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Naujojo Baltijos kino konkursas 
„Scanoramoje“

Ir aš kikenu į saują 
Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus surengta 
fotografijos šventė

Mieli skaitytojai,
 

„Lietuvos pašto“ skyriuose jau galite užsiprenumeruoti 
„7 meno dienas“ 2018 metams.

Padidėjus savaitraščio apimčiai ir kainai, užsiprenumeruoti jį 
tikrai naudinga: už 1 numerį mokėsite ne 1,30 Eur, bet 1,05 Eur. 

Prenumeratos kaina 1 mėn. – 4,39 Eur, 6 mėn. – 26,32 Eur, 
metams – 43,86 Eur.

 „Kino“ žurnalo 1 numerio prenumeratos kaina – 2,75 Eur,
pusmečiui – 5,51 Eur, metams – 11,02 Eur.

 
Prenumeruodami sutaupote ir remiate mūsų leidinius.

Prenumeratą galima užsisakyti ir internetu www.prenumeruok.lt 
bei telefonu 8 700 55 400

Agnė Narušytė

Priešžiemio veiksmas persikelia į 
Klaipėdą – ten tris savaites KKKC 
rūmai užpildyti fotografijos paro-
domis, o į jų atidarymą suvažiavo 
kas tik galėjo iš Vilniaus ir Kauno. 
Prie rūbinės klaipėdietis Artūras 
Šeštokas norinčius fotografavo XIX a. 
šlapio kolodijaus technika – pilstė 
chemikalus ant stiklo plokštelių, jas 
dar šlapias eksponavo ir ryškino. 
Visa tai žinau šiaip iš istorijos, nes 
stebėti nebuvo kada – skubėjau ap-
žiūrėti parodas.

Šlapias kolodijus priminė foto-
grafijos praeitį, jos sausos skaitme-
ninės dabarties nuotolį nuo asfalti-
nių, sidabrinių ištakų. Priminė, kad 
keisdama medžiagas ir pavidalus ji 
kažkaip vis išlieka fotografija. Klai-
pėdoje jos dabarčiai atstovauja trys 
parodos: Benignos Kasparavičiū-
tės ir Kęstučio Šapokos „Fotosalo-
nas, Musninkų g.“, užsienio jaunųjų 
fotografų „Kiti 8“ ir visos šventės 
kuratoriaus Dariaus Vaičekausko 

„Dekonstrukcija“ – pasklidusi po 
visą miestą, kur sukarpytų vaizdų 
ir tekstų pripildytas formas reikia 
surasti pagal koordinates, surašytas 
lape. Mums, tik laikiniems atvykė-
liams, tai daryti irgi nebuvo kada. 

Tiesa, visos dabarčiai skirtos 
Klaipėdos parodos dekonstruoja 
fotografiją. „Kiti“, gyvenantys Brai-
tone (Paul Butkus, Henrikas Riskus 
ir Valus Sonov), publikuoja savo 
kartos kuriamus vaizdus zinuose 
(tai – 8-oji užsienyje gyvenančio 
jaunimo fotografijos parodų ciklo 
versija). Jie nieko nenori nurodinėti 
ar pasakoti, tik vis ištraukia kažką iš 
srauto ir sustabdo. Sako, svarbiau-
sia kurti ir dalintis (pavyzdžiui, aus-
tralų fotografijos teoretikas Gregas 
Battye knygoje „Photography, Nar-
rative, Time“, 2014, apie visuotinį 

dalijimąsi vaizdais kalba pakylė-
tai). Žiūrėdama ekrane rodomus 
vaizdus (nes atspaudai dar buvo 
kažkur užstrigę, gal muitinėje) ma-
čiau 2013 m. leidinio „Tarsi nebūtų 
rytojaus“ tęsinį. Būdami vaizdų 
sraute jie gaminasi savaime, be 
kančių, be užduoties, be tikėjimo. 

Rezultatas – malonus akiai, dažnai 
paslaptingas (nes, po galais, ką ji(s) 
tuo norėjo pasakyti? Nieko? Nieko. 
Na ir gerai...) ir nebūtinas. Jau pra-
dedu priprasti, kad į tai geriausia 
žiūrėti kaip į pakibusios dabarties 

Violeta Bubelytė, „Nebereikalingas veidrodis“. 2017 m.
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Talentų fiesta
Paskutinių Penktojo Vilniaus fortepijono festivalio „Pakeleiviai“ koncertų įspūdžiai

M u z i k a

Aldona Eleonora Radvilaitė 

Skirtingo amžiaus pakeleiviai lap-
kričio 19 d. Nacionalinėje filhar-
monijoje, koncerte „Trys pianistų 
kartos: pedagogai ir jų auklėtiniai“ 
skambino variacijų forma sukur-
tus kūrinius. Programa jungė įvai-
rią stilistiką: pradedant Johanno 
Sebastiano Bacho Invencijomis 
(penkiolikos skirtingų tonacijų, 
tempų ar charakterių pjesių cikle 
galima įžvelgti tam tikras kompo-
zicijos meno variacijas) ir baigiant 
šiuolaikinio rusų kompozitoriaus 
Nikolajaus Kapustino džiazo sti-
liumi sukomponuotomis Variaci-
jomis, op. 41. Labiausiai patyrusi 
šio vakaro pianistė – Ilana Vered 
iš Izraelio, nuo trylikos metų pra-
dėjusi ryškią virtuozės karjerą, jau 
penkiolikos aukščiausiais įvertini-
mais baigusi Paryžiaus konservato-
riją, vėliau Niujorko Juilliardo mo-
kyklą. I. Vered koncertuoja ir kaip 
solistė, ir su daugybe pasaulio or-
kestrų, ir kaip kamerinės muzikos 
atlikėja, dalyvauja vasaros muzikos 
festivaliuose, yra įrašiusi daugybę 
kompaktinių plokštelių. Pianistė 
veda meistriškumo kursus, yra kelių 
muzikos festivalių įkūrėja. Vienas iš jos 
auklėtinių – Sasha Starcevichius – Jeilio 
universiteto (JAV) muzikos meno 
daktaras, kelių JAV ir Kanados 
universitetų profesorius. Koncerte 
jis atstovavo vidurinei kartai. Jau-
niausią vakaro atlikėją – Tristaną 
Teo (Kanada) – globoja I. Vered, o 
pirmasis jo fortepijono mokytojas 
buvo S. Starcevichius. Pianistas 
studijuoja Niujorko Juilliardo mo-
kykloje pas žymų pedagogą Jero-
me’ą Lowenthalį.  

Atrodytų, visus tris atlikėjus vie-
nija ta pati atlikimo mokykla, kurią 
labai mėgsta klausytojai: pomėgis 
skambinti labai greitai, demons-
truojant tyliai ir lengvai, tarsi kla-
višų paviršiumi pralekiančius pa-
sažus, o kulminacijose staigiais 
judesiais išgauti ryškius, kietokus 
skambesius. Tačiau T. Teo traktuo-
jamos Sergejaus Rachmaninovo 
Variacijos Corelli tema, op. 42, at-
skleidė jo talentą įsijausti į kūrinio 
stilistiką, besikeičiančiose varia-
cijų nuotaikose perteikti ir baroki-
nės choralinės temos griežtumą, ir 
tarsi rytietiškos muzikos trapumą, 
šmaikštų groteską, lyrines emoci-
nes būsenas ar grėsmingą įtampą. 
Gaila tik, kad temperamentingai 
atliekami epizodai buvo per aštrūs. 
Žinia, jog pats Rachmaninovas 
skambindavo „sultingu“, dainingu 
garsu, intonuodavo kiekvieną natą. 

N. Kapustino variacijose, kurių 
temą autorius pasirinko iš Igo-
rio Stravinskio „Šventojo pavasa-
rio“ fagoto solo melodijos (tai ar-
chaiška lietuviška melodija, kurią 
Stravinskis rado Antano Juškos 

„Svodbinėse rėdose“, o amerikietis 

tyrinėtojas Jamesas A. Grymesas 
parašė netgi dainos pavadinimą 

„Tu manu seserėle“), T. Teo sužėrėjo 
kaip brandus menininkas, geban-
tis įdomiai, ryškiai ir virtuoziškai 
perteikti spalvingus, besikeičian-
čia ritmika grindžiamus vaizdinius. 

Kitaip skambėjo S. Starcevi-
chiaus traktuotės. Manyčiau, pia-
nistas neaprėpė sudėtingos Johan-
neso Brahmso Variacijų ir fugos 
Händelio tema, op. 24, formos ir ne-
įrodė, jog šis kūrinys, pasak tyrinė-
tojų, yra vienas iš didingiausių visų 
laikų variacijų, įspūdingiausias va-
riacijų ciklas po Beethoveno. Girdė-
jau trapų, be gilios atramos į klavišo 
dugną, paviršutinišką garsą, jautėsi 
negebėjimas vientisai traktuoti ci-
klą užbaigiančios fugos, didingai 
perteikti vidinę Brahmso muzikos 
jėgą. Atrodė, kad pianistas dabar gal 
daugiau užsiima pedagogine veikla. 

Įdomu buvo stebėti, su kokiu už-
sidegimu I. Vered labai virtuoziškai, 
lengvai traktuoja daugumą Bacho 
invencijų. Prisiminiau įspūdį, kaip 
viename koncerte Maskvos konser-
vatorijos Didžiojoje salėje koncerta-
vęs užsienio virtuozas – smuikinin-
kas – panašiai greitai ir tyliai griežė 
Paganini Kaprisus, jog klausytojai 
vos spėjo išgirsti visus garsus. Taip 
ir šį vakarą skriejančios tylutėlės te-
mos buvo vos girdimos. Lėto tempo 
invencijose pianistė temas frazavo 
gražiai, laisvu rubato. Felixo Men-
delssohno „Rimtąsias variacijas“, op. 
54, I. Vered traktavo panašiai: greito 
tempo variacijas skambino labai 
greitai, lengvai ir tyliai, tarsi vėjo 
stipriai genamus debesėlius, tad 
temose pritrūko įtaigos, sodrumo. 
Vidinės jėgos reikalaujančios varia-
cijos šiek tiek nublanko. 

Koncerto pabaigoje išgirdome 
duetus. S. Rachmaninovo Siuitos 
Nr. 2, op. 17, dviem fortepijonams 
pirmąją dalį Introduction (Alla 
marcia) ryžtingai, skambiai atliko 
T. Teo ir S. Starcevichius, o kitas 
tris dalis (Waltz, Romance ir Ta-
rantella) virtuoziškai judriai, daž-
niausiai tyliai, lanksčiai frazuodami, 
o kulminacijose – ryškiai, pakiliai, 
skambino I. Vered ir S. Starcevi-
chius. Charakteriu išsiskyrė lėtos 

dalies interpretacija – muzika lie-
josi švelniai, laisvai, subtiliai. Klau-
sytojai aplodismentais dėkojo jiems 
patikusiems artistams. 

Lapkričio 21 d. koncertavo du ta-
lentu apdovanoti muzikai. Japonų 
pianistas Kenji Miura 2015 m. Ha-
mamatsu tarptautiniame pianistų 
konkurse tapo tik pusfinalio di-
plomantu, todėl specialiu prizu jį 
apdovanojo Martha Argerich ir 
Gustavas Alinkas (Alink–Arge-
rich fondo įkūrėjai). Šiais metais 
pianistas tapo Pirmojo tarptauti-
nio Shigeru Kawai konkurso nuga-
lėtoju. Lenkijos atstovas Szymonas 
Nehringas 2015-aisiais buvo tarp-
tautinio F. Chopino konkurso Var-
šuvoje finalistas, o šiais metais XV 
tarptautiniame Arthuro Rubins-
teino pianistų konkurse Tel Avive 
laimėjo I vietą ir keletą prizų, vie-
nas jų – už geriausią Chopino kū-
rinių atlikimą. „Pakeleivių“ temą 
atspindi ir pianistų programos 
pasirinkimas. Tai – tęstinumas 
tarp kūrėjų, įkvėpėjų ir įkvėptųjų. 
K. Miura atliko dvi transkripcijas: 
Bacho–Ferrucio Busoni Čakoną 
d-moll ir Piotro Čaikovskio–Mi-
chailo Pletniovo Koncertinę siuitą 

„Spragtukas“, o tarp jų – Felixo Men-
delssohno „Dainas be žodžių“. 

Sz. Nehringas į savo programą 
įtraukė keturias Karolio Szyma-
nowskio mazurkas, op. 50, ir Varia-
cijas B-dur, op. 3, bei Chopino So-
natą Nr. 2 b-moll, op. 35, apie kurią, 
kreipdamasis į Lietuvos klausytojus, 
sakė: „Sonata glaudžiai susijusi su 
Szymanovskio variacijomis. Cho-
pino muzika smarkiai veikė anks-
tyvąją jo kūrybą. Šių kūrinių raktas 
yra tas pats, tačiau variacijų nuo-
taika dar siurrealistiškesnė. Szyma-
nowskio mazurkose taip pat tvyro 
Chopino dvasia, lenkų šokių ritmai. 
Szymanowskio muzikai būdinga 
nuotaika įkvėpė mane atlikti šias 
mazurkas Lietuvos publikai.“ Jo-
mis pianistas (rudenį pradėjęs stu-
dijuoti Jeilio universitete, prof. Bo-
riso Bermano klasėje) ir pradėjo savo 
pasirodymą. Išskirtinė savito Sz. Ne-
hringo talento savybė – ramus, il-
gesingas, hipnotizuojantis lyrinės 

muzikos perteikimas. Įspūdingai 
skambėjusios Chopino Sonatos ly-
rinius epizodus jis skambino tarsi 
nekeisdamas dinamikos, vien tik 
tyliai, šiltai ar, pavyzdžiui, lėtąją 
dalį Marche funèbre, – gedulingai, 
su vilties prošvaiste vidurinėje da-
lyje, puikiai išlaikydamas įtemptą 
klausytojų dėmesį. Pianistas tobulai 
valdo fortepijoną, savo nepriekaiš-
tinga, preciziška technika ir koky-
bišku garsu perteikia kūrinių nuo-
taikas. Kaip tikras muzikos garsų 
poetas, paslaptingai prigesintu tem-
bru, įsijautęs, jis įdomiai traktavo 
mazurkas, įtaigiai interpretavo va-
riacijose besikeičiančių vaizdinių 
nuotaikas. Bisui Sz. Nehringas pui-
kiai paskambino Rachmaninovo 
Etiudą-paveikslą, op. 39 fis-moll, 
bei labai šiltai ir jautriai – popu-
liarią Chopino Mazurką gis-moll. 

Japonijoje gimęs K. Miura, dar 
būdamas trylikos, vienas atvyko 
į Londoną mokytis Purcello mu-
zikos mokykloje, vėliau studijavo 
Berlyne pas prof. Klausą Hellwigą 
ir Hanso Eislerio aukštojoje muzi-
kos mokykloje pas Eldarą Nebol-
siną. 2013 m. sausį išvyko į Japo-
niją dirbti savanoriu ir tik po metų 
grįžo į muzikos pasaulį. 

Sunku žodžiais išreikšti šio jau-
nuolio talento galią. Jo atliekamų 
kūrinių traktuotėse puikiai dera su-
sijusios melodinės linijos, jų akom-
panimentas ar polifonija, aiški 
kūrinio forma. Bacho–Busoni Ča-
konoje bei Čaikovskio–Pletniovo 
siuitoje itin galingi buvo forte 

epizodai, preciziškai tiksliai ir 
įprasmintai nuskambėjo virtuozi-
nio žėrėjimo reikalaujantys smulkių 
natų ar akordų pasažai. Mendels-
sohno „Dainos be žodžių“ žavėjo 
trapumu, skaidrumu, romantiška 
pajauta. Stebina K. Miuros spal-
vingas, prasmingas garsas, o ypač – 
kas išskiria šį pianistą iš kitų – tarsi 
nežemiškas tylios muzikos girdėji-
mas ir sugebėjimas ją perteikti spe-
cifiniu skaidriu garsu, lyg dvasios 
nušvitimą. Hipnotizuoja jo įvairių 
atspalvių skambesiai, išskirtinis 
harmonijos įprasminimas. Sujau-
dino iki šiol net ir grojant patyru-
siems meistrams negirdėta virpan-
čiai „apšviesta“ Claude’o Debussy 
„Mėnulio šviesa“ iš „Bergamo siu-
itos“, kurią pianistas padovanojo 
klausytojams kaip bisą. 

Lapkričio 23 d. jaukią šventinę 
nuotaiką sukūrė Bertrand’as Cha-
mayou – 2011 m. pripažintas ge-
riausiu Prancūzijos metų solistu. 
Jam vieninteliam šiame festivalyje 
buvo patikėta surengti solo reči-
talį. Būdamas dvidešimties, jis tapo 
prestižinio tarptautinio Long–Thi-
baud konkurso laureatu, studijavo 
Paryžiaus konservatorijoje Jeano-
François Heisser klasėje, tobuli-
nosi pas daugybę įžymių pedagogų. 
Švenčiant Liszto 200-ąsias gimimo 
metines, B. Chamayou įrašė visą 

„Klajonių metų“ ciklą, jį skambino 
įvairiose pasaulio scenose, pelnė 
keletą svarbių prizų. Lietuvos pu-
blikai pianistas pateikė sudėtingą 
romantinės virtuoziškos muzikos 
programą, kurioje didžiąją dalį 
sudarė Liszto transkripcijos ži-
nomiems pasaulio kompozitorių 
kūriniams ar operų fragmentams. 
Kaip kontrastą į programą pianis-
tas įtraukė ir originalius autorių 
opusus. Po pirmoje koncerto da-
lyje labai šiltai, romantiškai trak-
tuotų Mendelssohno, Schuberto ir 
Roberto Schumanno dainų trans-
kripcijų, jis paskambino techniškai 
labai sudėtingą Schuberto Fanta-
ziją „Klajūnas“ C-dur (Liszto versiją 
fortepijonui ir orkestrui festivalio 
atidarymo koncerte pirmą kartą 

N u k elta į  3  p s l .D. Matv ejevo n uotr aukosIlana Vered ir Sasha Starcevich

Martynas Staškus, Ignas Maknickas ir LNSO
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Reveransas Martynui Liuteriui
Įspūdžiai iš Giedriaus Kuprevičiaus tezių operos „Liuterio durys“ premjeros

M u z i k a

Rasa Murauskaitė

Varpų garsas – tai kvietimas susi-
burti, kartu pasimelsti. Jų gausmas 
pakylėja virš kasdienybės ir byloja 
apie poreikį klausytis įdėmiau nei 
paprastai. Anksčiau dar buvo ti-
kima, kad varpai simbolizuoja 
ryšį tarp žemės ir dangaus – tur-
būt todėl maldos namai be varpų 
skambesio neįsivaizduojami. Gal 
būtent todėl garsėjančiu, tankėjan-
čiu varpų gaudesiu prasideda nauja 
tezių opera „Liuterio durys“ – do-
vana 500-ąsias metines mininčiai 
turiningai Reformacijos tradicijai. 

Reformacija Lietuvos istorijai la-
bai svarbi, o ir konfesijos jubilie-
jus šalyje minėtas dėmesingai. Vis 
dėlto kultūriniu požiūriu „Liuterio 
durys“ – ryškiausia šios sukakties 
adoracija. Lapkričio 21 d. kompo-
zitoriaus Giedriaus Kuprevičiaus 
kūrinys, kuriam libretą parašė Her-
kus Kunčius, pirmą kartą parodytas 
Lietuvos rusų dramos teatre. Soli-
džiai kūrybinei projekto komandai 
taip pat priklauso režisierius Gytis 
Padegimas, scenografė ir kostiumų 
dailininkė Birutė Ukrinaitė, švie-
somis rūpinosi Aistis Byla, vaizdo 
projekcijas kūrė Linartas Urniežius, 
o choreografiją – Indrė Puišytė. Iš-
skirtinis šios operos bruožas – ypatin-
gas dėmesys chorui, kurio partijas 
atliko valstybinis choras „Vilnius“, 
o viso pastatymo muzikos vado-
vas ir dirigentas – Artūras Dam-
brauskas. Vaidmenis atliko ryškūs 
šiandienos operos solistai – pagrin-
dinį Martyno Liuterio vaidmenį 
dainavo Liudas Mikalauskas, jo 
žmoną Kateriną von Borą – Vik-
torija Miškūnaitė, Tecelį – Rafailas 
Karpis, vienuolių partijos patikė-
tos Tomui Pavilioniui ir Eugenijui 
Chrebtovui, Saksonijos valdovo 

vaidmuo atiteko Žygimantui Ja-
siūnui, miestietės – mecosopranui 
Vilijai Mikštaitei. 

Operos apraše teigiama, jog „Liu-
terio durys“ – tai modernus žvilgs-
nis į reikšmingą istorinį laikotarpį. 
Vis dėlto modernumo pasigedau – 
veikalas veikiau gana tradicinis tiek 
garsovaizdžiu, tiek režisūra. Vaizdo 
projekcijos apskritai buvo gana ties-
mukos. Galbūt kitoks, įdomus pats 
žanro – „tezių operos“ – apibrėži-
mas ir įprasminimas bylojo apie 
bandymą pažvelgti į Liuterio isto-
riją kitaip. Žinoma, galima disku-
tuoti, ar tinka tokią fundamentalią 
istoriją nagrinėti itin avangardinė-
mis formomis ir traktuotėmis, bet 
dalyvaudamas tokiose, drįstu teigti, 
masyviose premjerose vis tikiesi 
pamatyti išties kitokį menininkų 
žvilgsnį į tradicijas.

G. Kuprevičius yra vienas tų 
kompozitorių, kurio parašyti kū-
riniai nepalieka abejingų, žavi ele-
gancija ir paprastumu. Jo kūryboje 
išties ieškoma muzikos grožio idė-
jos, vengiant ekscentrikos – tą gir-
dėjome ir šioje operoje. Muzikoje 
vyravo sodri, aiški harmonija, nuo-
saikūs ritmai. Melodiniai ir harmo-
niniai sprendimai akivaizdžiai buvo 
paveikti protestantiško bažnytinio 

giedojimo tradicijos. Kaip žinia, 
protestantų bažnyčiose dažnai 
gieda visa bendruomenė, todėl me-
lodija ir harmonija yra paprastos, 
aiškios, nuolankios žodžiui, kurį 
svarbu išgirsti ir įsisąmoninti. Kita 
muzikinė kryptis, kuri aiškiai tu-
rėjo įtakos operos pobūdžiui – Re-
nesanso epochos miesto muzikos 
įtakos, įprasmintos intensyvesniais 
ritmais, drąsesniu, šviesesniu cha-
rakteriu, „instrumentiškumu“. 

Operoje „Liuterio durys“ itin 
svarbus choras. Būtent chorinės 
partijos, mano nuomone, yra ryš-
kiausios,  įsimintiniausios. Cho-
ras yra tarsi komentatorius, minia, 
savotiškas pagrindinio herojaus 
oponentas, kartu ir refleksija, kaip 
veikalo pagrindas. Choro „Vilnius“ 
dainininkai išties verti pagyrimo – 
matėsi, kad su muzikine kūrinio 
partitūra kolektyvas dirbo labai 
atsakingai ir ją išpildė įtikinamai, 
preciziškai, profesionaliai. Ausį 
maloniai glostė puiki intonacija, 
gražūs dinaminiai niuansai. Tiesa, 
aktorinės įtaigos choristams pri-
trūko, o jos, bene visą laiką chorui 
esant scenoje, ypač reikėjo. Silpniau 
skambėjo iš choro artistų sudaryti 
aukštuomenės damų, vienuolių an-
sambliai – užtikrintumo bei įtaigos 

šiems epizodams trūko ir muzikos, 
ir vaidybos požiūriu.

Atkreiptinas dėmesys ir į instru-
mentines operos partijas – „Liute-
rio durys“ parašytos ne orkestrui, 
o, sakyčiau, labai įdomios sudėties 
ansambliui: gitarai (Saulius S. Lip-
čius), akordeonui (Tadas Motie-
čius), violončelei (Elena Daunytė), 
klavišiniams (Vincenzo de Mar-
tino), perkusijai (Saulius Auglys). 
Kompozitorius instrumentų par-
tijas tarsi šiek tiek „įsimbolino“ – 
atitinkamus momentus žymėjo 
pasigirstantis vargonų tembras, 
charakteringos violončelės frazės. 
Gitara kai kuriuose epizoduose, pa-
našu, įkūnijo liutnią, lydėdama XVI a. 
būdingo pasaulietinio skambesio 
epizodus. Nors šios operos alfa ir 
omega akivaizdžiai buvo choras, 
būtent instrumentinėse partijose 
pasigirsdavo įdomesnių, labiau in-
triguojančių intonacijų, tik jos ga-
lėjo būti dar labiau išplėtotos. Be to, 
tokiai sodriai choro linijai norėjosi 
atsvaros, o svorio šiam nedideliam 
instrumentiniam ansambliui lyg ir 
trūko, taip lemiant muzikinės pu-
siausvyros stoką.  

Klausantis operos, ypač pirmoje 
pusėje, šiek tiek kliuvo jos fragmen-
tiškumas. Nors, panašu, tokia ir 

buvo „tezių operos“ idėja, žvel-
giant į visumą atrodė, kad istorija 
įprasminta ne iki galo subalansuo-
tai. Siužete labai greitai perbėgta per 
prielaidas Liuterio pažiūrų kaitai, 
pačių tezių atsiradimui. Apskritai 
siužeto plėtotėje buvo justi savo-
tiška skuba, kurią galbūt lėmė ir 
nedidelė, vos pusantros valandos, 
trukmė. Ne visai pateisinti atrodė 
Katerinos (V. Miškūnaitė) pasiro-
dymai pirmoje operos dalyje, nes 
šiaip jos ir Liuterio dramatinė li-
nija atsiranda staiga, pačioje operos 
pabaigoje. Antraeiliai charakteriai 
operoje apskritai mažai išplėtoti – 
visos rampos šviesos nukreiptos 
į Liuterį. Pats L. Mikalauskas iš-
ties atrodė labai įtikinantis, ryš-
kus, bet santūrus, kaip reikalauja 
ir jo įkūnyta asmenybė. Jųdviejų 
su V. Miškūnaite operos pabaigoje 
padainuotą Liuterio ir Katerinos 
duetą pavadinčiau vienu ryškiau-
sių ir įsimintiniausių operos nu-
merių, kuriame atsiskleidė puikus 
kompozitoriaus muzikinis skonis, 
neperžengiant sentimentalumo ri-
bos. Ryškiau blykstelėjo ir Tercelis, 
jo partiją dainavo R. Karpis. Anta-
gonistas tapo ir komiškuoju perso-
nažu, jo scena buvo bene labiausiai 
išplėtota visoje operoje. Tiesa, kiti šio 
personažo pasirodymai buvo blan-
kesni. Siužete gana ryškus vaidmuo 
patikėtas Saksonijos valdovui, jo 
partiją dainavo Ž. Jasiūnas. Deja, 
šiam personažui pritrūko vaidybi-
nio stoto, o ir muzikinio užtikrin-
tumo norėjosi daugiau.

„Šalia Dievo žodžio, kilnus mu-
zikos menas yra didžiausias pasau-
lio turtas“, – yra sakęs pats Marty-
nas Liuteris. Reformacijos šauklys 
gerbė muzikos meną, todėl opera 

„Liuterio durys“ – išties dailus re-
veransas besibaigiantiems jubilie-
jiniams Reformacijos metams.

Lietuvoje meistriškai atliko Mūza 
Rubackytė ir Lietuvos nacionalinis 
simfoninis orkestras, diriguojamas 
Renato Balsadonnos). Antroje kon-
certo dalyje tarp visiškai kitokio 
charakterio, niūrių, rafinuotų ar 
iškilmingų Richardo Wagnerio ir 
Giuseppe’s Verdi–Liszto transkrip-
cijų B. Chamayou lyriškai, šviesiai ir 
švelniai interpretavo Liszto „Petrar-
kos sonetą“ Nr. 123 iš ciklo „Klajo-
nių metai“, o savo pasirodymą už-
baigė trimis to paties ciklo pjesėmis 

„Venecija ir Neapolis“, dar kartą pri-
blokšdamas neįtikėtinomis virtuo-
zinėmis, techninėmis galimybėmis 
(nesuvokiamai greitu „Tarantellos“ 
tempu, kokybiška ir įprasminta ar-
tikuliacija) bei turtinga vaizduote. 

Per visą koncertą stebino feno-
menalios B. Chamayou savybės. 
Kukliai, be nereikalingų judesių, 
ramiai sėdintis prie fortepijono pia-
nistas kūrė labai įvairius (visomis 

prasmėmis) muzikinius vaizdi-
nius. Laki vaizduotė, plati garsi-
nės išraiškos skalė tiek įvairiau-
sių tembrų atspalvių, tiek garso 
intensyvumo valdymo prasme. 
Meistriškas ir skirtingas piano bei 
pianissimo temų ar pasažų nuspal-
vinimas, kokybiškas forte ir fortis-
simo, kai atrodė, jog daugiau inten-
syvumo iš instrumento išgauti jau 
nebeįmanoma, prisidėdavo tarsi 
dar vieno fortepijono galia. Ar-
chitektūriškai aiški kūrinių forma, 
gebėjimas kūrinius traktuoti šiltai, 
romantiškai ar gilintis į racionalų, 
filosofinį ar dramatišką turinio per-
teikimą. Bisui šis unikalus pianistas 
labai gražiai paskambino Josepho 
Haydno Sonatos F-dur lėtąją dalį. 
Nekantriai lauksime kito B. Cha-
mayou apsilankymo Vilniuje ir jo 
interpretacijų.  

Per visą festivalį galėjome stebėti 
kylančias scenos žvaigždes iš įvai-
rių šalių, o finaliniame koncerte 
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išgirdome mūsų fortepijono moky-
klos išugdyto neeilinio talento pa-
sirodymą. Koncerte „Į plačius van-
denis“ lapkričio 25 d. vyravo pakili 
šventinė nuotaika. Savo karjerą pra-
dedančiam jaunam pianistui Ignui 
Maknickui atliekant Chopino Kon-
certą fortepijonui ir orkestrui Nr. 2 
f-moll, op. 21, talkino Lietuvos nacio-
nalinis simfoninis orkestras, diri-
guojamas Martyno Staškaus. 

I. Maknickas gimė Kalifornijoje 
(JAV), jo lietuviškos fortepijono 
mokytojos buvo Neringa Puišytė, 
Violeta Lipniagovienė, prof. Vero-
nika Vitaitė, doc. Albina Šikšniūtė. 
Baigęs Nacionalinę M.K. Čiurlio-
nio meno mokyklą, nuo 2017 m. 
jis studijuoja Londono Karališ-
kojoje muzikos akademijoje, prof. 
Joannos MacGregor klasėje. Prie 
šių pedagogių reikia paminėti ir 
Mūzą Rubackytę, kuri visapusiš-
kai globoja jaunąjį talentą. Pianis-
tas yra tarptautinių ir nacionalinių 
konkursų laureatas, 2017 m. tapo I 

nacionalinio LMTA ir „LISZTuania“ 
rengiamo konkurso „Lisztofonija“ 
antros premijos laureatu. 

Festivalio pabaigos koncertą or-
kestras ir maestro M. Staškus pra-
dėjo Jeano Sibelijaus simfonine 
poema „Suomija“, op. 26, ir Sim-
fonija Nr. 7 C-dur, op. 105. Sim-
foninė poema „Suomija“ 1899 m. 
buvo sumanyta kaip muzikinis 
protestas prieš Rusijos imperijos 
cenzūrą, o kūrinio pabaigoje pasi-
girstanti daininga melodija, kom-
pozitoriaus perdirbta, tapo šalies 
himnu. Koncerte poema nuskam-
bėjo ryžtingai, iškilmingai, galingai, 
bet, panašiai kaip ir Simfonija, kiek 
vienodu intensyvumu, kai tarp labai 
garsiai grojančių instrumentų buvo 
sunku išgirsti svarbiausias temas. 
Kartais pasigirsdavo nekokybiškų 
varinių pučiamųjų garsų. 

Simfoninė muzika skambėjo ga-
lingai, o Chopino fortepijono kon-
certo traktuotėje vyravo vien tylūs 
ir beveik išnykstantys skambesiai. 

Kokybišku piano I. Maknickas jau-
triai interpretavo pirmos dalies te-
mas. Veržlių emocijų epizoduose, 
pasažuose, kadencijoje jautėsi ta 
pati atlikėjo nuostata skambinti 
dainingu, subtiliu garsu, nesiekian-
čiu ryškaus skambumo. Dirigento 
noras perteikti pakilių jausmų pro-
veržius kontrastavo su solisto su-
manymu. Lėtojoje dalyje, svajin-
game noktiurne, frazių pabaigoje 
garsams beveik ištirpstant, orkestrui 
pavyko neužgožti to ypač trapaus 
fortepijono skambėjimo. Fina-
las praskriejo lengvai, grakščiai, 
kokybiškai. 

Publikai prašant bisų, į sceną 
įžengė žavioji festivalio organiza-
torė M. Rubackytė, ji su I. Maknicku 
duetu „saldžiai“ ir laisvai paskam-
bino populiarųjį Antoníno Dvořáko 

„Slavų šokį“ e-moll. Įdomu, su ko-
kiais ryškiais talentais susipažin-
sime po poros metų M. Rubackytės 
pažadėtame jau Šeštajame Vilniaus 
fortepijono festivalyje? 

Scena iš operos



4 psl. 7 meno dienos | 2017 m. gruodžio 1 d. | Nr. 40 (1234)

Nuo didžiosios scenos iki paraščių
Įspūdžiai iš festivalio „Vilnius Mama Jazz“ 

M u z i k a

Algirdas Klova

 
„Vilnius Mama Jazz“ jau toli per-
žengė festivalio ribas. Tai ir kon-
ferencijos, diskusijos, pavadintos 
paraštėmis, ir showcase scenos per 
kelias Vilniaus vietas, džiazo fo-
tografijų parodos, ir muzikos ins-
trumentų, ausinių, įrašų turgelis, 
ir poilsio kampelis su žurnalais ir 
net lova, jei kas pavargtų nuo mu-
zikos. Tačiau svarbiausia, žinoma, 
didžioji scena. 

Pirmieji į ją Nacionaliniame dra-
mos teatre žengė grupė iš Didžio-
sios Britanijos „Get The Blessing“. 
Lygiai pusę šio kolektyvo sudaro 
buvę gerai žinomos grupės „Por-
tishead“ nariai: Clive’as Deameris 
(būgnai) ir Jimas Barras (boso gi-
tara), turintys nemažai sąsajų su 
roko muzika. Kiti du gal labiau 
priklauso džiazo sferai, nors sak-
sofonininkas Jake’as McMurchie 
taip pat yra grojęs su „Portishead“, 
turi savo džiazo grupę „Michelson 
Morley“, o trimitininkas Pete’as 
Judge’as labiausiai žinomas kaip 
garso takelių kinui ir televizijai kū-
rėjas. Būtų sunku apibrėžti, ką groja 
šis kolektyvas. Jie patys savo muziką 
kartais apibūdina kaip postdžiazo, 
progresyviojo roko, eksperimentinės, 
popmuzikos ir elektronikos kokteilį. 
Aš šioje muzikoje girdėjau tai, ką 
groja ir kaip groja tikri britai. Mu-
zika itin tvarkinga, gerai surikiuota, 
nepaprastai aiški ir pakankamai pa-
prasta. Bosas ir mušamieji groja tai, 
ką turbūt taikliausia būtų pavadinti 
roku, arba aiškiomis jo formulėmis, 
o pučiamieji, nesugriaudami „gele-
žinės tvarkos“, bando įnešti impro-
vizacijos elementų. Ši grupė man 
paliko bene stipriausią įspūdį iš visų 
didžiosios scenos užsieniečių. 

Buvo ir kitų „tikrų britų“, gro-
jančių, beje, taip pat labai tvarkingą 
muziką, tačiau jau mažiau žavią ir 
įdomią nei „Get The Blessing“. Tai 
Neilo Cowley trio. Jų muzika turi 
labai daug minimalizmui būdingų 
elementų, ostinatiškumo, tačiau 
kompozicijos labai paprastos ir 
net galbūt primityvokos, nors gru-
pės lyderis vadinamas vienu kūry-
bingiausių ir ryškiausių šių dienų 
džiazo pianistų. Maža to, jis yra gro-
jęs su Adele jos hitus. Kaip pabrė-
žia pats muzikantas, pagrindinė jo 
muzikinė erdvė – trio, kuriame jis 
groja su australu kontrabosininku 
Rexu Horanu ir būgnininku iš Nau-
josios Zelandijos Evanu Jenkinsu. 
Tikrai gera, labai skoninga muzika, 
švarus, tvarkingas muzikavimas, ta-
čiau kažkokios fantazijos joje man 
pritrūko.

Prieš norvegų grupės „Jaga Jaz-
zist“ pasirodymą ir jo metu scena 
buvo labiau panaši į diskoteką nei 
į džiazo koncertą (pati muzika, 
beje, taip pat). Neoninės lemputės, 

akinančios šviesos, aštrus garsas, 
„kalnai“ elektronikos. Trūko tik 
pusnuogių šokėjų. Kompozicijos 
stipriai priminė reklaminių klipų 
muziką, kupiną elektroninių efektų. 
Tikrai, labai nešiaurietiška grupė, 
nebijanti eksperimentų, supinančių 
elektroniką ir gyvą muziką, tačiau 
rezultato tikėjausi kitokio.

Žmogus, kurio scenoje turbūt 
visi labiausiai laukė – aštuntą de-
šimtį baigianti džiazo legenda 
Pharoah Sandersas ir jo kvartetas. 
Iš tikrųjų, tai džiazo istorijos dalis, 
žmogus, dar 1965 m. grojęs ir įra-
šinėjęs su legendiniu džiazo sakso-
fonininku Johnu Coltrane’u. Kitas 
saksofonininkas, Ornette’as Cole-
manas, su kuriuo Pharoah taip pat 
grojo tuo metu, jį pavadino kone 
geriausiu tenoro saksofonininku 
pasaulyje. Slapyvardį, reiškiantį 

„faraonas“ (tikrasis muzikanto var-
das Farrellas) jam davė kitas džiazo 
mąstytojas – Sun Ra, su kuriuo irgi 
susijęs reikšmingas Pharoah San-
derso karjeros puslapis. Žinoma, 
dabar Sandersas groja su kur kas 
už save jaunesniais muzikantais. 
Nors ši muzika atrodo mums jau 
seniai gerai pažįstama, negali ne-
pripažinti malonumo klausydamas 
istorinio muzikanto. Jo partneriai – 
pianistas Williamas Hendersonas, 
kontrabosininkas Olis Hayhurstas 
ir būgnininkas Gene’as Calderazzo – 
groja gerokai kitaip, nei pats maes-
tro, tačiau tai, matyt, lemia amžius.

Viena diena didžiojoje scenoje 
buvo skirta Lietuvos džiazo kori-
fėjui Vladimirui Tarasovui, šiemet 
atšventusiam 70-metį. Jis grojo 
dviejuose koncertuose. Pirmasis 
kolektyvas „Jones Jones“. Šis trio 
neturi lyderio – visi jo nariai yra 
lygiaverčiai improvizacinės muzi-
kos meistrai, ne sykį įrodę savo ta-
lentą įvairiuose ryškiuose pasirody-
muose. Kontrabosininkas Markas 
Dresseris – kompozitorius, peda-
gogas, tarpdisciplininių meno pro-
jektų dalyvis, profesionaliai muzi-
kuojantis nuo 1972-ųjų. Jo atlikimo 
technika aprašyta knygose, jo kon-
trabosas skamba daugiau nei šimte 
albumų. Nemažai muzikos jis įrašė 
kaip instrumentininko ir kompo-
zitoriaus Anthony Braxtono pro-
jektų narys. Saksofonininkas Larry 

Ochsas – vienas iš prieš keturis de-
šimtmečius debiutavusio kvarteto 

„Rova Saxophone Quartet“ įkūrėjų. 
Kolektyvas grojo pačią įvairiausią 
muziką nuo Johno Cage’o ir Johno 
Coltrane’o iki moderniausių kom-
pozitorių kūrybos ir tapo viena 
svarbiausių avangardo grupių pa-
saulyje. Dabar, jau žinodami visus 
šios nepaprastos grupės narius, ga-
lime įsivaizduoti, kokia turtinga ir 
įvairiaplanė buvo jų muzika. 

Antroje koncerto dalyje sceną 
užvaldė geriausi Lietuvos džiazo 
muzikantai – „Lithuanian Art Or-
chestra“ (įkūrėjas ir lyderis Vla-
dimiras Tarasovas). Šis koncertas 
buvo padalintas į dvi dalis. Pirmoje 
su orkestru karaliavo ir savo kūrinį, 
paremtą Igorio Stravinskio muzika, 
pristatė Vladimiras Čekasinas. Jis 
kiekvieną kartą tiesiog apstulbina 
klausytoją savo kūrybine energija ir 
fantazija. Gaila tik, kad šiuose pro-
jektuose jis paprastai labai mažai 
groja pats. Aišku, kai orkestre to-
kie muzikantai kaip Juozas Milašius, 
Vytautas Labutis, Liudas Mockūnas, 
Pavelas Giunteris, Arkadijus Go-
tesmanas, Skirmantas Sasnauskas 
ir kt., be jokios abejonės, patikėti 
muziką jiems galima drąsiai. Orkes-
tras buvo surikiuotas labai apgalvo-
tai, jo tutti, pakaitomis su soliniais 
muzikantų epizodais, skambėjo la-
bai galingai, o Stravinskio muzika 
panaudota itin išradingai.

Antroji orkestro programos dalis – 
V. Tarasovo „Gobelenas III“, kurios pa-
baigoje scenoje vėl pasirodė maestro 
draugai iš JAV L. Ochsas ir M. Dres-
seris. Taigi „Gobelenas“ pasipildė dar 
dviem labai spalvingomis, ryškio-
mis ir stipriomis gijomis. Įsiminė 
įspūdingas dviejų kontraboso vir-
tuozų – Eugenijaus Kanevičiaus ir 
M. Dresserio – duetas, nepaprastai 
emocingas ir kartu protingas J. Mi-
lašiaus muzikavimas, puikūs L. Moc-
kūno solo epizodai. Nesunku buvo 
pajausti, jog ši muzika ryškiai im-
provizacinė, dalys surikiuotos, ma-
nyčiau, kartais net atsitiktine tvarka, 
bet tai ir yra visas šios nepakartoja-
mos muzikos žavesys.

Dar keli žodžiai apie showcase 
scenas. Pirmąjį vakarą muzikos 
klubo „Tamsta“ scenoje išgirdau 
man turbūt patį įdomiausią ko-
lektyvą iš Italijos – Lorenzo de 
Finti kvartetą. Pats Lorenzo yra 
įvairiapusis muzikantas, grupių 
vadovas, radijo laidų vedėjas, 
pedagogas, kompozitorius, ku-
rio kūryba driekiasi nuo džiazo 
iki kino muzikos ir miuziklų. Jo 
kvartetas – tai klasikinės kameri-
nės ir džiazo muzikos samplaikos 
rezultatas. Ir štai po kitų kolek-
tyvų ieškojimų pasigirdo aiški, jau 
surasta muzika su dideliu emoci-
niu krūviu, aiškia forma ir stilis-
tine kryptimi. Be grupės lyderio, pia-
nisto L. de Finti, išsiskyrė įtaigus 

trimitininko Gendricksono Mena 
Diazo muzikavimas.

Kitoje scenoje, Umiastovskių rū-
muose, festivalio atidarymo kon-
certą surengė Latvijos grupė „Very 
Cool People“. Šis ironiškai arogan-
tiškas kaimynų kolektyvas kažkuo 
įdomus ir patrauklus. Jų muzika – 
tai džiazo ir fanko, hiphopo ir roko 
samplaika, lyg ir siekianti grąžinti 
džiazą ir fanką į šokių aikšteles, 
tačiau šiuo atveju tam nelabai tiko 
rūmų aplinka ir rimtas publikos sė-
dėjimas savo vietose. 

Nacionalinio dramos teatro fojė 
pasirodė nemažai lietuviškų kolek-
tyvų. Tai Leonido Šinkarenkos su-
burta grupė „Jazz 4N“ su Vytautu 
Labučiu, Linu Būda ir Janu Maksi-
movičiumi, jaunatviškas, jau spėjęs 
pagarsėti „Jazz Life“, Liudo Moc-
kūno, Arno Mikalkėno ir Danijoje 

gyvenančio norvegų būgnininko 
Håkono Berre trio, Deimanto Ju-
revičiaus grupė, Liutauro Janušaičio 
kvartetas ir, žinoma, Vytauto Labu-
čio „Silent Blast Quintet“, kuriame 
Kotrynos Jadzevičiūtės balsą labai 
gražiai pakeitė Mindaugo Vadoklio 
trimitas. Būgnais dabar groja Jonas 
Drėma Gliaudelis. Šis kolektyvas ir 
anksčiau skambėjo labai gražiai, ir 
nors neretai įvairūs pasikeitimai ko-
lektyve įneša neteisingų korekcijų, 
šį kartą, man rodos, taip neįvyko.

Džiazo paraštėse, ypač per su-
sitikimą „Leidybos ateitis ir pro-
gnozė“, manau, trūko tikslesnio 
moderavimo. Tematiškai kur kas 
įdomesnės buvo Lietuvos džiazo 
gimtadienio paieškos. Štai tokia 
festivalio apžvalga. Visko įvyko 
labai daug, tik laiko daugiau nie-
kas neprideda.

Liudas Mockūnas, Vladimiras Tarasovas ir „Lithuanian Art Orchestra“

Pharoah Sanders (JAV)
D. K lov ienės  n uotr aukos

Pete Judge
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„Spektaklis – tai dalis manęs“
Aktorės Nelės Savičenko jubiliejui 

Daiva Šabasevičienė

Aktorė Nelė Savičenko – tarytum 
čechoviška žuvėdra. Gimė Vilniuje, 
o gyvenimo vėjų gainiojama po stu-
dijų atsidūrė Klaipėdoje, vėliau vėl 
parskrido į gimtąjį miestą. 

Baigusi mokyklą Nelė Savičenko 
iškart įstojo į Povilo Gaidžio vado-
vaujamą Valstybinės konservatori-
jos Klaipėdos fakulteto aktorių 
kursą. 1980 m. pradėjo dirbti 
Klaipėdos dramos teatre, o nuo 
2012 m. – Lietuvos nacionalinio 
dramos teatro trupėje. Šiandien ji 
vaidina ir pagrindiniuose Oskaro 
Koršunovo teatro spektakliuose, 
dėsto Teatro ir muzikos akademi-
joje. Aktorės švelnumas, atidumas, 
empatiška natūra ypač vertinama 
negailestingame atšiauriame dra-
mos teatro pasaulyje. Su spektakliais 
(dažniausiai O. Koršunovo teatro) 
keliaudama po įvairias šalis, ji su-
geba išlikti susikaupusi, nuosekli, 
vykdyti visus kada nors užsibrėž-
tus įsipareigojimus. 

Sukūrusi keliasdešimt vaidmenų 
teatre ir kine, Nelė Savičenko pelnė 
daug garbingų apdovanojimų, tarp 
kurių net trys „Auksiniai kryžiai“ 
(2004 m. – už Zilkės vaidmenį 
Mariuso von Mayenburgo „Šal-
tame vaike“, rež. O. Koršunovas; 
2007 m. – už Motinos ir Abatės 
vaidmenis Augusto Strindbergo 

„Kelyje į Damaską“, rež. O. Koršu-
novas, bei Ponios Terbuš vaidmenį 
Erico-Emmanuelio Schmitto „Pa-
leistuvyje“, rež. P. Gaidys; 2013 m. – 
už Irinos Arkadinos vaidmenį An-
tono Čechovo „Žuvėdroje“, rež. O. 
Koršunovas). 2008-aisiais aktorė 
pelnė Lietuvos kino ir televizijos 
apdovanojimą „Sidabrinė gervė“ už 
vaidmenį Algimanto Puipos filme 

„Nuodėmės užkalbėjimas“. 2009 m. 
ji įvertinta Vyriausybės kultūros ir 
meno premija už nuopelnus Lietu-
vos kultūrai ir menui, 2014-aisiais 
apdovanota Lietuvos nacionaline 
kultūros ir meno premija.

„Nėra nė vieno spektaklio, kuris 
praeitų ramiai. Aš turiu neįtikėtiną 
savigraužą ir niekur nuo to nega-
liu dingti. Man labai svarbi savia-
nalizė“, – sako aktorė. Kadaise ji 
paliko teatrą. Reikėjo radikalaus 
pasikeitimo. Ir tik pakviesta į Eu-
gene’o Ionesco pjesę „Plikagalvė 
dainininkė“ (2000), kurią statė 
šviesios atminties Valdas Pranu-
lis, ji vėl pajuto teatro, dramą ir tra-
gediją apimančio teksto trauką. Ir 
po trejų metų pertraukos sugrįžo į 
Klaipėdos dramos teatrą. Jai buvo 
svarbus susidūrimas su absur-
diška situacija, kurią diktavo re-
petuojama medžiaga. Akivaizdu, 
kad šis pojūtis neatsiejamas nuo 
asmeninio laiko pojūčio. Renkant 
archyvinę medžiagą apie Klaipėdos 
dramos teatrą įdomu buvo susipa-
žinti su meno protokolais, kuriuos 

kruopščiai užrašydavo teatro patriotė 
Stefanija Galkauskaitė.

„Tikslus ir logiškas absurdo šlifa-
vimas aplinkiniams sukuria nelo-
giškumo ir neadekvatumo jauseną. 
Tokiai situacijai sukurti ir suval-
dyti reikia ne tik racionalumo, bet 
ir visiškos laisvės, džiugesio būti 
laisvam, gebėjimo improvizuoti“, – 
taip aktorė svarstė apie šią situaciją. 
Genialusis Ionesco, grąžindamas ją 
į teatrą, pasufleravo pagrindinę ak-
torės nuostatą – atsisakyti vaidmens 
ribų. 

Įdomu stebėti Nelės Savičenko 
vaidmenis, nors apibrėžti jų kontū-
rus sunku. Jie psichologiniai ir kin-
tantys įvairiose aplinkybėse. Nors 
aktorė jautri ir ypač atidi partne-
riams, ji niekada „neišduoda“ savo 
vaidmens. Juk kartais greta kitų 
puikių aktorių kyla pavojus kitaip 
pasukti savo vaidmens liniją. Ne-
lės susitelkimas į esminius me-
džiagos akcentus saugo nuo pana-
šių pagundų. Pavyzdžiui, egoistiška 
Arkadina „Žuvėdroje“ niekada ne-
išspinduliuos tikros meilės savo 
sūnui, – aktorė kiekviename spek-
taklyje ras smulkių grimasų, jude-
sių, kurie tiksliai apibrėš motinos 
aroganciją. Sykiu ji ras pustonių, 
atskleidžiančių dar kitokius santy-
kius su jai taip svarbiu Trigorinu. 
Savičenko, realistiškai matydama 
vyro menkumą ir suprasdama, kad 
tik jos rankose įmanomi gyvenimo 
pokyčiai, žvelgdama žiūrovams tie-
siai į akis, vos keliais štrichais tiks-
liai charakterizuos savo vaidmenį. 
Šios aktorės fenomenas tas, kad ji 
ištrina ribas tarp savęs ir vaidmens, 
jos virsmas personažu yra beveik 

scenų, net ir tada, kai jai priklauso 
tik replikos. Jos balso raiškumas ir 
sugebėjimas reikšti mintį dažnai 
išlygina scenas, kuriose partneriai 
kalbasi tik vienas su kitu lyg užda-
roje erdvėje. Šiame spektaklyje visi 
aktoriai kuria savarankišką meno 
kūrinį, režisieriaus principus „nau-
dodami“ kaip tam tikrą instrumen-
tarijų, bet jokiu būdu nesekdami 
juo kaip guru, – Koršunovas su-
teikia aktoriams galimybę patiems 
būti nenuspėjamų situacijų režisie-
riais. Savičenko greitai įtraukia žiū-
rovą į aktyvų dramaturginį vyksmą, 
ji drąsiai išnaudoja režisieriaus ak-
toriui deleguotą laisvę tapti kūrėju.

Nelės Savičenko vaidmenų dia-
pazonas itin platus – nuo karalienės 
iki valkatos. Paskutiniai jos ryškūs 
darbai – Árpádo Schillingo („Di-
dis blogis“), Gintaro Varno („Oi-
dipo mitas. Tėbų trilogija“), Jono 
Vaitkaus („Apreiškimas Marijai“), 
Oskaro Koršunovo („Kankinys“, 

„Katedra“, „Žuvėdra“, „Dugne“, 

logiška, paprasta, protinga ir kartu 
galinti suvaidinti bet ką. Spalvų 
spektras – begalinis, organika – to-
bula. Žavinga ir turinti puikų hu-
moro jausmą. Svajonių aktorė, su 
kuria, manau, trokštų dirbti dauge-
lis režisierių. Maža to, ji šiuo metu 
geriausia Lietuvoje scenos kalbos 
pedagogė. Jei Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijoj kas ir išmoko jau-
nus aktoriukus kalbėti scenoje, tai 
Nelė. O kad jūs žinotumėt, kaip ją 
myli studentai... Net pavydu.

Oskaras Koršunovas: Nelė – tai 
tas retas atvejis, kai talentas ir pro-
fesionalumas sugyvena viename 
žmoguje. Paprastai talentingi žmo-
nės leidžia sau prabangą būti ne-
profesionalūs, o netalentingi dažnai 
būna profesionalūs, nes tai jų vie-
nintelis būdas kažką padaryti, kaž-
kaip išplaukti. O kad tos dvi savybės 
būtų viename žmoguje – ypač reta. 
Dėl to Nelė, būdama graži mote-
ris, sugebėjo išlikti nearogantiška, 

aktorės portretą Nelei buvo sunku. 
Ji tokių savybių tiesiog neturi, o 
jeigu ir turėjo, tai išstūmė iš savo 
profesinio ir žmogiškojo lauko. Arka-
dina – tai Nelės priešingybė. Tai fe-
nomenas, kai teatras luošina žmogų, 
o žmogus – teatrą (o viso to auka yra 
Kostia). Protu Nelė visa tai labai ge-
rai suprato. Nors Arkadinos vaidmuo 
priešingas jos prigimčiai, ji ypač gerai 
jį sukūrė. Ėjo, lipo per save... 

Nelė yra viena iš intelektualiau-
sių aktorių Lietuvoje: ji apsiskai-
čiusi, visuomet ruošiasi repetici-
joms, analizuoja medžiagą. 

Vienas garsiausių prancūzų te-
oretikų Patrice’as Pavis, pažiūrėjęs 
spektaklius, taip pat šias savybes 
pastebėjo. Maža to, jis pasakė, kad 
tai absoliučiai naujas teatrinis bu-
vimas scenoje, nauja vaidyba. Tai 
pastebėjo ir kiti pasauliniai kriti-
kai. Kurdami mes tai jautėme: ieš-
kojome naujo buvimo scenoje, kito 
požiūrio į personažą, kito požiūrio 
į žiūrovą, į aktorinį meistriškumą. 
Po „Hamleto“, po „Dugne“ ši nauja 
metodika Nelei buvo įdomi. Nors 
buvo sunku ir ji ne kartą buvo besi-
traukianti, šią „kelionę“ įveikė. Pui-
kus rezultatas! Tai ir yra aktoriaus 
profesionalumas. Tokio profesiona-
lumo stinga jaunųjų aktorių kartai. 
Šiandien ateina hipsteriška karta, 
kuriai neva moralė aukščiau visko, 
jie nevalgo mėsos ar dar kažko... Ir 
tu dirbi su žmogumi, kuris, pasi-
rodo, yra krišnaitas ir mažai ką gali 
padaryti, nes teatre daug kas kertasi 
su jo krišnaitiškais įsitikinimais. Ne-
suprantu, kam būnant krišnaitu rei-
kia eiti į sceną? Scena yra scena. Ne 
veltui aktoriai kadaise buvo laidojami 
už kapinių tvoros. Tai nenormalus 
darbas. Talentingi žmonės, siekdami 
tikslo, gali išsižadėti savo principų. Ir 
tai yra tikrasis profesionalumas. 

Repetuojant „Tartiufą“ taip pat 
įvyko neįtikėtinas dalykas: Nelei 
pradžioje nesisekė užčiuopti Ponios 
Pernel vaidmens. Aišku, daug kam 
nesisekė. Panašu, kad Molière’as yra 
autorius ne lietuviams, be to, ver-
timas buvo labai blogas. Tarkim, 
Prancūzijoje scenoje nieko ne-
vyksta, ir visi klausosi teksto, kaip ir 
Anglijoje Shakespeare’o. Labai gra-
žūs tekstai. Mūsų Molière’o vertimas 
skamba primityviai, jokio ten grožio 
nėra. O pasiduoti commedia dell’arte 
vaidybos stiliui mūsų aktoriai gali, bet 
jiems trukdo tekstas. Molière’o tekstui 
reikalinga dviguba pajauta. Dėl to vis-
kas vyko ne taip jau paprastai. 

Kada įvyko spektaklis? Būtent 
tada, kai pagaliau Nelės Savičenko 
Ponia Pernel iššovė pistoletu likus 
kelioms dienoms iki premjeros, ir 
viskas atsistojo į vietas, visi kiti pra-
dėjo judėti pagal Nelės taisykles. Rei-
kėjo padaryti didžiulį „fejerverką“, 
užsidėti sceninę kaukę ir po to čia 
pat, žiūrovų akyse, ją nusiplėšti. Tai 
tapo pavyzdžiu. Ir visiems kitiems 
aktoriams paaiškėjo, ką pagaliau 
reikia daryti.   

nepastebimas. Kurdama čechovišką 
moters portretą, ji prisijaukina mus, 
o tai leidžia žiūrovui greičiau su-
sitapatinti su įvairiomis gyvenimo 
situacijomis. Nelė kuria vaidmenį 
pirmiausia pasitelkdama šiuolai-
kinio žmogaus psichologiją, o per 
tai patenka į dramaturgo pasiūly-
tas sąlygas.

Pavyzdžiui, „Dugne“ ji tampa 
viso spektaklio valdove, nes orga-
niškai įsiterpia ir kilsteli daugelį 

„Tartiufas“), Łukaszo Twarkowskio 
(„Lokis“) spektakliuose. 

Prie nuoširdžių sveikinimų Ne-
lės jubiliejaus proga prisideda reži-
sieriai Gintaras Varnas ir Oskaras 
Koršunovas. 

Gintaras Varnas: Nelė – iš tų 
didžiųjų aktorių „genties“, ku-
rių vis mažiau ir mažiau. Ne, ne 
draskanti „iš kepenų“, ne isteriška 

„prima“, priešingai – labai racionali, 

būdama talentinga aktorė – išlikti 
kolegiška, maloni ir darbe, ir gyve-
nime. Teatre yra scena ir yra užku-
lisiai. Scena daro įtaką užkulisiams 
ir atvirkščiai. Dėl to etika teatre yra 
labai svarbi. Nelė tai gerai suvokia 
ir niekada to nedemonstruoja. Ji 
niekada nedominuoja. Šios savybės 
ryškiausiai pasirodė repetuojant „Žu-
vėdrą“. Arkadina, o tokių yra dau-
guma, – netalentinga, neprofesionali, 
be galo arogantiška, – sukurti tokį 

„Oidipo mitas. Tėbų trilogija“

„Žuvėdra“ D. Matv ejevo n uotr aukos
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Mirtis, tamsa ir motorų gausmas 
Agniaus Jankevičiaus „Naktis“ Klaipėdos dramos teatre

Ingrida Ragelskienė

Po lapkričio 24 d. kelionės į Klaipė-
dos dramos teatrą žiūrėti premjeri-
nio spektaklio „Naktis“ noriu sau 
ir kitiems užduoti keletą klausimų. 
Kodėl režisierius, visuomenės kri-
tikas, anarchosocialistas arba men-
talinis revoliucionierius Agnius 
Jankevičius savo pirmam pastaty-
mui Klaipėdos dramos teatre pasi-
rinko spektaklio-manifesto formą? 
Ir kodėl šiam manifestui panaudojo 
lenkų dramaturgo Andrzejaus Sta-
siuko slavų–germanų tragifarsą 

„Naktis“? Beje, žodis „panaudojo“ 
ypač tinkamas apibrėžti šiam in-
dividualiam režisieriaus ir drama-
turgo santykiui. 

2005 m. sukurtą pjesę pats auto-
rius vadina antipjese, arba tekstų, 
skirtų dainuoti, deklamuoti, rin-
kiniu. Pjesę iš lenkų kalbos vertė 
Irena Aleksaitė. A. Stasiuko „Nak-
tis“ – stulbinamai įtraukiantis, ap-
žavintis tekstas, turintis visus šiuo-
laikiniam epui, dabarties mitui 
reikalingus požymius. Prie tokių 
pirmiausia priskirčiau principinį 
bipoliškumą, griežtą priešpriešą 
tarp to, kas juda, ir to, kas nejuda, – 
pradedant Rytais–Vakarais, kūnu–
daiktu, vyru–moterimi ir baigiant 
slavais–germanais. Dramaturgas 
nevengia ir kitų šiuolaikinei mi-
tologijai būtinų atributų – kraujo, 
mirties, purvo, mėsos, baimės ir 
nevilties, beprasmybės bei naivių 
svajonių. 

Prestižinių literatūros premijų 
laureatas A. Stasiukas rašo ir gy-
vena kitaip, gal šiek tiek tikriau ir 
autentiškiau nei mes, ES dauguma. 
Jaunystėje norėjęs tapti roko mu-
zikantu, kalėjęs už dalyvavimą 
pacifistinėse akcijose, buvęs de-
zertyru, rašytojas sąmoningai 
pasirinko atsiskyrėlio, natūralios 
žemdirbystės puoselėtojo ir Rytų 
Europos tyrinėtojo gyvenimą. 
Kaip sako A. Stasiukas, jį beveik 
patologiškai traukia civilizacijos 
paribiai, periferijos, mažai tyri-
nėtos vietos: Mongolija, Kinija, 
Rusija. Įdomu, jog net rašytojo 
kelionių ciklą reguliuoja gamtos 
ritmas – kelionėms skiriama va-
sara, o rašymui žiema, kai sniegas 
užpusto namą kalnuose. Čia gimė 
ir tapybiškų, nušlifuotų, apmąstytų 
frazių „Naktis“, stebinanti balansu 

tarp harmonijos ir disharmonijos, 
filosofijos ir emocijų.

Kūrybinės askezės, švaros, temos 
išgryninimo keliu šiuo metu eina 
ir Agnius Jankevičius. Jis vis grįžta 
prie šiuolaikinės slavų dramaturgi-
jos: rodos, jose užkoduotos idėjos, 
meninė energetika režisieriui ypač 
artimos. 2001 m. Jankevičius debiu-
tavo Viktoro Pelevino „Užribiu“, po 
to sekė Michaiłas Walczakas, Do-
rota Masłowska, Pawełas Demirskis, 
Vladimiras Sorokinas, Ivanas Vyry-
pajevas ir štai 2017-ieji užbaigiami 
Andrzejaus Stasiuko „Naktimi“. Ir 
čia, pasinaudodamas dramaturgine 
medžiaga, A. Jankevičius sukuria 
savo personažų mikrokosmosą. 
Dramaturgas, rašydamas tekstą, 
girdėjo tik balsus tamsoje, beveidį 
chorą, išdainuojantį savo partiją ir 
nutylantį. Jankevičiaus spektaklyje 

tekstas įgauna dvylika kūnų, turin-
čių labai tikslius vardus ir funkcijas. 
Laukianti mergina, Siela, dvi moti-
nos. Automobilių vagys, daktarai 
ir juvelyras. Jie atlieka savo par-
tijas – kartais ramiai ir su pauzė-
mis išdeklamuoja dialogą, kartais 
suvaidina komišką scenelę arba at-
lieka konkrečius gėrimo, valgymo, 
tepliojimosi krauju ritualus. Jie nėra 
gyvi ir egzistuoja tik šioje tarpinėje 
būsenoje – tarp literatūrinio teksto 
ir jo perteikimo scenoje.

Daug ką spektaklyje gelbsti este-
tika. Ilgametės režisieriaus bendra-
žygės, scenografės Lauros Luišai-
tytės valia scena dviem su puse 
valandos virsta laidojimo namų 
šarvojimo sale. Pilka, tuščia ir pa-
sibjaurėtinai atstumiančia. Pilkos 
pakylos sieną įcentruoja kryžius, 
natūralaus dydžio pilkas karstas, 
dvi vazos su baltomis lelijomis. 
Mirties podiumas, kuriame akto-
riams tereikia kuo natūraliau jaustis 
nejaukiai. Priekinę scenos dalį dai-
lininkė išklojo knygomis, antikinių 
skulptūrų muliažais, benzino ba-
kais. Mažai vilčiai, kad drovūs slavų 
barbarai, pasakę savo teksto dalį, iš-
taikys minutę ir benzinu apšlakstę 
tas knygeles pagaliau scenoje įskels 
tikrą ugnį, kaitrą, aistrą, neteko 
išsipildyti...

Klaipėdos dramos teatras užsiau-
gino stiprią jaunų aktorių pamainą: 
Jonas Baranauskas, Karolina Kon-
tenytė, Donatas Želvys, Artūras Le-
piochinas azartiškai ir labai orga-
niškai priima režisieriaus pasiūlytas 

„Procesas“ Lietuvos na-
cionaliniame operos ir 
baleto teatre 

Gruodžio 1 ir 2 d. Lietuvos naciona-
liniame operos ir baleto teatre – cho-
reografo Martyno Rimeikio ir kom-
pozitoriaus Mindaugo Urbaičio 
baleto „Procesas“, sukurto Franzo 
Kafkos romano motyvais, premjera. 

Nuo pirmojo to paties autoriaus ba-
leto „Acid City“  premjeros (2002 m.) 
prabėgo jau 15 metų. Per tiek laiko 
šio spektaklio kordebaleto šokėjas 
Martynas Rimeikis išaugo į „Pro-
ceso“ choreografą, o štai „Acid City“ 
choreografiją kūręs kviestinis ba-
letmeisteris Krzysztofas Pastoras 
tapo visos LNOBT baleto trupės 
meno vadovu. Dar viena abiejų ba-
letų pastatymus jungianti gija – tas 
pats šviesų dailininkas Levas Klei-
nas, be to, „Proceso“ scenografas 
Marijus Jacovskis yra „Acid City“ 
scenografo Adomo Jacovskio sūnus. 

O kas bendra tarp „Acid City“ 
ir „Proceso“ muzikos? „Visų pirma 
tai, kad abiejuose baletuose domi-
nuoja ritminis pradas. Rašydamas 

„Acid City“, bandžiau house, jungle, 
drum and bass ir kitų elektroninės 

Anonsai muzikos stilių savybes adaptuoti 
simfoniniam orkestrui. Mat tada, 
priėmęs Vilniaus festivalio užsa-
kymą naujam baletui, apskritai ne-
turėjau nieko: nei libreto, nei ba-
letmeisterio, nei jokios panašiam 
kūriniui tinkamos idėjos“, – prisi-
mena M. Urbaitis. 

Prie pagrindinių „Proceso“ kū-
rėjų galima priskirti ir scenografi-
jos dailininką Marijų Jacovskį, kuris 
šiame spektaklyje sugebėjo pasiekti 
savotišką rekordą. „Procesas“ – jau 
ne pirmas M. Jacovskio darbas su 
choreografu M. Rimeikiu: prieš 
porą metų jis kūrė ir baleto „Visur 
kur mes nebuvom“ scenografiją. O 
pirmasis šio dailininko spektaklis 
LNOBT buvo Antano Rekašiaus ba-
letas „Medėja“ (1996 m.), kuriam 
choreografiją sukūrė Anželika Cho-
lina. 2011 m. su ta pačia choreografe 
M. Jacovskis bendradarbiavo ir sta-
tant baletą „Barbora Radvilaitė“, 
be to, kūrė scenografiją daugeliui 
A. Cholinos šokio spektaklių, ro-
dytų įvairiose scenose Lietuvoje ir 
užsienyje. 

„Apskritai baleto specifika dik-
tuoja vienintelį logišką reikalavimą: 
šokiui reikalinga neužgriozdinta 
scenos erdvė. Visa kita – identiška 
dramai, miuziklui arba operai“, – 
svarsto M. Jacovskis.

Visgi „Proceso“ atveju scenografo 
vizijų materialus pavidalas tapo 
rimtu išbandymu teatro dekora-
cijų gamintojams ir montuotojams, 
mat yra neįtikėtinai masyvios: ben-
dras svoris – beveik 9 tonos. „Pava-
dinčiau tai paradoksu, mat pradi-
nis mūsų su Martynu sumanymas 
buvo tuščia scenos erdvė. Pats esu 
nustebęs, jog toje tuščioje erdvėje 
gali tilpti tiek masyvių konstruk-
cijų ir ji gali tiek daug sverti“, – 
sako M. Jacovskis. 

M. Jacovskis pripažįsta, jog mo-
nolitinis „betono“ scenovaizdis 
anaiptol nenuteikia jaukiam pasi-
buvimui, betgi toks nebuvo ir rašy-
tojo Franzo Kafkos „Proceso“ tiks-
las. Kintanti atskirų baleto scenų 
veiksmo vieta (Jozefo K. kambarys, 
bankas, teismas, advokato namai, 
katedra) „Procese“ nebus iliustra-
tyviai pažymėta – apie tai bylos tik 
kintančios šokėjų aprangos detalės. 

Pagrindinį F. Kafkos romano per-
sonažą Jozefą K. premjeriniuose 
spektakliuose pasikeisdami įkūnys 
baleto solistai Jeronimas Krivickas 
ir Ernestas Barčaitis, teatro simfo-
niniam orkestrui diriguos pasta-
tymo muzikos vadovas Modestas 
Barkauskas. 

LNOBT inf.

Šiuolaikinio šokio spek-
taklyje „Z+“ – jungtys 
tarp skirtingų kartų
Transformuota teatrinė erdvė, šiuo-
laikinis šokis, vokalinė perkusija 
(beatbox) ir efektingi šviesų spren-
dimai – taip šokio teatras AIROS 
kartu su jaunosios kartos choreo-
grafe Agniete Lisičkinaite nagrinės 
Z kartos unikalumą. Gruodžio 2 d. 
19 val. „Menų spaustuvėje“ bus ku-
riama vakarėlio atmosfera.

Kūrybinės komandos tyrinėjimo 
objektas – Z karta, jos raiškos bū-
dai, komunikacija tarpusavyje, savo 
aplinkos suvokimas. „Mums svarbu 
vizualumu ir muzika užmegzti dia-
logą su šia karta ir žmonėmis, kurie 
savęs Z karta nevadina. Šokiu norime 
inicijuoti stipresnį skirtingų kartų 
ryšį. Tikime, kad šis bendrumas ku-
riamoje spektaklio atmosferoje bus 
ypatingas“, – teigia spektaklio idėjos 
autorė ir choreografė A. Lisičkinaitė.

Trečiojo tūkstantmečio realybė, 
komunikacijos galimybių įvairovė 
internete, aktyvus informacijos 
srautas suformuoja unikalią Z kartą, 
nemėgstančią griežtų taisyklių ir ap-
ribojimų, besidominčią naujovėmis 
ir neįsivaizduojančią gyvenimo be 
išmaniųjų technologijų. O šios kar-
tos tėvai ir pedagogai gali įžvelgti 

žaidimo taisykles. Gebėjimas im-
provizuoti, netgi savarankiškai 
susikurti mikrobenefisinę scenelę, 
tokią kaip Kontenytės meistriškas 
monologas apie palaido elgesio mo-
teris, arba profesionaliai manipu-
liuoti multimedijos, garso, filmuoto 
vaizdo priemonėmis palaiko spek-
taklio gyvastį, neleidžia jam visiškai 
nugrimzti deklaracijų apie totalų 
puvinį, ėdantį šiuolaikinį pasaulį, 
sraute. Paradoksas – aktoriai, ba-
lansuojantys ant realaus fizinio kon-
takto su mirties estetika ribos, azar-
tiškai, lengvai atlikę savo užduotį 
scenoje atrodo smarkiai nuobo-
džiaujantys ir sutrikę, nepalaikan-
tys ryšio su kolegoms, atliekančiais 
kitą sceninio choro partiją. 

Ir dar apie žiūrovą. Klaipėdie-
čiai stebėtinai kantrūs ir lojalūs savo 
teatrui. Sarkazmą, ironiją, filosofinį 
disputą jie geba įžvelgti net vaiki-
nukų, vaidinančių automobilių va-
gis, blevyzgose apie skirtingiausias 
automobilių rūšis, savo išnaromis 
nuklojusias randuotą Rytų Eu-
ropos kūną, arba apie neįmano-
mybę lenkui tapti rusu, juo labiau 
vokiečiu. Galiausiai nesulaukėme 
Ponios Mirties, visu grožiu išei-
nančios pagerbti šios nuostabios 
publikos. Buvo tik daug kalbama 
apie ją žodžiais ir vaizdu. O finale 
mums viską turėjo atpirkti plevėsos 
jauno mirusio vyro kūnas, godžiai 
įsisiurbiantis į nuosavos sielos lūpas – 
taip netikėtai gaiviai, jaunatviškai ir 
chuliganiškai šioje Agniaus Janke-
vičiaus klaipėdietiškoje „Naktyje“. 

gerąsias virtualios realybės puses, 
leidžia pajusti, kad realybė daug 
įdomesnė ir gyvesnė. Ir kokia gi bus 
suaugusi Z karta? Išsilavinę novato-
riški mąstytojai, pasirengę tobulinti 
pasaulį. Kad tai įvyktų, mums reikia 
priimti vienas kitą, kurti dialogą ir 
megzti stiprius tarpusavio ryšius. 
Kur mes esame dabar? Šokam. 

Spektaklio autorė A. Lisičkinaitė 
subūrė itin talentingų jaunųjų kū-
rėjų komandą. Muzikinė dalis pati-
kėta vienam iš ryškiausių Lietuvos 
vokalinės perkusijos atlikėjų – Žygi-
mantui Gudeliui, žinomam sla-
pyvardžiu GON. Būtent šiam 
spektakliui kurtus muzikinius kū-
rinius kompozitorius atliks gyvai 
papildydamas vokaline perkusija, 
balsu, naudodamas efektų peda-
lus (loopstation). Ant scenos pa-
sirodys trys aktyviai šiuolaikinio 
šokio scenoje veikiančios šokėjos: 
Airida Gudaitė, Greta Grinevičiūtė 
ir Sigita Juraškaitė. Minimalistinę 
spektaklio scenografiją kuria me-
nininkė Guoda Jaruševičiūtė, o 
šokėjų sceniniais drabužiais rūpi-
nasi kostiumų dailininkė Rūta Ky-
guolytė. Svarbius šokio spektaklio 
akcentus dėlioja šviesų dailininkas 
Julius Kuršis.

Rengėjų inf.

A . Kuba i či o  nu ot r.„Naktis“
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Miniatiūrinis Berlynas sapnuoja sovietmetį
Pasivaikščiojimas po Naująją Vilnią

K u l t ū r o s  t r i b ū n a

Aistė Mikštė

Naujosios Vilnios, baltarusišku 
žargonu tariant – Vileikos arba se-
nuoju pavadinimu – Novovileisko 
(Nowo Wileisk) fenomenas nelei-
džia man ramiai eiti nė viena šio 
rajono gatve. Dėl šios vietovės ap-
leistumo Vilnius dar vis gyvena 
dviguboje santvarkoje – vakarinė 
miesto dalis yra dinamiška ir patiria 
modernias transformacijas, o rytinė 
nykiai stagnuoja ir toliau sėkmingai 
vizualizuoja socialistinį realizmą. 
Lyg būtume rytiniame Berlyne iki 
sienos griūties. Tik tiek, kad čia ne-
buvo ir nėra jokios miestą dalijan-
čios sienos. 

Dar ne vėlu nuvežti užsienio tu-
ristus, ištroškusius sovietinio laiko 
reliktų, parodyti, kaip sostinė švink-
telėjusi telkšojo apsupta tarybinės 
miglos: be kavinių ir barų, be ke-
pyklėlių ir visokių „senolių užei-
gėlių“ anei šviečiančių vitrinų, be 
šaukliai atrodančių knygynų, be ga-
lerijų ir botique stiliaus krautuvėlių. 
Nuvežti galima ir vietinius, kurie 
dar iki šiol neišsiblaivė iš patarimų, 
įtarimų ir tarybų respublikos sapno, 
tardami sau, kad vis dėlto aname 
laike gyveno geriau, nepripažin-
dami, kad būtajam laikui pridėtinę 
vertę kūrė jaunystė. 

Taigi turime aptrupėjusius mū-
rus ir išklaipytus šaligatvius. Sena-
miestį, gamtą ir daug pramoninių 
statinių. Štai pastaruosiuose tri-
juose kaip pasyviame ugnikalnyje 
ir snaudžia rajono ugnis. Rimtuo-
liai unisonu ims kaukti, kad reikia 
daug daug investicijų, nors keista, 
kad jos iki šiol į Naująją Vilnią neat-
ėjo, ir belieka įtakinguosius įtarinėti 
įtakų sferos nepasidalinimu mini-
moje valdoje arba visišku trumpa-
regiškumu. O man, kaip nerimtuo-
lei, atrodo, kad veržlumui sužadinti 
gali būti panaudota startuolių, un-
dergrounderių, hipsterių ir visokių 
kitokių invaziniais epitetais įvardi-
jamų žmonių padermė. 

Kas pirmasis sėkmingai įkelia 
į rajoną koją, to ir pėdsakai ryš-
kiausi, kitiems belieka sekti įkan-
din. Ir jei pirmeiviai, įsmeigę savo 
vėliavą Naujojoje Žemėje, bus ko-
kių nors beveidžių korporacijų at-
stovai, tai ta vietovė ir bus beveidė. 
Vileika dabar yra paauglė, kuri jei 
savo brendimo laikotarpiu siautės 
kūrybiškai, tai subręs kaip visapu-
siška asmenybė, kuriai lemta atverti 
visus savo talentus ir suklestėti. 

Todėl savo vizijose mėgaujuosi 
kūrybišku miestu (galima vadinti 
ir taip, nes Naujoji Vilnia iki 1959 
metų turėjo atskiro miesto sta-
tusą) su gausybe kultūrą ir subkul-
tūrą kultivuojančių erdvių. Svajoju 
apie elementariausią kavinę, kur 
galiu užeiti ir prisėdusi prie stale-
lio, padaryto iš kokios nors vyno 

statinės, išgerti puodelį espresso, o 
galbūt kurį nors rytą skubėdama 
pasiimti kavą išsinešti; norėčiau 
prasukti pro knygyną, kuris galėtų 
būti „Mint Vinetu“ arba „Juodo 
šuns“ analogas (duokit kad ir pa-
prasčiausią „Draugystę“!), užšokti 
į galeriją ir jau tuomet riedėti sa-
vais keliais toliau. Galbūt kas va-
karą mielai užsukčiau ir į kepyklėlę, 
kurioje pačios šviežiausios bagetės, 
čiabatos, pitos, babkos ir žiemken-
čių juodosios. 

Aišku, eitume ir į restoraną arba 
restoranėlį, bistro ir piceriją. Beje, 
rajoną į dvi dalis skrodžia Vilnelė, 
tad vasarą koks nors ant plausto su-
kaltas medinis baras irgi būtų visai 
sveikintinas. Įtariu, kad vakariniai 
Vileikos šunų vedžiotojai mielai su-
sigundytų tokiame bare išgerti alaus 
ar taurę vyno ir pasiklausyti džia-
ziuko ar rokiuko. Taip, būtų nuos-
tabu, jeigu „Dėvėti“, „Keulė rūkė“, 

„Kablys“ ir kitų panašių aplink Vil-
niaus stotį besidauginančių barų 
savininkai nuspręstų atidaryti savo 
dublikatus keliolika kilometrų ats-
tumu nuo originalų. Baro „Peronas“ 
industrinio tipo garstromuzikinė 

„institucija“ irgi puikiausiai surastų 
sau kampelį panašioje vietoje kaip ir 
pirmoji – netoliese dundančio gele-
žinkelio. Apskirtai šis rajonas man 
yra nepaprastai kinematografiška 
vieta, deja, dar neradusi savo reži-
sieriaus, galinčio ją paversti „Soul 
Kitchen“ filmu. 

Vilniaus senamiestyje vienas ba-
ras šnopuoja kitam į sprandą ir tai 
yra nuostabu. To paties norėtųsi ir 
Naujojoje Vilnioje, tačiau Vilnius 

dar neišperėjo vizionierių. Kita 
vertus, gal daugeliui ši vietovė tėra 
balta dėmė Vilniaus žemėlapyje? 
Man ji irgi buvo tokia daugiau nei 
30 metų iki pirmųjų atradimų ir 
vaizduotės skrydžių į būsimąjį laiką, 
kuriame yra jau visi išsvajotieji da-
lykai. Kaip sakoma, jei jauti įkyrų 
trūkumą – šokinėk iš džiaugsmo at-
radęs nišą, kurią gali užpildyti pa-
sitelkęs savo verslumą. Aš jos ne-
užimsiu, bet norėčiau, kad užimtų 
kiti – todėl netaupydama idėjų jas 
skleidžiu „į eterį“.

Jau dabar – be jokių investicijų 
ir batalijų už būvį po stogu – bu-
kinistai ir blusturgiautojai galėtų 
rengti savaitgalinius arba eksprom-
tinius renginius prie Naujosios Vil-
nios dailės mokyklos: tarp XIX a. 

mokyklos statinio, tremtinių va-
gono ir autobusų stotelės, netoliese 
ūžiant skuduryno nuolaidoms ir iš-
tisai dunksint traukiniams. Vilniaus 
geležinkelio stotyje, prie minėtojo 

„Perono“, tokie vartotojiškumo ma-
žinimą skatinantys renginiai jau įsi-
bėgėjo, galėtų ristis ir į miesto rytus. 

Daugybė pramoninio paveldo 
prašosi tapti meno komunomis, 

„fluxus ministerijomis“, džiazo, un-
dergroundo, roko, eksperimentinės 
muzikos prieglaudomis su vienos 
ar dviejų dienų migruojančiu baru 
(darau tokias išlygas norėdama min-
tyse palengvinti nelengvas veiklai 
sąlygas); konceptualaus meno ga-
lerijomis tam kartui, performansų 
erdvėmis. O šiaip jau performansui 
tiktų bet kuri rajono dalis – kuo 
apverktinesnė, tuo postmoderniai 
įtaigesnė. Tarčiau, kad nebūtina, 
o gal net ir nepageidautina, ne – 
netgi kontraindikuotina vietovės 
kastracija. 

Nereikia visko išblizginti, su-
griauti arba tobulai perstatyti. Rei-
kia tik kai ką pastatyti, ko tikrai 
trūksta (ir tai tikrai nėra dar vie-
nas prekybos centras, nebent šiame 
būtų kavinių, ateljė, kokia viena dai-
lininkų reikmenų parduotuvėlė – juk 
pašonėj dailės mokykla!), kosmetiš-
kai papudruoti ir prifarširuoti daug 
kokybiško meno, kuris yra ir dvasia, 
ir materija vienu metu. Buvęs brolių 
Mozerių tekstilės fabrikas, žymiau-
sias XIX ir XX a. sandūros dalgių 
fabrikas („litovka“ – taip buvo va-
dinami dalgiai, jie garsino Lietuvą, 
nors tuo metu ir carinę, visame pa-
saulyje). O dar ir Kučkuriškių Sofi-
jos popieriaus fabrikas, kuriuo kaip 
interaktyviu mokslo muziejumi 
buvo tepažaista „ant popieriaus“. 

Ką šiandien mes jau turime Vi-
leikoje vertingo? Justino Vienožins-
kio dailės mokyklos filialą, įsikūrusį 
XIX a. raudonų plytų statinyje prie 
pat geležinkelio; modernią muzikos 
mokyklą, leidyklą „Nieko rimto“, 
kurios palėpėje studiją įsirengusi 

menininkė Sigutė Ach, Tarpdis-
ciplininio meno kūrėjų sąjungos 
menininkų dirbtuves Pramonės 
gatvėje.

Absoliutus vietovės alogizmas – 
tarp srauniai tekančios Vilnelės ir 
Naujosios Vilnios pilkapyno įkur-
dinti nakvynės namai benamiams, 
kurie tiltu per užtvanką pro plau-
kiojančias gulbes ir plūduriuojan-
čius bambalius it „Zombių miesto“ 
personažai vakare sunkiai siūbuo-
dami traukia poilsio. Tokio tipo 
įstaiga šalia istorinę vertę turin-
čio objekto prilygsta ateizmo mu-
ziejui, įkurdintam bažnyčioje. Ko 
gero, tuo laiku, kai buvo steigiama 
prieglauda, projekto iniciatorius 
vis dar veikė sovietinė radiacija, 
nors nakvynės namai atidaryti jau 
Nepriklausomybės metais. Čia to-
bula vieta išnuomoti statinį kavinių 
kompleksui arba restoranui. Gerai, 
žinau, kad pastatas skirtas sociali-
nėms paslaugoms, o jaunimas irgi 
yra sociumo dalis. 

Vis dėlto jaunimas – mūsų ateitis 
(žinutė tiems, kurie to nežino), tad 
kodėl pastato nepritaikius vaikų ir 
jaunimo laisvalaikio bei edukaci-
jos reikmėms? O dar ir vietinio 
kraštovaizdžio deimantai – visa-
pusišką poilsį, istorinį pažinimą, 
estetinį pasitenkinimą mums 
siūlo šios vietovės gamta abiejose 
Vilnelės pusėse. Vienoje – pilka-
pynas su tolėliau esančiu mišku, 
kitoje – Alšėniškio renesansinės 
pilies piliakalnis, o dar atokiau – 
jau ir žymieji Pūčkoriai (pastarųjų 
reklamuoti ir reanimuoti nereikia, 
jie ir taip žinomi). 

Vertingumo rajonas nestokoja, 
didžiausia šios vietovės bėda – 
vertybinės orientacijos trūkumas. 
Bet tai tik žmogiškasis veiksnys, 
o jis kinta. Tad bendruomenės 
pajėgomis galima sukelti pozi-
tyvias permainas, nes pasaulis 
efektyviausiai keičiasi vidinėmis 
pastangomis. 

Parkas prie Vilnelės

Pramonės gatvės vaiduoklis

Tarp parko ir Pramonės gatvės Autor ės  n uotr aukos
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Ir aš kikenu į saują
Atkelta iš  1  psl .

F o t o g r a f i j a

lauko statiką, kai ir praeitis, ir atei-
tis atrodo vienodai beprasmiškos 
(jose – nerimas). O pažįstamų 
vaizdų universumui atgaminti pa-
kanka užuominos – „Kiti“, kaip ir 
Vaičekausko dekonstrukcija, pri-
mena legendinį anekdotų pasako-
toją, kuriam pakanka pasakyti skai-
čių ir visi juokiasi. 

Kasparavičiūtė ir Šapoka dekons-
truoja fotografijos polinkį ką nors 
sureikšminti. Fotostudija tampa jų 
namai sovietiniame daugiabutyje – 
tai liudija vaizdas pro langą, kur 
vienintelis įvykis – atvažiuojanti 
šiukšlinė. Į ją, suprask, nuteka visų 
butų gaminamas turinys, taip pat 
ir fotografijos – pro duris ir žemyn 
žemyn atliekų vamzdžiais. Šioje, 
kaip ir tūkstančiuose kitų numa-
nomų „fotostudijų“, fotografija tar-
nauja ne didingiems išradėjų tiks-
lams, o tik įamžina tuštybių tuštybę: 
pagalves, gėles, tapetus, televizijos 
ekrano mirgėjimą, save, nerimtą 
(nešvankų) pokalbį su užėjusiu 
draugu. Išorės vaizdai pro „langus“ 
tokie pat neįkvepiantys kaip ir „vi-
dinė tuštuma“ salės viduryje. Po-
kalbiai apie „vietinį“, „industrinį“, 

„medijų“, „tarpdisciplininį“ meną 
veda į nieką, o fotografiniu po-
žiūriu augina nekokybiškų vaizdų 
sąvartyną. Bet jiems meno statusą 
suteikia – vėlgi sureikšmina – pa-
teikimo formatai, kuriais autoriai 
laisvai varijuoja: nuo videodarbų 
iki paveikslo išdidintų spalvotų 
fotografijų mozaikų, fotokomikso 
iki šviesdėžių. Beje, jose atsidūrusi 
nyki priemiesčių architektūra lyg ir 
tampa psichodeliniu Tvin Pyksu. Iš 
nieko ima rastis pasakojimas. Tad 
Šapokos teiginį, esą svarbus tik tu-
rinys, o forma yra niekas, suprantu 
kaip ironišką: tik fotografijos formos 
čia ir gamina turinio iliuziją iš nieko.

Kitos dvi parodos ir knyga pri-
stato naujus atradimus iš dar nese-
nos praeities – 9-ojo dešimtmečio. 
Tai Gintauto Stulgaičio ir Violetos 
Bubelytės retrospektyvos ir prieš 
pusmetį čia eksponuotos mudviejų 
su Gintaru Zinkevičiumi instalia-
cijos priminimas, nes klaipėdie-
čiai išleido knygelę „Plakatai“. Joje 
rėksmingais reklaminiais šūkiais 
pražygiuoja ideologijos: revoliuci-
jos, komunizmo, perestroikos, per-
sitvarkiusios LKP, nacionalizmo ir 
laisvosios rinkos, kuri galiausiai 
viską ir užtrina. Šis ciklas anksčiau 
nerodytas, nes jo vertė ryškėja pra-
bėgus laikui.

Gintautas Stulgaitis (1950–2000) 
iki šiol buvo pažįstamas tik fragmen-
tiškai – tiek, kiek jo darbų tilpo paro-
doje „Zoo fotografija“ (Nacionali-
nėje dailės galerijoje) bei knygoje 

„Kauno avangardinė fotografija: pa-
skutinis sovietmečio dešimtmetis“ 
(kuratorės ir sudarytojos – Mar-
garita Matulytė ir Ieva Mazūraitė-
Novickienė, 2011). Zoologijos sode 
Stulgaičio turėta laboratorija tapo 

to meto jaunųjų Kauno fotografų 
(Arūno Kulikausko, Gintaro Jaro-
nio, Visvaldo Dragūno, Giedriaus 
Liago, Sauliaus Paukščio) susirin-
kimų vieta ir grupei pasufleravo 
šaunų pavadinimą: „Plėšrieji“. 

Dabar Vito Luckaus fotografijos 
centro vadovė Ieva Meilutė-Svinkū-
nienė kartu su Milda Dainovskyte 
iš Stulgaičio dukterų muziejams 
dovanotų darbų sudarė išsamesnę 
kolekciją. Meškos ir gulbės čia su-
gyvena su kasdienybės materija, 
daiktai ilgai žiūrint susimontuoja į 
makabriškas kompozicijas, nefunk-
cionalius darinius, ant autoportreto 
kaupiasi dulkės. Namų netvarkoje 
viskas būtina, viskas turi savo amži-
nas vietas, o viename kadre neatsi-
tiktinai ant palangės padėta Marse-
lio Prousto knyga – aišku, ką turime 
daryti su tomis dulkėmis. Ši foto-
grafijos leksika jau pažįstama iš kitų 
tos pačios kartos fotografų darbų 
(Remigijaus Pačėsos, Alfonso 
Budvyčio, Vytauto Balčyčio ir 
kitų), bet Stulgaitis išgaudavo ypa-
tingą – atpažįstamai stulgaitišką – 
švytėjimą, tarsi tai jau būtų ne fizinė 
šviesa, o aukštesnių sferų apsireiš-
kimas. Jo žvilgsnis ne smigdavo į 
beviltišką juodumą, bet prasibrovęs 
per kambarių obscuras šaudavo lau-
kan – vėl atrasdavo šviesą. 

Patį svarbiausią fotografijos šven-
tės įvykį pasilikau pabaigai. Pirmieji 

Violetos Bubelytės autoaktai – iš to 
paties 9-ojo dešimtmečio. Ji juos fo-
tografavo ir vėliau, paskui liovėsi, 
o dabar pažvelgė į procesą naujai. 
Jos paroda „Savas kūnas“ susiejo 
fragmentiškas Klaipėdos parodų 
praeitis ir dabartis autoironišku 
kūno naratyvu. 

Violeta Bubelytė 1980 m. jaunųjų 
parodoje debiutavo arklių fotogra-
fijomis – taip ji sujungė pomėgį jo-
dinėti ir norą būti menininke. Kaip 
ir kitos moterys, ji tapo svarbaus fo-
tografo laborante. Bet ja neliko. Jau 
kitais metais Bubelytė rodė kai ką 
unikalaus Lietuvoje ir reto pasau-
lyje – autoaktus. Esu tikra, kad juos 
galima įrašyti šalia tokių pasaulio 
garsenybių kaip Claude Cahun ir 
Francesca Woodman, bet tam rei-
kia ryšių ir daug nesavanaudiško 
kitų darbo. Kitaip nei minėtų me-
nininkių, Bubelytės nuogo kūno 
pozos, kuriamos asociacijos ne-
skausmingos. Ypač pradžioje – ji 
valiūkiškai rodosi ir slapstosi už 
draperijų, už veidrodžių, už atspin-
džių. Ji sprunka nuo mūsų žvilgsnio 
susidvejindama ir leisdama aplin-
kai pasiglemžti jos efemerišką kūną. 

Apžiūrinėjant retrospektyvoje 
rodomus panašių veiksmų variantus 
matyti, kaip ji daro bandymus, vis 
grįžta pažiūrėti į fotografiją tarsi 
veidrodį, tarsi klausdama: kaip 
aš atrodau, kas aš esu? (apie tai 

konferencijoje neseniai kalbėjo Mo-
nika Krikštopaitytė). O kartu ir vai-
dindama nusisukusią, tiriančią, lau-
kiančią, matuojančią, matuojamą, 
prislėgtą, liudijančią, liūdinčią ir t.t. 
merginą-moterį. Ir besikeičiančią – 
kūnas akivaizdžiai praranda stan-
grų jaunystės liaunumą, darosi toks, 
kurio niekas nebevaizduoja. Bube-
lytė drąsiai (šį žodį noriu pabrėžti) 
rodo vyresnės moters kūną, kuris 
kultūroje nematomas, nes neten-
kina geidžiančio žvilgsnio. Nuo 
2015 m. jos autoaktuose atsiranda 
ironiška distancija, ir ji nėra tie-
siog „išraiškos priemonė“ ar „po-
sūkis kūryboje“. Visos kūno stadijos 
atitinka savimonės stadijas – juk iš 
tiesų, keičiantis savam kūnui negali 
išlikti visiškai ta pati. Ši meninin-
kės kūriniuose apčiuopiama, bet 
žodžiais neišsakyta tiesa man buvo 
nušvitimo momentas parodoje.

Ant sienų eksponuojami tekstų 
fragmentai (dažniausiai rašyti vyrų) 
fiksuoja tą kaitą, tas skirtingas mo-
teris, kuriomis tampa Bubelytė fo-
tografuodama save. Ji atskleidžia 
vyrų kuriamų moters aktų dirbti-
numą, kad tokia fotografija daž-
niausiai tik išnaudoja moters kūną 
nė nemėgindama pažinti jos asme-
nybės. O kartu ji erzina visuomenę, 
atmetančią tokį moters veiksmą. 

Parodoje pirmą kartą paviešintas 
„davatkų laiškas“, gautas 1989 m. po 
autoaktų parodos. „Grupė moterų“ 
piktinosi jos begėdyste, kuri neva 
išdavė tautinius idealus – nes lietu-
vės tokios nebūna. Kokios? Na to-
kios „gyvuliškos begėdiškos nuo-
gos žmogystos“, kurių pažiūrėti gali 
rinktis „tik paleistuviai, paaugliai, al-
koholikai ir huliganai“. Suprask, kai 
vyrai fotografuoja nuogas moteris, 
tai yra modernybė, pasipriešinimas 
ideologiniams draudimams, menas. 
O moteris tai darydama pažeidžia 
jai kadaise (kas atsimena priežas-
tis?) uždėtą prievolę gėdytis savo 
kūno, laikyti save bjaurumo, nuo-
dėmės įsikūnijimu, šiukštu nesigė-
rėti savimi, nes tai – puikybė. Visa 
tai ignoruoti buvo ir tebėra drąsu. 
Tad Bubelytė visada buvo mano he-
rojė, kuriai mažai kas prilygsta kaip 
menininkei. 

Tiesa, pasirinkimo fotografuoti 
tik save priežastys gali būti buitiš-
kos. Dar būdama studentė mačiau 
videofilmą, kuriame ji sakė, kad 
taip yra tiesiog patogu – nerei-
kia nieko prašyti, niekam mokėti, 
objektas – visada vietoje. Bet aišku, 
kad tam reikia ir vienatvės – ilga-
laikės. Dabar, po atidarymo, Vio-
leta pasakojo, kad prieš keletą metų 
nuvežus jos parodą į Madridą, vie-
nas ispanas jos darbuose perskaitė 

„neišsipildžiusią viltį“. „Kad tai kas 
nors pamatytų, reikėjo trenktis į 
Ispaniją?“ – klausia ji. Pripažįstu: 
mene vengiu ieškoti ryšių su au-
toriaus gyvenimu, turbūt tebesilai-
kydama principo, kad menas yra 

kažkas kito ir daugiau. Jei imčiau 
svarstyti, kaip vaizde reiškiasi as-
meninės aplinkybės, kažką pažeis-
čiau. Man įdomesnė tylinčio auto-
akto paslaptis, kurią slepia–išduoda 
tiesus žvilgsnis, išdidi stovėsena, sa-
vęs tyrimas. O naujausiuose, iki šiol 
niekur nerodytuose darbuose – ir 
pavadinimai.

Jie interpretuoja pozas. Ta kita ka-
dre dukart pasirodanti Bubelytė yra 

„Antrininkė“, tik neaišku, kuri yra ta 
antroji, nes abi turi savo požiūrį, abi 
save laiko ta tikrąja. Jos žiūri viena 
į kitą kaip sąmokslininkės. „Mu-
dvi“ – geriausia kompanija pačiai 
sau, kuri gali ir dar pasidauginti, jei 
prireikia penkių moterų „Grupinio 
portreto“. Meilės sau gestai, net ir 

„Nevykęs bučinys“ su savimi rodo 
išsilaisvinimą nuo amžinų vidinių 
priklausomybių, nuo graužiančios 
kito stokos, nuo būtinybės visiems 
įtikti, nuo daug ko kito. Bubelytės 
juokiasi iš savęs vaidindamos iš-
mintingąją beždžionę, užsidengu-
sią tai akis, tai ausis, tai burną, kad 
nieko blogo nematytų, negirdėtų, 
nesakytų, bet gal ir išvengtų sve-
timų problemų. Bet iš akių matau, 
kad ji kikena į saują. „Tos pačios 
beždžionės“ juokiasi iš savęs ir iš tų, 
kurie atmeta „netinkamus“ moterų 
kūnus, žemina visais žiniasklaidos 
kanalais – nes ši besijuokianti mo-
teris yra graži. Ji juokiasi iš mirties 
patalo žiūrėdama į dangų ir atsidus-
dama: „Kai aš gulėjau...“ Galiausiai 
(nors tai ne pabaiga) Bubelytė išdi-
džiai nusineša aną, įsivaizduojamą 
ir užmirštiną save kaip pataluose 
susirangiusios geidulingosios gra-
žuolės paveikslą, sudaužo „nebe-
reikalingus“ veidrodžius. Tarp pa-
vadinimų ir kūno ženklų („tarp 
eilučių“) plečiasi erdvė, kurioje 
telpančių numanomų pasakojimų 
tirštį galėčiau palyginti su randamu 
Giedros Radvilavičiūtės eseistikoje. 
Tai išminties būsena, grįsta žino-
jimu, kad jaunystės iliuzijos nuėjo 
perniek, bet dabar jau galima iš viso 
to pasijuokti ir kurti be apribojimų. 

Tas juokas – klaipėdietiškos fo-
tografijos šventės kulminacija. Ki-
taip nei daugelis vyresnės kartos 
fotografų, Bubelytė dirba su šiuo-
laikinėmis išraiškos priemonėmis – 
eksperimentuoja su skaitmenine 
fotografija tol, kol išgauna analogi-
nei prilygstančią gelmę. O kartu pa-
rodo, kad fotografijai nieko baisaus 
neatsitiko, nebent tik fotografams. 
Tai – gera žinia visomis apokalip-
sėmis kliedinčiais laikais.

Parodos veikia iki gruodžio 10 d.
Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras 
(Bažnyčių g. 4, Klaipėda)
Dirba trečiadieniais–sekmadieniais nuo 11 
iki 19 val.

Agnė Narušytė

Benigna Kasparavičiūtė, Be pavadinimo. 2017 m.

Violeta Bubelytė, „Elegija 3“. 2017 m.
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Veronikos Šleivytės gyvenimo filma
Paroda Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje

Kęstutis Šapoka

Veronika Šleivytė (1906–1998) – 
viena mūsų dailės istorijos perife-
rinių figūrų, žinoma kaip grafikė ir 
dailininkė, kuri sugrįžta netikėtu 
būdu – fotografijų archyvu, aptiktu 
Kupiškio etnografijos muziejuje. 

Pasak fotografijos tyrinėtojos 
Agnės Narušytės, Šleivytės archyvą 
sudaro „(...) šeimos gyvenimo nuo-
traukos, tarpukario Lietuvos ne-
turtingų kaimo žmonių gyvenimą 
užfiksavusi dokumentika, gausybė 
grupinių portretų prie įvairiausių 
įstaigų laikinojoje sostinėje, ke-
lionių po Europą vaizdai, parodų 
dokumentacija, pačios Šleivytės 
autoportretai ir jai artimų žmo-
nių portretai“ (Écriture feminine 
fotografijoje: Veronika Šleivytė ir 
Violeta Bubelytė“, Moters savastis 
dailėje, Acta Academiae Vilnen-
sis, 2011, nr. 62, p. 83). Taigi Šlei-
vytė nepaliko vientiso archyvo kaip 

„meninio projekto“. Tačiau tai ir yra 
įdomiausias aspektas. A. Narušytė, 
apsiėmusi tirti šį archyvą, įvardija 
Šleivytės fotografijų visumą kaip 
specifinį gyvenimo dienoraštį – tai 
moteriškas rašymas, écriture femi-
nine kaip biologinio ir kultūrinio ly-
ties konstrukto išraiška. Ir tai ne tik 
privatus dienoraštis, bet kultūriškai 
reikšmingas (fotografinis) tekstas 
apie moters identitetą.

Šleivytė nebūtinai sąmoningai 
galvojo apie simbolinę prasmę, ra-
šymo fotografuojant visumą, apie 
vientisą gyvenimo projektą. Ta-
čiau akivaizdu, kad intuityviai su-
gebėjo tos visumos nervą, virpesį, 
esmę užčiuopti, pagauti. Tai, kad 
šiandien chaotiškame Šleivytės 

vaizdų archyve ryškėja prasminė 
gija, maža to, gilus sociokultūrinis 
pjūvis, žinoma, yra tų, kurie tą ar-
chyvą sutvarkė, susistemino, nuo-
pelnas. Tačiau ne tik. Šleivytės in-
tencijos šiuo atveju taip pat svarbios. 

Visada įtaką daro asmuo, dirban-
tis su archyvu. Antra, neišvengia-
mai antspaudą uždeda laikas, nes 
vieni aspektai gali atrodyti aktualūs 
vienu metu, kiti išryškėti vėliau. Ta-
čiau jeigu menininko ar meninin-
kės intencijos būta ir ji bent in-
tuityviai buvo išjausta, kryptinga, 
dirbant su archyvu visa tai bet ko-
kiu atveju pajaučiama ir pamatoma. 
Manyčiau, Šleivytė (ne)sąmoningai 
tikrai puoselėjo tą intenciją, nors 
jos prasmė ir visuma pranoko tiek 
Šleivytės egzistencinį horizontą, 
vietos sociokultūrinę specifiką, tiek 
ir patį laiką. Turbūt reikėjo, kad 
visa tai pasimestų ilgiems metams, 
atsidurtų viename lagamine kaip 
chaotiškas vaizdų kratinys, kuriame 
išsitrynusios ribos tarp „meninės“ ir 

„buitinės“ fotografijos, tarp analitinio 
žvilgsnio ir neįpareigojančio impulso. 

Parodoje Nacionalinėje bibliote-
koje nuotraukų ekspozicija kaip tik 
tokiu chaotiško archyvo principu 
ir formuojama. Čia kartu atsiduria 

„etnografinės“, „meninės“, „autobio-
grafinės“, „pastatyminės“ ir bui-
tinės Šleivytės nuotraukos. Maža 
to, pavadinimų po kiekviena nuo-
trauka atsisakymas tik paryškina 
šį „Šleivytės metodą“, jos „gyve-
nimo projektą“ ir jo įtaigą. Šleivy-
tės „meninėse“ ar „pastatyminėse“ 
fotografijose yra daug tikrovės, ne-
sumeluoto gyvenimo. Tuo pat metu 
vadinamosiose buitinėse fotogra-
fijose ar fotografijose tiesiog atmi-
nimui justi specifinis estetiškumas 

ir simbolinės struktūros – tiriantis, 
vertinantis, klausiantis žvilgsnis. 

Tai yra tiesiog tam tikros socio-
kultūrinės ir kartu intymios situacijos, 
formuojamos (moteriško žvilgs-
nio) savistabos ir savistabai. Šlei-
vytės nuotraukose atsiskleidžia 
moteriško kūno apskritai, taip pat 
nuogo moteriško kūno poetika (tai 
ir dienoraščio „rašymas kūnu“). 
Sunku pasakyti, kiek pati fotografė 
nuodugniai mąstė apie kūno ir kū-
niškumo koncepcijas, tačiau sim-
bolika akivaizdi. Sakykime, nuogo 
natūralaus kūno simbolika ir ero-
tika (maudymasis ar deginimasis 
kopose kaip susiliejimas su gamta) 
priešpriešinama socialiai normaty-
viai – apsirengusiai – moteriai. 

Beje, nuogo kūno ir gamtos moty-
vuose nėra užmaskuotų vartotojiškų 
poteksčių, būdingų vyriškam žvilgs-
niui. Šleivytė švelnaus erotinio po-
traukio nemaskuoja po „nesuintere-
suota estetika“ ir „abstrakčiu grožiu“, 
todėl jos erotika neveidmainiaujanti. 

Čia Šleivytės nuotraukose dar 
atsiranda ir kitų subtilybių – mo-
teriškumas ir vyriškumas per ap-
rangą, emancipacijos klausimai. Galų 
gale ryški teminė laisvamanės moters 
ir vienuolės, t.y. visuomeninių tabu, 
prasminė gija. Vienoje nuotraukoje 
Šleivytė iš vienuolės rankų valgo šo-
koladinį saldainį ar, vėlgi vienuolių 
moterų apsuptyje, šiek tiek ironizuo-
dama, ragauja obuolį tiesiai nuo 
obels šakos – tarsi uždraustą vaisių... 
Visa tai nuotraukoms suteikia erotinį 
prieskonį. 

Apskritai Šleivytės nuotraukose 
vyrų nėra arba jie pasitaiko labai 
retai, beveik atsitiktinai grupinėse 
bičiulių nuotraukose. Kartais vy-
riška lytis dalyvauja kaip „para-
lelinio pasaulio“ būtybės, pusiau 
nerealūs arba per kultūrinį filtrą 
matomi, patiriami personažai, kaip 
kad nuotraukoje, kurioje moteris 
apžiūrinėja antikinių atletų skulp-
tūrinių figūrų alėją kažkuriame iš 

Vakarų Europos parkų. Kita vertus, 
ne vienoje nuotraukoje pati Šleivytė 
simboliškai reprezentuoja tariamai 
vyriškąją moters pusę, išreiškiamą 
aprangos stiliumi, elgesiu, žvilgsniu. 

Dar keletas žodžių apie įsiterpimą 
į tam tikrus dailės istorijos naraty-
vus ir netgi jų retrospektyvų per-
rašymą. Vienas susijęs su vyrišku 
dailės istorijos naratyvu. Sakykime, 
daugiau ar mažiau autsaiderės po-
zicija gyvenime ir kartu geliančia, 
aštria tam tikros kūrybos dalies au-
tentika, kaip kokia Marcė Katiliūtė, 
Šleivytė statusu ir įtaiga galėtų kon-
kuruoti kad ir su Antano Samuo-
lio biografijos ir kūrybos įtaigos 
mitologija, tik moteriškąja versija. 
Galbūt šiandienos sąlygomis netgi 
įtaigesne nei Samuolio. Samuolio 
biografija ir kūryba iš tiesų įtaigi, 
sovietmečiu tapusi „vyriškos“ tau-
tinės tapybos mitologijos pagrindu. 
Beje, ta mitologija buvo grindžiama 
savitu liaudies meno archajiškumu 
ir Samuolio įgimtu melancholišku, 
šiek tiek netašytu jautrumu. Tai tarsi 
vyriškumo sampratos paradoksalus 
sutaikymas ir pritaikymas tapybos 

„moteriškam“ subjektyvumui ir jaus-
mingumui. Samuolio mitologija ke-
lioms vyrų kartoms per tapybą leido 
legaliai būti moterimis. 

O Šleivytės „gyvenimo projekto“ 
fotografinis naratyvas pirmiausia 
išryškina dinamišką, šiuolaikišką, 
netgi „objektyvistinį“, turint ome-
nyje fotografiją kaip modernią ir 
technologinę (tarpdisciplininę?) 
mediją, netgi sietiną su „vyriš-
kumu“, tarpukario vaizdinį, įvaizdį, 
dvasią. Maža to, écriture feminine ir 
moteriško tapatumo problematika 
kreipia link kosmopolitinio turinio, 
be to, XX a. 7–9-ojo dešimtmečių 
Vakarų šiuolaikiniam menui, taip 
pat ir šiandienai, aktualių temų. 
Nesakau, kad Samuolio mitologija 
nuvertėjusi, tačiau galingas ir netgi 
šiandienos akimis žiūrint naujas 
Šleivytės „gyvenimo projekto“ na-
ratyvas galėtų prasmingai papildyti, 
paįvairinti dominuojančius vyriškus 
(ir/ar sumoteriškėjusius?) naratyvus 
ne tik alternatyvia, kai kuriais atve-
jais subtilesne moteriška poetika, bet 
ir naujomis hipotetinėmis vyriško 
socioestetinio tapatumo versijomis. 

Šia prasme tai yra paradoksas, 
nes Šleivytė hipotetiškai, meta-
foriškai perrašo ir Vakarų neoa-
vangardinio meno istoriją, tarsi 
užbėgdama už akių tokių fotogra-
fių-menininkių kaip kad Diane 
Arbus ir ypač Nan Goldin fotogra-
finiams dienoraščiams. Žinoma, 
pagal dominuojančią konjunktūrą, 
minėtos menininkės yra pionie-
rės ir meno istorijos žvaigždės (to 
nė neginčiju), o Šleivytės apskritai 
nėra ir greičiausiai nebus. Tačiau 
vis dėlto Šleivytė gali būti itin svarbi 
mums patiems – vaduojantis iš ne-
pilnavertiškumo kompleksų, kad 
atseit mes visur ir visada vėluojame.

Palyginimai su vakarietiškais 
analogais, aišku, subanalina mūsų 
meną, bet šiuo atveju tiesiog pra-
šyte prašosi paminima Nan Goldin. 
Autsaideriškumo, kitoniškumo as-
pektai, be to, lyties tapatumo, ta-
kumo ir sociokultūrinio konstra-
vimo tematika glaudžiai siejasi su 
Šleivyte. Žinoma, skirtingi laikotar-
piai, skirtinga aplinka. Tačiau vis tiek 
lieka aktualus klausimas, ar niekam 
nežinomą, bet anksčiau kūrusią Šlei-
vytę reikia lyginti su Goldin, ar Gol-
din reikėtų lyginti su Šleivyte? 

Paroda veikia iki gruodžio 20 d.

Veronika Šleivytė, 1938 m. Kaunas

Veronika Šleivytė, XX a. 4 deš.Veronika Šleivytė, XX a. 4–5 deš. Nuotr aukos  iš  K upiškio  etn ogr afi j os  muzie j aus

F o t o g r a f i j a
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Slystant paviršiumi
Naujojo Baltijos kino konkursas „Scanoramoje“

Ilona Vitkauskaitė

Pradėsiu nuo statistikos. „Scanora-
mos“ konkursinėje Naujojo Baltijos 
kino programoje šiais metais prista-
tyti penki lietuvių režisierių, penki 
latvių ir estų filmai, tarp jų – trys ani-
maciniai, vienas dokumentinis ir šeši 
vaidybiniai trumpametražiai filmai. 
Šių metų programa – tikriausiai 
viena silpniausių pastarųjų metų 
programų. Išryškėjęs bruožas – 
dažniausiai gana padori ar net 
kokybiška techninė filmų pusė, 

„raštingi“ operatorių darbai, įtiki-
nama aktorių vaidyba. Tačiau siu-
žetai, pasakojamos istorijos, tai, 
kaip jos pasakojamos, tiesiog ne-
įdomūs, nes istorijos dažniausiai 
vienplanės; užsižaidžiama forma, 
kamera ir jos judesiu, muzika, tarsi 
bandant „užtušuoti“ tvyrančią už 
siužeto tuštumą. Pasakojamos ma-
dingos, ne kartą matytos istorijos 
ir bandoma jas pateikti kaip savas. 
Žinoma, programoje būta išimčių. 
Manau, esminė bėda ta, kad reži-
sieriai patys sau rašo scenarijus ir 
nors jų režisūra daugiau ar mažiau 
gali būti pakenčiama, pasakojamos 
istorijos tiesiog kelia nuobodulį. Juk 
ne kiekvienas režisierius gali būti 
scenaristas. 

Mano asmeninis programos 
favoritas – latvių režisieriaus Ar-
mando Začo dokumentinis filmas 

„Jei medžiai galėtų kalbėti“ apie 
sunkiai besiverčiantį rusakalbį De-
nisą, kuris svajoja tapti komiku. De-
nisas dirba „McDonald’s“ restorane, 
akivaizdu, darbas jam nepatinka. 
Kartais jis pasirodo scenoje kaip 
komikas, tačiau juokeliai nejuo-
kingi, nors tu ką, greičiau jie liudija 
apie traumines vaikinuko patirtis, 
vienatvę. Norėdamas įgyvendinti 
savo svajonę, jis meta darbą, bet 
dienas leidžia žiūrėdamas youtube 
klipus, t.y. nė per sprindį neartėja 

link svajonės. Nuolatinių sėkmės 
istorijų virtinėje šis portretas išsi-
skiria. Manau, svarbu ir tai, kad re-
žisierius neprimeta savo nuomonės, 
vertinimo, o filmo pabaiga atvira. 
Pasak 1990-aisiais gimusio Začo, 
filmas yra ir visos jo kartos portre-
tas. Tai iš esmės patvirtina mano 

„teoriją“, kad ši karta (pati esu jos 
atstovė) – nevykėlių, nesubrendė-
lių karta. Tačiau, nepaisant taikliai 
pasirinkto herojaus, Začas filme per 
daug užsižaidžia meniniais sprendi-
mais – muzika ar sulėtinimais. 

Klaudijos Matvejevaitės „Pasku-
tinė diena“ buvo įvertintas kaip ge-
riausias lietuvių ir visų Baltijos šalių 
trumpametražis filmas. Nors fan-
tasmagoriška istorija nedaro įspū-
džio (vaizduojamas šiandienai arti-
mas pasaulis, tik jame visi žino savo 
mirties datą), iš filmo akivaizdu, 
kad Matvejevaitė iš tiesų geba dirbti 
su aktoriais, kurti atmosferą (įsime-
nantis operatorės Odetos Riškutės 
darbas). Taip pat įdomus sprendimas, 
nenaudotas nė vieno lietuvių kino kū-
rėjo ir stiprinantis realistiškumo po-
jūtį, kai Lietuvos rusų šeima kalba 
dviem kalbomis. Pasak režisierės, 
filmas apie gyvenimo vertę: kuo ji 
matuojama ir kaip pasikeičia jos su-
pratimas mirties akivaizdoje. Būtent 
su vadinamuoju antruoju dugnu re-
žisierei sekasi sunkiau, nes siužete 

„įsipainiojusi“ mirties tema savaime 
nereiškia, kad tai filosofiškas filmas, 
turintis potekstę. „Paskutinė diena“ 
iškelia nebent klausimą, ar savo (ir 
artimųjų) mirties datą geriau žinoti 
iš anksto, ar ne? 

Latvio Kārlio Lesiņio „Atsi-
vertę“ pasakoja apie ISIS karius 
Latvijos miškuose ir kaip trys jau-
nuoliai, vykdydami žurnalistinį ty-
rimą, infiltruojasi į grupuotę ir nori 
ją demaskuoti. Toks a la veiksmo 
filmas apie teroristus Europos už-
kampyje. Filmas kurioziškas ir re-
žisieriaus bandymu kalbėti „karšta“ 

tema, ir tuo, kad Lesiņis neturi nei 
techninių galimybių, nei patirties 
tai daryti. „Atsivertę“ juokina siau-
binga aktorių vaidyba, priklijuoto-
mis barzdomis, grimu. Tai puikus 
pavyzdys, kaip jaunieji režisieriai 
gali lengvai save pervertinti. Pa-
vyzdžiui, kas galėtų sugalvoti, kad 
aktoriui priklijavus barzdą, gausiai 
nugrimavus latvis vaidins musul-
moną ir nors, regis, siužetas to ne-
reikalauja, jį reikia filmuoti stam-
biu planu?

Esto Tanno Mee „Elenos gim-
tadienis“ pasakoja apie moters 
(santūrus Mari Abel vaidmuo) 
bandymą atsigauti po išsiskyrimo 
su vyru. Žinoma, jis paliko ją dėl 
jaunesnės. Istorija pasakojama pasi-
telkiant stilingo klubo, prabangaus 
užmiesčio namo interjerus (opera-
torius Martas Rauno). Žinoma, vis-
kas čia simboliška. Filmas vizualus, 
bet tai nestebina šiuolaikiniame 
estų kine, kuriame vizualumas, at-
rodo, eina pirmiau tiek už siužetą, 
tiek už filmo ištarmę. Pati filmo 
tema ir ypač pasirinktos stilistinės 
priemonės, galima sakyti, tiek pat 
nuvalkiotos kaip ir seksualinės ta-
patybės tema šiuolaikiniame kine.

Jorės Janavičiūtės „Kur dingsta 
daiktai, kur dingsta žmonės“ pri-
mena Igno Miškinio kiną ir jo ban-
dymus pabėgti, neigti lietuvių kino 
stereotipus, prabilti kitaip, laisviau, 
gyviau, arčiau šiandienos, bet bū-
tent tais stereotipais kalbantį. Ne-
pretenzinga istorija (jis ir ji susitiko, 
jie kartu praleido naktį), „išlais-
vinta“, drebanti Zbignievo Barto-
ševičiaus kamera, dialoguose var-
tojama gatvės kalba tarsi turėtų 
garantuoti laisvą, gyvą, jaunatvišką 
filmą. Bet už to romantiško, neva 
jaunatviško pasivažinėjimo nakti-
nio miesto gatvėmis ir dešrainio 
valgymo nieko nėra – nei roman-
tikos, nei netikėtumo, nei kaž-
kokių pamąstymų. Tik jaunimo 

problemos, kylančios todėl, kad jie 
nenori į darbą. Pavyzdžiui, Marijos 
Kavtaradzės filmuose toks „tampy-
masis“ prabyla apie mus, apie tai, 
kokie esame, apie santykius ir mūsų 
tikrovę. Janavičiūtė tarsi bando kal-
bėti apie save ir savo aplinką „ne-
standartiškai“, išsilaisvinti iš klišių, 
bet, deja, išeina nei šis, nei tas.

Saulės Bliuvaitės „Yanoje“ jauna 
moteris Yana (Justina Nemanytė) 
griauna šeimas, (su)viliodama vy-
rus, ir pati sau neranda vietos. Ga-
liausiai net artimiausi žmonės ją 
atstumia ir Yana lyg Ofelija braido 
po miško kemsynus, plaukioja 
upe. Filmas prasideda senamies-
čio bute, jame tarsi po labirintą 
juda Lino Žiūros kamera (atsipra-
šau, bet iš karto kilo asociacijos su 
Šarūno Barto kinu), paskui veiks-
mas persikelia į modernesnius in-
terjerus – Konstitucijos prospektą, 
o galiausiai veikėja, visų atstumta, 
atsiduria miške (štai čia jau prisimi-
niau Miškinį). Suprask, tai geidu-
lių kupinas Yanos pasaulis (vidinis 
ir išorinis pasauliai čia sumaišyti). 
Filmas, galima sakyti, kalba apie 
moters seksualumą, griaunantį, 
destruktyvų jo potencialą, nuola-
tinės gyvenimo šventės tamsiąją 
pusę. Bliuvaitė pasitelkia visai pa-
trauklią formą (įdomu stebėti į vi-
sas puses besisukiojančią Žiūros ka-
merą), įdomus ir pasakojimo būdas 
su siužetiniais „šuoliukais“. Muzi-
kiniam klipui to užtektų, bet nesu 
tikra, ar to pakanka filmui, kad ir 
trumpo metražo.

Estė Helen Takkin vaidybiniame 
filme „Elo“, gražiai nufilmuotame, 

tačiau pernelyg literatūriškame, 
bando įsijausti į darželinukės pa-
saulį, vaizduoja pirmąją didžiąją 
mergaitės vaikystės netektį – išsis-
kyrimą su darželio auklėtoja. Kažką 
panašaus bando daryti ir lietuvių 
animatorė Birutė Sodeikaitė lėlinės 
animacijos filme „Paskutinė sto-
telė – mėnulis“, kuriame simboliš-
kai vaizduojama mergaitės gijimo 
istorija. Eglė Mameniškytė anima-
ciniame filme „Gimimas“ žiūrovus 
siekia pavergti minimalistine forma 
ir efektinga trijų minučių trukme. 
Vis dėlto įdomesnis pasirodė estų 
animatorės Chintis Lundgren „Ma-
nivaldas“ – šmaikštus, ironiškas 
animacinis filmas apie seksualumą, 
kurį atranda trisdešimt trejų metų 
lapinas, mokslų daktaras ir kitų 
galų meistras, vis dar gyvenan-
tis motinos namuose. Tai smagiai, 
įtraukiančiai papasakota istorija, be 
didelių ambicijų „daryti meną“.

Epilogas. Kitoje „Scanoramos“ 
programoje buvo galima pama-
tyti dar vieną debiutą, jau ilgame-
tražį, – 26-erių brazilo Leonardo 
Mouramateuso filmą „Antonijus 1, 
2, 3“. Filmo forma iš pažiūros visai 
paprasta ir tikrai nepribloškia me-
niškų, gražių vaizdų gausa, tačiau 
čia režisierius ieško kitokių pasa-
kojimų galimybių, lengvai klaidina 
žiūrovą, t.y. „įdarbina“ mintį, ska-
tina žiūrovą mąstyti, o ne tik pa-
syviai vartoti vaizdus. Būtent tokio 
didesnio dėmesio filmo ištarmei, 
tiesiog mentaliniams procesams 
ir norėčiau palinkėti jauniesiems 
kūrėjams.

Užmetus akį į televizijos progra-
mas, apėmė nostalgiškas jausmas: 
supratau, kad pasiilgau Wong Kar-
wai filmų. Visai neseniai, Lione atsi-
imdamas prestižinę Lumière’ų kino 
premiją, režisierius sakė: „Mano 
kartos vaikai neturėjo televizorių, 
videožaidimų, mūsų langas į pasaulį 
buvo radijas ir kinas. Vis labiau pa-
sinerdamas į filmus supratau, kad 
norėčiau gyventi jų pasaulyje.“ Tas 
pats jausmas apima ir žiūrint Wong 
kar-wai filmus, nors jie gali pasiro-
dyti liūdni, tamsūs. TV1 (3 d. 21 val.) 
primins pirmąjį amerikietišką re-
žisieriaus debiutą „Mano vaivorų 

naktys“ (2007). Jis tinka vis trum-
pėjančioms dienoms. Filmo herojė 
Elizabet ieško savęs ir bando gydyti 
sielos žaizdas. Trumpi susitikimai 
su nepažįstamais žmonėmis padeda 
jai išsivaduoti nuo praeities.

Aštresnių istorijų mėgėjus tu-
rėtų sudominti Ruperto Gooldo 

„Tikra istorija“ (TV1, šįvakar, 1 
d. 23 val.). Filmo veikėjai – savo 
šeimą nužudęs Kristianas Longo 
(James Franco), kuris slapstosi už 
JAV ribų svetima pavarde, ir žurna-
listas Maiklas Finkelis (Jonah Hill), 
kurio tapatybę pasiėmė žudikas. 
Žurnalistas prarado darbą, nes 

falsifikavo informaciją. Sužinojęs, 
kad juo apsimetinėjo žudikas, jis 
tiki, kad pavyks tuo pasinaudoti ir 
susigrąžinti reputaciją. Beje, filmas 
remiasi tikra istorija, tiksliau, Fin-
kelio knyga „Tikra instorija: žmog-
žudystė, atmintis, kaltė“.

Šįvakar (1 d., 23 val.) LRT siūlo 
George’o Orwello „Gyvulių ūkio“ 
ekranizaciją. Romanas pasirodė 
1945 m. ir iki šiol laikomas viena 
aštriausių komunistinės santvarkos 
satyrų. Animacinis Johno Stephen-
sono filmas tikrai bus neprošal, juo-
lab kad ne viena filmo situacija, deja, 
pažįstama.

...Amžinai girto Džounso ūkyje 
prasideda gyvūnų maištas ir žmo-
nės išvejami. Išsilaisvinę gyvuliai 
nori sukurti naują idealią darbo ir 
gyvenimo vietą. Jie greitai priima 
teisingus įstatymus, tačiau kai vado-
vauti fermai imasi kiaulės, jos įveda 

totalitarinę tvarką. Nors animacija 
nepriekaištinga, kai kuriose sce-
nose net sunku suprasti, kur tikri, o 
kur animuoti gyvūnai, bėda ta, kad 
filmo kūrėjai nusprendė pagerinti 

N u k elta į  1 1  p s l .

Vienas kelias
Krėsle prie televizoriaus

„Tikra istorija“

„Paskutinė diena“
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Keistas suvažiavimas
30-asis tarptautinis Amsterdamo dokumentinio kino festivalis

K i n a s

Orwellą ir įvedė naujų epizodų 
(pvz., kaip televizija tarnauja kiau-
liškai propagandai), pakeitė pa-
baigą, tad neskaičiusiems knygos 
vis dėlto siūlau pradėti nuo jos.

Prancūzų režisierius Philippe’as 
de Chauveronas komedijoje „(Ne) 
Tikros prancūziškos vestuvės“ 
(LRT, 3 d. 21.55) rodo revoliucines 
permainas vienoje konservatyvioje 
prancūzų šeimoje. Ponas Vernėjus 
(Christan Clavier) ir jo žmona – 
pasiturintys buržua, dori katali-
kai, keturių dukterų tėvai. Viena 
jų ištekėjo už žydo, kita už arabo, 
trečia už kino. Tėvas tikisi, kad 
bent jauniausiąją pavyks ištekinti 

už kataliko. Lora susižada su kata-
liku, tik jis juodaodis. Filmas rodo 
bene visus stereotipus, susijusius 
su tautiniais, rasiniais ir tikybos 

Atkelta iš  10  psl .

Mantė Valiūnaitė

Kad ir kaip stengčiausi išvengti bur-
bėjimo keliaudama po festivalius, 
juolab kad prieš dvejus metus jau 
ir taip smarkiai peikiau didžiausią 
ir seniausią tik dokumentiniam 
kinui skirtą festivalį Amsterdame 
(IDFA), vis dėlto šiemet ir vėl no-
riu paryškinti vieną neigiamą jo 
aspektą. Nors programoje ir buvo 
filmų, kurie turėtų likti autoriaus 
galvoje ar kompiuteryje dar bent 
kurį laiką, labiausiai užkliuvo ne 
programa, bet komunikacija. Ne-
žinau, kiek dėmesio dauguma žiū-
rovų skiria festivalių sklaidos kam-
panijoms, bet man tai labai svarbus 
aspektas. Juolab kad tai dažnai kai-
nuoja visai nemažus pinigus – re-
klamos biudžetai juk visai kitokie 
nei kultūros. IDFA šįmet nustebino 
savo nejautrumu. Geltoni, mėlyni, 
žali ir rožiniai plakatai vardijo, kas 
atvyksta į Amsterdamą, pavyzdžiui, 

„Iggy Popas atvyksta į Amsterdamą“ 
arba „93-ejų sekso ekspertas iš In-
dijos atvyksta į Amsterdamą“. To-
kie šūkiai skamba nuspėjamai 

– taip, dokumentinis kinas geba 
priartinti ar atvesti susitikti su 
įdomiausiais ir keisčiausiais per-
sonažais visame pasaulyje. Toks ir 
buvo „KesselsKramer“ (Olandijoje 
įsikūrusi tarptautinė komunikaci-
jos agentūra, – red. past.) sumany-
mas. Tačiau šalia šių plakatų atsi-
rado ir toks: „1,5 milijono armėnų 
genocido aukų atvyksta į Amster-
damą“. Nejaugi neaišku, kad loginė 
konstrukcija ne visada pasiteisina ar 
yra pateisinama, kai pakeiti kinta-
muosius. Tiesiog keista, kaip tris-
dešimt metų vykstantis festivalis 
gali taip nebrandžiai kviesti žiūro-
vus analizuoti sudėtingus pasaulio 
fenomenus.

Kad ir kaip būtų, IDFA išlieka di-
džiausias dokumentinio kino rengi-
nys, pabrėžiantis politinių ir socia-
linių klausimų svarbą. Ši festivalio 
ypatybė ryškiai atsispindi ir apdo-
vanojimuose. Turbūt būtų keista, 

jei naujiems režisieriams skirtame 
konkurse būtų laimėjęs Mindaugo 
Survilos filmas „Sengirė“ arba italų 
režisieriaus Giovanni Totaro de-
biutinis filmas „Laiminga žiema“ 
(„Buon inverno“, „Happy Winter“, 
Italija, 2017). Pirmasis kvietė pasi-
nerti į pirmykščio miško ritmą ir 
mažas jo gyventojų dramas, antra-
sis – į Palermo paribių paplūdimį, 
kur italai atostogauja žiūrėdami fut-
bolą ar patirdami pirmąją meilę. Šį 
konkursą laimėjo filmas „Tolimas 
šunų lojimas“ („The Distant Bar-
king of Dogs“, Danija, 2017), pasa-
kojantis apie senelę ir du jos anūkus, 
įstrigusius tarp dviejų ugnių ma-
žame Ukrainos kaime. Jokiu būdu 
nenoriu sumenkinti filmo, nes jis 
tikrai vertas prizo, tačiau atkreipiau 
dėmesį, kad festivaliui prioritetu 
lieka politinis filmo krūvis. 

Režisierius Simonas Lerengas 
Wilmontas filme „Tolimas šunų 
lojimas“ pasirenka neužduoti vei-
kėjams klausimų, bet musės ant 
sienos metodu fiksuoja jų kasdie-
nybę, į kurią įsiveržia mirtiną baimę 
keliantis triukšmas – kitapus upės 
sprogstančios bombos, vykstantys 
susišaudymai. Kaimo rutina len-
gvai atpažįstama – nueiti prie upės, 
nusimaudyti, vežti ką tik išdžiū-
vusį šieną, kalbėtis prigulus lau-
kuose. Tačiau šie pažįstami veiks-
mai kaimo, kaip ir viso regiono, 
gyventojams siejasi su išgąsčiu ar 
vos akimirkai pasitraukusiu nerimu. 
Olegas ir jo pusbrolis Jarikas – nuos-
tabūs veikėjai. Jų trapumas ir švel-
nūs santykiai su močiute primena 
apie tikrą žmogiškumą. 

Ilgo metražo filmų konkursą lai-
mėjo jauna režisierė Mila Turajlić 
už filmą „Kita visko pusė“ („Druga 
strana svega“, „The Other Side of 
Everything“, Serbija, 2017). Pri-
simenu, kaip įdomiai ir rišliai ji 
dėstė mintis apie buvusią Jugos-
laviją ir jos kino industriją prieš 
kelerius metus „Meno avilio“ su-
rengtoje kino stovykloje. Antrasis 
jos filmas taip pat apie savo šalį – 
Serbiją ir žlugusią Jugoslaviją. Tik 

šįkart režisierė pasirenka labai as-
menišką perspektyvą. Ji filmuoja 
savo mamą Srbijanką, beveik ne-
išeidama iš Belgrado centre esančio 
buto, dar 1947 m. padalinto į dvi 
dalis. Srbijanka – viena iš opozici-
jos Slobodano Miloševičiaus reži-
mui lyderių. Moteris pradėjo pro-
testuoti vedama atsakomybės prieš 
savo studentus. Mila kartu su mama 
kelia labai svarbų klausimą: kokia 
intelektualų atsakomybė savo šaliai, 
kokia jų vieta visuomenėje? Įdomu 
klausytis dviejų skirtingų kartų mo-
terų dialogo. Regis, keičiasi nuos-
tatos ir iššūkiai, tačiau abi sutaria, 
kad Europoje radikalėjantis nacio-
nalizmas vėl grasina atimti laisvę. 

Augantį nacionalizmą rodo ir 
filmas „Auksinės aušros merginos“ 
(„Golden Dawn Girls“, Norvegija, 
Danija, Suomija, 2017) apie kilus 
ekonominei krizei Graikijoje į val-
džią atėjusią partiją „Auksinė aušra“. 
Tačiau jaunas norvegų režisierius 
Håvardas Bustnesas stebina nesuge-
bėjimu užmegzti gilesnius santykius 
su filmo veikėjomis – svarbiausio-
mis partijos lyderėmis. Jis uždavi-
nėja naivius klausimus. Vienintelis 
režisieriaus tikslas – priversti šias 
moteris suprasti, kad jos yra neo-
nacių partijos atstovės, ir taip at-
vesti jas į doros kelią. Medžiaga iš-
skirtinė ir svarbi, tačiau režisieriaus 
infantilumas sukliudė sukurti ver-
tingą dokumentinį filmą apie vieną 
agresyviausių partijų Europoje. Gal 
todėl akivaizdu, kodėl „Auksinės 
aušros merginos“ atrinktos į festi-
valio konkursą. Tačiau kodėl šioje 
programoje atsirado filmai „Smil-
kalų ieškotojas“ („Ladan-navigator“, 

„Incense-Navigator“, rež. Aleksandr 
Kuprin, Rusija, 2017) arba „Primas“ 
(rež. Laura Bari, Kanada, Argentina, 
2017), visai neaišku. Rusų filmas 
toks mėgėjiškas, kad niekaip nera-
dau argumentų. „Primas“ vertingas 
atvirais liudijimais apie patirtą sek-
sualinę prievartą, tačiau pretenzin-
gas ir padrikas. 

Du ilgo metražo filmų kon-
kurse parodyti filmai iš Artimųjų 

Rytų „Išminuotojas“ („The Demi-
ner“, rež. Hogir Hirori, Shinwar Ka-
mal, Švedija, 2017) ir „Apie tėvus ir 
sūnus“ („Of Father and Sons“, rež. 
Talal Derki, Vokietija, Sirija, Liba-
nas, 2017) taip pat pateikė ypatingą 
medžiagą, abiejų režisieriams kai-
navusią daug drąsos. „Išminuoto-
jas“ gavo specialų žiuri prizą. Jame 
žiūrovai gali sekti Mosulo mieste, 
Irake, herojumi vadinamo Fakhiro 
darbą – jis stengiasi Iraką paversti 
saugesne žeme ir vienas narsiai lei-
džiasi išminuoti kelių ir namų. Jo 
kolegų užfiksuota medžiaga jun-
giama su dabarties kadrais, ku-
riuose šeima dalijasi atsiminimais 
apie šį vyrą. Kitas filmas „Apie tė-
vus ir sūnus“ užfiksavo vieno iš „Al-
Nusra Fronto“ karių kasdienybę, jo 
santykius su savo vaikais ir bendra-
žygiais. Neįtikėtina, kaip režisieriui 
pavyko užfiksuoti vaikų rengimo 
būti kariais pratybas. 

Nepristigo festivalyje filmų apie 
vaikus ir jų išgyvenimus, čia ren-
giamas specialus konkursas „Do-
kumentika vaikams“. Tačiau „To-
limų šunų lojimo“ režisierius per 
apdovanojimų ceremoniją taikliai 
pasakė: „Riba tarp dokumentinių 
filmų vaikams ir suaugusiems plo-
nytė, į vaikus reikia žiūrėti ir su jais 
kalbėtis taip pat rimtai.“ Įsiminė fil-
mas „Alisa“ („Alicia“, rež. Maasja 
Ooms, Olandija, 2017) apie mer-
gaitę, kuriai jos globėjai niekaip 
negali rasti tinkamos šeimos. Vai-
kas keliauja iš vienų namų į kitus. 
Stebime, kaip vis didėja mergaitės 
nerimas ir gilėja jos psichologinės 
problemos. Filmas atskleidžia ne tik 

jos išgyvenimus, bet ir institucinę 
šios problemos Olandijoje pusę. 

Šių metų IDFA atidarymo filmo 
herojė – taip pat jauna mergina. 
Žiūrėdami Mohamedo Siamo 
filmą „Viskas apie Amalą“ („Amal“, 
Egiptas, Libanas, Vokietija, Pran-
cūzija, Danija, Kataras, 2017) šeše-
rius metus – nuo Arabų pavasario 
2011-aisiais – praleidžiame kartu su 
bręstančia mergaite. Šis brandus ir 
jautrus portretas rodo ne tik he-
rojės vienatvę, liūdesį dėl patirtų 
netekčių, bet ir moters vaidmenį 
Egipto visuomenėje bei jaunimo 
nuotaikas, kasdienybę ir politinių 
pažiūrų formavimąsi. Filmas išsi-
skiria paprastu, bet tiksliu mon-
tažu: į augančios revoliucionierės 
dabartį įterpiami Amalos tėčio fil-
muoti namų vaizdeliai. Jie tampa 
tarsi pačios mergaitės kelionėmis 
į prisiminimus tada, kai jai labiau-
siai stinga palaikymo ar švelnumo.

Išpopuliarėjusiam hibridiniam 
kinui taip pat atsirado vietos pa-
grindiniame konkurse. Feargalo 
Wardo filme „Vieniša Thomaso 
Reido kova“ („The Lonely Battle of 
Thomas Reid“, Airija, 2017) vienas 
žmogus kovoja su galinga sistema, 
tiksliau, su „Intel“. Thomas Reidas 
turi iš kartos į kartą paveldimą ūkį 
Airijoje ir niekur nesirengia iš ten 
trauktis, kai į jo pašto dėžutę pra-
deda keliauti laiškai su pasiūlymais 
perpirkti protėvių žemes. Įtampa 
palaipsniui auga. Donkichotiška 
veikėjo kova pasisuks gana netikėta 
linkme. Šis filmas įkvepia tikėti ra-
maus ir principingo žmogaus jėga, 
net kai kovoti tenka su milžinais.

prietarais. „(Ne) Tikros prancūziš-
kos vestuvės“ – smagus farsas, tikra 
prancūziška komedija, neturinti 
nieko bendra su holivudinėmis, tik, 

bijau, pernelyg subtili kai kuriems 
lietuviams, įsijautusiems į patriotų 
vaidmenį. 

Žanrinio kino gerbėjus pamalo-
nins TV3 ir parodys (2 d. 00.25) 
siaubo kino klasiko Samo Raimi 

„Įkalintą pragare“ (2009). Filmo 
herojė Kristina (Alison Lohman) 
gyvena Los Andžele, dirba banke, 
siekia karjeros ir turi mylintį 
draugą. Kristina džiaugiasi gyve-
nimu, kol banke pasirodo pagyve-
nusi moteris, prašanti atidėti kre-
dito mokėjimą, antraip ji liks be 
namų. Kristina nesutinka ir yra 
prakeikiama. Jos gyvenimas tampa 
košmaru, o po trijų dienų Kristina 
gali atsidurti pragare. 

Už gana pasakiško ar, kaip dabar 
mėgstama sakyti, mistiško siužeto 
slypi tikrai juokingas filmas. Čia 

viskas operetiška – čigonai, burtai, 
kalbanti ožka, per lemiamą susidū-
rimą iškrentantys dirbtiniai skoli-
ninkės dantys ar aiškiaregio indo 
patarimai, pavyzdžiui, papjauti 
mylimą katiną. Pasišaipydamas iš 
mistikos, Raimi sako, kad tikrame 
gyvenime siaubo daug daugiau. Pa-
sižiūrėkite kad ir į Kristinos draugo 
tėvus ar į jos viršininką. Juk jie tikri 
vilkolakiai. Arba pati Kristina – 
standartinė blondinė, karjeristė 
mėlynu paltuku, kažkodėl prime-
nanti daugybę tokių pat lietuvai-
čių, iš įvairiausių ekranų mokančių, 
kaip gyventi, kepti pyragus, saugoti 
sveikatą ir standartinį grožį. Kartais 
atrodo, kad joms iš tikrųjų yra tik 
vienas kelias – į pragarą. 

Jūsų – 
Jonas Ūbis

„Viskas apie Amalą“

„Mano vaivorų naktys“
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Kinas iš antrų rankų
Nauji filmai – „Nuolankioji“

K i n a s

Živilė Pipinytė

Sergejaus Loznicos „Nuolankioji“ 
(„Krotkaja“, Prancūzija, Vokietija, 
Olandija, Lietuva, 2017) – filmas 
apie šiuolaikinę Rusiją. Rusiškas 

„Nuolankiosios“ pavadinimas su-
sieja filmą su Fiodoro Dostojevskio 

„Romiąja“. Šią apysaką Dostojevskis 
parašė 1876-aisiais ir vadino fantas-
tiniu apsakymu. „Romiosios“ pasa-
kotojas – lupikautojas, jis sukrėstas, 
nes ką tik nusižudė jo žmona. Vy-
ras prisimena jų bendro gyvenimo 
istoriją. 

Loznica paėmė iš Dostojevskio 
nedaug. Kaip ir apysakoje, pagrin-
dinė filmo herojė yra bevardė, ji 
nuolat tyli, režisierius pasinaudojo 
išeities situacija – despotiško vyro ir 
jo kankintos romios žmonos santy-
kiais. „Nuolankiosios“ herojė, kurią 
suvaidino Vasilina Makovceva, yra 
alegoriška figūra – tai nuolanki, tyli, 
pragaro ratais keliaujanti Rusija.

„Nuolankiosios“ istorija paprasta: 
apyjaunė moteris iš Rusijos gilumos, 
sargaujanti apgriuvusioje benzino 
saugykloje, gauna atgal vyrui į kalė-
jimą siųstą siuntinį. Ji nusprendžia 
išsiaiškinti, kas atsitiko, ir važiuoja 
į kalėjimą. Tačiau ir ten nesužino 
nieko, bet kiekviename žings-
nyje yra žeminama, niekinama ir 
išnaudojama. 

Moters kelionė Loznicai yra tik 
pretekstas. Nuo pat pirmųjų kadrų 
režisierius įtikinėja, kad tai apleista, 
degraduojanti, atsilikusi šalis, vis dar 
kultivuojanti kruvinus praeities mi-
tus. Žmonės čia baisūs, kiekvienas 
nori pasinaudoti kitu – silpnesniu, 
naivesniu ar patiklesniu. Kiekvienas 
šio ilgo filmo (143 min.) epizodas 
žodžiais ir vaizdais (deja, vaizdas 
dažniausiai tik iliustruoja žodžius) 
tai patvirtina: Loznica nuosekliai 
formuluoja teiginį, kad Rusija yra 
kalėjimas, jis rodo šalį, kurioje ne-
beliko žmogiškumo. 

Filme dominuoja groteskas ir 
sutirštinimas. Geležinkelio stotyje 
moteris pateks į policijos skyrių, 
bus tikrinama, nes siuntinys, kurį 

veža vyrui, sukėlė įtarimų. Polici-
ninkai bus šlykštūs, dar šlykštes-
nis už grotų pasodintas neįgalusis 
vežimėlyje, kuris erzina ir moterį, 
ir policininkus. Panašiai filmui įsi-
važiuojant pradeda erzinti ir nuo-
lat skambantis fonas – režisierius jį 
prismaigstė epizodinių personažų 
replikų, radijo laidų nuotrupų ir 
dainų. Replikose nuolat piktina-
masi Vakarais, ilgimasi galingos 
sovietų valstybės, laikraštinės fra-
zės čia susipina su keiksmažodžiais 
ir vagių dainų posmais. Šis pabrėž-
tinai eklektiškas garsinis fonas pa-
prastai iliustruoja situacijas, kuriose 
atsiduria filmo herojė, bet kartu ir 
sukuria belaikiškumo, sustingusio 
laiko efektą, pasikartojantį ne vie-
noje scenoje. Kad ir ilgame epizode 
traukinyje, kur moters pakeleivis 
sodriai traukia ir Staliną su Voroši-
lovu garbinančią dainą, ir caro laikų 
maršą, ir kalinių folklorą. Sapno 
scenoje visos veikėjų kalbos bus 
sulipdytos iš skirtingų sovietmečio 
laikotarpių propagandinių tekstų, 
lozungų, stilizuotų populiarių po-
sakių, pavyzdžiui, sovietmečiu po-
puliarus „Rusijoje poetas – daugiau 
nei poetas“ keičiamas „Moteris Ru-
sijoje – daugiau nei moteris“ ir pan. 
Tačiau čia Loznicos tyko pavojus 
likti nesuprastam, nes net filmo 
herojė užaugo vėlesniais laikais ir 
negali būti jų girdėjusi, o ką jau kal-
bėti apie adekvatų filmo vertimą į 
kitas kalbas. Lietuviškuose filmo 
subtitruose net Nikolajaus Rims-
kio-Korsakovo operos „Caro suža-
dėtinė“ herojė Marfa išversta kaip 

„Marta“, ir tai tik vienas iš daugybės 
vertimo neatitikimų pavyzdžių.

Žodinis filmo lygmuo toks pat 
intensyvus ir groteskiškas kaip ir 
vaizdo, bet abu jie pabrėžtinai ste-
reotipiški, sudaryti iš klišių. Miestas, 
į kurį atvyksta filmo herojė, vadi-
nasi Otradnoje („Džiaugsmingas“), 
priešais stotį stovi gipsinis Lenino 
biustas, žiūrintis tiesiai į baisų sili-
katinių plytų gatvės tualetą. Vežan-
tis moterį iš stoties vairuotojas vis 
kartoja, kad kalėjimas yra jų mai-
tintojas, tikra šventovė. Moteriai 

teks praleisti naktį landynėje, kur 
visi geria degtinę, užsikąsdami rau-
gintais agurkais, išsirenginėja, dai-
nuoja vagių dainas. Ja susidomės 
sąvadautojas, žadantis sutvarkyti 
visas problemas. Į mašiną įsisodi-
nęs prostitutę, jis išleis išsidažiusią 
merginą prie daugybe bokštų pa-
puoštos šiuolaikinės, Kauno ban-
ditų stilių primenančios pilaitės. 
Viena banalybė eina paskui kitą: 
moterį suėmę policininkai ramiai 
stebi, kaip gatvėje mušamas (ar 
užmušamas) žmogus, su vietinės 
mafijos krikštatėviu herojė susi-
tiks bare, kur vis kyla muštynės, o 
stalai prikalti prie grindų, paklaus-
tas, kaip nueiti pas teisėsaugininkus, 
butelius gatvėje plaunantis benamis 
(jį suvaidino rusų dramaturgas Ni-
kolajus Koliada, kurio teatre Jeka-
terinburge vaidina Makovceva), ne 
tik paaiškins, kad reikia eiti Hege-
lio, Markso, Lenino ir Dzeržinskio 
gatvėmis, bet ir pagailės SSRS žlu-
gimo: „Kokią šalį prašiko!“ Loznica 
tyčiojasi ir iš miesto gyventojų, ku-
riems žmogaus teisių gynėjai yra 
JAV agentai, ir iš bejėgių teisės gy-
nėjų, kurių įsikūnijimu filme tampa 
Lijos Achedžakovos suvaidinta su-
sirūpinusi moteris, diktuojanti savo 
padėjėjai kažkokios sulaikytos mo-
ters ginekologinio kankinimo poli-
cijoje protokolą. 

Tirštindamas miesto-kalėjimo 
kasdienybės siaubą, daugindamas 
monstriškus antrojo plano perso-
nažus, režisierius vis labiau nutrina 
realybės ribas. Todėl nestebina fina-
linės sapno scenos, kai simboliška 
rusiška „ptica-troika“ – trimis ar-
kliais kinkyta karieta, mirganti 
policijos žiburėliais, heroję atveža 
į pasakišką medinę trobelę, kur 
daug žvėrių iškamšų (pirmiausia, 
žinoma, meškos). Čia ją pasitinka 
nacių konclagerio uniforma ap-
rengtas kažkoks Jaška ir mįslingas 
juodbruvas vyriškis, liepiantis jai 
apsirengti balta nuotakos suknele. 
Po to herojė stebi iškilmingo ba-
liaus-mitingo sceną, primenančią 
pompastiškus Stalino laikų filmus, 
rodžiusius sovietų tautų ir klasių 

vienybę. Šios scenos ištarmė aiški: 
ištikimybę valdžiai, kalėjimo, nu-
sikaltėlių ir valstybės susiliejimą 
čia pabrėžia visi anksčiau moters 
mieste sutikti žmonės. Šioje scenoje 
jie visi aprengti baltai, jų drabužius 
puošia ukrainietiški siuvinėjimai. 
Loznica šioje scenoje bando sukurti 
vizualinį Sovietų Sąjungoje užaugu-
sios moters mentaliteto atitikmenį, 
parodyti, kaip jos pasąmonė už-
krėsta sovietinių mitų. Iš čia herojė 
bus palydėta susitikti su vyru ir atsi-
durs sunkvežimyje, primenančiame 
Stalino laikų „voronoką“. 

Dokumentiniuose filmuose Loz-
nica dažnai naudojasi svetimos 
medžiagos – filmų, kino kronikos 
fragmentais, kuria iš jų savo pasisa-
kymą, perkeldamas į kitą kontekstą 
ir taip pakeisdamas prasmę: filme 

„Blokada“ (2005) kroniką, kurioje 
užfiksuotas blokadinis Leningradas, 
Loznica įgarsino tekančio vandens, 
gatvės, pravažiuojančių tramvajų ir 
kitokiais buitiniais garsais, tarsi ap-
valydamas ne vieną kartą matytus 
vaizdus nuo propagandinės ar su-
stabarėjusios istorinės traktuotės. 
Panašiai režisierius elgiasi ir kurda-
mas vaidybinius filmus. Kiekvienas 
iš trijų – „Mano laimė“, „Rūke“ ar 

„Nuolankioji“ turi atspirties tašką 
konkrečiuose rusų filmuose. Tačiau 
Loznica jų stiliaus neinterpretuoja 
postmodernistiškai, sakyčiau, jis 
supaprastina, adaptuoja kartais 
pernelyg sudėtingą nežinomų Va-
karuose režisierių kino kalbą ir idė-
jas šiuolaikiniams žiūrovams. Reži-
sierius dažnai pasiremia žinomais 
vardais. Prieš „Nuolankiąją“ su-
kurtas dokumentinis „Austerlicas“, 
švelniai tariant, aproprijavo ne tik 

W.G. Sebaldo romano apie Holo-
kausto siaubą ir savo tapatybę jame 
atrandantį žmogų, pavadinimą, bet 
ir jo potekstes.

„Nuolankiosios“ statybinė me-
džiaga įvairi. Daug kas pasisko-
linta iš Vitalijaus Komaro ir Alek-
sandro Melamido išrastos „Socart“ 
krypties, parodijavusios oficialųjį 
sovietų meną ir masinę kultūrą, tik 
Loznicai akivaizdžiai pristigo jų 
ironijos ir humoro jausmo. „Nuo-
lankioji“ verčia prisiminti ir Kiros 
Muratovos filmus, puikiai pertei-
kiančius kafkišką sovietų tikrovę 
bei jos kalbą. Tačiau Loznicos filmo 
antrasis planas – neišraiškingas, tie-
siog prastai suvaidintas, o Muratova 
žino kiekvieno savo personažo, net 
paties šlykščiausio, priešistorę. Ji 
pažįsta tuos žmones, gali juos su-
prasti ar net užjausti. Loznica jais 
šlykštisi, tie žmonės jam reikalingi 
tik tam, kad iliustruotų jo tiesmu-
kus teiginius. Operatorius Olegas 
Mutu privertė prisiminti Vadimo 
Abdrašitovo socialinių dramų spal-
vinę gamą, o sapno scena – „Pla-
netų paradą“. Tokią Rusijos realybę, 
kokią rodo Loznica, pirmąkart pa-
matėme „perestroikos“ metais kur-
tuose filmuose, kurių estetika tada 
skambiai vadinta „černucha“. Saky-
čiau, itin negrabiai į „Nuolankiąją“ 
Loznica perkėlė sukrečiančią Alek-
sejaus Germano filmo „Chrustalio-
vai, mašiną!“ sceną, kai pagrindinį 
filmo veikėją – karo medicinos pro-
fesorių – „voronoke“ išprievartauja 
sifilitiški kaliniai. Loznica šią sceną 
imituoja paviršutiniškai, ji perne-
lyg ištęsta, siaubas išgaravęs, liko 
tik tezė – prievartaujama romioji 
Rusija. 

Raimundas Banionis 
baigė filmuoti „Purpurinį 
rūką“

Raimundas Banionis baigė filmuoti 
„Purpurinį rūką“ – dramatišką su-
laužytų likimų istoriją, įvykusią po-
kario metais nedideliame Lietuvos 
miestelyje. Populiarių filmų „Mano 
mažytė žmona“ (1985), „Vaikai iš 

„Amerikos“ viešbučio“ (1990) auto-
rius „Purpurinio rūko“ sumanymą 
puoselėjo dvidešimt metų. „Purpu-
rinio rūko“ scenarijaus pagrindas – 
Felikso Rozinerio apsakymas. 

Pagrindinis veikėjas – jaunas žy-
das Jozefas, išvengęs tragiškos savo 

tėvų lemties. Išbandymai Jozefo 
nesugniuždo – jis nepraranda nei 
orumo, nei atjautos. Patyręs siau-
bingus išgyvenimus ir mylimo-
sios išdavystę, Jozefas nereikalauja 
keršto. Sulaukęs gyvenimo saulėly-
džio ir gyvendamas toli nuo Lietu-
vos, jis labiau linkęs atleisti, prisi-
mindamas tuos, kuriuos labiausiai 
mylėjo pokario metais, – vaikystės 
draugę Janę ir jos sūnų Vladuką.

Pagrindinius vaidmenis filme 
kuria jauni aktoriai Severinas Nor-
gaila, Giedrė Mockeliūnaitė, Tadas 
Gudaitis. Taip pat filme vaidina Vi-
das Petkevičius, Arūnas Storpirštis, 
Linas Paugis, Vidmantas Fijalkaus-
kas, Valentinas Novopolskis, Arka-
dijus Vinokuras bei ukrainiečių ak-
torius Bogdanas Beniukas.

„Purpurinio rūko“ filmavimo 
aikštele tapo Vilniaus senamiesčio 
gatvelės ir Liaudies buities muzie-
jus Rumšiškėse. Netrukus prasidės 
filmo baigiamieji darbai. „Purpuri-
nio rūko“ premjera numatoma 2019 
metų vasario 16 d.

UAB „Garsų pasaulio įrašai“ inf.

Dar vienas apdovanojimas 
filmui „Aš čia tik svečias“ 

Lapkričio pabaigoje Liublianoje vy-
kusiame 28-ajame tarptautiniame 
kino festivalyje LIFF prizu už ge-
riausią trumpametražį filmą apdo-
vanotas Lietuvos ir Čilės bendros ga-
mybos dokumentinis Maite Alberdi 
ir Giedrės Žickytės filmas „Aš čia 

Kronika tik svečias“ („I’m Not From Here“). 
Tai jau dvidešimt antras tarptau-
tinis apdovanojimas filmui, kurio 
premjera įvyko pernai „Vision du 
Réel“ festivalyje Šveicarijoje. Jame 
filmas buvo apdovanotas pagrindi-
niu  prizu trumpametražių filmų 
kategorijoje. „Aš čia tik svečias“ šie-
met laimėjo „Sidabrinę gervę“ ge-
riausiam bendros gamybos filmui, 
2016 m. buvo nominuotas Europos 
kino akademijos apdovanojimui už 
geriausią trumpametražį filmą. 

Lietuvos ir Čilės kūrėjų do-
kumentinis filmas pasakoja apie 
Alzheimerio liga sergančią baskų 
imigrantę Josebę, kuri pamiršta 
gyvenanti globos namuose Čilėje. 

Per apdovanojimų ceremoniją 
Liublianoje nuskambėjo toks žiuri 

vertinimas: „Šiais metais apdovano-
jimas už geriausią trumpametražį 
filmą skiriamas nuostabiam filmui 

„Aš čia tik svečias“, kuris mus ne 
tik sujaudino, bet ir nustebino. Tai 
jautrus vienišos moters, kovojan-
čios už savo laisvę ir tapatybę sve-
timoje šalyje, portretas bei subtiliai 
politiškos dokumentikos pavyzdys, 
keliantis itin aktualias mūsų sens-
tančioje visuomenėje slaugos bei 
globos problemas.“

„Aš čia tik svečias“ gamybą finan-
savo Lietuvos kino centras, Čilės 
audiovizualinis fondas bei Kopen-
hagos dokumentinių filmų festiva-
lio „CPH:LAB“ programos fondas.

7md inf.

„Nuolankioji“
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D a i l ė

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

Bibliografinės žinios

Evelina Januškaitė-Krupavičė

Šiuolaikinių vizualiųjų menų 
atstovė Julija Pociūtė galerijoje 

„(AV)17“, Vilniuje, pristato 9-ąją 
personalinę parodą „Linija“. Operuo-
dama įvairiomis medijomis – objek-
tais, piešimu, šviesa, atspindžiais, 
fotografija, videomenu – J. Po-
ciūtė pasitelkia savo šeimos isto-
riją ir sukuria instaliatyvią meninę 
sceną, skirtą atminties ir laiko sam-
pratai apmąstyti. Autorė supina as-
meninės patirties ir kolektyvinės at-
minties turinius, paversdama juos 
fikcijos ir realybės santykį permąs-
tančiais vizualiais ekranais.

Du erdvėlaikio taškai, sujungti 
tarpusavyje, sudaro liniją. Palaips-
niui atsiranda koordinatės. Linija 
brėžia chronologinę seką, ji sieja 
atskirus momentus, fiksuoja laiko 
atkarpas. Ji gali turėti pradžią ir pa-
baigą, tačiau tenka išsiaiškinti pa-
tiems, kuri jos koordinatė yra pra-
džia, kuri – pabaiga. Tai priklauso 
nuo pasirinktos žiūros perspekty-
vos. Laiko sampratoje linija nurodo 
į tėkmę, erdvės – į tam tikrą ribos 
žymėjimą, stagnaciją. Linijos kon-
cepcijoje gausu įvairialypės žaliavos 
kūrybai, kuri leidžia atskleisti funda-
mentalius kolektyvinės ir personali-
nės atminties samplaikos elementus. 

Parodoje aktualizuojamas pra-
eities poveikis dabarties suvoki-
mui, jų santykis, atminties turiniai 
ir galimos interpretacijos. Nors 
aliuzijos į miškuose dislokuotus 
bunkerius, į konkrečias emociškai 
paveikias Palangos apylinkių vietas 
yra parodos atspirties taškas, šis po-
litinis-istorinis kontekstas daugiau 
giluminis ir intuityvus, o ne ilius-
truojantis. Autorė subtiliai brėžia 
demarkacijos linijas tarp praeities, 
tikrovės bei įsivaizdavimo, ir leidžia 
žiūrovui patirti santykį su atmin-
timi. Kitaip tariant, ji sudaro sąly-
gas asmeniniam laiko patyrimui ir 
prisiminimų prigimčiai svarstyti.

Paroda primena pasivaikščio-
jimą. Vienoje ekspozicinėje erdvėje 
pristatoma tik videoinstaliacija, ir 
iš pirmo žvilgsnio atrodo, jog įė-
jęs pats patenki į šį miško peizažą. 
Priešais save matai kamufliažinį 
veikėją, judantį iš kairės į dešinę. 
Lėtai. Ir vėl. Ir vėl. Linijiniu prin-
cipu. Vaizdas itin paveikus, įtrau-
kiantis. Matomoje realybėje ima 
trūkti nebent garsų ir kvapų: jie 
yra stiprūs atminties katalizatoriai, 
tad instaliacijos papildymas šiais 
elementais atvertų dar gilesnę kū-
rinio percepciją.

Kitos „(AV)17“ erdvės centre at-
siduria fotografiniais fragmentais 
padengtos medžio lentos. Sutrūki-
nėję reflektuojantys paviršiai sim-
bolizuoja laiko įtrūkimus, atsiran-
dančius siekiant ką nors prisiminti. 
Lentos čia vėl nurodo į laiko (pra-
eities) ir tam tikros erdvės (miško) 
transcendavimą. Fotografuodama 

menininkė įrašo praėjusio laiko 
modulius atspindinčiame pavir-
šiuje ir perkelia juos į dabarties 
vyksmą. Praeities refleksija ir da-
barties interpretacija tarpsta vie-
name vaizdinyje, praeitis tarsi po 
truputį nyksta, tampa nematoma. 
Aktualizuojama jos reikšmė: atmin-
tis veikia kaip filtras, kuris šį tą iš-
trina, šį tą palieka kaip nežymų 
atspindį pasąmonėje. Autorė pasi-
telkia reflektuojančias medžiagas 
ir įrašančias medijas dėl daugias-
luoksnių atspindžio prasmių: jos ty-
rimuose sukuriami vizualūs atmin-
ties transliavimo ekranai, kuriuose 
(ne)tiesiogiai dalyvauja ir žiūrovas. 
Kūrėjo ir suvokėjo atmintis veikia 
kaip talpykla, kurioje glūdintys ir 
nuolat besikeičiantys turiniai for-
muoja meno kūrinio suvokimą. 

Linijos motyvas parodoje tampa 
kryželiais žemėlapiuose, pažymin-
čiais raudonas demarkacijos linijas. 
Linija yra ir spygliuočio lentos, ir 
erdvės perimetro riba, ir horizon-
tas, matomas pro vertikalias medžių 
partitūras, ir laiko atkarpa nuo tada 
ir ten iki dabar ir čia. Linija simboli-
zuoja tam tikrą atsiskyrimą, atsitvė-
rimą – galbūt nuo praeities – ir tampa 
saugumo poreikio riboženkliu.

Praeitis mus pasiekia iš archyvi-
nių įrašų, tekstų, faktinių detalių, 
fotografijų, tačiau dažnai – iš as-
meninių pasakojimų. Turbūt ne-
rastume šeimos, kurios vienaip ar 
kitaip nebūtų palietę skausmingi is-
toriniai XX a. įvykiai. Tad šios eks-
pozicijos esmine inspiracija tampa 
autorės patirtys: atmintis koncep-
tualizuojama ir tampa pagrindiniu 

meninių tyrimų leitmotyvu. Laiko 
naratyvas J. Pociūtės kūryboje iš-
skleidžiamas intuityviai ir kartu 
sąmoningai. Jungdama skirtingus 
raiškos būdus, menininkė plėtoja 
praeities, dabarties ir ateities san-
tykį. Ir nors tai leidžia pozicionuoti 
J. Pociūtę kaip nuoseklią kūrėją, ne-
nutolstančią nuo savo kūrybinės se-
kos, kiekviena jos paroda atsklei-
džia kasdienių kūrybinių ieškojimų 
transformacijas, įneša vis naujų vi-
zualinių ir koncepcinių sprendimų.

Šiame tinkliniame pasaulėvaiz-
dyje linijinė perspektyva tampa 
veikiau neįmanoma nei privaloma. 
Suvokti pasaulį chronologiniu prin-
cipu tampa vis sudėtingiau, nes mes 
daugiau žiūrime nei skaitome, nes 
bet kurią akimirką virtualiai galime 
atsirasti skirtingose epochose, pa-
sitelkę įvairias medijas galime įvai-
riais pavidalais sugrąžinti praeitį į 
dabartį ir suteikti jai skirtingų pras-
mių, konstruoti vis kitas istorijas. 
Šios galimybės išplečia pasaulio su-
vokimą, tačiau dėl to mūsų atmintis 
tampa fragmentiška. Ir kiekvienas 
suvokėjas ima ieškoti asmeninio 
praeities kodo, kurį atrasti gali pa-
dėti ir meno kūrinys, tampantis 
kolektyvinės atminties katalizato-
riumi. J. Pociūtės paroda „Linija“ 
turėtų būti suvokiama kaip vienis, 
kaip asmeninis laiko patyrimas, ba-
lansuojantis anapus fikcija grįsto 
realybės santykio su praeitimi. 

Paroda veikia iki gruodžio 9 d.
Galerija „(AV)17“ (Totorių g. 5, Vilnius)
Dirba antradieniais–šeštadieniais 
12–19 val.

Fragmentiškos sekos
Julijos Pociūtės paroda „Linija“ galerijoje „(AV)17“

FILOSOFIJA. PSICHOLOGIJA

Knyga, kuri atsako į visus klausimus : kaip kvantinis mokslas aiškina meilę, mirtį ir gyve-
nimo prasmę / Amit Goswami ; [vertė Andrius Rondomanskis]. – Kaunas : Mijalba, 2017. – 
196 p. : iliustr.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-469-050-1

Šimtas vidinės galios veidų : įkvepiančios, sielą gydančios ir stiprybę suteikiančios me-
ditacijos / Alenka Rebula ; iš slovėnų kalbos vertė Laima Masytė ; [dailininkė Kristina 
Karklė]. – Vilnius : Alma littera, 2017. – 173, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-
609-01-3036-0 (įr.)

MENAS

Arkitektas Lionginas Šepka : [katalogas] / [sudarytojos Marijona Mieliauskienė, Dalia Kiu-
kienė]. – Rokiškis : Rokiškio krašto muziejus, 2017. – 162, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – ISBN 
978-609-8189-02-5

Les exercices : [parodos katalogas] / Henrikas Čerapas ; tekstai: Dalia Andziulytė, Agnė 
Kulbytė ; [sudarymas: Agnė Kulbytė] ; [vertimai: Kristijona Čerapaitė]. – Vilnius : [Petro of-
setas], 2017. – 43, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-420-572-9

Metalo skulptorius Jonas Žukas / Pasaulio anykštėnų bendrija, Anykščių menų centras ; [su-
darytojai Jonas Žukas, Rita Babelienė, Jolita Karalienė]. – Vilnius : Petro ofsetas, 2017. – 82, 
[2] p. : iliustr., portr.. – Tiražas 400 egz.. – ISBN 978-609-420-568-2 (įr.)

Po mėlynu dangum : [parodos katalogas, 2017, Rokiškis] / [Danguolė Raudonikienė] ; [suda-
rytoja Marijona Mieliauskienė]. – [Rokiškis] : Rokiškio krašto muziejus, [2017]. – 32, [2] p., 
įsk. virš. : iliustr.. – ISBN 978-609-8189-03-2

GROŽINĖ LITERATŪRA

451º Farenheito : [romanas] / Ray Bradbury ; iš anglų kalbos vertė Edita Mažonienė. – 2-oji 
laida. – Kaunas : Jotema, [2017]. – 221, [1] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-9955-13-708-5

Chemikė : [romanas] / Stephenie Meyer ; iš anglų kalbos vertė Viktorija Uzėlaitė. – Vilnius : 
Alma littera, 2017. – 509, [3] p.. – Tiražas 4000 egz.. – ISBN 978-609-01-2977-7 (įr.)

Dviese : romanas / Nicholas Sparks ; iš anglų kalbos vertė Vaida Jėčienė. – Vilnius : BALTO, 
[2017]. – 638, [2] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-8184-16-7 (įr.)

Eilėraščiai II / Antanas Olbutas. – Vilnius : [Petro ofsetas], 2017. – 191, [1] p.. – Tiražas 400 
egz.. – ISBN 978-609-420-570-5 (įr.)

Grįžtamoji galia : [detektyvinis romanas] / Aleksandra Marinina ; iš rusų kalbos vertė Dalia 
Paslauskienė. – Kaunas : Jotema, [2017]-    . – ISBN 978-9955-13-690-3 (įr.)

Kn. 2, 1965-1982. – [2017]. – 302 p.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-9955-13-709-2

Išrauti su šaknimis : prisiminimai apie tremtį / Julija Benedikta Ulevičienė ; reda-
gavo Rima Budrytė. – Kaunas : M. Čepulio firma, 2017. – 122 p. : iliustr., portr.. – ISBN 
978-9955-925-12-5

Kad vis taip būt … : dvidešimtoji satyrinių eilėraščių ir epigramų knyga / Benediktas Me-
dvedevas ; [piešiniai Monikos Vinciūnaitės]. – Biržai [i.e. Panevėžys] : [Panevėžio spaus-
tuvė], 2017. – 213, [1] p. : iliustr.. – ISBN 978-609-8072-69-3

Maža šalis : [romanas] / Gaël Faye ; iš prancūzų kalbos vertė Neringa Mikalauskienė. – Vil-
nius : Gelmės, 2017. – 191, [1] p.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-8168-53-2

Mozaika : [eilėraščiai] / Vytautas Matulevičius. – Vilnius [i.e. Alytus] : [Asociacija „Matučio 
namai“], 2017. – 50, [1] p. : iliustr.

Už ribos : [atsiminimai] / Vytautas Almanis ; [iliustracijos autoriaus]. – Panevėžys : [Pane-
vėžio spaustuvė], 2017. – 132, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-8072-68-6

Vėjo mylimoji : [eilėraščiai] / Giedrutė Murnikovienė-Giedrytė ; [iliustravo Erika Vilimaitė]. – 
[Panevėžys] : Reklamos agentūra „25 kadras“, 2017. – 128, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 
978-609-95961-1-2

Žemė kelia žiedą / tekstai: Vygandas Račkaitis ; nuotraukos: Jonas Junevičius. – Vilnius : 
Petro ofsetas, 2017. – 127, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-420-571-2 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS IR JAUNIMUI

Karalius pamiršo raidyną : mano abėcėlė : [eilėraščiai vaikams] / Violeta Palčinskaitė ; 
iliustravo Eidvilė Viktorija Buožytė. – Vilnius : Alma littera, 2017. – 59, [1] p. : iliustr.. – Ti-
ražas 4000 egz.. – ISBN 978-609-01-2990-6 (įr.)

Vienišas Alfas : [apysaka] / Holly Webb ; iš anglų kalbos vertė Dalia Judita Vabalienė ; ilius-
travo Sophy Williams. – Vilnius : Alma littera, 2017. – 124, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 3000 
egz.. – ISBN 978-609-01-3046-9 (įr.)

Visų dalykų knyga : [apysaka] / Guus Kuijer ; iš nyderlandų kalbos vertė Birutė Avižinienė ; 
iliustravo Vladas Kudaba ir Danutė Kudabienė. – Vilnius : Gelmės, 2017. – 109, [2] p. : iliustr.. – 
Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-8168-52-5

PAŽINTINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Gero elgesio ABC / Juozas Nekrošius ; dailininkė Marina Gubskaja. – [Ramučiai, Kauno r.] : 
Ramduva, [2017]. – 55, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-8145-30-4 (įr.)

Julija Pociūtė, „Bangavimo skalė“. 2016 m.

Julija Pociūtė, „ Linija“ (videofragmentas). 2017 m.



14 psl. 7 meno dienos | 2017 m. gruodžio 1 d. | Nr. 40 (1234)

Gruodžio 1–10
 „7md“ rekomenduoja

Dailė

Bažnytinio paveldo muziejus nors ir dirba su laiko patinos paveiktais 
objektais, daug kas galėtų pasimokyti atkaklumo ieškant aktualių būdų, 
klausimų, formatų ir pateikimo profesionalumo. Nenusileidžiant nei koky-
bės, nei patrauklumo poreikiams. Šiuokart atidaryta paroda, kuri pratęsia 
parodos „Šilkas ir auksas“ pasakojimą apie liturginių drabužių unikalumą, 
nes „jame vaizduojami ornamentai ir figūrinės kompozicijos yra neatsitik-
tiniai, jie susiję su drabužio paskirtimi, funkcija, simbolinėmis prasmėmis. 
Liturginiai drabužiai įamžina istorinių asmenybių – žymių fundatorių, 
vyskupų, dvasininkų – atminimą ir padeda neužmiršti kuklių siuvinė-
tojų, pamaldžių aukotojų istorijų. Pristatoma nuosekli meno stilių kaitos 
istorija, skirtingų epochų žmogaus minties eiga, atskleidžiami teologų 
akcentuojami tikėjimo tiesų aspektai, rodomi pamaldumo šventiesiems 
ženklai.“ Paroda „Siuvinėtas dangus. Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių 
XV–XX a. siuvinėti liturginiai drabužiai“ veikia iki 2018 m. rugsėjo 15 d.

Muzika

Gruodžio 6 d. 19 val. Filharmonijos Didžiojoje salėje su Lietuvos kame-
riniu orkestru pasirodo garsus prancūzų klarnetininkas Nicolas Baldeyrou, 
laimėjęs ne vieną tarptautinį konkursą ir pelnęs įvairių apdovanojimų. Taip 
pat gros klarnetininkas Rimvydas Savickas, kuris tarptautiniame „Ima 
Hogg“ konkurse Hjustone (JAV) pateko tarp dešimties geriausių solistų 
iš 138, grojusių įvairiais instrumentais. Orkestrui diriguoja Vilmantas Ka-
liūnas, studijavęs obojaus specialybę ir dirigavimą Lietuvoje ir Vokietijoje, 
kaip kviestinis dirigentas pasirodantis su Vokietijos, Bulgarijos, Lietuvos 
orkestrais. Koncerto programoje – Bernhardo Henriko Crusello, Josefo 
Myslivečeko, Felixo Mendelssohno,  Dmitrijaus Šostkovičiaus kūriniai.

Teatras

Gruodžio 2 d. 16 val. Vilniaus universiteto planetariume teatro judėji-
mas „Bad Rabbits“ pristatys Giedrės Kriaučionytės režisuotą asmeninių 
patirčių spektaklį „X tavyje“. Spektaklis kurtas remiantis archetipų teo-
rija, analizuojant Carol Piersen knygą „Herojus tavyje“. Pasak C. Piersen, 
žmogus cikliškai keliauja iš vieno vaidmens į kitą ir būtent tai yra jo psi-
chologinės sveikatos požymis. 

P a r o d o s

Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
XX a. Lietuvos dailės ekspozicija
Paroda „Menas mano mieste – patiriu ir 
dalinuosi“

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
XIX–XX a. čekų dailės paroda „Banko 

„Česká Spořitelna“ kolekcijos šedevrai“ 
nuo 1 d. – paroda „Po Italijos saule. XVIII a.–
XX a. I pusės Lietuvos dailininkų kūryba“

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

„Dubingių ir Biržų kunigaikščiai Radvilos“
Paroda „Bronisław Piłsudski (1866–1918) – 
etnografas ir muziejininkas“

Taikomosios dailės ir dizaino muziejus
Arsenalo g. 3A
Paroda „Vaikų pasaulis. XVIII–XX a.“ 
Paroda „Kazimieras ir Titas Simanoniai – 
juvelyrikos meno virtuozai“

Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A. Goštauto g. 1
Vytauto Kasiulio kūrybos ekspozicija
Paroda „Vytautas Kasiulis (1918–1995). 
Viena–Breisgau Freiburgas–Paryžius“

Lietuvos nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1 
Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.
Lietuvių liaudies menas
Kryždirbystė
Arsenalo g. 3
Lietuvos archeologija

Vilniaus gynybinės sienos bastėja
Bokšto g. 20
Vilniaus gynybinės sienos istorijos ir ginkluo-
tės ekspozicija

Kazio Varnelio namai-muziejus
Didžioji g. 26
K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos 
ekspozicija

Valdovų rūmai
Katedros a. 4
Paroda „Eksponatai. 2016–2017 m. dovano-
tos ir įsigytos vertybės“
iki 10 d. – tarptautinė paroda „Lietuvos 
krikštas. Voicecho Gersono paveikslas“

Bažnytinio paveldo muziejus
Šv. Mykolo g. 9

„Nuo mamuto ilties iki safyrų aukso apso-
duose: Aleksandras Šepkus“
Paroda „Užtarėjai ir globėjai. Restauruoti pa-
veikslai iš Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių“ 
Paroda „Siuvinėtas dangus. Vilniaus ar-
kivyskupijos bažnyčių XV–XX a. siuvinėti 
liturginiai drabužiai“

VDA parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
Tarptautinė tęstinė paroda „Keliaujančios 
raidės ’17: X, Y, Z“ 
iki 10 d. – Giedriaus Jonaičio paroda „Mano 
istorijos“

VDA galerija „Akademija“ 
Pilies g. 44
iki 9 d. – Eimučio Markūno personalinė 
paroda „Miesto spalvinis kodas“

VDA tekstilės galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki 2 d. – Andriaus Zakarausko paroda 

„Bodybuilding“
nuo 5 d. – Rasmos Noreikytės paroda „Pa-
sakojimas / Audimas“

VDA galerija „ARgenTum“ 
Latako g. 2
Zanės Skersienės darbų paroda 

„Tapatybė“ 

VDA parodinė erdvė „Krematoriumas / 
meno krosnys“
Maironio g. 6, II vidinis kiemas
iki 7 d. – Neringos Akcijonaitytės persona-
linė keramikos paroda „Bestiarium“

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

Šiuolaikinio meno centras
Vokiečių g. 2
Liamo Gillicko paroda „Šviesos nėra ryš-
kesnės centre“ 
Arturo Bumšteino solo paroda 
ŠMC skaityklos erdvėje – „Penki pasiūlymai 
Lukiškių aikštės memorialui“ 

Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
Jono Valadkevičiaus paroda „Sunkios die-
nos. Nuostabus gyvenimas“

„Prospekto“ fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
Gintauto Trimako fotografijų paroda 

„Išėjimai“

Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
Pauliaus Normanto fotografijų paroda „Iš-
džiūstantys šaltiniai“ 

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
Rosandos Sorakaitės kūrybos paroda „Pri-
vatus pokalbis“

Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39
nuo 5 d. – Egles Jauncems ir Indrikio Gel-
zio paroda

Galerija „Aidas“
A. Jakšto g. 9
Lenos Chvičijos paroda „Ant tilto“

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
iki 9 d. – Daivos Kairevičiūtės paroda „Ru-
munijos dulkės“

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
iki 9 d. – 10-oji tarptautinė tekstilės minia-
tiūrų bienalė „Etno“ 

Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1/13
nuo 2 d. – Kęstučio Svirnelio paroda „Šerstis“

Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 2
iki 5 d. – edukacinė paroda „Žaidimų gale-
rija. Išrinktieji“

Pylimo galerija
Pylimo g. 30
iki 2 d. – Virginijaus Tamošiūno tapybos 
paroda „NuoDėmės“

AV17 galerija 
Totorių g. 5
iki 9 d. – Julijos Pociūtės paroda „Linija“ 

„The Rooster Gallery“
Gynėjų g. 14
nuo 5 d. – Adomo Danusevičiaus ir Tomo 
Daukšos paroda „Drink full and descend“

Jono Meko vizualiųjų menų centras
Malūnų g. 8
Beno Šarkos paroda „Rojus smegenų žievės 
peizažuose“

Galerija „Kunstkamera“
Ligoninės g. 4
Paroda „ 50 aukciono nuotykių“
Juvelyro Arvydo Gurevičiaus emalio paroda

Justino Vienožinskio dailės mokykla

S. Konarskio g. 37-2

Paroda „(Ne)identifikuoti LTMKS archyvai“, 

skirta Lietuvos tarpdisciplininio meno kū-

rėjų sąjungos dvidešimtmečiui 

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno 
galerija 
Vilniaus g. 39 / 6
Iljos Bereznicko paroda „Baubui – 30!“

Vilniaus rotušė
Didžioji g. 31
Ramūno Danisevičiaus paroda „Likę“ 

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų 
muziejaus Tolerancijos centras
Naugarduko g. 10/2 
Paroda „Nechama“ Nechamos Lifšicaitės ir 
Vilniaus geto atminimui
Paroda „Jehuda Penas ir jo mokiniai“

Mažoji galerija
Latvių g. 19a 
iki 10 d. – Živilės Jasutytės tapybos paroda 

„Miestietės užrašai“

Lietuvos nacionalinė UNESCO galerija
Šv. Jono g. 11
Gabrielės Tervidytės fotografijų paroda 

„Nematoma Palestina“

Grafo galerija
Trakų g. 14
Andy Warholo bei Sunday B Morning de-
šimties šilkografijos dalių ciklas „Marilyn 
Monroe“

Rašytojų klubas
K. Sirvydo g. 6
Birutės Jočiūnaitės-Cvirkienės tapybos 
paroda „Žmogus ir dvasia“ 

Čiurlionio namai
Savičiaus g. 11
Rūtos Katiliūtės kūrybos paroda „Mažoji 
tapyba“

„Muzikos galerija“ 
Antakalnio g. 17
Birutės Nomedos Stankūnienės tapybos 
darbų paroda „Mūsų metai“

Rupert galerija
Vaidilutės g. 79
Linos Lapelytės personalinė paroda „Piruetas“ 

Galerija „Arty Cube“ 
Klaipėdos g. 3
Olego Tselkovo (Paryžius) paroda 

Galerija TSEKH
Vytenio g. 6 
Vladimiro Mackevičiaus paroda „Laisvas 
žmogus“ 

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės 
muziejus
V. Putvinskio g. 55
Jūratės Bučmytės ir Alberto Krajinsko 
akvarelių paroda „Pokalbis su Čiurlioniu“
Paroda „Tixe“
Vitražo iš Kauno Švč. Sakramento baž-
nyčios paroda „Sugrįžęs į šviesą. Trapaus 
kūrinio istorija“
Paroda-instaliacija-akcija „Labdariai.lt. 
Tarpukario dailės ir kultūros istorijos bei 
mecenatystės skerspjūviai“ 

M. Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12
Tarptautinė paroda „Šiuolaikinis prancūzų 
ekspresionizmas ir ne tik“

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
Bendruomenių platformos „Mažosios isto-
rijos“ paroda „Didžioji pramonė“ 
Antano Obcarsko paroda (parodų ciklas 

„Lūžio kartos vardai“) 

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių 
muziejus 
V. Putvinskio g. 64
Paroda „Prieš vakar. Išnarplioti“ 

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
Paroda „Ne muziejus...“

„Post“ galerija
Laisvės al. 51a
iki 2 d. – Tomo Martišauskio paroda „Habas“

Kauno menininkų namai
V. Putvinskio g. 56
Paroda „Menas mano mieste – patiriu ir 
dalinuosi“

Klaipėda
Lietuvos dailės muziejaus Prano 
Domšaičio galerija
Liepų g. 33
Paroda „Pranas Domšaitis (1880–1965). Ne-
matyti kūriniai“
iki 3 d. – paroda „Kelionė į saulę. Ernstas 
Mollenhaueris (1892–1963) Nidos daili-
ninkų kolonijoje“ 

KKKC parodų rūmai
Didžioji Vandens g. 2
iki 10 d. – Violetos Bubelytės retrospekty-
vinė fotografijų paroda „Savas kūnas“
Kęstučio Šapokos ir Benignos Kasparavi-
čiūtės paroda „Fotosalonas, Musninkų g.“
Fotografijos projektas „KITI 8“: paroda 

„Save Zine archive“
Dariaus Vaičekausko paroda 

„Dekosntrukcijos“
Gintaro Zinkevičiaus ir Agnės Narušytės 
paroda „Plakatai“ 
Gintauto Stulgaičio retrospektyvinė foto-
grafijų paroda

Baroti galerija
Aukštoji g. 3/3a
Isroildžono Baroti paroda „(Inte)gracija“

Klaipėdos galerija
Bažnyčių g. 6
iki 8 d. – tarptautinės šiuolaikinio metalo 
meno laboratorijos paroda „Mazgas – jūra 
2017“ 

Šiauliai
„Laiptų galerija“
Žemaitės g. 83
Paroda „Šiuolaikinė latvių akvarelė“ 

iki 6 d. – Šiaulių Dainų progimnazijos 
moksleivių kūrybos paroda „Medinukai“

Dailės galerija
Vilniaus g. 245
Šiuolaikinio meno festivalis „Virus ’22“

Šiaulių universiteto dailės galerija
Vilniaus g. 141
nuo 1 d. – Renatos Murauskaitės grafikos 
paroda „Dalyvis“
iki 9 d. – fotografijų parodos-konkurso „Tė-
vynė. Žmogus“ paroda

Panevėžys
Dailės galerija
Respublikos g. 3
iki 2 d. – Valentino Pečinino fotografijų 
paroda „Stačiatikių tikėjimo portretas“
Keramikos paviljone – paroda „Lietuvių 
šiuolaikinės keramikos proveržis“

Fotografijos galerija
Vasario 16-osios g. 11
Andriaus Repšio fotografijų paroda „Paukš-
čio akimis“ 

S p e k t a k l i a i

Vilnius 
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto 
teatras
XII. 1, 2, 8 d. 18.30 – PREMJERA! M. Urbai-
čio „PROCESAS“. Choreogr. – M. Rimeikis, 
muzikos vad. ir dir. – M. Barkauskas, dir. – 
R. Šumila, elektroninės muzikos fragmentų 
aut. – M. Paškevičiūtė, scenogr. – M. Ja-
covskis, kostiumų dail. – J. Jankutė, šviesų 
dail. – L. Kleinas
3 d. 12 val. – S. Prokofjevo „PELENĖ“. 
Dir. – A. Šulčys (Nacionalinės M.K. Čiurlio-
nio menų mokyklos Baleto skyrius)
6 d. 18.30, 10 d. 12, 18 val. – P. Čaikovskio „SPRAG-
TUKAS“. Dir. – M. Staškus, M. Barkauskas
7 d. 18.30 – G. Puccini „BOHEMA“. Dir. – 
N. Paszkowski (Italija), muzikos vad. ir 
dir. – R. Šervenikas, dir. – J. Geniušas
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9 d. 15 val. – T. Gaitanži „AR MES MYLIM 
ŠALTĄ ŽIEMĄ“ (Vilniaus muzikos mokykla 

„Lyra“)
9 d. 18.30 – J. Strausso „VIENOS KRAUJAS“. 
Dir. – J. Geniušas

Nacionalinis dramos teatras
Didžioji salė
1 d. 18.30 – A. Puškino „BORISAS GODU-
NOVAS“. Rež. – E. Nekrošius
3 d. 16 val. – „KAULINIS SENIS ANT GE-
LEŽINIO KALNO“ (pagal J. Basanavičiaus 
užrašytą lietuvių liaudies pasakojimą ir 
B. Žilytės iliustracijas). Rež. – J. Tertelis
4 d. 19.30 – S. Kento koncertas 
6 d. 18 val. Šalčininkų Lietuvos tūkstantme-
čio gimnazijoje – PREMJERA! A. Sireikio 

„#BESKAMBUČIO“. Rež. – P. Tamolė 
6 d. 19 val. – „OTELAS“. Choreogr. – A. Cho-
lina (A. Cholinos teatras)
8 d. 18.30 – A. Herbut „LOKIS“. 
Rež. – Ł. Twarkowski
9 d. 18.30 – Just. Marcinkevičiaus „KATEDRA“. 
Rež. – O. Koršunovas
Mažoji salė
2 d. 16 val. – A. Rutkēviča „GYVŪNAS (KU 
KŪ)“. Rež. – R. Atkočiūnas 
3 d. 19 val. – M. Nastaravičiaus „DEMO-
KRATIJA“. Rež. – P. Ignatavičius
5 d. 19 val. – I. Bergmano „INTYMŪS PO-
KALBIAI“. Rež. – V. Rumšas 
6 d. 19 val. – J. Jokelos „FUNDAMENTALIS-
TAI“. Rež. – J. Vaitkus
7 d. 19 val. – S. Turunen „BROKEN HEART 
STORY (SUDAUŽYTOS ŠIRDIES ISTORIJA)“. 
Rež. – S. Turunen 
9 d. 16 val. – O. Wilde’o „LAIMINGASIS 
PRINCAS“. Rež. – P. Makauskas
Studija
10 d. 13 val. – Scenografijos dirbtuvės 
5–10 m. vaikams 

Valstybinis jaunimo teatras
XII. 2 d. 18 val. – PREMJERA! „CINKAS 
(ZN)“ (pagal S. Aleksijevič knygas). 
Rež. – E. Nekrošius, komp. – A. Martinai-
tis, scenografijos dail. – M. Nekrošius, kost. 
dail. – N. Gultiajeva. Vaidina A. Bendoriūtė, 
S. Dovidauskas, S. Ivanovas, A. Juška, I. Ka-
niušaitė, D. Morozovaitė, M. Noreikaitė, 
A. Pukelytė, V. Vadeiša, V. Vilius 
3 d. 15 val. – „RAGANIUKĖ“ (pagal O. Preus-
slerio pasaką). Rež. – E. Jaras
5 d. 11, 11.30, 12, 12.30 – T. Kavtaradzės 

„APIE BAIMES“. Rež. – O. Lapina
5 d. 18 val. – M. Anderssono „BĖGIKAS“. 
Rež. – O. Lapina
6 d. 11 val. – A. Pukelytės spektaklis-eks-
kursija „EKSPEDICIJA Į TEATRO VIDŲ“. 
Rež. – A. Pukelytė
7 d. 18 val. – teatro ir kino projektas „TERI-
TORIJA“. Insc. aut. ir rež. – A. Pukelytė
8 d. 13 val. Teatro fojė – A. Pukelytės eduka-
cinis projektas „PABĖGIMAS IŠ TEATRO“
8 d. 18 val. – „JOBO KNYGA“. Rež. – E. Ne-
krošius (VšĮ Teatras „Meno fortas“)
9 d. 18 val. – P. Demirskio „NESISTEBĖK, 
JEI KAS NORS ATEIS PADEGTI TAVO 
NAMŲ“. Rež. – A. Jankevičius
Salė 99
10 d. 12 val. – „KAKĖ MAKĖ IR PAVOGTAS 
LAIKAS“ (pagal L. Žutautės knygą). Insc. 
aut. ir rež. – V. Kuklytė (Salė 99)

Vilniaus mažasis teatras
1 d. 18 val. – ciklas „Susitikimai Vilniaus maža-
jame teatre“. Dalyvauja scenografas J. Tabakovas
8, 9 d. 18.30 – PREMJERA! W. Gibsono 

„DVIESE SŪPUOKLĖSE“. Rež. – U. Baialie-
vas, scenogr. ir kost. dail. – J. Tabakovas, 
komp. – F. Latėnas. Vaidina I. Patkauskaitė, 
M. Vaitiekūnas

Oskaro Koršunovo teatras
4, 5, 7 d. 19 val. OKT studijoje – B. Brechto 

„VESTUVĖS“. Rež. – O. Koršunovas

9 d. 16, 19 val. OKT studijoje – I. Vyrypaevo 
„ŠOKIS DELHI“. Rež. – O. Koršunovas

Rusų dramos teatras
1 d. 18.30 – N. Gandževi „SEPTYNIOS GRA-
ŽUOLĖS“ (su lietuviškais titrais). Rež. – 
J. Vaitkus
2 d. 18.30 – A. Gribojedovo „VARGAS DĖL 
PROTO“. Rež. – J. Vaitkus
3 d. 12 val. – A. Puškino „PASAKA APIE 
CARĄ SALTANĄ“. Rež. – P. Vasiljevas
3 d. 16 val. – E.-E. Schmitto „OSKARAS IR 
PONIA ROŽĖ“. Rež. ir dail. – J. Laikova
3 d. 18.30 – L. Tolstojaus „ANA KARENINA“. 
Rež. – E. Mitnickis (Ukraina)
6 d. 18.30 – S. Domingo šokio spektaklis 

„SVAJONĖS“ 
8 d. 18.30 – F. Veberio „KVAILIŲ VAKA-
RIENĖ“. Rež. – M. Poliščiukas (Prancūzija)
9 d. 16 val. – J. Pulinovič „NATAŠOS SVA-
JONĖ“. Režisieriai – A. Storpirštis, E. Kižaitė
9 d. 18.30 – PREMJERA! G.B. Shaw „PIGMA-
LIONAS“. Rež. – L. Urbona

Vilniaus teatras „Lėlė“
Didžioji salė
5 d. 18.30 – „TŪLA IR KITI“ (J. Kunčino 
romano „Tūla“ ir apsakymų motyvais). Vai-
dina A. Kaniava
7 d. 18.30 – „NE PAGAL ŠIO PASAULIO 
MADĄ“ (fantazija apie poetą K. Donelaitį). 
Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas
10 d. 12 val. – „DAKTARAS DOLITLIS“ (pa-
gal H. Loftingą). Rež. – R. Driežis
Mažoji salė
2 d. 14 val. – PREMJERA! „O VIEŠPATIE, 
VILNIUS!“. Rež. – A. Storpirštis, dail. – 
N. Keršulytė
3 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“. 
Rež. ir dail. – R. Driežis
9 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „BALTOS PA-
SAKOS“. Rež. – N. Indriūnaitė

„Menų spaustuvė“
1 d. 19 val. Juodojoje salėje – „HONEY, I'M 
HOME!“. Idėjos aut. ir rež. – A. Burkšaitis
1 d. 20 val. Kišeninėje salėje – C. Graužinio 

„VISKAS ARBA NIEKO“. Rež. – C. Graužinis 
(teatras „cezario grupė“)
2 d. 19 val. Juodojoje salėje – PREMJERA! 

„Z+“. Choreogr. – A. Lisičkinaitė (šokio 
teatras „Airos“) 
2 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „AVINĖ-
LIO KELIONĖ“. Rež. – S. Degutytė („Stalo 
teatras“)
3 d. 16 val. Juodojoje salėje – „TĖČIO PA-
SAKA“. Rež. – A. Kirvela ir J. Tertelis (teatro 
laboratorija „Atviras ratas“ ir kūrybinė stu-
dija „PetPunk“)
5 d. 19 val. – „MIRANDA“ (pagal W. Shakespea-
re’ą). Rež. – O. Koršunovas
6 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ŽAIDIMAS 
BAIGTAS“. Autoriai: L. Liepaitė, A. Gudaitė, 
L. Žakevičius, P. Laurinaitis, A. Gecevičius 
(urbanistinio šokio teatras „Low Air“)
6 d. 19 val. Kišeninėje salėje – D. Statkevičie-
nės „8 MINUTĖS“. Rež. – S. Pikturnaitė
7, 8 d. 18, 20 val. Juodojoje salėje – „Ope-
romanija“. J. Hedmano ir R. Vitkauskaitės 

„CONFESSIONS“ („Spatial Opera Company“)
8 d. 18, 20 val., 9 d. 19 val. Juodojoje salėje – 

„AGONIJA“. Choreogr. – V. Jankauskas 
(V. Jankausko šokio teatras)

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
2 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodai-
tės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakima-
vičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). 
Rež. – A. Sunklodaitė
3 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės 

„ANDERSENO GATVĖ“. Rež. – I. Paliulytė 
8, 9 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „LABAS, 
LAPE!“ (pagal E. Daciūtės pasaką „Laimė 
yra lapė“). Rež. – E. Kižaitė 

8, 9 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – PREMJERA! 
G.E. Lessingo „NATANAS IŠMINTINGASIS“. 
Rež. – G. Varnas, scenogr. – G. Makarevi-
čius, kostiumų dail. – J. Statkevičius, lėlių 
dail. – J. Skuratova, komp. – V. Bartulis. 
Vaidina V. Anužis, D. Svobonas, V. Sodeika, 
A. Ašmonas, E. Špokaitė ir kt.

Kauno valstybinis muzikinis teatras
1, 9 d. 18 val. – „ADAMSŲ ŠEIMYNĖLĖ“. 
Dir. – R.  Šumila
2 d. 18 val. – P. Abrahamo „BALIUS SAVO-
JOJE“. Dir. – J. Janulevičius
3 d. 12 val. – E. Chagagortiano „AUSINĖ KE-
PURĖ“. Dir. – V. Visockis
3 d. 18 val. – I. Kálmáno „GRAFAITĖ MA-
RICA“. Dir. – J. Janulevičius 
6, 7 d. 18 val. – I. Kálmáno „MISTERIS X“. 
Rež. – V. Streiča, dir. – J. Janulevičius

Kauno kamerinis teatras
1 d. 19 val. – „GEDĖTOJOS“. Choreogr. – 
A. Moląg (Krokuvos choreografijos centras) 
2 d. 18 val. – J. Stučinskaitės „TI“. Rež., ins-
cenizacijos aut. ir videomontažo rež. – 
A. Gluskinas
3 d. 16 val. – I. Vyrypajevo „DREAMWORKS“. 
Rež. – A. Jankevičius 

Kauno lėlių teatras
2 d. 12 val. V. ir S. Ratkevičių lėlių muziejuje – 

„SVEČIUOSE PAS SKUDURINĘ ONUTĘ“. 
Rež. – E. Žekienė
3 d. 12 val. – „MEŠKIUKO GIMTADIENIS“. 
Rež. – R. Bartninkaitė
9 d. 11 val. – „MERGAITĖ SU DEGTUKAIS“. 
Rež. – D. Ulmytė

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
3 d. 12 val. Didžiojoje salėje – K. Macijausko 

„NUTIKIMAI SMALIŽIŲ ŠALYJE“. Rež. – 
K. Macijauskas
3 d. 17 val. Mažojoje salėje – J. Pulinovič 

„ELZĖS ŽEMĖ“. Rež. – P. Gaidys
5 d. 18.30 Mažojoje salėje – E. De Filippo 

„KALĖDOS KUPJELŲ NAMUOSE“. 
Rež. – P. Gaidys
6 d. 18.30 Didžiojoje salėje – P. Priažko 

„JUODA DĖŽUTĖ“. Rež. – D. Rabašauskas
8 d. 18.30 Mažojoje salėje – A. Strindbergo 

„TĖVAS“. Rež. – M. Ķimele
9 d. 12 val. Didžiojoje salėje – PREMJERA! 

„DŽIUNGLIŲ KNYGA: MAUGLIO BROLIAI“ 
Rež. – K. Kondrotaitė. Vaidina L. Akstinaitė, 
E. Brazys, P. Pinigis, T. Gailiutė, L. Vyš-
niauskas, M. Poškus, D. Švirėnas ir kt.
9 d. 18.30 Didžiojoje salėje – S. Mrożeko 

„PETRO OHĖJAUS KANKINYSTĖ“. 
Rež. – D. Rabašauskas 

Klaipėdos muzikinis teatras
7 d. 19 val. „Švyturio“ arenoje – PREMJERA! 

„ČIKAGA“. Rež. – R. Bunikytė, dir. – D. Barnes 
(D. Britanija), scenogr. – R. Valčik. Atlikėjai 
G. Bielskytė, E. Bodrovaitė, O. Kunsunga, 
B. Ignatavičiūtė, R. Spalinskas, V. Baumila, 
K. Jatautaitė, T. Jakas ir kt.

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
J. Miltinio dramos teatro spektakliai
1 d. 18 val. Kultūros centre – Y. Rezos „ME-
NAS“. Rež. – M. Bareikytė 
2 d. 12 val. Kultūros centre – S. Maršako 

„KATĖS NAMAI“. Rež. – V. Mazūras 
2 d. 18 val. – W. Russello „MOTERIMS IR JŲ 
VYRAMS“. Rež. – L. Kondrotaitė
9 d. 18 val. Kultūros centre – „NEBYLYS“. 
Rež. – J. Vaitkus 

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
Šiaulių dramos teatro spektakliai
1 d. 18 val. – „VARDAN TOS…“ (pagal P. Vai-
čiūno dramą „Patriotai“). Rež. – A. Giniotis

2 d. 18 val. – M. Walczako „KASYKLA“. 
Rež. – A. Areima
8 d. 18 val. – N. Simono „PASKUTINYSIS IŠ 
AISTROS KAMUOJAMŲ MEILUŽIŲ“. 
Rež.  – G. Gabrėnas
9 d. 18 val. – R. Thomas „VYRAS SPĄS-
TUOSE“. Rež. – D. Kazlauskas 

K o n c e r t a i

Lietuvos nacionalinė filharmonija
1 d. 18.30 val. Klaipėdos koncertų salėje, – 
kamerinės muzikos koncertas „Alternaty-
vos“. „O/ Modernt String Quartett“: H. Ticci-
ati (smuikas, ansamblio vadovas), D. Rowlan-
das (smuikas), G. Lubbe (altas), 
J. Arpas (violončelė). Solistė E. Glennie 
(perkusija). Programoje Á. Mássono, 
H. Purcellio, E. Glennie, L. Janáčeko, 
L. van Beethoveno, J. Tenney, O. Golijovo, 
A. Pärto, A. Schnelzerio kūriniai
1 d. 12 val. Jonavos pradinėje mokykloje – 

„Jazz Classic Trio“: A. Gurinavičius (klaviši-
niai), V. Labanauskas (kontrabosas), 
S. Astrauskas (mušamieji) 
2 d. 18.30 val. Kretingos muziejaus Žiemos 
sode – koncertas „Improvizacija trims“. 
Čiurlionio kvartetas, V. Povilionienė (voka-
las), P. Vyšniauskas (saksofonas)
2 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – orkestro muzikos koncertas 

„Kai solo griežia kontrabosas“. Lietuvos 
nacionalinis simfoninis orkestras. 
Solistas D. Bagurskas (kontrabosas).
Dir. – K. Bumannas
3 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje 
salėje, – koncertas visai šeimai „Pasaulio 
garsai“. S. Petreikis (pasaulio pučiamieji 
instrumentai), Ch. Ruebensas (klasikinė 
gitara), V. Mikeliūnas (smuikas, altas)
3 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino 
muziejuje – kamerinės muzikos koncertas 

„Skiriama Beethovenui“. Valstybinis vil-
niaus kvartetas, M. Kriščiūnas (altas). Pro-
gramoje L. van Beethoveno kūriniai
6 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje 
salėje, – orkestro muzikos koncertas „Klar-
netų šventė“. Lietuvos kamerinis orkestras. 
Solistai N. Baldeyrou (klarnetas, basethor-
nas), R. Savickas (klarnetas). Dir. – V. Kaliū-
nas. Programoje B.H. Crusellio, J. Myslive-
čeko, F. Mendelssohno-Bartholdy, 
D. Šostakovičiaus kūriniai
7 d. 19 val. Klaipėdos dramos teatre, 9 d. 
19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje 
salėje, – orkestro muzikos koncertas „Kla-
sikos ir roko šventė“. Lietuvos nacionalinis 
simfoninis orkestras. Solistai N. Kazlaus 
(sopranas), A. Markovas (smuikas, elektri-
nis smuikas), choras „Vilnius“ (vyr. dir. – 
A. Dambrauskas), D. Žostautas (bosinė gi-
tara), L. Dužinskas (fortepijonas). Dir. – 
C. Orbelianas. Programoje J.S. Bacho,
G. Puccini, G. Verdi, J. Massenet, P. de Sara-
sate’s, A. Markovo ir kt. kūriniai
8 d. 17 val. Kudirkos Naumiesčio kultūros 
centre – koncertas „Vienos valsai Kudirkos 
Naumiestyje“. Čiurlionio kvartetas

Vilnius
Kongresų rūmai
2 d. 12 val. – koncertas visai šeimai „Žiemos 
pasaka“. Aktorius A. Bialobžeskis, Lietuvos 
valstybinis simfoninis orkestras, solistas 
M. Rinkevičius (diskantas). Dir. – M. Piečai-
tis. Programoje C. Debussy, H. Blake’o, 
M. Ravelio kūriniai

Lietuvos muzikų rėmimo fondas
4 d. 15 val. Lietuvos nacionalinėje filharmo-
nijoje – tarptautinės neįgaliųjų žmonių 
dienos paminėjimo šventė „Dainuok, širdie, 
gyvenimą“. Dalyvauja Nacionalinės 
M.K. Čiurlionio menu mokyklos simfoninis 
orkestras (meno vad. ir dir. M. Staškus). 

Solistai S.B. Petkevičiūtė (sopranas), 
V. Mikštaitė (mecosopranas), E. Chrebtovas 
(baritonas), M. Žemaitis (baritonas), A. Pleš-
kūnas (altas), J. Barkauskaitė (vargonai), 
D. Kepežinskas (fortepijonas), Vilniaus 
miškų urėdijos folkloro ansamblis 

„Nalšia“
4 d. 18 val. Vilniaus universiteto Šv. Jonų baž-
nyčioje – vakaras „Baltas paukštis“, skirtas 
V. Kernagiui. Dalyvauja V. Kernagis (sūnus), 
I. Keidošiūtė, R. Oginskaitė, Vytautas 
V. Landsbergis, L. Ryškus , A. Kulikauskas, 
R. Naujanytė-Bjelle, L. Ligeikaitė

Muzikos galerija
Antakalnio g. 17
3 d. 13 val. – muzikos šventė „Su menuetu“. 
Dalyvauja Žvėryno muzikos studijos, Vil-
niaus Karoliniškių muzikos mokyklos mo-
kiniai ir mokytojai bei šokėjai
5 d. 18.30 – kompozitoriaus A. Raudoni-
kio vakaras. Dalyvauja poetas A. Baltakis, 
LMTA doc. J.Leitaitės kamerinio dainavimo 
klasės studentai I. Liekytė, J. Razulevičius, 
I. Samaitytė. Vakarą veda J. Leitaitė

Vaidilos teatras
3 d. 18 val. – „World music“ projektas „Kos-
minis Čiurlionis“. P. Vyšniauskas (saksofo-
nas), O. Molokojedovas (klavišiniai), 
A.  Žvirblytė (fortepijonas), K. Jaroševičius 
(vaizdo projekcijos)

Valdovų rūmai
6 d. 19 val. – G.F. Händelio opera „Acis ir 
Galatėja“ 
9 d. 18 val. – J.S. Bacho „Kalėdų oratorija“. 
Atlieka Klaipėdos kamerinis orkestras ir 
kamerinis choras „Brevis“. Projekto meno 
vadovai – A. Rotaru ir D. Stabinskas

Bažnytinio paveldo muziejus
2 d. 16 val. – paskaita-koncertas „Giesmė“. 
Dalyvauja kamerinis choras „Aidija“ (vad. 
R. Gražinis), muzikologas J. Vilimas. Di-
riguoja R. Gražinis, G. Jurgutis, M. Drūlia. 
Programoje J. Naujalio, T. Brazio, Č. Sas-
nausko, M.K. Čiurlionio, A. Kačanausko, 
J. Gaubo kūriniai 

VGTU Senamiesčio rūmai
1 d. 18 val. – tarptautinė chorų šventė „Žie-
mos šviesa“. Dalyvauja Vilniaus Gedimino 
technikos universiteto akademinio choras 

„Gabija“, Vilniaus kolegijos merginų choras 
„Vaidilutės“, Sankt Peterburgo Primorsko 
rajono jaunimo choras „Rondo“  

Va k a r a i

Vilnius
Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
4 d. 17.30 – R. Ragauskienės knygos „Mir-
ties nugalėti nepavyko: Biržų ir Dubingių 
kunigaikščių Radvilų biologinė istorija 
(XV a. pab. – XVII a.)“ pristatymas. Daly-
vauja R. Ragauskienė, A. Bumblauskas, 
G. Kirkienė 
7 d. 17.30 – L. Kiškūnės, K. Seibučio, J. Ka-
takinaitės-Jakubauskienės, R. Valentina-
vičienės („Hortus apertus“) edukacinės 
dirbtuvės „Reformacijos epochos aromatai 
ir istorijos“

Valdovų rūmai

1 d. 18 val. Didžiojoje renesansinėje menėje – 

kalbos vakaras-dokumentikos spektaklis 

„Keturių sakinių viršukalnė“, skirtas Lietu-

vos Tarybai pagerbti ir Valstybės atkūrimo 

100-mečiui. Renginyje bus įteikta 2017-ųjų 

Kalbos premija. Renginio autoriai ir daly-

viai: scenarijaus autorius – A. Vaišnys, reži-

sierius – V. Pauliukaitis, aktoriai V. Podols-

kaitė, J. Nemanytė, D. Stončius. Muzikinę 

programą atliks F. Zakrevskis (fortepijo-

nas), Dž. Bidva (smuikas)
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Savaitės filmai

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

Gruodžio 1–7
Ki no re per tu a ras

Dvilypis meilužis ***
Jauna ir jautri Chloja (Marine Vacth) įsimyli savo psichoterapeutą. 

Chloja su juo visiškai atvira. Susižavėjęs mergina psichoterapeutas (Jérémie 
Renier) po truputį peržengia profesijos ribas ir vis labiau atsiveria Chlojai. 
Po kelių mėnesių, kai pora jau gyvena kartu, Chloja pradeda įtarti, kad 
meilužis kai ką nuo jos slepia. Įmindama vis naujas jo paslaptis Chloja 
atsiduria pavojuje. Naujausias François Ozono filmas – jausmingas trile-
ris, kuriame režisierius žaidžia su žiūrovais katės ir pelės žaidimą. Filmo 
pagrindu tapo Rosamond Smith pseudonimu pasirašytas amerikiečių ra-
šytojos Joyce Carol Oates romanas „Lives of the Twins“. Taip pat vaidina 
Jacqueline Bisset, Myriam Boyer, Dominique’as Reymond’as (Prancūzija, 
Belgija, 2017). (Vilnius)
Gerumo stebuklas ***

Augusto veidas deformuotas nuo gimimo, bet jis toks pat, kaip ir kiti jo 
amžiaus berniukai: mėgsta kompiuterių žaidimus, gimtadienius, „Žvaigž-
džių karus“. Tačiau Augustas niekad nelankė mokyklos – namuose jį moko 
mama. Be to, jis patyrė jau dvidešimt septynias operacijas, nes serga reta 
liga. Bet dabar jis pirmą kartą rengiasi į mokyklą... Pagal R.J. Palacio knygą 

„Stebuklingas berniukas“ filmą sukūrė Stephenas Chbosky, pagrindinius 
vaidmenis vaidina Julia Roberts, Owenas Wilsonas, Jacobas Tremblay’us, 
Ali Liebert, Sonia Brada (JAV, 2017). (Vilnius)
Legenda apie Kolovratą  *

XIII amžius. Rusija suskilusi į menkas kunigaikštystes ir netrukus puls 
ant kelių priešais Aukso ordos chaną Batyjų. Užpuolikai nesutinka rimto 
pasipriešinimo. Tačiau jaunas Riazanės karžygys Eupatijus Kolovratas 
renka drąsuolių būrį, kad atkeršytų už savo meilę ir tėvynę. Ivano Šurcho-
veckio filme pagrindinius vaidmenis sukūrė Ilja Malakovas, Aleksandras 
Cojus, Polina Černyšova, Aleksejus Serebriakovas (Rusija, 2017). (Vilnius, 
Kaunas, Klaipėda)
Suburbikonas  ***

Pagal brolių Coenų scenarijų sukurtas George’o Clooney’o filmas nukelia 
į idealų 6-ojo dešimtmečio JAV miestelį Suburbikoną. Tai tikras ameri-
kietiškos svajonės įsikūnijimas, kol čia nepersikrausto pirmoji juodaodžių 
šeima. Nors Majersai niekuo, išskyrus odos spalvą, nesiskiria nuo miestelio 
gyventojų, kaimynai pradeda juos persekioti. Visi, tik ne šalia gyvenantys 
Lodžai. Tačiau Lodžų šeimos gyvenimas griūva, kai per apiplėšimą žūsta 
mylima Nikio mama. Nevilties apimtas berniukas nusprendžia atkeršyti. 
Jis ieško žudikų, pakeliui atskleisdamas niūrias šeimos paslaptis, susitari-
mus, machinacijas, kurie taip pat turėjo įtakos tam, kas atsitiko jo mamai. 
Pagrindinius vaidmenis filme sukūrė Mattas Damonas, Julianne Moore, 
Oscaras Isaacas, Noah Jupe’as, Glennas Fleshleris, Megan Ferguson (JAV, 
2017). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda)
Šešėlių namai  **

Po to, kai mirė mama, Džekas su savo broliais ir seserimis gyvena vieni 
didžiulėje nuošalioje fermoje. Vaikai nenori būti išskirti, todėl nutaria 
nuslėpti mamos mirtį ir palaidoti ją sode.   Tačiau padėtis pasikeičia, kai 
notaras nusprendžia, jog mama turi pasirašyti testamentą, o netoliese 
apsigyvena žavi kaimynė. Ji nežino, kad tamsiosios jėgos gali smogti 
kiekvieną minutę... Sergio G. Sánchezo filme vaidina Anya Taylor-Joy, 
George’as MacKay’us, Mia Goth, Charlie Heatonas (Ispanija, 2017). (Vil-
nius, Kaunas)

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
1–7 d. – Meškiukas Padingtonas 2 (D. Brita-
nija, Prancūzija, JAV) – 11, 13.30, 16.20, 17 val.
Legenda apie Kolovratą (Rusija) – 11.30, 
14.10, 16.50, 18.50, 21.30
Noras gyventi (D. Britanija) – 13.55, 20.50
Suburbikonas (D. Britanija, JAV) – 16.10, 20.50
1, 3, 5, 7 d. – Kvadratas (Švedija, Vokietija, 
Prancūzija, Danija) – 12.30, 18.10; 2, 4, 
6 d. – 18.10
3 d. – D. Šostakovičiaus „Užsispyrėlės su-
tramdymas“. Tiesioginės transliacijos iš 
Maskvos Didžiojo teatro įrašas – 17 val.
1–7 d. – Poilsiautojai (rež. S. Aškelavičius) – 
11.10, 13.30, 15.50, 19.30, 21.45
1–5, 7 d. – Žmogžudystė Rytų eksprese (Malta, 
JAV) – 15.40, 21.20; 6 d. – 15.40, 18.20, 21.20
1–7 d. – Teisingumo lyga (3D, JAV) – 11.20, 
15.10, 20.40
Trys milijonai eurų (rež. T. Vidmantas) – 
15.30, 18.40, 21.10
Mažasis vampyras (Olandija, Vokietija, Da-
nija, D. Britanija) – 11, 12.55, 14.55
Mažasis vampyras (3D, Olandija, Vokietija, 
Danija, D. Britanija) – 16.30
1, 4–7 d. – Toras. Pasaulių pabaiga (3D, 
JAV) – 17.50; 2, 3 d. – 12.20, 17.50
1, 4–7 d. – Aštuonkojis Dipas (JAV, 
Ispanija) – 14 val.; 2, 3 d. – 11.10, 14 val.
1–7 d. – Didžiapėdžio vaikis (Belgija, Pran-
cūzija) – 13.20
Šešėlių namai (Ispanija) – 21 val.
2, 3 d. – Monstrų šeimynėlė (Vokietija) – 11.40
1–7 d. – Nuolankioji (Prancūzija, Vokietija, 
Lietuva, Olandija) – 17.40
Tėtukas namie 2 (JAV) – 19.30
1, 3, 5, 7 d. – Motina! (JAV) – 21.45
2, 4, 6 d. – Pjūklas 8 (Kanada, JAV) – 21.45
1, 3, 5 d. – Matilda (Rusija) – 18.30; 2, 4, 
6 d. – 12.30
2, 4, 7 d. – Saliut-7 (3D, Rusija) – 18.30

Forum Cinemas Akropolis 
1–7 d. – Meškiukas Padingtonas 2 (D. Bri-
tanija, Prancūzija, JAV) – 10.30, 13, 15.30, 
16.30, 17.40
1, 2 d. – Legenda apie Kolovratą (Rusija) – 11, 
13.40, 16.20, 18, 20.50, 23.30; 3–7 d. – 11, 13.40, 
16.20, 18, 20.50
1, 2 d. – Suburbikonas (D. Britanija, JAV) – 
18.50, 23.45; 3–7 d. – 18.50
1, 3, 5, 7 d. – Kvadratas (Švedija, Vokietija, 
Prancūzija, Danija) – 20.10
1–7 d. – Noras gyventi (D. Britanija) – 19 val.
6 d. – Užburtas ratas (JAV) – 18.10
1, 2 d. – Poilsiautojai (rež. S. Aškelavičius) – 
11.10, 13.30, 15.50, 19.10, 21.30, 23.50; 
3–7 d. – 11.10, 13.30, 15.50, 19.10, 21.30
1–7 d. – Mažasis vampyras (Olandija, Vo-
kietija, Danija, D. Britanija) – 10.10, 12.15, 
14.20, 16.45
Mažasis vampyras (3D, Olandija, Vokietija, 
Danija, D. Britanija) – 11.20
1, 2 d. – Trys milijonai eurų (rež. T. Vidman-
tas) – 14.35, 19.40, 21.40, 23.59; 3–7 d. – 14.35, 
19.40, 21.40
1, 4–7 d. – Aštuonkojis Dipas (JAV, Ispanija) – 
12.25, 14.55; 2, 3 d. – 10.20, 12.25, 14.55
1–7 d. – Žmogžudystė Rytų eksprese (Malta, 
JAV) – 17.05, 20.40; Didžiapėdžio vaikis 
(Belgija, Prancūzija) – 10.40, 12.45
Monstrų šeimynėlė (Vokietija) – 10.50, 13.10

Tėtukas namie 2 (JAV) – 15.20, 21.20
1, 2 d. – Šešėlių namai (Ispanija) – 18.10, 
23.15; 3–5, 7 d. – 18.10
1–7 d. – Teisingumo lyga (3D, JAV) – 13.20, 
18.30; 1, 2 d. – Teisingumo lyga (JAV) – 23 val.
1–7 d. – Saliut-7 (3D, Rusija) – 16, 21.10
1, 2 d. – Pjūklas 8 (Kanada, JAV) – 23.40
1, 3, 5, 7 d. – Blogos mamos ir jų Kalėdos 
(JAV) – 21.40
2, 4, 6 d. – Matilda (Rusija) – 20.10
2, 4, 6 d. – Mitai (Rusija) – 21.40

Skalvija
1 d. – Veidai kaimai (dok. f., Prancūzija) – 
17 val.; 5 d. – 18.40; 7 d. – 19.10 
1 d. – Dieviškoji tvarka (Šveicarija) – 21.10; 
2 d. – 14 val.; 3 d. – 16 val.; 4 d. – 15 val. 
(seansas senjorams); 6 d. – 19.10; 7 d. – 21 val.
2 d. – Kvadratas (Švedija, Vokietija, Prancū-
zija, Danija) – 16 val.; 3 d. – 20.30; 4 d. – 
17 val.; 6 d. – 16.30
2 d. – Nuolankioji (Prancūzija, Vokietija, 
Lietuva, Olandija) – 18.40; 4 d. – 19.40; 
5 d. – 20.30; 7 d. – 16.30 
2 d. – Suburbikonas (D. Britanija, JAV) – 
21.15; 3 d. – 14 val.; 5 d. – 16.40; 6 d. – 21 val. 
Ciklas „Karlsono kinas“
2 d. – „Tindirindžio“ trumpametražių ani-
macinių filmų programa vaikams „Istorijos 
mažiesiems“ – 12.40
3 d. – Kaimynė šnipė (Danija) – 12.30
3 d. – Kino klasikos vakaras. Virėjas, vagis, 
jo žmona ir jos meilužis (Olandija, D. Brita-
nija, Prancūzija) d. – 18 val. (filmą pristatys 
kino kritikė I. Keidošiūtė) 

Pasaka
1 d. – Veidai kaimai (dok. f., Prancūzija) – 17.15; 
2 d. – 19.30; 4 d. – 17 val.; 5 d. – 20 val.
1 d. – Dieviškoji tvarka (Šveicarija) – 19.15; 
2 d. – 17.45; 3 d. – 15.45; 4 d. – 19 val.; 5, 
6 d. – 19.30; 7d. – 15 val.
1, 2 d. – Kvadratas (Švedija, Vokietija, Pran-
cūzija, Danija) – 21.15; 3, 6 d. – 20 val.; 
4 d. – 21 val.; 5 d. – 17.15
1 d. – Tėtukas namie 2 (JAV) – 17 val.; 2 d. – 
17.30; 3 d. – 20.45
1 d. – Noras gyventi (D. Britanija) – 19 val.; 
2 d. – 15.15; 3 d. – 13.15; 4 d. – 17.15; 5 d. – 17 val.
1, 6 d. – Suburbikonas (D. Britanija, JAV) – 
21.30; 2 d. – 19.45; 3 d. – 17.45; 5 d. – 19.30
1 d. – Tomas iš Suomijos (Danija, JAV, Suo-
mija, Vokietija, Švedija) – 17.30
1 d. – Beatričės bučinys (Prancūzija) – 19.45
1 d. – Gobšius! (Prancūzija) – 22 val.; 2 d. – 
16.45; 3 d. – 15.15; 4 d. – 21.30
2 d. – Meškiukas Padingtonas 2 (D. Brita-
nija, Prancūzija, JAV) – 13 val.; 3 d. – 15.30
2 d. – Dvilypis meilužis (Prancūzija, Bel-
gija) – 22 val.; 5 d. – 21.45
2 d. – Kedi. Slaptas kačių gyvenimas (JAV, 
Turkija) – 13.30
2 d. – Aštuonkojis Dipas (JAV, Ispanija) – 
15 val.; 3 d. – 13.30
2 d. – Prancūziška porelė (Prancūzija) – 18.30; 
5 d. – 19.15; 2 d. – (Ne)laukti svečiai (Prancū-
zija) – 20.30; 5 d. – 21.15; 2 d. – Geras laikas 
(JAV) – 22.15
3 d. – Gerumo stebuklas (JAV) – 13 val.; 
6 d. – 17.15; 3 d. – Nuolankioji (Prancūzija, 
Vokietija Lietuva, Olandija) – 18 val.; 4 d. – 
19.30; 6 d. – 20 val.; 7 d. – 15.30
3 d. – Kriaušių pyragėliai su levandomis 
(Prancūzija) – 17 val.
3 d. – (Ne)tikros prancūziškos vestuvės 
(Prancūzija) – 19 val.

3 d. – Šventasis (rež. A. Blaževičius) – 21 val.; 
4 d. – 19.45; 6 d. – 17 val.
4 d. – Loganų sėkmė (JAV) – 17.30; 5 d. – 
Belgų karalius (Belgija, Olandija, Bulgarija) – 
17.30; 7 d. – C’est la vie (Prancūzija) – 15 val. 
7 d. – Kauno kino festivalis. Strange But 
True (Ispanija) – 20.30

Kaunas
Forum Cinemas
1–7 d. – Meškiukas Padingtonas 2 (D. Britanija, 
Prancūzija, JAV) – 10.10, 12.40, 15.10, 16.40
1–5, 7 d. – Legenda apie Kolovratą (Rusija) – 19.30
1–7 d. – Suburbikonas (D. Britanija, JAV) – 20.20
Noras gyventi (D. Britanija) – 20.10
2, 4 d. – Kvadratas (Švedija, Vokietija, Pran-
cūzija, Danija) – 17.10
3 d. – D. Šostakovičiaus „Užsispyrėlės sutram-
dymas“. Tiesioginės transliacijos iš Maskvos 
Didžiojo teatro įrašas – 17 val.
6 d. – Užburtas ratas (JAV) – 19.30
1–5, 7 d. – Poilsiautojai (rež. S. Aškelavi-
čius) – 10.50, 15, 17.40, 20, 22.25, 23.30; 
6 d. – 15, 17.40, 20, 22.25, 23.30
1–7 d. – Trys milijonai eurų (rež. T. Vidman-
tas) – 13.10, 18, 19.10, 21.20 
Mažasis vampyras (Olandija, Vokietija, 
Danija, D. Britanija) – 10.20, 12.20, 14.30; 
Mažasis vampyras (3D, Olandija, Vokietija, 
Danija, D. Britanija) – 17.20
1, 2, 4–7 d. – Tėtukas namie 2 (JAV) – 15.20, 
22.35; 3 d. – 22.35
1–7 d. – Didžiapėdžio vaikis (Belgija, Pran-
cūzija) – 10.40, 12.50; Aštuonkojis Dipas 
(JAV, Ispanija) – 10.30, 12.30; Teisingumo 
lyga (JAV) – 14.40; Teisingumo lyga (3D, 
JAV) – 22.10; Žmogžudystė Rytų eksprese 
(Malta, JAV) – 22.45; 1, 5, 7 d. – Matilda (Ru-
sija) – 17.10; 6 d. – Šešėlių namai (Ispanija) – 17.10

KLAIPĖDA
Forum Cinemas
1–7 d. – Meškiukas Padingtonas 2 (D. Britanija, 
Prancūzija, JAV) – 10.40, 13.10, 15.40, 16.30
Legenda apie Kolovratą (Rusija) – 10.40, 
13.20, 16, 18.40, 21.30
1, 3, 5 d. – Noras gyventi (D. Britanija) – 18.10
1–7 d. – Suburbikonas (D. Britanija, JAV) – 21.10
2, 4, 7 d. – Kvadratas (Švedija, Vokietija, 
Prancūzija, Danija) – 18.10
3 d. – D. Šostakovičiaus „Užsispyrėlės su-
tramdymas“. Tiesioginės transliacijos iš 
Maskvos Didžiojo teatro įrašas – 17 val.
6 d. – Užburtas ratas (JAV) – 18.10
1–7 d. – Poilsiautojai (rež. S. Aškelavičius) – 
11, 13.20, 15.50, 18.20, 20.40
1–3 d. – Trys milijonai eurų (rež. T. Vidmantas) – 
10.50, 12.30, 19, 21.10; 4–7 d. – 12.30, 19, 21.10
1, 2, 4–7 d. – Mažasis vampyras (Olan-
dija, Vokietija, Danija, D. Britanija) – 10.10, 
14.20, 17 val.; 3 d. – 10.10, 14.20
1–7 d. – Mažasis vampyras (3D, Olandija, 
Vokietija, Danija, D. Britanija) – 12.15
1–3 d. – Aštuonkojis Dipas (JAV, Ispanija) – 
13, 14.40; 4–7 d. – 14.40
2, 3 d. – Didžiapėdžio vaikis (Belgija, Pran-
cūzija) – 10.20
1 d. – Tėtukas namie 2 (JAV) – 15.10, 19.15; 
2, 4–7 d. – 19.15
1–7 d. – Šešėlių namai (Ispanija) – 21.40
2, 3 d. – Gerumo stebuklas (JAV) – 15.10
1 d. – Teisingumo lyga (JAV) – 17.50
2, 3 d. – Toras. Pasaulių pabaiga (JAV) – 17.50
1 d. – Žmogžudystė Rytų eksprese (Malta, 
JAV) – 20.50; 2, 3 d. – Saliut-7 (Rusija) – 20.50

„Suburbikonas“


