma išvengti gyve-
nime. Tačiau norėjau tai kontroliuoti 
ir apgauti žiūrovus. Man rūpėjo, kad 
jie manytų sugebantys numatyti, 
kaip viskas bus, kas atsitiks po mi-
nutės, ir tada juos nustebinti, sulau-
žant stereotipus ir konvencijas.

Jūs įdomiai jungiate komediją 
ir dramą.

Mane žavi amžina tragedijos ir 
humoro jungtis. Kad tikroviškai 
parodytum kasdienį gyvenimą, ne-
gali atsisakyti abiejų šių elementų. 
Esu komedijų gerbėjas, bet jos daž-
nai mane palieka alkaną. Panašiai 
ir dramos, kurioms stinga kad ir 
kruopelės humoro. Kad filmo vi-
sumoje rasčiau sau vietą, jame turi 
būti bent vienas sąmojis.

Parengė K. R.

Nora Braun, Constantin Riccardi, Karolina Pancernaitė

„Fusis“
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niekada nebus. Tad nėra ir vertimo 
į lietuvių kalbą – tai jau irgi įpras-
tas reiškinys, žiūrovus taigi reikia 
paskatinti kuo greičiau išmokti ga-
jausią pasaulio kalbą, kad ji nebesi-
raizgytų po kojomis kaip kliuvinys. 
Vis dėlto šioje vietoje priekaištauju 
kuratoriams ir galerijai (nesitikė-
dama jokio rezultato).

Ant minėtų fotelių padėta pjesė 
„kamufliažiniu“ viršeliu pateisina 
parodos suanglėjimą. Pjesėje tau-
tiškai sovietinis minkštų baldų 
komplektas „Žilvitis“ kalbasi su 
pamirštu „IPhone“, vietine mer-
gele Greta, protinguoju akademi-
niu balsu „Out of the Woods“, kuris, 
savaime suprantama, kalba angliš-
kai, ir Vizionieriumi. Tas kalba apie 
Pinigus ir vėlgi – angliškai. Sovie-
tinis MBK „Žilvitis“ reaguoja ti-
piškai: „Nesuprantu, ką jis kalba 
ir kas jis? Gal gali pavertėjauti?“ 
O jaunoji Greta išmintingai klau-
sia: „Kodėl Vizionieriumi visada 
turi būti užsienietis?“ Na žinoma: 
tuomet ir pretenduojantys į Vizio-
nierių statusą menininkai turi gy-
venti Paryžiuje, Berlyne, Londone, 
Niujorke ir kalbėti angliškai. Pavyz-
džiui, kaip skambėtų Julijono Ur-
bono siūlymas pafantazuoti apie 

„meilės kapsules“, kurios besisukda-
mos sukelia mirtiną euforiją, jei jis 
kalbėtų lietuviškai? Turbūt ne taip 
įtikinamai. Tiksliau: patikėti, kad 
tai ne paikas išsigalvojimas, galime 
tik žiūrėdami užsienietišką televi-
zijos kanalą. Taigi iš pjesės „Žilvi-
tis“ sklinda pačios mūsų kultūros 
autoironija.

Ji verčia ir kitaip perskaityti se-
nąją kultūros ir natūros opoziciją. 
Anksčiau šios sąvokos buvo griežtai 
atskirtos. Tačiau interpretuodami 
galeriją kaip visus kapojimus, ro-
vimus, kirtimus atlaikantį augalą, 
o parodos erdves užželdindami ga-
lerijos išgyvenimui būtinomis kal-
bomis, kuratoriai natūrą perdirba 
į kultūrą ir atvirkščiai, tad ribos 
išnyksta, lieka susiraizgęs „kūnas 
be organų“. Pavyzdžiui, paskaitinė-
kime Lauros Garbštienės knygelę 

„Kaip pasėti mišką“ – ten net kelio-
mis kalbomis išdėstyti moksliškai 
pagrįsti patarimai, kaip ir kada ir ką 
sėti, bet kad būtų greičiau, kiekvienas 
užkoduotas paveikslėliu. Ir žiūrėk – 
jau skaitai tik paveikslėlius tarsi ko-
kius egiptiečių hieroglifus, net ne-
bereikia atsiversti žodyno. O visa 
augalų įvairovė susipaprastina į 
kelias lengvai įsimenamas funkci-
jas, kurias prijungęs savo smegenis 
prie kompiuterio gali pasėti labai 
plačiai, visose svetimose valdose ir 
teritorijose, nepaisydamas kalbinių 
skirtumų. 

Roberto Narkaus „Patarimų jau-
nam žmogui“ (nors anglišką pava-
dinimą „Advice for a young man“ 
reiktų versti „jaunam vyrui“, o lietu-
višką – į anglišką „for a young per-
son“, nelygu kuris iš jų originalas), 

priešingai, taip lengvai neperskai-
tysi, nors iš tinklalapio transliuo-
jami (taip supratau) ženklai pri-
mena žmogeliukus, kaktusus, vazas, 
žaibus, taktus, dar kažką, bet nie-
kada nieko konkretaus. Tačiau net 
jei jiems priskirsi reikšmes, gausi 
vis tą patį „sakinį“, kuris tiksėda-
mas stumia tavo laiką pirmyn: deši-
niausias ženkliukas kinta sekundės 
greičiu, pasibaigus visai dešimties 
sekai, pasikeičia į kairę esantis 
ženklas, jam perėjus visą seką, per 
vieną pasistūmėja dar kairiau esan-
tis – ir taip toliau. Akys paklūsta 
ekranui ir ilgainiui pagaunu save 
tiesiog spoksančią į einantį laiką, 
gaunančią vienintelį patarimą – eiti 
toliau ir ko nors imtis. 

Žvilgsnį sugeriančių kūrinių šioje 
parodoje yra ir daugiau. Jie – tikra 
vaizdinė atgaiva nuo kalbėjimo. Žil-
vino Kempino „Guoliai“ – tiesiog 
magiški. Būčiau galėjusi be galo žiū-
rėti į plieninius rutuliukus, ritmin-
gais judesiais susijungiančius ir iš-
siskiriančius ant juodo pagrindo, 
tarsi pirmykštėje Žemės sriuboje 
formuotųsi naujos būtybės, kurios 
stengiasi išlikti, bet neišlieka, nuolat 
suardomos išorės jėgų. Turbūt jau 
aišku, kad šį kūrinį parodos kon-
tekste galima perskaityti kaip nuolat 
kintančios meno institucijų visatos 
simbolį. Simboliu tapo ir ant sienos 
kybanti Vytauto Viržbicko skulp-
tūra: keturios kontrabosinės bir-
bynės, išteptos epoksidiniu juodu 
gelkautu ir emaliniais dažais, „per-
brauktos“ juodu diržu tarsi kažką 
skaičiuojant. Bet sagtys, suploti bir-
bynių kūnai, sumaitoti, išlydyti ga-
lai susijungia su pavadinimu kitaip: 

„Skamba lyg okupacija“, kai birby-
nių graudenimas skelbia paklus-
nios kultūros „šventę“. Nors man 
ši skulptūra dar priminė vieną fo-
tografiją iš Aleksandro Macijausko 

ciklo „Veterinarijos klinikos“, kur 
ant stalo guli panašiu diržu pritvir-
tinta karvė atvipusia lūpa ir laukia, 
ką jai darys. Gal ją pagydys, gal. 
Bet pati būsena – žeminanti, kaip 
ir okupacija. 

Lyg ir panašiai graudulinga paže-
mintųjų melodija galėtų skambėti 
Deimanto Narkevičiaus „Liūdnos 
karo dainos“, įrašytos, kaip supra-
tau, Peterburgo „Manifestai 10“. 
Narkevičius išsamiai rašo (angliš-
kai) apie išnykusią kazokų kultūrą, 
ją mėginančius atgaivinti etnogra-
finius ratelius, karo dainas ir dings-
tantį laiko pojūtį. Šalia Viržbicko 
birbynių tai suskamba kaip lyrinis 
tos pačios okupuotos praeities si-
muliakras, tik jį visai realiai Ukrai-
noje mėgina „atgaivinti“ Rusijos 
karo mašina. Taigi visai nenoro-
mis bendros praeitys LDK ir SSSR 
gali vėl virsti bendromis dabartimis – 
tarsi makabriškai išpildytas kultūri-
nių gaivintojų noras. Ir paskui, tikė-
kimės, išsiskirti – kaip tie Kempino 
guoliai. Štai jau ir pradeda kūriniai 
nertis į prasmių tinklą. 

Tačiau vinilinių plokštelių ap-
lankai tušti, pro apskritus lange-
lius žvilgčioja surogatinės kazo-
kės, dainas galima tik perskaityti 

– angliškai ir rusiškai. O užsidėjus 
priešais, ant palangės, padėtas au-
sines galima pasiklausyti kvapų – 
Ugniaus Gelgudos įgarsinto, vėlgi 
angliško Neringos Černiauskai-
tės teksto. Kad netrukdytų gatvės 
vyksmas, užsimerkiau – ir panirau 
į tįstančią, materija užgriozdintą 
tuštumą, iš kurios galiausiai paža-
dino vyriškas balsas, liepęs ištraukti 
pirštą iš žuvų akvariumo parduotu-
vėje. Minties pirštas užleistas virtu-
alia žuvies smarve, kurią „uodžiant“ 
skaitmeninis erdvėlaikis įgyja fizinį 
pavidalą, o klausai susimuliavus 
lytą kyla įtarimas, kad ten jau gal 

beveik ir persikėlei visu kūnu. Ar 
kas nors dar lieka?

Apie neredukuojamą likutį pri-
mena Svajonės ir Pauliaus Stanikų 

„Misija Marsas“ 1, 2 ir 3. Fotogra-
fijose vieniša figūrėlė klajoja po 
abstraktų „kosminį kūną“, savo 
buvimo vietą apsibrėždama sau-
gančiu apskritimu, bet jis išsiklaipo, 
tįsta, deformuojasi, tampomas ne 
antigravitacinių jėgų, juodųjų sky-
lių, tarpgalaktinių sūkurių, o pir-
mykštės kūniškos aistros. Tačiau tik 
apžiūrėjęs tikrą, ant sienos tokiame 
pat apskritime pritvirtintą karžygės 
figūrėlę pamatai, jog jai į tarpukojį 
snukį įsmeigęs padaras (gal šernas), 
ir supranti, kad Marsą čia galima 
perskaityti kaip nuorodą į popu-
liarios knygos apie vyrų ir moterų 
skirtumus pavadinimą. Kelionė į 
Marsą – tai kelionė į kitą kūną kaip 
nesuvokiamą pasaulį... Banalu? Et, 
kai kurių vaizdų geriau neversti į 
žodžius. 

O ką daryti? Paroda, kaip mi-
nėjau, žodinga. Ir nuo pat pradžių 
girdisi bumbsėjimo trimis elektro-
niniais balsais pokalbis. Tai Igno 
Krunglevičiaus „Pasakojimas su 
netikėta atomazga“: žemas, tirštai 
solidus „psichoterapeutas“ kalbina 

ploniau barbenančią mamą Trudy 
ir trumpus atsakymus bambtelintį 
paauglį Peterį. Visas angliškai, ži-
noma. Šio terapijos seanso žodžiai – ti-
pinės tuščios ir bekūnės abstrakci-
jos, kurias skaityti būtų nuobodu, 
jei ne tas juokingas trijų garsinių 
personažų (ne)susikalbėjimas. 
Vargšas psichoterapeutas stengiasi 
iš vadovėlinių atsakymų išlukštenti 
ką nors konkretaus, reikalauja vis 
tiksliau apibrėžti žodžius. Siaurė-
jantis apibrėžimų ratas nuveda į 
tokias patirtis, kurių geriau neišsa-
kyti – žodžiai taip ir lieka tik nuo-
rodos. O patiriama pasakojimo me-
džiaga – skirtingi ritmai, bambsėjimo 
tembrai, raidžių tirščiai ir kiekiai, į 
kitas laikmenas nei mūsų burnos 
persikėlę kalbos medžiaginiai kū-
nai. Ją ir standartines psichoterapi-
jos programas perėmę kompiuteriai 
jau gyvena mūsų gyvenimus, net 
gydosi nuo priklausomybės ir ver-
žiasi į laisvę – beveik girdžiu Halo iš 
Stanley Kubricko „2001: kosminės 
odisėjos“ balsą. Jis žvelgia į mane 
pro trijų ekranų langus.

Vis atsiveriantys langai, pro ku-
riuos galima šmurkštelėti į virtu-
alias ir realias erdves, parodoje 
sujungia skirtingas kartas, medi-
jas, temas su pačia galerija. Iš tuš-
čių, vienodų daugiabučio dėžučių, 
kiaurai permatomų pro vitrininius 
langus, sudarytas Lino Jusionio „El-
dorado“ primena, kad tapyba Re-
nesanso laikais irgi buvo langas į 
virtualią tikrovę – tada vienintelis. 
Žiūrėdama į Andriaus Zakarausko 

„Degantį krūmą“ tiesiog atsimušu į 
langinių kryžmą, pro kurią skrie-
jančios liepsnelės žyra ant vazono 
su gėle. Ir štai: pakeliui aprašinė-
dama kūrinius grįžtu į gamtą. Ar 
čia menas tapo langu į gamtą tech-
nologijose pasiklydusiam žiūrovui, 
ar gamta tapo langu į meną? Ratas 
užsidaro įsukdamas galerijos guo-
lius ir smagračius. O videožolyne 
besisukanti Jurga Barilaitė tegu 
mano suvokimų ekrane išgręžia 
riebų „Tašką“.

Paroda veikia iki balandžio 2 d.
Galerija „Vartai“ (Vilniaus g. 39, Vilnius)
Dirba antradieniais–penktadieniais 12–18 val., 
šeštadieniais 12–16 val. 

Žilvinas Kempinas, „Guoliai“. 2015 m.
A. Nar ušytės  n uotr aukos

Vytautas Viržbickas, „Skamba lyg okupacija“.  2015 m.
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Nusavintas kūrybiškumas ir naujasis  
nerimas 
Skaidros Trilupaitytės knyga „Kūrybiškumo galia? Neoliberalistinės kultūros politikos kritika“

Aistė Kisarauskaitė

Turiu prisipažinti, kad seniai ne-
skaičiau tokios sunkios knygos 
kaip Skaidros Trilupaitytės „Kūry-
biškumo galia? Neoliberalistinės 
kultūros politikos kritika“ (Lietu-
vos kultūros tyrimų institutas, De-
mos, 2015), nors jos stilius – švarus, 
aiškus, neapsunkintas gremėzdiš-
komis įmantriomis formuluotėmis, 
todėl tekstas atviras ir neakademi-
nio rato skaitytojui, atviras tiesiog 
neabejingam skaitytojui, tačiau pa-
mažu dėstoma tiesa slegia vis labiau 
su kiekvienu skyriumi. Mes bu-
vome taip išsiilgę laisvės, galimybių, 
kad suvokti, jog esi išnaudojamas, 
jog tos galimybės pakeistos prie-
volėmis, yra baisu. Skaitydama šią 
knygą vėl prisiminiau Joelo Schu-
macherio filmą „Nuopuolis“ („Fal-
ling Down“) su Michaelu Douglasu, 
vaidinančiu pagrindinį vaidmenį. 
Seną filmą, statytą dar 1993 metais. 
Jis mano atmintyje išnirdavo po 
Anderso Behringo Breiviko baisiojo 
išpuolio, kai žuvo 75 žmonės, ar po 
JAV Merisvilio vidurinės mokyklos 
moksleivio šūvių, nusinešusių ne 
vieno klasės draugo gyvybę. Des-
peracija, pamišimas, štai ką maniau 
apie pagrindinio herojaus veiksmus, 
kai jis netenka kantrybės ir ima šau-
dyti į visus aplink. Filme svarbus 
darbo praradimas, alinantis vasa-
ros karštis, miesto transporto spūs-
tys, visur į akis lendanti reklama, o 
su ja – ir korporacijos, nesveikas 
maistas, žodžiu, simptomai aiškūs. 

Tačiau šios priežastys, nors parody-
tos be galo preciziškai, mums, taip 
neseniai atgavusiems nepriklauso-
mybę, vos ne iki dabar liko kažkur 
už kadro, nepasiekdamos sąmonės, 
todėl pagrindinio herojaus elgesys 
atrodė lyg staiga be priežasčių iš-
tikęs pamišimas. Ir suprantama – 
atgavus nepriklausomybę, laisvoji 
rinka buvo prilyginta pačiai žmo-
gaus laisvei, o jos perversijos tiesiog 
nebuvo suprantamos. 

Greičiausiai viskas taip tebeat-
rodo, nors tas lauktasis Godo arba 
laisvoji rinka kai kur taip ir ne-
apsireiškė, pavyzdžiui, Lietuvos 
meno laukuose. Tik perskaičius 
Trilupaitytės knygą staiga atsivėrė 
tam tikros suvokimo durys, tiesa, 
visai ne tos, aprašytosios Aldous 
Huxley („Suvokimo durys. Rojus 
ir Pragaras“, Vilnius, Kitos knygos, 
2008). Čia švariai ir aiškiai visi 

nepasitenkinimo, nesuformuluoto 
nerimo taškai susidėjo į tvarkingą 
kritinę sistemą, atveriančią, deja, 
itin bauginančias tiesas. Mes taip 
ilgai svajojome ištrūkti į tą kitą, lais-
vės, vakarietiškų vertybių pasaulį, 
kad ir dabar sunku sau leisti kri-
tinį požiūrį į jas, o didysis kaimynas, 
spinduliuojantis nuolatinę grėsmę 
ir politinį spaudimą, nepadeda tam 
požiūriui atsirasti – kokia gali būti 
kritika, kai vis kybo laisvės prara-
dimo grėsmė?! Belieka tikėtis gy-
nėjų Vakarų pagalbos, o ne ieškoti, 
kur ir kodėl mūsų viltys pasirodė 
tuščios. Tad, nors savęs nieku gyvu 
nepriskirčiau akademinių moksli-
ninkų ratui, drįsiu užsiimti „žur-
nalistiniu impresionizmu“, kuris 
Skaidros Trilupaitytės pateiktoje 
sistemoje taip pat rado savo vietą. 

Knygoje Trilupaitytė peržvelgia 
esamos neoliberalistinės sistemos 
kritikos raidą Lietuvoje, atverdama 
pirmą nemalonią tiesą – esminės 
kritikos būta tiek mažai, kad ši grei-
čiau pavadintina fragmentiškomis 
apraiškomis nei rimtesne analize. 
Mes visai neabejodami suvirški-
nome niekuo nepagrįstą teiginį, 
kad tik tokia (dabartinė) politinė 
sistema yra galima, užtikrinanti 
laisvę, demokratiją, piliečių teises, 
dėl visų bėdų kaltindami negabius, 
korumpuotus politikus, o ne jos 
struktūrą ir nuostatas. Socialinio 
saugumo ir teisingumo klausimai 
ilgą laiką nebuvo keliami, jie „aso-
cijavosi su totalitarinio mąstymo 
rudimentais, o ne „kitokiu“ kapi-
talizmu“ (p. 148). 

Kiltų natūralus klausimas – o ko-
dėl politinės sistemos kritika turėtų 
rūpėti menininkams? 

Visų pirma todėl, kad knyga 
nagrinėja tiek atskirų menininkų 
vaidmenį kuriant kritinį esamos 
Lietuvos sistemos diskursą, jų pasi-
sakymus, akcijas, sukėlusias didesnį 
ar mažesnį rezonansą, tiek pradeda 
kelti klausimus „apie kūrybingo in-
divido (savi)išnaudojimą“ (p. 118). 
Trilupaitytė, remdamasi daugelio 
įvairių politologų, Lietuvos laisvo-
sios rinkos instituto (LLRI) ekspertų, 
filosofų, kitų autoritetų citatomis, 
pamažu atskleidžia nuolat viskuo 
nepatenkinto „verkšlenančio“ inte-
lektualo paveikslo genezę, prade-
dant nuo neverslių „žemesnio lygio“ 
menininkų (kurie tiesiogiai ar ne-
tiesiogiai tapatinti su minėtais kū-
rybinių sąjungų ar valstybės globos 

„įsikibusiais“ veikėjais). Autorė ci-
tuoja vieną iš buvusių LLRI lyderių: 

„Galima prisiminti, jog „nepaten-
kintus intelektualus“ su kairuoliais 
ne sykį tapatinusi Azguridienė taip 
pat ne sykį kalbėjo apie nepagrįstas 
pastarųjų iliuzijas, naivumą ir utri-
ruotą nostalgijos pojūtį.“ (p. 157) 

Net jei didelį autoritetą įgiję 
kultūros veikėjai, netapę „princo 
konsultantu viešiesiems ryšiams“,  
pradėtų „pernelyg rimtai kritikuoti 
pačią sistemą (tai reiškia – funda-
mentaliai kvestionuoti ideologi-
nes šiandienos pasaulio tvarkos 
koordinates, kaip antai reprezen-
tatyviosios demokratijos politi-
nes formas, laisvąją rinką ar na-
cionalinę valstybę), jie bus iš karto 

diskvalifikuojami kaip diskusijų 
partneriai. Tokiais atvejais socia-
liniais kritikais tapę menininkai 
iš karto traktuojami kaip nekom-
petentingi, nieko neišmanantys 

„kvaileliai“, kuriems geriausiu atveju 
pasiūloma likti savojo amato lauke, 
nesikišant „ne į savo reikalus“. Ran-
ciere’o požiūriu, šis „nekvalifikuo-
tumo“ pripažinimas, tam tikros nu-
brėžtos „linijos peržengimas“ atima 
iš subjekto teisę reikštis politinės re-
torikos plotmėje ir palaiko hierar-
chinį status quo, kuriame politika 
yra traktuojama kaip specializuotų 
ekspertinių žinių laukas, apgyven-
dintas išimtinai politikos profesio-
nalų – vienintelių teisėtų politikos 
meno „meistrų“.“ (p. 129–130)

 Simptomiška atrodo knygoje 
cituojama Andriaus Martinkaus 
pastaba, kad „bet koks teisingumo 
reikalavimas, įvykusio turto per-
skirstymo („prichvatizacijos“) 
kvestionavimas akimirksniu buvo 
priskiriamas geriausiu atveju homo 
sovieticus „verkšlenimui“ (Martin-
kus, 2010)“ (p. 157). Niekinamas 
požiūris į kultūros darbuotojus 
mums patiems seniai žinomas, ta-
čiau knygoje analizuojama, kaip 
tai kito nepriklausomos Lietuvos 
istorijoje, pamažu intelektualus stu-
miant į nuošales, propagandinėje 
retorikoje pagrindinius menininkų 
privalumus – kūrybiškumą, inova-
tyvumą, vizionieriškumą – dirbti-
nai priskiriant ir perimant kitoms 
socialinėms grupėms – KI ar kultū-
ros industrijų „kūrėjų“ klasei, reika-
laujant skirti jai valstybės, ES pini-
gus, čia pat „natūraliai“ pamirštant 
apie pačių laisvosios rinkos apolo-
getų reikalavimus būti versliems, 
o ne retrogradiškai įsikibusiems 
valstybės globos. Knygoje nemaža 
dėmesio skiriama būtent tokiems 
neoliberaliosios sistemos retorikos 
ir jos realių veiksmų neatitikimams, 
iliustruojant iš valstybės dokumento 
į dokumentą keliaujančiais, tačiau 
niekuo nepagrįstais skaičiais („pen-
kių procentų“ mitas), tiek kitais tuš-
čiais lozungais bei pažadais.

Tačiau, grįžtant prie menininkų, 
turėčiau pasakyti, kad ši knyga 
pirmiausia ir skirta mums, kultū-
rininkams, parodyti, kaip mes vėl 
atsidūrėme ar tiesiog likome pasi-
kartojančioje, lyg sovietmečiu, situ-
acijoje, kai buvo teigiama egzistuojant 
dvi sovietinės sistemos klases – darbi-
ninkų ir valstiečių, o inteligentai liko 
kažkokiu porūšiu arba buvo identi-
fikuojami kaip tie patys darbinin-
kai. Intelektualai, menininkai eg-
zistavo lyg šešėlyje, iš kurio, kaip 
atrodo perskaičius Trilupaitytės 
knygą, jiems taip ir nebuvo pro-
gos išnirti. Po nepriklausomybės 

N u k elta į  7  p s l .„Atkaliau studentus ir sulaužiau akinius“, iš „Raptor Contemporary“ ir poetės Giedrės Kazlauskaitės projekto stalo žaidimo „Bosas“
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D a i l ė

Potėpis, atidarymas, tapyba
Andriaus Zakarausko paroda „Prisiminimo sinonimas“ Pamėnkalnio galerijoje

atgavimo Laisvosios rinkos šau-
klių pradžioje piešti kaip dar vieni 
iš „prekių gamintojų ir paslaugų tie-
kėjų“, vėliau, įžengus į pirmąjį naujo 
tūkstantmečio dešimtmetį, iš viso 
praranda pozicijas, nes menininku 
paskelbiamas kiekvienas, taip ga-
lutinai jų vietą užimant naujai mi-
tologinei meno vadybininko ar KI 
kūrėjo figūrai, iš esmės slepiančiai 
tą patį reklamos, programinės įran-
gos ar kito verslo atstovą. 

„Tarpininku tarp valstybės ar ES pa-
ramos ir kūrybingo individo turėjo 
tapti neretai mistifikuojama naujojo 
vadybininko figūra. Neatsitiktinai 
tūkstantmečių sandūroje vis daž-
niau kalbėta apie santykinai naujos 
rūšies vadybos – meno vadybos – po-
tencialą. (...) Kitaip tariant, panašiai, 
kaip žlugus socialistinei komandinei 
ekonomikai buvusios sistemos (ar jos 
elementų) keitimas nauja sistema 
vadintas „perėjimu į rinkos ekono-
miką“, taip ir kultūros vadyba imta 
traktuoti kaip naujos kultūros poli-
tikos ekvivalentas.“ (p. 165)

Atkelta iš  6  psl . Baisu atrodo ir tai, kad progų 
kažką keisti, be abejo, būta, bet 
turbūt neoliberalistinė retorika, ku-
rios neįtikėtiną (lyg totalitarinėje 
valstybėje) nutolimą nuo „realiai 
egzistuojančio“ liberalizmo prak-
tikų parodo autorė, kaip ir begali-
nis noras tikėti laiminga ateitimi, 
tiek uždengė akis, kad neatsirado 
įtakingų sistemingą kritinį po-
žiūrį iškėlusių asmenybių. Kodėl 
jų neatsirado, žinoma, per sunku 
atsakyti, tačiau aš nuoširdžiai ti-
kiu, kad ši knyga primins mums iš 
regėjimo lauko išsprūdusias kate-
gorijas: išnaudojimą, „nereikalin-
gus žmones“, kuriuo skaitydama 
knygą ir pasijutau. Nes kas, jei ne 
mes patys, nuolankiai sutinkame 
būti išnaudojami – kad būtų ne-
mokami honorarai už mūsų kū-
rybos publikacijas, sutinkame su 
elgetiškais dėstytojo ir net (ypač) 
profesoriaus atlyginimais, su soci-
alinių garantijų nebuvimu, nes au-
kotis vardan kultūros tarsi natūralu, 
kaip ir tikėtis, kad laisvoji rinka pa-
galiau viską savaime sutvarkys. Au-
kojasi kultūros leidinių redaktoriai, 

Monika Krikštopaitytė

Mylintiems tapybą po fotografijos 
atsiradimo, kai ji nebesiekė kuo ge-
riau atspindėti, pagauti, užfiksuoti 
realybės (lūkesčių padailintos), o 
pradėjo save analizuoti, brautis į 
įvairiausius psichikos užkaborius 
ir flirtuoti su kitomis medijomis 
nebe kaip menų karalienė, bet kaip 

„mirštanti gulbė“, turėtų patikti An-
driaus Zakarausko kūryba. Šis au-
torius alsuoja tapybos istorija, na ir 

praktiškai joje gyvena – paveiksluose 
figūruoja „žmogus menininkas“. Ir iš 
išvaizdos atrodo, kad jis. Bet tai nėra 
svarbiausia. 

Parodoje „Prisiminimo sinoni-
mas“ – serija darbų, kur daugiausia 
dėmesio skirta judėjimui. Tai ne-
turi nieko bendra su futuristinėmis 
daugiakojystėmis, greičiau yra pa-
veikta mūsų gyvenamos begalinių 
galimybių virtualios aplinkos, spe-
cialiųjų efektų pilno kinematografo, 
nepamirštant animacijos ir nejau-
kių jausmų, kuriuos kelia pasaulio 

chaosas, srūvantis iš kiekvieno ži-
nių pranešimo. Prisiminimų tąsu-
mas, lakumas, pažeidžiamumas 
performuoja atvaizdą kaip slėgio 
spaudžiamą kamuolį, palieka tik 
dalines spalvas, lyg su mumis no-
rėtų intelektualiai susidoroti „Pho-
toshop“ programa. Tai ne Franciso 
Bacono rėkiantys popiežiai ar švie-
sos žudomos žmogystos nuogame 
kambaryje, bet jo portretuose (pvz., 

„Trys studijos Luciano Freudo por-
tretui“ / „Three Studies for Por-
trait of Lucian Freud“, 1965 m.) 
yra giminingo deformuojančio ju-
desio. Vis dėlto Zakarauskui rūpi ne 
tik kad pavidalai mainytųsi, bet ir 
kad sklęstų erdvėje. Nors potėpiai 
riebūs, skambūs, jam tai pavyksta. 
Girdėjau pasakojant, kad tam 
pirma tapoma akrilu, blukinama, 
o paskui tepami aliejiniai dažai. 

Iškraipyti autoriaus galvos pa-
vidalai ne tik kybo kaip kokie pa-
lydovai neefektingame, bet visgi 
lemtingame judesy, bet ir daugi-
nasi: viename paveiksle gali būti 
keli. Taip tik sėjamas netikrumas, 
kuris labai erzina istorikus. No-
rint atkurti svarbius pasakojimus, 
prisiminimai visada kiša koją savo 
aptakumu ir niekšingai gundo api-
bendrinti viską reikiama linkme. 
Kartais atvirai kalbama apie praei-
ties konstravimą. Zakarauskas pa-
silieka ten, kur viskas lydosi, per-
sismelkia ir nyksta. Paroda, kaip 
sau nori, atrodo truputį niūri. Lyg 
seno žmogaus, kurio atmintis ima 
išduoti ir kuris jau pradeda bijoti, 
kad nepažins savo anūko. Maisto 
nebegamina, nes nebemato, o ne-
malonios staigmenos pabodo. Liū-
desio gaida stipresnė už smagumą, 
kurį suteikia tapytojo įteikta sau 

juose publikuojami autoriai, mu-
ziejų darbuotojai, bibliotekininkės 
ir pan. Girdime, kad mums pinigus 
valdžia „išskiria“, t. y. tarsi dovanoja, 
o ne sumoka už darbą. Kaip ir pen-
sininkams – dar vienai žmonių gru-
pei, kurios gyvenimo sąlygos yra ne 
mažiau baisios nei kadaise. Betgi jie 
nestreikuos... Nestreikuos ir kultū-
ros leidiniai, jei jiems pažadėtus pi-
nigus valstybė skirs tik kada nors, 
gal po poros metų, kai bus patogu, 
vis tiek jie dirbs už dyką, „iš idėjos“. 
Nestreikuos bibliotekininkai ar mu-
ziejininkai, nes jei sugalvos tai da-
ryti, greit bus apšaukti putinistais, o 
ir tiek nedaug jų, čia ne mokytojai, 
nieks nė nepastebės. Kas gi lanko 
tuos muziejus? Tai akivaizdžiai 
nuostolingos organizacijos, kurias 
reikia kuo greičiau reorganizuoti, 
t.y. dar apkarpyti lėšas, kurias ga-
lima panaudoti, tarkim, naujos ge-
resnės informacinės visuomenės 
kūrimui. O laisvi menininkai seniai 
įsipainioję į „laisvų“ autorinių ar in-
dividualios veiklos sutarčių pinkles, 
tad patys kalti, jei ta žadėtoji meno 
rinka taip ir nesusikūrė. 

Taigi Trilupaitytės kritikuojama 
neoliberalistinė sistema veikia labai 
gerai ir tikrai neatrodo lengva su-
rasti būdus ką nors pakeisti. Autorė 
jų ir nesiūlo, įžvalgiai primindama, 
kad iš tiesų tam sukurtas visas poli-
tinis aparatas, valstybė, kuri privalo 
rūpintis savo piliečiais, o ne atski-
romis, greitą pelną nešančiomis jų 
grupėmis ar tiesiog korporacijomis, 
tačiau visa autorės knyga pilna ti-
kėjimo pačia kritinio mąstymo ir 
ne pavieniui viešai argumentuotai 
reiškiamo nepasitenkinimo galia. 

Ši knyga – tam tikras nebylus ra-
ginimas ką nors keisti. Pirmiausia – 
matymą, suvokimą, nepasiduoti už-
liūliuojantiems vėl „šviesios (nors 
ir žinių visuomenės) ateities“ paža-
dais ar nepasikliauti „tuoj tuoj at-
einančiu“ žinių ekonomikos pro-
veržiu, nors suvokimas, kad ateityje 
nieko gero nesimato, tikrai labai 
slegia. Liūdna, sakyčiau. Mes dar 
pamename totalitarinės sovietinės 
sistemos neviltį, tad naujai nevilčiai 
į akis žvelgti tikrai nėra lengva, ypač 
kai neatmestina galimybė, jog ši sis-
tema – taip pat totalitarinė. Tačiau 

(viename paveiksle) gėlė – pelar-
gonija. Ji atstovauja gamtai, kurios 
studijomis taip rūpindavęsi tapy-
tojai. Šarūnas Sauka be natūros ir 
dabar niekaip. O Zakarauskas bėga 
nuo jos. Nors jo paties veidas vis 
pasiveja. Įsliuogia keli į vieną galvą, 
iš jos – į vernisažą pozuoti su gėle, 
po to bastosi po parodą, kur jo pa-
ties paveikslai taikosi jį suryti ar iš 
jo pasišaipyti, galiausiai suplokštėja 
iki potėpių ir tik žiūrovas su labai 
gera atmintimi suveda, kad tai tas 
pats asmuo. Perskaito ir atpažįsta. 

Andriaus Zakarausko tapybai 
labai rūpi kontekstas. Pačios ta-
pybos kontekstas, todėl čia aptikti 
Baconą visai nekeista. Meno lauko 
kontekstas, todėl ankstesnėje par-
odoje tas pats „žmogus meninin-
kas“ šlaistėsi prie katalogų su to-
kiais pat portretais kaip jo veidas 

ant viršelių. Lygiai dėl tos pačios 
priežasties dabartinėje parodoje tas 
pats personažas paveiksle dalyvauja 
savo parodos atidaryme. Viskas su-
kasi kilpa tarp realybės ir tapybos, 
tarp potėpių ir atspindžių. Galbūt 
ir prisiminimai taip pat. Ilgainiui jų 
mažėja. Ratas siaurėja. Galiausiai 
lieka tik vienas veidas. O kas po to, 
niekas gerai nežino.

Ši paroda man pasirodė kaip reta 
išbaigta, spalvų gama net dizainie-
riška. Bet tai niekaip nepaneigia 
aukšto meistriškumo – kai grubus 
potėpis (iš arti) daro viską, ko tik ta-
pytojas pageidauja (iš toli). O juo la-
biau – sutelktumo, rimtumo, kuris 
man ataidi šimtmečiais skambančiu 
priminimu „memento mori“…

Paroda veikia iki kovo 26 d.

knyga nebyliai siūlo kovoti už save 
prieš išnaudojimą. Seniai girdėtas 
žodis, ar ne? Lyg iš sovietinio vado-
vėlio? „Kaip jau minėta, radikali ka-
pitalizmo kritika „pati savaime“ ne-
reiškia jokio „prigimtinio“ kairumo 
ar dešinumo (...),“ rašo Trilupaitytė 
(p. 152), tačiau pristatydama knygą 
save aiškiai pozicionuoja kaip neo-
marksistinės pakraipos kairiąją. Vis 
dar jaučiantiems alergiją šiam žo-
džių junginiui priminsiu neseniai 
pasibaigusios Venecijos bienalės 
pagrindinėje ekspozicijoje, kurato-
riaus Okwui Enwezoro pavadintoje 

„Visos pasaulio ateitys“, vykusius 
Karlo Marxo „Kapitalo“ skaitymus, 
tapusius viena iš pagrindinių par-
odos ašių. Ar tik nevertėtų mums 
daug ką perskaityti iš naujo? Kaip 
jau minėjau pradžioje, kalbėdama 
apie Joelo Schumacherio filmą 

„Nuopuolis“, mūsų sąmonė sugeba 
tiesiog nematyti ir itin svarbių da-
lykų. O pirmiausia rekomenduoju 
perskaityti Skaidros Trilupaitytės 
knygą „Kūrybiškumo galia? Ne-
oliberalistinės kultūros politikos 
kritika“. 

Andrius Zakarauskas, be pavadinimo

A . Naru šyt ė s  nu ot ra u ko sAndrius Zakarauskas, be pavadinimo
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K i n a s

Filmai kaip būdas išgyventi                                     
(ne tik pavasarį)
Rekomenduojame „Kino pavasario“ filmus 

„Kino pavasaris“ jau ne už 
kalnų, todėl laikas apsispręsti, 
ką iš tikrųjų norime pamatyti. 
Šįkart „7md“ išskyrė tris festi-
valyje dažniausiai sutinkamas 
žiūrovų grupes: žmones, si-
nefilus ir snobus. Žinoma, tai 
nereiškia, kad viename negali 
tilpti visi trys.

Filmai žmonėms, laukiantiems 
įdomių, pamokomų istorijų, tikrų 
jausmų ir aukštos kino kokybės.

„Anomaliza“ („Anomalisa“, D. Bri-
tanija, JAV, 2015)

Apie ką. Garsaus scenaristo ir 
pradedančiojo režisieriaus Char-
lie Kaufmano („Būti kaip Džonas 
Malkovičius“, „Sinekdocha“) lėlių 
filmo herojus yra populiarios kny-
gos apie rinkodarą autorius Stou-
nas. Jis moko, kaip žmoniškai elgtis 
su klientais. Atvykęs į konferenciją 
kitame mieste, Stounas viešbutyje 
susipažįsta su mergina Liza, su ku-
ria patirs iš pirmo žvilgsnio banalų 
meilės nuotykį.

Kodėl. Tai kritiška ir netikėta re-
žisieriaus refleksija, ką šių dienų 
pasaulyje reiškia „būti savimi“. Ne-
įtikėtina meilės scena, nelaimės po-
jūtis, kuris lėlę akimirksniui paver-
čia žmogumi – tik dalis rafinuotos 
formos filmo, kuris tampa šiuolaiki-
nio pasaulio, mokančio save ir kitus 
traktuoti kaip objektus, metafora.

„Čia visad šviečia saulė“ („V lu-
čach solnca“, Rusija, Vokietija, Če-
kija, Latvija, Š. Korėja, 2015)

Apie ką. Vieno įžvalgiausių do-
kumentinio kino kūrėjų Vitalijaus 
Manskio filmas pasakoja apie gy-
venimą Šiaurės Korėjoje – totalita-
rinėje valstybėje, kur viskas griež-
tai reguliuojama. Kai režisieriui 
pavyko įtikinti šalies valdininkus 
leisti filmuoti, jis sutiko, kad fil-
mas bus kuriamas pagal primestą 
scenarijų, filmavimo vietos bus 
parinktos iš anksto, kiekvieną va-
karą nufilmuotą medžiagą teks ati-
duoti „draugams“, sutiko, kad grupę 
nuolat lydės stebėtojai, turintys už-
tikrinti, kad Manskis teisingai per-
teikė paprastos korėjiečių šeimos ir 
besirengiančios stoti į vaikų organi-
zaciją jų dukrelės gyvenimą. 

Kodėl. Režisierius sugebėjo iš-
gauti maksimumą iš pasiūlytų 
aplinkybių ir sąmoningai atskleis-
damas manipuliavimo tikrove 
principą sukūrė originalų „filmą 
apie filmą“, kuriame ryškėja tota-
litarizmo ideologijos esmė.

„Kerol“ („Carol“, D. Britanija, 2015)
Apie ką. Filmas apie meilę, kai 

kas net tvirtina, kad pats gražiau-
sias. Teresa (Rooney Mara) dirba 

didelės Niujorko parduotuvės žaislų 
skyriuje. Prieš Kalėdas ten žaislo 
dukrelei ieško aukštuomenės mo-
teris – trisdešimtmetė Kerol (Cate 
Blanchett). Jos santuoka byra, o 
romanas su drauge baigėsi. Teresa 
negalės apsiginti nuo Kerol jausmų. 
Tačiau ir ši negalės pasipriešinti vy-
rui, norinčiam atimti dukterį.

Kodėl. Nes tai Toddo Hayneso – 
unikalaus kūrėjo ir aukščiausio ly-
gio profesionalo filmas. Kiekvieną 
istoriją jis pasakoja vis kitaip. Po 
originalios struktūros „Manęs čia 
nėra“ apie Bobą Dylaną, „Kerol“ 
gali pasirodyti tik klasikinės holivu-
dinės melodramos stilizacija, juolab 

įkurti komuną. Netrukus Erikas 
įsimyli savo studentę ir atsiveda ją 
gyventi į komuną. Ana didvyriškai 
bando su tuo susitaikyti, bet kas-
dien vis giliau grimzta į depresiją. 
Režisierius Thomasas Vinterbergas 
panašioje komunoje praleido vai-
kystę, jis tiksliai perteikia džiugaus 
buvimo kartu, intelektualių disku-
sijų atmosferą, bet filmas ne apie 
tai. Jis apie tai, kad gyvenime nieko 
nesuplanuosi iš anksto: jis nuolat 
keičiasi, meilė ateina ir praeina, 
bet kiekvienas išbandymas yra lyg 
žingsnis į save.

Kodėl. Kad filmas, nostalgiškai 
prisimenantis kad ir nespalvotus 

„Mielasis Hansas, brangusis 
Piotras“ („Milyj Hans, dorogoi 
Piotr“, Rusija, Vokietija, D. Brita-
nija, 2015)

Apie ką. Apie specialistą Hansą, 
kuris su vermachto kariais grįžta į 
SSSR, ir jo draugą Piotrą, kuris vos 
neatsidūrė Stalino represijų mės-
malėje. Visai neseniai vokiečių in-
žinieriai dirbo kartu su rusais tame 
pačiame fabrike ir nė neįtarė, kad 
netrukus taps priešais, nenujautė 
neišvengiamos katastrofos, kurios 
ženklai buvo akivaizdūs. Anksčiau 
garsus scenaristas, dabar jau ir reži-
sierius Aleksandras Mindadzė su-
kūrė filmą savarankiškai mąstan-
tiems žmonėms, kurių jo tėvynėje 
(bet gal ir pas mus?) vis mažiau.

Kodėl. Tai metaforiškas, dau-
giasluoksnis, aktualus filmas. Jis 
apie tai, kad karas prasideda gal-
voje, kai žmogus ima nepasitikėti 
kitais, bet besąlygiškai tiki vadais 
ir jų kuriamais mitais.

„Vienas plius viena“ („Un plus 
une“, Prancūzija, 2015)

Apie ką. Apie žavų paryžietį kino 
kompozitorių (Jean Dujardin). In-
dijoje, kur buvo pakviestas rašyti 
muzikos Bolivudo ekranizuojamai 
Shakespeare’o tragedijai „Romeo ir 
Džuljeta“, jis įsimyli prancūzų am-
basadoriaus žmoną Aną (Elsa Zyl-
berstein). Norėdama pažinti dvasi-
nes Indijos tradicijas, Ana planuoja 
kelionę į šalies pietus, pas vietinį 
šventąjį, gydantį žmones. Antuanas 
vyksta kartu su ja.

Kodėl. Nes Claude’as Lelouchas 
nuo „Vyro ir moters“ laikų bene 
geriausia žino, kaip pasakoti apie 
meilę, nes filmas gali suteikti gal 
jau net primirštą kino žiūrėjimo 
malonumą.

„Pianinas“ („Piano“, Lenkija, 
2015)

Apie ką. Dokumentinis filmas 
apie Maidane stovėjusį pianiną, 
prie kurio prieidavo skirtingi žmo-
nės – jie improvizavo, grojo Cho-
piną ir džiazą.

Kodėl. Vita Maria Drygas (kino 
kūrėjų Vitos Želakevičiūtės ir Ma-
ciejaus Drygaso duktė, Vytauto 
Žalakevičiaus anūkė) sukūrė ki-
tokį – subtilų, lyrišką, gal net pa-
sakišką filmą apie Maidaną. „Pia-
ninas“ – lyg parabolė apie karą ir 
meną, menininką ir minią, apie 
pasipriešinimą.

***
Filmai sinefilams, kurie nori 

ne tik pamatyti gerą filmą, bet ir 
suprasti slaptus jo ryšius su kino 
istorija ar režisieriaus kūryba. Tai 
ir žiūrovai, nebijantys įmantriausių 
formos ir pasakojimo eksperimentų.

„Didybės kapinės“ („Rak ti khon 
kaen“, Tailandas, D. Britanija, Vo-
kietija, Prancūzija, Malaizija, 2015)

Apie ką. Apie jauną aiškiaregį, ku-
ris kartu su savanore slauge Dženira 
bando suprasti, kodėl paslaptinga 
miego liga staiga pakirto karei-
vius, atsidūrusius laikina ligonine 
paverstoje senoje mokykloje. Gal 
egzistuoja ryšys tarp kareivių ir vie-
tos, ant kurios pastatyta mokykla? 
Dženiros kelyje į savęs ir pasaulio 
supratimą susipins meilė, magija, 
sapnai, svajonės.

Kodėl. Apichatpongo Weera-
sethakulo filmai visada priverčia 
atsidurti režisieriaus fantazijos epi-
centre ir patirti keisto sapno būseną. 
Puikiu humoro jausmu apdovano-
tas režisierius ir šioje politinėje ale-
gorijoje siūlo pasinerti į istorijos ir 
atminties gelmes.

„Frankofonija“ („Francopho-
nia“, Vokietija, Prancūzija, Olan-
dija, 2015)

Apie ką. Apie Luvrą, jo istoriją, 
apie žmones, Antrojo pasaulinio 
karo metais išgelbėjusius muzie-
jaus turtus.

Kodėl. Vieno svarbiausių šių 
dienų režisierių Aleksandro Soku-
rovo kino esė – tai jo apmąstymai 
apie pasaulį, kurį gali išgelbėti tik 
kultūra. 

„Kalnai gali pasislinkti“ („Shan 
he gu ren“, Kinija, Japonija, Pran-
cūzija, 2015)

Apie ką. Garsus kinų režisie-
rius Jia Zhangke pasakoja 25 me-
tus trunkančią meilės trikampio 
istoriją, kurią įrėmino „Pet Shop 
Boys“ hitas „Go West“. Veiksmas 
nukels į 1999, 2014 ir 2025 metus. 
Kiekviename šių pasakojimų vei-
kėjų likimas rodomas iš vis kitokios 
perspektyvos.

Kodėl. Tai ne tik pasakojimas 
apie meilę, nusivylimus ir išsisky-
rimus, bet ir ambicingas bandymas 
pažvelgti į šiuolaikinę Kiniją – lau-
kinio kapitalizmo triumfą, globali-
zaciją, susvetimėjimą. Atsiminimai, 
ilgesys ir melancholija nepalieka 
filmo personažų. 

„Ozo šalis“ („Strana Oz“, Rusija, 2015)
Apie ką. Apie merginą Leną (kaip 

visada puiki Jana Trojanova), kuri 
atvažiavo į Jekaterinburgą iš kaimo 
ir iškart gavo darbą visą parą vei-
kiančiame kioske. Veiksmo laikas – 
Naujųjų išvakarės, ir niekam nekyla 
abejonių, kad mergina darbo vietos 
taip ir nepasieks, bet užtat sutiks 
daug spalvingų personažų, kurie 
tiksliai apibūdina šių dienų Rusiją. 

N u k elta į  9  p s l .

kad tai Patricios Highsmith tuo lai-
kotarpiu parašyto romano ekrani-
zacija. Bet „Kerol“ – itin subtilus 
žvilgsnių, nuojautų, slaptų troškimų 
filmas, tobulai ekrane atkūręs 6-ąjį 
dešimtmetį – šukuosenas, drabu-
žius, interjerus.

„Klanas“ („El Clan“, Argentina, 
Ispanija, 2016)

Apie ką. Filmo herojus argenti-
niečiams yra 7-uoju ir 8-uoju de-
šimtmečiais šalį valdžiusio režimo, 
kai tūkstančiai žmonių buvo pa-
grobti ir dingo be pėdsakų, simbolis. 
Archimedesas Puccio dirbo specia-
liosiose tarnybose. Žlugus karinei 
chuntai, jos metodus vyras pradėjo 
taikyti šeimos masteliu. Kartu su 
sūnumis jis grobė žmones ir juos 
žudė. Tai tapo šeimos verslu. Jo is-
torija ir remiasi filmas.

Kodėl. Pablo Trapero filmas nesu-
vedinėja sąskaitų su praeitimi. Grei-
čiau tai dar vienas apmąstymas apie 
blogio banalybę. Režisierių domina 
psichologinis mechanizmas, pri-
verčiantis tarnauti tironui ir kaltės 
jausmą laikyti meile.

„Komuna“ („Kollektivet“, Danija, 
Švedija, Olandija, 2016)

Apie ką. Apie architektą Eriką ir 
jo žmoną Aną. 8-ajame dešimtme-
tyje paveldėję namą, jie nusprendžia 

televizorius, komunos istoriją pa-
verčia čechoviška neišsipildžiusių 
jausmų drama, – Aną suvaidinu-
sios Trine’s Dyrholm nuopelnas. 
Nuo jos neįmanoma atitraukti 
akių. 

„Mano dukterys karvės“ („Moje 
córki krowy“, Lenkija, 2015)

Apie ką. Apie dvi keturiasde-
šimtmetes seseris – televizijos seri-
alų žvaigždę Martą (Agata Kulesza) 
ir egzaltuotą mokytoją Kasią (Ga-
briela Muskała), kurios nekenčia 
viena kitos taip, lyg vis dar būtų 
mažos mergaitės. Vieną dieną se-
serys priverstos suvienyti jėgas, nes 
sunkiai suserga jų mama (Małgor-
zata Niemirska), o netrukus paaiš-
kėja, kad keistai pradėjęs elgtis tėvas 
(Marian Dziędziel) taip pat ligonis. 
Todėl abi yra priverstos pagaliau su-
bręsti. Tai filmas ne apie mirtį, o 
apie tėvų išėjimą, kuris keičia viską, 
net praeitį. Su tuo anksčiau ar vė-
liau tenka susidurti visiems. Tačiau 
Kinga Dębska sukūrė ne melo-
dramą, o subtiliu humoru žaižaruo-
jančią komediją, kurioje kiekvienas 
ras ką nors apie save.

Kodėl. Tai tikras kino terapijos se-
ansas, juolab įtikinamesnis žinant, 
kad filmas – autobiografiškas, o 
aktoriai vaidina tiesiog fantastiš-
kai gerai.

„Kerol“
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Kas prisimena „Haną Montaną“?
Krėsle prie televizoriaus

K i n a s

Kodėl. Netikėtai juodą naujame-
tinę kino pasaką sukūrė Vasilijus 
Sigarevas – vienas originaliausių 
rusų dramaturgų, nors šiame jo 
filme kritikai įžvelgė net tik tradi-
cinių naujametinių komedijų paro-
diją, bet ir nemirtingosios Federico 
Fellini Kabirijos istoriją.

„Šokių aikštelės dukterys“ („Córki 
dancingu“, Lenkija, 2015)

Apie ką. Apie vėlyvojo socializmo 
Varšuvoje veikiantį naktinį klubą, 
kuriame staiga atsiranda dvi jau-
nutės sirenos. Žinoma, jos puikiai 
dainuoja ir gali suvilioti kiekvieną. 
Kartais jos pasiilgsta kraujo ir tada 
viskas baigiasi nelabai gerai. Var-
šuva joms – tik sustojimas pake-
liui į Ameriką. Tačiau viena iš se-
serų įsimyli ir užsinori tapti tikra 
moterimi... 

Kodėl. Šiuo filmu didžiajame 
kine debiutavusi režisierė Agnieszka 
Smoczyńska užaugo panašioje įstai-
goje, tik jos vaikystės prisiminimai 
filme įgijo fantasmagorišką atspalvį. 
Tai dar vienas kūrinys apie bren-
dimą, o kartu neįtikėtinai stilingas 
kičo a la disco ir lyrizmo derinys. 
Puikūs pastatyti šokiai, dainos ir 
net striptizas, įsimintinas aktorių 
ansamblis.

„Šuns širdis“ („Hearth of a Dog“, 
JAV, 2015)

Apie ką. Muzikantė, atlikėja, me-
nininkė Laurie Anderson pasakoja 
apie savo šunį, bet kartu prisimena 
vaikystę, kitus gyvenimo įvykius, 
kuriuos susieja su politiniais ir fi-
losofiniais apmąstymais apie meilę, 
mirtį. 

Kodėl. Filmas atspindi ryškią 
šių dienų kino tendenciją – trinti 
kino rūšių ir žanrų ribas, pa-
stangas kurti kuo asmeniškesnį 
pasisakymą. 

„Vangūs vakarai“ („Slow West“, 
D. Britanija, Naujoji Zelandija, 2014)

Apie ką. Apie naivų septynio-
likmetį škotą Džėjų, kuris XIX a. 
pabaigos JAV ieško savo gyvenimo 
moters, kai paskelbta jos paieška. 
Džėjui padeda paslaptingas vyriš-
kis Silas (Michael Fassbender).

Kodėl. Režisierius debiutantas 
Johnas Macleanas daro viską, kad 
iš senos vesterno formulės išskeltų 
naują kibirkštį. Jis žaidžia žanro mi-
tologija, bet renkasi poetišką sąly-
giškumą. Jis atsisako greito tempo 
ir ilgai stebi egzotiškus gamtovaiz-
džius, tradicinę meilės istoriją pa-
keičia šiuolaikiškesne, atitinkančia 
feminizmo dvasią, bet viską panar-
dina į absurdišką juodą humorą. Tai 
ne parodija, bet ir ne pastišas. Gal 
režisierius bando sekti Weso An-
dersono, kuriam būdingas karika-
tūriškas perdėjimas, pėdomis?

***
Filmai snobams, kurie nori ma-

tyti tai, apie ką kalba arba kuo ža-
visi visi.

„Omaras“ („The Lobster“, Airija, 
D. Britanija, Prancūzija, Graikija, 
Olandija, 2015)

Apie ką. Apie netolimą ateitį, kur 
kiekvienas, po keturiasdešimties 
nusprendęs likti vienišiumi, pa-
verčiamas gyvūnu. Colino Farello 
personažas nusprendė tapti omaru. 
Jo pasaulio alternatyva yra miškas, 
kurį taip pat valdo radikalūs princi-
pai: čia už seksą baudžiama kastra-
cija, už bučinį nupjaunamos lūpos.

Kodėl. Filmą sukūrė Yorgosas 
Lanthimosas – vienas madingiausių 
graikų Naujosios bangos režisierių. 
Tai tragikomedija, negailestingai 
rodanti, kaip paklūstame kultūros 

normoms ir įsivaizdavimą apie lai-
mingą gyvenimą formuojančioms 
romantinėms komedijoms.

„Tūkstantis ir viena naktis“. I 
dalis: Neramioji“ („As mil e uma 
noites – Vol. 1, O inquieto“, Portu-
galija, Vokietija, Prancūzija, Šveica-
rija, 2015)

Apie ką. „Tūkstančio ir vienos 
nakties“ struktūros bei politinės 
esė apie Portugaliją ištikusią krizę 
derinys. Šechrazada pasakoja apie 
bedarbius laivų statytojus ir politi-
kus, pristato Afrikos šamaną, mi-
rusią sireną ir daug kitų personažų. 
Kai sultonas jos klausia, kam rei-
kia tų pasakojimų, ji atsako: „Kad 
išgyventume.“

„Tūkstantis ir viena naktis. II 
dalis: Apleistoji“ („As mil e uma 

Atkelta iš  8  psl .

Radijo „Svoboda“ tinklalapyje ga-
lima rasti įdomių dalykų. Neseniai 
ten perskaičiau pokalbį su Michailu 
Osokinu, kuris kadaise vedė dar ne-
išsigimusios ir nedegradavusios Ru-
sijos televizijos NTV žinių laidas. 
Paklaustas, per kiek laiko žmonės 
visiškai pamiršta praeitį – per pen-
kerius, dešimt ar penkiolika metų, 
jis atsakė: „Tai priklauso nuo žmo-
gaus. Kai kurie Alzheimerio liga 
suserga anksčiau. Aš manau, kad 
kiekviena nauja karta užmiršta tai, 
kas buvo iki jos. Kiekviena nauja 
karta nežino, kas vyko tada, kai jų 
dar nebuvo. Jei negyvenai, tai ir ne-
suprasi. Jokios knygos nepadės su-
prasti. Žmonės prastai įsivaizduoja, 
kaip gyveno jų tėvai.“

Pirma reakcija buvo: „Jis netei-
sus“, bet prisiminiau staiga sovietų 
kultūros specialistais tapusių Ri-
tos Miliūtės ir Edmundo Jakilaičio 
laidas, kurių herojė buvo literatū-
rologė Nerija Putinaitė. Neva savo 
knygoje ji atskleidė baisią tiesą apie 
Justiną Marcinkevičių ir todėl ją nu-
skriaudė karo ministras. Supratau, 
kad Osokinas įvardijo ir mūsų si-
tuaciją. Tai gana simptomiška si-
tuacija – kultūros ir meno žinovais 
apsimeta atsitiktiniai žmonės. Jie 
kalba visų vardu, nes humanitariniai 
mokslai nuvertinti, jie nelaikomi 
mokslu. Iš čia – begalinis įvairaus 
plauko eseistų antplūdis. Manau, 

ne tik žurnalistai, bet ir politikai 
šventai tiki, esą tikrasis mokslas turi 
būti naudingas – iškart ir akivaiz-
džiai, kad naujame mokslo centre 
apsilankiusi Prezidentė galėtų iš tele-
vizoriaus ekrano pranešti: esame pir-
maujanti Europos tauta. Nesakysiu, ką 
man tai primena, nes būtų ne į temą. 

Gal todėl per LRT žinias paro-
dytame reportaže apie kažkokį ati-
darytą aukštųjų techonologijų cen-
trą mokslininkas prievartaujamas 
iškart pasakyti, kokia bus centro 
nauda, ir pats akivaizdžiai nelabai 
tuo tikėdamas aiškina, kad kelis 
milijonus eurų kainavusi įranga 
svarbi, nes nustatė, iš ko susideda 
Vilniaus orą teršiančios medžiagos. 
Manau, jis gerai žino, kad tokiems 
tyrimams sudėtingos aparatūros 
nereikia, bet juk žiniasklaidai nepa-
sakysi, kad mokslas ne visada susi-
veda į konkrečią naudą, kad kartais 
svarbu metų metais daryti eksperi-
mentus, kurių reikšmė visai ne em-
pirinė, bet tik jie ir stumia mokslą 
pirmyn. Tokie ir panašūs reportažai 
tik patvirtina dažnai skambančius 
teiginius, kad mūsų laikais filoso-
fas Immanuelis Kantas neparašytų 
savo didžiųjų veikalų, kurių Kara-
liaučiaus universitetas iš savo dėsty-
tojo laukė ne vienus metus, nes tu-
rėtų reguliariai atsiskaityti mokslo 
įstaigai už publikacijas, metodinį 
darbą ir vadovėlius.

Bet grįžkime prie praeities. Tiems, 
kurie gūdžiais 1974 metais dar ne-
buvo gimę, rekomenduoju žavų 
Sidney’io Lumeto filmą „Žmogžu-
dystė Rytų eksprese“ (TV1, 20 d. 
16.30). Tai viena geriausių Agathos 
Christie ekranizacijų, kurioje vai-
dina tikros kino žvaigždės Ingrid 
Bergman, Lauren Bacall, Vanessa 
Redgrave, Richardas Widmarkas, 
Johnas Gielgudas, Michaelas Yor-
kas, Anthony Perkinsas, Seanas 
Connery, o Erkiuliu Puaro tapo 
Albertas Finney’is. Lumeto filmas 
labai stilingas, bet jam suprasti vis 
dėlto reikia ir atminties. Nes garsieji 
aktoriai vaidina ne tik personažus, 
bet ir nuosavą biografiją, kuri, nori 
nenori, kartais pasislepia replikoje 
ar žvilgsnyje.

LRT kultūra (23 d. 22.30) su ab-
surdiška „Elito kino“ rubrika pa-
rodys Izraelio režisieriaus Erano 
Rikliso filmą „Šokantys arabai“ 
(2014). Riklis jau trisdešimt metų 
dirba kine. Kolegos, kurie nedaž-
nai imasi Palestinos ir Izraelio 
konflikto temos, jį vadina „sąži-
nės balsu“. „Šokantys arabai“ – tai 
dar vienas filmas apie tapatybę ir 
ilgą kelią į jos suvokimą, tik šįkart 
filmo herojus – jaunas palestinietis, 
patekęs į prestižinę žydų mokyklą 
Jeruzalėje. Čia viskas kitaip, todėl 
kyla daug problemų, susijusių su 
kalba, kultūra, bet Ejadas bando 

rasti vietą ir išgyventi suskaldytoje 
šalyje. „Šokantys arabai“ išsiskiria 
tragikomiška intonacija.

Svarbu įsiklausyti į filmo iš-
tarmę – Ejadas suvokia, kad norė-
damas tapti lygus su kitais moki-
niais, išsaugoti žydės Naomės meilę, 
rasti darbą ir vietą gyvenime, turi 
būti pasirengęs paaukoti tai, kas as-
meniška ir svarbu. 

Lisos Azuelos filmo „L.O.L.“ 
(LNK, 19 d. 00.15) herojė – taip 
pat jauna mergina Lola. Prasidė-
jus mokslo metams, ją palieka vai-
kinas. Mergina puola į glėbį jo ge-
riausiam draugui, bet problemos tik 
auga – atsiranda narkotikų, sekso 
pagundos ir nesutarimai su mama 

noites – Vol. 2, O desolado“, Portu-
galija, Vokietija, Prancūzija, Švei-
carija, 2015)

Antroji dalis prasideda paslap-
tingo bėglio Simao pasakojimu, 
paskui skamba vis kitos istorijos, 
iš kurių bene gražiausia – apie 
šunį, pakeitusį savo šeimininkų 
gyvenimą.

„Tūkstantis ir viena naktis. III 
dalis: Pakerėtoji“ („As mil e uma 
noites – Vol. 3, O encantado“, Por-
tugalija, Vokietija, Prancūzija, Švei-
carija, 2015)

Trečiosios dalies centre atsi-
dūrė iš rūmų pabėgusi Šachrazada, 
bedarbiai vyrai, rengiantys savo 
paukščius konkursui, ir antivyriau-
sybinės demonstracijos 2013 m. Li-
sabonoje, parodytos kinės požiūriu.

Kodėl. Vienas madingiausių šių 
dienų režisierių Miguelis Gomesas 
išgarsėjo po 2012 m. sukurto „Tabu“. 
Jis mielai eksperimentuoja su kino 
forma ir pasakojimu. Naujojo filmo, 
kurį Gomesas vadina „laukiniu“, is-
torijos gana laisvai remiasi tikrais 
pasakojimais apie ekonominę krizę 
bandančius išgyventi portugalus. 
Trilogija, kurią nufilmavo nuolati-
nis Apichatpongo Weerasethakulo 
bendradarbis Sayobhu Mukdeepro-
mas, yra keistas žanrų ir nuotaikų 
mišinys. 

Parengė Ž. P.

(Demie Moore). Lolą suvaidino 
Miley Cyrus (g. 1992) ir tai, matyt, 
svarbiausia, nes pats filmas – tik 
režisierės dar Prancūzijoje kurto 
filmo perdirbinys. 

Įdomu stebėti, kaip kadaise saldi 
paauglių numylėtinė iš serialo 

„Hana Montana“ ir turtingiausia pa-
auglė žvaigždė, dainininkė, kurios 

„rinkos vertę“ vienas leidinys įver-
tino milijardu dolerių, nuosekliai 
atsikrato idealios herojės įvaizdžio 
ir tampa kontroversijų objektu. Kas 
dar prisimena „Haną Montaną“?

Jūsų – 
Jonas Ūbis

„Šokantys arabai“

„Tūkstantis ir viena naktis“
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Vilniaus dailės akademijos galerijos 
Parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
Lenkų animacijos meno paroda „Once 
Upon a Time“ 

Galerija „Akademija“
Pilies g. 44/2
Kipro Černiausko ir Martyno Pekarsko 
tapybos paroda 
iki 26 d. – Antano Šnaro vienos skulptū-
ros paroda 

Tekstilės galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki 19 d. – Estijos menininkių Kadi Paju-
puu ir Marilyn Piirsalu paroda „Hacked 
tradition“ 

Galerija „ARgenTum“
Latako g. 2
Aistės Kanapickaitės mozaikos minia-
tiūrų paroda „Mažas žmogus“ 

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

Kovo 18–27
 „7md“ rekomenduojaP a r o d o s

Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
XX a. Lietuvos dailės ekspozicija
iki 20 d. – Birutės Stančikaitės kūrinių 
paroda „Šviesa tamsoje“

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai
Lietuvos dailė XVI–XIX a.
Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai
Vlado Eidukevičiaus 125-osioms gimimo 
metinėms skirta kūrybos paroda „Dailinin-
kas klajūnas“ 

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

„Dubingių ir Biržų kunigaikščiai Radvilos“
Paroda „Gyvoji gamta dailėje. XVII a.–XX a. 
I pusė“

Taikomosios dailės muziejus
Arsenalo g. 3A
P. Gudyno restauracijos centro restauruotų 
kūrinių paroda „Prieš... ir po...“ 
Paroda „Kvietimas į pokylį. 1915–2015“ (100 
gražiausių vakarinių suknelių iš Aleksan-
dro Vasiljevo kolekcijos)

Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A. Goštauto g. 1
Retrospektyvinė Vytauto Kasiulio kūrybos 
ekspozicija
Prano Domšaičio (1880–1965) retrospekty-
vinė tapybos paroda „Vaizduotės realybė“

Lietuvos nacionalinis muziejus 
Naujasis arsenalas
Arsenalo g. 1 
Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.
Lietuvių liaudies menas
Kryždirbystė
iki 20 d. – projekto „Misija Sibiras“ fotogra-
fijų paroda „10 metų gyvos 
istorijos“
iki 20 d. – paroda „YIVO Vilniuje. Legendos 
pradžia“

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

Vilniaus gynybinės sienos bastėja
Bokšto g. 20
Nuolatinė ekspozicija

Bažnytinio paveldo muziejus
Šv. Mykolo g. 9
Bažnytinio paveldo muziejaus ekspozicija 

Kunigo Antano Rimavičiaus (1865–1933) 
skulptūrų paroda „Dievui ir Žmogui“ 

Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
iki 26 d. – Eglės Ruibytės ir Mildos Dai-
novskytės paroda „Žemė / Earth 2.0.“ 
Vytenio Tolučio darbų paroda „Tarpinė 
stotelė“
Jolantos Mikulskytės paroda „Vanduo ~intro“ 

„Prospekto“ fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
Evaldo Butkevičiaus fotografijų paroda 

„Bespalvis dangus“ 

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1/13
iki 26 d. – Andriaus Zakarausko tapybos 
paroda „Prisiminimo sinonimas“

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
iki 26 d. – Artūro Rimkevičiaus stiklo 
objektai, vitražai, projektai, kartonai, 
nuotraukos

Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39
Galerijos „Vartai“ 25-mečio paroda „Žilvitis“

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
Ričardo Vyšniausko tapybos paroda 

„Prisilietimas“
„Arti prie gamtos / close to nature“ (Torild 
Rødland, Sølvi Strand, Hanne Herrman, 
Norvegija) 
Tarptautinė Rusijos, Baltarusijos ir Lietu-
vos dailininkų paroda „Tapybos dialogas“

Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 2
iki 19 d. – Daumanto Tomo Pilipavičiaus 
tapybos paroda „Vilniaus vedutos“

Galerija AV17 
Aušros Vartų g. 17
Nerijaus Ermino instaliacijų paroda „Sep-
tynios dienos iki nakties“

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus 
Pilies g. 40
Kazio Kęstučio Šiaulyčio paroda „Dadaratai“

Pylimo galerija
Pylimo g. 30
Algirdo Taurinsko kūrybos paroda „Pama-
rio spalvos“

Projektų erdvė „Sodų 4“
Sodų g. 4 
Žilvino Landzbergo paroda 

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija
Vilniaus g. 39 / 6
iki 19 d. – Vilniaus vaikų ir jaunimo 
meno galerijos buvusių mokinių paroda 

„Veikiantys“ 

Lietuvos nacionalinės UNESCO 
komisijos galerija
Šv. Jono g. 11
Giedrius Jokubauskio paroda „Archi.realy-
bės – Egiptas“

Užupio galera 
Užupio g. 2a
iki 22 d. – Erikos Tumienės iliustracijų 
paroda „Puslapių gyventojai“ 

„Menų tiltas“ 
Užupio g. 16
Adelės Liepos Kaunaitės tapybos paroda 

„Dama, kuri atskrido žemėn“

Rašytojų klubas
K. Sirvydo g. 6
Gvido Latako emalio miniatiūros

„Gobis / Outdoor Expo“
Gedimino pr. 13
Kristiano Venalaineno paroda „Sapnas 24/7“

M.K. Čiurlionio namai
Savičiaus g. 11
Paroda „Liudo Truikio scenografija Čiurlio-
nio namuose“

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

M. Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12
Paroda „Veidai iš būtojo laiko“
Paroda „Cornelia Gurlitt: širdies kelionė. 
Vilnius vokiečių ekspresionistės akimis 
1915–1917 m.“ 
Projekto „Laiko ženklai“ paroda 

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
Eimučio Markūno paroda „Didžiojo chaoso 
mažoji versija“ 
Audronės Petrašiūnaitės paroda „Tylus gy-
venimas“ (iš ciklo „Lūžio kartos vardai“)

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
Arūnės Tornau paroda „Nykstantys vaiz-
diniai II“
Projekto „Laiko ženklai“ paroda 

Kauno fotografijos galerija
Rotušės a. 1 / Vilniaus g. 2
iki 26 d. – Šiaulių fotografijos muziejaus 
meninės fotografijos rinkinio paroda 

„Kolekcija“

„Post“ galerija
Laisvės al. 51A
Paroda „Demaskacija“ 

Klaipėda
Lietuvos dailės muziejaus Prano 
Domšaičio galerija
Liepų g. 33
Jūratės Bučmytės ir Alberto Krajinsko 
akvarelių ir laivų modelių paroda „Mūsų 
turtas“

KKKC parodų rūmai

Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2

iki 20 d. – šveicarų menininko Augustino 

Rebetezo paroda „Arrière-tête (mécanis-

mes)“ – „Fabrikas už tavo smegenų“

Reginos Šulskytės fotografijų paroda 

„Mano laikas“

Julijono Urbono objektų paroda „Alterna-

tyvių realybių prototipai“ 

Baroti galerija
Aukštoji g. 3/3a
Klaudijaus Petrulio (1951–2014) tapybos 
darbų paroda

Galerija „si:said“
Galinio Pylimo g. 28
iki 26 d. – Tomo Daukšos paroda „Lucerna 
Sonitum“ 

Klaipėdos galerija
Bažnyčių g. 6
nuo 18 d. – Romo Klimavičiaus paroda 

„Improvizacijos“

Šiauliai

„Laiptų galerija“
Žemaitės g. 83
Mindaugo Juodžio tapybos paroda 

„Labirintai“

Dailės galerija
Vilniaus g. 245
nuo 19 d. – Šiaulių krašto tautodailės 
paroda „Tautodailės paveldas ir gyvoji 
tradicija“ 

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

Trakų galerija
Vilniaus g. 100
nuo 24 d. – Algimanto Patamsio keramikos 
paroda „Po žvaigždėtu dangum“

S p e k t a k l i a i

Vilnius 

Nacionalinis operos ir baleto teatras
18 d. 18.30 – „BARBORA RADVILAITĖ“ (pa-
gal S. Vainiūno, A. Malcio, H.M. Góreckio ir 
kt. muziką). Dir. – R. Šervenikas
19 d. 18.30 – P. Čaikovskio „EUGENIJUS ONE-
GINAS“. Muzikos vad. ir dir. – M. Pitrėnas 
20 d. 12 val. – K. Chačaturiano „ČIPOLI-
NAS“. Dir. – A. Šulčys
23 d. 18.30 – P. Čaikovskio „GULBIŲ EŽE-
RAS“. Dir. – R. Šervenikas
24 d. 18.30 – L. van Beethoveno „FIDELI-
JUS“. Dir. – J. Frantzas (Vokietija)

Nacionalinis dramos teatras
18 d. 18.30 – A. Puškino „BORISAS GODU-
NOVAS“. Rež. – E. Nekrošius
19 d. 17 val. – M. Ivaškevičiaus „IŠVARY-
MAS“. Rež. – O. Koršunovas
22 d. 18.30 – H. Ibseno „VISUOMENĖS 
PRIEŠAS“. Rež. – J. Vaitkus 
23 d. 18.30 prie Didžiosios scenos – D. Charmso 

„JELIZAVETA BAM“. Rež. – O. Koršunovas
24 d. 18.30 – A. Čechovo „DĖDĖ VANIA“. 
Rež. – E. Lacascade'as (Prancūzija)
25 d. 18.30 – F. Molnáro „LILIJOMAS“. 
Rež. – L. Bagossy (Vengrija) 
Mažoji salė
18 d. 19 val. – „LEDO VAIKAI“. Rež. – B. Mar
20 d. 16 val. – V.V. Landsbergio „BUNKE-
RIS“. Rež. – V.V. Landsbergis
22 d. 19 val. – J. Balodžio, G. Dapšytės „BA-
RIKADOS“. Rež. – V. Silis
23 d. 19 val. – S. Turunen „BROKEN HEART 
STORY (SUDAUŽYTOS ŠIRDIES ISTORIJA)“. 
Rež. – S. Turunen 
24 d. 19 val. – PREMJERA! I. Bergmano 

„INTYMŪS POKALBIAI“. Rež. – V. Rumšas 
25 d. 19 val., 26 d. 16 val. – M. von Mayen-
burgo „KANKINYS“. Rež. – O. Koršunovas
Studija
20 d. 16, 19 val. – „VISKAS NETRUKUS 
BAIGSIS“ (Liūdni slibinai“)
24 d. 19 val. – „LIŪDNOS DAINOS IŠ EU-
ROPOS ŠIRDIES“ (pagal F. Dostojevskio 
romaną „Nusikaltimas ir bausmė“). 
Rež. – K. Smedsas (Suomija) 

Vilniaus mažasis teatras
18 d. 18.30 – J. Tumo-Vaižganto „DĖDĖS IR 
DĖDIENĖS“. Rež. – G. Tuminaitė
19 d. 14, 16 val. – „KELIONĖ BE BAGAŽO“. 
Rež. – B. Latėnas
19 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGAS-
KARAS“. Rež. statytojas – R. Tuminas, 
rež. – A. Dapšys
20 d. 14, 16 val. – „DOSTOJEVSKIS VAI-
KAMS“ (F. Dostojevskio romanų bei dieno-
raščio motyvais). Rež. – P. Ignatavičius
22 d. 18.30– B. Slade „KITAIS METAIS, TUO 
PAČIU LAIKU“. Rež. – A. Lebeliūnas (VšĮ 

„Laimingi žmonės“)
24 d. 18.30 – J. Erlicko programa „Ne visi 
namie“ (kultūros paramos fondas „Rūta“)
25 d. 18, 20.30 – „DURYS“ („Kitas kampas“)  

Valstybinis jaunimo teatras
18 d. 18 val. – P. Zelenkos „NYKSTANČIOS 
RŪŠYS“. Rež. – R.A. Atkočiūnas 
23 d. 18 val. – D. Loher „PABAIGOS UGNIS“. 
Rež. – G. Varnas
25 d. 18 val. – teatro ir kino projektas „TE-
RITORIJA“ (pagal M.K. Oginskio priesakus 
sūnui). Insc. aut. ir rež. – A. Pukelytė

Oskaro Koršunovo teatras
18 d. 19 val. OKT studijoje – „DIEVAS YRA 
DJ“ (pagal F. Richterio pjesę). 
Rež. – K. Gudmonaitė
23 d. 19 val. Menų spaustuvėje – „MIRANDA“ 
(pagal W. Shakespeare’ą). 
Rež. – O. Koršunovas
24 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! 
S. Kane „APVALYTIEJI“. Rež., scenogr. – 
O. Koršunovas

Rusų dramos teatras
18 d. 18.30 – A. Puškino „EUGENIJUS ONE-
GINAS“. Rež. – J. Vaitkus
19 d. 11, 13 val. – Z. Hopp „STEBUKLINGOJI 
KREIDELĖ“. Rež. – O. Lapina
19 d. 18.30 – E.-E. Schmitto „OSKARAS IR 
PONIA ROŽĖ“. Rež. ir dail. – J. Laikova
20 d. 12 val. – Z. Hopp „JUNAS IR SOFUS 
ARBA AUKSINIS RITERIS“. Rež. – O. Lapina
20 d. 18.30 – J.G. Ferrero „GRONHOLMO 
METODAS“. Rež. – A. Jankevičius
25 d. 18.30 – V. Gavrilino „RUSIŠKAS SĄ-
SIUVINIS“. Rež. – O. Lapina

Dailė

Šią savaitę siūlome užeiti į Vilniaus „Akademijos“ galeriją pasižiūrėti 
vienos skulptūros. Tai Antano Šnaro „Tvora“, rodyta Danijoje, Kategato 
sąsiaurio pakrantėje, Orhuso bienalėje „Skulptūra prie jūros 2015“ („Sculp-
ture by the sea 2015“), kurioje pristatytos 56 skulptūros iš 24 šalių. Dabar 
pro granito statinius matosi ne jūra, bet plikos sienos. Tačiau tokiame 
aiškiai plokščiame objekte glūdi ir paslaptis. Ją tikrai pamatysite, jei nepa-
sitenkinę vaizdu nuo durų lipsite laiptais pažiūrėti Vilniaus dailės akade-
mijos studentų Kipro Černiausko ir Martyno Pekarsko tapybos parodos 

„Pasviręs medis. Kavos puodelis“, kuri irgi verta dėmesio.

Muzika

Kovo 23 d., trečiadienį, 19 val. Filharmonijos Didžiojoje salėje Andrius 
Žlabys skambina Händelį. Subtilus muzikalumas, kūrinio suvokimo gelmė, 
virtuoziška interpretacija – tai tik keletas apibūdinimų, tinkančių lietuvių 
pianistui Andriui Žlabiui. Prestižinio Jungtinių Amerikos Valstijų Curtiso 
muzikos instituto auklėtinis savo tarptautinį pripažinimą įtvirtino kon-
certuodamas su garsiausiais pasaulio kolektyvais, tarp kurių – Niujorko 
filharmonijos, Bostono simfoninis, Klivlando, Buenos Airių filharmoni-
jos simfoniniai orkestrai, iškilūs solistai. Pianisto „rafinuotas artistišku-
mas“ („The New York Sun“) atvėrė duris į žinomiausias koncertų sales. 
Šį vakarą A. Žlabys pasiners į Georgo Friedricho Händelio muzikos pa-
saulį, interpretuodamas jo siuitas klavyrui: Nr. 2 F-dur, HWV 427; Nr. 4 
e-moll, HWV 429; Nr. 6 fis-moll, HWV 431; Nr. 5 E-dur, HWV 430; Nr. 
8 f-moll, HWV 433.

Teatras

Kovo 21–25 d. vyks LMTA teatro dienos renginių ciklas, skirtas paminėti 
ir švęsti tarptautinę Teatro dieną. Kiekvieną vakarą skirtingose Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos erdvėse (Gedimino pr. 42, Kosciuškos g. 12 
ir Kosciuškos g. 10) bus galima pamatyti naujausius studentų kūrinius. 
Kviečiame palaikyti į sceną dar tik žengiančius kūrėjus.
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Spindulio sp.). – 234, [3] p.. – Tiražas 4000 egz.. – ISBN 978-609-01-2230-3 (įr.) : [6 Eur 44 ct]

Padovanok man obuolį iš anapus : [eilėraščiai] / Aldona Gustas ; [vertėjai Giedrė Bartelt 
ir Vytautas Karalius]. – Vilnius : Naujoji Romuva [i.e. „Naujosios Romuvos“ fondas], 2015 
(Vilnius : Standartų sp.). – 223, [1] p.. – Tiražas 700 egz.. – ISBN 978-609-8035-37-7

Paslapties piligrimas : [poezija] / Virginijus Sungaila. – Vilnius : „Naujosios Romuvos“ fondas, 
2016 (Vilnius : BALTO print). – 93, [3] p.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-8035-38-4

Stepių vilkas : romanas / Hermann Hesse ; iš vokiečių kalbos vertė Zita Mažeikaitė. – Vil-
nius : Alma littera, 2016 (Kaunas : Spindulio sp.). – 212, [2] p.. – („Pegaso“ kolekcija, ISSN 
2351-5236 ; 3). – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-01-1477-3 (įr.) : [10 Eur 50 ct]

Šilkaverpis : romanas / Robert Galbraith ; iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė-Steiblienė. – 
Vilnius : Alma littera, 2016 (Vilnius : Standartų sp.). – 444, [3] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 
978-609-01-2162-7 (įr.) : [10 Eur 59 ct]

Tiesos iškasiniai : romanas–rebusas / Dagnija Dreika ; [iš latvių kalbos vertė Dzintra Elga Ir-
bytė]. – Vilnius : Litera, 2016. – 190, [2] p.. – Tiražas [90] egz.. – ISBN 978-609-8144-13-0 (įr.)

Tiltas per amžinybę : romanas / Richard Bach ; iš anglų kalbos vertė Lina Būgienė. – Vilnius : 
Alma littera, 2016 (Kaunas : Spindulio sp.). – 358, [1] p.. – („Pegaso“ kolekcija, ISSN 2351-
5236 ; 1). – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-01-1344-8 (įr.) : [7 Eur 42 ct]

Vilniaus teatras „Lėlė“
19 d. 12 val. – „DAKTARAS DOLITLIS“ (pa-
gal H. Loftingą). Rež. – R. Driežis
20 d. 12 val. – S. Siudikos „TRYS PARŠIU-
KAI“. Rež. – A. Mikutis 
24 d. 18.30 – „SMĖLIO ŽMOGUS“. Scen. 
aut., rež., lėlių dail. – G. Radvilavičiūtė 
Mažoji salė
19 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“. 
Rež. ir dail. – R. Driežis
20 d. 14 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“. 
Inscen. aut., rež. ir dail. – A. Mikutis
20 d. 18.30 – „PASVYDO“. Rež. ir dail. – 
A. Bagočiūnaitė-Paukštienė 

„Menų spaustuvė“
18 d. 19 val. Juodojoje salėje – C. Graužinio 

„DRĄSI ŠALIS (LIETUVOS DIENA)“. 
Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)
18 d. 19 val. Stiklinėje salėje – J. Paškevičiaus 

„RIBOS“. Rež. – T. Montrimas (jaunųjų sce-
nos menininkų programa „Atvira erdvė“)
19 d. 11 val. Juodojoje salėje – „MOZAIKA“. 
Choreogr. – B. Banevičiūtė („Dansema“)
19 d. 15 val. Kišeninėje salėje – „GANDRO 
DOVANA“ (A. Mikutis, S. Degutytė, D. Ra-
kauskas, J.V. Tūras, S. Dikčiūtė, V. Narkevi-
čius, „Stalo teatras“)
20 d. 11, 17 val. Kišeninėje salėje – „SPAL-
VOTI ŽAIDIMAI“. Choreogr. – B. Banevi-
čiūtė („Dansema“)
20 d. 12, 15 val. Juodojoje salėje – „STEBUKLIN-
GAS SODAS“. Rež. – S. Degutytė
(„Stalo teatras“) 
21 d. 11 val. Studijoje – „Šokio pirmadieniai 
mažyliams“
21 d. 12 val. Stiklinėje salėje – „Pasakų pir-
madieniai mažyliams“
22 d. 19 val. Juodojoje salėje – akustinis kon-
certas. Atlikėjai K. Likša (akustinė gitara ir 
vokalas), I. Gedgaudas (pianinas), R. Bal-
čiūtė (violončelė), M. Vaičiulytė (smuikas), 
P. Gailinytė (smuikas), S. Laučka (altas)

24 d. 19 val. Juodojoje salėje – „AKLOJI DĖMĖ“. 

Choreogr. – V. Jankauskas. Šoka G. Kirkilytė, 

R. Butkus (V. Jankausko šokio teatras)

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

„BIOGRAFIJA: VAIDINIMAS“. Rež. – G. Varnas
19 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklo-
daitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jaki-
mavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). 
Rež. – A. Sunklodaitė
20 d. 12 val. Rūtos salėje – A. Dilytės „SOLĖ 
IR MOČIUTĖS“. Rež. – A. Dilytė
20 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „VARGŠŲ 
OPERA“. Rež. – A. Kurienius
22 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – P. Pukytės 

„BEDALIS IR LABDARYS“. Rež. – G. Tumi-
naitė (Vilniaus mažasis teatras)
22 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo 

„PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas 
24 d. 18 val. Rūtos salėje – D. Danis 

„AKMENŲ PELENAI“. Rež. – A. Jankevičius

Kauno valstybinis muzikinis teatras
18 d. 18 val. – F. Wildhorno „GRAFAS MON-
TEKRISTAS“ (pagal A. Dumas romaną). 
Dir. – J. Janulevičius
19 d. 18 val. – P. Abrahamo „BALIUS SAVO-
JOJE“. Dir. – J. Janulevičius
23, 24 d. 18 val. – F. Wildhorno „KARMEN“. 
Dir. – J. Janulevičius

Kauno kamerinis teatras
19 d. 18 val. – M. Jones „AKMENYS JO KIŠE-
NĖSE“. Rež. – B.G. Padegimas 
20 d. 18 val. – D. Čepauskaitės „BE GALO 
ŠVELNI ŽMOGŽUDYSTĖ“. 
Rež. – S. Rubinovas
24 d. 18 val. – D. Čepauskaitės „DIENA IR 
NAKTIS“. Rež. – S. Rubinovas
25 d. 18 val. – L. Andrejevo „JUDAS ISKARI-
JOTAS“. Rež. – S. Rubinovas

Kauno mažasis teatras
18 d. 19 val. – F. Rame, D. Fo „LAISVOJI 
PORA“. Rež. – R. Januškevičiūtė, 
A. Baniūnas
19 d. 18 val. – A. Slapovskio „NUO RAUDO-
NOS ŽIURKĖS IKI ŽALIOS ŽVAIGŽDĖS“. 
Rež. – D. Rabašauskas
20 d. 14 val. – A. Dilytės „SIDABRINIS FĖ-
JOS ŠAUKŠTELIS“. Rež. – A. Dilytė
24 d. 19 val. – PREMJERA! J. Genet „TAR-
NAITĖS“. Rež. – R. Kimbraitė

Kauno lėlių teatras
19 d. 12 val. – „NYKŠTUKAS NOSIS“ (pagal 
W. Haufo pasaką). Rež. – A. Stankevičius
20 d. 12 val. – „TIGRIUKAS PETRIKAS“. 
Rež. – A. Stankevičius
20 d. 16 val. – „ANGELAI NEVERKIA“.
Rež. – H. Šumilaitė (Voškonių laisvalaikio 
salės teatras „Siena“); „AŠ, TU, JIS“. 
Rež. – N. Sabašvili (Sagaredžo (Gruzija) 
M. Čiaureli liaudies teatras)

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
18, 22 d. 18.30 Mažojoje salėje – PREMJERA! 
E. De Filippo „KALĖDOS KUPJELŲ NA-
MUOSE“. Rež. – P. Gaidys. Vaidina V. Jočys, 
R. Idzelytė, D. Švirėnas ir kt.
20 d. 17 val. Didžiojoje salėje – A. Juozaičio 

„KARALIENĖ LUIZĖ“. Rež. – G. Padegimas 
23 d. 14 val. Mažojoje salėje – S. Maršako 

„KATĖS NAMAI“. Rež. – D. Rabašauskas
23, 24 d. 18 val. Didžiojoje salėje – „BADO 
MEISTRAS“ (pagal F. Kafką). Rež. – E. Ne-
krošius („Meno fortas“)

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras
18 d. 18.30 – J. Strausso „VIENOS KRAUJAS“
19 d. 18.30 – D. Goggino „ŠOUNUOLYNAS“
20 d. 13 val. – A. Kučinsko „MAKARONŲ 
OPERA“

Šiauliai
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
18 d. 18 val. – „Gero humoro dozė“ (impovi-
zacijų teatras „Kitas kampas“)
19 d. 18 val. – M. Pagnolio „DUONKEPIO 
ŽMONA“. Rež. – A. Lebeliūnas
20 d. 12 val. – „MIKĖ“ (pagal A.A. Milne’o 
knygą). Rež. – A. Pociūnas 
20 d. 18 val. – N. Leskovo „LEDI MAKBET IŠ 
MCENSKO APSKRITIES“. 
Rež. – R. Banionis
24 d. 16 val. – Y. Reza „SKERDYNIŲ DIE-
VAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
19 d. 18 val. – PREMEJRA! A. Šlepiko „LIE-
TAUS DIEVAS“. Rež. – J. Dautartas
20 d. 11 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. 
Rež. – V. Mazūras 
22 d. 18 val. – R. Thomas „VYRAS SPĄS-
TUOSE“. Rež. – D. Kazlauskas 
24 d. 18 val. – M. Camoletti „PRANCŪZIŠ-
KOS SKYRYBOS“. Rež. – D. Kazlauskas

K o n c e r t a i

Lietuvos nacionalinė filharmonija
18 d. 18 val. Kauno valstybinėje filharmo-
nijoje, 19 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos 
Didžiojoje salėje, – Lietuvos nacionalinis 
simfoninis orkestras. Solistė J. Daunytė 
(arfa). Dir. – H. Engelsas. Programoje 
M.K. Čiurlionio, W. Lenaertso, A. de Boecko, 
C. Francko kūriniai
20 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – teatralizuotas koncertas visai 
šeimai „Lėlės kelionė“. Styginių kvartetas: 
D. Peseckas (smuikas), B. Petrauskas (smui-
kas), D. Juozapaitienė (altas), G. Baranaus-
kaitė (violončelė), J. Zajančauskaitė (smui-
kas), S. Zajančauskaitė (fortepijonas), aktorė 
L. Muštašvili. Scen. aut. J. Zajančauskaitė

20 d. 16 val. Taikomosios dailės muziejuje – 
smuikininko R. Katiliaus atminimui. 
R. Vosyliūtė (smuikas), L. Dorfmanas 
(fortepijonas)
20 d. 16 val. Vilniaus arkikatedroje – susi-
kaupimo valanda „Septyni žodžiai“. Valsty-
binis Vilniaus kvartetas. Programoje
J. Haydno „Septyni paskutiniai mūsų Išga-
nytojo žodžiai ant kryžiaus“ 
23 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – A. Žlabys (fortepijonas). Pro-
gramoje G.F. Händelio kūriniai 

Vilnius
Kongresų rūmai
24 d. 19 val. – Lietuvos valstybinis simfo-
ninis orkestras. Solistai S. Maigienė (smui-
kas), N. Ochrimenko (smuikas), A. Kaspe-
rovič (smuikas), S. Rinkevičiūtė (smuikas), 
A. Radziukynas (fleita), L. Šalna (obojus), 
D.Y. Janovskis (violončelė), V. Šiugždi-
nienė (violončelė), P. Batvinis (trombonas), 
S. Gailius (marimba), P. Giunteris (muša-
mieji). Dir. – R. Šumila. 

Lietuvos muzikų rėmimo fondas
22 d. 17.30 S. Vainiūno namuose – vakaras 
profesoriaus S. Sondeckio atminimui. Smui-
kuoja Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų 
mokyklos mokytojos ekspertės G. Vitėnai-
tės 9 klasės moksleivis B. Gocentas (kon-
certmeisterė J. Kaminskienė), Vilniaus 
Karoliniškių muzikos mokyklos mokytojos 
J. Alymovos 7 klasės moksleivis A. Filipen-
kovas (koncertmeisterė T. Alymova). Veiks 
S. Sondeckiui skirta dokumentų paroda
XVIII muzikos festivalis „Sugrįžimai“
23 d. 18 val. Taikomosios dailės ir dizaino 
muziejuje – „Virtuoso saxophone quartet“: 
R.B. Muzikevičiūtė (saksofonas tenoras, 
Lietuva, Italija), S.G. Monterisi (saksofonas 
sopranas, Italija), C. Battaglioli (saksofonas 
altas, Italija), D. Salata (saksofonas barito-
nas, Italija)

Šv. Jonų bažnyčia
19 d. 18 val. – „Vargonų improvizacijos pa-
gal Kryžiaus kelio istoriją“. V. Pinkevičiaus 
(vargonai) koncertas „Via Crucis“

Šv. Kotrynos bažnyčia

18, 19 d. 19 val. – A. Smilgevičiūtės ir grupės 

„Skylė“ pavasario lygiadienio koncertas

25 d. 18 val. – Vėrinys šv. Velykoms. Daly-

vauja solistė N. Petročenko (mecosopranas),

Vilniaus miesto savivaldybės Šv. Kristoforo 

kamerinis orkestras (meno vad. – D. Kat-

kus). Dir. – M. Barkauskas
Valdovų rūmai
21 d. 18 val. III manieristinėje antikameroje – 
koncertas, skirtas Europos senosios muzi-
kos dienai ir J.S. Bacho 331-ajam gimtadie-
niui. A. Rotaru (klavesinas), D. Stabinskas 
(viola da gamba)

Va k a r a i

Vilnius
Rašytojų klubas

18 d. 17.30 – poezijos ir muzikos vakaras 

„Justinas Marcinkevičius kitaip / eilėraščiai, 

vertimai – A. Mickevičiaus poema „Gra-

žina“. Skaito aktorė G. Urbonaitė, violon-

čele griežia R. Kalnėnaitė 
22 d. 17.30 – skaitymai iš ciklo „Iš būsimų 
knygų rankraščių“. Fragmentus iš būsimos 
knygos skaito E. Ališanka

Valdovų rūmai
23 d. 18 val. III manieristinėje antikameroje – 
M. Walczako ir K. Czyżewskio paskaita 

„Šventojo Stanislovo kultas XVIII a. mene“ 

Šv. Kotrynos bažnyčia
21 d. 19 val. – skaitymų ciklas „Gyvo žodžio 
vakarai“: „Gyvenimas kaip graži kelionė“. 
Aktorė V. Kochanskytė
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Remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Lietuvos kultūros taryba

Savaitės filmai

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

Kovo 18–24
Ki no re per tu a ras

45 metai  ****
Britų režisieriaus Andrew Haigho filmas (pagal Davido Constantine’o 

novelę) pasakoja apie pagyvenusią anglų porą, kuri rengiasi švęsti savo 
bendro gyvenimo 45 metų jubiliejų. Tačiau likus kelioms dienoms iki 
šventės Džefas (Tom Courtnay) sužino, kad Alpėse rastas prieš pusšimtį 
metų dingusios jo mylimosios kūnas. Ši žinia neduoda ramybės jo žmo-
nai Ket. Charlotte Rampling herojė vis giliau grimzta į abejones. Tai ne 
pavydas, greičiau staiga persmelkusi mintis, kad bendras gyvenimas su 
Džefu buvo grįstas melu, vis stiprėjanti abejonė, ar ji iš tikrųjų gyveno 
savo gyvenimą, ar galėjo rinktis kitą. Už vaidmenis šiame filme Ram-
pling ir Courtenay’us apdovanoti Berlyno kino festivalio „Sidabriniais 
lokiais“, Rampling pelnė Europos kino akademijos prizą geriausiai 2015 
metų aktorei ir buvo nominuota „Oskarui“ (D. Britanija, 2015). (Vilnius)
Amžinos meilės laiškai  ***

Įdomu būtų pamatyti žmogų, nusprendusį taip pervadinti naują Giusep-
pe’s Tornatore’s filmą „Susirašinėjimas“ („La corrispondenza“), kuriame 
režisierius gilinasi į įvairias žodžio „korespondencija“ prasmes. Šįkart 
„Malenos“ ir „Naujasis „Paradiso“ kino teatras“ autorius pasakoja apie 
du žmones – ne pirmos jaunystės mokslininką astrofiziką (Jeremy Irons) 
iš Edinburgo ir studentę Eimę (Olga Kurylenko), kuri laisvalaikiu dirba 
kaskadininke kino ir televizijos filmuose. Jie kasdien keičiasi elektroniniais 
laiškais, bendrauja SMS ir vaizdo žinutėmis. Vieną diena mergina sužino, 
kad profesorius mirė, bet ir toliau gauna jo laiškus. Eimė nusprendžia 
išsiaiškinti, kas jų autorius. Šis filmas – ir režisieriaus apmąstymai apie 
vaizduotę ir kiną, akivaizdžiai netelpantys į „meilės romanų“ banalybes, 
net jei ekrane ir skamba romantiška Ennio Morricone’s muzika (Italija, 
2015). (Vilnius, Kaunas)
Kaip žydėjimas vyšnios  ****

Japonų režisierės Naomi Kawase filmas nukels į Tokiją, kur kepyklėlėje 
darbuojasi Sentaro (Masatoshi Nagase). Jis pardavinėja japonišką desertą 
dorayaki, kurio svarbi sudėtinė dalis – raudonųjų pupelių padažas. Me-
lancholiškos rutinos paženklinta vyro kasdienybė pasikeičia, kai į darbo 
skelbimą atsiliepia pagyvenusi Tokue (Kirin Kiki). Moteris turi slaptą pa-
dažo receptą. Verslas suklesti, o Sentaro ir Tokue atveria vienas kitam širdis 
ir senas žaizdas (Japonija, Prancūzija, Vokietija, 2015). (Vilnius, Kaunas) 
Londono apgultis  **

Paslaptingomis aplinkybėmis žūsta D. Britanijos premjeras. Į jo laido-
tuves atvyksta daugelio šalių vadovai. Netrukus Londoną sukrečia spro-
gimai, o laidotuvės virsta pasikėsinimu į galingiausius pasaulio lyderius. 
Tik trys žmonės išsaugo viltį, kad pasaulinę katastrofą dar bus galima 
sulaikyti: JAV prezidentas (Aaron Eckhart), jo padėjėjas, ištikimas spe-
cialiųjų tarnybų agentas (Gerard Butler), ir anglų MI-6 agentė (Charlotte 
Riley), kuri nepasitiki niekuo. Filmo kūrėjai, matyt, didžiausią 60 milijonų 
dolerių biudžeto dalį išleido specialiesiems efektams, kai kartu su politi-
kais griūva ir Londono architektūros šedevrai. Babako Najafi filme taip 
pat vaidina Morganas Freemanas, Angela Basset ir kt. (JAV, D. Britanija, 
Bulgarija, 2016). (Vilnius, Kaunas)
Sensacija  ****

Geriausio filmo „Oskarą“ pelniusio režisieriaus Tomo McCarthy juostos 
tema – didžiulis, kruopštus žurnalistų darbas, kai iš nedidelių informaci-
jos atkarpų pagaliau sudėlioję visumą filmo herojai „The Boston Globe“ 
žurnalistai nustebo ir patys. Nors Bostone daug kas žinojo apie šokiruo-
jančius kunigų nusikaltimus, niekas nesiėmė ko nors daryti. Pasak žurna-
listų Sashos Pfeiffer, Michaelo Rezendeso, Walterio Robinsono ir Matto 
Carrollo, filmo scenaristai nedaug pridėjo nuo savęs, kad filmas taptų 
dramatiškas. Žurnalistus suvaidino Markas Ruffalo, Rachel McAdams, 
Johnas Slattery, Michaelas Keatonas (JAV, 2015). (Vilnius, Kaunas)

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
18–22 d. – Divergentės tęsinys. Lojalioji 
(JAV) – 11, 13.10, 15.50, 18.30, 20, 21.20; 23, 24 
d. – 11, 13.10, 15.50, 18.30, 20.45, 21.20 
18–22 d. – Kung fu panda 3 (JAV) – 11, 13.10, 
15.30, 17.45; 23, 24 d. – 11, 13.10, 15.30, 18.30 
(lietuvių k.); 18–24 d. – 11.30, 16.10 (origi-
nalo k.)
18–24 d. – Kung fu panda 3 (3D, JAV) – 12, 
14.15, 16.30, 19 val. 
18–24 d. – Londono apgultis (D. Britanija, JAV, 
Bulgarija) – 11.30, 13.50, 16.10, 18.30, 21.30
24 d. – Betmenas prieš Supermeną: teisin-
gumo aušra (3D, JAV ) – 19 val.
23 d. – Erelis Edis (D. Britanija, JAV, Vokie-
tija) – 19 val.
18 d. – Divergentės serijos kino marato-
nas – 13.30
18–24 d. – Gautas iškvietimas (rež. T. Vidman-
tas) – 11.40, 14, 17, 19, 21.10
Zootropolis (JAV) – 11.10, 13.40, 15.40, 18.10
Zootropolis (3D, JAV) – 16.15
19–24 d. – Alvinas ir burundukai: didžioji 
kelionė (3D, JAV) – 13.15
18–24 d. – Alvinas ir burundukai: didžioji 
kelionė (JAV) – 11.10, 13.30
Sensacija (JAV) – 15.40, 18.30
Kodas 999 (JAV) – 16.30, 21.15
Sniego mūšis (Kanada) – 11.10, 13.40
Hju Glaso legenda (JAV) – 13.45, 20.40
18–21, 23 d. – Šnipas per klaidą (JAV) – 
19.10, 21.40; 22, 24 d. – 21.40
18–21, 23 d. – Visi keliai veda į Romą (Italija, 
JAV) – 18.30, 21.30; 22, 24 d. – 21.30
19–24 d. – Egipto dievai (3D, JAV, Austra-
lija) – 15.35, 18.15
19–24 d. – Gidas vienišiams (JAV) – 21 val.
18–24 d. – Normas, lokys iš šiaurės (JAV) – 11.20
19, 20, 22–24 d. – 8 geriausi pasimatymai 
(Rusija) – 19 val.
18–24 d. – Gerasis dinozauras (JAV) – 11.50
Robinzono Kruzo sala (JAV) – 14.10
Deadpool (JAV) – 20.50
18, 20 d. – Neištikimybė (JAV) – 20.45
19, 21 d. – Prieš gamtą (Norvegija) – 20.45

Forum Cinemas Akropolis 
18–24 d. – Divergentės tęsinys. Lojalioji 
(JAV) – 10.30, 13.05, 16, 19.10, 21.50
Kung fu panda 3 JAV) – 10.10, 12.25, 14.40, 
16.55, 18.50; Kung fu panda 3 (3D, JAV) – 
11.10, 13.25, 15.40; Londono apgultis 
(D. Britanija, JAV, Bulgarija) – 11.30, 13.50, 
16.10, 18.30, 20.50
24 d. – Betmenas prieš Supermeną: teisin-
gumo aušra (3D, JAV ) – 19 val.
23 d. – Erelis Edis (D. Britanija, JAV, Vokie-
tija) – 18.40
18–24 d. – Gautas iškvietimas (rež. T. Vidman-
tas) – 15.10, 17.25, 18.20, 20.30, 21.20
Zootropolis (JAV) – 10.50, 12, 13.15, 15.50
Zootropolis (3D, JAV) – 18 val. 
Sniego mūšis (Kanada) – 10.20, 12.15, 14.20
18–23 d. – Visi keliai veda į Romą (Italija, 
JAV) – 17.15, 19.20; 24 d. – 17.15

18–24 d. – Alvinas ir burundukai: didžioji 

kelionė (JAV) – 10.40, 12.55

Šnipas per klaidą (JAV) – 19.30, 21.40

18–22, 24 d. – 8 geriausi pasimatymai (Ru-

sija) – 16.20, 18.40; 23 d. – 16.20

18–24 d. – Egipto dievai (3D, JAV, Austra-

lija) – 20.40

Egipto dievai (JAV, Australija) – 14.30

Kodas 999 (JAV) – 21 val.
18, 20, 22 d. – Deadpool (JAV) – 21.30
19, 21, 23 d. – Hju Glaso legenda (JAV) – 21.30

Skalvija
18 d. – Amžinos meilės laiškai (Italija) – 17 val.; 
19 d. – 18.30; 20 d. – 16.20; 21 d. – 15 val. (sean-
sas senjorams); 23 d. – 21 val.; 24 d. – 17 val.
18 d. – Fusis (Islandija, Danija) – 19.10; 
19 d. – 16.40; 20 d. – 21.10; 21 d. – 17.10; 
23 d. – 17.10
18 d. – Prieš gamtą (Norvegija) – 21 val.; 
19 d. – 15 val.; 20 d. – 14.40; 22 d. – 21.10; 
24 d. – 20.50
19 d. – Kai mes svajojom (Vokietija, Prancū-
zija) – 20.40; 22 d. – 19 val.
21 d. – Grėsmingasis aštuonetas (JAV) – 19 val.
22 d. – 45 metai (D. Britanija) – 17 val.; 
24 d. – 19.10
Ciklas „Karlsono kinas“
19 d. – lėlinės animacijos programa „Mažos 
drąsios širdys“(Latvija) – 14 val.
19 d. – Animacijos dirbtuvėlės – 12.30
20 d. – Kukis grįžta (Čekija) – 12.50
20 d. – Kino klasikos seansas. Dangus virš 
Berlyno (Vokietija, Prancūzija) – 18.30 
(filmą pristatys kino kritikė I. Keidošiūtė)
23 d. – Frankofonijos dienų filmų programa. 
Storulis (Prancūzija) – 19 val. 

Pasaka
18 d. – Sauliaus sūnus (Vengrija) – 17.30; 
20 d. – 14.45; 22 d. – 20.15
18, 22 d. – Psychic Migrations (JAV) – 19.30; 
20 d. – 20 val.
18 d. – Prieš gamtą (Norvegija) – 21 val.; 
19, 20 d. – 21.15; 21, 22 d. – 20.30; 23 d. – 
 21 val.; 24 d. – 17.30
18 d. – 45 metai (D. Britanija) – 17 val.; 19, 
20 d. – 12 val.; 23 d. – 17.30
18 d. – Amžinos meilės laiškai (Italija) – 19 val.; 
19 d. – 17 val.; 20 d. – 13.45; 21, 22 d. – 18 val.; 
23 d. – 20.30; 24 d. – 15 val.; 24 d. – 21.30
18 d. – Gautas iškvietimas (rež. T. Vidman-
tas) – 21.15; 19 d. – 21.30
18, 23, 24 d. – (Ne)Tikros prancūziškos ves-
tuvės (Prancūzija) – 17.15; 19 d. – 19.15; 
20 d. – 18 val.; 21 d. – 18.30; 22 d. – 18.15
18, 23 d. – Bambeklis (Suomija) – 19.15; 
19 d. – 16 val.; 20 d. – 16.45; 21 d. – 18.45; 22, 
24 d. – 17 val.
18 d. – Naujausias testamentas (Belgija, 
Prancūzija, Liuksemburgas) – 21.30; 19 d. – 
20.30; 20 d. – 19.15; 22, 24 d. – 21 val.
19 d. – Kung fu panda 3 (JAV) – 12.30; 
20 d. – 12.45
19 d. – Kaip žydėjimas vyšnios (Japonija, 
Prancūzija, Vokietija) – 14.45; 20 d. – 18.45; 
23 d. – 18 val.; 24 d. – 19.15
19 d. – Zootropolis (JAV) – 14 val.; 20 d. – 16 val.
19 d. – Fusis (Islandija, Vokietija) – 19.30
19 d. – Aš už tave pakalbėsiu (dok. f., rež. 
M. Dejoie, V. Vareikytė) – 12.15
20 d. – Neištikimybė (JAV) – 21 val.
20 d. – Kinozauro savaitgalis: pasakų skai-
tymas – 12 val.
20 d. – Meistras ir Tatjana (dok. f., 
rež. G. Žickytė) – 17.30
20 d. – Viena nepatogi akimirka (Prancū-
zija) – 21.30; 21 d. – 20.45; 23 d. – 21.15
21 d. – Kai mes svajojom (Vokietija, Pran-
cūzija) – 20.15; 24 d. – 21.30
22 d. – „Kino žvilgsnis: Wong Kar Wai. Ki-
nas yra jausmas“ – 19 val.
24 d. – M. Požerskytės parodos atidarymas 
ir filmo „Vyrai ir viščiukai“ („Kino pavasa-
ris“) peržiūra – 19 val.

24 d. – „Kino žvilgsnis: Tavo kino žvilgs-
nis“ – 19 val.

Ozo kino salė
18, 23 d. – Laukimas (Italija, Prancūzija) –
18 val.; 19 d. – 16 val.
18 d. – Antra mama (Brazilija) – 19.40
19 d. – Kaip žydėjimas vyšnios (Japonija, 
Prancūzija, Vokietija) – 14 val.; 23 d. – 19.40
19 d. – Sugar Man (D. Britanija) – 17.40
19 d. – Ramybė mūsų sapnuose (rež. Š. Bar-
tas) – 19.10
22 d. – Meistras ir Tatjana (dok. f., 
rež. G. Žickytė) – 17.30
22 d. – ekskursija po kino archyvą (ozokino-
sale@lietuvoskinas.lt) – 18 val. 
24 d. – speciali dokumentinio filmo „Lū-
žis prie Baltijos: tęsiame darbą“ peržiūra 
ir diskusija. Dalyvauja rež. A. Marcin-
kevičiūtė, profesorius V. Landsbergis,                 
G. Ručytė-Landsbergienė – 18 val.

Kaunas

Forum Cinemas
18, 19 d. – Divergentės tęsinys. Lojalioji 
(JAV) – 10.40, 13.20, 16, 18.40, 21.20, 23.59; 
20–24 d. – 10.40, 13.20, 16, 18.40, 21.20
18–24 d. – Kung fu panda 3 (JAV) – 10.20, 
12.40, 15, 17.15; Kung fu panda 3 (3D, JAV) – 
13.30, 18.15, 20.30
18 d. – Londono apgultis (D. Britanija, JAV, 
Bulgarija) – 16.10, 21.20, 23 val.; 19 d. – 16.10, 
18, 21.20, 23 val.; 20–24 d. – 16.10, 18, 21.20
24 d. – Betmenas prieš Supermeną: teisin-
gumo aušra (3D, JAV ) – 19 val.
23 d. – Erelis Edis (D. Britanija, JAV, Vokie-
tija) – 19 val.
18 d. – Divergentės serijos kino maratonas – 13.30
18, 19 d. – Gautas iškvietimas (rež. T. Vidman-
tas) – 12.30, 14.30, 16.40, 19.30, 21.40, 23.50; 
20–24 d. – 12.30, 14.30, 16.40, 19.30, 21.40
18–24 d. – Sniego mūšis (Kanada) – 10.30, 
12.30, 14.30
18 d. – Zootropolis (JAV) – 10.10; 19–24 d. – 
10.10, 13.10; 18–24 d. – Zootropolis (3D, 
JAV) – 11, 15.45; Visi keliai veda į Romą 
(Italija, JAV) – 15.40, 18.50
18, 19 d. – Šnipas per klaidą (JAV) – 19.20, 
21.30, 23.30; 20–23 d. – 19.20, 21.30
18 d. – Sensacija (JAV) – 13.20, 23.40; 19 d. – 
13.20, 18.30, 23.40; 20–22, 24 d. – 13.20, 18.30; 
23 d. – 13.20
18, 19 d. – Deadpool (JAV) – 21, 23.20; 
20–24 d. – 21 val.
19–24 d. – Egipto dievai (JAV, Australija) – 16.30
19–24 d. – Alvinas ir burundukai: didžioji 
kelionė (JAV) – 10.50
19, 21, 23 d. – Kodas 999 (JAV) – 20.20; 20, 
22 d. – Hju Glaso legenda (JAV) – 20.20 
18–24 d. – Robinzono Kruzo sala (JAV) – 11.10

Romuva
Vokiško kino dienos 
18 d. – Nowitzkis. Tobulas metimas (dok. f., 
Vokietija) – 17.30
18 d. – Vasara Berlyne (Vokietija) – 20 val.
19 d. – Dievų dovana (Vokietija) – 16 val.
19 d. – Viskis ir degtinė (Vokietija) – 18 val.
20 d. – Tylus kraštas (Vokietija) – 16 val.
19 d. – Mari istorija (Prancūzija) – 14 val.
19 d. – Laukimas (Italija, Prancūzija) – 20 val.
20 d. – Kaip žydėjimas vyšnios (Japonija, 
Prancūzija, Vokietija) – 13.45; 24 d. – 17.30
20 d. – Dviračiais per Kirgiziją (dok. f., rež. 
A. Gurevičius) – 18 val.; 23 d. – 20.30
23 d. – Kino klasikos klubas. Hugo išradimas 
(JAV) – 18 val.

„Amžinos meilės laiškai“


