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Armando Iannucci apie „Stalino mirtį“

Rėčiai ir poros
Apie pasibaigusią Aistės Kirvelytės parodą „Kūnas“

Agnė Narušytė

Jei paroda vyksta metų pabaigoje 
ar pradžioje, menininkui, galima 
sakyti, nepasisekė. Visiems ne tas 
galvoj: reikia pildyti ataskaitas, de-
monstruoti šventišką nuotaiką, be 
to, pusę laiko paroda uždaryta, o 
kultūros savaitraščiai atostogauja. 
Tas tris savaites kažkur vis skubė-
dama ant Pamėnkalnio galerijos 
vitrininio lango mačiau užrašą: 

„Aistė Kirvelytė. Kūnas“. Kūnas – 
koks kūnas? Viduje šmėžavo nuta-
pytos perforuoto metalo plokštės 
su galvos dydžio skylėmis. Labai 
tikroviškomis – atrodė, kad įsižiū-
rėjusi pro jas pamatyčiau tą kūną, 
bet trukdo atspindžiai. Šeštadienį, 
paskutinę parodos dieną, pagaliau 
užėjau vidun.

Iškart paaiškėjo, kad praeivio 
žvilgsnio apgaudinėjimas – svarbi 
parodos tema. Aliejiniais dažais 
užteptos neva metalo akys buvo 
aklos – nei pro jas, nei jose nieko 
nesimatė. Tuo menininkė „švelniai“ 
šaipėsi iš meninio tyrimo manijos ir 
pavertė parodos patirtį detektyvu: 

„Visi žinojo jį dingus. Sklandė įvai-
rūs gandai, kas ir kaip. Kriminalis-
tai atliko visus nurodytus tyrimus, 
surašė protokolus. Jų neilgas, bet 
varginantis tyrimas sukėlė daug 
erzelio ir karštų diskusijų. Tačiau 
nepaisant galybės formalių pažymų 
ir popierių, nieko neįrodė, nenu-
statė, nei patvirtino, nei paneigė, 
nes nerado nei kūno, nei nusikal-
timo sudėties. Niekas nepasikeitė, 
išsisėmę ir nusibodę gandai tvyrojo 
toliau.“ Meninis tyrimas irgi nie-
kada nieko neįrodo ir nepatvirtina. 

Jo esą toks ir tikslas, anot ideologų. 
Suprask: matyti taip, kad nieko taip 
ir nepamatytum, kad liktų galimybė 
ieškoti toliau ir kelti erzelį, būtiną 
meno egzistencijai. Be galo.

Tiesa, kūną radau greitai – jis gu-
lėjo tokiame lyg aptvare, apvarvėjęs 
žaliais dažais, susimaišęs su mas-
kuojančiais pernykščių potėpių la-
pais, bet neblogai matomas. Tačiau 
klausimas, kur jis iš tikrųjų guli, – kur 
tas aptvaras, – liko atviras. Nes tai 
nebuvo tradicinė paveikslų paroda. 
Galerijos salę Kirvelytė pavertė me-
namu labirintu – iš drobių pastatė 
stulpus, kurie, pasukti kiek įstrižai, 
darkė lubas laikančių kolonų ri-
kiuotę. O ant sienų normaliai ky-
bančiame centriniame paveiksle 
nutapyti stulpai ir stoglangiai 

V. Nomado n uotr .Aistė Kirvelytė, be pavadinimo
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Apie nežinomus žvaigždžių spiečius
Pažintis su danų romantizmo ir XX a. pradžios kompozitoriais 

M u z i k a

Giedrius Alkauskas

Kalbėdami apie muzikos meno 
raidą ir reiškinius, galime taikyti 
metaforas, ateinančias iš kosmolo-
gijos ir astronomijos; jei reiškinys 
yra tikrai artimas ir išjaustas, meta-
foros gali būti taiklios. Pavyzdžiui, 
1842 m. sprogo dvi supernovos – 

„Skrajojantis olandas“ bei „Ruslanas 
ir Liudmila“. Pirmoji jų, ryškiai nu-
tvieskusi viską aplinkui, XX a. an-
trąją pusę pasiekė tik kaip nedidelis 
branduolėlis, neutroninė žvaigždė, 
kurios centras yra, žinoma, Viena. 
Ten iki šios dienos kuriamos se-
rializmo technika grįstos operos. 
Tokia tad neišsipildžiusi Arnoldo 
Schönbergo pranašystė (koks yra 
nelengvas orakulo darbas!). Koks 
ryšys tarp „Olando“ ir serializmo, 
telieka atskiro pokalbio „Mitai ir 
pranašystės muzikoje“ tema. An-
troji supernova pasklido po visą 
erdvę kaip viską persmelkiantis 
ūkas, sustiprintas Claude’o De-
bussy, Maurice’o Ravelio ir Ralpho 
Vaughano Williamso gravitacinės 
jėgos, ir sunkiųjų metalų pavidalu 
įsiskverbė į daugumą muzikinių 
reiškinių. Tai, be abejo, subjektyvi 
nuomonė. 

Jei manysime, kad muzikinis ro-
mantizmas – jau visa galaktika, tai 
joje, priešingai nei, tarkime, Re-
nesanso galaktikoje, atsiranda dar 
viena ypač stipri sąveika, o mums 
įprasti jos vardai – tautiškumas 
ir nacionalinė mokykla. Pavienių 
žvaigždžių ar darinių su vienu stipriu 
centru šioje galaktikoje yra nema-
žai. Bet net ir Suomija (Jeanas Sibe-
lius, Leevis Madetoja, Uuno Klami, 
Erkki Melartinas) dar tik preten-
duoja į itin sudėtingą daugianarę 
sistemą, o ne į didesnę kosminę 
formuotę. Na, o kitur jau stebimi 
žvaigždžių spiečiai, bendros gravi-
tacijos rišami ir itin komplikuoti 
nedideli galaktikų modeliai: Rusija, 
Italija, Austrija ir Vokietija, Prancū-
zija, D. Britanija. 

Danija – mažiausia Europos šalis, 
sukūrusi tokią stiprią ir įvairialypę 
muzikinę romantizmo kultūrą, kuri 
prilygo didžiausioms išvardytoms. 
Ši kultūra, priešingai nei Rusijos ro-
mantizmas, vis dėlto turėjo šaknų 
klasicizmo ir ankstesnėse epochose: 
prisiminkime Danijos Karalystėje 
gimusį – tiesa, dabar tai Vokietijos 
dalis – vieną žymiausių vidurinio 
periodo baroko atstovų Dieterichą 
Buxtehude, ar tvirtai su monarchija 
susaistytą Danijos klasicistinį meną. 
Deja, tai šalis, kuriai Antrojo pasau-
linio karo traumos atsiėjo itin bran-
giai (1940 m. balandžio 9 d. nacių 
Vokietija okupavo Daniją), bent jau 
sprendžiant iš to, kaip „gerai“ XX a. 
antrosios pusės Danijos muzikos 
profesionalai ir šiaip mėgėjai ži-
nojo apie savo prieškarinę muziką. 
Čia būtina pacituoti britų pianistą 

Peterį Seivewrightą, kuris 2006 m. 
išleido dvigubą danų kompozito-
riaus Louiso Glasso (1864–1936) 
fortepijoninės muzikos kompaktinę 
plokštelę. Nuomonė itin griežta, bet, 
manau, teisinga (visos kabutės – pia-
nisto): „Nepaprastai arogantiškos, 
nemokšiškos ir paviršutiniškos (tai 
savybės, kurios visada eina šalia) 
pokario kritikų „modernistų“ nuo-
monės – ir, deja, pačių „kompozito-
rių“ modernistų – šiomis dienomis 
(2006-ųjų pavasaris, – aut. past.) 
yra sunkiai suvokiamas skaitalas. 
Evangelizuojantys, besitaškantys 
idiomomis ir posakiais, 7-ojo de-
šimtmečio modernūs kritikai sau 
įprastai ir negalvodami vartodavo 
tokius žodžius kaip „passé“ („nebe-
madingas“, „pasenęs“), „bourgeois“ 
(modernistai itin mėgo prancūziš-
kus terminus), ir „konservatyvus“ 
(lyg kažką išlaikyti yra savaime 
ydinga), norėdami apibūdinti mu-
ziką, kuri neįtiko jų pilkai ir neį-
kvėptai ideologinei linijai. Dabar at-
rodo beveik neįtikėtina, kad į tokius 
tik savimi besimėgaujančius apga-
vikus kada nors kas nors galėjo žiū-
rėti rimtai. Ir vis dėlto, ypač 7-ajame 
dešimtmetyje, į juos žiūrėta rimtai, 
ir ypač Danijoje.“ 

Kas nors kiek yra įnėręs į 1895–
1935 m. muziką ir jos likimą avangardo 
eroje, tas tikrai panašių – liūdnesnių 
ar piktesnių – nuomonių yra skaitęs 
ne kartą. Panaši situacija kartojosi 
visoje Europoje, galbūt išskyrus Di-
džiąją Britaniją ir Sovietų Sąjungą. 
Ar gali būti, jog totalitarinė, repre-
sinė Sovietų Sąjunga apie savo mu-
zikinę praeitį žinojo kur kas dau-
giau nei laisva ir išsivysčiusi Danija? 
Jei kalbėtume apie 1940 m. sovietų 
aneksuotas valstybes, galbūt atsa-
kymas nėra vienareikšmiškas, bet 
vertinant 1922-ųjų situaciją atsa-
kyti greičiausiai tektų teigiamai. 
Aišku, tam didelės įtakos turėjo 
tiek sovietų režimo palankumas 
romantiniam menui (tik para-
doksas – ar yra kas nors mažiau 
panašu kaip Piotras Čaikovskis 
ir 4-ojo dešimtmečio proletaras?), 
tiek propaganda. Bet faktas, kad 
tik 10-ajame dešimtmetyje danams 
pagaliau pradėjo vertis visi prieš-
kariniai klodai, yra pribloškiantis.

2006–2007 m. Danijos kultūros 
ministerijos iniciatyva buvo su-
darytas „Danų kultūros kanonas“ 
(Kulturkanonen) – kaip „didžiausių, 
svarbiausių Danijos kultūros pa-
veldo darbų rinkinys ir pristatymas“. 

Rinkinį sudaro 108 darbai, išdėstyti 
tokiose kategorijose: architektūra, 
dailė, dizainas ir amatai, kinas, li-
teratūra, muzika, atlikimo menas, 
vaikų kultūra. Kiekvieną kategoriją 
sudaro 12 kūrinių; tik muzikinė ka-
nono dalis sudaryta iš 12 klasikos 
(kai yra partitūra) ir 12 populia-
riųjų bei liaudies kūrinių, o litera-
tūros paskutinis, 12-asis numeris, 
yra 24-ių kūrinių antologija. Kla-
sikinės muzikos komitetas atrinko 
konkrečius kūrinius, o ne autorius, 
atsižvelgdamas į danų muzikos 
įvairumą. Kanoną sudaro: Friedri-
cho Ludwigo Æmiliuso Kunzeno 
opera „Holger Danske“ („Holgeris 
danas“, 1789); Christopho Ernsto 
Friedricho Weyse’o dainų rinkiniai 

„Otte Morgensange“ ir „Syv Aften-
sange“ („Aštuonios rytinės dainos“ 
ir „Septynios vakarinės dainos“, 
1837–1838); Hanso Christiano Lum-
bye trys galopai orkestrui; Nielso 
Wilhelmo Gade baladė „Elverskud“ 
(„Elfo šūvis“, 1854); Johano Pete-
rio Emiliuso Hartmanno kantata 

„Vølvens spådom“ („Volvos prana-
šystė“; 1872); Peterio Heise’s opera 

„Drot og marsk“ („Karalius ir mar-
šalas“, 1878); Carlo Nielseno opera 

„Maskarade“ („Maskaradas“, 1906) 
ir 4-oji simfonija „Det Uudsluk-
kelige“ („Neužgesinamoji“, 1916); 
Ruedo Langgaardo opera „Anti-
krist“ („Antikristas“, 1923); Pero 
Nørgårdo 3-ioji simfonija (1976); 
Pelle’s Gudmundsen-Holmgreeno 

„Symphony-Antiphony“ („Simfo-
nija-Antifonija“, 1978).

Kanonas (κανών – matavimo 
lazdelė) lyg ir turėtų būti gerokai 
aukščiau to, kas nėra pripažįstama 
kanonu (ἀπόκρυφος – apokrifas, 

„paslėptas“). Bet mes puikiai su-
prantame, kad muzika – tai ne teo-
logija. Pradedant nuo danų „Aukso 
amžiaus“, XIX a. pirmosios pusės, 
kūrinius, be jau paminėtų, būtų ga-
lima vardinti nesustojant. Kiti kriti-
kai sudarytų ir alternatyvų kanoną, 
ir antologiją, ir kūrinių chronologiją, 
ir katalogą, ir įtakų žemėlapį – yra 
begalės subjektyvių variantų. Man 
asmeniškai arčiausias formatas – iš-
plėstinis danų romantizmo kanonas. 
Kiek įvairių autorių! Augustas Win-
dingas (fortepijoninis koncertas 
c-moll, op. 29); Emilis Hartmannas 
(J.P.E. Hartmanno sūnus; tiesa, ne-
daug savitesnių ar originalesnių kū-
rinių, bet išsiskiria 5-oji simfonija 
a-moll „Iš riterių amžiaus“), Otto 
Mallingas (fortepijoninis koncer-
tas c-moll, op. 43), Victoras Bendi-
xas (labai keistas, „dostojevskiškas“ 
Myškino ir Rogožino likimo linijas 
primenantis gyvenimas; kai kurie 
kritikai jo simfonijas laiko beveik 
prilygstančias C. Nielseno simfo-
nijoms), Augustas Enna (tiesa, irgi 
ne ypač daug įkvėptų kūrinių; ne-
mažai opusų skirti Hansui Chris-
tianui Andersenui), Christianas 
Frederikas Emilis Hornemanas 
(sutrumpinta jo operos „Aladinas“ 
versija yra youtube – įspūdis labai 
geras!), Asgeras Hamerikas (6-oji 
simfonija „Symphonie spirituelle“ 
styginiams, op. 38, ir „Requiem“, 

op. 34), Franzas Xaveras Neruda 
(moravų kilmės danų violončelinin-
kas ir kompozitorius), Siegfriedas 
Langgaardas (Ruedo Langgaardo 
tėvas, jo fortepijoninis koncertas 
Nr. 1 e-moll).

Šis tekstas – tai trumputė įžanga 
į danų romantizmą. Aišku, Carlo 
Nielseno muzika mums labiausiai 
žinoma, dažnai atliekama ir Lietu-
voje. 2015-aisiais, minint kompozi-
toriaus 150-ąsias gimimo metines, 
Lietuvos nacionalinėje filharmo-
nijoje skambėjo 5-oji simfonija, 
op. 50, taip pat Koncertas smuikui 
ir orkestrui, op. 33. Apie Louisą 
Glassą šio laikraščio puslapiuose 
jau rašiau (Nr. 13 (1165), 2016-04-01) 
ir mažai ką galėčiau bepridurti. 
Tik tiek, kad pavyko gauti visas 
13 autorinių Glasso kompaktinių 
plokštelių; firma „Classic Produk-
tion Osnabrück“ yra suplanavusi 
ir toliau leisti jo simfonijas. Glasso 
kūryba nusipelno atskiros mono-
grafijos, tik jos, deja, dar nėra. Bet 
keturi danų autoriai, kuriuos atei-
tyje norėčiau plačiau pristatyti ro-
mantizmo gerbėjams Lietuvoje ir 
kurie, be Glasso ir Nielseno (mano 
nuomone), kūrybiniu gaivumu išsi-
skiria viso danų romantizmo kon-
tekste – tai Peteris Lange-Mülleris, 
jau kultūros kanone paminėtas 
Ruedas Langgaardas, C. Nielseno 
bendrapavardis Ludolfas Nielsenas 
bei Hakonas Børresenas.

Legendiniai Skyldingai ir Kniu-
tlingų dinastija, karaliai Gormas, 
Haroldas „Mėlyndantis“ bei Sve-
nas „Šakiabarzdis“, Danijos Ka-
ralystė ir folkloras, Skandinavija 
šiaurėje ir Vokietija pietuose, An-
derseno pasakos ir kiaurai per-
smelkiančios jūros – viskas susi-
pynė į didžiulį, sunkiai išpinamą 
ir suvokiamą Danijos romantizmą, 
tą stiprios gravitacijos žvaigždžių 
spiečių, kurį ištyrinėti nėra taip len-
gva, o gal ir visai nereikia – tik juo 
mėgautis.  

Kompozitorės Žibuoklės 
Martinaitytės CD 

Lietuvos muzikos informacijos cen-
tras, tęsdamas „Šiuolaikinio kom-
pozitoriaus“ įrašų seriją, šį kartą 
dėmesį sutelkė į Niujorke gyve-
nančios kompozitorės Žibuoklės 
Martinaitytės kūrybą. Pirmoje au-
torinėje kompaktinėje plokštelėje 

„Horizons“ klausytojams pristatomi 
penki pastarojo dešimtmečio kūrė-
jos opusai, kurie, anot jos pačios, yra 
grožio paieškų ir nepasiekiamų tolių 
ilgesio atspindys iš „mėlynojo“ jos 
kūrybos periodo. Sutapęs su dviem 
reikšmingais gyvenimo įvykiais – iš-
vykimu gyventi į JAV ir tėvo netek-
timi – šis laikotarpis kompozitorei 
tapo kūrinių, tyrinėjančių tolumo 

ir artumo, priartėjimo bei nutolimo 
fenomenų radimosi šaltiniu. 

„Informacijos atrinkimas ir kon-
ceptualus pateikimas yra vertybė. 
CD trukmė – tai bene idealus kon-
certo formatas, kurį kompozitorius 
gali sukomponuoti savo nuožiūra, 
kas tikrose koncertų salėse atsitinka 
itin retai“, – įsitikinusi Ž. Martinaitytė.

Pradėdama nuo objektyvesnio 
vaizdinio – daugiaplanio tembriš-
kai sodraus tolumos garsinio api-
būdinimo („Horizontai“, „Tolumos 
mėlynumas“) – autorė pamažu pri-
artėja prie subjektyvaus santykio su 
nepasiekiamais toliais („Tūkstančiai 
durų į pasaulį“, „Apglėbtas tuštumos 
grožio“), galiausiai atvedančio į vi-
dinio išskaidrėjimo būseną („Ra-
mybės diptikai“). Akustinio pri-
artėjimo principą galima įžvelgti 
ir kūrinių instrumentuotės ampli-
tudėje – pradedant nuo didesnės 

sudėties orkestrinių bei chorinių 
kūrinių ir baigiant išgrynintu ka-
meriniu skambesiu. CD skambanti 
muzika – kupina intensyvių emo-
cijų. Kaip buklete rašo muzikologė 
Jūratė Katinaitė, ji „įtraukia klausy-
toją į nerimastingą, budrų laukimą“, 
visada užsibaigiantį netikėtai, lyg 
iš pasalų užklumpančiu emociniu 
išlydžiu. O pati kompozitorė pa-
tikslina, kad tai nebūtinai skirta „sti-
prių nervų klausytojams“, greičiau 
visiems, nebijantiems patirti savo 
pačių gelmėse glūdinčių dalykų.

Leidinys nebūtų pasirodęs be 
Lietuvos kultūros tarybos ir LR 
kultūros ministerijos paramos bei 
LMIC partnerių – Lietuvos kom-
pozitorių sąjungos, San Fransisko 
choro „Volti“ bei „Vilniaus festivalių“ 
bendradarbiavimo. 

LMIC inf.

Nauji leidiniai
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Kompozitorių sąjungos kvartalas Vilniuje 
Vieną architektūros istorijos puslapį atvertus

M u z i k a ,  A r c h i t e k t ū r a

Marija Drėmaitė

Prieš pat Naujuosius metus Žvėryne 
po remonto atidaryti Kompozitorių 
namai – pastatas, kuris nėra labai 
senas (tik kiek daugiau nei 50 metų), 
tačiau turintis įdomią istoriją ne tik 
dėl savo originalios paskirties, bet ir 
dėl socialinės kilmės. Maža to – tai 
vienas pirmųjų pokarinio moder-
nizmo architektūros šedevrų, de-
monstruojantis to meto Vilniaus 
architektų susižavėjimą Suomijos 
regioniniu modernizmu. 

1964 m. atokiame Žvėryno pu-
šyne buvo pastatyta šešiolika 
modernių ir tuo metu neįprastų 
sublokuotų namelių (kotedžų). 
Kiekviename jų buvo po butą, iš-
dėstytą per du aukštus. Kiekvieno 
buto antrame aukšte suplanuotas 
didelis kambarys su numatyta vieta 
fortepijonui. Šalia kotedžų pradėtas 
statyti nedidelis, tuo metu dar tik 
užsienietiškuose žurnaluose ma-
tytų modernių formų pastatas, va-
dinamas perklausų sale. Netrukus 
vilniečiai jau žinojo, kad Žvėryne 
iškilo Kompozitorių miestelis. 

Ieškant atsakymo į klausimą, 
kaip masinės gyvenamosios sta-
tybos įkarštyje galėjo atsirasti toks 
individualizuotas ir modernus kū-
rybinis-gyvenamasis kompleksas, 
reikia atkreipti dėmesį į keletą 
6–7-ojo dešimtmečio sovietinio gy-
venimo aspektų, siejamų su „atly-
džio“ laikotarpiu: pakankamai pri-
vilegijuotą kūrybinių organizacijų 
padėtį sovietinėje sistemoje; nefor-
malius kūrybininkų ryšius, leidu-
sius įgyvendinti nestandartinius 
sprendimus, ir galiausiai modernis-
tinį gaivalą – savotišką momentum, 
jau nuo 6-ojo dešimtmečio pabai-
gos skatinusį jaunąją kūrėjų kartą 
vaduotis iš stalininės stagnacijos. 

Kūrybinės sąjungos Sovietų Są-
jungoje pirmiausia buvo kuria-
mos kaip ideologijos ir kontrolės 
priemonė, tačiau lygiai taip pat jos 
veikė kaip profesinės sąjungos, ku-
rios rūpinosi savo narių buities bei 
kūrybos sąlygomis. Dauguma kū-
rėjų nedirbo valstybinėse įstaigose, 
o gyveno iš autorinių honorarų, tad 
Kompozitorių sąjungos vadovybė 
turėjo pasirūpinti kūrybinių dirb-
tuvių, įrašų, perklausų, kūrinių lei-
dybos reikalais, savo narių poilsiu 
ir apgyvendinimu. Kompozitorių są-
jungos vadovybei teko palaikyti glau-
džius santykius su Lietuvos komu-
nistų partijos vadovybe, kad galėtų 
aprūpinti kūrėjus valdiškais butais. 

Šeštojo dešimtmečio pabai-
goje Vilniuje labai trūko butų. O 
sėkmingai dirbančio kompozito-
riaus svajonė buvo tradicinė – įsi-
kurti nuosavame name su kūrybine 
dirbtuve. Apie tai savo prisimini-
muose kalbėjo ir tuometinis Lie-
tuvos kompozitorių sąjungos val-
dybos pirmininko pavaduotojas 

Julius Juzeliūnas: „Vaikštinėjom 
su žmona po Vilnių, jo apylinkes, 
dairydamiesi, kur čia būtų galima 
nuošaliau įsikurti, atskirą namelį 
susiręsti, kad sėkmingiau kūrybi-
nis darbas eitųsi. Taip gimė „būsi-
mojo kompozitorių miestelio“ idėja. 
Ir vietą jam parinkome – Žvėryne, 
prie vaizdingo Neries vingio, be to – 
netoli nuo centro, konservatorijos.“ 

Tačiau įsibėgėjant masinei sta-
tybai Vilniuje ir Kaune jau nuo 
1958 m. buvo draudžiama indi-
vidualių namų statyba. Skatinta 
statyti tik daugiaaukščius daugia-
bučius. Tuo laikotarpiu įvestos ir 
griežtos gyvenamojo ploto nor-
mos, iškėlus tikslą, kad kiekvie-
nam gyventojui tektų 9 m2 gyve-
namojo ploto. Net didesni butai ar 
privatūs namai miestuose negalėjo 

viršyti 60 m2 ploto. Tačiau kūrybi-
nio pasaulio atstovai šiuo požiūriu 
turėjo daugiau privilegijų. Jau nuo 
1953 m. naujai projektuojamuose 
Vilniaus ir Kauno namuose daili-
ninkams ir skulptoriams buvo lei-
džiama įsirengti kūrybines dirbtu-
ves su gyvenamaisiais butais prie 
jų. Vėliau ir kitų kūrybinių orga-
nizacijų nariai galėjo pretenduoti į 
didesnį nei nustatytas gyvenamąjį 
plotą. Kūrėjai netgi galėjo išvengti 
privalomų standartinių namų pro-
jektų, motyvuodami specialia sta-
tinių paskirtimi. Kadangi Kompo-
zitorių sąjunga tuo metu neturėjo 
savo patalpų, nuspręsta jos proble-
mas spręsti kompleksiškai: perklau-
soms ir organizaciniam darbui pa-
statydinti administracinį korpusą, 
o greta – vienbučių gyvenamųjų 

namų (kotedžų) kompleksą. Taigi, 
šis objektas visų pirma yra įdomus 
savo socialine kilme, kaip individua-
liai suprojektuotas žinybinis kvarta-
las, o drauge jis stebina ir savo mo-
derniu architektūriniu sprendimu, 
kuriame pasiekta aplinkos, kompo-
zicijos ir medžiagų harmonija.

Pradėjus realiai ieškoti galimy-
bių statybai užsimezgė ištisa virtinė 
asmeninių ryšių, padėjusių įgyven-
dinti kompozitorių sumanymą. 
Nužiūrėtą sklypą Žvėryno pušyne 

„prie pliažo“ padėjo gauti tuome-
tinis kompozitorių sąjungos kon-
sultantas Vytautas Laurušas, ku-
rio brolis Ignas Laurušas neseniai 
buvo baigęs architektūros mokslus 
ir pradėjęs dirbti Vilniaus miesto 
vyriausiuoju dailininku. Sklypo ga-
vimą jis padėjo suderinti su vyriau-
siuoju miesto architektu Vladislavu 
Mikučianiu, taip pat suformulavo 
ir pirminę mažaaukščių kotedžų 
idėją, siekdamas apsaugoti šį Žvė-
ryno kampelį nuo užstatymo stam-
biais tipiniais penkiaaukščiais. Kal-
bėta, jog kotedžus kompozitoriams 
pavyko išsikovoti paaiškinus, jog 
kasdienis komponavimas prie for-
tepijono tradiciniame daugiabutyje 
taps nepakeliamas jų kaimynams.  

Kadangi tai buvo nestandartinis 
objektas, 1959 m. Miestų statybos 
projektavimo institute surengtas 
vidinis projektų konkursas, ku-
riame nugalėjo Vytautas Edmun-
das Čekanauskas (beje, Vytauto 
Laurušo bendraklasis) ir Vytautas 
Brėdikis. Ilgainiui Brėdikis atitolo 
nuo projektavimo ir kompleksą 
užbaigė jau vienas Čekanauskas, 
bendradarbiaudamas su inžinie-
riumi-konstruktoriumi Česlovu 
Gerliaku. Tačiau kompleksą rei-
kėjo ne tik suprojektuoti, bet ir už-
tikrinti jo finansavimą. Čia Julius 
Juzeliūnas sumaniai pasinaudojo 
visų SSRS respublikų kompozito-
rių sąjungų veiklą finansuojančio 

„Muzikos fondo“ teikiamomis ga-
limybėmis. Lietuvos kompozitorių 
sąjungos valdybos vardu kreipėsi 
su prašymu finansuoti statybas ir 
1958 m. minimali suma buvo skirta. 

Kompozitorių gyvenamojo kvar-
talo projektas buvo ne tik naujo-
viškas, bet turėjo ir ryškų skan-
dinavišką prieskonį. Architektas 
Čekanauskas pasakojo, kad jo 1959 m. 
tarnybinė kelionė į Suomiją padėjo 
apsispręsti dėl tradicinių medžiagų 
panaudojimo, pastatų įkompona-
vimo reljefe ir pušyno išsaugojimo. 
Apskritai, „atlydžio“ laikotarpiu 
prasivėrusios sienos į Vakarus ir 
pirmosios Lietuvos architektų ke-
lionės į Suomiją padarė milžinišką 
įtaką formuojantis regioninio mo-
dernizmo estetikai. Iki tol jaunieji 
trisdešimtmečiai modernistai, opo-
nuojantys per prievartą diegtai sta-
linistinei estetikai, įkvėpimo sėmėsi 
iš tarpukario Kauno architektū-
ros ir retai gaunamų užsienietiškų 

architektūrinių žurnalų. O 1959 m. 
atsivėrė galimybė tarptautinį mo-
dernizmą pamatyti savo akimis. 

Iš tiesų kompozitorių namų ar-
chitektūra turi nemažai sąsajų su 
Helsinkio priemiesčio Tapiolos 
kotedžais. Kaip ir Suomijoje, butai 
Žvėryne buvo labai ekonomiški ir 
įrengti paprastai, bet funkcionaliai 
ir skoningai. Komplekse suprojek-
tuoti dviejų tipų butai – trijų (55 m2 
ploto) ir keturių (66 m2 ploto) kam-
barių. Kiekviename bute yra virtuvė, 
sandėliukas prie jos, svetainė, vie-
nas arba du miegamieji, kūrybinis 
kambarys, du sanmazgai (vienas su 
vonia), erdvus balkonas ir terasa. Iš 
balkono atsivėrė vaizdas į mišku ap-
augusią upės pakrantę. Į Kompozi-
torių miestelio architektūrą atkreipė 
dėmesį vietinė spauda, jis buvo pri-
statytas prestižiniame čekų dizaino 
žurnale „Domov“ (1968, Nr. 2). 

Kompozitorių sąjungos pastatas 
(tuo metu vadintas Perklausų sale), 
baigtas statyti 1966 m., taip pat iš-
siskyrė originaliu sprendimu. Jame 
jaučiamas jautriai ir nuosekliai per-
teiktas Čekanausko susižavėjimas 
Suomijos ir ypač Alvaro Aalto ar-
chitektūra. Išorėje modernų pastato 
siluetą formuoja madingas 5-ojo 
dešimtmečio tarptautinio moder-
nizmo elementas – gelžbetoninis 
peteliškės formos stogas, o sienų 
apdailai panaudotas ištisas natū-
ralių medžiagų arsenalas: medžio, 
raudonų plytų, dekoratyvinio tinko 
ir stiklo kombinacija. 

Pirmame aukšte yra administraci-
niai kabinetai ir butas, o antras aukš-
tas skirtas viešiems renginiams – čia 
yra atvira svetainė, aparatinė ir salė. 
Patalpas jungia holas su atvirais 
mediniais laiptais. Interjere gausu 
suomių regionalizmui būdingų mo-
tyvų: siaurų, vertikalių lentelių ap-
daila, iš išorės į interjerą pereinanti 
netinkuotų raudonų plytų mūro 
siena, platūs laiptai be turėklo, mo-
numentalus mūrinis židinys, dideli 
pirmo ir antro aukšto langai, jun-
giantys interjerą su eksterjeru. Sa-
lės lubų apkalimas lenktos formos 
obliuotomis lentelėmis yra kone 
identiškas A. Aalto suprojektuo-
tai Vyborgo (Vypurio) bibliotekos 
(1935 m.) paskaitų salei. O moder-
nūs burbulo formos šviestuvai buvo 
specialiai sukurti iš tuo metu Vil-
niaus elektros suvirinimo fabrike 
gamintų dulkių siurblių „Saturnas“ 
korpusų. 

Kompozitorių sąjungos kompleksą 
formavo tiesioginė pažintis su Suo-
mijos architektūra, tačiau svarbūs 
buvo ir neformalūs ryšiai, užtikrinę 
originalių idėjų įgyvendinimą. Lie-
tuvoje toks objekto įkomponavi-
mas į gamtos aplinką ir vietinių 
medžiagų modernizmas pradėtas 
traktuoti kaip savitos nacionalinės 
architektūros išraiška. Taip sovieti-
nėje aplinkoje atsirado toks neso-
vietinės architektūros kompleksas. T. T e reko nu ot r.

Kompozitorių namai. XX a. 7-ojo deš. vidurys
Iš  a sme nini o  Vyta u to  Edmu ndo  Če kana u sko  a rch yvo

Vytautas Laurušas dalijasi prisiminimais atnaujintoje LKS
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Apie tai, ką norim pamiršti
Kamilės Gudmonaitės premjera Nacionaliniame Kauno dramos teatre

T e a t r a s

Kamilė Žičkytė

Kai prieš trejus metus rengiau in-
terviu su debiutuojančia teatro re-
žisiere Kamile Gudmonaite, ji užsi-
minė apie studijoms repetuojamus 
eskizus – Williamo Shakespeare’o 

„Timoną Atėnietį“ ir ištrauką iš Vik-
toro Pelevino romano „Čiapajevas 
ir Pustota“ bei artėjančias premjeras – 

„Kelionė į Tandadriką“ ir „Dievas 
yra DJ“. Per tą laiką visi minėti spek-
takliai susitiko su žiūrovais. Kai ku-
rie jau spėjo ir atsisveikinti. 

Rugsėjį OKT studijoje pradėtas 
rodyti lytiškumo ir moteriškumo 
problematiką sociume nagrinė-
jantis „Trans trans trance“, o spek-
taklio „Keturi“ (pagal V. Peleviną) 
premjera praėjusį savaitgalį įvyko 
Ilgojoje Nacionalinio Kauno dra-
mos teatro salėje. „Teatras negali 
pakeisti žmogaus. Teatre žmogus 
gali nusikelti į mąstymo erdvę“, – 
tuomet, prieš trejus metus, pokalbį 
baigė K. Gumonaitė. Būtent po tą 
režisierės minėtą ir spektakliuose 
išgyventą „mąstymo erdvę“ ir no-
risi pasižvalgyti.

Menas, reflektuodamas šiandie-
nos patirtis, aštrina ir socialines 
problemas, o feministinė perspek-
tyva vis dažnesnė ir Lietuvos teatro 
kontekste. K. Gudmonaitė kviečia 
žiūrovus akistaton su ne visada 
malonia tikrove, tai tapo režisierės 
kūrybos tema. „Trans trans trance“ 
veikia trys merginos: atskirų etiudų 
koliaže jų lūpomis prabyla grožio 
industrijos aukos, gražuolės „tuš-
tutės“, internetinių portalų komen-
tatoriai, transseksualai. Režisierė 
taiko kolektyvinį kūrybos metodą ir 
spektaklį konstruoja iš repeticijose 

sukurtos ir drauge su aktorėmis 
Dovile Kundrotaite, Jovita Janke-
laityte ir Adele Šuminskaite atras-
tos medžiagos. Spektaklis tiesmu-
kas, etiudai primityvoki, personažai 
stereotipizuoti. Šio spektaklio sie-
kis – įvardyti ir reprezentuoti po-
litines ir socialines moterų, soci-
alinių mažumų problemas, atlikti 
labiau edukacinę nei analitinę funk-
ciją ir, mezgant dialogą su žiūrovu, 

trys besisvaiginantys jaunuoliai. 
Šiuos žmones tikrai matei nusėdu-
sius galinę troleibuso sėdynę, spjau-
dančius „siemkes“ po daugiabučio 
kiemo suolu ar prasilenkei su ci-
garečių dūmų kamuoliu, kurį lyg 

Prasidėjo festivalis           
„Kitoks ’18“ 

Sausio 10–17 d. „Menų spaus-
tuvė“ atsiveria tik jaunajai audito-
rijai – 2018-ųjų tarptautinis festi-
valis „Kitoks“ į spektaklius kviečia 
vaikus ir jaunimą. Šiais metais į 

„Menų spaustuvės“ rengiamą festi-
valį atvyksta scenos menų trupės 
iš Belgijos, Prancūzijos, Danijos, 
Vokietijos bei Lietuvos. Festiva-
lio „Kitoks ’18“ vadovė Jolita Ba-
landytė: „Į festivalį visada bandau 
atsivežti spektaklius, kurie nėra 
tradiciniai. Norisi, kad spektakliai 
stebintų žiūrovą neįprastomis raiš-
kos formomis – šiemet vienas tokių 
yra spektaklis „Laikina žemė“, ku-
rio meniniai sprendimai bus stai-
gmena daugeliui. Formuodama 
festivalio programą taip pat gal-
voju apie skirtingas amžiaus gru-
pes – ir apie kūdikius, kuriems 

Anonsai spektaklių Lietuvoje ypač mažai, 
ir apie paauglius, kuriuos labai jau 
sunku prisikviesti į panašaus po-
būdžio renginius. Lietuvoje pasi-
gendu spektaklių, kurie provokuotų 

kalba temomis, esančiomis tabu 
Lietuvos visuomenei. Pernai tokio 
teatro pavyzdžiu tapo „TOF The-
atre“ iš Belgijos spektaklis „Dirb-
tuvėse“, sukėlęs daug emocijų ne 

spektakliu pavadinčiau vokiečių 
trupės iš Kelno „Performing Group“ 
spektaklį paaugliams „Šlamštas-
tika“, kalbėsiantį apie vartotojišką 
visuomenę ir ekologijos problemas“. 
Šalia pagrindinės festivalio progra-
mos vyks darbas su „Jaunaisiais kri-
tikais“ – moksleiviais, kurie žiūrės 
visus spektaklius, diskutuos su jų 
kūrėjais ir dirbs su pedagogais.

Ispanų ir prancūzų trupė „Col-
lectivo Terron“ susibūrė jos nariams 
suvažiavus iš įvairiausių pasaulio 
kampų tam, kad kaip kūrybinę 
medžiagą kartu įprasmintų būtent 
žemę. Trupės kūryboje istorijų ne-
šėjais tapo žemė, vanduo ir smė-
lis – medžiagos, kurios laikomos 
itin paprastomis ir dažniausiai yra 
pamirštamos ir ignoruojamos kitų 
menininkų. Sausio 12 d. rodomame 
spektaklyje „Laikina žemė“ neats-
kiriamai veikiantys šešėlių teatras 
ir choreografija, pasakojimas ir 
abstrakcija, reikšmė ir forma žiū-
rovams leis išvysti netikėtas mus 
supančių gamtos elementų galimy-
bes. Tapybiškame ir itin poetiškame 

spektaklyje stebuklingą atmosferą 
padės kurti muzika, panardinsianti 
žiūrovus į vaizduotės valdomą pa-
saulį, kuriame viskas kitaip, nei at-
rodo iš pirmo žvilgsnio.

Įsivaizduokite mažytę, jaukią pa-
lapinę, kurioje istoriją kuria violon-
čelės garsai, įvairiaspalvės šviesos, 
atspindžiai ir šešėliai. Šiomis prie-
monėmis sausio 13 d. Klaipėdos 
lėlių teatras – vienintelė lietuvių 
trupė, atvykstanti iš kito miesto, – 
festivalyje pristatys šviesos ir mu-
zikos reginį „Tėtis ir jūra“ Tuvės 
Janson apsakymo apie muminu-
kus motyvais. Anot kūrėjų, spek-
taklyje viskas vyksta anapus tikro-
vės, tai – sapnas ir fantastika, šviesa 
ir lėtumas, kai klampoji per smėlį 
ir niekur nenueini. Tai pasakoji-
mas apie tėtį ir jo pasaulį, kuria-
mas pasitelkus pojūčius, šviesas, 
šešėlius, atspindžius, muziką. Šis 
spektaklis skirtas visiems vaikams 
nuo 4 metų, linkusiems pastebėti ir 

netyčia tau pūstelėjo tiesiai į veidą. 
Šurikas (Mantas Zemleckas), Volo-
dinas (Danas Kamarauskas) ir Ko-
lianas (Gytis Laskovas) vis ieško 
būdų pasprukti nuo kasdienybės. 

Šurikas – infantiliu juoku ir 
„Nike“ apranga (būtinai turi matytis 
visi logotipai) apsišarvavęs impul-
syvus, sportiškas tipas. Kolianas – vi-
somis prasmėmis Šuriko priešin-
gybė. Be to, jis renkasi „Adidas“, 

grybus, keikiasi, spjaudosi, bet ir 
kalba apie „pačius svarbiausius da-
lykus“, pavyzdžiui, mirtį ir būsimą 
gyvenimą, tikėjimą ar meilę. Bui-
tinė leksika gretinama su dvasiniais 
apmąstymais. Kaip iš pilkos beto-
ninės scenografijos ar iš suniokoto 
automobilio nuolaužų kalasi žolės 
daigai (scenografijos ir kostiumų 
dailininkė Barbora Šulniūtė), taip 
į buitinius dialogus prasibrauna ir 
egzistenciniai apmąstymai. 

Jei tu esi visatoje, tai visata yra 
tavyje. Jei tavyje yra prokuroras, tei-
sėjas, tu, yra ir ketvirtas? Bet kas jis? 
Žiūrovas? Dievas? Ketvirtas yra tas, 
kuris jaučia kaifą. Kuriam taip gera, 
kad net bloga. Tas, kuris realybę pa-
verčia haliucinacija, tas, kurio nie-
kad nepamatysi, bet žinosi, kad jis 
yra. Autorius ir režisierė siekia pa-
klaidinti žiūrovą psichodeliniuose 
personažų išgyvenimuose. Gali sa-
kyti, kad aktoriai vaidina pernelyg 
emocionaliai ir per garsiai, netikėti 
raudonų prožektoriukų klaksėjimu, 
dirbtiniu krauju, sakyti, kad teksto 
konstrukcijos sprogdina smegenis, 
ir būsi teisus. Bet tik nesakyk, kad 
tos temos negyvena ir tavo galvoje.

Vieni žmonės bijo gyventi, kiti – 
negyventi. Vieni leidžia laiką psi-
chologų kabinetuose, mokosi „čia ir 
dabar“ religijos, kiti svaiginasi nar-
kotikais, alkoholiu, vis ieškodami 
gyvenimo simuliacijos. Ir vieni, 
ir kiti suka rinkos mechanizmą. 
Ir vienus, ir kitus sutinki gatvėje, 
troleibuse, teatre. Režisierė Kamilė 
Gudmonaitė naujausiuose spekta-
kliuose kalba apie tai, kas nervina 
jauną žmogų ir primena dalykus, 
apie kuriuos nesinori galvoti. Tada 
vėl imi ir susimąstai.

N u k elta į  5  p s l .

D. Stankev ičiaus  n uotr .„Keturi“

spartinti pokyčius visuomenėje. Po-
litiniais siekiais spektaklis artimas 
feministinio teatro idėjai, jo meninė 
kokybė atsiduria antrame plane.

Bet K. Gudmonaitė neapsiriboja tik 
moterų problemomis. Naujausiam 

spektakliui ji renkasi vieno žy-
miausių šiuolaikinių Rusijos ra-
šytojų Viktoro Pelevino romaną 

„Čiapajevas ir Pustota“, išleistą dar 
1996-aisiais. Brutalios realybės ir 
filosofinių haliucinacijų perskros-
tas tekstas, kaip ir dauguma jo ro-
manų, galiausiai atsiremia į mėgs-
tamas budistinės tuštumos, proto 
prigimties temas. Spektaklyje pagal 
romano ištrauką „Keturi“ rodomi 

tuo viskas ir pasakyta. Volodinas – 
trijulės išminčius, matyt, ne veltui 
yra su juodo apskrito stiklo akiniais, 
lyg būtų paties V. Pelevino kopija. 
Trijulė ne tik suka ratu degtinės bu-
telį, kramsnoja haliucinogeninius 

šią publiką, ir visai nesvarbu, kad 
tai patys mažiausieji. Asmeniškai 
man ypač artimas belgų teatras vai-
kams, kuris yra „nepatogus“, nes 

tik vaikams, kuriems yra skirtas šis 
spektaklis, bet ir suaugusiems, at-
lydėjusiems pačius mažiausiuosius 
į festivalį. Šiemet provokuojančiu 

„Tėtis ir jūra“
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Mokytojo atmintis
In memoriam Jurijui Barbojui (1938–2017)

pajusti keistus dalykus. Tiems, ku-
rie vaikystėje mėgo atsitverti ant-
klode kambario kamputyje ir ten 
tūnoti sau, mėgaudamiesi vienatve, 
stebėdami tamsą ir šviesos kuria-
mus šešėlius.

Danų „Theatre Madam Bach“ 
spektaklius kuria jau dešimt metų 
ir teigia, kad pagrindinis jų tiks-
las – aukštos kokybės teatras vai-
kams, rodantis, kaip paprasčiausios 
priemonės gali sukurti stebuklingą 
aplinką. Būtent toks yra ir į Vilnių 
sausio 13 d. atvežamas spektaklis 

„Pasaulio vaizdai“. Tai – objektų 
teatras, žiūrovus įtraukiantis į at-
radimų kelionę, įvairiausiais daik-
tais ir garsais pristatantis pasaulį, 
kuriame gyvename. Nuo miesto 

ritmų, kur požeminiai traukiniai 
bėgius kviečia dainuoti, iki baltų 
druskos dykumų, kurios išdžio-
vina viską aplinkui. Nuo skruzdė-
lių, skubančių per lietų, iki šiaurės 
pašvaistės, šokančios danguje. Su-
sijungiant instaliacijoms, garsams, 
gyvai muzikai, projekcijoms ir 
vaidybai, „Pasaulio vaizdai“ vai-
kams sukurs skirtingų atmosferų 
ir reginių pasaulį, per pusvalandį 
leidžiantį išvysti įvairiausius mūsų 
planetos kampelius.

Šiuolaikinio šokio patiems ma-
žiausiems Lietuvoje pradininkai 

„Dansema“ sausio 14 d. kvies į šokio 
spektaklį-laboratoriją „Šviesiukai“. 
Žiūrovams iki dvejų metų skirtame 
spektaklyje mažieji žiūrovai kartu 
su šokėjais galės tyrinėti dėmesį 
traukiančius scenos šviesos šalti-
nius ir pačius save per šviesą. „Dan-
semos“ šokio spektakliai Lietuvoje 

rodomi palyginti retai – ką tik de-
šimtmetį atšventęs šokio teatras 
milžiniško pasisekimo sulaukia ir 
didelę dalį savo spektaklių rodo už-
sienyje. Per visus savo veiklos me-
tus teatras apkeliavo daugiau nei 
dvidešimt pasaulio šalių Europoje, 
Azijoje, ir Šiaurės Amerikoje.

Dar viena lietuviška produkcija šių 
metų festivalyje – naujausias „Stalo 
teatro“ interaktyvus spektaklis „Sa-
liamono turtai“. Sausio 14 d. rodo-
mas spektaklis jungia tris „Saliamono 
žiedo“ knygoje esančias žydų pasakas: 

„Kiaušinį ir pupas“, „Medaus ąsotį“ ir 
„Tris paplotėlius“. Pagrindinė šio kūri-
nio mintis labai paradoksali: norėda-
mas tapti turtingas, išdalink viską ki-
tiems. Karaliaus Saliamono vaidmenį 
spektaklyje galės atlikti pats jo žiūro-
vas – kaip tik publikai teks garbė nu-
spręsti, kurioje pusėje pasakojamose 
istorijose yra tikroji tiesa. 

Vokiečių „Performing group“ 
atvyksta kalbėt pasaulyje dažna 
tema – apie žmonių sąmoningu-
mas aplinkosaugos srityje. Tačiau 
ar pakankamai apie tai kalbame su 
vaikais? Spektaklis „Šlamštastika“ 
12–17 metų žiūrovams kels klausi-
mus apie tai, kiek visko suvartojame 
ir kiek šiukšlių paliekame per visą 
savo gyvenimą, skatins pažvelgti į 
savo pačių veiksmus ir jų poveikį 
mūsų planetai. Pasitelkiant ani-
muotų piešinių, šokio ir garsų mi-
šinį, „Šlamštastika“ nuoširdžiai, su 
lengvu humoru žvelgia į mūsų pa-
sirinkimo laisvę ir vartotojiškumą. 
Daugiau nei 130 kartų įvairiose pa-
saulio šalyse parodytas spektaklis 
spėjo sulaukti puikių atsiliepimų, o 
2013-aisiais viename prestižiškiau-
sių Vokietijos festivalių „Westwind“ 
pelnė pagrindinį komisijos prizą ir 
publikos apdovanojimą.

Atkelta iš  4  psl .

Audronis Liuga

Paskutinę 2017-ųjų dieną mirė teatro-
logijos profesorius, ilgametis Sankt 
Peterburgo Teatro, muzikos ir ki-
nematografijos akademijos Teatro 
teorijos katedros vadovas Jurijus 
Michailovičius Barbojus. Mums, 
lietuvių teatrologams, įgijusiems 
profesines žinias mieste prie Nevos, 
Barbojus buvo pirmasis ir svarbiau-
sias Mokytojas. Man jis toks liko 
iki šiol. 

1985-aisiais atvykau į tuometinį 
Leningradą gerai nežinodamas, 
ką čia veiksiu. Įstojau į teatrolo-
gijos specialybę ir iškart patekau 
pas Barbojų. Jo įvado į teatrologiją 
paskaitos „nunešė stogą“. Stulbino 
ne specialybės dėstytojo žinios ir 
erudicija. Prieš mus, pasirėmęs al-
kūnėmis į tuščią stalą, sėdėjo ne-
didelio ūgio pliktelėjęs žmogus ir 
retkarčiais nusišypsodamas, žaisda-
mas pirštais it fortepijono klavišais, 
gerą valandą pasakojo apie teatrą 
taip, tarsi lenkdamas pirštus paaiš-
kintų visatos sandarą nuo Didžiojo 
sprogimo iki pat mūsų dienų. Jis ne 
dėstė, bet mąstė. Žongliravo epocho-
mis, stiliais, nuo ikiteatrinių formų iki 
režisūrinio teatro suklestėjimo, nuose-
kliai judėdamas viena kryptim. Įnir-
tingai, it šachtininkas, gręžėsi į dės-
tomo dalyko šerdį. 

Šis žmogus, daugiausia dėl ku-
rio paskaitų ir praleidau penkerius 
nepakartojamus studijų metus Pe-
terburge, buvo kažkoks spartietiš-
kai santūrus, kuklus, o kartu pasi-
žymėjo profesine aistra analizuoti, 
suvokti ir apibrėžti tai, kas sunkiai 
apčiuopiama. Anksčiau už kitus 
kolegas tuometinėje Sovietų Są-
jungoje pradėjęs taikyti struktūra-
lizmo metodą teatro analizei, Bar-
bojus savo mokslinio tyrimo centre 
iškėlė klausimą – kas yra teatras? 
Ieškodamas atsakymo, jis gilinosi 

į teatro struktūrų evoliuciją nuo 
priešistorinių laikų iki mūsų dienų, 
stebėdamas, kaip ji kadaise atsiri-
bojo nuo dramaturgijos, ir aiškin-
damasis, kaip teatras šiandien at-
siriboja nuo teatralizuotų kitokių 
kultūros formų. Barbojaus mėgs-
tama frazė „apibūdinti reiškia api-
brėžti“ (rus. определить – значит 
опредéлить) – demonstruoja, kaip 
pati žodžio etimologija gali sank-
cionuoti tyrinėtojo veiksmus: at-
rasti, nušlifuoti ir stebėti apibrėžtą 
pirmapradį teatro kristalą – įvai-
rialypius aktoriaus santykius su 
vaidmeniu ir per juos su žiūrovu. 
Šis kristalas, formavęsis du tūks-
tantmečius ir besiformuojantis to-
liau, Barbojui buvo neįkainojamas 
jo mokslinės aistros objektas. Per 
jį Barbojus siekė pagrįsti mokslinę 
pačios teatrologijos reputaciją. Ir 
visa savo veikla įrodinėjo, kad te-
atrologija yra ne kažkoks teatrinės 
veiklos priedėlis, o savarankiška 
mokslo sritis. Ji neturi nieko ben-
dra nei su teatrinio proceso aptar-
navimu, nei su atskirų menininkų 
kūrybos įamžinimu. 

Teatro mokslas prasideda nuo 
pastangų suprasti spektaklį kaip 

reiškinį ir per jį gilintis į dėsningu-
mus, istoriškai būdingus šiai meno 
sričiai. Suprasti neįmanoma be pa-
ties reiškinio rekonstrukcijos, vadi-
namos aprašymu. Joks vaizdo įrašas 
negali įamžinti spektaklio taip, kaip 
profesinė atmintis. Ir todėl pirminė 
teatrologo užduotis – išsaugoti teatrą, 
patį laikiniausią iš menų. Kiekvie-
nas teatrologas šią užduotį turi pri-
siimti laisva valia, kaip pasirinko ir 
pačią profesiją. Šią Barbojaus pa-
moką žinojome kaip aksiomą. Ar 
šiandien rašantiems apie teatrą ji 
dar ką nors reiškia? Juk daugelis 
užsiima saviraiška, užuot analizavę 
spektaklį reiškia savo simpatijas ir 
nuomones. Žinoma, nuo savo sko-
nio ir nuomonės nepabėgsi, tačiau 
ar save afišuoti – to paties skonio ir 
profesinės kultūros klausimas. 

Teatre Barbojų domino būtent 
tai, kas dar nežinoma, nesuvokta, 
nauja: „Jeigu nežinau, kas tai buvo, 
ir bandau suprasti, o suprasti ban-
dau tam, kad ateityje aš, aktoriai, 
būsimi istorikai ir žmonija geriau 
negu šiandien suvoktų teatrą, mano 
santykį su spektakliu veikiausiai 
teks vadinti mokslu.“ Toks požiū-
ris iš esmės priešingas mokslo, kaip 

kažko uždaro, hermetiško, atitrū-
kusio nuo gyvos teatro praktikos, 
įsivaizdavimui. Barbojų ypač traukė 
teatro paribiai, juose vykstantys ieš-
kojimai. Puikiai išmanydamas is-
toriškai apibrėžtas ir su režisūros 
atsiradimu susiformavusias teatro 
struktūras, jis domėjosi avangar-
dinėmis praktikomis ir teorijomis. 
Ne todėl, kad buvo jų gerbėjas, bet 
čiupinėdamas teatro meno paribius 
jis tyrinėjo jo pagrindus. 

Apibrėžti Barbojus siekė ir savo 
profesinį daržą. Juk pasitaiko, kad 
įamžindamas mėgstamų meni-
ninkų kūrybą teatro teoretikas 
ar kritikas nejučia pats įsiamžina – 
prikuria apimtas įkvėpimo. Tokius 
atvejus Barbojus atribodavo nuo 
profesijos griežtai, bet su jam bū-
dinga elegancija: „Pakalbėkim apie 
meilės keistumus. Mes tikinami, 
kad be jos liestis prie teatro nemo-
ralu, o su meile – prašau, čiupinėk 
nors visas vietas. (...) Mūsų profesi-
joje tai verčiama paprastai: užsiimk 
ne savimi, bet teatru. (Tiesa, žinau 
vieną kliuvinį: tarp tų, kuriems 
teatras yra būdas išreikšti save, pa-
sitaiko talentingų žmonių. Kai jie, 
pavyzdžiui, vietoj realių sukuria 
savo pačių spektaklius, aš jiems dė-
kingas, ne už išmonę, bet už dva-
sinę energiją. Maitinuosi jų talentu, 
bet tai ne mano profesijos talentas.) 
Norėjau kalbėti apie meilę, o išėjo 
apie moralę: kai aš stengiuosi pa-
žinti teatrą, manęs neturi valdyti 
nei meilė, nei moralė, vien tik tie-
sos siekis.“ Būtent toks tiesos, kuri 

„brangesnė už draugą“, siekis Bar-
bojų kažkaip siejo su jo pirmtakais, 
gyvenusiais antikos laikais. 

Bandydamas apibrėžti patį Bar-
bojų, prisimenu Josifo Brodskio 
cituotą mažai žinomą antikinį po-
etą: „Per savo gyvenimą stenkis 
imituoti laiką. Nekelk balso, ne-
prarask savitvardos. Bet jeigu tau 
nepavyks įvykdyti šio reikalavimo, 

nesijaudink, nes kai atsidursi po 
žeme ir nutilsi, tapsi panašus į 
laiką.“ Kažkodėl man atrodo, kad 
gyvenime Barbojui, kokį jį maty-
davau studijų laikais ir vėliau, pa-
vyko imituoti laiką. Ne vien savo 
dėstymo stiliumi ir gebėjimu ben-
drauti. Pateikdamas minėtą citatą, 
Brodskis, be kita ko, mini poetinės 
kalbos rimą, kurio monotonijoje 
glūdi įtampa. Barbojus mąstė mo-
notoniškai rimuotai, ir toks mąsty-
mas pasižymėjo įtaiga, ne mažiau 
svarbia už patį turinį. Mąstymo 
monotonija laikui bėgant įpras-
mina pačią teatrologo profesiją, 
kurios vertė išryškėja istorinėje 
perspektyvoje. Barbojus man yra 
vienas geriausių to pavyzdžių. Šitai 
supratau daug vėliau, baigęs moks-
lus, ir pavydėjau savo Mokytojui. 
Niekada nesugebėsiu taip mąstyti. 
Ne vien todėl, kad nutolau nuo 
akademinio mokslo. Tiesiog sun-
kiai sekasi imituoti laiką.

Trejus metus sunkiai sirgdamas, 
Jurijus Barbojus atsisakė važiuoti 
ilgiau gydytis į užsienį, nors tu-
rėjo tokią galimybę. Sakė, kad ten 
gyventi ir tapti pacientu nenori, o 
baigs gyvenimą savo mieste, skaity-
damas studentams paskaitas. Kaip 
pavyzdį prisiminė akademiką Pav-
lovą, sakiusį: „Pavlovas užsiėmęs, 
jis miršta.“ Paskaitas skaitė po 20 
valandų per savaitę gimtojoje Sankt 
Peterburgo teatro akademijoje. Iki 
pat semestro pabaigos, sutapusios 
su Kalėdomis. Pasirašė įskaitas, su-
tvarkė visus dokumentus ir išėjo...

Dovanodamas savo paskutinę 
knygą „Teatro teorijos link“, Barbo-
jus joje trumpai užrašė: „Atminčiai. 
Ji yra.“ Manau, kad suprantu šio 
užrašo prasmę. Mokytojo atmin-
tis egzistuoja pasąmonėje ir neju-
čia pasireiškia kasdienėje veikloje. 
Apie tokią atmintį nereikia galvoti. 
Ji tiesiog yra su tavimi.

Jurijus Barbojus

Pernai „Kitokio“ metu „Menų 
spaustuvės“ Juodojoje salėje tilpo 
oro balionas, o šiemet tilps vandens 
pilnas baseinas. Alfredo Zinola ir 
Felipe Gonzálezas iš Vokietijos at-
vyksta parodyti spektaklio „Primo“, 
kuriame jų povandeninį šokį pro 
baseino langus stebės 2–5 metų žiū-
rovai. Baseinas, pripildytas šviesos 
ir muzikos, kuria unikalią atmos-
ferą, judesių žaidimas po vandeniu 
ir virš jo atskleidžia skysčio ir jude-
sio ryšį. Anot spektaklio kūrėjų, šo-
kis vandenyje vaikams stimuliuoja 
sensorinę atmintį, veiksmo ir ato-
veiksmio suvokimo, bei komuni-
kuoja pirmapradžio gyvybės šalti-
nio idėjas. Sėsti prie baseino langų 
sausio 17 dieną žiūrovai galės net 
trijuose trupės pasirodymuose.

„Menų spaustuvės“ inf.

Nu ot ra u ka i š  a sme ni ni o  a rchyvo
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Ko nežinome apie save
Nauji filmai – „Klasės susitikimas. Berniukai sugrįžta!“

Živilė Pipinytė

Klystate manydami, kad esu mazo-
chistė ir todėl žiūriu vadinamuosius 
komercinius lietuvių filmus. Supra-
site patys, jei, tarkime, sekmadienio 
dieną atsidūrę „Akropolyje“ negau-
site bilieto į naują lietuvišką kome-
diją. Vargais negalais įsigiję bilietą 
į kitą seansą, pamatysite įvairaus 
amžiaus lietuvių (filmai rodomi 
be jokių subtitrų kitomis kalbo-
mis) aklinai pripildytą salę. Išgirdę 
jų nuoširdų juoką ir pamatę laimin-
gus veidus, suvoksite, kad šių filmų 
kūrėjai tikrai žino šį tą apie Lietuvą, 
ko nežinome mes. Man regis, bū-
tent tokiuose filmuose formuluo-
jama nauja Lietuvos kultūrinės ta-
patybės vizija ir yra įdomiausia. 

Pavyzdžiui, nauja Kęstučio Gu-
davičiaus komedija „Klasės susiti-
kimas. Berniukai sugrįžta!“ (UAB 

„Vabalo filmai“, 2017) rodo persona-
žus, kurie visi kaip vienas yra ap-
sėsti sekso. Tomas (Audrius Bružas) 
rengia seminarus, kuriuose moko 
merginas ir moteris, kaip sėkmingai 
susirasti vyrą. Kursų klausytojos 
lipte limpa prie Tomo ir jis joms 
neatsako, nors namuose laukia 
mylinti gražuolė žmona. Gedimi-
nas (Leonardas Pabedonoscevas) 
grįžta iš Balio, kur leido medaus 
mėnesį. Verslininkas Linas (Kiri-
las Glušajevas) yra po valdingos 
žmonos (žinoma, Ineta Stasiulytė) 
padu, o grožio chirurgą Vytautą 
(Mantas Vaitiekūnas) žmona pa-
liko, nes jis pernelyg intensyviai 
domėjosi internetiniu seksu. Dabar 
jis gyvena vienas ir nuolat mastur-
buojasi. Filme šie vyrai susitinka, 
kad vyktų į klasės susitikimą – 
po mokyklos baigimo praėjo jau 

dvidešimt metų. Tačiau pakeliui 
jie užvažiuoja į Kauną pasitikti oro 
uoste Gedimino ir, kaip supratau, 
praleisti naktį sporto klubais, nak-
tiniais barais ir vaisingumo kliniko-
mis garsėjančiame mieste. Vienoje 
jų filmo veikėjai nusprendžia pasi-
daryti vaisingumo testą. Ar reikia 
sakyti, kad itin daug ekrano laiko 
bus skirta tam, kad kiekvienas per-
sonažas atskirai pasimasturbuotų 
priešais kamerą? Galima įtarti, kad 
taip filmo kūrėjai reaguoja į politikų 
šūkius apie išsivaikštančią Lietuvą 
ir demografinę krizę. 

„Klasės susitikimas. Berniukai 
sugrįžta!“ – prieš kelerius metus 
sukurto „Tarp mūsų, berniukų...“ 
tęsinys. Niekas nepasikeitė: ano 
pagrindas buvo rusiška komedija, 
šio – „Lietuvai pritaikytas“ danų 
Claudios Boderke ir Larso Meringo 
scenarijus. Su originaliu, gaila, ne-
teko susipažinti, bet įtariu, kad iš 
jo lietuviai paėmė tik situacijas, ku-
riose atsiduria personažai. Rusiškų 
keiksmažodžių prisodrinta leksika, 
nuolat į moterų sėdynes nukreipti 
personažų ir Eitvydo Doškaus ka-
meros žvilgsniai bei seksistinės pas-
tabos labai jau lietuviški ir Skan-
dinavija nedvelkia. Tai sufleruoja 
ir „Forum Cinemas“ tinklalapyje 
skelbiamas filmo anonsas: „Žiū-
rovų lauks ne tik charizmatiškų ko-
mikų ketveriukė ir iš koto verčian-
čios jų įžvalgos apie moteris, bet 
ir daug naujų detalių, padėsiančių 
geriau pažinti personažus. Kiekvie-
nas filmo veikėjas leis vyrams pa-
žvelgti į save iš šalies ir pasijuokti 
iš daugybės pažįstamų savybių, o 
moterys gaus puikią progą geriau 
suprasti, kuo užsiima vyrai, kai jų 
nestebi silpnoji lytis.“ (Citatos kalba 
netaisyta, – Ž. P.) Turiu pasakyti, 

kad šio filmo vyrai tikrai apgailė-
tini. Kvaili, besididžiuojantys savo 
abejotinu vyriškumu, paskendę 
bejėgiškose fantazijose, sugeban-
tys įsižiūrėti tik į moters užpakalį, 
vemiantys, knarkiantys, protiniai 
impotentai, nepagydomi infantilai. 
Abejoju, ar kuris nors galėtų sudo-
minti sveiką moterį.

Nepasikeitė ir stilius – kiekvie-
noje filmo scenoje reklamuojamas 
koks nors produktas: vaisių sultys, 
šašlykų mėsa, sporto klubas, ledai, 
vaisingumo klinika, greito maisto 
restoranas.... (Visus pavadinimus ir 
prekių ženklus kruopščiai surašiau, 
bet nusprendžiau pati jų nerekla-
muoti). Filmas žaižaruoja visomis 
vaivorykštės spalvomis, kiekvie-
name kadre skamba „popsinė“ 
muzika – ir fone, ir ne fone, tačiau 
pastebimai mažiau homofobinių 
užuominų, užtat mizoginijos kaip 
visada gausu. Montažas tapo ener-
gingesnis, bet vaidyba liko klojimo 
teatro lygio. Iš visko – humoro, kos-
tiumų, interjerų, muzikos – kyšo 
apgailėtinai blogo skonio ausys, 
bet, kaip jau minėjau, Gudavičius 
ir „Vabalo filmai“ geriau pažįsta 
savo žiūrovus. Ypač erzina perio-
diškai pasakojimą „permušantys“ 
poetiški Vilniaus ir Kauno bei ža-
lių miškų ir vingiuotų kelių vaizdai, 
nufilmuoti dronų iš padebesių. Jie 
reklamuoja miestus, bet ką suža-
vės miestai, jei juose gyvena tokie, 
atsiprašant, berniukai? Nebent tie 
vaizdai dar kartą pakutens žiūrovų 
patriotų savimeilę: „Ak, kokia graži 
ta mūsų Lietuva!“

Kitaip nei panašaus pobūdžio, 
nors, žinoma, daug profesiona-
lesnės amerikiečių ar lenkų, čekų, 
rusų komedijos, kurios dažnai 
grūste prigrūstos įvairių nuorodų 

į socialines ar politines realijas, to-
kiuose filmuose kaip „Klasės susi-
tikimas. Berniukai sugrįžta!“ jų ne-
rasi nė su žiburiu. Tačiau daugiausia 
tai kolektyvinis, tegu ir pasąmonin-
gas, dabarties portretas. Turiu pasa-
kyti, kad ir jis keičiasi. Vienintelė 
tikroji „Klasės susitikimas. Berniu-
kai sugrįžta!“ ištarmė gana nauja. 
Tai konformizmas, susitaikymas, 
nenoras keistis. Ji nuskamba girto 
Lino kalboje per klasės susitikimą. 
Linas prisipažįsta, kad jo „gyveni-
mas sušiktas, bet normalus“. Filmo 
veikėjai patys tai pasirinko. Norma-
lumas, susitaikymas su padėtimi ir 
yra tokių filmų žiūrovų ideologija.

„Klasės susitikimas. Berniukai 
sugrįžta!“ – dalis naujojo lietuvių 
kino, kuris susiformavo per pasta-
ruosius dvidešimt septynerius me-
tus. Šis komerciniu kinu įvardija-
mas reiškinys – visiškai naujas. Jis 
neturi jokios meninės vertės, nėra 
originalus, bet „žiūroviškas“. Tokie 
filmai neegzistavo sovietmečiu, kai 
lietuvių kine dominavo autorius ir 
jo požiūris, o didžiausia vertybė 

buvo originalumas ir net žanri-
nis kinas buvo atsidūręs tradicijos 
paraštėse. Tačiau pelną kūrėjams, 
kurie giriasi, kad negauna valsty-
bės paramos, nešančios ir liaudyje 
populiarios komedijos neatsirado 
tuščioje vietoje. Jos yra naujosios 
Nepriklausomybės metais susifor-
mavusios gana vientisos ir galin-
gos masinės kultūros (tarpukariu 
ar sovietmečiu galime įžvelgti tik 
tos kultūros fragmentus) dalis. Su 
ja dabar jau susidursi kiekviename 
žingsnyje – mažus miestelius darko 
įvairių „liaudies“ skulptorių darbai 
(vieną tokį „rūpintojėlį“ Kauno že-
mės ūkio akademijos mokslininkai 
neseniai padovanojo Vatikanui), šia 
kultūra kasdien minta lietuviškų 
televizijų žiūrovai, grafomaniškų 
romanų, serialų, „Domino“ teatro 
gerbėjai. Masinė kultūra egzistuoja 
visur, bet pas mus ji jau peržengė 
savo teritorijos ribas ir vis dažniau 
tampa viešo kalbėjimo bei ideolo-
gijos dalimi, dominuojančiu nara-
tyvu. Supaprastintu pasaulio ma-
tymo ir suvokimo būdu.

„Klasės susitikimas. Berniukai sugrįžta!“

Vilniaus tarptauti-
nis trumpųjų filmų 
festivalis 

Sausio 18–20 d. vilniečius į kino 
sales kvies Vilniaus tarptautinis 
trumpųjų filmų festivalis. Šiemet 
žiūrovai pasitinkami ne tik įprastu 
šūkiu „Trumpi, bet filmai“, bet ir jį 
lydinčiu „Trumpas, bet festivalis“. 
Nacionalinėje konkursinėje pro-
gramoje varžysis vienuolika jau-
nųjų Lietuvos kino kūrėjų darbų, 
pernakt bus rodomi ryškiausi pas-
tarųjų metų filmai iš viso pasau-
lio, mažieji kino gerbėjai žiūrės 
nuotaikingus filmukus, o netikrų 
naujienų (fake news) ir abejojimo 
valdžia bangą analizuos specialioji 
filmų programa „Pasitikėk manim“.

„Dvyliktus metus organizuodami 
renginį susidūrėme su finansiniais 
sunkumais, todėl šįkart pakvie-
sime į vienuoliktąjį su puse festi-
valį. Gavus perpus mažesnį finan-
savimą, festivalis vyks tik Vilniuje, 

bus perpus trumpesnis – truks pusan-
tros paros. Vis dėlto rodysime itin 
aktualią, dabartį atliepiančią ir to-
dėl kiekvienam svarbią filmų pro-
gramą“, – teigia festivalio meno va-
dovė Marija Razgutė.

Koks yra šiuolaikinis lietuviškas 
trumpametražis kinas? Į šį klau-
simą bandys atsakyti jau trečius 
metus rengiama Nacionalinė kon-
kursinė programa. Filmai varžysis 
dėl geriausiojo titulo ir Vilniaus 
miesto mero įsteigto tūkstančio 

eurų piniginio prizo. Konkurse 
dalyvaus vaidybiniai filmai: „Sca-
noramos“ festivalyje geriausiu lie-
tuvišku trumpametražiu pripažin-
tas „Paskutinė diena“ (rež. Klaudija 
Matvejevaitė), „Sidabrine gerve“ už 
geriausią trumpametražį vaidybinį 
filmą apdovanota „Motinos diena“ 
(rež. Kamilė Milašiūtė), „Yana“ (rež. 
Saulė Bliuvaitė), „Budėjimas“ (rež. 
Karolis Kaupinis), „Kur dingsta 
daiktai, kur dingsta žmonės“ (rež. 
Jorė Janavičiūtė), dokumentiniai 

filmai „Dialogas su Josefu“ (rež. 
Elžbieta Josadė), „Atmink, iš mo-
lio esi“ (rež. Elvina Nevardauskaitė, 
David Heinemann), animaciniai fil-
mai – „Sidabrinę gervę“ už geriausią 
metų animaciją ir „Kino pavasario“ 
geriausio trumpametražio filmo ap-
dovanojimą pelnę režisieriaus Gedi-
mino Šiaulio „Kaukai“, Igno Mei-
lūno „Pono Nakties laisvadienis“, 
Birutės Sodeikaitės „Paskutinė 
stotelė – Mėnulis“ ir Eglės Mame-
niškytės „Gimimas“. Konkursinės 
programos filmus vertins aktorė 
Nelė Savičenko, režisierius Tomas 
Vengris ir kino teoretikė Natalija 
Arlauskaitė.

Specialiosios programos „Pasi-
tikėk manim“ filmai svarstys nepa-
sitikėjimo Europos valdančiaisiais, 
elitu, žiniasklaidos priemonėmis 
klausimus. „Pasitikėk manim“ su-
daro dvi dalys: „Melagingos naujie-
nos. Liūdna. Klastojama tikrovė“ ir 

„(Anti)autoritetai: (Nebe)iliuzija ir 
(Ne)paklusnumas“, kurias parengė 
Vienos ir Upsalos tarptautiniai 
trumpųjų filmų festivaliai. Filmų 
pristatyti atvyks festivalių atstovai 

Christofferis Olofssonas ir Sigrid 
Hadenius.

Kaip ir kasmet, festivalis kvies 
naktį praleisti žiūrint trumpuosius 
filmus. Net 330 minučių trukmės 
programoje „Naktinė panorama 
su „Caffeine“ bus parodyti labiau-
siai sužavėję, sujaudinę, įsiminę ir 
įkvėpę pasaulio kino festivalių su-
darytojus, žiuri ir žiūrovus filmai.

Vilniaus tarptautinis trumpųjų 
filmų festivalis kartu su Klermono-
Ferano tarptautiniu trumpametra-
žių filmų festivaliu jau trečiąkart 
parengė nuotaikingą edukacinę 
programą „Filmukai vaikams“, 
skirtą ketverių–aštuonerių metų 
kino gerbėjams ir jų tėveliams. Šią 
ir kitas filmų programas galima pa-
sižiūrėti Vilniaus kino teatre „Pa-
saka“ ir kino centre „Skalvija“.

Festivalį  rengia l ietuviškų 
trumpametražių filmų agentūra 

„Lithuanian Shorts“, remia Lietuvos 
kultūros taryba ir Vilniaus miesto 
savivaldybė. Daugiau informacijos: 
www.filmshorts.lt

Rengėjų inf.

Anonsai

Kadras iš filmo „Penki filmai apie šiuolaikines technologijas“ (rež. Peter Huang)
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pratęsė galerijos šviestuvų laikiklių, 
langų ir kolonų geometriją. Kaip 
šioje pastraipoje kartojasi žodžiai 

„stulpai“ ir „kolonos“, taip tapyba 
kartojo architektūros elementus.

Negana to, paveikslai, jei juos ga-
lima taip vadinti, vaizdavo įvairias (ne)
atvertis į „kitas“ vietas. Jos irgi įdomiai 
trukdė matyti, o visa paroda tapo er-
dvine svarbiausio detektyvo rašymo 
principo – atsakymo atidėjimo, lai-
kymo nežinioje, jaudulio laukiant 
išrišimo, kyburiavimo abejonėje 
(detektyvo žanrą pagimdžiusioje 
anglų kalboje visoms būsenoms 
yra vienas žodis – suspense) – me-
tafora. Kiekviena detalė kurstė smal-
sumą, bet tik tam, kad taip ir neparo-
dytų esmės, nepaaiškintų, kas ir kodėl. 
Minėtas pagrindinis paveikslas siūlė 
pro stulpus užeiti į aidžią patalpą, gal 
sporto salę, gal baseiną. Bet, žinoma, 
ten juk – tik lengvais potėpiais už-
mesta iliuzija. Nustatyti patalpos funk-
ciją trukdė balkono sienelė, užstojusi 
konkretesnius objektus. O iš drobių 
padaryti stulpai kvietė žvilgtelėti į 
jų „viduje“ išskobtus užkaborius, 
iš kurių kažkas išnešė visus asme-
ninius daiktus. Jų tamsoje žvilgsnį 
traukė sustabdytas laikas – 13:01 – ir vai-
vorykštinis sūkurys. Šie „įkalčiai“ tiktai 
užbūrė tyrėjo akį kaip netikri pėdsakai. 

Savaime aišku, buvo neįmanoma 
pažvelgti, kas tuose skulptūriniuose 

oksimoronuose slypi už kampo, 
nes tapybai pavaldūs tik du ma-
tavimai. Beje, plokščių paviršiams 
ir skylėms spalvos buvo parinktos 
itin tiksliai: oro ir sienų pilka, kad 

„matytum kiaurai“, variniai ir bron-
ziniai atspindžiai – „dėl dirbtinio 
apšvietimo“. Atspalvių kaita pra-
turtino pramogą: vaikštant plokš-
tės tarsi sukiojosi, atverdamos ir 
užverdamos naujas perspektyvas, 
tai įtikindamos savo tikrumu, tai 
atverdamos netikrumą. 

Taigi menininkė žaidė su sena ta-
pybos užduotimi kurti iliuziją, čia 
pat įtikindama ir demaskuodama 
žiūrovo patiklumą. Tačiau nebega-
liu toliau vengti akis badančio klau-
simo: kas sieja parodos pavadinime 
įrašytą kūno koncepciją ir joje do-
minuojančią perforuotos (metalo) 
plokštės formą? Kūnas tapybai rūpi 
nuo seno ir teorijoje išnarstytas po 
kaulelį. Paveikslai atstovauja šven-
tųjų kūnams, primena mirusius, čia 
nesančius, reikšmingus ir turtingus. 
Na, ir tenkina erotinį geismą. Visos 
šios funkcijos tebegalioja dabarčiai, 
net galima teigti, kad „meninis ty-
rimas“ prasidėjo nuo kūno tyrinė-
jimų. Jie buvo išsamiai pristatyti 
1995 m. Venecijos bienalėje. Taigi 
prieš dvidešimt metų. Tuomet apie 
tai daug rašiau, todėl dabar sunku 
vėl susidomėti kūno tema. 

Bet Aistės Kirvelytės detektyvas 
įtraukė į žaidimą. Nes jis, kaip vėlgi 
sako anglai, neįžeidžia intelekto. Ji 
žadina amžinąjį geismą pamatyti, 
paliesti, pasisavinti kūną ir jo ne-
patenkina. Tu ieškai, stiebiesi, su-
kiojiesi, kraipai galvą, bet atrandi 
tik tuštumą ir dažus. Drobių labi-
rinte menininkė įkūnijo ir kūno 
maniją, ir jos subanalintą versiją 
žiniasklaidoje: ...rastas kūnas... rū-
pinkitės savo išvaizda... tave išgel-
bės įdegis... valgykite tik ekologiškas 
daržoves... žvaigždė nusifotografavo 
nuoga... ką žada mums pavasario 
mada... Jau užteks – ir taip aišku, 
kad netvarieji mūsų egzistencijos 
namai tapo esminiu žmonijos rū-
pesčiu (nes kitų juk nėra). 

Kūno visur buvimą instaliuoja 
perforuoto metalo plokštelės. Ne-
manykite, jog žinojau, kas tai. Bet 
dabar lengva rasti visus atsakymus. 
Tiesa, internetas, užuot ką nors pa-
aiškinęs, pirmiausia pasiūlė jų nusi-
pirkti: geltonų, raudonų ir žalių, su 
visokiausių formų skylutėmis. Vis 
dėlto išreikalavau paaiškinimą. Pa-
sirodo, tokios plokštelės naudoja-
mos visur: žemės ūkyje, pastatuose, 
garso aparatūroje, kompiuteriuose. 
Jos padeda atsijoti nepageidauja-
mus dalykus (tiesiogine prasme – at-
skirti grūdus nuo pelų) ir yra tvirtos, 
bet lengvos, atitveriančios intymias 

erdves ir neuždarančios aklinai. Ki-
taip tariant, tai – tobula forma, jei 
nori, kad tavo kūrinyje – vėlgi „tiesio-
gine prasme“ – susijungtų visos gyve-
nimo sritys, o ieškomasis atsakymas 
būtų ir nujaučiamas, ir neaiškus. 
Ypač kai salės gale randi paveikslą, 
kuriame už skylėtos pertvaros inty-
miai užčiaupiamas (žudomas? gai-
vinamas?) kūnas. Jis taip išdidin-
tas, kad matytųsi (artimojo?) odos 

Rėčiai ir poros
Atkelta iš  1  psl .

poros, bet priežastys ir pasekmės 
liktų už kadro.

Paroda baigėsi, bet jos užminti 
klausimai tebesisuka galvoje. Va-
kare vėl eidama pro šalį languose 
jau mačiau tik ryškiai apšviestą 
baltą kubą kitai parodai. Įdomu, 
ar ir ten slypės kūnas? 

Agnė Narušytė

Monika Krikštopaitytė

Jei „Lewben Art Foundation“ ne-
būtų iniciavęs projekto „Savas 
kambarys“, kur daugiau dėmesio 
skiriama dailininkių kūrybai, ko 
gero, mano naujo susižavėjimo 
amerikiečių menininkės Andrea 
Joyce Heimer kūryba šansai būtų 
sunkiai paskaičiuojami. Autorės 
profesinėje biografijoje yra ne-
mažai rimtų įrašų, tačiau pasaulio 
šurmulyje prasilenkti visada dau-
giau progų. Būtų labai gaila, nes 
vos kartą geriau patyrinėjus, ką ji 
kuria, jau galiu apsiskelbti nauja 
gerbėja. 

„Montanos karštieji šaltiniai ir 
jų pavojinga aplinka“ papirko iš-
kart, nes pagaliau galima pamatyti 
išsamesnį vaizdą. Kai klasikiniai 
kanoninės dailės istorijos meis-
trai tapo mauduoles, gulėtojas ant 
lovų ir kitas nuogales, jos tarsi tyvu-
liuoja fantazijų erdvėje, kur pagal-
vės minkštesnės, oras šiltas (taip ir 
nesinori apsirengti), žvilgsniai ne-
trikdo, apskritai jos yra matomos 
tarsi perregimo angelo. Mikštos 
tokios, erotiškai drovios. Net ap-
sirengusių vyrų kompanijoje ant 
žolės jos nuogos atrodo natūraliai. 

Kitomis akimis
Vieno Andrea Joyce Heimer kūrinio interpretacija

Ilgametė karjera, nėra čia ko stebė-
tis. Gali pamanyti, kad niekada ne-
buvo girdėjusios apie karus ir kaip 
jų metu elgiasi užkariautojai. Hei-
mer mauduolių aplinka visai kito-
kia. Keturias merginas iš už krūmų 
stebi keturi vyrai. Jie sėlina, tiesia 
rankas į rūbų nesaugomus kūnus. 
Štai ir grėsmė, įtampa. Primityvaus 
meno stilistikos išorinis naivumas 
virsta į „pagaliau“. Pagaliau grožėji-
mosi ir erotinis objektas papildytas 
jų blogomis nuojautomis, baimė-
mis ir galbūt realių pavojų patyri-
mais. Pasislėpusieji galėjo užpulti, o 
galėjo ir ne. Prarasi budrumą, virsi 
Europa (ta, kurią nusinešė jautis), 
susivoksi ir skuosi – būsi isterikė 
paranojikė. 

Autentiško moters balso tiesa 
kūrinyje yra ne tik ta, kad nuogos 
moters vartojimo istorija išmokta ir 
vis kartojama, bet ir ta, kad, kitaip 
nei pasakose, čia nematyti gynėjų. 
Ir jei visa, ką čia pasakoju, pasirodė 
kiek „pritempta“ (gal tai tiesiog de-
koratyviai gražus, į koliažą panašus 
akrilu atliktas darbelis, o vaikinai 
yra merginų draugai?), kiti Heimer 
kūriniai patvirtina, kad menininkė 
nuolat kalba apie tai, ko bijo, ko pa-
vydi, kokios išankstinės nuomonės 
ir keisti gandai ją nuvilia. 

Andrea Joyce Heimer buvo įvai-
kinta, o jos istorija įslaptinta. Pa-
sakojimu besiremianti meninin-
kės kūryba yra ir priemonė sukurti, 
išrasti tai, ko ji pati negali patirti: 
bendros praeities, bendrų veido 
bruožų, balso, pasakojančio kas, 
kur, kaip jai nutiko būnant kūdikiu. 
Vienatvės, neapibrėžtos ir įvardin-
tos baimės, primestos nuomonės 
(ypač kūno tema) Heimer kūryboje 
apstu. Didysis trūkumas pratrūksta 
galingu spalvų, ornamentų, įtemptų 
ar ironiškų vaizdų ir pasakojimų 
fontanu. Ji remiasi amerikiečių tie-
sosakos tradicija. Tik neturi jokios 
korektiškumo pudros, kaip tik to-
dėl tokia gaivi ir galinga. Išreikšta 
Heimer vienatvė leidžia patirti ben-
drystę su nematomu žiūrovu. O dar 
labiau su žiūrove, kuri gali intuity-
viai iškart atpažinti, ką daliai vyrų 
reiktų labai ilgai aiškinti. 

Apie projektą „Savas kambarys“

„Pajutome, kad laikas skirti ats-
kirą dėmesį moterų kūrybai. Tai pa-
saulinė tendencija, primenanti, kad 
dailininkės susiduria su kitokiais 
iššūkiais nei dailininkai, kas nere-
tai nustumia jas į archyvų užkam-
pius. Todėl kuriame „Savą kambarį“, 
kurį suprantame kaip vietą, kur bus 

atidžiai įsižiūrima į dailininkių kū-
rybą, įsiklausoma į tai, kas mums 
pasakojama tvirtu balsu, ir tai, kas 
netikėtai praslysta.

Dar 1929 m., kalbėdama apie ra-
šytojas, Virginia Woolf nurodė sa-
vos erdvės svarbą kūrybai – „duokit 
jai kambarį ir penkis šimtus svarų 
per metus“ (Savas kambarys, Vil-
nius: Charibdė, 1998, p. 116). Ka-
dangi dabar privati erdvė nebe tokia 
didelė prabanga, kūrėjoms atviri ir 
universitetai, ir bibliotekos, ir ga-
lerijos, belieka pasitikrinti savo 
pažiūras. Norime sukurti simbo-
linį „Savą kambarį“ – kaip progą 
nustebti peržiūrint tai, ką kartais 
paliekame paraštėse. V. Woolf 

pastebėjimu, autorės turi savo, ki-
tokį nei vyrų autorių, balsą, bet 
geriausi kūriniai gimsta, kai pa-
mirštamas lytiškumas, nes skir-
tingose lytyse užkoduotas noras 
bendradarbiauti.

Projekte bus pristatomos me-
notyrininkų parengtos dailininkių 
kūrinių, priklausančių „Lewben 
Art Foundation“ kolekcijai, anali-
zės. Kūrinių narpliojimas atskleis 
dailininkių kūrybines vertybes ir 
aplinkybes, iššūkius ir pasiekimus. 
Su partneriais ne tik sieksime pla-
tesnės auditorijos, bet ir kaupsime 
dailininkių kūrinių recenzijų rin-
kinį, kuris prireikus būtų lengvai 
pasiekiamas.“ (lewbenart.com)

Andrea Joyce Heimer, „Montana Hot Spring with Danger Surrounnding“. 2016 m. 
„Lewben Art Foundation“ kolekcija

V. Nomado n uotr .
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Paroda kaip manifestas
Kelių dešimtmečių vaikų piešinių paroda „Mano pasaulis“

D a i l ė

Danutė Zovienė

Metų sandūroje (gruodžio 14 – va-
sario 3 d.) Vilniaus vaikų ir jaunimo 
meno galerijoje surengta paroda-
manifestas „Mano pasaulis“ nukėlė 
žiūrovus į praėjusio amžiaus 8–9-ąjį 
dešimtmetį, į 1970–1987 metus, kai 
Lietuvos televizijoje buvo rengia-
mas ir transliuojamas didelio po-
puliarumo ir plačios auditorijos 
sulaukęs vaikų piešinių konkursas 
bei laida „Mano pasaulis“.

Kodėl paroda-manifestas? Kodėl 
ji surengta šioje galerijoje? Į an-
trąjį klausimą atsakyti paprasčiau. 
Anuomet laidoje „Mano pasaulis“ 
dalyvavo daug šiandien žinomų 
menininkų ir dailės pedagogų: Al-
bertas Gurskas, Juozas Galkus, Jo-
nas Gudmonas, Jūratė Stauskaitė, 
Ramunė Antanina Vėliuvienė, Filo-
mena Linčiūtė-Vaitekūnienė, Vin-
cas Norkus, Romualdas Pučekas ir 
kt. Lietuvai atkūrus nepriklauso-
mybę, viena aktyviausių laidos da-
lyvių ir jos vedėja Jūratė Stauskaitė 
įkūrė pirmą privačią Vilniaus vaikų 
ir jaunimo dailės mokyklą (1991), 
o kiek vėliau greta jos – jau pen-
kioliktus metus veikiančią Vilniaus 
vaikų ir jaunimo meno galeriją. Tai 
netradicinė meno erdvė, atsiradusi 
kaip valstybinės ir privačios inicia-
tyvos bendradarbiavimo rezultatas 
(galerijos steigėjai – Vilniaus miesto 
savivaldybė ir Jūratės Stauskaitės 
Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės 
mokykla). Netradicinė todėl, kad 
mokyklos ir galerijos junginiu čia 
siekiama lygiaverčio dialogo tarp 
vaikų ir profesionalų kūrybos, no-
rint mažinti atskirtį tarp vaiko ir su-
augusiojo, mokinio ir mokytojo. Tai 
atliepia ir iš dalies tęsia prieš 47-erius 
metus pradėto rengti konkurso 

„Mano pasaulis“ misiją – skatinti kū-
rybinį mąstymą, brandinti laisvą, kū-
rybišką žmogų (laidą „Mano pasau-
lis“ rengė redaktorė Danutė Marija 
Pračkytė, režisierės Vanda Vainoraitė, 
Janina Lapinskaitė ir kt.).

Grįžkime prie pirmojo klausimo: 
kodėl paroda-manifestas? Todėl, 
kad parodos kuratorei J. Stauskaitei 
asmenybės ugdymas menu visada 
rūpėjo ir teberūpi, kad ją, kaip pi-
lietinę poziciją turinčią dailininkę, 
jaudina neapibrėžtas valstybės po-
žiūris į vaikų meninę edukaciją. 
Mūsų visuomenėje tvyro ydinga 
nuostata vaikus suvokti kaip izo-
liuotą sociumo dalį. Tarsi ne tie 
patys žmonės vaikystei pasibaigus 
įsilieja į socialinį, politinį, kultūrinį 
gyvenimą. Ši atskirtis iš dalies lemia, 
kad pasibaigus vaikystės etapui, kai 
mažieji noriai lanko įvairius meni-
nio lavinimo būrelius (šiuo atveju 
omenyje turiu dailės pakraipos), 
žmonės ima nebesuprasti šiuolai-
kinio meno, jiems nedrąsu užeiti į 
galerijas, atsiranda visuomenės at-
skirtis nuo kultūros, nesiformuoja 
meno rinka... 

Gyvenant globalizacijos ir infor-
macijos amžiuje, žinių visuomenė 
tarsi ima dominuoti, pamirštant, 
koks svarbus yra kūrybinis žinių 
panaudojimas. Dailės edukacija 
taip pat suteikia žinių apie visuo-
menės raidą, tik pateikti jas reikėtų 
taip, kad sudomintų jauną žmogų. 
Gaila, kad dailės istorija bendrojo 
lavinimo mokyklose dėstoma, deja, 
tik vyresnėse klasėse. O gal ją ga-
lima pateikti kaip įdomius pasako-
jimus, prilygstančius Hario Poterio 
nuotykiams?

Valstybinėje edukacijos progra-
moje vis dar pasigendama nuose-
klios, tęstinumu pagrįstos ugdymo 
menu sistemos. Bendrojo lavinimo 
mokyklose į dailės ir meno istorijos 
pamokas vis dar žiūrima nerimtai, 
dar blogiau: jų metu atliktos užduo-
tys vertinamos balais, kaip ir kiti 
bendrojo lavinimo dalykai. Deja, 
balų sistema neatliepia pagrindi-
nių edukacijos menu tikslų – for-
muoti kūrybišką požiūrį, ugdyti 
laisvę, pasitikėjimą savimi, todėl 
dailės pamokoje gavęs prastą įver-
tinimo balą jaunas žmogus tarsi ati-
tolinamas nuo kūrybos, suformuoja 
iškreiptas vertinimo nuostatas: „aš 
tame mene nieko nesuprantu“; „ir 
aš galiu taip nupaišyti“ etc. O juk 
piešimas, kitaip nei, sakykim, scenos 
menai (šokis, dainavimas, teatras), 
kuriuose labiau ugdomi sociumo 
įgūdžiai, yra ta sritis, kur žmogus 
turi galimybę būti vienas su savimi, 
kur jis gali susikaupti, sukoncen-
truoti savo mintis, atsiriboti nuo 
informacinio triukšmo (piešimas 
kaip niekas kita suteikia individualią 
laisvę, todėl neatsitiktinai šiuolaiki-
nėje visuomenėje vis populiaresnės 
tampa meno terapijos praktikos). 

Apie įsisenėjusią edukacijos 
menu problemą byloja dar 1976 m. 

savaitraštyje „Kalba Vilnius“ meno-
tyrininkės Gražinos Kliaugienės pa-
skelbtas straipsnis „Gera pradžia – pusė 
darbo“. Anuomet apie konkursą 
rašė ir kiti laidos dalyviai – Ramunė 
Vėliuvienė, Jonas Gudmonas ir kt. 
Pirmą kartą konkurso dalyvių pie-
šiniai viešai eksponuoti 1979 m. tuo-
metiniuose Dailės parodų rūmuose 
Vilniuje surengtoje respublikinėje 
vaikų piešinių parodoje, kurios pa-
grindu buvo parengta keliaujanti 
ekspozicija, rodyta Lietuvoje ir ki-
tose šalyse. 1980 m. „Vagos“ leidykla 
išleido albumą „Mano pasaulis“ 
(sud. Danutė Marija Pračkytė, Jū-
ratė Stauskaitė), kurioje publikuoti 
įdomiausi konkurso dalyvių pieši-
niai, buvo sukurtas videofilmas.

Konkursas „Mano pasaulis“ ny-
kioje sovietinės televizijos realybėje 
buvo analogų neturintis reiškinys, 
prilygęs gurkšniui šviežio oro: pro-
fesionalūs, žinomi dailininkai, ap-
tariantys atsiųstus piešinius ir de-
monstruojantys dailės technikas, 
laisvesnis scenarijus, gyvas žodis. 
1987 m. laidai pasibaigus vieša dai-
lės edukacija tarsi kiek sutriko – Lie-
tuvos televizijoje taip ir neatsigavo 
jokia raiškesne forma ir iš esmės 
nunyko, priešingai nei ilgai gyvuo-
janti „Dainų dainelė“. 

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno 
galerijoje vykstanti paroda „Mano 
pasaulis“ parengta kaip vientisas 
projektas, sudarytas iš kelių segmentų: 
istorinės dokumentacijos (straips-
nių iškarpų, originalių laidos įkū-
rimo dokumentų, konkursą įam-
žinusių nuotraukų); autentiškos 
atmosferos (įspūdžiui sustiprinti 
įrengtas to meto interjeras su bū-
dingomis detalėmis), rodomas mi-
nėtas videofilmas (dokumentinę 
medžiagą parodai paskolino LRT 
archyvas ir privatūs asmenys) ir 

dviejų piešinių ekspozicijų – buvu-
sio konkurso „Mano pasaulis“ da-
lyvių darbų ir dabartinių Vilniaus 
vaikų ir jaunimo dailės mokyklos 
lankytojų piešinių, rodomų atski-
roje Vilniaus mokytojų namų an-
trojo aukšto parodų erdvėje „Ko-
ridorius“. Įdomu palyginti šias dvi 
kolekcijas, nes per vizualų vaikų pa-
saulio suvokimą ir gebėjimą sakyti 
tiesą galima pamatyti, kaip kito vi-
suomenė. Akivaizdu, kad pasikeitė 
ne tik atlikimo priemonės, bet ir te-
mos, atspindinčios jų gyvenimo ak-
tualijas bei piešimo „madas“. 

Istorinėje ekspozicijoje žavi nai-
vus ir giedras aplinkos fiksavimas – 
gamta (žydintys sodai, vabaliukai, 
gėlės, gyviai), namai, kasdieniai 
darbai (ravėjimas) ir rūpesčiai 
(apsilankymas pas dantų gydy-
toją), pasakų interpretacijos, hero-
jai (kosmonautai, gydytojai), socia-
linė aplinka, aišku, su jai būdingais 
sovietiniais atributais. Priemonių 
arsenalas labai paprastas – spalvoti 
pieštukai, flomasteriai, tušinukai, 
akvarelė, guašas. Gal todėl ši eks-
pozicijos dalis šiandien atrodo kiek 
naivi, bet lengva ir šviesi, atspin-
dinti neskubią gyvenimo tėkmę. Ji 
turėtų sudominti dailės pedagogus, 
politikus ir šiaip nostalgiškai nusi-
teikusius parodos lankytojus.

Parodos rengėjams pavyko su-
rinkti tik nedidelę dalį konkurso 
piešinių iš archyvo, kurį savo laiku 
sudarė net 53 tūkstančiai darbų! 
Kasmet konkursui „Mano pasau-
lis“ iš įvairių Lietuvos miestų ir 
rajonų vaikai atsiųsdavo po 3–4 

tūkstančius piešinių! Savotiškai 
įdomu, kad didžioji jų dalis buvo 
ne iš didžiausių Lietuvos miestų, o 
iš Dusetų, Druskininkų, Medeikių, 
Raseinių ir kitų miestelių bei rajonų. 
Kasmet iš tos gausybės piešinių pro-
fesionalių dailininkų pedagogų 
komisija atrinkdavo trisdešimt lau-
reatų. Ekspozicijoje rodomi keleto 
to meto dalyvių, šiandien žinomų 
dailininkų darbai (pvz., Ievos Babi-
laitės, Alvydo Stausko, Miglės Ko-
sinskaitės ir kt.), tikimasi, kad tarp 
lankytojų bus tokių, kurie atras savo 
vaikystės piešinius...

Antroji dalis (kuratorė Inga Dar-
gužytė) byloja apie pakitusią rea-
lybę ir pagreitėjusį gyvenimo tempą, 
technologijų ir komunikacijos prie-
monių paveiktą kartą, ankstesnę ir 
ryškesnę vaikų brandą. Šiandien 
vaikų piešiniuose regime daugiau 
nerimo, realius vaizdus dažniau 
keičia abstrakčios formos, kolo-
ritas ryškėja, daugėja kontrastų ir 
drąsos. Tai gilina atskirtį tarp abiejų 
parodos dalių, tačiau yra vienas es-
minis tikslas, kuris jas jungia ir su-
teikia parodai manifestinio aktua-
lumo – tai siekis ugdyti kūrybingai 
mąstančią asmenybę. Greta istorinio 
pasakojimo apie Lietuvos televizijoje 
septyniolika metų (1970–1987) vy-
kusį vaikų piešinių konkursą, paroda 

„Mano pasaulis“ atkreipia dėmesį į 
problemą, jog kūrybiškos visuome-
nės modelį būtina formuoti sistemiš-
kai bei nuosekliai, nenutraukiant šio 
proceso pasibaigus vaikystei.

Paroda „Mano pasaulis“ veikia iki vasario 3 d.Žaneta Leščinskaitė, „Pas dantistą“. 11 m. (1984 m.)

Tomas Jankauskas, „Sportininkė“. 6 m. (1985 m.)

Parodos kuratorė Jūratė Stauskaitė

Ren gėjų  n uotr aukos
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D a i l ė

Plepaus erudito keliai ir klystkeliai

Monika Krikštopaitytė

Iš pirmo žvilgsnio supratau, kad 
knyga yra ne visai man. Nors la-
bai mėgstu ir pašėlusią Vido Poš-
kaus tapybą (kur išsitrina ir lyčių, 
ir žanrų problematika, lieka būty-
bės ir patirtys, tarsi grįžus į kažką 
pirmykščio), pavydžiai vertinu jo 
erudiciją (Vidas gali žongliruoti 
įvairiomis datomis ir žino daug vi-
sokių paslapčių bei specifinių smul-
kmenų beveik apie viską istorijoje), 
vis noriu sužinoti jo nuomonę apie 
parodas, ypač kai kurias, nes visada 
smalsu, kokia konfigūracija atsivers 
jo žinios. Tačiau šios knygos audito-
rija, man regis, yra plačioji publika, 
kurią reikia imti už rankos ir vestis 
į parodas arba tiesiai į dailininkų 
studijas. Pasakoti jiems įvairiau-
sius įdomius nutikimus, pirštu ro-
dyti įdomybes, juoktis kartu. Kitaip 
tariant, dominti. 

Knyga dominimo misiją atlieka, 
ir daro tai pačiu seniausiu būdu – 
intriguodama menininko asme-
nybės išskirtinumu, jo aplinkos 
ypatingumu. Kaip tai darė Giorgio 
Vasari, aprašęs „Žymiausių tapytojų, 
skulptorių ir architektų gyvenimus“ 
per XV a. Italijos menų renesansą. 
Šia prasme, man knyga yra auto-
matiškai pasenusi, dar prieš išlei-
džiama. Tačiau, paskaičius tekstą, 
atrodo, kad tai tik maskuotė, ati-
tinkanti bendrą šalies kultūrinio 
išsilavinimo lygį (pagal skulptūrų 
viešus diskursus mes tik artėjame 
prie modernizmo epochos). Vi-
das plepa, plepa, daug kur suvirpa 
mano, kaip redaktorės, pirštas, ta-
čiau vis primenu sau, kad čia grei-
čiau jau pašnekesys, o jame pasi-
kartojimai labiau atleistini ir gal 
net reikalingi užtvirtinimui. Taigi, 
jis plepa sau: fantazuoja, kokia tu-
rėtų būti studija pagal paveikslus, 
kas ten su kuo asocijuojasi, ką kas 
pagalvojo ir ko ne, o pakeliui „pri-
farširuoja“ skaitantįjį žinių. Taikliai, 

Vidas Poškus. Menininko dirbtuvė: 
42 istorijos, Vilnius: Tyto alba, 2017, 
1500 egz., 306 p.

tiesiai iš spaustuvės Erikos Grigora-
vičienės knyga „Ar tai menas, arba 
paveikslo (ne)laisvė“ (Vilnius: Lie-
tuvos kultūros tyrimų institutas, In-
ter se, 2017). Joje analizuojama vėly-
vojo sovietmečio tapybos recepcija 
ir kaip sykis Saulei Kisarauskienei 
skiriamas visas visutėlis atskiras 
skyrius. (Laikykime tai revanšu). 
Jame ne tik naujais kampais (femi-
nistinio akcionizmo, siurrealizmo 
ir kt.) išsamiai išanalizuotos Kisa-
rauskienės kūrybos formos, moty-
vai ir jos stigmos (traumuojanti is-
torija su išjuoktomis iliustracijomis, 
našlės pareigų našta ir kt.), bet ir 
susidaro gan aiškus vaizdas, kodėl 
tokia „smulkmena“ kaip netoly-
gus įvardijimas gali būti toks žei-
džiantis. Šiame kontekste yra visiš-
kai aišku, kad reakcija į „mažesnes 
raides“ yra ne vien Poškaus „nuo-
pelnas“, o per ilgą nesėkmių ruožą 
išsivysčiusi alergija moraliniams 
niuansams, kurių sovietmetį išgy-
venusieji (ypač be tų svaigių pato-
gumų) vis tikisi nebepatirti. 

Kitas nemažiau edukuojantis 
knygos aspektas galėtų būti socia-
linis. Sudėjus visų studijų vaizdus, 
gal ir dėl maketo tirštumo, ap-
švietimo nuotraukose geltonumų, 
lieka įspūdis, kad dailininkų studi-
jos, be kelių pavydą keliančių išim-
čių, daiktų tankiu primena valkatų 
landynes. Keliose esu apsilankiusi ir 
žinau, kad įspūdį lemia kvadratų ir 
funkcijų viename kvadrate skaičius. 
Tai jau nebe svaigios sovietmečio 
erdvės su neribotu šildymu... Mat 
anuomet didesnieji menininkai 
turėjo būti (iš jų to tikėtasi ir rei-
kalauta) valdžios parankiniais for-
muojant visuomenę. Jei statysime 
tokius konjunktūrinius „Vyčius“ ir 
formuosime visus naujaip, valsty-
bei reikėtų apgalvoti ir dailininkų 
paklusnumo kurstymo planą. Pagal 
Poškaus knygos vaizdus, šiai sociali-
nei grupei būtų nesudėtinga sufor-
muluoti grynai buitinį pasiūlymą, 
bet kita vertus, sprendžiant iš vaizdų, 
ši kasta ir toliau pilna laisvamaniškų 

„demoralizuojančių“ pažiūrų... 
Visa ta dažų pridrabstyta ne-

tvarka, su retomis išimtimis, biuro 

žmogui gali atrodyti tiek pat eg-
zotiška kiek tolimasis Vietnamas. 
Knyga egzotizuoja menininkus, 
palaiko genijaus mitą. Mano įsiti-
kinimai vestų priešinga kryptimi, 
nors pagaunu save, kad smalsu pa-
tyrinėti kai kurias erdves, „apsilan-
kyti“ išvengiant bendravimo su au-
toriais. Apskritai knygoje grožimasi 
netvarka ir purvu, taip lyg mėgi-
nant praplėsti gėrėjimosi sampratą. 

Tvarkos trūksta ir pačiai knygai. 
Viena seka sudėtos jaunų autorių, 
meistrų, beveik mėgėjų ir mirusių 
metrų studijos-muziejai. Objektus 
sieja ir jungia tik Poškaus „liežu-
vis“. Vienos studijos laikinos, ki-
tos tik naujai įgytos, visokios. Jos 
niekaip neskirstomos. Iš to galima 
spręsti, kad Vidas kliaujasi tekstu, 
pasakojimu atliekamais sujungi-
mais. O gal jis tik pasiduoda realy-
bei – vadovaujasi nuostata „imk, ką 
gali, šiandien, nes rytoj bus tik dar 
daugiau darbų, pareigų“ ir ta stu-
dijų lankymo praktika, iš pradžių 
buvusi gal daugiau profesiniu ho-
biu, vėliau virto leidiniu, kurį kaž-
kas rimtai nagrinėja. Bet primenu 

Apie mitus ir tikrovę

Atviras laiškas atsiliepiant į 
Vido Poškaus knygą „Menininko 
dirbtuvė: 42 istorijos“

1965 m. mums buvo paskirtos dirb-
tuvės, kuriose, neturėdami buto, 
ne vienus metus ir gyvenome. Jose 
sukurti darbai iškeliavo į parodas 
tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, tiek 
mano, tiek Vinco. Ten gimė ir mūsų 
vaikai. Nuo 1990 m. tos dirbtuvės 
teisiškai įregistruotos mano vardu, 
jos tapo ir mano namais, nes bu-
tas Savanorių prospekte liko Ais-
tei, kai ji pagimdė Augustiną. Tose 

dirbtuvėse-namuose 2009 m. mirė 
ir sūnus Danielius. Čia 2014–2015 m. 
gyveno ir kūrė Aistė, kol įsikūrė 
naujuose namuose su mažąja Faus-
tina. Čia glaudžiasi ir jos tapyba, 
fotografijos, piešiniai ir kt. Namai 
per beveik 30 metų po Vinco mir-
ties prisipildė tiek skaudžių, tiek 
gražių atspindžių. 

Šiandien Vidas Poškus knygoje 
„Menininko dirbtuvė: 42 istorijos“ 
jas pavadina tik Vinco Kisarausko 
kūrybinėmis dirbtuvėmis, studija. 
Nors tekste minima ir Saulė Kisa-
rauskienė, tiek turinyje, sudary-
tame iš menininkų pavardžių, tiek 
pavadinime lieka tik Vinco Kisa-
rausko pavardė, nors analogišku 
atveju Nomedos ir Šarūno Saukų 
ar Mikalojaus Povilo ir Nijolės 

Vilučių studija priskirta jau dviem 
menininkams. 

Besisvečiuojant išsifotografuota 
Vinco kūryba ir esama aplinka pu-
blikuojama be mano sutikimo.

Knygoje matome studijos lenty-
nas, kuriose tik dalis Vinco kūry-
bos, kita dalis mano, ant grafikos 
stalčių – Aistės fotografijos, lito-
grafijos, piešiniai ir kt. Šalia jų ant 
žemės – mano tapyba, prie tapybos 
lentynų – dalis Aistės tapybos.Ant 
sienų prie stalo sukabintos foto-
grafijos ir piešiniai, sveikinimai ir 
kt. Smulkmenos, jau niekaip nesu-
sijusios nei su Vinco kūryba, nei su 
jo gyvenimu.

Žinoma, kartais žmonių spren-
dimai lemia mūsų likimus, gyve-
nimą ir kūrybą, tačiau ar menininkė 

Mums rašo

tiksliai, taupiai. Tenka konstatuoti, 
kad tai užmaskuotas vadovėlis. 

Vadovėliuose visada būna klaidų. 
Kokia gali būti tiesa apie tokius su-
bjektyvius dalykus kaip kas, ką ir 
kaip pamatė? Tuomet, šiuo požiū-
riu, Poškaus knyga yra meno kūri-
nys ir į jo turinį reikia žiūrėti atlai-
džiai. Koks daugiabriaunis autorius, 
tokia daugiažanrė ir knyga. O kad 
menininkai ne visuomet būna pa-
tenkinti tuo, kaip yra aprašomi, nei 
man, nei Vidui nėra naujiena. Kita 
vertus, suprantu Saulės Kisaraus-
kienės pastabą, jog studija ne tik 
Vinco Kisarausko, bet ir jos, o tai 
turi atsispindėti ir formaliai – tu-
rinyje (nes knygos, sutikite, pasta-
ruoju metu dažniau tik vartomos). 
Nors šiame skyrelyje Poškus rašo: 

„Šią studiją vadinti Kisarausko stu-
dija nėra tikslu, kadangi meninin-
kas erdve dalinasi su savo žmona 
Saule. Esamasis laikas pavartotas 
neatsitiktinai – pora iš tiesų dali-
jasi bendra kūrybine laboratorija. 
Nebūsiu labai patetiškas, būsiu la-
bai tikslus, pabrėždamas, jog čia iki 
šiol vyksta kuo tikriausi kūrybiniai 
dviejų menininkų dialogai (dukters 
Aistės buvimas čia taip pat nėra ne-
reikšmingas).“ Reveransas tarsi pa-
darytas, noras daugiau papasakoti 
apie Vincą Kisarauską, nes tuo vi-
zitu nagrinėtas būtent jis, ir tai yra 
pasakojimo tiesa, suprantamas, ta-
čiau pavadinimo netikslumas visgi 
gali būti labai skausmingas. Tą sa-
vaip gali paaiškinti dar garuojanti, 

sau, kad čia populiarus žanras, ne 
analitinis-akademinis.

Mano didžiausias priekaištas 
knygai – joje esantys bent keli 
visai netikę menininkai. Turbūt 
reiktų mąstyti taip: nieko nepada-
rysi, ir menotyrininkai turi asme-
ninį / institucinį gyvenimą, o gal 
ir keistų simpatijų. Kad ir kaip ten 
būtų, gal vis dėlto turime pasitikėti, 
kad tie, kuriuos bandome dominti 
menu, galiausiai atsirinks, o gero 
ir geresnio meno jėga įsismelks gi-
liau ir išliks. 

Knygą matau ir kaip ponams ra-
šytojams bei scenaristams parengtą 
puikų daugybės galimų veiksmo 
scenų katalogą. Prustiškos tradici-
jos paveiktas Vidas Poškus vaizdin-
gai aprašo ir iščiupinėja erdves nuo 
šiaurinių langų iki voriuko. Leidi-
nys skirtas vaizduotei audrinti. Tai 
naudinga veikla. Meno žmonės, 
aišku, šen bei ten įžvelgs ir audri-
nimo struktūrų, šyptels, gal susi-
rauks, ūktels „oi, tik nereikia...“ Bet 
antropologinis pjūvis nežinia kada 
gali praversti ir kultūrininkams. 

moteris vis dar turi būti mažomis 
raidėmis vos paminėta po vyro 
pavarde, net jei jis iš tiesų ryškus 

menininkas, neatsižvelgiant į situa-
ciją ir faktines aplinkybes?
Saulė Kisarauskienė

Eglės Ridikaitės studijos fragmentas

Saulės ir Vinco Kisarauskų studijos fragmentas
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Kaip sudominti ir išgąsdinti žiūrovą?
Trumpos kino recenzijos

Gediminas Kukta

„Pokerio princesė“ („Molly’s 
Game“), rež. Aaron Sorkin, JAV

Lietuvių platintojų pateiktame 
filmo pristatyme rašoma, jog Molly 

„pokerio turnyruose įveikdavo net 
sunkiausius varžovus ir kaskart 
namo grįždavo kišenę papildžiusi 
dar keliais milijonais dolerių“. Jei 
tekstą rengęs žmogus prieš tai būtų 
matęs filmą, jis, aišku, būtų supratęs, 
jog parašė visišką nesąmonę. Filmo 
veikėja nė karto nesėda prie pokerio 
stalo kaip lošėja, nelaiko rankose 
kortų ir neblefuoja. Ji yra ta, kuri 
organizuoja lošimus, ieško naujų 
turtuolių, o juos sukvietusi prie 
vieno stalo milijonų vertės azartišką 
spektaklį stebi tik iš šalies, jei rei-
kia, timptelėdama tinkamą virvutę. 

Kaip tik šis valdingas, tvirtas ir – 
tai įdomiausia – prieštaringas realiai 
egzistuojančios Molly Bloom cha-
rakteris labiausiai domina garsų 
scenaristą Aaroną Sorkiną, šiuo 
filmu debiutuojantį kaip režisierius. 
Jis ir Jessica Chastain kuria nepa-
laužiamos moters portretą „vyrų 
pasaulyje“ ir tą daro, kaip jiems ir 
priklauso, meistriškai. Gyvi ir sul-
tingi dialogai, gera vaidyba, nuo-
bodžiauti neleidžiantis ritmas – šie 
apibūdinimai, žinoma, mažai ką pa-
sako apie filmą, bet nebepamenu, 

kada paskutinį kartą būčiau juos 
panaudojęs kalbėdamas apie kiną, 
todėl – tebūnie. 

Taip, „Pokerio princesė“ kartais 
nuslysta į „amerikietiškosios sva-
jonės“, o vėliau išvirkščiosios jos 
pusės klišes, kartais – į sentimen-
talumą (Molly ir tėčio psichoterapi-
nis pokalbis), bet kai pagalvoji, kad 
visus dialogus ir situacijas Sorkinui 
iš pradžių reikėjo užrašyti ant po-
pieriaus, tada perkelti į ekraną, iš-
laikyti nuoseklumą, logiką ir – bene 
sunkiausia dalis – sudominti žiū-
rovą, lieka tik žemai nusilenkti.

„Tūnąs tamsoje: paskutinis rak-
tas“ („Insidious: The Last Key“), rež. 
Adam Robitel, JAV, Kanada

Filmą žiūrėjau grynai antropo-
loginiais sumetimais: kuo žiūro-
vus gąsdina šiuolaikiniai masinės 
produkcijos siaubo filmai? Išvada 
paprasta: tuo, kuo gąsdino prieš de-
šimt, dvidešimt ir trisdešimt metų. 
Siaubiakų gramatika ir sintaksė ne-
sikeičia. Žiūrovai užsidengia akis 
ir krūpčioja tiksliai pagal taisykles.

Štai – veikėjas, būtinai vaikas, 
stovi vidury kambario ir mato dva-
sias. Arba – veikėjas eina tamsiu ko-
ridoriumi, manydamas, kad priešais 
sutiks pabaisą, bet ši, gudruolė, jau 
jam už nugaros. Arba – iš tamsos 
išnyra prožektoriumi iš apačios ap-
šviestas paklaikęs veidas. Arba – 
veikėja klykia iš siaubo, o mons-
tras įsmeigia į jos kaklą laibą pirštą, 
kurio gale yra raktas, ir užrakina 
balsą – šauksmo niekas nebegirdi. 
Šita scena man priminė sapnus, ku-
riuose norėdavai šaukti, bet balsas 
užlūždavo gerklėje. Režisierius, su-
prask, galbūt prisilietė net prie ko-
lektyvinės pasąmonės: panašūs sapnai, 
pasirodo, lankė ne tik mane.

Bet žinote, kas iš tiesų baisu? Kad 
vis dar vyksta serijinė šių siužeti-
nių anachronizmų, kurių net ne-
pavadinsi trash ar prastą skonį re-
abilituojančiais ironiškais „kempo“ 
filmais (tuos žiūrėdamas bent gali 
patirti guilty pleasure), gamyba. 
Ne, čia viskas daroma rimtu veidu 

ir žibančiomis akimis, kurių lėliu-
kėse vartosi dolerio ženklas. 

„Didysis šou meistras“ („The 
Greatest Showman“), rež. Michael 
Gracey, JAV

2017-aisiais visi aplinkui kalbėjo 
apie įvairovę (diversity). Šį žodį ga-
lėjai išgirsti kūrybiškumui skirtose 
konferencijose, jis skambėjo re-
klaminėse kampanijose, jį kartojo 
įvairių mitingų už žmogaus teises 
aktyvistai, pranešėjai, influenceriai, 
pramogų pasaulio žvaigždės, jo 
įkvėptos gimė dainos ir filmai. „Di-
dysis šou meistras“ – vienas tokių. 
Nesvarbu, jog miuziklas pasakoja 
apie XIX amžiuje gyvenusį Ameri-
kos šou verslo ir cirko pradininką 
P.J. Barnumą (Hugh Jackman), iš 
tiesų jis yra šimtu procentų šių laikų, 
t.y. Donaldo Trumpo eros, kūrinys.

Kai barzdota moteris, albinosas, 
liliputas, mergina rožiniais plau-
kais ir kiti keistuoliai cirko artis-
tai marširuoja Niujorko gatvėmis 
ir dainuoja apie tai, kad pasaulyje 
yra vietos ir jiems, kad svarbu iš-
drįsti būti tuo, kas esi, kad nerei-
kia atsiprašinėti už tai, kas esi, su-
pranti – gyvename XXI amžiuje, o 
vis dar skendime tamsoje ir mums 
reikia priminti apie toleranciją ir 
žmogiškumą. 

Be abejo, tolerancijos idėja filme 
graži ir svarbi, tačiau ji pateikiama 
su tokia doze patoso, bravūros ir 
kičo, jog, paradoksalu, darosi sunku 
toleruoti prieš akis vykstančią bes-
konybę. Miuziklo žanrą režisierius 
interpretuoja tiesmukai ir senama-
diškai blogiausia šio žodžio prasme 
(iki choreografiškos „Kalifornijos 
svajų“ neonostalgijos – toli), o kaip 
biografinis filmas „Didysis šou 
meistras“ atrodo pernelyg seklus. Jį 
galima suskliausti į kelis sakinius: 

„nepasiduok gyvenimo negandoms“, 
„tu gali“ ir, žinoma, „svajonės pil-
dosi“. Liūdna, kad šiame filme 
akivaizdžiai neturi ką veikti ketu-
rių „Oskarų“ nominantė Michelle 

Williams ir kituose filmuose malo-
niai stebinanti Rebecca Ferguson.

Jei norite filmo apie senąjį cirką 
su tikrais, o ne nugrimuotais per-
sonažais, verčiau pažiūrėkite ilgai 
neįvertintus ir žiūrovams siaubą 
varusius, o dabar klasikų klasika 
vadinamus Todo Browningo „Išsi-
gimėlius“ („Freaks“, 1932).

„Džiumandži: sveiki atvykę į 
džiungles“ („Jumanji: Welcome to 
the Jungle“), rež. Jake Kasdan, JAV

Kiekvieniems laikams – sa-
vas „Džiumandži“. 1995-ųjų filme 

„Džiumandži“ buvo stalo žaidimas, 
o naujoje versijoje jis virto senu 
vaizdo žaidimu, į kurio pasaulį pa-
kliūva keturi po pamokų palikti 
paaugliai ir čia virsta savo avata-
rais: moksliukas Spenseris – raume-
ningu nuotykių ieškotoju, mokyklos 
sporto galiūnas Fridžas – vos pusantro 
metro tesiekiančiu vyruku, „pilka 
pelytė“ Marta – bebaime kovotoja, 
o iš rankų mobiliojo telefono nepa-
leidžianti populiariausia mokyklos 
mergina Betani – vidutinio amžiaus 
profesoriumi. 

Tačiau šis žavus netikėtumas 
greitai dingsta ir vietą užleidžia 
lėkštiems juokeliams, triukšmin-
gam balaganui ir nuspėjamam siu-
žetui. Spenseris pagaliau įveiks savo 
baimes. Fridžas supras, kad tikrame 
gyvenime buvo per daug pasipūtęs, 
Marta įgis drąsos, o Betanė suvoks, 
kad mobilusis telefonas ir virtuali 
realybė – dar ne viskas. Kad rea-
lusis pasaulis su gamta ir visokiais 
gyviais joje yra labiau cool. Grįžusi 
iš „Džiumandži“, geriausios drau-
gės nuostabai, Betani jau planuos 
turistinį žygį į kalnus. Be telefono. 

Panašu, režisierius norėjo, kad 
šioje vietoje tūkstantmečio kartos 
žiūrovai gerokai sutriktų ir paban-
dytų tai, ko galbūt niekada nedarė 
iki šiol – po filmo išjungtų mobi-
liuosius telefonus ir pakeltų akis į 
dangų, kitaip tariant, susimąstytų.

Filmo „Bjornas Borgas prieš Ma-
kenrojų“ („Borg vs. McEnroe“, Da-
nija, Suomija, Švedija, 2017) reži-
sierius Janusas Metzas Pedersenas 
prisipažįsta: „Nesu teniso sirgalius, 
nors, aišku, žinojau šios dvikovos 
istoriją, jos ypatingą eigą. Tačiau 
kuo labiau gilinausi į scenarijų, 
tuo daugiau atradau personažuose 
psichologijos gelmių, tamsiosios 
žmogaus prigimties, kuri stulbina.“ 
Režisieriaus minima dvikova – 
tai garsusis Vimbldono finalas 
1980-aisiais. Jame dalyvavo keturių 
prieš tai vykusių finalų nugalėtojas 

Bjornas Borgas ir jaunasis preten-
dentas Johnas McEnroe’jus. Susi-
tikimas truko beveik penkias va-
landas, galiausiai nugalėtoju tapo 
Borgas. Po keliasdešimties metų 
sudėtingos tenisininkų asmeny-
bės ir jų mūšis tapo pretekstu pa-
svarstyti klausimus, kuriuos sporte 
dažnai užstoja emocijos ir rezulta-
tas. Pasak Metzo Pederseno, „kar-
jeros pabaigoje Borgas užduodavo 
sau egzistencinius klausimus: „Ką 
čia veikiu? Kokią prasmę turi tai, ką 
darau?“ Abu sportininkai jautėsi 
vieniši, abu siekė sėkmės vidinio 

perdegimo kaina. Jie turėjo daug 
daugiau bendrumo, nei atrodė iš 
pirmo žvilgsnio.“

Apie filmą „Bjornas Borgas prieš 
Makenrojų“ Borgas, kurį suvai-
dino Sverriras Gudnasonas, atsi-
liepia palankiai dar ir todėl, kad 
jame nusifilmavo jo sūnus. Metzas 
Pedersenas prisimena: „Leo atėjo 
į aktorių atranką ir padarė puikų 
įspūdį. Tačiau abejojau, ar pati-
kėti jam vaidmenį, nes nenorėjau 
pakliūti į situaciją, kai Bjornui kas 
nors nepatiks ir jis pagrasins Leo 
pasitraukimu. Be to, tai dvelkė pigia 

rinkodara. Bet galiausiai supratau, 
kad kurdamas filmą apie Bjorną 
privalau pasinaudoti galimybe ben-
drauti su jauna jo kopija.“

McEnroe’jus leidžia suprasti, 
kad filmas nuvylė, nes kūrėjai su 
juo nepalaikė ryšio, o aktorius Shia 
LaBeoufas nerado laiko susitikti ir 
išgirsti patarimų, kaip prisodrinti 
personažą autentikos. McEnro-
e’jus kadaise įkvėpė aktorių Tomą 
Hulce’ą, Milošo Formano filme 

„Amadeus“ suvaidinusį jaunąjį Mo-
zartą. Hulce’as sėmėsi įkvėpimo iš 
teatrališkų McEnroe’jaus pykčio 

priepuolių teniso kortuose. Metzas 
Pedersenas tvirtina, kad tenisinin-
kas turėjo finansinių reikalavimų, 
kurių filmo kūrėjai negalėjo įvyk-
dyti, ir pabrėžia, kad tai nesumen-
kino filmo ištarmės: „Tai universali 
istorija apie ambicijas, atsidavimą, 
sunkius kompromisus. Tik Borgo ir 
McEnroe’jaus atveju ji intensyvesnė 
kokį tūkstantį kartų.“

Švedijoje nacionaline vertybe va-
dinamas aktorius Stellanas Skars-
gårdas filme „Bjornas Borgas prieš 

Ledo ir ugnies susidūrimas 
Stellanas Skarsgårdas apie filmą „Bjornas Borgas prieš Makenrojų“ 

N u k elta į  1 1  p s l .

„Pokerio princesė“

„Didysis šou meistras“
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Gorilų kanalas
Krėsle prie televizoriaus

K i n a s

Makenrojų“ suvaidino Borgo tre-
nerį. Pateikiame aktoriaus pokal-
bio su Magdalena Maksimiuk, iš-
spausdinto žurnale „Twój Styl“, 
fragmentus.

Ar žaidžiate tenisą?
Ne, iš tikrųjų nesu jokio sporto 

sirgalius.

Bet matėte garsiąją 1980-ųjų 
Vimbledono dvikovą?

Žinoma! Tada Švedijoje ją žiū-
rėjo visi. Pamenu tuščias gatves ir 
žmones priešais televizorių. Tada 
turėjome tik du televizijos kanalus. 
Kitą dieną visi tik apie tai ir kalbėjo.

Kartais ši dvikova aprašoma 
kaip ledo ir ugnies susidūri-
mas, bet juk tie žmonės turėjo 
daug daugiau bendrų nei juos 
skiriančių bruožų.

Jie abu nemokėjo suvaldyti nervų, 
bet Borgas iš to išaugo, nes suprato, 

kas iš tikrųjų yra svarbu. Netikėtai 
vieną dieną jis tiesiog liovėsi korte 
rodęs emocijas. Filmuojant „Bjor-
nas Borgas prieš Makenrojų“ su-
pratau, kad esant pasaulio teniso 
viršūnėje reikia visiškai susikaupti 
į tai, kad esi geriausias. Visa kita 
atsiduria antrame plane. Ir Bor-
gas, ir McEnroe’jus skirtingai ko-
vojo su stresu. Įdomu, kad jauniau-
sias Borgo sūnus, kuris yra jaunių 
čempionas ir filme vaidina paauglį 
Borgą, korte reaguoja visiškai taip 

pat kaip tėvas. Jis negali pralaimėti. 
Manau, žiniasklaida sugalvojo tą 
ledo ir ugnies palyginimą, nes jis 
turi kultūrinį pagrindą. Skandi-
navai garsėja santūrumu, o ame-
rikiečiai garsiai kalba, yra iškart 
pastebimi.

Be trenerio, didžiausią įtaką 
Borgui turėjo jo sužadėtinė 
Mariana. Ji vienintelė iš Borgą 
supančių žmonių tvirtai sto-
vėjo ant žemės. Gal tai jos dėka 

Atkelta iš  10  psl .

Borgas taip pat atrodė papras-
tas žmogus?

Tuvos Novotny suvaidinta Ma-
riana – vienas šviesiausių filmo 
vaidmenų. Ji buvo tenisininkė, to-
dėl gerai žinojo, kas yra sportinė 
karjera. Taip pat ji žinojo, nors 
gal ne taip aiškiai, kad yra ideali 
Borgo partnerė tuo laiku, kai jis 
sulaukė milžiniškos sėkmės, bet 
kartu ir streso bei įtampos. Tačiau 
juk kalbame apie nepatyrusius dvi-
dešimtmečius, kurie staiga tampa 
vienais svarbiausių ir turtingiausių 
pasaulio žmonių.

Ar būtent ši tema Jus ir pa-
traukė? Teniso sėkmės kainos 
analizė?

Esu prisirišęs prie istorijų pasa-
kojimo tradicijos. Tokių, kurios ne-
supaprastintos, nepasakojamos tik 
pramogai. Mano protas – ne anali-
tiko. Šiuo požiūriu niekas nesikeičia 
jau daug metų.

O kas pasikeitė?
Kadaise buvau labai pretenzin-

gas aktorius. Man atrodė (visiškai 
rimtai!), kad viskas, ką darau, turi 

būti tikras menas. Dabar esu labiau 
atsipalaidavęs. Man nesunku kart-
kartėmis suvaidinti popkorniškoje 
kvailybėje. O paskui filmuojuosi 
niūriuose nepriklausomuose fil-
muose. Radau reikiamas propor-
cijas, pusiausvyrą.

Išmokėte to savo vaikus? Ke-
turi jų tapo aktoriais.

Alexanderis yra geras tokio po-
žiūrio pavyzdys. Imasi įvairių da-
lykų ir džiaugiasi. Man regis, visi 
mano vaikai pastebėjo, kad akto-
rystė man neįtikėtinai maloni.

O dabar Billas suvaidino         
Stepheno Kingo romano „Tai“ 
ekranizacijoje. Dar vienos di-
delės karjeros pradžia?

Būtų visai gerai. Jo filmo dar ne-
mačiau ir truputį baiminuosi. Ta-
čiau man svarbiausia, kad prie stalo 
virtuvėje vis dar sugebame kalbėti 
apie kitus dalykus, ne apie darbą. 
Nors, tiesą sakant, mielai dalija-
mės paskalomis kino tema. Ypač 
apie blogus režisierius.

Parengė Kora Ročkienė

„Bjornas Borgas prieš Makenrojų“

Likus kelioms valandoms iki Mi-
chaelo Wolffo knygos „Ugnis ir įnir-
šis: Trumpo Baltųjų rūmų viduje“ 
pasirodymo amerikiečių karikatū-
ristas Benas Wardas savo tviterio 
paskyroje įdėjo neva tris trumpas 
knygos citatas. Viena jų buvo apie 
kanalą su gorilomis, kurį esą nuolat 
žiūri JAV prezidentas. Neva jau pir-
mąją naktį Baltuosiuose rūmuose 
Donaldas Trumpas pasiskundė, kad 
televizorius nerodo „Kanalo su go-
rilomis“. Tada jo bendradarbiai ir 
paleido specialiai prezidentui skirtą 
kanalą, kuriame rodomi dokumen-
tiniai kadrai su gorilomis. Aki-
vaizdu, kad tekstas tviteryje buvo 
ne iš knygos, tačiau daugelis pati-
kėjo karikatūristo pokštu. Klientai 
net užpylė „Netflix“ skambučiais 
su klausimais, ar jie turi „kanalą 
su gorilomis“, o leidinys „Vice“ nu-
sprendė įgyvendinti Wardo pokštą 
ir „Periscope“ pradėjo transliaciją, 
skirtą beždžionėms. Tai dar viena 
puiki iliustracija, kokiame pasau-
lyje gyvename. 

Ta proga siūlau pasižiūrėti ir 
rimtą filmą apie amerikiečių ži-
niasklaidą. Tai prieš kelerius metus 

„Oskaru“ apdovanotas ir tikrais įvy-
kiais paremtas Tomo McCarthy fil-
mas „Sensacija“ (TV3, 13 d. 21.55). 
Veiksmas prasideda, kai „The Bos-
ton Globe“ redakcijoje pasirodo 
naujasis leidinio redaktorius Mar-
tinas Baronas (Liev Schreiber). Iš 
pat pradžių akivaizdu, kad jis „ki-
tas“ – ne iš Bostono ir dar žydas. 
Kad jis svetimas, netiesiogiai pra-
bils ir Bostono kardinolas, pado-
vanojęs naujajam redaktoriui Ka-
tekizmą. Tačiau būtent Baronas, 

analizuodamas dienraščio poten-
cialą, ir užčiuops svarbią temą, kuri 
iki tol atsidurdavo žinučių ar redak-
toriaus apžvalgų skiltyse, kur fik-
suojama, kad dar vienas kunigas 
nuteistas už lytinį priekabiavimą, 
įtartas pedofilija ir pan. Baronas 
mano, kad tai didelė tema, ir paveda 

„Spotlight“ (taip skamba originalus 
filmo pavadinimas, lietuviškai, ma-
tyt, būtų „Dėmesio centre“) skyriui 
patyrinėti, kaip Bažnyčia stengiasi 
užglaistyti visus tuos skandalus, 
kaip su ja bendradarbiauja teismai, 
advokatai, politikai, policija ar pa-
prasti tikintieji, noriai praryjantys 
teiginį, esą tai tik atskiri atvejai. Ba-
ronas įsitikinęs, kad tai – sistema. 
Prasideda darbas, kuris truks il-
gai, o 2002 m. pasirodęs straipsnis 
sukels panašių tyrimų laviną vi-
same pasaulyje ir atneš „The Bos-
ton Globe“ žurnalistams prestižinę 
Pulitzerio premiją.

McCarthy nieko neprikūrė – jis 
nuosekliai papasakojo tikrą isto-
riją, atkūrė autentiškus redakci-
jos interjerus, advokatų kabinetus, 
aktoriai stebėjo savo prototipus – 
kaip jie kalba, reaguoja, ir stengėsi 
kuo tiksliau perteikti charakterį. 

Filmas – itin sąžininga ir konkreti 
rekonstrukcija. Bet kartu „Sensa-
cija“ rodo ir pasako daug daugiau. 
McCarthy ir aktoriai nieko nepri-
kuria, bet tai, kaip Sasha Pfeiffer 
(Rachel McAdams) ar Michaelas 
Rezendesas (Mark Ruffalo) rea-
guoja į kunigų pedofilų aukų pa-
sakojimus, kaip jie stengiasi prakal-
binti vaikystėje ne tik fizinę, bet ir 
moralinę traumą patyrusius žmo-
nes, labiau už neįtikėtinus filmo 
pabaigos skaičius atskleidžia tra-
gedijos esmę. Neprikišamai, bet 
tiksliai „Sensacija“ rodo Bažnyčios 
įtaką ir galią, kai lyg aštuonkojis ji 
apraizgo savo melu teismus, moky-
klas, miesto elitą, griauna gyveni-
mus ir toliau nori visiems diktuoti 
savo vertybes. „Sensacija“ nesi-
mėgauja atvirais kunigų aukų pa-
sakojimais, nesityčioja iš religijos, 
filmas yra nuosekliai antiklierika-
liškas ir pateikia tvirtus argumen-
tus, kaip kad tą, kad po skandalo 
popiežius Jonas Paulius II paaukš-
tino Bostono kardinolą ir perkėlė jį 
į Romą. „Sensacija“ keistai atrodo 
Lietuvoje, kur nėra nė vieno koky-
biško dienraščio, o žurnalistai vis 
dažniau tampa politikų patarėjais 

ir ministerijų viešųjų ryšių atsto-
vais. Prieš atiduodamas spausdinti 
žurnalistų tyrimo pagrindu para-
šytą straipsnį, Baronas taiso jį, ai-
manuodamas, kad vis dar liko per 
daug būdvardžių. Ši scena – konkreti, 
bet kartu ji – tiksli tikrosios žurna-
listikos, jos siekiamybės metafora.

Metaforiškas man pasirodė ir ki-
tas „Oskarų“ sulaukęs filmas – Al-
fonso Cuarono „Gravitacija“ (LNK, 
14 d. 22.30). Šis mokslinės fantasti-
kos filmas gana asketiškas. Moksli-
ninkė Rajan Stoun (Sandra Bullock) 
vyksta į pirmąją kosminę misiją 

kuris primins Mike’o Nicholso 
filmą „Sėkmė“ (1974). Tai farso ir 
juodosios komedijos mišinys, per-
kelsiantis į 3-iąjį XX a. dešimtmetį. 
Didžiulių turtų paveldėtoja Fredė 
(Stockard Channing) nori pabėgti 
iš tėvų dvaro Long Ailande ir susi-
tikti su mylimuoju Niku (Warren 
Beatty). Kartu jie planuoja vykti į 
Kaliforniją. Tačiau pagal to meto 
teisę moteris gali kirsti valstijos 
ribas tik su teisėtu vyru arba gi-
minaičiu. Nikas yra vedęs, bet jis 
turi draugą Oskarą (Jack Nichol-
son). Fredė už jo ištekės ir visi trys 

kartu su skrydžių veteranu Metu 
Kovalskiu (George Clooney). Jam 
skrydis – paskutinis prieš išeinant 
į atsargą. Atrodo, kad abiejų lau-
kia rutina, bet įvyksta katastrofa ir 
astronautai atsiduria atvirame kos-
mose. Jie gali tik judėti orbitoje be 
jokio ryšio su Žeme ir vilties išsigel-
bėti. Tačiau Rajan nežada pasiduoti.

Jei kankina klaustrofobija, ver-
čiau įsijunkite TV1 (14 d. 19.15), 

išsirengs į kelionę. Fredė nežino, 
kad abu palydovai karštai myli jos 
turtus ir pasirengę net žudyti. Kita 
vertus, nenustebsiu, jei pavargę nuo 
vaidybinio kino fikcijos pradėsite 
ieškoti gorilų kanalo. Galėčiau pa-
sufleruoti, kokį mygtuką nuspausti, 
bet bus geriau, jei rasite patys.

Jūsų – 
Jonas Ūbis

„Gravitacija“

„Sensacija“



12 psl. 7 meno dienos | 2018 m. sausio 12 d. | Nr. 2 (1239)

Piliečiai turi likti budrūs
Armando Iannucci apie „Stalino mirtį“

K i n a s

Lietuvos kino teatruose pradedama 
rodyti britų režisieriaus Armando 
Iannucci politinė satyra „Stalino 
mirtis“ („The Death of Stalin“, Pran-
cūzija, D. Britanija, 2017). Pasaulinė 
filmo premjera įvyko Toronto kino 
festivalyje. Jis sukurtas prancūzų 
komikso apie politines intrigas po 
Stalino mirties motyvais. Komikso 
autoriai – Fabienas Nury ir Thierry 
Robinas. Pagrindinius vaidmenis 
filme sukūrė Steve’as Buscemi (Ni-
kita Chruščiovas), Olga Kurilenko 
(Marija Judina), Andrea Riseborough 
(Svetlana Stalina), Jasonas Isaacsas 
(Georgijus Žukovas), Rupertas Frien-
das (Vasilijus Stalinas), Jeffrey’is 
Tamboras (Georgijus Malenkovas), 
Michaelas Palinas (Viačeslavas Mo-
lotovas), Simonas Russellas Bealas 
(Lavrentijus Berija), Dermotas Crow-
ley’s (Lazaris Kaganovičius), Adrianas 
McLoughlinas (Josifas Stalinas). 
Pateikiame interviu su režisieriumi, 
išspausdinto žurnale daily.afisha.ru, 
fragmentus.

Sukūrėte „Stalino mirtį“ dar 
iki „Brexito“ ir Trumpo išrin-
kimo JAV prezidentu, bet jau 
po to, kai atsinaujino Šaltasis 
karas. Ar Jūsų filmą įkvėpė da-
bartiniai santykiai tarp Rusijos 
ir Vakarų?

Žinote, kas juokinga? Mes fil-
mavome 2016-ųjų vasarą, bet da-
bar žmonės žiūri ir mano, kad mūsų 
filmas labiau apie Trumpą, nei apie 
1953-iųjų Maskvą. Labai daug ko-
medijų gimsta, nes yra veikėjų, ban-
dančių spėti, ko užsinorės jų politi-
nis lyderis, bet kartu labai bijančių 
pasakyti ar padaryti ką nors ne taip. 
Tai universali ir amžina tema. Dar 
juokinga, kad mano filmo veikėjai 
kontroliuoja žiniasklaidą, jie gali 
redaguoti naujienas ir taip keisti 
istoriją. Mano filmas – ir diskusija 
ir apie tai, todėl įdomu, kaip visa tai 
sutapo su Trumpo įsivėlimu į visas 
tas fake news istorijas. Tai įkvepia 
liautis tikėti viskuo, ką jums rodo 
televizorius.

Neatsakėte į klausimą, ar poli-
tinė situacija paveikė filmą?

Rusijos istorijoje yra vienas mane 
užbūręs dalykas. Esu didelis klasi-
kinės muzikos gerbėjas ir labai 
mėgstu Šostakovičių. Todėl gerai 
žinau vieną istoriją, kad greičiau-
siai Stalinas parašė Šostakovičiaus 
operą išdergusią recenziją, po ku-
rios kompozitorius nusprendė, kad 
jam viskas baigta (turima omenyje 
operos „Mcensko apskrities ledi 
Makbet“ recenzija „Sumaištis vietoj 
muzikos“, išspausdinta laikraštyje 

„Pravda“ 1936 m. sausio 28 d., – red. 
past.). Tada mane ir užvaldė idėja 
sukurti filmą apie žmones, pri-
verstus gyventi pasaulyje, kur vie-
nas neteisingas žodis gali padaryti 

taip, kad tu paprasčiausiai išnyksi. 
Ir apie tai, kaip vienas žmogus gali 
priversti paklusti jam visą šalį.

Visą filmą kruopščiai paliekate 
prievartą už kadro, bet vieną 
konkrečią mirtį finale rodote 
itin natūralistiškai. Kodėl? Jus 
paveikė reportažai apie Gadda-
fio mirtį?

Taip, ir dar šiek tiek Saddamo 
Husseino suėmimo vaizdai. Juk 
tuose kadruose rodomas ne mir-
ties bausmės vykdymas, o kažkoks 
gyvūnų teatras. Ten visi rėkia kaip 
žvėrys, žmonės praranda orumą. Iš 
pat pradžių žinojau, kad mūsų filme 
bus tokia akimirka. Turėjau planą: 
iš pradžių susipažįstate su veikėjais, 
matote juos kaip gyvus žmones, o 
paskui prasideda tas kūno ir kraujo 

vargšelis Malenkovas ilgainiui lai-
mėjo kažkokią premiją elektrinėje, 
kuriai vadovavo.

Jis mirė 1988-aisiais.
Tikrai, ilgas ir laimingas gyveni-

mas! Žinoma, mes taip pat skaitėme 
įvairiausius interviu. Šiuo požiūriu 
ypač įdomus buvo Chruščiovas – 
jo ypatinga kalbos maniera. Ypač 
įdomu, kad jis nuolat žarstė pavyz-
džius iš realių žmonių gyvenimo. Jis 
kalbėjo apie žemės ūkį, gerai nusi-
manė apie metalurgiją, mėgo plieną, 
geležį ir panašius dalykus. Steve’as 
Buscemi klausėsi viso to, žiūrėjo 
jo fotografijas ir mokėsi manierų. 
Manau, pasisekė, kad mūsų abiejų 
šaknys itališkos. Mes kalbame ne 
tik burna, bet ir rankomis.

Kaip Jums pavyko visus tuos 
labai užimtus aktorius pri-
versti vaidinti taip, tarsi jie 
seni draugai, tikra bičiulių 
gauja? Padėjo repeticijos?

Taip, repeticijos prisidėjo. Turė-
jome net dvi savaites pasirengimui. 
Tai leido filmuoti scenas chronolo-
gine tvarka, tai reta kine. Vienintelė 
išimtis – įžanga ir finalas, kuriuos 
filmavome tą pačią dieną. Paskui 
aktoriai sakė, kad repeticijos padėjo 
jiems geriau suprasti ne tik savo, bet 
ir svetimus personažus. Tai svarbu, 
nes šie veikėjai kartu jau dvidešimt 

su savo šeima, kad suvoktų istorinį 
kontekstą. 

Ar „Brexitas“ ir Trumpo išrin-
kimas paveikė Jūsų požiūrį į 
satyrą?

Viskas pasikeitė, bet, žinote, aš 
visada sakau: „Jei imiesi rašyti po-
litinę komediją, net negalvok, kad 
ji gali ką nors įtikinti balsuoti taip, 
kaip to norėtum tu.“ Paskutinis 
politinės satyros pakilimas D. Bri-
tanijoje sutapo su Margaret That-
cher laikais, bet nepanašu, kad kas 
nors 9-ajame dešimtmetyje būtų 
nebebalsavęs už ją, kai pasižiūrėjo 
tas komedijas. Nemanau, kad juo-
kas gali padėti pakeisti kieno nors 
politines pažiūras. Bet tie žmonės, 
kuriems artimas mūsų požiūris, ko-
medijų padedami gali sau ką nors 
geriau paaiškinti ar suformuluoti. 
Komedija yra tiesiog vienas iš būdų 
iliustruoti, paaiškinti gyvenimą. 
Bet, kalbant apie Trumpą, laikausi 
tokios pozicijos: „Puiku, kad iš jo 
galima juoktis, bet jei iš jo bus juo-
kiamasi daug, Trumpas pavirs kaž-
kuo nekenksmingu ir draugišku.“ 
Manau, kad iš tikrųjų tai pavojingas 
ir nestabilus žmogus. Todėl ir neno-
riu paversti jo komišku personažu.

Ar Jums neatrodo, kad satyra 
tik padeda tikriems piktada-
riams likti valdžioje? Skatin-
dami satyrą jie sukuria laisvės 
iliuziją ir kartu patys pradeda 
atrodyti žmogiškiau.

Taip, tokia grėsmė egzistuoja. 
Todėl ir sakau, kad nenoriu būti 
Trumpo satyriku. Be to, juk jis pats 
sau yra satyrikas, tiesa? Noriu tikėti, 
kad jo tviterio žinučių hiperbolės 
atrodo juokingos tik jam vienam. 
Šis žmogus – savo paties karikatūra. 
Satyrikų pagalbos jam nereikia.

Ar matėte Aleksandro Soku-
rovo filmus apie Leniną, 
Hitlerį ir Japonijos impera-
torių Hirohito? Kokie filmai 
apie valdžios žmones Jums 
patinka?

Charlie’o Chaplino „Didysis 
diktatorius“. Jis nors ir kūrė kome-
diją, nesistengė po juoku paslėpti 

tikrovės. Dabar pasižiūrėsiu Soku-
rovo filmus. Ar tai jo „Saulės 
nudeginti“?

Turite galvoje Nikitos Michal-
kovo „Saulės nualintus“?

Taip. Man buvo svarbu pamatyti, 
kaip tokioje visuomenėje gyvena 
atsidūrusieji hierarchijos apačioje. 
Dar pasižiūrėjau kelis vakarietiškus 
filmus apie 6-ojo dešimtmečio Mas-
kvą, bet tik tam, kad suprasčiau, ko 
turiu vengti. Visi tie filmai „glamū-
rizavo“ praeitį ir miestas juose at-
rodė taip, kad iškart aišku – tai fil-
muota ne Maskvoje.

Jūsų filmui būdinga miuziklo 
dinamika. Esate rašęs operos 
libretą, tad ar galima spėlioti, 
kad planuojate dirbti teatre? 
Pavyzdžiui, sukurti miuziklą 
apie valdžią?

Tikrai norėčiau ką nors pasta-
tyti teatre. Svajoju pastatyti operą. 
Tai viena mano neįgyvendintų 
ambicijų.

Jei staiga „Stalino mirtį“ leistų 
rodyti Rusijoje, kokį savo filmą 
ar serialą rekomenduotumėt 
šio interviu skaitytojams?

Viešpatie, ką pasirinkti? Tebūnie 
„Time Trumpet“.

Per visą savo karjerą daug juo-
kavote apie britų ir amerikie-
čių politikus, dabar jau ir apie 
sovietų. Ką pasakytumėt tai 
rusų auditorijos daliai, kurią 
gali įžeisti Jūsų filmas?

Labai stengiausi pagarbiai ver-
tinti tai, kas vyko tais metais. Mūsų 
filmas jokiu būdu nesijuokia iš to, 
kas atsitiko konkretiems žmonėms. 
Bet tai naudinga istorija, iliustruo-
janti, kas būna, kai vieno žmogaus 
rankose atsiduria pernelyg daug 
valdžios. Tai universali problema. 
Demokratija – trapus dalykas, to-
dėl mes neturime manyti, esą pa-
siskelbėme demokratija, mūsų de-
mokratija yra tobula, vadinasi, taip 
bus visada. Piliečiai visada turi likti 
budrūs.

Parengė Kora Ročkienė

spektaklis ir jie pavirsta žvėrimis. 
Būtent toks šokas privers žiūrovus 
susimąstyti apie tas mirtis, kurios 
liko už kadro, ir kiekvieną jų įsi-
vaizduoti panašiai. Juk tai visada 
kartojasi. 

Kaip rengėtės filmui, kokius 
pagrindinius informacijos šal-
tinius naudojote?

Buvome Maskvoje, apžiūrėjome 
Kremlių, nuvažiavome į Stalino va-
sarvietę, kad teisingai suvoktume 
atmosferą. Kalbėjomės su žmonė-
mis, kurie prisimena 5-ąjį ir 6-ąjį 
dešimtmečius. Skaitėme visų vei-
kėjų biografijas. Aktoriams išdali-
jome biografijų santrumpas ir in-
formaciją apie istorinį kontekstą bei 
apie tai, kaip vėliau susiklostė vei-
kėjų likimai. Juk dauguma jų pas-
kui dar ilgai gyveno! Pavyzdžiui, 

metų, jei ne daugiau. Beje, dabar 
mes visi kas du mėnesius susiren-
kame vakarieniauti. Visas „komu-
nistų partijos prezidiumas“.

Jūsų veikėjai – sovietiniai žmo-
nės, bet iš visos filmavimo gru-
pės su SSRS susijusi tik Olga 
Kurilenko. Ar jos asmeninė pa-
tirtis tapo siužeto dalimi?

Beje, vakar bendravau su rusų 
kinematografininku (pokalbis 
vyko Toronte, – red. past.) ir jis 
man pasakė: „Olga tikrai žino apie 
filmo temą daugiau už kitus, nes 
ta kūno kalba, kurią ji sugalvojo 
filme, artimesnė 6-ojo dešimtme-
čio realijoms nei kitų aktorių. So-
vietų žmonės buvo susikaustę ir 
apgalvodavo kiekvieną savo ju-
desį. Tad iš jos iškart matyti, kad 
ji rusė.“ Taip, Olga daug bendravo 

„Stalino mirtis“
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anglų kalbos vertė Lina Černiauskaitė. – Vilnius : Vaga, [2017]. – [33] p., įsk. virš. : iliustr.. – 
Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-5-415-02487-2 (įr.)

Sode : tik pažvelk! : 1–2 metų vaikams / [teksto autorė Anna Taube] ; [iš vokiečių kalbos 
vertė Jūratė Žižytė] ; [iliustravo Dorothea Ackroyd]. – Vilnius : Presvika, [2018]. – [16] p. : 
iliustr.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-9955-22-896-7

Ūkyje : tik pažvelk! : 1–2 metų vaikams / [teksto autorė Anna Taube] ; [iš vokiečių kalbos 
vertė Danguolė Straižienė] ; [iliustravo Dorothea Ackroyd]. – Vilnius : Presvika, [2018]. – 
[16] p. : iliustr.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-9955-22-899-8

GEOGRAFIJA

Pasaulyje kaip namie : pamąstymai apie namus keliaujant po pasaulį : žygis per 4 žemynus su 
3 vaikais, 1 vyru ir 5 kuprinėmis / Tsh Oxenreider ; iš anglų kalbos vertė Nida Norkūnienė. – 
Vilnius : Vaga, 2017. – 335, [1] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-5-415-02488-9 (įr.)

ISTORIJA

Genocidas ir rezistencija / Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras ; 
redakcijos kolegija: vyriausiasis redaktorius Arūnas Bubnys … [et al.]. – Vilnius : Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2017. – ISSN 1392-3463

2017, [t.] 2(42). – 2017. – 139, [4] p. : iliustr., faks.. – Tiražas 200 egz.

Naujas Lietuvos valsty-
binio simfoninio orkes-
tro pusmetis

Pabaigęs šventinių koncertų mara-
toną, Lietuvos valstybinis simfoni-
nis orkestras, vadovaujamas meno 
vadovo ir vyr. dirigento Gintaro 
Rinkevičiaus, pradeda naują kon-
certų pusmetį. Jame klausytojai 
vėl galės išsirinkti iš plataus spektro 
įvairiausios muzikos koncertų – nuo 
Baltijos šalių orkestrų iki LVSO va-
saros festivalio, nuo kamerinio ba-
roko iki Mišos Maiskio violončelės 
pasažų, nuo naujo lietuviško miu-
ziklo vaikams premjeros iki „Car-
minos Buranos“ po atviru dangumi. 
Panašu, kad 29-ąjį sezoną Lietuvos 
valstybinis simfoninis orkestras už-
baigs itin kokybiškai. 

29-ajam orkestro gimtadieniui 
maestro G. Rinkevičius ir jo vado-
vaujamas Lietuvos valstybinis sim-
foninis orkestras paruošė ypatingą 
ir labai retai atliekamą kūrinį – įspū-
dingąją prancūzų kompozitoriaus 
O. Messiaeno simfoniją „Turanga-
lila“. 1945–1949 m. parašytas kūri-
nys, paties kompozitoriaus vadintas 
meilės daina, tapo vienu iš reikš-
mingiausių XX a. muzikos istorijos 
darbų. Šį kūrinį kartu su orkestru 
atliks ir du solistai – pianistas Ale-
xanderis Paley ir Marteno bango-
mis grosiantis Bruno Perrault.

Po dvejų metų pertraukos į Vil-
niaus kongresų rūmus grįžta Lietu-
vos valstybinio simfoninio orkestro 
ir maestro G. Rinkevičiaus organi-
zuojamas Baltijos šalių orkestrų fes-
tivalis, pristatysiantis simfoninius 
orkestrus, garsius solistus ir nacio-
nalinių kompozitorių kūrinius. Va-
sario 9 d. festivalį atidarys Latvijos 
nacionalinis simfoninis orkestras, 
diriguojamas savo meno vadovo ir 
vyr. dirigento Andrio Pogos. Vil-
niaus kongresų rūmuose orkestras 
koncertuos kartu su tarptautinio 
pripažinimo sulaukusiu didžiausiu 
Baltijos šalyse profesionaliu choru 

„Latvija“ bei trimis Baltijos šalių 
solistais – lietuvių sopranu Vida 
Miknevičiūte, latvių tenoru Alek-
sandru Antoņenko ir estų folkloro 
muzikos atlikėja Mari Kalkun.

Vasario 17 d. Lietuvos nepriklau-
somybės šimtmečiui skambės ypa-
tingas antrasis Baltijos šalių orkes-
trų festivalio koncertas „100 stygų“, 
kuris stebins styginių gausa ir ypa-
tinga romantine M.K. Čiurlionio, 
A. Schönbergo ir P. Čaikovskio kū-
rinių programa. Net šimtui savo pa-
jėgas suvienijusių Latvijos nacionali-
nio, Liepojos ir Lietuvos valstybinio 
simfoninio orkestro styginių ins-
trumentų šį vakarą diriguos maes-
tro G. Rinkevičius. 

Baltijos šalių orkestrų festivalį 
kovo 2 d. uždarys Lietuvos pri-
sistatymui skirtas koncertas, ku-
rio metu vienas garsiausių lietuvių 
pianistų Lukas Geniušas kartu su 
žmona Anna Geniušiene ir Lietu-
vos valstybiniu simfoniniu orkestru, 
diriguojamu G. Rinkevičiaus, atliks 
W.A. Mozarto ir S. Prokofjevo for-
tepijoninius koncertus.

Anonsai

Vasario 10 d. Vilniaus kongresų 
rūmuose neįtikėtinais triukais ma-
žuosius stebins „Amber“ cirko ar-
tistai, kurie savo pasirodymą su 
orkestru surengs jau tradicija tapu-
siame koncerte „Cirkas atvažiavo!“. 
Kovo 17 ir 18 d. klausytojų lauks 
premjera – kompozitoriaus Lai-
mio Vilkončiaus miuziklas vaikams 

„Benediktas ir Žirafa“, kuriame pa-
grindinius vaidmenis atliks aktoriai 
Dominykas Vaitiekūnas, Aistė La-
sytė, Gabrielė Kuodytė ir „Liepai-
čių“ chorinio dainavimo mokyklos 
auklėtinės.

O vasario 14 d. Lietuvos valsty-
binis simfoninis orkestras tradiciš-
kai pakvies kartu sutikti Valentino 
dieną su Evelinos Sašenko ir Jero-
nimo Miliaus atliekamomis gra-
žiausiomis meilės dainomis. 

Pavasario pradžia kvies pasiklau-
syti barokinės muzikos – kovo 3 d. 
kameriniame koncerte „Po baroko 
dangum“ Vilniaus kongresų rūmų 
scenoje skambės G.Ph. Telemanno, 
G.F. Händelio, W.A. Mozarto ir J.S. 
Bacho kūriniai, atliekami Lietuvos 
valstybinio simfoninio orkestro 
primarijų. 

Orkestro artistus taip pat bus ga-
lima išgirsti ir balandžio 27 d. „Or-
kestro artistų koncerte“, kuriame 
net vienuolika Lietuvos valstybinio 
orkestro solistų pristatys devynis 
klasikinio repertuaro kūrinius. Nuo 
XVII a. italų genijaus A. Vivaldi 
„Žiemos“ peizažo smuikui iš ciklo 
„Metų laikai“ iki šiuolaikinio danų 
kompozitoriaus A. Koppelio mu-
zikinių pasažų mušamiesiems – or-
kestro artistų koncerte bus galima iš-
girsti gausybę retai atliekamų ir ypač 
įdomių simfoninių kūrinių smuikui, 
altui, violončelei, fleitai, obojui, klar-
netui, marimbai ir vibrafonui, kartu 
su simfoniniu orkestru.

Šis Lietuvos valstybinio simfo-
ninio orkestro koncertų pusmetis 
džiugins ir talentingais solistais. 
Kovo 24 d. Vilniaus kongresų rū-
muose bus galima išgirsti latvių 
smuiko vunderkindą trylikametį 
Daniilą Bulajevą, jis atliks įžymųjį 
J. Sibeliaus koncertą smuikui ir or-
kestrui d-moll. 

Balandžio 14 d. savo kalendo-
riuose turėtų pasižymėti vokalinio 
meno mėgėjai, mat Vilniaus kon-
gresų rūmuose bus galima išgirsti 
baritono Kosto Smorigino atlieka-
mas operų arijas bei šio žanro še-
devru vadinamą M. Musorgskio 
vokalinį ciklą „Mirties dainos ir 
šokiai“. 

Balandžio 20 d. vakaras turėtų 
patikti visiems, kurie ieško tikros 
pavasariškos atgaivos sielai – kartu 
su Lietuvos valstybiniu simfoniniu 
orkestru Vilniaus kongresų rūmų 
scenoje skambės Joanos Daunytės 
arfos garsai. Lietuvių arfos amba-
sadore vadinama J. Daunytė sako, 
kad arfos muzika yra ypač artima 
žmogaus sielai: „Šio instrumento 
skleidžiamas sakralumas, pakilu-
mas susijęs su mūsų vidumi, dvasine 
ramybe, šiluma ir jaukumu. Plačiai 
kalbama ir apie gydomąjį arfos po-
veikį žmogui, arfos garsų terapiją.“

Gegužės 11 d. Lietuvos valstybi-
nis simfoninis orkestras savo 29-ąjį 
koncertų sezoną uždarys kartu su 
pasaulinio garso violončelininku 
Miša Maiskiu. 17-os pavadintas atei-
ties Rostropovičiumi, M. Maiskis 
šiuos lūkesčius išpildė su kaupu. „Jo 
muzikoje dera poezija, rafinuotas 
subtilumas, didžiulis temperamen-
tas ir nepriekaištinga technika“, – sakė 
maestro Mstislavas Rostropovičius, 
kurį M. Maiskis vadina ne tik nuos-
tabiu mokytoju, bet ir antruoju tėvu. 

Pabaigęs sezono koncertus Vil-
niaus kongresų rūmuose, vasa-
ros pradžioje Lietuvos valstybinis 
simfoninis orkestras tradiciškai 

persikels į atviras erdves – birželį 
įvyks jau devintasis LVSO vasaros 
festivalis. Birželio 1 d. VRM kieme 
(Šventaragio g. 2) Lietuvos valsty-
binis simfoninis orkestras festivalį 
atidarys didingąja C. Orffo scenine 
kantata „Carmina Burana“ – ne-
abejotinai vienu žymiausiu chori-
nės muzikos kūrinių pasaulyje. 
Birželio 7 d. Vilniaus paveikslų gale-
rijos kieme (Didžioji g. 4) skambės 

„Miuziklų vakaras“ su E. Sašenko, 
Povilu Meškėla ir J. Miliumi, o bir-
želio 15 d. festivalį uždarys „Roko 
baladės“ su neprilygstamaisiais ro-
keriais P. Meškėla, Česlovu Gabaliu 
ir J. Miliumi.

Iki vasario 11 d. Lietuvos valsty-
binis simfoninis orkestras kviečia 
įsigyti bilietų į ateinančio pusmečio 
koncertus su nuolaida iki 50 proc. 
Abonementų akcijos dalyviai taip 
pat dalyvaus loterijoje, kurioje ga-
lima laimėti vertingus Lietuvos 
valstybinio simfoninio orkestro rė-
mėjų bei partnerių įsteigtus prizus. 
Per 29-erius metus orkestras ir jo 
rėmėjai bei partneriai pradžiugino 
daugiau nei 400 abonementų akci-
jos laimėtojų.

Bilietų į naujojo Lietuvos valsty-
binio simfoninio orkestro pusme-
čio koncertus galima įsigyti Vil-
niaus kongresų rūmų, „Tiketos“ ir 

„Teatrai.lt“ kasose. 

LVSO inf.

Joana Daunytė

Miša Maiskis

M u z i k a

M. A le k so s  nu ot r.

M. He nne ko  nu ot r.
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Sausio 12–21
 „7md“ rekomenduoja

Dailė

Reikėtų susiplanuoti kelionę į Kauną, nes šiandien (sausio 12 d., penkta-
dienį, 17  val.) M. Žilinsko dailės galerijoje (Nepriklausomybės a. 12, Kau-
nas) atidaroma paroda „Kampas: Rimvido Jankausko (1957–1993) kūrybos 
retrospektyva iš Lietuvos muziejų ir privačių kolekcijų“. Net jei paroda 
nepatiktų, tai labai reta proga susitikti su vaiduoklišku Lietuvos tapybos 
mitu. Rimvidas Jankauskas-Kampas kūrė trumpai, gyveno veržliai ir laisvai, 
jo kūrinių neapsakomai sunku gauti, jis padarė didžiulę įtaką daugybei 
menininkų, jo formatai galingi, o tapyba veikia kaip stichija. Paroda sie-
kiama pateikti platesnį vaizdą – rodoma ne tik kūrybos viršūnė, bet ir jos 
šlaitai, taip pat kelionę lydintys dokumentai. Paroda veikia iki kovo 3 d.

Muzika

Valstybės atkūrimo 100-mečio jubiliejinius metus ir Laisvės gynėjų dieną 
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras paminės 2018 m. sausio 13-ąją 
19 val. Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre atlikdamas Nacio-
nalinės kultūros ir meno premijos laureato Algirdo Martinaičio oratoriją 

„Pieta“, solistai Joana Gedmintaitė ir Arūnas Malikėnas, du mišrūs cho-
rai – teatro, vadovaujamas Česlovo Radžiūno, ir „Aidija“, vadovaujama 
Romualdo Gražinio, bei LNOBT simfoninis orkestras. Oratoriją diriguos 
teatro muzikos vadovas Robertas Šervenikas, jis prie dirigento pulto sto-
vėjo ir „Pietos“ premjeroje 1998-aisiais.

Teatras

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 gin-
kluotės ekspozicija

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

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

Bažnytinio paveldo muziejus
Šv. Mykolo g. 9
Paroda „Užtarėjai ir globėjai. Restau-
ruoti paveikslai 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 parodinė erdvė „Krematoriumas / 
meno krosnys“
Maironio g. 6, II vidinis kiemas
iki 20 d. – 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
iki 14 d. – Kęstučio Grigaliūno „Tu manai, 
kad tu manai“

„Prospekto“ fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
iki 20 d. – Jonty Tacono ir Laurie Griffiths 
paroda „Babochka“

Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
iki 13 d. – Mindaugo Česlikausko 
fotoparoda „Pasivaikščiojimai. Sustojimai“ 

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
nuo 12 d. – Gabrielės Šermukšnytės kūry-
bos paroda „Grietinėlė su pipirais“

Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39
nuo 16 d. – Jurgos Barilaitės projektas 

„Bamba Big Band“ (BBB)

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
iki 20 d. – Medos Norbutaitės tapybos paroda 

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

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

Pylimo galerija
Pylimo g. 30
iki 20 d. – Mindaugo Pauliuko tapybos paroda 

„ruduo... 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
iki 16 d. – Rūtos Eidukaitytės tapybos paroda 

„Parkai ir kitos istorijos“ 

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

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno 
galerija 
Vilniaus g. 39 / 6
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
iki 18 d. – Roko Dovydėno keramikos paroda 

„No Fear“

Lietuvos nacionalinė UNESCO galerija
Šv. Jono g. 11
iki 18 d. – Ivano Sanczewskio (Ispanija) 
fotografijų paroda „Pabėgėliai. Balkanų 
kelionė“

„Galera“ 
Užupio g. 2 A
Grafikės Anastasijos Beriozos ir tapytojo 
Maksimo Dranycino jungtinė darbų paroda 

„Modelis dėlionei“ 

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“

Lietuvos nacionalinė Martyno 
Mažvydo biblioteka
Gedimino pr. 51
Paroda „Išeiviškoji diplomatija laisvės 
tarnyboje“
Komiksų knygos „Sibiro haiku“ iliustracijų 
paroda
iki 17 d. – Tomo Jovaišos paroda „Čia ir 
dabar“
iki 20 d. – paroda „Peradresuota“ (iš Lietu-
vos išeivijos dailės fondo kolekcijos) 
nuo 12 d. – karikatūrų paroda „Antrojo 
pasaulinio karo nuojautos Lietuvos 
spaudoje“

Lietuvos medicinos biblioteka
Kaštonų g. 7
Aušros Čapskytės paroda „Vakarykštės 
istorijos“

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

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“
Paroda „Sugrįžęs į šviesą. Trapaus kūrinio 
istorija“ 

M. Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12
nuo 12 d. – paroda „Kampas: Rimvido Jan-
kausko (1957–1993) kūrybos retrospektyva 
iš Lietuvos muziejų ir privačių kolekcijų“

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

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

„Aš klausausi muzikos“

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
iki 12 d. – Patricijos Gilytės paroda „Stille-
leven. Natiurmortas. Vienuolika kadrų“
Laimos Drazdauskaitės personalinė paroda 

„Avarinis išejimas“
Neringos Križiūtės paroda „Ties šešėlių 
riba“ 

Galerija „Ars et mundus“
A. Mapu g. 20
iki 18 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
iki 17 d. – Artūro Kavaliausko tapyba

Šiauliai
„Laiptų galerija“
Žemaitės g. 83
Andriaus Daciaus (Telšiai) senovinių svars-
tyklių ekspozicija „Pasverti gyvenimai“
nuo 12 d. – J. Janonio gimnazijos gimnazis-
tės Linos Dabravolskaitės eilėraščių/foto-
grafijų paroda

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

„Skulptūra. Tapyba. Tarytum juvelyrika“

Šiaulių universiteto dailės galerija
Vilniaus g. 141
Lietuvos architektų sąjungos paroda „Me-
dis Lietuvos architektūroje“ 
Renatos Murauskaitės grafika

Panevėžys
Dailės galerija
Respublikos g. 3
Panevėžio fotografų metinė paroda „Pokal-
bis su laiku“
Žvėrūnos paroda „Simuliuojama tikrovė“

Fotografijos galerija
Vasario 16-osios g. 11
iki 20 d. – Lilijos Valatkienės fotografijų 
paroda „Išrinktieji“

S p e k t a k l i a i

Vilnius 
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto 
teatras
12 d. 18 val. – T. Gaitanži „AR MES MYLIM 
ŠALTĄ ŽIEMĄ“. Dir. – R. Aidukas
12 d. 18.30 – S. Prokofjevo „ROMEO IR 
DŽULJETA“. Dir. – M. Pitrėnas 

Sausio 20, 21 d. 15 val. Jaunimo teatre – danų režisierės Kirsten Deh-
lholm spektaklio „Broliai Liūtaširdžiai“ pagal Astridos Lindgren to pa-
ties pavadinimo knygą premjera. Kūrėjai darbą pavadino vizualine garso 
drama, kurioje „Brolių Liūtaširdžių“ istorija pasakojama garsais, vaizdais 
ir balsais, pasitelkiant įvairias audiovizualines technologijas. Visą žiūrovų 
salę apgaubsiantis danų garso dizainerio Kristiano Hverringo kuriamas 
garsas taps vienu svarbiausių spektaklio akcentų.

„Broliai Liūtaširdžiai“ Jaun imo teatro n uotr .
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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 orkes-
tras. Dir. – R. Šervenikas
14 d. 12 val., 10 d. 18.30 – P. Čaikovskio 

„SPRAGTUKAS“. Dir. – M. Staškus
18, 20 d. 18.30 – V. Bellini „KAPULEČIAI IR 
MONTEKIAI“. Dir. – R. Šervenikas
19 d. 18.30 – A. Adamo „ŽIZEL“. 
Dir. – R. Šervenikas
21 d. 12, 14 val. Kamerinėje salėje – S. Mickio 

„ZUIKIS PUIKIS“. Dir. – I. Šimkus

Nacionalinis dramos teatras
Didžioji salė
13 d. 18.30 – A. Herbut „LOKIS“. 
Rež. – Ł. Twarkowski 
14 d. 16 val. – „KOSMOSAS+“. Rež. – K. Deh-
lholm („Hotel Pro Forma“)
16, 17 d. 17 val. – M. Ivaškevičiaus „IŠVARY-
MAS“. Rež. – O. Koršunovas
18 d. 19.30 – „ANA KARENINA“ (L. Tolsto-
jaus romano motyvais). Choreogr. – 
A. Cholina (A|CH teatras) 
19 d. 18.30 – A. Čechovo „TRYS SESERYS“. 
Rež. – Y. Ross
20 d. 18.30 – Sofoklio, Euripido, Aischilo 

„OIDIPO MITAS“. Rež. – G. Varnas 
Mažoji salė
12 d. 19 val. – „LEDO VAIKAI“. Rež. – B. Mar
13 d. 16 val. – I. Lausund „BESTUBURIADA“. 
Rež. – G. Kriaučionytė 
14 d. 18 val. – „DREAMLAND“. 
Rež. – M. Jančiauskas 
18 d. 18 val. – M. Nastaravičiaus „DEMO-
KRATIJA“. Rež. – P. Ignatavičius
20 d. 16 val. – „ŽALIA PIEVELĖ“ (pagal 
Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų 
ir visaginiečių pasakojimus). Rež. – J. Ter-
telis, K. Werner 
21 d. 16 val. – M. Myllyaho „CHAOSAS“. 
Rež. – Y. Ross 
Studija
18 d. 13, 19 val. – I. Šeiniaus „KUPRELIS“. 
Insc. aut. – A. Vozbutas, rež. – P. Markevičius

Valstybinis jaunimo teatras

20, 21 d. 15 val. – PREMJERA! „BROLIAI 

LIŪTAŠIRDŽIAI“ (pagal A. Lindgren knygą). 

Rež. – K. Dehlholm. Vaidina I. Ciplijauskas, 

M. Dirginčius, N. Gadliauskas, S. Ivanovas, 

K. Kasperavičius, A. Kazanavičius, V. Kuo-

dytė, S. Sipaitis, G. Storpirštis

Vilniaus mažasis teatras
12 d. 18.30 – „FANTAZIJUS“ (pagal A. de 
Musset pjesę). Rež. – G. Tuminaitė
13 d. 18.30 – PREMJERA! W. Gibsono 

„DVIESE SŪPUOKLĖSE“. Rež. – U. Baialievas
14 d. 12 val. – „MAMA KATINAS“. 
Rež. – E. Jaras
16 d. 19 val. – PREMJERA! I. Bergmano 

„DVASINIAI REIKALAI“. Rež. – K. Glušajevas 
19 d. 18.30 – A. Čechovo „TRYS SESERYS“. 
Rež. – R. Tuminas 
23 d. 18, 20.30 – „KITAS KAMPAS“ (VšĮ 

„Improvizacijos teatras“) 

Oskaro Koršunovo teatras
14, 15 d. 19 val. OKT studijoje – A. Čechovo 

„ŽUVĖDRA“. Rež. – O. Koršunovas
16, 17 d. 19 val. OKT studijoje – „TRANS 
TRANS TRANCE“. Rež. – K. Gudmonaitė 
20 d. 19 val. OKT studijoje – I. Vyrypaevo 

„ŠOKIS DELHI“. Rež. – O. Koršunovas

Rusų dramos teatras

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
19 d. 18.30 – PREMJERA! H. Ibseno „HEDA 
GABLER“. Rež. – E. Švedkauskaitė 
21 d. 12 val. – „LEDŲ RŪMAI“ (G. Rodari pa-
sakų motyvais). Rež. ir dail. – M. Sasim
21 d. 18.30 – PREMJERA! T. Kavtaradzės, 
A. Jevsejevo „KAS BIJO MARTYNO M.?“ 
Rež. – A. Areima 

Vilniaus teatras „Lėlė“
Didžioji salė
13 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „GRYBŲ 
KARAS“. Rež. – A. Mikutis
14 d. 12 val. – S. Siudikos „TRYS PARŠIU-
KAI“. Rež. – A. Mikutis 
20, 21 d. 12 val. – PREMJERA! „INDĖNUKAS 
DŽO“. Rež. – K. Vilkas 
Mažoji salė
13 d. 14 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“ 
(Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut., 
rež. ir dail. – A. Mikutis
14 d. 14 val. – Just. Marcinkevičiaus „VORO 
VESTUVĖS“. Scen. aut. ir rež. – A. Mikutis
20 d. 14 val. – „O VIEŠPATIE, VILNIUS!“. 
Rež. – A. Storpirštis, dail. – N. Keršulytė
21 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ 
(H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). 
Rež. ir dail. – R. Driežis

„Menų spaustuvė“
Festivalis „Kitoks ’18“
12 d. 10, 18 val. 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 – „PASAU-
LIO 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“) 
15 d. 12, 18 val. Juodojoje salėje – „ŠLAMŠ-
TASTIKA“ („Performing Group“, Vokietija)
17 d. 10, 12, 18 val. Juodojoje salėje – „PRIMO“ 
(A. Zinola & F. González, Vokietija)
18 d. 19 val. Stiklinėje salėje – J. Paškevičiaus 

„RIBOS“. Rež. – T. Montrimas (jaunųjų sce-
nos menininkų programa „Atvira erdvė“)
18 d. 19 val. – „TRYS SELFIAI“. Rež. ir insc. 
aut. A. Jankevičius, vaidina I. Maškarina 
(VšĮ „Artlagamine“)
20 d. 19val. Juodojoje salėje – „BALTAS TRIU-
ŠIS RAUDONAS TRIUŠIS“ („True Thing“) 
21 d. 19 val. Stiklinėje salėje – PREMJERA! 

„ONEGINAS“. Rež. – J. Laikova (Rusija), dail. – 
A. Freeburgas (JAV), muzika – F. Latėno. 
Vaidina A. Dubaka, A. Garmutė, B. Ivanaus-
kas, S. Špakovska 

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
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 Radvilaitė“). 
Rež. – J. Jurašas. Adaptacijos autorė – 
A.M. Sluckaitė 
14, 16 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – M. Mae-
terlincko „ŽYDROJI PAUKŠTĖ“. 
Rež. – V. Martinaitis
14 d. 19 val. Ilgojoje salėje – H. Ibseno „KAI 
MIRĘ NUBUSIM“. Rež. – M. Klimaitė 
17 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srbljanovič 

„SKĖRIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas
18 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „GENTIS“ 
(pagal I. Simonaitytės romaną „Aukštujų 
Šimonių likimas“). Rež. – A. Jankevičius 
18, 19 d. 19 val. Ilgojoje salėje – PREMJERA! 

„KETURI“ (pagal V. Pelevino romano „Čia-
pajevas ir Pustota“ ištraukas). 
Rež. – K. Gudmonaitė

19 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – G. Laba-
nauskaitės „ŽALGIRĖS“. Rež. – V. Bareikis 
20 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – Th. Manno 

„FJORENCA“. Rež. – J. Vaitkus
21 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „AN-
DERSENO GATVĖ“ (H.Ch. Anderseno biogra-
fijos ir pasakų motyvais). Rež. – I. Paliulytė 
21 d. 18 val., 23 d. 14 val. Didžiojoje scenoje – 
A. Škėmos „BALTA DROBULĖ“. 
Rež. – J. Jurašas

Kauno valstybinis muzikinis teatras
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
17 d. 18 val. – „NOTRDAMO LEGENDA“. 
Insc. aut. ir choreogr. – A. Jankauskas, 
dir. – J. Janulevičius
18, 19 d. 18 val. – „ADAMSŲ ŠEIMYNĖLĖ“. 
Pastatymo meno vad. – K.S. Jakštas, mu-
zikinis vad. – J. Geniušas, rež. – V. Streiča, 
dir. – R.  Šumila 
20 d. 18 val. – P. Abrahamo „BALIUS SAVO-
JOJE“. Dir. – J. Janulevičius
21 d. 12 val. – T. Kutavičiaus, V. Palčinskai-
tės „NYKŠTUKAS NOSIS“. Dir. – V. Visockis
21 d. 18 val. – I. Kálmáno „GRAFAITĖ MA-
RICA“. Dir. – J. Janulevičius 

Kauno kamerinis teatras
13 d. 18 val. – M. McDonagho „PAGALVI-
NIS“. Rež. – G. Varnas
16 d. 19 val. – J. Ivanauskaitės „PAKALNU-
ČIŲ METAI“. Rež. – V. Kuklytė („Knygos 
teatras“)
18 d. 18 val., 19 d. 22 val. – „4 MORTOS“. 
Rež. – D. Rabašauskas
20 d. 18 val. – I. Vyrypajevo „DREAMWORKS“. 
Rež. – A. Jankevičius (VDU teatras)
21 d. 11 val. – kūrybinis žaidimas „Elemen-
toriaus bites“ 

Kauno lėlių teatras
13 d. 14.30 – „NYKŠTUKAS NOSIS“ (pagal 
W. Haufo pasaką). Rež. – A. Stankevičius
14 d. 12 val. – „ŽIRAFA SU KOJINĖMIS“. 
Rež. – G. Radvilavičiūtė
19 d. 18 val. – „KITAIS METAIS TUO PAČIU 
LAIKU“. Rež. – A. Lebeliūnas
20 d. 12 val. – „PRINCESĖS GIMTADIENIS“. 
Rež. – A. Stankevičius
21 d. 12 val. – „ZUIKIO KAPRIZAI“. 
Rež. – A. Stankevičius

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
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
19 d. 18.30 Kamerinėje salėje – PREMJERA! 
M. Markovićiaus „LABAS RYTAS, PONE 
TRIUŠI“. Rež. – M. Pažereckas

Klaipėdos muzikinis teatras
20 d. 18 val. Žvejų rūmuose – G. Puccini 

„BOHEMA“
21 d. 13 val. Žvejų rūmuose – N. Sinkevičiū-
tės „PASAKA BE PAVADINIMO“

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
18 d. 18.30, 21 d. 18 val. A. Sireikos krepšinio 
akademijoje (Ežero g. 11) – PREMJERA! 
M.I. Fornes „DUMBLAS“. Rež. – A. Kahnas, 
G. Palekaitė
19 d. 18.30 Mažojoje salėje – Y. Reza „SKER-
DYNIŲ DIEVAS“. Rež. – A. Lebeliūnas
20 d. 18 val. Mažojoje salėje – PREMJERA! 
G. Labanauskaitės „IŠRINKTIEJI“. 
Rež. – M. Klimaitė

Panevėžys 
Juozo Miltinio dramos teatras
12 d. 18 val. – J. Poiret „BEPROTIŠKAS SA-
VAITGALIS“. Rež. – A. Kėleris 
13 d. 18 val. – A. Hacketto, F. Goodrich „VISADA 
TAVO. ANA FRANK“. Rež. – V. Jevsejevas
14 d. 12 val. – M. Astrachan, A. Žukovskajos 

„PIFO NUOTYKIAI“. Rež. – V. Blėdis
14 d. 19 val., 20 d. 18 val. Mažojoje salėje – 
PREMJERA! Y. Rezos „MENAS“. 
Rež. – M. Bareikytė
17 d. 18 val. – R. Granausko „RŪKAS VIRŠ 
SLĖNIŲ“ (insc. aut. R. Šerelytė). 
Rež. – R. Banionis
18 d. 18 val. – W. Russello „MOTERIMS IR 
JŲ VYRAMS“. Rež. – L. Kondrotaitė
19 d. 18 val. – N. Vorožbit „SAŠA, IŠNEŠK 
ŠIUKŠLES!“. Rež. – S. Moisejevas
21 d. 12 val. – „IŠGELBĖKIME KENGŪ-
RIUKĄ“. Rež. – V. Kupšys
21 d. 18 val. – M. Zalytės „MARGARITA“. 
Rež. – A. Kėleris

K o n c e r t a i

Lietuvos nacionalinė filharmonija
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. Gel-
gotas (fleita), V. Giedraitis (klarnetas), 
R. Grakauskaitė (smuikas), S. Kirsenka 
(tūba), L. Lapė (trimitas), K. Morozova 
(smuikas), A. Peseckas (smuikas), V. Pesec-
kienė (smuikas), D. Rudvalis (kontrabosas), 
V. Šležas (kontrabosas), A. Taločka (klarne-
tas), A. Treznickas (kontrabosas). Dir. – 
M. Pitrėnas. Programoje G. Bottesini, 
C. Chaminade, E. Chaussono, C. Debussy, 
H. Klingo, A. Malcio, V. Persichetti, 
A. Piazzollos, D. Šostakovičiaus kūriniai
19 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – orkestro muzikos koncer-
tas „Scenoje – tenoras Kristian Benedikt“. 
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. 
Solistai K. Benedikt (tenoras), K. Bergas 
(violončelė). Dir. – M. Pitrėnas. Programoje 
A. Kalniņio, J. Ivanovo, J. Mediņio, 
G. Puccini, G. Verdi, J. Massenet, P. Čaikovs-
kio, A. Ponchielli ir kt. kūriniai
21 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino 
muziejuje – kamerinės muzikos koncertas 

„Varis ir stygos“. Čiurlionio kvartetas, 
D. Lietuvninkas (trimitas). Programoje 
W.A. Mozarto, J. Haydno, G. Torelli, 
G. Puccini, A. Arutiuniano kūriniai

Vilnius
Lietuvos muzikų rėmimo fondas
14 d. 14 val. Vilniaus arkikatedroje bazili-
koje – sakralinės muzikos valanda „Sekma-
dienio muzika“. Tercetas „Opera dell’arte“: 
G. Pintukaitė (sopranas), A. Stasiulytė 
(mecosopranas), E. Pilipavičiūtė-Juraškienė 
(vargonai), Kauno mišrus choras „Leliumai“ 
(vad. D. Druskis). Koncerto vedėjas muziko-
logas V. Juodpusis
17 d. 17.30 val. S. Vainiūno namuose – Tre-
čiadienio vakaras-koncertas. Skambant 

muzikai, bus paminėtas žurnalistas, ra-
šytojas J. Vėlyvis, istorinių romanų apie 
Vincą Krėvę („Neleisk mūsų gundyti“), 
Vincą Kudirką („Tegul saulė Lietuvos“) ir 
Joną Basanavičių („O, kad prašvistų Lietu-
vos dvasia!“) autorius

Šv. Kotrynos bažnyčia
14 d. 17 val. – chorinės muzikos koncertas. 
Dalyvauja mišrus choras iš Danijos

Va k a r a i

Vilnius
Nacionalinė galerija
19 d. 20 val. – Architektūros [pokalbių] 
fondo ciklas „Švietimo architektūra: 
bendruomenės ir inovacijos“. Šveicarijos 
istoriko ir architektūros kritiko D. Kurzo 
paskaita „Naujos švietimo koncepcijos ir 
mokyklos pastatas“

Marijos ir Jurgio Šlapelių 
namas-muziejus
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 

Šv. Kotrynos bažnyčia
21 d. 18 val. – R. Stankevičiaus kūrybos va-
karas „Už vaiką ir vėją, už medų ir bitę...“. 
Dalyvauja aktoriai K. Smoriginas, S.  Barei-
kis, G. Storpirštis, R. Bagdzevičius, 
A. Bialobžeskis, M. Ancevičius su grupe, 
R. Radzevičius ir A. Smilgevičiūtė, O. Dit-
kovskis ir Neda, D. Razauskas ir kt. Vakarą 
veda A. Šlepikas 

Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
12 d. 19.30 – Lietuvos kariuomenės orkestro 
koncertas Laisvės gynėjų dienai „Brangiau 
už gyvenimą“. Solistai E. Ališauskas (bir-
bynė) ir V. Juozapaitis (baritonas). 
Dir. – D. Pavilionis
17 d. 17.30 – Pažintys su „Metų knygos“ 
nominantėmis. G. Norvilo poezijos ir 
vizualios grafikos knygos „Grimzdimas“ 
pristatymas
17 d. 17.30 – S. Žvirgždo paskaitų ciklas 

„Pasivaikščiojimai po Vilnių ir jo apylinkes. 
Fotografija atskleidžia istoriją 2“
18 d. 18 val. – A. Matulaitės knygos „Žali 
sausainiai“ pristatymas

Valdovų rūmai
13 d. 11, 14 val. – edukacinis užsiėmimas 

„Pasivaikščiojimas su muzika“
13 d. 12 val. – edukacinis užsiėmimas „Jo-
gailaičių perlai“
14 d. 13 val. – edukacinis užsiėmimas „Kaip 
elgtis atėjus pas valdovą?“
14 d. 14 val. – Popietė su Laisvės premijos 
laureate s. N. Sadūnaite. Dalyvauja arki-
vysk. S. Tamkevičius, prof. V. Landsbergis, 
K. Masiulytė-Paliulienė, dr. A. Navickas, 
kun. V. Lizdenis, Anykščių J. Biliūno gim-
nazijos bendruomenė, aktorė D. Michele-
vičiūtė ir kt. Muzikinius kūrinius atliks 
G.A. Bajoraitė (fortepijonas), Lietuvos 
kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ra-
movės vyrų choras „Aidas“ (meno vad. – 
T. Šumskas, chormeisteris ir solistas 
V. Grušnius, koncertmeisterė D. Genaitytė). 
Renginio vedėjas aktorius G. Storpirštis

Nacionalinis muziejus
18 d. 17.30 – istoriko D. Staliūno paskaita 

„Atsigręžus atgal: 1863–1864 m. sukilimo 
vertinimų kaita“

Naujasis arsenalas
17 d. 16 val. – „Pažintis su Lietuva per pir-
mąsias etnografines parodas XIX amžiaus 
antroje pusėje – XX amžiaus pradžioje“. 
Dalyvauja etnografės E. Lazauskaitė ir 
M. Lebednykaitė
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Savaitės filmai

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

Sausio 12–18
Ki no re per tu a ras

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)
Gulbinas  ****

Aikštinga devynerių mergaitė Solė atvyksta dirbti pas gimines į tolimą 
Islandijos kaimelį. Gamta čia beribė, o žmonės – šiurkštūs. Visi, išskyrus 
mįslingąjį Joną, kuriam kaip ir Solei labiau patinka žodžiai nei žmonės. 
Tačiau Jono dėmesio tikisi ir ūkininko dukra Asta, tad Solė patenka į 
dramą, kurios nepajėgia suvaldyti. „Gamta niekada neklausia leidimo. Ji 
tiesiog veikia ir pasiima, ko jai reikia“, – sako Jonas. Stebėdama ūkio gy-
ventojus, mergaitė supranta, kad Jono žodžiai įmena ne tik gamtos, bet ir 
žmogaus mįslę. Toronto kino festivalyje pasaulinės sėkmės sulaukusioje 
islandų režisierės Ásos Helgos Hjörleifsdóttir juostoje atšiaurūs laukinės 
gamtos peizažai atskleidžia nevaldomą žmogaus jausmų prigimtį. Filmas 
sukurtas pagal Šiaurės tarybos literatūros premija apdovanotą islandų 
rašytojo Guðberguro Bergssono romaną. Filme vaidina Thoras Kristjans-
sonas, Blær Jóhannsdóttir, Gríma Valsdóttir (Islandija, Vokietija, Estija, 
2017). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda)
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. 
Detektyvas Noredinas (kylanti pasaulinio kino žvaigždė Faresas Faresas) 
nėra naivuolis ir supranta, kad valdžia nori kuo greičiau tyrimą nuslopinti. 
Tačiau vis didesnės korupcijos ir neteisybės akivaizdoje jis nusprendžia 
apsaugoti vienintelę nusikaltimo liudininkę, o kartu ir savo orumo lieka-
nas. Salehas perkėlė film noir žanro konvenciją į Artimuosius Rytus, kad 
būtų aiškiau, kodėl Arabų pavasaris sukvietė į gatves tiek daug nusivylu-
sių žmonių (Švedija, Danija, Vokietija, Marokas, 2017). (Vilnius, Kaunas)
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)
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)
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 ne-
tenka kantrybės. Tada į Gail duris pasibeldžia paslaptingas vyriškis, sa-
kydamas, 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 
Plummeriu. Taip pat filme vaidina Markas Wahlbergas, Romainas Duris, 
Timothy Huttonas, Charlie Plummeris, Andrew Buchanas (2017, JAV). 
(Vilnius, Kaunas, Klaipėda) 

„Gulbinas“

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
12–18 d. – Aukšta klasė 3 (JAV) – 11.20, 
13.20, 16.25, 19 val.
3 sekundės (Rusija) – 11.30, 15.35, 18.30, 21.25
Stalino mirtis (Prancūzija, D. Britanija) – 
11.10, 13.35, 18.45, 21.05
12, 15–18 d. – Slaptas keleivis (D. Britanija, 
JAV) – 16.25, 18.40, 21.45; 13, 14 d. – 11.10, 
16.25, 18.40, 21.45 
12–18 d. – Bjornas Borgas prieš Makenrojų 
(Švedija, Danija, Suomija) – 16.20, 21 val.
Močiute, Guten Tag! (dok. f., rež. J. Samu-
lionytė, V. Samulionytė) – 12.10, 19 val.
15 d. – Grąžinti nepriklausomybę (rež. S. Ba-
radinskas) – 19 val.
21 d. – S. Prokofjevo „Romeo ir Džuljeta“. 
Tiesioginė transliacija iš Maskvos Didžiojo 
teatro – 17 val.
12–18 d. – Fiksikai. Didžioji paslaptis (Rusija) – 
14.15 (lietuvių k.); 12, 16.30 (originalo k.)
Meškiukas Padingtonas 2 (D. Britanija, 
Prancūzija, JAV) – 14 val.
Didysis šou meistras (JAV) – 18.30
Žmogžudystė Rytų eksprese (JAV, D. Brita-
nija, Malta, Prancūzija) – 20.55
Kvadratas (Švedija, Vokietija, Prancūzija, 
Danija) – 21.05
12, 14, 16, 18 d. – Užburtas ratas (JAV) – 16.20
13, 15, 17 d. – Trys milijonai eurų (rež. T. Vidman-
tas) – 16.20
Dar daugiau repertuarinių filmų ir jų tikslų 
seansų laiką rasite www.forumcinemas.lt

Forum Cinemas Akropolis 
12, 13 d. – Aukšta klasė 3 (JAV) – 13.50, 16, 
18.40, 23.45; 14–18 d. – 13.50, 16, 18.40
12–18 d. – 3 sekundės (Rusija) – 10.40, 18.50, 
21.40; Stalino mirtis (Prancūzija, D. Brita-
nija) – 18.10, 20.30
12, 13 d. – Slaptas keleivis (D. Britanija, 
JAV) – 19, 21.20, 23.35; 14–18 d. – 19, 21.20
Dar daugiau repertuarinių filmų ir jų tikslų 
seansų laiką rasite www.forumcinemas.lt

Skalvija
12 d. – Močiute, Guten Tag! (dok. f., rež. 
J. Samulionytė, V. Samulionytė) – 17 val.; 
13 d. – 19.10; 16 d. – 17 val.; 18 d. – 17 val.
12 d. – Tarp keturių sienų (Belgija, Prancū-
zija, Libanas) – 18.50; 14 d. – 17 val.; 16 d. – 
21 val.; 17 d. – 19.10
12 d. – Bjornas Borgas prieš Makenrojų (Šve-
dija, Danija, Suomija) – 20.30; 14 d. – 20.30; 
15 d. – 19.30; 16 d. – 18.50; 17 d. – 20.50
13 d. – Apie kūną ir sielą (Vengrija) – 14.10; 
15 d. – 17.10
13 d. – Pokerio princesė (JAV) – 16.30
13 d. – Nutikimas Nilo Hiltono viešbu-
tyje (Švedija, Danija, Vokietija, Marokas) – 
20.50; 15 d. – 15 val.; 17 d. – 17 val.
14 d. – Gulbinas (Islandija, Vokietija, Es-
tija) – 15.10
13 d. – Magiški virsmai (animacija, 
Lietuva) – 13 val.

14 d. – Koko (animacija, JAV) – 13 val.

14 d. – Kino klasikos vakarai. Granato spalva 

(SSSR) – 18.40 (filmą pristatys semiotikas 

D. Gluščevskis)
Vilniaus trumpųjų filmų festivalis 

18 d. – Nacionalinė konkursinė programa I: 

Motinos diena (rež. K. Milašiūtė), Kaukai 

(rež. G. Šiaulys), Atmink, iš molio esi (rež. 

E. Nevardauskaitė, D. Heinemann), Kur 
dingsta daiktai, kur dingsta žmonės (rež. 
J. Janavičiūtė), Paskutinė stotelė – Mėnulis 
(rež. B. Sodeikaitė), Paskutinė diena 
(rež. K. Matvejevaitė) – 19 val.
18 d. – Nacionalinė konkursinė programa II: 
5 istorijos apie mūsų gyvenimus, aistras, 
godas ir demonus. Ir, žinoma, meilę, Yana 
(rež. S. Bliuvaitė), Pono Nakties laisvadie-
nis (rež. I. Meilūnas), Budėjimas (rež. K. Kaupi-
nis), Gimimas (rež. E. Mameniškytė), Dialo-
gas su Josefu (rež. E. Josadė) – 21.10

Pasaka
12 d. – Tu išnyksti (Danija, Švedija) – 16.45; 
13 d. – 15.45; 14 d. – 15.15
12 d. – Močiute, Guten Tag! (dok. f., rež. J. 
Samulionytė, V. Samulionytė) – 19 val.; 13, 
15 d. – 17.30; 14 d. – 15.45; 18 d. – 15 val.
12 d. – Tarp keturių sienų (Belgija, Prancū-
zija, Libanas) – 21.15; 13 d. – 22 val.; 14 d. – 
17.45; 16 d. – 16.45
12 d. – Stebuklas (rež. E. Vertelytė) – 16.30
12 d. – Bjornas Borgas prieš Makenrojų 
(Švedija, Danija, Suomija) – 18.30; 13 d. – 15.15; 
14 d. – 20.15; 16 d. – 20 val.; 17 d. – 17.30; 
18 d. – 18 val.
12 d. – Kvadratas (Švedija, Vokietija, Pran-
cūzija, Danija) – 20.45; 13, 15 d. – 19.15; 14 d. – 
17.30; 16 d. – 17.15; 17 d. – 19.45; 18 d. – 17 val.
12 d. – Gobšius! (Prancūzija) – 17.30; 14 d. – 
20.45; 16 d. – 18.45; 18 d. – 15.30
12 d. – 50 pavasarių (Prancūzija) – 19.15; 14, 
16 d. – 17 val.; 15, 17 d. – 18.45; 18 d. – 19 val.
12, 18 d. – Dvilypis meilužis (Prancūzija, 
Belgija) – 21 val.; 13 d. – 20.30; 14 d. – 18.45 
13 d. – Koko (JAV) – 13 val.; 14 d. – 13.30
13 d. – Meškiukas Padingtonas 2 (D. Brita-
nija, Prancūzija, JAV) – 13.30
13 d. – Visi pasaulio pinigai (JAV) – 18 val.; 
15 d. – 17.15; 18 d. – 15.15
13 d. – Pokerio princesė (Kinija, JAV) – 
20.45; 14 d. – 19.30; 17 d. – 17.15
13 d. – Kedi. Slaptas kačių gyvenimas (Tur-
kija, JAV) – 13.15
13 d. – Prancūziška porelė (Prancūzija) – 
14.45; 17 d. – 20.30
14 d. – Bulius Ferdinandas (JAV) – 13 val.
14 d. – Veidai kaimai (Prancūzija) – 13.15; 
16 d. – 20.30; 17 d. – 17 val.
14 d. – (Ne)laukti svečiai (Prancūzija) – 15 val.; 
15 d. – 20.30
15 d. – Nutikimas Nilo Hiltono viešbutyje 
(Švedija, Danija, Vokietija, Marokas) – 
20 val.
15 d. – Dieviškoji tvarka (Šveicarija) – 
17 val.
17 d. – Apie kūną ir sielą (Vengrija) – 20 val.
18 d. – Mano mama ir mūsų kūdikiai 
(JAV) – 17.15
Vilniaus trumpųjų filmų festivalis
18 d. – specialiosios programos „Pasitikėk 
manim“: Melagingos naujienos. Liūdna. 
Klastojama tikrovė – 20 val.

18 d. – specialiosios programos „Pasitikėk 
manim“: (Anti)autoritetai: (Nebe)iliuzija ir 
(Ne)paklusnumas: – 20.15

Ozo kino salė
12 d. – Bjornas Borgas prieš Makenrojų 
(Švedija, Danija, Suomija) – 18 val.; 16 d. – 
18.30; 17 d. – 17 val.
12 d. – Tarnaitė (P. Korėja, Japonija) – 20 val.
16 d. – Raudonas vėžlys (Prancūzija, Bel-
gija) – 17 val.

Kaunas
Forum Cinemas
12–18 d. – Aukšta klasė 3 (JAV) – 14, 15.45, 
20.50; 3 sekundės (Rusija) – 18.50
12, 14, 16, 18 d. – Stalino mirtis (Prancūzija, 
D. Britanija) – 18.55
13, 15, 17 d. – Slaptas keleivis (D. Britanija, 
JAV) – 18.55
12–18 d. – Močiute, Guten Tag! (dok. f., 
rež. J. Samulionytė, V. Samulionytė) – 16.40 
(14 d. vyks susitikimas su kūrybine grupe)
21 d. – S. Prokofjevo „Romeo ir Džuljeta“. 
Tiesioginė transliacija iš Maskvos Didžiojo 
teatro – 17 val.
Dar daugiau repertuarinių filmų ir jų tikslų 
seansų laiką rasite www.forumcinemas.lt

Romuva
12 d. – Močiute, Guten Tag! (dok. f., rež. 
J. Samulionytė, V. Samulionytė) – 19 val.; 
13 d. – 18.45; 16 d. – 18 val.
12 d. – Bjornas Borgas prieš Makenrojų 
(Švedija, Danija, Suomija) – 20.45; 13 d. – 14 val.; 
14 d. – 18.15; 16 d. – 19.45; 18 d. – 18 val.
13 d. – Nutikimas Nilo Hiltono viešbutyje 
(Švedija, Danija, Vokietija, Prancūzija, Ma-
rokas) – 18.45; 6 d. – 16 val.; 7 d. – 18 val.; 
17 d. – 19.45
13 d. – Tarp keturių sienų (Belgija, Prancū-
zija, Libanas) – 20 val.; 14 d. – 16 val.; 
17 d. – 18 val.
14 d. – Tu išnyksti (Danija, Švedija) – 14 val.
18 d. – Stebuklas (rež. E. Vertelytė) – 20.15
19 d. – Grąžinti nepriklausomybę (rež. S. Ba-
radinskas) – 19 val.
19 d. – Kvadratas (Švedija, Vokietija, Pran-
cūzija, Danija) – 20.45

KLAIPĖDA
Forum Cinemas
12–18 d. – Aukšta klasė 3 (JAV) – 16.35
3 sekundės (Rusija) – 18.05, 21 val.
Stalino mirtis (Prancūzija, D. Britanija) – 21.15
Slaptas keleivis (D. Britanija, JAV) – 18.50
12, 14–18 d. – Močiute, Guten Tag! (dok. f., rež. 
J. Samulionytė, V. Samulionytė) – 14 val.; 13 d. – 
13.50 (vyks susitikimas su kūrybine grupe)
21 d. – S. Prokofjevo „Romeo ir Džuljeta“. 
Tiesioginė transliacija iš Maskvos Didžiojo 
teatro – 17 val.
Dar daugiau repertuarinių filmų ir jų tikslų 
seansų laiką rasite www.forumcinemas.lt


