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Ne visada valstybinės šventės ar 
minėtinos dienos pažymimos iš-
skirtinio meninio lygio renginiais. 
Būta formalių ir net katastrofiškų 
Vasario 16-osios koncertų, blankiai 
praėjo ne viena Kovo 11-oji. Tačiau 
Sausio 13-oji, net ir muzikinio „api-
pavidalinimo“ prasme, visuomet 
yra išskirtinė. Atrodo, kiekvienas 
asmeniškai ir nuoširdžiai nori pri-
sidėti prie jos paminėjimo, nepai-
sant nežinia iš kur atsirandančių 
diskusijų – ar tai pergalės, ar ge-
dulo diena. Šiais metais taip pat 
įvyko ne vienas puikus koncertas, 
kurių visų aplankyti ir aptarti tie-
siog neįmanoma. Sutelksiu dėmesį į 
renginių kulminaciją – Lietuvos na-
cionaliniame operos ir baleto teatre 
atliktą Algirdo Martinaičio orato-
riją „Pieta“, kurios premjera įvyko 
dar 1998-aisiais Vilniaus festivalyje. 
Daugeliui tuomet ten buvusių, ko 
gero, labiausiai įsiminė paskutinė 
dalis – kūrinį pratęsusi eisena sena-
miesčiu link Bernardinų bažnyčios, 

ją lydėjo keletas muzikantų, o visų 
priekyje kompozitorius, nelygi-
nant Jėzus, ant pečių nešė arfą ir 
vinių prismaigstytą kryžių. Todėl 
didžiausią padėką reiktų išsakyti di-
rigentui Robertui Šervenikui, beje, 
prie dirigento pulto stovėjusiam ir 
tuomet „Pietos“ premjeroje Nacio-
nalinėje filharmonijoje, dėl kurio 
nuoširdaus entuziazmo ši ypatinga 
oratorija buvo vėl atgaivinta šiemet, 
Sausio 13-ąją. Lietuvos nacionali-
nio operos ir baleto teatro scenoje ją 
atliko solistai Joana Gedmintaitė ir 
Arūnas Malikėnas, du mišrūs cho-
rai – teatro (vad. Česlovas Radžiū-
nas) ir „Aidija“ (vad. Romualdas 
Gražinis), bei LNOBT simfoninis 
orkestras, diriguojamas teatro mu-
zikos vadovo R. Šerveniko.

„Pieta“ (tekstas lotynų ir lietuvių 
kalbomis iš Evangelijų pagal Matą ir 
Morkų, psalmių, senųjų lietuviškų 
giesmynų) sopranui, baritonui, 
dviem mišriems chorams ir sim-
foniniam orkestrui yra bene stam-
biausias šio žanro Martinaičio opu-
sas ir ryškus jo daugybės sakralinių 
kūrinių akcentas. Kompozitorius 

ne kartą yra sakęs, jog tokios mu-
zikos rašymas jam yra taip pat tarsi 
sakralinis būvis, kai žmogus laiku 
sustabdomas rimčiai, maldai, ap-
mąstymams – „nuo čia prasideda 
mano religinė muzika, ir aš tam 
neturiu paaiškinimo, o ir neieš-
kau jo“. Kadaise kardinolo Audrio 
Juozo Bačkio paklaustas, „kaip jūs 
taip gražiai sukuriate?“, atsakęs: „Iš 
baimės. Didelės paslapties baimės, 
kai kurdamas religiniais tekstais pa-
junti, kaip kiekvienas tavo žingsnis 
yra peršviečiamas, kažkas ten tave 
veda.“ 

„Pieta“ itališkai reiškia „gailestin-
gumas“. Lietuvių tautodailėje me-
džių drožėjai buvo pakankamai 
išplėtoję skausmo sukaustytos Mo-
tinos ir Sūnaus vaizdinius. Marti-
naitis pasirinko būtent šį rakursą, o 
ne liturginei muzikai labiau įprastą 

„Stabat Mater“. Tiesa, visai neseniai 
padarytoje kūrinio redakcijoje vie-
toje eisenos kompozitorius pridėjo 
naują pabaigą, būtent „Stabat Ma-
ter“ – tarsi skulptūroje sustingusios 

M. Alek sos  n uotr .

„Dailėtyrininkė išsiplovusi galvą“. 2017 m.

Joana Gedmintaitė ir Robertas Šervenikas
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Šviesa telydi
Atkelta iš  1  psl .

M u z i k a

Motinos žvilgsnį. O galbūt mūsų 
žvilgsnių atspindį?       

Iki šios skaidrios ir ramios fina-
linės dalies muzika plėtojama ne-
paprastai intensyviai, kaitaliojant 
dinamiką, faktūras, tembrus, netgi 
stilistikos niuansus (Martinaičio 
muzikai būdinga, kaip autorius 
sako, dažnai „persirenginėti“). Aš-
tuoniose daugiau nei valandą trun-
kančios oratorijos dalyse nepertrau-
kiamai vyksta daugybė muzikinių 
įvykių, kurie užvaldo, neleidžia nu-
kreipti dėmesio, tai nugramzdin-
dami į sodrių sąskambių ar giesmių 
fragmentų jūrą, tai priversdami 
krūptelėti nuo balkone „suklegan-
čio“ choro ar pučiamųjų fanfarų. 
Kūrinyje pasitelktas ir antifoninis 
giedojimo būdas, ir stereoefektai, 
ir galingų balsų bei orkestro tutti 
ir solo kontrastai. Ir visa tai nepa-
žerta šiaip sau, o suverta, „sumon-
tuota“ į vientisą tvirtą formą, į vieną 
pagrindinę mintį ir visiems bendrą 
emociją. Kaip tai Martinaičiui pa-
vyksta – jo meistriškumo paslaptis 
ir, ko gero, ilgus metus „išpažįsta-
mos“ savitos stilistikos rezultatas.  

Efektingai nuskambėti „Pie-
tai“ padėjo ir puikiai grojęs tea-
tro orkestras, kuriam, beje, atlikti 

šiuolaikinę muziką yra tikras iš-
šūkis. Kitaip nei orkestro vadovui 
R. Šervenikui – puikiam dabarties 
muzikos interpretatoriui ir daugelio 
lietuviškų premjerų atlikėjui, tiesa, 
dažniau tai darančiam su Lietuvos 
nacionaliniu simfoniniu ar Lietu-
vos kameriniu orkestrais. Maestro 
vedami teatro orkestro muzikan-
tai, stabiliai partijas atlikę solis-
tai ir kaip visuomet be priekaištų 
dainavęs didžiulis teatro choras su 

„Aidija“ atliko nepamatuojamai 
svarbų darbą – naujai ir kokybiškai 
parengė šią didingą oratoriją, aki-
vaizdžiai jautė ne tik „techninius“ 
partitūros niuansus, bet ir užčiuopė 
visus siejantį prasminį ryšį. 

„Pieta“ tą vakarą visus subūrė ne 
tik prisiminti žuvusius už Lietuvos 
laisvę, pagerbti Motinų skausmą 
ir auką, bet ir pakvietė dvasinei 
bendrystei, kuri šiandien ypač 
vertinga visuomenei skaldantis, 
nesusikalbant ir išsivažinėjant. 
Tiesą sakant, dabar tiktų ir anas 
oratorijos finalas. Tik šį kartą arfą – 
kryžių gal reiktų nešti iki Seimo 
arba Vyriausybės (nors gal ir ne-
būtų iš to jokios naudos). O gal iki 
Vinco Kudirkos paminklo. Nes ši 
asmenybė – gydytojas, muzikantas, 

politikas – kaip tyčia simbolizuoja 
beveik visas nūdienos aktualijas: 
čia ir gydytojų algų serialas, me-
nininkų, mokslininkų (iš)gyve-
nimo peripetijos, politikų sąžinės 
ir valstybės sampratos metamorfo-
zės, spaudos laisvės pavojai. O gal 
vertėtų vėl atgaivinti beveik prieš 
dešimtmetį Kovo 11-ąją tik kartą pa-
rodytą Martinaičio operą „Pasaulio 
dangoraižis“, skirtą V. Kudirkai? Šio 
veikalo autoriai (Andriaus Vaišnio 

libretas) tuomet klausė, ką diagno-
zuotumėm šiandieninei visuome-
nei, žvelgdami į tą veidrodį, kurį 
mums rodo liūdnai šypsodama-
sis V. Kudirka, kovojęs su tamsybe, 
suktumu, godumu, agresyvumu, 
bailumu. Istorikų vadintas dar ir 
visuomenės ydų gydytoju, jis di-
dvyriškai atliko savo misiją. Dabar 
sau padėti galime tik mes patys. Ir 
kai Sausio 13-ąją kaskart pasigirsta 
mane siutinantis klausimas „ar už 

tokią Lietuvą kovojom?“, siūlyčiau 
savęs paklausti „ar už tokią Lietuvą 
balsavom?“.

Bet, nepaisant visokių aktualijų, 
naujasis „Pietos“ finalas yra ramus 
ir šviesus. Anot autoriaus, „visa 
žmonijos patirtis liudija, jog kan-
čios pažinimas dažniausiai veda 
prie sielos prašviesėjimo. Jeigu tik, 
žinoma, sugebi atsiverti šviesai, o 
ne lieki užsisklendęs ankštoje nuos-
kaudų ir pykčio celėje.“

Joana Gedmintaitė, Arūnas Malikėnas, Robertas Šervenikas, LNOBT choras ir orkestras
M. Alek sos  n uotr .

Kokią žinią šiemet skleis 
Filharmonija?

Minint Lietuvos Valstybės 100-metį 
pozityvu ir simboliška yra pasi-
džiaugti, kad pastate, kur 1905 m. 
buvo sušauktas Didysis Vilniaus 
Seimas, pirmą kartą iškėlęs Lie-
tuvos politinės autonomijos rei-
kalavimą, o po metų, 1906-aisiais, 
įvyko pirmosios lietuvių tautinės 
operos – Miko Petrausko „Birutės“ – 
premjera, veikia Lietuvos naciona-
linė filharmonija. Valstybei šven-
čiant 100-metį čia skamba muzikos 
kalba, kuri jungia įvairių kartų ir 
tautų piliečius. Iš čia ilgametės Lie-
tuvos muzikos tradicijos sklinda į 
įvairius pasaulio kampelius, bylo-
damos apie mūsų šalies kultūrą ir 
vertybes.

Neatsitiktinai tad 77-ajam kon-
certų sezonui Filharmonija pasi-
rinko moto „Kai baigiasi žodžiai, 
prasideda muzika“ (Heinrich Heine). 
Juk kartais, regis, sunkiai besusikal-
bančiame pasaulyje muzika dar pa-
lieka vilties atrasti bendrą kalbą. 

Pristatydama 2018-ųjų ketinimus 
žiniasklaidai, Filharmonijos genera-
linė direktorė Rūta Prusevičienė ak-
centavo: „Norime parodyti Lietuvos 
kultūros, muzikos žydėjimą. Kone 
kiekvienas filharmonijos ar kviesti-
nis kolektyvas, iškiliausi kamerinės 
muzikos atlikėjai prisilies prie lietu-
viškos tematikos. Skambės labai daug 
atgaivintų ar specialiai įvairiems an-
sambliams dedikuotų kūrinių.“ 

Anonsai Ne vienus metus puoselėta bi-
čiulystė su įvairių šalių partneriais 
šiemet duos vaisių ir Lietuvoje, ir 
užsienyje. Su artimiausiais kaimy-
nais, su kuriais švenčiamas valsty-
bių šimtmetis, – „Latvijos koncer-
tai“ ir „Estijos koncertai“ – parengta 
daug mainų programų, taip pat trijų 
valstybių pristatymo užsienyje ren-
ginių. Antai sausio 19 d. Vilniuje 
skambėsiančią Lietuvos naciona-
linio simfoninio orkestro (LNSO) ir 
maestro Modesto Pitrėno atliekamą 
latvių kompozitorių muziką sausio 
20 d. girdės ir Rygos publika – Di-
džiosios gildijos salėje orkestras pa-
sirodys „Didžiajame latvių muzi-
kos koncerte“. Po aktyvaus koncertų 
pusmečio Filharmonijoje, gegužės 
pabaigoje, LNSO laukia gastrolės 
į Čekiją, kur orkestras pasirodys 

„Janačeko festivalyje“, o rugpjūtį – 
į Švediją, kur gausus Lietuvos at-
likėjų būrys koncertuos „Baltijos 
jūros festivalyje“. 

Sausio pabaigoje Lietuvos ka-
merinis orkestras (LKO) koncer-
tuos su Estijos nacionaliniu vyru 
choru, įvyks trys pasirodymai Vil-
niuje, Kaune ir Klaipėdoje, o ba-
landį laukia keturi pasirodymai 
Estijoje. Šių kolektyvų programoje 

„Baltijos laisvė“ pirmą kartą skam-
bės Nacionalinės premijos laure-
atės Justės Janulytės kūrinys „Čia, 
ties tylia riba...“. LKO su pianiste 
Mūza Rubackyte ir dirigentu Ro-
bertu Šerveniku Lietuvai atstovaus 
ir kovo 8 d. koncerte Paryžiaus 

„Gaveau“ salėje. Paryžiuje skam-
bėsiančia programa, kurioje bus 
ir lietuviškos muzikos, – Arvydo 

Malcio „Paukščių takas“, – Vilniaus 
filharmonijos lankytojai galės mė-
gautis vasario 24-ąją. M. Rubackytė 
Paryžiuje gegužę koncertuos ir su 
styginių kvartetu „Mettis“.

Minint Lietuvos nepriklausomy-
bės šventes kamerinės muzikos til-
tai nusidrieks į Ukrainą ir Daniją. 
Ukrainoje su pianiste Kateryna Dia-
diura vasarį koncertuos Valstybi-
nis Vilniaus kvartetas. Jų parengta 
programa „Lietuvių kamerinės mu-
zikos klasika“ – Mikalojaus Kons-
tantino Čiurlionio, Eduardo Balsio, 
Vytauto Bacevičiaus ir Stasio Vai-
niūno kūriniai – Vilniuje skambės 
vasario 11 dieną. O kovą į Daniją 
vyks kitas žymus lietuvių muzikos 
ambasadorius – Čiurlionio kvartetas.

Pasak R. Prusevičienės, pagrin-
diniu Lietuvos muzikinės kultūros 
veidu 2018-aisiais taps dirigentė 
Mirga Gražinytė-Tyla. Vasario 28 d. 
Varšuvos filharmonijos koncertų 
cikle „Didieji pasaulio orkestrai“ ir 
kovo 2 d. Berlyno „Konzerthaus“ sa-
lėje vyksiančiame festivalio „Balti-
cum“ koncerte ji diriguos mūsų 
Nacionaliniam simfoniniam or-
kestrui. Šimtmečio proga rengia-
moje programoje lietuvių muzikai 
atstovaus Raminta Šerkšnytė („De 
profundis“) ir Osvaldas Balakaus-
kas. Pastarojo „5 dainas pagal Vinco 
Mykolaičio-Putino žodžius“ atliks 
Katovicų miesto choro „Came-
rata Silesia“ moterų grupė, pianistė 
Onutė Gražinytė ir slovakų altininkas 
Milanas Radičius. M. Gražinytė-Tyla 
šiemet diriguos ir grandioziniame 
Vasario 16-osios koncerte „Gloria 
Lietuvai“ Lietuvos nacionaliniame 

operos ir baleto teatre (6 dirigentai, 
5 premjeros, etc.). 

Ryškiausiai šiuo metu Lietuvą 
užsienyje garsinančių M. Graži-
nytės-Tylos ir operos primadonos 
Violetos Urmanos veikiausiai su-
lauksime ir šiųmečiame Vilniaus 
festivalyje. O iki šios didžiosios Lie-
tuvos muzikos šventės Filharmonija 
vien Vilniuje ketina surengti per 50 
koncertų. Juose sužibės mūsų ir už-
sienio muzikos šviesuliai: pianistai 
Mūza Rubackytė, Ianas Fountainas, 
Kārlis Bukovskis, Aleksejus Volodi-
nas, Indrė Baikštytė, Gintaras Janu-
ševičius, Lukas Geniušas, styginin-
kai Davidas Geringas, Philippe’as 
Graffinas, Ingrida Armonaitė (be 
kita ko, ji pirmą kartą atliks Vals-
tybės 100-mečiui skirtą Vytauto 
Germanavičiaus kūrinį „Horizon-
tali tėkmės trilogija“), Dalia Kuzne-
covaitė, Marta Sudraba, vokalistai 
Vaidas Vyšniauskas (Kristian Bene-
dikt), Anastasia Voltchok, dirigen-
tai Juozas Domarkas, Sergejus Kry-
lovas, Modestas Pitrėnas, Robertas 
Šervenikas, Modestas Barkauskas, 
Martynas Stakionis, Georgas Mar-
kas, Kauno valstybinis choras, Klai-
pėdos kamerinis orkestras ir dau-
gybė kitų. Įdėmiai repertuarą sekanti 
ir koncertais besidominti publika, 
be abejo, išsirinks savo favoritus ir 
norimus aplankyti koncertus.

Sraunioje sausio–gegužės kon-
certų tėkmėje tarsi įspūdingi verpe-
tai išsiskirs „Orchester Jakobsplatz 
München“ ir „Sinfonia Varsovia“ 
pasirodymai. Bendradarbiaujant su 
Goethe’s institutu, kovo 28 d. Fil-
harmonijoje bus pristatytas nebylus 

kinas „Senasis įstatymas“, jį įgarsins 
simfoninis svečių iš Vokietijos or-
kestras. O Krzysztofo Pendereckio 
globojamas Varšuvos orkestras su 
dirigentu Michału Klauza ir smui-
kininke D. Kuznecovaite balandžio 
21 d. Vilniuje atliks įspūdingą Vy-
tauto Bacevičiaus sesers Grażynos 
Bacewicz, Henryko Wieniawskio 
ir Ludwigo van Beethoveno kūri-
nių programą.

Valstybės 100-metį Filharmo-
nija siekia įprasminti ne tik kon-
certais, premjeromis, gastrolėmis, 
bet ir atsiliepdama į talentingo jau-
nimo poreikį kurti Lietuvai. Fil-
harmonijos koncertuose ne kartą 
girdėsime muzikuojant jaunuo-
sius mūsų šalies talentus. Savuo-
sius, ypač sparčiai garsėjančius po 
studijų geriausiose užsienio mo-
kyklose, stengiamasi atsikviesti ir 
nuolat dirbti Lietuvoje. Tai palaiko 
ir mūsų šalies muzikos kultūrai pa-
sišventę senjorai, tvirtas savo pozi-
cijas perduodantys jaunajai kartai. 

Regime natūraliai atsinaujinantį 
LNSO, šiemet nuolatiniu LKO 
koncertmeisteriu tampa smuiki-
ninkas Džeraldas Bidva, o po 50 
turtingų kūrybos metų Čiurlio-
nio kvartete savo misiją tarnauti 
muzikai violončelininkas Saulius 
Lipčius po truputį perleidžia Gle-
bui Pyšniakui. 

Daugiau informacijos apie Fil-
harmonijos koncertus rasite svetai-
nėje filharmonija.lt, o nationalphil-
harmonic.tv galite koncertais 
pasidžiaugti virtualiai.

LNF inf.
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Ne tik muzikinis įprasminimas 
Žvilgsnis į Sauliaus Sondeckio Sausio 13-ąją ir Alfredo Schnittke’s „Sutartinių“ gimimą 

M u z i k a

Leonidas Melnikas

Jau dvidešimt septintus metus Lie-
tuva mini Sausio 13-ąją. Šią dieną 
bene kasmet skamba Alfredo 
Schnittke’s „Sutartinės“ kameri-
niam orkestrui. Tai nedidelis kūri-
nys, bet turintis iškalbingą istoriją ir 
prasmingą tradiciją, kurią pradėjo 
ir įtvirtino maestro Saulius Sondec-
kis. Tradicija tęsiasi iki šiol. Tikė-
kimės, kad ji nenutrūks ir ateityje.

Tiesa, šiemet Schnittke’s „Sutarti-
nės“ suskambo nauja intonacija – jos 
skambėjo praėjus vos kelioms die-
noms po to, kai buvo pranešta, esą 
Saulius Sondeckis, Donatas Banio-
nis ir kardinolas Vincentas Sladke-
vičius bendradarbiavo su KGB. Tai 
buvo paskelbta neturint jokių kitų 
dokumentų, išskyrus KGB „Inven-
torinį sąrašą“, kuriame neaišku kada 
ir kieno ranka buvo įrašytos Lietu-
vai nusipelniusių iškilių žmonių pa-
vardės, sąrašą, kurį gal sąmoningai 
paliko KGB. 

Kiekvienas savaip prisimena is-
torinius įvykius, kiekvieno dėme-
sys susikoncentruoja į vis kitas jų 
plotmes. Maestro Sondeckiui, iški-
liam Lietuvos muzikui, tokie įvykiai, 
kaip ir daugelis jo gyvenime, turėjo 
muzikinį įprasminimą. 

Jau kitą rytą po tragiškos Sausio 
13-osios nakties Sondeckis surinko 
Lietuvos kamerinio orkestro mu-
zikantus ir nuvedė juos į tuometi-
nius Sporto rūmus, kur buvo pašar-
voti žuvusieji. Orkestro griežiama 

muzika buvo jų pagarbos, dėkin-
gumo ir atsisveikinimo žodis – gi-
liai išgyventas, jaudinantis, visų 
suprantamas...

Vėlų tos pačios dienos vakarą 
Sondeckis su dviem savo vado-
vaujamais orkestrais – Lietuvos 
kameriniu ir „Sankt Peterburg 
Camerata“ – išskrido į Ispaniją. Jo 
laukė koncertai su iškiliuoju vio-
lončelininku Mstislavu Rostropo-
vičiumi. Dirigento lagaminas, kaip 
įprasta pilnas natų, šį kartą buvo 
tiesiog nepakeliamas – ten buvo fil-
muota medžiaga, kurią jam įdavė 
sūnus Saulius, ir daugybė fotogra-
fijų, turėjusių paliudyti, kas vyko 
Vilniuje, parodyti pasauliui trage-
dijos mastus. 

Atvykęs į Ispaniją, maestro tuoj 
pat susisiekė su spaudos atstovais, 
sušaukė konferenciją. Jis skubėjo – 
norėjo, kad žmonės žinotų tiesą. 
Rostropovičius, geras Sondeckio 
draugas dar nuo 8-ojo dešimtme-
čio pradžios, sukrėstas ir sujaudin-
tas aktyviai įsitraukė į šią pasaulio 
informavimo kampaniją. Į konfe-
renciją susirinko labai daug žmonių, 
salė buvo sausakimša. Sondeckis 
pasakojo apie beginklių tautiečių 
patirtą smurtą ir išgyventą siaubą, 
jam antrino Rostropovičius, griež-
tai smerkęs nusikalstamą sovietinį 
režimą. Sondeckio atvežtos nuo-
traukos buvo padaugintos ir keli 
šimtai fotografijų komplektų išda-
linta žurnalistams. 

Solidarumo su Lietuva renginiai 
vyko per visas gastroles. Oficialūs 

asmenys, žurnalistai, paprasti žmo-
nės, reikšdami užuojautą, kalbėjo, 
kad visai kitaip ėmė suprasti įvy-
kių Lietuvoje esmę, nustojo tikėję 
sovietine propaganda. Sondeckiui 
koncertuojant Ispanijoje, jo telefo-
nas netilo. Mobiliųjų telefonų tuo-
met dar nebuvo, bet maestro suras-
davo viešbučiuose, koncertų salėse, 
restoranuose – draugai ir kolegos iš 
įvairių šalių bandė susisiekti su juo, 
išreikšti savo paramą. 

Vienas skambutis buvo ypatingas. 
Iš Hamburgo paskambino Alfredas 
Schnittke, artimas Sondeckio bi-
čiulis, pasaulinę šlovę pelnęs rusų 
kompozitorius. Iš susijaudinimo 
sunkiai rinkdamas žodžius jis pa-
sakė parašęs naują kūrinį ir norįs, 
kad Sondeckis jį kuo skubiau at-
liktų. Tai buvo „Sutartinės“ kame-
riniam orkestrui. Kompozitorius, 
sužinojęs apie tragiškus Vilniaus 
įvykius, nusprendė muzika išreikšti 
jį užvaldžiusius jausmus – biblio-
tekoje susirado lietuviškų sutarti-
nių rinktinę, išsirinko tas, kurios 
labiausiai tiko jo sumanymui, ir 
per naktį sukūrė šedevrą. Visa tai 
jis papasakojo Sondeckiui.

Paštu siųsti partitūrą nebuvo 
saugu, reikėjo rasti „paštininką“, 
galėsiantį atgabenti šią unikalią 
kompozitoriaus dovaną. Sondeckis 
kaipmat išsprendė problemą: pa-
skambino pianistui Justusui Frantzui, 
su kuriuo aktyviai bendradarbiavo 
ir kurio laukė Vilniuje artimiausiu 
metu, ir šis, aplankęs Schnittke, pa-
ėmė natas ir atvežė į Vilnių. 

Sondeckis tuoj pat paskelbė kū-
rinio premjerą. Repetuoti nebuvo 
kada – dar reikėjo perrašyti orkes-
tro partijas, tad darbai užtruko. Lie-
tuvos kamerinis orkestras susirinko 
prieš pat koncertą Nacionaliniame 
operos ir baleto teatre. Publika jau 
buvo fojė, bet Sondeckis paprašė 
pranešti, kad pradžia šiek tiek vė-
luos, nes muzikai dar repetuoja. Pa-
galiau klausytojai buvo įleisti į salę, 
ir „Sutartinės“ suskambo – visiems 
laikams, kaip atminimas apie žmo-
nių dvasinę jėgą, tvirtybę ir valią, 
kurios niekas negali palaužti. Pa-
sibaigus kūriniui stojo mirtina 
tyla – muzikai tyliai nuėjo nuo sce-
nos, o klausytojai išsiskirstė, vienas 
kitam netarę nė žodžio. Juk tyla ir 
yra amžinybė... 

Po to atmintino koncerto Son-
deckis, diriguodamas įvairiems 

orkestrams, atliko Schnittke’s „Su-
tartines“ daugelyje pasaulio ša-
lių. Kaskart jis aiškino šio kūrinio 
prasmę ir atsiradimo aplinkybes – 
norėjo, kad klausytojai jame girdėtų 
lietuviškos istorijos „balsą“. 

Lietuvos kova už Nepriklauso-
mybę buvo bendra ir visuotinė. Kad 
ir kokį kiekvienas įdėjo indėlį, jis 
buvo svarus, reikšmingas ir be galo 
reikalingas. Kiekvienas darė, ką ga-
lėjo. Tai buvo visų reikalas. Sondec-
kis buvo muzikas, o muzika – jo 
ginklas. Jo rankose šis ginklas buvo 
labai galingas. Jis kovojo ir laimėjo. 
Minėdami tragiškus Sausio 13-osios 
įvykius ir klausydamiesi genialaus 
Schnittke’s kūrinio, prisimename ir 
šviesaus atminimo Sondeckį, didį 
muziką ir Lietuvos patriotą.

Nuotr auka iš  S ilv i j os  Son deckien ės  asmen in io  archyvo

Alfredas Schnittke ir Saulius Sondeckis

Lietuvos valstybinio 
simfoninio orkestro 
gimtadienis

2018 m. vasario 2 d. 19 val. Kon-
gresų rūmuose 29-ojo gimtadienio 
proga Lietuvos valstybinis simfo-
ninis orkestras ir jo įkūrėjas, meno 
vadovas ir vyr. dirigentas maestro 
Gintaras Rinkevičius savo klausy-
tojams paruošė ypatingą ir labai 

retai atliekamą kūrinį – įspūdingąją 
prancūzų kompozitoriaus Olivier 
Messiaeno simfoniją „Turangalila“. 
1945–1949 m. parašytas kūrinys, pa-
ties kompozitoriaus vadintas mei-
lės daina, tapo vienu reikšmingiau-
sių XX a. muzikos istorijos darbų. 
Nors rašydamas simfoniją O. Mes-
siaenas buvo įkvėptas legendinės 

„Tristano ir Izoldos“ istorijos, jos li-
teratūrinė medžiaga tapo ne „Tu-
rangalila“ siužeto ašimi, o veikiau 
pagrindine idėja. Fatališka meilė, 
kuriai neįmanoma atsispirti, kūri-
nyje neatsiejama nuo mirties – tai 

Anonsai tarsi kūno ir proto ribų peržengi-
mas, susiliejimas su begaline kos-
mine erdve. Šį meilės ir mirties 
žaidimą atspindi ir kūrinio pava-
dinime supinti du sanskrito kalbos 
žodžiai – „turanga“ ir „lila“, reiš-
kiantys „laiko etapą, judėjimą, ri-
tmą“ bei „kūrybos ir sunaikinimo, 
gyvenimo ir mirties žaidimą“.

Įspūdingoje O. Messiaeno sim-
fonijoje fortepijono partiją atliks 
fortepijono virtuozas Alexanderis 
Paley. Tarp Paryžiaus ir Niujorko 
gyvenantis menininkas ne kartą 
yra prisipažinęs, kad Lietuva jo 
gyvenime tapo viena brangiausių 
šalių. Žymus pianistas, ilgame-
tis maestro G. Rinkevičiaus ir jo 
vadovaujamo orkestro kūrybinis 
bendražygis čia kaskart sugrįžta 
įgyvendinti bendrų sumanymų. 
Šįsyk A. Paley partneris scenoje – 
prancūzų pianistas Bruno Perrault, 
kuris atliks solo partiją retai su-
tinkamu instrumentu – Marteno 
bangomis. Unikalaus instrumento 
meną Strasbūro konservatorijoje 
studijavęs atlikėjas kaip kviestinis 
solistas grojo daugelyje O. Mes-
siaeno 100-osioms gimimo meti-
nėms skirtų renginių.

LVSO inf.
A . Poža rsko nu ot r.

Gintaras Rinkevičius ir Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras 

Lietuvos kinematografininkų sąjungos Patikėtinių tarybos
Pareiškimas

Dėl KGB agentūros archyvinių asmens bylų registracijos žurnalo 
paviešinimo

Sausio 5 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro tinklalapyje pa-
skelbtas KGB agentūros archyvinių asmens bylų registracijos žurnale figūruojančių pavardžių 
sąrašas akivaizdžiai patvirtino, kad LR Seimo 2010 m. priimtas LGGRTC įstatymo papildymo 
įstatymas, įpareigojantis šią instituciją viešinti tokio pobūdžio dokumentus, prasilenkia 
su žmogaus teisėmis ir pavojingai skaldo visuomenę. Ar, praėjus beveik trims dešimtme-
čiams nuo okupacinio režimo žlugimo, šis įstatymas padeda telkti visuomenę, ar atvirkš-
čiai, dar kartą ją supriešina, žadindamas atavistines aistras? O gal tai patogus politinės 
manipuliacijos instrumentas, nukreipiantis dėmesį nuo aktualių ir neišspręstų problemų?

Ką ir kalbėti apie etinį tokio viešinimo aspektą, apie jau mirusius ir negalinčius apsiginti 
asmenis, apie žinomus žmones, talentingus menininkus, kurių atminimas apjuodintas nesant 
tam pakankamo pagrindo. Tamsus šešėlis mestas net ant Jo eminencijos kardinolo Vincento 
Sladkevičiaus, kuris – gal užmiršome? – buvo ryškiausias Lietuvos kovos už laisvę įsikūnijimas.

Liustracijos įstatyme esama ciniško pasikėsinimo į asmens privatumą, – jis ap-
saugo nuo viešinimo tuos, kurie patys prisipažino bendradarbiavę su KGB. Tai yra 
tuos, kurie tikrai turėjo pagrindo būgštauti. Visus kitus, kurių pavardės minimos 
KGB dokumentuose (istorikams nuolat kartojant, kad jie nėra patikimi), atiduo-
dant viešosios nuomonės teismui. Sausio 5-osios LGGRTC pažymoje nurodoma, kad 
paviešintas sąrašas turi būti vertinamas kritiškai: „1990–1991 m. daug KGB doku-
mentų buvo sunaikinta arba išvežta į Rusiją, tarp jų ir KGB agentų asmens bei darbo 
bylos, kurios būtų tiesiausias ir patikimiausias kelias išsiaiškinant agentų veiklą.“

Be abejo, visuomenė turi teisę gauti visą informaciją, tačiau ji privalo būti grindžiama 
nuodugniai patikrintais faktais. Netiesioginio šaltinio – registracijos žurnalo – pavieši-
nimas veikiau primena ne objektyvų istorijos tyrimą, o sąmoningą politinės valios aktą.

Skaudu, kad kūrėjai buvo verčiami eiti į kompromisus su savo sąžine. Dar skaudžiau, 
kad galimai niekuo nenusikaltusių asmenų vardai vis dar pasitelkiami ideologinėms spe-
kuliacijoms valstybės šimtmetį mininčioje demokratinėje Lietuvoje. Raginame Lietuvos 
Respublikos Seimą kuo greičiau ištaisyti šią padėtį jam suteikta įstatymų leidybos teise. 
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Jausmų įkvėptas šokis
Apie naujus vaidmenis balete „Romeo ir Džuljeta“ 

Š o k i s

Helmutas Šabasevičius

Sergejaus Prokofjevo baleto „Ro-
meo ir Džuljeta“ premjera įvyko 
2016-ųjų rudenį, tačiau šis choreo-
grafo Krzysztofo Pastoro spektaklis 
vis pateikia staigmenų, pirmiausia 
susijusių su kintančia artistine jo 
medžiaga, todėl kyla noras pildyti, 
tikslinti įspūdžius, likusius po 
premjerinių spektaklių. 

Pirmasis šio sezono spektaklis, 
parodytas sausio 12 d., paskatino 
vėl pagalvoti apie scenos kūrinį 
kaip gyvą organizmą, suteikiantį 
progų naujiems artistiniams baleto 
šokėjų atsivėrimams. Penktadienio 
spektaklyje debiutų nebuvo, tačiau 
sklandžiai ir su įkvėpimu sušoktam 
ir suvaidintam spektakliui pasibai-
gus norisi daugiau pagalvoti apie 
dar pernai „Romeo ir Džuljetoje“ 
debiutavusius jaunus šokėjus Ne-
ringą Česaitytę ir Kiprą Chlebinską, 
sukūrusius pagrindinius šio baleto 
vaidmenis.

Ilgėliau nerodytas spektaklis su-
domino visų šokėjų įsitraukimu į 
pasakojamą istoriją, emociniu po-
žiūriu visavertėmis vaidybinėmis 
linijomis, kuriomis į gerai žinomą 
spektaklio naratyvą srovena čia ir 
dabar artistų išgyvenama istorija.

Chlebinsko Romeo įdomus 
nevaržoma energija, kuri, nors 
kartais ir kiek perdėta, paperka 
nuoširdumu, aistringu atsidavimu 
vaidmens išgyvenimui ir asmeniš-
kai, autentiškai jo interpretacijai. 
Chlebinskas šoka meilę iš visų jėgų, 
tarytum nujausdamas, jog jai išgy-
venti laiko bus nedaug; tai ne tik 
meilė Džuljetai, bet ir meilė pačiai 
meilei – kaip taurinančiam, išva-
duojančiam jausmui, kuris šokėjui 
tikrąja šio žodžio prasme suteikia 
sparnus – tokie aukšti, jausmingi, 
sklandūs jo šuoliai, kuriais jis 
skuba į naikinančią meilės liepsną. 
Kaip vaidmens privalumą galima 

paminėti šalia šios gaivališkos ais-
tros išliekantį tam tikrą drovumą, 
jaunuolišką patirties stoką – todėl 
tie šaunūs gestai, kuriais šokėjas ne-
vengia puikuotis savo bičiulių Mer-
kucijaus ir Benvolijaus draugijoje, 
tėra bravūriškas šarvas, po kuriuo 
slepiasi nedrąsi, jautri Romeo esybė. 
Chlebinsko Romeo – tai ne patyręs 
lovelasas, o pirmojo meilės jausmo 
nedrąsiai laukiantis paauglys, todėl 
pirmo veiksmo pabaigoje veikėjų 
susitikimą vainikuojantis bučinys 
atrodo nepaprastai tikras ir neabe-
jotinai – pirmasis.

Antrame veiksme įdomu stebėti 
pulsuojantį Chlebinsko įniršį, jo 
grumtynės su Tebaldu tikrai atrodo 
žūtbūtinės – kartais tampa neaišku, 
kas laimės, nes choreografinis ko-
vos scenų piešinys atrodo sponta-
niškas, nevaržomas personažą abs-
trahuojančios plastinės formos. 

Tokio paties spontaniškumo 
apstu paskutinėje baleto scenoje – 
Prokofjevo muzika leidžia artistui 
nesumeluotai išgyventi ką tik pa-
milto žmogus netekties tragediją ir 
tą gilų jausmą perteikti žiūrovams 
įtaigiu judesio ir jausmo lydiniu.

Neringai Česaitytei vis dažniau 
patikimi pagrindiniai vaidmenys – 
Džuljetą šokėja parengė pernai va-
sarį, o spalio pradžioje pirmą kartą 
šoko pagrindinę Eduardo Balsio 
baleto „Eglė žalčių karalienė“ he-
roję. Antrasis „Romeo ir Džulje-
tos“ spektaklis įtvirtino šokėjos 
ryškinamą merginos maištininkės 
paveikslą, kurio kontūrai nubrėžti 
jau Pastoro režisūrinių ir judesio 
kalbos detalių. Česaitytės Džuljeta – 
vaikiška ir nerūpestingai linksma 
pirmoje scenoje su draugėmis, ta-
čiau stipri ir savarankiška, kai pri-
reikia spręsti jai svarbius klausimus 
ir pasipriešinti despotiško Kapule-
čio spaudimui. Šis savarankiškumas 
išreiškiamas aštrokomis reakcijo-
mis, šiurkštokomis judesio faktū-
romis paryškintais judesiais, kurie 

susitikus Romeo įgauna kur kas 
šiltesnių atspalvių. Tradiciniuose 

„Romeo ir Džuljetos“ pastatymuose 
jaunuolių meilė įsiliepsnoja vadi-
namoje Balkono scenoje; Pastoras 
balkoną pakeitė liftu su veidrodinė-
mis sienomis, čia Džuljeta su Ro-
meo pirmiausia susitinka svajin-
game kažkur tolyn nukreiptame 
žvilgsnyje, kuriame justi gaivinantis 
pirmojo susitikimo prisiminimas. 
Duete su Romeo Česaitytės herojė 
jausmus skleidžia palaipsniui, ne-
drąsūs prisilietimai tampa vis raiš-
kesni ir sukuria pastebimai inten-
syvėjantį dviejų kūnų ir dviejų sielų 
ryšį. Aukšti, lengvi, grakštūs šuo-
liai, jais nepiktnaudžiaujant, tampa 
Džuljetos charakterizavimo prie-
mone – kaip ir Chlebinsko Romeo, 
Česaitytės herojė įtikinamai atsidu-
ria toje meilės erdvėje, kurioje men-
kai galioja žemės traukos dėsniai. 

Antrame veiksme pagrindiniams 
veikėjams neleidžiama pasimėgauti 
šiuo lengvumu – vienas kitą seka 
įvykiai, nubloškiantys juos į kur 

kas dramatiškesnių išgyvenimų sū-
kurį. Scenoje su motina Česaitytė 
vėl naudoja aštrius, kampuotus ju-
desius, kuriais mėgina apsisaugoti 
nuo jai primetamos Kapulečių va-
lios, o tėvo Lorenco planas jai sukelia 
akivaizdžią baimę. Tačiau beatodai-
riška drąsa Džuljetai grįžta išvydus 
jau šąlantį Romeo kūną ir supratus, 
kad jokia meilė jo nebeprikels.

Spektaklio įtaigai daug reikšmės 
turėjo ir kiti personažai. Nuo pat 
premjeros temperamentu, išraiš-
kinga vaidyba dėmesį atkreipęs 
Mantas Daraškevičius kuria įspū-
dingą Tebaldą, kuris vis dėlto ne 
tik kerštingas ir impulsyvus, bet 
ir jautrus: jis kelissyk apkabina 
Džuljetą, vengdamas paprastai Te-
baldo personažui būdingos emo-
cinės monotonijos; tai šokėjas, ge-
bantis kurti sceninį dialogą, todėl 
jo Tebaldas – personažas, kurio 
dėka organiškos gyvybės įgyja kiti 
veikėjai. Merkucijų šiame spekta-
klyje šoko Voicechas Žuromskas. 
Elastingas jo šokio formas papildo 

Helmutas Šabasevičius

Lietuvos operos ir baleto teatro so-
listę Olgą Konošenko pirmasis ju-
biliejus užklupo scenoje, pačiame 
kūrybinių, artistinių jėgų žydėjime. 
1978 m. sausio 18 d. gimusi šokėja, 
M.K. Čiurlionio menų mokyklos 
Baleto skyriaus absolventė, peda-
gogių Irenos Kalvaitytės-Požėrienės 
ir Jolantos Vymerytės auklėtinė 
teatre dirba nuo 1996-ųjų. Daugelis 
jos bendramokslių jau baigė šokėjos 
karjerą, o be Olgos Konošenko ne-
įsivaizduojame ir klasikinių („Ži-
zel“ – Mirta, „Bajaderė“ – Gamzati, 

Jubiliejus užklupo scenoje
Balerinos Olgos Konošenko sukakčiai 

„Don Kichotas“ – Gatvės šokėja), ir 
neoklasikinių („Romeo ir Džul-
jeta“ – Motina Kapuleti), ir šiuo-
laikinių („Piaf “) pastarųjų teatro 
sezonų spektaklių. 

Jau baigiamajame Baleto skyriaus 
moksleivių koncerte 1996-aisiais 
šokusi pagrindinį vaidmenį Grand 
pas iš baleto „Pachita“, Konošenko 
pademonstravo solistės ambicijas, 
nors kelias į žvaigždes nebuvo lengvas 
ir greitas. Geri fiziniai duomenys, 
pedagogių, taip pat ir mamos Jele-
nos Saskovos, ilgus metus šokusios 
Lietuvos operos ir baleto teatre, pa-
tarimai – dar ne viskas; teko įdėti 
nemažai darbo, kad vienas paskui 

kitą rikiuotųsi mažesni ir didesni 
baleto spektaklių vaidmenys – vieni 
išlikę ilgesniam laikui, kiti – suži-
bėję ir užgesę. 

Balerinos biografijai itin reikš-
mingas Eglės vaidmuo Eduardo 
Balsio balete „Eglė žalčių karalienė“ – 
pirmą kartą jį teko šokti ypatinga 
proga, kai su scena atsisveikino 
viena iš įdomiausių XX a. pabaigos 
Lietuvos baleto solisčių Loreta Bar-
tusevičiūtė. Konošenko tada šoko 
pirmuosius du baleto veiksmus, Bar-
tusevičiūtė – trečiąjį. Tai buvo cho-
reografo Egidijaus Domeikos kū-
rinys; praėjus beveik dvidešimčiai 
metų, Eglės vaidmenį Konošenko 

sukūrė ir naujajame anglų choreo-
grafo George’o Williamsono „Eglės“ 
pastatyme – praturtino jį artistine 
patirtimi bei jausmine branda.

Per daugiau kaip dvidešimt metų 
sušokta daugybė spektaklių, kai ku-
riuose jų – net po kelis vaidmenis; 
štai „Žizel“ pirmiausia parengtas 

Mirtos, o vėliau – ir pagrindinė 
šio romantinio baleto herojės Ži-
zel vaidmuo; Vladimiro Vasiljevo 

„Romeo ir Džuljetoje“ nemažai 
teko šokti Motiną Kapuleti, bet 
taip pat ir Džuljetą; „Miegančiojoje 
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gyvos, spalvingos artistinės reakci-
jos, ironiškais gestais vizualizuoja-
mos šmaikščios frazės mėginant iš 
respektabilios pusiausvyros išvesti 
arogantiškos Kapulečių šeimos at-
stovus – ne tik Tebaldą, bet ir savo 
psichologiniu nepaslankumu grės-
mingą Kapuletį, kuriam Ernestas 
Barčaitis sutelkia didžiumą istori-
jos apie Romeo ir Džuljetą blogio: 
ir abstraktaus, ir konkretaus – per 
peilį, kurį jis įbruka iš kantrybės iš-
vestam Tebaldui į rankas. Raiškų, 
tarp paklusnumo vyrui ir meilės 
dukrai besiblaškančios motinos 
Kapuleti vaidmenį sukūrė Rūta 
Lataitė, elegantiškai Benvolijų šoko 
Isakas Evansas, žaismingus Džulje-
tos draugių paveikslus sukūrė Ha-
ruka Ohno ir Inga Cibulskytė, Tėvą 
Lorenco santūriai, įtaigiai vaidino 
Eligijus Butkus.

Puikiai Modesto Pitrėno diri-
guotas spektaklis liks kaip vienas 
stipriausių 2018 metų pradžios 
įspūdžių.

M. Alek sos  n uotr aukosNeringa Česaitytė (Džuljeta) ir Kipras Chlebinskas (Romeo)

Olga Konošenko balete „Bajaderė“ M. Alek sos  n uotr .
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Esu toks pat vaikas
Kalbamės su aktoriumi Gediminu Rimeika 

gražuolėje“ – Alyvų fėją ir Princesę 
Floriną; „Gulbių ežere“ – Pas de 
trois ir Odetą-Odiliją.

Vienas pirmųjų pagrindinių 
vaidmenų klasikiniame reper-
tuare, iškart po Aleksandro Gla-
zunovo „Raimondos“, buvo Mari 
Aleksandro Melanjino „Spragtuke“; 
o naujajame Krzysztofo Pastoro 

„Spragtuke“ tenka įsikūnyti į Pelių 
karalienę.

Kai kurių spektaklių repertu-
are nebėra, nors jie buvo artimi 
Konošenko artistinei prigimčiai, 
leido atskleisti skirtingas jos ta-
lento briaunas, gebėjimą perteikti 
įvairios stilistikos choreografiją. 
Tarp tokių vaidmenų – Gundytoja 
Sergejaus Prokofjevo balete „Sū-
nus palaidūnas“, sukurtame Ge-
orge’o Balanchino, romantiškoji 

choreografo Augusto Bournonvil-
le’o „Silfidė“, šiuolaikiška, neoklasi-
kinė Léo Delibes’o „Kopelijos“ in-
terpretacija, kurią Vilniuje pastatė 
Kirillas Simonovas.

Konošenko kūrybai būdinga 
klasikinio baleto harmonija, san-
tūriai estetizuotas pozų ir judesių 
grožis – tai akivaizdu ir klasiki-
niuose, ir neoklasikiniuose spekta-
kliuose (pavyzdžiui, abstrakčiame 
balete „Kontrastai“, kurį Vilniuje 
buvo pastatęs kinų choreografas 
Xin Peng Wangas). 

Balerinos klasikinio baleto sam-
prata puikiai atsiskleidžia jos šoka-
mose variacijose (pavyzdžiui, Vla-
dimiro Vasiljevo „Don Kichoto“ 
Grand pas įterptinis solo – tikras 
klasikinio baleto pavyzdys par excel-
lence, žavėdavęs tikslumu, tempe-
ramentu ir nuotaika); kartais šie 
abstraktūs šokio pavyzdžiai tame 

pačiame spektaklyje turi galimybę 
būti papildyti raiškiomis vaidybinė-
mis scenomis: štai „Bajaderėje“ dra-
matiškas, senoviniams klasikiniams 
baletams būdingas Gamzati ir Ni-
kijos konfliktas pirmo veiksmo an-
trame paveiksle papildomas laikiną 
radžos dukros pergalę įkūnijan-
čiame Grand pas antrame veiksme.

Gaila, kad per trumpai teko šokti 
įdomioje Aleksejaus Ratmanskio 
sukurtoje Rodiono Ščedrino „Anos 
Kareninos“ versijoje, kurioje atsi-
skleidė Konošenko dramatinis ta-
lentas, gebėjimas kurti sudėtingą, 
psichologiškai niuansuotą perso-
nažą; nedaug buvo progų įsikū-
nyti ir į Nastasiją Filipovną Ju-
rijaus Smorigino choreografinių 
projektų teatre „Vilniaus baletas“ 
pastatytame spektaklyje „Idiotas“, 
tačiau šis vaidmuo taip pat įsiminė 
Konošenko artistinių atspalvių 

įvairove, choreografinės formos 
turiningumu. 

Iš dramatiškų vaidmenų repertu-
are iki šiol išlikusi Balerina Boriso 
Eifmano „Raudonojoje Žizel“ – ga-
limybė šokiu atskleisti tragišką le-
gendinės šokėjos Olgos Spesivcevos 
likimą.

Intensyvių jausminių išgyve-
nimų, tik išreikštų kur kas santūres-
nėmis choreografinėmis formomis, 
apstu ir viename naujausių Kono-
šenko darbų – Mauro Bigonzetti šo-
kio spektaklyje „Piaf “ ji kuria api-
bendrintą moters paveikslą, vieną 
iš Édith Piaf sudėtingo charakterio 
briaunų, atskleidžiančių garsios 
dainininkės gyvenimo dramą.

Olgos Konošenko sukurtų vaidmenų 
sąrašas kur kas ilgesnis, ji įvertinta 
daugeliu apdovanojimų. Inten-
syvus kūrybinis balerinos gyve-
nimas didžiojoje baleto scenoje 

Atkelta iš  4  psl .

Sausio 20, 21 d. Vilniaus teatre „Lėlė“ 
premjera – Karolio Vilko režisuotas 
spektaklis vaikams „Indėnukas Džo“. 
Sceonografas – Romanas Duda, kos-
tiumų dailininkė – Ieva Šimukonytė, 
šviesų dailininkas – Povilas Laurinaitis, 
projekcijų autorius – Jonas Rūkas. 
Vaidina: Šarūnas Gedvilas, Žygimantė 
Elena Jakštaitė, Laurynas Jurgelis, 
Lijana Muštašvili, Imantas Precas, 
Gediminas Rimeika, Asta Stankū-
naitė, Rūta Šmergelytė. Kalbamės su 
indėnuką Džo vaidinančiu Gediminu 
Rimeika.

Tai jau antras jūsų darbas 
kartu su režisieriumi Karo-
liu Vilku. Gal galite pasida-
lyti patirtimi kuriant su šiuo 
režisieriumi?

Kartu studijavome aktorinį, o 
trečiame kurse jis sugalvojo pa-
bandyti režisuoti. Pamažu atsirado 

„Vaikystė“, kurioje man atiteko Kū-
dikėlio vaidmuo. Rodėm tą spek-
taklį įvairiose vietose. Jis labai kito, 
stengdavomės repetuoti prieš 
kiekvieną parodymą. O vasarą Ka-
rolis pasakė, kad nori statyti spek-
taklį vaikams, ir pakvietė jame vai-
dinti. Jo spektakliai labai vizualūs. 
Aišku, aktorius juose irgi svarbus, 
bet tai labiau emocinė pusė. 

Kaip apibūdintumėte indė-
nuko Džo vaidmenį? Esate mi-
nėjęs, kad jis tarsi Raudonke-
puraitės atitikmuo...

Taip, mes tai supratom baigian-
tis repeticijoms. Kaip dažniausiai 
ir būna statant spektaklį. Tavo 
vaidmuo vis kinta, o paskutinę sa-
vaitę paaiškėja, apie ką jis... Daug 
diskutavom su Karoliu, o Raudon-
kepuraitė mums tapo lyg rakteliu. 
Jos dėka man viskas susidėliojo. 
Režisieriui tas berniukas atrodė 
gana teatrališkas, infantilus. O aš 
to labai nenorėjau. Galiausiai nu-
sprendėme, kad reikia šį vaidmenį 
išbandyti su žiūrovais. Man atrodo, 

kad publika, ypač vaikų, yra neat-
siejama spektaklio dalis. Per gene-
ralinę repeticiją pamatėm, kad tas 
kaubojuko-indėnuko personažas 
turi formuotis kartu su vaikais.

Svarbu vaikams nemeluoti. Pa-
vyzdžiui, Pauliaus Tamolės „Rau-
donkepurėje“ vilkiu didžiulį, trijų 
metrų vilko kostiumą. Vaikai vis 
bando įsitikinti, kad jis netikras, 
kad čia žmogus. Kai patvirtinu 

„taip ir yra, juk matot mane“, jiems 
būna ramiau. Kai vaikas įvardija 
sau, kas tai yra, nebelieka baimės 
ir atsiveria laisvė vaizduotei. Tai la-
bai svarbu – laisvai kurti, kai žiūri 
spektaklį.

Kaip jaučiasi aktorius, atėjęs į 
susiformavusį kolektyvą? 

Kiekviename kolektyve savos tai-
syklės. Nacionaliniam (Lietuvos na-
cionalinis dramos teatras, – M. B.) 
tai jaučiasi mažiau, nes ten begalė 
samdomų aktorių. Jie galbūt labiau 
pripratę prie to, kad ateina vis kiti. 
O „Lėlėje“ tas taisykles pajunti iš-
kart. Bet dėl to buvo ir įdomu, nes 
kartu kažko išmokome. Aš, pavyz-
džiui, su lėlėm nesu vaidinęs. Tik su 
kaukėmis. Ir man buvo įdomu ste-
bėti, kaip aktoriai lėlininkai dirba, 
jie juk įgudę jausti daiktą, per jį kal-
bėti. „Indėnuke Džo“ jie veikia su 
didžiuliais Ievos Šimukonytės kur-
tais kostiumais.

Dažnai vaidinate aktorių (Pau-
liaus Tamolės, Pauliaus Mar-
kevičiaus, Karolio Vilko) reži-
suotuose spektakliuose. Ar jų 
darbo metodai kuo nors pana-
šūs? Gal darbas su jais labiau 
komandinis?

Gera pastaba! Kiekvienas, ži-
noma, kitoks... Man apskritai labai 
svarbu komanda. Visada stengiuosi 
būti jos dalimi. Kai kurie režisie-
riai (ne buvę aktoriai) sukuria tam 
tikrą hierarchiją. Tai irgi nėra blo-
gai, tiesiog toks kūrybos būdas. O 
aktorius, tapęs režisieriumi, galbūt 

labiau jaučia, kas yra tie personažai 
ir kaip aktoriai juos kuria.

Ir gal jie neturi tokio aiškaus 
spektaklio vaizdinio nuo pat 
pradžių?

Voilà! Ir kitokį vaizdinį turi. Bet 
dirbant net su geriausiais režisieriais 
tie vaizdiniai, spektakliai kinta. Nuo 
dailininko, kompozitoriaus, viso ko-
lektyvo indėlio viskas labai keičiasi... 

Vaidinate daug spektaklių, 
kuriuose vis judama iš vie-
nos erdvės į kitą. Kaip tokiais 
atvejais jums atrodo žiūro-
vai? Ar atstumas tarp jų ir jūsų 
sumažėja?

Jo tarytum apskritai nėra. Žiūro-
vai yra šalia, tik tiek, kad tu dar ir 
kalbi. Supranti, kad tai spektaklis, 
bet toks transas užneša kartais... Pa-
vyzdžiui, Pauliaus Tamolės „#be-
skambučio“ mes apskritai nelabai 
vaidinam. Viskas labiau paremta 
istorijomis, vaikystės išgyvenimais 
mokykloje arba asmeniniais poky-
čiais. Tiesiog dalijamės tuo. Kiekvie-
nąkart, atrodo, pasakoju tą patį, bet 
klausant mokiniams, jų tėvams ir 
mokytojams tarsi vis iš naujo išgy-
venu tai, kas seniai išgyventa. Vi-
sada įdomu atlikti kitokią aktorinę 
užduotį, nei nustatyta klasikiniuose 
rėmuose. Oskaro Koršunovo kurse 
viskas jau buvo orientuota į šiuo-
laikinį vaidybos modelį... Nuo pat 
pirmo kurso buvo tas artimesnis 
kontaktas su žiūrovais, labai daug 
eksperimentavome.

Tad laisvės akademijoje užteko?
Taip. Gerus dėstytojus turėjom. 

Visi labiau praktikai nei pedago-
gai – vaidino arba režisavo teatre. 
Kasdien būdami scenoje galėdavo 
pasidalyti tuo, kas vyksta: žiūrovų 
reakcijomis, netikėtais nutikimais, 
aktorių sprendimais scenoje (ne 
tik Lietuvoje, bet ir kitur pasau-
lyje). Tas dalijimasis turbūt ir su-
kūrė kažkokią kūrybinę laisvę. 

Nors pedagogikos kartais gal ir 
pritrūkdavo...

Kiek pamenu, jūsų kursas la-
bai anksti pateko į teatrą.

Tikrai anksti. Jau antram kurse su 
Vidu Bareikiu pastatėme spektaklį 
„Įstabusis ir graudusis PLANAS B“. 
O trečiame jau turėjome du išbaig-
tus spektaklius. 

Nebuvo kokio nors šoko?
Gal šioks toks. Bet kadangi buvo 

ir labai įdomu, smalsumas nugalėjo 
baimę. 

O nebuvo grėsmės jau tre-
čiame kurse pasijausti labai 
geru aktoriumi?

Oi ne, man atrodo, kad darbas 
labai greitai nuleidžia ant žemės...

Kaip jums atrodo, ar jaunesni, 
t.y. jūsų kartos, aktoriai turi 
daugiau entuziazmo? O gal į 
teatrą jie ateina jau pavargę?

Būna visaip. Manau, kad entuzi-
azmo turi ir jauni, ir seni. Tai la-
bai individualu. Arba tau patinka 
vaidinti, būti scenoje, arba ne. Man 
kuo toliau, tuo labiau norisi įvaires-
nių, keistesnių vaidmenų. Entuziaz-
mas turbūt ir atsiranda bedirbant.

O ką jums duoda vaidyba, kaip 
matote šią profesiją?

Malonu pabūti kažkuo kitu, da-
lintis tuo su partneriais ir žiūrovais. 
Įdomu matyti, kaip tavo vaizduotę 
veikia vienas ar kitas personažas. 
Ir suteikti žiūrovams kokių nors 
emocijų, kurios jiems galbūt pasi-
liks. Kai paklausi žmogaus, ką jis 
atsimena iš vieno ar kito spektaklio, 
jis nepradeda pasakoti naratyvo. Tai 
būna kažkokios akimirkos. Atrodo, 
žmogus išsineša tik tam tikrą emo-
ciją. Aišku, man taip atrodo iš da-
bartinės perspektyvos. Tai irgi svar-
bus aspektas, kad aktoriui su laiku 
atrodo kitaip... 

Galbūt projektai, kuriuose dabar 
dirbu, nuleidžia ant žemės, nes visų 
pirma reikalauja būti savimi. Ypač 
Pauliaus Tamolės „#beskambučio“, 
per kurį prisimenu, koks buvau dar 
prieš studijas. Kai spektaklyje kalbu 
apie savo vaikystę, atrodo, kad nela-
bai ir pasikeičiau. Taip, įgijau kaž-
kokį žodyną, lengviau bendrauju, 
bet iš esmės esu toks pat vaikas. 
Didžiausią malonumą man teik-
davo būti su draugais ir galimybė 
nejausti laiko. Sąmoningai ar ne – 
grįžau prie to paties. Kažkas sugal-
voja, kaip žaisti „tuku tuku“ kitaip, 
kažkas atneša daugiau pagaliukų ir 
prasideda toks kūrybinis procesas... 
Taip ir teatre, kažkas atsineša suma-
nymą ir tu pasiduodi.

Kalbino Milda Brukštutė

palieka vietos ir laiko mažesniems 
projektams ir sumanymams, kurių 
imamasi visų pirma dėl meilės šokiui 

– tarp tokių minėtinas projektas 
„Baleto atmintis“, kuriam solistė 
parengė Adagio iš Juozo Pakalnio 
baleto „Sužadėtinė“ (choreografiją su-
kūrė Bronius Kelbauskas, rekonstravo 
Vytautas Brazdylis).

Penktąjį gyvenimo dešimtmetį 
Olga Konošenko pasitinka ne tik 
būdama baleto solistė, bet ir dirb-
dama savo įkurtoje baleto studijoje, 
kur jau trejus metus vaikai ir suau-
gusieji mokomi meilės šokiui.

* * *
Šį mėnesį Olgą Konošenko sce-

noje bus galima pamatyti sau-
sio 19 d. Adolphe’o Adamo balete 

„Žizel“ (Mirta), sausio 25 d. Lu-
dwigo Minkaus balete „Bajaderė“ 
(Gamzati) ir sausio 27 d. šokio spek-
taklyje „Piaf “.

D. Matv ejevo n uotr .„Indėnukas Džo“
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Ar švietimas – tik švietimo darbuotojų 
reikalas?
Apie švietimą, pažangą ir krištolinius viešbučius ant Trijų Kryžių kalno

Algis Lankelis 

Spaudoje daug rašoma apie prastą 
švietimo padėtį Lietuvoje. Ieškant 
problemos sprendimo dėmesys 
krypsta į švietimo ministrę, poli-
tikus, mokytojus, mokyklų vado-
vus... Mano giliu įsitikinimu, ne mo-
kykla, o tėvai yra pagrindiniai vaiko 
švietimo vadybininkai: juk vaikai 
mokosi ne tik mokykloje, bet ir 
muziejuje, būreliuose, teatre, kine, 
skaitydami knygas, keliaudami su 
tėvais ir t.t. Amerikoje buvo atliktas 
tyrimas – kiek vaikai išmoksta per 
atostogas. Paaiškėjo, kad vidurinės 
socialinės klasės amerikiečių vaikai 
per atostogas išmoksta daugiau nei 
mokykloje, o žemesnės klasės tėvų 
vaikai – mažiau. Man nesupranta-
mas ir draudimas vaikus mokyti 
namuose. Jei būtų tokia galimybė, 
spontaniškai atsirastų tėvų, sava-
rankiškai mokančių vaikus, ben-
dradarbiavimo tinklai, aktyvios 
švietimo institucijos imtųsi inici-
atyvos šviesti tėvus, kaip savaran-
kiškai mokyti savo atžalas. Atsirastų 
nauji „žaidėjai“ švietimo lauke, ku-
rie, neabejoju, padarytų teigiamą 
poveikį šalies švietimo sistemai.

O kol kas turime statistiką, kad 
Lietuvoje tėvai skiria bendravimui 
su vaikais kasdien po 7 minutes. Pa-
lyginimui – televizorių žiūrime il-
giau nei, pavyzdžiui, Skandinavijos 
šalių gyventojai. Matau tiesioginį 
ryšį tarp minėtos statistikos ir švie-
timo padėties Lietuvoje. Todėl prieš 
reikšdami pretenzijas dėl švietimo 
padėties švietimo darbuotojams pa-
klauskime savęs, ar atlikome savo 
pareigas, kad mūsų vaikai būtų la-
biau išsilavinę. Prie švietimo padė-
ties gerinimo turėtų prisidėti ne tik 
tėvai, bet ir darbdaviai, sudarydami 
geresnes sąlygas darbuotojams rū-
pintis savo vaikais. 

Dailės (muzikos) mokykla kaip 
sala

Dailės, meno, muzikos mokyklos 
išlaikė laiko egzaminą. Nežinau 
tikslių motyvų, kodėl atsirado to-
kios mokyklos – gal tarybinei siste-
mai reikėjo atitinkamos kvalifikaci-
jos ideologinių darbuotojų? Tačiau 
faktas, kad dailės mokyklos suvai-
dino kitokį, neabejotinai pozityvų 
vaidmenį Lietuvos kultūroje, kul-
tūros žmonėms yra savaime aiškus, 
bet daliai visuomenės, tarp jų švie-
timo strategams ir Seimo nariams, 
tokie savaime aiškūs dalykai gali 
būti visiška naujiena. Todėl apie 
juos verta pakalbėti detaliau. Pa-
kaktų patyrinėti vyresnės kartos 
dailininkų, Nepriklausomybės me-
tais įvertintų Nacionaline premija, 

sąrašą ir pamatytume, kad dauguma 
jų sovietmečiu pedagoginį darbą 
dirbo ne tuometiniame Dailės ins-
titute, o dailės mokyklose. Dailės 
mokyklų vaidmuo ugdant Lietuvos 
dailininkus, ko gero, didesnis nei 
tuometinio Dailės instituto. Gal dėl 
posovietinių kompleksų negalime 
objektyviai, neidealizuodami ver-
tinti tarpukario Lietuvos, taip pat 
sunku objektyviai, ne pro ideolo-
ginius akinius įvertinti ir įvairius 
procesus, vykusius sovietinėje Lie-
tuvoje, pavyzdžiui, muzikos, dailės 
mokyklų veiklą... 

Sovietmečiu dailės (muzikos) 
mokyklos veikė tarsi salos ideo-
loginio spaudimo fone, jose tarpo 
bent sąlyginė laisvės, žmoniškes-
nių vertybių dvasia. Atrodo, kad 
Lietuvai tapus demokratine šalimi 
dailės, meno mokyklos prarado 
misiją apsaugoti vaikus nuo „nuo-
dingo“ aplinkos poveikio. Deja, 

savo buvimą pasaulyje. Esu įsitiki-
nęs, kad nė viena Lietuvos mokykla 
nėra aiškiai apibrėžusi savo pozi-
cijos vartotojiškos kultūros, kičo 
atžvilgiu. Jei mes mokysime soli-
darumo, pagarbos artimui, meilės 
Tėvynei, gamtai, neįvardydami, kas 
yra kliūtys toms savybėms ugdyti 
ir kaip jas įveikti, tai visos kalbos 
apie vertybes taps tuščia, pompas-
tiška retorika... Pasidomėti, kiek 
mokyklos atsparios kičui ir masi-
nės kultūros poveikiui, niekam nėra 
poreikio. Kadangi tenka dalyvauti 
rengiant mokinių dailės olimpi-
adas ir matau olimpiadų dalyvių 
darbus, galiu pasakyti – padėtis 
ne per geriausia. Kalbu ne apie 
profesionalumą, tiesiog apie kičo, 
šou ir reklamų nesugadintą skonį. 
Trumpai apie meninės kokybės ir 
pasaulėžiūros ryšį: anot Naciona-
linės kultūros premijos laureato, 
buvusio dailės mokyklos mokytojo, 

Neįgyvendintos dailės            
(muzikos) mokyklų galimybės

Dailės (muzikos) mokyklos iš 
tikrųjų yra ne tik vaikų, bet ir mo-
kytojų edukatoriai. Jose, kitaip nei 
bendrojo lavinimo mokyklose, 
dirba daug tos pačios specialybės 
mokytojų, aukščiausios kvalifikaci-
jos menininkų pedagogų. Jie tikrai 
galėtų dalintis patirtimi su ben-
drojo ugdymo mokyklų mokytojais 
ir tai būtų geriausi kvalifikacijos kė-
limo kursai bendrojo ugdymo mo-
kyklų dailės mokytojams. Tačiau nė 
viena dailės mokykla nėra gavusi 
licencijos kelti mokytojų kvalifika-
ciją. Norėdami kelti bendrojo ug-
dymo mokytojų kvalifikaciją, tu-
rime kreiptis į licencijuotą įstaigą, 
kad ji „pasisamdytų“ mūsų moky-
toją lektorių, darbo nuopelnus pri-
skirdama sau. Nenoras leisti dailės 
mokykloms pačioms kelti moky-
tojų kvalifikaciją kelia įtarimą, kad 
norima sąmoningai marginalizuoti 
šias mokyklas.

Pritariu prieš dešimtmetį kilu-
siai iniciatyvai plėsti neformalaus 
ugdymo įvairovę, į neformalųjį 
švietimą įtraukiant kuo daugiau 
vaikų, bet nesu girdėjęs rimtesnės 
švietimo ekspertų diskusijos apie 
tai, kaip, kintant visuomenei, tu-
rėtų keistis dailės, muzikos, meno 
mokyklos. Dabar meno mokyklos 
atiduotos į savivaldybių rankas, o 
šios įstaigos meno mokyklas nere-
tai traktuoja kaip finansinę naštą, 
skubėdamos jas mažinti (taip dar 
labiau stiprinant depresyvias nuo-
taikas regione), užuot pasirūpinu-
sios, kaip, mažėjant mokinių skai-
čiui, įtraukti į edukaciją naujas 
visuomenės grupes, pavyzdžiui, 
motyvacijos mokytis neturinčius 
vaikus, specialiųjų poreikių vaikus, 
suaugusiuosius, bedarbius, pen-
sininkus. Be savivaldybės globos 
pačios mokyklos to padaryti, deja, 
negali, tiesiog neturi atitinkamos 
kvalifikacijos darbuotojų: psicho-
logų, andragogų, dailės terapijos 
specialistų. Pavyzdžiui, per visus 

Nepriklausomybės metus Vilniuje 
nebuvo kapitaliai suremontuota nė 
viena neformalaus ugdymo moky-
kla, tačiau savivaldybė sugebėjo 
tyliai perimti ir parduoti pastatus, 
kuriais naudojosi Lietuvos jaunimo 
turizmo centras, „Lyros“ muzikos 
mokykla, Justino Vienožinskio dai-
lės mokykla. 

Justino Vienožinskio dailės 
mokykla pokyčių kontekste

Justino Vienožinskio dailės mo-
kykla savarankiškai ėmėsi taikyti 
savo veiklą šiuolaikinės visuome-
nės poreikiams: įsteigtos vienų 
metų neformalaus ugdymo progra-
mos – fotografijos, dizaino, anima-
cijos, architektūros. Atnaujinta Su-
augusiųjų skyriaus veikla. Siekiant 
labiau priartinti mokymą prie vaiko, 
steigiamos studijos bendrojo ug-
dymo mokyklose, nutolusiose nuo 
miesto centro, pvz., Balsiuose, Fabi-
joniškėse. Turime planų plėsti tokių 
studijų tinklą, tačiau ne visada su-
siduriame su mokyklų administra-
cijos geranoriškumu. Pastaraisiais 
metais vyksta glaudus bendradar-
biavimas su muziejais: Nacionaline 
dailės galerija, Šiuolaikinio meno 
centru, Mo muziejumi.

Mokyklos darbo patirtis rodo, 
kad nemažai suaugusiųjų tikrai nori 
mokytis dailės. Pastebimai kinta, 
intelektualėja tokių mokinių audi-
torija – tarp jų yra nemažai aukštųjų 
mokyklų absolventų, studentų, taip 
pat žmonių, užimančių aukštas parei-
gas. Tačiau valstybės dėmesio šiai 
sričiai – jokio. Manoma, kad tam 
nereikia jokių finansinių injekcijų, 
t.y. suaugusieji patys apmoka ug-
dymo paslaugas – jokių nuolaidų 
bedarbiams, asmenims su nega-
lia, imigrantams arba pensinin-
kams. Tačiau ši nuostata iš esmės 
skiriasi nuo ES politikos, kurioje 
suaugusiųjų, socialinėje atskirtyje 
esančių asmenų mokymas, papil-
domas profesinis lavinimas laikomi 
svarbiais dalykais. Dar neaiškesnė 
atrodo Trečiojo amžiaus universi-
teto padėtis – mūsų mokykloje jau 
trečius metus veikia tokia grupė. 
Tačiau mokytojai dirba su ja savo 
noru, negaudami jokio atlygio. O 
žiniasklaidoje pasirodo informacija, 
kad pensininkams skiriamos dide-
lės pinigų sumos, taigi jos „nusėda“ 
kažkur kitur...

Nepriklausomybės metais Vil-
niuje susikūrė nemažai privačių 
dailės, muzikos mokyklų. Vienoje 
tokių mokyklų teko dirbti ir man. 
Kai kurias jų dosniai rėmė savi-
valdybė, pavyzdžiui, suteikdama 
galimybę nemokamai naudotis 

Justino Vienožinskio dailės mokyklos Fotografijos studijos mokinių darbai Živ il ės  Butv il aitės  nuotr .

N u k elta į  7  p s l .

ir šiandien, praėjus beveik trims 
dešimtmečiams nuo SSRS griū-
ties, mokyklai tenka labai panaši 
misija – būti „sala“ kičo, vartotojiš-
kos kultūros fone. Jos pagrindinis 
vaidmuo liko, kaip ir sovietiniais 
laikais, greta tiesioginės dailės ug-
dymo funkcijos, ugdyti mokiniams 
tikrąsias vertybes ir jomis grįsti 

dailės kritiko Alfonso Andriuškevi-
čiaus, geras menas skiriasi nuo prasto 
tuo, kad geras menas žiūrovui atsklei-
džia nepagražintą Tikrovę, o prastas 
menas dirgina emocijas ir tokio meno 
vartotojas pasineria į subjektyvius 
emocinius potyrius, taip nuo Tikro-
vės nutoldamas. Kuriuo keliu no-
rime matyti einančius savo vaikus?

E di to s  Kova li ovos  nu ot r.
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Žvilgsnis į orkestrą iš arti
Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro solistų koncertas

M u z i k a ,  D a i l ė

patalpomis miesto centre. Val-
džios intencija aiški: sudaryti sąly-
gas miestui pigiau kainuojančioms 
meno mokykloms. Logiškiau, at-
rodo, būtų remti ne alternatyvas 
egzistuojančioms mokymo įstai-
goms, o tokias iniciatyvas, kurių iš 
viso arba beveik nėra – beveik ne-
turime mokyklų teatro, šokio entu-
ziastams, Pavilnyje veikia Vilniuje 
vienintelis Lietuvos jaunųjų gamti-
ninkų centras ir t.t. Taip, privačios 
dailės ir muzikos mokyklos veikia, 
bet tai yra nišinės įstaigos, nepajė-
gios konkuruoti su valstybinėmis 
mokyklomis dėl paprastos prie-
žasties: nors privačiose mokyklose 
dirba puikūs mokytojai ir adminis-
tracija, pigiai įgyvendinti ilgalaikes 
ir nuoseklias mokymo programas 
neįmanoma. Mokinių tėvai nepa-
jėgs kompensuoti visų išlaidų, su-
sijusių su tokių programų įgyven-
dinimu: atlyginimų mokytojams 
ir personalui, materialinės bazės 
sukūrimo ir t.t. 

IT technologijos ir                 
humanitarinės disciplinos

Dabarties visuomenės ugdymo 
sistemoje labai trūksta suvokimo, 
kokie yra vaiko ugdymo prioritetai. 
Neabejotina, kad kūrybinės disci-
plinos: dailė, muzika, literatūra, tea-
tras, ypač pradiniame etape, kaip tik 
ir yra bazinis žmogaus dvasinio, in-
telektinio augimo pagrindas. Tech-
ninės žinios greitai pasensta, būtina 
ugdyti kūrybiškumą, vaizduotę, 
kad mokiniai suaugę galėtų prisi-
taikyti prie kintančių visuomenės 
poreikių. Gyvename epochoje, kai 
nesame atvirai verčiami paklusti 
vienai ar kitai ideologijai, tačiau 
išorinis spaudimas, pastanga ma-
nipuliuoti niekur neišnyko – kal-
bame apie laisvę, tačiau kaip jau-
čiasi šeštokas, neturintis išmaniojo 
telefono, komentuoti nereikia. Da-
bar ir narkotikus platina ne vyrukai 
odinėmis striukėmis iš BMW auto-
mobilių, o pasiūlo vienas iš ketu-
rių artimiausių draugų... O kur dar 
kompiuterinių žaidimų industrija.... 
Nieko keista, kad Prancūzijos 

Atkelta iš  6  psl .

Rita Aleknaitė-Bieliauskienė

Nacionalinėje filharmonijoje sau-
sio 14-ąją tvyrojo šventiška nuo-
taika. Pilnutėlė salė, gėlės, tarp pu-
blikos – neįprastai daug muzikų. 
Visus subūrė neeilinis pretekstas: 
Modesto Pitrėno diriguojamo Lie-
tuvos nacionalinio simfoninio or-
kestro solistais šį vakarą tapo kole-
gos, dideliame orkestro kolektyve 
klausytojų dažniausiai nepastebimi 
muzikai. Dirigentas, įgyvendinda-
mas savo interpretacinius sumany-
mus, visus suvienija į vientisą lydinį, 
o atskirus solistus išgirstame tik so-
liniuose epizoduose. Jau gražia tra-
dicija tapusi programa „Orkestras 
iš arti“ leido atsiskleisti kolektyve 
grojantiems talentingiems instru-
mentininkams, klausytojams pa-
demonstravo dalelę talento resursų 
ir pateikė pluoštą gražios, neišpai-
kintų melomanų ypač nuoširdžiai 
priimtos muzikos. 

Orkestre grojantys muzikantai, 
kuriems netenka atlikti solinių 
partijų, grupėje privalo gerai jausti 
ansamblį. Daugelį orkestro artistų 
dažnai išgirstame grojančius kvar-
tetuose, kituose ansambliuose, da-
lyvaujančius šiuolaikinės muzikos 
projektuose. Tai patyrę kamerinės 
muzikos atlikėjai. O toks muzika-
vimas – daugelio tradicijas išlai-
kiusių ir pasaulyje pirmaujančių 
orkestrų praktika. Tačiau solo su 
orkestru grojant retai, muzikantui 
tenka perorientuoti ne tik savo 
įgūdžius, bet ir psichologiją: ak-
tualizuojama solisto koncepcija, 
jis – vedantysis. 

Visi tą vakarą koncertavę atlikė-
jai – Lietuvos pedagogų auklėtiniai, 

tobulinęsi ir plačiai pripažintų už-
sienio atlikėjų-pedagogų klasėse. 
Įgyti pagrindai daugeliui leido pel-
nyti laureatų vardus tarptautiniuose 
konkursuose, tobulinti meistrystę 
svetur, įvairiose šalyse groti kame-
riniuose ansambliuose, dirbti su ži-
nomais dirigentais. 

Pirmoje koncerto dalyje solis-
tams akompanavo orkestro stygi-
niai. Nusilenkdami Sausio 13-osios 
aukoms koncertą pradėjo susimąs-
tymo nuotaika paženklinta ameri-
kiečių kompozitoriaus Vincento 
Persichetti pjesė trimitui. Solistas 
Laurynas Lapė – aktyvus klasiki-
nės, džiazo ir populiarios muzikos 
ansamblių dalyvis. 

Pirma koncerto dalis žavėjo 
meistriškai atliekamomis kon-
trastingomis miniatiūromis. Buvo 
laikas, kai tik Arnoldas Gurinavi-
čius parengdavo solinius kontra-
boso muzikos opusus. Šį vakarą 
jauni kontrabosininkai Dainius 
Rudvalis, Augustinas Treznickas 
demonstravo muzikinį išprusimą, 
techniką, leidusią įtikinamai per-
teikti Giovanni Bottesini muzikos ir 
paties muzikavimo malonumą. La-
bai romantiškai skambėjo smuiki-
ninkų dueto – Vilijos Peseckienės 
ir orkestro koncertmeisterio Algi-
manto Pesecko – atliktos Dmitri-
jaus Šostakovičiaus Penkios pjesės. 
Ramunė Grakauskaitė tempera-
mentingai, bet stilingai pagriežė 
Astoro Piazzollos „Pavasarį“ iš 
siuitos „Metų laikai Buenos Airėse“. 
O greta – smuikininkų Pauliaus Bi-
veinio, Kristinos Morozovos ir kon-
trabosininko Vytenio Šležo atlikta 
intelektualaus humoro prisodrinta 
Teddy Boro aranžuotė su džiazo 
prieskoniu „Bach at the double“. 

Arvydo Malcio Koncertas klar-
netui ir kameriniam orkestrui de-
dikuotas puikaus muzikanto, šio 
orkestro klarnetų grupės kon-
certmeisterio Algirdo Doveikos 
šviesiam atminimui. Solisto Vy-
tauto Giedraičio muzikalumas ir 
logika pagrįstas muzikavimas, pa-
sirodo, gali bet kokiai kompozicijai 
suteikti prasmių. 

Antroje vakaro pusėje išsiskyrė 
Claude’o Debussy „Pirmąją rapso-
diją“ klarnetui ir simfoniniam or-
kestrui pagrojęs Antanas Taločka. 
Šioje sudėtingoje impresionistinėje 
partitūroje besitęsiantis klarneto 
dialogas su orkestru nekuria dides-
nių įtampos kolizijų, tačiau solistas 
tarsi virpino orą plačiais potėpiais 

ir žaismingais atokvėpiais. Tiesa, 
subtiliose vietose orkestrui pristigo 
prancūziško jautrumo dinaminei 
raiškai. 

Puikiai pasirodė ir Ernesto 
Chaussono „Poemą“ smuikavusi 
Barbora Domarkaitė. Vizualine 
ir dvasine esybe ji įkūnijo aristo-
kratiškąjį Chaussono romantizmą, 
ženklintą artėjančio impresionizmo 
koloristika. Smuikininkė pajuto kū-
rinio formos prasmę ir ją perteikė 
emocingai muzikuodama, su so-
draus garso ekspresija, puikia into-
nacija (kaip ir visų grojusiųjų). Cécile 
Chaminade Concertino D-dur, ma-
nyčiau, nebuvo įdomaus, jautraus 
fleitininko Giedriaus Gelgoto ver-
tas kūrinys. Tačiau net ir šiame 

švietimo ministras ėmėsi „taliba-
niškų“ veiksmų – uždraudė mo-
biliuosius telefonus bendrojo ug-
dymo mokyklose. Įsivaizduoju, jei 
dabartinės mūsų valdžios atstovai 
imtųsi tokios iniciatyvos, kokias 
pamazgų jūras ant jų galvų su-
piltų laisvės ir pažangos apologe-
tai. Sveikatos specialistai neabejoja 
IT vaikams daroma žala, tačiau ne-
teko girdėti apie laiko, kurį vaikas 
praleidžia mokykloje prie kompiu-
terio, reglamentavimą mokykloms 
skirtose Higienos normose. Nėra 
abejonės, kad vienas svarbiausių 
uždavinių yra apsaugoti vaikus 
nuo įvairių manipuliacijų, ugdyti 
vertybinį stuburą – o kaip tai įgy-
vendinti be kokybiškų humanitari-
nių disciplinų mokyklose?

Vietoj epilogo 

Valstybinių neformaliojo ug-
dymo mokyklų situacija man pri-
mena Justino Vienožinskio dailės 
mokyklos Naujosios Vilnios filialo 
atvejį: Nepriklausomybės pradžioje 
statybininkai, šalia mokyklos reng-
dami aikštelę Tremtinių paminklui, 

kaip toj dainoj „atleisk, atleisk, ne-
pastebėjau“, sugadino kanalizaci-
jos vamzdį, atkirsdami mokyklos 
pastatą nuo miesto nuotekų tinko. 
Nuo to laiko daugiau nei du de-
šimtmečius nuotekas tenka išsiurbti 
ir išvežti tam skirtu automobiliu. 
Laiku to nepadarius, srutos ver-
žiasi į gretimą Pramonės gatvę... 
Galiu puikiai įsivaizduoti Vilniuje 
į dangų kylančius naujus stiklo dan-
goraižius, metro, naujus viadukus, 

opuse atsiskleidė jo gebėjimas pri-
mityvoką tekstą paversti gražia 
muzika. Vakaras baigėsi žaisminga 
Henry Klingo miniatiūra fleitai pic-
colo ir tūbai „Dramblys ir musė“, ją 
nuotaikingai atliko Lina Baublytė 
su Sergijumi Kirsenka.

Atlikėjus ir klausytojus pradžiu-
ginęs koncertas patvirtino, kad ga-
lima būtų dažniau leisti pasirodyti 
orkestro solistams, kurie kartais la-
biau to verti nei brangiai kainuojan-
tys užsieniečiai. Koncertas parodė, 
kad Lietuvoje užaugę muzikantai 
nevaržomai gali siekti tobulumo 
pasaulio mokyklose ir scenose, o 
grįžę namo savo menu praturtinti 
klausytojus, inicijuoti naujus kon-
certinius ir edukacinius židinius. 

estakadas, aplinkkelius, modernias 
oro gondolas, keliančias vilniečius 
iš miesto centro ant Šeškinės kalvų, 
penkių žvaigždučių krištolinius 
viešbučius ant Trijų Kryžių kalno, 
bet neįsivaizduoju, kad bent viena 
miesto valdžia per ateinančius dvi-
dešimt metų pajėgs ištaisyti broką, 
kurį paliko „chalturščikai“, staty-
dami monumentą tremtiniams 
Naujojoje Vilnioje.

Justino Vienožinskio dailės mokyklos Fotografijos studijos mokinio nuotrauka

D. Matv ejevo n uotr .Dainius Rudvalis, Augustinas Treznickas, Modestas Pitrėnas ir LNSO



8 psl. 7 meno dienos | 2018 m. sausio 19 d. | Nr. 3 (1240)

D a i l ė

Gintaras Znamierovskis kritikuoja
Paroda „Dailės kritika ir dailėtyra: teorijos, metodai, praktikos / asmenys, reiškiniai, objektai“                               
Jono Meko vizualiųjų menų centre

Aistė Paulina Virbickaitė   

Menininkas Gintaras Znamierovs-
kis ir kuratorius Kęstutis Šapoka 
sukūrė išskirtinai neskoningą ir 
rūsčią parodą vienoje nejaukiau-
sių ir uždariausių meno erdvių Vil-
niuje – Jono Meko vizualiųjų menų 
centre Malūnų gatvėje. Trumpas ir 
lankytojui itin nepatogus centro 
darbo laikas, drėgna mažų erdvių 
vėsa ir apgailėtinos būklės sienos 
prisideda kuriant ultraciniškos ir 
ironiškos parodos įspūdį.  

Dviejose salėse eksponuojami 
įvairiausi objektai: tapyba, video-
filmai, fotografijos, koliažai, objek-
tai, tekstilės gaminiai, antkapinio 
paminklo muliažas, kostiumas, o 
virš visos šios netvarkos plevėsuoja 
išskleistas raudonas audinys. Taigi 
paroda – tai vientisa instaliacija, 
arba, kaip sakoma pranešime spau-
dai, „muziejinė etnografinė ekspo-
zicija-instaliacija“. Juntama stipri 
kuratoriaus ranka. Tai jis suskirstė 
parodą į tris dalis („Vaizdas, medija 
ir prievaizdas“, „Aplinka, ryšiai ir ky-
šiai“, „Struktūra, mąstymas ir sklas-
tymas“) bei papildė ją tekstais, kurie 
ne tik aiškina parodą, bet ir patys 
tampa jos eksponatais. Tekstai refe-
ruoja į pabrėžtinai komplikuotą, ta-
čiau iš esmės tuštoką „meno kalbą“ 
(pvz., „Metodologijos esmė ‒ tam 
tikra metodologija, kuri yra taikoma 
kaip tam tikras metodas“) arba iro-
niškai kritikuoja hiperbolizuotai 
rodomas nusistovėjusias dailėtyros 
praktikas. Viskas apipavidalinta so-
vietmečiu populiarios estetikos stilis-
tika ir išversta į rusų ir anglų kalbas. 

Ši paroda – tai kiborgas, sukur-
tas iš sovietmečio reliktų, Šiuolai-
kinio meno centre dažnai matomų 
iki nesuvokiamumo komplikuotų 
parodų stilistikos ir šiuolaikinės po-
puliariosios kultūros atplaišų. Pa-
prasčiausia išeitis – priskirti visa 
tai parodijos žanrui, kurio čia ti-
krai esama. Ir vis dėlto šis eklektiš-
kas kokteilis nėra toks absurdiškas, 
kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgs-
nio. Perpratus tai, paroda pradeda 
atrodyti dar rūstesnė arba graudžiai 
juokinga, kas nėra svetima Znamie-
rovskio kūrybai. 

Kęstutis Šapoka Gintarą Zna-
mierovskį vadina lietuvių šiuolai-
kinio liaudies meno enfant terrible. 
Su tuo sutinku – jis arba niekas 
kitas. Akivaizdu, kad nėra visai 
aišku, kaip vertinti ir, svarbiau-
sia, kaip kalbėti apie šį menininką. 
Tam yra kelios priežastys. Pirma, 
jis net nebaigė Dailės akademijos! 
Po dviejų kursų atsisakė tęsti stu-
dijas pareiškęs, kad „tenai išmokti 
nieko nepavyko“. Antra – tiek jo 
ankstyvieji „Lazdynų konceptua-
lizmo“ kūriniai, tiek tapybos darbai 
netelpa nė į vieną lietuviško meno 
lauko kartotekos stalčiuką. O mes, 

lietuviai, žmonės atsargūs – nau-
jovės ir kitoniškumas mūsų šalyje 
prigyja lėtai, tik perėję privalomus 
pykčio, nepasitikėjimo, abejonės 
etapus. Galiausiai ir pats meninin-
kas nesistengia būti visiems atviru ir 
iniciatyviu autoriumi. Atrodo, jam 
malonus autsaiderio vaidmuo (vis 
dėlto manau, kad jau pats laikas su 
juo atsisveikinti), leidžiantis stebėti 
ir kritikuoti iš šono. 

Galvodama apie Gintaro poziciją 
prisiminiau istoriją apie Marcelio 
Duchamp’o karjeros pradžią. Tai tik 
fragmentiškas pasakojimas, jokiais 
aspektais nelyginant šių dviejų per-
sonalijų, jų kūrybos ir įtakos. Isto-
rija apie tai, kaip jaunas Marcelis 
1912 m. kartu su avangardistais ku-
bistais parodoje norėjo rodyti savo 
nutapytą „Besileidžiančios laiptais 
aktą nr. 2“ ir tų pačių avangardistų 
buvo paprašytas paveikslą arba 
pertapyti, arba neeksponuoti šali-
mais. Nuo to laiko Duchamp’as įta-
riai žvelgė ne tik į visas menininkų 
grupes, bet ir į meno lauką apskri-
tai. Juk jis patyrė, kad net avangar-
diškiausiai nusiteikę tapytojai nėra 
jau tokie tolerantiški ir atviri bent 
kiek kitokiai idėjai. Taigi viena iš 
readymade gimimo paskatų ir buvo 
kritika, pasišaipymas iš tradicinio 
meno lauko, akiplėšiškai laužant jo 
taisykles ir įsitikinimus. Galbūt da-
bartinį kritišką, o neretai ir pašaipų 
Gintaro santykį su oficialiuoju 
meno lauku galėjo suformuoti 
1995 m. Šiuolaikinio meno centre 
išgirsti pasiūlymai neeksponuoti jo 
paveikslų grupinėje parodoje dėl jų 

„pornografinio“ pobūdžio, galbūt tai 
lėmė tų pačių dailėtyrininkų neno-
ras gilintis į tai, kas atrodo įtartina, 
nes nepažįstama. Svarbus rezulta-
tas – menininkas, atvirai abejojantis 
lietuviškosios ekspresionistinės-ko-
loristinės tapybos mokyklos verte ir 
kartais nebijantis kritiškai pažvelgti 

į šiuolaikinio meno gyvenimo pro-
cesus ir veikėjus. Šių temų apstu ir 
jo kūryboje. 

Ankstesniuose, 1990–1995 m. su-
kurtuose Znamierovskio paveiks-
luose dažna menininko, kūrėjo ar 
meno apskritai tema. Sukuriamas 

„Juodasis kvadratas“ ir „Tapymo 
menas“, demonstruojamas ironiš-
kai erotiškas „Menininkių laisva-
laikis“ ir plastmasinis „Meno po-
jūtis“. 2007 m. į kūrybą keletui 
metų įsiveržia „senos feministės“, 
o dailėtyros temą pradeda 2009 m. 
(metai, pagarsėję VEKS projektu) 
kūrinys „K. Šapoka prie monumento 
postmodernistams“, kuriame ga-
lime atpažinti tą patį K. Šapoką 
šalia sovietinės stilistikos pompas-
tiško, tulpėmis apdėto paminklo su 
amžinąja ugnimi postmodernizmo 
aukoms atminti. Dailėtyrininkė kū-
rinio pavadinime atsiranda 2016 m. 
(paveikslą „Abstrakčiai dekoratyvi 
kompozicija su dailėtyrininkės lie-
žuviu“ galima pamatyti parodoje), 
vėliau sukuriami paveikslai „Dailė-
tyrininkė išsiplovusi galvą“ (2016) 
ir garsusis parodoje neeksponuo-
jamas triptikas „Motinystė“ (2017), 
kurio apnuogintose figūrose galima 
atpažinti dvi žinomas dailėtyrinin-
kes. Visi šie paveikslai gana kandūs 

ir gali būti suprantami kaip meni-
ninko dailėtyros kritika. 

Nė viename nėra judesio – tik su-
stingę kūnai uždarose (ar apskritai 
baltose) erdvėse. „Dailėtyrininkė 
išsiplovusi galvą“ rodoma erdvėje, 
kuri prikimšta kultūros be jokio 
tarpelio. Tekstilė, knygos, galiau-
siai palei smegenis einanti radijo 
aparato antena – jų visuma – tai 
eklektiškas raštas iš šimtus kartų 
nučiupinėtų, atmintinai žinomų 
objektų. Aplinka nebesako nieko 
naujo ir niekur neveda, ir vis dėlto 
dailėtyrininkė joje jaučiasi saugi ir 
savimi patenkinta. Dailėtyrininkei 
kurti pasitelktos mano nuotraukos, 
tačiau akivaizdu, kad kalbama ne 
apie asmenį, o apie situaciją (tas 
pats pasakytina ir apie ciklą „Mo-
tinystė“, tik čia, regis, išeinama iš 
meno lauko ir kalbama apie ideolo-
gijas). Su šia situacija negali nesutikti. 

Jau senokai klausiama, ar dailė-
tyrininkas (dailės kritikas) su savo 
tekstais šiandien nėra tapęs mažai 
kam įdomiu ir iš esmės nieko ne-
lemiančiu instituciją, menininką ar 
meno rinką aptarnaujančiu perso-
nalu. Kalbama, kad nepriklau-
soma jo laikysena šiandien prak-
tiškai neįmanoma. Įtariama, kad 
gyvenimui keičiantis ši profesija 

kol kas užstrigusi savo turėtoje ir 
įsivaizduojamoje pozicijoje. Lietu-
voje apie tai kalbama nedaug, tačiau 
manyčiau, kad kiekvieno dailėty-
rininko galvoje baimių ir abejonių 
dėl savo profesijos ir padėties ras-
tume daugiau nei Znamierovskis 
gali įsivaizduoti. Tačiau kol dailė-
tyrininkai tyli, jis tapo savo versiją. 
Daro tai, kaip jam įprasta, – ilgai 
planuodamas, iki mažiausių smul-
kmenų įsižiūrėdamas ir kruopščiai 
ištapydamas kiekvieną jam nemielo 
reiškinio detalę, kaip tai darė Mas-
kvos konceptualistai, vaiskiomis 
spalvomis hiperrealistiškai tapy-
dami Brežnevo plakatus ar sovie-
tinės realybės fragmentus. Ši tapyba 
aptariamos parodos kontekste dar 
įgavo papildomų prasmių. 

Parodoje susitinka menas ir 
pseudomenas, tiek sovietmečio, 
tiek mūsų dienų „elitinė“ ir „masių“ 
kultūra. Daugumą objektų jungia 
prastas skonis (suknelės, audiniai), 
uždaros, statiškos situacijos (parodų 
atidarymo fotografijos), privalo-
mos schemos (eksponatams sukurti 
kampeliai ar televizoriai videome-
nui rodyti). Ir, nors kalbama apie 
dailėtyrą, atrodo, kad joje tilpo ir 
kultūra plačiąja prasme. Šiandie-
ninė šalies aplinka, kuriai nestinga 
kultūros baimės ir provincialumo. 
Dailėtyra čia greičiausiai pasitel-
kiama kaip įtaką turinčios (ar įsi-
vaizduojančios, kad turi) žmonių 
grupės alegorija. 

Tačiau ne tik dailėtyrininkių, 
bet ir pačių įvairiausių socialinių 
sluoksnių, profesijų ir kartų gyve-
nime niekur nedingo noras prisitai-
kyti, laiku įšokti į tendencijas. Susi-
kurti, o susikūrus niekada nepalikti 
uždaros, todėl saugios gyvenimo, 
bendravimo ar mąstymo erdvės. 
Turint galimybę – kontroliuoti ir 
pagal savo įsitikinimus formuoti, 
leisti, drausti ir užtikrintai kreipti 
norima kryptimi. Paroda pasakoja 
apie tai, kad su santvarka pasikeitė 
tik scenografijos detalės. Pati šian-
dienos atžvilgiu esu nusiteikusi kiek 
optimistiškiau, bet vis dėlto nega-
liu nepripažinti – taip, toks scena-
rijus galimas ir cenzūros bei su ja 
susijusio sąstingio laikai gali prisi-
kelti, tegu pasidabinę kitais lozun-
gais (ar suknelėmis?). Tikėdamasi, 
kad Znamierovskis klysta, džiau-
giuosi, jog jis man primena, kad 
klysti galiu ir aš. Vienas parodos 
išskirtinumų tas, kad joje kritiška 
pozicija išsakoma garsiai ir aiškiai. 
Žinoma, publika visada turi teisę į 
patogesnį kelią ir gali gilintis tik į 
atskirus pasakojimo žodžius ar net 
tik į juos sudarančias raides.

Paroda veikia iki vasario 2 d.
Jono Meko vizualiųjų menų centras 
(Malūnų g. 8, Vilnius)
Dirba antradieniais–penktadieniais 15–19 val., 
šeštadieniais 12–17 val.Parodos fragmentas Autor iaus  n uotr aukos
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D a i l ė

Banioniška Deimanto Narkevičiaus trejybė
Apie parodą „Dėmės ir įbrėžimai“ Nacionalinėje dailės galerijoje

Linas Bliškevičius

Deimantas Narkevičius Nacionali-
nėje dailės galerijoje pristatė filmų 
instaliaciją, kurioje įvyko ir visam 
renginiui pavadinimą davusio kū-
rinio „Dėmės ir įbrėžimai“ (2017) 
premjera. Anot užrašo ant sienos 
prie įėjimo, šiame kūrinyje „reflek-
tuojamas XX a. 8 deš. pr. studentų 
terpėje Vilniuje įvykęs T. Rice’o ir 
A.L. Weberio roko operos „Jesus 
Christ Superstar“ pastatymas“. Kū-
rinys buvo labai nuobodus, bet apsi-
lankius parodoje pavyko įsijausti į vi-
sumą, susiliejančią su kažkur iš dausų 
ausų būgnelius kedenančia Wagnerio 
muzika, paskatinusia tyrinėti parodą 
kaip visas meno formas įtraukiančią 
Gesamtkunstwerk, kurios esminę li-
niją žymi penki filmai. 

Paroda prasideda dar neužėjus į 
didžiąją salę. Mus pasitinka filmas 

„Aplankant Soliarį“ (2007), kuriame 
savo talentą demonstruoja Dona-
tas Banionis, žinomas trijuose as-
menyse: kaip kosmonautas Krisas 
Kelvinas, kaip aktorius Banionis, 
o pačiam Deimantui Narkevičiui 

„tarsi sovietinis Marlonas Brando“ 
(Rūta Mikšionienė, „Medijų me-
nininkas papasakojo, kaip jo filme 
vaidino D. Banionis“, lrytas.lt). Ši 
trejybė reprezentuoja ir tris pagrin-
dines šios parodos dogmas: fikciją, 
objektyviąją tiesą ir subjektyviąją / 
autoriaus tiesą. 

Norisi trumpam nuimti nuo uni-
formų medalius. Institucijos svoris 
kontroliuoja mintis, o visi darbai 
neišvengiamai verčia įkalinti protą 
siūlomame kontekste. Institucinis 
diskursas atsiskleidžia užrašu ant 
sienos, kuriame pateikiama suvo-
kimo instrukcija, o man, kukliam 
žiūrovui, vis dažniau ir dažniau 
norisi oficialią interpretaciją pa-
likti pabaigai, kai jau turiu savąjį 

„žinojimą“. Vaizde slypinti fikci-
jos idėja persikeldama į subjektą 
įgauna teatrališko „tikrumo“ įspūdį, 
atveriantį duris plačiam interpreta-
cijų spektrui, tačiau, darbuose pa-
naudojant specifinę ikonografiją ir 
stilių, interpretacijos spektras siau-
rėja. Konstruodamas integralumą 
tarp buvusios ir esamos būties pa-
saulėvaizdžių Deimantas Narkevi-
čius kūrinius uždaro į savąją sis-
temą. Vizualusis tekstas, keldamas 
disharmoniją tarp to, koks pasaulis 
yra, ir to, kaip jis reprezentuojamas, 
atskleidžia pozicionuotą matymą – 
diskursai demaskuojami tik suku-
riant naujus, kuriuos iš dalies įtei-
sina paties autoriaus svoris. Ir visgi 
kažkokia tiesa tarp eilučių atsisklei-
džia, tas svoris neatrodo beprasmis. 
Ironiškai ir nuoširdžiai tikėdamas 
drįstu teigti, kad visa tai reikšminga. 

Vienas pavyzdys – kūrinys 
„20.07.2015“ (2016). Jame šokuojan-
tis žmogus plodamas vis įsiterpia į 
kadrą ir papildo įvairias rakursais 

fiksuojamą Žaliojo tilto skulptūrų 
nuėmimo ceremoniją. Iš ekrano 
trykšta politinė potekstė, dar visai 
nesenų įvykių šaršalo aidai. Šalia 
šio videodarbo reikėjo pastatyti 
vieną tokių pokštininkų, kokius 
matome aikštėse besiskundžian-
čius viskuo, kad šūkautų: „Priei-
kit, ponai, pamatysit didįjį skan-
dalistą...“ Ar jums patinka šios 
skulptūros? Jų ten buvo apstu, taip 
pat žmonių, asilų, vatnikų, reporte-
rių, troleibusų, autobusų, daugybė 
praeitos epochos simbolikos, ryš-
kių surūdijusios praeities faktūrų, 
pasakiška veiksmų, judesių, drapi-
ruočių ir derinių įvairovė. Gražus 
šurmulys. Deimantas Narkevičius 
šią moku-dokumentiką papildo kaž-
kuo, kas primena atminties sutri-
kimą: linijinio laikiškumo atsisaky-
mas, žurnalistė, kuri jau „nebegali“, 
proponentai ir oponentai, chaotiška 
istorija ir liudijama chaotiškai – tai 
subjektyvioji, autoriaus tiesa. Kūri-
nys „20.07.2015“ (2016) nagrinėja 
istoriją ne kaip dokumentą, o kaip 
atsiminimą. Veikiantis neliniji-
niame laike ir su keistu netikrumo 
prieskoniu, o dar atsidūręs ekrane – 
didžiajame simuliakre – sukuria 
mefistofelišką jausmą.

Iš už kiekvieno vaizdo veržiasi 
tamsa. Parodos architektas Ginta-
ras Kuginis, pasitelkdamas „juo-
dosios dėžės“ motyvą, išties pa-
keitė žiūrovo suvokimą – išjungė 
šviesą ir išryškino esmines kon-
ceptualias Deimanto Narkevičiaus 
kūrybos medijavimo strategijas: er-
dvės struktūra ištirpsta, dominuoja 
ekranų spindesys. Kitaip tariant, 
parodos architektūros paveiku-
mas sunaikina galimybę meno kū-
rinius laikyti potencialiais pokalbio 
dalyviais ar neutraliais informacijos 
šaltiniais. Tamsoj kyla mintys apie 
despotiją, individualiam sprendi-
niui vietos vis mažiau, esi suspau-
džiamas tarp kolosų. Tad kokia gali 
būti ta objektyvi tiesa, jei visa paro-
dos dvasia pasinėrusi į modalumą? 

Deimantas Narkevičius neslepia 
meilės istoriškumui, asmeniniams 
praeities įvaizdžiams, kultūros po-
etikai, kažkokiai nostalgijai (bent 
jau stilistinei). Įžvelgiama naujojo 

istoriškumo kryptis, kuri pasižymi 
istorinių diskursų analize, pabrė-
žiant jų sąlygiškumą. Praeities fra-
gmentai, pasireikšdami kaip su-
bjektyviai angažuotas kultūrinis 
diskursas, paliekami neišspręsti, 
tačiau kryptis ir potencialo ribos 
nustatomos kaip tik tuo užrašu ant 
sienos. Tamsoje nepasislepia ir tam 
tikras politiškumo aspektas, ideolo-
gijos kritika, kuri įmanoma tik pasi-
telkiant kitą ideologinę poziciją. Ta-
čiau ta pozicija parodoje taip ir lieka 
neaiški arba ją galima apibrėžti tik 
gan plačiomis sąvokomis. Galbūt 
tas neslėptinas subjektyvus ir iki 

galo neaiškus žvilgsnis gali būti 
suprastas kaip baltos pirštinės me-
timas, kvietimas polemizuoti su 
autoriaus teiginiais, kviečiantis į 
diskusiją. Istorinės sinchronijos 
motyvas, pasireiškiantis pateikta 
medžiaga, kaip kultūriniu pjūviu, 
leidžia pasiduoti natūraliam žmo-
giškajam pasipriešinimui. Tai ir yra 
trečiasis, bet ne imanentinis dėmuo – 
objektyvios tiesos paieška. Aiškiai 
neišreiškiamą poziciją atskleidžia 
jau subjektas, kuris pratęsdamas 
kūrinio prasmę verčia rasti savo 
paties raktą. Tačiau ar įmanoma at-
skleisti kažkokią tiesą esant tokiam 

reliatyvizmui, kai turima tezė –„tie-
sos nėra“. Būties persipynimas ir 
kompleksiškumas laike palieka tik 
dėmes ir įbrėžimus. Galimos įvai-
rios pozicijos ir tenka sau priešta-
rauti, galvoje sukuriant skirtingas 
ir prieštaraujančias idėjas. Viskas 
tampa hermeneutine interpretaci-
jos interpretacija, o tai ir yra dabar-
ties „šizofreniška“ tikrovė.

Menininkas laiko nešvaistė, 
priešingai, Vakaruose įgytą pa-
tirtį skleisdamas gimtinėje nere-
tai buvo klausiamas, kodėl nedaro 
retrospektyvos – tokios galingos 
parodos. Manau, kad čia ir yra ta 
neįvardyta retrospektyva. Retros-
pektyva dažniausiai yra kokio nors 
autoriaus pavertimas monumentu, 
kūryba įteisinama uždedant ants-
paudą, o paroda NDG ir yra kaip 
tik tai. Deimantą Narkevičių reikia 
tirti kaip jau įsitvirtinusį, medaliais 
nusagstytą menininką arba tiesiog 
užkelti ant, regis, kažko stokojančių 
Žaliojo tilto postamentų. 

Paroda veikia iki vasario 25 d.
Nacionalinė dailės galerija (Konstitucijos 
pr. 22, Vilnius)
Dirba antradieniais–trečiadieniais, penkta-
dieniais–šeštadieniais 11–19 val., ketvirta-
dieniais 12–20 val., sekmadieniais 11–17 val.

Nuotr aukos  iš  L ietuvos  dail ės  muzie jaus
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K i n a s

Kelios istorijos ne tik apie prancūzus
Artėja „Žiemos ekranai“

Sausio 25-ąją prasidės tradicinis 
prancūzų kino festivalis „Žiemos 
ekranai“. Jį atidarys Érico Barbier 
filmas „Aušros pažadas“ („Promesse 
de l’aube“), sukurtas pagal Romaino 
Gary romaną, kurio veiksmas nuke-
lia į amžiaus pradžios Vilnių. Filmą 
pristatys pats režisierius. Taip pat 
festivalyje svečiuosis kino fotografas 
André Perlsteinas (jo paroda vyks 
Prancūzų kultūros institute Vilniuje), 
filmų „Mila“ ir „Menininko portre-
tas“ režisieriai Valérie Massadian ir 
Antoine’as Barraud, vienos seniausių 
pasaulyje kino mokyklų „La Fémis“ 
režisūros skyriaus vedėjas Brice’as 
Cauvinas. Visos „Žiemos ekranų“ 
programos nusipelno dėmesio, bet 
laiko stinga visiems ir visada, todėl 

„7md“ skaitytojams siūlome nepra-
žiopsoti kelių prancūzų kūrėjų ir 
jų filmų, pasakojančių įsimintinas 
istorijas.

Brendimo istorija 

Léonor Serraille filmas „Sveiki 
atvykę į Monparnasą“ („Jeune 
femme“, 2017) pernai Kanuose 
pelnė „Auksinės kameros“ prizą, 
skiriamą geriausiam debiutui. Jo 
herojei Polai (Laetitia Dosch) tris-
dešimt vieni. Ji neturi pinigų, stogo 
virš galvos ir draugų, nekenčia Par-
yžiaus ir apskritai Prancūzijos. Ką 
tik nutrūko jos santykiai su preten-
zingu fotografu, fotografuojančiu 
nykią posovietinę erdvę, ir dabar 
Pola turi susivokti, ką veiks su staiga 
įgyta neribota laisve. Pola klaidžios 
po miestą, sutiks įvairius žmones, 
bandys įsidarbinti. Šis juokingų ir 
liūdnų kasdienybės epizodų, vyks-
tančių gatvėse, metro ir prekybos 
centre, rinkinys šiek tiek primins 
Agnès Varda „Kleo nuo 5 iki 7“ ir 
7-ojo dešimtmečio kiną, bet debiu-
tuojanti režisierė kuria tikslią ir lo-
gišką brendimo istoriją, kuri kartu 
pasakoja apie moters emancipaciją.

Jeanne Moreau istorijos

Į programą, skirtą pernai miru-
sios aktorės Jeanne Moreau atmini-
mui, įtraukti filmai, kuriuos galima 
pavadinti prancūzų Naujosios ban-
gos créme de la créme. Šioje progra-
moje itin svarbus niekad Lietuvoje 
nerodytas vienas geriausių Luiso 
Buñuelio filmų „Kambarinės die-
noraštis“ („Le Journal d’une femme 
de chambre“, 1964). Tai iki šiol ak-
tualiai skambanti antiklierikalinio 
ir antiburžuazinio Octavo Mirbeau 
romano ekranizacija, nes į 4-ojo 
dešimtmečio Prancūziją, kur buvo 
uždraustas jo filmas „Aukso am-
žius“, Buñuelis sugrįžo simboliškai 
suvesti senų sąskaitų. Moreau he-
rojė paryžietė Selestina pradeda tar-
nauti provincijos buržua – būsimų 
kolaborantų šeimoje. Ji stebi šeimi-
ninkų ir tarnų gyvenimą – nepasoti-
namą seksualumą, fetišizmą, polinkį į 
prievartą ir sadizmą. Personažų cha-
rakteriais Buñuelis subtiliai kuria 

būsimo nacizmo portretą. Tačiau 
šis filmas išskiria ir tuo, kad re-
žisierius pirmąkart pavertė savo 
filmo pagrindu būtent aktorės 
meistriškumą.

Menininkų istorijos

Aktorius ir režisierius Mathieu 
Amalricas filme „Barbara“ („Bar-
bara“, 2017) rodo režisierių, kuris 
rengiasi kurti filmą apie legendinę 
7-ojo dešimtmečio prancūzų estra-
dos dainininkę. Amalricas (jis taip 
pat vaidina režisierių) pasirinko 

„filmo filme“ principą, nes norėjo 
pabėgti nuo biografinio filmo kli-
šių. Jeanne Balibar vaidina aktorę 

maksimalistės, siekiančios atrasti 
jausmų tiesą menininkės.

Ironiškoje Antoine’o Barraud sa-
tyroje apie bohemišką ir snobišką 
prancūzų kiną „Menininko portre-
tas“ („Le Dos rouge“, 2015) Jeanne 
Balibar vaidina meno istorikę, kuri 
turi padėti garsiam režisieriui Ber-
tranui (jį suvaidino vienas origina-
liausių šių dienų prancūzų kino re-
žisierių Bertrand’as Bonello) sukurti 
filmą apie monstriškumo idėją ta-
pyboje. Bertrano tikslas – rasti pa-
veikslą, kuris apibrėš jo filmo esmę 
ir apibendrins temą, kuri yra mons-
tro grožis. Kol Bertranas ieško pa-
veikslo ir aistringai diskutuoja 

Jeano-Pierre’o Melville’io 
istorijos

Šiemet „Žiemos ekranai“ pristato 
Jeano-Pierre’o Melville’io filmų re-
trospektyvą. Be šio režisieriaus 
neįsivaizduojama prancūzų Nau-
joji banga, nes būtent Melville’is 
pirmasis pokario kine įgyvendino 
André Bazino suformuluotą siekį 
apie autorių kine ir individualų jo 
stilių. Melville’is – tai Jeano-Pierre’o 
Grumbacho (1917–1973) pseudo-
nimas – pagarbos duoklė romano 

„Mobis Dikas“ autoriui. 1947 m. be-
veik mėgėjiškomis sąlygomis per 
dvidešimt septynias dienas Mel-
ville’io sukurtas „pogrindinis“ fil-
mas „Jūros tylėjimas“ („La Silence 
de la mer“) pavertė režisierių pa-
vyzdžiu būsimai Naujajai bangai. 
Jeanas-Lucas Godard’as atidavė jam 
pagarbos duoklę, pakviesdamas jį 
suvaidinti epizodinį vaidmenį de-
biutiniame „Iki paskutinio atodū-
sio“ – būtent pasitikti Melville’io į 
oro uostą važiuoja filmo veikėjai. 

Po „Jūros tylėjimo“ Melville’is pa-
reiškė, kad siekė sukurti filmą, kurį 
sudarytų tik vaizdai ir garsai, o bet 
koks veiksmas neegzistuotų. Netu-
rėdamas autorinių teisių, cenzūros 
leidimo bei leidimo dirbti kine, Mel-
ville’is ekranizavo 1941 m. Vercors’o 
(Jeano Brullero pseudonimas) pa-
rašytą vieną svarbiausių Pasiprie-
šinimo romanų, kurį pogrindyje 
išleido neteisėtai paties rašytojo 
įkurta leidykla: taip romano auto-
rius protestavo prieš nacių drau-
dimą spausdinti žydų kilmės auto-
rius, komunistus ir socialistus. Tad 

„Jūros tylėjimas“ – triskart nelegalus: 
nelegalus romanas, nelegali leidykla, 
nelegalus filmas, beje, filmuotas ra-
šytojo namuose jam nesant.

Melville’is žavėjosi amerikiečių 
režisieriais, kurie ne tik kūrė žanri-
nius filmus, bet dažnai ir formulavo 
paties žanro apibrėžimą. Melville’io 
šlovė pirmiausia siejasi su tuo, kad 
jis vienas pirmųjų į Europos kiną 
perkėlė amerikiečių gangsterių kino 
ir film noir taisykles. Melville’io fil-
mai „Samurajus“ („Le Samurai“, 
1967) ir „Raudonasis ratas“ („Le 
Cercle rouge“, 1970), kuriuose pa-
grindinius vaidmenis sukūrė Alai-
nas Delonas, paveikė vėlesnių Nau-
jųjų bangų kiną, ypač Honkongo: 
įkvėpimo iš jų sėmėsi Johnas Woo 
ir Wong Kar-wai. „Žiemos ekranų“ 
retrospektyvoje bus parodyta di-
džioji Melville’io kūrybos dalis – 
aštuoni filmai, tarp jų ir debiutinis 
trumpo metražo „Klouno gyveni-
mas“ („24 heures dans la vie d’un 
clown“, 1946).

Pabaisos istorija

„Ponia Haid“ („Madame Hyde“, 
2017) – tai šių dienų prancūzų kino 
maištininko Serge’o Bozono parafrazė 
bene garsiausio siaubo romano 
tema. Filmo herojė ponia Žekil (Isa-
belle Huppert) – gana ekscentriška 

mokytoja, kurios nemėgsta nei mo-
kiniai, nei kolegos. Tačiau elektros 
iškrova pažadina tamsią ir pavo-
jingą energiją – drovios mokyto-
jos viduje gimsta pabaisa Haid. Ji 
laukia patogios progos, kad galėtų 
atkeršyti savo skriaudikams.

Jacques’o Rozier istorijos

Jacques’o Rozier (g. 1926) kūryba 
dažnai pristatoma kaip keisčiausias 
prancūzų Naujosios bangos atvejis. 
Rozier laikomas vieno filmo auto-
riumi. Jo filmas „Sudie, riešutėli“ 
(„Adieu, Philippine“, 1961, prem-
jera 1963) iškart buvo pavadintas 

„akivaizdžiausiu viso naujojo kino 
išsipildymu“ (François Truffaut), is-
torikas Jeanas-Michelis Frodonas jį 
vadina geriausiai Naujosios bangos 
dvasią perteikusiu kūriniu, o kriti-
kas Louis Skoreskis – „gražiausiu 
7-ojo dešimtmečio pradžios Pran-
cūzijos portretu“. Šis pasakojimas 
bene geriausiai iš visų Naujosios 
bangos filmų įkūnija taip trokš-
tamą autorinio prancūzų kino po-
etiką: prieš išvykdamas tarnauti 
į Alžyrą, kur vyksta karas, jaunas 
televizijos operatorius susipažįsta 
su dviem draugėmis, praleidžia su 
jomis kelias savaites ir taip iki galo 
neapsisprendžia, kurią pamilo. 

Baigęs studijas kino institute 
IDHEC, Rozier dirbo televizijoje 
ir kine debiutavo 1955-aisiais. 1960 m. 
Godard’as rekomendavo Rozier 
garsiam prodiuseriui Georges’ui 
de Beauregard’ui, su kuriuo jie ir 
pradėjo „Sudie, riešutėli“. Įkvėptas 
italų neorealizmo estetikos Rozier 
ieškojo savo aktorių gatvėje. Filma-
vimas buvo sunkus: jis vyko Korsi-
koje ir filmavimo aparatūrą reikėjo 
gabenti asilais, montažas užtruko 
metus, garso takelis buvo pamestas, 
tad dialogus teko atkurti skaitant iš 
aktorių lūpų. Beauregard’as ne tik 
atsisakė filmo, bet ir sugadino Ro-
zier reputaciją, pavertęs jį Naujosios 
bangos enfant terrible. Rozier išpirko 

„Sudie, riešutėli“ kartu su draugais, 
filmas buvo parodytas Kanuose, bet 
kino teatrus pasiekė tik po kelerių 
metų. Vėlesni jo projektai dažnai 
nepasiekdavo filmavimo aikštelės, 
bet režisierius daug dirbo televizi-
joje, kūrė kinui skirtas laidas, doku-
mentinius filmus, serialus. 2001 m. 
Pompidou centre Paryžiuje buvo 
surengta visos Rozier kūrybos re-
trospektyva. „Žiemos ekranai“ pa-
rodys kelis vėlesnius Rozier filmus, 
tarp jų ir 1963 m. Godard’o „Panie-
kos“ filmavimo aikštelėje sukurtus 
du trumpo metražo filmus „Papa-
raciai“ („Paparazzi“) ir „Bardot ir 
Godard’as“ („Bardot et Godard“), 
kuriuose užfiksuota tada garsiau-
sia prancūzų kino žvaigždė, Naujo-
sios bangos filmo kūrimo užkulisiai, 
spaudos fotografai ir ta akimirka, 
kai prasideda kūrybos aktas. 

Parengė Ž. P.

Brižit, kuri rengiasi vaidinti daini-
ninkę, kruopščiai tyrinėja jos gestus, 
mokosi mimikos, intonacijų, bando 
suvokti motyvus, ir Barbarą – jos 
dainų gimimo akimirkas, links-
mas repeticijas, pasirengimą kon-
certams. Tačiau bene įdomiausia 
stebėti ne Balibar ar dainininkės 
portretus, bet jų abiejų susitikimą, 
juk abi panašios ne tik išoriškai, 
bet ir prigimtimi – talentingos 

su meno istorike, jam ant nugaros 
vis didėja raudona dėmė.... Alfredo 
Hitchcocko „Svaigulio“ gerbėjai Bar-
raud „Menininko portrete“ įžvelgs 
daug paralelių ar net himną „Svaigulio“ 
chimeroms, kurios gali tiek daug pasa-
kyti ir apie režisūrą, ir apie gyvenimą. 
Meno žinovai šiame erudito filme ras 
minčių apie Balthusą, Diane Arbus, 
Gustave’ą Moreau bei kitus ne to-
kius garsius menininkus. 

„Kambarinės dienoraštis“

„Menininko portretas“

„Sudie, riešutėli“
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Penki savaitės tekstai
K i n a s

Ilona Vitkauskaitė

1. Straipsnyje „Sight & Sound“ 
Johnas Berra supažindina su pen-
kiomis ryškiausiomis Kinijos akto-
rėmis nuo Šanchajaus „aukso am-
žiaus“ iki šių dienų: Ruan Lingyu, 
Li Lili, Gong Li, Zhou Xun ir Zhao 
Tao. Pastaroji geriausiai žinoma iš 
vaidmenų, sukurtų Jia Zhangke 
filmuose. Kaip ir dauguma nacio-
nalinių kino industrijų, Kinijos 
kinas garsėja savo aktorėmis, ku-
rių ekrano tapatybės neatsiejamos 
nuo socialinės atmosferos ir įkūnija 
savo laiko žiūrovų fantazijas bei ne-
rimą. Nors filmų gamyba Kinijoje 
buvo pradėta jau 1905 m., tikros 
kino žvaigždės iškilo tik 4-ajame 
dešimtmetyje. Kairiųjų judėjimui 
įgyjant pagreitį, aktorėms Ruan 
Lingyu, Li Lili, Lumin Lu, Yuan 
Meiyun, Chen Yumei ir Hu Die 
atsirado nemažai galimybių atsi-
skleisti socialiai angažuotuose fil-
muose. 1933-iųjų apklausoje, ren-
kant populiariausią kino žvaigždę, 
Hu Die buvo išrinkta pirmąja „kino 

kino gamyba netenkino aktorės ta-
lento – Chen emigravo į Ameriką 
ir pelnė tarptautinį pripažinimą su-
vaidinusi Bernardo Bertolucci „Pa-
skutiniame imperatoriuje“ (1987) ir 
Davido Lyncho „Tvin Pykse“ (1990). 
O Gong Li, drąsiai galima sakyti, 
žvaigždės statusą pelnė jau pirmuo-
siuose Zhang Yimou filmo „Rau-
donasis gaolianas“ (1987) kadruose. 
Aktorės gebėjimas išreikšti drąsą 
negandų akivaizdoje suvaidino le-
miamą vaidmenį šalies kino atsira-
dimui pasaulio žemėlapyje 9-ojo 
dešimtmečio pabaigoje – 10-ojo 
pradžioje.

2. Jau kuris laikas naujas Lucos 
Guadagnino filmas „Pašauk mane 
savo vardu“ („Call Me by Your 
Name“) kelia tikrą furorą interne-
tinėje erdvėje. Filmas buvo nomi-
nuotas trijose „Auksinių gaublių“ 
kategorijose (geriausios dramos, 
geriausio pagrindinio ir antrapla-
nio aktoriaus), o dvidešimt dvejų 
Timothée Chalamet jau ne vienoje 
apdovanojimų ceremonijoje pelnė 

„Proveržio aktoriaus“ prizą. Filmas 

mano mėgstamą „Scenos anato-
miją“, kurioje režisierius aptaria 
vieną filmo sceną). Buckley kal-
bina Lucą Guadagnino, pagrindi-
nius aktorius Timothée Chalamet 
ir Armie Hammerį, filme suvaidi-
nusius du aistringus įsimylėjėlius 
9-ojo dešimtmečio pradžios Italijos 
vasaros fone. Įsimenančiai dvynius 
Winklevossus Davido Fincherio „So-
cialiniame tinkle“ (2010) suvaidi-
nęs Hammeris sako, kad laikas, pra-
leistas filmuojantis Italijoje, buvo 
labiausiai transformuojanti jo pro-
fesinio gyvenimo patirtis. „Aš nie-
kada nesu patyręs tokio panirimo. 
Tokio saugumo jausmo. Niekada 
nesu prisivertęs patirti tokio atsivė-
rimo ir pažeidžiamumo. Šis potyris 
leido naujai pažvelgti į gyvenimą ir 
tai, ką reiškia būti žmogumi“, – sako 
Hammeris. 

3. Internetinis kino žurnalas 
„Senses of Cinema“ gruodžio mė-
nesio numerį skyrė sovietų kino 
šimtmečiui. Kaip įvadiniame 
straipsnyje teigia Danielis Fair-
faxas, tai gali skambėti kaip pro-
vokacija: juk Sovietų Sąjunga, kaip 
geopolitinė realybė, egzistavo tik 
septynis dešimtmečius. Tačiau, pa-
sak autoriaus, sovietinis kinas toliau 
egzistuoja ir egzistuos dėl dviejų 
pagrindinių priežasčių. Pirmiau-
sia todėl, kad kinas iš prigimties 
sugeba pergyventi socialinę ir po-
litinę sistemą, kurioje filmai buvo 
sukurti. Tokie filmai kaip „Šar-
vuotis „Potiomkinas“, „Žmogus 
su kino kamera“, „Skrenda ger-
vės“, „Granato spalva“, „Stalkeris“ 
yra vis dar žiūrimi, aptariami, apie 
juos rašo mokslininkai, cituoja 
ar net parodijuoja šiuolaikinio 
kino kūrėjai. 

Kita vertus, SSRS istorija – 
žadėtas begalinis optimizmas ir 
žiauri tikrovė – iki šių dienų vis dar 
šmėkščioja Rusijos ir buvusių So-
vietų Sąjungos respublikų kine. 
Daugelis svarbiausių po 1991-ųjų 
sukurtų filmų – Aleksejaus Ger-
mano „Chrustaliovai, mašiną!“, 
Aleksandro Sokurovo „Rusų arka“, 
Andrejaus Zviagincevo „Leviata-
nas“ – siekia suvokti tragišką so-
vietinio eksperimento istoriją.

„Senses of Cinema“ bando ap-
žvelgti platų sovietinio ir posovie-
tinio kino kraštovaizdį, o straips-
nių autoriai, kaip pabrėžia Danielis 
Fairfaxas, yra naujosios sovietinio 
kino tyrėjų kartos atstovai, galin-
tys pasiūlyti naują žvilgsnį į anali-
zuojamus ir vis dar gyvybiškumo 
neprarandančius filmus. Čia ga-
lima rasti daugiau nei trisdešimt 
straipsnių apie kanoninius ir ma-
žiau tarptautinio dėmesio sulauku-
sius filmus, tokius kaip Michailo ir 
Veros Cechanovskių „Laukinės gul-
bės“, Leonido Gaidajaus „Operacija 
Y ir kiti Šuriko nuotykiai“, Eldaro 

britiškas pirmtakas – Humphrey 
Jenningsas. Užuot teigęs sociali-
nio realizmo determinizmą, rodęs 

„pavyzdinius“ savo kančia, tipiškus 
savo silpnybėmis žmones, jis siekė 
suprasti ir gerbti „paprastus žmo-
nes“ kaip save patį“, – rašo Luke’as 
Aspellis.

5. Straipsnyje „Ieškant Danielio 
Day-Lewiso“ Bilge’as Ebiris „The 
Village Voice“ sako, kad visos kino 
žvaigždės dažniausiai „prilimpa“ 
prie savo sukurtos personos varia-
cijų. Todėl mes ir einame jų žiūrėti. 
Tačiau Danielio Day-Lewiso atvejis 

Riazanovo „Likimo ironija, arba Po 
pirties“.

4. Luke’as Aspellis „Senses of Ci-
nema“ skiltyje „Didieji režisieriai“ 
rašo apie vieną svarbiausių pokario 
britų kino figūrų – Lindsey An-
dersoną (1923–1994). Kaip teigia 
L. Aspellis, Andersonas buvo aiš-
kus ir kategoriškas kritikas, bet ne 
režisierius. Šio menininko kūrybą 
į priekį varė vidiniai konfliktai ir 
įvairūs disonansai.

„Sakoma, kad jis nekeisdavo savo 
nuomonės, tačiau jo filmai įrodo, 
jog tai netiesa. Kategoriškas, am-
bivalentiškos, reakcingos kūrėjo 
sąmonės dažnai sąlygotas filmų sti-
lius – nesuderinamų impulsų susi-
dūrimas: ne tik atskirai brechtiškų, 
siurrealistinių ar realistinių, o daž-
nai visų trijų kartu. Nors Anderso-
nas nuosekliai kildino savo kiną iš 
britų dokumentinio kino judėjimo 
ir socialinio realizmo, jo kino vi-
zija paneigė šių judėjimų prielaidas. 
Kitaip nei Johnas Griersonas, su-
formavęs propagandinę dokumen-
tiką, Andersonas kūrė asmeninius, 
lyriškus filmus, kurių vienintelis 

kiek kitoks. Aktorius pelnė nemažai 
kritikų liaupsių po to, kai Niujorke 
tą pačią 1986-ųjų dieną įvyko Step-
heno Frearso „Mano gražioji skal-
bykla“ ir Jameso Ivory „Kambarys 
su vaizdu“ premjeros. Šie du labai 
skirtingi filmai atskleidė aktorinį 
Day-Lewiso diapazoną. Tačiau jis, 
be abejo, kino žvaigžde tapo laimė-
jęs pirmąjį „Oskarą“ už vaidmenį 
Jimo Sheridano filme „Mano kai-
rioji koja: Krisčio Brauno istorija“ 
(1989) ir nuliūdinęs Tomą Cruise’ą, 
kuris taip pat buvo nominuotas 
už „Gimusį liepos 4-ąją“. Kito ak-
toriaus filmo „Paskutinis mohika-
nas“ (1992) ir jo rinkodaros esmė 
buvo Day-Lewiso fizinė transfor-
macija į raumeningą karį. Nuo 
tada aktorius kūrė tik pagrindinius 
vaidmenis. Taigi, Ebiris klausia, kas 
yra Day-Lewiso persona? Ypač kai 
mes nuolatos girdime istorijas 
apie jo išnykimą vaidmenyje. Gal 
tai ne tiek ekrano asmenybė, kiek 
profesionalus, drąsus, intelektualus, 
viskam pasiryžęs aktorius, kurio 
kiekvienas vaidmuo rodo atsida-
vimą savo amatui? 

karaliene“, po metų surengtoje ap-
klausoje jos titulą perėmė Chen 
Yumei. Tačiau dabar dėl vaidmens 
„Deivėje“ (1934) su šiuo laikotarpiu 
tapatinama Ruan Lingyu, o Li Lili 
geriausiai žinoma dėl bendradar-
biavimo su režisieriumi Sun Yu 
(filmai „Sporto karalienė“, 1934, 

„Didysis kelias“, 1934). Kitų aktorių 
karjera, pavyzdžiui, Shangguan 
Yunzhu („Daugybė žibintų“, 1948, 
ir „Varnos ir žvirbliai“, 1949), ap-
ėmė tiek pirmąjį (4-asis dešimtme-
tis), tiek antrąjį (5-ojo dešimtme-
čio pabaiga) Kinijos kino „aukso 
amžių“. Prieš pat raudonųjų per-
galę sukurto Fei Mu filmo „Pava-
saris mažame miestelyje“ (1948) 
pagrindas buvo intensyvi Wei 
Wei vaidyba: jos veikėja blaškosi 
tarp ištikimybės neįgaliam vyrui 
ir jausmų netikėtai pasirodžiusiai 
vaikystės meilei. 

Pirmoji reformų eros žvaigždė – 
Chong Chen, Vakaruose geriau ži-
noma kaip Joan Chen. Tautiečių 
širdis aktorė pavergė vaidmeniu 
propagandinėje dramoje „Mažoji 
gėlių mergaitė“ (1979), tačiau šalies 

žymi ir 89-erių režisieriaus Jameso 
Ivory, kuris parašė filmo scenarijų 
pagal André Acimano romaną, 
sugrįžimą į didžiuosius ekranus. 

„Pašauk mane savo vardu“ Lietu-
voje žada rodyti „Kino pavasaris“. 
Manau, kad santūrus (per daug 
neišduodantis) Caros Buckley 
straipsnis „The New York Times“ 
gali būti puiki pirmoji pažintis su 
filmu (taip pat galima pasižiūrėti 

Gong Li ir Zhang Yimou

Danielis Day-Lewisas filme „Nematomas siūlas“

„Pašauk mane savo vardu“

„Skrenda gervės“
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Pirma pinigai, paskui mirtis
Trumpos kino recenzijos

K i n a s

Gediminas Kukta

„Visi pasaulio pinigai“ („All the 
Money in the World“), rež. Ridley 
Scott, JAV

Ką gali ir ko negali pinigai? Ko-
kios sumos verta žmogaus gyvybė? 
Ar už pinigus įmanoma nusipirkti 
meilę ir pagarbą? Panašius verty-
binius ir moralinius klausimus 
Ridley’s Scottas netiesiogiai už-
duoda per visą filmą ir kartais 
prikišamai čia pat formuluoja at-
sakymą: pinigai – dar ne viskas, 
didelius darbus galima nuveikti iš 
meilės ir užsispyrimo.

Šią išvadą jau galima suprasti 
perskaičius filmo aprašymą, bet 
režisieriui rūpėjo ją pergalingai 
iliustruoti. Gėris (pagrobto ber-
niuko motina) triumfuoja, o blo-
gis (už pagrobtą anūką 17 milijonų 
dolerių išpirkos nesutikęs mokė-
tis senelis – turtingiausias žmogus 
pasaulyje J. Paulas Getty) sulaukia 
pelnyto ir labai išraiškingo galo: 
miršta tamsioje menėje, apsikabi-
nęs brangų Dievo Motinos su Kū-
dikiu paveikslą.

Štai tokie ir panašūs minties su-
paprastinimai pagal tikrus faktus 
sukurtą pasakojimą labiausiai ir pa-
gadina. Mes tiksliai žinome, kieno 
pusėje esame, reikiamą akimirką 
jaudinamės, lyg davus komandą 
susimąstome, ką tokiu atveju dary-
tume patys, arba piktinamės – tas 

niekšas skrudžas! Pernelyg vieno 
plano pasakojimo negelbsti net ak-
toriai: Michelle Williams persisten-
gia vaidindama atsidavusią, emo-
cijų plėšomą, bet visomis jėgomis 
besitvardančią motiną, Chris-
topheris Plummeris atrodo nuo-
bodokas (galima tik įsivaizduoti, 
kokių spalvų naftos magnatui būtų 
suteikęs Kevinas Spacey), o vieną iš 
italų pagrobėjų įkūnijantis prancū-
zas Romainas Duris apskritai pri-
mena literatūrišką gerojo plėšiko 
karikatūrą: su juoda odine striuke, 
purvinas, nesiskutęs, sukandęs dan-
tis, bet gailestingos širdies. 

„Koko“ („Coco“), rež. Lee Unkrich, 
Adrian Molina, JAV

Populiariųjų holivudinių ani-
macinių filmų naratyvai nesikeičia. 
Tai arba istorijos apie svajonės iš-
sipildymą ir baimės įveikimą, arba 
pasakojimai apie tikros draugys-
tės prasmę ir tai, kokia svarbi yra 
šeima. Kadangi prieš žiūrėdamas 

„Pixar“, „DreamWorks“ ar „Walt 
Disney“ kompanijų animacinius 
filmus jau žinai, kuo viskas baig-
sis, įdomios tampa tik formos va-
riacijos: į kokį pasaulį kūrėjai nu-
kels šįkart, kokius pavidalus įgaus 
pagrindiniai personažai (žaislų, 
žuvų, zoologijos sodo žvėrių, pa-
sakų herojų, automobilių, naminių 
gyvūnėlių), kokią misiją jie atliks 
ir kokie keistuoliai pagalbininkai 
pasipainios jų kelyje. 

Sakysite, kad animaciniai filmai 
tėra pasakos, o šių struktūra visada 
aiški. Tačiau čia pat prisimenu eu-
ropietišką animaciją ar, sakykim, ja-
pono Hayao Miyazaki kūrybą, kuri 
žadina fantaziją, atveria vaizduotę 
ir nesiūlo vaikams nudrenuotų, su-
paprastintų pasaulio versijų, skirtų 
tik nuostabai, bet ne aktyviam 
galvojimui.

„Auksiniu gaubliu“ apdovano-
tas filmas „Koko“ – kažkur per vi-
durį. Režisieriai gražiai prabyla apie 
mirtį ir svarbą prisiminti išėjusiuo-
sius, rodo Meksikoje švenčiamos ir 
net į UNESCO paveldą įtrauktos 
Mirusiųjų dienos (Día de Muertos) 
tradicijas ir papročius, išmoningai 
žaidžia europiečių (šunelis vardu 
Dantė) ir meksikiečių istorijos, re-
ligijos bei kultūros simboliais ir as-
menybėmis (Frida Kahlo).

Tačiau čia pat neapsieita be opti-
mistinės, jau grynai amerikietiškos 

„siek savo svajonės“ natos bei poli-
tinės potekstės. Pomirtinį pasaulį 
autoriai vaizduoja kaip kapitalistinę 
erdvę. Čia veikia muitinės, egzis-
tuoja klasinė nelygybė, o viduryje 
stūksančiame bokšte gyvena pra-
mogų pasaulio dievukas, kurio ne-
švarius darbelius žiniasklaida galų 
gale demaskuos. Matyt, reikia būti 
vaiku, kad nepastebėtum akivaiz-
džių paralelių su realybe – įtemptais 
JAV ir Meksikos santykiais. Tiesa, 
patys autoriai filmą vadina „meilės 
laišku Meksikai“.

„Stalino mirtis“ („The Death of 
Stalin“), rež. Armando Iannucci, 
Prancūzija, Didžioji Britanija

Kai mirus Stalinui ministrų kabi-
nete, rodos, Georgijus Malenkovas 
(Jeffrey Tambor) pasiūlo sustabdyti 
trėmimus bei žudynes, kai likusieji 
nedrąsiai kelia rankas jam pritardami, 
o Viačeslavas Molotovas (Michael Pa-
lin) lyg ir suabejoja, ar nereikėtų likti 
ištikimiems Stalino politikai, bet čia 
pat pradeda save cenzūruoti, taisyti 
padėtį ir galiausiai pakelia ranką – 
na, šį iki ašarų juokingą farsą būtina 
pamatyti patiems, nes jį aprašyti – tai 
lyg atpasakoti anekdotą: jokio ma-
lonumo abiem pusėms. 

Politinių satyrų kūrėjas britas Ar-
mando Iannucci grįžta su komikso 
apie intrigas po Stalino mirties ekra-
nizacija, kuri yra bene juokingiausia, 

ką šiuo metu galite pamatyti Lie-
tuvos kino teatruose. Visas aktorių 
žvaigždynas čia plaka intrigų, go-
dumo ir juoko kokteilį, kuris, jei 
tik matėte ankstesnę režisieriaus 
komediją „Vienoje kilpoje“ („In the 
Loop“), žinote, trenkia ne iš karto, o 
tik gerokai jo pasiurbčiojus – apsipra-
tus su aplinka, susipažinus su veikė-
jais, sužinojus kiekvieno iš jų kėslus. 

„Stalino mirtis“ turi viską, ką 
mėgstu komedijose, – charakte-
ringus, skoningai šaržuotus perso-
nažus, apgalvotas situacijas, šiuo 
atveju politinio ir istorinio kon-
teksto išmanymą, ne grimasomis, 
o kalba (dialogais) paremtą humorą, 
subtilumą, kurio dažnai pritrūksta 
šiuolaikinių komedijų kūrėjams, ir 
tą ploną ribą, kai supranti, kad tai, 
iš ko juokiesi, iš tiesų yra siaubinga.

„Stalino mirtis“

Posttiesos triumfas 
Seime

Šeštadienį įsijungęs televizorių iš-
kart pamačiau Seimo tribūnoje 
stovinčią Nijolę Sadūnaitę, kuriai 
ką tik buvo įteikta Laisvės premija. 
Be reikalo Indrė Makaraitytė ir jos 
pirmadienio pašnekovas seimūnas 
Andrius Navickas aiškina, kad at-
siimant Laisvės premiją Seime pa-
sakyta Sadūnaitės kalba neįeis į is-
toriją. Tai, ką kalbėjo nusipelniusi 
sovietmečio disidentė ir vienuolė – 
vienas ryškiausių liudijimų, kad pas 
mus įsigali naujieji viduramžiai ir 
pagrindinis jų ženklas posttiesa. 
2016 m. Oksfordo žodynas išrinko 
post-truth metų žodžiu. Šis termi-
nas, pasak žodyno, susijęs arba api-
būdina aplinkybes, kai objektyvūs 
faktai daro mažesnę įtaką viešosios 
nuomonės formavimui nei jausmai 
ar asmeniniai įsitikinimai. Iki šeš-
tadienio ryto dar galvojau, kad 
posttiesa – privalomas JAV prezi-
dento ar įvairių, ypač jaunų, inter-
neto bendrijų atributas. Pasirodo, 
klydau. Ji pasiekė konservatyviau-
sius Lietuvos sluoksnius, nes padė-
kos kalbą Garliavos skandalui sky-
rusi Sadūnaitė kaip objektyvius 
faktus pateikė būtent savo jausmus, 

įtarimus ar spėliones, o sausio 13-ąją 
prilygino Pakaunės patriotų „žy-
giams“. Prisidengdama Evangeli-
jos citatomis ji aiškino apie skriaudą 
mergaitei, kurios esą gal net nėra 
tarp gyvųjų, ir kaip tikra klerikalų 
tradicijų tęsėja pamiršo užsiminti, 
kad kankine jos pavadinta mergaitė 
turėjo tėvą, nužudžiusį kelis žmo-
nes ir patį nužudytą, kad mergaitės 
teta iki šiol slapstosi Amerikoje. 

Jei amerikiečių filmus suvoktume 
kaip tiesą, reikėtų konstatuoti, kad 
ta šalis knibžda nusikaltėlių, kurie 
vidury baltos dienos žudo, pjauna, 
vagia ir prievartauja. Šį kino įtvir-
tintą mitą sumaniai išnaudoja ne 
tik Quentinas Tarantino. Juk gal 
todėl teta Neringa iš Garliavos ir 
pasirinko šią šalį, tikėdamasi, kad 
slapstysis tarp savų. Lietuviškos te-
levizijos šią savaitę rodys ne vieną 
filmą apie tai, kaip Amerikoje išgy-
vena vietiniai nusikaltėliai. 

TV1 (21 d. 21 val.) siūlo pri-
siminti Tarantino filmą „Džekė 
Braun“ (1997). Ši kriminalinė is-
torija apie stiuardesę, kuri papil-
domai užsidirba iš grynųjų pinigų 
kontrabandos, yra gana asmeniška, 
nes Elmore’ą Leonardą, kurio 
knyga tapo filmo pagrindu, reži-
sierius yra vadinęs savo guru ar net 
alter ego, o stiuardesę suvaidinusi 
Pam Grier 7-ajame dešimtmetyje 
buvo Tarantino mėgstamo blac-
kexploitation kino žvaigždė.

1974 m. sukurtas Steveno Spielbergo 
„Šugarlando ekspresas“ (LRT Kul-
tūra, 20 d. 21 val.) pagrįstas tikrais 
1969-ųjų įvykiais. Filmo veikėjai – 
simpatiška nusikaltėlių pora, iš ku-
rių atimtos tėvų teisės, nori atgauti 
savo trejų metų sūnelį, augantį Šu-
garlande. Žmona (Goldie Hawn) net 
įkalba vyrą pabėgti iš kalėjimo, tad fil-
mas bus įtemptos gaudynės, nes porą 
vejasi visa Teksaso policija. 

Rubeno Fleischerio „Gangsterių 
medžiotojai“ (LNK, 21 d. 22 val.) – 
dar vienas pasakojimas apie dorus 
policininkus. Blogį šiame filme įkū-
nija gangsteris Mikis Koenas (Sean 
Penn), kuris nori, kad Los Andže-
las priklausytų tik jam. Koenui jau 
priklauso narkotikų verslas, vieš-
namiai, bet jis nori tapti Vakarų 
pakrantės mafijos ir lošimų verslo 
visagaliu. Todėl policijoje atsiranda 
slaptas būrys, kurio tikslas – išguiti 
Koeną iš miesto. Būriui vado-
vauja Džonas O’Mara (Josh Bro-
lin) – Antrojo pasaulinio karo ve-
teranas ir padorus policininkas bei 
žmogus. Tačiau Džono dorybės 
nereiškia, kad būrys veiks tik lega-
liais būdais. Atvirkščiai – gangsterių 
medžiotojai savo metodais nė kiek 
nenusileidžia nusikaltėliams, skir-
tumas tik tas, kad jie kovoja už gėrį. 
Filme taip pat vaidina Ryanas Goslin-
gas, Emma Stone, Nickas Nolte.

„Gangsterių medžiotojai“ – iš tų 
filmų, kurie iš pradžių sužadina 
seno gero film noir nostalgiją. Iš-
kart atpažįstami motyvai – 5-asis 
dešimtmetis Los Andžele; didėjan-
tis ir keliantis grėsmę visuome-
nei nusikalstamumas; korum-
puoti policininkai, prokurorai 
ir teisėjai; mafijos karai ir t.t. Są-
sajas su anuo kinu pabrėžia ir tai, 
kad didžioji filmo veiksmo dalis 
vyksta naktį – tamsiose didmiesčio 

džiunglėse. Tai, žinoma, dvelkia 
naftalinu, bet filmo kūrėjai įdėjo 
daug pastangų, kad „Gangsterių 
medžiotojai“ suspindėtų visu retro 
kino grožiu. Kruopščios jau išny-
kusio Los Andželo – kinų kvartalo, 
madingo restorano, mafiozo pilies 
ar ką tik atsiradusių priemiesčių 
namų – dekoracijos atrodo soli-
džiai, o žiauraus Mikio Koeno šil-
kiniai marškiniai liudija ne tik mo-
ralinę personažo degradaciją, bet ir 
tikrą prabangą. 

Jameso L. Brookso 1997 m. kome-
dija „Geriau nebūna“ (LRT, 20 d. 
23.20) – ne apie nusikaltėlius. Ji apie 
kitokią prabangą – būti geru žmo-
gumi. „Geriau nebūna“ pasilikau 
pabaigai kaip tą šviesos spindulį, 
be kurio Federico Fellini neįsivaiz-
davo savo filmų. Jackas Nicholso-
nas čia vaidina populiarių romanų 
autorių ir kartu bjaurų mizantropą 
Melviną, kurio pasaulyje nėra vie-
tos kitiems. Šiam Manhatano gy-
ventojui patinka įžeidinėti, keikti, 
žeminti. Tačiau atsitinka taip, kad 
vieną rašytojo kaimynų sumuša įsi-
laužėlis. Kol dailininkas bus ligo-
ninėje, Melvinas priverstas pasirū-
pinti jo šuneliu. Perfrazuojant vieno 
seno filmo veikėją, tai tik gražių ir 
laimingų permainų pradžia.

Jūsų – 
Jonas Ūbis

Rodo TV

„Geriau nebūna“
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Lietuvių kino retros-
pektyva Paryžiuje ati-
darė Lietuvos atkūrimo 
100-mečiui skirtus metus
Pirmadienio vakarą Paryžiuje, „La 
Cinémathèque Française“, prasi-
dėjo vienas didžiausių pastarųjų 
metų nacionalinio kino prista-
tymų – atidaryta dvi savaites truk-
sianti lietuvių kino retrospektyva. 
Šiuo renginiu iškilmingai pradė-
tas Lietuvos valstybės atkūrimo 
100-mečiui skirtas kultūros rengi-
nių ciklas Prancūzijoje.

Į atidarymą susirinkę prancūzų 
kultūros bendruomenė, kino mė-
gėjai ir diplomatai dalyvavo pran-
cūziškoje Šarūno Barto filmo 

„Šerkšnas“ (2017) premjeroje, kuria 
prasideda filmo platinimas Prancū-
zijos kino teatruose.

Ši didžiulė lietuviško kino retros-
pektyva – trejus metus trukusių de-
rybų tarp Lietuvos kino centro, LR 
ambasados Prancūzijoje ir Pary-
žiuje įsikūrusios vienos didžiausių 
pasaulio filmotekų rezultatas. Per 
dvi savaites „La Cinémathèque 
Française“ ekranuose bus parodyta 
daugiau kaip trisdešimt lietuviškų 
filmų, juos išsamiau pristatys spe-
cialiai projektui išleistas katalogas 
prancūzų kalba. Ypač daug dėmesio 
programoje skirta tarptautinį pri-
pažinimą pelniusių lietuvių kino 
menininkų Jono Meko ir Šarūno 
Barto kūrybai.

„2018-ieji – išskirtinis laikas Lie-
tuvai. Esame pasirengę su įvairių 
šalių kino žiūrovais dalintis pas-
tarųjų metų kūrybiniais sumany-
mais bei pristatyti savitą nacio-
nalinio kino tradiciją. Simboliška, 
kad metus pradedame retrospek-
tyva Prancūzijos filmotekoje, šalyje, 
su kuria sieja ilgalaikiai kūrybiniai 
ryšiai, kartu kuriami filmai ir kuri 
yra puikus pavyzdys bei partneris 
puoselėjant europietiškąją kino tra-
diciją“, – per atidarymą sakė Lietu-
vos kino centro direktorius Rolan-
das Kvietkauskas.

Lietuvos Respublikos kultūros 
atašė Prancūzijoje Vida Gražienė 
taip pat džiaugėsi istorinės Lietuvos 
kino filmų retrospektyvos pradžia, 
kuri pradėjo ir Lietuvos 100-mečio 
renginių ciklą šalyje: „Negali būti 
geresnės progos prancūzų kultū-
ros visuomenę ir kino mylėtojus 
supažindinti su įvairių laikotar-
pių talentingų lietuvių režisierių 
kūryba ir tradicija. Neabejojame, 
kad ši įspūdinga kino programa, su-
sitikimai su autoriais atvers mūsų 
kūrėjams galimybes tolimesniam 
ilgalaikiam dvišaliam bendradar-
biavimui. Džiaugiamės ir sveiki-
name Lietuvos kino centrą ir Par-
yžiaus filmoteką su rezultatyviu 
bendradarbiavimu.“

Nekasdienės retrospektyvos pro-
gramos ambasadoriais tapo filmo-
tekos pakviesti režisieriai Šarūnas 
Bartas, Audrius Stonys, Arūnas Ma-
telis, Alantė Kavaitė ir Jonas Me-
kas, jie Paryžiuje susitiks su žiūro-
vais. Kiekvienas jų pristatys įvairius 
lietuvių kino judėjimus ir laiko-
tarpius. Audrius Stonys, Arūnas 

Matelis ir Šarūnas Bartas kartu kal-
bėsis apie kūrybą, kuri 10-ajame de-
šimtmetyje ženklino lietuvių kino 
atgimimą, filmo „Sangailės vasara“ 
(2015) režisierė Alantė Kavaitė pri-
statys Arūno Žebriūno filmą „Gra-
žuolė“ (1969).

Kitas svarbus didžiausios pas-
tarųjų metų lietuvių kino retros-
pektyvos akcentas – Jono Meko 
filmų programa, ją pristatyti į Pary-
žių atvyks pats kūrėjas. J. Mekas 
specialiai šiai retrospektyvai su-
darė savo darbų rinktinę: filmus 

Retrospektyvos programa „La Cinémathèque Française“ 

Jonas Mekas
„Reminiscences of a Journey to Lithuania“ („Prisiminimai iš kelionės 

į Lietuvą“, 1971–1972)
„Lost Lost Lost“ („Prarastas, prarastas, prarastas“, 1976)
„As I Was Moving Ahead Occasionally I Saw Brief Glimpses of Beauty“ 

(„Judėdamas pirmyn aš retkarčiais pastebėdavau grožį“, 2000)
„Lithuania and the Collapse of the USSR“ („Lietuva ir SSRS žlugimas“, 

2008)

Šarūnas Bartas
„Trys dienos“ (1991)
„Koridorius“ (1994)
„Mūsų nedaug“ (1996)
„Šerkšnas“ (2017)

Lietuvių kino klasika
 „Jausmai“, rež. Almantas Grikevičius, Algirdas Dausa (1968)

„Gražuolė“, rež. Arūnas Žebriūnas (1969)
„Sadūto tūto“, rež. Almantas Grikevičius (1974)
„Velnio nuotaka“, rež. Arūnas Žebriūnas (1974)
„Vaikai iš „Amerikos“ viešbučio“, rež. Raimundas Banionis (1990)

XX a. 10-ojo dešimtmečio trumpametražė dokumentika
„Praėjusios dienos atminimui“, rež. Šarūnas Bartas (1990)
„Dešimt minučių prieš Ikaro skrydį“, rež. Arūnas Matelis (1990)
„Neregių žemė“, rež. Audrius Stonys (1992)
„Antigravitacija“, rež. Audrius Stonys (1995)

Šiuolaikinis Lietuvos kinas
„Duburys“, rež. Gytis Lukšas (2009)
„Sangailės vasara“, rež. Alantė Kavaitė (2015)
„Amžinai kartu“, rež. Lina Lužytė (2016)
„Mariupolis“, rež. Mantas Kvedaravičius (2016)

Šiuolaikinis trumpametražis Lietuvos kinas
„Balkonas“, rež. Giedrė Beinoriūtė (2008)
„Tėve mūsų“, rež. Marius Ivaškevičius (2010)
„Triukšmadarys“, rež. Karolis Kaupinis (2014)
„Aš čia tik svečias“, rež. Giedrė Žickytė, Maite Alberdi (2016)
„Kupranugaris“, rež. Laurynas Bareiša (2016)
„Namo“, rež. Gabrielė Urbonaitė (2016)

Šiuolaikinė Lietuvos animacija
„Gyveno senelis ir bobutė“, rež. Giedrė Beinoriūtė (2007)
„Kaltė“, rež. Reda Tomingas (2013)
„Miškas“, rež. Ignas Meilūnas (2015)
„Nuopuolis“, rež. Urtė Oettinger, Johan Oettinger (2016)
„Paskutinė stotelė – Mėnulis“, rež. Birutė Sodeikaitė (2017)

„Prisiminimai iš kelionės į Lietuvą“ 
(1971–1972), „Prarastas, prarastas, 
prarastas“ (1976), „Judėdamas pir-
myn aš retkarčiais pastebėdavau 
grožį“ (2000), „Lietuva ir SSRS 
žlugimas“ (2008), jie leis patyri-
nėti lietuvių kiną kitu kampu – ir 
formos, ir išeivio patirties prasme.

Lietuviško kino retrospektyvos 
programą Paryžiaus filmotekoje 
organizuoja Lietuvos kino centras 
kartu su LR ambasada Prancūzijoje

LKC inf.

Kadras iš kino filmo „Šerkšnas“
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Sausio 19–28
 „7md“ rekomenduoja

Dailė

Verta pamatyti, o jei tiksliau, patirti Jurgos Barilaitės projektą „Bamba 
Big Band (BBB)“ galerijoje „Vartai“ (kuratorė Laima Kreivytė). Menininkė 
nuo pat pradžių efektingai naudoja savo kūną ir istoriją kaip meno ele-
mentus. Tai yra viena iš nedaugelio menininkų, organiškai ir prasmingai 
dirbančių su performanso forma. Parodos raktažodžiai: muzika, kūnas, 
bamba, jaustukai ir keiksmažodžiai, performansas. Paroda veikia iki va-
sario 3 d.

Muzika

Sausio 19 d. 19 val. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir maes-
tro Modestas Pitrėnas kviečia į įsimintiną susitikimą su pasaulinį pripa-
žinimą pelniusiu lietuvių tenoru Vaidu Vyšniausku (taip pat žinomu kaip 
Kristian Benedikt). Šio solisto Lietuvos sostinės publika dar visai neseniai 
klausėsi romantinėje operoje „Samsonas ir Dalila“, o netrukus su šiuo 
vaidmeniu dainininkas pasirodys ir prestižinėje Niujorko „Metropolitan 
Opera“. Šįvakar Filharmonijos Didžiojoje salėje Vaidas Vyšniauskas atlieka 
įspūdingas tenoro arijas iš Verdi, Massenet, Čaikovskio ir Klovos operų. 
Taip pat vakaro programoje – pažintis su kaimyninės Latvijos XX a. kū-
rėjų muzika bei atlikėju – violončelininku Kristapu Bergu, kuriam teko 
laimė meistriškumo semtis iš legendinių batutos ir violončelės meistrų 
Mstislavo Rostropovičiaus bei Heinricho Schiffo. 

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
Vytauto Augustino (1912–1999) paroda „Fo-
tografavau Lietuvą“
Arsenalo g. 3
Lietuvos archeologija

Vilniaus gynybinės sienos bastėja
Bokšto g. 20
Vilniaus gynybinės sienos istorijos ir ginkluo-
tės ekspozicija

Signatarų namai
Pilies g. 26
nuo 21 d. – ekspozicija ,,Kelyje į nepriklau-
somą Lietuvos valstybę: 1863–1918 metai“

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

Valdovų rūmai
Katedros a. 4
iki 28 d. – paroda „Eksponatai. 2016–2017 m. 
dovanotos ir įsigytos vertybės“

Bažnytinio paveldo muziejus
Šv. Mykolo g. 9
Paroda „Užtarėjai ir globėjai. Restauruoti pa-
veikslai iš Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių“ 
Paroda „Siuvinėtas dangus. Vilniaus ar-
kivyskupijos bažnyčių XV–XX a. siuvinėti 
liturginiai drabužiai“

VDA parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
Eglės Gineitytės tapybos paroda „Naktis 
prasideda vidurdienį“

VDA galerija „Akademija“ 
Pilies g. 44
iki 20 d. – paroda „Baltjos iliustracija. 
Komiksai 2“

VDA tekstilės galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki 20 d. – VDA Skulptūros katedros stu-
dentės Elingos Garuolytės paroda „Grid“

VDA galerija „ARgenTum“ 
Latako g. 2
Gedimino Mykolo Pačkausko paroda 

„Krabulai“ 

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

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

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
Gabrielės Šermukšnytės kūrybos paroda 

„Grietinėlė su pipirais“

Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39
Jurgos Barilaitės projektas „Bamba Big 
Band (BBB)“

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
Skulptūros paroda „Reanimacija“ (Martyno 
Gaubo, Daliaus Drėgvos, Aurelijos Šimku-
tės, Gedimino Endriekaus, Donato Norušio, 
Kęstučio Dovydaičio kūriniai)

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

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

Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1/13
Monikos Plentauskaitės paroda „Butafo-
rijų parkas“

Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 2
Liutauro Griežės paroda „Obeliskas“ 

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus 
Pilies g. 40
Petro Martinėno piešinių paroda

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

„ruduo... žiema... pavasaris...“

AV17 galerija 
Totorių g. 5
Ryčio Urbansko personalinė paroda 

„Re-kolekcijos“.

Jono Meko vizualiųjų menų centras
Malūnų g. 8
Gintaro Znamierowskio paroda 

„Dailės kritika ir dailėtyra: teorijos, 
metodai, praktikos/ asmenys, reiškiniai, 
objektai“

Savicko dailės galerija
J. Basanavičiaus g. 11
nuo 19 d. – Vytauto Buto paroda „Būtas butas“

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 
nuo 25 d. – paroda „Raoulis Wallenbergas: 
aš neturiu kito pasirinkimo“

„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
Giedrės Bulotaitės-Jurkūnienės akvarelės 
paroda „Žemaičių žemė“

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

LMA Vrublevskių biblioteka
Žygimantų g. 1
nuo 23 d. – Kazimiero Simonavičiaus kny-
gos „Didysis artilerijos menas“ iliustracijų 
paroda

Lietuvos nacionalinė Martyno 
Mažvydo biblioteka
Gedimino pr. 51
Komiksų knygos „Sibiro haiku“ iliustracijų 
paroda
Karikatūrų paroda „Antrojo pasaulinio 
karo nuojautos Lietuvos spaudoje“
iki 26 d. – paroda „Išeiviškoji diplomatija 
laisvės tarnyboje“

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
Atnaujinta simbolistinės Europos dailės 
ekspozicija 
Paroda „Kampas: Rimvido Jankausko 
(1957–1993) kūrybos retrospektyva 
iš Lietuvos muziejų ir privačių 
kolekcijų“

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
XX a. 7–8-ojo dešimtmečių lietuvių daili-
ninkų kūrybos ekspozicija
Algimanto Miškinio Lietuvos dailės kolek-
cijos ekspozicija
Paroda „Geriausias metų kūrinys“

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių 
muziejus 
V. Putvinskio g. 64
Kristinos Norvilaitės grafikos darbų paroda 

„Aš klausausi muzikos“

Adelės ir Pauliaus Galaunių namai
Vydūno al. 2
Zitos Levickienės autorinių atvirukų 
paroda „Gėlėti burtai“
Paroda „Kasdienybės geometrija. Art Deco 
Kauno interjeruose“ 

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
Tapybos paroda „Kontr-argumentas“
iki 25 d. – Laimos Drazdauskaitės persona-
linė paroda „Avarinis išejimas“
Neringos Križiūtės paroda „Ties šešėlių 
riba“ 

Kauno apskrities viešoji                           
biblioteka
Radastų g. 2
Indijos meno festivalio „SurSadhana“ foto-
grafijų paroda „IndiART scena“ 
Balio Buračo fotografijų paroda „Tuojau 
fotografuoju...“

Klaipėda
Lietuvos dailės muziejaus Prano 
Domšaičio galerija
Liepų g. 33
Paroda „Pranas Domšaitis (1880–1965). 
Nematyti kūriniai“
iki 28 d. – Sofijos Kanaverskytės tekstilės 
paroda „Lietuvos didieji“

KKKC parodų rūmai
Didžioji Vandens g. 2
nuo 19 d. – Romualdo Inčirausko kūry-
bos paroda „Skulptūra. Tapyba. Tarytum 
juvelyrika“
Kauno galerijos „Meno parkas“ paroda 

„Ne muziejus...“

Šiauliai
„Laiptų galerija“
Žemaitės g. 83
J. Janonio gimnazijos gimnazistės 
Linos Dabravolskytės eilėraščių/fotografijų 
paroda „Amžini kūrybos žodžiai“ 
nuo 24 d. – Salomėjos Jastrumskytės tapy-
bos darbų paroda

Šiaulių universiteto dailės galerija
Vilniaus g. 141
Lietuvos architektų sąjungos paroda 

„Medis Lietuvos architektūroje“ 
Renatos Murauskaitės grafikos paroda 

„Dalyvis“

Panevėžys
Dailės galerija
Respublikos g. 3
Panevėžio fotografų metinė paroda „Pokal-
bis su laiku“
Žvėrūnos paroda „Simuliuojama tikrovė“
Keramikos paviljone – paroda „Lietuvių 
šiuolaikinės keramikos proveržis“
Dainos Vanagaitės-Belžakienės skulptūri-
nių objektų paroda „Po spaudimu“

S p e k t a k l i a i

Vilnius 
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto 
teatras
19 d. 18.30 – A. Adamo „ŽIZEL“. 
Dir. – R. Šervenikas
20 d. 18.30 – V. Bellini „KAPULEČIAI IR 
MONTEKIAI“. Dir. – R. Šervenikas
21 d. 12, 14 val. Kamerinėje salėje – S. Mickio 

„ZUIKIS PUIKIS“. Dir. – I. Šimkus

24 d. 18.30 – G. Bizet „KARMEN“. 

Dir. – R. Šervenikas

25 d. 18.30 – L.A. Minkaus „BAJADERĖ“. 

Dir. – M. Staškus

26 d. 18.30 – G. Puccini „BOHEMA“. 

Dir. – J. Geniušas

27 d. 18.30 – „PIAF“ (pagal É. Piaf, G. Fauré, 

M. Ravelio ir kt. muziką). Choreogr. – 

M. Bigonzetti (Italija)

28 d. 12 val. – S. Prokofjevo „PELENĖ“. 

Dir. – A. Šulčys (Nacionalinės M.K. Čiurlio-

nio menų mokyklos Baleto skyrius)

Nacionalinis dramos teatras
Didžioji salė
19 d. 18.30 – A. Čechovo „TRYS SESERYS“. 
Rež. – Y. Ross

Jurga Barilaitė, „Bamba Big Band (BBB)“ fragmentas
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20 d. 18.30 – Sofoklio, Euripido, Aischilo 
„OIDIPO MITAS“. Rež. – G. Varnas 
23 d. 18.30 – P. Claudelio „APREIŠKIMAS 
MARIJAI“. Rež. – J. Vaitkus
24 d. 18.30 prie Didžiosios scenos – 
D. Charmso „JELIZAVETA BAM“. 
Rež. – O. Koršunovas
25 d. 18.30 – T. Słobodzianeko „MŪSŲ 
KLASĖ“. Rež. – Y. Ross
26 d. 18.30 – A. Puškino „BORISAS GODU-
NOVAS“. Rež. – E. Nekrošius
27 d. 18.30 – M. Bulgakovo „MEISTRAS IR 
MARGARITA“. Rež. – O. Koršunovas 
Mažoji salė
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 
23 d. 19 val. – J. Jokelos „FUNDAMENTALIS-
TAI“. Rež. – J. Vaitkus
24 d. 19 val. – S. Turunen „BROKEN HEART 
STORY (SUDAUŽYTOS ŠIRDIES ISTORIJA)“. 
Rež. – S. Turunen 
27 d. 16 val. – O. Wilde’o „LAIMINGASIS 
PRINCAS“. Rež. – P. Makauskas
Studija
24 d. 13 val. – I. Šeiniaus „KUPRELIS“. Insc. 
aut. – A. Vozbutas, rež. – P. Markevičius

Valstybinis jaunimo teatras
21 d. 15 val., 27 d. 19 val. – PREMJERA! 

„BROLIAI LIŪTAŠIRDŽIAI“ (pagal A. Lind-
gren knygą). 
Rež. – K. Dehlholm. Vaidina I. Ciplijauskas, 
M. Dirginčius, N. Gadliauskas, S. Ivanovas, 
K. Kasperavičius, A. Kazanavičius, V. Kuo-
dytė, S. Sipaitis, G. Storpirštis
23 d. 11 val. – A. Pukelytės spektaklis-eks-
kursija „EKSPEDICIJA Į TEATRO VIDŲ“. 
Rež. – A. Pukelytė
24 d. 18 val. – D. Wassermano „SKRYDIS 
VIRŠ GEGUTĖS LIZDO“. Rež. – V. Griško
25 d. 18 val. – „CINKAS (ZN)“ (pagal 
S. Aleksijevič knygas). Rež. – E. Nekrošius
26 d. 18 val. – teatro ir kino projektas „TE-
RITORIJA“ (pagal M.K. Oginskio priesakus 
sūnui)

Vilniaus mažasis teatras
23 d. 18, 20.30 – „KITAS KAMPAS“ (VšĮ 

„Improvizacijos teatras“) 
24 d. 12, 13.30 – Teatralizuota ekskursija po 
Vilniaus mažąjį teatrą
24 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGAS-
KARAS“. Rež. statytojas – R. Tuminas, 
rež. – A. Dapšys
25 d. 18.30 – PREMJERA! W. Gibsono 

„DVIESE SŪPUOKLĖSE“. Rež. – U. Baialie-
vas, scenogr. ir kost. dail. – J. Tabakovas, 
komp. – F. Latėnas. Vaidina I. Patkauskaitė, 
M. Vaitiekūnas
26 d. 18.30 – „FANTAZIJUS“ (pagal A. de Mus-
set pjesę). Rež. – G. Tuminaitė
27 d. 14, 16 val. – „KELIONĖ BE BAGAŽO“. 
Rež. – B. Latėnas
27 d. 18.30 – I. Margalit „TRIO (J. Bramso, 
R. Šumano ir K. Šuman meilės istorija)“. 
Rež. – P. Galambosas (Vengrija) 

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

„ŠOKIS DELHI“. Rež. – O. Koršunovas

Rusų dramos teatras
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
25 d. 18.30 – G. Labanauskaitės „#TEVYNE“. 
Rež. – G. Surkovas
26, 27 d. 18.30 – G.B. Shaw „PIGMALIO-
NAS“. Rež. – L. Urbona 
28 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. 
Rež. – A. Uteganovas (Rusija) 

28 d. 18.30 – F. Veberio „KVAILIŲ VAKA-
RIENĖ“. Rež. – M. Poliščiukas (Prancūzija)

Vilniaus teatras „Lėlė“
Didžioji salė
20, 21 d. 12 val. – PREMJERA! „INDĖNUKAS 
DŽO“. Rež. – K. Vilkas 
24 d. 18.30 – „ATRASK MANE“ (lietuviškas 
galvosūkis be pertraukos). Insc. aut. ir 
rež. – R. Kazlas
27 d. 12 val. – S. Siudikos „PRINCESĖ IR 
KIAULIAGANYS“ (pagal H.Ch. Anderseną). 
Rež. – A. Mikutis
Mažoji salė
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
27 d. 14 val. – Š. Datenio „EVOLIUCIJA“. 
Rež. – Š. Datenis

„Menų spaustuvė“
20 d. 19 val. 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. Ivanauskas, S. Špakovska 
22 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „Pasakų pir-
madieniai mažyliams“. Pasakas seka 
S. Degutytė („Stalo teatras“)
23 d. 10, 12 val. Juodojoje salėje – „PAMIRŠ-
TOS PRINCESĖS“. Choreogr. – I. Kuznecova 
(šokio teatras „Padi Dapi Fish“)
23 d. 18.30 Juodojoje salėje – PREMJERA! 

„TERORISTAS“. Rež. – G. Aleksa (teatras 
„Atviras ratas“)
24 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „BRANGIOJI 
MOKYTOJA“ (pagal L. Razumovskajos 
pjesę). Rež. – I. Stundžytė (teatras „Atvi-
ras ratas“)
24 d. 19 val. – „TRYS SELFIAI“. Rež. ir insc. 
aut. A. Jankevičius, vaidina I. Maškarina 
(VšĮ „Artlagamine“)
25 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „LIETAUS 
ŽEMĖ“. Rež. – A. Giniotis (teatro laborato-
rija „Atviras ratas“)
26 d. 18.30 Studijoje II – „(NE)VYKĖLIS“ 
(pagal E. Limonovo „Nevykėlio dienoraštį“). 
Rež. – A. Areima (Artūro Areimos teatras) 
27 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „APIE MEILĘ, 
KARĄ IR KIŠKIO KOPŪSTUS“. Rež. – A. Gi-
niotis (teatras „Atviras ratas“)
27 d. 14 val. – „ŠILTNAMIS ATSIVERIA“ 
(pažintiniai pasivaikščiojimai po „Menų 
spaustuvę“)
27 d. 19 val. – „SAMURAJAUS KNYGA“ 
(„Bad Rabbits“) 
27 d. 19 val. – „NATAŠA, PJERAS IR DI-
DŽIOJI 1812-ŲJŲ KOMETA“ (Vilniaus kole-
gijos muzikinio teatro aktorių diplominis 
spektaklis)

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
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 

„ANDERSENO GATVĖ“ (H.Ch. Anderseno 

biografijos ir pasakų motyvais). 

Rež. – I. Paliulytė 
21 d. 18 val., 23 d. 14 val. Didžiojoje scenoje – 
A. Škėmos „BALTA DROBULĖ“. 
Rež. – J. Jurašas
25 d. 18 val. Rūtos salėje – S. Oksanen „AP-
SIVALYMAS“. Rež. – J. Jurašas 

26 d. 19 val. Mažoje scenoje – M. von May-
enburgo „BJAURUSIS. SKALPELIO PJŪVIS“. 
Rež. – V. Malinauskas 
27 d. 10, 11, 12, 13, 16, 17 val. Mažojoje scenoje – 

„DEBESŲ GAUDYKLĖ“. Rež. ir choreogr. – 
L. Geraščenko (VšĮ „Judesio erdvė“)

Kauno valstybinis muzikinis teatras
19 d. 18 val. – „ADAMSŲ ŠEIMYNĖLĖ“. Pa-
statymo meno vad. – K.S. Jakštas, muziki-
nis 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 
24, 25 d. 18 val. – I. Kálmáno „MISTERIS X“. 
Rež. – V. Streiča, dir. – J. Janulevičius
27 d. 18 val. – L. Adomaičio „DULKIŲ SPIN-
DESYS“. Choreogr. ir libreto aut. – D. Ber-
vingis ir G. Visockis

Kauno kamerinis teatras
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 bitės“ 
23 d. 18 val. – Th. Wilderio „UPĖS PO 
ŽEME“. Rež. – G. Padegimas 
24 d. 16 val. – J. Stučinskaitės „TI“. 
Rež. – A. Gluskinas
24 d. 19 val. – M. Duras „HIROŠIMA, MANO 
MEILE“. Rež. – R. Abukevičius
25 d. 18 val. – L. Janušytės „KOREKTŪROS 
KLAIDA“. Rež. – A. Dilytė
26 d. 18 val. – J. Kelero „58 SAPNAI“. 
Rež. – R. Bartulis
27 d. 12, 15 val., 28 d. 15, 18 val. – „ATVIRA 
ODA“. Rež. – K. Žernytė („Pojūčių teatras“) 
27 d. 18 val. – J. Cariani „NESAMAS MIES-
TAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

Kauno lėlių teatras
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
27 d. 12 val. – „ŽVAIGŽDĖS VAIKAS“. 
Rež. – A. Stankevičius

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

„ELZĖS ŽEMĖ“. Rež. – P. Gaidys

Klaipėdos muzikinis teatras
21 d. 13 val. Žvejų rūmuose – N. Sinkevičiū-
tės „PASAKA BE PAVADINIMO“
25 d. 19 val. Žvejų rūmuose – „ČIKAGA“

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
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
21 d. 18 val. A. Sireikos krepšinio akademi-
joje (Ežero g. 11) – PREMJERA! M.I. Fornes 

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

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
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
26 d. 18 val. – A. Čechovo „ROTŠILDO 
SMUIKAS“. Rež. – M. Cemnickas
27 d. 18 val. – N. Simono „PASKUTINYSIS IŠ 
AISTROS KAMUOJAMŲ MEILUŽIŲ“. 
Rež.  – G. Gabrėnas

K o n c e r t a i

Lietuvos nacionalinė filharmonija
19 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – orkestro muzikos koncer-
tas „Scenoje – tenoras Kristian Benedikt“. 
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. 
Solistai K. Benediktas (tenoras), K. Berga-
sas (violončelė). Dir. – M. Pitrėnas. Progra-
moje A. Kalniņio, J. Ivanovo, J. Mediņio, 
G. Verdi, J. Massenet, P. Čaikovskio, A. Pon-
chielli 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
25 d. 18.30 Klaipėdos koncertų salėje, 
26 d. 18 val. Kauno valstybinėje filharmo-
nijoje, 27 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos 
Didžiojoje salėje, – orkestro muzikos kon-
certas „Baltijos laisvė“ Baltijos valstybių 
atkūrimo 100-mečiui. Lietuvos kamerinis 
orkestras, Estijos nacionalinis vyrų choras. 
Solistai K.B. Chanas (kontratenoras), V. Soo-
salu (tenoras), O. Indermitte (baritonas).                  
Dir. – M. Üleoja. Programoje P. Vasko,
J. Janulytės, E.-S. Tüüro kūriniai
28 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – koncertas visai šeimai „Be-
galinis judėjimas“. Lietuvos nacionalinis 
simfoninis orkestras. Dir. – M. Barkauskas. 
Aktorius ir režisierius R. Saladžius. Progra-
moje A. Ponchielli, C. Nielseno, J. Strausso, 
C. Saint-Saënso, M.de Fallosasir kt. kūriniai 

Vilnius
Šv. Kotrynos bažnyčia
25 d. 19 val. – koncertas „262 saldainiai 
W.A. Mozartui“. Dalyvauja Vilniaus miesto 
savivaldybės Šv. Kristoforo kamerinis or-
kestras (vad. M. Barkauskas). Solistė 

O. Gražinytė (fortepijonas). Programoje 
W.A. Mozarto kūriniai

Šv. Jonų bažnyčia
20 d. 18 val. – J. Landsbergytės (vargonai) 
ir V. Oškinio (fleita) koncertas „Moderno 
aušra“. Programoje M.K. Čiurlionio, Č. Sas-
nausko, J. Pakalnio, V. Bacevičiaus J. Gruo-
džio, G.F. Händelio kūriniai

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“
25 d. 20 val. – architektūros tyrėjos 
C. Andersson (Norvegija) paskaita „Būsto 
pasirinkimas arba kaip derėtis dėl 
galimybių“ 

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
19 d. 12 val. – dokumentinis filmas „Ūkų 
ūkai“ (rež. A. Stonys, 2006 m.) 
23 d. 17.30 – monografijos „Kaip tapti 
valstybe: sienos ir erdvės Gruzijos teritori-
niuose konfliktuose“ pristatymas ir pokal-
bis apie valstybių teritorijas
23 d. 18 val. – vakaras-susitikimas 

„20 metų su „Muzikos barais“ 
24 d. 17.30 – I. Šeiniaus knygos „Raudonasis 
tvanas“ pristatymas
24 d. 17.30 – Pažintys su „Metų knygos“ 
nominantėmis. U. Radzevičiūtės romano 

„Kraujas mėlynas“ pristatymas

24 d. 17.30 – S. Žvirgždo paskaitų ciklas 

„Pasivaikščiojimai po Vilnių ir jo apylinkes. 

Fotografija atskleidžia istoriją 3“

Lietuvos 100-mečio 
keliais per Lietuvos 
bažnyčias
Vasario 25 – kovo 11 d. lietuviška 
muzika skambės Lietuvos regionų 
bažnyčiose. Jauni talentingi mu-
zikai ypatingų Lietuvai metų pra-
džioje visus kviečia į koncertų ciklą 

„Lietuvos 100-mečio keliais per 
Lietuvos bažnyčias“. Koncertuose 
skambės gražiausi lietuvių kom-
pozitorių kūriniai, o juos atliks ir 
kylančios operos žvaigždes, ir ži-
nomi Lietuvos operos dainininkai, 
tarp jų – Nacionalinės premijos lau-
reatė, operos primadona, Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos pro-
fesorė Irena Milkevičiūtė. Kartu su 
profesore pasirodys ir jos studentės 
Emilija Finagėjavaitė bei Eglė Stun-
džiaitė, taip pat Nacionalinės pre-
mijos laureatė, operos solistė, Lie-
tuvos muzikos ir teatro akademijos 
Dainavimo katedros vedėja, pro-
fesorė Asta Krikščiūnaitė su savo 
studentais: Ignu Melniku, Monika 
Kučinska, Monika Junkaryte, Ok-
sana Sokolova, Emile Dačinskaite 
bei Kauno muzikinio teatro solistas 
tenoras Povilas Padleckis.

Dubingiai, Šv. Jurgio bažnyčia

Specialiai šiam projektui į an-
samblį „Žalvarnis“ susibūrė ir vi-
sose ciklo programose dalyvaus 
jauni operos solistai Eimantas Be-
šėnas, Rafaelis Štarolis, Žygimantas 
Jasiūnas. Taip pat dainuos perspek-
tyvi operos solistė, 2013 m. televi-
zijos projekto „Žvaigždžių duetai“ 
nugalėtoja Agnė Buškevičiūtė, te-
noras Laurynas Aksamitas, daly-
vaus Vilniaus mokytojų namų mo-
terų choras „Aidas“, vadovaujamas 
Linos Blebaitės-Mačiulienės.

Solistus ir kolektyvus lydės paty-
rusios pianistės koncertmeisterės 
Lina Giedraitytė, Raminta Gocen-
tienė, Kotryna Gediminaitė, Ni-
jolė Baranauskaitė-Matukonienė, 
Svaja Skučienė ir pianistas Justas 
Čeponis.

Renginiai nemokami.

Rengėjų inf.

Anonsai
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Savaitės filmai

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

Sausio 19–25
Ki no re per tu a ras

Didysis šou meistras  ***
Muzikinis filmas, rodantis, kaip gimė amerikiečių pramogų verslas. Mi-

chaelo 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)
Somalio piratai  ***

Tikra žurnalisto Jay’aus Bahaduro istorija paremtas filmas. 2008-aisiais 
jis pabandė įsiskverbti į Somalio piratų gaują. Galiausiai jam tai pavyko 
ir žurnalistas galėjo pamatyti „iš vidaus“, kaip gyvena tie žmonės, kokios 
jėgos juos valdo. Bryano Buckley’o filme pagrindinius vaidmenis sukūrė 
Evanas Petersas, Alas Pacino, Melanie Griffith, Barkhadas Abdi, Aidanas 
Whytockas, (JAV, 2017). (Vilnius)
Sumažinti žmonės  ****

Pernai Venecijos kino festivalį atidaręs Alexanderio Payne’o filmas rodo, 
kas gali atsitikti žmonėms ir pasauliui, kai norvegų mokslininkai, ban-
dydami išspręsti išaugusios žmonių populiacijos problemas, randa būdą 
sumažinti žmones iki 5 colių (12,7 cm). Jie taip pat pasiūlo du šimtus metų 
truksiančią programą, kaip didelę tikrovę paversti miniatiūrine. Žmonės 
greitai supranta, koks patogus ir turtingas gyvenimas jų laukia sumažin-
tame pasaulyje. Idėja sugundo ir niekuo neišsiskirianti Polą (Matt Da-
mon) bei jo žmoną Odrę (Kristen Wiig). Veikėjai renkasi mažesnį dydį 
ir mažesnį pasaulį, bet šis sprendimas visam laikui pakeis jų gyvenimą. 
Taip pat vaidina Christophas Waltzas, Hong Chau, Udo Kieras, Jasonas 
Sudeikis (JAV, 2017). (Vilnius)
Vandens forma  ***

Dar vienas fantastinis filmas, tik šįkart ne apie ateitį, o apie praeitį. 
Režisierius Guillermo del Toro aiškina, kad jį įkvėpė 1954 m. Jacko Ar-
noldo sukurta „Pabaisa iš Juodosios lagūnos („Creature from the Black 
Lagoon“), kurią jis pamatė vaikystėje. Pernai Venecijos „Auksiniu liūtu“ 
apdovanotas del Toro filmas nukels į 1963-iuosius, slaptą mokslinių ty-
rimų centrą Baltimorėje. Pagrindinė veikėja – nebylė valytoja Eliza (Sally 
Hawkins). Monotonišką jos gyvenimą paįvairina susitikimai su vertėja iš 
gestų kalbos Zelda (Octavia Spencer) ir kaimynu Žiliu (Richard Jenkins), 
kuris taip pat dirba centre. Vieną dieną į jį atvežamas Pietų Amerikoje 
sugautas žmogus-amfibija (Doug Jones), ir Eliza su juo susidraugauja. 
Sužinojusi, kad jos naujo draugo laukia mirtis, Eliza nusprendžia padėti 
jam pabėgti. Tačiau jos planą išsiaiškina centre dirbantis mokslininkas 
(Michael Stuhlbarg), slaptas sovietų šnipas. (JAV, Kanada, 2017). (Vilnius)
Visi pasaulio pinigai  ****

Dar viena tikrais faktais grįsta istorija. Ridley Scottas filme prisimena 
skandalą, kai 1973 m. Romoje buvo pagrobtas šykštuolio amerikiečių mili-
jardieriaus Jeano Paulo Getty anūkas. Pagrobėjai reikalavo išpirkos, tačiau 
turtuolis atsisakė, 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, saky-
damas, kad jo „specializacija“ – dalykai, kurių neįmanoma išspręsti. Getty 
suvaidino Kevinas Spacey, tačiau po kilusio lytinio išnaudojimo skandalo 
Scottas nusprendė perfilmuoti visas jo scenas su Christopheriu Plumme-
riu. Taip pat filme vaidina Markas Wahlbergas, Romainas Duris, Timothy 
Huttonas, Charlie Plummeris, Andrew Buchanas (2017, JAV). (Vilnius) 

„Vandens forma“

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
19–22, 24, 25 d. – Grąžinti nepriklausomybę 
(rež. S. Baradinskas) – 11, 12.55, 14.50, 16.50, 
19.40, 21.35; 23 d. – 11, 12.55, 14.50, 16.50, 
19.40, 21.35, 23.30
19, 20, 22–25 d. – Vabaliukų istorijos (Pran-
cūzija, Liuksemburgas) – 11, 13.10, 17.30, 
15.20; 21 d. – 11, 13.10, 17.30, 16 val.
19, 22, 24, 25 d. – Sumažinti žmonės (JAV) – 
16.20, 18.50, 20.40; 20, 21 d. – 11.30, 16.20, 18.50, 
20.40; 23 d. – 11.30, 16.20, 18.50, 20.40, 23.45
19–22, 24, 25 d. – Vandens forma (JAV, Ka-
nada) – 11.20, 15, 19, 20.50; 23 d. – 11.20, 15, 
19, 20.50, 23.40
19–22, 24, 25 d. – Somalio piratai (JAV, 
P. Afrika, Kenija, Somalis, Sudanas) – 14.30, 
18, 21.40; 23 d. – 14.30, 18, 21.40, 23.50
25 d. – Valstybės paslaptis (JAV) – 18.10
27 d. – G. Puccini „Toska“.Tiesioginė prem-
jeros transliacija iš Niujorko Metropoliteno 
operos – 19.55
21 d. – S. Prokofjevo „Romeo ir Džuljeta“. 
Tiesioginė transliacija iš Maskvos Didžiojo 
teatro – 17 val.
19, 22, 24, 25 d. – Klasės susitikimas. Tarp 
mūsų, berniukų (rež. K. Gudavičius) – 13.30, 
15.50, 18.30, 21.50; 20, 21, 23 d. – 11.10, 13.30, 
15.50, 18.30, 21.50, 23.35
19, 20, 22–25 d. – Koko (JAV) – 11.10, 13.35, 
16 val.; 21 d. – 11.10, 13.35 (lietuvių k.); 
19–25 d. – 12.30 (originalo k.)
19, 20, 22–25 d. – 3 sekundės (Rusija) – 12, 
17.10, 20.10; 21 d. – 12 val.
19–22, 24, 25 d. – Tūnąs tamsoje: paskuti-
nis raktas (JAV) – 16.20, 19.15, 21.45; 23 d. – 
16.20, 19.15, 21.45, 23 val.
19–23, 25 d. – Slaptas keleivis (D. Britanija, 
JAV) – 13.55, 21.10; 24 d. – 13.55, 21.50
19–25 d. – Žvaigždžių karai: paskutiniai 
džedajai (3D, JAV) – 11.40, 17.50 
Džiumandži: sveiki atvykę į džiungles (3D, 
JAV) – 15, 21 val.
20, 21, 23 d. – Bulius Ferdinandas (JAV) – 
11.20, 13.50
24, 25 d. – Visi pasaulio pinigai (JAV) – 18.10
19–25 d. – Fiksikai. Didžioji paslaptis (Ru-
sija) – 14.20 (lietuvių k.); 12.20 (originalo k.)
Aukšta klasė 3 (JAV) – 16.25, 18.40
Pokerio princesė (Kinija, JAV) – 21 val.
19, 21, 23, 25 d. – Močiute, Guten Tag! (dok. f., 
rež. J. Samulionytė, V. Samulionytė) – 15.10
20, 22, 24 d. – Naujosios eglutės 
(Rusija) – 15.10
19, 21, 23, 25 d. – Žmogžudystė Rytų eksprese 
(JAV, D. Britanija, Malta, Prancūzija) – 18 val.
20, 22, 24 d. – Trys milijonai eurų (rež. 
T. Vidmantas) – 18 val.
19, 22, 25 d. – Stalino mirtis (Prancūzija, 
D. Britanija) – 20.40
20, 23 d. – Kvadratas (Švedija, Vokietija, 
Prancūzija, Danija) – 20.40
21, 24 d. – Didysis šou meistras (JAV) – 20.40

Forum Cinemas Akropolis 
19, 20, 23 d. – Grąžinti nepriklausomybę 
(rež. S. Baradinskas) – 10.50, 12.35, 14.30, 16, 
17.55, 19.50, 21.40, 23.55; 21, 22, 24, 25 d. – 
10.50, 12.35, 14.30, 16, 17.55, 19.50, 21.40
19–25 d. – Vabaliukų istorijos (Prancūzija, 
Liuksemburgas) – 10.10, 12.10, 13.50, 14.45
20, 22, 24 d. – Sumažinti žmonės (JAV) – 
10.40, 18.15

19, 21, 23, 25 d. – Vandens forma (JAV, Ka-
nada) – 10.40, 18.55, 21.30, 23.20; 20 d. – 
23.20; 21, 25 d. – 10.40, 18.55, 21.30
19, 20, 23 d. – Somalio piratai (JAV, P. Afrika, 
Kenija, Somalis, Sudanas) – 21.10, 23.50; 21, 
22, 24, 25 d. – 21.10
25 d. – Valstybės paslaptis (JAV) – 18.25
19–25 d. – Koko (JAV) – 11.10, 13.35, 14.10, 16.25
19, 20, 23 d. – Klasės susitikimas. Tarp 
mūsų, berniukų (rež. K. Gudavičius) – 13.15, 
16.40, 19, 21.20, 23.45; 21, 22, 24, 25 d. – 
13.15, 16.40, 19, 21.20
19, 20, 23 d. – Tūnąs tamsoje: paskutinis 
raktas (JAV) – 15.50, 18.40, 21.05, 23.25; 21, 
22, 24, 25 d. – 15.50, 18.40, 21.05
19–25 d. – Bulius Ferdinandas (JAV) – 10.20, 
12.55, 16.10; 3 sekundės (Rusija) – 10.30, 
15.25, 18.05; Fiksikai. Didžioji paslaptis (Ru-
sija) – 12.45 (lietuvių k.); 20, 21, 23 d. – 11 val. 
(originalo k.)
19, 21, 23, 25 d. – Trys milijonai eurų 
(rež. T. Vidmantas) – 16.50
20, 22, 24 d. – Naujosios eglutės (Rusija) – 16.50
19, 21, 23, 25 d. – Didysis šou meistras 
(JAV) – 20.55
20, 22, 24 d. – Visi pasaulio pinigai (JAV) – 20.55
19–25 d. – Džiumandži: sveiki atvykę į 
džiungles (JAV) – 13.25; Džiumandži: sveiki 
atvykę į džiungles (3D, JAV) – 18.50
20, 22, 24 d. – Pokerio princesė (Kinija, 
JAV) – 18.25, 21.30
19–25 d. – Meškiukas Padingtonas 2 (D. Bri-
tanija, Prancūzija, JAV) – 11.20
Aukšta klasė 3 (JAV) – 15.40
19, 23 d. – Slaptas keleivis (D. Britanija, JAV) – 
18.25, 21.40, 23.35; 20 d. – 23.35; 21 d. – 18.25, 
21.40

Skalvija
19 d. – Somalio piratai (JAV, P. Afrika, Kenija, 
Somalis, Sudanas) – 16.50; 20 d. – 21.05; 22 d. – 
19 val.; 23 d. – 20.30; 24 d. – 18.15; 25 d. – 16.40
20 d. – Močiute, Guten Tag! (dok. f., rež. 
J. Samulionytė, V. Samulionytė) – 14.20; 
22 d. – 15.10 (seansas senjorams); 23 d. – 18.50 
(po seanso vyks pokalbis su režierėmis)
20 d. – Nutikimas Nilo Hiltono viešbutyje 
(Švedija, Danija, Vokietija, Marokas) – 19 val.
21 d. – Tarp keturių sienų (Belgija, Prancū-
zija, Libanas) – 14.20; 23 d. – 17.10 
21 d. – Bjornas Borgas prieš Makenrojų (Šve-
dija, Danija, Suomija) – 21 val.; 22 d. – 17 val.
24 d. – Stebuklas (rež. E. Vertelytė) – 16.30
24 d. – Kvadratas (Švedija, Vokietija, Pran-
cūzija, Danija) – 20.30
Vilniaus trumpųjų filmų festivalis
19 d. – „Pasitikėk manim“: Melagingos nau-
jienos. Liūdna. Klastojama tikrovė – 19 val.
19 d. – „Pasitikėk manim“: (Anti)autorite-
tai: (Nebe)iliuzija ir (Ne)paklusnumas – 
21 val.
20 d. – SKA rudens semestro darbų peržiū-
ros – 16 val. (dokumentinių filmų pro-
grama); 21 d. – 16 val. (vaidybinių filmų 
programa)
20 d. – programa „Filmukai vaikams“ 
(Prancūzija) – 13 val.
21 d. – Vabaliukų istorijos (Prancūzija, Liuk-
semburgas) – 12.50
21 d. – Kino klasikos vakarai. Granato spalva 
(SSSR) – 19 val. (Filmą pristatys kino reži-
sierius M. Sargsyanas)

Pasaka
19 d. – Vilniaus trumpųjų filmų festivalis. Na-
cionalinės konkursinės programos – 17, 21.30 

19 d. – Naktinis seansas – 23.30
19 d. – Sumažinti žmonės (JAV) – 17 val.; 
20 d. – 15 val.; 21 d. – 17.30; 22 d. – 20.45
19 d. – Vandens forma (JAV, Kanada) – 
21.45; 20 d. – 16.30; 21 d. – 18.45; 22 d. – 
20 val.; 23 d. – 21.15; 24 d. – 20.30; 
25 d. – 21.15
19 d. – Dvilypis meilužis (Prancūzija) – 
22 val.; 20, 25 d. – 21 val.; 21, 23 d. – 20.30; 
24 d. – 19.15
20 d. – Vilniaus tarptautinis trumpųjų 
filmų festivalis. Vaikiška programa – 13 val.
20 d. – Bjornas Borgas prieš Makenrojų 
(Švedija, Danija, Suomija) – 14.15; 23 d. – 16.45
20 d. – Grąžinti nepriklausomybę (rež. 
S. Baradinskas) – 19, 21.15; 21 d. – 17 val.; 
21 d. – 13.30; 22 d. – 19 val.; 23 d. – 21.30; 
24 d. – 21 val.; 25 d. – 17.15
20 d. – Vabaliukų istorijos (Prancūzija, 
Liuksemburgas) – 13.15; 21 d. – 13 val.
20 d. – Visi pasaulio pinigai (JAV) – 17.45; 
22 d. – 17.30
20 d. – Kvadratas (Švedija, Vokietija, Pran-
cūzija, Danija) – 20.30; 21 d. – 20.15; 
24 d. – 17.45
20 d. – Gobšius! (Prancūzija) – 13.30; 23 d. – 
17 val.; 25 d. – 17.30
20 d. – Veidai kaimai (dok. f., Prancūzija) – 
15.15; 22 d. – 17 val.
20 d. – Beatričės bučinys (Prancūzija) – 
17 val.
20 d. – 50 pavasarių (Prancūzija) – 19.15; 22, 
23 d. – 18.45; 24 d. – 17.30
21 d. – Apie kūną ir sielą (Vengrija) – 14.45
21 d. – Stebuklas (rež. E. Vertelytė) – 21.15
21 d. – Koko (JAV) – 15.15
21 d. – Kedi. Slaptas kačių gyvenimas (JAV, 
Turkija) – 13.15
21 d. – Kriaušių pyragėliai su levandomis 
(Prancūzija) – 16.30
21 d. – Prancūziška porelė (Prancūzija) – 
18.30; 25 d. – 19.15
22 d. – Močiute, Guten Tag! (dok. f., rež. 
J. Samulionytė, V. Samulionytė) – 17.15; 
23 d. – 17.15; 24 d. – 17 val.; 25 d. – 15.15
22 d. – (Ne)tikros prancūziškos vestuvės 
(Prancūzija) – 20.30
23 d. – Šventojo elnio nužudymas (D. Brita-
nija, Airija, JAV) – 19 val.
24 d. – (Ne)laukti svečiai (Prancūzija) – 21.15
25 d. – Ryžių karoliukai (JAV) – 15 val. (sen-
jorų arbatėlė)
25 d. – „Žiemos ekranai“. Džiulis ir Džimas 
(Prancūzija) – 19 val.
25 d. – Tarp keturių sienų (Belgija, Prancū-
zija, Libanas) – 17 val.
25 d. – Dieviškoji tvarka (Šveicarija) – 
15.30

Ozo kino salė
19 d. – Stebuklas (rež. E. Vertelytė) – 18 val.; 
20 d. – 17 val.
19 d. – Tobuli melagiai (Italija) – 19.40
20 d. – Bjornas Borgas prieš Makenrojų 
(Švedija, Danija, Suomija) – 15 val.
20 d. – Tonis Erdmanas (Vokietija, 
Austrija) – 18.40
23 d. – Moteris ir ledynas (rež. A. Stonys) – 
17 val.
23 d. – „Rolling Stones“ turas po Lotynų 
Ameriką (D. Britanija) – 18 val.
24 d. – Alibi.com (Prancūzija) – 18 val.
24 d. – Nuolankioji (Lietuva, Olandija, 
Prancūzija, Rusija, Ukraina, 
Vokietija) – 19.40


