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Erika Grigoravičienė

Kitaip nei Giedrius Jonaitis, kurio 
paroda „Mano istorijos“ apatinėje 

„Titaniko“ salėje veikė lapkričio–
gruodžio mėnesiais, Kęstutis Gri-
galiūnas – darbštus menininkas. 
Jonaitis „išsisuko“ vos su keturiais 
naujais plunksnos piešiniais, ak-
centą perkėlęs į žodinius pasakoji-
mus ir visa tai papildęs senais asam-
bliažais, naujais objektais iš įvairių 
radinių ir savitais selfiais iš telefono. 
Parodos salė neatrodė tuščia, bet 
liko gana erdvi. Dažnas Grigaliūno 
projektas ar kūrinių serija šią salę 
nesunkiai užpildytų ir net joje ne-
tilptų, o tokių projektų ir serijų per 
beveik keturis menininko kūrybos 
dešimtmečius jau susidarytų kone 
šimtas. Tad jo kūrybos apžvalga 
kuratorėms Kristinai Kleponytei ir 
Jurgai Minčinauskienei tapo tikru 

iššūkiu, ir nors dalį parodos jos ap-
dairiai perkėlė į „Kairę–dešinę“, kai 
kam vis tiek pasirodė „sugrūsta“. 

Dar girdėjau šnekant, kad išties 
vertingi tik galerijoje pristatomi 
projektai, o ne „Titanike“ nusi-
driekę „popsiniai“ pjaustiniai. Ar-
timiau nesusidūrusiems su Griga-
liūno menais galerijos dalis galėtų 
pasirodyti lyg kito menininko dar-
bai. Kai 2011-aisiais už šiuos kon-
ceptualius projektus – paminklus 
nužudytiesiems, vykusias pastan-
gas suderinti archyvo ir memorialo, 
istorinės atminties ir šiuolaikinio 
meno paradigmas – jis pelnė Na-
cionalinę kultūros ir meno premiją, 
tebuvo pristatęs tik pusę jų: „Apie 
MEILĘ“ – skirtą Tuskulėnuose 
nužudytiems žmonėms, „Mirties 
dienoraščius“ – represuotiems 
1939–1943 m. laikotarpiu, „1941“ ir 

„Aš nežinojau, mylimasai, kad bu-
čiuoju tave paskutinį kartą ...“, skirtą 

atminti sovietų valdžios represuotų 
Lietuvos karininkų šeimoms.

Lietuvos ypatingajame archyve 
menininkas ėmė lankytis 2009-
ųjų sausį, ir kurį laiką eidavo ten 
kasdien. Jo sumanyti paminklai iš 
pirmo žvilgsnio nesudėtingi: per-
fotografuota archyvo byloje rasta 
portretinė nuotrauka šilkografijos 
technika atspaudžiama išdidinta, 
po atvaizdu pieštuku užrašoma 
žmogaus biografija – prievartos, 
susidorojimo, žūties faktai. Pa-
minklas nužudytiesiems yra ne tik 
lakštų krūvos, bet ir begalės laiko 
pareikalavęs vieno žmogaus, Gri-
galiūno, performansas, jam virtęs 
kasdiene rutina, bet nesiliovęs būti 
sukrečiantis. 

Kiekvienas šių jo projektų kaž-
kuo savitas, portretus papildo pirštų 
atspaudai, įkalinimo kameros 

Kęstutis Grigaliūnas, „Visagalė tyla su migla, arba Vilkas čia Gedimino“. 2002 m. Vaidoto Skricko nuos. M. K rikštopaitytės  nuotr .
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Kanklių paveikta moteris
Aistės Bružaitės rečitalio įspūdžiai 

M u z i k a

Jurgita Valčikaitė

Apie koncertines kankles, kad 
ir kaip būtų gaila, kalbėti vis dar 
nėra paprasta. Pirmiausia, šis ins-
trumentas labai jaunas (pirmosios 
koncertinės kanklės pagamintos tik 
1954 m. (!), todėl natūralu, kad per 
tokį trumpą laiką įsitvirtinti akade-
minės muzikos kontekstuose nelengva. 
Antra, ilgą laiką instrumento reper-
tuare vyravo tik pavienių ir išim-
tinai suinteresuotų kompozitorių 
kūriniai, kurie nepasižymėjo didele 
menine verte. Vis dėlto koncertinės 
kanklės stebėtinai greitai įsiliejo į 
profesionaliosios muzikos erdvę ir, 
panašu, neketina tuo apsiriboti. 

Paskutiniais dešimtmečiais ne-
trūksta rimtų meninių pareiškimų, 
liudijančių, jog koncertinės kanklės 
ne tik gali skambėti greta klasiki-
nių instrumentų, bet ir yra pakan-
kamai „subrendusios“ bei turtingos 
įspūdingiems soliniams koncertams. 
Maloniai stebina faktas, kad ant sce-
nos matome vis daugiau muzikantų, 
gebančių pademonstruoti itin aukštą 
atlikimo lygį. Be to, panašu, jog su 
koncertinėmis kanklėmis asocijuo-
jamą Jono Švedo ir kitų kūrybą kei-
čia visiškai naujas jaunosios kartos 
kompozitorių repertuaras, formuo-
jantis naują instrumento veidą. 

Gruodžio 14 d. „Organum“ kon-
certų salėje vyko Aistės Bružaitės 
meno doktorantūros projekto kū-
rybinės dalies gynimas simboliniu 
pavadinimu „Koncertinės kanklės. 
Muzika šiandien“. Turbūt nesukly-
sime sakydami, jog ši atlikėja yra 
viena pirmųjų, ėmusių griauti su 
kankliavimu susijusius stereotipus. 
Bružaitė nuolat bendradarbiauja su 
lietuvių ir užsienio kompozitoriais, 
siekdama ne tik reprezentuoti ins-
trumentą, bet ir inicijuoti naujų 
kūrinių atsiradimą. Nesunku pa-
stebėti, jog dauguma atliekamų 
kūrinių neretai dedikuoti pačiai 
atlikėjai. 

Apie kanklininkės profesiona-
lumą rašyti nereikia. Laimėjimai 
tarptautiniuose konkursuose, kon-
certai didžiosiose scenose kalba pa-
tys už save. Turbūt viena svarbiau-
sių Bružaitės sėkmės priežasčių yra 
ta, jog atlikėja aktyviai dalyvauja 
įvairiuose projektuose, kuriuose 
skamba šių dienų kompozito-
rių opusai. Tokių projektų sėkme 
buvo galima įsitikinti minėtame 
koncerte, kuriame skambėjo net 
penkios (!) premjeros. 

Vakarą pradėjo Vaidos Striaupai-
tės-Beinarienės kompozicija „Van-
dens atspindžiai“ fortepijonui / kan-
klėms (2017). Tiesa, išgirdome ne 
originalų Beinarienės kūrinį, o jos 
dviejų seniau sukurtų kompozicijų 
Bružaitės transkripciją įgarsintoms 
kanklėms su efektais. 

Nuo pirmųjų akimirkų ėmė ste-
binti neįprastas grojimo būdas – stygų 

užgavimas minkštos gumos ka-
muoliuku, kurį specialiai šiam kū-
riniui pagamino pati kompozitorė. 
Įgarsintų kanklių sukurtas aidas, 
kone išplaukęs garsas iliustraty-
viai perteikė vandens mirgėjimą. 
Nederantys, rezonuojantys gar-
sai tarsi pripildė salę paslaptingo 
rūko, pro kurį buvo galima regėti 
vandenyje besiskleidžiančius rati-
lus. Erdvės įspūdį kuriantys pilnų 
tonų sąskambiai, dėmesys tembrui 
ir spalvai natūraliai sukūrė aliuziją 
į Claude’o Debussy kūrybą. 

Greta šios kompozicijos skam-
bėjo dar keturi publikai jau pa-
žįstami kūriniai. Pirmoji, suomių 
kompozitoriaus Matti Kontio kom-
pozicija kantelėms „Ką kalba baž-
nyčios varpai“ (2002) – ypač išraiš-
kingas ir charakteringas, puikiai 
kanklėms tinkantis kūrinys. Ne-
tikėti melodiniai vingiai, lietuviš-
kam melosui svetima charakteris-
tika instrumentui suteikė savitos 
egzotikos.  

Kadangi originalus kanklių re-
pertuaras iki šiol nėra labai tur-
tingas, didelę jo dalį sudaro arfai 
skirtų kūrinių transkripcijos bei 
aranžuotės. Taigi išgirdome du ar-
fai skirtus kūrinius: ukrainiečio Va-
lerijaus Kiktos kompoziciją „Mirš-
tantis kentauras“ iš diptiko „Apie 
Bourdelle skulptūras“ (1972) ir „Vai-
duoklišką vežimėlį“ iš siuitos „Nuo 
Ossijos“ (1968). Nors juose ir nėra 
naudojamos novatoriškos užga-
vimo technikos ar kiti šiuolaikinėje 
kanklių muzikoje įprasti tembriniai 
efektai, kūriniai yra saviti ir soliniuose 
pasirodymuose skamba tikrai pa-
traukliai. Pirmą dalį užbaigė Ki-
ros Maidenberg „Nuo Kirkės iki 

Charibdės“ (2010) ir Kristines Ojala 
„4 žaidimai“ (2000) kuoklėms.

Antroji koncerto dalis buvo 
skirta kameriniams kūriniams, kur 
kanklės skamba ansamblyje su ki-
tais instrumentais. Dvi kompozi-
cijos skambėjo pirmą kartą: Lu-
krecijos Petkutės „Religare“ (2010) 
smuikui (grojo Konradas Levickis), 
kanklėms, fagotui (Darius Stoske-
liūnas) ir kontrabosui (Donatas Ba-
gurskas) bei Alberto Navicko „Aš 
ilgai stovėsiu ant kranto, o tu vis 
plauksi upe“ (2010) smuikui, įgar-
sintoms kanklėms, fagotui ir kon-
trabosui. Abu kūriniai panašūs ne 
tik savo instrumentine sudėtimi, 
bet ir stilistika. Žaismas pavie-
niais garsais, tarsi puantilistiniais 

potėpiais kuriama faktūra pasirodė 
įdomi, tačiau didelio meninio už-
mojo juose įžvelgti nepavyko. Kan-
klės abejuose kūriniuose neatliko 
ryškesnio vaidmens, tik dar paįvai-
rino tembrinę paletę. 

Kitokį įspūdį paliko Aleksandro 
Ryndino „Magister verba“ (2017) 
smuikui, kanklėms ir violončelei 
(Tomas Ramančiūnas). Kompozi-
torius šį kūrinį ėmėsi rašyti susi-
žavėjęs kanklėmis po pažinties su 
Aiste. Apie autoriaus simpatiją šiam 
instrumentui liudija tikrai charak-
teringa, kruopščiai apgalvota ir 
kartu neįprasta kanklių partija. 
Pirmosiose dviejose kompozici-
jose kanklės skambėjo blankiai, o 
Ryndino kompozicija paliko visiš-
kai kitokį įspūdį. Išgirdome trijų 
solistų ansamblį. Malonus smuiko 
ir violončelės duetas ne tik stebino 
soliniuose epizoduose, bet ir padėjo 
atsiskleisti kanklių tembro žavesiui, 
melodingumui. Beje, šiame kūri-
nyje įdomiai panaudoti stryko siū-
lai, kuriais kanklininkė „griežė“ už 
ramstelio. Per šį pasirodymą buvo 
galima įsitikinti dar vienu Bružai-
tės, kaip atlikėjos, gebėjimu – rasti 
melodiją ten, kur jos apskritai nėra. 
Kiekvienas užgaunamas garsas ar 
jų serija kupina impresijos, natūra-
laus ištęstumo. Nors kanklių stygų 
garsas linkęs greitai gesti, Bružaitė, 
atrodo, savo kūno kalba kiekvieną 
garsą kone pratęsia iki pasigirstant 
naujam. 

Dar kartais išgirstame abejonių 
dėl kanklių galimybių, siauro dia-
pazono ar chromatikos ribotumo, 
bet jų tembras ypač turtingas. Tuo 
įsitikinti buvo galima koncerto pa-
baigoje, nuskambėjus dar vienam 
iki tol negrotam kūriniui – specialiai 
Bružaitei dedikuotai Šarūno Nako 
kompozicijai-seansui „Paveikta 
moteris“ (2017) kanklių rinkiniui 
ir pučiamųjų instrumentų grupei. 
Dalyvavo Lietuvos kariuomenės 

orkestro muzikantai, dirigavo ma-
joras Egidijus Ališauskas. Anot 
kompozitorius Š. Nako, kūrinio 
pavadinimas pasiskolintas iš 1974 
m. pastatyto amerikietiško filmo, 
kuriame rodomas paprastos namų 
šeimininkės gyvenimas, ryšių su 
artimaisiais eižėjimas ir laipsniš-
kas išprotėjimas. Tačiau, kaip savo 
feisbuko paskyroje rašė kompozito-
rius, jį domina ne siužetas, o „ne-
pakeliamai stiprėjanti netikrumo 
ir bejėgiškumo būsena. Paprasta 
ir griežta kompozicijos tvarka yra 
tarsi likimo atitikmuo, kai niekas 
ir niekad negali būti pakeista, kai 
nuolankiai paklūstama beviltiš-
kiausioms aplinkybėms.“

Iš tiesų, kompozitorius šią idėją 
pateikė labai raiškiai ir įtikinamai. 
Kanklių partija, grįsta sustingusia, 
monotoniška progresija – lyg įka-
lintos moters gyvenimo atspindys. 
Kompozicijoje naudojamos trejos 
kanklės: koncertinės, įgarsintos ir 
autentiškos. Pasitelkiamas prepa-
ruotas derinimas – vienur kuriama 
neįprasta dermė, kitur instrumen-
tas apskritai netemperuotas. Atlikė-
jai tenka ir dar vienas vaidmuo – greta 
kanklių rinkinių pastatyta medinė 
kėdė tampa mušamuoju instru-
mentu. Stiprus trenksmas – tarsi 
požiūrių kaktomuša, skaudus su-
sidūrimas su tikrove, konservaty-
viu pasauliu, kurį simbolizuoja pu-
čiamųjų instrumentų fonas. Nako 
kompozicija išties įdomi, ypač todėl, 
kad susitelkta ne į kanklių, kaip ins-
trumento, solinį dominavimą, bet į 
idėjos įprasminimą pasirenkant tam 
neįprastas ir efektingas priemones. 

Galima teigti, kad šio koncerto 
iniciatorei pavyko ne tik pade-
monstruoti savo, kaip atlikėjos, 
profesionalumą, bet ir įrodyti, jog 
kanklės – itin plačias atlikimo ga-
limybes turintis instrumentas – 
šiuolaikinės muzikos kontekstuose 
įgauna naują statusą. 

„Lyg  sapn e  P hotogr aphy“Aistė Bružaitė

Aistė Bružaitė ir Lietuvos kariuomenės orkestro muzikantai, dirigentas majoras 
Egidijus Ališauskas „Lyg  sa pne  Ph oto gra ph y“



3 psl.7 meno dienos | 2018 m. sausio 5 d. | Nr. 1 (1238)

Prarastą laiką apmąstant
Gidonas Kremeris ir „Preliudai pradingusiam laikui“ „Vaidilos“ teatre

M u z i k a

Živilė Ramoškaitė

Programoje skelbto pavadinimo 
„Preliudai pradingusiam laikui“ 
(„Preludes to a lost Time“) vertimą 
norisi redaguoti, vietoj pradingu-
siam rašyti prarastam, nors anglų 
kalbos žodį lost galima versti ir vie-
naip, ir kitaip... Man kirbėjo min-
tis, kad Gidonas Kremeris šiuo pro-
jektu greta pradingusio sovietinio 
gyvenimo mąsto ir apie prarastą 
laiką, o tai išsyk veda į žinomą Mar-
celio Prousto romanų ciklą „Pra-
rasto laiko beieškant“. Kad tai ne-
taptų „šaudymu Dievui į langus“, po 
koncerto kreipiausi į patį Maestro. 
Kaip jis projektą vadintų rusiškai, 
gal „utračennoje vremia“ ir gal tai 
aliuzija į Proustą? G. Kremeris pa-
tvirtino, kad tam tikra aliuzija yra.

Taig i  Maestro,  pas ite lkęs 
Mieczysławo Weinbergo (1919–1996) 
muziką ir Antano Sutkaus fotogra-
fijas, apmąsto praeitį. Seniai praė-
jusią, bet jame pačiame dar tebe-
gyvena jos dalelė, kaip ta raudona 
rusiška raidė lotyniškais rašme-
nimis parašytame varde scenoje 
kabojusiame plakate. Žvilgsnis į 
praeitį be žvelgiančio subjekto ne-
įmanomas. G. Kremerio projekte 
praeitis veriasi dviem plotmėmis: 
muzikos garsais ir fotografijose 

Tai stipriai veikia. Šį poveikį dar 
sustiprino pauzės tarp vaizdų, tarsi 
kviečiančios dar sykį apmąstyti ką 
tik „įvaizdintus“ garsus. Ir vėl norisi 
pabrėžti, kaip prasmingai po tuos 
minčių ir jausmų užkaborius klai-
džiojo G. Kremerio smuikas.

Kompozitorius artimai bičiulia-
vosi su Dmitrijum Šostakovičium, 
rodė jam daug savo kūrinių, gro-
davo simfonijas keturiomis ranko-
mis. Jo biografija kupina sovietinei 
tikrovei būdingų tragiškų įvykių ir 
prieštaravimų. 1953 m. vykstant 
žinomai gydytojų bylai, jis buvo 
suimtas, bet paskui paleistas ir 
reabilituotas, 1980 m. jam suteik-
tas TSRS liaudies artisto vardas, 
1990 m. – TSRS valstybinė pre-
mija. Tačiau daugybė jo kūrinių 
jam gyvam esant nebuvo atlikti, o 
TSRS kultūros ministerijos Kūri-
nių įsigijimo komisija nepirko jo 
kūrinių, tad trūko lėšų pragyveni-
mui. Gelbėjo muzikos kūrimas ani-
maciniams filmams. Beje, jis kūrė 
muziką ir meniniams filmams, tarp 
jų ir garsiai kino juostai „Skrenda 
gervės“ (1958 m.).

M. Weinbergo kūrinių sąrašas 
labai įspūdingas, paskutinis vei-
kalas, 22-oji simfonija, pažymėta 
154 opuso numeriu, gausu kameri-
nės muzikos, instrumentinių kon-
certų. Jis parašė šešias operas, kelios 
jų sėkmingai pastatytos ir dabar 
statomos. Dar 1983 m. Brno teatre 
įvyko operos „Portretas“ premjera, 
2006 m. Maskvoje parodyta opera 

„Keleivė“, vėliau pastatyta Bregencos 
festivalyje, Varšuvoje, Čikagoje ir 
kitur. 2009 m. Mančesteryje buvo 
surengtas kelių dienų M. Wein-
bergo muzikos festivalis, skirtas 
kompozitoriaus 90-mečiui.

Prieš kelerius metus M. Wein-
bergo muzika susidomėjęs G. Kre-
meris iškart tapo aistringu jos 
gerbėju. Su garsiais kolegomis ir 
orkestru „Kremerata Baltica“ jis at-
liko nemažai šio autoriaus kūrinių, 
išleido dvigubą albumą su keturio-
mis kamerinėmis simfonijomis ir 
orkestrui aranžuotu fortepijoniniu 

kvintetu. Dabar po pasaulį G. Kre-
meris gastroliuoja su šiuo nauju 
projektu. „Preludes to a lost Time“ 
jau buvo pristatytas Sione (Švei-
carija), Ivrea (Italija), Monrealyje, 
Niujorke, Kijeve, Maskvoje. 

Kaip atsirado preliudai smuikui 
ir Antano Sutkaus fotografijos? 

užfiksuotais vaizdais. Tačiau labai 
svarbi dar viena, trečioji, plotmė – 
muzikos interpretacija, popieriuje 
užrašytų natų perskaitymas ir patei-
kimas publikai. Jis buvo neprilygs-
tamas, kremeriškai tobulas. 

Muzika, papildyta vaizdu, da-
bar gana dažnas reiškinys, bet ne 
visada toks junginys pasirodo bū-
tinas. Kartais šiuos menus sieja 
visiškas atsitiktinumas, simpatija 
vienokiam ar kitokiam skambesiui. 
G. Kremeris M. Weinbergo preliu-
dus ir A. Sutkaus fotografijas jungia 
į tokį darnų ansamblį, tarsi muzika 
būtų sukurta specialiai tam konkre-
čiam, o ne kokiam kitam vaizdui. 

Pastaraisiais metais pasaulyje 
vyksta  M. Weinbergo muzikos rene-
sansas. Gyvas būdamas, sudėtingo li-
kimo kompozitorius nesulaukė tokio 
susidomėjimo. Gimęs ir iki 1939 metų 
gyvenęs Varšuvoje, jis bėgo nuo karo 
ir atsidūrė Maskvoje, kurioje pasiliko 
ir praleido visą savo gyvenimą. Jo 
gimtoji kalba liko lenkų, pasak Irinos 
Šostakovič, rusų kalbos visiškai lais-
vai jis taip ir neišmoko, dažnai varto-
davo lenkiškas kalbos konstrukcijas ir 
posakius. Apie kompozitoriaus gyve-
nimą ji sako, jog jis buvęs nelaimin-
gas. Gyvenimo pabaigoje Weinbergas 
buvo labai nusiminęs ir manė, kad 
jo muzika pražus. 

Originalus M. Weinbergo kūrinio 
variantas skirtas solo violončelei. 
Kompozitorius šiam instrumen-
tui sukūrė daugiau solinių veikalų, 
internete galima rasti jų įrašų, taip 
pat ir šių dvidešimt keturių pre-
liudų, atliekamų iš Rygos kilusio 
violončelininko Yosifo Feigelsono. 
Kurdamas muziką solo violončelei 
Weinbergas galvojo apie tuometinį 
šio instrumento grandą Mstislavą 
Rostropovičių... G. Kremeris prie 
šių preliudų transkripcijos smui-
kui darbavosi devynis mėnesius. 

Tai milžiniškas ir kruopštus dar-
bas, tačiau jis leido prasiskverbti į 
Weinbergo muzikos vidų, užčiuopti 
jo mąstymo būdą. Tai labai suar-
tino kompozitorių ir aranžuotoją 
bei atlikėją. Klausydamasi G. Kre-
merio interpretacijos nesyk nusiste-
bėjau jo pateikiamų minčių aiškumu, 
taiklia emocija ir garso spalva. Vie-
nas iš preliudų yra „Sarabanda“, ku-
riai skambant matėme kažkokiam 
sandėliuke išmestą šventojo skulp-
tūrėlę... Kontrastingiems muziki-
niams sakiniams G. Kremeris žai-
biškai suteikdavo tinkamą raiškų 
pavidalą.  Muzikoje pulsavo gyvybė 
ir mintis, ko nepasakyčiau apie gra-
žiai jautriai išdainuotą Y. Feigelsono 
interpretaciją, kurios pasiklausiau 
dar gerokai prieš šį koncertą. 

Dauguma A. Sutkaus fotogra-
fijų yra tapusios klasika, tačiau 
sujungtos su muzika jos pra-
kalbo dar aiškiau, paveikiau. Ne 
viską įmanoma smulkiai atpasa-
koti. Vaizdų scenarijus, pradėtas 
šalčiu dvelkiančia Lenino aikšte, 
kurioje pusė vado galvos „nesu-
tilpo“ į kadrą, užbaigiamas lėtai 
švintančiu dangumi ir jo fone ryš-
kiai matomu bažnyčios bokštu. Šis 
vizualus pabaigos akordas palieka 
erdvės įvairioms interpretacijoms, 
priklausomai nuo žmogaus įsiti-
kinimų ir vertybių. Vienaip jį su-
voks sovietinių laikų nepažįstantis 

pilietis ir visai kitaip – anos epochos 
liudininkas.

Pabaigai pacituosiu patį G. Kre-
merį: „Įdomu, kad M. Weinbergo 
preliudai parašyti šeštojo ir septin-
tojo dešimtmečio sandūroje – maž-
daug tuo metu, kai A. Sutkus už-
fiksavo kai kuriuos įspūdingiausius 
savo kadrus. Jokių kitų sąsajų tarp 
šių dviejų menininkų nėra, nebent 
tai, kad tuo metu abu jie gyveno 
Sovietų Sąjungoje ir buvo priversti 
taikytis prie postuluojamų komu-
nistinių utopijų.“    

A. Žukovo n uotr aukosGidonas Kremeris

Gidonas Kremeris ir Antanas Sutkus 
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Dar neatversti puslapiai 
Mintys perskaičius Arvydo Malcio kūrybai skirtą knygą  

M u z i k a

Andrius Maslekovas

Vienas iš 2017-aisiais savo sukaktį 
minėjusių menininkų – kompozi-
torius ir violončelininkas Arvydas 
Malcys. Šis kūrėjas tikrai negali 
skųstis savo šešiasdešimtmečiui 
skirtų renginių trūkumu. Jo kūryba 
per metus skambėjo net 22 skirtin-
guose koncertuose. Net keturi iš jų 
buvo autoriniai: du Vilniuje bei po 
vieną Kijeve ir Maskvoje. A. Malcio 
muzika yra išties unikalus reiški-
nys Lietuvos šiuolaikinės muzikos 
pasaulyje. Ją dažnai atlieka žymūs 
atlikėjai bei kolektyvai, tokie kaip 
Camila Hoitenga, David Geringas, 
Sergejus Krylovas, Jurijus Bašme-
tas, „Maskvos virtuozai“, „Mas-
kvos solistai“, Lietuvos kamerinis, 
Nacionalinis simfoninis orkestrai ir 
daugelis kitų. Jų atliekama A. Mal-
cio muzika skamba prestižinėse 
scenose kartu su tos pačios kartos 
kompozitorių bei klasikų kūriniais. 
Stilistiškai ji puikiai tinka tokiame 
kontekste. Kita vertus, šio kompo-
zitoriaus kūrybą groja ir jauni, iš-
šūkių ieškantys atlikėjai (Vytautas 
Giedraitis, Giedrius Gelgotas, Do-
mas Jakštas, Ignė Pikalavičiūtė, trio 

„Claviola“, VDU kamerinis orkestras 
ir kt.), o tie patys opusai suskamba 
ir kiek netikėtuose kontekstuose. 
2017 m. maestro Donato Katkaus 
diriguojamas Šv. Kristoforo orkes-
tras A. Malcio „Perskeltą tylą“ at-
liko „Druskomanijos“ festivalyje 
greta kompozicijos bakalauro stu-
dijas baigiančių studentų darbų. Ir 
šis kūrinys ne tik neiškrito iš ben-
dro stilistinio konteksto, bet ir pelnė 
didžiules jaunosios kartos kompo-
zitorių ir šiuolaikinės muzikos ger-
bėjų ovacijas. 

Tokiu populiarumu tarp skir-
tingų kartų pasigirti gali išties re-
tas. Turiu prisipažinti, jog prieš 
trylika ar daugiau metų, pradėjus 
domėtis šiuolaikine kūryba, iš visų 
man tuomet žinomų lietuvių kom-
pozitorių labiausiai sužavėjo būtent 
A. Malcio muzikos skambesys. Šio 
kompozitoriaus kūryba įveikia ne 
tik kartų, bet ir politinius barjerus. 
Jau pats faktas, kad jo autoriniai 
koncertai vyko ne tik Lietuvos, bet 
ir Ukrainos bei Rusijos sostinėse, 
yra labai įdomus. Negana to, žy-
mioji Maskvos leidykla „Kompozi-
tor“ autoriaus jubiliejaus proga dar 
2016-aisiais išleido prof. Michailo 
Kokžajevo parašytą kompozitoriaus 
monografiją pavadinimu „Dešimt 
Arvydo Malcio kūrybinių žingsnių“ 
(rus. „Десять творческих ступеней 
Арвидаса Мальциса“). Būtent šis 
leidinys ir paskatino šią nedidelę 
refleksiją.

Knyga išties ambicinga. Joje 
analizuojama net dešimt A. Mal-
cio kūrinių, pateikiami natų pa-
vyzdžiai, su jų atlikimu susijusios 

nuotraukos ir net dvi kompakti-
nės plokštelės, kuriose įrašyti visi 
aptariami kūriniai. Į šį sąrašą pa-
teko: „Pasiklydęs dykumoje“ fleitai 
solo (2006); „Horizontas vertika-
lėje“ klarnetui ir violončelei (2004); 

„Šešėliai“ trombonui, violončelei ir 
paruoštam fortepijonui (2002); 

„Erškėčių akys“ fortepijoniniam 
kvintetui (2009); „Paukščių takas“ 
fleitai, klarnetui, smuikui, altui, vio-
lončelei, kontrabosui ir fortepijonui 
(2004); „Perskelta tyla“ styginių or-
kestrui (2004); Koncertas klarnetui 
(2007); „Ekscentriškas bolero“ sim-
foniniam orkestrui (2006); Koncer-
tas violončelei (2009); „Išlaisvinti 
daiktai“ (Simfonija Nr. 2) (2005).

Nagrinėjamų kūrinių atranka 
paprasta – nuo pjesės vienam ins-
trumentui po truputį pereinama 
iki simfoninių sudėčių. Akivaizdu, 
kad aptariant tokius skirtingus kad 
ir to paties kompozitoriaus kūri-
nius reikia taikyti tam tikrą me-
todiką. M. Kokžajevas teigia, kad 
pagrindinis nagrinėjimo tikslas – 
ne išryškinti formalius techninius 
kūrinių aspektus, o įžvelgti meni-
nės minties įkūnijimą per kūrybos 
technikos būdus (tam autorius 
naudoja savo paties sukurtą meto-
diką, kurią yra aprašęs kitoje kny-
goje „Muzikinės erdvės topologija“). 
Anot M. Kokžajevo, kompozito-
riaus stiliaus unikalumas yra svar-
biausias jo individualumo aspektas, 
susidedantis iš trijų komponentų: 
muzikos išraiškos priemonių pasi-
rinkimo, procesualaus jų organiza-
vimo ir hierarchinių santykių kūrimo.

M. Kokžajevo metodika išties 
įdomi. Profesorius analizuoja ir 
kompozicinį kūrinių aspektą, ir 
perteikiamas nemuzikines reikš-
mes. Taip šis analizės metodas įgyja 
ryškų semiotinį atspalvį. Daug dė-
mesio skiriama smulkiems kūrinių 
epizodams. Nagrinėdamas jų san-
darą (intervalus, dinamiką, tem-
brines išraiškos priemones ir t.t.) 
tyrėjas atranda sąsajų su progra-
minėmis kūrinių idėjomis, kurias 
įvardija kaip emocinius muzikinius 
simbolius. Iš šių simbolių jis „su-
dėlioja“ ištisą literatūrinį kūrinio 
naratyvą, kurį atspindi aukštesnio 

(formos) lygmens procesai ir mu-
zikinės struktūros. 

Pirmiausia skaitant šią knygą 
ateina mintis, kad tokio tipo ana-
lizė yra kūrybiškas procesas, ku-
riame pristatomi vaizdiniai labiau 
priklauso nuo tyrėjo, o ne nuo 
kompozitoriaus. Tačiau įsigilinus 
į autoriaus pateikiamus vaizdi-
nius ir jų struktūrinės organizaci-
jos modelius galima įsitikinti, jog 
ji padeda išnarplioti tam tikrus 
komponavimo principus. Norint 
atsakyti į klausimą „kodėl tai vis 
dėlto veikia?“, reikėtų pažvelgti į 
kiek giliau glūdinčius šios metodi-
kos veikimo principus ar, veikiau, 
prielaidas. Šiuolaikinės muzikos, 
kuri nėra paremta matematinėmis 
ir (ar) struktūrinėmis formulėmis, 
analizė yra labai komplikuota. Taip 
yra dėl to, jog čia neegzistuoja jo-
kios universalios taisyklės. Yra tik 
muzikiniai elementai ir jų struk-
tūrinis potencialas – archetipinių 
plėtojimo modelių raiška. Archeti-
pai – tai pirmapradžiai provaizdžiai, 
turintys tiek simbolinius (transcen-
dentinius), tiek struktūrinius pavida-
lus. Kiekvienas struktūrinis kūrinio 
pavidalas gali sukurti kokį nors su 
juo besisiejantį subjektyvų vaizdinį, 

subtilių faktūrinių ir tembrinių niu-
ansų. Šioje muzikoje susipina įvai-
rūs turtingos autoriaus patirties at-
spindžiai. Tai puikus pavyzdys tos 
šiuolaikinės muzikos, apie kurios 
komponavimą pasakyti galime ne-
bent tiek, iš kokių techninių ar sti-
listinių elementų ji susideda, tačiau 
mums trūksta įrankių paaiškinti, 
kokiu būdu tie elementai sukuria 
tarpusavio komunikaciją ir funk-
cionuoja kaip vienas mechanizmas. 
Tai ypač aktualu dar tik bandan-
tiems įvaldyti kompozicijos amatą, 
tiems, kurie nėra linkę savo kūry-
bos sieti su griežtomis schemomis 
ir kalkuliacijomis.

monografijos ir negalima lyginti su 
teorijos vadovėliu (o tokiam para-
šyti vieno kompozitoriaus kūrybos 
tikrai nepakaktų), turint omeny, 
kad toks reiškinys kaip šiuolaiki-
nės muzikos komponavimo teorijos 
vadovėliai (su pavienėmis išimtimis) 
praktiškai neegzistuoja, šis veikalas ga-
lėtų tarnauti kaip paranki metodinė 
medžiaga. Jaunam kūrėjui tai padėtų 
suprasti ne tik šiuolaikinės muzikos 
struktūrinių elementų darybos, bet 
ir jų komunikavimo principus. 

Visgi šią intenciją nuo realybės 
skiria tam tikros kliūtys. Bėda ta, 
jog ši knyga Lietuvoje nėra laisvai 
pasiekiama, o ir jos turinį nuo tiks-
linės auditorijos skirtų nemenkas 
kalbos barjeras. Daugeliui jauniau-
sios kartos muzikų skaityti moks-
linę literatūrą rusų kalba yra sunku, 
jei išvis įmanoma. Todėl būtų puiku, 
jei šis veikalas, svarbus ir kaip tarp-
tautinis lietuvių kompozitoriaus 
įvertinimas, būtų išverstas į lietu-
vių ar į kokią kitą, platesnei šiuo-
laikinės muzikos bendruomenei su-
prantamą kalbą. Deja, 2018-aisiais 
planų tai įgyvendinti kol kas nėra. 
Be abejo, viskas remiasi į finansus. 
Kai kultūros finansavimo liūto dalį 
(kad ir kokia juokinga ši alegorija 
būtų kalbant apie lėšas kultūrai) 
suryja tautiniai kostiumai ir kiti 
planiniai projektai, į šį bendrą ka-
tilą nepatenkantiems projektams 
lėšų dažnai tiesiog nepakanka. 
Taigi M. Kokžajevo įžvalgų apie 
A. Malcio kūrybą lietuviškai dar 
teks palaukti.

Kita vertus, į šią problemą ga-
lima pažiūrėti kūrybiškai. Knygos 
autorių galima pasikviesti į kurią 
nors muzikos teorijos konferen-
ciją, publikuoti atskirus knygos 
fragmentus mūsų moksliniuose 
recenzuojamuose žurnaluose ir 
pan. Tokiu būdu ne tik įgytume ge-
resnę prieigą prie vertingos kom-
ponavimo principus analizuojan-
čios literatūros, bet ir skleistume 
žinią apie lietuvių kompozitoriaus 
kūrybą kur kas plačiau. Tikiu, kad 
susidomėjimą sukeltų pati A. Mal-
cio muzika, kuri dėl daugybės joje 
glūdinčių komunikacinių sluoksnių 
yra patraukli gana plačiam klausy-
tojų ratui. 

o kiekvienas subjektyvus vaizdinys 
„atsineša“ savo archetipui būdingą 
struktūrinį potencialą. Tokiu būdu 
vaizdiniais paremta kūrinio analizė 
yra pajėgi atskleisti sunkiai verbali-
zuojamus ir dar sunkiau algoritmi-
zuojamus komponavimo principus. 

Šis analizės metodas itin efek-
tyvus siekiant atskleisti daugybę 
techninių ir semiotinių sluoksnių 
apimančios A. Malcio kūrybos se-
mantinį gylį. Jo muzikoje yra ir neo-
romantizmo apraiškų, aiškių na-
ratyvių simbolių, yra ir tikslingai 
naudojamų sonorinių priemonių, 

Žinoma, dėl M. Kokžajevo teo-
rijos principų ir jų taikymo galima 
diskutuoti. Aš pirmiausia polemi-
zuočiau su pernelyg didele šios te-
orijos pretenzija į fundamentalumą 
ir su kai kurių muzikinių parametrų 
struktūrinio potencialo nuverti-
nimu (pavyzdžiui, tembro ir gar-
sumo aspektai nagrinėjami tik kaip 
įvaizdinantys elementai, o jų natū-
ralios, iš akustinių ir kognityvinių 
savybių išplaukiančios struktūrinės 
galimybės lieka neaptartos). Kad ir 
kaip būtų, šioje knygoje pateikiama 
informacija yra išties vertinga. Nors 

Arvydas Malcys

Olegas Galachovas, Arvydas Malcys ir Remigijus Motuzas Maskvoje po autorinio 
koncerto

L. Ma lci o  n uotr .
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Š o k i s

Kur traukia sugrįžti
Kas liko nepasakyta apie 2017-ųjų šokį

Helmutas Šabasevičius

Praėję metai Lietuvos šokio kultū-
rai buvo dosnūs – sukurta nemažai 
naujų spektaklių, naujų vaidmenų, 
visose šokio erdvėse vyko inten-
syvus darbas, garantuojantis šios 
meno srities tradicijų tęstinumą ir 
žadantis naujų proveržių. Tačiau ne 
apie viską užteko laiko tinkamai pa-
galvoti, ne viskuo pavyko pasida-
linti ar bent jau užfiksuoti. 

Tolygiai plėtojosi visos Lietuvos 
choreografijos kryptys – baletas, šo-
kio teatras, šiuolaikinis šokis, pra-
moginio ir konceptualiojo šokio 
formos, kurios visos turi teisę į 
savo vietą po saule ir gali būti įdo-
mios tiems, kurie žvelgia į šokį 
kaip į vieną įvairios šiuolaikinės 
kultūros elementų.

Naujaisiais metais reikės dar 
kartą pažiūrėti spektaklius, kurių 
premjera įvyko 2017-aisiais – su-
tvirtinti arba pakoreguoti pirmuo-
sius įspūdžius, likusius po šokio 
spektaklio „Idiotas“ (choreografė 
Anželika Cholina, ACH teatras), 
taip pat vieną kartą pažiūrėjus 
pirmą kartą Lietuvoje pastatyto 
Johanno Strausso baleto „Kita Pe-
lenės istorija“ (choreografas Gianni 
Santucci, Kauno valstybinis muzi-
kinis teatras). Liko nepažiūrėta ir 
Klaipėdos valstybinio muzikinio te-
atro premjera – spektaklis „Karmen“ 
(choreografė Aušra Krasauskaitė) – 
šis kūrinys jau turi nemenkas inter-
pretavimo tradicijas (buvo rodomi 
Krzysztofo Pastoro, Jurijaus Smori-
gino, Anželikos Cholinos variantai, 
sukurti įvairiose Lietuvos scenose), 
tad naujasis bandymas vėl papasa-
koti istoriją, kurią kompozitoriui 
Rodionui Ščerdinui įkvėpė Pros-
pero Mérimée herojė ir George’o 
Bizet muzika, turėtų būti įdomus.

Kompozitoriaus Mindaugo Ur-
baičio ir choreografo Martyno 
Rimeikio „Procesas“ (Lietuvos naci-
onalinis operos ir baleto teatras) 
sulaukė palyginti nemažai Lietuvos 
šokį analizuojančių profesionalų 
reakcijų, išsamią Olgos Dolinos re-
cenziją galima rasti latvių portale 
ballet.dance.lv. Spektaklį entuzias-
tingai sutiko visa Lietuvos baleto 
bendruomenė, todėl keista, kad šį 
sezoną jis tebus rodomas vienintelį 
kartą – vasario 9-ąją, o bilietai jau 
išparduoti.

Būna ir taip, kad kai kurie mūsų 
menininkų sukurti šokio kūriniai 
aplenkia Lietuvos sceną. 2017-aisiais 
tokiu tapo spektaklis „Prokofjew 
kennenlernen“ („Pažintis su Pro-
kofjevu“), kurį Ašafenburgo (Vo-
kietija) miesto teatre parodė meni-
ninkai iš Lietuvos. Lapkričio 19 d. 
įvykusį spektaklį pastatė choreo-
grafė Edita Stundytė, fortepijonu 
skambino Rytis Sakuras, šoko ba-
leto solistai Olga Konošenko (Pro-
kofjevo žmona Lina), Rūta Juodze-
vičiūtė (Mira Mendelson), Romas 

Ceizaris (Sergejus Prokofjevas), 
Igoris Zaripovas (Sergejus Diagi-
levas, Milicininkas, KGB agentas), 
taip pat Ašafenburgo Jaunimo šo-
kio teatro artistai (grupinių šokių 
choreografiją sukūrė šio teatro va-
dovė Sonja Heeg); prieš spektaklį 
apie kompozitorių pasakojo Chris-
tiane Franke. Būtų įdomu šį darbą 
pamatyti ir Lietuvoje.

* * *
Lietuvos šokio kultūros raidai 

itin reikšminga Nacionalinės M.K. 
Čiurlionio menų mokyklos Baleto 
skyriaus veikla – spektakliai, kon-
certai, su baleto menu supažindi-
nantys ne tik Vilniaus, bet ir kitų 
Lietuvos miestų žiūrovus. Birželio 
1 d. Šokio teatre įvyko spektaklio, 
prie kurio prisidėjo poetas Julius 
Keleras, premjera – pagal jo libretą 
mokyklos mokytojai sukūrė po-
listilistinį šokio spektaklį „Karalaitė 
murzė“, vienąkart pažiūrėjus pali-
kusį prieštaringus įspūdžius.

Šokio teatre surengtas ir metų 
pabaigos koncertas „Vive le Ballet“, 
kuriame pasirodė beveik visi Baleto 
skyriaus moksleiviai.

Pirmoje dalyje prisimintas Vy-
tauto Brazdylio sukurtas Léo Deli-
bes’o baletas „Kopelija“, Lietuvos na-
cionaliniame operos ir baleto teatre 
rodytas beveik dvidešimt metų ir vė-
liau kuriam laikui atgaivintas Šokio 
teatre. Sklandžiai sujungtos pirmo ir 
antro veiksmo scenos konspektyviai 
papasakojo baleto siužetą apie jau-
nuolį, merginos meilę panūdusį iš-
keisti į lėlės-automato mechaninius 
jausmus. Šį epizodą atliko tryliktos 
klasės moksleivės Darija Seliukaitė 
(Svanilda) ir Dominyka Vosyliūtė 
(Kopelija), taip pat dvyliktokas Mar-
tynas Čiučiulka (Francas), jie pasi-
rodė artistiški ir įtaigiai perteikė 
savo personažų savybes.

Koncerte tradiciškai parodyta 
nemažai epizodų iš klasikinių ba-
letų – Alberto variaciją iš Adolphe’o 
Adamo „Žizel“ šoko 12 klasės moks-
leivis Ilja Chudalejevas (mokytojas 
Petras Skirmantas), variaciją iš „Ve-
necijos karnavalo“ – aštuntokas Jo-
nas Bernardas Kertenis, Ali varia-
ciją iš Adamo „Korsaro“ – Martynas 
Čiučiulka (abiejų vaikinų mokyto-
jas – Danielius Kiršys), Akteono va-
riaciją iš baleto „Esmeralda“ – vie-
nuoliktokas Danielius Voinovas. 
Lengvai, elegantiškai variaciją iš Ma-
rios Taglioni baleto „Drugelis“ pašoko 
vienuoliktokas Edvinas Jakonis. Pas-
taruosius du moksleivius klasikinio 
šokio moko Petras Skirmantas.

Techniškai sudėtingą solo iš Bo-
riso Asafjevo baleto „Paryžiaus 
liepsna“ atliko dešimtokė Anasta-
sija Semaško (mokytoja Gražina 
Dautartienė), o Raimondos varia-
ciją iš to paties pavadinimo Aleksan-
dro Glazunovo baleto muzikaliai, su 
įkvėpimu šoko Milda Luckutė – bu-
vusi Eglės Špokaitės baleto mokyklos 
auklėtinė, dabar – Baleto skyriaus 
septintokė, ją moko Deimantė 
Karpušenkovienė.

Ryškiais judesiais, temperamentu 
įsiminė dar viena Eglės Špokaitės 
mokykloje baleto pagrindų įgijusi 
jaunoji šokėja – šeštokė Elzė Sa-
dauskaitė (mokytoja Jolanta Vy-
merytė), pašokusi Viktorijos Bo-
binaitės sukurtą „Trajektoriją“. Į 
koncerto programą taip pat įtraukti 
mokyklos mokytojų sukurti epizo-
dai – Ingos Kibildienės „Ryto daina“ 
(šoko ketvirtokė Saulė Žitkutė) bei 
Jolantos Vymerytės „Fosilija“ (at-
liko šeštokė Liepa Mikaliūnaitė).

Viena iš vis labiau ryškėjančių 
Baleto skyriaus misijų – palaikyti 
lietuviškos choreografijos gyvybę 
prikeliant iš užmaršties seniau 

sukurtus ir jau neberodomus kū-
rinius, taip pagerbiant ir choreogra-
fus, kurie jau iškeliavo amžinybėn. 
Šį kartą parodyti Egidijaus Do-
meikos (1954–1998) baleto „Metų 
laikai“ fragmentas „Žiema“ (šoko 
dvyliktokės Paula Krivickaitė, Ka-
milė Pilibaitytė ir tryliktokė Darija 
Seliukaitė, mokytojos – Loreta Bar-
tusevičiūtė-Noreikienė ir Audronė 
Domeikienė), komiškas Česlovo 
Žebrausko (1930–2016) choreogra-
finis vaizdelis „Palangos Juzė“, kurį 
puikiai suvaidino dešimtokai Pau-
lina Čistovaitė ir Šarūnas Valiūnas 
(mokytojai – Gražina Dautartienė 
ir Aleksandras Semionovas), mo-
derniosios plastikos kelią į Lietuvos 
baleto sceną priminė Alfredo Kon-
dratavičiaus spektaklio „Afrikietiški 
eskizai“ ištrauka (solistė – tryliktokė 
Emilija Šumacherytė, mokytoja – 
Aušra Gineitytė). 

Lietuvos šiuolaikinio šokio kla-
sika tapusio choreografo Vyčio 
Jankausko spektaklio „Lauko vi-
dury“ fragmentą atgaivinto dvy-
liktos ir tryliktos klasių moks-
leiviai Erikas Žilaitis, Dorėja 
Atkočiūnas, Miglė Čaplinskytė ir 
Valerija Gneuševa (mokytoja – Lina 
Puodžiukaitė-Lanauskienė).  

Kaip ir kituose koncertuose, 
šiame pristatytos pačių mokinių 
sukurtos interpretacijos (mokytojas – 
Vytautas Brazdylis), leidžiančios 
jiems patiems analizuoti ir pažinti 
žinomų ir mažiau žinomų šiuolaiki-
nių choreografų kūrybą: Carolinos 
Cantinho „Intuiciją“ pagal Hanso 
Zimmerio muziką filmui „Šerlo-
kas Holmsas“ šoko dešimtokas Pi-
jus Ožalas, Oscaro Araizo baleto 

„Šeimyninės scenos“ pagal Franciso 
Poulenco muziką fragmentą atliko 
aštuntokai Nora Straukaitė, Nerija 
Eimutytė, Jonas Bernardas Kertenis 
ir dvyliktokė Saulė Auglytė, o visą 
koncertą užbaigė ekspresyvus Geor-
ge’o Balanchine’o „Who cares?“, kurį 
šoko dešimtokės Vakarė Radvilaitė 
ir Rūta Karvelytė (mokytoja Gra-
žina Dautartienė). 

* * *
Šokio, judesio meno įspūdžiai 

šiais laikais sklinda ne tik iš scenos, 
bet ir iš kitų erdvių – pirmiausia 
interneto, kuriame apstu netikėtų 
atradimų bei informacijos, nuolat 
turtinančios supratimą apie Lietu-
vos ir pasaulio šokio istoriją bei nū-
dieną. 2017 m. Lietuvos literatūros 
ir meno archyvas gavo beveik 300 
kilogramų dokumentų iš Australi-
jos, tarp kurių – ir baleto artistės 
Janinos Giedraitytės archyvo dalis; 
tikėtina, kad tyrinėjant šį vertingą 
palikimą bus galima daugiau suži-
noti ir apie kitus Lietuvos baleto pir-
meivius, po Antrojo pasaulinio karo 
nublokštus į Australiją: Borisą Ču-
novą, Janiną Drazdauskaitę ir kitus.

O pirmą 2018-ųjų dieną kartu su 
menininko Žilvino Kempino svei-
kinimu atkeliavo nuoroda, atsklei-
džianti naujas šiuolaikinio meno, 
šokio ir naujojo cirko bendradar-
biavimo galimybes – aktoriaus, šo-
kėjo ir akrobato Yoanno Bourgeois 
performanso „La mécanique de 
l’Histoire“ („Istorijos mechanika“) 
įrašas. Kūrinys, spalio mėnesį pri-
statytas Paryžiaus Panteone – neo-
klasicistinės Jacques-Germaino 
Soufflot architektūros aplinkoje, 
įspūdingai suderina intelektą ir 
jausmą, racionalumą ir intuiciją. 
Aplink batutą besisukanti laiptų 
konstrukcija keturiems atlikėjams 
suteikia galimybę kristi ir, atsimu-
šus į tamprų batuto paviršių, vėl iš-
kilti ant tų pačių laiptų. Stulbinamai 
tikslus žongliravimas kūnais hipno-
tizuoja ir stebina fizikos bei mecha-
nikos dėsnių išmanymu, gebėjimu 
per juos pasakyti apie žmogų ir jį 
supantį pasaulį kur kas daugiau nei 
kokia nors istorija, kurios konkre-
tybės amžinai besisukančiame ir 
besikartojančiame pasaulyje atrodo 
smulkios ir nereikšmingos. Tokios 
mintys ne kartą kilo ir žiūrint Mar-
tyno Rimeikio „Procesą“, į kurį bū-
tinai norėsis sugrįžti. 

M. A lek so s  nu ot ra u ko s

Elzė Sadauskaitė

Dominyka Vosyliūtė (Kopelija)
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Dalyvavimo kultūriniame gyvenime 
įgūdžiai
Pokalbis su edukacinės programos kuratore Skaiste Marčiene

Kultūros edukacijos klausimai pas-
taruoju metu ypač aktualūs, o 
kultūros institucijoms, siekiančioms 
užsiauginti ir lavinti savo audito-
riją, tai tapo kone privaloma vei-
kla. 2017-aisiais VDA Nidos meno 
kolonija vykdė edukacinį projektą 

„Kaleidoskopas: dizainas ir fikcija“. 
Kolonijoje reziduojantys menininkai 
Nidos ir Klaipėdos moksleiviams vedė 
kūrybinius užsiėmimus, per kuriuos 
supažindino ne tik su savo kūrybinė-
mis praktikomis, bet ir kvietė kurti 
pačius. Kodėl mokyklinio amžiaus 
vaikams turėtų būti svarbus susiti-
kimas su šiuolaikinio meno kūrėju, 
o ko išmokti šiandienos mokykloje 
galėtų ir pats menininkas? Apie tai 
pasakoja Nidos meno kolonijos rezi-
dencijų programos kuratorė Skaistė 
Marčienė.

Kodėl tokius kūrybinius užsi-
ėmimus svarbu organizuoti ir 
Nidoje, kuri specifiška ne tik dėl 
nuotolio nuo kitų kultūrinių 
centrų, bet ir dėl gana nedidelio 
potencialių dalyvių skaičiaus?

Nida gal ir nutolusi, bet Kolo-
nijos rezidencijų programoje da-
lyvaujantys menininkai atvyksta 
iš įvairių kultūrinių centrų. Kitaip 
nei kituose miestuose, Nidoje kul-
tūrinės edukacijos pasiūla ribota, 
o dažnai ir sporadiška. Profesio-
nalūs skirtingų meno disciplinų 
menininkai galėjo pasidalinti savo 
žiniomis, praktine ir teorine pa-
tirtimi, kūrybine virtuve ir speci-
fika. Pasitaikydavo, kad lektoriai 
ir moksleiviai galiausiai tapdavo 
draugais. Pavyzdžiui, menininkas 
Vitalijus Červiakovas su Neringos 
gimnazijos šeštokais pavasarį kūrė 
psichogeografinius žemėlapius ir 
vaikščiojo moksleivių sukurtais 
maršrutais. Kai tik Vitalijus at-
važiuoja į Nidą, mokiniai jį atpa-
žįsta ir noriai bendrauja. Manau, 
šis projektas tapo labai reikalingu 
pretekstu užmegzti, atnaujinti ar 
priminti apie ryšius tarp meno or-
ganizacijos ir vietos bendruomenės. 
Taip įmanoma pasiekti jauniausią 
vietos kartą, taip ugdomi ne tik spe-
cifiniai meniniai gebėjimai, bet ir 
formuojamas aktyvaus dalyvavimo 
kultūriniame gyvenime įgūdis. 

Tavo, kaip rezidencijų pro-
gramos kuratorės, inicijuotas 
edukacinis projektas „Ka-
leidoskopas: dizainas ir fik-
cija“ buvo skirtas Neringos 
gimnazijos, Neringos meno 
mokyklos, Klaipėdos Eduardo 
Balsio menų gimnazijos moki-
niams ir VDA Klaipėdos fakul-
teto studentams. Užsiėmimus 
vedė Nidos kolonijoje rezidavę 

menininkai. Kaip šie susitiki-
mai buvo organizuojami? 

Nidos meno kolonija ne vienus 
metus bendradarbiauja su minėto-
mis Neringos švietimo įstaigomis. 
Rezidentai kūrybinius užsiėmimus 
vesdavo ir anksčiau. Mokyklos vis 
teiraudavosi, ar galėtume pasiūlyti 
lektorių užsiėmimams su vaikais. 
Gavus Kultūros tarybos ir Kultūros 
ministerijos paramą, atsirado gali-
mybė nuosekliai vystyti kultūrinę 
edukacinę programą mokiniams.

Projekto „Kaleidoskopas: dizai-
nas ir fikcija“ programa buvo in-
tegruota į mokymosi procesą. Re-
zidentai savo kūrybinę praktiką 
taikė prie projekto idėjos, o ši tai-
kėsi prie mokyklų programos. Pa-
vyzdžiui, menininkė iš Slovėnijos 
Neja Tomšič per anglų kalbos pa-
moką su Neringos gimnazijos de-
šimtokais kalbėjosi apie arbatos 
prekybos istoriją, arbatos gėrimo 
ritualus, kaip arbatos prekyba darė 
įtaką visuomenės vertybėms. Pau-
lius Petraitis VDA Klaipėdos fakul-
tete pirmo kurso grafinio dizaino 
studentams vedė zinų kūrybines 
dirbtuves. Menininkė iš Juodkalni-
jos Teodora Nikčevic su Klaipėdos 
E. Balsio menų gimnazijos aštun-
tokėmis dizaino pamokoje mokėsi, 
kaip sukurti ir įrišti menininko 
knygą. Užsiėmimus taikėme ir pa-
gal amžiaus grupes arba jos pačios 
padiktuodavo sprendimą.

Bendradarbiavimas su švietimo 
įstaigomis vyko sklandžiai. Moki-
nių įsitraukimas, mokyklų admi-
nistracijos atvirumas, profesiona-
lūs kūrėjai ‒ visa tai padėjo sukurti 
prasmingą rezultatą. Bendradar-
biauti planuojame ir kitąmet.

Dalis kūrybinių užsiėmimų 
vykdavo anglų kalba. Ar 
šiuo požiūriu nekildavo 
nesklandumų?

Ne, nesusikalbėjimo nebuvo, tal-
kindavome vertėjaudami. Pamenu, 
Neringos gimnazijos direktorius 
patikino, kad dėl vertimo jaudintis 
nebūtina, nes mokiniams tai puiki 
proga tobulinti užsienio kalbą. 

Projektas „Kaleidoskopas: di-
zainas ir fikcija“ siekia tyrinėti 
dizaino ir technologijų įtaką 
visuomenei ir jos vertybėms. 
Ar tai reiškia, kad kaleidosko-
piška mūsų kūrybinė aplinka 
vis dažniau orientuota į šias 
dvi sritis?

Svarsčiau, kas būtų įdomu ir ak-
tualu, o dar ir iššūkis 7‒18 metų 
moksleiviams. Tarp elektroninių 
skaitinių pasitaikė E-flux žurnalo, 
skirto superžmonijai, numeris. 
Jame buvo kalbama apie ypatingą 
dizaino lauko išplitimą, apimantį 

visas sritis. Dizainas nebeegzistuoja 
tik kaip materialių daiktų kūrimo 
sritis. Dėl technologijų įtakos di-
zainas projektuoja skaitmeninius 
prietaisus, naujas medžiagas, in-
ternetines sistemas, cheminius 
junginius ar net genetinius kodus. 
Nėra abejonių, kad artefaktai kei-
čia žmoniją, jos aplinką, vertybes, 
šiandieną. Prigimtinių fizinių duo-
menų jau nebepakanka norint su-
žavėti aplinkinius, todėl pradedame 
konstruoti ir save, ir savo įvaizdį 
viešojoje erdvėje. Fiktyvūs portre-
tai reprezentuoja asmenybes, ku-
riamos iliuzinės gyvenimo istorijos. 

Ne paslaptis, kad paauglystėje 
ieškoma savęs, tapatumo ir savas-
ties. Tad projektas kaip tik ir orien-
tavosi į dizaino bei technologijų 
įtaką visuomenei ir jos vertybėms. 
Tarsi kaleidoskope įtaisyti veidro-
džio gabalėliai šis ypač jaunimui 
svarbus savęs modeliavimas „su-
krenta“ į kintančius realybės ir fik-
cijos raštus. Pabandėme mokiniams 
suteikti sąlygas išmokti šiuos raštus 
modeliuoti kūrybiškai net ir pasi-
baigus kūrybiniams užsiėmimams.

Kiek įvyko kūrybinių užsiė-
mimų ir kuriuos iš jų išskirtum 
kaip labiausiai įsimintinus? 
Kaip tai paveikė tolesnį ug-
dymo procesą mokyklose?

Per metus surengėme 10 užsiė-
mimų. Visi jie buvo sėkmingi ir sa-
viti. Apie keletą jų užsiminiau po-
kalbio pradžioje. Džiaugiuosi Linos 
Lapelytės muzikinėmis dirbtuvė-
mis, per kurias buvo kuriama ben-
dra garso kompozicija. Menininkė 
Marianna Maruyama (JAV, Italija) 
vedė diskusiją apie kūrėjų pseudo-
nimus ir jų pasirinkimo motyvus. 
Maurícia Barreira Neves (Portu-
galija) ir Kristina Skaldina daugiau 
dėmesio skyrė kūno kalbai ir pa-
tyrimui, Marija Nemčenko aptarė 
(savi)reprezentacijos naratyvus, o 
Tomas Martišauskis kvietė mode-
liuoti trimatį gaublį iš pasirinktos 
vietos fotografijos.

Kūrėjai plėtė moksleivių kultū-
rinį akiratį, įtraukdami į procesą 
socialiai neaktyvius vaikus, padėjo 
ugdyti bendravimo ir meninius įgū-
džius. Tikime, kad prisidėjome ak-
tualizuojant kultūrinės edukacijos 
svarbą. 

O kokie buvo menininkų įspū-
džiai? Kuo tokie susitikimai 
galėtų būti naudingi jiems?

Rezidencijoje kūrybinis darbas 
vyksta nutolus nuo aktyvaus kultū-
rinio ir parodinio gyvenimo, todėl 
menininkai džiaugiasi galėdami pa-
žinti vietos bendruomenę. Kartais 
tai ne tik galimybė iš arčiau susipa-
žinti su auditorija, bet ir įkvėpimas 

būsimiems tyrimams bei kūriniams. 
Taip vyksta kultūriniai mainai. Me-
nininkai gali apmąstyti savo kūrybą, 
pritaikyti ją ugdymo procesui, iš-
girsti įvairių įžvalgų, sužinoti, kuo 
gyvena šiuolaikiniai paaugliai, mo-
kytis pasakoti apie savo veiklą.

Ar galėtum palyginti šį edu-
kacinį projektą su kitais, pa-
vyzdžiui, kur kas stambesne ir 
ilgalaike programa „Kūrybinės 
partnerystės“? Ar tikrai ilgai 
ir sistemingai vykdoma vizua-
linį raštingumą lavinanti pro-
grama duoda rezultatų? 

„Kūrybinėse partnerystėse“ pati 
dalyvavau trejus metus. Neišvengia-
mai kai kuriuos projekto principus 
taikiau ir šiame projekte, tačiau jis 
apsiribojo tik moksleiviais. „Kūry-
binės partnerystės“ ‒ kompleksinė 

kūrybiško mokymo programa, jun-
gusi moksleivius, mokytojus, mo-
kyklų administraciją ir kūrėjus. 
Švietimo sistemai ši programa labai 
vertinga ir naudinga, o dabar pritai-
koma ir kultūros organizacijose. Po-
kyčiai pastebimi po tam tikro laiko. 
Kartais jie būna maži, bet išauga į 
didelius. Kartais šiems pokyčiams 
labai priešinamasi, o kartais jie la-
bai laukiami ir sutinkami kaip do-
vana. Tai sunkus darbas. Pati buvau 
liudininke, kaip keičiasi mokyklos 
bendruomenė po „Kūrybinių par-
tnerysčių“ projekto. Esu įsitikinusi, 
kad įvairūs procesai kultūriniame 
ar švietimo lauke būtini, tačiau virs-
mai ir lūžiai jau vyksta, o ateityje jų 
tikrai bus dar daugiau. 

Parengė Jogintė Bučinskaitė

J. Navar ska itės  n uotr aukos
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Degtukai ir dėžutės
Atkelta iš  1  psl .

D a i l ė

atmosferą leidžianti pajusti insta-
liacija, kartais atvaizdai salėje suka-
binami taip, kad jų beveik neįma-
noma pamatyti, o pamatyti būtinai 
reikia – daugybė archyvuose nesi-
lankančių žmonių Grigaliūno paro-
dose nelauktai išvydo savo gimines. 
Ilgainiui menininkas susidomi ne 
tik prievartiniais bertijonažais, bet 
ir bylose randamomis nuotrauko-
mis iš prieškario laikų (represuo-
tomis kartu su jų savininkais), dar 
vėliau ima eksponuoti ir teksti-
nius dokumentus, ypač svarbi jam 
tampa partizanų tema. Neatski-
riama projektų dalis – dokumen-
tuojančios knygos, kurių išleista 
jau kone dešimt ir dabar kai kurios 

„Kairėj–dešinėj“ dalijamos nemo-
kamai. Tekstus knygoms ir paro-
doms, taip pat parodų recenzijas ir 
mokslines analizes ėmė rašyti ne 
tik garsiausi Lietuvos dailėtyrinin-
kai, bet ir kitų sričių mokslininkai. 
Projektai visose trijose galerijos sa-
lėse pristatomi kiek sumažintomis 
versijomis ir virsta tarsi diušamiš-
komis žaliomis dėžutėmis. Dėžutės 
idėja, beje, Grigaliūno kūryboje la-
bai svarbi, bet ne tik ji suriša nuto-
lusius parodos skyrius. 

Archyvų lankymo įkarštyje me-
nininkas net užsimindavo, kad su 
ankstesne kūryba – grafika, ta-
pyba, skulptūra ir naujais išras-
tais jų hibridais – jau viskas baigta, 
bet tai buvo netiesa. Mesti jos vi-
sai ir nebuvo būtina. Sovietų oku-
pacijos temą Grigaliūnas pradėjo 
gvildenti dar Sąjūdžio laikais – tai, 
pavyzdžiui, 20 spalvotų linoleumo 
raižinių serija „Jurgeliškės“, pasa-
kojanti apie vieną Lietuvos kaimą 
gūdžiais pokario laikais. Posūkį į 
dokumentiką liudija parodoje pri-
statomas „Žaidimų stalas“ (2006), 
kur žiūrovai gali žaisti su įvairiau-
siais antspaudais, tarp kurių esama 
ir visiškai tikrų. Sovietmečiu pasi-
gaminti bet kokį antspaudą buvo 
galima tik gavus Glavlito, oficialios 
cenzūros institucijos, leidimą, o bet 
koks tekstas, net afiša, įgydavo teisę 
būti dauginamas, spausdinamas 
taip pat tik su šios įstaigos leidimu, 
t. y. antspaudu.

Ankstesnėje Grigaliūno kū-
ryboje galima įžvelgti net keletą 
svarbių strategijų, kurios glaudžiai 
susipina istorinės atminties projek-
tuose: tai archyvas plačiąja prasme, 
reprodukavimas, portretai. 1998–
2002 m. jis naudodamas šablonus 
iš fotografijų nutapė 120 Lietuvos 
kultūros elito atstovų portretų ga-
leriją, dažnai painiojamą su šilko-
grafijos atspaudais. Tai vyko be por-
tretuojamųjų žinios ir kai kurie iš 
jų nebuvo patenkinti, bet autoriui 
rūpėjo, kad meno lauko bendruo-
menė portretuose atpažintų save. 
Šiandien parodoje eksponuojami 
keli šios serijos darbai man įgyja 
kitą prasmę – visi žmonės juose at-
rodo nuostabiai jauni. 

2007 m. menininkas sudarė pir-
mąjį „Vilniaus albumą“ iš 20 Lietu-
vos menininkų kūrinių šilkografinių 
reprodukcijų, atliktų šilkografijos 
technika, kurių dauguma buvo kom-
piuteriu išdidintos iš mažesnių es-
kizų. Autoriai jas pasirašė kaip savo 
kūrinius. Parodoje eksponuojami 
visi reprodukcijų albumai, taip pat 
ir iš „pražuvusių“ klišių atspaustas 
Petro Repšio raižinių ciklas. Tarp re-
produkcijos, apropriacijos ir tradici-
jos Grigaliūno meninėje praktikoje 
nėra aiškios ribos. Ankstyvoji jo gra-
fika atvirai polemizuoja su Elvyros 
Kairiūkštytės, Rimtauto Gibavičiaus 
ir kitų dailininkų darbais, ypač – su 
jiems būdinga tautodailės tradicijų 
interpretacija. 

Kai kur Lietuvos istorijos tema, 
patriotinis ir politinis turinys 
keistokai susipynęs su pasaulinės 
meno, kultūros istorijos citatomis. 
Parodos žiūrovai turi gerą progą 
pamatyti vienoje Europos meni-
ninkų rezidencijoje sukurtą „Tau-
tinę giesmę“ (2003) – iš 180 atskirų 

(2005) lakštai sunumeruoti, kad 
būtų galima lengviau atskirti vieną 
nuo kito, nes menininkas gamino 
kasdien po vieną dienai „sudeginti“, 
ir juose sugretintų „vogtų“ vaizdų 
tarpusavio ryšys išties efemeriškas 
lyg degtuko liepsna.

Jaunystėje Grigaliūnui labai pa-
tiko Andy Warholas, bet nors jis ir 
sukūrė keletą itin varholiškų daugy-
binių šilkografinių portretų („Anta-
nas Martinaitis“, 1987), šilkografijos 
technika ir popmeno įtaka jam ne-
būtinai susijusios. 9-ojo dešimtme-
čio pradžioje kūręs spalvotus ir ne-
spalvotus ekspresionistinio stiliaus 
kartono ir medžio raižinius (serija 

„Namas Cvirkos gatvėje“, 1982), vė-
liau jis imasi patobulintų linoleumo 
raižinių, ten sklandžiai sujungda-
mas tautodailės ir popmeno stilis-
tiką (serija „Dainos“, 1986–1987). 
10-ojo dešimtmečio jo šilkografija 
kartais atrodo visai kaip tapyba, o 
prieš 2000-uosius pradėti tapyti 
paveikslai nusėti rastro taškais lyg 
šilkografija. 

Vis dėlto rastro tapybos paro-
doje aiškiai per daug, ir man gero-
kai įdomesni atrodo ankstyvi, šio 
amžiaus pradžios, o ne „degtukais“ 
virtę vėlesni paveikslai. Tai serija 

„Tikra istorija apie Josephą Beuysą“ 
(2000) pagal Herkaus Kunčiaus 
radijo pjesę su teksto citatomis lie-
tuvių, anglų, vokiečių kalba, pasi-
žyminti painiais, nuotykingais žo-
džių ir vaizdų ryšiais (prie užrašo 

„Totorių bendruomenei švenčiant 
Ramadaną į veltinį susuktas Jo-
sepho Beuyso kūnas vėl susijungė 
su jo galva“ matome kaulą krem-
tantį šunį), taip pat – mįslinga Vil-
niaus katedros serija („Visagalė tyla 
ir migla, arba Vilkas čia Gedimino“, 
2002; „Vyras asilo kauke“, 2005). 

iš salių – fluxus popiežiaus statula 
(„Fluxus Pope Georges Maciunas“, 
2000). 

Skulptūras Grigaliūnas kūrė ne 
vienas, o su skulptoriais (Redu 
Diržiu, Kaziu Venslovu), ir kažin 
ar vien tik dėl bendradarbiavimo 
fluxus dvasia. Tačiau saviti skulptū-
ros ir grafikos hibridai – dažyto me-
džio ar kartono pjaustiniai – yra jo 
stichija. Už juos menininkas net du 
kartus (1996 ir 2001) gavo Krasner-
Pollocko fondo stipendiją. Laima 
Kreivytė apie juos viename kataloge 
rašo: „(...) pjaustiniai – tai pjūklo 
dailusis čiuožimas. Tik pjūklas 
čiuožia ne ledu, o (...) medžio pa-
viršiumi. Kartais įvarydamas rakštį 
autoriui, o kartais – žiūrovui. (...) Ir 
pjaustinių formos – pačios įvairiau-
sios. (...) Jie hibridiški ir polimor-
fiški – žvėrelis kaip peizažas, veidas 
kaip natiurmortas, sportbatis kaip 
cepelinas (...)“. 

Polimorfija netrukdo pamatyti, 
kad čia dominuoja gerovės simbo-
liai – batai, rankinės, motociklai, 
katės ant sofos ar kruiziniai laivai, 
nors yra darbų ir apie meno ar žiū-
ros politiką, antai atkišęs pistoletą 
disnėjiškas gyvulys kaubojaus dra-
bužiais atkišęs pistoletą perspėja: 

„Atmink, kad menas – tai ne žai-
dimas“ („Karvių bernas pravarde 
tamsos šešėlis“, 2002). Labiausiai iš 
pjaustinių man patinka „Lietsargis“ 
(2004), lyg atkeliavęs iš 7-ojo de-
šimtmečio Niujorko, „Piktas an-
gelas“ (2003) – lyg iš tarpukario 
Paryžiaus, ir homažai („Su meile 
Brako gitarai“, „Su meile Sezano 
mauduolei“, 2005) – trimačiai pa-
veikslai apie plastinę pjaustinių 
kilmę, kur spalvos plokštumėlės 
pakeičiamos išpjautomis dažyto-
mis medžio kaladėlėmis.

Beveik visi Grigaliūno projektai 
paremti viena įdomia idėja (ma-
trica) ir ilgu, gausiu, monotonišku 
rankų darbu (meno lauke turinčiu 
moteriškumo konotacijų). Tai, ko 
gero, svarbiausias jo kūrybos bruo-
žas, nors jai dar būdingas vaizdų 
flirtas su žodžiais, dėlionės princi-
pas, žiūrovo dalyvavimas, bendra-
darbiavimas, meninis tyrimas.

Paroda veikia iki sausio 14 d.
VDA ekspozicijų salės „Titanikas“ (Mairo-
nio g. 3) dirba trečiadieniais–šeštadieniais 
12–18 val., sekmadieniais 12–16 val. VGMC 
galerija „Kairė-dešinė“ (Latako g. 3) dirba 
antradieniais–penktadieniais 11–18 val., 
šeštadieniais 11–15 val.

kvadratų sudėliotą tapybos darbą 
su Lietuvos himno žodžiais ir Ber-
gmano filmų kadrais geltoname, 
žaliame ir raudoname fone. Tai iš 
esmės irgi kūrinys apie atmintį – 
menininkas pasakojo, kad atsidū-
ręs svetur dėl gausybės naujų įspū-
džių iš pradžių negalėjęs atsiminti 
ne tik himno žodžių, bet ir mūsų 
vėliavos spalvų tvarkos. Apropria-
cijos arba citatos principas neatsi-
tiktinai įsivyrauja bedirbant tarp-
tautiniuose kūrybos centruose ar 
simpoziumuose – svečioje terpėje 
tenka pasijusti svetimkūniu, o grį-
žus namo – pasijusti juo ir vėl, nes 
viskas jau atrodo pasikeitę. Kartais 
tokie darbai tampa kone aklomis 
dėlionėmis be tikslo ir prasmės, kai 
svarbus tik procesas. Franso Ma-
sereelio centre Belgijoje sukurtos 
24 šilkografijų serijos „Degtukai“ 

2006 m. „Vartų“ galerijoje vyku-
sios savo tapybos parodos „Skrydis“ 
kataloge Grigaliūnas rašo: „(...) Da-
bar skaičiuoju taškus, tūkstančius 
taškų. (...) Ar gali įsivaizduoti, kad 
naudodamasis tik keliais taškais gali 
sukurti daiktus ir žmones (...)“. Ka-
dangi spausdinti kaip Warholui dide-
lio formato šilkografijas Grigaliūnui 
per brangu ir nelabai patinka, kad 
spausdinant atspaudo jau nebeįma-
noma pakeisti, jis sumano šilkogra-
finius vaizdus taškas po taško tapyti 
ranka. Šio ilgo, kruopštaus ir mono-
toniško darbo rezultatas – vienetinis 
kūrinys, „originalas“. Taškų spiečiai, 
iš kurių atsiranda vaizdo tvarka, ne-
atsitiktinai asocijuojasi su duomenų 
bazėmis, saugyklomis, kiekybe, in-
formacijos vienetais, skaitmeninė-
mis technologijomis ar pirminėmis 
nedalomomis pasaulio dalelėmis.

Jurgiu Mačiūnu ir fluxus Griga-
liūnas susidomėjo vos baigęs studi-
jas, ir parodoje tam skirtas nemažas 
skyrius. Pasak kuratorių, degtukų 
dėžučių serija su Beuyso portretu 
(iš minėtos tapybos darbų serijos) – 
tiesioginė aliuzija į fluxus popie-
žiaus Jurgio Mačiūno degtukus, 
skirtus muziejams, bibliotekoms ir 
menui naikinti. Fluxus dėžučių ide-
ologijai skleisti Grigaliūnas kartu 
su Jonu Meku 1995 m. Kauno V. Ži-
linsko dailės galerijoje surengė tarp-
tautinę parodą „BOX ’95“. 2002 m. 
sukūrė dėžučių seriją: atidaromose 
lyg spintelės vaizdadėžėse dvima-
čių vaizdų koliažas tampa trimačiu 
(vienas jų panaudotas parodos pla-
katui). Prie įėjimo į „Titaniką“ stovi 
garsiosios Mačiūno ir Meko „efigi-
jos“ ant kojūkų, nitrodažais padeng-
tos stiklo pluošto skulptūros, vienoje 

Ekspozicijos fragmentas

Ekspozicijos fragmentas M. K rikštopaitytės  nuotr aukos
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D a i l ė

Ypatingos paskirties traukiniai 
Paroda Lietuvos Geležinkelių muziejuje

Tautvydas Bajarkevičius

Kartą, prieš gerus penkiolika metų, 
buvau užsukęs pasižvalgyti po parodą 
Šiuolaikinio meno centre. Ji buvo 
eksponuojama ten, kur dabar yra 
skaitykla. Atmintyje labiausiai iš-
liko štai toks parodoje sutiktos me-
notyrininkės Renatos Dubinskaitės 
portretas: sėdėdama ant vienos iš 
eilėmis surikiuotų kėdžių, palin-
kusi link televizoriaus ekrano, ku-
riame buvo rodomas videodarbas, 
ji susikaupusi kažką žymėjosi už-
rašų knygelėje. Tuo metu parodoje 
mes buvome dviese, tad niekieno 
netrukdomi (ir netrukdydami vie-
nas kitam) galėjome mėgautis ištai-
gingu neužpildytos erdvės pojūčiu. 
Renatos tuo metu gerai nepažino-
jau, tad mūsų netgi neslėgė rutini-
nis įprasto pasilabinimo įsiparei-
gojimas, kuris būtų neabejotinai 
sutrikdęs šias anonimiškas ekspo-
zicijos erdvės dalybas. Prabėgus 
keletui dienų, „Šiaurės Atėnuose“ 
radau jos rašytą parodos recenziją. 
Tai buvo esė apie lūkuriavimą lau-
kiamuosiuose. Nėra reikalo ir sa-
kyti, kad ši lūkuriavimo rūšis yra 
ypatinga. Itin ypatinga savuoju 
banalumu. 

Prisiminiau šį mūsų kolegiškos 
praeities epizodą atsivertęs užrašų 
knygelę, kurioje esu pasižymėjęs 
šį bei tą iš parodos „Ypatingos pa-
skirties traukiniai“ (organizato-
riai: Lietuvos Geležinkelių muzie-
jus, Lietuvos dailininkų sąjungos 
galerija „Arka“, Krokuvos meni-
ninkų organizacija „Otwarta Pra-
cownia“; kuratorės Agnė Kulbytė ir 
Rasa Noreikaitė-Miliūnienė), šiuo 
metu eksponuojamos Geležinkelių 
muziejuje. Tiesą sakant, pats tokio 
muziejaus buvimas Vilniaus gele-
žinkelio stotyje (įkurtas jis antrame 
aukšte, kiek atokiau nuo laukimo 
salių) netgi paryškina rutina persi-
smelkusią laiko tėkmę: geležinkelių 
stoties laikas iš esmės tėra atkarpos 
nuo vieno traukinio reiso iki kito. 
Privalai į jas įsiterpti. Muziejus 
šioje kasdienybėje yra nuokrypis 
į kitonišką ritmą, su lūkuriavimu 
iš pažiūros neturintį nieko bendra. 
Nebent, kaip kad nutiko ir man, 
esi dar tik atvažiuosiančio trauki-
nio keleivis ir sustojusioje pakelei-
vingoje akimirkoje tau veriasi dar 
vieno, gretutinio būdravimo akis. 
Užsimiršti negali ir dėl to, kad, bė-
giams kitoje perono pusėje dar ne-
įšilus, turi būtinai pasirūpinti, jog 
šie du skirtingi laikai tarpusavyje 
nebeprasilenktų. 

Nuolatinė Geležinkelių muzie-
jaus ekspozicija, nors įvairiais po-
žiūriais nepalyginti kuklesnė, šiek 
tiek primena Technikos muziejų. 
Monumentalioji dailė, menanti 
entuziastingus technologinio pro-
greso proveržius, lankytojams su-
prantama kalba perteikti geležin-
kelio istorijos vizualizavimo etiudai, 

inercijos alkį, jos gravitaciją prabu-
dusioje nežinioje. 

Dvi Kristijono Miliūno miniatiū-
ros „Be pavadinimo“ iš abiejų pu-
sių supa gerokai didesnio formato 
Henriko Čerapo paveikslą „Gele-
žinkelis Papilėje“. Taip susidaro sa-
votiškas triptikas. Pilkšvi plotai virš 
pirmoje miniatiūroje atvaizduoto 
horizonto, vos įžiūrimo juosvame 
fone, antrojoje ima atsispindėti ir 
apatinėje paveikslo dalyje. Sche-
matiškai žiūrint, išblukęs atspin-
dys tarsi nukrenta iš dangaus į žemę. 
Kitaip žiūrėti nelabai ir įmanoma, 
nes jokių konkrečių dangaus ar 
žemės kontūrų šioje paviršiais pa-
pilkšvėjusioje juodumoje neįžiūrė-
sime. Šis krytis įvyksta tik žvilgsniui 
suspėjus nužvelgti chaotišką juosvų 
ir rudų, storomis kilpomis susivi-
jusių potėpių atspaudą ant baltos 
drobės Henriko Čerapo paveiksle. 
Metamorfozės forma abstrakcijoje 
nereikalauja paaiškinimo apie jos 
turinį. Ją perprasti tegali nuojauta ir 
intuicija. Krzystofo Klimeko „Tra-
sos į Liubliną vakaras“ šią trans-
formaciją padailina: horizontą at-
kartoja melsvos paralelinės linijos, 
trūkinėjančios netolygiu punktyru. 
Rinkdamiesi linijinį ekspozicijos 
žiūrėjimo būdą pastebėsime, jog 
kaip tik šioje vietoje juodas fonas 
slinktimi iš paveikslo į paveikslą 
užbaigia savo epopėją parodoje. 
Šito jam pavydėti galėtų bet koks 
konkretus personažas, atvaizduotas 
daiktas ar motyvas. 

Rasos Noreikaitės-Miliūnienės 
tapyba irgi gan akivaizdžiai nurodo 
į impresionistinę dailę. Paveikslų 
koloritas liudija sąmoningas nuo-
rodas į Van Gogho tapybą. Tai pa-
tvirtina ir pavadinimams pasitelkia-
mas „retrotapybos“ terminas. Tiesa, 
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nagingą interesantą intriguojantys 
technologiniai artefaktai, unifor-
momis ir darbastaliu dabintas gele-
žinkelių administracijos kambario 
kampelis, laiko dulkėmis užklotos 
nespalvotos fotografijos, kruopš-
čiai išdailintas vaikų kambarys su 
dekoratyvinėmis kalvelėmis tarp 
puošnių pilaičių riedančiais trau-
kinukais – visa tai tarsi atverta pa-
keleivingai nuovokai, tačiau nepre-
tenzingas ekspozicijos santūrumas 
neprikišamai kreipia žiūrovo smal-
sulį anapus muziejaus lango, už ku-
rio į abi nykstančio horizonto puses 
driekiasi kadaise nukloti bėgiai. Ši 
monotonija tarsi „įžemina“ smal-
saujantį ekspozicijos lankytojo dė-
mesingumą: istorijas pasakojantys 
artefaktai, ženklai ir nuotoliai ima 
palengva sutapti su realia daiktų, 
ženklų ir nuotolių tvarka. Taip tarp 
jų imi įžvelgti tęstinumą liudijantį 
punktyrą. Bet šitai įneša ir dvi-
prasmybę, nepaliaujančią tikrinti 
atotrūkio mastelį. Ta dviprasmybė 
kaskart ir gundo, ir jaudina. O 
pilkšvame rūke išnykstantys vago-
nai su savimi ridena palengvėjimą 
ir nuovargį. Dienai ritantis link va-
karo, svarstyklės, kaip įprasta, nu-
svyra prieblandon. 

Regis, panašus dvilypumas junta-
mas ir parodoje „Ypatingos paskir-
ties traukiniai“. Laiko atžvilgiu už 
kitus eksponuojamus kūrinius kaip 
visada reiklesnė videoprojekcija 
(tarsi atskira, savarankiška parodos 
dalis) šįkart stebina margu turiniu: 
modernia televizine grafika išsiski-
riantį filmą, pristatantį Lietuvos ge-
ležinkelių infrastruktūrą ir jos geo-
grafinį kontekstą, keičia traukinio 
kelionės motyvais sukurta senoji 
animacija, o šią – geležinkelio is-
toriją pristatanti dokumentika. Žiū-
rėdamas šią sudėtinę programą, 
konferencinės salės principu orga-
nizuotoje erdvėje jautiesi it patekęs į 
improvizuotą kino salę. Netgi turė-
damas omenyje, jog tavęs dar neby-
liai laukia ant sienų eksponuojami 
tapybos darbai ir meninės fotogra-
fijos, videoprogramos dalims vie-
nai kitą keičiant, kaskart nejučia 

„persijungi“ į kitą dėmesio registrą. 
Visai panašiai, kaip kad atsitiktų 
teminiu pagrindu suformuotoje 
skirtingų stilistikų trumpametra-
žių filmų programoje. Kaip tik šis 
įspūdis dar kartą patvirtina, jog ki-
nas ir televizija mums pasakoja is-
torijas, jas animuoja (plačiausia šio 
žodžio prasme), iliustruoja, meta-
foriškai ar faktografiškai sutirština. 
O laike sustingusios medijos, šiuo 
atveju ‒ fotografija ir tapyba ‒ to-
kioje kaimynystėje dar iškalbingiau 
prabyla kaip atspaudas, pėdsakas, 
įspūdžio atvaizdas. Juo labiau kad 
parodoje dalyvaujantys menininkai, 
regis, siekė perteikti tam tikrą ge-
ležinkelio bėgiams, laukiamiesiems, 
vagonų virtinėms ir monotoniškais 
nuotoliais nusidriekiančiam keliui 
būdingą nuotaiką, trukmės patirtį, 

atmosferą bei tonalumą (ir spalvinį, 
ir emocinį). 

Savotišku videoprojekciją ir ta-
pybą jungiančiu dėmeniu galima 
laikyti Sauliaus Mikalausko foto-
montažus „Gedimino sapnas“ ir 

„Neoninis kaktusas“. Kompiuterinės 
grafikos tviskesys juose reprezen-
tuoja išvirkščiąją, saviironišką kičo 
maskaradų pusę. Regis, tokiu būdu 
pavyksta taikliai perteikti šia stra-
tegija įtvirtinamą fasadinio lengva-
būdiškumo triumfą. Kol Gedimino 
kalnas paniurusiai trupa rūdimis 
apneštoje prietemoje, chemiškai 
aktyviais atspalviais poliruoti aki-
nių stiklai daugina suplokštėjusias 
baltadantes Češyro katino šypse-
nas blizgioje diskotekinių švies-
tuvų šviesoje. Sugretinimas tarsi 
perša ezopišką moralą, bet tokio 
primetančio įtikinėjimo didaktika 
mozaikiškose, neišrišamose sudė-
tingų šiuolaikinių reiškinių karto-
tėse jau nebeatrodytų labai solidžiai. 
Tačiau, žinoma, jis rastų savo vietą 
tirštaspalviame balsų peizaže. Kita 
vertus, fotomontažai kalba nebent 
pavadinimais, o šie dažniausiai pa-
sižymi iškalbos taupumu. 

Jūratės Janulytės „Neracionalūs 
pjūviai V“, baltame fone vaizduo-
jantys tarpusavyje elastingai, bet 
neišpainiojamai persipynusias arte-
rijas (tai galėtų būti vamzdžiai, lai-
dai ir kitokie gysločiai), stilistiškai 
primena monumentalaus formato 
avangardinę konstruktyvistinę 
dailę, op- ir popmeną. Tiesa, de-
koratyvus koloritas ir supaprastinta 
kompozicija šiam paveikslui teikia 
mažiau svorio ir tokiu būdu priar-
tina prie pramoninio interjero de-
koro. Žinoma, pridėtinė vertė šiuo 
atveju randasi iš kūrinio vietos paro-
dos ekspozicijos kontekste. Vieta at-
veria aiškiai suformuluotą kritinę 
perspektyvą. 

Kristijono Miliūno miniatiūra 
„Be pavadinimo“ replikuoja žy-
mųjį Marcelio Duchamp’o pa-
veikslą „Leidžiantis laiptais. Aktas 
Nr. 2“. Kirba nuojauta, jog ši tapyba 
imituoja išblukusį fotografijos ne-
gatyvą, kuriame vaiduokliškai pra-
slinko judesį liudijantis kontūras. 
Galima apie jį mąstyti kaip apie 
nereikšmingumo gestą, kuris laiko 
tėkmėje labiau sutampa su pasyvia 
užmarštimi ir savaiminiu atsitrau-
kimu, o ne su aktyvia atmintimi ir 
tikslingu kryptingumu. 

Agnės Kulbytės „Perėja“ neria 
į abstrakčiosios monochrominės 
tapybos šerdį. Du pilkšvi, išdidinti 
pėsčiųjų perėjos brūkšniai juo-
dame fone vienu įtaigiu tapybišku 
motyvu atliepia ištisoms geležin-
kelio stočių panoramoms, miesto 
gatvių ir šaligatvių pilkumai, spal-
viniam daugiabučių mikrorajonų 
fonui. Asimetriška kompozicija 
ir pailgų stačiakampių slinktys 
paveikslo rimčiai teikia vidinės 
įtampos, tačiau geometrišką di-
namiką nustelbia išblukęs spalvos 
intensyvumas. Akistata su tokiu 
kūriniu parodoje gali užtrukti ir 
truputėlį ilgėliau. 

Jaceko Dłużewskio kūrinys „Ne-
būtis įtraukia vairuotoją iš karto po 
švilpuko“ grįstas siurrealiu naraty-
vinės užuominos ir sapniško vizu-
alaus siužeto sugretinimu. Vairuo-
tojo siluetas, jį apibrėžianti elipsė 
ir nedidukas stačiakampis, tapy-
biškoje vizijoje atstojantis duris, 
pro kurias į mizansceną skverbiasi 
gelsva elektrinė šviesa, tarsi pa-
kimba juodoje it Malevičiaus kva-
dratas tuštumoje. Kelionė kartais 
iš tiesų įtraukia it juodoji skylė, lei-
džianti sklęsti judesyje taip, it ju-
dėtum jau ne tu, o pats judesys. 
Ši trauka yra kažkokia dvikryptė: 
valinga inercijos įveika prijaukina 

Jūratė Janulytė, „Neracionalūs pjūviai V“. 2013 m.
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F o t o g r a f i j a

Tarp pradžios ir šviesos
Gedimino Pranckūno fotoparoda „Paskutinė pakyla. Intro“ VDA parodų erdvėje „Krematoriumas / meno krosnys“ 

Vidas Poškus

Studijų laikais (tai buvo kokių 1996-ųjų 
vasara) mus, būsimuosius dailėty-
ros specialistus, vežė praktikuotis 
(gilinti pirmiausia paminklų ma-
tavimo, braižymo, piešimo ir ap-
rašymo įgūdžių) į Žemaitiją. Mus 
kuruojantis dėstytojas ir Akademi-
jos prorektorius Adomas Butrimas 
jau buvo gerai žinomas kaip dide-
lis žemaičių patriotas, tad dėl re-
giono pasirinkimo tartum nekilo 
klausimų... Kiekvienas studentas 
turėjo išsirinkti vieną iš duotų temų. 
Rezidavome ir veikėme vaizdingose 
Platelių apylinkėse. Man, kaip vie-
ninteliam vaikinui tradiciškai mo-
teriškame dailėtyrininkių kolektyve, 
lyg ir laisvanoriškai buvo rekomen-
duojama pasirinkti tyrimą fiziškai 
įpareigojančia tema „Platelių, Ber-
žoro, Gintališkės varpai, varpinės, 
varpininkai“. Esmė ta, kad turėjau 
ne tik pašnekinti dar gyvus senolius, 
kadaise skambinusius šių švento-
vių varpais, – nemokančiam ir ne-
suprantančiam žemaitiškai tai buvo 
nemenkas iššūkis (įdomiausia pa-
tirtis susijusi su Beržoro varpininke, 
kuri, iš pradžių apsimetusi, jog nėra 
ta, kuo mes ją laikome, paskui tie-
siai šviesiai pasiuntė mane ir lydin-
čią kolegę Lietuvos kryptimi), – bet 
ir aprašyti bei nubraižyti varpus. Jo-
kių keblumų nekilo Plateliuose ar 
Gintališkėje, kurių varpinių kons-
trukcijos leido be didesnių pastangų 
užsiropšti iki analizuojamų objektų. 
Tačiau Beržore susidūriau su kuo 
tikriausiu iššūkiu – du varpai ka-
bojo pačioje karkasinio statinio, 
apkalto išilginėmis lentomis, palu-
bėje ir nebuvo kaip iki jų norma-
liai užlipti. Likimo broliai – kartu 

praktiką atliekantys grafikai ir juos 
prižiūrintys dėstytojai (vienas iš jų 
buvo profesorius Giedrius Jonaitis) 

– geranoriškai pasiryžo pagelbėti. Iš 
tos pačios varpininkės pasiskolintas 
dvejas kopėčias jie surišo virvėmis 
ir, atrėmę į vidurinę varpinės siją, 
pasiūlė užsiropšti iki nagrinėjamų 
artefaktų. Nieko neliko – tik apsi-
šarvuoti drąsa (būtent tuomet su-
pratau, jog bijau aukščio) ir kopti 
link dangaus. Pamenu, kad suriš-
tos kopėčios linko, aš sau tuomet 
dar nebūdingai garsiai ir totoriškai 
keikiausi (negi dėl tokio dalyko tu-
rėsiu mirti?), o apačioje manęs bu-
driai laukė (šermenims daug ruoš-
tis nereikėtų...) du mediniai, juodai 
dažyti, vietomis pasidabruoti ir pa-
drožinėti katafalkai (dar kartais va-
dinami šarvonėmis ar tiesiog paky-
lomis). Kritimo atveju (iki viršaus 
taip ir neužlipau) būčiau pasismei-
gęs tiesiai ant tų daiktų, skirtų kars-
tui bažnyčioje per gedulingas pa-
maldas padėti... Beje, tuos varpus 
vėliau ir kur kas kokybiškiau išma-
tavo ir aprašė Povilas Šverebas.

Šią ilgą asmeninę istoriją rašiau 
tam, kad suprastumėte, jog su Ge-
dimino Pranckūno paroda, skirta 
būtent bažnyčių priebučiuose ir 
mūsų dienomis dažniausiai lai-
komiems katafalkams, turiu labai 
asmeninių išgyvenimų. Nuo anos 
nerūpestingai studentiškos vasaros 
laikų supratau, kam naudojami to-
kios konstrukcijos daiktai, kad jų 
paskirtis nekelia optimizmo, kad ir 
kokie gražūs ir nagingai padaryti 
būtų. Kita vertus, ši nuotraukų ko-
lekcija jau dabar yra įgavusi ne tik 
estetinės, bet ir dailėtyrinės, etno-
grafinės, galop – antropologinės 
vertės, nes kintant šarvojimo ir lai-
dojimo tradicijoms bei papročiams 

fotografuojami objektai nenumal-
domai tampa dar vienu praeitin 
dingusio paveldo atšvaitu. 

Pats autorius yra įsimbolinęs 
fiksuotų „personažų“ kontekstą 
žodžiu „Intro“. Turbūt katafal-
kai daugiausia saugomi bažnyčių 
prieangiuose (dailės istorikų dar 
vadinamuose narteksais arba bo-
binčiais) dėl buitinių priežasčių: 
viena vertus, ten būna daugiau 
saugojimo vietos, kita vertus – at-
nešant karstą su velionio kūnu pa-
skutinėms pamaldoms viskas pa-
dėta tartum „po ranka“, „pakeliui“. 
Tačiau tame esama ir tam tikro sim-
bolizmo – vėlyvosios antikos laikais 
bažnyčių prieangiai būdavo skirti 
nekrikštytiems arba nuodėmin-
giems žmonėms, o viduramžiais 
ir net vėliau pagal visus ikonogra-
finius kanonus maldininkai meno 
kūriniais (skulptūromis ir tapyba) 
būdavo „informuojami“ apie juos 
anksčiau ar vėliau ištiksiantį Pasku-
tinį teismą bei rojų arba pragarus. 
Bažnyčioje kiekvieną kartą būdavo 
atliekama simbolinė kiekvieno ti-
kinčiojo kelionė nuo jo gimimo – 
prieangio iki Išganymo – altoriaus 
su Eucharistija. Tad nereikia net ir 
gedulingų pamaldų. Ir mūsų die-
nomis į kokios Pusnės, Rokiškio ar 
Vydeniškių bažnyčią sekmadienio 
mišių ateinantis parapijietis pra-
džioje kerta savotišką šiapusinės 
skaistyklos zoną. Juolab (kas labai 
gerai išryškinta G. Pranckūno fo-
tografijose) su tiesioginiais mirties 
atributais ir liudininkais labai ryš-
kiai kontrastuoja ne vienos bažny-
čios prieangyje įtaisyti veidrodžiai 
veidrodėliai su ant lentynėlės padė-
tomis šukomis (tam, kad paskutinį 
kartą prieš pamaldas būtų galima 
pasirūpinti savo fizinio apvalkalo – 
kūno – grožiu). O katafalkai kan-
triai laukia – kol kasdien, kiekvieną 
sekmadienį ar net nelabai regulia-
riai praeinantys, net į bažnyčią ne-
ateinantys asmenys anksčiau ar vė-
liau pasinaudos jų „paslaugomis“ ir 

į tokį atpažįstamą koloritą įterpti 
kone animaciniai siužetai įneša aki-
vaizdžią (savi)ironijos gaidelę ar net 
šiek tiek sukarikatūrina patį vizuali-
nės citatos gestą. Nuo lietuviškosios 
tapybos mokyklos tradicijų perne-
lyg atsiplėšti vengiantiems meni-
ninkams tokie intertekstualūs žaidi-
mai niekada nebuvo tapę kūrybine 
savastimi. Tad šiuo atveju, atrodo, 
norėta chameleoniškai apžaisti 
pačią imitaciją ir kartu šį skeptišką 
žaidimą iliustruoti teminėmis me-
taforiškomis variacijomis. Pažodinį 
siužeto reikšmių vertimą pateikti 
būtų nelengva, tačiau reikėtų pasa-
kyti, jog parodos kontekste šios sti-
listiškai supaprastintos metaforos 
iš tiesų teikia peno asociatyvioms 
interpretacijoms. 

Patricko Murphy fotografija „Te-
lefono būdelė ant geležinkelio plat-
formos Čikagos priemiestyje“ šios 
parodos kontekste išsiskiria jau-
kiu romumu. Šis retai kada pasi-
telkiamas kaip kontrasto principu 
veikiantis elementas. Tačiau šiuo 

atveju toks sprendimas, regis, pa-
siteisina. Grakštaus dizaino stiklinė 
stotelė, už kurios regi sodybą ir ją 
nuo geležinkelio bėgių slepiantį 
sodą, akimirksniu pakeičia atmos-
ferišką besitęsiančio laiko tonalumą 
ir perkelia jį į visai kitą tokio laiko 
juostą. Įprasti pilkšvo, monoto-
niško, lūkuriuojančio laiko atspin-
džiai parodoje atrodo iki skausmo 
pažįstami, o ši fotografiška, ame-
rikietiška kelio pastoralė tokioje 
kaimynystėje teprimena išdidintą 
atviruką. 

Labai svarbu, prie ko pripranta 
žvilgsnis. Ši jo savybė lemia ir tai, 
prie ko jis linkęs priprasti ir be ko 
negali apsieiti, kai mato ką nors 
kitoniško. Apibendrinimas, kuris 
būtų ne toks reikšmingas profesio-
nalaus meno kontekste, bet galėtų 
būti prasmingas, kai kalbame apie 
parodą ir muziejų Geležinkelio 
stotyje. 

Paroda veikia iki sausio 16 d. 
Geležinkelių muziejus dirba antradieniais–
penktadieniais 9–17 val., šeštadieniais 
9–16 val.

atguls ant plačių, ne kartą dažytų ir 
perdažytų nugarų... Lygiai taip pat 
simboliška (pats tą neseniai pajutau 
per savo artimo žmogaus laidotu-
ves), kad šiais laikais populiarėjant 
(Lietuvos atveju galima sakyti – su-
grįžtant) kremavimui, tą pačią lai-
dojimo pakylos funkciją mirusiam 
žmogui (jo pelenams) atlieka kiti, 
dar gyvi, urną laikantys ant savųjų 
rankų. 

Tad G. Pranckūno fotografijos 
yra simbolistinės. Menininkas mato 
simbolius daiktuose ir vaizdiniuose, 
iš jų taip pat kuria simbolius. Tai 
žinančiojo ir tikinčiojo kelias. Ma-
nau, kad šiuos vaizdus geriausiai 
gali perskaityti ir pajausti taip pat 
žinantys (kalbu kad ir apie tą pačią 
krikščioniškąją ikonografiją, kata-
likiškąją liturgiją ir lietuviškus pa-
pročius) ir, be abejo, tikintys. Kita 
vertus, G. Pranckūnas yra universa-
lus (t.y. kur kas plačiau, ne tik kokią 
nors specifinę auditoriją paveikti 
gebantis) fotografas. To priežas-
tis – absoliučiai tapybiškos išraiš-
kos priemonės. 

Pagrindinis jo nuotraukų ar jų 
ciklų (prisiminkime kad ir šio au-
toriaus ciklus-serijas „Vilniaus vaiz-
deliai“ ar „Valandos. Katedra“) he-
rojus ir personažas yra šviesa. Gal 
tiksliau – šešėliuotumas. Dar tiks-
liau – šviesos ir tamsos grumtynės, 
kuriose, be abejo, šviesa visuomet 
nugali tamsą. Turbūt simboliška ir 
simptomatiška net tai, kad paroda 

„Krematoriume“ buvo atidaryta 
adventiniu laikotarpiu, gruodžio 
13-ąją, šviesos nešėjos šv. Liucijos 
dieną. Užfiksuoti ir įvaizdinti nuo-
latinėse prieblandose, galima sa-
kyti – egzistenciniuose ūkuose nuo-
lat skendintys bažnyčių prieangiai 
su juose šmėžuojančiais, iš tamsos 
(tegul dažnas iš jų būna ir juodai 
nudažytas) išnyrančiais katafalkais 
veikia kaip universalus kodas, pri-
menantis lyg ir banalias, tačiau be 
galo skaudžiai kertančiais tiesas – 
ne tik tai, kad mes visi mirsime, bet 
ir tai, jog mirtį galima nugalėti... 

Paroda veikia iki sausio 14 d.

Atkelta iš  8  psl .

Ekspozicijos fragmentas

G. Pr an ckūn o n uotr aukos
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K i n a s

Armėnijos freskos
Restauruotas Sergejaus Paradžanovo šedevras Vilniuje

Nuo sausio 5 d. sekmadienio vaka-
rais pirmąkart Lietuvoje „Skalvija“ 
rodys originalią Sergejaus Paradža-
novo filmo „Granato spalva“ („Nran 
guyne“, kitas filmo pavadinimas 

„Sajat Nova“, 1969) versiją. Iš stu-
dijoje „Armenfilm“ ir Rusijos kino 
archyve „Gosfilmofond“ išlikusios 
medžiagos filmą atkūrė ir restau-
ravo Bolonijos sinemateka bei fon-
das „L’Immagine Ritrovata“. 

Sergejus Paradžanovas (1924–
1990) buvo ne tik kino, bet ir įsi-
mintinų koliažų kūrėjas. Todėl 
trumpam režisieriaus bei „Granato 
spalvos“ pristatymui pasirinkome 
įvairių pasisakymų koliažo formą. 

Viktoras Šklovskis, literatūros ir 
kino teoretikas, scenaristas: „Tavo 
braižas ir mintys – didžio žmo-
gaus. Pažinojau Chlebnikovą, Ma-
jakovskį, Pasternaką, Malevičių, Ei-
zenšteiną ir daug kitų. Labai tavimi 
tikiu! Nesikabinėk prie žmonių. Jie 
nekalti. Tau dar liko daug metų...“ 
(Iš laiško Paradžanovui)

Andrejus Tarkovskis, kino re-
žisierius: „Serioža Paradžanovas 
yra nuostabus! Jis žavus ir protin-
gas, ir rafinuotas, ir delikatus. Jis 
gyvena siaubingomis sąlygomis ir 
niekas iš gausių svečių bei tų, ku-
rie su malonumu priima jo dova-
nas, nenori pajudinti piršto, kad 
išrūpintų jam butą. Jis neturi nei 
vandens, nei dujų, nei vonios. Jis 
serga. Neįtikėtinai geras žmogus...“ 
(Įrašas dienoraštyje, 1982 m., knyga 

„Martirologas“) 
Zavenas Sarkisianas, Para-

džanovo muziejaus Jerevane di-
rektorius: „Paradžanovas gimė 
Tbilisio antikvaro šeimoje. Jo pa-
sakojimuose tėvas iškildavo tai sen-
daikčių supirkinėtoju, pardavinė-
jančiu nikeliuotas lovų sieneles, tai 
sėkmingu avantiūristu, slapta par-
duodančiu vertingus koljė. Vienoje 
pasakojimo versijų jaunasis Para-
džanovas priverstas ryti safyrus ir 
rubinus, kad jų nerastų per kratą. 
Tačiau meilę seniems daiktams 
Paradžanovas tikrai įgijo vaikys-
tėje ir visą gyvenimą praleido be-
galiniame stalelių, kilimų, ikonų ir 
siuvinėtų audinių verpete. Jis pui-
kiai išmanė antikvariatą, azartiškai 
jį supirkinėjo ir perpardavinėjo, de-
koravo draugų butus ir galėjo pa-
sitikti svečią fraze: „Ką atnešei? Ką 
parduodi?“ Neatsitiktinai vienos 
jo bylos fonas yra kaltinimai spe-
kuliacija. Iki šiol populiarūs pasa-
kojimai apie kažkokius begalinius 
Paradžanovo turtus, paveldėtus iš 
tėvo, kuriuos sovietų milicija norėjo 
rasti, bet nesugebėjo. Tačiau esmė 
buvo visai ne pinigai: Paradžano-
vas galėjo muziejinio lygio daiktą 
padovanoti atsitiktiniam žmogui ir 
partempti namo švelniai glausda-
mas prie savęs surūdijusį dviračio 
ratą – jis mylėjo, puoselėjo ir apgy-
vendino daiktų pasaulį visiškai ne-
savanaudiškai. Paskui viskas buvo 

panaudojama koliažams, kostiumų 
eskizams, filmams. Jo draugas ope-
ratorius, pavadinęs „Granato spalvą“ 
idealia komiso parduotuve, juokavo 
tik iš dalies.“ (Iš prisiminimų apie 
S. Paradžanovą)

Aleksejus Munipovas, žurnalis-
tas, menotyrininkas: „Pasirodžius 

„Užmirštų protėvių šešėliams“ Pa-
radžanovas suprato, kad Ukrainoje 
jam nebeleis filmuoti – „Kijevo fres-
kas“ uždarė, kiti siūlymai buvo tor-
peduojami. Patartas Šklovskio jis 
rašo scenarijų apie armėnų poeto 
Sajat Nova gyvenimą, scenarijus 
džiugiai priimamas „Armenfilm“ 
kino studijoje: apie „Užmirštų pro-
tėvių šešėlių“ sėkmę čia girdėjo, o 
apie nutrauktus kino bandymus 
Kijeve – ne.

„Sajat Nova“ tampa svarbiausiu 
Paradžanovo filmu: tai atgijusios 
viduramžių Armėnijos freskos, 
spalva trykštančios statiškos mi-
zanscenos-metaforos, šalia kurių 
apibūdinimas „poetinis kinas“ at-
rodo kaip sausa buhalterinė atas-
kaita. Filme nėra dialogų, vos nu-
spėjamas siužetas, poetą jaunystėje 
vaidina jaunutė Sofiko Čiaureli (iš 
viso filme jai teko šeši vaidmenys).

Paradžanovas užsisako filmui 
kailių ir karakulių iš „Sojuzpušnina“ 
(1931 m. įkurtas susivienijimas, mo-
nopolizavęs kailių prekybą SSRS 
ir eksportą užsienyje, – red. past.) 
fondų, antikvarinius persiškus ša-
lius ir kilimus, asistentai kalnų kai-
muose supirkinėja senovinį sidabrą 
kibirais tikrąja to žodžio prasme, o 
pirmosios filmavimo dienos pa-
baigoje režisierius siunčia į Kino 
komitetą keistą telegramą: „Šešio-
liktą rugpjūčio po dviejų mėnesių 

laukimo buvo paskirta filmavimo 
diena, kuri visiškai nepasisekė. Rei-
kalauju uždaryti filmą ir po to aps-
kritai išeinu iš kinematografo. Man 
pakanka „Kijevo freskų“ ir Tarkovs-
kio represijų.“ Demaršo priežas-
tis – kilimų plovimo scenoms jam 
nerado masuotės iš tikrų kurdžių. 
Kadre matyti tik kulnai, bet armė-
nių kulnai režisieriui netinka.“ 

Olegas Kovalovas, kino istori-
kas, režisierius: „Sergejaus Para-
džanovo biografija taip atitinka 
masių įsivaizdavimą apie „pa-
prasto genijaus“ gyvenimą, kad at-
rodo kaip beletristo fantazija. Čia 
ir tarsi perkūnas iš gryno dangaus 
nugriaudėjęs šedevras, ir pasaulinė 
šlovė, ir valdžios persekiojimas, ir 
metai, praleisti už spygliuotos tvo-
ros, ir draugystė su garsenybėmis, ir 
namai – gerbėjų piligrimystės vieta, 
ir kelionės po pasaulį, apstulbintą 
triukšmingo ir ekspresyvaus ma-
estro pokštų... Bet kiekviename 
šios biografijos mazge – paradok-
sas, laužantis įprastos mitologijos 
taisykles.

Filmas „Užmirštų protėvių še-
šėliai“ (1964) iškart pripažintas še-
devru. Jis stulbino ekstatišku gro-
žiu ir atrodė pagimdytas gamtos 
stichijų. Praradimų tragizmas ir 
meilės švelnumas, gyvuliškas jaus-
mingumas ir šviesus liūdesys, ap-
eigų siautulys ir kasdienybės proza 
čia susilydė į galingą būties akordą, 
„tiesos akimirką“, giminingą saulės 
smūgiui. 

Taip garsiai apie save pareiš-
kiama kelio pradžioje. Bet kai pa-
sirodė „Užmirštų protėvių šešėliai“, 
Paradžanovas kine buvo dirbęs jau 
dešimt metų ir jo ankstesni darbai 

nežadėjo nieko ypatingo. Kas būtų 
galėjęs nuspėti, kad po filmo, ku-
riame kalnakasių brigada „perau-
klėja“ religingą merginą, jis sukurs 
filosofinę parabolę, pilną religinių 
motyvų?.. 

„Užmirštų protėvių šešėlių“ sa-
vitumas tarytum išstūmė filmą už 
sovietinio kino konteksto, nors jis 
ir tapo dėsningu kulminaciniu so-
vietinio „atlydžio“ akordu. Filmas 
apdainavo aistrų pasaulį ir „sugrį-
žimą prie šaknų“, gynė asmenybės 
vertę ir sėjo abejones „kolektyvine“ 
tiesa. Paradžanovas išvedė šiuos 
motyvus į būties lygmenį.

Iš esmės filmas atitiko tą naujau-
sio meno atšaką, kurios labiausiai 
nekentė sovietų dogmatikai, – po-
kario egzistencializmą. Jausmingi 
ir ekspresyvūs „Užmirštų protė-
vių šešėliai“ paradoksaliai buvo 
toji „nekomunikabilumo poema“, 
kuri dažniausiai asocijavosi su 
protingais ir hermetiškais Alaino 
Resnais ar Michelangelo Anto-
nioni filmais. Po „Užmirštų protė-
vių šešėlių“ ir jų dinamikos, stiliaus 
priemonių ir spalvų pliūpsnio „Gra-
nato spalva“, priešingai, nustebino 
estetizuotu statiškumu ir rafinuotu 
asketizmu. Didžiojo armėnų vidu-
ramžių poeto Sajat Nova gyvenimo 
kelią Paradžanovas parodė pasitel-
kęs senųjų miniatiūrų stilių, filmo 
kadrai priminė „stebuklingojo ži-
binto“ plokšteles, kreipė link šiuo-
laikinės archaikos asociacijų. Ta-
čiau šios rafinuotos, lėtu ritmu 
besikeičiančios kino kompozicijos 
kažkokiu nesuprantamu būdu buvo 
itin kinematografiškos. 

Nebūdamas joks politinis kovo-
tojas, 8-ajame dešimtmetyje Para-
džanovas tapo pačiu netikėčiausiu 

„sąžinės kaliniu“, juk, regis, režimui 
nebuvo reikalo taip žiauriai bausti 
ekrano fantazijų autorių. Neabejoju, 
kad valdžia būtų susitaikiusi su Pa-
radžanovo eksperimentais, o laikui 
bėgant ir įkėlusi jį į „sovietinio dau-
gianacionalinio“ kino vitriną, jei re-
žisierius nors truputį būtų laikęsis 
režimo ir kūrybinės inteligentijos 
žaidimo taisyklių. Juolab kad tada 
menininkui jau nebereikėjo būti vi-
sišku niekšu. Kad leistų kurti filmą, 
reikėjo tik išspausdinti kelias ritu-
alines frazes apie „brangią partiją“ 
ir išgerti arbatos Kino komitete. 
Arba bent jau nekeikti režimo ant 
kiekvieno kampo, viešai nedemas-
kuoti nomenklatūros „šventenybių“ 
bei jos pajamų.

Sąlygiškai vegetariškais laikais 
toks mokestis už galimybę kurti 
filosofines fantazijas atrodė beveik 
simboliškas. Net geriausi meis-
trai mokėsi įgyti tas „apsaugines 
spalvas“, apie kurias sukūrė filmą 
Krzysztofas Zanussi. Gelbėdamas 

„Ivaną Rūstųjį“ Sergejus Eizenš-
teinas klausėsi nuobodžių „tautų 
tėvo“ pamokymų, Andrejus Tar-
kovskis kantriai aiškino Filipui Jer-
mašui (Sąjunginio kino komiteto 

pirmininkas, – red. past.), kodėl 
„Veidrodžio“ herojė užsinorėjo pa-
skraidyti sapne. (Ir juk „Ivanas Rūs-
tusis“ pasiekė mus, juk Tarkovskiui 
leido perfilmuoti „Stalkerį“...). Bet 
neįmanoma įsivaizduoti, kad Para-
džanovas – vulkanas, orakulas, kei-
kūnas ir patologiškas plepys – pa-
sakytų nors žodį valdančiųjų kalba.

Kuo tvirčiau buvo veržiami ideo-
loginiai „varžtai“, tuo labiau jis lais-
vėjo ir nebebuvo galima jo sulaikyti 
nuo beprotiškų ir neapdairių žings-
nių. Totalitarinėje visuomenėje, kur 
viską lemia asmeniniai santykiai, 
ar protinga erzinti valdininkus 
ir demonstratyviai nepasirodyti 
pirmoje uždaroje filmo „Granato 
spalva“ peržiūroje? Bet Paradža-
novui buvo šlykštu net priartėti 
prie Kino komiteto, ką jau ir kal-
bėti apie filmų „pramušinėjimą“. 
Kaip ir iš savo filmų struktūros, jis 
nuosekliai šalino iš savo gyvenimo 
viską, kas neturėjo nieko bendra su 
menu, tarsi siekdamas idealiai įkū-
nyti mitą apie laisvą ir nepriklau-
somą genijų. Regis, dėl šio savo „pa-
grindinio kūrinio“ jis erzino valdžią, 
lindo į akis, gaišo laiką bufonadoms 
ir nebūtiniems išsišokimams. Todėl 
iš pirmo žvilgsnio iracionalios re-
presijos prieš Paradžanovą buvo ne 
išprotėjusios valdžios keistenybė, o 
dėsningas rezultatas, apie kurį dar 
1924 m. traktate apie architektūros 
prigimtį rašė Kazimiras Malevičius, 
tvirtindamas, kad viską vienai po-
litinei minčiai pajungiančios siste-
mos ir menas iš esmės yra priešiški 
vienas kitam, nes jei jie nors tru-
putį nesutaria, sistemos prisipildo 
kalėjimų kitaip mąstantiems. (Iš 
teksto apie Sergejų Paradžanovą 
leidinyje „Naujausia rusų kino is-
torija. 1986–2000“) 

Sergejus Paradžanovas: „1969 m. 
sirgau abipusiu plaučių uždegimu. 
Gulėjau ligoninėje, jaučiau, kad 
mirštu, ir maldavau gydytojo pra-
tęsti gyvenimą bent šešioms die-
noms. Per tas šešias dienas para-
šiau scenarijų. Jame kalbu apie savo 
vaikystę. Kai Tbilisis pradėjo plėstis, 
senos kapinės tapo miesto dalimi. 
Tada mūsų šviesi, skaisti ir saulėta 
vyriausybė nusprendė panaikinti 
kapines ir paversti jas kultūros par-
kais, t.y. medžius, alėjas palikti, o 
kapus ir antkapius sunaikinti. Atva-
žiuoja buldozeriai ir griauna kapi-
nes. Tada į mano namus ateina dva-
sios – mano protėviai, nes jie tapo 
benamiais. Mano senelis ir mano 
senelė, ir ta kaimynė, kuri man pa-
siuvo pirmuosius marškinius, tas 
kaimynas, kuris pirmas mane iš-
maudė turkiškoje pirtyje. Galiausiai 
aš mirštu ant jų rankų ir protėviai 
mane laidoja. Iš visų mano nepa-
rašytų ir neįgyvendintų scenarijų 
iš pradžių norėčiau pastatyti šitą...“ 
(Scenarijaus „Išpažintis“ įžanga)

Parengė Kora Ročkienė
„Granato spalva“

Sergejus Paradžanovas
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Penki savaitės tekstai
K i n a s ,  T e a t r a s

Ilona Vitkauskaitė

1. Straipsnyje „Sight & Sound“ 
Alexander Jacoby supažindina su 
dešimt ryškiausių japonų kino 

„aukso amžiaus“ aktorių. „Jeigu 
norite ką nors pasakyti apie Japo-
niją, turite sutelkti dėmesį į mo-
terį“, – sakė aktorė Hidari Sachiko. 
Daugelis kanoninių japonų filmų – 
tai moterų patirčių studijos, ypač 
pirmaisiais pokario dešimtmečiais. 
Šiuo laikotarpiu kurtų filmų grožis 
ir subtilumas daugiausia priklausė 
nuo puikių aktorių, kurių sodrūs, 
niuansų kupini vaidmenys padėjo 
atskleisti, ką reiškė būti moterimi 
dramatiškų socialinių transforma-
cijų akivaizdoje. Kaip teigia kino 
istorikai Josephas Andersonas ir 
Donaldas Richie, japonų kinas – 
tai vyrų režisierių kinas, tačiau jį 
nulėmė filmuose vaidinusių akto-
rių asmenybės, jos buvo kūrėjos ir 
interpretuotojos. Juk neįmanoma 
galvoti apie Yasujiro Ozu kiną ne-
prisimenant švelnios Setsuko Haros 
šypsenos arba apie Mikio Naruse 
kiną be Hideko Takamine trapaus 
ryžto ir emocinio gylio. Net viską 
kontroliuoti filmavimo aikštelėje 
mėgęs režisierius Kenji Mizoguchi 
apie aktores Isuzu Yamada ir Ki-
nuyo Tanaka yra sakęs, kad nebuvo 
jokios prasmės bent kiek koreguoti 
jų vaidybą. Jis tegalėjo pritarti mo-
terų vaidybos stiliui ir rasti tinkamą 
ritmą jų judesiams.

2. Visada nekantriai laukiu kiekvieno 
Paulo Thomo Andersono filmo, 

šįkart teks palaukti iki pavasario, 
kol naujausias režisieriaus filmas 

„Nematomas siūlas“ apie 6-ojo de-
šimtmečio Londono mados pasaulį 
(nors pagrindinio personažo pro-
totipas – ispanų dizaineris Cristó-
balis Balenciaga) pasirodys Lietu-
vos kino teatruose. Tačiau pažintį 
su filmu siūlau pradėti jau dabar. 
Interviu „Entertainment Weekly“ 
režisierius prisipažįsta, kad po hi-
piškos „Žmogiškosios silpnybės“ 
(2014) jis norėjęs kurti filmą apie 
madingus žmones (fancy people), 
taip pat kad filmas – savotiška Alf-
redo Hitchcocko „Rebekos“ (1940) 
versija. Ir nors daugumos Ander-
sono filmų veiksmas vyksta Kali-
fornijoje, o pats režisierius aiškiai 
suvokia savo kalifornietišką tapa-
tybę, būtent pagrindinį vaidmenį 
filme kūręs Danielis Day-Lewisas 
yra garantas, kad režisierius „neat-
rodys kaip slėnio berniokas“.

3. Paulo Thomo Andersono su-
grįžimo į didžiuosius kino ekranus 
proga siūlau prisiminti kiek senesnį 
(kone prieš trejus metus parašytą) 
Steve’o Ericksono straipsnį apie 
režisierių „Paulas Thomas Ander-
sonas ir atstumtųjų kinas“. Jame 
Ericksonas rašo, kad bent du An-
dersono filmai – „Pašėlusios nak-
tys“ (1997) ir „Bus kraujo“ (2007) 
puikuojasi tarp dešimties geriausių 
pastarųjų dešimtmečių amerikie-
čių filmų. Diskutuoti būtų galima 
ir dėl kitų filmų, pavyzdžiui, „Magno-
lijos“ (1999). Nors savamokslio An-
dersono filmai pagrįstai gali kam 
nors nepatikti dėl individualaus 

intelekto ar skonio, nė vienas iš 
jų negali būti „nurašytas“, jie per 
daug saviti, ką jau ir kalbėti apie 
nepriekaištingus aktorių darbus. 
Pasak Ericksono, Andersonas su-
kūrė atstumtųjų kiną: kiekvienas 
filmas rodo įvairių sektų ritualus 
bei neviltį. O jo personažų išgyve-
namą krizę apibūdina pinigai ir re-
ligija, nesvarbu, ar tai krikščionybė, 
ar branduolinio amžiaus sektos, ar 
su galia sumišęs New Age misticiz-
mas. Režisierius pradėjo nuo nakti-
nio Las Vegaso vaizdų debiutiniame 

„Sėkmės aštuntuke“ (1996) ir kone 
„nekalto“ epo apie pornografijos 
verslą „Pašėlusiose naktyse“. Po to 
buvo amžiaus posūkį vaizduojan-
tis „Bus kraujo“, pokario realybė 

„Meistre“ (2012), anarchiškos pa-
skutinės hipių dienos „Žmogiškoje 
silpnybėje“.

4. Rašytojas Bretas Eastonas Ellis 
straipsnyje „T Magazine“ Joaquiną 
Phoenixą vadina dvasingiausiu ir 
vienu geriausių savo kartos aktorių. 
Phoenixas pradėjo vaidinti aštuo-
nerių, tačiau tik sukūręs aistringo 
įsimylėjėlio Emeto vaidmenį Guso 
Van Santo juodojoje komedijoje 
„Mirti dėl...“ („To die for“, 1995) jis 
atsiskleidė kaip jaunas aktorius, ku-
rio negalima ignoruoti. Kitaip nei jo 
tragiško likimo brolio Riveso, kuris 
lengvai galėjo perteikti tipišką ame-
rikietišką berniokiškumą, Joaquino 
grožis buvo tamsesnis – nutrūktgal-
viškas ir pažymėtas satyro šypsenos; 
randas virš lūpos suteikia šiam ak-
toriui grėsmingumo, tačiau kartu jis 
atrodo be galo pažeidžiamas. Ridley 

Scotto „Gladiatorius“ (2000) jį pa-
darė žvaigžde, paskui sekė kiti hi-
tai – „Ženklai“ (2002), „Ties jausmų 
riba“ (2005) ir „Mes valdome naktį“ 
(2007). Kaip teigia Ellis, spren-
džiant iš šių vaidmenų, Phoenixas 
visiškai nenori patikti žiūrovams, 
bet Jameso Gray’aus „Tarp dviejų 
mylimųjų“ (2009), kuriame Phoe-
nixas vaidina savižudį fotografą, 
jis yra simpatiškas ir žavus kaip 
ir bet kuris kitas savo kartos akto-
rius. Kritikų pasmerktame mocku-
mentary „Aš vis dar čia“ (2010, rež. 
Casey Affleck) Phoenixas vaidina 

„tikrą“ save – aktorių, nusprendusį 
nebesifilmuoti, kad galėtų tapti re-
periu. Pasak Phoenixo, jis žinojo, 
kad filmas gali tapti nesėkme, ta-
čiau tai buvo galimybė dirbti taip, 
kaip jam labiausiai patinka: neieš-
kant tinkamo apšvietimo, nesimo-
kant atmintinai teksto, išeinant iš 
komforto zonos. Po „Aš vis dar čia“ 
sekė iki šiol bene stipriausi akto-
riaus vaidmenys filmuose „Meis-
tras“, „Ji“ (2013), „Kartą Niujorke“ 
(2013), „Žmogiškoji silpnybė“ ir 
Lynne Ramsay „Iš tiesų tavęs nie-
kad čia nebuvo“ („You Were Ne-
ver Really Here“, 2017), kuris šie-
met Kanų kino festivalyje aktoriui 
pelnė apdovanojimą už geriausią 
vyro vaidmenį.

5. Richardas Brody „The New 
York Times“ recenzuoja naujausius 
dviejų Michaelio Haneke’s sekėjų 
filmus – švedo Rubeno Östlundo 

„Kvadratą“ ir graiko Yorgoso 
Lanthimoso Lietuvoje dar nero-
dytą „Šventojo elnio nužudymą“. 
Išryškindamas, kaip šių filmų au-
toriai seka ir Haneke’s temomis, ir 
stiliumi, Brody rašo: „Nepaisant 
kiek skirtingų politinių teiginių, 
visi trys kino kūrėjai pritaria po-
pulistiniam nepasitenkinimui, gi-
lina priešiškumą liberaliai visuo-
menei, nesiūlo jokių pokyčių ar 
patobulinimų, „neapverkia“ jokio 
tragiško konflikto, o greičiau kri-
tikuoja liberalią visuomenę ir jos 
ironišką lengvabūdiškumą, nie-
kina institucijas, normas, papro-
čius ir pirmiausia – išsilavinusią 
miestų buržuaziją, jos profesines 
kompetencijas ir palaikomą admi-
nistracinę tvarką. Pristigę meninio 
originalumo suteikti pokytį sąmo-
nėje ar naują patirtį, jie siūlo užkie-
tėjusį realizmą, kuris kitus įmurkdo 
į purvą, o jų rankos lieka švarios. 
Tai reakcingas, snobiškas kinas, pri-
artėjantis prie radikalios dešinės 
kultivuojamo atmetimo, iš esmės 
jis nesiskiria nuo radikalios kairės 
ir jos išdidaus, pasitikinčio savimi, 
žmogiškumą neigiančio cinizmo.“

Ingrida Ragelskienė

2017 m. gruodžio 28 d. žiūrėdama 
Klaipėdos Jaunimo teatro spektaklio 

„Nuogas karalius“ premjerą išgy-
venau prieštaringus jausmus. Sa-
kyti tiesą, rašyti tiesą, niekada ne-
veidmainiauti – maždaug tokios 
sparnuotos tezės vis sukasi teatro 
kritiko galvoje kiekvieną kartą prieš 
žiūrovų salėje užgęstant šviesai ir 
pasineriant į tai, ką galėtume pa-
vadinti teatro stebuklo mirksniu 
arba tiesiog spektaklio pradžia. 

„Nuogas karalius“ vertė suklusti ir 
įsijungti budrumo režimą – prem-
jeros anonsas režisieriaus Valentino 
Masalskio lūpomis žadėjo „suteikti 
malonumą visai šeimai“ ir kartu 
pakalbėti „apie mūsų visuomenės 
aklumą, apie mūsų ribotumą, pri-
sitaikymą ir susitaikymą su esama 
situacija“.

Turiu pripažinti – publikai tikrai 
buvo suteiktas malonumas. Buvau 

užliūliuota virtuoziškos keturių 
mobilių širmų-ekranų choreografijos, 
apakinta, gerąja to žodžio prasme, me-
dijų, garso ir šviesų sintezės efektų, 
sužavėta virtuozišku temos atli-
kimu. Smagu, kad bėgant šimtme-
čiams senoje pasakoje galima rasti 
naujų klodų. Klaipėdos jaunimo 
teatras dar sovietmečiu nuvalkiotą 
vaikišką tiesą „O karalius tai nuogas“ 
keičia universalesniu šūkiu: „Kvailiai 
nemato, o protingi mato!“ 

Šioje tezėje ir klampiame spek-
taklio visai šeimai turinyje slypi ir 
didelė sarkastiško juoko dozė, ir 
dideli pavojai. Mes, žiūrovai, ste-
bime gana mielas, šaržuotas, išra-
dingai animuotas personažų išna-
ras: du ministrai, du ne ką už juos 
geresni ar prastesni liaudies atsto-
vai (-ės), du žaismingi siuvėjai ap-
gavikai ant riedučių ir mielas iki 
šleikštumo Karalius jo Didenybė 
Asmenukė. Situacija atpažįstama 
kiekvienam globalios virtualybės 
tinklo kasdieniam vartotojui – prieš 

mus klasikiniai nature morte arba 
negyvos gamtos atstovai. Ryškūs, 
deformuoti, pabrėžtinai negyvi ir 
nekeliantys jokio noro susitapa-
tinti, jų atžvilgiu išgyventi galima 
tik viena – negailestingą pašaipą ir 
demaskuojantį juoką. 

Už estetinę švarą ir išradingus 
kostiumų sprendimus turėtume 
būti dėkingi spektaklio dailinin-
kui. Nors anonsuose ir sociali-
niame Klaipėdos jaunimo teatro 
profilyje dailininko autorystė ne-
skelbiama, drįsčiau spėti už pre-
ciziško, grafiškai lakoniško sce-
nos erdvės ir personažų kostiumų 
sprendimo slepiantis scenografės 
Paulės Bocullaitės talentą. Tai dai-
lininkė, gebanti kurti teatrą akims, 
todėl viena iš didžiausių „Nuogo 
karaliaus“ akistatos malonumų 
yra vizualinis tyrimas koduojant 
mikropaslaptis, metaforas, susi-
rangiusias kruopščiai apgalvotose 
scenovaizdžio detalėse. Velnias slypi 
smulkmenose, sako sena liaudies 

patarlė, o viena įdomiausių Lietu-
vos teatro scenografių pridaigsto 
šmaikščių užuominų: rožinių pū-
kučių, kuriais puošiasi dvi liaudies 
atstovės nuo batelių iki plaukų kuo-
dukų, ryškių plastikinių pinigų ar 
sumuštinių lagaminėlių ministrų 
rankose ar visu grožiu finale de-
monstruojamų jo Didenybės kūno 
spalvos pėdkelnių, visu perimetru 
išpuoštų mini kutukais. O dar tos 
nepamirštamos storapadės, švytin-
čios plastiko šlepetės, kuriomis ap-
autos grakščios Karaliaus (aktorius 
Gytis Šimelionis) kojytės...

Karalius nuo pirmų videotrans-
liacijos kadrų išlieka centrine 
veiksmo figūra. Jis yra toji vyš-
naitė, puošianti riebų, tirštai su-
sisluoksniavusį, totaliai cheminį 
mūsų pasaulio virtualų tortą. Juo 
mes pasveikiname kiekvieną dieną 
šiame melo, iškreiptų prasmių ir 
prievartos matricoje. Pats savaime 
Karalius nėra nei geras, nei blogas. 
Jis – tiesiog iliustracija, statistas dar 

vienoje beprasmėje mūsų amžiaus 
asmenukėje. Karalius lygus ir prieš 
ministrus, ir prieš liaudį, ir prieš 
tuodu jaunus ir verslius apgavikus, 
rengiančius jį nesamu drabužiu, ir 
net prieš mus – žiūrovus. Mane 
vis dar glumina ši lygybė bei niū-
riai šmaikšti mūsų laiko diagnozė 
klaipėdiečių spektaklyje. Žiūrovai 
gražiai reagavo į šį piktą paskvilį 
Anderseno pasakos tema ir joks vai-
kas finale nesušuko „O karalius tai 
nuogas!“.... O gal tas šūksnis liko 
neišgirstas, nuslopintas publikos 
juoko, juk kai kvatoja kvailiai, iš-
mintingiems geriau patylėti.

Veidmainystė kaip norma
Klaipėdos jaunimo teatro premjera „Nuogas karalius“

„Nematomas siūlas“

„Nuogas karalius“
E. Sabal iauskaitės  n uotr .
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Pasižadėjimų sąrašas
Krėsle prie televizoriaus

K i n a s

Šventės vargina. Jos reikalauja 
džiaugtis viskuo, net nesibaigian-
čiu lietumi, daug valgyti ir klausytis 
sveikinimų. Ypač rėžia ausį lietuvių 
politikų žodžiai. Žiūriu į juos ir su-
prantu, koks siaubas būtų atsidurti 
kartu prie vieno šventinio stalo. Bet 
juk kažkas to neišvengia. Galiu įsi-
vaizduoti, kokios liūdnos jų šventės, 
todėl ir nesiskundžiu. Tačiau lietu-
vių sugebėjimas sujungti krikščio-
nybę, pagonybę ir kinų zodiako 
ženklus negali nestebinti: „Panora-
mos“ reportaže iš Katedros aikštės 
tautiečiai laukia Naujųjų, bet kalba 
apie šuns metus ir nuoširdžiai tiki, 
kad šie gyvūnai atneš jiems laimę. 
Mes su šuneliu per Kalėdas ir ypač 
per Naujuosius jaučiamės lyg gy-
vendami ties fronto linija – nuolat 
griaudėja fejerverkai ir petardos. 
Tai prastas fonas net atmintinai ži-
nomiems filmams, kuriuos papras-
tai rodo per šventes. Bet griausmai 
greitai baigsis, visi ir viskas sugrįš į 
savo vietas ir bus galima sau leisti 
ramiai pasižiūrėti gerą filmą. 

Pavyzdžiui, Alejandro Gonzálezo 
Iñnárritu „Žmogų-paukštį“ (TV1, 
7 d. 21 val.). Nuo jo triumfo per 

„Oskarų“ ceremoniją jau praėjo 

pakankamai laiko ir bus galima pa-
sižiūrėti filmą iš tam tikros distanci-
jos, juolab kad ir „Žmogus-paukš-
tis“, matyt, neišvengė to, ką galima 
pavadinti sėkmės devalvacija. Pa-
prastai bet kuris toks aukštai įver-
tintas kūrinys iškart sulaukia dau-
gybės mėgdžiojimų, pakartojimų, 
imitacijų. Todėl įdomu, ar filmas 
dar gali būti suprastas ir jaudinti. 
Panašūs klausimai kyla ir pagrin-
diniam filmo veikėjui – kadaise 
garsiai Holivudo žvaigždei Riga-
nui Tomsonui (Michaelas Keato-
nas vaidina beveik save). Riganą 
visi prisimena tik kaip populiaraus 
filmo superžvaigždę Berdmeną ir 
jis nusprendžia išbandyti savo jė-
gas Brodvėjaus scenoje, kuri gal net 
baisiau už tikrą fronto liniją, nes 
savi gali žeisti skaudžiausiai. Riga-
nas stato Raymondo Carverio pjesę 

„Apie ką kalbame, kai kalbame apie 
meilę“ ir vaidina joje pagrindinį 
vaidmenį. Jį slegia atsakomybė ir 
baimė, kad gali nepavykti. Juolab 
kad į spektaklį jis sudėjo ne tik me-
nines ambicijas bei savo pinigus, 
bet ir lūkesčius susitaikyti su sa-
vimi ir artimaisiais – mylimomis ar 
mylėtomis moterimis, narkotikus 

norinčia mesti dukterimi. Neatsi-
tiktinai viena svarbiausių scenoje 
jo herojaus sakomų frazių yra „Aš 
neegzistuoju!“, o bene nuoširdžiau-
sias paties Rigano prisipažinimas 
(pirmiausia sau): „Manęs nebuvo 
mano gyvenime.“

Iš pirmo žvilgsnio gali pasiro-
dyti, kad tai tradicinė Holivudo taip 
mėgstama istorija apie amžiaus ar 
kūrybinę krizę išgyvenantį meni-
ninką. Tačiau režisierius nuo pat 
pirmų kadrų, kai matome levituo-
jantį Riganą, leidžia suprasti, kad 
pasakojimas bus kitoks. Jis pasiūlo 
iškart kelis požiūrio taškus – tikro-
višką ir vaizduotės. Todėl filmas pri-
mena labirintą, kuriame kartu su 
Riganu galima klaidžioti po teatro 
užkulisius ir aktoriaus fantazijos 
užkaborius, po Niujorko gatves ir 
neseną kino istoriją. Šio labirinto 
vientisumo įspūdį sustiprina Em-
manuelio Lubezkio kamera, itin 
meistriškai sukurianti nepertrau-
kiamo veiksmo ir erdvės įspūdį.

Riganas nejaukiai jaučiasi socia-
linių tinklų erdvėje. Tai puikiai at-
skleidžia epizodas, kai pusnuogis 
aktorius bėga per Taimso aikštę, o 
praeiviai filmuoja Žmogų-paukštį 
savo telefonais. Riganas taip ir ne-
gali suvokti, kad būtent šie feisbuke 
ar tviteryje atsidūrę vaizdai ir liu-
dija jo populiarumą. 

Jeremy Kagano filmas „Didvy-
riai“ (LRT Kultūra, 6 d. 21 val.) 
sulaukė didelio populiarumo tada, 
kai internetas dar neegzistavo. Su-
kurtas 1977 m., jis vienas pirmųjų 
prabilo apie neseniai pasibaigusį 
karą Vietname ir apie traumas, su 
kuriomis grįžo namo ten kariavę 
amerikiečiai. Džekas (Henry Win-
kler) vienas tokių. Jį vis dar kankina 
košmarai. Džekas vyksta į Kalifor-
niją, kur su kitais karo veteranais 
nori šeimininkauti fermoje. Auto-
buse jis sutinka ką tik sužadėtinį 

palikusią Kerol (viena garsiausių 
8-ojo dešimtmečio amerikiečių 
aktorių Sally Field). „Didvyrių“ is-
torija paprasta ir, bijau, visai nuver-
tėjusi šių dienų žiūrovo akyse, bet 
gali sudominti kitokio kino ger-
bėjus, nes šiame filme Harrisonas 
Fordas pasirodė iškart po pirmųjų 

„Žvaigždžių karų“.
Viena mano pažįstama vis skun-

džiasi, kad nebeliko filmų apie 
meilę. Meilės ryšys su vedusiu 
vyru, žinoma, ne pats geriausias 
variantas, bet Nickas Cassavetesas 
komedijoje „Kita moteris“ (TV3, 
7 d. 22.30) rodo, kaip įžeista mote-
ris (Cameron Diaz) susidraugauja 
su meilužio žmona (Leslie Mann) 
ir abi nusprendžia pagaliau atker-
šyti niekšui, kurį suvaidino gra-
žuolis Nikolajus Costeris-Waldau. 
Toddo Phillipso „Vingiuotas kelias 
namo“ (LNK, 7 d. 22.30) – taip pat 
komedija. Jos veikėjai – du vyrai. 
Architektas Piteris (Robert Dow-
ney jaun.) rengiasi tapti tėvu ir yra 
ties nervų krizės riba. Apsirūkiusio 
Etano (Zach Galifianakis) mašina 
jie per visą Ameriką važiuoja į Los 
Andželą, kad suspėtų į gimdymą. 
Situacija scenaristo pritempta už 
ausų, personažai pernelyg šaržuoti, 
bet yra juokingų dialogų ir situacijų, 
pasišaipančių iš politinio korektiš-
kumo, o gal net iš amerikietiško 
sentimentalumo. 

To negalėčiau pasakyti apie 
„Snobo kine“ rodomą Susan John-
son filmą „Mergina su principais. 

Kerė Pilbė“ (TV1, šįvakar, 5 d. 
22.45). Filmo herojė, kurią suvai-
dino būsima lietuvių kino žvaigždė 
Bel Powley, visada jautėsi geniali. 
Būdama aštuoniolikos ji baigė li-
teratūrą Harvarde, o dabar leidžia 
dienas ir naktis gražiame Niujorko 
lofte tobulindama paniekos jausmą. 
Piktintis visada bus kuo, pavyzdžiui, 
šiuolaikinės kultūros moraliniu su-
puvimu, vartojimu, bukais praei-
viais. Tačiau žiūrovams bus greit 
paaiškinta, kad po cinizmo ir di-
dybės manijos kauke slepiasi bū-
tybė, bijanti palikti komforto zoną 
ir tapti suaugusi. Iš psichoterapeuto 
Kerė gauna sąrašą, ką turi padaryti 
iki metų pabaigos. Jame kiekvienas 
pamatys ką nors sau, nes Kerė turi 
susirasti draugą, nueiti į pasima-
tymą, padaryti kažką, ką mėgo vai-
kystėje, ir pan. Nors filmo veikėja 
ir buvo pavadinta „hipsterių Bri-
džita Džouns“, iš tikrųjų „Mergina 
su principais. Kerė Pilbė“ ne apie tai. 
Jis apie tai, kad laimė pasiekiama 
prisitaikant, o ne maištaujant. Bi-
jau, kad šis kičinis ir pretenzingas 
konformizmo pašlovinimas daug 
pasako apie kartą, kuri vadina save 
kūrybinga, jauna ir genialia. Todėl 
patariu dar kartą pasižiūrėti į ką tik 
sudarytą savo sąrašą. Gal ne viskas, 
ką nusprendėte padaryti šiais me-
tais, yra tai, ko jums reikia?

Jūsų – 
Jonas Ūbis

Prieš pat Naujuosius šiuolaikiniam 
menui ir literatūrai skirtame tin-
klalapyje colta.ru pasirodė Vasilijaus 
Koreckio ukrainiečių kino apžvalga. 
Kritikas pradeda straipsnį teiginiu, 
kad jam asmeniškai pagrindiniu 
metų atradimu tapo naujasis ukrai-
niečių kinas. Aptardamas penkis 
pernykščius filmus, Koreckis išskyrė 
Šarūno Barto „Šerkšną“, pažymė-
damas, kad svarbiausią Ukrainos 
metų filmą sukūrė lietuvių režisie-
rius. Pateikiame „Šerkšnui“ skirtą 
straipsnio dalį.

Pagrindinis ukrainiečių metų 
kino projektas, nufilmuotas kelių 
šalių teritorijoje ir su reikšmingu 

finansiniu Ukrainos valstybės in-
dėliu – tai bendros gamybos filmas 
(prancūzų pusei atstovauja Vanessa 
Paradis, sukūrusi mikroskopinį už-
sienio korespondentės vaidmenį), 
faktiškai dokumentuojantis karą 
Rytuose (vis kadre pasirodantys 
Ukrainos armijos kariai – tikri, kie-
kvienas jų sako stichišką asmenišką 
monologą apie karą, jo prasmę ir 
siaubingas aplinkybes). „Šerkšnas“ – 
geras pavyzdys, kaip dabar turi at-
rodyti teisinga propaganda: kaip 
vadinamoji natyvinė reklama, o 
ne bjaurus reklaminis blokas. Mi-
krobiudžetinis filmas (net nekyla 
mintis apie tai, kad kažkas kažką 
galėjo pavogti ir apskritai praturtėti 

šio projekto sąskaita), užsakytas iki 
marginalumo nepriklausomam au-
toriui, visada kūrusiam filmus ne 
apie didvyrius ir nugalėtojus, o apie 
atskirtuosius, patyrusius pralaimė-
jimą, nenormalius. Protagonisto 
mirtimi (pats realistiškiausias fina-
las kiekviename kare) pasibaigiantis 
siužetas. Požiūris į karinį Ukrainos 
ir maištingų „respublikų“ konfliktą 
kaip į Europos masto katastrofą, 
įtraukiančią į savo verpetą Baltijos 
šalių savanorius, lenkų muitinę, Eu-
ropos nekomercines organizacijas 
ir spaudą (patys šlykščiausi filmo 
personažai). Pagrindinis veikėjas 
veža iš Lietuvos maisto ir aprangos 
krovinį Ukrainos armijai, ir frontui 

vis labiau judant į Rytus važiuoja gi-
lyn į Donbasą, vedamas savižudiško 
susidomėjimo šio karo prigimtimi 
ir prasme. Ekrane 2016-ieji, bet vei-
kėjų pokalbiuose dar juntama ga-
limo rusų įsiveržimo į Baltijos šalis 
baimė. Kita pusė nedemonizuo-
jama – ji tiesiog nerodoma, neturi 
balso, jos replikos – tai nematomų 

Apie „Šerkšną“ kitaip
Šarūno Barto filmas Ukrainos kino kontekste

snaiperių kulkos, po savęs paliekan-
čios mirusius kūnus ant sniego. Kita 
vertus, mes ir taip žinome, ką galėtų 
pasakyti nematomi respondentai: 
abiejų šio fronto pusių karių argu-
mentai dažnai beveik identiški ir 
net sakomi ta pačia kalba. 

Parengė K. R.

„Vingiuotas kelias namo“

„Žmogus-paukštis“
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M u z i k a
Bibliografinės žinios

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

Vilties šventovės 
simbolis
Kauno miesto muziejaus M. ir K. 
Petrauskų lietuvių muzikos istori-
jos skyrius Lietuvos valstybingumo 
šimtmečio renginius pradėjo eks-
ponuodamas mūsų senelių vilties 
ir dėkingumo Dievui už suteiktą 
laisvę simbolio – Kauno Viešpaties 
Jėzaus Kristaus Prisikėlimo bazili-
kos (Prisikėlimo bažnyčios) – ką tik 
restauruotą maketą. 

Visą gruodžio mėnesį muziejuje 
eksponuojamą restauruotą maketą 
lydėjo trys sakralinės muzikos kon-
certai ir paskaitos. Grojo Jurbarko 
senosios muzikos ansamblis „Tocco 
musicale“, skambėjo Marijos Aru-
tiunovos (sopranas), Mindaugo 
Zimkaus (tenoras), Dalios Jatautai-
tės (vargonai) ir Kauno Šv. Kryžiaus 
(karmelitų) bažnyčios mišraus choro 

„Song Deo“ atliekama sakralinė mu-
zika. Prisikėlimo bažnyčios statybų 
ir jos maketo restauravimo darbus 
iliustravo muziejininkės Deiman-
tės Kondrotaitės parengta paroda. 
Apie Kauno Kristaus Prisikėlimo 
bažnyčią kaip modernizmo sim-
bolį kalbėjo architektūros istorikas 
Paulius Tautvydas Laurinaitis. Apie 

Anonsai

bazilikos svarbą parapijai pasakojo 
jos klebonas monsinjoras Vytautas 
Grigaravičius.

Choras „Song Deo“ (meno va-
dovė ir dirigentė Vita Rusteikienė, 
koncertmeisterė Ugnė Barysaitė) 
giedojo adventines ir kalėdines 
giesmes. Istorikas, Kauno apskri-
ties viešosios bibliotekos Kaunisti-
kos grupės vyresnysis bibliografas 
dr. Mindaugas Balkus kalbėjo apie 
bazilikos istorinę svarbą. 

Šį vertingą eksponatą – Prisikėlimo 
bažnyčios maketą – Kauno miesto 
muziejus įsigijo dar 2014 metais. 

Rastas Radijo gamyklos sandėlyje, jis 
dar ilgai buvo saugomas pas privatų 
asmenį. Manoma, kad maketas buvo 
pagamintas XX a. 4-ojo dešimtmečio 
pradžioje, siekiant surinkti kuo dau-
giau aukų bažnyčios statybai. Jo auto-
riaus nustatyti nepavyko. Remiantis 
restauratorių rekomendacijomis, dėl 
eksponato saugumo šiuo metu kon-
servuotas ir restauruotas tik bažny-
čios maketo eksterjeras. Darbus at-
liko Nacionalinio M. K. Čiurlionio 
dailės muziejaus restauratoriai. 

Aušra Strazdaitė

„Pieta“ pagerbs visų motinų 
ašaras
2018-ieji – Valstybės atkūrimo 
100-mečio jubiliejiniai metai. Liko 
vos dvi savaitės iki Laisvės gynėjų 
dienos, kurią Lietuvos nacionalinis 
operos ir baleto teatras paminės at-
likdamas Algirdo Martinaičio ora-
toriją „Pieta“. 

„Pieta“ 1998 m. buvo sukurta Vil-
niaus festivalio užsakymu. Kompo-
zitorius neslepia, jog šioje oratorijoje 
atspindėjo savo šeimos patirtus per-
gyvenimus dėl 1995 m. nusikaltėlių 
su peiliu užpulto devyniolikmečio 
sūnaus gyvybės. Tačiau jiems, pasi-
telkus Mato ir Morkaus evangelijų, 
psalmių, katalikų himno Marijai bei 
senųjų bažnytinių giesmynų – kan-
tičkų tekstus, buvo suteiktas apiben-
drintas, Dievo sūnaus nukryžiavimo 
istoriją menantis turinys: „Jau tu miršti, 
Sūnau mano, širdis mano neįmano, 
kaip be Tavęs gyvai likt...“ 

„Sunkiausiomis dienomis, kai sū-
naus gyvybė buvo Dievo rankose, 
už jį kartu su kunigu – broliu Be-
nediktu meldėsi visi Bernardinų 
parapijos tikintieji. Tokie dalykai 
greit nepamirštami, todėl gavęs Vil-
niaus festivalio užsakymą jau žino-
jau, koks tai bus kūrinys. Siekdamas 
priminti mūsų tautodailėje išplėto-
tus Motinos ir Sūnaus vaizdinius, 
sąmoningai rinkausi medžio dro-
žėjų pamėgtą „Pietos“, o ne liturginei 
muzikai labiau įprastą „Stabat Mater“ 
formą“, – pasakoja A. Martinaitis. 

Liaudiškus motyvus „Pietoje“ su-
stiprina ir iš senų giesmynų paimti, 
praeito šimtmečio pradžios kalbos 
tradiciją atspindintys oratorijos 
tekstai. Vieną kantičką, storais vil-
noniais siūlais siūtą, kompozitorius 
sakosi paveldėjęs iš savo močiutės, 
kitas pirko antikvariatuose, į kuriuos 
po Nepriklausomybės atgavimo 

Kronika

žmonės sunešė staiga rinkos vertę 
įgijusius prieškarinius leidinius. 

„Tų kantičkų puslapiai pageltę, 
kampučiai nuo dažno vartymo 
plonai nučiupinėti. Jos man sim-
bolizuoja sovietų taip ir nesugebėtą 
įveikti tautos prisirišimą prie dva-
sinio žodžio, kuris vertas giliausios 
pagarbos“, – liudija A. Martinaitis. 

Sužinojęs, kad jo kūrinys po 
dviejų dešimtmečių sulauks antro 
atlikimo, kompozitorius nutarė „Pie-
tai“ pridėti naują pabaigą, kurioje 
tarsi žvelgia į praeities išgyvenimus 
iš nūdienos perspektyvos. Tai – „Sta-
bat Mater“, kurioje choras aprauda 
nukryžiuoto Jėzaus kančias kartu 
su Motina: „Koks žmogus nesudre-
bėtų, koks akmuo nesuminkštėtų 
nuo šios Motinos skausmų...“ 

Tačiau naujoji kūrinio pabaiga, 
anot autoriaus, nestokoja ir šviesos, 
atliepiančios krikščioniškąja tradi-
cija grįstos europietiškos kultūros 
nemirtingumą: „Visa žmonijos pa-
tirtis liudija, jog kančios pažinimas 
dažniausiai veda prie sielos prašvie-
sėjimo. Jeigu tik, žinoma, sugebi at-
siverti šviesai, o ne lieki užsisklen-
dęs ankštoje nuoskaudų ir pykčio 
celėje.“ 

Jau 1998-ųjų birželį, kai „Pieta“ 
pirmąkart nuskambėjo Naciona-
linėje filharmonijoje, kompozito-
riaus sumanymas nesibaigė kartu 
su paskutiniais mušamųjų dūžiais, 
imituojančiais užkalamas karsto 
lentas. Kviesdamas publiką atsi-
verti šviesai, kompozitorius užlipo 
į sceną, pasiėmė arfą ir, užsikėlęs ją 
ant pečių, pro duris demonstraty-
viai patraukė gatvėn. Jį nusekė kiti 
muzikantai. Šeši vyrai ant virvių 
tarsi karstą nešė instrumento dėklą. 
Procesija, lydima susidomėjusių 

„Pietos“ klausytojų, centrine sena-
miesčio arterija patraukė link Ber-
nardinų bažnyčios. 

A. Martinaičio „Pietą“ 2018 m. 
sausio 13-ąją LNOBT atliks solistai 
Joana Gedmintaitė ir Arūnas Ma-
likėnas, du mišrūs chorai – teatro, 
vadovaujamas Česlovo Radžiūno, 
ir „Aidija“, vadovaujama Romualdo 
Gražinio, bei LNOBT simfoninis 
orkestras. Oratoriją diriguos teatro 
muzikos vadovas Robertas Šerveni-
kas, prie dirigento pulto jis stovėjo 
ir „Pietos“ premjeroje 1998-aisiais. 

LNOBT inf.

J . Sta se li o  nu ot r.

Restauruotas Prisikėlimo bažnyčios maketas
Nu ot ra u ka i š  K a u no mi e sto  mu zi e ja u s  a rch yvo

Algirdas Martinaitis procesijoje po „Pietos“ atlikimo. 1998 m.
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479-027-0 (įr.)

Dalailamos katė : romanas / David Michie ; iš anglų kalbos vertė Zita Marienė. – Vilnius : 
Alma littera, 2017. – 230, [1] p.. – Tiražas 1800 egz.. – ISBN 978-609-01-3056-8 (įr.)

Dingusi nuotaka : romanas / Mary Higgins Clark ir Alafair Burke ; iš anglų kalbos vertė Ema 
Trukšinaitė. – Vilnius : Alma littera, 2017. – 253, [2] p.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-
01-3032-2 (įr.)

Gerieji žmonės : romanas / Hannah Kent ; iš anglų kalbos vertė Gabrielė Gailiūtė-Berno-
tienė. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2017]. – 388, [1] p.. – Tiražas 3000 egz. (papild.). – 
ISBN 978-9955-23-995-6 (įr.)

Gyvenimo sūkury : atsiminimai (1917-1997) / Vaclovas Kazragys. – Klaipėda : [S. Jokužio lei-
dykla-spaustuvė], 2017. – 142, [1] p. : iliustr., faks.. – (Įr.)

Kaktuso glostymas : impresijų romanas / Aldona Žilinskaitė. – Vilnius : Žuvėdra, 2017. – 137, 
[2] p. : iliustr.. – ISBN 978-609-8219-00-5

Kelias, arba Dialogas apie ateitį : romanas / Vladimir Litvin ; [iš prancūzų kalbos vertė Rūta 
Zapolskienė, iš rusų kalbos vertė Irena Miškinienė]. – Vilnius : Studija be pykčio, [2018]. – 
462, [2] p. : iliustr.. – ISBN 978-9955-829-08-9 (įr.)

Ledi L. : romanas / Romain Gary ; iš prancūzų kalbos vertė Erika Sabaliauskaitė. – Vilnius : 
„Baltų lankų“ leidyba, [2017]. – 194, [1] p.. – („Baltų lankų“ rinktinė proza). – Tiražas 2000 egz.. – 
ISBN 978-609-479-040-9 (įr.)

Mano vardas – Marytė : romanas / Alvydas Šlepikas. – 7-asis leid.. – Vilnius : Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla, [2017]. – 207, [1] p.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-9986-39-903-2 (įr.)

Pilkojo asilo laiškai = Boz eşşeyın mәktublari : apsakymai / Elčinas Huseinbeili ; iš azerbai-
džaniečių kalbos vertė Halina Kobeckaitė ir Mahiras Gamzajevas. – Vilnius : Lietuvos azer-
baidžaniečių bendrija, 2017. – 145, [1] p.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-95697-3-4

Prieš liūtis : romanas / Dinah Jefferies ; iš anglų kalbos vertė Laima Pacevičienė. – Vilnius : 
„Baltų lankų“ leidyba, [2017]. – 399, [1] p.. – Tiražas 3500 egz.. – ISBN 978-609-479-036-2 (įr.)

Troškulys : [romanas] / Jo Nesbø ; iš norvegų kalbos vertė Giedrė Rakauskaitė. – Vilnius : 
„Baltų lankų“ leidyba, [2017]. – 567, [1] p.. – (Kriminalinis romanas, ISSN 2029-2597). – Tira-
žas 2000 egz. (papild.). – ISBN 978-609-479-010-2 (įr.)

Tamsus vanduo : romanas / Paula Hawkins ; iš anglų kalbos vertė Aistė Kvedaraitė-Nichols. – 
Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2017]. – 383, [1] p.. – Tiražas 3500 egz.. – ISBN 978-609-
479-042-3 (įr.)

Tiesa ir teisingumas : romanas / Anton Hansen Tammsaare ; iš estų kalbos vertė Danutė 
Sirijos Giraitė. – Vilnius : Vaga, 2009-    . – (Įr.)

D. 3. – Vilnius : „Krantų“ redakcija, 2017. – 247, [1] p.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 
978-9955-857-25-9

Tūla : [romanas] / Jurgis Kunčinas. – 6-asis leid.. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos lei-
dykla, [2017]. – 254, [1] p.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-9986-39-852-3 (įr.)

Vasarnamis su baseinu : romanas / Herman Koch ; iš olandų kalbos vertė Aušra Gudavičiūtė. – 
Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2017]. – 359, [1] p.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-609-
479-030-0 (įr.)

Vieningieji : romanas / Ann Patchett ; iš anglų kalbos vertė Anita Kapočiūtė. – Vilnius : „Baltų 
lankų“ leidyba, [2017]. – 359, [1] p.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-479-035-5 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS IR JAUNIMUI

Apie Sraigelę ir kitus : poemėlė, skirta mažiems vaikeliams ir juos mylintiems tėveliams 
drauge skaityti, pasitarti ir pamąstyti / Aurelija Inokaitienė ; [iliustravo Aurelija Inokai-
tienė]. – [Kaunas] : [A. Inokaitienė], 2017. – 31, [2] p., įsk. virš. : iliustr.. – Tiražas 50 egz.. – 
ISBN 978-609-475-050-2

Blogasis Romeo : romanas / Leisa Rayven ; iš anglų kalbos vertė Marija Bogušytė. – Vilnius : 
„Baltų lankų“ leidyba, [2017]-    . – (Įr.)

D. 1. – [2017]. – 415, [1] p.. – Tiražas 2200 egz.. – ISBN 978-609-479-029-4

Iš gyvenimo laumių / Vytautas V. Landsbergis ; dailininkas Gediminas Pranckevičius. – [Vil-
nius] : Dominicus Lituanus, 2017. – 127, [8] p. : iliustr.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-9955-
811-99-2 (įr.)

Kaukas Gugis ir kerų karas : [magiškoji fantastika] / Justinas Žilinskas ; [iliustravo Gedimi-
nas Skyrius]. – Vilnius : Aukso žuvys, 2017. – 316, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 
978-609-8120-30-1 (įr.)

Maša ir Lokys / [iliustravo M. Shantyko, N. Zalomaeva]. – Vilnius : Egmont Lietuva, [2017]. – 
31, [1] p. : iliustr. + 1 Lokio magnetukas. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-609-05-0143-6 (įr.)
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Sausio 5–14
 „7md“ rekomenduoja

Dailė

Nacionalinėje dailės galerijoje(Konstitucijos pr. 22, Vilnius) atidarytos 
dvi parodas, kurios tiria atminties klausimus, bet labiau pristato asmenis: 

„Deimantas Narkevičius. Dėmės ir įbrėžimai“ ir „Oskaras Hansenas. Atvira 
forma“. Jei pasigestumėte ko nors mažiau didingo, namų galerijoje „Tri-
vium“ (Vilkpėdės g. 7–105, Vilnius) veikia Roko Dovydėno konceptualios 
keramikos paroda „No Fear“.

Muzika

„Susipažinkime su orkestru iš arčiau“ – tai koncerto motto, kuris jau 
tapo gražia tradicija. Visas būrys talentingų Lietuvos nacionalinio sim-
foninio orkestro muzikantų sausio 14 d. 19 val. filharmonijos Didžiojoje 
salėje demonstruos savo meistriškumą atlikdami įdomias, retai skamban-
čias partitūras solo su orkestru. Tai muzikantai nuo stygininkų iki pūtikų, 
nuo pirmojo orkestro pulto iki boso partijų atlikėjo. Visi jie į sceną žen-
gia kaip solistai. Koncerte laukia ir staigmena – kontrabosų duetas! Taip 
pat girdėsime ir šio orkestro violončelininko bei kompozitoriaus Arvydo 
Malcio Koncertą klarnetui ir orkestrui.

Teatras

Sausio 10–17 d. „Menų spaustuvėje“ vyks tarptautinis festivalis vaikams ir 
jaunimui „Kitoks“. Šiais metais į jį atvyksta scenos menų trupės iš Belgijos, 
Prancūzijos, Danijos, Vokietijos bei Lietuvos. Šalia pagrindinės festiva-
lio programos vyks darbas su „Jaunaisiais kritikais“ – moksleiviais, kurie 
žiūrės visus spektaklius, diskutuos su jų kūrėjais ir dirbs su pedagogais.

P a r o d o s

Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
XX a. Lietuvos dailės ekspozicija
Paroda „Deimantas Narkevičius. Dėmės ir 
įbrėžimai“
Paroda „Oskaras Hansenas. Atvira forma“ 

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.“ 

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“

VDA parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
iki 14 d. – Kęstučio Grigaliūno „Tu manai, 
kad tu manai“

VDA galerija „Akademija“ 
Pilies g. 44
iki 6 d. – Valdo Simučio tapybos ir grafikos 
darbų paroda

VDA tekstilės galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki 6 d. – Dalios Mikonytės ir Adomo Žudys 
paroda „savi/svetimi: kaustika“

VDA galerija „ARgenTum“ 
Latako g. 2
iki 10 d. – autorinės juvelyrikos paroda 

„neatsitiktinis.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
iki 14 d. – Liamo Gillicko paroda „Šviesos 
nėra ryškesnės 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
iki 13 d. – Mindaugo Česlikausko fotogra-
fijų paroda „Pasivaikščiojimai. Sustojimai“ 

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
iki 7 d. – Aistės Kirvelytės kūrybos paroda 

„Kūnas“ 

Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39
Eglės Jauncemos ir Indrikio Gelzio paroda

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
iki 10 d. – Gretos Bernotaitės kūrinių paroda 

„Malda, nutilusi“

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
iki 12 d. – Šarūnės Vaitkutės autorinės ju-
velyrikos paroda „Širdis“

Dailininkų sąjungos galerija

Vokiečių g. 2

iki 6 d. – Dainiaus Trumpio tapybos ir 

objektų paroda „Ribinės tikrovės būsena“

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

Pylimo galerija
Pylimo g. 30
Mindaugo Pauliuko tapybos paroda „ru-
duo... žiema... pavasaris...“

AV17 galerija 
Totorių g. 5
Lino Blažiūno ir Jono Aničo paroda „Dvi 
su puse“

Jono Meko vizualiųjų menų centras

Malūnų g. 8

Gintaro Znamierowskio paroda „Dailės kri-

tika ir dailėtyra: teorijos, metodai, prakti-

kos/ asmenys, reiškiniai, objektai“

Savicko paveikslų galerija
J. Basanavičiaus g. 11
Rūtos Eidukaitytės tapybos paroda „Parkai 
ir kitos istorijos“ 

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“, skirta Nechamos Lifši-
caitės ir Vilniaus geto atminimui

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
iki 6 d. – Birutės Nomedos Stankūnienės 
tapybos darbų paroda „Mūsų metai“

Rupert galerija
Vaidilutės g. 79
nuo 29 d. – Luca Vanello paroda „Permirkę 
kartotėje, netrukus pasitrauks“

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 
Lauros Kaminskaitės personalinė paroda 

„Šiandien“ 

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės 
muziejus
V. Putvinskio g. 55
Paroda-instaliacija-akcija „Labdariai.lt. 
Tarpukario dailės ir kultūros istorijos bei 
mecenatystės skerspjūviai“
iki 7 d. – vitražo iš Kauno Švč. Sakramento 
bažnyčios paroda „Sugrįžęs į šviesą. Tra-
paus kūrinio istorija“
Jūratės Bučmytės ir Alberto Krajinsko 
akvarelių paroda „Pokalbis su Čiurlioniu“

M. Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12
Atnaujinta simbolistinės Europos dailės 
ekspozicija 

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
iki 14 d. – Antano Obcarsko paroda (parodų 
ciklas „Lūžio kartos vardai“) 
iki 7 d. – Leono Striogos paroda „Geležies 
amžius“ 

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
iki 12 d. – Patricijos Gilytės paroda „Stille-
leven. Natiurmortas. Vienuolika kadrų“
Laimos Drazdauskaitės personalinė paroda 

„Avarinis išejimas“

„Kauno langas“
M. Valančiaus g. 5
iki 8 d. – kalėdinė papuošalų paroda

Galerija „Ars et mundus“
A. Mapu g. 20
nuo 5 d. – Iridijaus Švelnio ir Gabijos 
Riaubaitės fotografijų paroda „Gyvenimo 
kontrastai“ 

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

„Lietuvos didieji“

KKKC parodų rūmai
Didžioji Vandens g. 2
iki 14 d. – Šiuolaikinio Japonijos ir Lietuvos 
medžio raižinio paroda „Medžio raižinio 
efektas“ 
Mykolės tapybos darbų paroda 

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

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

Šiauliai
„Laiptų galerija“
Žemaitės g. 83
nuo 10 d. – Andriaus Daciaus (Tel-
šiai) svarstyklių ekspozicija „Pasverti 
gyvenimai“
nuo 12 d. – J. Janonio gimnazijos gimna-
zistės Linos Dabravolskytės eilėraščių/fo-
tografijų paroda „Amžini kūrybos žodžiai“

Dailės galerija
Vilniaus g. 245
iki 13 d. – Romualdo Inčirausko paroda 

„Skulptūra. Tapyba. Tarytum juvelyrika“

Panevėžys
Dailės galerija
Respublikos g. 3
Keramikos paviljone – paroda „Lietuvių 
šiuolaikinės keramikos proveržis“
Panevėžio fotografų metinė paroda „Pokal-
bis su laiku“

S p e k t a k l i a i

Vilnius 
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto 
teatras
5 d. 18.30 – „ŽYDRASIS DUNOJUS“ (pagal 
J. Strausso muz.). Dir. – A. Šulčys
6 d. 18.30 – G. Puccini „BOHEMA“. 
Dir. – J. Geniušas
7, 14 d. 12 val., 10 d. 18.30 – P. Čaikovskio 

„SPRAGTUKAS“. Dir. – M. Staškus
11 d. 18.30 – G. Verdi „TRAVIATA“. 
Dir. – R. Šervenikas
12 d. 18 val. – T. Gaitanži „AR MES MYLIM 
ŠALTĄ ŽIEMĄ“

Oskaras Hansenas AICOS konferencijoje Vroclave 1975 m. O. Hansen o archyvo nuotr .
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12 d. 18.30 – S. Prokofjevo „ROMEO IR 
DŽULJETA“. Dir. – M. Pitrėnas 
13 d. 19 val. – koncertas Laisvės gynėjų die-
nai. A. Martinaičio „Pieta“. Solistai 
J. Gedmintaitė (sopranas), A. Malikėnas 
(baritonas), LNOBT choras (meno vad. 
Č. Radžiūnas), kamerinis choras „Aidija“ 
(vad. R. Gražinis), LNOBT simfoninis 
orkestras. Dir. – R. Šervenikas

Nacionalinis dramos teatras
Didžioji salė
5 d. 18.30 – Th. Bernhardo „DIDVYRIŲ AIKŠTĖ“. 
Rež., scenogr. ir šviesų dail. – K. Lupa 
6 d. 15, 16, 18.30 prie Didžiosios scenos – 
D. Charmso „JELIZAVETA BAM“. 
Rež. – O. Koršunovas
9 d. 18.30 – Molière’o „TARTIUFAS“. 
Rež. – O. Koršunovas
10 d. 18.30 – K. Binkio „ATŽALYNAS“. 
Rež. – J. Vaitkus
11 d. 18.30 – W. Shakespeare’o „ĮSTABIOJI 
IR GRAUDŽIOJI ROMEO IR DŽULJETOS 
ISTORIJA“. Rež. – O. Koršunovas
13 d. 18.30 – A. Herbut „LOKIS“. 
Rež. – Ł. Twarkowski 
14 d. 16 val. – „KOSMOSAS+“. 
Rež. – K. Dehlholm („Hotel Pro Forma“)
Mažoji salė
6 d. 12, 15 val. – J. Pommerat „RAUDONKE-
PURĖ“. Rež. – P. Tamolė
10 d. 19 val. – M. von Mayenburgo „KANKI-
NYS“. Rež. – O. Koršunovas
12 d. 19val. – „LEDO VAIKAI“. 
Rež. – B. Mar
13 d. 16 val. – I. Lausund „BESTUBURIADA“. 
Rež. – G. Kriaučionytė 
14 d. 18 val. – „DREAMLAND“. 
Rež. – M. Jančiauskas 
Studija
5 d. 19 val. – I. Šeiniaus „KUPRELIS“. Insc. 
aut. – A. Vozbutas, rež. – P. Markevičius
Fojė
6 d. 13 val. – scenografijos dirbtuvės 
5–10 m. vaikams
7 d. 16, 19 val. – „PIRMAPRADIS“. 
Rež. – K. Žernytė 

Valstybinis jaunimo teatras
5 d. 18 val. – H. Ibseno „JUNAS GABRIELIS 
BORKMANAS“. Rež. – G. Varnas
6, 7 d. 12, 12.30, 13, 13.30, 15, 15.30, 16, 
16.30 – T. Kavtaradzės „APIE BAIMES“. 
Rež. – O. Lapina

Vilniaus mažasis teatras
5 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGAS-
KARAS“. Rež. statytojas – R. Tuminas, 
rež. – A. Dapšys
6 d. 18.30 – Th. Bernhardo „MINETIS“. 
Rež. – R. Tuminas
7 d. 12 val. – „SEPTYNI NYKŠTUKAI IEŠKO 
SNIEGUOLĖS“. Rež. – E. Jaras
9 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MISTRAS“. 
Rež. – R. Tuminas
10 d. 18.30 – S. Becketto „BELAUKIANT 
GODO“. Rež. – R. Tuminas
11 d. 18.30 – P. Pukytės „BEDALIS IR LAB-
DARYS“. Rež. – G. Tuminaitė 
12 d. 18.30 – „FANTAZIJUS“. 
Rež. – G. Tuminaitė
13 d. 18.30 – PREMJERA! W. Gibsono „DVIESE 
SŪPUOKLĖSE“. Rež. – U. Baialievas
14 d. 12 val. – „MAMA KATINAS“. 
Rež. – E. Jaras

Oskaro Koršunovo teatras
5 d. 19 val. OKT studijoje – I. Vyrypaevo 

„ŠOKIS DELHI“. Rež. – O. Koršunovas
8 d. 19 val. OKT studijoje – B. Brechto „VES-
TUVĖS“. Rež. – O. Koršunovas
14, 15 d. 19 val. OKT studijoje – A. Čechovo 

„ŽUVĖDRA“. Rež. – O. Koršunovas

Rusų dramos teatras
5, 6 d. 18.30 – PREMJERA! „VIENIŠAS ŽMO-
GAUS BALSAS“ (pagal S. Aleksijevič knygą 

„Černobylio malda“). A. Metalnikovos mo-
nospektaklis. Rež. – V. Dorondovas 
10 d. 18.30 val. – PREMJERA! A. Strindbergo 

„KREDITORIAI“. Rež. – D. Meškauskas
12 d. 18.30 – M. Bulgakovo „ZOIKOS BU-
TAS“. Rež. – R. Atkočiūnas
13 d. 18.30 – L. Tolstojaus „ANA KARE-
NINA“. Rež. – E. Mitnickis (Ukraina)
14 d. 12 val. – J. Ščiuckio „COLIUKĖ“. 
Rež. – J. Ščiuckis 
14 d. 18.30 – E.-E. Schmitto „DVIEJŲ PA-
SAULIŲ VIEŠBUTIS“. Rež. – S. Račkys

Vilniaus teatras „Lėlė“
Didžioji salė
6 d. 12 val. – S. Gedos „DAINUOJANTIS IR 
ŠOKANTIS MERGAITĖS VIEVERSĖLIS“. 
Rež. – A. Mikutis
7 d. 12 val. – „SNIEGO KARALIENĖ“. Pjesės 
aut. ir rež. – N. Indriūnaitė 
13 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „GRYBŲ 
KARAS“. Rež. – A. Mikutis
14 d. 12 val. – S. Siudikos „TRYS PARŠIU-
KAI“. Rež. – A. Mikutis 
Mažoji salė
6 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „BALTOS PA-
SAKOS“ (pagal H.Ch. Anderseno pasakas). 
Rež. – N. Indriūnaitė
7 d. 14 val. – „GĖLIŲ ISTORIJOS“ (pagal 
A. Sakse knygą „Pasakos apie gėles“). 
Pjesės aut. ir rež. – N. Indriūnaitė
13 d. 14 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“. 
Inscen. aut., rež. ir dail. – A. Mikutis
14 d. 14 val. – Just. Marcinkevičiaus „VORO 
VESTUVĖS“. Scen. aut. ir rež. – A. Mikutis

„Menų spaustuvė“
Festivalis „Kitoks ’18“
10 d. 12 val. Juodojoje salėje – „Z+“. Idėjos 
aut. ir choreogr. – A. Lisičkinaitė (šokio 
teatras Airos“)
11 d. 11, 12 val. Juodojoje salėje – „MAILSO 
TONAI“ („Zonzo compagnie“, Belgija)
12 d. 10, 18val. Juodojoje salėje – „LAIKINA 
ŽEMĖ“ („Collectivo Terron“, Prancūzija)
13 d. 10, 11, 14 val. Kišeninėje salėje – „TĖTIS 
IR JŪRA“ (Klaipėdos lėlių teatras)
13 d. 12, 15 val. Juodojoje salėje – „PASAULIO 
VAIZDAI“ („Theatre Madam Bach“, Danija)
14 d. 11 val. Juodojoje salėje – „ŠVIESIUKAI“ 
(šokio teatras „Dansema“)
14 d. 12, 18 val. Kišeninėje salėje – PREMJERA! 

„SALIAMONO TURTAI“ („Stalo teatras“) 

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
5 d. 18 val. Rūtos salėje – J. Dell ir G. Sibley-
ras „TEGYVUOJA BUŠONAS!“ 
Rež. – R. Vitkaitis
5 d. 19 val., 6 d. 16 val. Ilgojoje salėje – 
PREMJERA! „KETURI“ (pagal V. Pelevino 
romano „Čiapajevas ir Pustota“ ištraukas). 
Rež. – K. Gudmonaitė 
6, 12 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – PREM-
JERA! G.E. Lessingo „NATANAS IŠMINTIN-
GASIS“. Rež. – G. Varnas 
7 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „LABAS, 
LAPE!“ (pagal E. Daciūtės pasaką „Laimė 
yra lapė“). Rež. – E. Kižaitė 
7 d. 15 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės 

„LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. – I. Paliulytė
9, 14 d. 19 val. Ilgojoje salėje – H. Ibseno 

„KAI MIRĘ NUBUSIM“. Rež. – M. Klimaitė 
10 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – W. Shakes-
peare’o „HAMLETAS“. Rež. – V. Bareikis
11 d. 18 val. Rūtos salėje – R. Gary „AUŠROS 
PAŽADAS“. Inscenizacijos aut. ir rež. – 
A. Sunklodaitė 
11 d. 19 val. Mažojoje scenoje – J. Tumo-
Vaižganto „ŽEMĖS AR MOTERS“. 
Rež. – T. Erbrėderis
13 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklo-
daitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jaki-
mavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). 
Rež. – A. Sunklodaitė

13 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „BARBORA“ 
(pagal J. Grušo dramą „Barbora Radvi-
laitė“). Rež. – J. Jurašas
14 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – M. Maeter-
lincko „ŽYDROJI PAUKŠTĖ“. Rež. – 
V. Martinaitis

Kauno valstybinis muzikinis teatras
5 d. 18 val. – P. Abrahamo „BALIUS SAVO-
JOJE“. Dir. – J. Janulevičius
6 d. 18 val. – J. Strausso „KITA PELENĖS 
ISTORIJA“. Choreogr. ir insc. aut. – G. San-
tucci (Italija). Dir. – V. Visockis 
7 d. 18 val. – I. Kálmáno „MISTERIS X“. 
Rež. – V. Streiča, dir. – J. Janulevičius
10, 11 d. 18 val. – „ADAMSŲ ŠEIMYNĖLĖ“. 
Pastatymo meno vad. – K.S. Jakštas, mu-
zikinis vad. – J. Geniušas, rež. – V. Streiča, 
dir. – R.  Šumila 
12 d. 18 val. – R. Planquette’o „KORNEVI-
LIO VARPAI“. Dir. – V. Visockis
13 d. 18 val. – E. Johno, T. Rice’o „AIDA“. 
Dir. – J. Janulevičius
14 d. 18 val. – „SNIEGO KARALIENĖ“. 
Dir. – J. Janulevičius
14 d. 18 val. – G. Rossini „SEVILIJOS KIRPĖ-
JAS“. Dir. – J. Janulevičius

Kauno kamerinis teatras
10 d. 17, 19 val. – „ATVIRA ODA“. 
Rež. – K. Žernytė („Pojūčių teatras“)
13 d. 18 val. – M. McDonagho „PAGALVI-
NIS“. Rež. – G. Varnas

Kauno lėlių teatras
6, 7 d. 11 val. – „MERGAITĖ SU DEGTUKAIS“ 
(H.K. Anderseno ir N. Indriūnaitės kūrinių 
motyvais). Rež. – D. Ulmytė
6 d. 12 val. – „SNIEGO SENIO SAPNAS“ 
(H. Bechlerovos knygelės „Atverk langelį“ 
motyvais). Rež. – S. Jačėnas
13 d. 14.30 – „NYKŠTUKAS NOSIS“ (pagal 
W. Haufo pasaką). Rež. – A. Stankevičius
14 d. 12 val. – „ŽIRAFA SU KOJINĖMIS“. 
Rež. – G. Radvilavičiūtė

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos                
teatras
5 d. 18.30 Didžiojoje salėje – G. Grajausko 

„PAŠALINIAMS DRAUDŽIAMA“. 
Rež. – O. Koršunovas 
6 d. 18.30 Didžiojoje salėje – H. Ibseno 

„LAUKINĖ ANTIS“. Rež. – R. Rimeikis
7 d. 12 val. Didžiojoje salėje – PREMJERA! 

„DŽIUNGLIŲ KNYGA: MAUGLIO BROLIAI“ 
Rež. – K. Kondrotaitė
7 d. 20 val. – E. Jackaitės poezijos ir muzi-
kos vakaras 
10 d. 18.30 Didžiojoje salėje – I. Turgenevo 

„ĮNAMIS“. Rež. – A. Lebeliūnas
11 d. 18.30 Mažojoje salėje – A. Strindbergo 

„TĖVAS“. Rež. – M. Ķimele
12 d. 18.30 Didžiojoje salėje – PREMJERA! 
A. Stasiuko „NAKTIS“. 
Rež. – A. Jankevičius 
13 d. 18.30 Didžiojoje salėje – G. Grajausko 

„MERGAITĖ, KURIOS BIJOJO DIEVAS“. 
Rež. – J. Vaitkus
14 d. 12 val. Didžiojoje salėje – A. Dilytės 

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

Klaipėdos muzikinis teatras
5 d. 19 val. Žvejų rūmuose – PREMJERA! 

„ČIKAGA“
9 d. 11 val. Klaipėdos dramos teatre – 
šokio spektaklis visai šeimai 

„TEN, KUR GYVENA PABAISOS“

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
12 d. 18.30 – A. Nicolaj „RUDENS ISTORIJA“. 
Rež. – J. Žibūda
13 d. 18 val. Mažojoje salėje – PREMJERA! 
G. Labanauskaitės „IŠRINKTIEJI“. 

Rež. – M. Klimaitė
14 d. 18 val. – „VISU GREIČIU ATGAL!“ (pa-
gal P. Notte pjesę „Dvi poniutės pakeliui į 
Šiaurę“). Rež. – A. Lebeliūnas

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
5 d. 18 val. – R. Thomas „VYRAS SPĄS-
TUOSE“. Rež. – D. Kazlauskas 
6, 14 d. 12 val. – M. Astrachan, A. Žukovska-
jos „PIFO NUOTYKIAI“. Rež. – V. Blėdis
6 d. 18 val. – „ANĖ IŠ ŽALIASTOGIŲ“ (pagal 
L.M. Montgomeri romaną). 
Rež. – A. Gluskinas 
7 d. 18 val. – R. Granausko „RŪKAS VIRŠ 
SLĖNIŲ“ (insc. aut. R. Šerelytė). 
Rež. – R. Banionis
12 d. 18 val. – J. Poiret „BEPROTIŠKAS SA-
VAITGALIS“. Rež. – A. Kėleris 
13 d. 18 val. – A. Hacketto, F. Goodrich „VI-
SADA TAVO. ANA FRANK“. 
Rež. – V. Jevsejevas
14 d. 19 val. Mažojoje salėje – PREMJERA! 
Y. Rezos „MENAS“. Rež. – M. Bareikytė

K o n c e r t a i

Lietuvos nacionalinė filharmonija
10 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – festivalis „Pravoslavų Kalėdos 
Lietuvoje“. Rusijos valstybinis akademinis 
kamerinis orkestras (meno vad., solistas ir 
dir. – A. Utkinas, obojus), folkloro ansam-
blis „Arinuška“ (meno vad. I. ir N. Zacharo-
vai). Solistai M. Čepurina (fleita), 
T. Varnagiris (gitara), R. Raginytė (lumzde-
lis), T. Kulikauskas, L. Staniulionis, 
L. Budzinauskas, A. Rekašius (perkusija), 
V. Kračius (akordeonas). Programoje  
P. Čaikovskio, L. Rimšos kūriniai
14 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – orkestro muzikos koncertas 

„Orkestras iš arti“. Lietuvos nacionalinis 
simfoninis orkestras. Solistai – LNSO mu-
zikantai: L. Baublytė (fleita), P. Biveinis 
(smuikas), B. Domarkaitė (smuikas), 
G. Gelgotas (fleita), V. Giedraitis 
(klarnetas), R. Grakauskaitė (smuikas), 
S. Kirsenka (tūba), L. Lapė (trimitas), 
K. Morozova (smuikas), A. Peseckas (smui-
kas), V. Peseckienė (smuikas), D. Rudvalis 
(kontrabosas), V. Šležas (kontrabosas), 
A. Taločka (klarnetas), A. Treznickas (kon-
trabosas). Dir. – M. Pitrėnas. Programoje 
G. Bottesini, C. Chaminade, E. Chaussono, 
C. Debussy, H. Klingo, A. Malcio, 
V. Persichetti, A. Piazzollos, D. Šostakovi-
čiaus kūriniai

Vilnius
Lietuvos muzikų rėmimo fondas
S. Vainiūno namuose
7 d. 16 val.– smuikininko, pedagogo A. Stul-
gio atminimo vakaras. Prisiminimais dalin-
sis bičiuliai, buvę bendradarbiai. Muzikuoja 
smuikininkė D. Stulgytė-Richter, pianistai 
V. Vitaitė, P. Jaraminas, A. Vizbaras. Vakarą 
veda R. Aleknaitė-Bieliauskienė
10 d. 17.30 – Trečiadienio vakaras-kon-
certas. V. Juodpusio „2018 metų muzikos 
kalendoriaus“ pristatymas. Koncertuoja 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 
profesoriaus S. Okruško fortepijono klasės 
studentai B. Bartulis ir L. Petkevičiūtė. Pro-
gramoje L. van Beethoveno ir S. Prokofjevo 
kūriniai
8 d. 18 val. Vilniaus universiteto Šv. Jonų 
bažnyčioje – „Alma mater musicalis“ kon-
certų ciklo vakaras „Džiazo meistrai“. Daly-
vauja A. Anusauskas (fortepijonas), 
V. Labutis (saksofonas), R. Jakulytė-Valčiu-
kienė (vokalas). Vakaro vedėja muzikologė 
L. Ligeikaitė 

14 d. 14 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje – 
sakralinės muzikos valanda „Sekmadienio 
muzika“. Tercetas „Opera dell'arte“: G. Pin-
tukaitė (sopranas), A. Stasiulytė (mecoso-
pranas), E. Pilipavičiūtė-Juraškienė (vargo-
nai), Kauno mišrus choras „Leliumai“ (vad. 
D. Druskis). Koncerto vedėjas muzikologas 
V. Juodpusis

Šv. Kotrynos bažnyčia
7 d. 18 val. – dvigubas koncertas „Two 
Different Sides“. L. Janušaičio albumo pri-
statymas. Dalyvauja L. Janušaitis (kompo-
zicijos, soprano ir tenoro saksofonai, diri-
gavimas). VDU kamerinis orkestras: 
J. Hunteris (trimitas, JAV), J. Jasinskis 
(trombonas), M. Vadoklis (fliugelhornas), 
E. Arm (elektrinė gitara, D. Britanija), 
T. Dičiūnas (fortepijonas), D. Aleksa (bo-
sinė gitara), J. Gliaudelis (mušamieji). Kon-
certą veda A. Kukaitis

Va k a r a i

Vilnius
Rašytojų klubas 
6 d. 17 val. – Rašytojų sąjungos premijos 
laureato pagerbimo vakaras. Dalyvauja ra-
šytojai D. Kalinauskaitė, G. Kazlauskaitė, 
M. Kvietkauskas, vertėja, lietuvių literatū-
ros tyrinėtoja B. Kalęba, dailininkė S. Chle-
binskaitė ir kt. Renginį veda A.A. Jonynas 

Nacionalinė galerija
11 d. 20 val. – Architektūros [pokalbių] 
fondo ciklas „Švietimo architektūra: 
bendruomenės ir inovacijos“. Architekto, 
Delfto Technikos universiteto dėstytojo 
W. de Jonge (Olandija) paskaita „Eduka-
cinių pastatų architektūros tęstinumas ir 
kaita“ 

Marijos ir Jurgio Šlapelių 
namas-muziejus
6, 7, 12, 14 d. 18 val. – spektaklis-arbatvaka-
ris „Mano Tėvynė – prie jo širdies“, skirtas 
daktaro J. Basanavičiaus 90-osioms mirties 
metinėms. Rež. – E. Tulevičiūtė. Vaidina 
K. Siparis ir L. Krasnovaitė 

Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
9 d. 18 val. – V. Landsbergio knygos „Orga-
nizuoti tekstai“ sutiktuvės
10 d. 17.30 – Pažintys su Metų knygos no-
minantėmis. T. Vaisetos romano „Orfėjas, 
kelionė pirmyn ir atgal“ pristatymas
10 d. 17.30 – S. Žvirgždo paskaitų ciklas 

„Pasivaikščiojimai po Vilnių ir jo apylinkes. 
Fotografija atskleidžia istoriją 1“

LMA Vrublevskių biblioteka
10 d. 17 val. – ciklo „Prisimenant valstybės 
šimtmečio asmenybes“ vakaras, skirtas 
E. Turauskui. Susitikimas su dokumentinės 
monografijos „Eduardas Turauskas (1896–
1966). Ateitininkas, teisininkas, žurnalistas, 
diplomatas, Lietuvių katalikų mokslo aka-
demijos narys“ autore, istorike J.V. Čiplyte. 
Dalyvauja ir prisiminimais dalijasi E. Tu-
rausko dukterėčia K. Masiulytė-Paliulienė

Nacionalinis muziejus
11 d. 17.30 – istorikas V. Jogėlos paskaita 

„1863–1864 m. sukilėlių tardymo dokumen-
tai ir egzekucijos“

Signatarų namai
10 d. 17.30 – R. Aiduko paskaita „Lietuvių 
choro muzika ir chorų veikla tautinio atgi-
mimo laikotarpiu XIX a. pabaigoje – XX a. 
pradžioje“. Koncertuoja Vilniaus muzikos 
mokyklos „Lyra“ choras „Cantus gracilis“
(vad. ir dir. – R. Aidukas, koncertmeisterė 
Ž. Survilaitė)
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Savaitės filmai

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

Sausio 5–11
Ki no re per tu a ras

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

Europos kino akademijos prizu už geriausią moters vaidmenį Alexandrai 
Borbely apdovanotas Ildikó Enyedi filmas – ypatinga meilės istorija. Jos 
veiksmas nukelia į skerdyklą. Būtent čia susitinka du autsaideriai – tikro-
vėje pasimetęs pagyvenęs Endrė ir nauja kontrolierė – mįslingoji Marija. 
Nors abu ir nepasitiki vienas kitu, netrukus jie supras, kad kiekvieną 
naktį mato tuos pačius sapnus. Režisierei pavyko rasti pusiausvyrą tarp 
siurrealistinės fantazijos ir universalių jausmų. Apie gimstantį jausmą 
tarp dviejų jautrių žmonių ir jų atsivėrimą pasauliui ji sugeba pasakoti ir 
poetiškai, ir su humoru (Vengrija, 2017). (Vilnius, Kaunas)
Didysis šou meistras  ***

Muzikinis filmas, rodantis, kaip gimė amerikiečių pramogų pramonė. 
Michaelo Gracey filmą įkvėpė P.T. Barnumo likimas. Šis vizionierius buvo 
pasirengęs viskam, kad įgyvendintų kerinčio reginio, tapusio pasauline 
sensacija, idėją. Pagrindinį vaidmenį filme sukūrė Hugh Jackmanas, jo 
partneriai yra Zacas Efronas, Michelle Williams, Rebecca Ferguson, Zen-
daya, Paulas Sparksas (JAV, 2017). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys)
Nutikimas Nilo Hiltono viešbutyje  ****

Incidentas, kuris iš pradžių atrodo kaip gana įprastas Kairo viešbučio 
dainininkės nužudymas, po truputį keičia pobūdį. Tyrimas veda detek-
tyvą link Egipto elito. Tarp įtariamųjų – prezidento Mubarako artimieji. 
Sandanso festivalio Didžiuoji žiuri prizu apdovanotas švedų režisieriaus 
Tariko Saleho filmas perkelia į Egiptą 2011-ųjų revoliucijos išvakarėse. 
Moterų ir alkoholio nevengiantis detektyvas Noredinas (kylanti pasau-
linio kino žvaigždė Faresas Faresas) nėra naivuolis ir supranta, kad val-
džia nori kuo greičiau tyrimą nuslopinti. Tačiau vis didesnės korupcijos 
ir neteisybės akivaizdoje jis nusprendžia apsaugoti vienintelę nusikaltimo 
liudininkę, o kartu ir savo orumo liekanas. Salehas perkėlė film noir žanro 
konvenciją į Artimuosius Rytus, kad būtų aiškiau, kodėl Arabų pavasaris 
sukvietė į gatves tiek daug nusivylusių žmonių (Švedija, Danija, Vokietija, 
Marokas, 2017). (Vilnius, Kaunas, Panevėžys)
Pokerio princesė  ****

Šiuo filmu režisūroje debiutuoja garsus amerikiečių kino scenaristas 
Alanas Sorkinas. Filmo herojė – Molly Bloom, dešimt metų vadovavusi 
brangiausiam nelegaliam pokerio klubui JAV. Čia lankėsi Holivudo žvaigž-
dės, galingi verslininkai bei rusų mafijos vadeivos. Klube buvo laimimi 
milijonai ir pralošiami turtai. Molly Bloom buvo jauna, graži, talentinga, 
mėgo riziką, garsėjo tuo, kad yra pasaulinio lygio kalnų slidininkė. Kai 
moteris patikėjo, kad turi viską, į jos duris pasibeldė FTB. Bijodama atsi-
durti kalėjime ir prarasti turtus, Bloom nusprendė kovoti. Jos vieninteliu 
sąjungininku tapo advokatas. Jis pirmasis ir pamatė tikrąjį Molly Bloom 
veidą. Pagrindinę veikėją suvaidino Jessica Chastain, advokatą – Idris Elba 
(JAV, 2017). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys)
Tūnąs tamsoje: paskutinis raktas  ***

Ketvirtas pasakojimas apie ekstrasensę, kuri moka kalbėtis su mirusiais. 
Šįkart jai teks išgyventi didžiausią savo košmarą – anapusinio pasaulio 
būtybės atsiduria ekstrasensės namuose. Adamo Robitelio filme vaidina 
Lin Shaye, Leigh Whanellas, Angusas Sampsonas, Kirkas Acevedo, Caitlin 
Gerard (JAV, Kanada, 2017). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai)
Visi pasaulio pinigai  ****

Dar viena tikrais faktais grįsta istorija. Ridley Scottas filme prisimena 
skandalą, kai 1973 m. Romoje buvo pagrobtas šykštuolio amerikiečių mi-
lijardieriaus Jeano Paulo Getty anūkas. Pagrobėjai reikalavo išpirkos, ta-
čiau turtuolis atsisakė, sakydamas, kad jei sumokės, bus grobiami visi jo 
giminaičiai. Vaiko motina Gail (Michelle Williams) daro viską, kad uošvis 
pakeistų nuomonę, tačiau laikas bėga ir pagrobėjai po truputį netenka 
kantrybės. Tada į Gail duris pasibeldžia paslaptingas vyriškis, sakyda-
mas, kad jo „specializacija“ – dalykai, kurių neįmanoma išspręsti. Getty 
suvaidino Kevinas Spacey, tačiau po kilusio lytinio išnaudojimo skandalo 
Scottas nusprendė perfilmuoti visas jo scenas su Christopheriu Plumme-
riu. Taip pat filme vaidina Markas Wahlbergas, Romainas Duris, Timothy 
Huttonas, Charlie Plummeris, Andrew Buchanas (2017, JAV). (Vilnius, 
Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys) 

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
5–11 d. – Koko (JAV) – 11, 13.35, 16.10, 17 val. 
(lietuvių k.); 12.10 (originalo k.)
5, 8–11 d. – Koko (3D, JAV) – 14.50; 6, 7 d. – 
12.20, 14.50
5, 6, 8–11 d. – Tūnąs tamsoje: paskutinis 
raktas (JAV) – 13.15, 15.40, 18.50, 21.30; 
7 d. – 15.40, 18.50, 21.30
5–11 d. – Visi pasaulio pinigai (JAV) – 18.15, 
21.20
Pokerio princesė (Kinija, JAV) – 18.05, 21.10
11 d. – Slaptas keleivis (D. Britanija, JAV) – 18.10
5–11 d. – Meškiukas Padingtonas 2 (D. Bri-
tanija, Prancūzija, JAV) – 12.40, 15.10
Bulius Ferdinandas (JAV) – 12.50
Kaip išgelbėti Kalėdas? (Prancūzija) – 15.20
Užburtas ratas (JAV) – 17.40
Žmogžudystė Rytų eksprese (JAV, D. Brita-
nija, Malta, Kanada) – 20.10
5, 7, 9, 11 d. – Stebuklas (rež. E. Vertelytė) – 17.50
6, 8, 10 d. – Didysis šou meistras (JAV) – 17.50
5, 7, 9, 11 d. – Poilsiautojai (rež. S. Aškelavi-
čius) – 20.30
6, 8, 10 d. – Trys milijonai eurų (rež. T. Vidman-
tas) – 20.30
Dar daugiau repertuarinių filmų ir jų tikslų 
seansų laiką rasite www.forumcinemas.lt

Forum Cinemas Akropolis 
5–11 d. – Koko (JAV) – 10.10, 12.20, 14.45, 16, 
16.30
Koko (3D, JAV) – 11, 13.15
5, 6 d. – Tūnąs tamsoje: paskutinis raktas 
(JAV) – 15.50, 18.50, 21.20, 23.40; 7–11 d. – 15.50, 
18.50, 21.20
5, 6 d. – Visi pasaulio pinigai (JAV) – 18.40, 
21.20, 23.30
5, 6 d. – Pokerio princesė (Kinija, JAV) – 18.10, 
21.10, 23.20
11 d. – Slaptas keleivis (D. Britanija, JAV) – 19 val.
Dar daugiau repertuarinių filmų ir jų tikslų 
seansų laiką rasite www.forumcinemas.lt

Skalvija
5 d. – Atostogos kine (JAV) – 15 val.
5 d. – Nutikimas Nilo Hiltono viešbutyje 
(Švedija, Danija, Vokietija, Marokas) – 19 val.; 
6 d. – 18.40; 7 d. – 20.50; 9 d. – 21 val.; 
11 d. – 18.30
5 d. – Tu išnyksti (Danija, Švedija) – 21.10; 
7 d. – 16.30; 9 d. – 18.50
6 d. – Stebuklas (rež. E. Vertelytė) – 15 val.; 
10 d. – 21.30 
6 d. – Gulbinas (Islandija, Vokietija, Estija) – 
16.50; 7 d. – 14.40; 11 d. – 16.40 
6 d. – Pokerio princesė (JAV) – 20.45; 8 d. – 
17 val.; 10 d. – 18.50; 11 d. – 20.40 
8 d. – Kvadratas (Švedija, Vokietija, Prancū-
zija, Danija) – 19.40 
10 d. – Apie kūną ir sielą (Vengrija) – 16.40 
Ciklas „Karlsono kinas“
6 d. – Kaimynė šnipė (Danija) – 13.30
7 d. – Magiška dėžutė (Danija) – 13 val.
7 d. – Kino klasikos vakarai. Granato spalva 
(SSSR) – 18.50 
8 d. – Seansai senjorams. Didysis šou meistras 
(JAV) – 15 val. (filmą pristatys kino kritikė 
N. Kažukauskaitė)

Ozo kino salė
5 d. – Ida (Lenkija) – 18.30; 9 d. – 17 val.
5 d. – Stebuklas (rež. E. Vertelytė) – 20 val.; 
6 d. – 15 val.; 10 d. – 18 val.

6 d. – Kaip išgelbėti Kalėdas (Prancūzija) – 
16.40; 10 d. – 19.40
6 d. – Nuolankioji (Olandija, Prancūzija, 
Rusija, Ukraina, Vokietija) – 18.30
9 d. – Tobuli melagiai (Italija) – 18.30

Kaunas
Forum Cinemas
5–11 d. – Koko (JAV) – 10.10, 12.55, 13.50, 
16.20, 17.20; Koko (3D, JAV) – 17 val.
5–10 d. – Tūnąs tamsoje: paskutinis rak-
tas (JAV) – 18.20, 19.10, 20.55, 21.40, 22.50, 
23.30; 11 d. – 19.10, 20.55, 21.40, 22.50
5–11 d. – Visi pasaulio pinigai (JAV) – 19.50
5–10 d. – Pokerio princesė (Kinija, JAV) – 
20.30, 23.20; 11 d. – 21.10, 23.20
11 d. – Slaptas keleivis (D. Britanija, JAV) – 18.20
Dar daugiau repertuarinių filmų ir jų tikslų 
seansų laiką rasite www.forumcinemas.lt

Romuva
5 d. – Nutikimas Nilo Hiltono viešbutyje 
(Švedija, Danija, Vokietija, Prancūzija, Ma-
rokas) – 18.45; 6 d. – 16 val.; 7 d. – 18 val.
5 d. – Kvadratas (Švedija, Vokietija, Prancū-
zija, Danija) – 21 val.; 6 d. – 20 val.
6 d. – Tu išnyksti (Danija, Švedija) – 13.45
6 d. – Dėl viso pikto (Prancūzija) – 18.05
7 d. – Alibi. com (Prancūzija) – 14 val.
7 d. – Apie kūną ir sielą (Vengrija) – 15.45

KLAIPĖDA
Forum Cinemas
5–11 d. – Koko (JAV) – 10.10, 11.10, 12.30, 
14.30, 16.50
Koko (3D, JAV) – 13.35, 15.40
Tūnąs tamsoje: paskutinis raktas (JAV) – 
17, 19.15
5, 7, 9, 11 d. – Visi pasaulio pinigai (JAV) – 21.40
6, 8, 10 d. – Pokerio princesė (Kinija, 
JAV) – 21.40
11 d. – Slaptas keleivis (D. Britanija, JAV) – 19.15
Dar daugiau repertuarinių filmų ir jų tikslų 
seansų laiką rasite www.forumcinemas.lt

Šiauliai
Forum Cinemas

5–11 d. – Koko (JAV) – 10.30, 11.10, 12.35, 

13.45, 16.15; Koko (3D, JAV) – 15.40

Tūnąs tamsoje: paskutinis raktas (JAV) – 

20.50, 22 val.

5, 7, 9, 11 d. – Visi pasaulio pinigai (JAV) – 

18 val.

6, 8, 10 d. – Pokerio princesė (Kinija, JAV) – 

18 val.

11 d. – Slaptas keleivis (D. Britanija, JAV) – 19.35

Dar daugiau repertuarinių filmų ir jų tikslų 

seansų laiką rasite www.forumcinemas.lt

Panevėžys 
Forum Cinemas Babilonas
5, 8–11 d. – Koko (JAV) – 13.35, 16 val.; 6, 
7 d. – 10.10, 11.10, 13.35, 16 val.
5–11 d. – Koko (3D, JAV) – 12.30
Tūnąs tamsoje: paskutinis raktas 
(JAV) – 21.55
5, 7, 9, 11 d. – Visi pasaulio pinigai 
(JAV) – 20.30
6, 8, 10 d. – Pokerio princesė (Kinija, 
JAV) – 20.30
11 d. – Slaptas keleivis (D. Britanija, 
JAV) – 18 val.
Dar daugiau repertuarinių filmų ir jų tikslų 
seansų laiką rasite www.forumcinemas.lt

Garsas
Didžioji salė
5 d. – Koko (JAV) – 14.20; 6, 7 d. – 12 val.; 
8 d– 14.40; 9 d. – 16.30; 10 d. – 15 val.; 
11 d. – 14.40 
5 d. – Nutikimas Nilo Hiltono viešbutyje 
(Švedija, Danija, Vokietija, Marokas) – 18.40; 
7 d. – 18.15; 8 d. – 21.30; 10 d. – 17.15 
5 d. – Šokėja (Prancūzija) – 16.30; 7 d. – 16 val.; 
9 d. – 18.40; 11 d. – 21.15 
5 d. – Pokerio princesė (JAV) – 20.45; 
6 d. – 18 val.; 7 d. – 20.30; 8 d. – 19 val.; 
9 d. – 20.45; 10 d. – 21.10; 11 d. – 18.30 
6, 7 d. – Fiksikai. Didžioji paslaptis 
(Rusija) – 14.15; 9 d. – 14.45; 11 d. – 16.50 
6 d. – Didysis šou meistras (JAV) – 20.45; 
8 d. – 17 val.; 10 d. – 19.15 
6 d. – Stebuklas (rež. E. Vertelytė) – 16 val.
Mažoji salė
5 d. – Gulbinas (Islandija, Vokietija, Estija) – 
15.30; 6 d. – 13.15; 7 d. – 15.40; 10 d. – 16.20; 
11 d. – 15 val.
6 d. – Nutikimas Nilo Hiltono viešbutyje 
(Švedija, Danija, Vokietija, Marokas) – 
19.10; 9 d. – 19 val.; 11 d. – 17 val.
6 d. – Magiška dėžutė (Danija, Švedija) – 
11.40; 7 d. – 11.45; 9 d. – 15.40; 10 d. – 14.45 
5 d. – Fiksikai. Didžioji paslaptis (Rusija) – 
13.50; 10 d. – 18.15 
5 d. – Kvadratas (Švedija, Vokietija, Prancū-
zija) – 21 val.; 8 d. – 21.10; 11 d. – 20.45 
5, 9 d. – Pasiklydę Paryžiuje (Belgija, Pran-
cūzija) – 17.20; 7 d. – 21.15 
5 d. – Ryžių karoliukai (JAV) – 19 val.; 6 d. – 
21.15; 7 d. – 19.15; 8 d. – 17.15; 9 d. – 21 val.
7 d. – Bulius Ferdinandas (JAV) – 13.30; 
8 d. – 15 val.
6 d. – Dėl viso pikto (Prancūzija, Belgija) – 
17 val.; 8 d. – 19.15; 10 d. – 21.30 
7 d. – Stebuklas (rež. E. Vertelytė) – 17.30; 
10 d. – 19.45; 11 d. – 19 val.

„Pokerio princesė“


