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Abstrakcijos ir realizmo 
derinys
Mintys po Mindaugo Urbaičio ir Martyno Rimeikio baleto „Procesas“ 
premjeros

Mieli skaitytojai,
 

Nepamirškite, kad prenumerata 2018 metams 
„Lietuvos pašto“ skyriuose baigiasi gruodžio 20 dieną.

Užsisakykite „7 meno dienas“ ir 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

Audronė Žiūraitytė

Plačiai anonsuotas, įvairiapusiškai 
aptartas ir net a priori įvertintas 
naujas baletas „Procesas“, kurio 
iniciatyva priklauso choreografui 
Martynui Rimeikiui, suponavo iš-
ankstines pozityvias nuostatas. Kai 
kurios jų Lietuvos nacionaliniame 
operos ir baleto teatre pasižiūrėjus 
premjerinį spektaklį (gruodžio 1 d.) 
sustiprėjo, kitos tapo santūresnės. 

„Proceso“, sukurto pagal Franzo 
Kafkos romaną, atsiradimo pro-
cesas keliais aspektais išskirtinis, – 
pirmiausia pačios temos, šaltinio 
pasirinkimu. Jo universalumas, 
pasiekiantis mitologinį lygmenį, 
nekelia abejonių ir džiugina, nes 
Lietuvos balete pasirodė ne tik Tris-
tanas, Medėja, Hamletas, Romeo 

ir Džuljeta, Dezdemona, Karmen, 
Ana Karenina, bet ir Jozefas K. Siekį 
didžiojoje scenoje šiuolaikinio šo-
kio priemonėmis gvildenti dau-
giaprasmes egzistencines žmogaus 
būties problemas Lietuvos baleto 
meno vadovas Krzysztofas Pasto-
ras įvertino kaip reikšmingą net 
Europos baleto kontekste. Beje, 
taip pat jis pasidžiaugė brandžia 
M. Rimeikio choreografine kalba, 
kurios ankstyvieji, kuklesnių formų 
proveržiai buvo pastebėti vadovo 
iniciatyva rengiamose „Kūrybi-
nio impulso“ dirbtuvėse („Belau-
kiant Godo“, 2012; „Kelionė“, 2013; 

„Adagio styginiams“, 2014; „Vienas“, 
2016).

Ypač vertinga baleto „Procesas“ 
radimosi ypatybė – išankstinis, 
glaudus visų baletą kuriančiųjų 
bendradarbiavimas, „diktatoriaus“ 

poziciją, kaip ir dera baleto žanre, 
užimant choreografui. Rašytojas 
Laurynas Katkus, įsiklausęs į cho-
reografo svarstymus, drauge su juo 
sukūrė lakonišką libretą. Sėkmingai 
aplinkybės susiklostė ir tuo požiū-
riu, kad M. Rimeikis, pasikonsulta-
vęs su kompozitoriumi Mindaugu 
Urbaičiu, atsisakė idėjos kurti pa-
gal pasirinktą įvairią muziką (kaip 
įprasta šiuolaikiniam baletui) ir ins-
piravo naują, vientisą jo partitūrą. 
Kompozitorius jau yra rašęs muziką 
baletui – tada buvo pirmiau sukurta 
muzika, vėliau šokis: 2002 m. visiš-
kai vienišas, gavęs Vilniaus festiva-
lio užsakymą, jis kūrė savo pirmąjį 
šio žanro opusą „Acid City“ (2002), 
kurį pastatė K. Pastoras. 

M. Alek sos  n uotr .Scena iš spektaklio
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Spalvingosios „Kaskados“
Fortepijoninio trio dvidešimtmečio koncertai 

M u z i k a

Paskelbti Nacionalinių 
kultūros ir meno premijų 
laureatai
Kultūros ministerijoje paskelbti 
2017 metų Nacionalinių kultūros 
ir meno premijų laureatai. 

Nacionalinės kultūros ir meno 
premijos skirtos: aktorei Eglei Ga-
brėnaitei – už sceninio charakterio 
ryškumą ir profesinį maksimalizmą, 
kompozitorei Justei Janulytei – 
už vizualiųjų metaforų muzikinį 
įprasminimą, rašytojai Danutei 
Kalinauskaitei – už mažųjų me-
ninės kalbos formų turiningumą, 
scenografui Gintarui Makarevi-
čiui – už scenovaizdžio kūrybišką 
šiuolaikiškumą, vizualaus meno 
kūrėjams Svajonei ir Pauliui Sta-
nikams – už estetinį kūrybos pro-
vokatyvumą ir fotomeninkui Gin-
tautui Trimakui – už fotografijos 
ištakų sudabartinimą.

„Tai aukščiausias mūsų kūrėjų ap-
dovanojimas, kurį norėtųsi įteikti 
visiems aukšto lygio menininkams, 

kurių Lietuvoje turime tiek daug. 
Sveikinu laureatus ir manau, kad 
visi, kurie buvo nominuoti šiai 
premijai, yra nugalėtojai, nes jie 

– mūsų kultūros ir meno lobynas. 
Džiaugiuosi, kad šiais metais tarp 
laureatų yra ypač daug moterų kū-
rėjų“, – kalbėjo kultūros ministrė 
Liana Ruokytė-Jonsson.

„Atėjo toks laikas, kai moterys 
tapo vis labiau matomos kultū-
ros ir meno srityje. Kūrybingos 
moterys pažymi savotišką pro-
veržį, lūžio tašką, kurį mes tikrai 
įsiminsime“, – teigė Nacionalinių 
kultūros ir meno premijų komisijos 
pirmininkė, literatūrologė Viktorija 
Daujotytė-Pakerienė.

Šiemet nacionalinėms premi-
joms buvo pateikta 41 kultūros ir 
meno kūrėjų kandidatūra. Praėju-
sią savaitę nacionalinių kultūros ir 
meno premijų komisija iš jų atrinko 
dvylika pretendentų.

Nacionalinių kultūros ir meno 
premijų komisijai vadovauja lite-
ratūrologė Viktorija Daujotytė-Pa-
kerienė, komisijos nariai – kom-
pozitorius ir dirigentas Vaclovas 

Augustinas, architektas Audrius 
Ambrasas, teatro ir kino aktorius 
Juozas Budraitis, muzikologė Jū-
ratė Katinaitė, teatrologė Ramunė 
Marcinkevičiūtė, filosofas Nerijus 
Milerius, skulptorius ir filmų kū-
rėjas Deimantas Virgilijus Narkevi-
čius, literatūrologė Jūratė Sprindytė, 
kino režisierius Audrius Stonys ir 
menotyrininkė Jūratė Tutlytė.

Kultūros ministerijos inf.

Kronika

Rita Nomicaitė

Tarsi nuolatos būtų švenčiama mūsų 
laisvė – šį jausmą sukelia dažnai 
pasiekiančios žinios, kad iš širdies 
polėkio susibūrę atlikėjų ansam-
bliai jau mini savo sukaktis. Forte-
pijoninis trio „Kaskados“ – Rusnė 
Mataitytė (smuikas), Edmundas 
Kulikauskas (violončelė), Albina 
Šikšniūtė (fortepijonas) – sulaukė 
džiaugsmų ir darbų 20-mečio. Kuo 
dar, be atpažįstamo skambesio, pa-
sižymi „Kaskadų“ srovės?

Svarbiausias „Kaskadų“ inter-
pretacijų bruožas – inteligencija. 
Turiu galvoje ansambliečių inte-
lektą, pasaulinės dvasios pajautą 
kaip mąstymo atspirtį. Pagrindi-
nis trio uždavinys muzikuojant, 
kaip jie teigia ir ką patiria jų pu-
blika, – atrasti kūrinio gyvybinę 
energiją. Ir grojant Vienos klasikų, 
romantikų opusus, ir įvairiausią 
XX–XXI a. muziką, gyvybinės 
šilumos pajauta įkvepia ansamblį 
spontaniškam spalvingumui, atvi-
resniam teatrališkumui. 

Verta pabrėžti, kad trio renkasi 
sudėtingo turinio kūrinius. Užuot 
adoravę minimalizmą, imasi jungti 
skirtingas meno šakas – muzikai ir 
dailei kuriant teatralizuotą vyksmą 
scenoje. Vieną tokių performansų 
formavo ansamblio grojamos 
Onutės Narbutaitės, Broniaus Ku-
tavičiaus, Felikso Bajoro, Algirdo 
Martinaičio, Vidmanto Bartulio 
miniatiūros ir scenoje tapęs daili-
ninkas Stasys Eidrigevičius, spal-
vas atsirinkęs pagal iš anksto gautus 
muzikos įrašus, scenoje pasislė-
pęs už didelės drobės, kurioje per 

valandą sukūrė spalvingą paveikslą. 
Vidmanto Bartulio muzikos vakare 
su trio bendradarbiavo multime-
dijos menininkai Saulius Valius ir 
Daumantas Plechavičius.

Polinkį į daugiasluoksnių pras-
mių muziką „Kaskados“ demons-
truoja ir didingais ciklais, buvo 
parengę visus Ludwigo van Beet-
hoveno fortepijoninius trio, visus 
Johanneso Brahmso fortepijoni-
nius trio ir kvartetus. Tad neste-
bina 2002 m. IX tarptautiniame 
J. Brahmso kamerinių ansamblių 
konkurse (Austrija, Pertšachas) 
trio pelnyta I premija. Pastaruoju 
metu „Kaskadų“ trio kaip joks kitas 
kamerinis ansamblis Lietuvoje nuo-
sekliai gilinasi į Vienos klasikų kū-
rybą. Neseniai pradėto monografi-
nio festivalio „Visi Josepho Haydno 
fortepijoniniai trio“ koncertus lydi 
paskaitos apie kompozitoriaus gy-
venimą ir kūrybą, buvo sukurtas 
projektas, siejantis didžiojo kla-
siko kūrybą su lietuvių autorių 
premjeromis: Vidmanto Bartulio 

„I like Haydn“, Zitos Bružaitės „Hi, 
Haydn“ ir Antano Kučinsko „Štai 
baigiasi Haydno laikas“.

Kaip jau galėjome suprasti, nuo-
tykių dvasia taip pat yra ryškus 

„Kaskadų“ bruožas. Tuo galima pa-
aiškinti nuolatinį nenuilstamą ben-
dradarbiavimą su lietuvių autoriais, 
nestandartinius programų derinius 
(Josephas Haydnas ir Piotras Čai-
kovskis tame pačiame koncerte bei 
kt.). Taip pat – per šiuos metus tri-
mis koncertais paminėtą sukaktį. Ir 
naujutėlaitę plokštelę. 

Nuotaikingąjį koncertų trip-
tiką pradėjo spalvingiausias kon-
certas. Balandžio 1 d. su Lietuvos 

nacionaliniu simfoniniu orkestru, 
diriguojant Modestui Pitrėnui, 
pirmą kartą buvo atliktas griau-
dinčio tragizmo paženklintas ir ly-
rinių epizodų kupinas Anatolijaus 
Šenderovo Koncertas fortepijoni-
niam trio ir simfoniniam orkestrui. 
Naująjį kūrinį kompozitorius skyrė 
savo tėvo violončelininko Michailo 
Šenderovo 100-osioms gimimo me-
tinėms. Atlikėjai muzikavo užsi-
degę, publikai perteikdami karštą 
savo susižavėjimą kūrinio tembrų 
fontanais.

Koncertas Šv. Kotrynos bažny-
čioje gegužės 11 d. buvo gražiai su-
manytas norint atskleisti ansam-
bliečių asmenybes. Talkinant jų 
bičiuliui Šv. Kristoforo kameriniam 
orkestrui, diriguojamam Modesto 
Barkausko, „Kaskadų“ nariai buvo 
solistai. Tiesa, solistų amplua jiems 
taip pat įprastas, „Kaskadas“ galime 
vadinti solistų ansambliu, tačiau ar 
dažnai savo krašte girdime po vieną 
pasirodančius brandžių ansamblių 
narius? 

Albina Šikšniūtė ir orkestras va-
karą pradėjo džiugiais Johanno Se-
bastiano Bacho garsais (Koncertu 
A-dur, BWV 1055). Rusnė Mataitytė 
pasigėrėtinai griežė Franzo Schu-
berto Rondo smuikui ir styginių 
orkestrui A-dur, D 438; Edmundas 
Kulikauskas „dainavo“ Piotro Čai-
kovskio Andate cantabile iš Kvar-
teto Nr. 1. Susibūrę į ansamblį, su 
orkestru vėl pateikė jiems specialiai 
parašytų lietuviškų premjerų: jau-
natvišką Ryčio Pauliaus Juškaičio 

„Supernovą“ bei Loretos Narvilaitės 
poetiškai rafinuotą kūrinį „Mano 
erdvės aplenkia industrinio liūde-
sio miestus“. 

Tamsųjį metų laikotarpį, lapkri-
čio 22-ąją, Baltoje fortepijono salėje 
(„White piano hall“, buvusioje Piano.
lt) „Kaskados“ sumanė pamarginti, 
mylimai publikai dovanodamos 

„Ispanišką suvenyrą“ – Enrique’s 
Granadoso, Gasparo Cassadó for-
tepijoninius trio C-dur bei Ástoro 
Piazzollos tango „Ruduo“ iš ciklo 

„Metų laikai“. Ispanišku gaivalu 
užkrėsta vakaro vedėja kompozi-
torė Audronė Žigaitytė-Nekrošienė 
irgi mėgino linksminti klausytojus, 
tačiau to nė nereikėjo – repertua-
rinius kūrinius „Kaskados“ griežė 
laisvai, liejosi jų temperamentas. 

E. Granadoso trio C-dur, op. 50, 
įrašytas naujausioje „Kaskadų“ plokš-
telėje, skamba tauriai – neskubiai 
ir minkštai. J. Haydno trio D-dur 

XV:16 ir As-dur XV:14 – tarsi visai 
kito ansamblio atliekami, žaiža-
ruoja nuo pirmųjų garsų, „pagauna“ 
elegancija ir šmaikštumu. Ypatin-
gas „Kaskadų“ repertuaro kūri-
nys – Aramo Chačaturiano Adagio 
iš baleto „Spartakas“. Šią pjesę trio 
atliko bisui Šv. Kotrynos bažnyčios 
koncerte, ja baigiama ir naujausia 
plokštelė „Vizitinė kortelė“. Regis, 
ansambliui tai vienas brangiausių, 
į ląsteles įsismelkusių kūrinių, gal 
nuo Maskvos P. Čaikovskio konser-
vatorijoje praleistos jaunystės?

 „Kaskados“ visados įžiebia šven-
tinę nuotaiką, ilgam pakrauna 
sielą, su vienoda meile groja visą 
jų nelengvame kelyje atsirandan-
čią muziką. 

Anonsai

Kalėdų muzikos savaitė
Vieną didžiausių metų švenčių – 
Kalėdas – Lietuvos nacionalinė fil-
harmonija siūlo sutikti koncertuose 
gruodžio 26–29 dienomis. 

Gruodžio 26 d. 12 val. rengiamas 
teatralizuotas koncertas visai šei-
mai „Šventų Kalėdų šviesoje“. Šven-
tiniame choro „Ąžuoliukas“ (meno 
vadovas ir vyr. dirigentas Vytautas 
Miškinis) koncerte skambės lie-
tuvių ir užsienio autorių Kalėdų 
giesmės.

Tradiciškai antrąją Kalėdų dieną 
scenoje pasirodo Lietuvos kameri-
nis orkestras ir maestro Sergejus 
Krylovas. Gruodžio 26 d. 19 val. 
skambės dvi W.A. Mozarto simfoni-
jos, o S. Krylovas grieš N. Paganini 
muziką – Kaprisus (E. Denisovo ir 
G. Kuprevičiaus transkripcijos), 
Variacijas viena styga G. Rossini 
operos „Mozė Egipte“ tema, pje-
ses „Cantabile“ („Dainingai“), „La 
Campanella“ („Varpelis“) – tai vir-
tuoziški, sudėtingi ir itin publikos 
mėgstami kūriniai. Kaip XX a. aidas 
suskambės R. Baršajaus orkestruo-
tos S. Prokofjevo „Akimirkos“.

Gruodžio 27 d. 19 val. skambės 
„Britų kalėdiniai topai“, atliekami 
karališkojo vokalinio seksteto iš 
Didžiosios Britanijos „The Queen’s 
Six“. Tai žinomi vokalistai, giedantys 
Šv. Jurgio koplyčioje. Dainininkai 
koncertuoja ir karališkajai šeimai, 
ir prestižinėse pasaulio scenose, at-
lieka pasaulietinę bei sakralinę mu-
ziką. Vilniaus publikai sekstetas pa-
teiks originalias britų autorių dainas, 
tradicines anglų, škotų, ukrainiečių, 
austrų giesmes, aranžuotes.

Į „Muzikinių fantazijų pasaulį“ 
gruodžio 28 d. 19 val. nukels smui-
kininkės Dalios Kuznecovaitės ir 
prancūzų pianisto Antoine’o de 
Grolée’o duetas. Atlikėjai vers mu-
zikos istorijos puslapius, čia gė-
rėdamiesi barokinės G. Ph. Tele-
manno fantazijos sąskambiais, čia 
stabteldami romantikų F. Schu-
berto, R. Schumanno, F. Chopino ir 
H. Wieniawskio garsų pasauliuose, 
čia pristatydami nuotaikingą XX a. 
kūrėjo E. Zimbalisto fantaziją pa-
gal rusų kompozitoriaus N. Rims-
kio-Korsakovo operą „Auksinis 
gaidelis“.

Valstybinis pučiamųjų instru-
mentų orkestras „Trimitas“ Naujuo-
sius metus pasitinka itin šventiškai – 
gruodžio 29 d. 19 val. filharmonijoje 
koncertuoja su savo draugu, žymiu 
vokalistu iš Vokietijos Carlu Ellisu. 
Pasak ne pirmą kartą mūsų šalyje 
besilankančio atlikėjo, Lietuvą jis 
pamilo iš pirmo žvilgsnio ir yra dė-
kingas likimui už pažintį su orkes-
tru „Trimitas“. 

LNF inf. 

Rusnė Mataitytė, Albina Šikšniūtė, Edmundas Kulikauskas
A. Svi rsko n uotr .
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Abstrakcijos ir realizmo derinys
Atkelta iš  1  psl .

Š o k i s

Nauja M. Urbaičio partitūra 
maloniai nustebino minimalisti-
nės, repetityvine technika grin-
džiamos muzikos gyvybingumu. 
Laiko struktūravimui atitekęs prio-
ritetas naujame balete tarsi akade-
miškesnis, įgauna ne tokias viena-
planes, monotoniškas formas, kaip 
pirmame „klubinės stilistikos“ šio 
žanro opuse. Jos gerokai praturtin-
tos sincro-asincro judėjimo įvairo-
vės, orkestro spalvų subtiliu tur-
tingumu. Inkorporuojama ne tik 
ritmo žaismės sąlygota ekspresija 
(čia neužmirštas mušamųjų vaidmuo), 
bet ir lyriniai lėtųjų padalų prover-
žiai (svarbūs styginiai). Herojaus 
apmąstymų skausmingumą atku-
ria lyg ketvirtatoniais džeržgian-
tis orkestras: „girdžiu kaip trinasi 
lyg skardinės viena į kitą priebal-
sės“ (Kafka). Partitūroje šmėžuoja 
Bélos Bartóko kūrybos provaiz-
džiai, Kafkos epochai artimų me-
tro ritminės muzikos sąrangos re-
formatorių (ir Igorio Stravinskio) 
kūrybos dvasia, visa jėga iškylanti 
abiejų veiksmų finaluose, jungiama 
ostinato formulėmis. Taikomąjį ar 
savarankišką baleto muzikos po-
būdį lemia ir klausytojo muzikinis 
mentalitetas. Šiuo atveju svarbiau-
sia, kad M. Urbaičio muzika tampa 
neatskiriama sintetinės visumos 

„proceso“ dalimi.
Erdvinį kompozicijos parametrą 

natūraliai paįvairina Marijos Paš-
kevičiūtės sukurti elektroninės 
muzikos fragmentai, didesni nu-
meriai (pvz., Katedroje). Kontras-
tingų epizodų seka sudaro muzikinį 
naratyvą, neatsiejamą nuo scenoje 
pasakojamos istorijos. Baleto kū-
rybos procese atvirkštinė kompo-
zitoriaus padėtis, kai jis įsiklausė į 
choreografo pageidavimus, para-
doksaliu būdu grąžino jį į tradicinę 
pradinę padėtį, nes susidaro įspū-
dis, kad choreografas itin jautriai 
interpretuoja muziką (tai pasisaky-
muose pripažįsta ir kompozitorius). 
Paliekame nuošalyje kūrybinio 
proceso peripetijas, choreografo 
ar kompozitoriaus privilegijų ba-
leto žanre klausimą, nes svarbiausia 
sprendžiant jį yra rezultatas.

Modestas Barkauskas dirigavo 
jau penktą baletą. Sukaupta patir-
tis neabejotinai pravertė įvaldant 
komplikuotą metroritminį parti-
tūros tekstą su elektroninės mu-
zikos intarpais ir svarbiausia juos 
koreliuojant su scenoje vykstančiu 

„judesių tekstu“. Dirigentui pati-
kėtos ir deklaruotos orkestro kaip 
fono, ne užgožiančio, o tik paryš-
kinančio choreografinį veiksmą 
funkcijos. Atlikdamas jas, M. Bar-
kauskas drauge sugebėjo atskleisti 
orkestro, kaip lygiaverčio sinteti-
nių saitų partnerio, meistriškumą, 
kulminacijose imantį vadžias į savo 
rankas. Tarsi dirigentas norėtų pri-
minti, kad neseniai pelnė laurus 

dešimtajame tarptautiniame Grze-
gorzo Fitelbergo dirigentų kon-
kurse Katovicuose (Lenkija).

Sumanytas kaip abstraktus, 
publikai nepataikaujantis bale-
tas, „Procesas“ choreografiškai 
gana konkretus. Suprantama, kad 
dviejų dalių kompozicijai teatriš-
kumo elementai būtini. Vertiname 
M. Rimeikio pastangas surasti ba-
lansą tarp realistinės istorijos ir šo-
kio metafizikos, ryškinant savąją, 
daugiabriaunę Kafkos „fantasti-
nio realizmo“ interpretacijos ver-
siją (viena jų – „pakėlus galvą per-
žengti labirinto, į kurį pasiduodame 
įtraukiami, ribas“). Kai kurie rea-
lūs veiksmai ar naudojami daiktai 
tampa išraiškingomis metaforomis 
(rankų plovimą imituojantys Jozefo 
K. judesiai baleto pradžioje ar po-
pieriaus lapas biurokratų rankose 
per visą veiksmą, burnos „užčiau-
pimas“ scenoje su Panele Biurstner). 
Tačiau siekis kuo įtaigiau atskleisti 
herojaus dvasinių būsenų ampli-
tudę, nulemtą jį supančio ir taip 
pat dosniai choreografiškai atkurto 

„melo, kuris paverčiamas pasaulio 
tvarkos principu“ (kaip sakė K.), 
kartais sudarė perteklinio ir dėl 
to mažiau įtaigaus psichologinio 
realizmo įspūdį. Neabejojant ba-
leto žanre itin svarbiu šio pasta-
tymo talentingos choreografinės 
kalbos prioritetu, pasigesdavome 
abstraktaus šokio paveikumo ma-
gijos. Klausėme savęs, ar visada 

„ypatinga“ (anonsuose nuolat pa-
brėžiama) fizinė ir dvasinė baleto 
artisto ištvermė kuriant vaidmenį 
yra privalumas? Juk šių aspektų 
ypatingumas – išskirtinis ir savai-
minis baleto meno bruožas. 

Vis dėlto ypatingos fizinės ir 
dvasinės ištvermės reikalaujantį 
Jozefo K. vaidmenį nuoširdžiai įsi-
jautęs, meistriškai atliko Jeronimas 

Krivickas, neabejotinai praturtinęs 
savo kūrybinę biografiją išskirtiniu 
personažu. Įsiminė pašaipiai atsi-
palaidavusios teismo valytojos Ur-
tės Bereišytės sukurtas vaidmuo. Ji 
tapo pagrindine spektaklio mote-
riška figūra. Anastasijos Čumako-
vos įkūnyta Panelė Biurstner – san-
tūresnė, prieblandoje neišryškėjusi, 
o antrame veiksme fragmentiškai 
pasirodanti Olesia Šaitanova, vaidi-
nanti Lenę, pasirodė tik žavi. Savo 
įtikinėjimais nepasiduoti paveikus 
buvo Dėdės vaidmenį kūręs Man-
tas Daraškevičius. Ryškus, nors be-
veiksmis, su baltais rūbais ir peruku, 
ant laiptų kaip fotelyje išsidrėbęs 
Advokatas (Jonas Laucius) – lyg 
sustabarėjęs ir amžiams įsitvirtinęs 
praeities reliktas, tolygu „užliūliuo-
jantis abstrakčiomis kalbomis“ ar 

besigrožintis teisminiu procesu ir 
„kaltinamaisiais, kurie yra patys gra-
žiausi“ (Kafka).

Spektaklio kompozicijos prasme 
pirmas veiksmas, tik sudominęs in-
triga, nutrūko staiga, atrodė trum-
pokas. Antrasis kiek prailgo dėl vi-
zualiai labai įspūdingos, bet ištęstos 
pirmosios scenos Katedroje dalies, 
savotiškos saldžios emocinės baleto 
kulminacijos. Jos būsenos prieš ga-
lutinį „nukryžiavimą“ choreografi-
nis įprasminimas, gal ir dėl didelio 
kontrasto, pasirodė gana santūrus 
(Kunigo – Mariaus Miliausko – ir 
Jozefo K. duetas ar duetas su savimi). 
Įspūdingos pirmo veiksmo masinės 
scenos, ypač scena Banke, kai Jo-
zefas K. pasirodo paklusniai strik-
sinčių (Kafka: „tipena mažučiais 
žingsneliais“), persigrupuojančių 

banko darbuotojų apsuptas. Agre-
syviai brutali masinė ant suolų be-
silankstančių teisiamųjų pirmojo 
veiksmo finalinė Tardymo scena 
atrodė lyg „sūkuringas šokis“. Tę-
siant analogijas su Kafkos „judesių 
tekstu“, duete su Dėde rankomis 
plevenama „lyg sparnais“. Finale 
teisiamųjų minia bandantį išsiveržti 
Jozefą K. įtraukia į savo būrį, galiau-
siai „bejėgiškai susmukusį“ tiesiog 
prarydama. Nors triumfuoja legi-
timaus dokumento teisinis nihiliz-
mas, viltis paliekama, nes herojus 
nenužudomas kaip Kafkos romane. 
Lietuvos baleto trupė, įvairinanti 
savo repertuarą, po truputį tampa 
vis universalesnė ir labiau euro-
pietiška, demonstruoja gebėjimą 
šokti sudėtingą, iš klasikos išaugu-
sią ir ją lyg užmiršusią, šiuolaikinę 
choreografiją.

Scenografui Marijui Jacovskiui 
iškelta užduotis sukurti šokiui tin-
kamą tuščią, abstrakčią erdvę, pa-
lankią Kafkos parabolei skleistis, 
įgyvendinta maksimaliai tiksliai ir 
kūrybiškai. Lakonišką monumen-
talumą paties autoriaus nuostabai 
įvardija devynių tonų svoris. Pilkų 
betono luitų pavidalu jis ne tik su-
kuria šaltą choreografinio vyksmo 
atmosferą, bet ir užgriūva jo daly-
vius nepakeliama našta. Betoninių 
blokų klostės įvairiai transformuo-
jasi horizontaliai, vertikaliai ir įstri-
žai judant slankiojančiai sistemai. 
Tokiu būdu kuriamos intymesnės 
kamerinės (II v. monologas) ir di-
delės oficiozinės klerkų pasaulio 
erdvės. Skirtingus jų būvius pa-
ryškina ir praturtina skoningas 
Levo Kleino apšvietimas. Šiltesnių 
atspalvių tuščia erdvė atrodo pers-
pektyvi, šaltesnių – aklinai uždara, 
slegianti, drauge prožektoriais aki-
nanti (Tardymo scena). Įsiveržimo 
į laisvę iliuzija dingsta, kai scenos 
gilumoje įstrižas luitas (lyg lieptas 
pabėgimui) ryškiu baltos šviesos 
sluoksniu performuojamas į „ne-
pakeliamą kryžių“. Pilkos betono 
sienos išraiškingai atgyja integruo-
damos juodus šokančiųjų šešėlių 
akcentus, jais nepiktnaudžiaujant.

Pilkų atspalvių „tuščią“ erdvę 
papildo choreografinio piešinio 
nestelbiantys panašių spalvinių 
niuansų ir subtilių formų šokėjų 
kostiumai. Dailininkės Jurgitos 
Jankutės tikslingai parinktos de-
talės nuosaikiai įvietina abstrakčią 
scenografiją. 

Baleto kūrybinė grupė, savano-
riškai paklususi choreografui, pa-
darė reginį vientisą ir padėjo atsi-
skleisti šiuolaikiniam šokiui ir jo 
prasmėms. Visi komponentai iš-
ryškino choreografiją, drauge jos 
bei atlikėjų tobulėjimo potenci-
alą. Nekantraudami lauksime, kai 
M. Rimeikis po sėkmingų pasta-
tymų, jo žodžiais tariant, „pradės 
ką nors kito“.Jeronimas Krivickas, Urtė Bereišytė

Jeronimas Krivickas, Olesia Šaitanova

M. Alek sos  n uotr aukos
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Tarsi piligrimystė
Įspūdžiai iš XXI šiuolaikinės muzikos festivalio „Iš arti“ Kaune 

M u z i k a

Aušra Strazdaitė-Ziberkienė

Tarsi piligrimystė – o kaip kitaip pa-
vadinti tą kartu patiriamą jausmą, 
tą bendrą kvėpavimą per premje-
ras? Piligrimystė – tai kelionė. O 
kelionėje siekiant tikslo patiriami 
įvairūs potyriai. Jau dvidešimt 
pirmą kartą įvykęs Kauno šiuo-
laikinės muzikos festivalis „Iš arti“ 
turi savo publiką, kuri (kaip ir aš), 
nepaisant nieko, paskiria lapkričio 
mėnesį šiuolaikinei muzikai.

Festivalį lapkričio 10 d. pra-
dėjo vienas gražiausių koncertų, 
kuriame lietuvių klasika tapusius 
kūrinius – Broniaus Kutavičiaus 

„Dzūkiškas variacijas“ kameriniam 
orkestrui, Osvaldo Balakausko 
Koncertą obojui, klavesinui ir sty-
giniams, Algirdo Martinaičio „Mu-
sikalisches Opfer“ tenorui, fleitai, 
obojui ir kameriniam orkestrui – 
atliko Adrijos Čepaitės diriguoja-
mas Lietuvos kamerinis orkestras 

Arturo Bumšteino garso instaliaciją 
„Molinės gerklės“ Kauno paveikslų 
galerijos bendruomenių platformos 
parodoje „Didžioji pramonė“ (ku-
ratorė Auksė Petrulienė). Į dideles 
ankstyvojo sovietmečio stiliaus 
lietuvių keramikų vazas iškalbin-
gais pavadinimais „Bulviakasis“, 

„Kauno HE statyba“, „Gyvulininkys-
tės ūkis“ ir pan. įdėti garsiakalbiai 
transliavo ligonių kalbas, įrašytas 
plokštelių rinkinyje „Didžioji medi-
cinos enciklopedija“. Liūdnai ironiš-
kas parodos pavadinimas, buvusių 

„Kauno audinių“, „Drobės“, „Kas-
pino“ pavyzdžiai su baltuojančiu 
kraujagyslių protezu (fabrikas apie 
1960-uosius trumpai gamino krau-
jagyslių protezus, kuriuos naudojo 
širdies chirurgai. Kai dėl Sovietų Są-
jungos politikos jie buvo „nuimti 
nuo gamybos“, darbuotojai jų liku-
čius naudojo viskam, net... pomi-
dorams parišti. Totali fantasmago-
rija!) ir su girdimais žmonių balsais 
suformuoja unikaliai sukrečiančią 

Kaune suskambo jau kitame – Lie-
tuvos valstybingumo šimtme-
čio – kontekste. Su G. Pyšniaku 
ir D. Dėdinskaite koncertavo pia-
nistė Simona Zajančauskaitė. Itin 
kruopščiai parengtoje programoje 
ausį glostė įvairius Lietuvos muzi-
kos laikotarpius reprezentuojantys 
kūriniai: trys M.K. Čiurlionio pre-
liudai (fortepijoniniam trio aran-
žuoti Nailios Galiamovos), A. Šen-
derovo „Giesmė ir šokis“ smuikui, 
violončelei ir fortepijonui, S. Vai-
niūno Trio fortepijonui, smuikui ir 
violončelei bei specialiai projektui 
prieš porą metų sukurtas L. Narvi-
laitės „Pamatyk jūrą tolumoje“. Iš-
girdome ir premjerą – Vidmanto 
Bartulio „Melancholiją“ smuikui, 
violončelei ir fortepijonui, kuri, 
nors autorius programoje intri-
gavo žodžiais „...juodi kraujuotos 
tulžies lašai po truputį skaidrina 
būseną...“, suskambo itin pozity-
viai ir skaidriai. 

Viename įdomiausių koncertų 
lapkričio 14 d. muzikologė Dainora 
Merčaitytė įtaigiai pristatė lietuvių, 
latvių ir estų kompozitorių kūrinius. 
Juos atliko Latvijos nacionalinio 
simfoninio orkestro klarnetų kon-
certmeisteris ir Jāzepo Vytuolo mu-
zikos akademijos dėstytojas Mār-
tiņis Circenis (klarnetas), Kauno 
styginių kvartetas – Karolina Bei-
narytė-Palekauskienė (I smuikas) 
Aistė Mikutytė (II smuikas) Eglė 
Lapinskė (altas), Saulius Bartulis 
(violončelė) – ir Šviesė Čepliaus-
kaitė (fortepijonas). Išgirdome 
Pēterio Vasko Tris pjesės klarnetui 
ir fortepijonui, Tālivaldo Ķeniņio 

„Stebuklingą klarnetą“, Arvo Pärto 
„Fratres“ bei dvi premjeras: Algi-
manto Kubiliūno „Rami geltona 
šviesa“ ir Raimundo Martinkėno 

„Mišios be žodžių“. 
Pamačiusi A. Kubiliūno pavardę 

būnu tikra, kad išgirsiu gerą mu-
ziką. Būtent tokią, kuri tinka vi-
siems laikams ir tarsi spinduliuoja 
šilumą. Tokia buvo ir naujausia jo 
kompozicija, jau savo pavadinimu 
išduodanti kompozitoriaus siekį – 
perteikti ramybę ir šviesą. R. Mar-
tinkėnas, gausiai kuriantis religinę 
muziką, šiam festivaliui sukūrė 
vėlgi šviesią, skaidrią kompoziciją, 
kurioje girdėjosi liturginės Dievo 
gailestingumą aukštinančios frazės, 
ankstesnių kūrinių atgarsiai. Pui-
kiai suskambo itin vienas kitam tin-
kantis M. Circenio ir Š. Čepliaus-
kaitės duetas – su pianistei būdingu 
pagarbiu dėmesiu atliekamai muzi-
kai ir scenos partneriams bei klar-
netininko subtilumu ir džiugesiu. 

Kita piligrimystės stotelė – an-
samblio „Yurgaki“ pasirodymas lap-
kričio 16-ąją. Įvairiatautis ansam-
blis – Nicolás Cristancho (vokalas, 
klavišiniai, Kolumbija), Davidas 
Jácome’as (saksofonas, Kolumbija), 
Ahyvin Bruno (vokalas, Venesuela), 

Alvinas Bruno (perkusija, Venesuela), 
Alexas Valdésas (bosas, Kuba), An-
drésas Portaluppi (perkusija, Ekva-
doras) – šiuo metu apsistojęs Bar-
selonoje. Kauniečiams jie pristatė 
Lotynų Amerikos ir Karibų regiono 
tradicinę muziką bei šiuolaikinę 
improvizaciją. Beje, į Lietuvą ne-
galėjo atvykti du ansamblio atlikė-
jai, tad juos puikiai pakeitė kartu 
koncertavę pianistas Motiejus 
Bazaras ir perkusininkas Arvydas 
Joffė. Šis netikėtumas, regis, ne tik 
nesutrukdė ansambliui, bet netgi 
suteikė daugiau spalvų ir geros 
nuotaikos. 

Šių metų pavasarį Vilniuje paro-
dyta ir paties autoriaus gyvenimo 
kūriniu įvardijama Laimio Vilkon-
čiaus roko opera „Eglė“ (libreto 
autorius Sigitas Geda) jau buvo 
aptarta spaudoje. Suskambėjusi 
Kauno valstybinėje filharmoni-
joje lapkričio 18 d. ji tapo puikia 

(meno vadovas Sergej Krylov), 
tenoras Giovanni da Silva, fleiti-
ninkas Giedrius Gelgotas, oboji-
ninkai Robertas Beinaris, Euge-
nijus Paškevičius, klavesinininkė 
Vaiva Eidukaitytė-Storastienė. 
Suskambo ir pirmoji festivalio 
premjera – Zitos Bružaitės Ada-
gio obojui, vokaliniam kvartetui ir 
kameriniam orkestrui. Vokalines 
partijas atliko „Cappella’A“ (Aušra 
Smičiūtė, Kristina Jatautaitė, Rasa 
Serra ir Mindaugas Putna). Savo 
kompozicijoje Z. Bružaitė sujungė 
ne tik trijų Lietuvos miestų atlikė-
jus, bet ir baroko, džiazo bei moder-
nizmo elementus. 

Neslėpsiu, priklausau tiems, ku-
rie skeptiškai (jeigu ne neigiamai) 
reaguoja į žmogaus kūno ar jo garsų 
eksponavimą. Suprantama, netu-
riu nieko prieš vokalinę muziką bei 
žmogaus kūną dailėje, bet ekspo-
nuojamos mumijos mane glumina. 
Kodėl užsiminiau apie jas kalbė-
dama apie šiuolaikinę muziką? Nes 
panašios mintys apniko kitos die-
nos renginyje klausantis (stebint) 

erdvę ir slogią nuotaiką – to, kas 
buvo ir gal dar tebėra apčiuopiama, 
bet kartu jau išslysta – ir praeitis, ir 
keistos istorijos, ir jas pasakojantys 
žmonės... 

Visiškai kitoks koncertas įvyko 
lapkričio 12-ąją. Programa „Lan-
gas į Lietuvą“ prasidėjo dar 2015 m., 
o jos „krikštatėviai“ yra Vokieti-
joje gyvenantis pianistas Gintaras 
Januševičius bei Austrijoje gyve-
nantys violončelininkas Glebas 
Pyšniakas ir smuikininkė Dalia 
Dėdinskaitė. Šio sumanymo tiks-
las – Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo 25-mečiui atlikti ir se-
nuosius opusus, ir naujus lietuvių 
kompozitorių kūrinius, kuo plačiau 
paskleisti lietuvių muziką. Mikalo-
jaus Konstantino Čiurlionio, Stasio 
Vainiūno, Balio Dvariono, Vytauto 
Paltanavičiaus, Anatolijaus Šende-
rovo, Vytauto Barkausko, Z. Bru-
žaitės ir Loretos Narvilaitės kūri-
nius muzikantai atliko Austrijoje, 
Čekijoje, Italijoje, Ukrainoje, Šve-
dijoje, Vengrijoje, Vokietijoje, JAV 
ir Lietuvoje. Šį kartą koncertas 

festivalio kulminacija ir dovana 
kauniečiams. Šis kūrinys itin gra-
žiai atliepė visą festivalį sujungu-
siai pagarbos praeičiai temai. Opera 
lyg iš naujo susiejo poeto Sigito Ge-
dos permąstytą epą, jos sukūrimą 
inspiravusį Vytautą Kernagį, roko 
dainininkus ir Lietuvos valstybinį 
simfoninį orkestrą, kuriam diri-
gavo Gintaras Rinkevičius. Kon-
certiniame operos atlikime dainavo 
Artūro Noviko Džiazo mokyklos 
auklėtiniai, choras „Bel canto“ 
(meno vadovas Egidijus Kaveckas), 
solistai Monika Pundžiūtė (Eglė), 
Jeronimas Milius (Žilvinas), Vla-
das Bagdonas (Rupūžė), Česlovas 
Gabalis (Girinis), Tadas Girininkas 
(Kariūnas) ir Mindaugas Zimkus 
(Artojas). 

Šių metų muzikinė piligrimystė 
baigta. Ir aš jau pradedu laukti kito 
festivalio „Iš arti“. 

Arturo Bumšteino garso instaliacija „Molinės gerklės“ A . St razda i t e s  nu ot r.

Ansamblio „Yurgaki“ vokalistė Ahyvin Bruno A. Ar mon o n uotr .

Šventiniai koncertai 
Kongresų rūmuose 

Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras, meno vadovas ir vyr. 
dirigentas Gintaras Rinkevičius, 
gruodžio 26–31 d. Vilniaus Kon-
gresų rūmuose tradiciškai pristatys 
šventinių koncertų ciklą. Antrąją 
Kalėdų dieną orkestras pateikia 
naują projektą kartu su airių kil-
mės dainininke Erica Jennings, kuri 
su simfoniniu orkestru ruošia pro-
gramą „Kalėdos su Erica Jennings“.  
Gruodžio 27 d. Vilniaus kongresų 
rūmuose skambės didžiausios 

sėkmės sulaukęs orkestro pro-
jektas „Roko baladės“. Dalyvauja 
rokeriai Povilas Meškėla, Česlo-
vas Gabalis ir Jeronimas Milius. 
Gruodžio 28 d. skambės „Gra-
žiausia filmų muzika“ iš legendinių 

„Krikštatėvio“, „Gladiatoriaus“, „Ka-
ribų piratų“ ir kitų. Solistai –  Eve-
lina Sašenko ir J. Milius. 

Gruodžio 29 ir 30 d. Lietuvos 
valstybinio simfoninio orkestro 
klausytojų laukia dar viena nau-
jiena – teatralizuoti šventiniai kon-
certai „Ispaniškoji sarsuela“ su San-
dra Janušaite, Ieva Prudnikovaite, 
Kostu Smoriginu ir kitais garsiais 
Lietuvos operos solistais. 

LVSO inf

Anonsai
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Š o k i s

Šokantys mechanizmai
Martyno Rimeikio ir Mindaugo Urbaičio „Procesas“ Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre

„Stalo teatras“ kviečia 
skaičiuoti turtus 
Turtas – neišsenkanti, visuomet  ak-
tuali tema. O apie tai, kaip su juo elg-
tis, šiuo metu ir svarsto „Stalo teatro“ 
komanda, besiruošdama gruodžio 16, 
17 d. 12 val. „Menų spaustuvės“ Kiše-
ninėje salėje įvyksiančiai premjerai – 
muzikiniam objektų spektakliui visai 
šeimai „Saliamono turtai“. Režisierės 
Saulės Degutytės pagal žydų sakmių 
ir legendų knygą „Saliamono žiedas“ 
pastatytame spektaklyje pakaitomis 
vaidins visas „Stalo teatro“ kolektyvas: 
Saulius Čėpla, Edita Zizaitė, Kristina 
Mauruševičiūtė ir Artūras Varnas. Gy-
vai muziką atliks spektaklio kompo-
zitorė Snieguolė Dikčiūtė. Spektaklio 
scenografė – S. Degutytė, kostiumų 
dailininkė – Ligita Skukauskaitė.

„Saliamono turtai“ jungia tris „Sa-
liamono žiedo“ knygoje esančias pa-
sakas: „Kiaušinį ir pupas“, „Medaus 
ąsotį“ ir „Tris paplotėlius“. Kiekvie-
noje šių istorijų veikia išmintinga-
sis karalius Saliamonas, pas kurį 

susikrimtę veikėjai keliauja tuo-
met, kai patys nesugeba surasti 
sprendimo. Saliamono vaidmenį 
spektaklyje galės atlikti pats žiūro-
vas. Mat kaip tik publikai teks garbė 
nuspręsti, kurioje pusėje tikroji tiesa. 

Premjeros O pagrindinė šio kūrinio mintis pa-
radoksali: norėdamas tapti turtingas, 
išdalink viską kitiems. 

Kaip teigia spektaklio režisierė 
S. Degutytė, „pati medžiaga yra 
tokia subalansuota ir gili, kad į ją 
galima nerti ir nerti. Ieškoti įvai-
riausių klodų, atliepiančių tiek 
šiuos laikus, tiek harmoningą mūsų 
vidaus, pasąmonės balsą.“ Kaip ir 
anksčiau, pagrindinės „Stalo tea-
tro“ priemonės – įvairiausi objek-
tai. Tačiau pirmą kartą kūrybinė 
komanda išbandys visus veiksmus 
ir objektus sujungsiantį kinetinį 
smėlį, kuris ir bus tas visų trokš-
tamas turtas. Jam teks pabūti daug 
kuo: ir jūra, ir laiku, ir pyragais ar 
dykuma... Mat šio teatro principas 
nekinta – viena priemonė turi at-
likti daug funkcijų.

Visgi „Saliamono turtuose“ veiks 
kiek daugiau nei įprasta objektų. 

Rimgailė Renevytė

   Neišsprendžiamas klausimas: ar aš 
        palaužtas? Ar aš žūstu? 
     Beveik visi ženklai kalba už tai (…), 
     beveik vien tiktai viltis kalba prieš.
                 Franz Kafka
 
Pirmosiomis gruodžio dienomis 
įvyko bene laukiamiausia šio se-
zono Lietuvos nacionalinio operos 
ir baleto teatro (o galbūt ir teatro aps-
kritai) premjera – Martyno Rimei-
kio choreografinis debiutas pagal 
Franzo Kafkos romaną „Procesas“. 
Spektaklio ašimi pasirinkęs prozos 
kūrinį, Martynas Rimeikis kartu su 
kompozitoriumi Mindaugu Urbai-
čiu ir libreto bendraautoriu Laurynu 
Katkumi sukūrė naują „Proceso“ 
tekstą-spektaklį, per muziką, pras-
minius dramaturginius akcentus, o 
svarbiausia – judesio raišką interpre-
tuojantį Kafkos pasaulį.

Mindaugas Urbaitis, kurdamas 
„Proceso“ muziką, prisiminė Kaf-
kos amžininko Bélos Bartóko kū-
rinius, jų motyvai tapo pagrindi-
niu įrankiu ir inspiracija plėtoti 
muzikinę spektaklio dramaturgiją. 
Chaotišką, pabirusią, mechanišką 
ir bejausmę Urbaičio sukonstruotą 
Kafkos „Proceso“ atmosferą papildė 
jaunosios kartos kompozitorės Ma-
rijos Paškevičiūtės elektroninės 
muzikos fragmentai. Pasak paties 
kompozitoriaus, į „Proceso“ pro-
cesą jis įsitraukė tada, kai choreo-
grafinė partitūra jau turėjo aiškias 
apybraižas, todėl baleto muzika ir 
Rimeikio choreografinė kompo-
zicija scenoje kvėpuoja kaip vien-
tisas organizmas. Choreografas 
įvaizdina Kafkos romane sukurtą 
absurdo bei išmokto paklusnumo 
pasaulį, todėl pagrindiniu šokio 
motyvu pasitelkia trūkčiojantį, 
fragmentišką ir mechanišką judė-
jimą, atsietą nuo personažo psicho-
logijos. Sudaiktinta ir nuasmeninta 

„Proceso“ minia scenoje juda be jo-
kios krypties ir tikslo. Tai jau seniai 

miręs siurrealistinis absurdo pasau-
lis, kuriame Jozefas K. vis dar ieško 
gyvybės ženklų.

Sunkios, pilkos kalėjimo sienos 
(scenografas Marijus Jacovskis) 
įrėmina baleto personažus „teisin-
game“ pasaulio vaizdinyje. Scenoje 
kuriamas fragmentiško laiko, tarsi 
pasikartojančios praeities vaizdinių 
ir užstrigusios, suakmenėjusios, bet 
išcentruotos ir pabirusios erdvės 
įspūdis. Uniformuoti (kostiumų 
dailininkė Jurgita Jankutė), bevei-
džiai ir bejausmiai banko darbuo-
tojai laikui bėgant įgyja dar kitokių 
kalinių, t.y. teisiamųjų, drabužius. 
Personažus suvienodinantys kos-
tiumai sykiu perteikia ir beveidės, 
anonimiškos, nuasmenintos visuo-
menės modelį.

Pirmąjį premjeros vakarą Jozefo 
K. vaidmenį šoko Jeronimas Kri-
vickas (2016-aisiais LNOBT apdo-
vanojimuose išrinktas metų baleto 
viltimi už Rivaleno vaidmenį balete 

„Tristanas ir Izolda”, Žilvino – ba-
lete „Eglė žalčių karalienė“ ir Ro-
meo – balete „Romeo ir Džuljeta“). 
Krivicko Jozefas K. – romantinis, 
tragiškas herojus. Jautrus ir prie 
pasaulio nepritampantis veikėjas 
nuo pat pirmų spektaklio akimirkų 
išgyvena vidinį nerimą, nepasiti-
kėjimą, o per visą „Procesą“ – ir 
kafkišką metamorfozę. Negalėda-
mas paklusti šio pasaulio dėsniams, 
Krivicko Jozefas K. kovoja ne tik su 
išgyvenama neteisybe, bet ir su jį 
slegiančia aplinka. Josefo K. pra-
laimėjimas skaudus dvigubai: kaip 
herojaus ir kaip bejėgio žmogaus. 

Antrajame spektaklyje Jozefo 
K. vaidmenį Rimeikis patikėjo Er-
nestui Barčaičiui. Jo Josefas K. ki-
toks – jis įstrigęs tame beprasmiš-
kame mechaniniame judėjime, jau 
tarsi susitaikęs su tuo. (Išties, an-
trasis „Proceso“ vakaras atrodė 
kaip antroji baleto dalis, kai Joze-
fas K. jau nebeturi jėgų priešintis 
jį supančiam absurdui.) Barčai-
čio Josefas – tarsi mažas didelio 

mechanizmo sraigtelis, spektaklyje 
primenantis ne tik visų Kafkos kū-
rinių „herojus“, bet ir patį Kafką. Ir 
nors Barčaičio Jozefas K. susitaikęs, 
kovai jį išprovokuoja neteisybė – 
teismo kaltinimas. Tiek Krivicko, 
tiek Barčaičio „herojai“ yra netra-
diciniai: vieniši, nepasiduodantys 
ir neišgelbėjami. 

Pirmieji nerimo ir baimės nuo-
taiką, kuri Jozefą K. persekios visą 
spektaklio laiką, sukuria į jo kam-
barį įsiveržę pareigūnai (Daniel Do-
lan ir Stanislav Semianiura, David 
Santos ir Voicech Žuromskas) bei 
teismo vykdytojas (abu spektaklius 
puikiai šoko Gediminas Švendravi-
čius). Vėliau šią atmosferą dar la-
biau sutirština Teismo valytoja, jos 
groteskiškos pozos palydint Jozefą 
K. į teismo patalpą. Pirmąjį vakarą 
Valytojos vaidmenį šoko Urtė Ba-
reišytė, antrąjį – Marta Rueda. Ra-
ganiškai M. Ruedos Valytojai kiek 
subtiliau pavyko pakviesti K. į šį 
keistąjį teismą: laužytais, kam-
puotais (tačiau ne iliustratyviais 
ar šaržuotais) judesiais Teismo va-
lytoja pristatė Jozefo K. laukiantį 

„pragarą“. Savo pašaipumu ir iro-
nija Teismo valytojai spektaklyje 

artimas Lenės personažas. Pir-
majame spektaklyje sužavėjo įžū-
liai ironiškas Olesios Šaitanovos 
žvilgsnis. Praėjusį sezoną Šaita-
nova debiutavo LNOBT ne tik kaip 
itin profesionali solistė – ji savo 
vaidmenimis įnešė gaivaus vėjo į 
kanoninių herojų vaizdavimo tra-
diciją. Antrąjį premjeros vakarą Lenę 
vaidino ir subtiliai Jozefą K. suvilioti 
bandė Gohar Mkrtchyan.

Įdomus ir kiek netikėtas pasirodė 
Jozefo K. ir Dėdės susitikimo muzi-
kinis ir choreografinis sprendimas, 
kai tarsi į vakuumą panardintas 
Manto Daraškevičiaus Dėdė vedasi 
Jozefą K. pas Advokatą. Išgrynintas 
garsas, tarytum tyloje tvinkčiojantis 
laikas, padėjo sutelkti dėmesį į Jo-
sefo K. ir Dėdės dialogą. Panirti į tą 
sapnišką būseną leido vizualiai bei 
choreografiškai išraiškingas Jono 
Lauciaus Advokatas. Visai kitoks 
pasimatymo su Panele Biurstner 
ir susitikimo su Kalėjimo kunigu 
sapnas. Panelę Biurstner vaidino 
Anastasija Čumakova ir Rūta La-
taitė, jų pasimatymas su Jozefu K. – 
jautrus, švelnus ir skausmingas, taip 
pat choreografiškai stiprus, tačiau 
galbūt kiek ištęstas ir monotoniškas. 

Ironija ir groteskas, kaip varomoji 
spektaklio jėga, vis dėlto susikirto 
su lyrišku ir tragišku, šįsyk perdėm 
moterišku pradu. Su ištįsusiu laiku, 
kuris tarsi prieštarauja mechaniš-
kam spektaklio ritmui, susiduriame 
ir Jozefo K. susitikimo su Mariaus 
Miliausko Kalėjimo kapelionu sce-
noje. Jautri kulminacinė spektaklio 
scena ir Jozefo K. abejonės savo jė-
gomis, atrodė, trunka per ilgai, kad 
vėl išdrįstum kovoti su ritmingu, 
beprasmišku „Proceso“ mecha-
nizmu ir, kaip pridera absurdo he-
rojui, jam pralaimėtum. 

Kurdamas savo debiutinį baletą 
Martynas Rimeikis išties išvengė 
iliustratyvumo ir atsivėręs judesio 
galimybėms atsidavė kūrybinei 
laisvei. Veikiausiai spektaklio pro-
cesas LNOBT trupei buvo visai ki-
toks nei įprasta, galbūt netikėtas ar 
reikalaujantis daugiau atsakomybės, 
galbūt keliantis iššūkius ar laužan-
tis nusistovėjusius kanonus, tačiau, 
tikėtina, kūrybiškesnis, skatinan-
tis įvairesnes išraiškos priemones 
ar sužadinantis naujas, o gal tik už-
mirštas, patirtis. Galbūt šis „Pro-
cesas“ leis giliau pažvelgti ir į eilinį 
teatro „procesą“.

Juos kūrėjai pirko iš dėvėtų daiktų 
parduotuvių, tempė iš namų ir 
kaimo sodybų. Scenoje pamaty-
site kad ir itin unikalų puodą, ku-
rio niekur kitur nerasi. Mat šį daiktą 
pagamino gamta ir laikas. Be to, ne-
apsieita ir be didžiulių svarstyklių, 
kuriomis bus galima pasverti besi-
ginčijančių herojų teisybę.

Itin svarbią vietą spektaklyje už-
ims muzika, diktuosianti veiksmo 
ritmą. Be klasikinio smuiko, mu-
zikantė ir kompozitorė S. Dikčiūtė 
prakalbins ir kitą, labai originalų 
instrumentą – dailininko Pauliaus 
Juodišiaus kūrinį. Tai keturių skir-
tingų pusių styginis instrumentas, 
kuriuo galima išgauti bosinės gita-
ros, violončelės, kanklių garsus, o 
į jo vidų dar ir niūniuoti pavyksta... 

„Stalo teatro“ inf.

„Procesas“ M. Alek sos  n uotr .

Edita Zizaitė, Artūras Varnas
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T e a t r a s

„Dumblo“ erdvė: gyvuliukų gyvenimas
Šiaulių dramos teatro premjera

Dalia Jakaitė

Tuo metu, kai teatre miršta kome-
dija ar bent jau išsikreipia jos žanro 
samprata, retkarčiais pamatai gerą 
socialinę dramą. Bent iš dalies tai 
tiktų ir Šiaulių dramos teatre pa-
statytam spektakliui pagal Marios 
Irene Fornes pjesę „Dumblas“. Re-
žisieriai – Goda Palekaitė ir Aaro-
nas Kahnas. 

„Dėl skurdo ir izoliacijos konf-
rontuojančių personažų gyvenimas 
yra ne tik socialinis, bet ir charak-
terių konfliktas“, – taip apie pjesę 
buvo rašoma, kai ji pasirodė (1983 m.), 
autorę siejant ir su avangardinės, 
absurdo dramos stilistika.  

Išskirtinio novatoriškumo ar pa-
našūs pažadai prieš premjerą pa-
prastai skamba kiek įtartinai. Bent 
jau man taip buvo prieš „Dumblą“, 
juo labiau kad žiniasklaidoje ak-
centuojamos spektaklio pastatymo 
aplinkybės provokavo ir priešingą 
įspūdį – viskas kažkur girdėta: mo-
kyklos ar kita „netradicinė“ erdvė 
ir jos poveikis spektaklio veiksmui, 
socialinio paribio tipažai, nesceninė 
ir apskritai kasdienybė su savo 
kalba ir daiktais... Vis dėlto aptarti 
tai, kas vyksta „Dumble“, atrodo ti-
krai verta. 

Įžanga į spektaklį – (ne)tradi-
cinė kelionė po apleistos mokyklos 

ar bent nuosaikiai rizikuodami ti-
krai nesuklydo. Ir dar viena pastaba 
apie spektaklio prieangius. Arbatą 
pilstanti artėjančio spektaklio vei-
kėja (aktorė Monika Šaltytė) at-
rodė dar beieškanti savęs (savo 
vaidmens), šiek tiek sutrikusi, kol 
galų gale supratau: tokia ji ir turėjo 
būti – šiek tiek sutrikusi tarp raš-
tingų žmonių, taip priversdama ne-
jaukiai pasijusti mus pačius. Darbą 
spektaklio veikėja vis dėlto susirado. 
Tiesa, jokios vilties tai nesuteikė, 
net priešingai – sustiprino absur-
dišką juoką, kuriam, kaip ir pačiam 
absurdui, vietos spektaklyje buvo. 
Dar šis bei tas apie erdvę. Spektaklio 
kūrėjai teisėtai didžiuojasi Gintui 
Gascevičiui priklausančiu erdvės 
įgarsinimu. Groti viskuo, kas ap-
linkui, nėra labai paprasta. Svarbu 
surasti atitinkamo įvykio ar savo 
ritmą. Šįkart garsų sąlytis ne tik su 

„sceniniu“ vyksmu, bet ir su žiūro-
vais–sienomis pasirodė ypač veiks-
mingas Aplink mus skambantys 
garsai iš pradžių atrodo vos paste-
bima, organiška „scenoje“ vykstan-
čio gyvenimo dalis. Jie vis labiau įsi-
brauna į „jų“ ar „mūsų“ erdvę, savo 
kasdieniu ritmu, stiprėjimu, sunkiai 
nusakomu dusliu aidu. 

Estetiškai bei psichologiškai mo-
tyvuotoje ribotoje aktų salės erdvėje 
žiūrovas buvo įtrauktas į pabrėžti-
nai horizontalų ribotų galimybių ir 

link spektaklį įtaigiai kreipė visa 
scenografija, daiktai: kirvis ir ypač 
drabužiai – vilkimi, lyginami, skal-
biami. Dar vienas spektaklio kū-
niškumo įspūdis – statiškas, priže-
mintas, horizontalus Mae (Monika 
Šaltytė), Loido (Aidas Matutis) ir 
Henrio (Antanas Venckus) judė-
jimas. Judesys apskritai svarbus 
bendraujant, kai nenorima arba / 
ir negalima daug kalbėti, kai dar 

Šiaulių dramos teatro spektaklis iš-
siskyrė savotiškai prislopintu kalbė-
jimu, ne tokia agresyviai rėksminga 
konfrontacija, tariama ramybe, gal 
netgi melancholija. Tiesa, pastaroji, 
regis, kiek užgožė ironiją, slypinčią 
Henrio maldoje ar tariamoje galioje 
viską atsiminti, bet buvo ir tylios 
ironijos, o prislopinta konflikto iš-
raiška apskritai pasirodė vienas pa-
traukliausių dalykų. Esminiu teksto 
elementu, balansuojant tarp bana-
lumo ir vienkartiškumo, tarp tra-
faretiškumo ir netikėtumo, tarp vi-
siškos kasdienybės ir kito jos veido, 
pavadinčiau personažų klausimus: 

„ko išmokai? kas yra aritmetika? 
kodėl taip sunku atsiminti? kas 
pavogė mano pinigus? ar Loidas 
girtas?“ ir pan. Tikrą netikėtumo 
įspūdį jie daro tik atitinkamoje er-
dvėje ir situacijoje. Vienas iš klau-
simų (Henrio užduotas Mae) – „kas 
tau yra Loidas?“ – ir išprovokavo 
Mae prisipažinimą, kad jie yra gy-
vuliukai, o kartu stiprėjantį Loido 

gyvuliškumą, artėjantį iki absurdo 
stilistikos. Mokantis iš dviejų nela-
bai raštingų ir trečiojo, programiš-
kai kartojančio maldą, personažų, 
spektaklio įspūdžius irgi norė-
tųsi įrėminti klausimais. Kas ben-
dro tarp neraštingumo ir mirties? 
Kaip tai, kas svetima, tampa visiškai 
sava? Kuo patrauklus skurdo vei-
das? Ką reiškia įsileisti į save kitą? 
Kokiais būdais galima įsibrauti į 
kito erdvę? Kas yra sielos paraly-
žius? Kuo skiriasi tarpusavio san-
tykiai ir jų parodija? Nors spekta-
klio vyksmo tragediją buvo galima 
ir nujausti, nenumačiau būtent to-
kios mirties kalbos – kiekvienam 
surandant savo vietą tragiškiausioje 
iš horizontalių. Jei kartais akivaizdu, 
kad ne taip scenoje mirštama, šįkart 
mirtis buvo visiškai įtikima. Apie 
šiuos ir kitus proveržius, įsibrovi-
mus, ribas, (ne)įmanomą jų įveiką 

„Dumblas“ ir kalba. 

koridorius, neraštingumo statistika, 
kurios buvom „priversti“ (bent jau 
aš pajutau tam tikrą privalomos 
informacijos strategiją) klausy-
tis draugiškai gerdami arbatą. Šis 
kontrastas tarp „privaloma“ ir „in-
tymu“ buvo kažkuo keistas, ir spek-
taklio prologas tikrai įvyko. Tiesa, 
paskaičius, kad minėtai statistikai 
priklauso ir spektaklio personažai, 
uždarytos mokyklos erdvė iš pra-
džių irgi atrodė kiek įtartinai – negi 
spektaklio kūrėjai nebijo pernelyg 
tiesioginių sąsajų? Turbūt nebijojo 

poreikių trijulės gyvenimą. Nors 
dėl poreikių ribotumo galima sa-
kyti ir atvirkščiai – poreikių mak-
simumas. Spektaklio įtaigą iš dalies 
ir nulėmė tai, kad žiūrovui pavyko 
ilgam išlikti ties minimalių ir mak-
simalių pastangų gyventi riba. Trys 
dramos personažai – tarsi trys 
skurdo veidai, itin skirtingi, įvai-
riais požiūriais individualūs. Aki-
vaizdus skirtingumas sustiprino 
ne tik neįmanomo jų trijų buvimo 
kartu, bet ir absurdo įspūdį. Ne tik 
socialinės, bet ir absurdo dramos 

tik mokomasi skaityti ir rašyti, kai 
nėra ką pasakyti ar pasakoti. Tai, 
kad visų trijų vaikščiojimas, sėdė-
jimas, gulėjimas, prisilietimai ar 
net rašymas yra tarsi gyvuliškos 
prigimties, iš pradžių atrodė kiek 
schematiška, juo labiau nuskambė-
jus frazei apie „mus“ kaip gyvuliu-
kus. Tačiau ilgainiui toks sceninis 
judesys įtikina, juo labiau kad kūno 
laikyseną ir judėjimo dominantes 
keitė konfliktinės situacijos. 

Palyginti su pažiūrėtais kitų 
šios pjesės pastatymų įrašais, man 

S . J a nka u sko  nu ot r.

A. K hatchikian  n uotr.

Trys aktorės Ingos          
Maškarinos selfiai

Režisieriaus Agniaus Jankevičiaus 
monospektaklis „Trys selfiai“ – tai 
trys teatrinės fotografijos, virstan-
čios trimis tostais apie tai, kas svar-
biausia: kas virš mūsų, kas yra gro-
žis ir kas slypi už durų. 

Lietuvos teatro scenos aktorė 
Inga Maškarina, vaidybos mokslus 
išėjusi pas legendinę lietuvių teatro 
pedagogę ir režisierę Dalią Tamule-
vičiūtę, jau pusantro dešimtmečio 
kuria ryškius, publikos pamėgtus ir 
kritikų puikiai vertinamus vaidme-
nis teatro scenoje bei kine. 

Iš Gruzijos kilusi ir puikiai Lietu-
voje pritapusi I. Maškarina, perko-
pusi pusę amžiaus, pajuto, jog yra, 
jos pačios žodžiais tariant, „ničja“ 

Premjeros (rus. – ничья), t.y. niekieno. Tarsi 
pamesta, lyg nomadas – be kelio 
ženklų, be identiteto. 

Aktorė nepuola į frustraciją, 
bet įprasmina ir užfiksuoja „nič-
jos“ akimirką – t. y. kuria savo-
tišką verbalinę fotografiją scenos 
veidaknygei.

Spektaklio „Trys selfiai“ reži-
sierius ir inscenizacijos autorius – 
Agnius Jankevičius, kostiumų dai-
lininkė – Laura Luišaitytė. Vaidina 
aktorė Inga Maškarina.

Pirmieji premjeriniai spektakliai 
rodomi gruodžio 19 ir 20 d. 17 val. 
Lietuvos nacionalinio dramos 
teatro Mažojoje salėje. 

2018 m. spektakliai sausio 18 ir 
24 d., vasario 11 ir 15 d. 19 val. vyks 

„Menų spaustuvės“ Juodojoje salėje.
Spektaklis vaidinamas rusų kalba 

su vertimu į lietuvių kalbą (titrai).

Rengėjų inf.
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Išimtis iš taisyklės
Viešieji interjerai: Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos atvejis

K u l t ū r o s  t r i b ū n a

Kristina Stančienė

Ko gero, net ir akylai sekdami lie-
tuviško interjero dizaino naujienas, 
tarp visuomeninių pastatų erdvių 
niekada neaptiktume originaliai su-
projektuotos paprasčiausios ben-
drojo lavinimo mokyklos patalpų. 
Tai apie mūsų visuomenę ir jos būvį 
šį tą pasako, tiesa?

Lietuvos švietimo problemos 
šiuo metu yra „ant bangos“ – apie 
mūsų bendrojo lavinimo sistemą 
daug diskutuojama ir ginčijamasi. 
Štai kad ir neseniai praūžusi audra 
dėl mokslo metų trukmės ilginimo 
arba suglumimas vertinant Lietu-
vos mokinių mokymosi rezultatus. 
Tačiau kai kurie dalykai lieka ne-
pakitę – mūsų vaikai neretai trina 
tuos pačius suolus, už kurių sėdė-
jome mes patys (tarkim, dabarti-
niai keturiasdešimtmečiai), o apie 
tai, kad daugelio mūsų mokyklų 
aplinka yra morališkai atgyvenusi, 
paprastai nekalbama. 

Tiesiog – šiuolaikinės Lietuvos 
visuomenės prioritetai aiškūs be 
žodžių. Pagalvokime – koks radi-
kalus kontrastas tarp kokio nors 
tviskančio banko interjero su mo-
dernaus dizaino šviestuvais, lygutė-
lėmis grindimis, baldais arba kokio 
nors prekybos centro prabangos ir 
eilinės nutriušusios, aplopytos vi-
durinės mokyklos klasės, blausaus 
beveidžio koridoriaus, kuriuo kas-
dien žingsniuoja mokiniai... Išeitų, 
kad mokyklinio amžiaus vaikai, 
nors galbūt jie apie tai ir nesusi-
mąsto, yra kone kasdien blaškomi 
tarp modernios estetikos (už mo-
kyklos ribų), suponuojančios finan-
sinį klestėjimą, besaikio vartojimo 
džiaugsmą, ir antiestetikos (mo-
kykloje), besisiejančios su skurdu, 
beviltiškumu. Jie kasdien būna ten, 
kur laikas tarsi sustojo, o praeitis 
virto erzinančiais rudimentais, ku-
rie ne tik kad nepakylėja, bet ir, ko 
gero, po daugelio metų prisimini-
muose apie mokyklą siesis su kaž-
kuo nemaloniu, sunkiu, slegiančiu. 

Taip yra todėl, kad mūsų die-
nomis daugelis tipinių mokyklų 
pastatų, dažniausiai pastatytų so-
vietmečiu, apie XX a. 7–8-ąjį de-
šimtmetį, yra „apvelkami“ šiltais 
putplasčio „kailiniais“, jų fasadai 
nudažomi ir nutinkuojami, tačiau 
vidus lieka tas pats – lieto marmuro 
grindys, į kurias įsigėręs dešimtme-
čių purvas, ar nutryptas linoleumas, 
šimtus kartų aliejiniais dažais per-
dažytos koridorių sienos. Tai tikra 
būties nykumos, masinės stan-
dartizacijos apoteozė. Sovietme-
čiu šie interjerai bent jau dvelkė 
švara ir naujumu. Dabar gi, nors 
mokyklose kasdien sunkiai pluša 
valytojos, šiose erdvėse, regis, tuoj 
įsiveis šmėklos, kaip kad Henriko 
Natalevičiaus siurrealistinėse vi-
zijose, kur sienose staiga atsiveria 
baugios akutės, jos virsta minkštais 

antropomorfinių būtybių kūnais 
ar apdarais. Tokius interjerus kaip 
nors „fiziškai“ sudėliojus po gaba-
lėlį greta vienas kito, o dar pridė-
jus patalpų kvapus, sumišusius su 
asmeniniais mokyklos laikų prisi-
minimais, išeitų geras Algimanto 
Julijono Stankaus niūriojo „Žaliojo 
sąsiuvinio“ komentaras ar koncep-
tualus tęsinys... 

O išvertus į pedagoginį profesinį 
žargoną, šią situaciją galima apibū-
dinti taip – ugdymo formos, kaip ir 
mokyklų išorė, gal ir keičiasi, bet jo 
turinys (vidaus erdvė ir mokymosi 
aplinka) deja, dažniausiai lieka ta 
pati. Bandant ją „kosmetiškai“ pa-
gražinti, rezultatas dažnai nuvilia – 
nepadeda nei ant sienų pakabinti 
ryškiaspalviai paveikslai ar fotogra-
fijos, nei stendai su mokyklos pasie-
kimų liudijimais. Iš viso to išeina 
beprasmė kakofonija. 

Užtat Vilniaus Jono Basanavi-
čiaus gimnazija, įsikūrusi Nau-
jamiestyje, šiuo požiūriu tapo iš-
imtimi. Nors pati šios istorijos su 
laiminga pabaiga pradžia buvo pa-
naši į daugelio – gimnazijos vado-
vai, nutarę, kad reikia bent kažkaip 
pagražinti mokyklos valgyklą, ėmė 
ieškoti dailės kūrinių, kuriais galėtų 
pasipuošti. Taip užsimezgė gimna-
zijos ir Vilniaus Justino Vienožins-
kio dailės mokyklos bendradarbia-
vimas, virtęs kapitalinio valgyklos 
remonto ir autorinio jos erdvės di-
zaino projektu. Projektą iš dalies fi-
nansavo Lietuvos kultūros taryba. 
Tačiau ir finansavimo aspektas – iš-
kalbingas mūsų kultūros politikos 
požiūriu. Buvo skirta pinigų me-
džiagoms, o architekto paslaugoms 
lėšų neatsirado – tarsi sumanyti in-
terjero koncepciją, idėją yra niekai... 

O gal tai irgi rodo požiūrį į ben-
drojo lavinimo mokyklas? Nepai-
sant visų nesklandumų, idėja buvo 
išgryninta ir įgyvendinta. Valgyklos 
interjero dizaino projekto auto-
rius – Mantas Maziliauskas, o tarp 

klaidžių „popierizmų“, finansinių 
problemų, įvairių projekto dalyvių 
pageidavimų ir realybės sumaniai 
laviravo J. Vienožinskio dailės mo-
kyklos direktorius Algis Lankelis-
Elvich, matyt, panaudodamas čia 
ir savo plačiai žinomos kuratorinės 
veiklos patirtį, ir išlavintą meninę 
pajautą. Į projektą įsitraukė ir šios 
dailės mokyklos dizaino studijos 
mokinės. Padedamos studijos va-
dovės Rūtos Kukevičienės, pagal 
Manto interjero koncepciją trys 
šaunios merginos – Vikenė Vait-
kevičiūtė, Arina Jaršova ir Rūta 
Tranaitė – sukūrė valgyklos patal-
pai šviestuvus, kurie vėliau pagal jų 
brėžinius buvo specialiai pagaminti. 

Kartą su Algiu ir Mantu specialiai 
atėjome į valgyklą per pietų per-
trauką, kai čia šurmuliavo moki-
niai, kad galėtume kartu įvertinti 
naująjį projektą, pajusti banalios 
kasdienės erdvės virsmą į teminį, 
neunifikuotą interjerą. 

Prie įėjimo į valgyklą, kur nuo 
seno styrojo keli praustuvai, Mazi-
liauskas sumanė švelniai ironišką 
repliką garbingam mokyklos titului. 
Virš naujos santechninės įrangos čia 
vienas šalia kito pakibo du simetriški 
apvalūs veidrodžiai, pasak Manto – 
tarsi paties patriarcho akiniai. Jie ir 
stebi, ir atspindi aplinką. Tai kartu ir 
švelniai ironiška pastaba, kad vaikai – 
mūsų pačių veidrodinis atspindys. 
Tiesiog jie elgiasi taip, kaip mato 
elgiantis mus, o ne taip, kaip jiems 
kategoriškai nurodome. 

Pati M. Maziliausko pertvarkytos 
valgyklos erdvė – šviesi, jauki, nors 
yra įrengta cokoliniame mokyklos 
aukšte, beveik pusrūsyje. Vietoje 
anksčiau buvusių kampuotų stalų 
valgykloje įkurdinti apvalūs balti 
lakoniško dizaino stalai, o juk toks 

„apvalus“ sėdėjimo būdas savaime 
skatina glaudžiau bendrauti. Val-
gantieji mato vienas kitą, ir tai jau 
primena ne greitą šlamštimą už 
medžio drožlių plokštės suolo, bet 

pasisėdėjimą kavinėje ar restorane, 
taip, kaip tai daro suaugusieji, arba 
patys vaikai už mokyklos ribų. Ta-
čiau kodėl taip negali būti mokykloje? 
Platūs kūgio formos šviestuvai (arba, 
kaip sako pats Mantas, – skraidan-
čių lėkščių simfonija), kybantys virš 
stalų, skleidžia jaukią šiltą šviesą. 
Taškinis apšvietimas, žinoma, pasi-
rinktas dėl to, kad dar labiau sutelktų 
sėdinčius už atskirų stalų į malonias 
valgymo ir bendravimo salas. 

Pertvarą, skiriančią mokinių ir 
mokytojų erdvę valgykloje, su ovalo 
formos praėjimu, M. Maziliauskas 
sukūrė, ko gero, interpretuodamas 
secesijos, simbolizmo estetiką, taigi 
ir Basanavičiaus epochą. Toks ryšys 
gali atrodyti dar artimesnis prisi-
minus amžiaus pradžios vinjetes, 
to meto spaudos antraštes, t.y. tą 
estetiką, kuri žadino tautos pa-
triotizmą. Specialus apšvietimas 
pertvaroje išpjaustytose kiaury-
mėse sukuria minkštus grafiškus 

šešėlius, nusidriekiančius per visą 
patalpą tarsi saulė, laiminanti visus 
čia užsukančius... Vertas dėmesio 
ir M. Maziliausko piešinys ant sie-
nos – paprasčiausiu pieštuku nu-
piešti medžių siluetai, kurie virsta 

„veidrodiniu“ čia pat ošiančių Vin-
gio parko pušų atspindžiu. 

Visų naujai įrengtos patalpos 
paslapčių, rebusų ir naujovių čia 
nevardinsiu (vien pakeista grindų 
danga ją gerokai atgaivino). Man-
tas kiekvienam interjero elementui 
turi savo „autorinį“ pavadinimą su 
atskira filosofija ir argumentais, pa-
slaptingais užrašais, kurie verčia 
praeivį pasukti galvą ir paspėlioti, 
kas čia turėta mintyje, kaip tai sie-
jasi su konkrečia mokykla ir jos 
savastimi.

Atrodytų, nereikia įrodinėti, kad 
mūsų vaikai nėra koks nors niekas. 
Jie verti būti ten, kur patogu, jauku, 
tvarkinga, estetiška, o gal net ir ra-
finuota. Nes ne žodžiai auklėja ir 
įkvepia, o tai, kas juos supa. Kitaip 
postringavimai apie kūrybiškumą ir 
pan., kuriuos nuolat „varto“ biuro-
kratai, yra tik tuščias formalumas 
ir laiko gaišimas. 

Šis bendradarbiavimo atvejis 
rodo, kad tokia mokyklos ir pro-
fesionalaus dizaino, architektūros 
simbiozė iš principo yra įmanoma, 
žadanti daugybę intelektualių nuo-
tykių bei kokybiškai naują požiūrį 
į mus pačius ir mūsų aplinką. Juo-
lab kad ši bendradarbiavimo idėja, 
nors ir po truputį, plinta toliau. Po 
2017 m. įgyvendinto J. Basanavi-
čiaus gimnazijos valgyklos atnauji-
nimo projekto užsimezgė nauja dai-
lės mokyklos veikla. To paties vardo 
progimnazijoje M. Maziliauskas 
kuria psichologo kabineto interjerą. 
Taigi, galbūt greitai bus galima ne 
tik palyginti architekto braižą, bet 
ir rimčiau analizuoti visa tai, kuo ir 
kaip gyvena viena svarbiausių vals-
tybės institucijų – mokykla. 

Mantas Maziliauskas, Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos interjeras
Autor iaus  n uotr aukos
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D a i l ė

Paroda skaitantiems mintis
Rasmos Noreikytės paroda „Pasakojimas / audimas“ VDA tekstilės galerijoje „Artifex“

Aleksandra Fominaitė

Nauja personaline paroda Rasma 
Noreikytė, žymi taikomosios, tra-
dicinės tekstilės menininkė, tarp-
tautinių projektų stipendininkė, pa-
gerbia „audėjų audėja“ vadintą, a.a. 
vilkaviškietę Mariją Danilaitienę 
(1949–2017) ir mažeikietę Adol-
finą Tarvydienę (1918–2011). Tai 
vieša padėka audėjoms, daug metų 
paskyrusioms kruopščiam, lėtam 
darbui, kur „tik tūkstančius kartų 
pakartotas veiksmas duoda rezul-
tatą“ (bernardinai.lt, 2010-08-23, 
Marija Danilaitienė. Dedant siūlą 
prie siūlo), dabar Lietuvoje daž-
niausiai laikomam „moterišku“. 

Lietuvių kultūroje audėjos itin 
gerbiamos, ypač dainose ir pasa-
kose: turi ypatingų, magiškų suge-
bėjimų. Su audimu siejamas ir bičių 
deivės vardas: jų judėjimo ypatybės 
primena audimą (skraidydamos 
bitės orą „audžia“, dainose korius 

„siuva“). Visgi eksponuojama vyro 
staklėse nuotrauka, įvairių šalių kul-
tūrų istorija, Gerharto Hauptmanno 
pjesė „Audėjai“ („Die Weber“, 1892) 
liudija, kad seniau audė toli gražu ne 
vien moterys. Anot M. Danilaitie-
nės, (įvairių šalių) berniukai į stakles 
sėda entuziastingiau nei mergaitės, 
nors profesionaliai audžia daugiau-
sia moterys. Tautinės tekstilės tyri-
nėtojai, etnografai Virginijus Kašins-
kas, Vytautas Tumėnas ir kt., rodos, 
nekompleksuoja dėl profesijos.

„Benamio prakartėlė + C + 
M + B + 2018“ 
Gruodžio 3 d. Vilniuje, Lauryno 
Gucevičiaus gatvėje esančių Šv. Kry-
žiaus namų kieme, atsidarė Vilniaus 
arkivyskupijos „Carito“ įrengta 

„Benamio prakartėlė“. Pirmą kartą 
Nepriklausomos Lietuvos istorijoje 
viešai pastatytos, socialiai angažuo-
tos prakartėlės sukūrimo idėjos au-
torius – šiais metais po biblistikos 
studijų Romoje grįžęs kun. Mozė 
Mitkevičius. Pradėjęs dirbti Vil-
niaus arkivyskupijos „Carito“ ka-
pelionu, kun. Mozė nusprendė, kad 
šalia Kalėdų eglute, muge ir tradi-
cine prakartėle išpuoštos Katedros 
aikštės įrengta kitokia vaizdavietė 
būtų prasminga atsvara bei paska-
tinimas prisiminti ir paremti kitaip 
gyvenančius žmones. 

Prakartėlė įrengta krovininiame 
konteineryje, kuris gal kiek per 
daug estetiškas, bet vis dėlto su 
aiškia benamiška atributika ir iko-
nografija. Ant konteinerio matoma 
Trijų išminčių (karalių), aplankiu-
sių gimusį Mesiją, vardų lotyniškoji 
santrumpa: + C + M + B + 2018: 
Kasparas, Melchioras ir Baltazaras, 
tikinčiųjų namuose užrašoma virš 

durų staktų kartu nurodant šven-
čiamų Naujųjų metų skaitmenis. 
Pašventinta kreida užrašytos rai-
dės nurodo ir lotyniško maldavimo 
Christus Mansionem Benedicat (Te-
palaimina Kristus šią buveinę) su-
trumpinimą. Idėjos autoriaus pa-
sirinktas pavadinimas išreiškia 
akcijos raktinius žodžius: Caritas + 
Miestas + Benamiai + 2018.

Prakartėlė – Šv. Rašte aprašyto 
Kūdikėlio Jėzaus gimimo istorijos 
inscenizacija, nuo XIII a. tapusi 
Kalėdų simboliu. Tradicinėje pra-
kartėlėje vaizduojami Kūdikio mo-
tina Švč. Mergelė Marija, globėjas šv. 
Juozapas, šalia buvę gyvuliai, užgi-
musio Mesijo atskubėję pagarbinti 
piemenys ir trys išminčiai. Pagrindi-
nis prakartėlės akcentas – tvartelis ir 
ėdžios, kuriose buvo paguldytas ką 
tik gimęs Dievo Sūnus, nes jam ne-
atsirado tinkamesnės vietos mieste. 

Vilniaus Benamio prakartėlė – tai 
bandymas įsivaizduoti Dievo Sū-
naus gimimą šių dienų pasaulyje 
ir atkreipti miesto gyventojų bei 
svečių dėmesį į aktualią Kristaus 
gimimo interpretaciją, skatinti pa-
stebėti socialinio skurdo realybę ir 
prisidėti prie pagalbos stokojan-
tiems prieglobsčio. Šios prakartėlės 
struktūra ir pagrindiniai elemen-
tai byloja apie priešybes: metalinis 

konteineris – tvartelio prototipas, 
oriam gyvenimui netinkamos vie-
tos simbolis, reiškiantis komfor-
tiško, patogaus, gyventi pritaikyto 
būsto priešingybę. Panaudotos pa-
dangos – tai ėdžios, vartotojų kul-
tūros atliekų simbolis, reiškiantis 
jaukios naujagimio lovytės priešin-
gybę. Šv. Raštas – žmogumi tapusio 
Dievo simbolis. Parinkta ištrauka – 
Evangelijos pagal Joną prologas, 
skelbiantis Dievo įsikūnijimą. Te-
palo statinės – laužo prototipas, 
reiškiantis abejingus santykius, šei-
mose tvyrančios meilės ir bendrys-
tės priešingybę. Benamių portre-
tai – piemenų įvaizdis, labiausiai 
visuomenės apleistų ir socialiai už 
jos ribų gyvenančių asmenų simbo-
lis. Miegmaišiai, skudurai – pieme-
nėlių atributai, svarbiausi benamių 
daiktai, reiškiantys kasdieniame gy-
venime ir buityje naudojamų daiktų 
svarbos ir gausos priešingybę. Kon-
teineris aprašytas ryškiais grafičiais 
su Šv. Rašto ištraukomis apie lau-
kiamo Mesijo pranašystes ir jo gi-
mimo istoriją. Užrašai nori atkreipti 
dėmesį į gyvenimą gatvėse, lūšny-
nuose, sąvartynuose, tai miesčio-
niško pasitenkinimo ir nenoro įsi-
klausyti į kitų žmonių būtiniausius 
poreikius kritikos raiška. Ir galiausiai: 

„Trys karaliai arba išminčiai (Kasparas, 

Baltazaras, Melchioras) – Dievo ieš-
kančiųjų, prakartėlę aplankančiųjų 
simbolis, reiškiantis sėslaus, uždaro, 
niekuo nesidominčio žmogaus 
priešingybę. Prakartėlėje jų nėra, 
nes tai – Jūs...“, – rašoma rengėjų 
informacijoje. 

Prakartėlę sumanė ir rengė skir-
tingi „Benamio prakartėlės“ idėja 
užsidegę žmonės. Visi supratome, 
kad benamiams už metalinį kon-
teinerį daug labiau patiktų „tikroji“ 
prakartėlė Katedros aikštėje su bu-
taforų sukurtomis šventos nakties 
įvykio veikėjų figūromis, gyvuliu-
kais ir trimituojančiu angelu, su 

sklindančia adventine muzika... 
„Benamio prakartėlės + C + M + B + 
2018“ adresatas yra skubantis mies-
čionis, kuris galbūt stabtels, galbūt 
susidomės, galbūt pirmą kartą su-
žinos apie Vilniaus arkivyskupijos 

„Caritą“ – organizaciją, telkiančią 
geros valios žmones į pagalbą at-
skirtį išgyvenantiems asmenims. 

Akcijos metu surinktos lėšos bus 
skirtos paremti Vilniaus laikinuo-
sius namus.

Sigita Maslauskaitė-Mažylienė

Kronika

Visgi audėjos čia trys. Trečiosios, 
autorės, santykis su meistrėmis gana 
aiškus, o štai su žiūrovu – keistas. Ap-
rašyme jo klausiama: „Kokia Tavo is-
torija? Kas Tau yra audimas?“ Ši sub-
tilybė – „Tu“ didžiąja – suponuoja 
intymesnį požiūrį į pašnekovą, tam 
tikrą artumą, bičiuliškumą. Pats 
audimo procesas, turintis medita-
tyvaus sakralumo, vienumos, atsis-
kyrėliškumo, tradiciškai ir techniš-
kai – „naminis“ (nors pinant juostas 
esu mačiusi ir tarpmiestiniame au-
tobuse). Parodos anonse autorė pa-
brėžia, kad audimo procese „neretai 
ne užbaigimas tampa tikslu, o dia-
logas. Dialogas su žmonėmis, isto-
rijomis ir kasdienybe.“ 

Kaip tik dialogui su žmonėmis 
čia trūksta esminių jungčių: kūri-
nius lydinčių aprašymų. Šiuo keistu 
gestu menininkė atsisako artimos 

komunikacijos su žiūrovu. Kreip-
damasi „Tu“, siekia artimesnio kon-
takto, bet čia pat jam užkerta kelią, 
nesidalindama svarbia informacija. 
Paprašyta galerijos darbuotoja pa-
pasakoja apie eksponatus, rodo au-
torės ranka surašytus darbų apra-
šymus, kurių nepanorėta iškabinti 
nusprendus, kad jų „nereikia“. Ne-
girdėjusieji autorės, atidaryme pri-
statančios savo kūrinius, ar, tarkim, 
užsieniečiai arba tie, kurie su au-
dėjų bendruomene (kur šie dalykai 
žinomesni) nebendrauja, nuo jos 
lyg atskiriami. Kam salės kampe su-
dėti pageltę sovietiniai laikraščiai? 
Kieno tos pėdos, spaudžiančios 
staklių pedalus: autorės ar minėtų 
audėjų? Kas sutrukdė supažindinti 
publiką su faktais, priklausančiais 
juk ne autorei, o Lietuvos istorijai? 
Kodėl, simboliškai dedikuodama 

parodą visoms Lietuvos audėjoms, 
ji nepaiso jų asmeninių istorijų de-
talių? Atsainus požiūris susiaurina 
kūrinių suvokimą, daro istorijas 
prieinamas tik nedideliam būre-
liui žiūrovų. Kūriniai juk rodomi 
ne mažo miestelio, kur gyventojai 
žinias „ant sparnų išnešioja“, bet 
sostinės senamiestyje esančioje 
galerijoje. Paaiškinimai vaizdą pa-
keičia: suasmenintos detalės atgyja, 
kelia asociacijų, tampa „savesnės“. 
Kampe sudėti sovietmetį menantys 
laikraščiai, pasirodo, ne šiaip retrode-
talė: į juos autorė rado susuktą A. Tar-
vydienės nebaigtą audeklą. 

Pasigedau ir daugiau audėjų darbų, 
kurių, tikiu, nesunku gauti – tokia 
gausybė jų išlikusi. Rodomi darbų 
juodraščiai (piešiniai ant milimetri-
nio popieriaus – A. Tarvydienės ne-
bespėti išausti jos tėvelių portretai), 
audimo priemonių interpretacijos 
(gobeleno technika išausti audimo 
raštų rinkiniai), jos neužbaigtas au-
deklas. Vyriškis prie staklių, pasirodo, 
A. Tarvydienės vyras: priešingai patri-
archalinei tradicijai, jis neįvardijamas. 

R. Noreikytės darbai yra pelnę 
pripažinimą tarptautinėse paro-
dose Lietuvoje ir užsienyje: Italijoje, 
Šveicarijoje, Vengrijoje, Prancūzi-
joje, Kanadoje, Didžiojoje Britani-
joje, Argentinoje, JAV – ar ten jie 
irgi pristatomi be pavadinimų? Iro-
niška, kad ir M. Danilaitienės darbai 
eksponuojami visame pasaulyje, o 
parodoje jai pačiai atminti gimtosios 
šalies galerijoje jiems vietos neskirta. 

Retroestetiką pabrėžia oficialios, 
fotoateljė darytos audėjų nuotrau-
kos ir jų sukabinimo būdas, pri-
menantis sovietinę „garbės lentą“. 
Tad daug dėmesio skirta būtent at-
minimui, tradicijai, senovės meis-
trių kūrybos viešinimui: daug kas 
liko neužfiksuota, raštų sąsiuvi-
niai dulka ant aukštų (anot V. Ka-
šinsko, tradiciniai audeklai naudo-
jami ir nepagarbiai: pvz., bulvėms 
podėlyje uždengti). Vartotojiškam 
mąstymui svarbesnis yra daiktas – 
darbo rezultatas, o darbo eiga ne-
matoma ir nesvarbi. Bet audėjoms 
būtent kasdieniai procesai buvo 
visas gyvenimas. M. Danilaitienės 
žodžiais, norėdama išmokti retą au-
dimo raštą, jos mama, garsi audėja 
Salomėja Vaškevičienė, paauglė ėjo 
pėsčiomis 20 km į Kalvariją (san-
taka.info/?sidx=25510). 

Neįkainojamą patirtį svarbu 
įamžinti perteikiant taip, kad ke-
liautų laike toliau, deramai ją iš-
komunikuojant. Anot gramatikos 
tikrinimo tinklalapio „Grammarly“, 

„Gera gramatika – kaip asmeninė hi-
giena. Jei norite, galite ją ignoruoti, 
bet nesistebėkite, kai žmonės da-
rosi savo išvadas.“ Tai pasakytina 
ir apie „Pasakojimą / audimą“, kur 
būtent pasakojimui pritrūko vienos 
esmingiausių dalių.

Paroda veikia iki gruodžio 16 d.
VDA galerija „Artifex“ (Gaono g. 1, Vilnius) 
Dirba antradieniais–penktadieniais 12–18 val., 
šeštadieniais 12–17 val.

Autor ės  n uotr .

Rasma Noreikytė, ekspozicijos fragmentas
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D a i l ė

Šimtmetį atgal! 
Indriķio Ģelzio „Rest and Vest“ ir Eglės Jauncems „Pavojinga mityba“ galerijoje „Vartai“ 

Linas Bliškevičius

Dvi parodos galerijoje „Vartai“ 
sako: tegyvuoja modernizmas! 
Nubraukiam naujumo kategoriją, 
mums tinka ir gerai pamirštos se-
nosios praktikos. 

Indriķis Ģelzis pristatė autorinę 
parodą „Rest and Vest“, kurioje 
eksponuojamos jo sieninės skulp-
tūros. Aprašyme neslepiamas ry-
šys su „XX a. pradžios futuristų ir 
konstruktyvistų ateities vizijomis“, 
taip pat teigiama, jog šiuo metu eg-
zistuoja didis to laikotarpio kūry-
bos principų taikymo aktualumas. 
Ir iškart pradeda kilti įvairios min-
tys, ne mano, o „raudonojo“ Ma-
jakovskio. Kreipdamasis į ponus 
futuristus ir konstruktyvistus šis as-
muo sakė: „Futuristai! Jūsų tarnystė 
menui yra didi; bet nesvajokite gy-
venti iš praeities revoliucingos dva-
sios dividendų. [...] Konstruktyvis-
tai! Saugokitės, kad netaptumėt tik 
dar viena estetine mokykla.“ (Art in 
theory 1900–2000: an anthology of 
changing ideas, redaktoriai Char-
les Harrison ir Paul Wood, Oxford: 
Blackwell, 2003, p. 322). 

Ponaitis Majakovskis, matyt, 
keltų antakį regėdamas, jog re-
voliucija sutramdyta. Estetizuota 
šimtmečio senumo mintis dabar 
tampa saugia ir paprasta kartote. 

A. Anskaičio  n uotr aukos

gali atskleisti laiko dvasią, tai čia 
jis atskleidžia, kad šiems laikams 
būtingi oksimoronai – tai, kas turi 
kvestionuoti raiškos formas ir są-
monės galimybes, sugrįžta į jau 
įtvirtintas formas ir liudija ne savąjį 
laiką, o nuorodas į praeitą šimtmetį. 
Bandydamas iš naujo aktualizuoti 
senas formas ir medžiagiškumą, In-
driķis Ģelzis tapo dar viena estetine 
mokykla, gyvenančia iš praeities 
dividendų, jis nesprogdina galeri-
jos – išgryninus meninę praktiką, 
konvencionaliai sustojama prie jos 
estetizavimo baltame kube. 

Tačiau būtent daikto gražumas 
ir malonumas akiai leidžia tvirtinti 
apie gerą autoriaus skonį. Struktū-
ros subtiliai piktos, kampuotos ir 
griežtos, tačiau sušvelnintos įvil-
kus metalo smailes į tekstilės rūbą. 
Grynasis materializmas, industri-
nės medžiagos atitinka konstruk-
tyvistų skelbiamą medžiagiškumo 
svarbą. Ryški faktūra, dėmesys li-
nijai, erdvei ir judesiui išties malo-
nūs ir lyg tiesiai iš teorijos tekantys. 
Flirtas su futuristais ir konstrukty-
vistais lieka be atsako, meilė ne abi-
pusė. Mano meilė irgi ribota, ypač 
abstrakcijoms. Tokioms, kurios gali 
reikšti labai daug ir kartu nieko. Jo 
skulptūroms aptarti reiktų poezijos 
arba, kaip tiems laikams būdinga, – 
manifesto, o gal išvis atsisakyti ap-
tarimo – grynos formos man pa-
tinka, nes leidžia kūrinius suvokti 
jausmais, žodžiais jų neredukuojant. 

Absoliutus kontrastas šalimais – 
primityvistinė Eglės Jauncems kū-
rinių paroda „Pavojinga mityba“. 
Darbai iš karto aiškūs ir pasižymin-
tys žaismingumu. Parodos apra-
šyme teigiama, jog autorė „tyrinėja 
profesionalios virtuvės potraukius 
aukštoms kepurėms, reitingų žvaigž-
dutėms ir šefams. E. Jauncems taip 
tęsia savo vyriškosios lyties galios, 

tapybos istorijos ir santykio tarp 
tiesos bei regimybės tyrinėjimus.“ 
Kaip tai susiję su vyriška galia, man 
lieka neaišku, tačiau torto gabalą 
primenantis objektas, pakabintas 
ant sienos, kelia norą atsikąsti re-
gimybės. Vaikiškas formos naivu-
mas ir spalvos kelia įspūdį, jog čia 
tęsiamas Henri Matisse’o darbas 
svarstant modernistinius meninės 
ekspresijos klausimus. Objektai 
primena interjero dekoro elemen-
tus, taip įtraukiant į lygtį ir pačią 
erdvę. „Žavesys, šviesumas, gaiva-
liškumas – tokie trumpalaikiai po-
jūčiai“, – sakė Matissas „Užrašuose 
tapytojui“ (J.D. Flam, Matisse on 
Art, London and New York, 1973, 
p. 32–40). Tuose užrašuose ryški in-
tuicijos svarba, o E. Jauncems raiška 
ir atrodo atitinkanti polinkį į eks-
presiją, beplaniškumą. Regis, dar-
bai yra autorės sąmonės fragmentai 
ir visi jie pasižymi komunikatyvia 
savybe – kalba jausmais. Matisse’as 
svajojo apie meną, kuriame vyrauja 
balansas, grynumas ir ramybė, de-
presyvių temų atsisakymas. „Menas, 
kuris gali būti skirtas kiekvienam 
protiniam darbuotojui, verslinin-
kui, taip pat kaip literatui, pavyz-
džiui, numaldytų, teiktų raminan-
čią įtaką protui, kažkas panašaus į 
gerą krėslą, suteikiantį atsipalaida-
vimą nuo fizinio nuovargio.“ (Art 
in theory 1900–2000: an anthology 
of changing ideas, p. 76). Objektai 
tikrai nekelia sudėtingų idėjų, o vie-
nas žmogeliuko-sausainio formos 
su papuošimais, atrodo, net kviečia 
apsikabinti.

Ir lyg griaustinis iš raudonos sie-
nos – primityvistiniai nemalonių 
dėdžių eskizai. Tie dėdės plaukuoti, 
aukštomis kepurėmis, tokie sulau-
žyti, matyt, regėję tamsiąją gastro-
nomijos pusę. Skraidantys kruasa-
nai, atrodytų, kai kuriems iš jų teikia 

kone seksualinį pasitenkinimą, ta-
čiau iš esmės ir čia viskas paprasta. 
Gyvenimas atrodo nesudėtingas, ir 
taip paskatintas galvoti apie maistą 
supranti – iš kasdienybės ištraukti 
ir koncentruoti į įspūdį objektai lei-
džia imtis jų reikšmės apmąstymo. 
Išreikštos autorės patirtys, matyt, 
įkvėptos aprašyme pateiktos isto-
rijos apie susidūrimą su konditeriu, 
jo darbovietėje. Neslėpsiu, viskas 

labai nešvanku ir sukasi apie falą. 
Kartais cigaras yra tik cigaras, o kar-
tais visas maisto gaminimas ir val-
gymas yra seksualizuotas oralinis 
malonumas. Man atrodo, šie darbai 
reikalauja psichoanalitiko žvilgsnio 
ir to matisiško fotelio sėdėjimui, be-
laukiant orkaitėj kepančios vištos. 

Abi parodos pasižymi nuosai-
kumu, jų kontrastuojantis turinys 
ir yra esminga jungtis su meno teorija 
ir istorija. Pasisavinamos šimtmečio 
senumo strategijos leidžia įvardinti, 
jog šiuolaikiniame mene vis dar gaji 
apropriacija, bent jau teoriniame ly-
gmenyje. Sukurti savalaikiai objek-
tai prikelia legendas apie tikėjimą 
šviesiu rytojumi ir įsirašo į dabar-
ties istoriją kaip dar vieni „kažko“ 
liudininkai, primenantys smagius 
istorijos ir dabarties fenomenus. O 
atmetus asociacijas, taip pat yra ir 
gražūs objektai. Abi parodos ver-
čia prisiminti Alfonso Andriuške-
vičiaus meno, kaip žaidimo, api-
brėžimą, taip pat jas norisi suvokti 
per jausmą, atsiduodant įspūdžiui 
spręsti apie jų turinį, o paskui eiti 
valgyti. 

Parodos veikia iki sausio 5 d.
Galerija „Vartai“ 
(Vilniaus g. 39, Vilnius) 
Dirba antradieniais–penktadieniais 
12–18 val.

Nusisukant nuo mimetiškumo ir 
keliaujant abstrakcijos keliu, mo-
dernizmas kvestionavo ne tik tra-
dicinius raiškos būdus, siekė viską 
pakeisti ir tapti adekvačiu savojo 
laiko liudininku. Bet kažkas atsi-
tiko ir šiandien revoliucingosios 
formos tapo tradicinėmis. Futu-
ristų manifeste, kurį skaitydamas 
pakeli balso toną, išsakoma meilė 
pavojui, drąsai, energijai, pasiprie-
šinimui! Parodoje aš matau tylą, 
ramybę, susitaikymą. Manifeste 
skelbiamas naikinimas visa to, kas 
sena, parodoje matau romantišką 
žvilgsnį atgal. 

Ar tik nenutiko taip, jog šiuo-
laikinės ideologijos sunaikino jau-
natvišką idealizmą? Jeigu menas Indriķis Ģelzis, „Balto satino naktys“. 2017 m.

Eglė Jauncems, „Lėkštės natiurmortas“. 2017 m.

Eglė Jauncems, „Garsusis šefas Nr. 5“.
2017 m.
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K i n a s

Šlykštūs, nešvarūs ir pikti
Nauji filmai – „Stebuklas“, „Poilsiautojai: pavydo žaidynės“

Živilė Pipinytė

Kunigams lietuvių kine nesiseka. 
Šios profesijos žmonės sovieti-
niuose filmuose buvo „buržuazi-
nių nacionalistų“ ir nacių pakalikai, 
veidmainiai, komiški personažai ir 
net niekšai. Regis, niekas nepasi-
keitė ir dabar. Tado Vidmanto filme 

„Trys milijonai eurų“ kunigas elgiasi 
kaip reketininkas, o Eglės Vertely-
tės filme „Stebuklas“ (studija „In 
Script“, Lietuva, Lenkija, Bulgarija, 
2017) Dievo tarno tylėjimas atveda 
prie katastrofiškų pasekmių. Iš pra-
džių Danielio Olbrychskio sodriai 
lietuviškai suvaidintas moralizuo-
jantis kunigas atrodo nesvarbus 
personažas, tačiau pačioje filmo 
pabaigoje jis atlieka Deus ex ma-
china funkciją ir sudėlioja visus 
gana padriko siužeto taškus. Be 
to, ironiškas pavadinimas nepasi-
teisintų, jei į filmo veiksmą nebūtų 
įpainiotas kunigas ir nekaltas pra-
sidėjimas. Nors joks stebuklas 
ir neįvyksta, nei tiesiogine, nei 
perkeltine prasme. Yra tik „Ste-
buklas“ – dar vienas debiutinis 
filmas, daug pasakantis apie jaunų 
lietuvių kino kūrėjų ambicijas. 

Taip ir nesupratau, kodėl Eglė 
Vertelytė vadina savo filmą tragi-
komedija. Pasakojimas apie sukčių 

„amerikoną“ Bernardą (Vyto Rugi-
nis), kuris nepriklausomybės pra-
džioje raudonu išklerusiu „Kadi-
laku“ atvyksta į Lietuvą ieškoti tėvų 
užkasto lobio, bet sužino, kad yra 
benkartas, – tiesiog anekdotas. Fil-
mui įpusėjus, t.y. Bernardui pradė-
jus įnirtingai griauti kiaulių fermą, 
į galvą vis įkyriau ėmė lįsti Ilfo ir 
Petrovo „Dvylikos kėdžių“ siužetas. 

Prie šio anekdoto apie kaimiečius 
sužavėjusį savanaudį „amerikoną“ 
Vertelytė prijungia kiaulių fermos 
vedėjos Irenos (Eglė Mikulionytė) 
istoriją. Irena didvyriškai grumiasi 
su fermos bankroto šmėkla, bet ga-
liausiai patiki Bernardu ir padeda 
jam. Juolab kad šmikis iš Ameri-
kos pažadina su girtuokliu vyru 

Juozu (Andrius Bialobžeskis) ir 
bevaikyste jau susitaikiusios Ire-
nos moteriškumą. Tačiau nepaisant 
didvyriškų Mikulionytės pastangų 
sužmoginti ir sušildyti šią apniuku-
sią, sovietinės praeities garbės raš-
tais ir kiaulių selekcijos pasiekimais 
besididžiuojančią moterį, bijau, kad 
Irena negali sužadinti nuoširdžių 
simpatijų. Per mažai apie ją suži-
nome, pasikartojančių scenų prie-
šais veidrodį ir demonstruojamo 
veiklumo neužtenka. Liežuvis ne-
apsiverčia vadinti Irenos tragiška 
heroje, nepaisant pabaigoje iš ku-
nigo pagaliau sužinotos tiesos. 
Todėl keistai nuskamba pagrin-
dinių aktorių ansamblis: Miku-
lionytė vaidina dramą, Bialobžes-
kis – vodevilį su pavyduliaujančiu 
vyru, o įspūdingai akis vartantis 
Ruginis – komediją.

Tačiau kartu su Irena filme at-
siranda, iš visko sprendžiant, re-
žisierei svarbi sovietinės praeities 
bukaprotystė. Ilgai bandžiau sau 
atsakyti į klausimą, apie ką yra fil-
mas, bet manau, kad sovietmetis ir 
yra pagrindinė „Stebuklo“ tema. Su 
juo ir suvedinėja sąskaitas režisierė. 
Ne tik Irena ar jos vyras, bet ir visi 
filme pasirodantys kaimiečiai ats-
tovauja degradavusiai, išsigimusiai, 
prasigėrusiai sovietinei tikrovei. 
Būtent šią tikrovę, o ne persona-
žus, jų jausmus ir istorijas režisierė 
kuria kruopščiai, mėgaudamasi 
kiekviena interjero, rekvizito, kos-
tiumo detale, muzikos gaida. Ta-
čiau ji pamiršta, kad pabrėžtinai 
apniukęs dangus ir interjeras ne-
suteiks gyvybės popieriniam perso-
nažui. Kad atsirastų gyvybė, reikia 
šio to daugiau, bent jau bandymo 
suprasti veikėjų motyvus, žinoti jų 
priešistorę, egzistencijos mažame 
kaimelyje kontekstą. To nesukurs 
jokia kronika ar sovietinio porce-
liano figūrėlės. Vertelytė laiko žen-
klų prismaigsto visur, kartais nu-
sižengdama net logikai. Ant sofos 
prigulusiam Bernardui Irena įjun-
gia televizorių, kurio ekrane vyksta 
Anatolijaus Kašpirovskio masinės 

hipnozės seansas. Tai – vėlyvojo so-
vietmečio, „perestroikos“, konkre-
čiai 1989-ųjų, o ne pirmųjų nepri-
klausomybės metų atributas. Prie 
komercinio banko kaimelyje nuo-
lat vingiuojanti žmonių eilė – iš vė-
lesnių laikų. Kita vertus, degradavę, 
prasigėrę čiabuviai ir jų skurdžios 
buities vaizdai bei nešvarios, išal-
kusios, po fermos kiemą gainioja-
mos vargšės kiaulės, matyt, atrodys 
egzotiškai festivalinių filmų kon-
tekste, kur supaprastintas ir suka-
rikatūrintas sovietmetis, regis, vis 
dar paklausus.

Pastarųjų metų jaunų kūrėjų fil-
mai, nesvarbu, ar tai būtų Alan-
tės Kavaitės „Sangailės vasara“, ar 
Igno Jonyno „Lošėjas“, ar Lino Lu-
žytės „Amžinai kartu“, ar staiga ly-
deriu tapęs Andriaus Blaževičiaus 

„Šventasis“, ar naujausias „Stebu-
klas“, primena palimpsestą. Daž-
nai negaliu atsikratyti jausmo, kad 
jau keliskart mačiau panašias isto-
rijas ar personažus, panašiai stili-
zuotus kadrus, girdėjau veiksmo 
atmosferą sutirštinančią muziką. 
Gal todėl lietuviškų filmų režisie-
riams taip sunkiai sekasi suderinti 
personažus ir jų aplinką. Tarsi visi 
lygiuotųsi į kažkokį europietiško 
kino standartą, kuris galiausiai 
pavirto totaliu supaprastinimu – 
veikėjų, jų minčių ir išgyvenamo 
laiko. Niekas nedrįsta rizikuoti, kal-
bėti savo vardu. Lyg visi šie kūrėjai 
būtų to paties „scenarijų gydytojo“ 
pacientai.

Užtat lietuviškų komercinėmis 
vadinamų komedijų gamintojai 
neslepia, kad kuria filmus pagal 
egzistuojančius šablonus – ka-
daise jau įgyvendintus užsienie-
tiškus variantus ir jų režisūrinius 
scenarijus. Simono Aškelavičiaus 
komedijos „Poilsiautojai: pavydo 
žaidynės“ („Full Screen“, Lietuva, 
2017) sumanymas originalesnis. Iš 
visko sprendžiant, tikslas buvo pa-
sišaipyti ne tik iš lietuvių ir jų veš-
laus, amžinai žaliuojančio pavydo 
jausmo, bet ir iš lietuviškos žinias-
klaidos, televizijos bei pramogų 

verslo. Komedijos veikėjai – trijų 
kartų atstovai – pensininkai (La-
risa Kalpokaitė ir Arvydas Dapšys), 
pora su vaikais (Gabija Jaraminaitė 
ir Giedrius Savickas) bei grupė jau-
nimėlio (deja, iš jų atpažinau tik 
Gelminę Glemžaitę) dalyvauja te-
levizijos realybės šou, kurio nuga-
lėtojai bus tie, kam pavyks geriau 

išjuokiami pensininkai. Tačiau kad 
sumanymas būtų įgyvendintas, Aš-
kelavičiui, kaip visada, pristigo gero 
scenarijaus, užtat, irgi kaip visada, 
filme nepašykštėta produktų ir pas-
laugų reklamos, lendančios pro vi-
sus galus. 

Kai šou dalyviai patenka į už-
darą nuogalių vakarėlį, kuriame 

paatostogauti Lietuvos pajūryje –
Šventojoje, Nidoje, Palangoje – ir 
sužadinti tautiečių pavydą. Visam 
tam šou, žinoma, vadovauja šlykš-
tūnas ponas Antakalnis (Romual-
das Lavrinovičius) – akivaizdi nuo-
roda į populiarų lietuvių valgymo 
ir kitokių papročių kritiką. Nu-
stebino, kad laimėtojais galiausiai 
tampa jaunų lietuvių kūrėjų (ypač 
reklamos) nekenčiami ir paprastai 

dalyvauja populiarūs pramogų 
verslo personažai, pavyzdžiui, Ma-
rijonas Mikutavičius, dainininkė 
Jazzu, ir supranti, kad filmo kūrėjai 
taip metaforiškai pasišaipo iš viešai 
(tegu ir perkeltine prasme) nuolat 
apsinuoginančių lietuvių „popso“ 
žvaigždžių, supranti, kad ironiškas 
žvilgsnis į save iš šalies nepakenktų 
ir lietuvių art-house kūrėjams. 

Įteikti Europos kino aka-
demijos apdovanojimai
Šeštadienį Berlyne įvyko iškil-
minga Europos kino akademijos 
apdovanojimų ceremonija. Ji vyko 
jau trisdešimtą kartą. Kaip visada, 
buvo daug kalbų apie Europos kino 
ateitį. Vienas Akademijos kūrėjų ir 
vadovų, vokiečių režisierius Wimas 
Wendersas ilgą kalbą, skirtą Euro-
pos bendrijai ir jos kinematografi-
ninkams, baigė žodžiais: „Europa 
nėra problema, ji yra mūsų išsigel-
bėjimas!“ Kinematografininkai ir 
vėl reiškė solidarumą su Jakutijos 
lageryje kalinčiu ukrainiečių reži-
sieriumi Olegu Sencovu. Apie tai, 
kad nekenčia kalėjimų, kalbėjo už 

gyvenimo indėlį į pasaulinį kiną ap-
dovanotas rusų režisierius Aleksan-
dras Sokurovas. Keturios Europos 
kino prodiuserės priminė apie mo-
terų teises ir akcijos #MeToo svarbą.

Daugiausia Europos kino akade-
mijos apdovanojimų – net šešis – šie-
met pelnė Rubeno Östlundo filmas 

„Kvadratas“. Jam atiteko geriausio 
2017 m. Europos filmo, geriausios 
2017 m. Europos komedijos, Ru-
benui Östlundui – geriausio re-
žisieriaus ir geriausio scenarijaus 
autoriaus, Claesui Bangui – geriau-
sio aktoriaus, Josefin Åsberg – ge-
riausios dailininkės apdovanojimai. 
Šiųmetinis laureatas primena per-
nai triumfavusią ir iš europietiškų 
biurokratiškų institucijų prime-
tamų taisyklių pasišaipiusią Maren 
Ade komediją „Tonis Erdmanas“. 

„Kvadrato“ kūrėjai taip pat rodo 
šiuolaikinę Europą ir pasišaipo iš 
jos pernelyg tiesmukai kartais su-
vokiamų idealų, kai humanitari-
nės vertybės reklamuojamos pasi-
telkiant šokiruojančius prievartos 
vaizdus. Gerų intencijų kupiną 
instaliaciją „Kvadrato“ veikėjui – 
šiuolaikinio meno muziejaus di-
rektoriui – pristatyti lengviau nei 
bendrauti su kitokiais, ne jo aplin-
kos žmonėmis.

Europos kino atradimo – FI-
PRESCI apdovanojimas paskirtas 
Williamo Oldroydo filmui „Ledi 
Makbet“. Geriausiu Europos doku-
mentiniu filmu tapo Annos Zamec-
kos filmas „Komunija“. Šio filmo 
herojė yra keturiolikmetė, kuri rū-
pinasi autizmu sergančiu broliu ir 
rengia jį Pirmajai komunijai, nes 

mama paliko šeimą, o tėvas daug 
ir sunkiai dirba.

Geriausio animacinio pilno me-
tražo filmo apdovanojimas įteiktas 
Dorotai Kobielai ir Hugh Welchma-
nui už filmą „Jūsų Vincentas“. Ge-
riausio trumpo metražo filmu tapo 
Juanjo Giménezo „Timecode“.

Už geriausią moters vaidmenį 
apdovanota Alexandra Borbély, su-
vaidinusi filme „Apie kūną ir sielą“. 
Carlo Di Palmos prizas geriausiam 
operatorius paskirtas Michailui 
Kričmanui už filmą „Nemeilė“. Eu-
ropos kino montuotojo apdovanoji-
mas paskirtas Robinui Campillo už 
filmą „120 dūžių per minutę“ („120 
battements par minute“). Geriau-
sia kostiumų dailininke tapo Ka-
tarzyna Lewińska („Pėdsakas“), 
grimo dailininku – Leendertas van 

Nimwegenas („Brimstone“),  kom-
pozitoriais – Jevgenijus ir Saša Gal-
perinai („Nemeilė“), garso dizaine-
riu – Oriolis Tarragó („Septynios 
minutės po vidurnakčio“). Apdova-
nojimas už europietišką indėlį į pa-
saulio kiną įteiktas aktorei ir režisie-
rei Julie Delpy. EURIMAGES prizu, 
skiriamu už bendros gamybos fil-
mus, apdovanotas prodiuseris Če-
domiras Kolaras. Europos žmonių 
pasirinkimo prizas geriausiam eu-
ropietiškam filmui atiteko Marios 
Schrader filmui „Stefanas Cveigas: 
atsisveikinimas su Europa“.

Daugumą apdovanotų filmų ga-
lėjo pasižiūrėti ir Lietuvos žiūrovai. 

„Kvadratas“ ir „Apie kūną ir sielą“ 
dabar rodomi kino teatruose.

„7md“ inf.

Kronika

Kadras iš filmo „Stebuklas“ M. Astr ausko n uotr.

„Poilsiautojai: pavydo žaidynės“
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Sapnuose atsispindi mūsų ilgesys
Ildikó Enyedi apie savo filmą

K i n a s

Šią savaitę kino teatruose pradeda-
mas rodyti vengrų režisierės Ildikó 
Enyedi filmas „Apie kūną ir sielą“ („A 
teströl és a lélekröl“, Vengrija, 2017), 
šiemet Berlyno kino festivalyje ap-
dovanotas „Auksiniu lokiu“. Enyedi 
gimė 1955 m. Budapešte, studijavo 
Vengrijos teatro ir kino akademijoje. 
Vaidybiniame kine debiutavo 1989 m. 
filmu „Mano XX amžius“, kuris Ka-
nuose buvo apdovanotas „Auksine 
kamera“. Filmo herojės – dvynės, 
užaugusios skirtingose šeimose, XX a. 
išvakarėse susitinka Rytų eksprese. 
Enyedi dėsto, kuria televizijos se-
rialus. Jos filmografijoje – aštuoni 
vaidybiniai filmai. „Apie kūną ir sielą“ 
yra režisierės sugrįžimas į didįjį kiną 
po aštuoniolikos metų pertraukos. 
Pateikiame Enyedi pokalbių su 
Frédéricu Straussu ir Barbara Hol-
lander, išspausdintų žurnale „Telera-
ma“ ir dienraštyje „Rzeczpospolita“, 
fragmentus.

Ar imdamasi „Apie kūną ir 
sielą“ norėjote sukurti filmą 
apie meilę?

Mano filmas yra meilės istorija, 
bet ne tik tai. Rinkausi pasakoti 
meilės istoriją, nes tai pati stipriau-
sia žmogiškųjų ryšių forma. Tiek 
daug filmų pasakoja meilės isto-
rijas, nes leidžia kalbėti apie dau-
gybę dalykų, apie save ir kitus, apie 
tai, ką supranta visi, net jei jie nėra 
įsimylėję. Meilė – tai ekstremalus 
žmogiškumas.

Ekstremalus?
Taip, meilė yra aukščiausia rizika, 

nes reikia visiškai atsiverti kitam, 
kad galėtum pasitikėti šiuo ryšiu. 
Bet dauguma žmonių to nedaro. Jie 
visada šiek tiek santūrūs, pasirengę 
gintis. Gaila, nes meilė – tai geriau-
sia, kas yra žmoguje. Kai esi įsimy-
lėjęs, matai viską, kas gražiausia ir 
subtiliausia mylimame žmoguje. 
Visiškai priimti kitą – ekstremali 
komunikacijos forma. Bet kartu 
tai ir sudedamoji žmogiškumo es-
mės dalis.

Jūsų filmas rodo žmonių ryšio 
grožį, o kartu ir sudėtingumą, 
rodo kančią, kurią reikia pa-
tirti, kad tai įvyktų. 

Taip, tai kontrastų filmas. Rau-
dona – bene vienintelė šilta spalva, 
nes visa filmo terpė gana šalta, bet 
taip būna ir gyvenime. Kraujas ir 
nuostabus, ir kartu baisus. Filme 

„Apie kūną ir sielą“ panašūs vaiz-
dai ne prieštarauja vieni kitiems, o 
formuoja visumą.

Ar du Jūsų filmo personažai 
turi simbolinę – vyriškumo ir 
moteriškumo dimensiją?

Taip, bet ne tam, kad pasaky-
čiau, jog vyrai yra žiauresni, o mo-
terys – trapesnės. Norėjau parodyti, 
kaip vyras ir moteris kiekvienas sa-
vaip kovoja su izoliacija, su baime 

atsiverti kitam. Norėjau, kad žiūro-
vai jaustųsi artimi ir jam, ir jai. Su-
prantu ir personažą vyrą, ir moterį. 

Vyras neįgalus fiziškai, mote-
ris tam tikra prasme neįgali 
emociškai. Ką tuo norėjote 
pasakyti?

Visada susiduriame su netobulo-
mis būtybėmis, su žmonėmis, ku-
riems kažko stinga. Būtent todėl 
egzistuoja supermeno įvaizdis lyg 
opozicija tam netobulam žmogui, 
kurį matome savo veidrodyje. Vi-
sada manome, kad mus supa tvir-
tesni, labiau mokantys išsaugoti 
pusiausvyrą, veiklesni žmonės. Tad 
esame priversti gintis. Žmonių san-
tykiai tampa gynybos sistema. Bet 
taip pat rodau, kad giliai viduje kiekvie-
nas nori būti priimtas kitų.

Kai kurie Jūsų filmo vaizdai 
žiaurūs, nes personažai dirba 
skerdykloje. Berlyno kino 
festivalyje per filmo peržiū-
ras žmonės alpo. Kaip Jūs į tai 
reagavote?

Tokių atvejų pasitaiko visur. Man 
tai ženklas, kad žiūrovai tikrai įsi-
jautė į filmą. Žiūrėdamas gali sau 
visąlaik tvirtinti – tai tik kinas, vis-
kas dirbtina, tai triukai. Bet „Apie 
kūną ir sielą“ veikia stipriau – žmonės 
tikrai nugrimzta į filmą. To ir sie-
kiau. Galėčiau režisuoti personažus 
kaip nuostabiuose Aki Kaurismäki 
filmuose – truputį iš šalies, stilizuo-
dama, pabrėždama savo požiūrį. 
Kurdama „Apie kūną ir sielą“ pa-
sirinkau elgtis priešingai – norėjau 
ištrinti savo autorystę. To paprašiau 
ir visų bendradarbių. Norėjau, kad 
būtų ištrinti visi mūsų darbo pėd-
sakai, kad žiūrovai liktų akis į akį 
su personažais. Nenorėjau jų šoki-
ruoti baisiais vaizdais. Manau, kad 
alpimas šį tą pasako apie mus, kaip 
kontroliuojame išorinio pasaulio 
ir kitų žmonių keliamus dirgiklius. 
Mes pietaujame priešais televizorių, 
kuriame didžiąją laiko dalį rodomi 
mirties vaizdai, bet valgome toliau. 
Mūsų savigynos sistema labai stipri. 
Sakome sau: „Dieve, būtų baisu gal-
voti apie tai, kaip pagamintas mano 
mobilusis telefonas, nes jį gamino 
išnaudojami žmonės, kurie dirba 
nežmoniškomis sąlygomis šešiolika 

valandų per dieną, bet juk išmanu-
sis telefonas toks gražus, todėl užsi-
dėsiu filtrą ir galvosiu tik apie grožį.“ 
Mano filme filtro nėra. Rodau tai, 
kas vyksta, be efektingų kadrų ar 
efektingo ritmo, be muzikos, labai 
paprastai. Rodau žmones, kurie 
rytais geria kavą ir pradeda darbo 
dieną skerdykloje žudydami gy-
vulius, vidurdienį pietauja, surūko 
cigaretę ir vėl žudo, paskui grįžta 
namo. Man žiaurumas yra ši ne-
gailestingai pasikartojanti eiga. Bū-
tent tokia eiga ir norėjau šokiruoti 
žiūrovus. 

Į ką lygiavotės, rodydama mei-
lės ryšį?

Operatoriui parodžiau tik vieną 
filmą – Wong Kar-wai „Meilės lau-
kimą“. Tai prašmatni meilės ryšio 
vizija, a priori neturinti nieko ben-
dra su „Apie kūną ir sielą“. Bet aš 
norėjau, kad operatorius dirbtų 
panašiai emociniu, jausmų požiū-
riu, atskleisdamas didžiulę įtampą 

be laisvės. Kiekvienas žmogus gali 
rinktis, ar nori patirti pilnatvę, ži-
nodamas, kad kiekvieną akimirką 
rizikuoja pralaimėti, nusivilti. Bet 
gal jis renkasi ramybę, nori atsi-
skirti nuo pasaulio saugioje erdvėje, 
kur gali vienas išgerti alaus savo na-
muose priešais televizorių.

Jūsų herojė stengiasi nugalėti 
savo baimes.

Taip, nes ji nori išeiti iš narvo. 
Bando atrasti save, suprasti, kas 
yra. Mus labai stipriai veikia vi-
suomenė ir medijos, remiantys 
vidutinybes. Tarsi sakytų: „Daryk 
savo mažą darbą, neišsiskirk iš kitų.“ 
Mano filmo veikėjai Marija ir En-
drė taip pat paprasti žmonės, ne-
mokantys išreikšti savęs. Jų gyve-
nimo situacijos skirtingos. Jis dirba 
vadovaujantį darbą, turi dukterį, jo 
santuoka iširo. Ji yra gyvenimo ke-
lio pradžioje. Bet abu panašiai ati-
trūkę nuo tikrovės. Kiekvienas su 
savo neįgalumu. Endrė fiziškai, nes 

kažkaip turi ieškoti, kaip išlaisvinti 
savo fantazijas.

Ar Jūsų filmą galima interpre-
tuoti ne tik kaip pasakojimą 
apie du žmones uždaroje įs-
taigoje, bet ir kaip visuomenės 
diagnozę?

Interpretacija visada priklauso 
nuo žiūrovo. Bet manau, kad pla-
tesnis požiūris pagrįstas. Mūsų 
gyvenimas visada tam tikra da-
limi priklauso nuo visuomeninės 
atmosferos. Nuo to, ar kasdien su-
siduriame su atvirumu ir tolerantiš-
kumu, ar su įvairiu spaudimu, ribo-
jančiu mūsų laisvę ir primetančiu 
mums apibrėžtą mąstymo būdą.

Po Larisos Šepitko, Martos 
Meszaros, Jasmilos Zbanić 
ir Claudios Llosos esate tik 
penkta moteris, kuri per be-
veik septyniasdešimt Berlyno 
kino festivalio istorijos metų 
gavo „Auksinį lokį“.

ir turtus, slypinčius po kasdienybe 
ir banalybe. Norėjau, kad žiūrovas 
ne pasyviai stebėtų, o patirtų per-
sonažų meilę.

Ar vienatvė ir emocinis užsisklen-
dimas yra XXI amžiaus ligos?

Žinoma, taip. Mūsų kasdienis 
gyvenimas kupinas veidmainystės. 
Žmonės vaidina ir vis sunkiau at-
siveria kitiems. Jie stato aplink save 
sienas ir nenoriai įsileidžia kitus. 
Gerai tai žinau, nes buvau gana sa-
votiška jauna mergina. Nesugebė-
jau išreikšti savęs, savo jausmų. Iš 
tikrųjų pradėjau atsiverti tik tada, 
kai gimė mano vaikai. Žinau, kaip 
sunku kovoti su savimi, kad išeitum 
iš kokono, kurį susikūrei. 

Jūsų filmo herojei užsisklen-
dimas yra būdas pabėgti nuo 
tikrovės. 

Norėjau parodyti žmones, kurie 
gyvena truputį kaip žvėrys narve. 
Be rizikos, be netikėtumų, bet ir 

jo ranka sužalota. Marija psichiškai, 
nes jokia terapija negali jai padėti 
atsiverti. Norėjau įsižiūrėti, kaip 
šie žmonės atsiveria vienas kitam 
ir aplinkiniam pasauliui. Norėjau 
sukurti labai paprastą filmą, nes jie 
paprasti žmonės. Bet juk jų viduje 
yra gražių jausmų. Ir ilgesio.

Būtent, nes jų sapnai at-
neša į realistišką Jūsų filmą 
metafizikos.

Iš tikrųjų, viskas prasidėjo nuo 
sapnų. Pagalvojau, kas būtų, jei du 
žmonės sapnuotų tą patį. Man 
sapnai – nepaprastai svarbi gyve-
nimo dalis. Tikrovėje save nuolat 
kontroliuojame. Sapnuose atsi-
spindi mūsų ilgesys, baimės, ti-
kri, nepažaboti jausmai. Mumyse 
viskas sprogsta. Pradėjau apie tai 
galvoti ir tos pačios dienos vakare 
atsirado filmo veikėjai. Jie man 
buvo labai artimi. Jaučiausi taip, 
lyg pažinočiau juos daugelį metų, 
nes kiekvienas uždaras žmogus 

Labai džiaugiuosi, kad moterys 
vis dažniau prasimuša į ekranus. 
Tačiau stebiu ir vieną nerimą ke-
liantį reiškinį. Kai prieš daug metų 
studijavau kiną, buvau vienintelė 
mergina kurse. Bet mane gaubė 
kolegų pagarba. Niekas iš manęs 
nesišaipė, prie manęs nekibo. Ne-
seniai pati pradėjau dėstyti toje pa-
čioje mokykloje. Tarp senų sienų 
beveik niekas nepasikeitė. Tačiau į 
užsiėmimus atėjo daug studenčių. 
Labai nudžiugau. Tačiau paskui be-
veik apmiriau, nes nuolat girdėjau 
šlykščias, seksistines jų kolegų pas-
tabas. Negalėjau tuo patikėti. Svars-
čiau, kas atsitiko? Kur atsidūrė vi-
suomenė? Tačiau greit supratau, kad 
aš buvau išimtis ir iš esmės niekam 
nekėliau grėsmės. Tos merginos, ku-
rios dabar ateina į kiną, griauna vy-
riško pasaulio tvarką. Bet juk labai 
svarbu, kad atsineštume į kiną savo 
jautrumą ir pasaulio matymą. 

Parengė K. R.

Ildikó Enyedi

„Apie kūną ir sielą“
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Kai žavi melas
Krėsle prie televizoriaus

K i n a s

Dono McKellaro filmo „Didžioji 
afera“ (LRT, 16 d. 23.20) moto 
skamba visai aktualiai: „120 prisie-
kusių melagių reikia gero daktaro“. 
Filmas perkels į Kanados pajūrio 
užkampį. Mažam miesteliui būtinai 
reikia gydytojo, antraip čia nebus 
leista atidaryti naftos atliekų per-
dirbimo fabriko. O jei nebus fa-
briko, gyvenimas buvusiame žvejų 
miestelyje, kur uždrausta žūklė, vi-
sai sustos. Jau ir dabar čia driekiasi 
eilės prie pašalpų, gyventojai vagia 
elektrą, dūsta nuo tinginiavimo. 
Todėl Miurėjus Frenčas (Brendan 
Gleeson) darys viską, kad miestelį 
pamiltų mėnesiui čia „ištremtas“ 
gražuoliukas gydytojas Polas (Tay-
lor Kitsch). Šūkis „Suviliok dak-
tarą!“ paskatins ne tik rengti jam 
fantastiškai sėkmingą žvejybą, bet 
ir apvalyti miestą, perdažyti namus, 
uždegti lemputes prieplaukoje... Be 
abejo, „Didžioji afera“ – socialinė 

komedija, tai tas žanras, kurio niekad 
nesiima nei lietuvių režisieriai, nei lie-
tuvių politikai, ypač Vilniaus meras. 

Amy Heckerling filmas „Pašėlęs 
gyvenimas Ridžmonto vidurinėje“ 
(LRT Kultūra, 16 d. 21.45) 1982 m. 
gimė iš Cameronui Crowe į galvą 
staiga šovusios idėjos. Dvidešimt 
dvejų muzikos žurnalistas – būsi-
mas scenaristas ir režisierius nu-
sprendė apsimesti vyresniųjų kla-
sių mokiniu, metus praleisti vienoje 
Los Andželo mokykloje ir parašyti 
knygą apie tai, ką matė. Teisę ekra-
nizuoti knygą studija įsigijo dar jai 
nepasirodžius knygynų lentynose. 
Filmas laikomas jaunimo sekso ko-
medijos žanro prototipu, jame pir-
muosius vaidmenis sukūrė būsimos 
žvaigždės Seanas Pennas, Jennifer 
Jason Leigh, Nicolas Cage’as, Fores-
tas Whitakeris.

Shawno Levy filmo „Naktinis 
pasimatymas“ (TV3, 17 d. 22.30) 

veikėjai – pora iš Naujojo Džersio, 
ją suvaidino komikai Steve’as Ca-
rellas ir Tina Fey. Nykus šių žmo-
nių šeimyninis gyvenimas staiga 
įgijo naujų spalvų, kai reikėjo už-
sisakyti staliuką padoriame Man-
hatano restorane. Vyras ir žmona 
kartą per savaitę simuliuoja pasi-
matymą – einą į restoraną ir tyčio-
jasi iš jaunų, iliuzijų dar nepraradu-
sių porų. Kad patektų į pasirinktą 
restoraną, veikėjai apsimeta kitais 
žmonėmis ir, žinoma, bus nubausti 
už melą, nes tų kitų, suvaidintų Ja-
meso Franco ir Milos Kunis, ieško 
gangsteriai. Visų jų laukia įtempta 
ir kupina nuotykių naktis.

Tokie filmai rodo, kad melas gali 
pasiteisinti, juolab kai meluojama 
siekiant naudos visiems. Kai meluo-
jama sau, būna kitaip. Jeano-Marco 
Vallé filmo „Laukinė“ (TV3, 16 d. 
22 val.) veikėja melavo sau ilgai. Bet 
galiausiai, sugniuždyta narkotikų, 
nelaimingos santuokos ir motinos 
mirties, moteris 1995 m. nusprendė 
išsirengti viena į kelionę pėsčiomis 
iš Kalifornijos į Oregoną po aukš-
čiausias Ramiojo vandenyno kal-
nagūbrio viršūnes atokiausiais šio 
gamtos draustinio („Pacific Crest 
Trail“) keliais. Cheryl Strayed šią 
nuo dvasinių žaizdų ją išgydžiusią 
keturių tūkstančių kilometrų ke-
lionę aprašė knygoje, kuri ir tapo 
filmo pagrindu. Filme ją suvaidino 
kvailų blondinių vaidmenų iškan-
kinta Reese Witherspoon, beje, ta-
pusi ir filmo prodiusere. Viskas 
būtų gerai, nes tokios istorijos 

įkvepia žmones, bet režisierius iš 
visų jėgų stengiasi „įdaryti“ pasa-
kojimą nežmoniškomis transcen-
dentiškumo, psichologizmo ir lite-
ratūriško sentimentalumo dozėmis, 
o viską, kas pasakyta vaizdais ir žo-
džiais, dar paaiškina dainomis. La-
bai mėgstu Simoną su Garfunkeliu 
bei Leonardą Coheną, bet geriau jų 
klausytis atskirai.

Suprantu, kodėl režisieriai kuria 
filmus pagal tikras istorijas. Žiū-
rovai yra sentimentalūs, jiems pa-
tinka tikras melas, jie džiaugiasi, kai 
žmogus pagaliau atranda save, nes 
tikisi ir patys kada nors iškeliauti 
į tolimą kelionę, sutikti gyvenimo 
meilę, tapti panašios knygos ar 
filmo veikėjais.

Bet jei man reikėtų pasirinkti 
filmą pagal „tikrą istoriją“, tai būtų 
Olivier Assayaso „Karlosas Šaka-
las“ (LRT kultūra, 20 d. 22.10). Šio 
mini serialo veikėjas yra Ilichius 
Ramírezas Sánchezas – teroristas 
Carlosas, „kovotojas su Vakarų im-
perializmu ir žydų sionizmu“, nu-
teistas kalėti iki gyvos galvos. Jo 
gyvenimą režisierius sudėjo į pen-
kias su puse valandos, kad paro-
dytų, kaip kairiųjų pažiūrų idealis-
tas tapo teroristu. Šį Kuboje, Irake, 

Kalėdinį „Kiną“ visada pradedu 
nuo žurnalo autorių atsakymų į re-
dakcijos klausimą. Šįkart jų buvo 
klausiama, kokį filmą pasiimtų 
su savimi į negyvenamą salą. Pa-
sirinkti filmai tokie įvairūs, kad iš 
atsakymų taip pat galima susida-
ryti įspūdį apie žmones, kurių ra-
šinius skaitysime naujame žurnale. 
Tarkime, yra tokių, kuriems vieno 
filmo būtų negana, todėl pasiimtų 
net serialą, kiti akivaizdžiai mini-
malistai. Pavydžiu ir vieniems, ir 
kitiems, bet man negyvenama sala 
dažnai tampa senoji sofa. Niekaip 
neprisimenu, kas savo sofą pava-
dino tėvyne, bet su tuo žmogumi 
visiškai sutinku. Juolab kad tėvynė 
dabar taip pat gali lengvai tapti ne-
gyvenama sala.

Iš jos būtinai išsirengsiu į sausį 
prasidedančius „Žiemos ekranus“, 
nes pasiilgau gero prancūziško 
kino. Jo, pasak festivalio programos 
anonso autorių, neturėtų pristigti, 
ko verti kad ir Mathieu Amalrico, 
Bertrand’o Bonello ar Serge’o Bo-
zono vardai filmų titruose. Kitas 

žurnale anonsuojamas sausio ren-
ginys – didelė ir apskritai pirmoji 
lietuvių kino retrospektyva garsio-
joje Prancūzų sinematekoje Pary-
žiuje. Žurnalo skaitytojai gali ne tik 
susipažinti su atsirinktų kūrinių są-
rašu ar palyginti jį su savo mėgs-
tamais filmais, bet ir paskaityti fil-
mus atrinkusios Caroline Maleville 
interviu. Su ja kalbėjosi žurnalistė 
Marielle Vitureau.

Metams baigiantis įdomu skai-
tyti ir įspūdžius iš festivalių. Kalė-
diniame „Kine“ Mantė Valiūnaitė 
rašo apie Veneciją, Aistė Račaitytė 
apie Torontą, Živilė Pipinytė apie 
Gdynę. Regis, gero kino būta kiekvie-
name festivalyje. Elena Jasiūnaitė 
aptaria neseniai pasibaigusios „Sca-
noramos“ konkursinės programos 
lietuviškąją dalį. Auksė Kancere-
vičiūtė pasikalbėjo su Vilniaus do-
kumentinių filmų festivalio svečiu 
Rati Oneli, pristačiusiu įdomų filmą 

„Saulės miestas“.
Rubrikoje „Iš arčiau“ Izolda Kei-

došiūtė supažindina su aktoriumi 
Kevinu Spacey, pastaruoju metu 

žiniasklaidos minimu ne dėl savo 
vaidmenų. Kritikė klausia, ar akto-
rių supantis skandalas reiškia kar-
jeros pabaigą, ir siūlo prisiminti jo 
genialius vaidmenis. Brolių Josho 
ir Benny Safdie pasaulinė karjera 
dar tik prasideda. Dovilė Raustytė 
aptaria amerikiečių režisierių ligto-
linę karjerą, Justas Rožėnas recen-
zuoja neseniai ir pas mus rodytą 
jų naujausią filmą „Geras laikas“. 
Ilona Vitkauskaitė recenzuoja De-
nis Villeneuve’o „Bėgantį skustuvo 
ašmenimis 2049“, Gediminas Kukta 
piktinasi Kennetho Branagh pasi-
kėsinimu į šventąjį Erkiulį Puaro 
filme „Žmogžudystė Rytų eksprese“, 
Neringa Kažukauskaitė rašo apie 
Rusijoje milžinišką skandalą sukė-
lusią Aleksejaus Učitelio „Matildą“. 

Lietuviški filmai skandalų vis dar 
nesukelia. Ieva Tumanovičiūtė re-
cenzuoja seserų Vilmos ir Jūratės 
Samulionyčių autobiografišką filmą 

„Močiute, Guten Tag!“, Rimgailė 
Renevytė – vaidybinį Eglės Verte-
lytės debiutą „Stebuklas“. Jame pa-
grindinę veikėją – kiaulių fermos 

vedėją – suvaidinusios Eglės Mi-
kulionytės portretas papuošė ir 
žurnalo viršelį. Pipinytė feljetone 
siūlo lietuviškų komedijų žiūrėjimo 
taisykles. Jorė Janavičiūtė pasikal-
bėjo su vaidybinį pilno metražo 
debiutinį filmą „Tvano nebus“ ku-
riančiu Maratu Sargsyanu. Pagrin-
dinį vaidmenį jame kuria Valenti-
nas Masalskis. Didysis šio numerio 

„Lietuvių filmotekos“ interviu su Ša-
rūnu Bartu vyko iškart po jo filmo 

„Šerkšnas“ premjeros, tačiau Dovilė 

Gasiliūnaitė režisieriaus klausinėjo 
ne tik apie naujausią filmą, bet ir 
apie tai, kas paskatino jį kurti kiną, 
ar jam egzistuoja aiški riba tarp vai-
dybinio ir dokumentinio kino, apie 
tai, kaip jis dirba su aktoriais. Atsa-
kymai, manau, ne vieną skaitytoją 
paskatins vėl pasižiūrėti Barto filmus. 

Filmai apskritai gyvena kelis gy-
venimus. Vieną – rodomi kino 
teatruose, kitą – tapę istorikų, kino 
tyrinėtojų susidomėjimo objektu ir 
pradėję kalbėti apie laiką, kai buvo 
sukurti. Tam ir skirta nauja žurnalo 
rubrika „Kino istorijos“, kurioje bus 
prisimenamos pamirštos asmeny-
bės, bus bandoma tarsi fotografi-
joje išdidinti senų ir naujų filmų ka-
druose įstrigusias detales. Pirmąjį 
rašinį Pipinytė skyrė vis dažniau į 
šiuolaikinę žiniasklaidą sugrįžtan-
tiems žodžiams „liaudies priešas“ ir 

„kenkėjas“, kurie buvo itin populia-
rūs propagandiniame sovietų kine. 

Jūsų – 
Jonas Ūbis

Filmai, be kurių būtų sunku išgyventi 
Kalėdinio „Kino“ skaitymo malonumai

Jordanijoje rengtą, su Palestinos iš-
sivadavimo judėjimu susijusį ir vė-
liau Rytų vokiečių „Stasi“ dirbusį 
kovotoją „išgarsino“ 1975 m. Vie-
noje įvykdytas į OPEC pasitarimą 
susirinkusių ministrų pagrobimas 
bei dviejų policininkų nužudymas 
Paryžiuje. Kelis dešimtmečius Car-
loso buvo ieškoma visoje Europoje, 
kol 1994-aisiais jis sugautas Sudano 
sostinėje Chartume. Assayasui Car-
losas tapo pretekstu papasakoti, kas 
atsitiko Europos kairiesiems, kaip 
idealistai tapo pragmatikais ir ci-
nikais, mielai priimančiais pagalbą 
iš Sovietų Sąjungos ir svajojančiais 
apie miestų revoliuciją Europoje. 
Assayasui Carlosas yra gyva fan-
tasmagorija. Jis manipuliatorius ir 
manipuliuojamasis, aktyvus istori-
jos dalyvis ir jos auka. Režisierius 
ne tik filme tiksliai atkūrė visas Car-
loso „akcijas“, bet ir filmavo ten, kur 
jos vyko, – Prancūzijoje, Anglijoje, 
Sirijoje, Jordanijoje, Sudane, Ven-
grijoje. Gal todėl žiūrint „Karlosą 
Šakalą“ nepalieka jausmas, kad tai 
neįprastas dokumentinis filmas.

Jūsų – 
Jonas Ūbis

„Didžioji afera“

„Karlosas Šakalas“
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Naujausias Onutės Nar-
butaitės įrašų leidinys 

„Naxos“ dėmesio centre

Klasikinės muzikos įrašų kompa-
nijų pasaulinė lyderė „Naxos“ ką 
tik išleido autorinį kompozitorės 
Onutės Narbutaitės įrašų albumą 

„no yesterday, no tomorrow“, išskir-
dama jį kaip kompanijos vadovo 
gruodžio mėnesio pasirinkimą. 

„Nė vienas neturėtų praleisti gali-
mybės pažinti Lietuvos kompozito-
rės Onutės Narbutaitės muzikos, nes 
ji – viena pačių ryškiausių pastarųjų 
dešimtmečių Baltijos regiono kom-
pozitorių“, – dėmesį į naujausią au-
torės kompaktinę plokštelę kreipia 

„Naxos“ steigėjas ir vadovas Klausas 
Heymannas.

Aštuntasis autorinis Onutės Nar-
butaitės įrašų leidinys „no yesterday, 
no tomorrow“ yra dvejus metus 
vykdytos koprodukcijos su Lietu-
vos muzikos informacijos centru 
rezultatas. Jame – trys specialiai šiai 
kompaktinei plokštelei įrašyti sim-
foniniai kūriniai „La barca“, „kein 
gestern, kein morgen“ ir „krantas 
upė simfonija“. Kompozicijas kartu 
su Lietuvos nacionaliniu simfoni-
niu orkestru įrašė pastaruoju metu 
daugiausia JAV reziduojantis diri-
gentas Christopheris Lyndon-Gee. 
Prieš dešimtmetį su Onutės Narbu-
taitės kūryba susidūrusiam dirigen-
tui jos muzika padarė stiprų įspūdį, 
todėl dirigentas tapo aktyviu šio 

„Naxos“ leidinio iniciatoriumi. 
„Susirasti norimą muziką ir jos 

pasiklausyti dabar paprasčiausia 
internete, tačiau anaiptol ne visi 
kompozitoriai naudojasi galimybe 
dėti ten savo įrašus. Aš tuo neuž-
siimu – nedalyvauju socialiniuose 
tinkluose, neturiu savo tinklaraš-
čio, šiuo požiūriu daugeliui esu 
turbūt jau „užribyje“. Įrašų leidinys, 
kurį gali paimti į rankas, yra kažkas 
kita – kaip knyga rašytojui. Šiame 
nedideliame formate matau gilesnio, 
konceptualesnio pateikimo bei su-
vokimo galimybę“, – įspūdžiais dali-
nosi kompozitorė Onutė Narbutaitė.

Kadangi tokio masto tarptau-
tiniai simfoniniai įrašų projektai 
Lietuvoje vyksta nedažnai, jie ne-
įsivaizduojami be valstybės para-
mos, fondų lėšų ir stiprių projekto 
partnerių. „Visą garsinį, tekstinį ir 
vizualinį leidinio turinį finansavo 
ir parengė įvairios Lietuvos insti-
tucijos ir kūrybinės grupės, o „Na-
xos“ šiam turiniui suteikė formą ir 
globalią sklaidos, platinimo ir par-
davimų platformą, kuri yra viena 
didžiausių pasaulyje“, – teigė Lie-
tuvos muzikos informacijos centro 
vadovė Asta Pakarklytė. Šis suma-
nymas įgyvendintas bendradar-
biaujant Lietuvos nacionalinei fil-
harmonijai, Lietuvos kompozitorių 
sąjungai ir „Vilniaus festivaliams“. 
Projektas nebūtų įvykdytas be Lie-
tuvos kultūros tarybos ir asociacijos 
LATGA paramos.

„Svarbiausia yra platus muzikos 
pasklidimas ir galimybė pasitikrinti, 
kiek ji paveiki kitose terpėse, gal-
būt ir įgauti tam tikro pasitikėjimo, 

kurio nebūtinai pakankamai sutei-
kia ankšta ir paprastai tam tikras 
dominuojančias tendencijas puose-
lėjanti namų aplinka, – teigė Onutė 
Narbutaitė. – Visi užsienyje išleisti 
mano leidiniai, ne tik autoriniai, 
buvo gausiai recenzuojami, besi-
remiant kitais, gerokai platesniais 
kontekstais. Dalis naujų kūrinių 
užsakymų atėjo būtent per įrašų 
leidinius ir jų refleksijas. Įvairiais 
būdais teko patirti, kad per užsienio 
kompanijų leidinius ir tarptautines 
koprodukcijas įvairiose pasaulio 
vietose atsirado ir nemažai mano 
muzika rimtai besidominčių melo-
manų. Įrašai patenka į radijo stočių 
apyvartą, o radijo stotys daugelyje 
šalių yra labai svarbi grandis šiuo-
laikinės muzikos gyvenime. Net to-
kio nepalankaus formato – valan-
dos trukmės – kūrinys kaip „Tres 
Dei Matris Symphoniae“, 2011 m. iš-
leistas „Naxos“, bendradarbiaujant 
su Lietuvos muzikos informacijos 
centru, sulaukė ne vienos translia-
cijos – nuo Vokietijos, Ispanijos ar 
Slovėnijos iki Meksikos ir Naujo-
sios Zelandijos, o kai kurios stotys – 
JAV ir Švedijos – tai panaudojo ypač 
prasmingai – Velykų sekmadienio 
programose.“

Kompozitorės teigimu, plokšte-
lėje įrašyti „La barca“ ir „krantas 
upė simfonija“ yra vieni svarbesnių 
jos kūrinių, atsiradusių 2005 ir 2007 m., 
tarpusavyje turinčių muzikinės iš-
raiškos sąšaukų. Šio leidinio idėja 
ir prasidėjo nuo „kranto upės sim-
fonijos“, kai dirigentas Christop-
heris Lyndon-Gee jos premjerą 
atliko „Varšuvos rudenyje“. „Tada 
pasiūliau įtraukti „La barca“ – tai 
leido kompaktinės plokštelės visu-
moje kurti ne atsitiktinę, tik kažko-
kiais techniniais parametrais api-
brėžtą rinktinę, o vientisą, kryptingą 
atmosferą“, – prisiminimais dalinosi 
Onutė Narbutaitė.

„Formuodama naują kompozi-
ciją „kein gestern, kein morgen“, 
jau galvojau apie planuojamą CD 
ir kitų į plokštelę įtrauktų kūrinių 
kaimynystę, taip pat apie tai, kad šių 
trijų kompozicijų sugretinimas ir 
iš jo kylanti sąveika gali paryškinti 
esamas ir sukurti naujas prasmes. 
Iš karto galvojau ir apie kūrinių 
seką – tai nemažai lėmė ir vidu-
ryje įsikomponavusio „kein gestern, 
kein morgen“ pradžios ir pabaigos 
sprendimus. Tad įsivaizduoju, jog 
visą CD pateikiamą jų seką galima 
būtų suvokti kaip savaip vientisą ir 
nuoseklią „makrokompoziciją“, – 
komentavo autorė.

Prie Lietuvos nacionalinio sim-
foninio orkestro ir dirigento Chris-
topherio Lyndon-Gee prisijungė 
mecosopranas Jovita Vaškevičiūtė 
ir tenoras Tomas Pavilionis, įrašę 
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Elė Laplandijoje / Timo Parvela ; iliustravo Agnė Nananai ; iš suomių kalbos vertė Viltarė 
Urbaitė. – Vilnius : Nieko rimto, 2017. – 126, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-
609-441-471-8 (įr.)

Man reikia baubo : [apysaka] / parašė Amanda Noll ; iliustravo Howard McWilliam ; [iš an-
glų kalbos vertė Nijolė Regina Chijenienė]. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 
[2017]. – [32] p. : iliustr.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-9986-39-968-1 (įr.)

Meilės kontrolinis / Ulf Stark ; iš švedų kalbos vertė Mantas Karvelis ; iliustravo Rūta Dzin. – Vil-
nius : Nieko rimto, 2017. – 94, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-441-470-1 (įr.)

Nekviestas svečias : [apysaka] / Sonya Hartnett ; iliustravo Rūta Dumalakaitė ; iš anglų kal-
bos vertė Viltaras Alksnėnas. – Vilnius : Nieko rimto, 2017. – 158, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 
2000 egz.. – ISBN 978-609-441-462-6 (įr.)

Paskutiniai užkeikimai : [romanas] / Silvana De Mari ; iš italų kalbos vertė Laura Vilkaitė. – 
Vilnius : Nieko rimto, 2017-    . – (Įr.)

Kn. 2. – 2017. – 364, [3] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-441-464-0

Peliūnės vasara : 11 istorijų skaityti ir dainuoti : [interaktyvi knyga su dainelių garso įra-
šais] / Rūta Dzin ; iliustracijos autorės. – Vilnius : Nieko rimto, 2017. – 20, [4] p. : iliustr.. – 
Tiražas 2000 egz. (papild.). – ISBN 978-609-441-455-8 (įr.)

Šimtasis žirgas : [apysaka] / Sarah Lean ; iliustravo Gary Blythe ; iš anglų kalbos vertė Dan-
guolė Žalytė. – Vilnius : Nieko rimto, 2017. – 180, [4] p. : iliustr.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 
978-609-441-473-2 (įr.)

Taip dabar ir gyvenu : [apysaka] / Meg Rosoff ; iš anglų kalbos vertė Nijolė Regina Chijenienė. – 
Vilnius : Nieko rimto, 2017. – 170, [6] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-441-472-5 (įr.)

Ulfas ir stebuklinga barzda : [apysaka] / Virgis Šidlauskas ; iliustravo Tania Rex. – 2-asis 
leid.. – Vilnius : Nieko rimto, 2018. – 171, [5] p. : iliustr.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-
609-441-399-5 (įr.)

Vandens skonis : [romanas] / Emmi Itäranta ; iš suomių kalbos vertė Viltarė Urbaitė. – Vil-
nius : Nieko rimto, 2017. – 310, [2] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-441-467-1 (įr.)

Vytukasʼ Lithuania / Liudvikas Jakimavičius ; [texts about the history, culture, geo-
graphy and present of Lithuania prepared by Laimutė Rupšytė]. – Vilnius : Mokslo ir en-
ciklopedijų leidybos centras, 2017. – 255, [1] p. : iliustr., nat.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 
978-5-420-01792-0

kūrinį „kein gestern, kein morgen“ 
(„jokio vakar, jokio rytoj“). Įrašuose 
taip pat dalyvavo kviestiniai atlikė-
jai Marija Grikevičiūtė (fortepijo-
nas, čelesta) ir Jolanta Silkauskienė 
(klavesinas). Ir kompozitorė, ir di-
rigentas išskyrė profesionalų garso 
režisierių Viliaus Kero ir Aleksan-
dros Kerienės darbą.

Lietuvos muzikos informacijos 
centro inf.

Ką mums šiandien byloja 
vakarykštis pasaulis

Gruodžio 5–8 d. Palangoje ir Vil-
niuje vyko nacionalinė mokslinė 
konferencija „Vakarykščio pasaulio 
atgarsiai“, sutelkusi būrį archeologų, 
istorikų, etnologų, menotyrininkų, 
kurie svarstė įvairius kultūros pa-
veldo išsaugojimo bei įprasminimo 
klausimus. 

Jos pirmojoje sesijoje „Baltų kul-
tūros ištakos ir jos santykis su XXI 
amžiaus pasauliu“ mokslininkai 
diskutavo apie tai, kas yra baltai, 
koks jų santykis su aplinkiniu pa-
sauliu, bandydami įvertinti baltų 
kultūros ištakas. Šią konferencijos 
dalį lydėjo paroda Palangos gin-
taro muziejuje „Pajūrio kapinynų 
archeologija: išgelbėti baltų prois-
torės liudijimai“ (kuratorė dr. Sigita 
Bagužaitė-Talačkienė). 

Sesijoje „Kūrybinės terpės ir kul-
tūros komunikacijos slinktis nuo 
Apšvietos iki XXI amžiaus“ tyri-
nėtojai aptarė daugialypius mūsų 
valstybės kaip europietiško vieneto 
formavimosi kultūrinius veiksnius. 
Nemaža pranešėjų dalis nagrinėjo 
religinių objektų komunikacijos 
problemą, kiti atkreipė dėmesį į 
kultūrinius artefaktus architektū-
roje, teatre, dvaruose. Šiai renginio 
daliai buvo skirta paroda Vilniaus 
paveikslų galerijoje „Po Italijos 
saule: XVIII–XX a. I p. Lietuvos 
dailininkų kūryba“ (kuratorė Da-
lia Tarandaitė).

Konferencijos dalis „Kūrybinė 
asmenybė ir istorinio laiko kon-
tingencija“ buvo skirta iškilioms 
Lietuvos kultūros asmenybėms, vei-
kusioms mene ir literatūroje, sie-
kiant atsakyti klausimą, kaip jos 
išgyveno sudėtingą tautos ir vals-
tybės istoriją, kuo prisidėjo prie 
šalies ir pasaulio kultūros raidos ir 
kontekstų. Jai buvo skirta Vytauto 
Kasiulio dailės muziejuje surengta 
paroda „Kazio Bradūno meno pa-
saulis“ (kuratorės Elena Bradū-
naitė-Aglinskienė, Ilona Mažei-
kienė ir Regina Urbonienė).

Ketvirtojoje konferencijos da-
lyje „Kultūrinė atmintis ir tapatybės 
sampratos kaita XXI amžiuje“ buvo 
kalbama apie atminties industrijas, 
bendruomenes (nuo išeivių ir lenkų 
bibliofilų iki litvakų) ir nacionalinės 
tapatybės sampratos kaitą. 

Šis mokslinis renginys buvo skir-
tas Lietuvos valstybingumo atkū-
rimo šimtmetį paminėti, o jį rengė 
sutelktinės Lietuvos dailės muzie-
jaus ir Lietuvos kultūros tyrimų ins-
tituto pajėgos, koordinuojamos 
dr. Margaritos Matulytės.

Rengėjų inf.
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Gruodžio 15–24
 „7md“ rekomenduoja

Dailė

Aistė Kirvelytė yra labai gera, bet pražiūrėta menininkė. Pražiūrėta, 
nes vertinama tapybos kontekste, o gal net labiau reikėtų į ją žiūrėti kino, 
literatūros, galų gale to tarpdisciplinio meno aplinkoje. Nes jos ekspozi-
cijos, pasakojimai, mastelių sukeitimai, vaizdo sukeistinimai varto vidu-
rius tiesiogine šio žodžio prasme. Kirvelytės paroda „Kūnas“ veikia nuo 
šiandien iki sausio 7 d. LDS „Pamėnkalnio“ galerijoje. Šį kartą menininkė 
siūlo detektyvą: „Visi žinojo jį dingus. Sklandė įvairūs gandai, kas ir kaip. 
Kriminalistai atliko visus nurodytus tyrimus, surašė protokolus. (...) Nie-
kas nepasikeitė, išsisėmę ir nusibodę gandai tvyrojo toliau.“

Muzika

Žymių Lietuvos muzikų – violončelininko Rimanto Armono ir pianistės 
Irenos Uss – kūrybinis duetas „Armonas–Uss duo“ šiemet mini kūrybi-
nės veiklos 40-metį. „Šis išoriškai kuklus, nes visai nesireklamuojantis, 
ansamblis yra viena aukščiausio profesinio lygio, tvirčiausių ir nuošir-
džiausių mūsų muzikos kultūros atramų“ (muzikologė Rita Nomicaitė). 
Koncerte, pavadintame „Lietuvišku rapsodu“, kuris vyks gruodžio 17 d. 
16 val. Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje, skambės dueto atliekama 
Lietuvos kompozitorių M.K. Čiurlionio, A. Šenderovo, J. Juozapaičio, 
B. Kutavičiaus, V. Barkausko, V. Bartulio, V. Germanavičiaus muzika. 
Pirmą kartą bus atliktas naujausias Z. Bružaitės kūrinys „Šimtais kristalų 
į tavo dangų krisiu...“ violončelei ir fortepijonui.

Teatras

Gruodžio 19, 20 d. 17 val. Lietuvos nacionalinio dramos teatro Mažojoje 
salėje – Agniaus Jankevičiaus režisuoto spektaklio „Trys selfiai“ premjera. 
Tai – trys teatrinės fotografijos, virstančios trimis tostais apie tai, kas svar-
biausia: kas virš mūsų, kas yra grožis ir kas slypi už durų. Monospektaklyje 

„Trys selfiai“ vaidina aktorė Inga Maškarina.

P a r o d o s

Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
XX a. Lietuvos dailės ekspozicija

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

Vilniaus gynybinės sienos bastėja
Bokšto g. 20
Vilniaus gynybinės sienos istorijos ir gin-
kluotės 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“

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. – „Keliaujančios raidės ’17: X, Y, Z“ 

iki 16 d. – Mariaus Bartkaus vizualinių me-

taforų paroda „Santykis A B“

nuo 21 d. – Kęstučio Grigaliūno paroda

VDA tekstilės galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki 16 d. – Rasmos Noreikytės paroda „Pa-
sakojimas / Audimas“

VDA parodinė erdvė „Krematoriumas / 
meno krosnys“

Maironio g. 6, II vidinis kiemas

Gedimino Pranckūno fotografijų paroda 

„Paskutinė pakyla“

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 „JCDe-
caux 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 fotoparoda 

„Išėjimai“

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
nuo 15 d. – Aistės Kirvelytės paroda „Kūnas“ 

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“

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
nuo 19 d. – Medos Norbutaitės paroda

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

„Ribinės tikrovės būsena“
iki 22 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
Lino Blažiūno ir Jono Aničo paroda „Dvi 
su puse“

„The Rooster Gallery“
Gynėjų g. 14
iki 19 d. – 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
iki 18 d. – paroda „(Ne)identifikuoti LTMKS 
archyvai“

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija 
Vilniaus g. 39 / 6
Paroda-manifestas „Mano pasaulis“

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų 
muziejaus Tolerancijos centras
Naugarduko g. 10/2 
Paroda „Nechama“ 
iki 22 d. – paroda „Jehuda Penas ir jo mokiniai“

Namų galerija „Trivium“
Vilkpėdės g. 7–105
Artūro Valiaugos interaktyvi videoinstalia-
cija „Mano Džokonda, arba paliesk Monos 
Lizos atspindį“ 

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 personalinė paroda 

„Piruetas“ 

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
Tarptautinė paroda „Šiuolaikinis prancūzų 
ekspresionizmas ir ne tik“

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

„Lūžio kartos vardai“) 
Leono Striogos paroda „Geležies amžius“ 

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

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
Patricijos Gilytės paroda „Stilleleven. Na-
tiurmortas. Vienuolika kadrų“
Laimos Drazdauskaitės personalinė paroda 

„Avarinis išejimas“

„Kauno langas“
M. Valančiaus 5
Kalėdinė papuošalų paroda

„Post“ galerija
Laisvės al. 51a
iki 16 d. – garso meno renginių ciklas 

„Inversija“ 

Klaipėda
Lietuvos dailės muziejaus Prano 
Domšaičio galerija
Liepų g. 33
Paroda „Pranas Domšaitis (1880–1965). Ne-
matyti kūriniai“
Sofijos Kanaverskytės tekstilės paroda 

„Lietuvos didieji“

KKKC parodų rūmai
Didžioji Vandens g. 2
nuo 15 d. – šiuolaikinio Japonijos ir Lietu-
vos medžio raižinio paroda „Medžio raiži-
nio efektas“ 

Mykolės tapybos darbų paroda „Gamtovaizdis“
Sonatos Žiži kūrybos paroda „Faktūros. 
Jūra. Krantas. Miškas“

Baroti galerija
Aukštoji g. 3/3a
Paroda, skirta Klaipėdos apskrities daili-
ninkų sąjungos 20-ies metų jubiliejui 

Šiauliai
„Laiptų galerija“
Žemaitės g. 83
Paroda „Jau atvažiuoja šv. Kalėda“
nuo 15 d. – Rolanos Čečkauskaitės-Gkagkos 
tapybos darbų paroda „Laiškai...“

Dailės galerija
Vilniaus g. 245
iki 16 d. – 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 fotoparoda 

S p e k t a k l i a i

Vilnius 
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto 
teatras
15, 23 d. 18.30, 17 d. 12, 18 val. – P. Čaikovs-
kio „SPRAGTUKAS“. Dir. – M. Barkauskas, 
M. Staškus
16 d. 18.30 – J. Strausso „ŠIKŠNOSPARNIS“. 
Muzikinis vad. ir dir. – M. Staškus, dir. –
J. Geniušas
20 d. 18.30 – J. Strausso „VIENOS KRAU-
JAS“. Dir. – J. Geniušas
21 d. 18.30 – „ŽYDRASIS DUNOJUS“ (pagal 
J. Strausso muz.). Dir. – A. Šulčys 
22 d. 18.30 – F. Leharo „LINKSMOJI 
NAŠLĖ“. Dir. – J. Geniušas

Nacionalinis dramos teatras
Didžioji salė
15, 16 d. 18.30 – A. Čechovo „TRYS SESE-
RYS“. Rež. – Y. Ross

16 d. 18.30 Vilniaus S. Nėries gimnazijoje – 
A. Sireikio „#BESKAMBUČIO“. 
Rež. – P. Tamolė 
17 d. 18.30 – „KOSMOSAS+“. Rež. – K. Deh-
lholm („Hotel Pro Forma“)
19, 20 d. 18.30 – Molière’o „TARTIUFAS“. 
Rež. – O. Koršunovas 
21 d. 18.30 – W. Shakespeare’o „ĮSTABIOJI 
IR GRAUDŽIOJI ROMEO IR DŽULJETOS 
ISTORIJA“. Rež. – O. Koršunovas
23 d. 18.30 – P. Claudelio „APREIŠKIMAS 
MARIJAI“. Rež. – J. Vaitkus
Mažoji salė
15 d. 19 val. – „PIRMAPRADIS“ (pojūčių 
spektaklis pagal C.G. Jungo biografiją ir 
idėjas). Rež. – K. Žernytė 
16 d. 16 val. – „ŽALIA PIEVELĖ“ (pagal 
Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų 
ir visaginiečių pasakojimus). Rež. – J. Ter-
telis, K. Werner 
17 d. 16 val. – „DREAMLAND“. 
Rež. – M. Jančiauskas 
19, 20 d. 17 val. – PREMJERA! „TRYS SELFIAI“. 
Rež. – A. Jankevičius. Vaidina J. Maškarina
21 d. 19 val. – I. Lausund „BESTUBURIADA“. 
Rež. – G. Kriaučionytė 
22 d. 19 val. – M. von Mayenburgo „KANKI-
NYS“. Rež. – O. Koršunovas

Valstybinis jaunimo teatras
16 d. 18 val. – Žemaitės „TRYS MYLIMOS“. 
Rež. – A. Latėnas
19 d. 18 val. – H. Ibseno „JUNAS GABRIELIS 
BORKMANAS“. Rež. – G. Varnas

21, 22 d. 18 val. – I. Menchellio „KAPINIŲ 

KLUBAS“. Rež. – A. Latėnas

23 d. 12, 12.30, 13, 13.30 – T. Kavtaradzės 

„APIE BAIMES“. Rež. – O. Lapina

Vilniaus mažasis teatras
15 d. 18.30 – PREMJERA! I. Bergmano „DVA-
SINIAI REIKALAI“. Rež. – K. Glušajevas
16 d. 14, 16 val. – „KELIONĖ BE BAGAŽO“. 
Rež. – B. Latėnas
16 d. 18.30 – A. Čechovo „TRYS SESERYS“. 
Rež. – R. Tuminas 

17 d. 12, 14 val. – „MANO BATAI BUVO DU“. 

Idėjos aut. ir rež. – G. Latvėnaitė 

19 d. 18.30 – M. Gorkio „MOTINA (VASA 

ŽELEZNOVA)“. Rež. – K. Glušajevas 
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20 d. 18.30 – P. Pukytės „BEDALIS IR LAB-
DARYS“. Rež. – G. Tuminaitė 
21 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGAS-
KARAS“. Rež. statytojas – R. Tuminas, 
rež. – A. Dapšys
22 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
23 d. 18.30 – „FANTAZIJUS“ (pagal A. de 
Musset pjesę). Rež. – G. Tuminaitė

Oskaro Koršunovo teatras
15, 17 d. 16, 19 val. OKT studijoje – B. Brechto 

„VESTUVĖS“. Rež. – O. Koršunovas
16 d. 19 val. OKT studijoje – „PO LEDU“ (pa-
gal F. Richterį). Rež. – A. Areima 
18 d. 19 val. OKT studijoje – B. Kapustins-
kaitės „TERAPIJOS“. Rež. – K. Glušajevas
22 d. 19 val. OKT studijoje – M. Gorkio „DU-
GNE“. Rež. – O. Koršunovas

Rusų dramos teatras
15 d. 18.30 – W. Shakespeare’o „KARALIUS 
LYRAS“ (su lietuviškais subtitrais). 
Rež. – J. Vaitkus
16 d. 17.30 – А. Andrejevo „SEPTYNI FARI-
ZIEJAUS SAULIAUS PENKTADIENIAI“. 
Rež. – J. Vaitkus 
17 d. 12 val. – J. Švarco „SNIEGO KARA-
LIENĖ“. Rež. – A. Ščiuckis
17 d. 18.30 – PREMJERA! A. Špilevojaus „NE-
IŠMOKTOS PAMOKOS“. 
Rež. – A. Gintautaitė
19 d. 12, 14 val., 20–22 d. 10, 12, 14 val. – 
J. Ščiuckio „MOROZKO“. Rež. – J. Ščiuckis 
20, 21 d. 18.30 – PREMJERA! H. Ibseno 

„HEDA GABLER“. Rež. – E. Švedkauskaitė, 
scenogr. – P. Vytytė, kost. dail. – D. Pau-
lauskaitė, komp. – G. Zapalskis. Vaidina 
K. Galkutė, M. Mažūnas, G. Ladygaitė, 
G. Zapalskis, A. Bačinskas
23 d. 18.30 – A. Vvedenskio „EGLUTĖ PAS 
IVANOVUS“. Rež. – J. Vaitkus

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

Vilniaus teatras „Lėlė“
Didžioji salė
16 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „GRYBŲ 
KARAS“. Rež. – A. Mikutis
17 d. 12 val. – „SNIEGO KARALIENĖ“. Pjesės 
aut. ir rež. – N. Indriūnaitė 
Mažoji salė
17 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „BALTOS PA-
SAKOS“. Rež. – N. Indriūnaitė

„Menų spaustuvė“
15 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ARABIŠKA 
NAKTIS“. Rež. – C. Graužinis (teatras „ce-
zario grupė“)
16 d. 11 val. Juodojoje salėje – „MOZAIKA“. 
Choreogr. – B. Banevičiūtė (šokio teatras 

„Dansema“)
16 d. 14 val. – „ŠILTNAMIS ATSIVERIA“ 
(pažintiniai pasivaikščiojimai po „Menų 
spaustuvę“)
16, 17 d. 12 val. – PREMJERA! „SALIAMONO 
TURTAI“ („Stalo teatras“) 
17 d. 19 val. Juodojoje salėje – PREMJERA! 

„VIRIMO TEMPERATŪRA 5425“. Rež. – 
A. Areima (Artūro Areimos teatras)
21 d. 19 val. Juodojoje salėje – „BALTAS TRIU-
ŠIS RAUDONAS TRIUŠIS“ („Idio teatras“) 
22 d. 15 val. Kišeninėje salėje – „APIE MEILĘ, 
KARĄ IR KIŠKIO KOPŪSTUS“. Rež. – A. Gi-
niotis (teatras „Atviras ratas“)
22 d. 19 val. Juodojoje salėje – gyvo garso 
koncertas „5 pirštai – kumštis“. Atlieka 
A. Giniotis, I. Stundžytė, J. Urnikytė, J. Šar-
kus, G. Kiela (teatras „Atviras ratas“)
23 d. 12, 15 val. Juodojoje salėje – „STEBU-
KLINGAS SODAS“ (pagal S. Lagerlöf kūrinį). 
Rež. – S. Degutytė („Stalo teatras“) 

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
15 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – A. Škėmos 

„BALTA DROBULĖ“. Rež. – J. Jurašas
16 d. 19 val. Rūtos salėje – S. Oksanen „AP-
SIVALYMAS“. Rež. – J. Jurašas 
17 d. 15 val., 19 d. 12 val. Didžiojoje scenoje – 
M. Maeterlincko „ŽYDROJI PAUKŠTĖ“. 
Rež. – V. Martinaitis
19 d. 18 val. Rūtos salėje – F. von Schillerio 

„PLĖŠIKAI“. Rež. – A. Areima
20 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – G. Laba-
nauskaitės „ŽALGIRĖS“. Rež. – V. Bareikis 
20, 21 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo 

„PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas 
21 d. 14 val. Didžiojoje scenoje – I. Paliuly-
tės „ASTRIDA“ (A. Lindgren biografijos ir 
pasakų motyvais). Rež. – I. Paliulytė
22 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – Th. Manno 

„FJORENCA“. Rež. – J. Vaitkus
23 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – M. Frischo 

„BIOGRAFIJA: VAIDINIMAS“. 
Rež. – G. Varnas

Kauno valstybinis muzikinis teatras
15 d. 18 val. – E. Johno, T. Rice’o „AIDA“. 
Dir. – J. Janulevičius
16 d. 18 val. – R. Planquette’o „KORNEVI-
LIO VARPAI“. Dir. – V. Visockis
17 d. 18 val. – J. Strausso „ŠIKŠNOSPARNIS“. 
Dir. – J. Geniušas
19 d. 12, 17 val. – A. Jasenkos „DRYŽUOTA 
OPERA“. Dir. – V. Visockis
20 d. 18 val. – J. Strausso „KITA PELENĖS 
ISTORIJA“. Choreogr. ir insc. aut. – G. San-
tucci (Italija). Dir. – V. Visockis 
22, 23 d. 18 val. – I. Kálmáno „MISTERIS X“. 
Rež. – V. Streiča, dir. – J. Janulevičius

Kauno kamerinis teatras
16 d. 18 val. – M. Jones „AKMENYS JO KIŠE-
NĖSE“. Rež. – B.G. Padegimas
17 d. 11 val. – K. Žernytės „NORIU AR-
KLIUKO“. Rež. – R. Kimbraitė

Kauno lėlių teatras
16, 17, 23 d. 11 val. – „MERGAITĖ SU DEG-
TUKAIS“ (H.K. Anderseno ir N. Indriūnai-
tės kūrinių motyvais). Rež. – D. Ulmytė
16 d. 12 val., 17 d. 14 val., 23 d. 10, 14 val. – 

„SNIEGO SENIO SAPNAS“ (H. Bechlerovos 
knygelės „Atverk langelį“ motyvais). 
Rež. – S. Jačėnas

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
15 d. 18.30 Didžiojoje salėje – PREMJERA! 
A. Stasiuko „NAKTIS“. Rež. – A. Jankevičius, 
dail. – L. Luišaitytė, videomenininkas – 
R. Sakalauskas. Vaidina A. Eisimantas, 
R. Šaltenytė, E. Barauskaitė, D. Želvys ir kt.
16 d. 12 val. Didžiojoje salėje – K. Grahame’o 

„VĖJAS GLUOSNIUOSE“. Rež. – A. Gluskinas 
16 d. 18.30 Mažojoje salėje – K. Dragunska-
jos „LUNAČIARSKIO LUNAPARKAS“. 
Rež. – D. Rabašauskas
17 d. 12 val., 19, 20 d. 17 val. Mažojoje salėje – 
S. Maršako „KATĖS NAMAI“. 
Rež. – D. Rabašauskas
17 d. 17 val., 21 d. 18.30 Kamerinėje salėje – 
PREMJERA! M. Markovićiaus „LABAS RY-
TAS, PONE TRIUŠI“. Rež. – M. Pažereckas, 
kost. dizainerė – A. Romanova, muzikos 
aut. – E. Vasiljevas
19, 20 d. 12 val. Didžiojoje salėje – A. Dilytės 

„DĖDĖS TITO DŽIAZAS“ (pagal P. Hackso 
knygą). Rež. – A. Dilytė

22 d. 18.30 Kamerinėje salėje – P.O. Enquisto 

„LŪŠIES VALANDA“. Rež. – M. Ķimele

23 d. 12 val., 23 d. 15 val. Didžiojoje salėje – 

PREMJERA! „DŽIUNGLIŲ KNYGA: MAU-

GLIO BROLIAI“ Rež. – K. Kondrotaitė. Vai-

dina L. Akstinaitė, E. Brazys, P. Pinigis, 

T. Gailiutė, L. Vyšniauskas, M. Poškus, 

D. Švirėnas ir kt.

Klaipėdos muzikinis teatras
20 d. 19 val. Šiaulių arenoje, 22 d. 19 val. 
Žalgirio arenoje – PREMJERA! „ČIKAGA“. 
Rež. – R. Bunikytė, dir. – D. Barnes (D. Brita-
nija), scenogr. – R. Valčik. Atlikėjai 
G. Bielskytė, E. Bodrovaitė, O. Kunsunga, 
B. Ignatavičiūtė, R. Spalinskas, V. Baumila, 
K. Jatautaitė, L. Rakauskaitė , D. Vaitiekū-
nas, T. Jakas 

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
17 d. 18 val. Kultūros centre – „VARDAN 
TOS…“ (pagal P. Vaičiūno dramą „Patrio-
tai“). Rež. – A. Giniotis

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
Šiaulių dramos teatro spektakliai
15 d. 18 val. – R. Granausko „RŪKAS VIRŠ 
SLĖNIŲ“. Rež. – R. Banionis
16 d. 18 val. – K. Zanussi „HYBRIS (PUI-
KYBĖ)“. Rež. – K. Zanussi

K o n c e r t a i

Lietuvos nacionalinė filharmonija
15 d. 17 val. Paežerių dvare (Vilkaviškio raj.) – 
J. Šležaitė (sopranas), V. Gurstis (fleita), 
S. Zajančauskaitė (fortepijonas)
16 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – orkestro muzikos koncertas 

„Amerikietiški ritmai ir keturi saksofonai“. 
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. 
Solistai saksofonų kvartetas „Signum“: 
B. Kemperle, E. Nestler, A. Lužar, G. Bella-
rosa. Dir. – M. Pitrėnas. Programoje 
O. Balakausko, B. Mintzerio kūriniai
17 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino 
muziejuje – kamerinės muzikos koncertas 

„Lietuviškas rapsodas“. „Armonas–Uss duo“. 
Dueto kūrybinės veiklos 40-mečiui. 
R. Armonas (violončelė), I. Uss (fortepijo-
nas). Programoje M.K. Čiurlionio, A. Šen-
derovo, V. Bartulio, J. Juozapaičio, B. Kuta-
vičiaus, Z. Bružaitės ir kt. kūriniai
17 d. 15 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje – 
Čiurlionio kvartetas, M. Salynas (elektro-
nika). Programoje M. Nymano, J.S. Bacho, 
A. Corelli kūriniai su M. Salyno elektronika
21 d. 19 val. – festivalis „Pravoslavų Kalė-
dos Lietuvoje“. P. Nersessian (fortepijonas, 
Rusija). Programoje C.Ph.E. Bacho, L. van 
Beethoveno, N. Kapustino, S. Prokofjevo 
kūriniai
22 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – „Nuo klasikos iki flamenko“. 
Tarptautinio projekto „Strings and Air“ 
(JAV, Lietuva, Ispanija) koncertas. H. Ro-
mero (gitara, vokalas), K. Vaiginis (sakso-
fonas), R.G. Pahlen (fortepijonas, lūpinė 
armonikėlė, perkusija). Dalyvauja styginių 
kvartetas „Mettis“. Programoje džiazo, fla-
menko ir klasikinės bei šiuolaikinės muzi-
kos elementais grįstos kompozicijos

Vilnius
Kongresų rūmai
15 d. 19 val. – A. Paley (fortepijonas), Lietu-
vos valstybinis simfoninis orkestras. 
Dir. – G. Rinkevičius. Programoje F. Men-
delssohno-Bartholdy, F. Bajoro, J. Sibeli-
jaus kūriniai
16 d. 12 val. – „Kalėdinės giesmės“. „Liepai-
čių“ chorinio dainavimo mokyklos chorai

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

S. Vainiūno namuose

15 d. 17 val. – Vilniaus Algirdo muzikos mo-

kyklos mokytojos metodininkės A. Dainienės 

smuiko klasės mokinių koncertas „Žiemos 

mozaika“. Koncertmeisteris J. Suchanovas

16 d. 15 val. – LMTA asistentės D. Kuzne-

covaitės smuiko klasės studentų ir 

Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mo-
kyklos mokytojos ekspertės G. Vitėnaitės 
smuiko klasės mokinių kalėdinis koncertas. 
Koncertmeisterės K. Grigienė ir 
A. Jurkūnienė
18 d. 18 val. – Vilniaus Karoliniškių muzi-
kos mokyklos ekspertės J. Babaliauskienės 
(kanklės) mokinių koncertas, koncertmeis-
terė N. Ogay. Dalyvauja LMTA Liaudies ins-
trumentų katedros lektorės J. Babaliauskie-
nės magistrantė R. Balčiūnaitė
19 d. 18 val. – profesorės V. Vitaitės Nacio-
nalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos ir 
Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės muzikos 
mokyklos moksleiviai – tarptautinių kon-
kursų laureatai M. Baniulytė, A. Būrytė, 
A. Demidenko, J. Germanovič, K. Pūtys, 
E. Songailaitė, K. Suslavičius ir 
B. Šimaitytė
20 d. 17.30 – Trečiadienio vakaras-kon-
certas „Baltoms Kalėdoms“. Dalyvauja 
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos 
vyr. mokytojos R. Janutėnaitės dainavimo 
klasės mokiniai. Koncertmeisterė 
A. Garsonaitė
21 d. 17 val. – muzikos mokyklos „Lyra“ mo-
kytojos A. Ragauskienės fortepijono klasės 
mokinių koncertas „Žiemos eskizai“

Muzikos galerija
Antakalnio g. 17
19 d. 17 val. – Kalėdinis fortepijono koncer-
tas. Dalyvauja B. Dvariono dešimetmetės 
muzikos mokyklos mokytojų R. Banevi-
čienės ir R. Jurkonienės fortepijono klasės 
moksleiviai
20 d. 19 val. – Šventinė balsų harmonija su 
džiazo choru „Singphonics“ 
(vad. M. Vilpišauskas)

Vaidilos teatras
17 d. 18 val. – elektro-folkmisterija „Saulės 
dukros“ su choru „Viva“ (meno vad. 
V. Mažintaitė). Rež. – A. Pulkauninkas, 
komp. V. Mažintaitė
20 d. 19 val. – operos solistė V. Miškūnaitė: 
vakaras su R. Strausso muzika. Dalyvauja 
D. Mažintas

Šv. Kotrynos bažnyčia
15, 16 d. 19 val. – „Dreamweaver“. Kalėdinis 
choro „Bel Canto“ ir draugų koncertas. At-
likėjai choras „Bel Canto“ (meno vad. 
E. Kaveckas), styginių orkestras „Mikroor-
késtra“, solistės L. Dambrauskaitė ir 
S. Lebrikaitė, pianistė R. Gocentienė, sak-
sofonistas T. Želvys. Programoje O. Gjeilo, 
E. Whitacre’s, M. Lauridseno, E. Ešenvaldo 
kūriniai
17 d. 12.30, 18 d. 18 val. – „Ąžuoliuko“ mo-
kyklos chorų koncertai „Skamba Kalėdų 
varpeliai“
19 d. 19 val. – „Linkėjimai iš Monmartro“. 
Atlikėjas Š. Meškys (klavišiniai). Progra-
moje Y. Tierseno kūriniai 
21 d. 19 val. – S. Petreikis ir Šv. Kristoforo 
orkestras „Kalėdų belaukiant“. Atlikėjai 

S. Petreikis (pasaulio pučiamieji instru-

mentai), V. Mikeliūnas (smuikas), D. Petrei-

kis (gitara, saksofonas), M. Prasniewskis 

(kontrabosas, Lenkija), Vilniaus m. savival-

dybės Šv. Kristoforo kamerinis orkestras. 

Dir. – M. Barkauskas

Šv. Jonų bažnyčia
15 d. 19 val. – sakralinė muzika iš Armėni-
jos – „Naghash Ensemble“ 

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

15 d. 18 val. LMTA Didžiojoje salėje – LMTA 

Fortepijono katedros pedagogų koncertas. 

Dalyvauja pianistai: P. Geniušas, J. Karna-

vičius, D. Kirilauskas, S. Okruško, A. Puo-

džiukas, B. Vainiūnaitė, A. Žvirblytė bei 

R. Rikterės ir Z. Ibelgaupto fortepijoninis 

duetas. Koncertą veda J. Jankauskaitė

15, 16 d. 18 val. LMTA Muzikos inovacijų 
studijų centre – erdvinio garso festivalis 

„Sferos“ premjeros 2017“. Kompozitoriaus 
R. Kabelio kūrinių „Sutartinės“ ir „Oriono 
juosta“ erdvinės premjeros 
16 d. 18 val. LMTA Didžiojoje salėje – „Kalė-
dos Didžiojoje“. „5, 6, 7, 8, 9“. Dalyvauja
J. Rimo kamerinio ansamblio klasės stu-
dentai ir absolventai: E. Vauraitė, U. Čepu-
lytė (fleitos), L. Šalna, A. Gelusevičius (obo-
jai), J. Morkūnas, I. Daniulis (klarnetai), 
I. Kuleševičienė, K. Janulevičiūtė (valtor-
nos), M. Mažeika, D. Stoskeliūnas (fagotai). 
Taip pat dalyvauja J. Čeponis (fortepijonas)
20 d. 18 val. LMTA J. Karoso salėje – „Kalė-
dos Mažojoje“. LMTA muzikos mokyklos-
studijos koncertas
20 d. 18 val. LMTA Didžiojoje salėje – „Kalė-
dos Didžiojoje“. „Gražiausios operų arijos ir 
ne tik...“. Dalyvauja LMTA Koncertmeiste-
rio katedros studentai ir solistai
21 d. 16 val. LMTA Didžiojoje salėje – „Kalė-
dos Didžiojoje“. „Senuosius metus paly-
dint“. Dalyvauja dainuojantys ir grojantys 
solo bei diriguojantys LMTA Choro diri-
gavimo ir Pedagogikos katedrų studentai, 
LMTA Merginų choras (vad. A. Gilys, 
T. Šumskas), LMTA Mišrus choras (vad. 
D. Puišys, G. Venislovas, J. Kalcas). Koncer-
tmeisterės V. Blotnienė, T. Burlakova, 
N. Gedzevičienė

Va k a r a i

Vilnius
Rašytojų klubas 
15 d. 17.30 – I. Ežerinytės knygos „Verksnių 
klubas“ pristatymas. Dalyvauja rašytoja 
I. Ežerinytė, dainininkė I. Narkutė, litera-
tūros kritikė E. Baliutavičiūtė, filosofas ir 
psichologas G. Milašius, rašytojas 
V.V. Landsbergis 
19 d. 18 val. – poeto, dailininko J. Jacke-
vičiaus sukaktuvinis kūrybos vakaras ir 
tapybos  parodos „Kodų kodai“ atidarymas. 
Renginyje dalyvauja autorius J. Jackevičius, 
aktoriai G. Urbonaitė, S. Sipaitis, pianistas 
P. Jaraminas, režisierė L. Lingytė, rašytojas 
S.  Kandratavičius. Vakaro vedėjas rašyto-
jas A. Šlepikas

Marijos ir Jurgio Šlapelių 
namas-muziejus
17 d. 18 val. – spektaklis-arbatvakaris 

„Mano Tėvynė – prie jo širdies“, skirtas 
daktaro J. Basanavičiaus 90-osioms mirties 
metinėms. Rež. – E. Tulevičiūtė. Vaidina 
K. Siparis ir L. Krasnovaitė 

Vaidilos teatras 
19 d. 19 val. – R. Kazlo muzikinė V. Šimkaus 
poezijos programa „Pusiaukelė“

Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
15 d. 17.30 – restauratorės D. Udrienės 
paskaita „Knyga iš ano amžiaus: Martyno 
Liuterio Biblijos restauravimas“ 
15 d. 18 val. – J. Meko poezijos skaitymai ir 
muzikinės improvizacijos. Skaito D. Gave-
nonis, kartu su juo improvizuoja M. Va-
doklio džiazo kvartetas: A. Gotesmanas, 
L. Janušaitis, D. Aleksa, M. Vadoklis 

Valdovų rūmai
19 d. 18 val. – vieša diskusija „K. Sirvydo 

„Punktų sakymų“ kritinis leidimas: Euro-
pos homiletikos tradicijų sklaida Lietu-
vos Didžiojoje Kunigaikštystėje“. Kritinį 
leidimą pristatys jo rengėjos V. Vasiliaus-
kienė ir Kr. Rutkovska, diskusijoje dalyvaus 
B. Stundžia, P. Subačius. Renginį mode-
ruos D. Kuolys. Skambės senoji muzika, ją 
atliks senovinio šokio ansamblis „Puelli 
Vilnenses“
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Savaitės filmai

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

Gruodžio 15–21
Ki no re per tu a ras

Apie kūną ir sielą  ***** 
Berlyno „Auksiniu lokiu“, FIPRESCI ir Ekumeninio žiuri prizais bei 

Europos kino akademijos prizu už geriausią moters vaidmenį Alexandrai 
Borbely apdovanotas Ildikó Enyedi filmas – ypatinga meilės istorija. Jos 
veiksmas nukelia į skerdyklą. Būtent čia susitinka du autsaideriai – tikro-
vėje pasimetęs pagyvenęs Endrė ir nauja kontrolierė – mįslingoji Marija. 
Nors abu ir nepasitiki vienas kitu, netrukus jie supras, kad kiekvieną 
naktį mato tuos pačius sapnus. Režisierei pavyko rasti pusiausvyrą tarp 
siurrealistinės fantazijos ir universalių jausmų. Apie gimstantį jausmą 
tarp dviejų jautrių žmonių ir jų atsivėrimą pasauliui ji sugeba pasakoti ir 
poetiškai, ir su humoru (Vengrija, 2017). (Vilnius, Kaunas)
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). (Kaunas)
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, protingas 
ir politkorektiškas, turintis valdžią ir mokantis išmintingai pasinaudoti 
savo padėtimi Kristianas (Claes Bang) – patenka į situacijas, kurios sa-
tyriškai atspindi šiuolaikinį pasaulį. Dalis jų susijusios su muziejuje ren-
giama instaliacija „Kvadratas“. Tarp filmo veikėjų – amerikiečių žurnalistė 
(Elisabeth Moss), norinti suprasti, kas yra šiuolaikinis menas, neteisingai 
vagyste apkaltintas berniukas imigrantas, reklamos gamintojai, meninin-
kai ir jų gerbėjai. Rubeno Östlundo komediją, šiemet apdovanotą Kanų 

„Auksine palmės šakele“, verta pasižiūrėti kad ir dėl pačios juokingiausios 
šiemet kine erotinės scenos (Švedija, Vokietija, Prancūzija, Danija, 2017). 
(Vilnius, Kaunas) 
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 kiekvieną 
minutę... Sergio G. Sánchezo filme vaidina Anya Taylor-Joy, George’as 
MacKay’us, Mia Goth, Charlie Heatonas (Ispanija, 2017). (Vilnius, Kaunas)
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)

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
15–21 d. – Žvaigždžių karai: paskutiniai 
džedajai (3D, JAV) – 11.10, 14.20, 20, 21.15
15–17, 19–21 d. – Žvaigždžių karai: paskuti-
niai džedajai (4K, JAV) – 12.20, 18, 16 val.; 
18 d. – 12.20, 16 val.
15 d. – Bulius Ferdinandas (JAV) – 11, 13.30, 
15.30, 16.20, 17.30, 18.50; 16, 18–21 d. – 11, 
13.30, 15.30, 16.20, 18.50; 17 d. – 11, 13.30, 
16.20, 18.50 (lietuvių k.); 15–21 d. – 13.50 
(originalo k.)
16–21 d. – Bulius Ferdinandas (3D, JAV) – 17.30
Viskas tik prasideda (JAV) – 13.15, 17.25, 21.40
15, 18–21 d. – Vaikučiai pagal sutartį (Rusija) – 
15.15, 19.35; 16, 17 d. – 11.30, 15.15, 19.35
17 d. – P. Čaikovskio „Spragtukas“. Tiesiogi-
nės transliacijos iš Maskvos Didžiojo teatro 
įrašas – 17 val.
20 d. – Didysis šou meistras (JAV) – 21 val.
15–21 d. – Operacija „Riešutai“ 2 (JAV) – 11 val.
Džiunglių būrys (Prancūzija) – 13.30
15, 17, 19, 21 d. – Matilda (Rusija) – 16.10; 16, 
18, 20 d. – 21.10
15, 17, 19, 21 d. – Poilsiautojai (rež. S. Aške-
lavičius) – 21.10; 16, 18, 20 d. – 18.50
Suburbikonas (D. Britanija, JAV) – 21.20
Meškiukas Padingtonas 2 (D. Britanija, 
Prancūzija) – 16 val.
Noras gyventi (Australija) – 18.30

Forum Cinemas Akropolis 
15, 16 d. – Žvaigždžių karai: paskutiniai 
džedajai (JAV) – 10.10, 16.10, 21.30, 21.50, 
22.30; 17–21 d. – 10.10, 16.10, 21.30
15–21 d. – Žvaigždžių karai: paskutiniai 
džedajai (3D, JAV) – 13, 18.20
Bulius Ferdinandas (JAV) – 10.30, 13.20, 
14.50, 15.50, 17.20
Bulius Ferdinandas (3D, JAV) – 11.40, 14.10, 
18.50
Vaikučiai pagal sutartį (Rusija) – 10.40, 15, 
19.30
15, 16 d. – Viskas tik prasideda (JAV) – 16.40, 
19.50, 23.50; 17–21 d. – 16.40, 19.50
20 d. – Didysis šou meistras (JAV) – 18.30
15–21 d. – Ratai 3 (JAV) – 10.10
Piktieji paukščiai. Filmas (Suomija, JAV) – 12.30

Skalvija
15 d. – Noras gyventi (D. Britanija, JAV) – 16.40; 
16 d. – 14.15; 18 d. – 17.10; 20 d. – 18.50
15 d. – Apie kūną ir sielą (Vengrija) – 18.50; 
16 d. – 16.30; 17 d. – 16.10; 18 d. – 15 val. (se-
ansas senjorams); 19 d. – 21 val.; 
23 d. – 16.50
15 d. – Kvadratas (Švedija, Vokietija, Pran-
cūzija, Danija) – 21 val.; 16 d. – 18.40; 
18 d. – 19.20; 20 d. – 21 val.
16 d. – Stebuklas (rež. E. Vertelytė) – 21.15; 
17 d. – 21 val.; 21 d. – 21.10
17 d. – Užburtas ratas (JAV) – 14.10; 19 d. – 
18.50; 20 d. – 16.50; 21 d. – 17 val.

Ciklas „Karlsono kinas“

16 d. – trumpametražių animacinių filmų 

programa vaikams „Kalėdinis Tindirin-

dis“ – 12.50

17 d. – Meškiukas Padingtonas 2 (D. Brita-

nija, Prancūzija) – 12.10

17 d. – Kino klasikos vakarai. Virėjas, vagis, jo 

žmona ir jos meilužis (Olandija, D. Britanija, 
Prancūzija) – 18.20 (seansą pristatys kino 
kritikas N. Kairys)

Pasaka
15, 17 d. – Apie kūną ir sielą (Vengrija) – 18.30; 
16 d. – 17 val.; 18 d. – 20.15; 19 d. – 17.15
15 d. – Kvadratas (Danija, Prancūzija, Vokie-
tija, Švedija) – 21 val.; 16 d. – 18 val.; 17 d. – 
18.15; 18 d. – 17.30; 19 d. – 19 val.; 20 d. – 
20 val.; 21 d. – 21.30
15 d. – Žvaigždžių karai: paskutiniai džedajai 
(JAV) – 18 val.; 16 d. – 21 val.; 17 d. – 15.15
15 d. – 50 pavasarių (Prancūzija) – 21.15; 
16 d. – 18.30; 18 d. – 20.45; 19 d. – 20.30
16 d. – Bulius Ferdinandas (JAV) – 13.30
16, 17 d. – Gerumo stebuklas (JAV) – 15.45
16, 17 d. – Meškiukas Padingtonas 2 (D. Bri-
tanija, Prancūzija) – 13 val.
16 d. – Magiška dėžutė (Švedija, Danija) – 15.15
16 d. – Stebuklas (rež. E. Vertelytė) – 19.30; 
17 d. – 21 val.; 19 d. – 17 val.; 21 d. – 15 val.
16 d. – Užburtas ratas (JAV) – 21.30; 17 d. – 
21.15; 18 d. – 20 val.; 21 d. – 20.30
16 d. – Kedi. Slaptas kačių gyvenimas (JAV, 
Turkija) – 13.15
16 d. – Veidai kaimai (dok. f, Prancūzija) – 
14.45; 18 d. – 17.15
16 d. – Dieviškoji tvarka (Šveicarija) – 16.30; 
17 d. – 15 val.; 18 d. – 19 val.; 20 d. – 21 val.; 
21 d. – 15.30
16 d. – Gobšius! (Prancūzija) – 20.15
17 d. – Aštuonkojis Dipas (Ispanija, 
JAV) – 13.15
21 d. – tarptautinė trumpmetražių filmų 
diena „Pasaulis trumpai“ – 19.30

Kaunas
Forum Cinemas
15, 18–21 d. – Žvaigždžių karai: paskutiniai 
džedajai (4K, JAV) – 10.10, 16.30, 22.59; 
16 d. – 16.30, 22.59; 17 d. – 10.10, 22.59
15–21 d. – Žvaigždžių karai: paskutiniai 
džedajai (3D, JAV) – 13.20, 19.45
15–17, 19, 21 d. – Bulius Ferdinandas (JAV) – 
10.20, 11.30, 14, 16.50, 17.40; 18 d. – 11.30, 14, 
16.50, 17.40; 20 d. – 10.20, 11.30, 14, 17.40
15–17, 19–21 d. –  Bulius Ferdinandas (3D, 
JAV) – 12.40, 15.10; 18 d. – 15.10
15–21 d. – Viskas tik prasideda (JAV) – 20.40, 
22.50

20 d. – Didysis šou meistras (JAV) – 18 val.

17 d. – P. Čaikovskio „Spragtukas“. Tiesiogi-

nės transliacijos iš Maskvos Didžiojo teatro 

įrašas – 17 val.

15–21 d. – Zootropolis (JAV) – 10.30

Ponas kūdikis (JAV) – 13 val.

Romuva

15 d. – Apie kūną ir sielą (Vengrija) – 18.45; 

17 d. – 18.30; 20 d. – 18 val.; 21 d. – 20 val.

15 d. – Dvilypis meilužis (Prancūzija) – 21 val. 

16 d. – Dieviškoji tvarka (Šveicarija) – 

18.30; 19 d. – 20.30 

16 d. – Veidai kaimai (Prancūzija) – 20.30; 
20 d. – 20.15 
17 d. – Mari istorija (Prancūzija) – 14 val. 
17 d. – Virėjas, vagis, jo žmona ir jos meilu-
žis (Olandija, D. Britanija, Prancūzija) – 
16 val.; 19 d. – 18 val. 
21 d. – Stebuklas (rež. E. Vertelytė) – 18 val.

KLAIPĖDA
Forum Cinemas
15–21 d. – Žvaigždžių karai: paskutiniai 
džedajai (4K, JAV) – 10.10, 16.30, 20.10, 
21.30
15–18, 20, 21 d. – Žvaigždžių karai: paskuti-
niai džedajai (3D, JAV) – 13.20, 18 val.;
 19 d. – 13.20, 18.40
15, 16, 18–21 d. – Bulius Ferdinandas (JAV) – 
10.20, 12.50, 11.20, 15.20, 17.40; 17 d. – 11.20, 
12.25, 15.20, 17.40; 15–21 d. – Bulius Ferdi-
nandas (3D, JAV) – 13.50, 16.20
Vaikučiai pagal sutartį (Rusija) – 10.25, 
14.50, 19.20
Viskas tik prasideda (JAV) – 20.30
20 d. – Didysis šou meistras (JAV) – 19 val.
17 d. – P. Čaikovskio „Spragtukas“. Tiesiogi-
nės transliacijos iš Maskvos Didžiojo teatro 
įrašas – 17 val.
15–21 d. – Slaptas augintinių gyvenimas 
(Japonija, JAV) – 10.30
Ponas kūdikis (JAV) – 13 val.

Šiauliai
Forum Cinemas
15–21 d. – Žvaigždžių karai: paskutiniai 
džedajai (JAV) – 10.10, 16.10, 21.30
Žvaigždžių karai: paskutiniai džedajai (3D, 
JAV) – 14, 18.20, 19.50
Bulius Ferdinandas (JAV) – 10.30, 13.20, 15.50
Bulius Ferdinandas (3D, JAV) – 11.30, 17.10
Viskas tik prasideda (JAV) – 20.15
20 d. – Didysis šou meistras (JAV) – 21.55
8, 10, 12, 14 d. – Bjaurusis aš 3 (JAV) – 11 val.

Panevėžys 
Forum Cinemas Babilonas
15–21 d. – Žvaigždžių karai: paskutiniai 
džedajai (3D, JAV) – 13.40, 18.20
Žvaigždžių karai: paskutiniai džedajai 
(JAV) – 10.30, 21.30
15–17, 19, 21 d. – Bulius Ferdinandas (JAV) – 
10.50, 13.20, 15.50; 18 d. – 10.50, 13.20, 15.50, 
19 val.
15–21 d. – Bulius Ferdinandas (3D, 
JAV) – 16.50
Viskas tik prasideda (JAV) – 21.50
20 d. – Didysis šou meistras (JAV) – 19.20
16, 18, 20 d. – Troliai (JAV) – 13 val.
Dar daugiau – repertuarinių filmų ir jų 
tikslų seansų laiką rasite www.forumcine-
mas.lt

„Apie kūną ir sielą“


