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nepabaĩgti – nepabaigtì

Sveiki sulaukę šventų Kalėdų!

Agnė Narušytė

Šitie du žodžiai sukasi mano galvoje 
jau mėnesį. Vieno priegaidė tvirta-
galė, kito kirtis trumpinis. Jų reikš-
mės skiriasi nerimo kiekiu. Buvi-
mas tvirtagaliame nepabaigime 
yra neišsemiamas, neišklimpsta-
mas, neaprėpiamas. Trumpiniu į 
tolį numotas nepabaigtų trauki-
nys ramina daugiskaita – tai ateities 
darbų perspektyva, begalybė, ku-
rios kuo daugiau, tuo geriau. Tačiau 
abu nepabaĩgtì prieštarauja Kalėdų 
priesakams – ir biurokratiniams, ir 
asmeniniams, ir šeimyniniams, ir 
saviems, ir svetimiems. Gali švęsti 
naujo dievo gimimą, tik senajam 
pristatęs ataskaitas: finansines ir 
rezultatų, kurie turi būti apčiuo-
piami, o ne virtualiose smegenyse 
saugomų vizijų pažadai. 

Iš kur tas spaudimas viską pa-
baigti iki Kalėdų? Ne tik darbus, 

bet ir dulkių išvarymą, romanti-
nes preliudijas, karų dienoraščius, 
melancholiją, viską, net vartojimą. 
Lyg ruoštumeis mirti. Ar ne todėl – 
ta persirijimo kulminacija? Kad 
rytinis šleikštulys išvalytų kelią į 
ateitį, kur banali tinginystė nebe-
rūdys laiko, kur besniegėje šiaurės 
dykumoje vos bepasivelkančio bal-
tojo lokio vaizdas nebebus dabar-
ties dokumentika. Gerąja ar blogąja 
prasme. Na, bet juk per Kalėdas lin-
kiu galvoti ne apie tai.

Kad ir gyvenime būtų taip lengva: 
brūkšt – ir vaizdas praslenka, iš 
apačios atvažiuoja kitas – gal kas 
įdomaus? Ir metai persisuks taip 
pat lengvai, pračiuoš virš vidinio 
laiko upės, kad neskaudėtų. Anks-
čiau stebėdavausi, kodėl begalybės 
ženklas yra pargriautas aštuonetas. 
Dabar, visus metus ekrane kanki-
nusi nepabaigiamus, popieriaus 
lape mėginu rašyti naują mintį, iš-
skleisti ją į sąvokų žemėlapį. Bet 

pradėtas brūkšnys užsisuka ir 
grįžta į pradžios tašką – še tau aš-
tuoneto kilpos! Jos patogios, tarsi 
mano tušinuką suktų visatos dės-
nių mechanizmas, kurio funkcija – 
palaikyti begalybę bet kokia kaina. 
Tas aštuonetas – tai laiko dvira-
tis, tik sujungtais ratais. Juo leki 
tolyn tik tam, kad nepastebimai 
grįžtum – nei į pradžią, nei į pa-
baigą. Ir trumpiausia metų diena 
nėra nei atskaitos taškas, nei išeitis. 
Tik sankryža, kurioje gali pasirinkti 
kryptį (ne)žinodama, kad vėl grįši 
prie tos pačios geldos, kurioje kar-
tais garuos kalakutas, kartais – tik 
avižiniai dribsniai ar nebe pirmo 
naudojimo duona. Graži toji judė-
jimo tolyn iliuzija.

Prisimenate kilanovą? Astrono-
mai ją stebėjo prieš dvejus metus, 
bet pasauliui papasakojo tik praeitą 
spalį, jau parašę savo straipsnius. 
Mačiau skaitmeninę vizualizaciją 
(su traukiamo danties nervo garso 

takeliu) – dvi milžiniško tankio 
neutroninės žvaigždės sukasi lyg 
nematomomis rankomis susika-
binusi šokėjų pora. Jos kosmoso 
galaktikų ežere sukelia iškraipyto 
laiko bangas, vis artėja viena prie 
kitos, susilieja ir sprogsta išskleisda-
mos aukso, platinos ir urano skėtį. 
Ši alchemija vyko už 130 milijonų 
šviesmečių, kai čia, Žemėje, dar vie-
nas kitą rijo dinozaurai. Mane už-
būrė tų šokančių šviesulių sukur-
tas begalybės ženklas – akimirksnį 
prieš pat sprogimą. Tai dėl jo spau-
džiau ir spaudžiau kartojimo myg-
tuką, kad žvaigždės rankų nepa-
leistų ilgiau. 

Šiemet vis buvau tarp nebaigti-
numo ir begalybės. Aplink mano 
namą Vilniaus stoties rajonas pra-
dėjo keistis pagreitintai. Skubė-
dami viską užbaigti net savaitgalį 
birbia grąžtai, vis tankesniu ritmu 
žvanga pastolių geležys, griaudė-
dami ir barškėdami plastikiniais 
vamzdžiais gatvėn pilasi plytgaliai. 
Pastatų sienos tėra tik praeities prie-
danga, nes vidus jau išskobtas – pro 
langus matau kitos gatvės namo 
langus, pro kurio langus matau 
šviežiai iškeltame stogo karkase 
mansardos langus. Pro plyšius jau 
lyja į vidų, lietus teška į dubenis, tik 
aš negirdžiu šito in-finito, kuris per 
šimtą metų virs jūra, o jos dugne 
užkonservuotos gulės šitos gatvės.

Tiesa, vienas kiemas bus užpildy-
tas. Dešimtmečius vaikštant vaka-
rais Šv. Stepono gatve ties juo pro 
vartus tvoroje siūbteldavo tuštuma, 
pilna su žvyru susimaišiusių rūko 
lašelių. Tas kiemas traukė mano ka-
lytę Pepę. Kol ji skaitydavo kolegų 
žinutes, aš tikrindavau Čechovo 
citatą apie mėnesieną – ar skiriasi 
begalybės šukių spindėjimas: kai 
pilnatis, kai juodame danguje te-
žiba žvaigždės, kai debesų klodas 
reflektuoja Liepkalnio stadiono 
prožektorių šviesas. Ir stebėda-
vausi, kaip ant šito aštraus žvaigž-
dyno kažkam pavykdavo pasimylėti 
(nes tarpuose mėtėsi ir kaučiuko iš-
narų antimaterija). 

Atspalviai kinta nuo ultramarini-
nio iki rožinio. Vieną naktį užsižiū-
rėjusi įkritau į keistai aiškų sapną, 
kuriam nebeliks vietos, kai karo pa-
liktą skylę mieste užplombuos nau-
jas daugiabutis. Todėl būtinai turiu 
jį papasakoti (atsiprašau). Taigi – 
užeinu į tą kiemą ir matau duris 
aklinoje plytų sienoje. Niekada jų 
ten nebuvo. Esu tikra, kad nebuvo. 
O dabar yra – jos tamsiai rudos, to-
kios pat kaip šlapios keramikinės 
plytos, sakyčiau, iš tų pačių plytų, 
jei tai būtų įmanoma. Ir dar šalia 
tupi raina katė – bespalvė, beveidė 
ir bevietė. Lyg lauktų, kol įleis. Pa-
spaudžiu skambutį. Tyla. Palaukiu. 
Jau noriu eiti sau, bet duris atidaro 
moteriškė – pati normaliausia, ne 
itin aiškaus amžiaus, nes visi aki-
niuočiai atrodo kažkiek vienodi, 
bet su tikru lapės kailiu ant pečių. 
Iš vidaus sklinda ne tik šviesa, bet 
ir muzika, regis, 10-ojo dešimtme-
čio pradžios, regis, pakibęs Dolores 
O’Riordan balsas iš „The Cranber-
ries“– oh my dreams, it’s never quite 
as it seems, o man už nugaros – tik 
drėgna pasąmonė. Užeinu. Namas 
pilnas žmonių ir – kažkodėl – šunų. 
Einu iš kambario į kambarį ir vi-
sur tas pats – ilgais sijonais plevė-
suojančios moterys, vyrai juodais 
kostiumais ir šunys, the person fal-
ling here is me, a different way to 
be. Kažkas paliečia petį. Atsisuku – 
mano kaimynas, šito rajono senbu-
vis lenkas, toks visas „strainas“ su 
savo odiniu švarkeliu ir paveltais 
garbanotais plaukais (kaimynams 
žinomas kaip Gimlerio šeiminin-
kas – kai juodu sutinku vedžiodama 
Pepę, jis kaskart man pedantiškai iš-
vardija visus čia nukirstus medžius). 

– Priviet. Nežinojai, kad čia turim 
labirintą, ką? 

– Kaip iš čia išeiti? – klausiu.
– Nėr kaip. 
– Tai ką man daryti? 
– Paskambink, ten yra telefonų 

kambarys, – sako mosteldamas į 
šiaurę. Iš tikrųjų, ten – didelė salė, 
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Kas įsiminė 2017-aisiais
Muzika
1. Kas šiais metais labiausiai įsiminė 
Lietuvos muzikos pasaulyje?
2. Kas įvyko svarbaus, tačiau gavo 
nepakankamai dėmesio, nebuvo 
paminėta, atspindėta spaudoje, vie-
šojoje erdvėje?
3. Jeigu galėtumėte įsteigti savo 
prizą – kam ir už ką jį įteiktumėte?

Rita Aleknaitė-Bieliauskienė
Kaip visuomenei reikšmingus, 

neatsitiktinai formuluotus, turėju-
sius kryptingą koncepciją, muziki-
nės kultūros reiškinius įvardyčiau 
šiuos: Vilniaus ir „Gaidos“ festi-
valius, taip pat Mūzos Rubackytės 
inicijuotą ir drauge su Nacionaline 
filharmonija įgyvendintą Penktąjį 
Vilniaus fortepijono festivalį „Pa-
keleiviai“. Rezultatus lemia ne tik 
tai, kas įsiminė, bet ir kas reikš-
minga Lietuvos kultūrai. Minėtina 
daug teigiamų fortepijono festiva-
lio kriterijų (jie plačiau analizuo-
jami žurnale „Santara“). Šiai pia-
nistei ir skirčiau premiją. Daugiau 
dėmesio galima skirti „Vaidilos 
klasikos“ renginiams, nepasiduo-
dantiems popsėjančiai Lietuvos kul-
tūrai. Per mažai dėmesio skiriama 
aktualioms diskusijoms kultūros 
klausimais.

Beata Baublinskienė
1. Polinkis į apibendrinimus artė-

jant metų virsmui susijęs su magi-
niu mąstymu. Todėl užuot atminties 
archyve paleidusi „įsimintiniausių 
įvykių“ paiešką, pamėginsiu suim-
provizuoti... 2018-ųjų horoskopą. 
Pagal kinų (tampančių beveik ar-
timiausiais Lietuvos kultūrininkų 
partneriais) kalendorių kiti metai 
yra Šuns. Šuo yra draugas, ištiki-
mas padėjėjas ir gynėjas, tad, tu-
rint minty besibaigiančių Gaidžio 
metų tendenciją į susipriešinimą, 
kiti metai galbūt pasiūlys teigiamą 
kontrastą: atsiras daugiau gerano-
riškumo, konstruktyvių sprendimų, 
sklandaus visų kultūros, taigi ir mu-
zikos, lauko grandžių bendradar-
biavimo. Tiesa, vienas pripažintas 
kūrėjas ir publicistas neseniai feis-
buke paskelbė, kad plačiai links-
niuojamas „susipriešinimas“ – tai 
tik savo kabinetuose sėdinčių valdi-
ninkų pjautynės (originale minėtus 
epitetus praleidžiu), tačiau jos juk 
paveikia ir esančius anapus „kabi-
netų“ (bent jau dėl to, kad apie tai 
daug kalbama). Bet Šuo galbūt lems 
geresnes perspektyvas. 

2. „Ką pasėsi, tą ir pjausi“, – sako 
liaudies išmintis. Su metais vis la-
biau įsitikinu, kad įdėtos pastangos, 
skirtas laikas, sukauptas žinojimas 
yra tiesiogiai proporcingi „pripa-
žinimui“. Kartą kalbinau Viačes-
lavą Ganeliną ir paklausiau, ko-
kiomis asmenybėmis jis žavisi, kas 
yra jo autoritetai, o jis atsakė, kad 
visi išgarsėję muzikai (ir Karaja-
nas, ir Michaelas Jacksonas, ir kt.) 

yra jo autoritetai, nes niekas šiaip 
sau neiškyla. Kita vertus, nereikia 
nuvertinti mažesnių, tik tam tikrai 
bendruomenei skirtų dalykų, kurie 
a priori negali sulaukti „pirmųjų 
puslapių“, nes išėję į masiškesnio 
dėmesio lauką tiesiog pražūtų. Man 
nepaprastą įspūdį paliko šį rudenį 
Šiuolaikinio meno centro „kino sa-
lėje“ rodyta konkrečiosios muzikos 
kūrėjo Michelio Chiono audiovizu-
alinė kompozicija „Requiem“ (tai 
buvo tarptautinės konferencijos 

„Muzika ir garso dizainas kine bei 
naujosiose medijose“ programos 
dalis). Ir kompozicijos garsas, ir 
vaizdas atstovavo beveik radika-
lios tylos ir askezės estetikai. Ar to-
kiam kūriniui reikėtų ryškių ram-
pos šviesų? Galbūt labiau gilesnės 
refleksijos, bet ji reikalauja laiko 
ir nėra skirta efektingam dėmesio 
paviršiui. 

3. Kiekvienas savaip esame ir 
esate geriausi. Nuoširdžiausi lin-
kėjimai Kalėdų proga! 

Zita Bružaitė
1. Kartais nutinka, kad metams 

apibūdinti nerandi tos iškilusios 
linijos, įvykio ar ypatingo priesko-
nio. Čia pat savęs klausiu – gal ką 
praleidau, o gal įvykiai dar yra per 
arti, kad aiškiai iššoktų iš atminties 
stalčių? O būta, matyta, klausyta iš-
ties daug. Didesni „banginiai“, kaip 
antai – įvykiai operos teatruose, fes-
tivaliuose, lyg šviesoforo blykstės – iš 
toli matomos ir juos lengviau įver-
tinti nei kokį jaukų ir kokybišką ka-
merinės muzikos vakarą. Vis dėlto 
kaip įsimintiną impresiją įvardy-
čiau garsų kupiną įvykį. Tai Arturo 
Bumšteino garso instaliacija „Moli-
nės gerklės“ ir jos vaizdinis konteks-
tas – parodos „Didžioji pramonė“ 
artefaktai iš Kaune veikusių „Kas-
pino“, „Kauno audinių“, „Drobės“ 
gamyklų. Pastarojoje visą gyve-
nimą dirbo ir mano mama. Dar ir 
dabar užsimerkusią mane pagauna 
Šančiuose veikusio vilnos karšimo 
cecho staklių bildesys, prilygstan-
tis sonorinėms partitūroms, kurias 
išgirsdavau trumpai svečiuodamasi. 
Garsinę idėją A. Bumšteinui pa-
kuždėjo unikalus plokštelių rinki-
nys „Didžioji medicinos enciklo-
pedija“, išleistas 1960 m. Maskvoje. 

Įrašuose užfiksuoti aritmiški širdies 
tonai, kvėpavimo sutrikimai, kal-
bos defektai ir psichiatro pokalbiai 
su ligoniais sklinda iš garsiakalbių, 
įtaisytų dekoratyvinėse vazose. Beje, 
norintys pajusti šios parodos emo-
ciją, išgirsti garsus ir istorijas, dar 
iki gruodžio 31 d. gali spėti apsilan-
kyti Kauno Paveikslų galerijoje, kur 
po buvusio laiko ženklus pavedžios 
parodos kuratorė Auksė Petrulienė. 

2. Patinka tekstai, kuriuose pasi-
sako ar vieną reiškinį vertina dau-
giau nei vienas. Savotiški diskusijų 
pietūs, kurio meniu – vienas klausi-
mas, įvykis, tačiau požiūrių ir verti-
nimų daug ir kartais labai skirtingų. 
Su malonumu 2018-aisiais „suval-
gyčiau“ tekstų, kuriame kalbėtųsi 
trys ir daugiau pašnekovų. Neat-
metu grėsmės, kad ir pati, kaip kū-
rėja, galėčiau būti „suvalgyta“...

3. Jeigu nori, tai galima tai ir pa-
daryti. Mano šių metų prizai, ži-
noma, skirti jauniesiems kūrėjams – 
už kūrybą ir šypsenas joje.

Edmundas Gedgaudas
Susikaupęs bandau apmąstyti 

mano jau parinktą pianistų tre-
jetuką, nors mintyse vis krebžda 
neseniai Šarūno Nako „Paveiktos 
moters“ (kūrinio premjeros klau-
siausi „Organum“ salone) pažadinti 
vaikystės garsai ir vaizdai. Vis dar 
jų veikiamas grįžtu į su pianistais 
susijusius koncertus (nors anaip-
tol ne visus juos girdėjau). Arvo 
Pärtas savo koncertą fortepijonui 
ir orkestrui pavadino „Lamentate“, 
taip užmegzdamas nekasdienį dia-
logą su Londono galerijoje „Tate 
Modern“ instaliuota 150 metrų ilgio 
indų skulptoriaus Anisho Kapooro 
skulptūra „Marsyas“. Pasaulyje pa-
garsėjęs estas prie šio monumento 
šlieja tyloje sklandančias mintis, 
meditaciją, maldą. Lietuvos naciona-
liniam simfoniniam orkestrui lap-
kričio 4 d. vadovavo Christopheris 
Lyndonas-Gee, į kūrybinę sąveiką 
įtraukęs Luką Geniušą, orkestrą ir, 
manyčiau, bemaž visus klausytojus. 
Neįprastai lėta ir daug kur itin tyli 
muzikos slinktis, įjungianti į to-
kiomis pat būsenomis alsuojantį or-
kestrą, fortepijono virtuozui tampa 

„kietu riešutu“. Nežinau, kiek pa-
stangų iš Luko pareikalavo toks 

antikoncertinis muzikos pobūdis, 
bet rezultatas buvo iš tiesų iškalbin-
gas ir paveikus. Šį įspūdį papildau 
L. Geniušo rečitaliu „Vaidilos“ sa-
lėje, apie kurį rašiau „7md“ spalio 
13 d. numeryje. O štai Penktajame 
Vilniaus fortepijono festivalyje 
koncertavęs prancūzas Bertand’as 
Chamayou jau pirmosiomis rečita-
lio frazėmis (Mendelssohno–Liszto 

„Dainų sparnais“) pažadėjo: „Bus!“ 
Prakalbinamas kiekvienas garsas, 
nors klausytojui gali atrodyti, kad 
pasigėrėtinai lengvais skambe-
siais jie prabyla patys. Viską gau-
bia šventiška rimtis, primenanti 
įkvėptas rašytojo akimirkas prie 
darbo stalo. Būtent toks pianistas 
išlieka ir skambindamas sunkiausią 
Schuberto kūrinį – fantaziją „Kla-
jūnas“, atverdamas katarsines tos 
muzikos galias. 

„Vaidilos“ salėje lapkritį klausė-
mės Andriaus Žlabio rečitalio. Iš-
puoselėtos pianisto galimybės glau-
džiai siejasi su jo savita ir laisva 
kūrybine mintimi, susikaupimu 
bei neeiline įtaigos jėga. Būtiną 
tiesos pojūtį Andrius aptinka tarsi 
kiekvieno kūrinio branduolį (kokie 
jie būna skirtingi!), o to juk nepa-
kartosi – kiekvienas koncertas to-
kiems muzikams būna atskiras kū-
rybos veiksmas, teikiantis atradimo 
džiaugsmą. Būtent tada nusidriekia 
abipusiai paveikus energijos saitas 
tarp solisto ir salės. Puiki rečitalio 
programa – Mozarto Fantazija 
c-moll, K. 475, trys Bacho „Fugos 
meno“ fragmentai, Beethoveno 
Sonata, op. 109, Francko Preliudas, 
choralas ir fuga. O paskui – mums 
bemaž nepažįstamo Mieczysławo 
Weinbergo pjesių vaikams pluoštas 
(2019 m. bus minimas jo šimtmetis, 
rekomenduoju patyrinėti internete 
pateiktas žinias apie jį, tikrai verta). 
Ir dar noriu paminėti su Naciona-
liniu simfoniniu orkestru Chopino 
Antrąjį fortepijono koncertą f-moll 
skambinusį Igną Maknicką, jautria 
kamerine interpretacija netikėtai 
atnaujinusį šį populiarų opusą. Tik 
apmaudu, kad tą koncertą diriga-
vęs Martynas Staškus rodė gerokai 

„kietesnį“ šios muzikos suvokimą, 
taip kliudydamas klausytojui dera-
mai patirti jaunatviškai gaivią pia-
nisto viziją.

Gruodžio 15 d. perpildytoje 
LMTA Didžiojoje salėje klausiausi 
Fortepijono katedros pedagogų 
koncerto, o 16 d. – pučiamųjų ins-
trumentų katedros studentų kame-
rinių ansamblių, puikiai parengtų 
profesoriaus Juozo Rimo. Vertėjo šį 
nedaug klausytojų sutraukusį kon-
certą plačiau pagarsinti, pasirūpinti 
recenzija (ją prieškariu tikrai būtų 

„Lietuvos aidui“ parašęs kompozi-
torius Vladas Jakubėnas), bet juk 
ne viską „7md“ gali aprėpti, o mūsų 
dienraščiams tai nerūpi. 

Loreta Narvilaitė
1. Labiausiai įsiminė „Klaipėda – 

2017 m. Lietuvos kultūros sostinė“ 
renginiai, apie kuriuos nuvilnijo 
garsas per visą šalį. Tarptautinis 
Klaipėdos violončelės festivalis, su-
judinęs miesto bendruomenę, at-
radęs ir pripildęs muzika netikėtas 
koncertines erdves, suteikęs progą 
paklausyti įspūdingo 100 violonče-
lių orkestro ir kitų puikių koncertų. 
Patrauklia programa pasižymėjo 
šiųmetė „Permainų muzika“, prista-
čiusi unikalią Heinerio Goebbelso 
instaliaciją-spektaklį „Stifterio 
daiktai“, garsaus amerikiečių an-
samblio „Bang on a Can All-Stars“ 
programą, įsimintinus susitikimus 
su Goebbelsu ir Davidu Langu, ku-
rio muziką įtaigiai atliko ir minėtas 
ansamblis, ir choras „Jauna muzika“, 
diriguojamas Vaclovo Augustino. 
Šiuos abu festivalius organizavo 
Klaipėdos koncertų salė. 

Taip pat paminėsiu kelis koncer-
tus, klausytus „Gaidos“ festivalyje 
Vilniuje. Tai abi ansamblio „So Per-
cussion“ (JAV) programos, ypač kai 
jie vieni ar su Lietuvos nacionaliniu 
simfoniniu orkestru grojo Lango 
kūrinius. Taip pat įsiminė Johno 
Adamso kūrinių programa, kurią 
atliko LNSO, dirigentas Juozas Do-
markas, Rūtos Rikterės ir Zbignevo 
Ibelhaupto fortepijoninis duetas.

Iš lietuviškų premjerų mano fa-
vorite lieka Justės Janulytės kompo-
zicija „Vandens spalva“, pirmąkart 
Lietuvoje stulbinamai suskambė-
jusi „Klaipėdos muzikos pavasario“ 
festivalyje (atliko saksofonininkas 
Arvydas Kazlauskas, orkestras 
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„Sinfonietta Riga“, dirigentas Nor-
munds Šnē).

2. Apie Vilniuje vykstančius 
akademinės muzikos renginius 
spaudoje rašoma (anonsuojama, 
recenzuojama) tikrai daug. La-
bai įdomu sužinoti apie gražias 
programas, kultūrines iniciatyvas, 
kurios vyksta ne sostinėje. Dėme-
sio tokiems renginiams, taip pat 
ir vykstantiems Klaipėdoje, šalies 
žiniasklaidos priemonėse tikrai 
pasigendu. 

3. Skirčiau prizą tam, kurį pa-
žįstu ne iš televizoriaus ar populia-
rių žurnalų viršelio (ten būnantys 
ir taip gauna dėmesio bei pinigų). 
Yra daug nuostabių kultūros žmo-
nių, kurie nelenda į ekranus ar vir-
šelius, norėtųsi juos paskatinti ar 
jiems padėkoti už tai, kad jie yra ir 
skleidžia savo talento šviesą Lietu-
vos muzikos padangėje.

Lina Navickaitė-Martinelli
1. Regis, negyvename kultūri-

niame megapolyje, tačiau šiems 
laikams būdingas informacijos 
perteklius jau kadais prisivijo ir 
Lietuvos muzikos pasaulį. Esant 
tokiai kasdienei koncertų gausai ir 
pasirinkimui, neišvengiamai vyksta 
asmeniniais skoniais ar elementa-
riu laiko planavimu grindžiama 
selekcija. Tarkim, visiškai neturė-
jau galimybės apsilankyti 2017-ųjų 
Vilniaus festivalyje, bet žvelgdama 
į jo programą keletą koncertų galė-
čiau įvardyti kaip tai, ką buvo verta 
išgirsti. Analogiškai kol kas dar ne-
mačiau ir negirdėjau Mindaugo 
Urbaičio baleto „Procesas“, bet juk 
vien jo premjera – įvykis. Tad, deja, 
daug kas lieka numanomose paraš-
tėse. Tačiau pasikuitus informaci-
jos triukšmo nualintoje atmintyje 
vis vien iškyla dar nemažai įvykių: 

Festivalis – „Gaida“, kurios kiekvie-
nas koncertas šiemet muzikinio 
krūvio ir poveikio publikai prasme 
galėjo būti baigiamasis; 

Konferencija – Lietuvos muzikos 
ir teatro akademijos organizuota II 
tarptautinė konferencija „Muzika ir 
garso dizainas kine bei naujosiose 
medijose. Teorijos ir praktikos san-
kirtos“, kurioje pranešimus skaitė 
tokios šios srities megažvaigždės 
kaip Michelis Chionas, Stephenas 
Deutschas ir Claudia Gorbman;

Konkursas – „Natų knygyno“ ir 
LMTA surengtas V tarptautinis 
Jaschos Heifetzo smuikininkų kon-
kursas, pritraukęs rekordinį dalyvių 
skaičių. Asmeninis favoritas – jau-
nas iki graudulio talentingas japonų 
smuikininkas Rennosuke Fukuda; 

Kompaktinės plokštelės – Dau-
manto Kirilausko šiemet išleisti net 
du CD: Bacho partitos Nr. 2, 4 ir 5 
bei Beethoveno Diabelli variacijos, 
op. 120. Taip pat ką tik mus pasie-
kusi žinia apie Onutės Narbutaitės 
autorinį albumą „no yesterday, no 
tomorrow“, išleistą ir pagirtą klasiki-
nės muzikos įrašų gigantės „Naxos“;

Koncertai – nors pasirinkti be-
veik neįmanoma, tai vis dėlto būtų 
du „sugrįžimai“ po kadaise su fu-
roru Lietuvoje laimėtų konkursų: 
kovo pradžioje Vilniuje ir Kaune 

koncertavęs pianistas Janas Krzysz-
tofas Broja ir dvi programas (kovo 
ir lapkričio mėn.) į Lietuvą atvežęs 
smuikininkas Sergejus Malovas. 
Abu atlikėjai įsimintini ne tik savo 
neįtikėtinu meniniu intensyvumu, 
bet ir itin konceptualiomis rečitalių 
programomis;

Knyga (atsargiai, interesų konf-
liktas) – pasaulinės akademinės lei-
dyklos „Springer“ išleista Lietuvoje 
dirbančio muzikologo Dario Mar-
tinelli monografija „Give Peace a 
Chant: Popular Music, Politics and 
Social Protest“, kurios vienas sky-
rius – apie Lietuvos dainuojančią 
revoliuciją ir „Antį“;

Manija – šiųmetė „Langomanija“, 
prasidėjusi dar spalį Klaipėdos kon-
certų salėje dviem fantastiškais 

Atkelta iš  2  psl . gebančio ne tik kurti ar groti, bet ir ref-
lektuoti – paieškos ir atradimai. Kai 
kurie doktorantų parengti meno 
projektai išties tampa neeiliniais 
įvykiais, kurių, deja, deramai nepa-
stebi ne tik žiniasklaida, bet ir klau-
sytojai. 2017-aisiais tarp tokių ypač 
norisi išskirti Motiejaus Bazaro 
interpretuotą Paulio Hindemitho 

„Ludus tonalis“ (ir jo apgintą tiria-
mąjį darbą) bei nenuilstančias Ais-
tės Bružaitės naujo kanklių skam-
besio paieškas ir jos atliktas lietuvių 
bei užsienio kompozitorių kūrinių 
kanklėms premjeras.

3. Savo Prizą iš didžiosios raidės – 
2017-ųjų Nacionalinę kultūros ir 
meno premiją – kompozitorė Justė 
Janulytė jau gavo, tad dar vieno ne-
skirsiu, tik darsyk pasveikinsiu. O 

Vilniuje atlikta J. Janulytės „Vandens 
spalva“ saksofonui ir kameriniam 
orkestrui. Tarp kamerinių opusų 
ryškėja Loretos Narvilaitės „Mano 
erdvės aplenkia industrinio liūde-
sio miestus“ fortepijoniniam trio ir 
styginių orkestrui. 

2. Muzikinės žiniasklaidos inte-
resų lauke pasigendu margesnės 
renginių aprėpties, nuošalėse ne-
paliekant muziejinių sumanymų, 
TV laidų, regioninių festivalių ir 
t.t. aptarimo. Laukčiau problemi-
nės publicistikos (nebūtinai anali-
tinio žurnalo formato) ar bent sa-
vivokos pastangas rodančių minčių 
smulkesniuose tekstuose. Kitaip 
tariant, linkėčiau muzikinio An-
driaus Jakučiūno. 

3. Snieguolė Dikčiūtė būtų ta me-
nininkė, kurios kūrybinei-sociali-
nei ir grynai kūrybinei veiklai mu-
zikinė žiniasklaida dėmesio rodo 
per mažai. Svaiginančios kompo-
zitorės darbų apimtys derinant fi-
zinės negalios kamuojamų žmonių 
polėkius su profesionalia muzikine 
raiška, taip pat jos bendradarbiavi-
mas su Saulės Degutytės „Stalo 
teatro“ kuriamais spektakliais ver-
tos palaikymo premijos.

Živilė Ramoškaitė
1. Svarbiausi muzikos renginiai, 

išlaikantys aukštą kokybę ir svarbą 
bendrai mūsų kultūrai buvo: Vil-
niaus festivalis, „Gaida“ ir Penkta-
sis tarptautinis fortepijono muzikos 
festivalis. Dar būtų galima pridėti 
energingai organizuojamus džiazo 
festivalius, rengiamus Kaune ir Vil-
niuje. Svarbūs tarptautinis Jaschos 
Heifetzo konkursas ir pirmą kartą 
surengtas tarptautinis Virgilijaus 
Noreikos vokalistų konkursas. Džiu-
gino koncertai „Vaidilos“ salėje, ypač 
Luko Geniušo ir Andriaus Žlabio re-
čitaliai. Nepamiršau naujų LNOBT 
spektaklių, ypač neseniai įvykusios 
kompozitoriaus Mindaugo Urbaičio 
ir choreografo Martyno Rimeikio 
baleto „Procesas“ premjeros. 

2. Muzikinis gyvenimas Lietu-
voje kasmet intensyvėja. Dabar 
koncertus sostinėje rengia daug 
viešųjų įstaigų. Prisipažįstu, kai 
kuriose salytėse apsilankyti tiesiog 
trūksta laiko, o neretai ir intereso. 
Bet būtų gerai, kad visi koncertai 
sulauktų profesionalios kritikos. 
Seniai pastebėjau, kad įvairios ra-
dijo stotys dažnai transliuoja va-
dinamųjų „grupių“ įrašus, kurių 
meninė ir techninė kokybė verčia 
raudonuoti. Nepastebėjau, kad per 
Nepriklausomybės laikotarpį būtų 
užauginta muzikologų, gebančių 
profesionaliai kritikuoti popkul-
tūrą. Ar ne laikas apie tai mąstyti?

3. Jei galėčiau skirti premiją, ją 
skirčiau Mūzai Rubackytei – už jos 
energiją, entuziazmą ir meilę for-
tepijono menui! Ši žavi asmenybė 
geba suburti ne tik šio meno mėgė-
jus, bet ir dosnius rėmėjus. 

Laima Slepkovaitė
1. Nacionalinio operos ir baleto 

teatro valdžios nuvertimas – tur-
būt nenuginčijamas lyderis tarp 
įsimintinų įvykių. Apmaudu, kad 
tas procesas dar nepasibaigė ir dar 
nesame sulaukę laimingos pabaigos, N u k elta į  4  p s l .

bet didžiuojuosi savo šalimi, kuri 
subrendo ir ryžosi nebetoleruoti il-
gametės ydingos praktikos, į kurią 
per ilgai žiūrėta pro pirštus. Besi-
baiminantiems, kad naujo kompe-
tentingo vadovo paieškos užtruks, 
o atrastasis gali neišlaikyti teatro 
kartelės deramame aukštyje, norė-
čiau pasakyti, kad mūsų neturėtų 
tenkinti sąlyginai sklandus įstaigos 
funkcionavimas, kurio kaina yra są-
žinė. Būkime kantrūs. 

Viačeslavo Ganelino, Vladimiro 
Tarasovo ir Vladimiro Čekasino 
trio apdovanojimas Nacionaline 
premija ir jų paskutinis pasirody-
mas užima kitą pirmąją vietą tarp 
įsimintinų įvykių. Apdovanojimo 
įteikimas buvo priimtas džiazo ben-
druomenės kaip skolos grąžinimas, 
kaip vėlyvas pripažinimas. O kon-
certo (sukėlusio netikėtą ir neįtikė-
tiną ažiotažą) laukta su tam tikru 
nerimu ir abejone: ar trio gali at-
gimti iš tiesų, daugiau negu forma-
liai? Jie įžengė į sceną, ir jų instink-
tai suveikė, tai buvo Tas, didis Trio. 
Kadaise įžūlios avangardinės idėjos 
virto klasika, bet įniršis, meistrystė 
ir vienas kito pojūtis išliko. Trio pa-
seno gracingai ir sukėlė viltis „o gal 
dar išbėgsite į aikštelę?“, kurias į ši-
pulius sudaužė vieša jų pačių dis-
kusija apie ansamblio prigimtį ir 
kiekvieno nario indėlio apimtis... 
Paskutinis GTČ istorijos puslapis 
užverstas su trenksmu. 

2. Iš savo varpinės aš matau labai 
neįprastą ir gražų naujų lietuviškų 
džiazo albumų pliūpsnį. „Džiazo 
miniatiūros“, „Sheep Got Waxed“, 

„Reinless“, Liutauras Janušaitis, Liu-
das Mockūnas su Arnu Mikalkėnu 
ir Hakonu Berre bei solo, trio „In-
filtrators“, Andrejus Polevikovas, 

„Brave Noises“ šiais metais išleido 
naujus albumus, kurie visi yra ori-
ginalūs, kokybiški – kokius norisi 
tiražuoti ir siųsti užsieniams. Link 
leidybos etapo artėja Giedrius Na-
kas ir Vytis Smolskas – abu parengę 
klasikinio (bet Lietuvoje deficiti-
nio) trio formato programas. Vien 
iš to, kad šiais metais įvyko toks 

„Kambro sprogimas“, negalime da-
ryti jokių išvadų, bet toks didžiulis 
vienų metų derlius džiugina, ir la-
bai norisi atsargiai palinkėti, kad tai 
peraugtų į tendenciją ir muzikantų 
paprotį nuosekliai įrašinėti ir leisti 
savo muziką, taip pat klausytojų pa-
protį įsigyti įrašus.

3. Aš kasmet teikčiau apdovano-
jimą kiekvienam, kuris išsaugo savo 
kūrybos aistrą, kuris juda pirmyn, 
tolyn, aukštyn, nepaisydamas nepa-
lankių, o kartais ir priešiškų kūry-
bai sąlygų. Teikčiau apdovanojimą 
visiems pasišventusiems, nuo mažų 
dienų siekiantiems meistriškumo 
ir tobulybės. Kiekvienam, kuris čia 
kuria, dirba kultūrinį bei švietėjišką 
darbą ir turi dar kruopą tikėjimo, 
kad visa tai yra prasminga. Ir mano 
prizo pavidalas būtų niekada ne-
svyruojantis ir neišsenkantis pras-
mės pojūtis, taip pat tą prasmę bei 
naudą atitinkanti kiekvieną mėnesį 
mokama alga, o vėliau – viršijanti 
būsto šildymo išlaidas pensija. Su 
Naujaisiais, mieli kultūrininkai!  

koncertais („Jaunos muzikos“ ir 
„Bang on a Can All-Stars“) ir nusi-
driekusi per keletą „Gaidos“ vakarų;

Melodrama – Lietuvos naciona-
linio operos ir baleto teatro direk-
toriaus konkurso batalijos;

Salė – „Organum“ fortepijonų 
salono ir naujos koncertų salės Vil-
niuje atidarymas. Salė nėra ideali, ta-
čiau savo nišą ji neabejotinai atrado, 
tad linkiu kuo didžiausios sėkmės.

2. Bene labiausiai įsiminė viešos 
menininkų diskusijos apie Lietu-
voje esą neegzistuojančią muzikos 
kritiką. Šis klausimas – toks dau-
giabriaunis ir daug kam skirtingai 
skausmingas, kad vienos nuomonės 
ir būti negali. Kompetentingos kri-
tikos, be abejo, stinga, ir tam esama 
daug priežasčių. Tačiau lygiai taip 
pat ir muzikai turėtų suprasti, kad 
prasimušti pro mano anksčiau pa-
minėtą „informacinį triukšmą“ šiais 
laikais negali ir neturi būti lengva... 
Kad ir kokia būtų ši situacija, visai 
nedegu džiaugsmu matydama, kad 
diplomuotiems muzikologams į pa-
galbą pastaruoju metu skuba mūsų 

„postprofesinę“ dabartį atliepiantys 
entuziastai, kurių vertinimai kitą-
syk kelia (gerai, jei atlaidų) šypsnį. 
O iš mano pasaulyje svarbių, bet vi-
siškai neatspindėtų muzikinių įvy-
kių paminėčiau tai, kas jau keletą 
metų vyksta LMTA: meno daktaro – 
savotiško renesansinio menininko, 

mano – dėkingos klausytojos ir 
skaitytojos – „įsteigti“ apdovano-
jimai skrieja: „Vaidilos klasikai“ už 
rečitalio žanro atgaivinimą ir rafi-
nuotą puoselėjimą; LMIC už jau-
kią ir šiuolaikišką „Kompozitoriaus 
teritorijos“ interviu su fotorepor-
tažais seriją; pianistui Daumantui 
Kirilauskui už kryptį ir nuoseklumą, 
už tai, kad dabar – jo, kaip atlikėjo, 
aukso amžius.

Rita Nomicaitė
1. Gražu įsibėgėjantis muzikinis 

gyvenimas nepagrindinėse insti-
tucijose. Augantis rimtosios mu-
zikos poreikis Lietuvos rūmuose, 
pilyse ir dvaruose. Ryški mažes-
nių Vilniaus koncertinių įstaigų 
veikla – kalbu apie Muzikos ga-
leriją, „Vaidilos“ teatrą, Vytauto 
Kasiulio dailės muziejų, fortepi-
jonų saloną „Organum“. Aukštes-
nes kokybės pakopas pasiekiantys 
jauni ansambliai: styginių kvartetas 

„Mettis“, eksperimentinės muzikos 
ansamblis „Synaesthesis“. Iš kon-
krečių įvykių pirmiausia išskirčiau 
daugiausiai atgarsių sulaukusias lie-
tuviškas premjeras: LNOBT – Ra-
mintos Šerkšnytės operą vaikams 

„Penki Merės stebuklai“, Mindaugo 
Urbaičio baletą „Procesas“. „Vil-
niaus festivalyje“ – Justės Janulytės 

„Vidurnakčio saulė“. Atmintyje tvir-
tai liko ir nepremjerinė, pirmą kartą 

Justė Janulytė, Arvydas Kazlauskas, Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras „Gaidoje“ D. La buči o  nu ot r.



4 psl. 7 meno dienos | 2017 m. gruodžio 22 d. | Nr. 43 (1237)

Teatras

Įsimintiniausi metų įvykiai 
teatre

Milda Brukštutė
Regis, tai – užgimstančios do-

kumentikos teatre metai. Tik tiek, 
kad kol kas šie spektakliai atrodo 
gana dirbtinai ir paviršutiniškai. 
Vis dėlto džiugu, kad prie šios ma-
nijos prisidėjo ir „Sirenų“ festivalis, 
pačiu laiku mums parodęs gerokai 
daugiau bei paveikesnių tokio žanro 
galimybių. Be dokumentinių pavyz-
džių – „MDLSX“ ir „NACHLASS, 
kambariai be žmonių“ ilgam įstrigo 
ir lėta Kornélio Mundruczó „Gyve-
nimo imitacijos“ apleisto buto, uži-
mančio visą sceną, apsivertimo scena.

Džiugina „Jauno teatro dienos“ 
Klaipėdoje, skatinančios skirtingų 
teatro sričių kūrėjų dialogą ir ben-
dradarbiavimą. Šiame mieste paliko 
įspūdį ir atsinaujinęs tarptautinis 
lėlių teatro festivalis „Materia Ma-
gica“, o ypač Arielio Dorono spek-
taklis karo tema – „Plastikiniai 
herojai“.

Na, o iš lietuvių teatre pastatytų 
spektaklių didžiausia atgaiva akiai 
(visgi ne protui) buvo Łukaszo 
Twarkowskio režisuotas „Lokis“.

Lina Klusaitė
Šie teatro metai, bent jau man, 

buvo ryškūs dokumentinę tikrovę 
vienaip ar kitaip nagrinėjančiais 
spektakliais, pradedant festiva-
lio „Sirenos“ užsienio programa ir 
baigiant Lietuvoje sukurtais doku-
mentinio teatro pavyzdžiais „Žalia 
pievelė“, „Dreamland“ ar po Vin-
gio parką trumpam pasivaikščioti 
kvietusiais „Vokietukais“. Minėtus 
spektaklius galima mėgti arba ne, 
tačiau dokumentinio teatro užgi-
mimą šiame sezone laikau reikš-
mingiausiu įvykiu, rodančiu, kad 
teatras gali būti ne tik pilnavertis 
visuomenės narys, siekiantis spręsti 
ir analizuoti iškilusias šiandienos 
problemas, bet ir daryti tai maksi-
maliai atvirai, nesislepiant už me-
taforinių kaukių, o stojant į akistatą 
su tiesa ir išvedant į sceną tuos, ku-
rių problemos yra labiausiai nuty-
limos. Teatras visais laikais ieškojo 
dialogo su visuomene, tačiau tai ne-
reiškia, kad sceną nuo šiol turėtų 
uzurpuoti vien dokumentiniai ty-
rimai. Savajai pozicijai išreikšti eg-
zistuoja daugybė būdų. Visuomet 
smagu pamatyti, ką kuria mūsų di-
dieji režisieriai Eimuntas Nekrošius, 
Gintaras Varnas, Oskaras Koršuno-
vas. Džiugu, kad šį sezoną jų balsus, 
gal ne iki galo suderintus, taip pat 
galėjome išgirsti. Vis dėlto jų su-
kurti spektakliai, įskaitant ir plačiai 
nuskambėjusią Nekrošiaus „Cinko“ 
premjerą, pasirodė kartojantys jau 
seniai atrastus režisierių metodus 
ir raiškas, todėl negalėjo įkaitinti 
atsinaujinimo nuolat reikalaujan-
čios teatrologo sąmonės taip, kaip 
ją paveikė Łukaszo Twarkowskio 
LNDT pastatytas „Lokis“. Spekta-
klis kelia tokius šiuolaikybėje pa-
plitusius klausimus, kurie skatina 
iš naujo apmąstyti patį teatrą: kas 
yra vaizdas ir atkurta realybė; ar gali 

teatras rekonstruoti tikrovę; jeigu 
tiesos nėra, o yra tik interpretacijos, 
kuria versija tuomet tikėti; ar įma-
noma nemeluoti prieš kamerą ir ką 
apskritai reiškia vaidinti be melo; 
o gal teatras, negalintis išsilaisvinti 
iš savo erzacinės prigimties, yra tik 
haliucinacijas gaminanti mašina? 
Kad ir kaip žiūrėtum, „Lokis“ pre-
zentuoja XXI a. sceninę raišką ir tai 
yra neabejotinai reikšmingas įvykis 
Lietuvos teatre.

Rūta Oginskaitė
Visos simpatijos ir karūnos – 

spektakliui „Lokis“ (rež. Łukasz 
Twarkowski, LNDT).

Pagarba Gintarui Varnui už išti-
kimybę klasikai ir akcentą jaunųjų 
jėgoms.

Džiaugsmas dėl nacionalinių 
premijų Eglei Gabrėnaitei ir Gin-
tarui Makarevičiui.

Iš savo mėgstamiausio festivalio 
„Naujojo cirko savaitgalis“ renkuosi 
bebaimį fantazuotoją akrobatą fi-
losofą Borisą Gibé ir jo „L’Absolu“, 

„Lokyje“ ir „Tartiufe“ (rež. Oskaras 
Koršunovas, LNDT) – nuo drovaus 
Vertėjos šnabždesio iki valdingo Re-
žisierės ego po motiniško švelnumo 
kauke ir pagaliau seniokiškai niur-
gzlus ponios Pernel grumenimas – 
atskirai tai būtų tiesiog meistriški 
vaidmenys, bet susirinkę to paties 
rudens premjerose, vienos aktorės 
vaidinami ir tokie kontrastingi jie 
yra daugiau nei meistriškumas; Re-
natos Valčik sukonstruoti baimės 
kambariai-instaliacijos spektaklyje 

„Apie baimes“, kur labai trūksta 
bendravimo su gyvu žmogumi – 
aktoriumi (rež. Olga Lapina, Jau-
nimo teatras). 

Kolegų darbai: Dovilės Statkevi-
čienės atidus žvilgsnis į dokumen-
tinio teatro premjeras „Apie grožį: 
dokumentiniai veidai“ (menufak-
tura.lt), Kristinos Steiblytės įam-
žintas šiuolaikinio teatro paveikslas 

„Pagauti momentą: jaunas Lietuvos 
teatras“ („Naujasis Židinys-Aidai“, 
Nr. 4); Aušros Kaminskaitės rašy-
mai apie šiuolaikinį cirką; Vaido 

išėjo iš scenos. Tyla tęsėsi, kol Da-
rius Gumauskas kilstelėjo galinę 
uždangą ir šyptelėjo. Aplodismen-
tai grįžusiems aktoriams. Kai žinai, 
kad Dorno frazė turi būti ir kad ji 
šitame spektaklyje konceptuali ir 
galbūt reiškia, jog menininkas, ypač 
aktorius, yra viso labo „eteris“ – fi-
nalo tyla atrodė nepakeliama. Bet 
po to supratau ir dabar manau, kad 
iš tikrųjų tai buvo tylos minutė Me-
nininkui. Tai netgi tiksliau nei li-
teratūriškai patogiai paaiškinama 

„eterio“ metafora.  

Ingrida Ragelskienė
LNDT spektaklis „Žalia pievelė“ – 

už globalią ir labai tikslią diagnozę 
dabarties Lietuvai ir bendros kraujo 
apytakos cirkuliacijos sistemos tarp 
scenos ir mūsų, žiūrovų, sukūrimą.

Du šiuolaikinei lietuvių drama-
turgijai dedikuoti festivaliai – „Dra-
mokratija“ ir „Versmės“ – šiemet 
išlošė daugybę karmos taškų inves-
tuodami į išskirtinai stiprią eduka-
cinę dalį. Lektoriai: Theresia Walser 
(Vokietija), Michailas Durnenkovas 
(Rusija), Anna Smolar (Prancūzija, 
Lenkija), Hans-Werner Kroesin-
ger ir Regine Dura (Vokietija) bei 
Mimi Poskitt (Didžioji Britanija), 
ko gero, tapo didžiausia vilties in-
vesticija į ateinančią jaunų drama-
turgų kartą.

Įsiminė gero teatro vaikams dos-
nus ruduo ir trys premjeros, ku-
riose pastatymo vairą į rankas pe-
rima scenografai: dramos ir objektų 
spektaklis – dailininkė Neringa 
Keršulytė „O Viešpatie, Vilnius!“ 
Vilniaus teatre „Lėlė“, scenografo 
Artūro Šimonio scenovaizdis „Žy-
drojoje paukštėje“ Kauno Nacionali-
niame dramos teatre ir scenografės 
bei kostiumų dailininkės Giedrės 
Brazytės kūryba spektaklyje „Po 
grybuku“ Vilniaus kameriniame 
teatre.

Metų atradimas – audiotea-
tro „Bilietų nėra“ fenomenas. Ir 
nuojauta – ateinantys metai pa-
teiks daug dokumentinio teatro ir 
monospektaklių.

Rimgailė Renevytė
Teatro ir kino erdvėje 2017-ieji – 

įvykių metai. Viešumoje įsišėlę 
skandalai privertė visuomenę susi-
skaldyti, atkakliai reikšti savo nuo-
monę, o patį meną nustūmė į an-
trą planą. Audroms nurimus, verta 
sugrįžti prie kūrybos ir prisiminti, 
kokie spektakliai ar teatriniai suma-
nymai šiemet galėtų būti įvardijami 
metų įvykiais: 

Literatūrinis Jaunimo teatro įvy-
kis „Tekstūros“, leidęs poezijai pri-
artėti prie teatro, o teatrui – prie 
poezijos;

„Terapijos“ (rež. Kirilas Gluša-
jevas). Veikiausiai ne dėl paties 
spektaklio, o dėl aktorių, žiūrovų 
ir dramaturgijos susitikimo ankš-
toje erdvėje;

Kinematografiškasis „Lokis“ (rež. 
Łukasz Twarkowski), užkėlęs ker-
telę daugumai mūsų teatro kūrėjų. 
Ir, žinoma, žiūrovų skoniui;

Iš mirusiųjų prisikėlęs „Tartiu-
fas“ (rež. Oskaras Koršunovas). O 
galbūt ir visiškai be reikalo prisikė-
lęs... Atšaukta spektaklio premjera 

pasėjo kur kas didesnius lūkesčius, 
nei režisierius norėjo / sugebėjo 
išpildyti;

Šokantis Kafkos „Procesas“ (cho-
reografas Martynas Rimeikis). Sub-
tilus požiūris į literatūrą, judesį ir 
patį kūną.

Ieva Tumanovičiūtė
Baigiantis metams, atrodo svarbu 

galvoti apie laiką. Bet kokios vei-
klos trukmės dalis aukojama jos 
planavimui. Praeities įvykių apmąs-
tymas taip pat neįvyksta savaime. 
Ši, kaip ir kitos veiklos, reikalauja 
laiko. Į kvietimus žiemos švenčių 
proga sustoti ir pagalvoti apie pra-
ėjusius metus sunku atsiliepti, nes 
svarbiausios dovanos – laiko – ne-
gauni. Neliko jo ir sudėtingai pra-
ėjusių teatro metų analizei. Tačiau, 
sutrumpinus prisiminimų atkarpą 
ir suformulavus laiko galimybes 
atitinkančią užduotį, galima pa-
mėginti nulipdyti sniego senį iš 
trijų didžiausią įspūdį palikusių 
spektaklių. 

Teatro metai, kaip ir akademi-
niai, prasideda rugsėjį. Prieš pasi-
keičiant kalendorinių metų skaičiui, 
teatro sezonas būna tik įpusėjęs. 
Šioje laiko atkarpoje išryškėja ru-
denį įvykęs Vilniaus tarptautinis 
teatro festivalis „Sirenos“. Atmin-
tyje išliko spektakliai: „MDLSX“ ir 

„NACHLASS, kambariai be žmo-
nių“. Pirmasis pasakoja apie gyve-
nimą, antrasis – apie mirtį. O tiks-
liau, pirmasis – apie laisvę gyventi, 
antrasis – apie laisvę mirti. Pirmasis 
pažadina vitališkumą, antrasis pri-
verčia susikaupti. 

Italų teatro grupės „Motus“ su-
kurtame monospektaklyje „MDLSX“ 
aktorė Silvia Calderoni nebandė ap-
šviesti „tamsuolės publikos“. Ji žo-
džiu, muzika, šokiu, kamera, išgy-
venimu ir parodija pasakojo savo 
veikėjo(s) istoriją. Kadangi Calde-
roni nebandė (pasi)aiškinti, patikti 
ar įrodyti, spektaklio finale tarp ak-
torės ir publikos užsimezgė ryšys. Jį 
išprovokavo ne racionalūs toleran-
cijos, politkorektiškumo ar pagar-
bos žmogaus teisėms reikalavimai, 
bet natūraliai kilusi simpatija savi-
tos asmenybės žavesiui ir jos lais-
vės istorijai. 

„NACHLASS, kambarius be žmo-
nių“ (Stefan Kaegi, Dominic Huber) 
prisimenu kaip apmąstymams pa-
lankią erdvę. Lankytis kamba-
riuose-instaliacijose, kuriuos siejo 
skirtingos dokumentinės istorijos 
mirties tema, buvo galima indivi-
dualiu tempu ir pasirinktu marš-
rutu. Kūrinys ne tik „kvietė mąstyti“, 
bet ir sukūrė palankias sąlygas ieš-
koti atsakymų į klausimus, kuriems 
savų namų kambariuose lieka vis 
mažiau laiko.

Jei naktį pažadintų ir paklaustų, 
koks spektaklis paliko didžiausią 
įspūdį, atsakyčiau, kad „Lokis“. Lip-
dydama įspūdžių sniego senį, pa-
matu pasirinkau šį laikui adekva-
čių išraiškos priemonių spektaklį. 
Režisierius Łukaszas Twarkowskis 
neišradinėjo dviračio, o jį sukons-
travo iš aukščiausios kokybės de-
talių. Tokiu dviračiu, pulsuojančiu 
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dar būtinai ir malkų svaidytojus „La 
Cosa“, ai, ir visus, ką čia rankioti, 
jie neišbarstomi. Iš „Sirenų“ – „Gy-
venimo imitaciją“ ir „MDLSX“ su 
Silvia Calderoni, kuri yra už tai, kad 
būtume, kokie esame.

O pamiltų lietuviškų scenos kū-
rinių kompanija yra tokia: Rimanto 
Pelakausko Redaktorius, Mikalo-
jaus Urbono Fotografas, Arnoldo 
Eisimanto Vadybininkas, Antano 
Jasenkos muzika („Pašaliniams 
draudžiama“, rež. Oskaras Koršu-
novas, Klaipėdos dramos teatras); 
Birutės Kapustinskaitės, Kirilo Glu-
šajevo ir aktorių sukurtos septynios 

„Terapijų“ moterys – atrodo, jos gy-
vena ir ne per vaidinimą (OKT); 
Gailės Butvilaitės ir Kęstučio Ci-
cėno gyvenimo „Išvaryme“ pradžia; 
Nelės Savičenko metamorfozės 

Jauniškio replika komentare „Iš(si)
valymas“: „Karolio Kaupinio atvi-
ras laiškas „gyvenimo patyrusiai“ 
vyrijai padvelkia dar kito amžiaus 
žvilgsniu į pasaulį ir negali neža-
vėti – pasirodo, špaga ir apsiaustas 
gali būti tikri!“ (15min.lt) – va taip, 
per tą vieną sakinį, galima parodyti 
rašančio žmogaus profesijos esmę: 
suprasti ir kuo tiksliau įvardinti, kas 
unikalu ir ypatinga kiekvienu kon-
krečiu atveju.

Ir dar tokia nepamirštama aki-
mirka: Kinijoje, Vudženo festiva-
lyje, Oskaro Koršunovo „Žuvėdros“ 
finale, Dainius Gavenonis, vaidinęs 
daktarą Dorną, po Kostios Treplevo 
šūvio nepakilo ir neištarė „Eterio 
buteliukas sprogo“. Kurį laiką tvy-
rojo mirtina tyla ir salėje, ir scenoje. 
Aktoriai atsistojo ir be jokio garso 

„Lokis“

„MDLSX“ D. Mat e veje vo  nu ot ra uko s
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šiuolaikinės muzikos ritmu, ma-
lonu lėkti bohemiško Vilniaus ga-
tvėmis. Žiemos švenčių proga do-
vanų linkiu laiko, kurio pakaktų ne 
tik seniams besmegeniams lipdyti. 

Kristina Steiblytė
Metai su teatru ir vėl nešykšti 

nusivylimų. Ir labiausiai liūdina 
ne prastas menas, o pasiryžimas 
žiauriai elgtis vieniems su kitais 
jį kuriant. Tarsi kuris nors spek-
taklis būtų svarbesnis už fizinę ir 
psichinę bet kurio jį kuriančiojo 
sveikatą. Nuvilia dar ir tai, kad Lietu-
voje teatras retai yra aktualus, ska-
tinantis pokyčius, ir daug dažniau 
įtvirtina bejėgystę, nei rodo norą ją 
įveikti. Būtų galima galvoti, kad tea-
tras veikia kaip veidrodis, atsuktas į 
visuomenę ir diagnozuojantis mūsų 
visų bėdas. Bet kuo toliau, tuo la-
biau atrodo, kad veidrodį laiko ir 
jame į save težiūri pats teatras (kaip 
V. Sodeikos suvaidintas Ričardas II 
A. Areimos režisuotame „Ričardas 
II: Post Factum“).

Tačiau vis dėlto yra ir kitokio teatro. 
Naujausias jo pavyzdys – G. Varno 
režisuotas „Natanas išmintingasis“. 
Spektaklis, nors ir ne pats išradin-
giausias, laiku ir tiksliai pataikė į 
skausmingą pasaulinę aktualiją – o 
tai Lietuvos teatre nedažnai nutinka. 
G.E. Lessingo humanistinė drama 
pasakoja apie trijų didžiųjų mono-
teistinių religijų ryšį, be užuolankų 
sakydama, kad visos nėra nei ge-
resnės, nei blogesnės už kitas, tad 
jokios realios prasmės tarpusavio 
kovoms ir įtampoms nėra. Spekta-
klio premjera įvyko tą pačią savaitę, 
kai D. Trumpas paskelbė perkeliąs 
JAV ambasadą Izraelyje į Jeruzalę 
ir išprovokavo dar daugiau nera-
mumų krašte, kuriame įtampos ir 
taip netrūksta. Tokiame kontekste 
G.E. Lessingo tekstas skamba nai-
vokai, bet išvengdamas dejavimo 
ir skundų palaiko tikėjimo sveiku 
protu ir žmonių geranoriškumu 
likučius.

Apskritai šiais metais įdomiausi 
ir prasmingiausi atrodė dalykai, 
kurie skatino įveikti savo baimes, 
save pačius, burtis į bendruome-
nes, kartu išgyventi ką nors jaudi-
nančio. Labai asmenišką ir indivi-
dualią patirtį kuria P. Markevičius, 

„Alberai, WRU?“ pats vienas vaidin-
damas vienam žiūrovui, veiksmui 
įsibėgėjus spektaklį paversdamas 
performansu, o žiūrovą – dalyviu. 
A. Lisičkinaitė šokio spektaklyje 
paaugliams „Z+“ kuria bendruo-
menę. Choreografė, atsisakydama 
dalies teatro taisyklių, kuria am-
bientišką spektaklį, buvimo kartu 
patirtį. „Z+“ konstruojamas taip, 
kad laisvai žiūrėjimo vietą, rakursą 
ir priemonę rinktis galintys žiūro-
vai medijuotą stebėjimą norėtų pa-
keisti buvimu čia ir dabar. O tai at-
likę teatre, patirtį galėtų perkelti ir 
į gyvenimą.

Toks perkėlimas galėjo ištikti ir 
po be jokios abejonės paties įdo-
miausio šiais metais matyto spek-
taklio „MDLSX“ su neįtikėtinai 
žavinga S. Calderoni („Sirenų“ fes-
tivalio programa). Po šio protingo 
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ir įkvepiančio darbo tesinorėjo 
bent trumpam tapti rožinėje švie-
soje nardančia undine ir viską, kuo 
esu kitokia, ne slėpti, bet švęsti. O 
po šių metų Naujojo cirko savait-
galio norėjosi mesti teatrą ir likti 
cirko kūrėjų bendruomenėje. Bū-
tent bendruomeniškumas, derina-
mas su įdomiais, labai skirtingais 
spektakliais, ir buvo viena svar-
biausių šiųmečio festivalio sėkmės 
priežasčių. 

Taip pat metams baigiantis norisi 
paminėti ir dar keletą kūrėjų, džiu-
ginusių savo darbais. Vis svarbes-
nis atrodo Y. Ross gebėjimas įvar-
dinti skausmingus nutylėjimus apie 
praeitį ir dabartį, džiugina išra-
dingi ir skoningi R. Valčik da-
bai (ir ypač – duetas su O. Lapina 
spektaklyje „Apie baimes“), neper-
krauta ir iškalbinga P. Bocullaitės ir 
G. Palekaitės scenografija, G. Alek-
sos „Teatrono“ iniciatyva vykstantis 
festivalis „Cirkuliacija“, įvairinantis 
Kauno kultūrinį gyvenimą, ir KJT 

„Jauno teatro dienos“, padedančios 
jauniems kūrėjams megzti ryšius 
ir skatinančios bendradarbiavimą.

Dailė, fotografija

Ką prisiminti, ką užmiršti? 
Mūsų Kalėdinė anketa tapo tra-

dicija, kai atsigręžiame į praėju-
sius metus ir norime pagirti/pa-
minėti gerai pasirodžiusius, ypač 
tuos, kurie galbūt dirbo tyliai, bet 
atkakliai puikiai; galime suformu-
luoti, kokie trūkumai erzina, galbūt 
įvardyti ryškėjančias bendresnes 
tendencijas, problemas ir pateikti 
šiokių tokių rekomendacijų. Savo 
autorių paprašėme trumpai išsakyti, 
kas labiausiai įsiminė 2017-aisiais ir 
apie ką svarbiausia kalbėti metams 
besibaigiant.

Paulina Blažytė
Išskirčiau XI Kauno bienalę, ku-

rioje tarytum „sprogo“ Lietuvą šiuo 
metu ypatingai kamuojantys kultū-
riniai ir istoriniai klausimai. Biena-
lėje susipynė žymūs vardai su men-
kiau pažįstamais, o meno kūriniai 
įsiveržė į miesto gatves. Organiškai 
šiame sąraše išsirutuliojo ir asme-
nybė favoritė – Paulina Pukytė, ku-
rią praėjusiais metais atradau kaip 
įdomią vizualiųjų menų bei lite-
ratūros atstovę, kultūrinių virsmų 
kritikę ir kuratorę. Jos ironiškas, 
taiklus požiūris atsiskleidė ir pu-
blikacijoje „Dėdės ir dėžės. Apmąs-
tant Vilniaus Lukiškių aikštės pa-
minklo dirbtuvių rezultatus“, vėlgi 

nagrinėjančioje paminklo klausimą, 
kultūrinėje aplinkoje besisukančius 
žmones lydintį beveik kasdien, ta-
čiau kai kuriems tautiečiams taip 
iki galo ir neperprantamą.

Jurij Dobriakov
Šiais metais mane labiausiai ste-

binusi vietinė tendencija – vis dau-
giau jaunų perspektyvių menininkų, 
ką tik pabaigę studijas ar net tebe-
studijuodami, skuba vienaip ar ki-
taip susisaistyti su institucijomis, 

„automatu“ suteikiančiomis atitin-
kamą statusą ir prieigą prie išteklių. 
Panašu, kad neinstitucinės autono-
mijos poreikis jiems šiandien ne-
bėra prioritetas, o institucijos, ypač 
privataus kapitalo, tampa savotišku 
prekės ženklu ir kokybės garantija. 
Savo ruožtu jos perima į savo ran-
kas ir švietimo bei profesinio ren-
gimo funkciją, organizuodamos 
įvairias alternatyvias edukacines 
programas menininkams, greituoju 
būdu legitimuojančias pastaruosius 
instituciniame šiuolaikinio meno 
lauke ir net eksportuojančias juos 
į tarptautinę areną. 

Viena vertus, gerai, kad jauni me-
nininkai gauna tokį palaikymą, bet 
neramu, jog tokiu būdu iškreipia-
mas šiuolaikinio meno kūrėjų spek-
tro vaizdas – matomiausi tampa tie, 
kurie kuria vienai ar kitai instituci-
jai palankiu stiliumi, o institucijos 
ta savo atrankos ir legitimacijos ga-
lia neretai manipuliuoja, pristatyda-
mos savo globojamus menininkus 
kaip absoliučiai įdomiausius vieti-
niame lauke.

Šiuolaikinio meno instituciona-
lizacija ir integracija į verslo tin-
klus Lietuvoje stiprėja, tik skirtu-
mas tas, kad žaidimo taisykles ima 
diktuoti ne didžiosios institucijos, 
veikiančios jau keletą dešimtmečių, 
o lankstesni ir viešųjų ryšių reali-
jas geriau suprantantys nauji ga-
lios centrai. Kartu stipriai keičiasi 
ir parodų (bent jau atidarymų) 
publika – meno lauko atstovų jose 
kartais būna mažuma. O įdomiausi 
išlieka menininkai, kurie nejaučia 
poreikio žūtbūt priklausyti kokiai 
nors „stovyklai“ arba sąmoningai 
formuoti savo kūrybos principus 
pagal nujaučiamas institucines gai-
res. Tačiau jie beveik visada ir ma-
žiau matomi.

Galima įžvelgti ir priešingą ten-
denciją – vidurinio amžiaus me-
nininkai (pradėję dirbti 10-ajame 
dešimtmetyje), net ir objektyviai 
nemažai pasiekę, t. y. rodę savo kū-
rybą visose pagrindinėse erdvėse 
Lietuvoje ir keliavę į svarbius ren-
ginius užsienyje, kartais reiškia ne-
pasitenkinimą juos globojusiomis 
institucijomis bei teigia buvę pasta-
rųjų elementariai išnaudoti. Viešųjų 
ryšių strategijas šios kartos atstovai 
naudoja ne taip sumaniai – pavyz-
džiui, dažnai nemato poreikio pri-
statyti savo kūrybą platesnei publi-
kai suprantama kalba. Nežinia, ar 
tokia arogancija ilgainiui pasitei-
sina, tačiau akivaizdu, kad meni-
ninko laikysenos mados jau gerokai 
pasikeitė ir už savo nišą jiems reikės 
stipriai pakovoti.

Tomas Ivanauskas
Nieko labai įsimintino šiais me-

tais negaliu išskirti. Man atrodo, 
kad dailės ir apskritai kultūros 
lauke šie metai buvo gana nuo-
bodūs. Kaip metų įvykį išskirčiau 
MMC virsmą į Mo ir ilgai lauktą 
muziejaus statybų pradžią. Tikriau-
siai kitų metų įvykis bus šio mu-
ziejaus atidarymas. Taip pat, mano 
manymu, labai svarbus įvykis – Sa-
muelio Bako muziejaus atidarymas. 
Iš parodų išskirčiau Eglės Ridikai-
tės parodą „Atėjai, pamatei, išėjai: 
kultūringos grindys“ VDA parodų 
salėse „Titanikas“ ir Vito Luckaus 

parodą „Mimai“ Kauno fotografijos 
galerijoje. Įsimintina asmenybė: Sa-
muelis Bakas. Tekstai: Alfonso An-
driuškevičiaus „Sufalsifikuoti die-
noraščiai“ („Apostrofa“, 2017).

Aistė Kisarauskaitė
Apžvelgiant 2017-uosius, nesinori 

kalbėti apie parodas. Taip, buvo Ve-
necijos bienalė, „Documenta ’14“, 
tačiau tai lieka kažkur toli, kaip 
neatrodo ryškūs ir Lietuvos meno 
lauke vykę įdomūs, geri įvykiai. No-
risi tik konstatuoti tamsos atėjimą, 
kurį vizualizuoja griūvantis Gedi-
mino kalnas. Taigi, mano nuomone, 
svarbūs įvykiai: 

1. Tebesitęsiančios statybos prie 
Misionierių vienuolyno ansamblio. 
Pravažiuojant praeitą savaitę stebė-
jau, kaip kranai toliau dirba ir kyla 
dar vienas aukštas, nežiūrint teismų, 
tyrimų ar protestų.

2. Sveikatos apsaugos minis-
terijos leidimas uždaryti „Puše-
lės” sanatoriją. Nekalbant, kad šio 
veiksmo tikslas nesuprantamas (tu-
berkulioze sergančių vaikų, kaip ra-
šoma spaudoje, tik daugėja, pastatų 
renovacija neseniai atlikta), taip pat 
lieka neaišku, koks likimas laukia 
Algirdo Steponavičiaus ir Birutės 
Žilytės sieninės freskos, kurios res-
tauracijai pinigai jau skirti. 

3. Bandymas sujungti aukštąsias 
mokyklas. Kaipgi atsilaikysi prieš 
senamiesčio pastatų vilionę, kai 
taip norisi turėti, parduoti, pasinau-
doti?! Vėl tas kuklus nekilnojamojo 
turto žavesys ir suvešėjusi praktika 
pažeisti teisės aktus – šį kartą aukš-
tųjų mokyklų autonomiją.

4. Ne tik apie aukštąsias, bet ir apie 
vidurines: „Vilniaus „Laisvės“ gim-
nazijoje naikinamas Justinos Dobke-
vičienės sieninės tapybos darbas 

„Jaunystė“, sukurtas 1974 metais. (...) 
Kai po ilgų bandymų pavyko prisi-
skambinti direktorei, ši atsakė, kad 
nieko apie kūrinį nežino. Ji nežinojo, 
kad vertingas sieninės tapybos dar-
bas uždažomas.“ (lrt.lt). Ko mes tiki-
mės iš švietimo sistemos, jei jos pa-
daliniams vadovauja žmonės, patys 
demonstruojantys neišsilavinimą? 
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Paulina Pukytė, „Vidurdienį Demokratų aikštėje“ R. Ščerbausko n uotr .

„Žalia pievelė“
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5. Seimo bandymas eilinį kartą 
nubraukti, sakykime, demokra-
tiško (nors jų jau būta ne vienas) 
Lukiškių aikštės paminklo kon-
kurso rezultatus. Regis, demokra-
tija ar valdžios veiksmų teisėtumas 
mūsų šalyje tebėra tik siekiamybė.

6. Lukiškių aikštės reljefas gi-
namas kaip kultūrinis paveldas, o 
ten pat įrašyti šviestuvai, suolai, net 
viena liepų alėjos eilė tyliai išnyko 
nežinia kur?

7. Kvietimas „Tylinčio neperrėksi: 
kalvelė Lukiškių aikštei“, sulaukęs 
ne tiek daug susirinkusių, kiek buvo 
galima tikėtis. Tapo įprasta piktintis 
valdžios sprendimais jaukiai sėdint 
namuose ar darbe prie savo kom-
piuterio. Jokio noro protestuoti gy-
vai. Ir, kas keisčiausia, – tik nepasi-
tenkinimas, be noro keisti, vis dar 
tikint, kad keistis taigi turi jie. Tad 
Gedimino kalnas – geriau tegu kei-
čiasi pats. O mes dar sykį „papos-
tinsim“ jo naujas nuošliaužas.

Laima Kreivytė
2017-ieji – atminties karų ir mo-

terų solidarumo metai. Raktinis 
žodis yra paminklas – ne Vytis ar 
kalvelė, o atminimo įamžinimas. 
Akivaizdu, kad atmintis Lietuvoje 
turi būti normuota, tradicinė, regla-
mentuota įstatymais. Niekaip ne-
suvokiama, kad gali būti skirtingi 
atsiminimai ir atminties formos, 
kad atminties įamžinimo para-
digma pasikeitė – nuo asmenų ar 
simbolių aukštinimo ir garbinimo 
pereita prie gyvo santykio su atmin-
ties erdve. Demokratinio Lukiškių 
aikštės konkurso rezultatas parodys, 
ar demokratija vis dar svarbiausia 
Lietuvoje, ar valdžiai svarbiausia 
įtvirtinti savo galios naratyvą. Jei 
jie nusispjaus ant jaunosios kartos, 
išrinkusios Labašausko projektą, 
neabejoju, kad savo spjūvį priešinis 
vėjas atpūs per būsimus rinkimus.

„Time“ žurnalas metų žmogumi 
išrinko tylos laužytojas, pradėju-
sias kalbėti apie seksualinio prie-
kabiavimo ir prievartos mastus. Per 
socialinius tinklus nusiritusi #me-
too banga nušlavė ne vieną garsų 
prodiuserį ir aktorių. Svarbu, kad 
moterys išdrįso pasakyti tai, ko taip 
ilgai niekas nenorėjo girdėti. Ir kad 
sisteminė prievarta bei žeminimas 
neturi būti kaina, mokama už meno 
kūrinius. Ir tai neturi būti jokios – nei 
aukštosios, nei masinės kultūros dalis. 

Geriausiai įsidėmėjau tas asme-
nybes, su kuriomis teko dirbti. Tai 
menininkės ir kuratorės Paulina 
Pukytė, Benedetta Carpi De Res-
mini, Emma Haugh ir Suza Husse. 
Labai džiaugiuosi už Linos Lape-
lytės kūrybinį įkvėpimą, dovano-
jantį netikėtus garso, judesio ir er-
dvės darinius. O tekstai – Agnės 
Narušytės, Virginijos Cibarauskės, 
Ernesto Parulskio, Vaido Jauniškio. 
Ir, žinoma, begalybės centre minti-
jančio Andriuškevičiaus „Sufalsifi-
kuoti dienoraščiai“.

Monika Krikštopaitytė
Metai kultūrai buvo labai liūdni, 

nes jos ėmėsi politikai. Galima ne-
bent ironiškai bandyti džiaugtis, 

kad šalis ims domėtis, kas vis dėlto 
yra skulptūra, paminklas. Bet kol 
tai išaiškės, jau, matyt, bus išlieta 
daug vario į biurokratines formas, 
kurios dar prieš pastatant bus pa-
senusios, bet ne tokios senos, kad 
prašalaitis palaikytų senovinėmis. 
Beveik imi ilgėtis laikų, kai kultūra 
buvo užmiršta ir maža bendruo-
menė ramiai sau gyveno dvasiš-
kai turtingą ir finansiškai skurdų 
gyvenimą. Kitiems metams linkiu, 
kad pasirodytų, jog yra trečias ke-
lias, kur rungtųsi intelektas, o ne 
brutali galia.

Šiame politikos ir kultūros susi-
dūrimo kontekste itin vertinu šių-
metinę Kauno bienalę, kur kuratorė 
Paulina Pukytė pakvietė apgalvoti 
paminklo supratimą. Paroda „Yra 
ir nėra“ mieste nebuvo moksliškai 
sausa, o su juokingais ir šiurpą ke-
liančiais elementais. Permąstytas 
pamirštas žydiškasis Kaunas. 

Žinantys kelis taškus, knygą gal ir 
sumedžios, tačiau likusi visuome-
nės dalis ir toliau nieko nežinos apie 
jų egzistavimą. Štai čia politikų ran-
kos reikėtų, nes pagal De minimis 
nuostatą (rėmimas turi būti ribo-
jamas) mūsų laikraštis ir panašūs 
kultūros leidiniai ir toliau laikomi 
verslo vienetais. Būtų galima ska-
niai nusikvatoti, bet nejuokinga. 
Spaudos kioskų sistema tokius 
leidinius irgi dėlioja pagal perka-
mumą... Knygynuose net poezi-
jos skyrelio nebėra, tik kažkokios 
mišrios kultūros beleko sąstūmos. 
Naivu būtų kalbėti apie gebas kon-
kuruoti su tikru verslu, vien paly-
ginus biudžetus. Verslo gaminamų 

„produktų“ vienos fotosesijos kaina, 
ko gero, atitinka kokio nors kultū-
ros projekto biudžetą. 

Įdomesni renginiai paprastai 
tyko iškart po anketos – pavyz-
džiui, išsami Kęstučio Grigaliūno 

Jonaičio paroda „Titanike“ – smagi 
ekskursija į beprotybės vaizduotę.

Neigiamas įvykis: korumpuotos 
valstybės apoteozė ir paveldo ap-
saugos institucijos moralinis žlugi-
mas – viena vertus, leidus niokoti 
UNESCO vertybės statusą Vilniui 
pelniusį Misionierių vienuolyno 
architektūrinį ansamblį, kita ver-
tus, išradus dirbtinę kliūtį konkursą 
laimėjusiam paminklui žymiai 
menkesnės vertės naudai Lukiškių 
aikštėje.

Teigiamas neįvykis: dar nesu-
žlugdyti Lietuvos universitetai ir 
akademijos.

Asmenybės: Eglė Ridikaitė, pa-
skatinusi vilniečius užeiti į senąsias 
Vilniaus laiptines ieškant grindų 
originalų; Violeta Bubelytė, vėl 
pradėjusi kurti ir nustebinusi net 
savo kūrybos žinovus; Remigijus 
Pačėsa, į kurio palikimą teko gilin-
tis kartu su Gintaru Zinkevičiumi 

daugiaaukščio krentantis herojus, 
„Jusqu’ici, tout va bien“ („Kol kas 
viskas gerai“).

Tomas Pabedinskas
Mąstant apie fotografiją norėtųsi 

išskirti du akcentus: vieną, gana 
subjektyviai pasirinktą ir susijusį 
su konkrečia paroda; kitą – išryš-
kinant nepaneigiamai ryškią ten-
denciją fotografijų sklaidos ir lei-
dybos srityje.

Algio Griškevičiaus retrospek-
tyvinė paroda „Iliuzijos“, vasarą 
veikusi Kauno paveikslų galerijoje, 
įsiminė dėl savito tarpdiscipliniš-
kumo. Pastarasis šiandien neretai 
asocijuojasi su žongliravimu „bes-
vorėmis“, apčiuopiamo kūrinio 
formą ne visada įgyjančiomis kon-
cepcijomis. O Griškevičiaus skulp-
tūrinius objektus, tapybos darbus 
ir fotografijas siejo akcentuojamas 
materialumas ir jame įkūnytas kū-
rybinio proceso netobulumas. Tai 
kartu ir mūsų kasdienybės, ban-
dymų kurti savo gyvenimus ne-
tobulumas, apie kurį, kaip parodė 
Griškevičiaus paroda, galima „pa-
sakoti“ nuoširdžiai, bet ne melodra-
matiškai, kritiškai, bet ne preten-
zingai. Kartu paroda įtikino, kad 
tradicinių kūrybos formų jungtis 
šiandien vis dar gali būti aktuali ir 
nebūtinai gimdyti saloninį minčių 
ir formų dekoratyvumą.

Beje, nuostabu, kad A. Griškevi-
čiaus fotografijų ekspozicija Nidoje, 
fotomenininkų seminare, nuo kone 
monumentalaus retrospektyvinės 
parodos mastelio „susitraukusi“ iki 
kamerinės Gintaro muziejaus-gale-
rijos erdvės, visiškai neprarado savo 
aktualumo – tai tik dar kartą patvir-
tino, kad fotografija šiuo atveju nėra 
vien tik kitų kūrybos sričių „šaluti-
nis produktas“.

Kitas metų akcentas – „Paris 
Photo-Aperture Foundation Photo 
Book Awards“ knygų paroda Kauno 
fotografijos galerijoje ir ją lydintys 
jaunųjų menininkų leidinių pri-
statymai bei tuo pat metu vyku-
sios kūrybinės dirbtuvės su knygų 
dailininku Tomu Mrazausku. Visa 
tai dar kartą primena apie knygos, 
kaip savarankiško meno objekto, o 
ne tik fotografinius vaizdus pertei-
kiančios „medijos“, išpopuliarėjimą, 
kuris, be abejo, yra simptomiškas 
šiandienos kultūros reiškinys. Jo 
ištakos, ko gero, siekia Marshallo 
McLuhano aprašytą televizijos 
aukso amžių ir jame kilusį troš-
kimą individualizuoti vartojimą, 
kuris savo apogėjų pasiekė mūsų 
skaitmeninėje dabartyje. Be to, dė-
mesį išskirtinėms fotografijos kny-
goms, mažo tiražo ar vienetiniams 
autoriniams leidiniams, ko gero, le-
mia tas pats retrospektyvus ilgesys, 
verčiantis grįžti, pavyzdžiui, prie vi-
nilo plokštelių ar garso kasečių per-
klausų. Tai ilgesys analoginės ir kuo 
mažiau tarpininkų turinčios (ne-
medijuotos) komunikacijos, turint 
galvoje ne tiek technologinį jos pa-
grindą, kiek beveik intymų ryšį tarp 
autoriaus ir žiūrovo, kurio iliuziją 
galima lengvai patirti liečiant auto-
rinės fotografijos knygos puslapius.

Atkelta iš  5  psl .
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Liko jausmas, kad parodos kei-
čiasi pernelyg greitai. Manau, kad 
taip yra iš skurdo – kuo daugiau 
renginių, tuo daugiau finansuojamų 
projektų, taip iš korelių dažnai su-
kurpiamas išgyvenimo planas. Tik 
bėda su suvartojimu. Jei atkakliai 
visur eitum, gal ir spėtum, bet turė-
tum kursuot kaip troleibusas neper-
traukiamu ritmu. Tačiau atspindėti 
viso gero tokiu tempu neįmanoma. 
Todėl antras mano linkėjimas, kad 
dalinio rėmimo dalis reikšmingai 
didėtų, o tų gerai padarytų, daugy-
bės valandų nuostabių protų darbo 
vaisių rodymas ilgėtų. Kad mes – 
gavėjai – eitume į tą pačią parodą 
kelis kartus, skaitytume kelias re-
cenzijas, o ne vardintume viens ki-
tam, ko nespėjom pamatyti. 

Laimei, rimtesnius projektus lydi 
leidiniai, todėl negalėjimas pakan-
kamai pasidžiaugti kolegų darbais 
šiek tiek neutralizuojamas. Iš to-
kių verta paminėti Mikalojaus Vi-
lučio kūrybos albumą, kurį parengė 
Jurga Minčinauskienė su Kristina 
Kleponyte-Šemeškiene. Nuo pra-
džios iki galo viskas taip teisinga 
ir išsamu, kad knygos recenzija 
būtų stačiai nuobodi. Tačiau šios 
ir daugybės kitų dailės knygų pla-
tinimo bėdos vėlgi palieka mus 
uždarame kultūros mėgėjų klube. 

retrospektyva per dvi galerijas („Ti-
tanike“ ir „Kairėj–dešinėj“) „Tu ma-
nai, kad tu manai“. Aš žinau, kad 
jo sandėliai laisvai galėtų aprūpinti 
bent penkis įdomius menininkus 
gausia kūryba. Jo kūrybos etapai 
visi tokie saviti ir ryškūs, kaip pas 
kokį Picasso, todėl nekantrauju, ką 
kuratorės išsirinko iš tų stulbinan-
čių archyvų. O kitos būtiniausiai 
minėtinos (Eglės Ridikaitės, Jur-
gos Šarapovos, „Magma“ NDG, 
Gintauto Trimako, Arvydo Šaltenio, 
Penketo, Roko Dovydėno, Sigitos 
Maslauskaitės, Martos Vosyliūtės, 
Aistės Kisarauskaitės, Aistės Kirve-
lytės) parodos turbūt tik „pridavus 
laikraštį“ į spaustuvę ims atmintyje 
byrėti. Kaip snaigės. Viena po kitos, 
viena po kitos. Ir jų nespėsiu kie-
kvienos gerai apžiūrėti. 

Agnė Narušytė
Parodos ir kiti įvykiai: XI Kauno 

bienalė, pakeitusi Kauno psichogeo-
grafiją ir praplėtusi paminklo sam-
pratą Lietuvoje; trys moterų kūry-
bai skirti renginiai Nacionalinėje 
dailės galerijoje: parodos „Asme-
niška“ (kuratorė Ieva Burbaitė) ir 

„Magma“ (kuratorės Laima Kreivytė 
ir Benedetta Carpi de Resmini) bei 
tarptautinė konferencija „Pirmyn: 
moterys fotografijoje“; Giedriaus 

kuruojant parodą ir rašant tekstus 
knygai; Akvilė Anglickaitė, pa-
rašiusi disertaciją „Netikrumas 
šiuolaikinėje kultūroje. Fotografi-
jos fenomenas“ ir tapusi pirmąja 
fotografijos meno daktare; Algir-
das Šeškus, išliekantis fotografijos 
avangarde – skelbiantis „naują laiką“ 
knygelių-sąsiuvinių-brošiūrų-zinų 
(kaip bepavadinsi) rinkiniu ir daly-
vavęs „Dokumentoje“; Valentynas 
Odnoviunas, kurio ciklas „Stebė-
jimas“ laimėjo pirmą vietą pasau-
lio studentų fotografijos konkurse; 
na ir, žinoma, nacionaline premija 
apdovanotas Gintautas Trimakas.

Publikacijos ir tekstai: Dariaus 
Žiūros meno daktaro disertacija 

„Metatekstas“; Arūno Kulikausko 
„Fotoobjektai“ – Gyčio Skudžinsko 
sukurta knyga-fotoobjektas („Ne-
rutina“, 2017); Jurijaus Dobriakovo 
esė „Fotografijos laidojimas jūroje“ 
(7md.lt); Alfonso Andriuškevičiaus 

„Sufalsifikuoti dienoraščiai“ („Apos-
trofa“, 2017); Jameso E. Youngo teks-
tas „Atminties etapai: apmąstymai 
apie įamžinimo meną, netektį ir 
erdvę tarp jų“ (artnews.lt); Kęstu-
čio Navako „Gero gyvenimo kro-
nikos + dešimt tekstų“ („Tyto alba“, 
2017) – liudijančios, kad gyvenimas 
buvo tikrai geras. Kaip prancūzų 
filme „Neapykanta“ vis kartojo iš 

Jurga Šarapova, parodos „Barelina“ fragmentas
V. Ilčiuko n uotr .
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Vidas Poškus
Kažin ar apie reikšmingiausius 

metų meno įvykius objektyvią (to-
kios apskritai nebūna!) nuomonę 
gali reikšti žmogus, esantis ne 
tik dailės kritiku, bet ir dirbantis 
dailės galerijoje. O dar tokiu pa-
vadinimu – „Titanikas“. Jaučiuosi 
tartum šiuos metus visą laiką sė-
dėjęs „Titaniko“ triume. Darbinės 
ir gyvenimiškos aplinkybės lėmė, 
kad mūsiškėje parodinėje erdvėje 
viena paroda keitė kitą, vienas pro-
jektas lipo kitam tiesiog ant kulnų. 
Apie juos tartum ir nekorektiška ką 
nors sakyti. 

Turbūt nepaminėčiau nė vieno 
meno gyvenimo įvykio šiais metais 
mūsų platumose, bent jau tokio, ku-
ris priverstų šūktelėti: „Oho! Būti-
nai privalau tai pamatyti!“ Labiau 
sukrėtė bendro pobūdžio, su viešo-
siomis erdvėmis ir paveldu susiju-
sios bylos – kaip Kalnas, Aikštė, Mi-
sionieriai (nors tokių kalnų, aikščių, 
misionierių apstu ne tik prie Vil-
nios, Lukiškėse, ant Išganytojo 
kalvos, bet ir platesniame Vilniuje – 
nuo Bokšto iki Šermukšnių gatvių, 
Užupyje ir Naujamiestyje, o ir Lie-
tuvoje). Kaskart krūpčioti verčia jau 
nebe atskiri cinizmo, demagogijos, 
arogancijos (laikantis principo, kad 
apie meną pakankamai kompeten-
cijos turi eilinis valdininkėlis) pro-
veržiai (tai jau nebestebina), bet tų 
reikalų supriešinimas. Kartais dėl 
tokių, regis, „nekaltų“ dalykų. Kas 
tuomet vyktų esmingesnių įvykių 
fone? Natūralu, kad matydamas 
tas aistras užsimerki, užsikemši 
ausis ir stengiesi apie tai net 
negalvoti. 

Didžiausias metų įvykis yra tas, 
kad kas nori, tas ir toliau kuria, daro, 
tyrinėja. Kartais tyliai, be jokių 
pompų ar reklamų. Ir tai labai džiu-
gina. Turbūt toks įsitikinimas lėmė, 
jog asmeniškai iš parodų man išliko 
dvi. Ir abi jos veikė galerijoje „Kairė–
dešinė“. Tai Jurgos Šarapovos ir Ar-
vydo Šaltenio pasirodymai. Ne tik 
gerbiu, bet ir myliu šiuos meninin-
kus, tad fiziškai pamatyti, pajausti 
jų kūrybą visuomet yra smagu. 
Juolab kad J. Šarapovą, tiesiog ap-
sėstą menu, dar galiu stebėti pasi-
naudodamas socialiniais tinklais, o 
ne taip dažnai regimi A. Šaltenio 
darbai yra retas malonumas. Ša-
rapova – tai iš mažyčių figūrėlių 
sumegzti, supinti, suausti pasako-
jimai, Šaltenis – lietuviškojo eks-
presionizmo ir egzistencializmo 
tapyboje klasikas, koloristinis 
temperamentas, plastinė emocija. 
Pridėčiau dar trečią, vykusią Klai-
pėdos kultūrų komunikacijų centro 
Parodų rūmuose – tai Žygimanto 
Augustino „IN. 550“. Retas meni-
ninkas gali būti toks protėjiškai ar 
chameleoniškai įvairus ir reaguo-
jantis į aplinką ir retransliuojantis 
pranešimus iš savęs (ne tik IN, bet 
ir OUT). Svarbiausia, kad jis yra 
ir ne tik iš piršto laužtai intelek-
tualus, apsiskaitęs, bet ir sveikai 
ironiškas. Man, kaip žiūrovui ir 
kritikui, tokie dalykai visuomet 
imponuoja. 
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tuberkuliozės ligoninės sienų ta-
pybos restauravimo darbai. Ir ši 
situacija rodo, kaip paradoksaliai 
mūsų miniatiūrinėje valstybėje ne-
susikalba kelios institucijos – pavel-
dosaugininkai ir sveikatos apsaugos 
sistemos žmonės. Pastarieji staiga 
be jokių skrupulų nutarė ligoninę 
uždaryti. 

Kitas nemalonus reikalas, chro-
niškas, maudžiantis, it neužgydytas 
dantis – tai Lukiškių aikštės proble-
mos. Mano subjektyvia nuomone, 
čia susiduria dvi pamatinės mūsų 
dabarties visuomenės vertybinės 
orientacijos, abi iki galo neišgy-
ventos, kaip reikiant nesuvoktos. 
Tai tradicinių, esą „tikrųjų“ patrio-
tinių vaizdinių troškimas ir naujų 
išraiškos formų paieškos, vis dėlto 
stokojančios originalumo ir auten-
tiškumo. Vėlgi, kur nuveda nuo-
širdus tautinių idealų garbinimas 
ir karštas tikėjimas savo teisumu, 
puikiai rodo kad ir prie Nacionali-
nės M. Mažvydo bibliotekos miesto 
nelaimei įsikūrusi „Žinia“... Žodžiu, 
esame embrioninėje kultūrinės, 
meninės savimonės stadijoje. Ir to 
niekaip nepaslėpsi... 

Na ir truputis gėrio arba saldes-
nių vyšnių ant 2017 metų torto... Į 
patį jo viršų neabejotinai įsiklijuo-
čiau „Titanike“ veikusios Viktoro 
Liutkaus kuruotos parodos „Ta-
pyba: B. Gražys, H. Natalevičius, R. 
Sližys, M. Skudutis“ įspūdžius. Gal 
dėl to, kad šių autorių kūryba kelia 
sentimentus dar nuo studijų VDA 
laikų (šiais autoriais, jų kūryba pas-
kaitose dažnai naudodavosi Alfon-
sas Andriuškevičius), o ir šiaip, tie-
siog – gera tapyba. Prisiminus jos 
ištakas, 8-ojo dešimtmečio tarybi-
nės Lietuvos kontekstą, dar kartą 
aiškėja, kad turėdamas aiškų priešą 
menas ginklavosi tokia aštria ir įtai-
gia ironija, kurios šiandien ir labai 
norėdamas neišspausi... 

Kaip visada, įkvepia ir Martos Vo-
syliūtės sveikai pasiutėliškas charak-
teris bei jo tęsiniai kūryboje. „Teksti-
lės puota, arba second hand kultūra 
Lietuvoje“, eksponuota Bažnytinio 
paveldo muziejuje – tikra Martos 
intelektualaus chuliganizmo enci-
klopedija... Atvirumu, kritiškumu 
sau ir aplinkai, gebėjimu meno 
kalba nebanaliai išreikšti sociali-
nius, politinius dabarties pasaulio 
skaudulius nustebino ir papirko Si-
gitos Maslauskaitės „Prie Babiloni-
jos upių. Pabėgėliai ir tremtiniai“. 

Gal bendra Lietuvos kultūros si-
tuacija ir negerėja, bet „7md“ ra-
šančiųjų, aštrialiežuvių, intelektu-
alų žiedas stabiliai laikosi. Ir, taip 
pat kaip pernai, užpernai ar dar 
anksčiau, taip ir šiemet buvo įdomu 
skaityti Agnės Narušytės, Erikos 
Grigoravičienės, Monikos Krikšto-
paitytės, Vido Poškaus, Aistės Ki-
sarauskaitės tekstus. Tat to paties 
nuoširdžiai tikiuosi ir ateinančiais.

Gintaras Zinkevičius
Visų pirma, sveikinu pačias „7md“ 

su pastorėjimu ir naujos, tikiuosi, 
patogesnės darbo vietos suradimu. 
Visus 25 metus žaviuosi Jūsų suge-
bėjimu atsinaujinti ir išgyventi po 
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Paulina Pukytė
Metų devizas: menas ir gyveni-

mas yra nesusisiekiantys indai. Pa-
vyzdžių buvo labai daug, pateiksiu 
tik vieną: nė vienam žmogui, atė-
jusiam pagal skelbimą apžiūrėti iš-
nuomojamo buto, kuriame veikė 
japonų menininko Tatzu Nishi ins-
taliacija, – visą butą užgriozdinantis 
Lenino paminklas, – neatėjo į galvą, 
kad čia gali būti meno kūrinys.

pasikeitęs. Senojo paminklo Ba-
sanavičių galima buvo atpažinti iš 
karto, tačiau daktaro bruožai buvo 
sutaurinti, pakylėti. Kita vertus, jis 
atrodė vyresnis už modelį. Naujojo 
paminklo Basanavičius yra jaunes-
nis už patį daktarą, o tauriojo re-
alizmo stilius čia yra įgijęs ryškių 
natūralizmo bruožų – daktaras 
atvaizduotas pavargęs, nusivylęs, 
pajuodusiais paakiais. Pabrėžtina, 

kad šis laikinas ir kontroversiškas 
meno kūrinys miesto viešojoje er-
dvėje buvo itin palankiai priimtas 
visuomenės – vienbalsiai nutarta jį 
palikti visam laikui.

Kristina Stančienė
Įvairūs kultūriniai kuriozai šie-

met tiesiog stulbino, piktino, nera-
mino... Įsimintiniausia, sakyčiau, 
net egzistencine kultūrine patir-
timi man tapo gegužę Seime įvy-
kusi Mykolo Majausko inicijuota 
vieša diskusija „Dėl buvusio Vil-
niaus misionierių vienuolyno ir 
Viešpaties dangun žengimo baž-
nyčios ansamblio bei UNESCO 
saugomo pasaulio paveldo terito-
rijos Vilniaus istoriniame centre“. 
Nors šis komplikuotas reikalas iki 
šiol nėra iki galo išspręstas, tačiau 
įspūdis, kai „gyvai“ stebi dvi susi-
priešinusias stovyklas – visuome-
nininkus, UNESCO atstovus, ir 
tuos, kurie turėtų paveldą saugoti 
ir ginti – t.y. valstybės tarnautojus 
iš savivaldybės, Kultūros paveldo 
departamento, Kultūros ministe-
rijos, ir pastarieji mušasi į krūtinę, 
jog čia „viskas tvarkoje“, nepakarto-
jamas... Ypač įsiminė viceministro 
Augustinavičiaus kone „ikoniniai“ 
šypsniai, vaipymasis klausantis aš-
tresnių klausimų ir kaltinimų. Tai 
tokia, sakyčiau, valdininkiškai ci-
niška šypsena, kuri be žodžių tei-
gia, kad visi jūs (mes) esate (esame) 
kvailiai... O gražiausia, kad vice-
ministras dar ir leptelėjo (cituoju 
iš atminties), jog reikalavimai sta-
tyboms visur galioja tie patys, ne-
svarbu, ar tai būtų štai šios senos 
ligoninės liekanos, ar kokio nors 

„Mažeikių naftos“ objekto statybos. 
Augustinavičius, kaip parašyta vi-
kipedijoje, kilęs iš Mažeikių, tad 
gal dėl to ir suskėlė tokį nuoširdų 
palyginimą... 

Ryškiausias šių metų kultūri-
nis įvykis: naujo paminklo Jonui 
Basanavičiui atidengimas. Auto-
rius – žinomas lietuvių skulptorius 
Juozas Zikaras. Paminklas, pasta-
tytas 1923 m., dalyvaujant pačiam 
Basanavičiui, sovietų okupacijos 
metais pašalintas, o 1988 m. at-
statytas, šiemet buvo pastatytas iš 
naujo Kauno bienalės parodai „Yra 
ir nėra“. Naujasis paminklas stovi 
lygiai toje pačioje vietoje, kur sto-
vėjo, ir iš pažiūros atrodo lygiai toks 
pat, kaip senasis. Bet toks įspūdis 
apgaulingas. Visų pirma, portre-
tinis biusto panašumas gerokai 

kad naujasis paminklas, kitaip nei 
senasis, nesiekė portretinio pana-
šumo su vaizduojamuoju asmeniu. 
Akivaizdu, kad naujasis pamin-
klas yra gerokai dviprasmiškesnis 
už senąjį – nuo 1923 m. varianto 
jis smarkiai skiriasi savo santykiu 
su tradicija bei aplinka. Klasikine, 
konservatyvia forma naujasis pa-
minklas Tautos patriarchui drąsiai 
kontrastuoja su gyvenimu, meta 
jam iššūkį, o ne mėgina prie jo pri-
sitaikyti, įtikti, kaip senasis. Šiemet 
pastatytas paminklas – tai naujas, 
drąsus žingsnis atminties įamži-
nimo tradicijoje. Ypač reikšminga, 

Panašu, kad ir be pašalinių, išorės 
jėgų įsikišimo Lietuvą šiandien tarsi 
pikčiausi priešai griauna, graužia, 
plėšia, ardo, niekina pačių mūsų iš-
rinkti arba išrinktųjų neapdairiai į 
šiltas kėdes pasodinti parazitai. Ir 
kad visuomenės interesas, viešoji 
nuomonė, paveldo, kaip nekvestio-
nuojamos vertybės svarba, t.y. tai, 
kas turėtų būti esminės demokra-
tinės visuomenės sąvokos, pas mus 
niekaip neįleidžia šaknų. 

Dar vienas metų nusivylimas, 
o gal net praradimas – tai šiemet 
turėję įvykti, tačiau taip ir nepra-
sidėję Naujųjų Valkininkų vaikų 

Juozas Zikaras, paminklas Jonui Basanavičiui. 1923–1988–2017 m.
S . B atu ro s  nu ot r.

Violeta  Laužonytė, „Apsaugojimas“. 2017 m.
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likimo smūgių. Jokie trūkumai ne-
erzina, labai patinka nusiteikimas 
ramiai dirbti toliau ir laikytis nusi-
brėžtų tikslų.

Bendresnės tendencijos išlieka 
labai bendros, nes kokio nors kul-
tūros palaikymo mūsų šalyje ne-
simato po senovei. Tikiuosi, kad 
dabar gyvenamas laikotarpis pa-
skatins menininkus prisiminti gro-
tesko ir sarkazmo stilistiką ir visa 
tai pritaikyti rašant projektus, atas-
kaitas ir kitus pranešimus valdžios 
institucijoms. Manau, kad galima 
būtų išleisti rinktinę-santrauką 
Aurelijaus Verygos heterofekalinių 
fantazmų temomis. Veikalas galėtų 
vadintis „Uždarai, arba kasdienybės 
trepanacija“. Kino pramonė jau ga-
lėtų pradėti požeminių komedijų 
seriją „Nepaprasti žaliųjų valstiečių 
nuotykiai Maskvoje“.

Džiaugiuosi šiemetiniais leidyklos 
„NoRoutine Books“ („Nerutina“) 
leidiniais. Ievos Meilutės-Svinkū-
nienės pastangomis palaikyti foto-
grafijos parodų ir leidinių veiklą. 
Sužavėjo Algirdo Šeškaus paroda 
ŠMC ir šiemet išleistos knygos. 
Labai gerą įspūdį paliko parodos: 

„Danas Aleksa pristato Eglę Ridi-
kaitę“ galerijoje namuose „Trivium“ 
ir Giedriaus Jonaičio „Mano istori-
jos“ „Titanike“.

Kinas

Filmai, kurie įsiminė labiausiai

Neringa Kažukauskaitė
Šie metai padovanojo mažokai 

įsimintinų kino įspūdžių. Labiau-
siai įsiminė: 

„Veidai kaimai“ („Visages Villages“, 
rež. Agnès Varda, JR) – savo žmo-
giškumu – tikru, nesukonstruotu, 
iš/užgyventa išmintimi, orumu, iš-
laisvinta vaizduote ir meile kinui. 
Turbūt vienintelis šių metų filmas, 
sujaudinęs iki ašarų.

„Kvadratas“ („The Square“, rež. 
Ruben Östlund) – nustebinęs drąsa 
ir sugebėjimu kelti svarbiausią šiuo-
laikiniame pasaulyje klausimą: kiek 
mes dar turime nužmogėti, kad tap-
tume žmogiškesni. Ir visa tai pada-
ryta meistriškai, suteikiant filmui 
aktualų ir daugiaprasmį skambesį.

„Geras laikas“ („Good time“, rež. 
Benas ir Joshua Safdie) – nuo pirmų 
kadrų įtraukiantis stilingas, ener-
gingas ir, nepaisant brutalių vaizdų, 
labai švelnus, jautrus filmas.

„Prisikėlimas“ („Resurrection“, 
rež. Kristof Hoornaert) – jauno 
belgų režisieriaus debiutinė juosta, 
kurioje, nors ir stipriai jaučiama 

„didžiųjų kino metafizikų“ įtaka, 
įtaigiai ir kūrybingai perteikiama 
amžina nuodėmės išpirkimo is-
torijos interpretacija. Sukrečian-
tis dviejų pagrindinių filmo akto-
rių duetas – gerai žinomo Johano 
Leyseno ir jauno belgų aktoriaus 
Gilles’io de Schryverio.

Luchino Visconti retrospektyva 
„Scanoramoje“, Artavazdo Pelešiano – 
Vilniaus dokumentinių filmų festi-
valyje, Rithy Panho – „Nepatogaus 
kino“ festivalyje – priminusios ir 
priartinusios Lietuvos žiūrovams 

tuos kino kultūros vardus ir reiški-
nius, kurių vertės nereikia įrodinėti.

Gediminas Kukta
Priešingai nei pernai („Tonis Er-

dmanas“), šiemet nebuvo to vienin-
telio. Vieni filmai patiko dėl aktorių, 
kiti – dėl operatoriaus, kompozi-
toriaus, režisieriaus požiūrio į pa-
saulį ar nesitaikstymo su taisyklė-
mis. Tiesa, tokių pasitaikė rečiau. 
Kaip ir filmų, kurie leido ekrane 
išgyventi laiką. Toks man – ameri-
kiečių Beno ir Joshua Safdie „Geras 
laikas“ („Good Time“). Piktas, ne-
ramus, nieko nepalikęs „tarp eilu-
čių“, todėl išsiskyręs giliamintiškais 
besidedančių filmų košėje. Puikiai 
kadrą jaučiantys ir unikaliai išnau-
dojantys režisieriai. 

Apie laiką gražiai prabilo dar 
metų pradžioje matytas „Paterso-
nas“ (rež. Jim Jarmusch). Beveik 
taktilinei patirčiai kvietė Oliverio 
Laxe’o „Mimozos“ („Mimosas“) 
ir Douglaso Gordono „Neturėjau 
kur eiti“ („I Had Nowhere To Go“) 
pagal Jono Meko dienoraščius. Šie 
trys filmai senesni, bet juos pama-
čiau tik šiais metais. 

Buvo ir tokių, kurie iš pradžių 
nepatiko, bet apie kuriuos mąs-
čiau, prisiminiau, pamilau: toks 
buvo šiaip jau ne itin mėgstamo 
Yorgoso Lanthimoso „Šventojo el-
nio nužudymas“ („The Killing of a 
Sacred Deer“). Iki meilės toli, bet 
pateisinau net Darreno Aronofsky 

„motiną!“ („mother!“) – drąsų ir 
bekompromisį. Puiku, kai vis dar 
atsiranda prieštaringų vertinimų 

sulaukiančių filmų. Norisi tikėti, 
jog tai nebuvo tik apgalvoto pijaro 
dalis. 

Daug skirtingų nuomonių vis dar 
girdžių ir apie Rubeno Östlundo 

„Kvadratą“, bet argi jis dėl to ne 
puikesnis? Netobulas, vietomis pa-
viršutiniškas, bet bandantis artiku-
liuoti šiandieną. Tokie visada erzins. 

Atmintyje šmėsteli Seano Ba-
kerio „Floridos projektas“ („The 
Florida Project“) – karčiai saldus 
pasakojimas apie vaikystės pasaulį. 
Prisimenu Claire Denis „Įsileisk 
saulę“ („Un Beau soleil intérieur“) – 
dėl Juliette Binoche vaidybos. Savo 
antrosios peržiūros laukia Lynne 
Ramsay „Iš tiesų tavęs čia niekada 
nebuvo“ („You Were Never Really 
Here“) su Joacquinu Phoenixu.

Metus gražiai užbaigė plastiška 
Sebastiáno Lelio „Fantastiška 
moteris“ („Una mujer fantástica“) 
ir serialas „Mindhunter“ su Da-
vidu Fincheriu priešakyje. Pasta-
rasis – vėlgi – labiausiai jaudino ne 
dėl siužeto, o dėl meistriškai per-
teikto laiko pojūčio. 

Santa Lingevičiūtė
Vieną vakarą, po Ildikó Enyedi 

„Apie kūną ir sielą“ („Testről és 
lélekről“), sunkioms ir šlapioms 
snaigėms įkyriai drebiant į akis, su 
drauge filmo ritmu ėjome namo 
ir diskutavome apie ką tik ma-
tytą juostą. Lyg tarp kitko ji užsi-
minė, kad, vertinant meną, labai 
nemėgsta žodžių infantilus, pri-
mityvus, paviršutiniškas. Supra-
tau, kad aš – taip pat. Nesijaučiu 
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turinti visažinės privilegiją ir teisę 
kažką teisti, sumenkinti, aiškinti, 
kad nesuprato, moralizuoti, nes la-
bai nemėgstu, kai moralizuojama 
man. Tad apibendrinti visus metus 
ir vertinti kažkieno kūrybą kaip vy-
kusią, visai nevykusią ar net erzi-
nančią – not my cup of tea.

Geriau prisiminsiu filmus, kurie 
pažadino tam tikras emocijas. 

1. „Apie kūną ir sielą“. Grynas ki-
nas, malonumas stebėti režisierės 
stambiu planu fiksuojamas ir jomis 
istoriją plėtojančias faktūras. Gera 
buvo stabtelėti, neskubėti, nesitapa-
tinti su jokiu kultūriniu, laikotarpio 
ar socialiniu kontekstu, o žvelgiant 
į personažus atpažinti tą žmogiš-
kąjį juslingumą ir dvasingumą. „Už-
siciklinimą“ ties tam tikrais (galbūt 
neurotiškais) įpročiais: mėgstu ir 
trupinti duoną ant stalo, bet kartu 
mėgstu ir išvalyti viską iki steri-
lumo. Mėgstu ir emociškai, ir fi-
ziškai jausti paviršius. Esu ir Ma-
rija, ir Endris.

2. „Veidai kaimai“ („Visages Vil-
lages“, Agnès Varda ir JR). Šių metų 
Londono kino festivalis. Penkta-
dienis, trylikta. Seansas 9 valandą 
ryto, o tai reiškia – pats pikas. Bėgu 
į metro, įlekiu į užsidarančias duris, 
bet jos britiškai oriai manęs nesu-
traiško. Vagone šalia sėdintis juo-
daodis kažką sau bubena panosėj, 
linguoja ir žiūri į priešais ant sėdy-
nės pasidėtą kuprinę. Sunerimstu. 
Matau, kad aplinkiniai taip pat žval-
gosi. Galiausiai, metro įvažiuojant 
į „Oxford Circus“ stotelę, jis išsi-
traukia filmuose matytą prietaisą, 
labai panašų į bombos detonatorių. 
Kažkas sušunka, it’s a bomb! Visi 
pasileidžiam iš vagono kaip tarako-
nai. Panikos ir adrenalino žodžiais 
nenupasakosiu, tad įėjusi į „Veidų 
kaimų“ seansą tamsoje vis dar dre-
bėjau. Tačiau filmo istorija tokia 
žmogiška ir šilta, kad greit suvo-
kiau, kaip mums visiems šiandien 
trūksta elementaraus žmogiškumo, 
empatijos; kaip vis dar neatsikra-
tome išankstinių nuostatų (mano ir 
visų vagone buvusių atveju apie juo-
daodį ir dar musulmoną). Paniką 
pakeitė vidinė ramybė ir šypsena, 
kol išėjau iš salės ir vėl papuoliau į 
skubantį ir piktą pasaulį.

3. Linos Lužytės „Amžinai kartu“ 
man – labiausiai nuvertintas ir ne-
pastebėtas lietuvių filmas šiais 
metais: ir kino teatruose, ir per 

„Sidabrinės gervės“ apdovanojimus, 
ir žiniasklaidoje. Žinau, kad kai ku-
riems mano kolegoms jis atrodo tu-
rintis trūkumų, tačiau man filmas 
atrodė išbaigčiausias: nė vienas vei-
kėjas (net ir antraplanis) nepamirš-
tas pusiaukelėje, visi su išvystytais ir 
argumentuotais charakteriais, isto-
rija nestringa – įtikino viskas. Gal 
dėl to, kad pažįstu panašių šeimų su 
tokiais pat, anot Laimos Kreivytės, 

„vidiniais trileriais“.
4. „Meilės širdis“ („Serce miłości“, 

rež. Łukasz Ronduda). Pamačiau jį 
Vroclavo kino festivalyje liepą ir iki 
šiol labai ryškiai prisimenu. Taip, fil-
mas itin ryškių spalvų, tirštų tekstų, 
prasiveržiančių emocijų. Apie du 
kartu gyvenančius menininkus, vei-
kiau už juos pačius didesnius jų ego. 
Forma labai manieringa, bet istorija 
tokia „ant žemės“: apie visų mažas 
ir dideles baimes, džiaugsmus; ža-
vėjimąsi kitu ar net jo dievinimą, 
bei vėliau ateinantį nusivylimą, kai 
tenka gyventi realybėje, o ne savo 
suprojektuotoje fantazijoje. Kartu 
tai filmas ir apie šiuolaikinę „ma-
dingą“ miestietišką meilę.

Rasa Paukštytė
„Paskutinė šeima“ („Ostatnia Ro-

dzina“, rež. Jan P. Matuszyński)
„Kalabrija“ („Calabria“, rež. 

Pierre-François Sauter, Vilniaus 
dokumentinių filmų festivalis)

„Kvadratas“ (rež. Ruben Ostlund)
„Patersonas“ (rež. Jim Jarmusch)
„Gyvūnai“ („Tiere“, rež. Greg 

Zglinski, „Scanorama“)

Živilė Pipinytė
1. Jimo Jarmuscho „Patersonas“ 

(„Paterson“) – tobulas paprasto 
ir gilaus filmo pavyzdys. Jarmuschas 
kalba apie gyvenimo prasmę, rodo 
kasdienių ritualų grožį, priverčia 
stabtelėti ir įsiklausyti į save kur-
tinančiame žiniasklaidos, socia-
linių tinklų ir kitokių laiko rijikų 
gaudesyje.

2. Sukrečiantis Paweło Łozińskio 
„Net nežinai, kaip labai tave myliu“ 
(„Nawet nie wiesz, jak bardo cię 
kocham“, „Kino pavasaris“) – taip 
pat iš pirmo žvilgsnio paprastas do-
kumentinis filmas: motina ir duktė 
susitinka psichoanalitiko kabinete. 
Stambūs planai ir nuogi, nesume-
luoti, prieš kamerą nesuvaidinti 
jausmai. Režisierius rodo, koks be 
galo skausmingas yra kelias suprasti 
save, susitaikyti su tariamomis ir 
tikromis nuoskaudomis, išmokti 
atleisti.

3. Į Lietuvos kino teatrus neįsi-
leista, „Oskaru“ už geriausią metų 
filmą apdovanota Barry Jenkinso 

„Mėnesiena“ („Moonlight“, „Kino 
pavasaris“) – virtuoziškos ir šiuo-
laikiškos kino kalbos pasakojimas 
apie tai, kaip sunku pasiryžti gy-
venti autentišką savo gyvenimą.

4. Cristi Puiu „Sieranevada“ – 
ankštame bute nufilmuotas ir suvai-
dintas šeimos susitikimas chirurgiš-
kai tiksliai diagnozuoja politinę ir 
socialinę transformaciją patirian-
čios visuomenės būseną. Režisie-
rius rodo, kaip totalitarinės san-
tvarkos žlugimas keičia, regis, su 

„Veidai kaimai“

N u k elta į  9  p s l .„Kvadratas“
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didžiąja politika visiškai nesusie-
tus šeimos santykius, kaip praeitis 
nuolat verčia gręžtis atgal, bet kartu 
ir konstatuoja, kad moralinio pasi-
rinkimo klausimas toks pat aktua-
lus kaip ir seniau.

5. Ildiko Enyedi „Apie kūną ir 
sielą“ („Teströl és lélekröl“) įrodo, 
kad filmas apie vyro ir moters meilę 
įmanomas, reikia tik mokėti ir no-
rėti suprasti tikrovę, kurioje gyve-
name, o svarbiausia – grįžti prie 
kino esmės – apie jausmus prabilti 
vaizdais. Nuolat prisimenu kadrą, 
kuriame ką tik nuo kojos nusiimta 

„atsitiesianti“ šliurė yra lyg ženklas, 
kad pradeda atsigauti filmo herojės 
Marijos siela.

6. Valeskos Grisebach „Vester-
nas“ („Western“, „Scanorama“) – iš 
tų retų filmų, kurie sako, kad vis dar 
sunkiai besivaduojantis iš postmoder-
nizmo stereotipų kinas gali kalbėti 
kitaip. Grisebach pavyko sulydyti 
šiuolaikinę istoriją apie Europos Są-
jungos pakraštyje, Bulgarijoje, vėl 
iškylantį pasaulio padalijimą į Ry-
tus ir Vakarus ir neprofesionalius 

„naturščikus“, suteikiančius „Vester-
nui“ autentiškų jausmų ir patirties.

7. Iliano Metevo „Tys ketvirti-
nės“ („3/4“, „Scanorama“) – švel-
nus ir subtilus šeimos (tėvo, aštuonio-
likmetės sesers ir paauglio brolio), 
besiilginčios kadre nepasirodančios 
žmonos ir mamos, portretas, suvai-
dintas neprofesionalių aktorių. Jis 
priminė vieną įspūdingiausių pra-
ėjusių metų filmų – kito jauno re-
žisieriaus Jano P. Matuszyńskio 

„Paskutinę šeimą“. Nors abu filmai 
iš pirmo žvilgsnio kardinaliai ski-
riasi, jų autoriai stengiasi parodyti tą 
patį – nematomus ryšius, jausmus, 
išgyvenimus, siejančius skirtingus 
vienos šeimos narius. 

8. Pablo Larraino „Neruda“ („Kino 
pavasaris“) šaiposi iš biografinių 
filmų stereotipų, bet tik toks fantas-
magoriškas pasakojimas gali atskleisti 
kūrėjo pasaulį. Bravūriškas, drąsus 
filmas. Manau, kad būtent toks – su-
krečiantis ir neįprastas – galėtų būti 
ir filmas apie Salomėją Nėrį.

9. Jordano Peele „Pradink“ („Get 
Out“) nustebino tuo, kaip už men-
kus pinigus sukurtas jauno reži-
sieriaus kūrinys gali išsprogdinti 
siaubo filmo žanrą, tiksliai ir pik-
tai pasišaipyti ir iš jo taisyklių, ir iš 
sustabarėjusių „politinio korektiš-
kumo“ dogmų.

10. Šiemet Gdynės vaidybinių 
filmų festivalyje pirmąkart pamaty-
tas vaidybinis Grzegorzo Królikie-
wicziaus debiutas „Kiaurai“ („Na 
wylot“, 1972) – genialus, kino kalbos 
taisykles laužantis ir iš naujo jas ku-
riantis filmas. Režisierius pasakoja 
realios, 4-ajame XX a. dešimtmetyje 
už žiaurias žmogžudystes nuteistos 
sutuoktinių poros istoriją, bet kartu 
rodo slogią šalies atmosferą, skurdą, 
neapykantą bei veikėjų jausmus.

Kasmet užsirašau visus didžia-
jame kino teatro ekrane pamaty-
tus filmus. Šiemet sąrašas ne pats 
ilgiausias, gal todėl nebuvo sunku 
išrinkti dešimt filmų, kurie įsi-
minė labiausiai, nors turėčiau pri-
sipažinti, kad didžiausią sinefilišką 

malonumą pajutau žiūrėdama Da-
vido Lyncho „Tvin Pykso“ tęsinį per 
LRT.

Ieva Tumanovičiūtė
Vieną žiemos vakarą „Žavingo 

akimirksnio“ stotelėje stovėjo Ar-
garita ir mąstė apie kiną. Ji laukė 
Austo, o nežinomas pakeleivis klau-
sėsi radijo stoties „FM“. Tuo metu 
kitoje maršruto stotelėje autobuso 
durys prieš akis užsivėrė Efistui. Ar-
garitos apmąstymų laikas išseko. Su 
Austu ji važiavo į kino teatrą žiūrėti 
filmo „Apie kūną ir sielą“ („Testről 
és lélekről“, rež. Ildikó Enyedi, 2017). 
Ten mes ir prasilenkėme, vieni 
kitų nepastebėję. Argarita, kaip ir 
aš, skubiai įtraukė filmą į „Įspūdį 
palikusiųjų“ sąrašą. Tą patį padarė 
ir Austas, atsidusęs, kad reikės at-
siskaityti už metus. Tai vienintelė 
sąsaja tarp mūsų, sukurianti įsivaiz-
duojamą bendrumo pojūtį.

Besibaigiančius metus dalinu 
atkarpomis. Rudens kino patirčiai 
apibūdinti pasirinkau trikampio 
formą. Jį sudaro filmai, kurie už-
mezgė stiprų ryšį su publika. Aplink 
juos pradėjo kurtis įsivaizduojamos 
bendruomenės. Be minėto „Apie 
kūną ir sielą“, likę du figūros kam-
pai atiteko Rubeno Östlundo filmui 

„Kvadratas“ („The Square“, 2017) bei 
Agnès Varda ir JR dokumentiniam 
filmui „Veidai kaimai“ („Visages Vil-
lages“, 2017). Šis sumažina įtampą 
tarp priešiškų „sielininkų“ ir „kva-
dratininkų“ stovyklų. 

Dokumentinis filmas „Veidai kai-
mai“ naikina ribas tarp žmonių ir 
atpalaiduoja vaizduotę, kuri kasdie-
nybę gali padaryti originalią. Pažiū-
rėjus šį filmą apima noras gyventi, 
žaisti ir bendrauti. Ateinančiais me-
tais norėčiau perimti bent menką 
dalį režisierės Agnès Varda ir me-
nininko JR nusiteikimo. Išmokti jų 
požiūrio į gyvenimą ir kūrybą, kur 
džiaugsmas ir lengvumas vertinami 
kaip palankesni kūrybiškumui už 
kančią ir įtampą.

„Kvadratas“ parodo, kad pašiepti 
save ar geriau gyventi už kitus gali 
būti malonu. Skandinaviško mo-
ralinio nerimo kinas, mūvėdamas 
oranžines kojines, vaikšto gražiuose 
interjeruose ir šmaikštauja. (Auto)
ironija padeda įtikinti, jog Rubenas 
Östlundas jaučia savąjį laiką ir jo 
įtampas. Režisierius pažįsta filme 
vaizduojamą bendruomenę ir jos 
tipišką individą, nes pats priklauso 
šiai terpei. Susidūrus su žmogų ir 
meną apėmusia bejėgyste globalios 
socialinės nelygybės akivaizdoje 
lieka tik nusijuokti iš savo pačių 
pelningo bergždumo. 

Filmas „Apie kūną ir sielą“ – apie 
žmonių jausmus, neleidžiantis įsi-
veržti į personažų jausmų raidą 
sociopolitinei kritikai. Realybę ir 
fantaziją jungianti kino pasaka, 
kurioje veikia saviti personažai, 
suteikia viltį, kad suartėjimas yra 
įmanomas. Dar labiau už filmą man 
patinka tai, kad yra žiūrov(i)ų, ku-
riems jis tikrai patinka. Artėjant 
žiemos šventėms linkiu laiko, ku-
ris išsektų vėliau už minčių, tekstų 
ir filmų mirties linijas (deadline’us).

Mantė Valiūnaitė
Šįmet dar nemačiau labiausiai 

linksniuojamų filmų, tad šiek tiek 
keista rašyti, kai metai atrodo dar 
tinkamai neapžiūrėti. 2017-ieji buvo 
tokie, kad kine norėjosi naujos 
energijos – labiausiai šiuos asme-
ninius lūkesčius patenkino debiu-
tiniai filmai:

„Ava“ (rež. Léa Mysius, 2017, Pran-
cūzija), „Prakeikta vasara“ („Verao 
Danado“, „Damned Summer“, rež. 
Pedro Cabeleira, 2017, Portugalija), 

„Artumas“ („Tesnota“, rež. Kantemir 
Balagov, 2017, Rusija).

Kol kas pavyksta laikytis sau 
duoto pažado ir aplankyti „Il Ci-
nema Ritrovatto“ festivalį – tad ir 
2017-aisiais tai viena įsimintiniau-
sių patirčių. Šįmet labiausiai į at-
mintį įsirėžė Marco Ferreri filmo 

„Išsiskyrimas“ („Break Up“, dar 
žinomas kaip „The Man with the 
balloons“, 1965) seansas didžio-
joje Bolonijos aikštėje, pasibaigęs 
skrajojančiais po aikštę spalvotais 
balionais. 

O dar – Apichatpongo Weeraset-
hakulio bei Cao Guimarães paroda 
Amsterdamo EYE kino muziejuje 
ir institute. Menininkų darbus 
jungia vietos permąstymas: šaknų, 

įvykių, atsiminimų, istorijos, ieško-
jimų sąsajos, mezgamos videodar-
buose, priartina Tailandą ir Braziliją. 
Apskritai, apsilankymas šiame ins-
titute dar kartą priminė, kokį stiprų 
vaidmenį kinas gali turėti kultūroje. 
Kino muziejus EYE – tai vieta, kuri 
vyksta tyrimai, rodomi ir saugomi 
filmai, rengiamos parodos. Labai 
rekomenduoju ten apsilankyti.

Linas Vildžiūnas
1. „Patersonas“, rež. Jim Jarmusch, 

2016.
2. „Tvin Pyksas“, rež. David 

Lynch, 2017. 
3. „Paskutinė šeima“, rež. Jan 

P. Matuszynski, 2016.
4. „Šerkšnas“, rež. Šarūnas Bar-

tas, 2017.
5. „Tyla“, rež. Martin Scorsese, 

2016.
6. „Apie kūną ir sielą“, rež. Ildiko 

Enyedi, 2017.

Ilona Vitkauskaitė
Bandant apibendrinti šių metų 

patirtis, įspūdžius kino teatre ir 
aplink jį, vis dėlto tradiciškai nu-
sprendžiau sudaryti savo asmeninį 
filmų, kuriuos šiais metais teko 
matyti lietuviškuose ekranuose, 
dešimtuką.

1. Ildikó Enyedi „Apie kūną ir 
sielą“ („Teströl és lélekröl“), nes tai 
elegantiškas, poetiškas, hipnotiš-
kas ir kartu komiškas filmas, ku-
riame kiekviena smulkiausia in-
terjero, buities detalė iškalbinga, 
tampanti vidinių personažų iš-
gyvenimų peizažu. Enyedi įrodo, 
kad net tokia banalybė kaip filmas 
apie meilę gali nuskambėti savitai, 
intymiai. 

2. Annos Zameckos „Komunija“ 
(„Komunia“), nes tai jautrus filmas 
apie ankstyvą brandą ir šeimą. La-
biausiai nustebino režisierės pasi-
rinkimas filmuoti iš pirmo žvilgs-
nio visiškai niekuo neypatingą, 
disfunkcionalią Lenkijos provin-
cijos šeimą. Autistu broliu, alko-
holiku tėvu ir namais rūpinasi ke-
turiolikmetė Olia. Konfliktas, jeigu 
galima taip pasakyti, čia kyla tarp 
skurdžios tikrovės ir mergaitės 
troškimo turėti normalią šeimą, 
kuriam, regis, nelemta išsipildyti. 
Sunkiai įsivaizduoju, kad lietuvių 
dokumentinio kino kūrėjai suge-
bėtų taip kalbėti apie skaudžią šalies 

socialinę tikrovę, žmonių išgyve-
nimus – be prikišamų simbolių 
ir poteksčių atskleidžiant herojų 
charakterius. 

3. Vitalijaus Manskio „Giminai-
čiai“ („Rodnye“), nes parodo, kad 
virtuvinės politikos dokumentika 
gali būti ne ką mažiau įdomi ar 
iškalbinga nei bet kokie ekspertų 
ir kitokių nuomonės formuotojų 
pasisakymai. 

4. Jano P. Matuszyńskio „Pasku-
tinė šeima“ („Ostatnia Rodzina“) 
už brandų pamąstymą apie šeimą, 
mirtį, kūrybą ir, žinoma, skrupu-
lingą Matuszyńskio režisūrą. 

5. Agnès Varda, JR „Veidai kaimai“ 
(„Visages Villages“) tiesiog už žmo-
giškumą, empatiją ir geras emocijas.

6. Cristi Puiu „Sieranevada“ už 
puikią kameros choreografiją 
ankštame bute ir atskleidimą, ko-
kie dramatiški gali būti giminės 
susibūrimai.

7. Sebastiáno Lelio „Fantastiška 
moteris“ („Una Mujer Fantástica“), 
nes tai subtiliai papasakota univer-
sali netekties ir kovos už savo tapa-
tybę istorija.

8. Kornélio Mundruczó „Jupite-
rio mėnulis“ („Felesleges ember“) 
už įtikinamai sukurtą apokaliptinę 
viziją ir originalią socialinę satyrą.

9. Pablo Larraíno „Žaklina“ 
(„Jackie“) už Natalie Portman kla-
jones po Baltuosius rūmus ir este-
tinį filmo nepriekaištingumą.

10. Tonislavo Hristovo „Gerasis 
paštininkas“ („Hyvä postimies“) už 
vienišo idealisto kovą Bulgarijos pa-
sienio kaime.

P.S. Šiuos metus lietuvių kinui 
būtų galima apibūdinti kaip išties 

„vaisingus“. Greta baisių lietuviškų 

komedijų, vis dar neprarandančių 
populiarumo, pasirodė tiek nacio-
nalinio kino klasikais jau laikomų 
Audriaus Stonio, Šarūno Barto, 
Arūno Matelio, tiek debiutantų Li-
nos Lužytės, Andriaus Blaževičiaus, 
Eglės Vertelytės, Olgos Černovaitės 
filmai. Kaip sakoma, baisu kažką ir 
pamiršti. Tačiau mano asmeninis 
šių metų herojus – Marius Repšys, 
sukūręs mechaniko Vyto vaidmenį 

„Šventajame“. Tai talentingas, sub-
tilus, tikslus, išradingas, vienas ge-
riausių savo kartos aktorių, kurį no-
rėtųsi dažniau matyti kino ekrane. 

Atkelta iš  8  psl .
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T e a t r a s

Apie lėles, vaikus ir Afriką
Aktorių Elvyros Piškinaitės, Viliaus Kirkilionio, Almyros Grybauskaitės ir režisieriaus Algirdo Mikučio mintys

2017 m. net keturi Lėlės teatro akto-
riai bendrakursiai atšventė garbingus 
60 metų jubiliejus. Be to, suėjo lygiai 
40 metų, kai jie pirmą kartą, dar 
būdami studentai, pasirodė „Lėlės“ 
teatro scenoje ir suvaidino Vitali-
jaus Mazūro spektaklyje „Avinėlio 
teismas“. 

Elvyra Piškinaitė
Į teatrą ėjom pilni lūkesčių, kad 

vaidinsim daug spektaklių suaugu-
siems. Taip ir buvo. Su režisieriumi 
ir savo dėstytoju Vitalijumi Mazūru 
pradėjom vaidinti tuos suaugusiųjų 
spektaklius: „Žemės dukra“ (1981), 
Federico Garcia Lorcos „Dono 
Kristobalio balaganėlis. Dono Per-
limpo meilė“ (1986), Sigito Gedos 

„Raudonligė“ (1989), Juozo Grušo 
„Barbora Radvilaitė“ (1990)... Aišku, 
kur kas didesnę repertuaro dalį 
sudarė vaikiški spektakliai ir mes 
juose mielai dalyvavome. 

Kuo toliau, tuo labiau man no-
risi vaidinti tik su lėlėmis. Įžvelgiu 
prasmę ir vaikų akyse, kai jie mato 
tik lėles. Labai liūdna, kad dabar tų 
klasikinių spektaklių tiek nedaug. 
O juk terapijos vaikams nuo lėlių 
prasideda... 

Turiu prisipažint, kad nepaprastai 
bijojau mažos salės, to susitikimo su 
žiūrovu. Jie čia pat, vaikas gali tave 
net paliesti, kažką pasakyti. Ir ne-
apsimesi, kad negirdėjai replikos. 
Dabar jau niekas nebaisu, nes buvo 
tokių situacijų... Ir vis tiek išplauki. 
Tai didelė laimė, atgaiva vaidinti ši-
toj salėj, nes čia pat žinai, ką gauni.

Lėlių teatre dažnai viename 
spektaklyje turi suvaidinti keletą 
vaidmenų. Retai kada gauni vien-
tisą vaidmenį. Aišku, įsimintina yra 
mūsų „Eglė žalčių karalienė“, tai 
mums patiems buvo labai didelė 
mokykla. Su didele meile prisimenu 
Rimo Driežio spektaklį pagal Tago-
re’s „Paštą“. Ten vaidinau berniuką 
Omolį. Pirmą kartą spektaklyje 
vaikams galėjau išjausti vaidmenį 
nuo pradžios iki galo (iki pat to 

berniuko mirties). Labai mėgstu 
Nijolės Indriūnaitės „Baltas pasa-
kas“ ir R. Driežio „Coliukę“. Turiu 
beveik monospektaklį „Aukso obe-
lėlė, vyno šulinėlis“ (rež. R. Driežis), 
apdovanotą „Auksiniu scenos kry-
žiumi“. Ateini į tą spektaklį ir į tave 
kažkas spinduliuoja. Nes visi, kas tik 
galėjo teatre, ateidavo dažyti Mariaus 
Jonučio dekoracijų, tų ritinėlių, kurie 
vyniojasi. Ant daugybės paveikslėlių 
buvo surašyta, kur, kas, kokia spalva 
turi būti nuspalvinta. Ir kai mačiau, 
su kokia meile visi tą darė... 

Įdomus dalykas – lėlės atgaivini-
mas. Siela tavo, protas tavo, o turi 
mąstyt kaip ta lėlė, kaip personažas. 
Ir pats įsigyveni, bet tai – ne tavo vei-
das, net jei ir esi gyvam plane. Viskas 
per lėlę: kaip ji pasuko galvą, kaip 
ranką pakėlė, kaip atsiduso... O tą 
lėlę kiekvienąkart gauni vis kitokią 
ir bandai pratintis, žiūrėti, ką jinai 
gali daryt. 

Algirdas Mikutis
Lėlių teatro principus ir žodžiais, 

ir savo darbais man išaiškino Vitali-
jus Mazūras. Jo dėka supratau, kad 
lėlių teatras gali būti visoks. Reži-
sierius naudoja lėlių teatro išraiš-
kos priemones tik tiek, kiek reikia 
atskleisti konkrečiai medžiagai. Tai 
gali būti didelės ar miniatiūrinės lė-
lės, gali būti šešėliai ir kt. Bet Mazū-
ras buvo ir dailininkas, ir režisierius. 

Šiame teatre tai labai svarbu. Nes 
dailininkas, atėjęs iš šalies į lėlių 
teatrą, pradeda eiti į pirmą planą. 
Tuomet sakoma, kad dailininkas 
geras, bet spektaklis – prastas... 

Man visuomet norėjosi įvairių 
veiklos rūšių. Yra kolektyvinis ir 
individualus menas. Šioje vietoje 
būtinai reikia pusiausvyros – ją ir 
gaudžiau. Dabar pasižiūriu į savo 
CV ir matau, kad spektaklių ir 
parodų yra maždaug po lygiai. Ir 
tų daug, ir tų. Aktorius, man regis, 
išvis ne profesija, o humanitarinis 
išsilavinimas. Vėliau dar Taline bai-
giau režisūros mokslus. Be to, esu 
ir scenografas, ir autorinės juvelyri-
kos atstovas. Jau prieš kokius dvide-
šimt metų mane priėmė dailininkų 
sąjunga išimties tvarka (nesu baigęs 
jokių dailės mokslų). Esu daręs ir 
visokius hepeningus. Keistose vie-
tose keistus renginius. Pavyzdžiui, 
dariau kartą spektaklį pelkėj. 

O mano etapiniu spektakliu būtų 
galima vadinti „Žaliąjį žąsinėlį“. 
Stačiau jį su įvairiais kolektyvais. 
1985 m. sukūriau jį kaip savaran-
kišką 15 min. darbą ir tapau laureatu, 
100 rublių gavome. Daug ten buvo 
atradimų ir lėlių, ir šešėlių, ir gyvos 
muzikos prasme.

Turėjau dvi mokytojas – Dalią 
Tamulevičiūtę ir Ireną Bučienę. 
Tamulevičiūtė buvo maksimalistė 
ir visiškai atsiduodavo teatrui, o 

Bučienė, priešingai, sakydavo, kad 
visur reikia būti kūrybingam: ir te-
atre, ir gyvenime, ir meilėje, ir ku-
linarijoj... Bučienės požiūris man 
priimtinesnis. O fanatizmas į nieką 
neveda. Įsivaizduoju, kaip sunku tu-
rėtų būti Nekrošiui, kai jis kas kartą 
turi šedevrą statyti...

Vilius Kirkilionis
Kai atėjom, buvo jaunimo banga, 

pasikeitė daug repertuaro spekta-
klių. Vakarų Vokietijoje vaidinant 

„Žemės dukrą“ publika pradėjo plot 
ir paprašė išjungti vertimą į vokie-
čių kalbą, nes jiems užteko lietuvių 
kalbos. Tikrai geras buvo spekta-
klis – gera poezija, gera forma. Ir 
vaikams nuostabių spektaklių buvo. 
Man tai mieliausias V. Mazūro „Cir-
kas yra cirkas“. Nustojom jį vaidinti 
tik pernai. Per tą laiką vaikai išaugo, 
atsivedė savo vaikus... Su juo apva-
žiavom daug pasaulio, vaidinom 
anglų, prancūzų, vokiečių, lenkų 
kalbomis. Tai gyvas spektaklis, ne-
uždarytas į rėmus. Buvo ir priversti-
nių spektaklių, kai turi vaidint, nors 
tau nemiela, nemalonu. Bet nebuvo 
tokių, kad gėda būtų išeit į sceną...

Aišku, kartais tie vaidinimai 
įgrisdavo. Kai pasakau kam nors, 
kad „Tris paršiukus“ esu suvaidinęs 
apie 700 kartų, netiki. Bet vaidinom 
mes jį gal kokius 20 metų. Linksmas 
spektakliukas buvo. Pasisvėriau kartą 
Suomijoj – po 40 min. pasirodymo 2 
kg svorio nukrenta. Rūbai didžiausi, 
dar galva, lemputės visokios. Bėgiot, 
šokt, lakstyt po visą salę...

Lėkdavom į Maskvą, žiūrėdavom 
spektaklius „Tagankos“ teatre, reži-
sieriaus Efroso darbus... Verždavo-
mės naktim, lipdavom per langus, 
ko tik nebuvę... Net Visockis yra 
įvedęs į spektaklį! 

Almyra Grybauskaitė
Toks įspūdis, kad visi dabar 

nori būti dramos teatru. Ir patys 
visą laiką sakėm, kad mus nervina 
tokie žodžiai kaip „teatriukas“, 

„spektakliukas“. Bet nebūtinai tai 
turi būti suaugusiųjų vaidinimas, 
kad vadintųsi „teatras“ ir „spek-
taklis“. Toks jausmas, kad kažkas 
kažkur pasiklydo. Norėdami nebūti 

„teatriuku“ pradėjo statyti daug vai-
dinimų suaugusiems. Jie net tapo 
brangiau apmokami. Yra juk tokių 
vaidmenų, kur tik uodegą pavai-
dini, ir tokių, kur visą spektaklį iš 
scenos neišeinama. Tai kaip galima 
diferencijuoti? 

O vaikai, kurie vaikšto į teatrą – 
kitokie. Būna, vaidini, o vaikai ko-
mentuoja kaip prieš televizorių – jie 
nežino, kas yra teatras. Kiti klausosi. 
Išklausyti reikia išmokti. Mes to ir 
mokinam – išklausyti ir pamąstyti.

Labai mėgstu „Baltas pasakas“, 
kurias prieš Kalėdas vaidinam visą 
laiką. Jeigu nemėgčiau, tai po de-
šimto vaidinimo turbūt būtų negera. 
O dabar eini ir eini vėl iš naujo. 

Atsimenu vienas Kalėdas, kai dar 
vadovavo Aurelija Ragauskaitė. Visi 
išvažiavo į Afriką (tokia nuostabi 
kelionė!). O aš buvau susituokusi 
su Algiu Mikučiu ir, nors dar ne-
turėjom vaikų, buvo pasakyta: 

„Šeimų neišleidžiame.“ Vietoj ma-
nęs į spektaklį įvedė kitą žmogų ir 
išvežė beveik visą kolektyvą. Nete-
kau vaidmens ir likau šiame teatre. 
Prasidėjo kalėdiniai vaidinimai. Ra-
gauskaitė pastatė „iš bėdos“, tik kad 
pinigų surinktume, vieną spekta-
klį. Buvo jame tokia šiurkšti dirb-
tinė girlianda su lemputėm per visą 
sceną. Ir vaikščiojau su ja į priekį 
ir atgal (nieks nežinojo, ką daugiau 
daryti). Atėjo kartą viena mano ko-
legė, kursiokė, kuri Šiauliuose dirbo. 
Sako: „Kaip gerai, kad nepasilikau 
šitam teatre!“ Baisiai įsižeidžiau. 
O suvaidinau tada per mėnesį 64 
vaidinimus ir tampiau tą girliandą 
keturiskart per dieną. Tai buvo tas 
atvejis, kai darai šlamštą, bet turi 
tikėti, kad tai nuostabu. Juk jeigu 
netikėsi – tai ką čia veikti? O visi 
šildėsi Afrikoj. 

N u k elta į  1 1  p s l .

D. Mat ve je vo  nu ot r.„Baltos pasakos“

kaip sovietiniame pašte, kur visi 
eidavo skambinti į kitus miestus. 
Visose kabinose – palinkusios nu-
garos. Randu vieną laisvą ir užeinu 
mėgindama prisiminti kokį nors 
numerį. Atsisėdu ant taburetės 
ir žiūriu, kad priešais – ne telefo-
nas, o plastilininė lenta. Ką darysi, 
nusilipdau mygtukus ir spaudau 
numerį: 223-322 – ar panašiai. Pa-
sigirsta signalas – daug žadantis il-
gas pyp. Po keturių kažkas pakelia 
ragelį – ir atsibundu. Velnias! Kiek 
bemėginau grįžti į sapną, taip ir ne-
sužinojau, kam skambinau. O vartai 
į tą kiemą jau uždaryti, nuo kalvos 

tematau tik balkonėlį, kybantį be-
veik padangėje virš tuštumos – lyg 
trampliną sapnų nardytojams. 

Tik jo vienintelio nepasiekė kau-
šai, išvertę sandėliukus ir išvietes – 
nuolatinius benamių namus. Ši 
akivaizdžiai nebaigta vieta laukė 
sustingusi daug dešimtmečių, kol 
miesto kontūrai išjudės, paskleis 
nebaigtinumą visur, pažadins ir 
XIX a. pabaigoje iš stiuko nulipdytų 
veidų, lapelių ir žiedų cementinę 
gyvybę. Aplink mane – totalinis 
non-finito, begalinė ribinė būsena, 
kai žinai, kad nežinai, ką pamatysi 
pro langą rytoj. Mokausi gyventi 

mieste, kuris niekada nėra-nebus 
užbaigtas. Visad skaptuojamas, 
lyg būtų koks nemarmuro blokas 
anapusybės Michelangelui, vis va-
duojančiam ir vaduojančiam savo 
architektūrines vizijas. Anksčiau jas 
palikdavo „pusiau panirusias“ tru-
pančioje, pajuodavusioje praeities 
masėje, kad neišbaigtumas matytųsi – 
kad pastatai kiekviena iškritusia plyta 
liudytų neįmanomybę suteikti idėjai 
medžiaginę formą. Dabar skaptuoja 
išbaigtus pavidalus apsimesdamas, 
kad tai jau – pabaiga. Matyt, paseno. 
Galvoja, kad žino, kaip turi būti. Bet 
miestas – neklusni medžiaga. Jo 

praeitis nesitraukia, neužleidžia vie-
tos, trukdo užbaigti, nemėgsta būti 
perkuriama per greitai, nusipurto 
pridėtinius užpilus ir sluoksnius, 
kad liktų dar neišnaudotų galimy-
bių in-finito.

Pati jaučiuosi lyg miesto procesų 
atspindys. Gal dėl to mano darbai 
neturi šansų užsibaigti. Tarsi ribo-
tas mano gyvenimo laikas irgi būtų 
nematomas luitas, iš kurio vis rei-
kia vaduoti dar nežinomus daiktus, 
idėjas. Bevaduojant viskas keičiasi, 
mokslinis tekstas ima skanduoti ritmą, 
kurio prieš tai archyvo chaose nesi-
girdėjo. Ir ne tik man. Aplink matau, 

kaip į metų pabaigą artėja tarsi 
puolimui išrikiuota naujų knygų-
parodų-koncertų-spektaklių-filmų 
kariuomenė. Bet ir ji pražygiuos. 
Gal mano tikslas toks ir yra – nepa-
baigti. Kol žaidžiu non-finito, tol 
manyje glūdi in-finito. Todėl Kalė-
dos – tik pabaigos ir pradžios taš-
kas, pro kurį pravažiuoju begaly-
bės paralelinių projektų dviračiu. 
Perjungi bėgius – klikt – ir jau kyli 
į kalną, pakeliui tinginiaudama, 
perskaitydama viską apie breksitą, 
pažiūrėdama keletą Midsomerio 

nepabaĩgti – nepabaigtì
Atkelta iš  1  psl .
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M u z i k a

Mūsų laikų duetas
Pokalbis su 40-ąją kūrybinės veiklos sukaktį mininčiais „Armonas–Uss duo“ nariais 

Agnė Jurkūnienė

Kūrybinis profesorių violončelininko 
Rimanto Armono ir pianistės Irenos 
Uss-Armonienės tandemas jau ke-
turis dešimtmečius žavi profesine 
meistryste, atliekamų programų 
daugiabriauniškumu, gausiomis 
lietuvių kompozitorių premjeromis, 
įvairiapuse kultūrine bei pedago-
gine veiklos sklaida. Apie kūrybines 
inspiracijas bei meninius prioritetus 
ir kalbamės su ansamblio atlikėjais.

Kas paskatino pradėti muzi-
kuoti drauge?

Rimantas Armonas: Matyt, kad 
meilė. Ir meilė ne tik muzikai.

Irena Uss-Armonienė: Studijų 
metais mums tiesiog patiko drauge 
muzikuoti, o baigiamąjį kamerinio 
ansamblio egzaminą jau grojome 
drauge. Ypatingai įsimintinas pir-
masis koncertas filharmonijos or-
ganizuotame koncertų cikle įvyko 
1977 m. Panevėžyje, režisieriaus 
Juozo Miltinio vadovaujamame 
teatre. Atvykus į koncertą, teatro 
salės prieigose pamatėme minią 
jaunų žmonių – stoviniuojančių, 
sėdinčių ant palangių, nebetelpan-
čių salėje. Kai vadybininkės paklau-
sėme, koks dar renginys šiandien 
čia vyksta, ji atsakė, kad jie visi atėjo 
pasiklausyti mūsų! 

Duetas – lyg gyvas organizmas: 
auga, bręsta, keičiasi. Gal galė-
tumėte įvardyti programinius 
pokyčius, vykusius per bendro 
darbo metus?

R. A.: Pradėjome, žinoma, nuo 
klasikinio repertuaro ir tos muzi-
kos, kuri buvo mums aktuali. Klasi-
kinį repertuarą reiktų traktuoti pla-
čiąja prasme: tai ir studijų metais, ir 
pora vėlesnių dešimtmečių grotas 

barokas, klasicizmas, romantizmas, 
XX a. muzika. Vėliau repertuarinė 
ašis keitėsi: mus veikė ir modernė-
jančios technologijos, besikeičiantis 
informacijos prieinamumas, su Ne-
priklausomybės atkūrimu atsivėru-
sios naujos galimybės. Koncertuose 
atsirado ir teminės programos 

„Baltijos šalių kompozitorių mu-
zika“, „Lietuvių kompozitorių mu-
zika“, „Rytų Europos muzika“, „XXI 
amžiaus link“. Pastaraisiais metais 
esame susikoncentravę į dabarties 
kompozitorių kūrinių atlikimą. 

I. A: Tokį pokytį lėmė ir akty-
vus bendradarbiavimas su Lietuvos 
kompozitorių sąjunga, dalyvavi-
mas šiuolaikinės muzikos festiva-
liuose, kūrybinis bendravimas su 
pačiais kompozitoriais, pirmiausia 
su Juozu Širvinsku, Juliumi Andre-
jevu. Vėliau kompozitoriai ėmė ra-
šyti kūrinius būtent mūsų ansam-
bliui. Pirmosios dedikacijos buvo 
Valentino Bagdono „Legenda ir 
scherzo“, Justino Bašinsko „Vande-
nio baladė“. Lietuvių kompozitorių 
opusai jau daugiau nei dešimtmetį 
karaliauja mūsų repertuare, o po 
koncertų, ypač užsienyje, klausy-
tojai priėję klausia, kur galima gauti 
natų. Kadangi dažniausiai grojome 
iš rankraščių, atsirado poreikis įra-
šyti ir išleisti atliekamus kūrinius. 
Pagrindinį mūsų lietuviškos muzi-
kos sklaidos modelį ir misiją galima 
įvardyti taip: atlikti kūrinį, parengti 
jo redakciją, išleisti natas ir jį įrašyti 
į garso plokšteles. Esame išleidę per 
20 mūsų atliekamų lietuvių kompo-
zitorių kūrinių natų. Pastaraisiais 
metais aš iniciavau natų seriją „Lie-
tuvių kamerinė vokalinė muzika“, o 
Rimantas – „Lietuvių muzika stygi-
niams“. Taip kūrinys įgauna pilna-
vertį savarankišką gyvenimą. 

Jubiliejinio koncerto programa 
„Lietuviškas rapsodas“, kuri 

gruodžio 17 d. nuskambėjo Tai-
komosios dailės ir dizaino mu-
ziejuje, sudaryta vien iš lietu-
vių autorių kūrinių. Kas lėmė 
būtent tokį pasirinkimą? 

R. A.: Visada itin įdomu tai, kas 
nauja, negirdėta. Tai tarsi savotiškas 
mūsų ligšiolinės veiklos ir repertua-
rinio pasirinkimo sforzando. Tačiau 
jubiliejinio vakaro kūriniai mums 
yra ir brangiausi. Broniaus Kutavi-
čiaus „Perpetuum mobile“, sukur-
tas 1979 m., savo meistriška kom-
pozicija iki šiol puošia bet kokią 
programą. Užburia savo nuotaika 
ir turi hipnotizuojančių galių Ana-
tolijaus Šendorovo „Keturios mi-
niatiūros“, „Dvi Sulamitos giesmės“, 
Jurgio Juozapaičio „Nostalgija“, Vy-
tauto Germanavičiaus „Haiku“, Vy-
tauto Barkausko „Suite de concert“. 
O koks nuostabus Čiurlionio kūri-
nių aranžuočių (Juozo Čelkausko) 
skambėjimas! Koncertas pasi-
pildė ir dviem premjeromis: Zitos 
Bružaitės „Šimtais kristalų į tavo 
dangų krisiu...“ ir Vidmanto Bar-
tulio „Barkarole“. Kiekvienas kū-
rinys mums artimas, prasmingas, 
na o klausytojai dar kitaip suvokia 
atliekamų kūrinių savastį.

Esate žinomi ne tik kaip dueto 
atlikėjai, bet ir kiekvienas 
atskirai. Kaip skirtingos atli-
kimo sritys papildo viena kitą? 
Gal galėtumėte prisiminti 
labiausiai įsiminusius savo 
koncertus?

I. A.: Per tiek bendro kūrybinio 
kelio metų mes pakankamai pa-
žįstame ir jaučiame vienas kitą. 
Jei dueto programa atliekama ne 
pirmą kartą, daugiausia pokalbių ir 
diskusijų kyla būtent po koncerto, 
lyg vėl naujai jungtųsi muzikiniai 
elementai ir rezultatas nuo to įgytų 
skirtingus pavidalus. Mūsų motto: 
esame savo laikmečio atlikėjai ir 
turime groti bei propaguoti savo 
amžininkų muziką. Bet prie XXI 
amžiaus kūrybos priėjome „išlukš-
tenę“ ankstesnių epochų ir stilių 
muziką.

R. A.: Žinoma, mūsų koncertinė 
veikla neapsiriboja grojimu duete. 
Per daugelį metų teko groti įvai-
riausių žanrų muziką, koncertuoti 
su puikiais atlikėjais – smuikinin-
kais Raimundu Katiliumi, Ingrida 
Armonaite, Vilhelmu Čepinskiu, 
pianistais Petru Geniušu, Alek-
sandru Palejumi, altininkais Jone 
Kaliūnaite, Rolandu Romoslausku. 
Svarbus mano veiklos baras – solo 
koncertai su orkestru, bendradar-
biaujant su dirigentais Juozu Do-
marku, Sauliumi Sondeckiu, Mo-
destu Pitrėnu, Olivier Grangeanu 
(Prancūzija), Pavelu Bermanu, Borisu 
Raiskiu. Ypač įsimintinas A. Šende-
rovo Koncerto violončelei ir sim-
foniniam orkestrui atlikimas su 
Lietuvos nacionaliniu simfoni-
niu orkestru, diriguojant maestro 

Juozui Domarkui. Šį kūrinį auto-
rius dedikavo Armonų dinastijai, o 
fortepijono solo partiją jame atliko 
Irena Uss. Įdomi kūrybinė patirtis – 
griežimas violončelių ansambliuose 
(nuo dviejų iki tūkstančio) bei vio-
lončelių orkestruose. Įsimintinas 
koncertas įvyko 2005 m. Japoni-
joje (beje, kompozitoriaus Rodiono 
Ščedrino kvietimu), pasauliniame 
violončelininkų kongrese, kai diri-
guojant maestro Mstislavui Rostro-
povičiui buvo atlikti kūriniai tūks-
tančiui (!) violončelių. Brangūs 
prisiminimai iš jubiliejinių kon-
certų filharmonijoje, kur dalyvavo 
30 mano studentų bei absolventų, 
ir šimto violončelių koncertas, su-
rengtas šiais metais tarptautiniame 
violončelių festivalyje Klaipėdoje.

I. A.: Gaila, kad tūkstančio forte-
pijonų viename koncerte nebūna... 
Man maloniausi prisiminimai – 
iš muzikavimo ansambliuose su 
prancūzų violončelininku Yvanu 
Chiffoleau, belgų violončelininku 
Jeroenu Reulingu, dainininkėmis 
Judita Leitaite, Regina Maciūte, 
Gražina Apanavičiūte, Jullie Nesra-
lah (Kanada), smuikininkais Mar-
tynu Švėgžda von Bekkeriu, Ačiu 
Banku (Kanada). Ypač malonu pri-
siminti koncertą su violončelininku, 
tarptautinių konkursų laureatu, sū-
numi Edvardu violončelės festiva-
lyje Mstislavo Rostropovičiaus gar-
bei Kronberge (Vokietija), į kurį jis 
buvo pakviestas kaip „Landgraf von 
Hessen“ premijos laureatas. Na ir, 
žinoma, Armonų fortepijoninio 
trio, su smuikininke Ingrida Armo-
naite-Galiniene, veikla, kurios tris-
dešimtmetį minėsime 2018 metais. 
Įsimintinas Armonų trio koncertas, 
transliuotas 2003 m. per „Eurora-
diją“ septyniolikai šalių. Prasmin-
gas mano veiklos baras – dalyvavi-
mas tarptautiniuose Eurepean Lied 
forumuose, kuriuose Lied atlikimo 
meno pedagogai iš daugelio Euro-
pos aukštųjų muzikos mokyklų da-
linasi savo patirtimi. Tai puiki ga-
limybė skleisti lietuvių kamerinę 
vokalinę muziką bei pažinti kitų 

šalių kompozitorių kūrybą. Ne-
galiu nepaminėti interpretacijos 
meistriškumo kursų Vokietijos, 
Lenkijos, Prancūzijos, Belgijos, Šve-
dijos, Olandijos, Latvijos, Baltarusi-
jos aukštosiose muzikos mokyklose, 
kuriems esame kviečiami vadovauti. 

Esate Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos profesoriai, patirtį 
perduodantys jaunajai atlikėjų 
kartai. Gal galėtumėte įvardyti 
pagrindinius savo pedagogikos 
principus?

R. A.: Pirmiausia, stengiuosi 
įtvirtinti violončelės atlikimo 

„bazę“ – griežimo mokyklos pa-
grindus. Svarbiausia, kad privalomi 
išmokti kanoniniai dalykai nenu-
stelbtų individualumo, precizikos 
reikalavimas neužgesintų kūrybin-
gumo. Per ilgus pedagoginio darbo 
metus supratau, kad daug svarbių 
pedagoginių tiesų suprantama 
neiškart. Labai vertinu darbštumą, 
sąžiningumą. 

I. A.: Suprantame, jog mūsų 
darbus tęs mokiniai, kurie galbūt 
mąstys panašiai kaip mes. Pedago-
giniame darbe daug ko ir pats iš-
moksti, juk ateina labai skirtingi 
studentai ir su kiekvienu pats įgyji 
naujos patirties. Interpretacinių 
sprendimų ieškojimas, tuo pat 
metu išsaugant atlikėjo individua-
lybę, kai visiems negali taikyti vie-
nodų metodų ar reikalavimų, teikia 
kūrybinių impulsų. Mokiniai – tai 
savotiškas mūsų kapitalas, labai 
didžiuojuosi visais savo auklėti-
niais, meno daktarais, licenciatais, 
kurie dabar patys dėsto ir yra pro-
fesionalūs atlikėjai, koncertmeis-
teriai, išsibarstę ne tik po Lietuvą, 
bet ir užsienyje ir garbingai atsto-
vaujantys Lietuvai tarptautiniuose 
konkursuose. 

Ko palinkėtumėte savo 
klausytojams?

I. A.: Norėtųsi, kad publika pa-
miltų tai, kas miela mums. Jei po 
koncerto klausytojai išeina laimingi – ir 
mes esame laimingi. 

Rimantas Armonas ir Irena Uss-Armonienė M. Ambr azo n uotr .

Atkelta iš  10  psl .

žmogžudysčių, bet kyli. Kad pas-
kui smagiai nudarbėtum kaip Si-
zifo akmuo.

Nuo šito begalybės vėjo reikia 
pailsėti. Kur? Kavinėje. Bare. Ten, 
kur židinys (gali būti netikras). Sta-
lai – apskriti ir ne, vienas nuo kito 
atitverti tarsi traukinio kupė, žvakių 
formos lemputės ant sienų, čia ne-
silankiusių garsenybių fotografijos, 
vyno taures ir butelius atspindintys 
veidrodžiai, rankenos su alaus eti-
ketėmis. Ten jau prisiglaudę pana-
šūs, apšviesti beveik laužo šviesa: 
studentai su įvairia elektronika, 
tipiškos atvykėlių porelės, vaikų 
gimtadienis, dvi seserys, trys va-
dybininkai, apkalbinėjantys ben-
dradarbes, keturios mokslininkės, 
projektuojančios slaptą universitetą. 
Ir aš ten sėdžiu, klausausi, kartais 
įterpiu žodį. Nesvarbu, apie ką kal-
bamės. Viskas – tik pro forma, kad 
būtų kur supilti nerimo turinį. Jis 

susilieja su fonine muzika (šįkart – 
au-dessus des vieux volcans, glisse 
tes ailes sous le tapis du vent, vo-
yage, voyage, éternellement – fata-
liškai džiugiu Desireless balsu) ir 
vaizdu už lango: tamsoje drebia 
gniūžtėmis, o jų šešėliai skrieja 
mano draugių veidais. Norėčiau, 
kad taip ir liktų, bet ne: 

– Prisimenate kilanovą? Dvi neu-
troninės žvaigždės sukasi...

Stop kadras – prisimenu. Tikriau-
siai ten ir skambinau iš sapno – pra-
šyti to begalybės dviračio. Nes jei 
sakyčiau – baigiau, iš mano tikrovės 
liktų tik fotografija: katės apdras-
kyta kėdė, pirštų atspaudai ant tau-
rių (dviejų?), septyni knygų bokštai, 
dulkių šinšilos, ištrauktas stalčius, 
iš kurio iškrito citatos, antspaudas, 
laidai, sąvaržėlės (kam jos reikalin-
gos?), fotoaparatas. Prasideda de-
tektyvas, turintis išaiškinti alche-
mijos paslaptį. Ir vaizdas vėl išjuda. 
Prigulusiu aštuonetu. 
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T a r p  d i s c i p l i n ų

Kam bendruomenėms reikia muziejaus?
Platforma „Mažosios istorijos“

Linara Dovydaitytė

Šiemet Kaune vykusios didelės 
tarptautinės meno parodos, atrodo, 
užgožė vieną vietinį, bet ne mažiau 
reikšmingą projektą. Gegužę Na-
cionalinio M.K. Čiurlionio dailės 
muziejaus Paveikslų galerijoje at-
sidarė bendruomenių platforma 

„Mažosios istorijos“ – pirmoji Lie-
tuvoje bendruomenėms skirta erdvė 
muziejuje. Pasaulyje vadinamo-
sios bendruomenių galerijos (angl. 
community gallery arba commu-
nity access gallery) gyvuoja jau ke-
letą dešimtmečių ir sudaro svarbią 
muziejų atsinaujinimo darbotvar-
kės dalį. Mat ir pačią atsinaujinimo 
idėją galima trumpai nusakyti taip – 
nuo objektų prie žmonių. Dau-
gybė muziejų šiandien ne tik kau-
pia ir saugo vertingus daiktus, bet 
ir bendrauja su publika, mėgina at-
sižvelgti į jos interesus ir poreikius. 
Publika vis dažniau suvokiama ne 
kaip pamokymo reikalinga neišma-
nėlė, bet kaip muziejuose saugomų 
vertybių bendrasavininkė ir dialogo 
partnerė. Muziejai pamažu nustoja 
publiką įsivaizduoti kaip vieną. Juk 
esama daug skirtingų visuomenės 
grupių – ir randančių, ir nerandan-
čių kelio į muziejų.

Muziejuose veikiančios bendruo-
menių galerijos paprastai kviečia 
įvairias, dažniausiai vietines ben-
druomenes organizuoti parodas, 
rengti renginius ar kitaip išnaudoti 
šią erdvę savo reikmėms. Kartais 
bendruomenės naudojasi muzie-
jaus kolekcija ir profesionalų pa-
galba, kartais veikia savarankiškai 
ir naudoja savo pačių surinktą me-
džiagą. Bendruomenių galerijos pa-
deda spręsti dvi problemas – muziejų 
prieinamumo ir muziejinės repre-
zentacijos. Pirmąją geriausiai nusa-
kytų atviro muziejaus arba visiems 
(ne tik išsilavinusiems, pasiturin-
tiems ir kultūringai leidžiantiems 
laisvalaikį) prieinamo muziejaus 
idėja. Pavyzdžiui, per panašius pro-
jektus daug kas muziejuje apsilanko 
pirmą kartą. 

Muziejinės reprezentacijos pro-
blema sudėtingesnė. Ji remiasi sun-
kiai išsprendžiamu filosofiniu klau-
simu – kas ir kaip gali reprezentuoti 
mus? Kas turi teisę kurti pasakoji-
mus apie vieną ar kitą visuomenės, 
objektų grupę, istorijos tarpsnį? Bū-
tent reprezentacijos klausimas pa-
skatino daugybę vakarietiškų isto-
rijos, etnografijos ir meno muziejų 
atsigręžti į „kilmės“ bendruomenes 
bei pakviesti jas pačias kurti savo 
reprezentaciją. Su bendruomenė-
mis muziejai dirba labai įvairiai – 
vieni tik konsultuojasi dėl, pavyz-
džiui, teisingesnės gentinio objekto 
interpretacijos, kiti sau pasilieka 
tik tarpininko vaidmenį, pavyz-
džiui, visos parodos kūrimą ati-
duodami į bendruomenės rankas. 
Kad ir kaip būtų, vienoks ar kitoks 

bendruomenės balso įtraukimas 
į muziejinius pasakojimus reiškia 
tam tikrą pastangą demokratizuoti 
muziejų. 

Kaune bendruomenių platforma 
„Mažosios istorijos“ atidaryta su ne-
tikėta ir radikalia paroda, pavadinta 

„Didžioji pramonė“. Pirmasis neti-
kėtumas tas, kad Paveikslų galerijos 
lankytojai nedidelėje trečio aukšto 
salėje susiduria ne su dailės kūrinių 
ekspozicija, nors parodoje esama 
įdomių pramoninės tekstilės pavyz-
džių. Netikėta ir tai, kad paroda skirta ne 
kokiam nors muziejų mėgstamam 
šlovingam (pavyzdžiui, tarpukario) 
ar trauminiam (pavyzdžiui, poka-
rio) periodui, o kol kas vis pražiūri-
mai, nutylimai „paprasto žmogaus“ 
gyvenimo vėlyvuoju sovietmečiu 
temai. „Didžioji pramonė“ atveria 
Kauno, kaip pramoninio miesto, is-
torijos fragmentą, koncentruoda-
masi į gyvenimą, vykusį keliuose 
tekstilės fabrikuose ir aplink juos. O 
radikalu tai, kad parodos centre – ne 
daiktai, o žmonės, tiek kaip ekspo-
zicijos ašis, tiek kaip ekspozicijos 
kūrėjai.

Bendruomenių platformos ini-
ciatorė Auksė Petrulienė parodą 

„Didžioji pramonė“ kūrė kartu su 
Petrašiūnų ir „Girstos“ bendruo-
menių nariais: „Aplink pramonės 
gigantus susiformavusių Kauno 
rajonų gyventojai parodoje dali-
jasi savo prisiminimais apie 7-ojo 
dešimtmečio Kauną.“ Tad paroda 
pirmiausia yra ilgo, iššūkių ir atra-
dimų kupino bendravimo su žmo-
nėmis rezultatas. Kaip didelėse ir 
nevienalytėse bendruomenėse at-
rasti tuos, kurie nori kalbėtis ir turi 
kuo pasidalinti? Kaip įgyti pašne-
kovų, neretai kamuojamų senatvės 
ir ligų, pasitikėjimą? Kaip atrasti 
laiko ilgiems, ne valandą ir ne dvi 
trunkantiems pokalbiams? Kaip 
elgtis kebliose, sudėtingus žmonių 
santykius atskleidžiančiose situa-
cijoje? Kuriant „Didžiąją pramonę“ 
padėjo tai, kad Auksė Petrulienė jau 
turėjo keletą kontaktų, užmegztų 
vykdant ankstesnius projektus, be 
to, ji – menininkė. „Manau, kad tik 
menininkas gali dirbti su bendruo-
menėmis, nes jis turi išlavintą intui-
ciją, greitai reaguoja ir gali rasti kū-
rybišką sprendimą“, – sako Auksė.

Bendravimas su pramoninių 
Kauno rajonų gyventojais daug 
davė. Greta keleto taikomosios 
tekstilės pavyzdžių, atrastų muzie-
jaus rinkinyje, parodoje eksponuo-
jamos unikalios įdomybės iš žmo-
nių išsaugotų kolekcijų. Tai – ir 86 
metų Irenos Survilaitės iš atmin-
ties nupieštas Petrašiūnų planas su 
čia gyvenusių žmonių vardais bei 
trumpomis gyvenimo istorijomis, ir 
1960 m. gamintų dirbtinių krauja-
gyslių pavyzdys, išsaugotas fabriko 
dailininkės, ir moteriškas švarkas iš 
legendinio, tarptautinį auksą pel-
niusio „Drobės“ audinio, skirto 
vyriškiems kostiumams. Įdomūs, 

keisti daiktai ar netikėti jų deriniai 
(pvz., „Kaspino“ fabriko produk-
ciją iliustruojančios apatinių rūbų 
gumelės ir tautinės juostelės Dainų 
šventėms) parodoje naudojami kaip 
priemonė sudominti ir įtraukti lan-
kytojus į istorijas apie, pavyzdžiui, 
kūrybą ir išradimus fabrike, mo-
terų padėtį sovietinėje pramonėje, 
lietuvių dalyvavimą Šaltojo karo 
varžybose ar keliavimo ypatumus 
sovietmečiu. „Didžioji pramonė“, 
galima sakyti, yra pasakotojų paroda, 
kurioje asmeninius daiktus lydi 
vaizdingi prisiminimai, anekdotai, 
gandai ir mitai. Iškalbingas, o kartu 
tipiškas parodos teksto pavyzdys: 

„1973 televizijos reportaže iš Ameri-
kos L. Brežnevas dėvėjo šviesų kos-
tiumą. Pažinau tą „Drobės“ audinį. 
Esu pasisiuvusi iš jo sijoną.“ (V. D.)

Dar labiau nei intriguojančios 
„Didžiosios pramonės“ istorijos 
man patinka tai, kaip ši paroda 
sprendžia minėtą sunkiai išspren-
džiamą muziejinės reprezentacijos 
klausimą. Bendruomenių galerijų 
aktyvistai dažniausiai siekia, kad 
žmonės čia susikurtų kuo tikro-
viškesnį ir autentiškesnį savo pa-
veikslą. „Mažosios istorijos“ tiks-
las taip pat skamba panašiai: „Tapti 
matomiems. Būti išgirstiems.“ Ta-
čiau pagrindinis klausimas lieka 
atviras. Ar muziejus apskritai gali 
būti reprezentacijos vieta įvairioms 
bendruomenėms ir jų vertybėms? 
Pasakodama parodos kūrimo isto-
riją Auksė Petrulienė prisipažįsta: 

„Kviesdama žmones prisijungti prie 
parodos, baiminausi nostalgijos so-
vietmečiui, bet pasidžiaugiau, kad 
nei bendraudama su parodos he-
rojėmis, nei su bendruomenėmis 
jos nepajutau.“ Vadinasi, muziejaus 
požiūriu sovietmečio nostalgijai 
muziejuje – ne vieta, nors galbūt šį 
jausmą išgyvena dalis anuos laikus 
menančios visuomenės. Tokia „dik-
tatoriška“ pozicija neturėtų stebinti, 
nes kultūros istorikai jau seniai yra 
atkreipę dėmesį, kad muziejus pa-
gal savo prigimtį anaiptol ne repre-
zentuoja mūsų vertybes, o pats ak-
tyviai jas kuria. Todėl gali būti, kad 

„Didžiosios pramonės“ vertė – ne 
pramoninio Kauno bendruomenių 
gyvenimo autentika.

Vienas iš būdų produktyviai pa-
žvelgti į šią, akivaizdu, neišspren-
džiamą muziejinės reprezentacijos 
problemą, yra suvokti, jog muzie-
jus irgi yra bendruomenė. Tuomet 
institucijos susidūrimas su žmonė-
mis galbūt galėtų išvengti diktuo-
jančio, globėjiško ar manipuliacinio 
santykio ir virsti dviejų skirtingų 
bendruomenių susitikimo nuo-
tykiu. Manau, kad „Didžioji pra-
monė“ puikiai iliustruoja tokio 
susitikimo galimybę. O sėkminga 
ji todėl, kad kiekviena iš bendra-
vusių ir bendradarbiavusių pusių 
darė tai, ką išmano. Bendruome-
nių atstovai, tikrieji vėlyvojo sovie-
tmečio istorijos savininkai, dalinosi 

daiktais, prisiminimais ir istorijo-
mis, o Auksė Petrulienė iš jų su-
dėliojo konceptualią parodą, rem-
damasi meniniais naratyvo kūrimo 
būdais – atrinkdama, išryškindama, 
sutirštindama, sujungdama doku-
mentiką ir fikciją.

Parodos pasakojimas sukasi 
aplink dvi pagrindines herojes – 

„Drobės“ technologę Veroniką Dab-
kienę ir „Kaspino“ fabriko dailininkę 
Venifridą Stasę Račkaitytę. Abi jos 
buvo pirmosios dailininkės, išėju-
sios dirbti į fabrikus, abi – tokios 
ryškios asmenybės, kad jų pasakoji-
mai apie gyvenimą fabrike suteikia 
naujų spalvų pramonės ir moderni-
zacijos istorijai. Parodoje iškabintus 

„Drobės“ audinius, atrodo, naujam 
gyvenimui prikelia vaizdingi buvu-
sios technologės prisiminimai apie 
savijautą fabrike, keliones į Maskvą 

„tvarkyti tekstilės reikalų“ ir darbo 
ypatumus vyrų valdomame kolek-
tyve. O ko verta istorija apie lietu-
višką dirbtinę kraujagyslę, prie ku-
rios išradimo prisidėjo ir kūrybiška 

„Kaspino“ dailininkė! Šiemet paro-
dos herojėms sukako 90 metų, tad, 
galima sakyti, muziejus spėjo atlikti 
savąją „įpaveldinimo“ misiją. Arba, 
kaip prasitarė viena iš herojų, „pa-
galiau žmonės atėjo į protą“.

Ne mažiau svarbi vieta paro-
doje skirta meno kūriniui, sutei-
kiančiam savotišką foną istorijoms 
apie gyvenimą fabrike. Ekspozicijos 
centre įrengta kompozitoriaus Ar-
turo Bumšteino garsinė instaliacija 

„Molinės gerklės“ skleidžia keistus, 
nejaukius garsus iš sovietinių kera-
minių vazų, dekoruotų spalvingais 
socrealistiniais piešiniais. Instalia-
cijos garsai paimti iš dar vienos anų 
laikų įdomybės, atrastos keramiko 
Povilo Baranausko dirbtuvėje – 
1960 m. išleisto „Didžiosios medici-
nos enciklopedijos“ plokštelių rin-
kinio su širdies ritmo, kvėpavimo, 
kalbos, psichikos sutrikimų įrašais. 
Nuolat sklindantis neaiškus garsas, 
viena vertus, pagyvina parodos er-
dvę, suteikia jai istorijos triukšmo 
efektą. Kita vertus, pasak kuratorės, 
šis kūrinys nusako ir pačios ben-
druomenių platformos „Mažosios 
istorijos“ esmę – įgarsinti nutylė-
tas, nepatogias, niekad nepasako-
tas istorijas.

Vis dėlto parodos eksponavimas 
nėra ir turbūt negali būti vieninte-
lis rezultatas, kai muziejus pradeda 
bendradarbiauti su bendruomenė-
mis. Bendradarbiavimui yra bū-
dingas ir politinis įsipareigojimas, 
kurį muziejai, atsiverdami įvai-
rioms visuomenės grupėms, dažnai 
ignoruoja. Antropologas Jamesas 
Cliffordas yra aprašęs tipišką atvejį, 
kai etnografijos muziejus kviečiasi 
genčių atstovus, norėdamas tik pa-
sitikslinti savo kolekcijoje saugomų 
daiktų reikšmes, o pakviestiesiems 
labiau rūpi, kad muziejus išreikštų 
politinę paramą jų kovoje už pra-
rastas žemes, tačiau šis tokiems 

lūkesčiams nepasiruošęs. Ben-
druomenių platforma „Mažosios 
istorijos“ pradėjo kitaip. Parodos 
proga muziejuje po daugelio metų 
susitiko buvę „Drobės“ darbuoto-
jai, edukacinėse atminties popie-
riaus dirbtuvėse buvo galima su-
tikti buvusio J. Janonio popieriaus 
fabriko darbuotojus. Tokių susiti-
kimų tikslas, pasak kuratorės, pa-
leisti prisiminimų gamybos mašiną, 
kitaip tariant, provokuoti, gaivinti, 
įprasminti žmonių, kurių praeitis 
ilgą laiką niekam nerūpėjo, atmintį.

Tačiau atrodo, kad pirmoji ben-
druomenių galerija prisiima ir rim-
tesnius politinius įsipareigojimus 
tiems, su kuriais dirba. Savo apž-
valgą pabaigsiu citata iš „Mažųjų is-
torijų“ pranešimo spaudai – jame 
išsakytas rūpestis dėl Petrašiūnų 
bendruomenės patalpų girdisi ir 
parodos erdvėje, ir su paroda su-
sijusiuose tekstuose medijose. Kū-
rybinį bendradarbiavimą lydintis 
bendruomenės palaikymas ir jos 
poreikių atstovavimas viešoje er-
dvėje verčia visai kitaip pažvelgti 
ir į muziejų, kuris, pasirodo, gali 
būti ne tik bendruomenių repre-
zentacijos, bet ir bendruomeninio 
aktyvizmo vieta. Prie tokio mu-
ziejaus vizijos prisidedu ir aš, dar 
kartą išplatindama „Mažųjų isto-
rijų“ pranešimą.

„Mažos istorijos – didelis nerimas. 
Petrašiūnų bendruomenė netenka 
patalpų: Betonuotojų 4 jie įsikūrę 
nuo 1994. Bendruomenė didelė ir 
stipri, sauganti istorinę savo rajono 
atmintį. Kelis neįkainojamus išsau-
gotos atminties objektus galima pa-
matyti šiuo metu Kauno Paveikslų 
galerijoje vykstančioje parodoje 

„Didžioji pramonė“. Petrašiūnų ben-
druomenė yra parodos bendraau-
torė. Vakar susitikome galerijoje 
pasitarti dėl sovietmečio petrašiū-
niečių butų tyrimų. Kalbėjom apie 
to laikmečio buto ypatumus: trijų 
šeimų gyvenimą trijų kambarių 
bute, 5 kvadratinių metrų vienam 
žmogui normą, kuri taip ir nebuvo 
įgyvendinta. O šiandien klausiam 
Kauno miesto savivaldybės – ar 
gausi Petrašiūnų bendruomenė ne-
nusipelnė miesto paramos ir bent 
100 m2 savo kultūrinei veiklai?“

Platforma „Mažosios istorijos“ veikia 
iki metų pabaigos

Arturo Bumšteino „Molinės gerklės“ 
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K i n a s

Kas beldžiasi į duris
Krėsle prie televizoriaus

Iš meilės kinui

„Žvaigždžių karai: paskutiniai dže-
dajai“ („Star Wars: The Last Jedi“), 
rež. Rian Johnson, JAV 

Į filmą ėjau premjeros vakarą ir 
tai buvo nuostabu. Prie bilietų ka-
sos rikiavosi merginos su princesės 
Lėjos šukuosenomis. Prie spragėsių 
laukė baltu šturmuotojo kostiumu 
vilkintis mažametis. Fojė žaisliniais 
švytinčiais kardais kovojo tėvas ir 
du vaikai. Į salę žengė džedajus su 
apsiaustu. Užgesus šviesoms, kaž-
kas šūktelėjo: „Luke Skywalker, 
come back!“ („Lukai, Skaivokeri, 
sugrįžk!“) Filmo metu, blogiečiams 
gaunant į kaulus, salė pratrūkdavo 
ploti. Po seanso būrelis draugų ap-
tarinėjo ledines lapes ir mėlyną 
pieną duodančias filmo būtybes ir 
pokalbyje jas vadino tikraisiais var-
dais. Maždaug šešerių metų gerbė-
jas mamai išsakė pastabą, kad filme 
per daug nuspėjamų siužeto posū-
kių, o vaikinas merginai piktinosi, 
kad, girdi, ši dalis nelabai tikroviška.

Keturiasdešimt metų. Tiek pra-
ėjo nuo pirmojo „Žvaigždžių karų“ 
filmo, o ši epopėja vis dar audrina 
skirtingų kartų vaizduotę. Ji visada 
verčia mąstyti apie didžiosios ko-
mercijos sėkmę ir mastą. Apie po-
puliariosios kultūros įtakos lauką. 

Apie tai, ką ši gali nuveikti su mu-
mis, kam angažuoti, o įdomiausia – 
kaip ji „dirba“ su šiandienos socia-
liniais, politiniais ir ekonominiais 
kontekstais. Nesvarbu, jei siužeto 
plotmėje pasakojama apie kosmosą 
ir tolimą ateitį. 

Ne veltui naujoje „Žvaigždžių 
karų“ dalyje, dažniau nei ankstes-
nėse, akcentuojami moterų perso-
nažai. Čia jos vadovauja, įsakinėja, 
sėdi prie kosminių laivų pultų ir 
išmano inžineriją. Ką jau kalbėti 
apie tai, kad paskutinio džedajaus 
Luko Skaivokerio vietą užima mer-
gina Rėja, taigi – džedajė. Kai Pasi-
priešinimo judėjimo herojai kyla į 
kovą prieš Tamsiąją pusę, žiūrovas, 
matyt, realybėje lengvai ras savus 
blogio atitikmenis: nuo politikų 
iki nervinančio darbdavio. O kai 
princesė Lėja – Carrie Fisher – per 
sprogimą išsviedžiama į atvirą kos-
mosą ir užmerktomis akimis, neju-
dėdama, sklando tamsoje, o vėliau 
grįžta atgal, supranti, kad kinas gali 
prikelti net mirusiuosius.

Žinoma, daugumai žiūrovų tokie 
samprotavimai nė motais. Jie nori 
įdomių nuotykių ir jaudulio. Tą jie 
gauna ir šioje dalyje: netrūksta gau-
dynių, gigantiškų sprogimų, gražiai 
mizanscenose išnaudotos kraujo 
raudonumo spalvos ir paralelinio 
montažo, kuris verčia dėl herojų 
likimo nerimauti sekundžių tiks-
lumu. Nors man įdomiausia buvo 

stebėti Adamo Driverio suvaidintą 
Kailo Reną, kurį vieni fantastinės 
sagos gerbėjai maišo su žemėmis, 
o kiti, priešingai, vadina vienu iš 
geriausių antagonistų blockbuste-
rių istorijoje po Heatho Ledgerio 
Džokerio. Sunku nesutikti: akto-
rius talentingai vaidina dvipras-
mybę, dualumą ir vidinį konfliktą. 
Jis – tai pilka spalva, kurią perteikti 
kine visada sunkiau nei juodą.

„Užburtas ratas“  („Wonder 
Wheel“), rež. Woody Allen, JAV

Yra „Žvaigždžių karų“ ir yra 
Woody Alleno mylėtojai. Jie mažai 
kuo skiriasi. Eidami į kiną, tiksliai 
žino, ko laukti. Niujorkiečio kino 
atveju – tragikomedijos, ryškių 
jausmų, gerų dialogų, stilizacijos, 
kandaus humoro ir keleto taikliai 
suformuluotų minčių apie gyve-
nimą. Net suprasdami, kad Alle-
nas turbūt jau prarado geriausią 
formą ir po „Džesminos“ (2013) nieko 
stipresnio lyg ir nesukūrė, juodame 
ekrane pasirodžius tradiciniams 
baltiems aleniškiems titrams ir skam-
bant lengvam intro džiazui jaučiasi 
lyg vėl susitikę seną draugą, kurio 
istorijos girdėtos šimtą kartų, bet 
jų klausantis vis tiek apima malo-
nus jausmas. 

Toks yra „Užburtas ratas“. Čia su-
sitinka buvusi aktorė Džinė (Kate 
Winslet), jos vyras Hamptis (Jim 
Belushi), jo dukra iš pirmosios 

apšvietimas. Pavyzdžiui, Džinei 
pasakojant apie aktorės karjerą ir 
didžiąją gyvenimo meilę, jos stam-
biu planu rodomą veidą užlieja šilta 
oranžinė, o užsiminus apie nemy-
limą dabartinį vyrą, nudažo liūdna 
ir melancholiška mėlyna. Ekranas 
tarsi įkvepia pirmosios ir iškvepia 
antrąją. Šį meninį sprendimą ga-
lima vadinti pernelyg teatrališku 
ir senamadišku, bet šiai praėjusio 
amžiaus 6-ojo dešimtmečio stili-
zacijai jis puikiai tinka. Apskritai 
šiuolaikiniame skaitmeniniame 
kine vis mažiau vaizdo, kurį norė-
tųsi pačiupinėti, o apie jį kalbant 
vartoti labiau medžiagai apibūdinti 
tinkančius žodžius: švelnus, minkš-
tas, meistriškai išaustas. 

Gediminas Kukta

Ne tik artėjame prie Naujųjų metų, 
bet ir sparčiai žengiame į naujuo-
sius viduramžius. Politikai ir socia-
linių tinklų isterikai ar televizijos 
laidų vedėjai jau mojuoja iš ten ir 
kviečia spartinti žingsnį. Atrodo, 
kad vienintelis būdas apsisaugoti – 
atsiriboti nuo jų visais įmanomais 
būdais, bet žinau, kad tai nepadės. 
Ką tik baigiau skaityti Timothy Sny-
derio knygą „Apie tironiją. Dvide-
šimt XX amžiaus pamokų“. Istori-
kas primena Hannah Arendt mintį, 
kad totalitarizmo pagrindas – ne 
valstybės galia, bet skirtumo tarp 
asmeninio ir viešo gyvenimo nutry-
nimas. Totalitarizmas naikina skir-
tumą tarp privataus ir viešo ne tik 
norėdamas pavergti individą, bet 
ir siekdamas nukreipti visuomenės 
dėmesį nuo normalios politikos 
link sąmokslo teorijų. Viduramžiais 
tokios teorijos visada klesti. 

Siūlau apie jas pamiršti bent trum-
pam per šventes ir pasižiūrėti kelis 
televizijų dar, regis, nerodytus fil-
mus apie žmones ir jų bandymus 
prasiveržti pro išankstinių nuos-
tatų užtvarus. Matto Rosso filmo 

„Šaunusis kapitonas. Gyvenimas 
be taisyklių“ (TV1, 24 d. 21 val.) 
veikėjai moka kelias kalbas, išmano 
kvantinę fiziką ir filosofiją. Jie su-
geba medžioti ir elgtis su ginklais. 
Tačiau aplinkybės priverčia pa-
likti gimtuosius namus miške ir 
vykti į didelį miestą. Režisierius 
klausia, kas bus, kai jie susitiks su 

civilizacija ir kapitalizmu, kai juos 
užgrius pirmoji meilė ir socialinių 
tinklų pasaulis? 

Benas Kešas (Viggo Mortensen) – 
šešių vaikų tėvas. Jis ne tik moko 
vaikus filosofijos ar išgyventi miške, 
bet ir tiesiai atsako į kiekvieną klau-
simą, net jei tai klausimas apie „ly-
tinį kontaktą“. Vaikai skaito Dos-
tojevskį ir visą pasaulinę literatūrą, 
vietoj Kalėdų švenčia garsiausio 
intelektualo kairuolio Noamo 
Chomsky (beje, jo šaknys Lietu-
voje) dieną. Nebijokite, „Šaunusis 
kapitonas. Gyvenimas be taisyklių“ – 
lengvas filmas, nors ir apie rimtus 
dalykus. Bet jis privers ir pasverti 
Beno auklėjimo metodus, ir sua-
bejoti, ir klausti, gal utopija – vie-
nintelė išeitis. Tik atkreipkite dė-
mesį, kad miške užaugusiai Kešei 
jos senelio pažiūros atrodo liguistos 
ir keistos, nors jis mąsto panašiai 
kaip dauguma šios šalies gyventojų.

Johno Crowley brendimo drama 
„Bruklinas“ (TV3, 23 d. 21.35) prieš 
kelerius metus buvo nominuota ke-
liems „Oskarams“, bet Lietuvos kino 
teatrų taip ir nepasiekė. Filmas su-
kurtas pagal pasaulyje populiarų 
Colmo Tóibíno (scenarijų parašė 
pas mus geriau žinomas Nickas 
Hornby) romaną ir pasakoja jau-
nos merginos Eiliš (Saoirse Ronan), 
kuri 6-ajame dešimtmetyje neno-
riai palieka gimtąjį kaimą Airijoje 
ir vyksta ieškoti darbo į Ameriką, 
istoriją. Apsigyvenusi Brukline 

mergina palyginti greitai išsigydo 
nostalgiją ir ima mėgautis laisvės 
dvasia. Tačiau naujienos iš tėvynės 
verčia Eiliš grįžti namo... „Brukli-
nas“ – sentimentalus, o kartu juo-
kingas retrofilmas. Tokius sveika 
pasižiūrėti per šventes.

Gartho Daviso (beje, jis Jane 
Campion bendraautorius kuriant 
serialą „Ežero viršūnė“) filmas 

„Liūtas“ (LNK, 24 d. 22.45) taip pat 
pretendavo į ne vieną „Oskarą“. Tai 
ir vėl sentimentalus filmas, kuris ne 
vienam išspaus ašarą. Jis perkels į 
9-ojo dešimtmečio Indiją, kur pen-
kerių metų Saru auga nuskurdu-
sioje valstiečių šeimoje. Berniukas 
padeda vyresniajam broliui vogti 
anglį iš traukinių. Kartą jis užmigs 
vagone ir atsibus už tūkstančio ki-
lometrų Kalkutoje. Vėliau Saru įsi-
vaikins pora iš Australijos, jis už-
augs ir užsinorės rasti savo šeimą. 
Saru (Dev Patel) padės jo mama 
(Nicole Kidman) ir mergina (Roo-
ney Mara). „Liūtas“ sukurtas „pagal 
tikrus įvykius“, bet jo dvasia arti-
mesnė Charleso Dickenso kalėdi-
niams pasakojimams.

Matteo Garrone’s „Pasakų pa-
saka“ (TV1, 25 d. 21 val.) nustebins – ji 
tikrai ne marazmatiškų filmų „visai 
šeimai“ mėgėjams. Režisierius pasi-
rinko XVI a. Giambattistos Basile’s 
Neapolio dialektu užrašytas pasa-
kas, kurios netrukus įkvėpė ir bro-
lius Grimmus, ir Charles’į Perrault. 
Tačiau pastarieji jau kūrė pasakas 

vaikams, o Garrone išsaugojo filme 
visai nevaikiškas jų versijas, kurias 
Basile pasakojo panašiai kaip vėliau 
atsiradęs „Dekameronas“. 

Garrone pasirinko tik tris isto-
rijas – apie bevaikę karalienę, kuri 
pasiuntė vyrą mirti, suvalgė jūros 
drakono širdį ir pastojo, apie kara-
lių, kuris miegamajame užaugino 
gigantišką blakę, ir apie dvi seseris 
senutes, kurių viena paslaptingai 
atjaunėjo ir tapo karaliaus žmona. 
Pasak režisieriaus, knyga jį sudo-
mino įdomiu ikiistorinės archaikos 
ir vėlyvųjų viduramžių deriniu. Ta-
čiau filmo kadruose akivaizdus ir 
kitas derinys – Francisco Goyos 

„Kapričų“, Federico Fellini „Kaza-
novos“ ir prerafaelitų paveikslų, be 
to, Garrone įdomiai adaptuoja ki-
nui ir „glamūrinių“ žurnalų stilių. 
Vis dėlto „Pasakų pasaka“ – ne tik 

neįtikėtinai gražus, bet ir savaip 
baisus filmas, nes pažadina archa-
jiškumą, drįstu teigti, slypintį kiekvie-
name iš mūsų.

Apie jį primins ir šįvakar (22 d. 
23 val.) LRT rodomas Peterio Jack-
sono „King Kongas“ (2005) – dar 
vienas klasikinio 1933 m. filmo per-
dirbinys, ir net „puikiai išsilaikiusi“ 
1969 m. Eduard’o Molinaro kome-
dija „Užšaldytas“ (TV1, 24 d. 19.20), 
kurios herojus turtuolis (Louis de 
Funes) staiga sužino, kad ledynuose 
1905 m. po laivo katastrofos suša-
lęs ir vėl atgaivintas žmogus yra jo 
žmonos senelis. Panašių atšilusių 
ir norinčių sugrąžinti gerai jiems 
suprantamą praeitį, deja, yra ir pas 
mus. Todėl pasistenkite nesušalti.

Jūsų – 
Jonas Ūbis

santuokos Karolina (Juno Temple) 
ir gelbėtojas Mikis (Justin Timber-
lake). Šis personažas, kuris svajoja 
būti dramaturgu ir kurį įsimylės 
Džinė, o vėliau ir Karolina, visą 
istoriją mums ir pasakoja. Istorija, 
žinoma, yra apie meilę ir išdavystę, 
o dar universaliau – apie Likimą iš 
didžiosios raidės. Būtent jį simbo-
lizuoja pramogų kvartalo Koni Ai-
lande, kur vyksta veiksmas, atrak-
cionas, amerikiečių vadinamas 

„Wonder wheel“, o mūsų, lietuvių, 
„Velnio ratu“. Džinės gyvenimas – 
kaip tame rate. Netikėta meilė ją 
kilsteli virš kasdienybės, padeda 
patikėti šviesesne ateitimi, o tada 
vėl bloškia žemyn be galimybės 
ištrūkti. 

Skirtingas nuotaikas gražiai per-
teikia Vittorio Storaro kamera bei 

Trumpos kino recenzijos

„Šaunusis kapitonas. Gyvenimas be taisyklių“

„Žvaigždžių karai: paskutiniai džedajai“
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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.“ 
iki 31 d. – paroda „Kazimieras ir Titas Si-
manoniai – 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 ginkluo-
tės ekspozicija

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

Valdovų rūmai
Katedros a. 4
Paroda „Eksponatai. 2016–2017 m. dovano-
tos ir įsigytos vertybės“

Bažnytinio paveldo muziejus
Šv. Mykolo g. 9
Paroda „Užtarėjai ir globėjai. Restauruoti pa-
veikslai iš Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių“ 
Paroda „Siuvinėtas dangus. Vilniaus ar-
kivyskupijos bažnyčių XV–XX a. siuvinėti 
liturginiai drabužiai“
iki 30 d. – „Nuo mamuto ilties iki safyrų 
aukso apsoduose: Aleksandras Šepkus“

VDA parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
Kęstučio Grigaliūno „Tu manai, kad tu manai“

VDA galerija „Akademija“ 
Pilies g. 44
Valdo Simučio tapybos ir grafikos darbų 
paroda

VDA tekstilės galerija „Artifex“
Gaono g. 1
nuo 22 d. – Dalios Mikonytės ir Adomo Žu-
džio paroda „savi/svetimi: kaustika“

VDA galerija „ARgenTum“ 
Latako g. 2
Autorinės juvelyrikos paroda „neatsitik-
tinis.lt“

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“)

Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
Kęstučio Grigaliūno „Tu manai, kad tu manai“

„Prospekto“ fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
Jonty Tacono ir Laurie Griffiths paroda 

„Babochka“

Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
Mindaugo Česlikausko fotografijų paroda 

„Pasivaikščiojimai. Sustojimai“ 

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
Aistės Kirvelytės kūrybos paroda „Kūnas“ 

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

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
Medos Norbutaitės tapybos paroda 

„Implikacijos“ 
„Šiandien ir rytoj. Jaunieji menininkai iš 
Baltarusijos“ 

Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1/13
Šarūnės Vaitkutės autorinės juvelyrikos 
paroda „Širdis“

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

„Ribinės tikrovės būsena“

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“

Savicko paveikslų galerija
J. Basanavičiaus g. 11
nuo 22 d. – Rūtos Eidukaitytės tapybos paroda 

„Parkai ir kitos istorijos“ 

Galerija „Kunstkamera“

Ligoninės g. 4

iki 31 d. – Vilniaus Aukciono veiklos 

10-mečiui skirta plakatų ekspozicija 

„50 aukciono nuotykių“

Juvelyro Arvydo Gurevičiaus emalio paroda 

„900°C“

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“

Namų galerija „Trivium“
Vilkpėdės g. 7–105
Roko Dovydėno keramikos paroda „No 
Fear“

Lietuvos nacionalinė UNESCO galerija
Šv. Jono g. 11
Ivano Sanczewskio (Ispanija) fotografijų 
paroda „Pabėgėliai. Balkanų kelionė“

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

Rašytojų klubas
K. Sirvydo g. 6
Jono Jackevičiaus tapybos paroda „Kodų 
kodai“

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

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

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

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

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

„Editorial“ projektų erdvė
Latako g. 3 
nuo 22 d. – Lauros Kaminskaitės paroda 

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės 
muziejus
V. Putvinskio g. 55
Jūratės Bučmytės ir Alberto Krajinsko 
akvarelių paroda „Pokalbis su Čiurlioniu“
iki 31 d. – 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
iki 31 d. – tarptautinė paroda „Šiuolaikinis 
prancūzų ekspresionizmas ir ne tik“

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
Antano Obcarsko paroda (parodų ciklas 

„Lūžio kartos vardai“) 
Leono Striogos paroda „Geležies amžius“ 
iki 31 d. – bendruomenių platformos „Ma-
žosios istorijos“ paroda „Didžioji pramonė“ 

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

Adelės ir Pauliaus Galaunių namai
Vydūno al. 2
Zitos Levickienės autorinių atvirukų paroda 

„Gėlėti burtai“
Paroda „Kasdienybės geometrija. Art Deco 
Kauno interjeruose“ 

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

„Kauno langas“
M. Valančiaus g. 5
Kalėdinė papuošalų paroda

Kauno miesto muziejaus Lietuvių 
Tautinės muzikos istorijos skyrius
L. Zamenhofo g. 12
Ritos Rimšienės jubiliejinė tapybos darbų 
paroda „Minčių skaitiniai“

Klaipėda
Lietuvos dailės muziejaus Prano 
Domšaičio galerija
Liepų g. 33
Paroda „Pranas Domšaitis. Nematyti kūriniai“
Sofijos Kanaverskytės tekstilė

KKKC parodų rūmai
Didžioji Vandens g. 2
Šiuolaikinio Japonijos ir Lietuvos medžio 
raižinio paroda „Medžio raižinio efektas“ 
Mykolės tapybos darbų paroda „Gamtovaizdis“
Sonatos Žiži kūrybos paroda „Faktūros. 
Jūra. Krantas. Miškas“

Baroti galerija
Aukštoji g. 3/3a
iki 30 d. – paroda, skirta Klaipėdos aps-
krities dailininkų sąjungos 20-ies metų 
jubiliejui 

„Herkaus galerija“
Herkaus Manto g. 22
Artūro Kavaliausko tapybos paroda 

„Laiškai Dievui“

Šiauliai
„Laiptų galerija“
Žemaitės g. 83
Kalėdinių miniatiūrų paroda „Jau atva-
žiuoja šv. Kalėda“
Rolanos Čečkauskaitės-Gkagkos tapybos 
darbų paroda „Laiškai...“

Dailės galerija
Vilniaus g. 245
Romualdo Inčirausko paroda „Skulptūra. 
Tapyba. Tarytum juvelyrika“

Šiaulių universiteto dailės galerija
Vilniaus g. 141
Renatos Murauskaitės grafika
Dalvio Udrio tapybos paroda „55“

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

Fotografijos galerija
Vasario 16-osios g. 11
Lilijos Valatkienės fotoparoda „Išrinktieji“

S p e k t a k l i a i

Vilnius 
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto 
teatras
22 d. 18.30 – F. Leharo „LINKSMOJI 
NAŠLĖ“. Dir. – J. Geniušas
23, 27 d. 18.30 – P. Čaikovskio „SPRAGTU-
KAS“. Dir. – M. Staškus
28 d. 18.30 – G. Puccini „BOHEMA“. 
Dir. – R. Šervenikas
29 d. 18.30 – L.A. Minkaus „DON KICHO-
TAS“. Dir. – M. Staškus
30 d. 18.30 – G. Verdi „TRAVIATA“. 
Dir. – R. Šervenikas
31 d. 18.30 – L.A. Minkaus „BAJADERĖ“. 
Dir. – M. Staškus

Nacionalinis dramos teatras
Didžioji salė
23 d. 18.30 – P. Claudelio „APREIŠKIMAS 
MARIJAI“. Rež. – J. Vaitkus
29 d. 18.30 – T. Słobodzianeko „MŪSŲ 
KLASĖ“. Rež. – Y. Ross
30 d. 17 val. – M. Ivaškevičiaus „IŠVARY-
MAS“. Rež. – O. Koršunovas
Mažoji salė
22 d. 19 val. – M. von Mayenburgo „KANKI-
NYS“. Rež. – O. Koršunovas
27 d. 19 val. – I. Bergmano „INTYMŪS PO-
KALBIAI“. Rež. – V. Rumšas 
28 d. 19 val. – PREMJERA! „NUOGAS KA-
RALIUS“ (pagal H.K. Anderseno pasaką). 
Rež. – V. Masalskis, scenogr. – P. Bocullaitė, 
komp. – G. Šimelionis. Vaidina G. Šimelio-
nis, P. Pinigis, D. Želvys, D. Stakėnas ir kt. 
(Klaipėdos jaunimo teatras)
29 d. 19.30 Juodojoje salėje – C. Graužinio 

„DRĄSI ŠALIS (LIETUVOS DIENA)“. 
Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)
30, 31 d. 19 val. – „BALTAS SODININKAS“ 
(VšĮ „Vytauto Kernagio fondo“ spektaklis). 
Rež. – V.V. Landsbergis 

Valstybinis jaunimo teatras
22 d. 18 val. – I. Menchellio „KAPINIŲ KLU-
BAS“. Rež. – A. Latėnas
23 d. 12, 12.30, 13, 13.30, 30 d. 12, 12.30, 13, 
13.30, 15, 15.30, 16, 16.30 – T. Kavtaradzės 

„APIE BAIMES“. Rež. – O. Lapina

Dailė

Būtina pamatyti Kęstučio Grigaliūno parodą „Tu manai, kad tu ma-
nai“, veikiančią per dvi galerijas: VDA „Titanike“ ir „Kairėj-dešinėj“ iki 
sausio 14 d. 

Savita ir įdomi Lino Blažiūno ir Jono Aničo paroda „Dvi su puse“  ga-
lerijoje (AV17). Ji veikia iki sausio 10 d.

Muzika

Tradiciškai antrąją Kalėdų dieną, gruodžio 26 d., 19 val. nacionalinėje 
filharmonijoje pasirodys Lietuvos kamerinis orkestras ir maestro Serge-
jus Krylovas. Orkestro muzikos koncerte „Kalėdiniai kaprisai“ skambės 
dvi Wolfgango Amadeaus Mozarto simfonijos. S. Krylovas grieš Niccolò 
Paganini muziką – Kaprisus, Variacijas viena styga Gioacchino Rossini 
operos „Mozė Egipte“ tema, pjeses „Cantabile“ ir „La Campanella“ – tai 
virtuoziški, sudėtingi ir itin publikos mėgstami kūriniai. Kaip XX a. aidas 
suskambės Sergejaus Prokofjevo „Akimirkos“.

Teatras

Klaipėdos jaunimo teatras sausio 4 d. 18 val. Nacionaliniame Kauno 
dramos teatre pristato spektaklio pagal Thorntono Wilderio pjesę „Mūsų 
miestelis“ premjerą. Spektaklio režisierius – Darius Rabašauskas, sceno-
grafė – Laura Luišaitytė, aktoriai – Valentinas Masalskis, Rimantas Pe-
lakauskas, Vitalija Mockevičiūtė, Diana Anevičiūtė, Valerijus Jevsejevas 
ir kiti.

Visuotinio lėkimo, susvetimėjimo, savanaudiškumo ir nuolatinio ban-
dymo gyventi pagal planą kontekste spektaklis „Mūsų miestelis“ atsigręžia 
į amžinybės akivaizdoje gyvenančių paprastų žmonių likimus bei ieško 
jų prasmės. Spektaklis nagrinėja esminius klausimus: kodėl gyvename? 
Kas yra meilė? Kas yra mirtis? Kas yra laikas ir kodėl jo nevertiname? Kas 
bus, kai mūsų laikas pasibaigs?
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27 d. 18 val. – „LEDI MAKBET“ (pagal 
W. Shakespeare’o pjesę „Makbetas“). 
Rež. – A. Latėnas
28 d. 18 val. – D. Wassermano „SKRYDIS 
VIRŠ GEGUTĖS LIZDO“. Rež. – V. Griško
29 d. 18 val. – Žemaitės „TRYS MYLIMOS“. 
Rež. – A. Latėnas
31 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO 
DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas
31 d. 18 val. – PREMJERA! „CINKAS (ZN)“ 
(pagal S. Aleksijevič knygas). 
Rež. – E. Nekrošius

Vilniaus mažasis teatras
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, 27, 28 d. 18.30 – „FANTAZIJUS“ (pagal 
A. de Musset pjesę). Rež. – G. Tuminaitė
29 d. 18.30 – I. Margalit „TRIO (J. Bramso, 
R. Šumano ir K. Šuman meilės istorija)“. 
Rež. – P. Galambosas (Vengrija) 
30 d. 18 val.– M. Ivaškevičiaus „MADAGAS-
KARAS“. Rež. statytojas – R. Tuminas, 
rež. – A. Dapšys
31 d. 18 val. Nacionaliniame dramos teatre – 
M. Lermontovo „MASKARADAS“.
Rež. – R. Tuminas

Oskaro Koršunovo teatras
22 d. 19 val. OKT studijoje – M. Gorkio „DU-
GNE“. Rež. – O. Koršunovas
27 d. 19 val. OKT studijoje – I. Vyrypaevo 

„ŠOKIS DELHI“. Rež. – O. Koršunovas
28 d. 19 val., 29 d. 16, 19 val., 31 d. 15.30, 19 val. 
OKT studijoje – B. Brechto „VESTUVĖS“. 
Rež. – O. Koršunovas

Rusų dramos teatras
22 d. 10, 12, 14 val., 27, 28 d. 10, 12, 14 val. – 
J. Ščiuckio „MOROZKO“. Rež. – J. Ščiuckis 
23 d. 18.30 – A. Vvedenskio „EGLUTĖ PAS 
IVANOVUS“. Rež. – J. Vaitkus
30, 31 d. 18.30 – „LEGENDA APIE DIDĮJĮ KOM-
BINATORIŲ“ (pagal I. Ilfo ir J. Petrovo romaną 

„Dvylika kėdžių“). Rež. – R. Atkočiūnas

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

Vilniaus teatras „Lėlė“
Didžioji salė
29 d. 18.30 – PREMJERA! „KRYPTIS“ (pagal 
M.-A. Mathieu komiksą „Sens“). 
Rež. – J. Trimakaitė
30 d. 18.30 – „LILA: SLAPTAS DEMIURGO 
ŽAIDIMAS“. Scen. aut. ir rež. – Ž. Vingelis

„Menų spaustuvė“
22 d. 15 val. Kišeninėje salėje – „APIE MEILĘ, 
KARĄ IR KIŠKIO KOPŪSTUS“. Rež. – A. Giniotis
22 d. 19 val., 27 d. 18.30 Juodojoje salėje – 
gyvo garso koncertas „5 pirštai – kumštis“. 
Atlieka A. Giniotis, I. Stundžytė, J. Urnikytė, 
J. Šarkus, G. Kiela (teatras „Atviras ratas“)
23 d. 12, 15 val. Juodojoje salėje – „STEBU-
KLINGAS SODAS“ (pagal S. Lagerlöf kūrinį). 
Rež. – S. Degutytė („Stalo teatras“) 
28 d. 19 val. Juodojoje salėje – pojūčių 
misterija „MUZIKOS KALBA TAMSOJE“. 
Rež. – K. Žernytė ir L. Peleniūtė (Lietuvos 
muzikantų, „Pojūčių teatro“ ir aklųjų choro 

„Feniksas“ bendras kūrybinis projektas)
29 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ŽAIDIMAS 
BAIGTAS“. Autoriai: L. Liepaitė, A. Gudaitė, 
L. Žakevičius, P. Laurinaitis, A. Gecevičius 
(urbanistinio šokio teatras „Low Air“)
30 d. 19 val. Juodojoje salėje – „TAMOŠIUS 
BEKEPURIS“ . Rež. – C. Graužinis (teatras 

„Cezario grupė“)

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
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
27 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – W. Shakes-
peare’o „HAMLETAS“. Rež. – V. Bareikis
28 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srbljanovič 

„SKĖRIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas
29 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – PREM-
JERA! G.E. Lessingo „NATANAS IŠMINTIN-
GASIS“. Rež. – G. Varnas 
30 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – J. Balodžio 

„MIŠKINIS“. Rež. – V. Sīlis
31 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – G. Laba-
nauskaitės „ŽALGIRĖS“. Rež. – V. Bareikis 

Kauno valstybinis muzikinis teatras
22, 23 d. 18 val. – I. Kálmáno „MISTERIS X“. 
Rež. – V. Streiča, dir. – J. Janulevičius
26, 27 d. 18 val. – „ADAMSŲ ŠEIMYNĖLĖ“. 
Pastatymo meno vad. – K.S. Jakštas, muzi-
kinis vad. – J. Geniušas
30 d. 18 val. – G. Verdi „TRAVIATA“. 
Dir. – J. Geniušas 
31 d. 19 val. – Naujųjų metų koncertas. 
Dir. – J. Janulevičius, V. Visockis

Kauno kamerinis teatras
26 d. 12, 14 val. – D. Bisseto „MEGZTINIS“. 
Rež. – G. Aleksa
26 d. 13 val. – U. Šimulynaitės „KOTONAI 
PARYŽIUJE“. Rež. – R. Kimbraitė
27 d. 15 val. – J. Stučinskaitės „TI“. 
Rež. – A. Gluskinas
28 d. 18 val. – L. Janušytės „KOREKTŪROS 
KLAIDA“. Rež. – A. Dilytė
29 d. 18 val., 30 d. 16 val. – M. Jones „AKME-
NYS JO KIŠENĖSE“. Rež. – B.G. Padegimas

Kauno lėlių teatras
22 d. 19 val. – šventinis koncertas „KALĖDŲ 
BELAUKIANT“. Atlikėjai S. Petreikis (pasau-
lio pučiamieji instrumentai), V. Mikeliūnas 
(smuikas), D. Petreikis (gitara, saksofonas), 
M. Prasniewskis (Lenkija, kontrabosas)
23, 26, 30 d. 11 val. – „MERGAITĖ SU DEG-
TUKAIS“ (H.K. Anderseno ir N. Indriūnai-
tės kūrinių motyvais). Rež. – D. Ulmytė
23 d. 10, 12, 14 val., 26 d. 12 val., 30 d. 14 val. – 

„SNIEGO SENIO SAPNAS“ (H. Bechlerovos 
knygelės „Atverk langelį“ motyvais). 
Rež. – S. Jačėnas
30 d. 18 val. – koncertas „Du vėjai – viena 
pūga“. Dalyvauja J. Leitaitė (mecosopra-
nas) ir V. Kazlauskas (vokalas, gitara)

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
22 d. 18.30 Kamerinėje salėje – P.O. Enquisto 

„LŪŠIES VALANDA“. Rež. – M. Ķimele
23 d. 12, 15 val. Didžiojoje salėje – PREM-
JERA! „DŽIUNGLIŲ KNYGA: MAUGLIO 
BROLIAI“ Rež. – K. Kondrotaitė. Vaidina 
L. Akstinaitė, E. Brazys, P. Pinigis, T. Gai-
liutė, L. Vyšniauskas, D. Švirėnas ir kt.
27–29 d. 12 val. Mažojoje salėje – S. Maršako 

„KATĖS NAMAI“. Rež. – D. Rabašauskas
27, 28 d. 18.30 Didžiojoje salėje – G. Gra-
jausko „PAŠALINIAMS DRAUDŽIAMA“. 
Rež. – O. Koršunovas 
29 d. 18.30 Didžiojoje salėje – I. Vyrypajevo 

„GIRTI“. Rež. – L. Vaskova

Klaipėdos muzikinis teatras
22 d. 19 val. Žalgirio arenoje – PREMJERA! 

„ČIKAGA“. Rež. – R. Bunikytė, dir. – D. Barnes 
(D. Britanija), scenogr. – R. Valčik. Atlikėjai 
G. Bielskytė, E. Bodrovaitė, O. Kunsunga, 
B. Ignatavičiūtė, V. Baumila, K. Jatautaitė, 
L. Rakauskaitė , D. Vaitiekūnas, T. Jakas 
31 d. 19 val. Palangos koncertų salėje – 

„J. Strausso muzikos sūkuryje“

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
26 d. 12 val. Kultūros centre – „TEGYVUOJA 
LAMBERTAS!“. Rež. – A. Gluskinas

31 d. 21 val. Kultūros centre – Naujametinis 
koncertas. Dalyvauja V. Genytė (sopranas), 
R. Novikaitė (mecosopranas), S. Krinicinas 
(gitara), D. Kepežinskas (fortepijonas)

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
22 d. 18 val. – R. Granausko „RŪKAS 
VIRŠ SLĖNIŲ“ (insc. aut. R. Šerelytė). 
Rež. – R. Banionis
27 d. 18 val. – W. Russello „MOTERIMS IR 
JŲ VYRAMS“. Rež. – L. Kondrotaitė
28 d. 18 val. – R. Thomas „VYRAS SPĄS-
TUOSE“. Rež. – D. Kazlauskas 
29 d. 18 val. – G. Grekovo „HANANA, KEL-
KIS IR EIK“. Rež. – R. Augustinas A.
30 d. 18 val. – A. Cagarelio „CHANUMA“. 
Rež. ir insc. aut. – A. Enukidzė 
31 d. 17 val. Mažojoje salėje – PREMJERA! 
Y. Rezos „MENAS“. Rež. – M. Bareikytė
31 d. 19 val. – M. Camoletti „PRANCŪZIŠ-
KOS SKYRYBOS“. Rež. – D. Kazlauskas

K o n c e r t a i

Lietuvos nacionalinė filharmonija
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. Pahlenas (fortepijonas, lūpinė 
armonikėlė, perkusija). Dalyvauja styginių 
kvartetas „Mettis“

Vilnius
Kongresų rūmai
26 d. 19 val. – „Kalėdos su Erica Jen-
nings“.Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras, solistė E. Jennings. Dir. – 
G. Rinkevičius
27 d. 19 val. – „Roko baladės“. Lietuvos 
valstybinis simfoninis orkestras, solistai 
P. Meškėla, Č. Gabalis, J. Milius. Dir. – G. 
Rinkevičius. Programoje „Depeche Mode“, 

„Metallica“, „Queen“, „Nirvana“, Bon Jovi, 
Stingo bei kitų grupių ir atlikėjų dainos
28 d. 19 val. – „Gražiausia filmų muzika“. Lie-
tuvos valstybinis simfoninis orkestras, solis-
tai E. Sašenko, J. Milius. Dir. – G. Rinkevičius
29, 30 d. 19 val. – „Ispaniškoji sarsuela“.
Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, 
solistai S. Janušaitė (sopranas), I. Prudni-
kovaitė (mecosopranas), A. Stančikaitė 
(sopranas), K. Smoriginas (baritonas), 
T. Pavilionis (tenoras), A. Bartkus (tenoras), 
šokėjai I. Nazarenko ir D. Meškauskas. Dir. – 
G. Rinkevičius, rež. – V. Prudnikovas
31 d. 17 val. – „Gražiausios operų arijos“. 
Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, 
solistė J. Gringytė (mecosopranas). 
Dir. – G. Rinkevičius. Programoje gra-
žiausios G. Bizet, G. Gershwino ir kt. 
kūriniai

Valdovų rūmai
Didžiojoje renesansinėje menėje
27 d. 19 val. – Kalėdų giesmės su „Jazz Island“ 
28 d. 19 val. – „Liber tabulatura“. R. Du-
binskaitė (mecosopranas), R. Calveyra 
(išilginės fleitos, kornetas), T. Dunfordas 
(liutnia), D. Pozzi (vargonai)
29 d. 19 val. – V. Baumila ir grupė „Žiema 
gyvai“ 
30 d. 19 val. – „Schubertiada“. M. Rubackytė 
(fortepijonas), D. Pascalis (fortepijonas), 
M.-P. Milone (violončelė, mecosopranas)
31 d. 17, 20 val. – „Metų laikai“. Kamerinis 
orkestras „Cappella Temporale“ ir D. Sin-
kovsky (smuikas, kontratenoras)

Muzikos galerija
Antakalnio g. 17
26 d. 18 val. – F. Alley (vokalas, D. Britanija). 
Dalyvauja pianistas A. Anusauskas ir gita-
ristas G. Šulinskas

Kalėdų muzikos savaitė

31 d. 18 val. – Naujametinis koncertas 
„Du vėjai, viena pūga“. Dalyvauja J. Leitaitė 
(mecosopranas), Vygantas (vokalas, gitara), 
J. Suchanovas (fortepijonas), A. Tenas 
(gitara)

Vaidilos teatras
29 d. 19 val. – G. Kremerio koncertas „Pre-
liudai pradingusiam laikui“
31 d. 18, 21 val. – šventinis naujametinis 
Naujų idėjų kamerinio orkestro (NIKO) 
koncertas 

Šv. Kotrynos bažnyčia

22 d. 20 val. – Kalėdinis M. Liu ir „Vilniaus 

divertismento“ koncertas

26 d. 19 val. – kalėdinis G. Alegri „Mise-

rere“ ir G.F. Händelio „Te deum“ koncertas. 

Dalyvauja Vilniaus miesto savivaldybės 

choras „Jauna muzika“ (meno vad. V. Au-

gustinas), Vilniaus evangelikų liuteronų 

bažnyčios jungtinis choras (vad. A. Saldu-

kienė ir R. Kreimerė), N. Masevičius (bari-

tonas), Šv. Kristoforo kamerinis orkestras 

(meno vad. D. Katkus)
27, 28 d. 19 val. – „Magiškas Hario Poterio ir 

„Spragtuko“ pasaulis“. Dalyvauja Kristupo 
styginiai. Dir. – K. Variakojis
30 d. 17 val. – „Stiklo arfa – tarp dangaus ir 
žemės“. Atlikėjai „Glass duo“ (Lenkija): 
A. Szafraniec (stiklo taurės), A. Szafranie-
cas (stiklo taurės), Styginių kvintetas. Progra-
moje W.A. Mozarto, A. Dvoržako, 
P. Čaikovskio ir kt. kūriniai
31 d. 17 ir 20 val. – koncertas „Naujieji su 
Šv. Kristoforo orkestru“. Atlikėjai Šv. Kris-
toforo kamerinis orkestras. Solistai 

A. Pilibavičiūtė (sopranas), E. Davidovi-
čius (tenoras). Dir. – M. Barkauskas. Vakarą 
veda – D. Katkus

Bernardinų bažnyčia
30 d. 19 val. – koncertas „Ateikite, žmonės“. 
Dalyvauja M. Jankavičius, I. Dirgėlaitė, 
V. Bartušas, „Kamanių šilelis“, D. Pulausko 
vadovaujama grupė, Bernardinų bažnyčios 
chorai „Langas“ ir „Šv. Pranciškaus paukš-
teliai“. Dir. – R. Kraucevičiūtė

Bažnytinio paveldo muziejus 
23 d. 16 val. – Advento koncertas „O 
Sacrum Convivium: XX–XXI a. sakralinė 
muzika“. Atlieka kamerinis choras „Aidija“ 
ir violončelininkas A. Gocentas. Progra-
moje F. Poulenco, O. Messiaeno, J. Tave-
nero, K. Nystedto, A. Pärto, O. Gjeilo kūri-
niai. Koncertą veda J. Vilimas

Lietuvos muzikos ir teatro akademija
22 d. 16 val. LMTA J. Karoso salėje – „Kalė-
dos Mažojoje“. „Kanklių spindesy“. Daly-
vauja kanklininkės E. Buzaitė, K. Alejūnaitė, 
E. Alejūnaitė. Koncertą veda P. Liubarskytė
23 d. 16 val. LMTA Didžiojoje salėje – „Kalė-
dos Didžiojoje“. „Klarnetas +“. Dalyvauja 
J. Černiaus klarneto ir kamerinio ansam-
blio klasių studentai

Va k a r a i
Vilnius

Namų teatras „Arbatvakariai“
22 d. 16, 19 val. Vileišių rūmuose (Anta-
kalnio g. 6) – istorinis „Šimtmečio arba-
tvakaris“. Idėjos aut. ir rež. – E. Tulevičiūtė. 
Arbatvakaryje veikia: E. Tulevičiūtė, J. Ma-
tekonytė, S. Sipaitis, V. Taukinaitis

26 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – teatralizuotas koncertas visai 
šeimai „Šventų Kalėdų šviesoje“. Berniukų 
ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“ (meno 
vad. ir vyr. dir. V. Miškinis)
26 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, 27 d. 18 val. Kauno valstybinėje 
filharmonijoje, 28 d. 18.30 val. Klaipėdos 
koncertų salėje – orkestro muzikos koncer-
tas „Kalėdiniai kaprisai“. Lietuvos kameri-
nis orkestras. Solistas ir dirigentas S. Kry-
lovas (smuikas). Programoje W.A. Mozarto, 
S. Prokofjevo, N. Paganini–E. Denisovo, 
N. Paganini–G. Kuprevičiaus kūriniai
27 d. 17 val. Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje – R. Marcinkutė-Lesieur (vargo-
nai), J. Šležaitė (sopranas), V. Gurstis (fleita), G. Pyšniakas (violončelė), S. Zajančauskaitė 
(klavesinas)
27 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – „Britų kalėdiniai topai“. Vokalinis 
sekstetas „The Queen’s Six“: D. Brittainas, T. Carlestonas (kontratenorai), N. Maddenas, 
D. Blandas (tenorai), A. Thompsonas, S. Whiteley (bosai-baritonai). Programoje W. Byrdo, 
G. Holsto, R. Jacqueso, Th.H. Joneso, K. Leightono ir kt. dainos, tradicinės anglų giesmės, 
aranžuotės
28 d. 11 val. Paparčių bendruomenės salėje (Kaišiadorių raj.), 28 d. 13 val. Žiežmarių kultūros 
centro Ringailių skyriaus salėje – V. Povilionienė (vokalas), P. Vyšniauskas (saksofonas)
28 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – „Muzikinių fantazijų pasaulyje“. 
D. Kuznecovaitė (smuikas), A. De Grolée (fortepijonas). Programoje G.Ph. Telemanno, 
F. Schuberto, E. Zimbalisto, R. Schumanno, F. Chopino, H. Wieniawskio kūriniai
29 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – „Trimito“ Kalėdos su C. Ellisu. „Skris-
kim drauge“. Valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas“ (vad. D. Staponkus, 
vyr. dir. U. Vaiginis). Solistas C. Ellis (vokalas). Dir. – U. Vaiginis

Naujamečiai koncertai
30 d. 18 val. Marijampolės kultūros centre, 31 d. 18 ir 20 val. Šv. Jonų bažnyčioje – „Atsisveiki-
nimo simfonija“ palydint senuosius. Lietuvos kamerinis orkestras. Solistas ir dirigentas 
S. Krylovas (smuikas). Solistas Dž. Bidva (smuikas). Programoje A. Vivaldi, J.S. Bacho, 
J. Haydno kūriniai
30 d. 19 val. Druskininkų „Dainavos“ mokymo centre, 31 d. 19 val. Valstybiniame Vilniaus Gaono 
žydų muziejuje – Naujametis vakaras su Vilniaus kvartetu. Valstybinis Vilniaus kvartetas. 
A. de Grolée (fortepijonas), A. Gurinavičius (kontrabosas). Programoje F. Mendelssohno-
Bartholdy, F. Schuberto kūriniai
28 d. 18 val. Alytaus kultūros ir komunikacijos centre, 30 d. 17 val. Kauno valstybinėje filhar-
monijoje, 31 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – Naujametis vakaras „Sim-
foninė salvė Naujiesiems“. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistai V. Talerko 
(sopranas), P. Kabongo (tenoras). Dir. – M. Pitrėnas. Koncertą veda V. Gerulaitis
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Savaitės filmai

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

Gruodžio 22–28
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)
Didysis šou meistras  ***

Muzikinis filmas, rodantis, kaip gimė amerikiečių pramogų pra-
monė. Michaelo Gracey filmą įkvėpė P.T. Barnumo likimas. Šis vizionie-
rius buvo pasirengęs viskam, kad įgyvendintų kerinčio reginio, ta-
pusio pasauline sensacija, idėją. Pagrindinį vaidmenį filme sukūrė 
Hugh Jackmanas, jo partneriai yra Zacas Efronas, Michelle Williams, 
Rebecca Ferguson, Zendaya, Paulas Sparksas (JAV, 2017). (Vilnius, 
Kaunas, Klaipėda, Šiauliai)
Kaip išgelbėti Kalėdas  ***

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

Stokholmo Šiuolaikinio meno muziejaus direktorius – gražus, protin-
gas ir politkorektiškas, turintis valdžią ir mokantis išmintingai pasinau-
doti savo padėtimi Kristianas (Claes Bang) – patenka į situacijas, kurios 
satyriškai atspindi šiuolaikinį pasaulį. Dalis jų susijusios su muziejuje 
rengiama instaliacija „Kvadratas“. Tarp filmo veikėjų – amerikiečių žur-
nalistė (Elisabeth Moss), norinti suprasti, kas yra šiuolaikinis menas, ne-
teisingai vagyste apkaltintas berniukas imigrantas, reklamos gamintojai, 
menininkai ir jų gerbėjai. Rubeno Östlundo komediją, šiemet apdova-
notą Kanų „Auksine palmės šakele“, verta pasižiūrėti kad ir dėl pačios 
juokingiausios šiemet kine erotinės scenos (Švedija, Vokietija, Prancūzija, 
Danija, 2017). (Vilnius) 
Ryžių karoliukai  ** 

Dano Barono filmo herojė – mokslininkė Linda (Brie Larson). Ji siun-
čiama į Indiją pardavinėti genetiškai modifikuotų ryžių. Linda įsitikinusi, 
kad gali padėti vietiniams žemdirbiams, ir nesuvokia, jog ją tiesiog išnau-
doja godus koncernas. Laimei, padedama draugų jauna moteris sužinos 
tiesą ir pradės kovoti už teisingumą. Taip pat vaidina Donaldas Suther-
landas, Scottas Bakula, Tyne Daly, Utkarshas Ambudkaras, Suhasini Mu-
lay, Lakshmi Manchu (JAV, 2017). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai)
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)
Užburtas ratas  ****

Naujausias Woody Alleno filmas pasakoja apie keturis žmones, kurių 
likimai 6-ajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje susikirto garsiajame 
pramogų parke Koni Ailande. 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)

„Didysis šou meistras“

Kitas „7md“ numeris išeis sausio 5 d.

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
22, 23, 26–28 d. – Didysis šou meistras 
(JAV) – 11, 13.20, 16.30, 19.20, 21.45; 24 d. – 
11, 13.20; 25 d. – 13.20, 16.30, 19.20, 21.45
22, 23, 26–28 d. – Džiumandži: sveiki at-
vykę į džiungles (Puerto Rikas, D. Britanija, 
JAV) – 11.20, 16.30, 21.40; 24 d. – 11.20; 
25 d. – 16.30, 21.40
22, 23, 25–28 d. – Džiumandži: sveiki at-
vykę į džiungles (3D, Puerto Rikas, D. Brita-
nija, JAV) – 13.40, 18.50; 24 d. – 13.40
Naujosios eglutės (Rusija) – 11.30, 13.35, 
16.20, 18.30, 20.40; 24 d. – 11.30, 13.35; 
25 d. – 13.35, 16.20, 18.30, 20.40
26 d. – Ryžių karoliukai (JAV) – 18.55
26 d. – Pamatyk kine. Nuostabus gyvenimas 
(JAV) – 18.30
28 d. – Klasės susitikimas: tarp mūsų ber-
niukų (rež. K. Gudavičius) – 19 val.
22, 23, 26–28 d. – Stebuklas (rež. E. Verte-
lytė) – 12, 16.30, 18.55, 21.10; 24 d. – 12 val.; 
25 d. – 16.30, 18.55, 21.10
22–23, 25–28 d. – Poilsiautojai (rež. S. Aš-
kelavičius) – 14.10, 18.40; 24 d. – 14.10
22–24, 26–28 d. – Mažasis vampyras (Vo-
kietija) – 12.10
22–28 d. – Bulius Ferdinandas (JAV) – 14.20
22, 23, 25–28 d. – Vaikučiai pagal sutartį 
(Rusija) – 16.50
22, 23, 25–28 d. – Suburbikonas (D. Brita-
nija, JAV) – 21 val.

Forum Cinemas Akropolis 
Gruodžio 25 d. kino teatras nedirbs
22, 23 d. – Naujosios eglutės (Rusija) – 10.40, 
12.50, 14.50, 17, 18.40, 19, 20.45, 23.30; 24, 25 d. – 
10.40, 12.50, 14.50; 26–28 d. – 10.40, 12.50, 14.50
22, 23 d. – Džiumandži: sveiki atvykę į 
džiungles (Puerto Riko, D. Britanija, JAV) – 
10.30, 15.10, 18.10, 22.50; 24 d. – 10.30, 15.10; 
26, 27 d. – 10.30, 15.10, 18.10; 28 d. – 19.10
22, 23, 26, 27 d. – Džiumandži: sveiki atvykę 
į džiungles (3D, Puerto Rikas, D. Britanija, 
JAV) – 13.10, 20.45; 28 d. – 21.30
22, 23 d. – Didysis šou meistras (JAV) – 11, 13.25, 
15.40, 18.20, 20.55, 23.20; 24, 25 d. – 11, 13.25, 
15.40; 26–28 d. – 11, 13.25, 15.40, 18.20, 20.55
26 d. – Ryžių karoliukai (JAV) – 19.10
28 d. – Klasės susitikimas: tarp mūsų ber-
niukų (rež. K. Gudavičius) – 18.30
Dar daugiau – repertuarinių filmų ir jų 
tikslų seansų laiką rasite www.forumcine-
mas.lt

Skalvija
22 d. – Stebuklas (rež. E. Vertelytė) – 16.40; 
23 d. – 21 val.; 27 d. – 19 val.
22 d. – Dėl viso pikto (Prancūzija, Belgija) – 
18.30; 23 d. – 19 val.; 26 d. – 17 val.; 27 d. – 
17 val.; 28 d. – 19 val.
22 d. – Kvadratas (Švedija, Vokietija, Pran-
cūzija, Danija) – 20.30; 26 d. – 16.20
23 d. – Veidai kaimai (dok. f., Prancūzija) – 
15 val. 
23 d. – Apie kūną ir sielą (Vengrija) – 16.50
26 d. – Žmogžudystė Rytų eksprese (Malta, 
JAV) – 21 val.
27 d. – Dvilypis meilužis (Prancūzija, Bel-
gija) – 20.50; 28 d. – 16.50
28 d. – C’est la vie! (Prancūzija) – 21 val.
Ciklas „Karlsono kinas“
23 d. – Kaimynė šnipė (Danija) – 13.20; 
28 d. – 15.20

26 d. – Bulius Ferdinandas (JAV) – 14.20
27 d. – Panelė Rūgštynė (Prancūzija) – 15.10

Pasaka
22 d. – Didysis šou meistras (JAV) – 20.30; 
23 d. – 19.15; 25 d. – 21.45; 26 d. – 17.15; 27 d. – 
20 val.; 28 d. – 19.45
22 d. – Dėl viso pikto (Belgija, Prancūzija) – 
18 val.; 23 d. – 18.15; 25 d. – 19.15; 26 d. – 17.45; 
27 d. – 17.15; 28 d. – 17.30 
22 d. – Kvadratas (Danija, Prancūzija, Vo-
kietija, Švedija) – 20 val.; 23 d. – 15.30; 
25 d. – 19 val.; 26, 27 d. – 19.30; 28 d. – 17 val.
23 d. – Meškiukas Padingtonas 2 (D. Brita-
nija, Prancūzija) – 13 val.; 26 d. – 15 val.; 
28 d. – 15.15 
23 d. – Kaip išgelbėti Kalėdas? (Prancūzija) – 
15.15; 25 d. – 17 val.
23, 25 d. – Stebuklas (rež. E. Vertelytė) – 
17.15; 27 d. – 17 val.
23 d. – Žvaigždžių karai: paskutiniai džeda-
jai (JAV) – 21.30
23 d. – Bulius Ferdinandas (JAV) – 13.15
23 d. – Apie kūną ir sielą (Vengrija) – 20.15
23 d. – Užburtas ratas (JAV) – 22.30; 26 d. – 19.45
23 d. – Magiška dėžutė (Švedija, Danija) – 
13.30; 26, 28 d. – 15.30; 27 d. – 17.30
23 d. – Gobšius! (Prancūzija) – 15 val.; 
28 d. – 20.30 
23 d. – 50 pavasarių (Prancūzija) – 16.45; 
25 d. – 19.30; 26 d. – 20.30; 27 d. – 19 val.; 
28 d. – 18.45
23 d. – (Ne)laukti svečiai (Prancūzija) – 18.30
23 d. – Dieviškoji tvarka (Šveicarija) – 
20.15; 25 d. – 17.30; 26 d. – 18.45
23 d. – Prancūziška porelė (Prancūzija) – 22.15
25 d. –Tobuli melagiai (Italija) – 21.30
25 d. – (Ne)tikros prancūziškos vestuvės 
(Prancūzija) – 21.15; 27 d. – 20.45
26 d. – Gerumo stebuklas (JAV) – 15.15
26, 28 d. – Veidai kaimai (dok. f., Prancū-
zija) – 17 val.; 28 d. – 15 val.
28 d. – „Geriausios 2017 metų „Kanų liūtų“ 
reklamos“ – 19.30

Kaunas
Forum Cinemas
Gruodžio 25 d. kino teatras nedirbs
22, 23, 26–28 d. – Didysis šou meistras (JAV) – 
10.50, 15.50, 19.10, 21.20, 23 val.; 24, 25 d. – 10.50
22, 23, 26–28 d. – Džiumandži: sveiki at-
vykę į džiungles (Puerto Rikas, D. Britanija, 
JAV) – 16, 18.10, 22.40; 24 d. – 10.20
22, 23, 26, 27 d. – Džiumandži: sveiki atvykę 
į džiungles (3D, Puerto Rikas, D. Britanija, 
JAV) – 13.10, 18.40; 24, 28 d. – 13.10

22, 23, 26–28 d. – Naujosios eglutės (Ru-
sija) – 18.50, 20.30
26 d. – Ryžių karoliukai (JAV) – 15.45
26 d. – Pamatyk kine. Nuostabus gyvenimas 
(JAV) – 20.10
28 d. – Klasės susitikimas: tarp mūsų ber-
niukų (rež. K. Gudavičius) – 18.30

Romuva
22 d. – Dėl viso pikto (Prancūzija) – 20.30; 
23 d. – 14 val. 
23 d. – Veidai kaimai (Prancūzija) – 16 val. 
23 d. – „Alibi.com“ (Prancūzija) – 18 val.; 
28 d. – 20.30
23 d. – Dieviškoji tvarka (Šveicarija) – 20 val. 
27 d. – Bridžitos Džouns dienoraštis (D. Bri-
tanija) – 18.15 
27 d. – Gobšius! (Prancūzija) – 20.15 
28 d. – Kalifornijos svajos (JAV) – 18 val.

KLAIPĖDA
Forum Cinemas
Gruodžio 25 d. kino teatras nedirbs
22, 23, 26–28 d. – Naujosios eglutės (Ru-
sija) – 10.20, 14.50, 19, 21.20; 24 d. – 10.20, 
14.50; 25 d. – 19, 21.20
22, 23, 26–28 d. – Džiumandži: sveiki at-
vykę į džiungles (Puerto Rikas, D. Britanija, 
JAV) – 10.40, 16.10; 24 d. – 10.40
22, 23, 26–28 d. – Džiumandži: sveiki at-
vykę į džiungles (3D, Puerto Rikas, D. Brita-
nija, JAV) – 13.20, 20.50; 24 d. – 13.20
22, 23, 26–28 d. – Didysis šou meistras 
(JAV) – 16.50, 19.15, 21.40
26 d – Ryžių karoliukai (JAV) – 19.30
26 d. – Pamatyk kine. Nuostabus gyvenimas 
(JAV) – 18.50
28 d. – Klasės susitikimas: tarp mūsų ber-
niukų (rež. K. Gudavičius) – 18.30

Šiauliai
Forum Cinemas
Gruodžio 25 d. kino teatras nedirbs
22, 23, 26–28 d. – Džiumandži: sveiki at-
vykę į džiungles (Puerto Rikas, D. Brita-
nija, JAV) – 13.10, 18.30, 21.20; 24 d. – 13.10
22, 23, 26–28 d. – Džiumandži: sveiki 
atvykę į džiungles (3D, Puerto Rikas, D. 
Britanija, JAV) – 10.20, 16.10; 
24 d. – 10.20
22, 23, 26–28 d. – Didysis šou meistras 
(JAV) – 12.30, 18.10, 20.40; 24 d. – 12.30
22, 23, 26, 27 d. – Naujosios eglutės (Ru-
sija) – 10.30, 17.15, 21.40; 24, 28 d. – 10.30
26 d. – Ryžių karoliukai (JAV) – 15.50
28 d. – Klasės susitikimas: tarp mūsų 
berniukų (rež. K. Gudavičius) – 18.30


