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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

L. Vanse vičien ės  n uotr .

Daiva Šabasevičienė

Eimuntas Nekrošius visą savo kūry-
binį gyvenimą paskyrė visuomenės 
tyrimui. Jo laboratorijos mėgintu-
vėliuose analizuojama meno psi-
chologija. Lietuvoje jam, neturėju-
siam lygiaverčių partnerių, niekada 
nebuvo lengva. Nekrošiaus prem-
jera „Cinkas (Zn)“ Jaunimo teatre, 
bendradarbiaujant su teatru „Meno 
fortas“, tapo svarbiu šiuolaikinės 
Lietuvos teatro sistemos elementu. 
Šis spektaklis, kaip ir cheminis ele-
mentas cinkas, svarbus skonio vys-
tymui ir gebėjimui matyti tamsoje. 
Paradoksalu, bet „barokiškai“ tiršta 
Svetlanos Aleksijevič literatūrinė 
dokumentika ir nemažiau tirštas 
režisieriaus asociacijų laukas su-
formavo skaidrų paveikslą – mūsų 
ateities kroniką. 

Kurdamas „nepatogų“, „ne-
gražų“, savo archetipais savaip at-
grasų spektaklį, rodydamas visas jo 
siūles, „išvirkščias“ asociacijų puses, 

stambiais potėpiais atskleisdamas 
tai, ko mes, pasirodo, niekada ne-
pamiršim, jis smogia du pagrindi-
nius smūgius: pirmasis – politinis, 
antrasis – meninis.

Nekrošius nesiginčija ir nean-
trina politikams. „Cinke (Zn)“ jis 
tiesiog atvirai pasako, kodėl pri-
valome operatyviai reaguoti į Bal-
tarusijoje statomą naują atominę 
elektrinę. Spektaklyje, kaip jokiame 
kitame tekste, iškyla mažos tautos 
likimo tema. Jis, kaip ir savo roma-
nuose Romualdas Granauskas, at-
sisveikina ir užverčia paskutinius 
lietuviškojo romantizmo puslapius. 
Sovietams okupuojant Lietuvą, kai 
Kauno geležinkelio stotyje buvo 
iškraunami didžiuliai kiekiai spy-
gliuotos vielos, lietuviai nesitikėjo 
baisiausia, ir kai netrukus tais pa-
čiais vagonais buvo tremiami, pa-
tyrė dvigubą šoką. Šiandien mes, 
gyvendami greta dar neuždarytos 
Visagino elektrinės, kur nuklidų 
nukenksminimui neužtenka žmo-
giškos patirties (tuo teko įsitikinti, 

kai lankėmės šioje elektrinėje ku-
riant Nacionalinio dramos teatro 
spektaklį „Žalia pievelė“), būdami 
sužaloti Černobylio, ir toliau tylime, 
leisdami rastis Astravo atominei 
elektrinei. Apie pavojų buvo ga-
lima suprasti tik iš parašų rinkimo 
ir kai kurių pasisakymų spaudoje. 
Nė vienas Lietuvoje aktyviai vei-
kiantis politikas šiandien atvirai 
nepasako, kad gyvename pačioje 
pavojingiausioje zonoje – tiksinčių 
bombų teritorijoje. Mes neturime 
autoritetų, „ekologinio“ lauko „gas-
padorius“ šiandien yra Lukašenka. 
Todėl Nekrošiaus spektaklis tampa 
svarbiu politiniu įvykiu. Naujasis 
spektaklis – tai įspėjimas, kad po 
ne taip seniai – 1986 m. balandžio 
26 d. – įvykusios Černobylio katas-
trofos gyvename kitos katastrofos 
išvakarėse. O mes ir toliau rūpina-
mės sveika mityba, švietimo siste-
mos kopijų įgyvendinimu. Nekrošius 
karo anatomiją prilygina „taikiajam“ 
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Visa tai gražu jau trisdešimt metų
Legendinės grupės trisdešimtmetis

M u z i k a

Algirdas Klova

„Ir Visa Tai, Kas Yra Gražu, Yra 
Gražu“ – vienas kertinių avangardo 
ar net undergroundo kolektyvų 
Lietuvoje. Jeigu manęs paklaustų, 
kokia žinomiausia šios grupės 
daina, aš nedvejodamas pasaky-
čiau „Šunparkis“, kuriai tekstą pa-
rašė Rimantas Šlipavičius. Ši daina 
turi tikrą istoriją ir legendinę pra-
eitį. „Šunparkiu“ tuo metu buvo va-
dinamas Menininkų rūmų (dabar 
Prezidentūros) kiemas, kuriame 
vykdavo vinilo plokštelių turge-
lis, o eiliniai žmonės ten vedžiojo 
šuniukus.

Šiemet sukanka trisdešimt metų, 
kai Artūras Šlipavičius-Šlipas ir 
Artūras Barysas-Baras įkūrė šią 
grupę, kuri tuomet dar buvo vi-
siškai kitokia. Tai 30 metų nuo 
tos dienos, kai jiedu susitiko kurti 
naujo teatro, naujos muzikos, gal-
būt netgi naujos meno formos. Tuo 
metu buvo ką tik baigtas įrašas su 
Vytautu Labučiu, skirtas Artūro 
Šlipavičiaus-Šlipo paveikslų paro-
dai (beje, ir vėliau kelis kartus Vy-
tautas yra grojęs grupės įrašuose). 
Be to, Artūras teigia, kad V. Labutis 
jam yra suteikęs didžiulį pasitikė-
jimo savimi pagrindą. Taigi, kilo 
mintis visa tai, kas jau buvo sudėta 
įrašuose, panaudoti naujos meno 
formos kūrybai, pradėta repetuoti 
pagrindu laikant esamą medžiagą. 
Ir nuo tada grupė „Ir Visa Tai, Kas 
Yra Gražu, Yra Gražu“ išlaiko tą 
menų suderinamumo principą. 
Šiame darbe taip pat dalyvavo ir 
Šlipo žmona Ara, kuri jau tada 
buvo ragavusi muzikos mokslų ir 

galėjo vyrams kažką patarti, taip 
pat pagroti fleita. Pradžia buvo be-
veik šeimyninė, nes tada grupėje 
grojo ir brolis, beje, taip pat daili-
ninkas Rimantas Šlipavičius. Kaip 
sako Artūras, brolis buvo daugiau 
kaip personažas, tam tikra meninė 
interpretacija su būgneliu, kastan-
jetėmis ir panašiai, atlikdavęs dau-
giau vaidybinę funkciją, kad savo 
įvaizdžiu atkreiptų žmonių dėmesį. 

Visą laiką per tuos trisdešimt 
metų grupė turėjo kelias ryškias 
kryptis. Viena jų, kaip pats Artūras 
vadina, yra „dainelės“, kurios dabar 
iš naujo įrašytos ir surinktos į vi-
nilo plokštelę „Paradas“, kita labai 
ryški šaka – instrumentinė muzika 
ir trečioji – tęstinis projektas, pa-
vadintas „Proginė muzika“. Šlipas 
sako, kad tai yra „savadarbės dova-
nos, pasveikinimas draugui. Žinom, 
kad yra gimtadienis, atsisėdam ir 

įrašom jam muzikinę dovanėlę. Eg-
zempliorių būna apie dešimt.“ 

Šlipo paklausiau, ar pasikeitė 
grupės muzika, koncepcija? Kaip 
pasikeitė jo mąstysena per tuos me-
tus, pradedant nuo Baro dainelių, 

„kreivos muzikos“ ir pan.?
„Mano koncepcija, kurią aš ne-

šiojuosi 30 metų, tikrai nepasikeitė, 
nes aš atėjau į muziką kaip dailinin-
kas. Tai yra socialinis reiškinys mu-
zikoje. Bet, mano giliu įsitikinimu, 
vieno dailininko tikrai užtenka gru-
pėje, visi kiti turi būti profesiona-
lai muzikantai. Taigi, dabar grupėje 
visi muzikantai, išskyrus mane. Iš 
tikrųjų, viskas labai pasikeitė, mu-
zikoje atsirado tvarka, dabar yra ir 
būgnai, ir kitokia perkusija. Kadaise 
mūsų muzika buvo „kreiva“, mes 
grojome ne „kvadratais“, o „trikam-
piais“. Po Baro mirties pradėjome 
groti tvarkingai ir profesionaliai. 

Dabar klausydamasis džiaugiuosi, 
kad ritmas išsitiesino, aranžuotės 
tvarkingos, grojame taip pat gerai. 
Aš labai atsakingai ir sąžiningai žiū-
riu į muziką“, – sako Šlipas. 

Ir iš tikrųjų, tai jaučiasi pasi-
klausius abiejų šiemet išleistų gru-
pės „Ir Visa Tai, Kas Yra Gražu, Yra 
Gražu“ vinilo plokštelių. Ką tik vinilo 
laikmenoje pasirodė pats pirmasis 
grupės įrašas, anksčiau (1994 m.) 
buvęs išleistas kasetėje. Psichodeli-
jos ten tikrai daugoka, tačiau min-
čių laisvė ir įvairovė žavi. Klausantis 
šių metų pradžioje išleistos pirmos 
vinilo plokštelės „Paradas“, įrašy-
tos jau naująja sudėtimi, jauti tvarką 
ir profesionalumą, iš Baro dvasios 
beliko tik tarsi atvaizdas, bet toks 
ir yra skirtumas tarp tvarkos ir ne-
tvarkos. Pirmoji ansamblio vinilinė 
plokštelė pasirodė tik dabar, šiais 
metais. Kodėl šios legendinės gru-
pės plokštelių nebuvo iki šiol? Šis 
klausimas mane kankino jau seniai 
ir aš pabandžiau išsiaiškinti. Pasi-
rodo, A. Barysas-Baras prieš dvide-
šimt metų iš kažkur nugirdo, kad vi-
nilo plokštelių era baigėsi. „Vinilas 
mirė“, – pasakė jis ir pardavė savo 
neįtikėtinai didelę retų plokštelių 
kolekciją, o patefonas, nelyginant 
relikvija, liko Šlipui. Nuo tos dienos 
bet kokios kalbos apie grupės plokš-
telės išleidimą tapo beviltiškos.

Dabar, matyt, prie jų įrašų mu-
zikinės kokybės smarkiai prisideda 
būgnais grojantis Donaldas Žvybas, 
kuris pats studijavo Londone garso 
režisūrą. Taigi, yra noras viską nuo 
pat pradžių rašyti profesionaliai, 
kad būtų gera akustika, mikrofo-
nai, suvedimas ir galų gale „mas-
teris“. Grupės vokalistas Arvydas 

Makauskas-Makys, kadaise pakei-
tęs Barą, garsėja tuo, kad yra didelis 
Franko Zappos gerbėjas. Tad nega-
lėjau jo nepaklausti, ar naujoje vi-
nilo plokštelėje „Paradas“ jaučiama 
Zappos kryptis.

„Apie kryptį galbūt sunkoka 
kalbėti, bet šio žmogaus muzikos 
ir mąstysenos elementų yra. Į re-
peticijas Šlipas atsineša kažkokią 
mintį, sako, žiūrėkite, sukūriau. 
Padainuoja, parodo ritmą, tada 
ieškoma, apie ką tai bus. Gali būti 
nors ir laikraščio antraštė. Bet visas 
kūrinys negali būti toks pats – tenka 
įdėti kažkokius kitus motyvus, gal 

„vamzdžiai“ ką nors pasiūlo, gal aš 
ar dar kas. Panašiai buvo ir su mano 
parašyta daina „Numizmatas“. Žo-
džiu, tai grupinė kūryba. Kiek žinau, 
panašiai ir Zappa darydavo. Beje, 
aš jau senokai įrašinėju repeticijas. 
Jų klausytis smagiau nei išgryninto 
studijinio rezulto. Todėl gali būti, 
kad atsiras ir naujas leidybinis pro-
jektas „Gražuoliai“.

Tenka dainuoti ir senąsias Baro 
dainas“, – sako A. Makauskas-
Makys. Ar reikia jas perdarinėti, 
keisti? – klausiu. „Ne, su jomis 
viskas gerai. Manau, mes su Baru 
galėtume dainuoti duetu.“ 

Baigdamas šį nedidelį pasako-
jimą apie legendinę grupę, noriu 
pabrėžti, kad sulaukti tokio am-
žiaus vis tobulėjant ir neprarandant 
pradinio braižo pasiseka tikrai ne 
visiems. O štai jie savo trisdešimtme-
čiui parengė specialią programą, 
pavadintą „Gimtadienio koncertas“, 
išleido savo pirmojo įrašo vinilinę 
plokštelę ir kviečia visus ją pasitikti 
ir švęsti trisdešimtojo gimtadienio 
į „Loftą“ gruodžio 12 dieną.

Artūras Šlipavičius-Šlipas D. Klovi e nė s  nu ot r.

Kauno nacionaliniame 
dramos teatre – Gintaro 
Varno spektaklis

Teatro „Utopia“ inicijuotas ir kartu 
su Nacionaliniu Kauno dramos 
teatru kuriamas spektaklis „Nata-
nas Išmintingasis“ pagal G.E. Les-
singo dramą nukels į XII a. pabaigą, 
trečiojo kryžiaus žygio laikų Je-
ruzalę: vietą, kuri tapo didžiųjų 
religijų – judaizmo, krikščionybės 
ir islamo – karo lauku. Čia rutulio-
jasi sudėtinga žmogiškų jausmų ir 
santykių intriga, kurioje persipina 
trijų skirtingų tikėjimų pagrindinių 
veikėjų likimai: išmintingojo žydo 
Natano, karžygio valdovo sultono 
Saladino, jauno riterio tamplieriaus. 
Subtilių peripetijų kupina istorija 
apie meilę, pasitikėjimą, identiteto 
krizę, tikėjimo dogmatizmą ir žmo-
giškumo paieškas vystosi religinių 
karų fone. 

Taip „Natano Išmintingojo“ XII a. 
praeitis tampa XXI a. pradžios 
Europos dabartimi. Geopolitinė 

situacija vėl kaista, vyksta lokalūs 
karai visai šalia Europos sienų, o per 
jas į senąjį žemyną plūsta bangos 
musulmonų pabėgėlių, islamistai-
fundamentalistai dėl „tikro“ tikė-
jimo sprogdinimais gąsdina „ne-
tikėlius“ krikščionis, Palestinoje 
kovoja žydai ir musulmonai, is-
lamo šalyse – musulmonai su mu-
sulmonais dėl to, kurie „tikresni“. 
Trys religijos – judaizmas, krikš-
čionybė ir islamas – kiekviena iki 
šių dienų mėgina įrodyti, kad tik 
ji yra vienintelė tikra ir teisinga. 
G.E. Lessingas tą klausimą bando 
spręsti garsiojoje „žiedo parabo-
lėje“: sultonas Saladinas užduoda 
žydui Natanui pavojingą klau-
simą: kuris tikėjimas, kuris įsta-
tymas, kuri iš trijų religijų yra 
vienintelė teisinga? Natanas jam 
pasakoja seną legendą apie galios 
žiedus. Vėliau, jau XX a. viduryje, 
Oksfordo profesorius J.R.R. Tol-
kienas tą patį galios žiedų mitą pa-
vers savo epopėjos „Žiedų valdovas“ 
pagrindu. Tik, kitaip nei G.E. Lessin-
gas, „Žiedų valdovo“ autorius ne-
betiki žiedų turėtojų susitaikymo 
galimybe.

„Natanas Išmintingasis“ – Apšvie-
tos epochos (XVIII a.) idėjų drama, 
išaukštinanti žmogaus protą ir galią 
tobulinti pasaulį, mėginanti įtikinti, 
jog protu ir išmintimi galime su-
jungti, sutaikyti didžiausias prie-
šybes ir skirtybes, netgi religines, 
ir priminti žmonėms paprastą, 
bet neretai pamirštamą humanis-
tinę mintį: žmogus žmogui – juk 
pirmiausia žmogus, o tik paskui 

Premjeros drabužis, išvaizda, tikėjimo arba 
tautos atstovas. „Natanas Išmin-
tingasis“ –  tai spektaklis-utopija, 
siūlantis pamąstyti apie žmogų ir 
pasaulį. 

Spektaklio režisierius – Ginta-
ras Varnas, scenografas – Ginta-
ras Makarevičius, kostiumų daili-
ninkas – Juozas Statkevičius, lėlių 
dailininkė – Julija Skuratova, kom-
pozitorius – Vidmantas Bartulis, 

videomenininkas – Rimas Saka-
lauskas. Vaidina Vytautas Anužis, 
Dainius Svobonas, Vainius Sodeika, 
Arnas Ašmonas, Eglė Špokaitė, Jo-
vita Jankelaitytė, Vilija Grigaitytė, 
Saulius Čiučelis, Liubomiras Lau-
cevičius, Sigitas Šidlauskas, Vaidas 
Maršalka, Gintautas Bejeris, Edga-
ras Žemaitis, Andrius Gaučas. 

KNDT inf.

„Natanas Išmintingasis“ K auno dr amos  teatro n uotr .
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Muzika, kuri skamba, kalba, gyvena
Pokalbis su 75-metį švenčiančiu kompozitoriumi Jurgiu Juozapaičiu

M u z i k a

Rasa Murauskaitė

Neseniai Vilniaus rotušėje kartu 
su Vilniaus miesto savivaldybės Šv. 
Kristoforo kameriniu orkestru buvo 
surengtas kompozitoriaus, Lietu-
vos nacionalinės kultūros ir meno 
premijos laureato Jurgio Juozapai-
čio jubiliejinis autorinis koncertas. 
Jurgis Juozapaitis – kompozitorius, 
kurio muzika išties skamba. Di-
džiąją dalį laiko galėjęs sau leisti 
nešvaistyti kitai veiklai, o atsidėti 
kūrybai, ne kartą nusivylęs muzi-
kos vienodumu ir betiksliais mu-
zikų bandymais šokiruoti, šiandien 
kūrėjas tvirtina, kad svarbiausia 
jam – muzikos kūrinio prasmė. 
Apie ją ir ne tik kompozitorių kal-
bina Rasa Murauskaitė. 

Studijavote pas vieną ryš-
kiausių kompozicijos peda-
gogų – Julių Juzeliūną. Ko-
kias jo pamokas laikote 
svarbiausiomis?

Dažniausia žmogus baigia kon-
servatoriją su įvairiomis patirtimis. 
Manoma, kad jis kuo nors turi sekti, 
iš ko nors mokytis – paprastai tai 
yra jo pedagogas. Tik po kurio laiko 
atsiranda patirtis, suvokiama, kaip 
surasti savo kelią, savo braižą. Vieni 
jį suranda, kiti ne. Galiu pasakyti, 
kad būtent J. Juzeliūno dėka tapau 
kompozitoriumi. Įstojęs į tuometę 
valstybinę konservatoriją (dabar 
Lietuvos muzikos ir teatro akade-
mija), kad ir kaip keista, jau bu-
vau nusivylęs mokslais. Didžiuliai 
krūviai, abejotini reikalavimai... O 
ir įstojau iš pradžių ne į kompozi-
ciją, o į choro dirigavimą. Kai su-
sitikau su J. Juzeliūnu, jis mane pa-
traukė savo optimizmu, energija ir 
paskatino mokytis kompozicijos. 
Tuomet suradau prasmę ir tikslą – 
tapti kompozitoriumi. J. Juzeliūno 
pamokos buvo įdomios, analizuo-
davome įvairius kūrinius, mokiausi 
kūrybos paslapčių. Pradėjęs kurti, 
jutau didžiulį dvasinį pasitenki-
nimą, džiaugsmą. Niekada nieko 
nedariau per jėgą – mintys atei-
davo pačios. 

Nuo pat ankstyvos vaikystės man 
patiko muzika. Prisimenu, kartą 
paėmiau kažkokias natas, kurių 
dorai net nepažinau, bet radau kū-
rinį, kur jų nedaug, jokių ženklų 
prie rakto, ir pradėjau groti. Pagal-
vojau – kokia graži melodija! Tai 
buvo Edvardo Griego „Solveigos 
daina“. 

Praėjusio amžiaus 7-ąjį de-
šimtmetį vykusį lietuvių mu-
zikos atsinaujinimą stebėjote 
jauno kompozitoriaus akimis. 
Kokie tai buvo procesai?

Visi  ieškojo naujų dalykų. 
Kompozitorių sąjungoje vyk-
davo perklausos, iš kurių daug 

pasimokydavome. Klausydavomės 
vyresniųjų kompozitorių muzikos, 
vykdavo aštrios diskusijos ir buvo 
nepaprastai įdomu. Tais laikais 
pasirodė Igorio Stravinskio „Šven-
tojo pavasario“ partitūros leidimas 
ir puiki vieno Šveicarijos orkestro 
plokštelė. Šios muzikos klausymas 
man padarė nepaprastą įtaką. Ir da-
bar, išgirdęs „Mezzo“ ar kitur pui-
kiai atliekamą „Šventąjį pavasarį“, 
jaučiu malonumą klausydamasis 
šios muzikos. 

Jau baigęs studijas, 1970-aisiais, 
pirmą kartą išvykau į festivalį „Var-
šuvos ruduo“, kur susipažinau su 
avangardine Vakarų pasaulio mu-
zika. Pradėjau studijuoti naujausios 
muzikos partitūras, kūrinių įrašus. 
Man tai padarė didžiulę įtaką. Ta-
čiau paskui susiformavo ir kritinis 
požiūris – šalia talentingų, įdomių 
kompozicijų yra ir labai daug vie-
nodos, neįdomios muzikos. Jeigu 
ją „paleisi“, – sumaišysi daugybę 
garsų į krūvą, be jokios atrankos, – 
rezultatas bus atstumiantis, kad 
ir koks kompozitorius tai darytų. 
Taip pajutau pirmą nusivylimą. Su-
simąsčiau apie savo kūrybos kelią, 
muzikos prasmę, o šokiruojantys 
sąskambiai visai nebetraukė – jais 
užsiėmė jaunimas.

Jaučiu didelį dėkingumą prisi-
mindamas pirmuosius susitiki-
mus su Nacionaliniu simfoniniu 
orkestru ir jo tuomečiu vadovu, 
dirigentu Juozu Domarku. Ste-
biuosi, kiek daug jis yra padaręs 
naujausios lietuviškos simfoninės 
muzikos plėtrai. Mes, studijas bai-
giantys kompozitoriai, prirašyda-
vome įvairiausių dalykų, o jis juos 
be jokio vargo atlikdavo. Iš šio di-
rigento esu gavęs daug naudingų 
patarimų. Mums, jauniems kom-
pozitoriams, būdavo svarbu, kad 
partitūra kuo įdomiau atrodytų, o 
jis davė gerų praktiškų patarimų 

– reikia rašyti taip, kad kuo mažiau 
tektų stabdyti orkestrą, kad viskas 
partitūroje būtų kuo aiškiau nuro-
dyta ir, žinoma, iš mūsų dirigentas 
reikalaudavo profesionalumo. Esu 
patyręs daug geranoriškumo ir iš 
orkestro artistų, kurių kiekvienas 
pademonstruodavo savo instru-
mento galimybes, duodavo nau-
dingų patarimų. Tai buvo ta dirva, 
kurioje augau kaip kompozitorius.

Vadinasi, esate iš tų kūrėjų, 
kurie maloniai priima atlikėjų 
pastabas?

Visada priimu. Dabar girdžiu 
visko: kompozitoriai rašo kūrinius 
pagal naujas, savo sugalvotas kon-
cepcijas, įmantriais pavadinimais 
ir t.t., tačiau, mano nuomone, tai 
šalutiniai dalykai – muzika arba 
skamba, arba ne. 

Pats rašydamas muziką esate 
išbandęs įvairias kompozicines 

technikas – serializmą, sono-
ristiką, minimalizmą... Ar ku-
rią nors jų laikote pranašiausia 
ar bent jau artimiausia savo 
skambesio vizijai?

Dodekafoninį kūrinį esu para-
šęs tik baigęs studijas, tačiau iškart 
pajutau, kad tas „sukaustymas“ ne 
man. Visada žavėjo orkestro spal-
vos, sonoristika – rašydamas or-
kestrui dažnai ją naudojau. Grei-
tai bus jau 50 metų, kai sukūriau 
simfoniją „Rex“, kurią atliko ne-
mažai orkestrų bei dirigentų, tarp 
jų – Maskvos, Prahos simfoninis 
(FOK). Nepamirštamas buvo pir-
masis kūrinio atlikimas – Lietuvos 
nacionalinio simfoninio orkestro, 
diriguojant J. Domarkui. Be sono-
ristikos siekiau, kad ši simfonija 
turėtų ir nacionalinį pagrindą, čia 
mačiau savo, kaip kūrėjo, prasmę. 

Ne kartą pokalbyje paminėjote 
žodį „prasmė“. Kaip suprantu, 
Jums tai – vienas svarbiausių 
muzikos kūrinio elementų. Kas 
dar Jums apibrėžia sėkmingą 
muzikos kūrinį?

Ir paprasta, ir sunku atsakyti. 
Visų pirma, atlikėjas turi norėti kū-
rinį groti, o klausytojas – klausytis. 
Buvo laikotarpis, kai puikiai žinojau, 
ką pasakys vienas ar kitas kritikas, 
muzikologas, ir man net dingdavo 
noras ką nors rašyti. Tačiau vėliau 
pagalvojau, kad nepaisant nieko tu-
riu eiti savo keliu. Suartėjau su ka-
merinės muzikos atlikėjais, ėmiau 
rašyti daugiau kamerinės muzikos. 
Tie kūriniai buvo daug kur atlikti. 
Kartą atsitiko taip: mano kūrinį 
atliko Prahos kamerinis ansamblis, 
o Sonatą smuikui solo smuikinin-
kas iš Maskvos įtraukė į savo pro-
gramą ir pagrojo Turkijoje, Bulga-
rijoje, Vengrijoje, įrašė į plokštelę. 
Nuėjau į Kompozitorių sąjungą 
pasigirti, o man ėmė priekaištauti, 
kaip natos ten atsirado. Mat tuomet 
valdžios atstovai stengėsi kontro-
liuoti, kad niekas be jų žinios nepa-
tektų į užsienį. Taip tarsi pakliuvau 
į šiokią tokią nemalonę. Prieš tai 
ir rašydami operą vaikams „Marių 
paukštė“ su Sigitu Geda buvome at-
sidūrę sudėtingoje padėtyje – gal-
būt ir tai skatino nepasiduoti. 

Užsiminėte apie pirmąją savo 
operą, sukurtą 1976-aisiais. Ko-
kia jos atsiradimo istorija? 

Kompozitorių sąjungoje buvo su-
organizuotas puikus vakaras, ku-
riame susitiko kompozitoriai, poetai 
ir dailininkai. Buvo rodomi pa-
veikslai, atliekami kūriniai, tarp 
jų – ir mano. Marcelijus Martinai-
tis ir S. Geda tada skaitė savo ei-
les. Po vakaro grupė poetų ir kom-
pozitorių patraukėme į namus dar 
pabendrauti. Mane nustebino, kad 
mažai pažįstami literatai smagiai 
apkalbėjo S. Gedos kūrybą, netgi 

šaipėsi iš jos. Aš tada pagalvojau – 
reikia su šituo vaikinu susipažinti. 
Kai pradėjau ieškoti, kas parašytų 
libretą „Marių paukštei“, paskam-
binau jam, susipažinome ir pradė-
jome kartu kurti. 

Kelias į šią operą buvo sudėtin-
gas – nenorėta jos priimti. Būta ir 
vienos režisierės, kuri norėjo operą 
statyti, bet su sąlyga, kad ji parašys 
tekstą. Kai tekstas liko S. Gedos, ji 

šviesą“, kurią dauguma šalies trio 
yra groję. Ir praėjusią vasarą Ar-
monų Duo su kanadiečiais šį kū-
rinį atliko Kanados Niagaros festi-
valyje, „Mėnulio šviesa“ skambėjo 
ir Lenkijoje, Vokietijoje. Jeigu kū-
rinys įeina į atlikėjų repertuarą, 
galima sakyti, kad jis pavyko. 

Atsimenu, bendraudavome su 
šviesaus atminimo kompozitoriumi 
A. Rekašiumi – eksperimentatoriumi, 

Jurgis Juozapaitis M. Alek sos  n uotr .

dėjo pastangas, kad kūrinys būtų 
atmestas. Vis dėlto gyvenime būna 
ir netikėtumų. 1978-aisiais už sim-
foniją „Rex“ netikėtai gavau valsty-
binę premiją. Kultūros ministerija 
man „uždegė žalią šviesą“, ir „Marių 
paukštė“ buvo pastatyta, o paskui 
rodoma dar šešerius metus. Šiaip 
tai buvo įdomus metas, kai nuola-
tos atsitikdavo kažkas, kas kūrėją 
darydavo stipresnį. 

Jūsų muzika pelnė daugybę 
premijų, prizų. Be Nacio-
nalinės premijos, esate net 
penkiolikos Stasio Šimkaus 
premijų už vokalinę kūrybą 
laureatas, kūrinys „Bokštų 
kontrapunktai“ simfoniniam 
orkestrui įvertintas pirmąja 
premija konkurse „Sinfonia 
Baltica“ Rygoje ir t.t. O kuriais 
savo kūriniais pats esate la-
biausiai patenkintas, laikote 
sėkmingiausiais?

Geras kūrėjas visada sako, kad 
nė vienu kūriniu iki galo nėra pa-
tenkintas. Galiu pasakyti tiek – yra 
mano kompozicijų, kurios nemažai 
skambėjo ir iki šiol gyvena savo sce-
ninį gyvenimą. Su simfonija „Rex“ 
man, jaunam kompozitoriui, iškart 
pasisekė. Prahos simfoninis orkes-
tras ją net į plokštelę įrašė, ji buvo 
atlikta Maskvoje, kur susilaukė 
daug komplimentų, visiems sim-
fonija atrodė nauja, netikėta. Daug 
kartų ją atliko J. Domarkas su or-
kestru, vežėsi į gastroles. Iš kame-
rinės muzikos išskirčiau „Mėnulio 

dariusiu labai įdomius dalykus. Jis 
sakydavo, kad kompozitoriui jau 
pasisekė, jeigu bent vienas jo kūri-
nys lieka gyventi. Aš galvoju, kad, 
ko gero, šie žodžiai teisingi. 

Šiandien stebite šalies kul-
tūrinį gyvenimą. Ko čia Jums 
labiausiai trūksta? O galbūt 
kažko yra per daug?

Sunku atsakyti. Norėtųsi, kad 
būtų daugiau įdomios muzikos, 
juk Lietuvoje turime puikių atli-
kėjų. Mūsų jaunieji atlikėjai vyksta 
į tarptautinius konkursus, juos 
dažnai laimi. Yra aukščiausio ly-
gio profesionalų, kurių deramai 
neįvertiname, dažnai jie ir pras-
tai apmokami. Man norėtųsi, kad 
tiems puikiems mūsų atlikėjams 
kompozitoriai parašytų daug ge-
ros muzikos. 

Taip pat turime „LRT Kultūros“ 
kanalą. O kiek ten girdime mūsų 
atlikėjų – dainininkų, instrumenta-
listų, tarptautinių konkursų laure-
atų, kurie yra dažni svečiai geriau-
siose Europos salėse? Norėčiau kas 
vakarą juos matyti per savo nacio-
nalinį kultūros kanalą, kad jis būtų 
tarsi lietuviškasis „Mezzo“.

Dėkoju už pokalbį, linkiu kū-
rybinės sėkmės. 

Kalbino ir parengė 
Rasa Murauskaitė
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Įkaitusios teatro dulkės
Atkelta iš  1  psl . 

T e a t r a s

N u k elta į  5  p s l .

L. Vanse vičien ės  n uotr aukos

atomui. Ir teatras teisus, besiprie-
šindamas masinei isterijai, kai 
ieškant trumpalaikės laimės tam-
siomis gatvėmis bėgama link lem-
putėms žėrinčių kalėdinių eglučių. 
Nekrošiaus Kalėdų eglutė žalva-
rinė (cinkas sudaro šio lydinio pa-
grindą). Cinko karstais jis nesimėto, 
bet eglutė, nors ir be spyglių, su-
bado širdį. 

Kitas man nemažiau svarbus as-
pektas – meninis – įrodo, kodėl 
būtina nepriklausomos Lietuvos 
šimtmečio akivaizdoje pristatyti 
lietuvių režisūros „aukso amžiaus“ 
pabaigą, o tiksliau, jo kūrėjus. Ne-
krošius šiandien išdrįsta nepatai-
kauti, neapsimetinėti, nesislėpti 
po dramos „atradimais“. Jis ir to-
liau bus naivus, o tiksliau – genialus. 
Jis ir toliau išliks nesuprastas, kaip ir 

„Kvadrato“ laikais, kai po spektaklio dar 
ilgai jo niekas nepripažino. „Cinke“ 
nėra šekspyriško „grožio“ ar čecho-
viškų laiko metaforų. „Cinko“ eks-
pozicijoje „išdėliota“ iki koktumo 
atgrasi praeitis. Lietuviai labai 
mėgsta važiuoti į Grūto parką, nes 
iš jo padarytas verslas, o Nekrošius 
politinių pamėklių mauzoliejų nau-
doja kaip tikrą cheminį elementą. 
Iš mokyklos laikų žinome, kad cin-
kas, būtinas žmogaus organizmo 
funkcionavimui, susijungęs su tam 
tikrais elementais tampa nuodingas. 
Čia visa sovietinė atributika: gele-
žiniai skersiniai, iš gaisrinių van-
dens žarnų suregzta penkiakampė, 
griozdiškas juostinis magnetofonas, 
kurį į sceną lyg Sibiro roges įvelka 
pagrindinė herojė – Aldonos Ben-
doriūtės Aleksijevič, raudonas tele-
fonas, saugumiečių „maloniai“ tie-
siami paklausymo kabeliai, keistos 
formos kėdės, „apvilktos“ baltais li-
gonių „rūbais“ (tokios formos kėdę 
teko matyti vieno kaimo trobos pa-
lėpėje; ji buvo skirta mirusiesiems 
apiprausti).  

Dabar Lietuvoje dominuoja gra-
žus teatras. Net tas, kuris mano esąs 
brutalus, nepatogus, vis tiek patei-
kiamas estetiškai. Nekrošius savo 
spektaklį „siuva“ su senovine adata. 
Jo audinys – šiurkštus milas. Jame 
graži tik tuštumos erdvė, kurią re-
žisierius užpildo aktorine plastika. 
Kartais atrodo, kad Nekrošius šoka 
scenoje. „Cinkas“ galėtų būti ap-
dovanotas ir kaip geriausios cho-
reografijos spektaklis. Šiame kūri-
nyje atsisakyta bet kokių techninių 

„mandrybių“. Kaip niekad anksčiau 
į pirmą planą iškyla režisieriaus iš-
monė. Gali būti skaitęs Aleksije-
vič knygas ir pastebėti, kokio tiks-
lumo analizė vyksta scenoje, koks 
įdėmus skaitymasis su autoriumi, 
kokia atsakinga inscenizacija. Ko-
dėl iki šiol niekur niekada neskai-
tėme, kad inscenizacijos autorius – 
Nekrošius? Tokia meninė pozicija. 
Autorinio teatro dramaturgiją ku-
ria vienas žmogus. Tai yra elitinis 

menas, nuo kurio žiūrovai, šeriami 
dirbtiniu maistu, pamažu atpranta. 
Kita vertus, šiuo metu į mūsų kul-
tūrą įsiveržė žaibiškai suvartojamas 
ir tuoj pat pamirštamas teatras. Kal-
bant „cheminiais“ terminais, nauja-
sis teatras tiesiog neturi cinko, o jo 
trūkumas akivaizdžiai provokuoja 
šizofrenijos ir kitų psichinių ligų 
apraiškas.

Nekrošius, nors kalba apie juo-
džiausius žmonijos dalykus, nau-
doja Baltarusijos simbolį – baltąjį 
gandrą. Tai yra nusilenkimas ne 
tik kūrinio autorei, bet ir visai so-
vietų žiauriai naikintai tautai. Sce-
noje pakvimpa commedia dell’arte 
teatru, kai ant geležinių turėklų 

pasirodo du gandrai-aktoriai. An-
trame veiksme jų popieriniai sna-
pai tampa stilizuotais šachmatais. 
Baltos figūros, „besiklausydamos“ 
atviros mylinčios moters maldos, 
pamažu artėja link juodų. Švy-
tintis žmogus artėja link mirties – 
Liusenka pasakoja Vasenkos mir-
ties istoriją jo paties akivaizdoje. 
Gandrų snapai tampa šio baisaus 
žaidimo simboliu. Nors klausomės 

Liusenkos išpažinties, kurią labai 
tiksliai perteikia Ieva Kaniušaitė, 
pasitelkus mikrojudesius ir mikro-
detales ši scena suskamba kaip da-
barties rauda. „Vienišo žmogaus 
balsas“ tampa visos tautos balsu.  

Kitas svarbus spektaklio simbolis – 
dramblys. Sakoma, kad ilgesys už-
muša šį taikų žvėrį. Drambliai gy-
vena šeimomis. Sovietiniais laikais 
ypač populiari sėkmę simbolizuo-
janti septynių dramblių šeimynėlė 
spektaklį išlaisvina nuo nuolatinio 
karo kvapo. Dažnas pilietis kolek-
cionavo drambliukus, šis „laimės“ 
simbolis kai kam ir tikrą mašiną 
lėmė. Sovietmečio pradžioje be-
veik tuščiomis gatvėmis šlaistėsi 

arba „viliukai“ (daugiausia kolū-
kių pirmininkų), arba prie valdžios 

„prikritusių“ žmonių „Pobedos“ ir 
„Volgos“. Vėliau tie, kuriems drambliai 
laimę lėmė, ir „Zaporožiečius“ pa-
gal talonus turėjo galimybę nusi-
pirkti. Dažnas kareivis, išvykęs į 
Afganistaną, jautėsi laimingas sva-
jodamas nupirkti mamai skarelę, 
draugei – kosmetikos rinkinį, o sau – 
glaudes (nes jų tiesiog nebuvo).

Skaitomų ir įvairiai interpretuo-
jamų detalių gausa, teatro ir gyve-
nimo asociacijų kaleidoskopas ne 
mažiau sodrus nei rašytojos gyve-
nimo ir minčių pritvinkęs tekstas. 
Tai, kad Nekrošius į sceną išveda 
autorių, nestebina. Nors kūrinys – 
lyg minų laukas, režisieriui svarbus 
minties nuoseklumas. Polifoninis 
Nekrošiaus mąstymas reikalauja la-
bai tikslių susitapatinimų. Keliauti 
per laiką įmanoma įvairiais būdais 
ir su įvairiais žmonėmis. Nebūtų 
Aleksijevič skaičiusi Dostojevskio, 
viskas būtų daug paprasčiau. Žmo-
gaus galvoje užtaisyti sprogmenys, 
jausmai, valdantys realybę, kančioje 
švytinčių žmonių biografijos suar-
tina šiuos menininkus. Į minų lauką 
Jaunimo teatro scenoje kaip išmi-
nuotoja galėjo įžengti tik Aldona 
Bendoriūtė. Ir vaidybos maniera, ir 
balsas, ir visa aktorės sceninė laiky-
sena byloja, jog šiame spektaklyje bus 
kalbama ne apie poelgius, o apie po-
jūčius. Paskui autorę galima kartoti: 

„Aš, Bendoriūtė, buvusi Tarybų So-
cialistinių Respublikų Sąjungos pi-
lietė, prisiekiu, kad visi mano by-
lojimai išgyventi ir tūkstantį kartų 
išmąstyti. Karą reikia pažinti, kad 
galėtum apie jį kalbėti.“ Būdama 
reali kūrinio veikėja, rašytoja štri-
chuoja sovietmečio laikus ir juose 
gyvenusį žmogų. („O iš mūsų no-
rima, kad to neatsimintume.“) 

Herojė, bandanti suderinti praeitį 
ir dabartį, tampa šio pasaulio an-
gelų ir demonų auka. Prisimenančią 
ir reginčią, ją apninka frustracija: 
galvoje sproginėja bombos, realybė 
tampa nepakeliama. Rašytoja nu-
kryžiuojama. Režisierius tam nau-
doja hiperrealias iliustracijas: ak-
torė tas bombas savo rankomis iš 
galvos „ištraukia“, įsikandusi ran-
kogalį savyje tą skausmą išrauda. 

Taip priešindamas prisiminimus ir 
sakomą tekstą, Nekrošius sukuria 
jausmų, o ne įvykių laboratoriją.   

Suluošintų žmonių gyvenimo 
istorijas scenoje, kaip ir knygose, 
pasakoja patys žmonės. Režisie-
rius nepakenčia „plokščio“ vaizdo. 
Jo teatras įkūnijamas metaforų ir 
paradoksų kalba. Scenoje regime 
naiviojo primityvizmo – meno iš-
takų kalbą: atvėrimai / atsivėrimai 
įvyksta atidengiant prožektorių ar 
priremiant žmogų prie sienos. Per-
sonažai įkalinami į fizinio nepato-
gumo ar net skausmo būsenas. Šių 
kentėjusių ir, kam buvo lemta, te-
begyvenančių žmonių istorijų nie-
kas neišklausė. Karo dulkių tylė-
jime mirusiųjų niekas neišklauso... 
Aleksijevič motinų lūpomis išsako, 
kaip karas paverčia vaikus žudikais. 
Režisierius ją pratęsia: gyvendami 
laike „iš antrų rankų“, mes praran-
dame galimybę suvokti ateitį. Mūsų 
patirtys vis labiau nutolina atjautą, 
gyvename be iliuzijų, be vilties... 

„Raudonasis“ ciklas tebesitęsia, nie-
kas nenori gražiai numirti, visi nori 
gražiai gyventi. Todėl ir spektaklis 
suvokiamas įvairiai – vieni ryja aša-
ras, kiti dūsta nuo „akivaizdumo“. 
Gaivališkos metaforos, simboliai 
žmonėms priimtinesni, dokumen-
tiniai simboliai atskleidžia didžiulę 
nežinomybės erdvę. Nors Černo-
bylį šiandien naudojame kaip meta-
forą, iš tiesų esame aukos, sužalotos 
jo padarinių. 

Sergejus Ivanovas, suvaidinęs, gal 
net sušokę kelis veikėjus (teisėją, ra-
šytojos pagalbininką, aukštą parei-
gūną, ordinus nusipelniusiems da-
lijantį černobylietį), atminty išlieka 
kaip skulptūriškas aukos simbolis. 
Jo griežta kampuota plastika, iš-
blyškęs veidas, iškalbingos akys pri-
mena Andrejaus Tarkovskio Stal-
kerį, kurį suvaidino Aleksandras 
Kaidanovskis. Tai – apokaliptinis 
personažas, alegorinė būtybė, proto 
ir emocijų konflikto atspindys. Nors 
šiam aktoriui Jaunimo teatre dažnai 
patikimi sudėtingi vaidmenys, šis – 
išskirtinis. Ne vien dėl režisieriaus 
suteiktos galimybės suvaidinti / su-
šokti „gravituojančią“ būtybę, bet ir 
dėl to, kad aktorius kuria vaidmenį 
jį čia pat sprogdindamas iš vidaus. 
Ivanovo vaidybos ir būsenų tikslu-
mas spektakliui suteikia tam tikrus 
atskaitos taškus. Šalia jo visai kitaip 

„piešiasi“ likę personažai, įgydami 
individualias charakteristikas. 

Šiame spektaklyje „liaudis“ sutri-
kusi, ji nežino, kaip vertinti vieną ar 
kitą įvykį. Ją režisierius parklupdo 
ant kėdžių, tarytum „nupjaudamas“ 
kojas. Mirties akivaizdoje masių 
sindromas negalioja. Į karą, į Af-
ganistaną išleistų sūnų motinos ne-
žino, kuo tikėti, kaip elgtis: ginda-
mos savo sūnus, norėdamos žinoti, 

Adomas Juška ir Ieva Kaniušaitė
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T e a t r a s

Vidinės dramos ant teletabių kalvelės
Apie savianalizę ir dokumentiką teatre

Atkelta iš  4  psl .

Milda Brukštutė

Po pastarųjų spektaklių daugiau 
minčių kyla apie save, nei apie tea-
tro pasaulį. Nes teatralai, regis, vie-
ningai pasidavė savianalizės – ne 
teatro, o žmogaus – malonumui. 
Ir asmens vidinė drama tapo svar-
besnė už įvairiausius kontekstus, 
konfliktus ir pačią kūrybą. Žiūrima, 
kaip jaučiamasi vienoje ar kitoje si-
tuacijoje, o ne stebima iš šono pati 
situacija. Analizuojama, o ne ro-
doma. Iš vidaus patenkama į išorę, 
o ne iš išorės į vidų. Viskas ganėti-
nai uždara ir užburta. Nes užsitęsus 
šiam, vadinkime, metodui, vargu 
ar gali pavykti išvengti gromuliaci-
jos. Nepavyksta. Ir įstringama per 
arti vaizdo stebėtojo pozicijoje. Jis 
taip arti, kad, regis, būtinai ką nors 
užčiuops, bet, deja, nieko ypatingo 
taip ir nepamato.

Meluočiau sakydama, kad šie 
spektakliai manęs visai nelinks-
mina. Kartais juose gali pasijusti 
kaip medituodamas, kartais kaip 
kalbėdamas, kartais kaip atlik-
damas komandinio žaidimo už-
duotis. Kaip mokykloje, kaip vai-
kystėje, kaip darželyje... Ir galbūt 
šiame įtampos kupiname laike 
kaip tik to ir reikia. Tokio smegenis 

atpalaiduojančio lengvumo, ne-
kalto infantilėjimo, tiesmuko pri-
ėjimo prie vidinių žmogaus reikalų. 
Tokios drąsos nebijoti pasirodyti 
kvailam su nė kiek neapdorotomis, 
iki filosofijos ar kūrybos nepaky-
lančiomis baimėmis, mintimis, jau 
seniausiai patikrintais atradimais.

Praėjusį savaitgalį meninis sin-
dikatas „Bad Rabbits“ pakvietė į 
Giedrės Kriaučionytės režisuotą 
asmeninių žiūrovo patirčių spek-
taklį „X tavyje“, vykusį Vilniaus 
universiteto planetariume. Tai atvi-
ras, nė kiek nepridengtas kvietimas 
galvoti apie save. Ir štai, mes staiga 
persiorientuojame ir pradedame 
laikyti aktorius kažkokiais moky-
tojais, vedliais... T.y. automatiškai, 
priimdami taisykles ar ne, prade-
dame vaidinti tam tikrus vaidmenis. 
Galbūt ironiškai, galbūt neturėdami 
kur dėtis, bet kažką veikiame, išbū-
name ir netgi iš tiesų, nors viskas 
kažkaip vaikiška, pagalvojame apie 
save. Paišome rutuliukus ir spalvi-
name juos flomasteriais, žaidžiame 
komandinius ir ne visai žaidimus, 
juokiamės ir komentuojame... Ma-
lonu, kad visi galime turėti savo 
nuomonę. Kad galime pripažinti, 
jog mus tai nervina ar mums ne-
svarbu. Ir pagal bet kurią iš tokių 
pozicijų būname suklasifikuoti, 

sulaukiame bendraminčių. Be to, 
gerai veikia ir tai, kad matyti, jog 
ir aktoriai atsidūrę panašioje pozici-
joje. Nors ir būdami vedliai, jie taip 
pat dvejoja, taip pat šio žaidimo iki 
galo nepriima arba tiesiog žaidžia 
jį nereikalaudami iš viso šito kažko 
daugiau. Prasmės kaip ir nėra – tik 
kolektyvinė statuso šioje srityje ne-
turinčių žmonių terapija.

Lietuvos nacionaliniame dramos 
teatre, po šiame tekste tarytum la-
biau pritinkančio „#beskambu-
čio“, pasirodė labai rimtas Manto 
Jančiausko režisuotas dokumenti-
nis spektaklis „Dreamland“. Labai 
rimtas, nes labai tvarkingas. Jis ta-
rytum neturi plyšių, tarytum žino, 
kur eina, ir suvokia, kur mus nori 
nuvesti. Bet kaip tik dėl šio – sume-
luoto ar ne – užtikrintumo vadina-
mųjų „tikrų žmonių“ pasakojimai 
neatveria kažkokio naujo regėjimo, 
supratimo, nesuteikia sparnų ne-
tikėtoms pasaulio tvarkos inter-
pretacijoms. Čia nėra klaidų, čia 
apskaičiuotos ir juoko, ir liūdesio 
dozės. Informacija apie Lietuvos 
imigrantų gyvenimą, santūriai dės-
toma iš pirmų lūpų ir verčiama 
titruose, pateikiama labai estetiškai 
ir mandagiai. O kodėl manau, kad 
tai – vėlgi proga pagalvoti apie save? 
Nes prieš akis mes turime tik pa-
sakojimus, ganėtinai paviršutiniš-
kus gyvų žmonių liudijimus. Ir kad 
įvyktų bent kažkokia interpretacija, 
tenka juos sujungti su sava patir-
timi, savomis pažiūromis, stebėti, 
kas vis dar veikia tave, o kas – jau 
nebe. Nes tai vis dėlto pokalbis. Nes 
šie žmonės atėjo pas tave ieškodami 
supratimo, norėdami jį pažadinti, 
kažką tavyje sujaukti. Pateikti tau 
žinomą informaciją kitu, savos pa-
tirties kampu. Tad nori nenori ir tu 
čia kažką vaidini. Vaidini žiūrovą, 
kai priešais tave, scenoje, imigran-
tas vaidina imigrantą.

Na, ir tarpinis variantas – Jono 
Tertelio režisuotas Klaipėdos 

jaunimo teatro spektaklis „R.E.M.“. 
Čia ir vėl gilinamasi į klausimą, kur 
ir kas aš esu. Ir vėl griebiamasi au-
tentiškų patirčių kaleidoskopo. Tik 
šįkart – dėmesio centre patys ak-
toriai ir jų istorijos. Ir, kas atrodo 
svarbiausia, tos istorijos atiduoda-
mos fantazijai, asociacijoms, meni-
nei išmonei skleistis. Čia susipina 
dokumentika ir žaidimas. Tik žai-
džiame jau ne mes, žaidžia aktoriai. 
Ir, sakyčiau, netikėtai atvirą ir drą-
siai saviironišką partiją. Beje, ačiū 
scenografei Paulei Bocullaitei, kad 
visa ši savianalizė vyksta ant ir šalia 
žalios teletabių pievelės... Pagaliau 

galime juoktis pripažindami savąjį 
infantilumą. Pagaliau galime pa-
žvelgti į jį iš šalies, ne vien tik to-
kie būdami. Galime pajausti tą užsi-
ciklinimo, laukimo, gromuliavimo 
atmosferą. Ir galiausiai iš tiesų apie 
tai pamąstyti. Apie tai, kur ir kiek 
laiko jau esame. Nugarmėję teleta-
bių duobėje, kurioje saugiai pasi-
slepiame laukdami kitų kultūrinių 
ir nelabai, teatrinių susitikimų. Ir 
iš kurios pakylame, kad vaikiškai, 
bet labai paviršutiniškai atviri, pa-
sėdėtume ant minkštos, raminan-
čios savianalizės kalvelės.

„R.E.M.“
L. Butkev ičiaus  n uotr .

„Dreamland“
D. Matv ejevo n uotr .

„kodėl jie mirė“, jos tampa pagrin-
dinės savo gynėjos priešais. Liaudis 
visada suranda auką – „Cinke (Zn)“ 
auka yra rašytoja Svetlana Aleksije-
vič. Užminuodama jai burną, kad 
daugiau nekalbėtų, liaudis skan-
duoja „Olėėė, olė-olė-olėėė“. Žmo-
gaus medžioklę lydi šunų lojimai, 
bet dramblys nesumenksta. Liau-
dis apdovanojama laikrodžiais „Po-
beda“ („Pergalė“), kariniai bilietai 
tvarkingai laikomi celofaniniuose 
maišeliuose, gyvenama tik muštru 
ir įsakymais (labai tikslus Bendo-
riūtės–Aleksijevič rankų pliaukšė-
jimas)... Kalbama apie laiką, kai visi 
maudėsi bendrose pirtyse, drabu-
žius skalbė rankomis, fotografavosi 
nuolat užstringančiais fotoaparatais, 

o uždraustos knygos buvo nešioja-
mos kišenėse, įsiūtose paltų pa-
mušale. Režisierius šį „tvarkingą“ 
gyvenimą matuoja liniuotėmis ir 
barometrais, nutraukia rašytojos 
dokumentiką: tik ką gimusį ir tuoj 
pat nuo širdies nepakankamumo 
ir kitų ligų mirusį kūdikį, kurį pa-
gimdė spinduline liga serganti mo-
teris, jis pakeičia raudonu, mirtį 
skelbiančiu laikroduku. Aleksije-
vič detalių gausa tampa nebepa-
keliama – mirtis ir žmogžudystė – 
argi tai tas pats? Vaikučių karsteliai 
maži kaip lėlių dėžės, o suaugusieji 
guldomi ant namų durų, kurios vi-
sos nužymėtos brūkšneliais – nu-
gyvento gyvenimo tarpsniais. Juk 
ten dar visi gyvi... Šią dokumen-
tinę jausmų griūtį nutraukia neby-
lus smuiko garsas, kurį menamu 
stryku „sugroja“ Ivanovas, kartu 

su režisieriumi žengdamas ten, kur 
karo jau nėra, ir žmogus ten kitoks. 

Menas Nekrošiaus kūryboje vi-
sada turėjo unikalias formas. Jo 

„skrydžiams“ užtenka iš sukamų 
rankų „sukonstruoti“ malūnspar-
nius, sunarpliotas magnetofono 
juostas paversti kraujuojančiomis 
smegenimis. Aktoriai spektaklyje 

„Cinkas (Zn)“ – atrodo, įprastas 
ansamblis, bet režisieriaus juos 
taip įmagnetina, kad stebime įdo-
miausių vaidmenų galeriją. Nė vie-
nas nepalieka žiūrovo abejingo. Be 
minėtų Aldonos Bendoriūtės, Ser-
gejaus Ivanovo, Ievos Kaniušaitės 
spektaklyje vaidina Simonas Do-
vidauskas, Adomas Juška, Dalia 
Morozovaitė, Milda Noreikaitė, 
Aušra Pukelytė, Vygantas Vadeiša, 
Vaidas Vilius – abstrahuoti sovie-
tinės epochos žmonės, kuriuos 

tiksliai charakterizuoja Nadeždos 
Gultiajevos kostiumai. Aleksijevič 
apvilkta šiuolaikiškai – dabar ji už-
rašo mirusiųjų balsus. Dailininko 
Mariaus Nekrošiaus scenovaizdis 
minimalistinis, tačiau formuoja 
asociatyvų ir daugiaprasmį turinį. 

Itin ryškus spektaklio dėmuo 
yra muzika. Ji išlaisvina sąmonę iš 
minorinės realybės, atveria duris į 
kitą, greta esančią būtį. Lydėdamas 
kiekvieną mizansceną, kompozito-
rius Algirdas Martinaitis sukuria 
gyvą daugiažanrį kūrinį, padedantį 
charakterizuoti įvykius ir perso-
nažus, daugeliui scenų suteikiantį 
groteskišką atspalvį, išlaisvina. Be-
sifotografuojant „raudoniesiems“ 
dokumentams, kompozitorius su-
niūniuoja Tarybų Sąjungos himną. 
Muzika „šypsosi“ kartu su perso-
nažais, ji „dega“, kai kare užsidega 

vanduo. Ji „sulenda“ į vienišo sak-
sofono balsą, kuris „sielojasi“ žmo-
gaus balsu. Muzika prikelia: „staiga 
tu nori gyventi“, pasakytų autorė, 
laike įžiūrėjusi žmogaus amžinybę. 
Muzika suniveliuoja ir vėl išskiria 
gyvenimo balsus: juk kenčia ne 
tik žmogus, bet ir žemė, paukščiai, 
visa gamta. Žmogus – įvairus, bet 
širdžiai privalu išgyventi ir meilę, ir 
neapykantą. Muzika nesilaiko ka-
nono, ji skelbia amžinybės virpėjimą.  

Eimuntas Nekrošius jau seniai 
neieško „naujų formų“ ar „naujo 
turinio“. Būdamas didis meninin-
kas, jis įspėja, kad mes nesugebame 
įvertinti nesibaigiančių karų. Ne-
krošiaus „Cinkas“ kvėpuoja įkai-
tusiomis dulkėmis: „Tik nesakykit 
man, jog šis karas baigėsi.“

Daiva Šabasevičienė

„X tavyje“ V. D razda us ko  nu ot r.
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D a i l ė

Grožis gali būti žiaurus
Vilnietiški Samuelio Bako kūrybos namai

Karina Simonson

Lapkričio 16 d. Vilniuje buvo iškil-
mingai atidarytas naujas Valstybi-
nio Vilniaus Gaono žydų muziejaus 
padalinys – Samuelio Bako muzie-
jus. Jis įkurtas šalia Tolerancijos 
centro buvusiose Europos Komisi-
jos patalpose, muziejaus reikmėms 
jas pritaikė talentinga VVGŽM eks-
pozicijų ir parodų architektė Vikto-
rija Sideraitė-Alon.

Naujajam muziejui priklauso 
161 kv. m. ekspozicinis plotas, ku-
riame eksponuojami 54 pasaulyje 
žinomo dailininko Samuelio Bako 
padovanoti tapybos darbai, datuo-
jami 1946–2011 metais. Atskiro įė-
jimo nėra, patekti galima tik per 
Tolerancijos centrą, bet antrame 
aukšte ekspozicijos pradžią aiškiai 
žymi taip pat Sideraitės-Alon su-
kurtas muziejaus logotipas – ryškiai 
mėlynos Samuelio Bako vardo rai-
dės ant tamsiai rudo fono su subti-
liai atkartotu jo parašu žemiau. Mu-
ziejus planuoja atidaryti edukacijos 
centrą ir antrąją parodų erdvę, tada 
kolekcija dar labiau išsiplės: ją suda-
rys 125 menininko tapybos darbai. 
Šis muziejus – pirmasis pasaulyje, 
skirtas išskirtinai šio menininko 
kūrybai.

Norint geriau suprasti muziejaus 
turinį, verta trumpam grįžti į pra-
eitį. 1942 m. Vilniaus gete tvyrojo 
santykinė ramybė. Jame tuo metu 
buvo likę tik maždaug 20 000 žmo-
nių, daugiau kaip 30 000 buvo nu-
žudyti 1941 metais. Vėliau žmonės 
bus deportuojami ir žudomi toliau, 
o 1943 m. rugsėjo mėnesį getas bus 
likviduotas. Tačiau likusį laikino 
atokvėpio metą Vilniaus žydų ben-
druomenė stengėsi gyventi kaip 
įmanoma „normaliau“. Nepaisant 
ekstremalios padėties, vyko spek-
takliai, koncertai, poezijos skaity-
mai, taip pat geto skulptorių ir dai-
lininkų darbų parodos. Vienas iš šių 
menininkų buvo gabus devynerių 
metų berniukas Samuelis Bakas, 
kurį globojo du žinomi Vilniaus 
jidiš poetai, Avromas Suckeveris ir 
Šmerkė Kačerginskis.

Samuelis Bakas gimė 1933 m. se-
kuliarioje žydų šeimoje. Jis buvo 
vienintelis vaikas, kurio anksti 
atsiskleidusį talentą skatino my-
lintys tėvai, seneliai ir mokytojai. 
Kai 1941 m. birželio 24 d. vokiečiai 
okupavo Vilnių ir žydams buvo 
įsakyta prie drabužių prisisiūti gel-
toną Dovydo žvaigždę, jo vaikystės 
saugumo jausmas buvo staigiai ir 
negailestingai sugriautas. Rugsėjo 
6-ąją prasidėjo žydų deportavi-
mas į Vilniaus getą. Gete Avro-
mas Suckeveris ir Šmerkė Kačer-
ginskis, jausdami, kad artinasi visko 
pabaiga, nusprendė atiduoti saugoti 
Bakui Pinkas, oficialų XIX a. žydų 
bendruomenės dokumentą, su vil-
timi, jog jis bus išgelbėtas. Popierius 

buvo retas ir brangus gete, tad per 
ateinančius dvejus metus Samuelis 
užpildė puslapių paraštes ir tuščius 
Pinkas puslapius piešiniais. Pinkas 
nuolat lydėjo berniuką, kol slapsty-
damasis Samuelis buvo priverstas 
palikti knygą.

Karo metu Bako šeimai teko daug 
kartų bėgti, slėptis, gelbėtis, jų prie-
globsčiu kuriam laikui buvo tapęs 
netgi Benediktinių vienuolynas, tuo 
metu nacių paverstas užgrobtų te-
ritorijų vertybių sandėliu. Ten jie 
slapstėsi paskutinius kelerius karo 
mėnesius, praktiškai palaidoti po 
senovinių knygų ir dokumentų kal-
nais. Bakas ir jo motina buvo iš tų 
nedaugelio laimingųjų išsigelbėju-
sių žydų, deja, jo tėvas buvo nušau-
tas likus vos kelioms dienoms iki 
Sovietų armijai užimant miestą.

Iki karo buvę Lenkijos piliečiai, 
berniukas ir jo motina turėjo teisę 
grįžti į Lenkiją, tad kurį laiką pa-
gyvenę subombarduotame Vilniuje 
iškeliavo į Lodzę. Iš ten jie persikėlė 

persikėlė į Paryžių tęsti studijas 
École des Beaux Arts, o 1959 m. – į 
Romą, kur įvyko jo pirmoji abs-
trakčių tapybos darbų paroda, su-
laukusi pasisekimo. Nuo to laiko 
dailininkas surengė daug parodų 
svarbiausiuose muziejuose, gale-
rijose ir universitetuose Europoje, 
įskaitant dalyvavimą 1964 m. Ve-
necijos bienalėje, taip pat Izraelyje 
ir Jungtinėse Amerikos Valstijose 
bei Pietų Afrikoje. 1993 m. jis apsi-
gyveno Bostone ir tapo JAV pilie-
čiu, o jo kūrybai pradėjo atstovauti 
Puckerio galerija.

2001 m. Bakas paskelbė savo me-
muarus „Nutapyta žodžiais“, kurie 
buvo išversti į kelias kalbas. Jis yra 
2002 m. Germano Herkomerio kul-
tūros premijos laureatas, Naujojo 
Hampšyro universiteto Durhame, 
Seton Hillo universiteto Grinburge 
ir Masačiusetso menų koledžo Bos-
tone garbės daktaras.

Intensyviai ieškodamas savojo 
stiliaus, Samuelis Bakas išbandė 

tačiau tam, kad papasakotų tas is-
torijas, neversdamas žmonių krūp-
telti ir nusisukti, Bakas pasuko į 
vaizdingą realizmą, naudodamas 
ir didžiųjų meistrų, ir siurrealistų 
pasiekimus. „Aš priverčiau „neap-
sakoma“ atrodyti taip, lyg tai atsi-
tiko XVIII amžiuje. Arba anapus 
laiko.“ Ir galbūt anapus vietos. Ta-
čiau Bakas naudojasi siurrealizmo 
principais: „Tai yra gana sudėtinga 
paaiškinti, ir aš neprieštarauju, jei 
žmonės vadina mano darbus siur-
realizmu.“ Iš tiesų, naujasis Bako 
stilius kritikų buvo apibūdinamas 
kaip ikikarinio siurrealizmo prisi-
kėlimas, spinduliuojantis DalÍ spal-
vomis ir kruopščiai ištapytomis fak-
tūromis, leidžiančiomis sukurti 
fantastinio gylio ir sudėtingumo 
siužetus. „Siurrealizmas įprastai 
yra daug labiau susijęs su pasąmone. 
Tuo tarpu aš bandau išreikšti daly-
kus, jau atėjusius iki mano sąmonės 
lygio. Aš naudoju simbolius ir me-
taforas, atspindinčius realybę, kuri 
yra šiek tiek iškreipta...“, – teigia au-
torius. Kita vertus, būtų neteisinga 
manyti, kad Bako kūryba patinka 
visiems. Jo tariamai siurrealistinis 
stilius dažnai atrodo saldokas ar net 
sentimentalus. 

XX a. 7-ojo dešimtmečio pabai-
goje Bakui buvo netikėtai pranešta, 
kad Pinkas buvo išsaugotas ir jis 
galėtų jį pamatyti. Deja, 1967 m. 
prasidėjo Šešių dienų karas ir di-
plomatiniai santykiai tarp Sovietų 
Sąjungos ir Izraelio nutrūko. Bet 
mintis apie išlikusį Pinkas sukėlė 
daug prisiminimų, o laiko distan-
cija suteikė Bakui drąsos pabandyti 
susidoroti su savo praeities šmėklo-
mis. Ši drąsa, puikūs techniniai įgū-
džiai ir maištinga prigimtis paska-
tino Baką kurti darbus, kurie ne tik 
pasakotų istoriją, bet ir jungtų su jo 
paties dramatiškais išgyvenimais.

2000 m. Pinkas vėl atsirado. Ba-
kas sužinojo, kad knyga yra ekspo-
nuojama VVGŽM „didelėje stikli-
nėje dėžėje, kaip šventas objektas“. 
Tai buvo dailininko ryšio su gim-
tuoju miestu atsinaujinimo pradžia, 
jis apsilankė Vilniuje ir pristatė kū-
rybos retrospektyvą. Nuo 2001 m. 
jis dažnai čia grįžta. „Aš gyvenau 

daugelyje skirtingų šalių. Bet aš 
esu iš Vilna, aš tapatinuosi su šiuo 
miestu“, – sakė Vilniaus garbės pi-
lietis Bakas.

Ryšiai su gimtuoju miestu išpro-
vokavo tai, ką net pakankamai pro-
duktyvus Bakas vadina „tapybos 
beprotybe“. 2007 m. Puckerio gale-
rijoje surengta paroda „Sugrįžimas 
į Vilnių“, kur eksponuota daugiau 
nei 100 paveikslų. Juos kuriant, mo-
tyvai liejosi tarsi paveikti automa-
tinio rašymo. Atsirado naujų įvaiz-
džių: paliktos pagalvės ir vaikystės 
meškiukai; knygų krūvos, kaip tos, 
už kurių Bakas ir jo motina slėpėsi 
karo metu; arba išbarstytos kny-
gos, pasakojančios apie išblaškytą 
kultūrą; medžiai su knygomis vie-
toj vaisių; ir medžiai ore be šaknų, 
tarsi siaubo pritrenkta gamta nu-
sprendė išrauti visą Panerių mišką. 
Bako fotografinė atmintis leidžia 
jam prisiminti tą idilišką laiką iki 
karo su kinematografiniu aiškumu, 
lygiai taip pat, kaip jis prisimena ir 
po to sekusį siaubą.

Didžioji jo darbų transformacinė 
galia yra susijusi su jų grožiu. „Aš 
bandau estetiškai suvilioti žmones 
taip, kad jie atkreiptų dėmesį, nes 
tai, ką aš jiems po to ketinu pasakyti, 
galbūt nėra labai malonu.“ Vis dėlto 
jo darbų grožis gali būti žiaurus. Ta-
čiau Bako paveikslai nepasakoja tie-
siogiai apie Holokaustą, tuo labiau 
apie neapsakomas kančias getuose 
ir stovyklose. Greičiau jie bando 
perteikti Holokausto atmintį ir iš-
gyvenusiojo bandymus susitaikyti 
su savo patirtimi.

Užbaigti norėčiau Samuelio Bako 
žodžiais, pasakytais per jo muzie-
jaus atidarymą: „Šiandien aš jau-
čiu, kad mane supa ištisa minia. 
Mano tėvas, seneliai, tetos ir dė-
dės, didžiulė beveidžių senojo Vil-
niaus žydų minia, daugybė žmonių, 
trečdalis miesto gyventojų, kurių 
gyvenimai tragiškai nutrūko. Visi 
jie didžiuojasi šiuo berniuku ir ža-
visi šiuo išskirtiniu įvykiu. Tai dėl 
jų Lietuvai padovanojau didelę savo 
kūrybos dalį. Tai jų atminimui de-
dikuoju Samuelio Bako muziejų.“

Linkėčiau, kad šią dedikaciją 
pamatytumėt.

į amerikiečių administruojamą 
Landsbergo prie Lecho perkeltųjų 
asmenų stovyklą Vakarų Vokieti-
joje. Bakas mokėsi tapybos Miun-
cheno Blocherer mokykloje, dažnai 
lankėsi miesto muziejuose ir susipa-
žino su vokiečių ekspresionizmu, o 
1948 m. išvyko į naujai įkurtą Izra-
elio valstybę. Ten jis studijavo Be-
zalelio meno mokykloje Jeruzalėje 
ir atliko privalomąją tarnybą Izra-
elio kariuomenėje. 1956 m. Bakas 

įvairias dailės kryptis. Tačiau kai 
jam sukako trisdešimt, suprato, 
kad abstraktus stilius, kurį jis buvo 
puikiai įvaldęs, netiko išreikšti visą 
jo patyrimų svorį. „Mano agentas 
buvo patenkintas ir kritikai gyrė, 
bet aš jaučiau, kad tai yra akligatvis. 
Jaučiau, kad užuot atskleidusi 
mano istoriją abstrakčioji tapyba 
ją slopino.“

Bakas apibūdina savo darbus 
kaip „kalbančius apie neapsakoma“, 

Samuelis Bakas vaikystėje. „Pucker Gallery“ nuosavybė

Samuelis Bakas

Pinkas 

J .  J a rm alavi či a u s  nuotra u ko s



7 psl.7 meno dienos | 2017 m. gruodžio 8 d. | Nr. 41 (1235)

Fotoknyga kaip fenomenas
Įspūdžiai iš konferencijos „6 pt“, skirtos knygos menui ir tipografijai

T a r p  d i s c i p l i n ų

Jurgita Ludavičienė

Tai, kas prieš ketverius metus pra-
sidėjo nedrąsiai ir nežinant, kuo 
baigsis, dabar įsitvirtino Lietuvos 
knygos meno scenoje. Bilietai išper-
kami per porą dienų, nespėjusieji 
susirikiuoja į ilgą laukiančiųjų eilę, 
kad galėtų visą rudens šeštadienį 
praleisti su knygos meno ir tipo-
grafijos profesionalais iš viso pa-
saulio. Savotiško „uždaro elitinio 
klubo“ įvaizdis susiformavo grei-
tai, nesvarbu, kad klubas gana di-
delis – tiek, kiek telpa Nacionalinės 
dailės galerijos konferencijų salėje. 
Ir vis tiek daugybė norinčiųjų ne-
telpa – nes tai, ko gero, vienintelė 
Lietuvoje tarptautinė konferen-
cija, skirta knygos menui ir tipo-
grafijai. Skirta specialistams, lei-
dėjams, dizaineriams, būsimiems 
dizaineriams, studijuojantiems 
Vilniaus dailės akademijoje, gra-
fikams ir visiems besidomintiems 
knygos meno pasauliu pačia pla-
čiausia prasme. Kalbu apie „6 pt“, 
kuri Nacionalinėje dailės galerijoje 
lapkričio 25 d. buvo surengta jau 
ketvirtą kartą. Pavadinimas neat-
sitiktinis, iššifruojamas kaip „šeši 
punktai“. Tai – mažiausias šrifto dy-
dis, kurį siūlo šiuolaikinės tipogra-
fijos ir grafinio dizaino programos. 
Jis turi savo pavadinimą: „nonparei-
lis“ (pranc. nonpareille – neprilygs-
tamas, nepakartojamas, nepanašus). 
Taigi konferencija – mažiausia, ką 
galima nuveikti knygos labui, o 
drauge – proga susipažinti su 
kasmet vis kitais 6 knygos meno 
neprilygstamaisiais.

Apie knygos meną ir tipografiją 
kalbama ne vien teoriškai, kasmet 
konferencijoje labai svarbus ir vi-
zualinis aspektas – knygų paro-
dos. Klausytojai jau turėjo progą 
tiesiogiai susipažinti su gražiausių 
Vokietijos knygų konkurso laurea-
tėmis, gražiausiomis pasaulio kny-
gomis (abu įtakingus konkursus 
organizuoja Vokietijos institucija 

„Stiftung Buchkunst“, bendradar-
biaujanti su „6 pt“), taip pat, be abe-
jonės, pavartyti ir pamatyti prane-
šėjų kuriamas knygas. Šiemet buvo 
pristatytos net trys parodos: „Paris 
Photo-Aperture Foundation“ Photo-
Book Awards fotoknygų paroda, eks-
ponuojanti šiemetinio fotoknygų 
konkurso nugalėtojas, pranešėjų 
sukurtų ir išleistų knygų paroda 
ir lietuviškoji dalis – NoRoutine-
Books, Gintauto Trimako ir Algi-
manto Šeškaus fotoknygos.

Kasmet konferencijoje žiba tikros 
žvaigždės – tarp prelegentų buvo 
vienas įtakingiausių šiuolaikinių 
Vokietijos knygos dizainerių Frie-
drichas Forssmannas, šveicarų ti-
pografijos legenda Jostas Hochuli, 
žymusis JAV dizaino enfant terrible 
Davidas Carsonas ir kiti. Karai tarp 
šriftų, klaidos, iš kurių mokomės, 
žurnalo koncepcijos ir vaizdinės 

raiškos dermė, knygos viršelio ir 
vidaus kūrimas masiniam skaityto-
jui – temos kasmet labai įvairios, bet 
kaip tik tai ir lemia konferencijos 
išskirtinumą ir įdomumą. Provo-
kuojantys, pamokantys, užpildan-
tys spragas pranešimai leidžia pri-
siliesti prie knygos ar žurnalo kaip 
reiškinio, o ne tik kaip skaitymui 
skirto objekto.

Šiais metais pagrindinė konfe-
rencijos tema buvo fotoknyga. Foto-
knyga kaip fenomenas, knyga, kal-
banti ne tekstais, o vaizdais, kurie 
susidėlioja į istorijas. Šios knygos 
pasižymi nedideliais tiražais, jos 
retai pasirodo plačiajai visuome-
nei, reikalauja vaizdinio mąstymo 
ir vaizduotės, kad būtų galima įsi-
gyventi į istoriją ir ją perskaityti. Tai 
žanras, artimesnis meninei kūrybai, 
o ne masinei produkcijai, ir kaip tik 
dėl to keliantis daugybę klausimų 
ir provokuojantis diskusijas. Todėl 
ir šių metų neprilygstamieji buvo 
žmonės, kurių kūryba kelia klau-
simus ir skatina mąstyti. 

Julia Borissova (Rusija) – foto-
knygų autorė ir leidėja, gyvenanti 
Sankt Peterburge, kalbėjo apie at-
mintį. Atmintį, besiskleidžiančią 
fotoknygose. Jos projektai fiksuoja 
žmones, gyvenančius mažuose 
miesteliuose, žmones, kiekvienas 
kurių – kaip atskira istorija. Kar-
tais tos istorijos – visiškai nežino-
mos ir reikia jas sugalvoti patiems, 
tačiau vaizdai susipina vienas su 
kitu, sukurdami metaistoriją. Kaip 
projekte „Running to the Edge“, kur 
rastos nežinomų žmonių fotogra-
fijos, pirktos sendaikčių turguje, 
perkelia žiūrovą į 1917-uosius, me-
tus, kai buvusį gyvenimą sugriovė 
revoliucija, ir pirmąją emigracijos 
bangą. Tai projektas, nurodantis ne 
į individualią, bet į kolektyvinę, tau-
tos atmintį. Nespalvotos senos fo-
tografijos derinamos su ryškiomis 

bet ir papildoma nuoroda į prisi-
minimus, kai bandome juos sulai-
kyti, įdėdami žiedą ar lapą į knygą. 
Arba kai, nusipirkę knygą antikva-
riate, netikėtai joje randame prieš 
daugelį metų kažkieno įdėtą klevo 
lapą ar žolės stiebą. Julia Borissova 
savo fotoprojektais geba sukurti 
atmosferą, kalbančią apie prisimi-
nimų nykimą, entropiją ir atminties 
bandymus visa tai sustabdyti. 

Gytis Skudžinskas, drauge su 
Vilma Samulionyte įkūręs NoRou-
tine Books, pristatė šios tikriausiai 
vienos aktyviausių nepriklausomų 
leidybinių iniciatyvų Lietuvoje vei-
klą. NoRoutine Books kuria mažo ti-
ražo fotoknygas, tiksliau – kiekvieno 
tiražo išeina lygiai devyniasdešimt 
devyni egzemplioriai. Tai tam tikra 
prasme fotografijos parodos, per-
keltos į fotoknygos formatą; jokiu 
būdu ne fotoalbumai. Trejetą metų 
sėkmingai funkcionuojanti maža, 
bet konceptuali leidybinė platforma, 
ko gero, gali tapti geru pavyzdžiu 

pavyzdys – įkvepiantis, parodan-
tis, jog konceptualus požiūris gali 
rasti ne tik bendraminčių, bet ir ko-
lekcininkų bei pirkėjų. 

Menininkė, dėstytoja, leidėja, 
kuratorė ir leidybos bei tyrimų 
platformos „MetaBooks“ įkūrėja 
Delphine Bedel, Amsterdame gy-
venanti prancūzė, pasakojo apie 
leidybinius sunkumus bendradar-
biaujant su menininkais, gamin-
tojais, platintojais ir leidėjais, apie 
skaitmeninę ir ofsetinę spaudą, 
apie miesto vaizdus ir urbanisti-
nes transformacijas, persikelian-
čias į knygas. 

Vieno atskirai paimto privataus 
knygyno atvejo analizę pateikė 
Talino dailės akademijos grafinio 
dizaino katedros vedėjas Indrekas 
Sirkelis, pristatydamas savo įkurto 
knygyno „Lugemik“ istoriją. Atsi-
radęs garaže, mažas privatus kny-
gynas tapo susitikimų vieta, plat-
forma pokalbiams apie fotoknygas, 
leidybine platforma, pristatymų 

koncepcijos kūrimas ir galiausiai – 
„Lugemik“ sėkmė bei plėtra (šiuo 
metu formuojamas antras knygy-
nas naujai kuriamų Talino parodų 
rūmų patalpose) praskriejo pro akis 
kaip dar vienas įkvėpimo šaltinis. 
Lietuviškame kontekste sunku būtų 
įvardinti analogą šiai estiškai inici-
atyvai, tačiau visko gali nutikti po 
tokių pranešimų. 

Žurnalai – savita fotografinių 
vaizdų eksponavimo platforma, o 
vienas ryškiausių fotoknygų kū-
rėjų ir žurnalo „Colors“ kūrybos 
direktorių, Barselonoje gyvenan-
tis Ramonas Pezas sąmojingai ir 
išsamiai pristatė žurnalo kūrybos 
eigą. Pradedant koncepcijos sukū-
rimu, begaliniu vaizdų atrinkinė-
jimu ir derinimu, šriftų parinkimu 
ir t.t. Tai kaip kelionė per nesibai-
giančius vaizdus, suguldytus į pus-
lapius, kelionė, pilna profesionalo 
atsakomybės, meninių kriterijų iš-
gryninimo, atmetimų, atradimų ir 
priėmimų. Vaizdai ir šriftai keičia 
vieni kitus, nuolat atsiranda ir yra 
atmetami, kad suteiktų skaitytojui 
galimybę tapti pirmiausia žiūrovu. 
Vaizdai šiame žurnale turi kalbėti 
patys už save, jie turi būti iškalbin-
gesni už tekstą. Apie tai su modera-
tore Jolanta Kryževičiene diskutavo 
ir lietuvių fotografai Algirdas Šeš-
kus, Gintautas Trimakas bei Dovilė 
Dagienė (DoDa): ar knyga gali būti 
pilnavertė ekspozicinė erdvė? Kam 
fotomenininkui apskritai reikalinga 
knyga? Koks teksto ir vaizdo santy-
kis knygoje įmanomas – gal vaizdas 
gali kalbėti pats?

Fotografija ir knyga, fotoknyga 
kaip fenomenas, knyga kaip vaizdo 
talpykla, knyga kaip kišeninė gale-
rija, riboto tiražo knygų situacija, 
galimybė rasti savo vietą knygų rin-
koje – visa tai yra klausimai, ku-
rie Lietuvoje išsamiau aptariami 
nedažnai. „6 pt“ buvo toji proga 
susitikti pokalbiui ir galbūt tapti 
katalizatoriumi ne tik naujam po-
žiūriui, bet ir naujoms leidybinėms 
iniciatyvoms. 

gyvomis gėlėmis, dažnai užden-
giančiomis žmonių veidus; tai – au-
torės suteikiama galimybė išlikti 
anonimiškiems, švelni ir taktiška. 
Gėlės – tai ne tik spalvinis akcentas, 

jauniems lietuvių menininkams, 
dar tik pradedantiems galvoti apie 
savo nišą dažnai negailestingoje ir 
nepakančioje lietuviškoje leidy-
binėje terpėje. Gyčio Skudžinsko 

podiumu nestandartiniams projek-
tams, savotišku fotoknygų kūrėjų ir 
knygos menininkų bendruomenės 
židiniu. Statybiniai nesklandumai 
ir kuriozai, interjero sprendimai, 

M. P uidos  n uotr aukos
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D a i l ė

Trys magiškos parodos
Trumpos dailės renginių apžvalgos

Rita Mikučionytė

Gruodį ne tik blaškomės besirūpin-
dami kalėdiniais sveikinimais, bet 
ir tikimės dvasinių stebuklų. Šven-
tinės magijos pabandžiau paieškoti 
dailės parodose. Išsirinkau tris lie-
tuvių menininkų kūrybos pristaty-
mus, kurie mane pakerėjo nuotaikų 
įtaiga ir impulsyvia energija. 

Pirmiausia sudomino Jono Valat-
kevičiaus kūrybos paroda „Sunkios 
dienos. Nuostabus gyvenimas“, o 
tiksliau, jos pavadinimas, jau kurį 
laiką esantis ir mano gyvenimo 
motto. Kita vertus, sausį Marijos ir 
Jurgio Šlapelių namuose veikė jo 
paroda „Viskas bus gerai“ (abiejų 
parodų kuratorė – Monika Krikš-
topaitytė) – tuomet man taip pat 
atrodė...

Iki šiol pamenu dailėtyrininko 
Jono Valatkevičiaus (dabar – 
skaitmeninės komunikacijos bei 
reklamos specialisto) nuopelnus 
dailėtyros baruose, parodas, ku-
rias jis rengė dirbdamas Šiuolai-
kinio meno centre, straipsnius 
meno albumams, net studentiškų 
laikų kūrybą... Akies krašteliu vis 
pažiūrėdavau, kuo gi domisi Jonas, 

kaip keičiasi jo kūrybos braižas, sti-
lizuojantis senųjų civilizacijų dailės 
ir neopoparto bruožus. Tiesioginė 
teorinės bei meninės kūrybos jung-
tis, mano manymu, neišvengiamai 
sieja šį autorių ir dailėtyrininką 
tapytoją Vidą Poškų. Abu rašytojai 
ir dailininkai yra kartu teoretikai ir 
praktikai, drąsiai vaikštantys dis-
ciplinų paribiais, natūraliai įtrau-
kiantys mus į savo atradimų pasaulį.

Trys galerijos „Kairė–dešinė“ sa-
lės, tankiai nukabinėtos Jono Va-
latkevičiaus kūriniais, man priminė 
marškinėlius suvenyrų krautuvėse. 
Ryškiaspalviais akrilo dažų raštais 
išmarginti atvaizdai dominuoja 
baltų kartonų laukuose, o dekoraty-
vūs žmonių, gyvūnų, augalų, daiktų 
ornamentuoti piešiniai ir „smigūs“ 
intelektualūs užrašai išties prašyte 
prašosi būti dauginami ir dėvimi 
kasdien, priklausomai nuo nuotai-
kos ar emocinių traumų.

Tačiau svarbiausia man kita eks-
pozicijos dalis, kurią Jonas Valat-
kevičius, pasivadinęs „Evl Rabid“ 
(viskas prasidėjo nuo kiškio, sako 
menininkas, – sekite nuorodas jo 
FB paskyroje) meistriškai išplėtoja 
socialiniuose tinkluose. Iš parodos 
salių persikėlę į internetinę erdvę 

aptinkame daugybę įdomybių, pra-
dedant siurrealių metamorfozių ne-
stokojančiomis istorijomis, šama-
niškais piešiniais ir baigiant paties 
Jono sudaryta ir išleista knyga su 
400 Vilniaus grafitų atvaizdais. Aps-
kritai, manau, kad darbas reklamos 
srityje taip užaštrino Jono vizuali-
nius ir lingvistinius gebėjimus, kad 
galime kalbėti apie atviros prieigos 
kultūros fenomeną, jungiantį inte-
lektualaus ir masinio meno klo-
dus, kurie atliepia visų šiuolaikinių 
vartotojų lūkesčius. Valatkevičius 
meistriškai pats suformavo savo 
kūrybos „prekės ženklą“ – panar-
šykite, pamatykite, atraskite! Paroda 
galerijoje „Kairė–dešinė“ veikia iki 
gruodžio 16 d.

Kita pritrenkianti paroda lau-
kia ŠMC – tai Arturo Bumšteino 
garso instaliacija „Ēcheîa“ (kurato-
rius – Audrius Pocius). Bumšteinas 
man yra gyva legenda, jo kūryba 
žaviuosi be išlygų, ypač konceptu-
aliais garso modifikavimu pagrįs-
tais sumanymais. Iki šiol atmintyje 
įstrigę du pastarųjų metų jo pro-
jektai – 2015 m. „Vargonų Safaris“, 
kai kompozitorius kūrė muzikinius 
koliažus surinkęs ir įrašęs Lietuvos 
vargonų garsus, ir 2014 m. garsų 

kompozicija „Vedėjas“, kur jungia-
mos radijo interviu įrašytos balso 
nuotrupos, kurias vėliau laidos 
vedėjas buvo paprašytas įgarsinti. 
(Susidomėjusiems rekomenduoju 
panaršyti po menininko Arturo 
Bumšteino kūrybos svetainę (www.
refusenik.org). 

Garso instaliacija „Ēcheîa“ leido 
pasijusti tarsi garsą rezonuojančia 
talpa, tad įsiklausiau į manyje atai-
dinčius garsus, sklindančius iškart 
iš penkių garso kolonėlių. Specia-
liai joms pritaikytus garso įrašus, 
tiksliau – surinktų garsų fragmen-
tus, pritaikė Bumšteino pakviesti 
audiofilai ir garso inžinieriai: Gi-
tis Bertulis, Antanas Dombrovskis, 
Ričardas Dubakas, Rytis Urbanskas 
ir „KALA Soundsystem“.

Viena vertus, bendradarbiavimu 
grindžiamas Bumšteino garso pro-
jektas natūraliai įtraukia klausytoją, 
kuris kartu yra ir žiūrovas, ir daly-
vis. Kita vertus, menininkas tobulai 
sukomponuoja ištisą garsų „simfo-
niją“, kurios gali valandų valandas 
klausytis. Neatsitiktinai jis daug dė-
mesio skiria garsų rinkimo proce-
sui – ypač jų radimo vietai ir garsų 

„inkilui“. Taigi dominuoja akivaizdi 
instaliacijos kūrimo samprata, tad 
man Bumšteinas yra šiuolaikinis 
menininkas, kurio kūrinius no-
risi išgyventi tiek įsiklausant, tiek 
įsižiūrint. 

Vienoks įspūdis pilką dieną, kai 
detaliau apžiūri netradicinės for-
mos garsiakalbius kaip medžiagiš-
kus tūrinius objektus, o judrios gatvės 
vaizdas pro ŠMC pietinės salės vi-
trininius langus pabrėžia vyksmo 
chaotiškumą. Visiškai kitaip jautiesi 
vakarop, kai tamsumoje už lango 
žybsi pravažiuojančių mašinų švie-
sos, atliepdamos miesto gyvenimo 
ritmą, kuris čia pat ekspozicijos 

salėje yra tarsi įgarsinamas. Unika-
lios konstrukcijos garso kolonėlės 
čia tampa Bumšteino sukurto sce-
novaizdžio veikėjais. Sėdėjau atsirė-
musi į specialiai įrengtą, garsą izo-
liuojančia medžiaga aptrauktą sieną 
ir beveik dvi valandas žiūrėjau, kaip 
garsas tampa apčiuopiamu „kūnu“.

Paradoksalu, bet atsitiktinių 
garsų įrašai sukuria harmoningos 
visumos įspūdį lyg universalus vi-
satos kodas, paremtas dėsningais 
virpesiais. Vaizduotėje sujungusi 
garsų ir spalvų bangas susikūriau 
savąją, čia pat atsirandančią ir pra-
nykstančią, besimainančios formos 
spalvotą garso skulptūrą, kuriai ne-
bereikia „dėžės“... Garso instaliacija 

„Ēcheîa“ veikia iki sausio 14 d.
Šią parodų triadą vainikuoja, 

manau, labiausiai advento ramy-
bei nuteikianti Rosandos Sorakai-
tės paroda „Privatus pokalbis“ Pa-
mėnkalnio galerijoje. Subtilių tonų 
gradacija, itin jautria šviesos pagava 
išsiskirianti tapytojos iš Kauno kū-
ryba šįkart nustebina paslaptingai 
išvalytais, lyg išplautais paviršiais. 
Apima keista, mistiška nuojauta, 
kad tapoma jau visiškai kita, t.y. 
dvasine materija, lyg atminties dul-
kėmis. Ši kūrybos alchemija stebina 
ir žavi, suteikdama Sorakaitės kū-
rybai tam tikro sakralumo – rodos, 
čia pat įvyko ar įvyks kažkas labai 
reikšminga, tai, kas nematoma, tai, 
ką vadiname nutapyta tyla, slypin-
čia už paveikslo paviršiaus. Eglė, fe-
jerverkai, užuolaida, langas naktį, 
stebintis juodas paukštis man yra 
tarsi lemties ar praeities įvykių žen-
klai, kuriais nužymima visų mūsų 
tikėjimo, meilės ir vilties istorija. 
Rosandos Sorakaitės paroda „Pri-
vatus pokalbis“ veikia iki gruodžio 
12 d.

Jono Valatkevičiaus parodos „Sunkios dienos. Nuostabus gyvenimas“ fragmentas

Arturo Bumšteino garso instaliacijos „Ēcheîa“ fragmentas J .  Balčikon io  n uotr.

Rosandos Sorakaitės parodos „Privatus pokalbis“ fragmentas V. Pa plau sko  nu ot r.

A u to ri a us  nu ot r.
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D a i l ė

Apie Trojos karą ir lentų vagystę
Aistė Kisarauskaitė kalbasi su menininku Danu Aleksa

Danas Aleksa šen, Danas Aleksa ten, 
Danas Aleksa visur, kur tik pažvelgsi. 
Per pastaruosius metus šis meninin-
kas surengė porą stambių parodų, su 
projektu „LT100“, vykusiu galerijoje 

„Sodų 4“, dalyvavo 11-oje Kauno bie-
nalėje; kokia nors reikšminga proga, 
tokia, kaip Performatyvus postdis-
ciplininis kongresas, vis paguli po 
raudonu kilimu. Apie visą šį kūrybinį 
fejerverką ir kalbamės su autoriumi.

Pradžioje apie parodą „Iš-
pisti langai“ galerijoje „Post“ 
Kaune – kaip tavo kūryboje at-
sirado brutalumo, destrukcijos 
diskursas?

Homero „Iliadoje“ aprašoma Tro-
jos apgultis. Panašu, kad brutalumo, 
destrukcijos diskursas kultūroje yra 
nuo seno norma, tik mes to nepa-
stebime, nes per daug pripratę. Tai, 
ką eksponavau „Post“ galerijoje, – 
langų šukes ar apleisto viešbučio 
marmurinius laiptus, – yra mūsų 
įprastinė aplinka. Mieste begalės 
žiojinčių angų languose. Paro-
dai „Artifex“ galerijoje (2016 m.) 
langų šukes rinkau iš įvairių Vil-
niaus pastatų, dalis jų – architek-
tūros paminklai.  

Destrukcijos procesai gamtoje 
vyksta nepriklausomai nuo to, kaip 
mes juos vertiname. Pompėją su-
naikino ugnikalnio išsiveržimas. O 
ardomų laiptų marmuras yra meta-
morfinė uoliena, susidariusi iš nuo-
sėdinių uolienų, o šios susidariusios 
natūraliai suyrant kito tipo uolie-
noms. Niokojamų laiptų pavyzdys 
yra tas pats procesas, tik kontekstu-
alizuotas, suteikiant jam papildomų 
poteksčių. Prisiminkime Romos ar-
chitektūrą, kurioje persipynę įvai-
rūs laikotarpiai. Renesanso pasta-
tams panaudoti marmuro luitai iš 
sugriautų imperijos pastatų. 

Tam tikra prasme brutalumas, des-
trukcija yra žmonių susigalvotas mi-
tas siekiant pateisinti įvairias ideolo-
gijas. Mes kiekvieną kartą piktinamės, 
atkreipę dėmesį į kokį nors griūvantį 
pastatą, tačiau tai vyksta nuolatos.

Donato Petrošiaus eilėraštis sako, 
kad „kiekvienas poetas yra neiš-
sipildžiusi roko grupė“. Koks ne-
išsipildymas yra skulptorius?

Kadaise norėjau tapti staliumi ir, 
kaip mano dėdė, iš medžio daryti 
įvairias lentynėles, suoliukus, laisvu 
laiku drožinėti špygas. Kai mano 
draugai eidavo į parduotuves vogti 
irisų, aš, prisidengęs vakaro tamsa, 
ėjau į kaimynystėje esančios prof-
techninės kurčnebylių mokyklos 
teritoriją pasivogti kelių lentų. Ne-
pamenu, ką iš jų ruošiausi daryti, 
tačiau pats jų turėjimas, pasidėjus 
daugiabučio rūsyje, jau atrodė lai-
mės išsipildymas.

Kaip manai, ar antrinių ža-
liavų panaudojimo, recycle 

principas, toks dažnas Lie-
tuvos menininkų darbuose 
renkantis ir medžiagas, ir 
problematiką, yra atsiradęs 
iš sunkios materialinės kultū-
rinės ir menininkų padėties, 
ar tai tiesiog hipsteriška laiko 
tendencija?

Šį principą labiau siečiau su glo-
balesniais reiškiniais. Panašūs pro-
cesai vyksta įvairiose srityse. Tar-
kim, šiuolaikiniai kompozitoriai 
perdirba anksčiau sukurtus gar-
sus, vėliau tuos naujus garsus kaž-
kas perdirba dar kartą. Tas pats 
ir mene. Nesenai buvau Konstan-
tino Bogdano (jaunesniojo) paro-
doje „Išvestiniai ir pirminiai“, kur 
kalbama apie tuos pačius procesus, 
tik koncepcijų lygmenyje – be pir-
minio kūrinio neatsirastų išvestinis.

Pastaruoju metu savo instalia-
cijose dažnai naudoju anksčiau 

kažkur naudotas medžiagas ar 
objektus: marmurą iš apleisto vieš-
bučio, stiklo šukes, kanalizacijos 
vamzdžius, kuriuose Eglė Ridikaitė 
laiko savo drobes (projektas „Danas 
Aleksa pristato Eglę Ridikaitę“, ga-
lerija namuose „Trivium“), metali-
nius garažus, pasiskolintus iš likvi-
duojamo garažų masyvo („Privatus 
laikas“, 2015). Tiesa, vamzdžiai 
grįžo atgal pas Ridikaitę, vėl pri-
glaudę į savo tarpą jos tapybą, o ga-
ražai buvo atiduoti kažkur į Pavilnį 
naujajam savininkui. Medžiagų pa-
sirinkimą nulemia kontekstas, iš 
kurio jos atkeliauja. Techninės ar 
estetinės savybės yra antraeilės. Lai-
kantis laiko kanonų tokias medžia-
gas pavadinčiau postmedžiagomis.

Skulptoriaus profesija daug 
kam atrodo neatsiejama nuo 
paminklų, ar esi sukūręs ir 

realizavęs medžiagoje nors 
vieną?

Prieš studijas ir iki kokio trečio 
kurso esu dirbęs pas skulptorius 
Alfonsą Ambraziūną ir Kazimierą 
Kisielį. Prisidėjau įgyvendinant ke-
lis stambius Kisielio projektus. Tuo 
metu Lietuvoje buvo ne tik pasta-
tyta daug naujų paminklų, bet dar 
daugiau nugriauta. Daugelį kon-
kursų jau tada lydėjo skandalai. 
Keliuose esu sudalyvavęs ir pats, 
tačiau nesėkmingai. Projektas 

„LT100“, kurį rodžiau 11-oje Kauno 
bienalėje, tam tikra prasme trumpam 
sugrąžino mane prie paminklo žanro.

Parodos Jono Meko vizualiųjų 
menų centre koncepcinė linija 
yra aiškiai jaučiama. Ar sun-
kiai brendo paroda? 

Kvietimo surengti parodą JMVMC 
sulaukiau maždaug prieš dvejus me-
tus. Ilgą laiką neapsisprendžiau dėl 
parodos turinio, galvojau apie nau-
jus darbus, kurie būtų tinkami šioje 
galerijoje. Bėda ta, kad negalėjau 
rasti sąsajų tarp fluxus ideologijos 
ir savo kūrybos. Galiausiai organi-
zatoriai pasiūlė rodyti jau sukurtus 
darbus, konkrečiai užsiminė apie 
videoperformansus „Pusiausvyra“, 

„Iracionalus veiksmas“. 
Toks sumanymas iš pradžių man 

neatrodė geras, buvau įsitikinęs, 
kad šioje parodoje turi būti paro-
dyta kažkas naujo. Kita vertus, mi-
nėti videoperformansai buvo rodyti 
tik po vieną kartą, o jie labiausiai ir 
reprezentuoja mano kūrybą, todėl 
galiausiai su tokia parodos koncep-
cija susigyvenau. Jungiamąja gran-
dimi tarp galerijos ir mano kūrinių 
tapo gimnastikos buomas. Filmuo-
jant „Pusiausvyros“ performansą 
buvo aplankytos keturios erdvės, 
JMVMC tapo penktąja – šiapus 
ekrano. 

Tam, kad išvengčiau formalios 
retrospektyvos klišės, galvojau 
apie esamų kūrinių sujungimą į 
seką, atskleidžiančią papildomas 
prasmes, kurios darbus rodant 
atskirai liko neperskaitytos. Čia 
pravertė tavo patarimas nukreipti 
dėmesį nuo atlikėjo asmens, t.y. 
savęs. Ir „Pusiausvyroje“, ir „Iraci-
onaliame veiksme“ kirtau miesto 

erdvę, viename balansuodamas ant 
gimnastikos buomo, kitame plauk-
damas per upę. Abiejuose akcen-
tuojamas sociokultūrinis konteks-
tas, tačiau ne mažiau svarbios mano 
kūno fizinės savybės, tampančios 
svarbia jungtimi su erdve. Kūno ir 
erdvės santykio naratyvas galiau-
siai ir tapo pagrindiniu kūrinius 
jungiančiu motyvu. Ekspoziciją 
papildžiau tekstine dalimi, fiziki-
niais terminais apibūdinančia per-
formansuose atliekamus judesius. 
Taigi mano kūnas tapo nuasme-
nintu fizikiniu vienetu.

Specialiai šiai parodai atspau-
džiau milžinišką lėktuvo bilieto 
nuotrauką. Viena vertus, ši nuo-
trauka liudija apie patirtą fizinę 
būseną, padėtį erdvėje: nujaučiamą 
trajektoriją dangaus skliaute, statinę 
būseną lėktuvo salone, o antra – bi-
liete nurodyti įvairūs kodai mano 
fizinį būvį suskaitmenina, paverčia 
kažkokios megasistemos dalimi. 
Greta bilieto eksponuotoje instalia-
cijoje „Pjūviai“, sukurtoje 2011 me-
tais, savo kūną paverčiau techninių 
brėžinių seka. Kūnas tapo inžineri-
niu vienetu, „teisingai“ įprojektuotu 
į galerijos tūrį.

Paskutinis darbas, atsiradęs paro-
doje, – „Norvegiška utopija“. Nor-
vegų kalba pristatau savo kūrybą, 
pasakoju apie performansus „Pu-
siausvyra“ ir „Iracionalus veiksmas“, 
nagrinėju juose keliamą identiteto 
klausimą. 

Ar tavo komerciniai projektai 
teikia inspiracijų kūrybai?

Mano komercinė veikla, iš ku-
rios užsidirbu pragyvenimui, for-
maliai nesisieja su menine veikla, 
tačiau šiokio tokio ryšio galima rasti. 
Parodoje „Išpisti langai“ greta su-
daužytų marmurinių laiptų rodžiau 
videoprojekciją, kurioje nufilmuo-
tos akmens apdirbimo staklės. Savo 
darbe dažnai montuoju marmuro 
apdailas įvairiuose interjeruose ir 
nuolat tenka pačiam stovėti prie 
projekcijoje rodomų staklių. Prisi-
dėdamas sukuriant pastatų inter-
jerus ir vaikščiodamas po apleistus 
pastatus turiu galimybę suvokti šių 
procesų beprasmybę, apie kurią 
kalbu savo kūriniuose. Danas Aleksa, „Pusiausvyra“. 2012 m.

Danas Aleksa, „Danas Aleksa pristato Eglę Ridikaitę“. 2017 m.Danas Aleksa, „Išpisti langai“. 2017 m.

A u to ri au s  nu ot ra ukos
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K i n a s

Penki savaitės tekstai
1. Tinklalapis colta.ru išspaus-

dino pokalbį su amerikiečių kino 
dokumentininke, istorike, rašytoja 
ir LGBT veikėja Andrea Weiss, kuri 
neseniai lankėsi Rusijoje. Režisierė 
kalba apie savo naujausią filmą 

„Ginčo kaulai“ („Bones of Conten-
tion“, JAV, 2017), kuriame pasako-
jama apie poetą Federico Garcią 
Lorcą, LGBT pogrindį generolo 
Franco laikais ir apie tai, kaip poe-
tas tapo queer simboliu.

Weiss sako, kad „svarbu suprasti, 
jog dauguma Ispanijos gyventojų 
vis dar nepasirengę aptarinėti 
Franco režimo represijų. Net di-
džioji dalis kairiųjų liberalų linkę 
palikti viską, kaip yra, nes ši tema 
pernelyg sudėtinga, skausminga ir 
niekas nenori liesti atviros žaizdos. 
Daug kas bijo, kad diskusija apie re-
presijas gali rimtai padalyti visuo-
menę.“ 2012 m. Ispanijoje vyko di-
džiulė diskusija, ar ieškoti Lorcos 
palaikų. Taip Lorca tapo aukų (jų 
maždaug šimtas dvidešimt tūks-
tančių), kurių palaikai iki šiol guli 
bevardžiuose kapuose visoje Ispa-
nijoje, simboliu. Weiss norėjo su-
jungti filme kelias temas – šiuolai-
kinį judėjimą už istorinės atminties 
atkūrimą, Lorcos gyvenimo ir mir-
ties istoriją, visuomenės diskusiją 
apie jo palaikų paieškas masinių 
žudynių vietose ir ispanų LGBT 
bendruomenės istoriją. Filme pa-
sakojama apie pogrindinę LGBT 
subkultūrą, kuri vadinosi „knygų 
prekeiviai“. Franco diktatūros lai-
kais buvo neįmanoma atvirai pa-
klausti žmogaus apie jo seksualinę 
orientaciją, todėl LGBT atstovai 
prisistatydavo „knygų prekeiviais“. 
Tada buvo populiarūs kempingai, 
ir gėjai bei lesbietės, prisidengę 

„knygų prekybos draugijos“ vardu, 
rengdavo susitikimus toli nuo 
miesto, gamtoje. Tai buvo vienin-
telė galimybė pabūti tarp savų, sau-
gioje erdvėje. 

Weiss atkreipia dėmesį, kad 
„žmonės nori tikėti pažanga, gal-
voti, kad istorija juda pirmyn, į vis 
didesnį skaidrumą. Tačiau istorija 
veikia visai ne taip. Aš manau, kad 
šiuolaikinė visuomenė rizikuoja 
staiga grįžti atgal. Pavyzdžiui, JAV 

pripratome savo laisvę suvokti kaip 
kažką savaime suprantama, bet 
dabar ateina niūrūs laikai, valdžia 
tampa vis dešinesnė, todėl svarbu 
būti budriems ir neleisti grįžti atgal.“

2. Dmitrijaus Djačenkos filmas 
„Paskutinis galiūnas“ („Poslednij 
bogatyr“) – antrasis rusiško „Dis-
ney“ studijos padalinio filmas – 
tapo pelningiausiu visų laikų rusų 
filmu. Filmo pasisekimo priežastis 
dienraštyje „Novaja gazeta“ aptarė 
Larisa Maliukova. 

Pasak Maliukovos, filmas skir-
tas iškart kelioms kartoms. Mažieji 

vaikystėje patyrė nuoskaudą. Kie-
kvienas personažas turi savų mo-
tyvų, todėl jie įdomūs.

Maliukova giria ir aktorių at-
ranką, bet svarbiausias filmo trau-
kos centras – Ivanas Naidionovas, 
kurį suvaidino Viktoras Chorinia-
kas. Šis personažas televizijos šou 
apsimeta ekstrasensu, bet netikė-
tai patekęs į tolimą karalystę su-
žino, kad yra galiūno Iljos Muro-
meco sūnus. 

Maliukova sako, kad filmo kom-
piuterinė grafika dar nė iš tolo ne-
prilygsta holivudinei. Tačiau sce-
narijuje sėkmingai suderintas 

kūrėją „Gazeta Wyborcza“ parašė 
Tadeuszas Sobolewskis, nežinomus 
jos biografijos faktus papasakojo 
žurnalistė ir rašytoja Anna Bikont 
ir režisierius Marcelis Łozińskis. 
Nuo 1950 m. Lemańska septynio-
lika metų buvo vyriausioji Lenki-
jos kino kronikos (Polska Kronika 
Filmowa) redaktorė. Stalino laikais 
kronika turėjo tarnauti ideologijai, 
tačiau „atlydžio“ metais ji pradėjo 
keistis, vis dažniau tapdavo tikro-
vės komentaru, užsitarnavo žiū-
rovų simpatijas, mokė juos skai-
tyti tarp eilučių. Po 1956-ųjų lenkų 
kino kronika pelnė apdovanojimus 
Kanų, Venecijos, Oberhauzeno fes-
tivaliuose ir buvo laikoma viena ge-
riausių pasaulyje. 

Kai Marcelis Łozińskis televizi-
jai „Arte“ kūrė dokumentinį serialą 

„Lenkija 45-89“, istorinėje dalyje jis 
rėmėsi tik kronikos medžiaga, nes 
net tai, kas buvo kuriama kaip pro-
paganda, po daugelio metų tapo 
epochos dokumentu, atskleidė ma-
nipuliacijų prigimtį.

1969 m. Lemańska paliko Len-
kiją. Marcelis Łozińskis prisipažįsta 
labai norėjęs sukurti filmą apie Le-
mańską, daugelį metų maldavęs ją 
sutikti. Pasak režisieriaus, ji gėdijosi 
savo jaunystės metų, kai tarnavo 
ideologijai, tikėdama, jog dirba 
gerą darbą. Todėl Lemańskai buvo 
šokas Nikitos Chruščiovo praneši-
mas XX komunistų partijos suva-
žiavime 1956-aisiais.

Lemańska gimė Varšuvoje žydų 
chasidų šeimoje. Prieš Antrąjį pa-
saulinį karą bendradarbiavo su sio-
nistine jaunimo organizacija, stu-
dijavo Jeruzalėje. Į Lenkiją grįžo 
1939 m., nes nerimavo dėl tėvų ir 
sesers. Karą ji praleido SSRS. Tik po 
karo Lemańska sužinojo, kad šeima 
žuvo per Holokaustą.

4. Kaip tapti prodiuseriu, tinkla-
lapyje buro247.ru Filipui Vujačičiui 
papasakojo Ilja Stiuartas, vienas iš 
kompanijos „Hype Production“, 
kurią jis vadina hipsteriška, stei-
gėjų. „Hype Production“ kuria fil-
mus ir reklamą. Pokalbyje jis apibū-
dino kompanijos ideologiją. Verta 
įsiklausyti į šiuos žodžius: „Mes 

žiūrovai žiūri filmą apie stebuklingą 
kardą, jaunimui patinka kelių este-
tikų – fantasy, televizijos komedi-
nių šou ir kovinių scenų sandūra. 
Vyresnieji žiūrovai nostalgiškai pri-
simena sovietinius filmus-pasakas. 
Tačiau kitaip nei sovietinėse kino 
pasakose, beveik visi „Paskutinio 
galiūno“ personažai turi savo prie-
šistorę. Pavyzdžiui, Koščejus yra 
žmogus, kuris tapo pabaisa, nes 

folkloras ir dabartis, patosas ir hu-
moras. Pasak Maliukovos, tikslus 
prodiuserinis projektas, kokybiškas 
jo įgyvendinimas ir autorių savii-
ronija pavertė mielą nepretenzingą 
filmą nacionaliniu hitu. 

3. Sulaukusi 98-erių Paryžiuje 
mirė Helena Lemańska, kurios bio-
grafijos nerasime jokioje vikipedi-
joje. Apie šią lenkų kino kronikos 

palaikome autorius. Ieškome reži-
sierių, paskui kuriuos norime eiti 
patys, o paskui įtikiname tuo savo 
partnerius – stengiamės užkrėsti 
juos mintimi, kad šis žmogus ir jo 
vizija iš tikrųjų turi vertę.“

5. Dienraščio „Kommersant“ sa-
vaitgalio priede „Weekend“ Tatjana 
Alešičeva straipsnyje „Tūkstantme-
čio muilas“ rašo apie muilo operos 
sugrįžimą ir aptaria šešis kokybiš-
kus pastarųjų metų šio žanro seria-
lus. Muilo operas prisiminti ją pa-
skatino tai, kad kanalas „The CW“ 
perkūrė legendinę 9-ojo dešimtme-
čio muilo operą „Dinastija“ naujai 
žiūrovų kartai. 9-ajame dešimtme-
tyje ABC sugalvojo „Dinastiją“ kaip 
atsaką CBS rodomam „Dalasui“. 
Tada didžiausi JAV televizijos ka-
nalai kovojo už tai, kad parduotų 
namų šeimininkėms kuo daugiau 
buitinės technikos ir dantų pastos, 
rodydami lemtingas prabangiuose 
interjeruose gyvenančių žmonių 
aistras. Todėl abu kanalai perėmė 
ir supaprastino 6-ojo dešimtmečio 
Holivudo melodramų stilių. Tele-
vizijos „muilas“ visada turėjo savo 
gramatiką: net atsisukus nugara į 
televizorių buvo neįmanoma ką 
nors praleisti – tos pačios situaci-
jos, kur veikėjai aiškinasi nesiklos-
tančius santykius, kartojosi ne vieną 
kartą, ir į šią karuselę buvo galima 
įšokti bet kuriuo momentu. Tačiau 
10-ajame dešimtmetyje amžina at-
rodžiusi muilo operų karalystė iš-
nyko kaip dūmas. Pasikeitė ekono-
minis modelis, namų šeimininkės 
virto dirbančiomis moterimis, ilgai 
grojančias melodramas išstūmė te-
levizijos realybės šou, o į televiziją 
atėjo kokybiškos dramos. Pasak 
Alešičevos, vis dėlto prekariatas pa-
siilgo paprastų reginių, todėl buvo 
nuspręsta prikelti muilo karalystę. 
Tačiau naujas „Dalasas“ nepasitei-
sino, o pagal tą patį siužetą perfil-
muota „Dinastija“ labiau primena 
autoparodiją. Alešničeva mano, kad 
net tokia iš pirmo žvilgsnio prasčio-
kiška „muilo“ dramaturgija reika-
lauja kūrybiško permąstymo.

Parengė Živilė Pipinytė

Seime diskutuota apie 
Lietuvos kino ateitį
Seime įvyko asociacijos „Vilniaus 
kino klasteris“ surengta metinė 
konferencija „Lietuvos kino ateitis 
globalioje rinkoje“. Jos tikslas – pa-
žvelgti į kino gamybą bei jos pa-
siekimus, aptarti valstybės sukurtas 
sąlygas kino industrijai konkuruoti 
tarptautiniu mastu bei ekonominį 
augimą skatinančias galimybes. Pa-
grindiniai konferencijos partneriai – 
Lietuvos kino centras ir Lietuvos 
pramonininkų konfederacija.

„Kinas laikomas viena didžiausią 
potencialą generuoti reikšmingą 

ekonominę naudą galinčių kūrybi-
nių industrijų sričių Lietuvoje. Tad 
ir konferencijoje į Lietuvos kiną bei 
jo ateitį žiūrėjome kompleksiškai“, – 
teigia konferencijos organizatorius, 

„Vilniaus kino klasterio“ valdybos 
pirmininkas Kęstutis Drazdauskas. 

Kino svarbą įvertino ir LR Seimo 
pirmininkas Viktoras Pranckietis, 
teigdamas, kad „kinas turi didžiulę 
reikšmę formuojant žmones, skati-
nant patriotizmą. Mes turime žinoti 
savo istoriją, savo šaknis ir tuo pa-
grindu kurti mūsų naująją visuo-
menę. Be to, menas ir verslas gali 
ir turi eiti drauge, o pasiekimai gali 
būti dvejopi: vienas – komercinis 
sėkmingumas ir antras – laimėji-
mai tarptautiniuose festivaliuose, 

tarptautinis pripažinimas, o kartu 
ir Lietuvos pripažinimas, jos žino-
mumo didinimas. Mes turime kurti 
lietuviško kino ateitį ir valstybė už 
visa tai taip pat yra atsakinga.“

Konferencijoje taip pat dalyvavo 
politikai ir ekspertai, audiovizua-
linės industrijos atstovai. Buvo at-
kreiptas dėmesys, kad dabar suku-
riama apie penkiolika vaidybinių 
ilgametražių filmų per metus. Kino 
industrijai itin svarbu, kad filmas 
būtų ne tik pagamintas, bet ir pa-
matytas. Dabar lietuviški filmai už-
ima apie 20 proc. Lietuvos rinkos, 
tačiau konferencijos dalyviai teigė 
norintys šį rezultatą padidinti ir ly-
giuotis į Suomiją bei Čekiją, kuri 
nacionaliniai filmai sudaro apie 30 

procentų šalies rinkos. Tačiau sil-
pnai išvystyta kino sklaidos infras-
truktūra Lietuvoje koncentruojasi 
didmiesčiuose, daugiau kaip pusė 
Lietuvos gyventojų neturi galimy-
bės pamatyti lietuviškų filmų, kurių 
sukūrimą parėmė valstybė. Kino te-
atrai nėra suinteresuoti rodyti na-
cionalinį kiną. Todėl turėtų būti 
sukurtos priemonės ir finansiniai 
instrumentai kino teatrų plėtrai 
arba renovacijai regionuose. 

Konferencijoje iškelta ir lietu-
viškų filmų populiarinimo pro-
blema. „Turime kurti pasauliniam 
žiūrovui įdomius filmus, todėl labai 
norėtųsi, kad atsirastų žanrų įvai-
rovė – filmai vaikams, lietuviški de-
tektyvai. Taip galėtume padidinti 

potencialių žiūrovų, besidominčių 
lietuvišku kinu, ratą ne tik Lietu-
voje, bet ir užsienyje. Tai, kad esame 
lietuviškai kalbanti šalis, nėra nei 
problema, nei barjeras mūsų kino 
filmams susilaukti dėmesio tarptau-
tinėje rinkoje“, – teigė K. Drazdaus-
kas, pateikdamas Suomijos, Nor-
vegijos ir Danijos šalių pavyzdžius. 

Viena opiausių išlieka kino finan-
savimo problema. Dabar valstybinis 
kino biudžetas Lietuvoje – 4,6 mili-
jonų eurų, Latvijoje – 10,7 milijonų, 
Estijoje – 12,05 milijonų. Pagal pro-
centinę dalį nuo BVP, Lietuvos kino 
biudžetas nusileidžia net Gruzijai ar 
Armėnijai ir rikiuojasi greta Albanijos. 

„Artbox“ inf.

Kronika

„Ginčo kaulai“

„Dinastija“
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P a s a u l y j e

Stepheno Chbosky filmas „Gerumo 
stebuklas“ sugrąžino į kino ekranus 
senokai matytą Julią Roberts, kuri 
vis dažniau švyti reklamose. Apie 
garsenybių fenomeną su kultūros 
semiotiku Marcinu Napiórkowskiu, 
rašančiu vėlyvojo kapitalizmo mi-
tologijoms skirtą knygą, „Wysokie 
Obcasy“ puslapiuose rudenį kalbėjosi 
Agnieszka Juciewicz. Pateikiame šio 
pokalbio fragmentus.

Kaip atrodytų pasaulis be Ju-
lios Roberts, Lady Gagos, Da-
vido Beckhamo?

Nesugebu to įsivaizduoti. Tai tas 
pats, jei manęs paklaustumėt, kaip 
atrodytų pasaulis be kalbos. Stabai, 
garsenybės atlieka panašią funkciją 
kaip kalba. Pasitelkdami juos ku-
riame tapatybę, bendraujame, api-
brėžiame priklausomybę sociali-
nei grupei ar, kaip dabar sakoma, 
genčiai.

Amerikiečių istorikas Danielis 
Boorstinas knygoje „Image“ (1962) 
tvirtino, kad garsenybė – tai lyg iš-
brokuotas didvyris. Jis neturi atlikti 
kažko svarbaus, yra garsus savaime, 
o paskui viskas, prie ko prisilies, 
taps didinga. Tačiau aš su Boorstinu 
nesutikčiau. Kai žiūriu į šiuolaiki-
nius stabukus, nematau tuštumos, 
apie kurią jis rašė, šlovės ir kulto, 
kurie jiems gal ir nepriklauso. Pir-
miausia matau prekės ženklus. Gar-
senybė – tai gryna pridėtinė vertė.

O tiksliau?
„Nike“ parduoda ne sportinius 

drabužius, o tam tikrą gyvenimo 
būdą, kuris asocijuojasi su nepri-
klausomybe, aktyvumu. Kai perkate 

„Nike“ batų porą, perkate būtent tai. 
„Nutella“ parduoda ne lipnų, rudą 
kremą, kuriame daug cukraus, bet 
džiaugsmą, nerūpestingumą. Pana-
šiai ir Julia Roberts. Filmas ar re-
klama, kur ji nusifilmavo, sukelia 
tam tikras asociacijas, kurių žmo-
nėms reikia. Todėl jie ir nori matyti 
šią aktorę.

Daug metų ji buvo grožio ikona.
Visiškai su tuo nesutikčiau. Ju-

lia Roberts yra žavi, miela, bet ji 
greičiau įkūnija tam tikrą roman-
tiško susižavėjimo objektą. Ji nėra 

„deivės ant pjedestalo“ tipas. Net 
kai Roberts vaidina žvaigždę filme 

„Noting Hilas“, ji išlieka kaimynys-
tėje gyvenančia mergina. Eidami 
į „filmą su Julia“, žiūrovai tiksliai 
žino, kokias vertybes turi šis „prekės 
ženklas“. Tos vertybės nuspalvina 
viską – filmą, reklamą, visuome-
ninę kampaniją. Šia prasme garse-
nybės yra kaip karalius Midas.

Todėl, kaip suprantu, ir hono-
rarai milžiniški.

Nes mokama už kai ką dau-
giau nei veidą. Parduodamas ne 
tik produktas, bet ir pasakojimas, 

prie kurio veidas prikabintas. Kar-
tais tai pasakojimas a rebours. Pa-
vyzdžiui, imame grožio simbolį ir 
duodame vaidmenį, kuriam reikia 
nusiskusti plikai...

„Svetimas“, „Eilinė Džein“...
Puikus pavyzdys, bet aš pagalvo-

jau apie Arnoldą Schwarzeneggerį 
komedijoje „Vaikų darželio polici-
ninkas“. Toks ėjimas palengvina is-
torijos pasakojimą. Nereikia gaišti 
laiko veikėjo pristatymui. Nuo pir-
mos scenos aišku, kad Schwarze-
neggeris – kietas tipas. Pamerki 
akį žiūrovui ir iškart pereini prie 
esmės – pasakojimo apie kietuolį, 
tik juokingą. Schwarzeneggerio 
atveju problema ta, kad šis triukas 
naudotas tiek daug kartų, kad dabar 
sunku įsivaizduoti rimtą filmą, ku-
riame jis vaidintų. Net kai jis tapo 
Kalifornijos gubernatoriumi ir kal-
bėjo svarbius dalykus, buvo sunku 
juos priimti rimtai. 

Kokie kiti žaidimo prekių žen-
klais mechanizmai?

Filmuose? Akivaizdžiausias – 
crossover, kai suduriame du ak-
torius, kurių kiekvienas turi savo 
pridėtinę vertę. Sudedame jas. Jei 
į vieną filmą įdėsime, pavyzdžiui, 
Julią Roberts ir Hugh Grantą, iš 
to gausime romantinės komedijos 
esmę.

O kas būtų sudėjus Roberts 
ir Schwarzeneggerio prekių 
ženklus?

Būtų istorija apie kaimynystėje 
gyvenančią merginą, kuri sutiko 
veiksmo filmų žvaigždę, tapusią 
veiksmo kino žvaigždės parodija. 
Labai keista komedija? Ko gero, to-
kio dueto dar nebuvo, bet Holivude 
viskas įmanoma.

Kodėl vieniems patinka Meg 
Ryan, o kitiems Jane Fonda?

Dėl tų pačių priežasčių, kodėl 
vieni dėvi „Adidas“, kiti „Nike“, 
vieni purškiasi „Boss“, o kiti „Ar-
mani“. Prekių ženklai padeda 
mums pasakoti apie tai, kas esame. 
Juk pastebėjote, kad susipažįstant 
gana greit nuskamba klausimas: 

„Kokios muzikos klausaisi?“ Jei at-
sakymas nestebina, einame toliau: 

„Ar matei paskutinį X filmą? Ar 
patiko?“ Tyrinėjame. Apuostome, 
kokiai genčiai priklauso mūsų pa-
šnekovas. Kiekviena gentis turi sa-
vus dievus.

Ar tie dievai ką nors sako apie 
laikus, kuriais gyvename? 
Svarstau, ar 6-ojo dešimtmečio 
simbolis Marilyn Monroe – saldi, 
naivi, priklausoma nuo vyriško 
garbinimo – dabar sulauktų 
tokios sėkmės.

Pirmiausia, tai nesąžininga, nes 
Monroe mirė. Nežinome, ką ji da-
rytų, jei vis dar būtų gyva. Gal ji 

sektų laiko dvasia, angažuotųsi į 
kovą už moterų teises kaip Meryl 
Streep arba pasielgtų kaip Schwar-
zeneggeris – atsisakytų seno įvaiz-
džio, kuris tapo juokingas. Antra, 
laikyčiausi požiūrio, kad univer-
salūs stabai neegzistuoja. Šiame 
pasaulyje nėra vieno dievo. Dabar 
populiarūs tie, kurie atvirai kalba 
apie lygias teises, apie feminizmą, 
kurdami įvaizdį jie naudojasi savo 
lytimi. Bet vieniems tai tinka, o ki-
tiems – ne. Vis dar egzistuoja gen-
tys, kurioms tinka Marilyn Mon-
roe tipo moteriškumas, kurioms 
vyriškumo idealas yra ryžtingas ir 
fiziškai stiprus tipas, o ne Ryanas 
Goslingas.

Suprantu, kad garsenybės, 
kaip ir prekių ženklai, padeda 
mums apibrėžti save, bet yra 
ir šis tas daugiau. Apie prekių 
ženklus nekuriame pasako-
jimų, o asmeninis stabų gyve-
nimas mus labai domina.

Kaip tai nekuriame pasakojimų 
apie prekių ženklus? Niekad nesi-
lankėte BMW gerbėjų forumuose? 
Yra žmonių, kurie be paliovos ža-
visi mėgstamai ženklais, fantazuoja 
apie juos. Pavyzdžiui, darosi tatui-
ruotes su „Apple“ obuoliuku. Ži-
noma, žmonės geriau reaguoja į 
žmonių veidus ir jų biografijas, tad 
geriausi prekių ženklai bando jas 
susikurti. Pavyzdžiui, kviečia žino-
mus žmones tapti jų ženklo veidu, 
ambasadoriumi.

Tokiu būdu juos sužmogindami?
Taip, nors garsenybė gali būti pa-

vojinga. Ji nesileidžia visiškai kon-
troliuojama. Gali užsinorėti tapti 
kito ženklo veidu. O gal pradės var-
toti narkotikus, nusižudys, trumpai 
tariant, sugadins prekės ženklą? To-
dėl daugelis ženklų sugalvoja nuo-
savus veidus. Pavyzdžiui, juos turi 
visi sausi pusryčiai vaikams. Žen-
klai, kurie ilgai yra rinkoje, sužmo-
gėja patys. Nuo vaikystės esame tre-
niruojami geisti tam tikrų ženklų, 
atsisakyti kitų, niekinti padirbinius. 
Net nesuvokiame, kaip stipriai tai 
veikia mūsų gyvenimą. Ar girdėjote 
apie šrekinę sriubą?

Ne...
Tai labai sveika žalios spalvos 

sriuba iš Briuselio kopūstų arba 
brokolių, kurios vaikai nevalgytų, 
bet kai ji tampa šrekine, nenoras 
praeina. Neseniai viename rimtame 
pediatrijos žurnale aptikau įdomius 
tyrimų rezultatus, kuriuose para-
šyta, kad maistas iš pakuočių su 
vaikiškų animacinių filmų veikėjais 
vaikams buvo skanesnis nei identiš-
kas iš pakuočių be tokių atvaizdų. 

Kaip dievukai tenkina mūsų 
religinius poreikius?

Daugeliu aspektų jie yra dievų ati-
tikmenys, atlieka totemų funkciją. 

Sociologas Emilis Durkheimas su-
kūrė įdomią religijos teoriją, esą 
garbindama kokį nors dievą vi-
suomenė iš tikrųjų garbina save. 
Projektuoja į jį savo tikslą, savo 
vertybes. Užuot įgyvendinę savo 
svajones ir troškimus, mes juos iš-
metame į išorę. Taip atsiranda die-
vukas, turintis viską, ko norėtume 
mes. Kartais jis tampa pavyzdžiu, 
bandome jį mėgdžioti, bet dažniau 
tik žavimės juo. Vis dėlto bėda ta, 
kad gerai funkcionuojančiose reli-
gijose dievai pasisakydavo apie tai, 
ką išmanė. Hefaistas – apie kal-
vystę, Atėnė – apie universitetus, 
Poseidonas – apie jūras. Dabarti-
nės garsenybės jaučia poreikį kal-
bėti kiekviena tema, net tokia, apie 
kurią neturi žalio supratimo. Tai ne 
jų kaltė.

O kieno?
Tų, kurie su jais kalbasi: „Nuos-

tabu, kad galime su aktore X pasi-
kalbėti ne tik apie naują filmą, bet 
ir apie jos sumanymą išspręsti bado 
problemą Afrikoje.“ Tokie ištraukti 
iš konteksto pasisakymai veikia 
daugybės žmonių nuomonę. Tai 
labai nejuokinga ir net pavojinga.

Žmonės nori tikėti tuo, ką 
sako jų stabas. Atrodo, kad 
garsenybė yra tik vienas dide-
lis įsivaizdavimas. Iš tikrųjų 
nežinome, koks jis.

Būtent. Tai dvi skirtingos būty-
bės. Yra realus asmuo, kuris vadi-
nasi Julia Roberts, apie kurį iš tikrųjų 
nežinome nieko, ir yra prekės žen-
klas „Julia Roberts“, tokia pat bū-
tybė kaip Šrekas.

Kaip atsitinka, kad daug skir-
tingų žmonių projektuoja į Ju-
lią Roberts maždaug tą patį?

Tokia sinchronizacija kyla iš tam 
tikro ženklų, kuriais apsupta ši as-
menybė, repertuaro. Iš vienos pu-
sės yra gamyba – kinas, vaidme-
nys. Iš kitos – tai, kaip ją suvokia 
žiūrovai, kaip jos įvaizdį naudoja 
gerbėjų klubai ir pan. Kai žiūrovas 
susimąsto, ką turi jausti žiūrėda-
mas į ją, kalbėdamas apie ją, skai-
tydamas jos interviu ar tekstus apie 
ją, ko gero, arčiausiai jam yra mei-
lės jausmas. Ne pagarbos, ne gar-
binimo, bet meilės, suvoktos kaip 
tam tikra susižavėjimo rūšis – su-
sižavėjimo jos judesiais, gražia šyp-
sena, tam tikru drovumu, glūdinčiu 
po jos grožiu. Bet lengvai galime 

įsivaizduoti garsenybę, kurios vai-
dmuo – būti nekenčiamai, žadinti 
negatyvius jausmus taip, kaip Julia 
Roberts turi žadinti šiltus. Toks vai-
dmuo svarbus ir būtinas kultūrai.

Suprantu, kad priklausomai 
nuo to, kokias vertybes įkūnija 
dievukas, vienas klaidas jam 
galima atleisti, kitas – ne. Pa-
vyzdžiui, jei Julia Roberts pra-
dėtų vartoti narkotikus...

... tada tai nugriaudėtų. Nors, ko 
gero, turėtų atsitikti kažkas skan-
dalingesnio, kad ji būtų išmesta iš 
panteono. Roberts turėtų padaryti 
kažką, kas visiškai nesiderintų su 
jos įvaizdžiu. Pavyzdžiui, išnau-
doti aptarnaujantį personalą kaip 
vergus. Bet pažvelkime į Amy Wi-
nehouse. Jos atveju priklausomybė 
buvo neatsiejama nuo įvaizdžio. 
Deja, tai neatsiejama nuo daugelio 
roko žvaigždžių įvaizdžio. Tačiau 
Winehouse galėjo tapti nekenčiama, 
jei būtų pavirtusi supermandagia 
ir nuobodžia. Kiekviena garsenybė 
turi savo ribas, kurių negali per-
žengti. Puolusių garsenybių istori-
jos gerai rodo, kad jos sukurtos iš 
tam tikros vertybių sistemos.

Ar yra kažkas, ką garsenybės 
mums gali duoti, išskyrus tai, 
kad turime ką garbinti ir taip 
pasakoti apie save?

Kultūriniai didvyriai yra mūsų 
vedliai. Visos mitų teorijos kalba 
apie tai, kad didvyriai tiesia kelius, 
kuriais gali eiti kiekvienas mirtin-
gasis. Gal iš tikrųjų taip ir vyksta? 
Gal jie yra ten, kur mes būsime po 
penkerių, dešimties ar dvidešim-
ties metų? Jau turime psichologus 
garsenybes, filosofus garsenybes. 
Pavyzdžiui, Slavojų Žižeką. Jo pre-
kinis ženklas, pridėtas prie bet ko-
kios refleksijos, padaro ją naujesnę, 
puikesnę, net jei taip visai nėra. Ma-
nau, kad jei galima paversti garse-
nybe virėją, tai garsenybe gali tapti 
kiekvienas. Tai gali atnešti ir gerų 
permainų, pavyzdžiui, sudaužyti 
gelžbetoninius socialinius padali-
jimus. Atsiradus garsenybėms vi-
rėjams, visi šios profesijos atstovai 
įgijo daugiau jiems priklausan-
čios pagarbos. Kartais prožektorių 
šviesa pakeičia visuomenės savi-
monę. Gal atėjo laikas kurti televi-
zijos laidas apie garsias slaugytojas 
ir supermokytojus?

Parengė K. R.

Pasaulis be Julios Roberts
Pokalbis su kultūros semiotiku Marcinu Napiórkowskiu

Kadras iš filmo „Gerumo stebuklas“
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Kasdienio gyvenimo heroizmas
Nauji filmai – „Veidai kaimai“

K i n a s

Ilona Vitkauskaitė

Nuo debiutinio 1955-ųjų vaidybinio 
filmo „Miestelis La Pointe Courte“ 
(„La Pointe Courte“) iki naujau-
sio dokumentinio „Veidai kaimai“ 
dauguma Agnès Varda filmų (o jų 
daugiau nei penkiasdešimt) – apie 
paprastus žmones. „Nemėgstu fil-
muoti žmonių, turinčių galią. Mane 
daug labiau domina maištautojai, 
žmonės, kovojantys už savo gyve-
nimą“, – sako Varda ir priduria, kad 
paprastų žmonių nuostabūs veidai 
ir nuostabios istorijos, jie turi būti 
pamatyti ir išklausyti. Juokais va-
dinamos prancūzų Naujosios ban-
gos senele (tokį titulą Varda gavo 
vos perkopusi trisdešimt) režisierės 
kūryba išsiskiria unikaliu požiūriu, 
filmavimo technikų ir stilių įvairove, 
politiniu filmų komentaru. Ji ne tik 
kūrė avangardišką prancūzų Naujo-
sios bangos kiną, bet iki šiol išlieka 
viena originaliausių nepriklausomo 
kino kūrėjų. Režisierės filmografi-
joje – vaidybiniai ir dokumentiniai 
filmai, kurių neįmanoma nei pri-
skirti vienam ar kitam žanrui, nei 
galiausiai nubrėžti aiškią ribą tarp 
fikcijos ir tikrovės. Tačiau juos vi-
sus vienija autorės asmenybė. Varda 
būdingas šioks toks anarchizmas, 
išlaisvinantis noras surasti įkvė-
pimą ir net grožį tame, kas tradiciš-
kai gali būti atmetama kaip grubu, 
negražu, kasdieniška.

„Veidai kaimai“ („Visages Villages“, 
Prancūzija, 2017) – tai kelio filmas. 
Į kelionę po Prancūzijos provinciją 
leidžiasi greitai devyniasdešimties 
metų sukaktį švęsianti Agnès Varda 
ir gatvės menininkas, fotografas, 
puse amžiaus jaunesnis JR. Tai iš-
ties įsimenanti pora: stilingas, nesi-
skiriantis su akiniais nuo saulės JR 
ir spalvinga, kiek elfiškos išvaizdos 
Varda. Tačiau akivaizdu, kad šiuos 
du menininkus jungia humaniz-
mas, empatija, pagarba, trauka pa-
prastiems žmonėms, jų kasdienybei. 
Keliaudami JR furgonu, jie kalbina 
žmones, klausosi jų istorijų, fotogra-
fuoja juos ir klijuoja išdidintas nuo-
traukas viešosiose erdvėse. Viena iš 

„Veidų kaimų“ temų – kasdienio 
gyvenimo heroizmas, gamyklos 
darbuotojų, ūkininkų, padavėjų 
kasdienio darbo pripažinimas ir pa-
gerbimas tokiu mastu, koks papras-
tai skiriamas viešoms, istorinėms 
asmenybėms. Taip pat filmas kelia 
klausimą, koks meno vaidmuo kas-
dienybėje. Be galo taikli čia, regis, 
vieno fabriko darbininko mintis – 
kad menas turi padėti išsilaisvinti 
iš klišių. 

Varda ir JR tarpusavio santy-
kiai – draugystė ir susižavėjimas, pa-
garba vienas kitam, švelnus humo-
ras – tampa vienu žaviausių filmo 
bruožų. Žinoma, jo šerdis – ne-
nuilstanti Varda dvasia, jos smal-
sumas, intelektas ir humanizmas. 

„Veidai kaimai“ – tai bene viena 

šviesiausių šiais metais mano ma-
tytų kinematografinių kelionių. To-
kios nuoširdžios pagarbos, tiesiog 
meilės artimiems bičiuliams ar ma-
žiau artimiems „pakeleiviams“ se-
niai neteko matyti nei kino ekrane, 
nei gyvenime. Filmas parodo, pri-
mena, kokie gražūs gali būti žmonės.

Varda sako, kad JR išpildė jos 
svajonę – sutikti naujus veidus ir 
juos fotografuoti taip, kad jie ne-
atsidurtų atminties skylėse. Neiš-
vengiamai „Veidai kaimai“ tampa ir 
kelione po režisierės atmintį. Ji dar 
kartą aplanko ir prisimena brangias 
vietas, bičiulius: Guy Bourdiną, 
Henri Cartier-Bressoną, Martine 
Franck ir, žinoma, savo vyrą Jacques’ą 
Demy – mylimiausią iš mirusiųjų, 
kaip kad Varda teigė „Agnes paplū-
dimiuose“. Atmintis režisierės fil-
muose nuolatos įsiveržia į dabarties 
patirčių srovę, ją praturtina, teikia 
malonumą. Kitas svarbus kompanio-
nas, kaip vaiduoklis, šmėkščiojan-
tis filme – Jeanas-Lucas Godard’as, 
kurį Varda pirmiausia prisimena 
matydama JR akinius ir kuris ne 
kartą vėliau „apsireiškia“ filme. Go-
dard’as čia ir mūza, ir piktadarys. 
Nepaisant filme pasirodančių (arba 
ne) be galo žavių asmenybių ir jo 
kūrėjų, „Veidai kaimai“ ne ką ma-
žiau žavi savo iš pažiūros laisva, epi-
zodiška struktūra – čia nėra nieko 
nereikalingo, bet koks, net smul-
kiausias motyvas filme turi savo 
vietą, o tai, kas iš pradžių atrodo 

tiesiog pokštas, galiausiai gali tapti 
reikšmingu kulminaciniu ar fina-
liniu momentu. Manau, tai ir yra 
aukščiausias režisūros pilotažas.

Kaip ir visuose Varda filmuose, 
„Veiduose kaimuose“ pinasi žais-
mingas, net kiek vaikiškas tonas ir 
kartu labai sudėtingi pasisakymai, 
temos. Panašiai režisierė manev-
ruoja, tiesiog žongliruoja temomis 
kitame savo dokumentiniame filme 

„Rinkėjai ir aš“ (2000) – nuo meno 
istorijos, klasių politikos, ekono-
mikos, žemės ūkio, kino kilmės 
iki savęs, kūrybos proceso reflek-
sijos ir atvirkščiai. Varda filmuose 
(su)telpa politika ir paprasčiausias 
žmogiškumas, meilė menui ir so-
cialinis jautrumas, „žemiškumas“, 

Rodo TV

dėmesys kasdienybės poezijai ir 
filosofiškumas, akylas žvilgsnis į 
pasaulį ir intymumas. Jos filmai 
apgaulingi. Tai, kas gali pasirodyti 
paprasta, kasdieniška, a la senutė 
pasakoja apie save, yra ne mažiau 
sudėtinga nei daugelio galvotų 
vyrų-filosofų filmai (kad ir to pa-
ties Godard’o). Svarbiausia, Varda 
filmai jaudina, nepaisant jos poli-
tinių pažiūrų ar estetinių preferen-
cijų. Jos kino šerdis – humanizmas, 
užuojauta kitam, paraščių žmogui, 
ir tai galima matyti kiekviename 
režisierės filme. Varda kūryba ne-
sensta ir tikriausiai to priežastis 
yra viskas – jos asmenybė, atviru-
mas, autentiška kūrybos pozicija, 
nuoširdumas.

„Veidai kaimai“

Menininkų dramos

Damienas Chazelle’as išgarsėjo 
filmu „Atkirtis“ (TV3, 9 d. 21.35) – 
pasakojimu apie jauną būgnininką, 
svajojantį tapti didžiu muzikantu. 
Troškimas tampa jo apsėdimu, ku-
riuo pasinaudoja sadistiškas mo-
kytojas. Režisierius sakė: „Iš pat 
pradžių norėjau sukurti muzikinį 
filmą, kuris veiktų kaip trileris. 
Kad jis būtų žiaurus, bet tiesiogiai 
nerodytų prievartos. Kad visąlaik 
balansuotų ties riba kaip veiksmo 
filmuose, kai niekad nežinai, kas 
tuoj pat iššaus ir į ką. Jei ieškočiau 
įkvėpimo, tai greičiausiai Peckin-
pah, Scorsese’s, Leone’s filmuose. Ir 
šiek tiek filme „Rokis“, nes tai to-
bulas kino pavyzdys apie žmogų iš 
niekur, kuriam sportas padeda tapti 
įžymybe. Tačiau „Atkirtis“ – tai ne 

„Rokis“, dar ir todėl, kad ieškojau 
kitokio nei tradicinė laiminga pa-
baiga finalo.“ 

„Atkirtis“ buvo pastebėtas ir Ka-
nuose, ir Holivude, kur panašūs fil-
mai apie talentingą vienišių, kuris 
pasiaukodamas, kentėdamas, atsi-
sakydamas pasaulio, meilės, išlieda-
mas kibirus prakaito arba kraujo ga-
liausiai pasiekia tikslą – tampa savo 
profesijos geriausiu, padaro stulbi-
nantį atradimą ar bent užkariauja 

gražuolės širdį, yra populiarūs. Cha-
zelle’ui pavyko: kitas jo filmas taip 
pat apie menininkus – „Kalifornijos 
svajos“ – sužavėjo jau visą pasaulį. 

Rodydami menininkus, europie-
čiai dažnai prisimena įvairiausias 
kolonijas, klestėjusias XX a. pra-
džioje. Vieną tokių rodo Chris-
topheris Menaulas filme „Vasara 
vasarį“ (LRT, 9 d. 23.20). Jo veiks-
mas perkels į vadinamąją Niulino 
(Newlyn) mokyklą. Tai buvo tapy-
tojų kolonija, Barbizono pavyzdžiu 
įsikūrusi žvejų kaimelyje Kornvalio 
grafystėje. Režisierius rodo tragiš-
kai pasibaigusį Alfredo Munningso 
(beje, jis laikomas geriausiai ar-
klius tapiusiu anglų menininku), 

Florence Carter-Wood ir Gilberto 
Evanso meilės trikampį. Meilės 
fonas – tirštėjanti būsimo karo 
nuojauta.

Richardo Curtiso komediją 
„Laiko tiltas“ (LRT, 10 d. 21.55) ga-
lima pavadinti apmąstymu apie laiką. 
Jo ištarmė banali – reikia vertinti 
kiekvieną gyvenimo dieną, tačiau 
filmo veikėją advokatą norint ga-
lima pavadinti ir laiko menininku. 
Iš tėvo jis paveldėjo šeimos talentą – su-
gebėjimą grįžti į įsiminusią praei-
ties situaciją ir ją pakeisti. Jis vis to-
bulina pirmąjį pasimatymą. 

Apie prabėgantį laiką kalba ir Isa-
bella Rosselini – legendinių meni-
ninkų Ingrid Bergman ir Roberto 

Rossellini duktė, Martino Scorse-
se’s žmona, Davido Lyncho draugė, 
modelis, aktorė, režisierė, mūza. 
Kartu su Gero von Boehmu kur-
tame dokumentiniame filme „Isa-
bella Rossellini. Mano audringas 
gyvenimas“ (LRT Kultūra, 9 d. 
18.30) menininkė atvirai kalba apie 
savo karjerą, šeimą, kovas ir aistras. 
Filmo kūrėjai keliauja po pasaulį, 
atsiduria net Jeano-Luco Godard’o 
montažinėje. Tačiau stebint šį auto-
portretą įdomiausia suvokti, kaip 
garsenybių duktė tapo menininke ir 
neįtikėtinai laisva, nepriklausoma 
moterimi.

Kino istorija – puikus įkvėpimo 
šaltinis. LRT šįvakar (8 d. 23 val.) 
primins Terry Gilliamo filmą „Dvy-
lika beždžionių“ (1995), kurį įkvėpė 
trumputis Chriso Markero filmas 

„Pylimas“ (1962). „Dvylikos bež-
džionių“ veikėjas – nusikaltėlis 
Džeimsas Koulas (Bruce Willis) – sa-
vanoriškai pasiryžta keliauti laiku, 
kad išgelbėtų žmoniją. Jis turi pa-
tekti į praeitį, į 1996-uosius, kad 
rastų mokslininkus, kurie gali pa-
dėti apsaugoti 2035 metų ateities vi-
suomenę nuo ją naikinančios epide-
mijos. Tačiau per klaidą Džeimsas 
atvyksta į 1990-uosius, kur jį iškart 
suima policija ir išsiunčia į psichia-
trijos gydyklą. 

Pamenu, filmui pasirodžius daug 
klausimų kėlė tai, kaip Gilliamas 
rodo laiką, naudodamas skirtingą 

stilių, priklausomai nuo to, kas yra 
realu, o kas vyksta Džeimso galvoje. 
Scenos, vykstančios 1990 m. ir 1996 m., 
yra labiau „klasikinės“, holivudiš-
kos. 2035-ieji – daug siurrealistiš-
kesni, primena Gilliamo filmus 

„Brazilija“ ar „Barono Miunhauzeno 
nuotykiai“. Beje, atkreipkite dėmesį, 
kad 2035-ųjų realybė egzistuoja tik 
tada, kai joje yra Džeimsas Koulas.

Islandų režisieriaus Baltasaro 
Kormákuro amerikietiškas filmas 

„2 ginklai“ (LNK, 10 d. 22.40) nu-
filmuotas komikso pagrindu. Jo vei-
kėjai, kuriuos suvaidino Denzelas 
Washingtonas ir Markas Wahlber-
gas, apsimeta ne tais, kuo yra iš tikrųjų. 
Jie seka vienas kitą, vagia pinigus iš 
mafijos ir net iš CŽV, bet iš tikrųjų 
yra kovotojai už gėrį. Tačiau man 
įsiminė neigiamo veikėjo frazė: 

„JAV – didžiausia šalis pasaulyje, 
todėl mes pripažįstame, kad kie-
kvienas žmogus yra godus, egois-
tiškas ir pavydus.“ Jis paaiškina, kad 
nereikėtų painioti laisvosios rinkos 
su laisvuoju pasauliu. Tokios aštrios 
politinės satyros dozės, kokia nu-
skamba šiame filme, tiesiog katas-
trofiškai stinga visoms mūsų tele-
vizijų laidoms, skirtoms Lukiškių 
aikštės memorialui, jų vedėjams ir 
dalyviams, kurie jau ne pirmą sa-
vaitę vis murkdosi groteske. 

Jūsų – 
Jonas Ūbis

„Vasara vasarį“
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Saksofonų savaitė 
Filharmonijoje  

Kitą savaitę Nacionalinę filharmo-
niją užlies saksofonų garsai. Gruo-
džio 13 d., trečiadienį, su Donato 
Katkaus diriguojamu Šv. Kristoforo 
kameriniu orkestru muzikuos sak-
sofonininkas Liudas Mockūnas, o 
gruodžio 16 d., šeštadienį, su Mo-
desto Pitrėno diriguojamu Lietu-
vos nacionaliniu simfoniniu orkes-
tru (LNSO) koncertuos saksofonų 
kvartetas „Signum“ (pastarieji 
gruodžio 14-ąją pasirodys ir Klai-
pėdos koncertų salėje).

pasaulinio karo košmarą. Tuo metu 
ir po karo Bridge’as parašė keletą 
pastoracinių ir elegiškų kūrinių ieš-
kantiems dvasios paguodos. Kaip 
ir mokytojo muzika, Britteno „Va-
riacijos“ dvelkia panašia nerimo, 
susikaupimo, o greta – ir šviesios 
lyrikos nuotaika. Lietuvoje tai labai 
retai atliekami kūriniai ir, kaip sako 
D. Katkus, „besibaigiant metams ir 
belaukiant Naujųjų, gražu parodyti 
dėmesį retai scenose skambančiai 
britų muzikai“. 

Lietuvių šiuolaikinei kūrybai 
koncerte atstovaus efektingas Gin-
taro Sodeikos kūrinys „Tuba plum-
bum“, pirmą kartą atliktas 2013 me-
tais. Tuomet solistas buvo Rimantas 

turtingoje Niujorko atmosferoje. 
Kūrinio idėja – išgauti tipišką Ame-
rikos skambesį. O koks jis turėtų 
būti? Turbūt pagrindinis ir domi-
nuojantis amerikietiškos muzikos 
aspektas – ritmas. Įvairūs muzi-
kos elementai susipina ir susilydo 
į margaspalvį Amerikos skambesį, 
kuriame girdėti ir europietiškojo 
orkestro tradicija, ir folklorinės in-
tonacijos, ir džiazo, salsos, mambo, 
bliuzo motyvai. 

Orkestro ir saksofono muzikos 
koncertai Filharmonijos Didžiojoje 
salėje skambės gruodžio 13 d., tre-
čiadienį, 19 val. ir gruodžio 16 d., 
šeštadienį, 19 val. 

LNF inf.

Senosios Armėnijos 
skambesys XXI amžiuje

Gruodžio 15 d. 19 val. Jonų bažny-
čioje, gruodžio 16 d. 19 val. Kauno 
VDU Didžiojoje salėje koncertuoja 
Armėnijos ansamblis „Naghash En-
semble“: sopranai Hasmik Baghda-
saryan, Tatevik Movsesyan, altas 
Arpine Ter-Petrosyan, Tigranas 
Hovhannisyanas (dhol), Aramas 
Nikoghosyanas (ūdas), Emmanue-
lis Hovhannisyanas (dudukas) ir 
kompozitorius bei pianistas Johnas 
Hodianas. Šio kolektyvo repertuare 
armėniškos dainos suskamba taip, 
tarsi jos būtų ne iš šio pasaulio, o 
sodrūs balsai atskleidžia dvasinį 
muzikos gylį.

Armėnų kilmės amerikiečių 
kompozitorius Johnas Hodianas 
Jerevano Garni šventykloje išgir-
dęs giedamą viduramžių armėnų 
religinę muziką, pasiryžo ją panau-
doti nauju būdu. Kompozitorius 
ne vienus metus tyrinėjo Jerevano, 
Niujorko ir Berlyno bibliotekų ar-
chyvus, kol vieną dieną aptiko ar-
mėnų viduramžių poeto Mkrticho 

Anonsai

Tiek orkestrų ir jų dirigentų, tiek 
garsių saksofonininkų Lietuvos publi-
kai pristatinėti jau nereikia – jie 
žinomi, populiarūs, o bilietai į jų 
koncertus tirpte tirpsta. Tad šįkart 
atkreipiame dėmesį į koncertų pro-
gramas, o jos ypatingos. Pasak ma-
estro Donato Katkaus, „kiekvienas 
koncertas ar repeticija – tai nuola-
tinis išgyvenimas, jausmų gausybė, 
tokia pat sugestyvi kaip vienišiaus 
mėgavimasis nuosavu gyvenimu ar 
susiliejimo su gamta jausmas“.

Gruodžio 13 d. įvairios muzikos 
pažersiantis Vilniaus miesto savi-
valdybės Šv. Kristoforo kamerinio 
orkestro ir Liudo Mockūno koncer-
tas simboliškai pavadintas „Epochų 
mozaika“. Koncerto programa at-
spindi kelių epochų stilistiką ir tarsi 
primena orkestro ir jo įkūrėjo bei 
meno vadovo Donato Katkaus 
kartu nueitą kūrybinį kelią. Vienas 
mėgstamiausių dirigento kompozi-
torių – Josephas Haydnas, tad ma-
estro sakė, jog „labai norėtų jį dar 
padiriguoti“. Juolab kad Haydno 
Simfonija Nr. 64 atliepia ir visiems 
amžiams aktualius kaitos (vertybių, 
kartų, moralės) klausimus. Paties 
Haydno pridėtas lotyniškas simfo-
nijos pavadinimas „Tempora mu-
tantur“ reiškia „Laikai keičiasi“, o 
su jais keičiamės ir mes. 

Pora programos kūrinių yra itin 
susiję. Tai originali kompozitoriaus 
ir altininko Franko Bridge’o Siuita 
styginiams ir jo mokinio, garsiausio 
XX a. britų kompozitoriaus Benja-
mino Britteno „Variacijos Franko 
Bridge’o tema“, jas Brittenas skyrė 
savo mokytojui ir panaudojo jo kū-
rinio „Trys idilės“ („Three Idylls“)
styginių kvartetui (1906) temą. 
Kaip prisimindavo Brittenas, jo 
mokytojas buvo įsitikinęs paci-
fistas, tad labai išgyveno Pirmojo 

Ramanauskas (bosinis klarnetas). 
Saksofonininkas Liudas Mockūnas 
sėkmingai perėmė solisto partiją, 
pasak dirigento, atlikėjas labai ge-
rai kūrinį jaučia ir šis intriguojantis 
opusas jam puikiai tinka. 

Gruodžio 16 d. orkestro muzikos 
koncertas „Amerikietiški ritmai ir 
keturi saksofonai“ kiek netikėtai su-
jungs amerikiečių ir lietuvių mu-
ziką. LNSO, vadovaujamas maes-
tro Modesto Pitrėno, atliks Osvaldo 
Balakausko Penktąją simfoniją, 
taip pažymėdamas kūrėjo 80-metį. 
Penktąją simfoniją O. Balkauskas 
sukūrė 2001 m. Vilniaus festivalio 
užsakymu, pirmą kartą ją atliekant 
LNSO dirigavo maestro Juozas Do-
markas. Simfonijai būdingi ener-
gingi ritmai, keturias dalis jungia ta 
pati nuolatos sugrįžtanti muzikinė 
tema. Apie šią simfoniją kompozi-
torius yra pasakęs: „Mano keturių 
dalių simfonijoje pasiremta der-
mine ir harmonine sistema, kuri 
leido sujungti istoriškai ir geo-
grafiškai labai tolimus muzikos 
pavidalus – viduramžių Europos 
organumą, senosios indų ragos 
melodiką, džiazo ritmiką bei in-
tonacijas, pagaliau XX a. moder-
niąsias išraiškos priemones, įskai-
tant ir klasterį.“

Panašus siekis inspiravo ir sak-
sofonininkų kvarteto „Signum“ su 
LNSO pristatomą Bobo Mintze-
rio kūrinį „Amerikietiški ritmai“ 
(„Rhythm of the Americas“) sakso-
fonų kvartetui ir orkestrui. Anot 
B. Mintzerio, šiai keturių dalių 
siuitai būdinga džiazo, Karibų af-
rikiečių ir akademinės simfoninės 
muzikos sintezė. Pagrindinė kūri-
nio inspiracija kildinama iš kom-
pozitoriaus gyvenimo tarpsnio, 
kai B. Mintzeris, kaip muzikantas, 
formavosi įvairialypėje ir be galo 

Kvartetas „Signum“ ir Modestas Pitrėnas LNF  nu ot r.

Naghasho kūrinio fragmentą. Jis 
iš karto suprato, jog tai jam skir-
tas tekstas. Taip gimė „Naghash 
Ensemble“, savo kūryboje panau-
dojęs visus rastus XV a. armėnų 
mistiko poeto ir kunigo Naghasho 
eilėraščius. Remdamiesi šventais 
jo tekstais „Naghash Ensemble“ 
sujungia žemišką armėnų liaudies 
dainų dvasingumą, naująją klasi-
kinę muziką, šiuolaikinį postmini-
malizmą ir roko bei džiazo ener-
giją. Trys nuostabūs moterų balsai 
ir keletas geriausių Armėnijos ins-
trumentalistų, grojančių duduku 
(medinis pučiamasis instrumentas), 
ūdu (Artimųjų Rytų styginis instru-
mentas), dhol (dvipusis būgnas) ir 
fortepijonu, atlieka naujos kartos 
unikalaus skambesio muziką.

„Gera muzika gyvai“ inf.

 „Naghash Ensemble“
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Gruodžio 8–17
Švietimo ir mokslo ministerija kviečia teikti kūrinius 

Vaikų literatūros premijai gauti

Švietimo ir mokslo ministerija kviečia teikti vaikų literatūros kū-
rinius, kritikos darbus, vaikų literatūros ir skaitymo populiarinimo 
projektus Vaikų literatūros premijai gauti.

Premijos tikslas – skatinti Lietuvos rašytojus kurti vaikams skirtas 
knygas, įvertinti švietimo, visuomeninių ar privačių įstaigų bei asmenų 
indėlį populiarinant vaikų literatūrą ir knygų skaitymą.

Kandidatūras premijai gauti turi teisę siūlyti asociacijos, švietimo 
įstaigos, švietimo įstaigų steigėjai, kiti juridiniai asmenys. Kandidatai 
turi pateikti pastarųjų trejų metų kūrybinės veiklos aprašą, nominuo-
jamų darbų pavyzdžius, kitą iliustruojančiąją medžiagą.

Premijos dydis – 100 MGL. Iš jų 60 MGL – už nuopelnus vaikų li-
teratūros srityje (už literatūros kūrinį ar kūrinius) ir 40 MGL už nuo-
pelnus vaikų literatūros ir skaitymo populiarinimo srityje (už projek-
tus, literatūrines-kūrybines akcijas, literatūros kritikos darbus ir kt.). 

Siūlymai pateikiami Švietimo ir mokslo ministerijos Komunikacijos 
skyriui iki gruodžio 31 d.  Premijos skyrimo nuostatus galima rasti: 
http://www.smm.lt/uploads/documents/Konkursai/Vaik%C5%B3litera
t%C5%ABrospremijos%20nuostatai2017.pdf 

 
Vaikų literatūros premiją ministerija įsteigė 2004 metais. Ji teikiama 

kasmet balandžio 2 d., minint Tarptautinę vaikų knygos dieną.

Daugiau informacijos: tel. (8 5) 219 1257

P a r o d o s

Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
XX a. Lietuvos dailės ekspozicija
iki 10 d. – paroda „Menas mano mieste – 
patiriu ir dalinuosi“

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai
Lietuvos dailė XVI–XIX a.
Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai
XIX–XX a. čekų dailės paroda „Banko 

„Česká Spořitelna“ kolekcijos šedevrai“ 
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“
Paroda „Kazio Bradūno meno pasaulis“ 

Lietuvos nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1 
Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.
Lietuvių liaudies menas; Kryždirbystė
Arsenalo g. 3
Lietuvos archeologija
iki 10 d. – Leonardo Skirpsto fotografijų 
paroda „Lietuvos tautinio atgimimo ąžuo-
lyne Nepriklausomybės atkūrimo šimtme-
čio giraitę pasodinus“

Vilniaus gynybinės sienos bastėja
Bokšto g. 20
Vilniaus gynybinės sienos istorijos ir 
ginkluotės 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
iki 17 d. – tarptautinė tęstinė paroda „Ke-
liaujančios 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 16 d. – Rasmos Noreikytės paroda „Pa-
sakojimas / Audimas“

VDA galerija „ARgenTum“ 
Latako g. 2
iki 13 d. – Zanės Skersienės personalinė 
darbų paroda „Tapatybė“ 

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 
Paroda „Lėtos mokyklos“ (iš ciklo 

„JCDecaux premija“)
iki 17 d. ŠMC skaityklos erdvėje – „Penki pa-
siūlymai Lukiškių aikštės memorialui“ 

Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
iki 16 d. – Jono Valadkevičiaus paroda 

„Sunkios dienos. Nuostabus gyvenimas“

„Prospekto“ fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
iki 16 d. – Gintauto Trimako fotografijų 
paroda „Išėjimai“

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
iki 12 d. – Rosandos Sorakaitės kūrybos 
paroda „Privatus pokalbis“

Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39
Egles Jauncems ir Indrikio Gelzio paroda

Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1/13
iki 16 d. – Kęstučio Svirnelio paroda „Šerstis“

Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 2
Dainiaus Trumpio tapybos ir objektų paroda 

„Ribinės tikrovės būsena“
nuo 8 d. – paroda „Vilniaus puodukas 2017: 
tarp tradicijos ir improvizacijos“

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus 
Pilies g. 40
Paroda „Jurgis Šlapelis: tarp Maskvos ir 
Lietuvos“

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

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

Jono Meko vizualiųjų menų centras
Malūnų g. 8
iki 16 d. – Beno Šarkos paroda „Rojus sme-
genų žievės peizažuose“

Galerija „Kunstkamera“
Ligoninės g. 4
Vilniaus Aukciono veiklos 10-mečiui skirta 
plakatų ekspozicija „ 50 aukciono nuotykių“
Juvelyro Arvydo Gurevičiaus emalio paroda 

„900°C“

Justino Vienožinskio dailės mokykla
S. Konarskio g. 37-2
Paroda „(Ne)identifikuoti LTMKS archyvai“

Teatro, muzikos ir kino muziejus
Vilniaus g. 41
Paroda „Scenos aristokratai ir maištininkai. 
Lietuvos teatro dailė 1920–1940 m.“

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija 
Vilniaus g. 39 / 6
Iljos Bereznicko paroda „Baubui – 30!“
nuo 14 d. – paroda-manifestas „Mano pasaulis“

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
iki 15 d. – 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
Benedikto Januševičiaus fotografijų paroda 

„Bičiulių portretai“

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
iki 17 d. – Linos Lapelytės paroda „Piruetas“ 

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

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

„The Room“ galerija
Polocko g. 17
Eglės Butkutės kūrybos paroda „0“

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

„Šiuolaikinis prancūzų ekspresionizmas ir ne tik“

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
Paroda „Didžioji pramonė“ 
Antano Obcarsko paroda 
nuo 8 d. – Leono Striogos paroda „Geležies 
amžius“ 

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

„Post“ galerija
Laisvės al. 51a
iki 16 d. – paroda „Inversija“ 

Klaipėda
Lietuvos dailės muziejaus Prano 
Domšaičio galerija
Liepų g. 33
nuo 8 d. – Sofijos Kanaverskytės tekstilės 
paroda „Lietuvos didieji“

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

„Herkaus galerija“
Herkaus Manto g. 22
Artūro Kavaliausko tapybos paroda „Laiš-
kai Dievui“

Šiauliai
„Laiptų galerija“
Žemaitės g. 83
Kalėdinių miniatiūrų paroda „Jau atva-
žiuoja šv. Kalėda“
iki 13 d. – paroda „Šiuolaikinė latvių akvarelė“ 

Dailės galerija
Vilniaus g. 245
iki 16 d. – šiuolaikinio meno festivalis „Virus ’22“

Panevėžys
Dailės galerija
Respublikos g. 3
Keramikos paviljone – paroda „Lietuvių 
šiuolaikinės keramikos proveržis“

Fotografijos galerija
Vasario 16-osios g. 11
iki 17 d. – Andriaus Repšio fotografijų paroda 

„Paukščio akimis“ 

S p e k t a k l i a i

Vilnius 
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto 
teatras
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
13 d. 18.30 – „ŽYDRASIS DUNOJUS“ (pagal 
J. Strausso muz.). Dir. – A. Šulčys
14 d. 18.30 – F. Leharo „LINKSMOJI NAŠLĖ“. 
Dir. – J. Geniušas
15 d. 18.30, 17 d. 12, 18 val. – P. Čaikovskio „SPRAG-
TUKAS“. Dir. – M. Barkauskas, M. Staškus

Nacionalinis dramos teatras
Didžioji salė
8 d. 18.30 – A. Herbut „LOKIS“. 
Rež. – Ł. Twarkowski

9 d. 18.30 – Just. Marcinkevičiaus „KATE-
DRA“. Rež. – O. Koršunovas
10 d. 18.30, 12 d. 13 val. – K. Binkio „ATŽA-
LYNAS“. Rež. – J. Vaitkus
13 d. 18.30 – M. Bulgakovo „MEISTRAS IR 
MARGARITA“. Rež. – O. Koršunovas 
14 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „DIDIS BLO-
GIS“. Rež. – A. Schillingas
15, 16 d. 18.30 – A. Čechovo „TRYS SESE-
RYS“. Rež. – Y. Ross
Mažoji salė
9 d. 16 val. – O. Wilde’o „LAIMINGASIS 
PRINCAS“. Rež. – P. Makauskas
10 d. 12, 15 val., 12 d. 12, 16 val. – J. Pomme-
rat „RAUDONKEPURĖ“. Rež. – P. Tamolė
13 d. 19 val. – „LAIŠKAI Į NIEKUR“ 
(R.M. Rilke's, M. Cvetajevos ir B. Paster-
nako laiškų motyvais). Rež. – B. Mar
14 d. 19 val. – „LEDO VAIKAI“. Rež. – B. Mar
15 d. 19 val. – „PIRMAPRADIS“ (pojūčių 
spektaklis pagal C.G. Jungo biografiją ir 
idėjas). Rež. – K. Žernytė 
Studija
10 d. 13 val. – Scenografijos dirbtuvės 
5–10 m. vaikams 
13 d. 19 val. – „LIŪDNOS DAINOS IŠ EURO-
POS ŠIRDIES“. Rež. – K. Smedsas (Suomija) 
14 d. 12, 19 val. – I. Šeiniaus „KUPRELIS“. 
Insc. aut. – A. Vozbutas, rež. – 
P. Markevičius

Valstybinis jaunimo teatras
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
10 d. 12 val. – „KAKĖ MAKĖ IR PAVOGTAS 
LAIKAS“ (pagal L. Žutautės knygą). Insc. 
aut. ir rež. – V. Kuklytė (Salė 99)
14 d. 18 val. – Ch. Palahniuko „KOVOS KLU-
BAS“. Insc. aut. ir rež. – V. Bareikis

Vilniaus mažasis teatras
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
10 d. 12, 14 val. – „BRANGUSIS ATRAKCIONŲ 
PARKO DĖDE!“. Rež. – O. Lapina
12 d. 11 val. – „MANO BATAI BUVO DU“. 
Idėjos aut. ir rež. – G. Latvėnaitė 
13 d. 12, 13.30 – teatralizuota ekskursija po 
Vilniaus mažąjį teatrą
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 „7md“ rekomenduoja
13 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGAS-
KARAS“. Rež. statytojas – R. Tuminas, 
rež. – A. Dapšys

Oskaro Koršunovo teatras
9 d. 16, 19 val. OKT studijoje – I. Vyrypaevo 

„ŠOKIS DELHI“. Rež. – O. Koršunovas
10, 11 d. 19 val. OKT studijoje – A. Čechovo 

„ŽUVĖDRA“. Rež. – O. Koršunovas
12, 13 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! 

„TRANS TRANS TRANCE“. 
Rež. – K. Gudmonaitė

Rusų dramos teatras
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
10 d. 12 val. – J. Popovo „SNIEGUOLĖ IR 
SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Rež. – J. Popovas 
10 d. 18.30 – E.-E. Schmitto „DVIEJŲ PA-
SAULIŲ VIEŠBUTIS“. Rež. – S. Račkys
13 d. 18.30 – M. Bulgakovo „ZOIKOS BU-
TAS“. Rež. – R. Atkočiūnas
14 d. 18.30 – PREMJERA! „VIENIŠI“ (pagal 
G. Hauptmanno dramą „Vieniši žmonės“). 
Rež. – A. Gornatkevičius

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

Vilniaus teatras „Lėlė“
Didžioji salė
10 d. 12 val. – „DAKTARAS DOLITLIS“ (pa-
gal H. Loftingą). Rež. – R. Driežis
Mažoji salė
9, 17 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „BALTOS 
PASAKOS“. Rež. – N. Indriūnaitė
10 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ 
IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių 
Grimmų pasaką). Rež. – N. Indriūnaitė

„Menų spaustuvė“
8 d. 18, 20 val. Juodojoje salėje – „Operoma-
nija“. J. Hedmano ir R. Vitkauskaitės „CON-
FESSIONS“ („Spatial Opera Company“)
8 d. 18, 20 val., 9 d. 19 val. Juodojoje salėje – 

„AGONIJA“. Choreogr. – V. Jankauskas 
(V. Jankausko šokio teatras)
10 d. 19 val. Juodojoje salėje – „Operoma-
nija“. „CONTEMPORARY?“ (jaunųjų scenos 
menininkų programa „Atvira erdvė’13“)
10 d. 11, 15, 17 val. Juodojoje salėje – „SPAL-
VOTI ŽAIDIMAI“. Choreogr. – B. Banevi-
čiūtė (šokio teatras „Dansema“)
11 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „Pasakų pir-
madieniai mažyliams“. Pasakas seka 
S. Degutytė („Stalo teatras“)
12 d. 19 val. Juodojoje salėje – PREMJERA! 

„TERORISTAS“. Rež. – G. Aleksa (teatras 
„Atviras ratas“)
13 d. 19 val. Stiklinėje salėje – J. Paškevičiaus 

„RIBOS“. Rež. – T. Montrimas („Atvira erdvė“)
13 d. 19 val. Juodojoje salėje – „APVALY-
TIEJI“. Rež. – O. Koršunovas (OKT/Vilniaus 
miesto teatras)
14 d. 19 val. Juodojoje salėje – PREMJERA! 

„GODOS“. Choreogr. – B. Letukaitė, A. Eke-
nes, P. Holden (Norvegija) (Kauno šokio 
teatras „Aura“) 

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
8, 9, 12 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. Makarevičius, 
kostiumų dail. – J. Statkevičius, lėlių dail. – 
J. Skuratova, komp. – V. Bartulis. Vaidina 
V. Anužis, D. Svobonas, V. Sodeika, A. Aš-
monas, E. Špokaitė ir kt.

10 d. 15 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės 
„LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. – I. Paliulytė
10 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – teatralizuota flo-
ristikos meistriškumo pamoka „Įkvėpimo naktis“
12 d. 19 val. Didžiojoje scenoje – PREMJERA! 
G. Kuprevičiaus tezių opera „LIUTERIO 
DURYS“. Rež. – G. Padegimas
12, 13 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo 

„PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas 
13 d. 18 val. Mažojoje scenoje – J. Tumo-
Vaižganto „ŽEMĖS AR MOTERS“. 
Rež. – T. Erbrėderis
14 d. 19 val. Ilgojoje salėje – H. Ibseno „KAI 
MIRĘ NUBUSIM“. Rež. – M. Klimaitė 

Kauno valstybinis muzikinis teatras
9 d. 18 val. – „ADAMSŲ ŠEIMYNĖLĖ“. 
Dir. – R. Šumila
10 d. 12 val. – „SNIEGO KARALIENĖ“. 
Dir. – J. Janulevičius
10 d. 18 val. – N. Rimskio-Korsakovo „CARO 
SUŽADĖTINĖ“. Muzikinis vad. ir dir. – 
E. Pehkas (Estija). Dir. – J. Janulevičius
13, 14 d. 18 val. – F. Wildhorno „GRAFAS 
MONTEKRISTAS“. Dir. – J. Janulevičius

Kauno kamerinis teatras
8, 9 d. 18 val., 10 d. 16 val. – PREMJERA! 

„4 MORTOS“. Rež. – D. Rabašauskas, sce-
nogr. ir kost. dail. – L. Luišaitytė. Vaidina 
S. Bladženauskaitė, R. Kumpikaitė, L. Pele-
niūtė, J. Dambrauskaitė 

Kauno lėlių teatras
9, 16, 17 d. 11 val.,– „MERGAITĖ SU DEGTU-
KAIS“. Rež. – D. Ulmytė
10, 16 d. 12 val., 17 d. 14 val. – „SNIEGO SE-
NIO SAPNAS“. Rež. – S. Jačėnas

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
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 
10 d. 12 val. Didžiojoje salėje – A. Dilytės 

„DĖDĖS TITO DŽIAZAS“ (pagal P. Hackso 
knygą). Rež. – A. Dilytė
10 d. 17 val., 13 d. 18.30 Mažojoje salėje – E. De 
Filippo „KALĖDOS KUPJELŲ NAMUOSE“. 
Rež. – P. Gaidys
12 d. 18 val. Didžiojoje salėje – A. Juozaičio 

„KARALIENĖ LUIZĖ“. Rež. – G. Padegimas
14, 15 d. 18.30 Didžiojoje salėje – PREM-
JERA! A. Stasiuko „NAKTIS“. Rež. – A. Janke-
vičius, dail. – L. Luišaitytė, videomeninin-
kas – R. Sakalauskas. Vaidina A. Eisimantas, 
R. Šaltenytė, E. Barauskaitė, D. Želvys ir kt.

Klaipėdos muzikinis teatras
10 d. 13 val. Žvejų rūmuose – A. Kučinsko 

„MAKARONŲ OPERA“

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
J. Miltinio dramos teatro spektakliai
9 d. 18 val. Kultūros centre – „NEBYLYS“. 
Rež. – J. Vaitkus 
10 d. 18 val. Kultūros centre – M. Pagnolio 

„DUONKEPIO ŽMONA“. Rež. – A. Lebeliūnas
14 d. 18.30 A. Sireikos krepšinio akademi-
joje (Ežero g. 11) – PREMJERA! M.I. Fornes 

„DUMBLAS“. Rež. – A. Kahnas, G. Palekaitė

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
Šiaulių dramos teatro spektakliai
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 
10 d. 12 val. – „IŠGELBĖKIME KENGŪ-
RIUKĄ“. Rež. – V. Kupšys
10 d. 18 val. – M. Durnenkovo „KARAS DAR 
NEPRASIDĖJO“. Rež. – T. Leszczynskis

K o n c e r t a i

Lietuvos nacionalinė filharmonija
8 d. 17 val. Kudirkos Naumiesčio kultūros 
centre – koncertas „Vienos valsai Kudirkos 
Naumiestyje“. Čiurlionio kvartetas
9 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – orkestro muzikos koncertas 

„Klasikos ir roko šventė“. Gala koncertas. 
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. 
Solistai N. Kazlaus (sopranas), A. Markovas 
(smuikas, elektrinis smuikas), choras „Vil-
nius“ (vyr. dir. – A. Dambrauskas), 
D. Žostautas (bosinė gitara), L. Dužinskas 
(fortepijonas). Dir. – C. Orbelianas. Progra-
moje J.S. Bacho, G. Puccini, G. Verdi,
 J. Massenet, C. Saint-Saënso, P. de Sarasa-
te’s, A. Markovo ir kt. kūriniai
10 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – teatralizuotas koncertas visai 
šeimai „Žvėrių karnavalas“. Lietuvos kame-
rinis orkestras. Solistai E. Dvarionaitė (for-
tepijonas), S. Miknius (fortepijonas), 
R. Bartulis (klarnetas), R. Juknevičiūtė (vio-
lončelė), J. Vozbutas (marimba). 
Dir. – V. Kaliūnas
10 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino 
muziejuje – kamerinės muzikos koncertas 

„Aerograma“. Iš Lietuvos žydų (litvakų) mu-
zikinio paveldo. D. Dėdinskaitė (smuikas)
G. Pyšniak (violončelė), R. Lozinskis (forte-
pijonas), M. Šinkūnas (vibrafonas). Progra-
moje A. Šenderovo, A. Coplando, J. Achrono, 
G. Gershwino ir kt. kūriniai
12 d. 18 val. Šiaulių „Laiptų galerijoje“ – or-
kestro muzikos koncertas. Lietuvos kameri-
nis orkestras ir solistai
13 d. 18 val. Žiežmarių kultūros centre – 
Čiurlionio kvartetas, K. Zmailaitė (sopra-
nas), E. Seilius (tenoras)
15 d. 17 val. Paežerių dvare (Vilkaviškio raj.) – 
J. Šležaitė (sopranas), V. Gurstis (fleita), 
S. Zajančauskaitė (fortepijonas)
13 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – orkestro muzikos koncertas 

„Epochų mozaika“. Vilniaus miesto savival-
dybės Šv. Kristoforo kamerinis orkestras 
(meno vad. ir dir. – D. Katkus). Solistas 
L. Mockūnas (saksofonas). Programoje 
J. Haydno, G. Sodeikos, F. Bridge, B. Brit-
teno kūriniai
14 d. 18.30 val. Klaipėdos koncertų salėje, 
16 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – „Amerikietiški ritmai ir keturi 
saksofonai“. Lietuvos nacionalinis simfoni-
nis orkestras. Solistai saksofonų kvartetas 

„Signum“: B. Kemperle, E. Nestler, A. Lužar, 
G. Bellarosa. Dir. – M. Pitrėnas. Programoje 
O. Balakausko, B. Mintzerio kūriniai

Vilnius
Kongresų rūmai
15 d. 19 val. – A. Paley (fortepijonas), Lietu-
vos valstybinis simfoninis orkestras. 
Dir. – G. Rinkevičius. Programoje F. Bajoro, 
J. Sibelijaus kūriniai

Muzikos galerija
Antakalnio g. 17
10 d. 12 val. – Muzikos mokyklos „Vaikas ir 
muzika“ mokinių šventinis koncertas „Ba-
tuotas katinas keliauja po pasaulį“ 

Vaidilos teatras
13 d. 19 val. – P. Geniušo fortepijono rečita-
lis. Programoje J.S. Bacho, F. Schuberto, 
S. Rachmaninovo kūriniai

Valdovų rūmai
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

Šv. Kotrynos bažnyčia
9 d. 19 val. – festivalis „Pravoslavų Kalėdos 
Lietuvoje“. V. Spivakovo labdaros fondo 
stipendininkai. Programoje E. Ysaye, P. Čai-
kovskio, C. Debiusi, C.M. Weberio kūriniai
15, 16 d. 19 val. – „Dreamweaver“. Kalėdinis 
choro „Bel Canto“ ir draugų koncertas. At-
likėjai choras „Bel Canto“ (meno vad. E. Ka-
veckas), styginių orkestras „Mikroorkéstra“, 
solistės L. Dambrauskaitė ir S. Lebrikaitė, pia-
nistė R. Gocentienė, saksofonistas T. Želvys. 
Programoje O. Gjeilo, E. Whitacre’o, 
M. Lauridseno, E. Ešenvaldo kūriniai

Šv. Jonų bažnyčia
9 d. 20 val. – Vilniaus universiteto (VU) 
chorų „Pro musica“, „Gaudeamus“, „Virgo“ 
ir VU kamerinio orkestro (vad. P. B. Koncė) 
rengiamas edukacinis projektas „Klasika 
visiems“. Solistai G. Gelgotė (sopranas), 
I. Prudnikovaitė (mecosopranas), I. Guse-
vas (tenoras, Rusija), Š. Šapalas (bosas). 
Dir. – R. Gelgotienė. Programoje W.A. Mo-
zarto „Requiem“ 
15 d. 19 val. – sakralinė muzika iš Armėni-
jos. „Naghash Ensemble“ 

Lietuvos muzikos ir teatro akademija
8 d. 17 val. LMTA J. Karoso salėje – kursų 

„Nordopera“ baigiamasis koncertas. Daly-
vauja Dainavimo katedros studentai
9, 10 d. 10 val. LMTA Kongresų rūmų Kame-
rinėje salėje – Stygininkų konkursas, skirtas 
E. Paulausko 90-mečiui
12 d. 16 val. LMTA Didžiojoje salėje – Chori-
nės muzikos koncertas, skirtas A. Budriūno 
115-osioms gimimo metinėms. Dalyvauja 
LMTA merginų ir mišrus chorai
13 d. 18 val. LMTA J. Karoso salėje – „VAR-
GONAI +“. Dalyvauja LMTA Vargonų ir 
klavesino katedros studentai 
13, 14 d. 18 val. LMTA Muzikos inovacijų 
studijų centre – erdvinio garso festivalis 

„Sferos premjeros 2017“. Kompozitoriaus 
O. Balakausko kūrinių „Do nata“ ir „Dada 
concerto“ erdvinės premjeros 

14 d. 18 val. LMTA Didžiojoje salėje – LMTA 
Dainavimo katedros studentai 
14 d. 18 val. „Organum“ koncertų salėje – 
A. Bružaitės (kanklės) koncertas „Koncer-
tinės kanklės. Muzika šiandien“. Taip pat 
dalyvauja K. Levickis (smuikas), T. Raman-
čiūnas (violončelė), D. Bagurskas (kontra-
bosas), D. Stoskeliūnas (fagotas), Lietuvos 
kariuomenės orkestras (vad. ir dir. 
E. Ališauskas)

Va k a r a i

Vilnius
Rašytojų klubas
8 d. 17 val. Vaikų laikinosios globos namuose 

„Atsigręžk į vaikus“ (Jaroševičiaus g. 10 B) – 
kūrybinės dirbtuvės iš ciklo „Atverstos 
knygos puslapiai“ su dailininke S. Ach

Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
15 d. 17.30 – restauratorės D. Udrienės 
paskaita „Knyga iš ano amžiaus: Martyno 
Liuterio Biblijos restauravimas“ 

Valdovų rūmai
8 d. 18 val. – pokalbis „Lietuvos krikštas: 
prasmės, reikšmės, plotmės“. Dalyviai 
R. Petrauskas, S. Maslauskaitė-Mažylienė, 
D. Baronas, M. Jakulis, V. Dolinskas 
12 d. 18 val. Lankytojų vestibiulio auditorijoje – 
R. Calveyra paskaita „Italijos įtaka Vazos 
karališkojo dvaro rūmų muzikai“ 

Muzikos galerija
12 d. 18.30 – žodžio, muzikos ir dailės im-
provizacija „Tylos sodai“. Dalyvauja aktorė 
B. Mar, E. Ališauskas (birbynė, garso take-
lis), dailininkas V. Poška

Atviros Lietuvos fondas
14 d. 16.30 – švedų rašytojo U.P. Hallbergo 
pranešimas ir diskusija „Skandinavų kos-
mopolitizmas: permąstant Europą iš Šiau-
rės šalių perspektyvos“. Pokalbį moderuoja 
kultūros istorikas A. Švedas

Lietuvos teatro sąjunga 
11 d. 18 val. – literatūrinė-muzikinė kompo-
zicija pagal Justino Marcinkevičiaus poe-
tinę dramą „Mindaugas“. Atlieka aktoriai 
V. Mainelytė, R. Rimeikis, A. Butvilas

Dailė

Vienas įdomiausių, nes veikia ne modernizmo paradigmoje, tapytojų 
Adomas Danusevičius šį kartą parodą rengia drauge su konceptualiai 
besielgiančiu menininku Tomu Daukša. Jų paroda gan vaizdingu pava-
dinimu „Viską išgerk ir leiskis žemyn“ nuo gruodžio 5 d. iki 19 d. veikia 

„The Rooster Gallery“ (Gynėjų g. 14, Vilnius). Danusevičiaus kūrybos te-
mos įtaigiai ir švelniai praplečia normatyvumą, todėl dar įdomiau, kokio 
rezultato galima tikėtis dirbant duetu.

Muzika

Kitą savaitę Nacionalinę filharmoniją užlies saksofonų garsai. Gruodžio 
13 d. 19 val. su Donato Katkaus diriguojamu Šv. Kristoforo kameriniu or-
kestru muzikuos saksofonininkas Liudas Mockūnas. Koncerto programa 
atspindi kelių epochų stilistiką ir tarsi primena orkestro ir jo įkūrėjo bei 
meno vadovo Donato Katkaus kartu nueitą kūrybinį kelią. Gruodžio 16 d. 
19 val. su Modesto Pitrėno diriguojamu Lietuvos nacionaliniu simfoniniu 
orkestru koncertuos saksofonų kvartetas „Signum“ (pastarieji gruodžio 
14-ąją pasirodys ir Klaipėdos koncertų salėje). Koncertas „Amerikietiški 
ritmai ir keturi saksofonai“ kiek netikėtai sujungs amerikiečių ir lietuvių 
muziką. Orkestras, vadovaujamas maestro Modesto Pitrėno, atliks Os-
valdo Balakausko Penktąją simfoniją, taip pažymėdamas kūrėjo 80-metį.

Teatras

Gruodžio 8, 9 d. 18 val. Kauno nacionaliniame dramos teatre premjera – 
Gintaro Varno režisuotas spektaklis „Natanas Išmintingasis“ pagal G.E. 
Lessingo dramą. Kūrinys nukels į XII a. pabaigą, trečiojo kryžiaus žygio 
laikų Jeruzalę: vietą, kuri tapo didžiųjų religijų – judaizmo, krikščionybės 
ir islamo – karo lauku. Tokiame fone vystysis subtilių peripetijų kupina 
istorija apie meilę, pasitikėjimą, identiteto krizę, tikėjimo dogmatizmą ir 
žmogiškumo paieškas.
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Savaitės filmai

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

Gruodžio 8–14
Ki no re per tu a ras

24 valandos gyventi  **
Trevis Konradas (Ethan Hawke) yra samdomas žudikas, besiimantis 

sunkiausių užsakymų pavojingiausiuose pasaulio kampeliuose. Dabar 
jis turi sugauti moterį superšnipę. Tačiau moteriai pavyksta pabėgti, o 
Trevis sunkiai sužeidžiamas. Jam atliekama eksperimentinė operacija, 
tačiau Trevis turi tik parą, kad sugautų skriaudikę. Paskui jo širdis su-
stos. Netrukus paaiškės, kad tikrasis priešas – ne ji. Todėl Trevis turi rasti 
žmones, atsakingus už jo mylimos žmonos ir vaiko mirtį. Briano Zmrzo 
filme taip pat vaidina Paulas Andersonas, Lin Bisset, Rutgeris Haueris, 
Tyrone’as Keoghas (PAR, JAV, Honkongas, 2017). (Vilnius, Kaunas, Klai-
pėda, Šiauliai, Panevėžys)
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. François Ozono filmas – jausmingas trileris. Taip pat 
vaidina Jacqueline Bisset, Myriam Boyer, Dominique’as Reymond’as (Pran-
cūzija, Belgija, 2017). (Vilnius)
Kaip išgelbėti Kalėdas  ***

Alaino Chabat filme rodomos Kalėdų išvakarės, kai staiga suserga visi 
devyniasdešimt du tūkstančiai Kalėdų senelio padėjėjų ir iškyla grėsmė 
vaikų dovanoms. Seneliui teks pačiam vykti į Žemę ieškoti vaistų. Lietu-
viškai dubliuotame filme Senelį vaidina pats Chabat, jo žmoną – Audrey 
Tatou (Prancūzija, 2017). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys)
Kvadratas  ****

Stokholmo Šiuolaikinio meno muziejaus direktorius – gražus, protin-
gas ir politkorektiškas, turintis valdžią ir mokantis išmintingai pasinau-
doti savo padėtimi Kristianas (Claes Bang) – patenka į situacijas, kurios 
satyriškai atspindi šiuolaikinį pasaulį. Dalis jų susijusios su muziejuje 
rengiama instaliacija „Kvadratas“. Tarp filmo veikėjų – amerikiečių žur-
nalistė (Elisabeth Moss), norinti suprasti, kas yra šiuolaikinis menas, ne-
teisingai vagyste apkaltintas berniukas imigrantas, reklamos gamintojai, 
menininkai ir jų gerbėjai. Rubeno Östlundo komediją, šiemet apdova-
notą Kanų „Auksine palmės šakele“, verta pasižiūrėti kad ir dėl pačios 
juokingiausios šiemet kine erotinės scenos (Švedija, Vokietija, Prancūzija, 
Danija, 2017). (Vilnius) 
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 gyvenan-
tys Lodžai. Tačiau Lodžų šeimos gyvenimas griūva, kai per apiplėšimą 
žūsta mylima Nikio mama. Nevilties apimtas berniukas nusprendžia at-
keršyti. Jis ieško žudikų, pakeliui atskleisdamas niūrias šeimos paslaptis. 
Pagrindinius vaidmenis filme sukūrė Mattas Damonas, Julianne Moore, 
Oscaras Isaacas, Noah Jupe’as, Glennas Fleshleris, Megan Ferguson (JAV, 
2017). (Vilnius)
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 ap-
sigyvena žavi kaimynė. Ji nežino, kad tamsiosios jėgos gali smogti kie-
kvieną minutę... Sergio G. Sánchezo filme vaidina Anya Taylor-Joy, Ge-
orge’as MacKay’us, Mia Goth, Charlie Heatonas (Ispanija, 2017). (Vilnius)
Užburtas ratas  ****

Naujausias Woody Alleno filmas pasakoja apie keturis žmones, kurių 
likimai 6-ajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje susikirto garsiajame 
pramogų parke Long Ailende. Emociškai sutrikusi buvusi aktorė Džinė 
(Kate Winslet) čia dirba padavėja. Jos vyras Hamptis (Jim Belushi) už-
siima karusele. Gražuolis gelbėtojas Mikis (Justin Timberlake) svajoja 
apie dramaturgo karjerą. Hampčio duktė Karolina (Juno Temple) tėvo 
namuose slapstosi nuo gangsterių. Poetiškai Vittorio Storaro nufilmuo-
tame pasaulyje Allenas rodo graikų tragedijų vertas aistras (JAV, 2017). 
(Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys)

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
8–14 d. – Stebuklas (rež. E. Vertelytė, Lietuva, 
Bulgarija, Lenkija) – 11.20, 14, 16, 19, 21.20
8, 11–14 d. – Kaip išgelbėti Kalėdas? (Pran-
cūzija) – 11.30, 13.30, 15.50, 17 val.; 9, 10 d. – 
11.30, 12.10, 13.30, 15.50, 17 val.
8–14 d. – Užburtas ratas (JAV) – 11.10, 16.10, 
19.20, 21.10
Nutrūkęs nuo grandinės (Bulgarija, JAV) – 
19.35, 21.45
24 valandos gyventi (PAR, Honkongas, 
JAV) – 18.40, 21 val.
11 d. – NT Live'17. Spektaklis „Jaunasis 
Marksas“ – 21 val.
8–14 d. – Slaptas augintinių gyvenimas (Ja-
ponija, JAV) – 11 val.
Poilsiautojai (rež. S. Aškelavičius) – 18.20, 
20.50
Noras gyventi (Australija) – 15.55, 18.30
Matilda (Rusija) – 15.45
8, 10, 12, 14 d. – Šešėlių namai (Ispanija) – 21.10
9, 11, 13 d. – Pjūklas 8 (Kanada, JAV) – 21.10

Forum Cinemas Akropolis 
8, 9 d. – Stebuklas (rež. E. Vertelytė, Lie-
tuva, Bulgarija, Lenkija) – 11, 16.10, 18.20, 
20.30, 22.40; 10–14 d. – 11, 16.10, 18.20, 20.30
8–14 d. – Kaip išgelbėti Kalėdas? (Prancū-
zija) – 10.10, 12.25, 14.50, 16.40
8, 9 d. – 24 valandos gyventi (PAR, Honkon-
gas, JAV) – 16.50, 21.10, 23.20; 10–14 d. – 
16.50, 21.10
8–14 d. – Užburtas ratas (JAV) – 11.30, 19.10
8, 9 d. – Nutrūkęs nuo grandinės (Bulga-
rija, JAV) – 15.40, 21.30, 23.40; 10 d. – 21.30; 
11–14 d. – 15.40, 21.30
8–14 d. – Bjaurusis aš 3 (JAV) – 10.10
Vajana (JAV) – 12.30

Skalvija
8 d. – Užburtas ratas (JAV) – 17 val.; 9 d. – 
17.10; 10 d. – 21 val.; 11 d. – 19.40; 12 d. – 
19 val.; 13 d. – 18.30;14 d. – 20.40
8 d. – Stebuklas (rež. E. Vertelytė, Lietuva, 
Bulgarija, Lenkija) – 21.30; 9 d. – 19.10; 
10 d. – 16.10; 11 d. – 15 val. (seansas senjo-
rams); 12 d. – 21 val.; 13 d. – 16.40; 
14 d. – 19 val.
12 d. – Dieviškoji tvarka (Šveicarija) – 17 val.; 
14 d. – 17.10
9 d. – Kvadratas (Švedija, Vokietija, Prancū-
zija, Danija) – 14.30; 13 d. – 20.30
Nuolankioji (Prancūzija, Vokietija, Lietuva, 
Nyderlandai, 2017, rusų k., liet. subt., 2.23)
10 d. – 15.50, 11 d. – 17 val.
8 d. – Specialus seansas Tarptautinei žmo-
gaus teisių dienai. Pawo (Vokietija, 
Indija) – 19 val.
Ciklas „Karlsono kinas“
9 d. – trumpametražių animacinių filmų 
programa vaikams „Pasakų pasaulis“ – 13.10
10 d. – Arčiau debesų (Belgija, Švedija, 
Olandija, Norvegija) – 14.10 
9 d. – Europos kino apdovanojimai 2017 tie-
siogiai – 21.15
10 d. – Kino klasikos vakarai. Virėjas, vagis, 
jo žmona ir jos meilužis (Olandija, D. Bri-
tanija, Prancūzija) – 18.20 (seansą pristatys 
kompozitorius M. Urbaitis)

Pasaka
Kauno kino festivalis
8 d. – Švytuoklė (Argentina, Brazilija, Pran-
cūzija) – 17.30

9 d. – Užmaršties eilės (Prancūzija, Vokie-
tija, Čilė) –17.30
10 d. – Labai romantiška (Brazilija, Vokie-
tija) – 16.30
11 d. – Keršto skonis (Argentina, Dominikos 
Respublika, Kataras, Vokietija) – 19 val.
12 d. – Dreifas (Vokietija) – 18.30
13 d. – Pareiga (JAE, Kataras, Kolumbija, 
Palestina, Prancūzija, Vokietija) – 19 val.
8 d. – Užburtas ratas (JAV) – 18 val.; 9 d. – 
15.30; 10 d. – 18.30; 11, 13 d. – 19.15; 12 d. – 
20.45; 14 d. – 17 val.
8 d. – Suburbikonas (D. Britanija, JAV) – 
22.30; 9 d. – 22.15; 11 d. – 21.30
8 d. – Stebuklas (rež. E. Vertelytė) – 19.30; 
9 d. – 15.15; 10 d. – 16.30; 11, 13 d. – 17.15; 
12 d. – 20.30; 14 d. – 19 val.
8 d. – Kvadratas (Švedija, Vokietija, Pran-
cūzija, Danija) – 21.30; 9 d. – 19.30; 10 d. – 
20.30; 11 d. – 21.15; 12 d. – 18 val.; 13 d. – 
21 val.; 14 d. – 15.30
8 d. – Nuolankioji (Prancūzija, Vokietija, 
Lietuva, Olandija) – 17.45; 10 d. – 14 val.; 
11 d. – 20.45; 12 d. – 18.15; 14 d. – 15.15
8 d. – Dieviškoji tvarka (Šveicarija) – 20.30; 
9 d. – 16.30; 10 d. – 17.15; 11 d. – 18.45; 12 d. – 
21 val.; 13 d. – 21.30; 14 d. – 15 val.
8 d. – Gobšius! (Prancūzija) – 22.15; 
9 d. – 14.45; 14 d. – 18 val.
9 d. – Meškiukas Padingtonas (D. Britanija, 
Prancūzija, JAV) – 13.30; 10 d. – 14.30
9 d. – Kaip išgelbėti Kalėdas? (Prancūzija) – 
13.15; 10 d. – 14.30
9 d. – Noras gyventi (D. Britanija) – 17.15; 
10 d. – 20.15; 13, 14 d. – 21.15
9 d. – Dvilypis meilužis (Prancūzija, Bel-
gija) – 19.45; 14 d. – 21 val.
9 d. – Žmogžudystė Rytų eksprese (Malta, 
JAV) – 22 val.
9 d. – Aštuonkojis Dipas (JAV, Ispanija) – 13 val.
9 d. – 50 pavasarių (Prancūzija) – 18.30; 
10 d. – 19 val.; 14 d. – 19.45
9 d. – Beatričės bučinys (Prancūzija) – 20.15
9 d. – Geras laikas (JAV) – 22.30
10 d. – Kedi. Slaptas kačių gyvenimas (JAV, 
Turkija) –12.30
10 d. – Prancūziška porelė (Prancūzija) – 20.45
11 d. – Veidai kaimai (dok. f., Prancūzija) – 17 val.
11 d. – Šventasis (rež. A. Blaževičius) – 16.45
13 d. – Nebijok (ciklas „Ispaniškai“) – 17 val.
13 d. – (Ne)laukti svečiai (Prancūzija) – 17 val.
14 d. – Kriaušių pyragėliai su levandomis 
(Prancūzija) – 21.30

Kaunas
Forum Cinemas
8, 10, 12, 14 d. – Stebuklas (rež. E. Vertelytė, 
Lietuva, Bulgarija, Lenkija) – 10.30, 15.10, 
18.10, 19.40; 9, 11, 13 d. – 15.10, 18.10, 19.40

8–14 d. – Kaip išgelbėti Kalėdas? (Prancū-
zija) – 10.10, 12.30, 14.50
8, 10, 12, 14 d. – Užburtas ratas (JAV) – 
10.30; 9, 11, 13 d. – 10.30, 17.30; Nutrūkęs 
nuo grandinės (Bulgarija, JAV) – 19.50, 22.20
9, 11, 13 d. – 24 valandos gyventi (PAR, 
Honkongas, JAV) – 22.30
8–14 d. – Slaptas augintinių gyvenimas (Japo-
nija, JAV) – 10.30; Bjaurusis aš 3 (JAV) – 13 val.

Romuva
Tarptautinis Kauno kino festivalis
8 d. – Pareiga (JAE, Kataras, Kolumbija, Pa-
lestina, Prancūzija, Vokietija) – 17.30 
8 d. – Stebuklas (rež. E. Vertelytė) – 19.30 
9 d. – Kanados trumpametražių filmų pro-
grama ,,Atradimai“ – 14 val.; Keista, bet ti-
kra (Meksika) – 16 val.; Žanetė. Žanos d'Ark 
vaikystė (Prancūzija) – 18 val.; Švytuoklė 
(Brazilija, Argentina, Prancūzija) – 20.15 
10 d. – Stovint sraute (JAV, Vokietija, Italija, 
D. Britanija) – 14 val.; Rugpjūčio 32-oji 
(Kanada) – 15.30 

KLAIPĖDA
Forum Cinemas
8, 9, 11–14 d. – Stebuklas (rež. E. Vertelytė, Lie-
tuva, Bulgarija, Lenkija) – 10.20, 15.30, 17.50, 
19.30, 21.40; 10 d. – 10.20, 17.50, 19.30, 21.40
8–14 d. – Kaip išgelbėti Kalėdas? (Prancū-
zija) – 10.40, 12.30, 15.50; 8, 10, 12, 14 d. – Už-
burtas ratas (JAV) – 20.10; 8, 10, 12, 14 d. – Nutrūkęs 
nuo grandinės (Bulgarija, JAV) – 21.10; 9, 11, 
13 d. – 24 valandos gyventi (PAR, Honkongas, 
JAV) – 21.10; Zootropolis (JAV) – 10.30; Tro-
liai (JAV) – 13 val.

Šiauliai
Forum Cinemas
8–14 d. – Stebuklas (rež. E. Vertelytė, Lie-
tuva, Bulgarija, Lenkija) – 10.20, 14.50, 
17.30, 19.40, 21.50; Kaip išgelbėti Kalėdas? 
(Prancūzija) – 10.30, 12.50, 15.10, 17 val.
Užburtas ratas (JAV) – 19.20; 24 valandos 
gyventi (PAR, Honkongas, JAV) – 21.40;
Nutrūkęs nuo grandinės (Bulgarija, 
JAV) – 20 val.
8, 10, 12, 14 d. – Bjaurusis aš 3 (JAV) – 11 val.

Panevėžys 
Forum Cinemas Babilonas
8–14 d. – Stebuklas (rež. E. Vertelytė, Lie-
tuva, Bulgarija, Lenkija) – 14.20, 18.10, 20.30
8, 10–14 d. – Kaip išgelbėti Kalėdas? (Prancū-
zija) – 12.50, 16.30; 9 d. – 10.20, 12.50, 16.30
8, 10, 12, 14 d. – 24 valandos gyventi (PAR, 
Honkongas, JAV) – 21.10; 8, 10, 12, 14 d. – Už-
burtas ratas (JAV) – 17.10; 9, 11, 13 d. – Nutrū-
kęs nuo grandinės (Bulgarija, JAV) – 21.10; 
8, 10, 12, 14 d. – Zootropolis (JAV) – 10.30

„Užburtas ratas“


