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Meno istorija kaip             
Leviatano kūnas
Pokalbis su dailėtyrininke Erika Grigoravičiene naujos knygos 
„Ar tai menas, arba Paveikslo (ne)laisvė“ proga

Kodėl reikėjo dvigubo pa-
vadinimo? Abi dalys gana 
paslaptingos. 

Žodžių junginio „XX a. 7–9-ojo 
dešimtmečio Lietuvos tapyba“ no-
rėjau žūtbūt išvengti ir antraštėje, 
ir paantraštėje, nors tai kaip tik ir 
yra tyrimo medžiaga. Manau, kad 
tokios laiko, vietos ir medijos san-
kabos nėra pagrįstos išankstinės 
objekto apibrėžtys. Galiausiai pa-
rašiau tik apie (keliolikos) Vilniaus 
tapytojų kūrybą, bet sunkiai įsivaiz-
duočiau teorinius svarstymus apie 
kokį nors savitą, ypatingą tapybos 
medijos ir Vilniaus miesto ryšį.

Pirma pavadinimo dalis 
skamba tarsi iš edukacijos 
pradžiamokslio, nors tai rimta 
mokslinė knyga.  

Klausimas „ar tai menas“ kny-
gos antraštėje, tyčia nusižiūrėtas 
nuo Modernaus meno muziejaus 
išleisto vienos modernizmo dailės 
istorijos vertimo, nekvestionuoja 
aprašomų paveikslų estetinės vertės, 
o turi kiek kitokią prasmę. Menas 
(vienaskaita) – tai suvokėjo būsena, 
pasiekiama kūrinį suvokiant ir in-
terpretuojant, žiūrovo interpreta-
cija – būtina meno kūrinio sąlyga 
ir sudedamoji dalis. Dabar sakoma, 
kad menas yra tai, ką meno sklai-
dos institucijos pristato kaip meną, 
bet juk iš pradžių institucijai ats-
tovaujantys subjektai pasirenka 
menininkų sukurtus dalykus juos 
interpretuodami kaip žiūrovai, ne 
kaip bendraautoriai. Neinterpre-
tuojami vaizdai ar kitokie dirbi-
niai ilgainiui netenka meno sta-
tuso, tampa tik praėjusios epochos 
liekanomis. Šiuolaikiniai muziejai 

ne tik užsiima interpretacijomis 
patys ar samdydami kitus dailėty-
rininkus, bet stengiasi įtraukti į tai 
ir lankytojus.

Antroji dalis įžvalgiam siūlo 
pagalvoti apie sovietmetį ir jo 
prieštaringumus...

Sutinku, kad „paveikslo (ne)
laisvė“ – painus metaforiškas teigi-
nys, reiškiantis ir laisvę, ir nelaisvę, 
be to – ir skirtingus (ne)laisvės subjek-
tus vienu metu. Sovietinė santvarka 
buvo nenormali, visuomenė ir jos 
menas – nelaisvi, bet istorikai ir 
sociologai taip pat įrodė, kad so-
vietmečiu egzistavo ir nesovietinė 
visuomenė, o dailininkai buvo la-
bai svarbi šios nuo režimo tiesiogiai 
nepriklausomos, savaimios visuo-
menės dalis. Jų anuomet buvo gana 

daug, kad net patys vieni būtų su-
darę laisvą, gebančią suvokti meną 
publiką, bet juk iš tiesų jai priklausė 
ir rašytojai, kiti kultūrininkai. Su 
kolegų kūryba susipažindavo na-
muose, dirbtuvėse ar nuošaliai ren-
giamose parodose. Ši „visuomenė 
visuomenėje“ – pakankama sąlyga 
laisvam menui atsirasti, ir anuomet 
išties atsirado kūrinių, kurie iki šiol 
mūsų nepaleidžia, ima nelaisvėn vis 
naujus žiūrovus. Valentino Anta-
navičiaus asambliažo „Reinkar-
nacija“ (1975) fragmentas viršelyje 
kaip metafora būtų tarsi nulinis 
prasmės atskaitos taškas: tai lyg ir 
paveikslas „už grotų“, nors grotos 
čia iš tiesų yra kūrinio dalis, ana-
pus grotų taip pat galima įžiūrėti ir 
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M u z i k a

Justa Adomonytė-Šlekaitienė

Sausio 20 d. Lietuvos nacionalinis 
simfoninis orkestras bei jo meno 
vadovas ir vyr. dirigentas Modes-
tas Pitrėnas buvo pakviesti į Rygą, 
į Didįjį latvių simfoninės muzikos 
koncertą, rengiamą jau dvyliktą 
kartą. Ši graži tradicija prasidėjo 
2005-aisiais, muzikologui Arnoldui 
Klotiņiui pasiūlius taip paminėti 
latvių simfoninės muzikos 125-metį 
(1880 m. kompozitorius Andrėjis 
Jurjānas pirmasis sukūrė „Simfo-
ninį allegro“). O šiemet, švenčiant 
Baltijos valstybių atkūrimo 100-
metį, į šį koncertą pakviesti ir kai-
mynai lietuviai, kad, M. Pitrėno žo-
džiais, „pagrotume latvišką muziką 
lietuviškomis širdimis!“.

Snieguotame Vilniuje pusnis 
perbridusius muzikantus maloniai 
nustebino švarios, išvalytos Rygos 
gatvės. Miestą tebepuošė naujame-
tinės dekoracijos. Koncertas vyko 
senamiestyje, visai šalia Domo ka-
tedros, ypatingos akustikos Didžio-
sios gildijos salėje („Lielā ģilde“). 
Tai viena seniausių ir gražiausių Ry-
gos koncertų salių, Latvijos nacio-
nalinio simfoninio orkestro namai. 
XIV a. rūmai – istorinis architek-
tūros paminklas, buvusios miesto 
pirklių brolijos rezidencija. Be Di-
džiosios, gildijoje įvairiems rengi-
niams yra dar kelios salės – Baltoji, 
Židinio ir Miunsterio. 

Lietuvos orkestrui buvo suteikta 
garbė pradėti Didįjį trijų dalių kon-
certą, atliekant pirmosios latviškos 
operos, Alfrēdo Kalniņio „Baniutos“ 
(1920) uvertiūrą. Po jos skambėjo 
Jānio Ivanovo Koncerto violončelei 
ir orkestrui h-moll II dalis Adagio, 
solo partiją grojo jaunas latvių vio-
lončelininkas Kristapas Bergas. Lie-
tuvos orkestro pasirodymo kulmi-
nacija – Jānio Mediņio simfoninis 
paveikslas „Imanta“ (1923) – tai 
pirmoji simfoninė poema latvių 
muzikos istorijoje. Būtent J. Me-
diņis anksčiau nei A. Kalniņis su-
kūrė ir vieną pirmųjų latvių operų 

„Ugnis ir naktis“ pagal Raiņio dramą 
(„Uguns un nakts“, 1919), deja, ji 
buvo pastatyta tik 1995 metais. 
Beje, Didžiojoje gildijoje skambė-
jusi programa koncerto išvakarėse 

buvo atlikta ir Vilniuje, nacionali-
nėje filharmonijoje. 

Tą vakarą Rygoje prisiminiau ir 
nuostabią latvių tradiciją – publika 
plojo tol, kol į sceną įėjo, o po pasi-
rodymo išėjo visi 86 orkestro mu-
zikantai! Lietuvos nacionalinio 
simfoninio orkestro ir dirigento 
M. Pitrėno pasirodymas buvo 
įspūdingas. Po J. Mediņio „Iman-
tos“ ovacijų decibelai ir ilgis „pri-
vertė“ lietuvius pagroti bisą – Emīlio 

Dārziņio „Melancholišką valsą“. Tai 
buvo dar vienas meistriškas bran-
gakmenis koncerto karūnoje. Kaip 
visados nuostabi latvių publika – 
salė buvo pilnutėlė (vargu ar pas 
mus susirinktų tiek klausytojų į 
ilgą, trijų dalių ir vien lietuviškos 
muzikos koncertą). Kalbinami žiū-
rovai sakė, kad šis koncertas – vie-
nas svarbiausių įvykių Rygos mu-
zikiniame gyvenime, o be to – juk 
esame patriotai! 

Svečiuose pas latvius
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras Didžiajame latvių simfoninės muzikos koncerte

Vida Marija Krakauskaitė                          
(1924 04 15 – 2018 01 20)

Yra žmonių, kurie išeidami pas-
kui save palieka tik šviesių prisi-
minimų taką. Tokia reto gerumo 
asmenybė buvo muzikė, ilgametė 

mokytoja Vida Krakauskaitė. Dau-
gybė kartų turėjo tiesioginio ben-
dravimo dovaną, tačiau nepaly-
ginamai daugiau mokėsi iš jos 
parengtų vadovėlių, pradedant vi-
sus skambinančiuosius lydėjusiu 

„Jaunuoju pianistu“ ir baigiant dau-
gybe solfedžio vadovėlių, mokymo 
priemonėmis bendrojo lavinimo 
mokykloms, metodinėmis priemo-
nėmis pedagogams, net muzikos 
terminų žodynėliu. Su kolegėmis 
parengė pirmuosius lietuviškus 
muzikos literatūros vadovėlius, o 
su Antanu Jozėnu parengta „Mu-
zika“ I–IV klasėms buvo vienas 
pirmųjų vadovėlių visoje tuome-
tėje Sovietų Sąjungoje. Jau Nepri-
klausomybės laiku, sulaukusi 70-
ties, dalyvaudavo konkursuose 
naujoms mokymo programoms 
rengti ir juos laimėdavo. Mokytoja 
su dėkingumu minėdavo savo for-
tepijono pedagogą kompozitorių 
Balį Dvarioną, kuris dar jaunystėje 
nesiūlė gatavų receptų, o privertė 
sėsti ir kurti pačią.

Buvusi prie M.K. Čiurlionio menų 
mokyklos kūrimo ištakų (dirbo nuo 
1949 m. ir ne tik mokytoja, bet ir di-
rektoriaus pavaduotoja bei teorinio 
skyriaus vedėja), ji labai prisidėjo 
prie mokyklos išskirtinumo. Kai 
nebuvo nei muzikos įrašų, nei va-
dovėlių, ji sugalvodavo būdų plėsti 
vaikų akiratį – leido muzikinius 

laikraštukus, kūrė mįsles, rengė mo-
kinių koncertus, skatino kompozito-
rius kurti repertuarą vaikams. Pati 
būdama smalsi, ji ir mokiniams 
stengėsi įžiebti šią kibirkštėlę. 
V.  Krakauskaitei  buvo labai 
svarbi nacionalinės muzikos 
idėja – ji ją vertino kaip tarmę 
kalboje ir grindė ja visą savo veiklą. 

„Pati patyriau, ką reiškia neturėti 
muzikos vaikystėje, ir noriu, kad ji 
atsivertų vaikams kuo anksčiau. O 
kas norės profesionaliais muzikais 
tapti, vėliau pasivys.“   

Nuolat apsupta vaikų, iki pat gi-
lios senatvės išlaikė giedrią dvasią. 
Nusiminusią ją matydavau nebent 
tuomet, kai kokie nors valdininkai 
nesuprasdavo vaikų poreikių. Ji 
daug kur buvo pirmoji. Domėjosi, 
kas naujo kituose kraštuose, pati 
vykdavo, kur buvo galima, kvietė 
su savo metodika susipažinti jaunus 
pedagogus. Kažkokiais nesupranta-
mais būdais sugebėjo į Lietuvą pa-
sikviesti garsųjį olandų pedagogą 
Pierre’ą van Hauwe, savo prakti-
koje derinusį Carlo Orffo koncep-
ciją su Zoltáno Kodály sistema ir 
šią metodiką pritaikiusį neįgaliųjų 
muzikiniam ugdymui. Pedagogė pa-
laikė ryšius su žymiuoju Zalcburgo 
C. Orffo institutu, kuriame yra ne-
mažas pluoštas jos metodinių darbų 
ir knygų, daug prisidėjo įvedant 
reliatyviojo solfedžiavimo sistemą 

In memoriam

Lietuvoje. Pamokose vaikus uždeg-
davo paprastais būdais, netgi muzi-
kuojant paprasčiausiais žaisliukais, 
būgneliais, metalofonais, kastanje-
tėmis.  Jos pastangomis M.K. Čiur-
lionio menų mokykloje atsirado ir 
vadinamieji Orffo instrumentai. 
Taip žaidimu įveikdavo griežtąją 
pedagogiką ir rezultatai buvo ne-
palyginami. „Esu už visas kūry-
bos vaikams naujoves, bet manau, 
kad turi išlikti ir tai, kas yra artima, 
paprasta. Jeigu piršime vien tiktai 
nauja, toli nenueisime. Vaikai pir-
miausia turi gauti „šilumos“. Jai 
nerūpėjo karjera, nors profesiškai 
buvo stipriai pasirengusi – baigusi 
du aukštuosius (lietuvių literatūrą 
ir muzikos istoriją). Nesusiviliojo 

labiau prestižiniu darbu su suau-
gusiais, savo vietą aspirantūroje 
užleido muzikologui Adeodatui 
Tauragiui. Norėjo sėti į tyras sielas.

Pati patyrusi prieškario pedago-
gikos dvasią, ji buvo kupina vidi-
nės ramybės, pagarbos vaiko pa-
stangoms. Santūrumas, neskubrus, 
švelnus bendravimas, niekada ne-
dingstanti šypsena...  Supratusi 
vaikų psichologiją ir mokėjusi juos 
vesti, pati išlaikiusi vaikišką sielą ir 
gebėjusi džiaugtis gyvenimu net 
tada, kai fiziškai jau buvo apribota, 
ji kelioms kartoms paliko daug mei-
lės pamokų. 

Rūta Gaidamavičiūtė

Kitose dviejose koncerto da-
lyse pasirodė Liepojos simfoni-
nis orkestras (dirigentas Atvaras 
Lakstīgala), pianistas Rihardas 
Plešānovas ir Latvijos nacionali-
nis simfoninis orkestras (dirigentas 
Guntis Kuzma). Buvo pirmą kartą 
atlikta Jēkabo Jančevskio „Turbi-
dus“, Jurio Karlsono „Gliese 581, de-
vintas Liepojos koncertas“ ir Ādolfo 
Skultės Penktoji simfonija. 

Nuotr aukos  iš  asmen in io  archyvo

Vida Marija Krakauskaitė su 
mokiniais

A. Rake  nuotr .Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir Modestas Pitrėnas Rygoje

Kristapas Bergas
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Moderni giesmė laisvei
Mintys po Baltijos valstybių atkūrimo 100-mečiui skirto koncerto su Lietuvos kameriniu orkestru,                          
Estijos vyrų choru ir solistais 

M u z i k a

Rita Nomicaitė

Nacionalinėje filharmonijoje įvyku-
sio koncerto „Baltijos laisvė“ dvasia 
perteikė jo pavadinime užkoduotą 
jausmą. Baltijos valstybių atkūrimo 
100-mečiui skirtas vakaras sausio 
27-ąją buvo taurus, pakilus, ener-
gingas ir kartu – moderniškas. Kaip 
akcentuoja ir kai kurie mūsų politi-
kai – švenčiame modernios valsty-
bės 100-metį. Koncerto programą 
sudarė XXI a. parašyti opusai, o 
jų interpretacijos taip pat kalbėjo 
šiuolaikiškai. 

Tarsi giesmė gyvenimui – to-
kią vakaro mintį išreiškė Balti-
jos kompozitoriai filosofai Pēteris 
Vaskas (Latvija), Justė Janulytė (Lie-
tuva), Erkki-Svenas Tüüras (Estija). 
P. Vasko „Musica appasionata“ sty-
giniams (2002) plėtoja visuminę 
jo kūrybos temą – Dievo sukurto 
pasaulio grožį, jo spindulius sklei-
džiančią žmogaus sielą (pasak kom-
pozitoriaus). Žymusis P. Vasko mu-
zikos neoromantizmas, lėtoki ir 
netrumpai plėtojami opusai, kaip 
ir aptariamasis, žaviai paveikia 

emocionalios muzikos gerbėjus. 
Vienu pasiklausymu neišsemiamą 
šios muzikos turtą sukuria sudė-
tinga struktūra – garsų „juostų“ 
pynės, jų besikeičiantis tankumas, 
garso intensyvumas, tarsi audi-
nio rašto elementai nuskambantys 
melodiniai motyvai. Regis, tokia 
muzika labai palanki įvairioms in-
terpretacijoms, o muzikuojant su 
įkarščiu, kaip šįkart, išryškėja šios 

„psalmės“ bramsiški peizažai ir net 
vagneriškas didingumas.

Justės Janulytės premjerinis 
opusas „Čia, ties tylia riba...“ vyrų 
chorui ir styginių orkestrui taip pat 
prabyla egzistencine metafora. „Iš 
lordo Alfredo Tennysono poemos 

„Titonas“ atėjusi frazė „here at the 
quiet limit of the world“ („čia, kur 
tylus pasaulio pakraštys“) tapo ne 
tik kūrinio pavadinimu, bet ir pre-
tekstu muzikinėmis metaforomis 
reflektuoti ribos fenomeną“, – sako 
kompozitorė. Regis, toks grynai 
metafizinis vaizdinys plečia auto-
rės inspiracijų lauką. Ligšioliniai jos 
opusai garsais sublimuoja konkre-
tesnius gamtos vyksmus („Debesų 
stebėjimas“, „Smėlio laikrodžiai“, 
kt.). Pernykštės premjeros – „Van-
dens spalva“ ir „Vidurnakčio saulė“. 
Pastarosios mąstysena nukreipta 
simbolinės muzikos link. Naujau-
sio kūrinio struktūrinis principas 
panašus, tačiau kitokia forma, kai 
balsų ir styginių diapazonai judė-
dami priešingomis kryptimis su-
silieja – tokiu būdu simboliškai 
ištirpinant žemės ir dangaus ribą. 
Kūrinio pabaigos skambesys, lyg 
pasaulis, tuomet pražysta, nes nie-
kas – pakraštys – virsta pilnatve. 
Atliktas su tokiu pat įkarščiu kaip 
P. Vasko opusas, J. Janulytės mini-
malizmas vėl stebino gyvastingumu, 
vidiniu virpėjimu. Jau norėtųsi su-
galvoti jo apibrėžimą. Kaip dailė-
tyrininkai vadina Rūtos Katiliūtės 

monochrominės tapybos šviesos 
mirgėjimą? 

Atvirai, ryškiai, tvirtai gyvenimo 
ateities, prasmingumo ir kitus eg-
zistencinius samprotavimus išsako 
E.-S. Tüüras oratoriniu kūriniu ties-
muku pavadinimu – „Klausimai“ 
(kontratenorui, tenorui, baritonui, 
chorui ir styginių orkestrui, 2007). 
Opuso pagrindu tapo fiziko vizio-
nieriaus Davido Bohmo veikalas 

„Apie kūrybą“. Nors šis E.-S. Tüüro 
kūrinys, pasak jo paties, yra iš „vek-
torinės“ (tai panašu į serijų prin-
cipą) kūrybos laikotarpio, girdime 
ir ankstesnės polistilistinės „mega-
kalbos“ bruožų – inkrustuotų vi-
duramžių muzikos obertonų (gry-
nųjų kvintų slinktys ir pan.). Tai, 
žinoma, paryškina filosofinę vei-
kalo prigimtį.

Prakilnaus koncerto kūrinius pa-
rengė Lietuvos kamerinis orkestras 

(meno vadovas Sergejus Krylovas) 
ir svečiai iš Estijos: kontratenoras 
Ka Bo Chanas (Estijoje studijavęs 
kinų dainininkas), Valteris Soosalu 
(tenoras), Ottas Indermitte (barito-
nas) bei Nacionalinis vyrų choras, o 
jo vadovas Mikkas Üleoja dirigavo 
koncertą. Jau pirmosiomis koncerto 
minutėmis, skambant P. Vasko mu-
zikai, išgirdome visiškai pakitusį or-
kestrą. Kaip ir Estijos vyrų choras, 
nors ir garbios tradicijos (suburtas 
dar estų chorinės muzikos tėvu va-
dinamo Gustavo Ernesakso, dabar 
jame beveik 50 dainininkų), taip 
pat buvo persiėmęs šiuolaikišku 
muzikavimu – kartu su orkestru 
kūrė švarius skaidrius skambesius, 
sutelktas, tvirtas, kilnias emocijas. 
Galėjome pasijusti tikrais, ne pro-
vincialiais europiečiais, bet svar-
biausia – visa, kas ir kaip skambėjo 
vakaro metu, buvo brangu ir sava. 

„Post futurum“: nepri-
klausomybės istorija 
operos drabužiais

Kovo pradžioje Lietuvos naciona-
liniame operos ir baleto teatre lau-
kiama premjeros – kompozitoriaus 
Gintaro Sodeikos operos „Post fu-
turum“, dedikuotos Lietuvos vals-
tybės atkūrimo šimtmečiui. Tačiau 
istorija operoje nebus vaizduojama 
vien prakilniai ir didingai: libreto 
autorius Sigitas Parulskis sako, kad 
kartais į tokius dalykus kaip vals-
tybė ar tauta sveika pažvelgti su 
humoru.

„Kai gavau pasiūlymą rašyti ope-
ros libretą, vienas iš pageidavimų 
toks ir buvo – kad tai būtų mažo-
rinės tonacijos kūrinys. Aš sten-
giausi“, – pripažįsta S. Parulskis. 

Librete atspindėtų istorinių įvy-
kių chronologija apima trumpą 
laiko atkarpą nuo 1917 m. gruodžio 
11 d. iki 1918 m. vasario 16 dienos. 
Bet anaiptol ne visi jame vaizduo-
jami įvykiai tikri. 

„Opera prasideda Dievo ir Šė-
tono dialogu. Bet šie personažai 
operoje nebus abstraktus gėrio ir 
blogio įsikūnijimas. Holivudas turi 
terminą drammedy, kuriuo vadi-
nama drama su komiškais elemen-
tais. Mūsų kūrinys irgi turės jei ne 
komiškų, tai bent jau linksmesnių 
spalvų“, – teigia libreto autorius. 

Skaitydamas Vasario 16-osios 
akto signatarų biografijas ir memu-
arus, istorikų tyrinėjimus, S. Paruls-
kis atrado daug įdomios medžiagos, 
tačiau neslepia, kad operos libretą 
vien iš to sudėlioti būtų sudėtinga. 
Kaip tik todėl operoje atsirado Die-
vas ir Šėtonas, kurių dialogo idėja 
pasiskolinta iš Jobo knygos. 

„Taigi Dievas su Šėtonu nuobo-
džiaudami aptarinėja pasaulio rei-
kalus. Jie suka savo kosminę ru-
letę, kol rodyklė stabteli ties žodžiu 

„Lietuva“. Dievas Lietuvos niekada 
nėra girdėjęs. Šėtonas jam aiškina, 
kad tai maža valstybė, kuri šįmet 
švenčia savo nepriklausomybės 
šimtmetį. Jos gyventojai keisti, nes 
vieni iš jų valstybę garbina kaip 
dievą, o kiti savo ruožtu nekenčia 
jos kaip šėtono. Dievas tuo susi-
domi, ir Šėtonas Lietuvos nepri-
klausomybės istoriją suvaidina 
jam kaip operą“, – „Post futurum“ 
libreto sprendimą pristato rašytojas. 

Taigi istorinis veiksmas „Post fu-
turum“ nebus klasikinėms operoms 
įprastas mosavimas kardu. Pasak S. 
Parulskio, svarbiausia čia – Tary-
bos (kitaip tariant, visos Lietuvos 
atstovų) noras paskelbti nepriklau-
somybę. Šiam norui priešinasi Vo-
kietija. Tai nėra kruvina kova, nes ir 

tikrovėje jos nebuvo. Kovos, sava-
noriai, pralietas kraujas bus kiek vė-
liau, o nepriklausomybė paskelbta 
taikiai. 

„Kadaise Josifas Brodskis yra 
taikliai pasakęs: tikroje tragedi-
joje žūva ne herojus, žūva choras 
(poetas turėjo galvoje antikinę tra-
gediją). Ir mano librete pagrindinis 
veikėjas nebus tik Jonas Basana-
vičius: iš esmės tai visi signatarai, 
choras, tauta, visi, norėję, kad at-
sirastų valstybė – forma, kuri šią 
tautą išsaugotų. Taip ir įvyko, o už 
tai turim būti dėkingi dviem dešim-
tims signatarų“, – dėsto S. Parulskis.

„Post futurum“ – pirmasis jo ban-
dymas bendradarbiauti kuriant 
operą. O kadangi toks nuotykis 
lietuvių rašytojus ištinka labai re-
tai, gali būti, kad ir paskutinis. 

„Opera – paslaptingas ir subti-
lus menas. Už tariamo jos papras-
tumo slypi daug sudėtingų dalykų: 

atlikėjų ir muzikantų profesiona-
lumas, režisieriaus, scenografo, 
kostiumų dailininko, apšvietėjų, 
scenos darbininkų ir visų kitų 
darbas – tarsi mažytės visatos su-
kūrimas. Spektaklis, jeigu jis vykęs, 
yra tarsi nedidelė valstybė – su savo 
demokratija, su savais paršais ir ka-
liausėmis, su savo pasileidėliais ir 
šventaisiais, žinoma, ir su savais di-
dvyriais“, – teigia S. Parulskis. 

Muziką operai „Post futurum“ 
parašė Gintaras Sodeika, sceno-
grafiją kuria Gintaras Makarevi-
čius, kostiumus – Agnė Kuzmic-
kaitė, vaizdo projekcijas – Rimas 
Sakalauskas. Pastatymo režisierius – 
Oskaras Koršunovas, choreografė – 
Vesta Grabštaitė. Muzikos vadovas 
ir dirigentas – Robertas Šervenikas. 

LNOBT inf.

Premjeros

Kad publikai reikia rimtosios 
šiuolaikinės muzikos koncertų, 
rodė sausakimša filharmonijos 
Didžioji salė. Deja, šis visais atžvil-
giais puikus, nacionalinį orumą pa-
laikantis vakaras vos nesužlugo dėl 
Lietuvos kultūros nerangios poli-
tikos ir įvyko tik per plauką. Kaip 
žiniasklaidai sakė nacionalinių kul-
tūros įstaigų vadovai, jų iš anksto 
derinti šio ir kitų renginių planai 
buvo sugriauti, tad istorinei Lietu-
vos Respublikos šventei jos negalėjo 
pasiruošti dar geriau (Birutė Vyš-
niauskaitė, Šimtmečio minėjimas: 
nacionalinės kultūros įstaigos liko 
paraštėse, www.lrt.lt). Telieka gal-
voti, kad tik iš nesigaudymo atsa-
kingos valdžios institucijos nesiekia 
meilę Tėvynei išreikšti aukštąja kul-
tūra, t. y. stipriausiais ir garbingiau-
siais jausmais. 

D. Matv ejevo n uotr aukos

Estijos nacionalinis vyrų choras

Ka Bo Chan, Mikk Üleoja, Ott Indermitte
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Be baimės, su meile, trupučiu streso ir 
sėkmės
Pokalbis su pianistu ir kompozitoriumi Giedriumi Naku

M u z i k a

Laima Slepkovaitė

„Be baimės, pilnas meilės“ („No Fear, 
Full Of Love“) – tai Giedriaus Nako 
pirmasis (fiziniu pavidalu) albumas. 
Jaunas džiazo pianistas prieš gerus 
dvejus metus vieną semestrą pagal 
Groningeno Princo Klauso konser-
vatorijos studentų mainų programą 
studijavo Niujorke ir, įkvėpęs pa-
saulio džiazo sostinės oro, panoro 
ten įrašyti savo muziką. Ir ne šiaip, 
o įrašyti su geriausiais muzikantais, 
kokius pianistui iš Lietuvos įma-
noma prisivilioti. Pasirodo, pasau-
lio džiazo arenoje nežinomas (kol 
kas) jaunuolis gali įrašinėti su tuo 
pačiu būgnininku, su kuriuo mielai 
dirba Geraldas Claytonas, kontra-
bosininku iš Pato Metheny „Unity 
Band“, pirmojo ešelono saksofoni-
ninkais ir labai perspektyviomis 
vokalistėmis. 

Gal tai ir nėra pirmas kartas Lie-
tuvos džiazo istorijoje (kaip teigta 
albumo pristatymo anotacijose), 
kai vietinį muzikantą apsupa pa-
saulinio masto profesionalai: pri-
siminkime Vladimiro Tarasovo 
junginį su Anthony Braxtonu ar 
Kęstučio Vaiginio sukomplektuo-
tus superkvintetus su Alexu Sipia-
ginu, Davidu Berkmanu ir kt., arba 
Daliaus Naujokaičio draugystę su 
Kenny Wollesenu – tai ne mažiau 
įspūdingi Lietuvos–JAV džiazinio 
tilto fragmentai. Tačiau Giedriaus 
Nako naujasis opusas šią taikymosi 
į aukščiausiąją lygą tradiciją svariai 
papildo ir pratęsia. Joks įtakingas 
prodiuseris neatvedė jo supažin-
dinti su didžiaisiais, jokia džiazo 
dievaitė neįsimylėjo ir neapskelbė, 
jog dabar ji dainuos tik su tais, ku-
rie gros su juo... Tik pats, savo vizijų 
vedamas, jis ėmė ir sukūrė gražų 
rinkinį, kurio gimimo istoriją ne-
trukus pats ir papasakos.

Albumas įrašytas Niujorke, kas 
būtų didis įvykis ir siekiamybė 
daugeliui Europos muzikantų, 
ne vien Lietuvos. Kas gi taip 
ypatinga šioje vietoje?

Niujorkas yra džiazo Meka. To-
kio dydžio mieste, kuriame verda 
tiek įvairaus veiksmo, tvyro kita 
aura, formuojasi visiškai kitokie 
reiškiniai nei bet kur kitur. Dau-
guma geriausių pasaulyje džiazo 
įrašų atlikti būtent ten, ir tai – ne 
atsitiktinumas. Todėl ten ir vykau.

Papasakokite apie savo kole-
gas, su kuriais teko įrašinėti 
albumą.

Labai džiaugiuosi, kad man pa-
vyko surinkti tokią tikrų žvaigždžių 
komandą. Jeigu man kas nors būtų 
prieš porą metų pasakęs, kad taip 

bus, aš, ko gero, būčiau nusijuokęs. 
Nes dalis tų žmonių yra muzikan-
tai, kurių įrašų ne vienus metus 
klausausi, kurie man patinka ir iš 
kurių mokausi. Pirmiausia, būgni-
ninkas Justinas Brownas, grojantis 
dabar su visais populiariausiais mu-
zikantais: Ambrose’u Akinmusire, 
Geraldu Claytonu, Davidu Binney, 
Thundercatu – ne tik garsiais, bet 
ir labai įvairios stilistikos atlikėjais. 
Kontrabosininkas – Benas William-
sas. Iš tikrųjų, apie visus galiu pa-
sakoti, vardindamas tas šlovingas 
kartu grojančiųjų pavardes, – ne-
žinau, ar tai labai įdomu. Albumo 
saksofonininkai – Troy’us Robert-
sas ir Calebas Curtisas, vokalistės – 
Alina Engibaryan ir Vanisha Gould.

Vokalistės man negirdėtos.
Su Alina mes kartu studijavome 

Olandijoje, taip pat ir Niujorke – da-
bar ji liko ten gyventi. O Vanisha 
Gould yra, regis, iš Los Andželo, 
bet gyvena Niujorke. Ji iš muzi-
kantų šeimos, jos brolis yra džiazo 
pianistas Victoras Gouldas, kon-
certavęs ir Lietuvoje su Wallace’u 
Roney, taip pat nuolat grojantis su 
stambaus kalibro asmenybėmis. 

Prieš dvejus metus, sakote, ne-
būtumėte patikėjęs. Aš taip pat 
ne visai patikėjau, pamačiusi 
dar pirmąjį Jūsų pasakojimą 
apie šio įrašo darbus sociali-
niame tinkle. Kas įvyko per 
tuos porą metų, iki dabar, kai 
tai virto realybe?

Nežinau, gal per skambiai pasisa-
kysiu, bet aš tiesiog drąsiai dariau, 
ką norėjau, ir siekiau maksimumo. 
Ir tai pavyko – galbūt net geriau, 
negu tikėjausi. Kol studijavau Niu-
jorke, pamačiau, kad tuos įrašus or-
ganizuoti nėra visiškai neįmanoma, 
netgi atvirkščiai, gana paprasta. Kai 
ten esi, susipažįsti su žmonėmis, 
kurie jau tai daro, bendrauji, sužinai 
ir imi suprasti, ką reikia atlikti, kaip 
pasiruošti, kuo pasirūpinti, o tuo-
met tiesiog imi ir darai. Galiausiai 
prisirpo, ir štai tas įrašas egzistuoja. 

O kaip tai vyko: Jūs tiesiog pri-
ėjote prie tų žmonių ir sakote: 

„Labas, aš Giedrius Nakas, la-
bai gerai groju, pagrokime 
drauge?“

Na, gal šitaip paprašius ir nebūtų 
sutikę, bet kažkuria prasme – įvyko 
panašiai. Su Alina Engibaryan, kaip 
minėjau, kartu studijavome, ji dai-
navo ir pirmajame (virtualiame, – 
L.S.) mano albume, tad kontaktas 
buvo jau seniau užmegztas. Du 
mėnesius kartu nuomojausi butą 
su kita vokaliste, Vanisha Gould, 
su kuria tiesiog smagu bendrauti, 
nes ji labai linksma, mėgstanti 

krėsti pokštus ir pasijuokti iš savęs 
bei kitų. Kartą aš sukūriau naujos 
kompozicijos apmatus, eskizą, ir, ži-
nodamas, kad ji vokalistė, papra-
šiau įdainuoti. Man labai patiko jos 
stilius, muzikos pojūtis, tad vėliau, 
kai vykau į Niujorką, pamaniau, 
kad tikrai norėčiau ją įtraukti. Į pa-
siūlymą ji sureagavo daugmaž taip: 

„Jėga! Bet kur, bet kada! Įrašom!!!“ 
Su saksofonininku Calebu Cur-

tisu susipažinome „Winter“ džiazo 
festivalyje Niujorke, kuris vyksta 
sausio mėnesį. Tai vienas stam-
besnių festivalių, aš buvau jame 
savanoris, viename iš klubų turė-
jau pasitikti atlikėjus, paduoti sutar-
tis ir pan. Jis ten grojo su Gregorio 
Uribe’o bigbendu, mes įsikalbėjome, 
atradome bendrų pažįstamų, nu-
sprendėme, kad reikia kada nors 
gal pagroti. Taip ir nutiko: aš susi-
organizavau savo namuose jam ses-
sion, buvo smagu, taip ir liko tas 
kontaktas. Man labai patiko, kaip 
jis groja, ir kai svarsčiau, ką kviesti, 
buvo aišku, kad galiu kreiptis į jį. 

O su Justinu Brownu, kuris, saky-
čiau, yra didžiausia žvaigždė iš visos 
šios kompanijos, mes susipažinome 
per bendrus draugus. Kai mokiausi 
Niujorke, lankiau pamokas pas įvai-
rius savo mėgstamus muzikantus. 
Vienas jų – Tayloras Eigstis, su ku-
riuo mes gerai sutarėm, bendravom, 
jis labai malonus žmogus. Kartą jo 
tiesiog paprašiau kontaktų, nes 
nutariau parašyti žmonėms, kurie 
būtų mano svajonių išsipildy-
mas – tiesiog norėjau pabandyti, ką 
jie atrašys, kokios jų sąlygos. Galbūt 
tai buvo drąsus žingsnis, nes dau-
gelis iš jų galėjo apskritai neatra-
šyti. Bet su J. Brownu buvo kitaip. 
Aš jam parašiau ilgą laišką: prisi-
stačiau, išdėsčiau, ko norėčiau ir 
ko tikiuosi, žodžiu, su pavyzdžiais, 
klausimais ir išsamia informacija. 
O jis man po gero mėnesio, kai jau 
nebesitikėjau nieko sulaukti, atrašė 
vieną eilutę: „Labas. Galiu. Kada?“ 
Tuo metu kažkur pietavau. Net iš-
sižiojau iš nuostabos. Visų pirma, 
dėl to, kad apskritai gavau tą laišką, 
antra, jis buvo trumpas ir aiškus. Aš 
iškart jam parašiau atsakymą su pa-
sakojimu apie planuojamas datas, 
išklausinėjau dar visokių sąlygų, jis 
vėl atrašė po mėnesio, ir vėl viena 
eilute... Beje, tikrai įdomi šio darbo 
dalis buvo patirti tuos labai skirtin-
gus bendravimo stilius. 

Alina yra mūsų su Benu Wil-
liamsu bendra draugė. Su Benu 
maloniai bendravom, lengvai su-
sitarėm, o Troy’ų parekomendavo 
Calebas, nes aš tuomet nuspren-
džiau, kad vis dėlto keliose kom-
pozicijose turėtų skambėti dvi 

„dūdos“, ir pamaniau, kad protin-
giausia klausti patarimo žmogaus, 

kuris jau pakviestas, nes svarbu, 
kad kartu būtų patogu groti.

Buvau suplanavęs, kad būtinai 
turime surengti repeticiją, nors 
su jais tikrai sunku suderinti laiką, 
kaip iš tiesų ir buvo. Dieną prieš re-
peticiją, jau eidamas miego, gaunu 
Justino el. laišką, kur jis praneša, jog 
jo skrydis iš Europos atšauktas dėl 
blogo oro, jis nedalyvausiąs. Po to 
man rašo Benas, kad jam rytoj kon-
certas, jis supainiojęs laiką ir galės 
būti tik pusę repeticijos. Apie poky-
čius turėjau pranešti saksofoninin-
kams, nes juos kviečiau prisijungti 
antroje repeticijos pusėje, o buvo 
jau pirma nakties, jie man neat-
rašė... Taigi, streso šiek tiek buvo. 

Su kai kuriais iš jų jau turėjote 
asmeninių ir muzikinių ryšių, 
kiti su Jūsų muzika susipažino 
tik atvykę įrašinėti. Neabejoju, 
kad stebėjote, kaip jie girdi Jus, 
kaip reaguoja į tai, ką esate 
sukūręs. Ką tuomet jautėte?

Su būgnininku nebuvome su-
sitikę net parepetuoti, jis atskrido 
tiesiai iš oro uosto, iš Europos, tad 
jį, žinoma, veikė laiko juostų skir-
tumas: buvo neišsimiegojęs, nepa-
ilsėjęs, jo turas dar tęsis metus ar 
dešimt, tad, žinoma, jis atėjo ne itin 
žvaliai nusiteikęs. Nenoriu sudaryti 
įspūdžio, kad viskas buvo blogai, 
bet jie dar ir pavėlavo dėl trauki-
nių, nes Niujorke traukiniai dažnai 
vėluoja. Valandą, kol laukiau jų vė-
luojančių, sėdėjau vienas studijoje 
ir mąsčiau: „Tai atvažiuos kas nors 
ar ne?!“ Bet kai pagaliau pradėjome 
groti, mane ištiko kone šokas: užsi-
dedu ausines, pradedu groti, ir au-
sinėse skamba tai, ko aš klausyda-
vausi, o dabar tai vyksta čia, ir aš 
tame dalyvauju! Tokio lygio ausų 
kaip Brownas turbūt neturi niekas 
pasaulyje. Tokių jautrių, techniškai 
sklandžių ir muzikalių atlikėjų yra 
vienetai. Groti su juo buvo neįti-
kėtina: jis girdėjo kiekvieną mano 
natą, kiekvieną mano mažiausią 
niuansą, – ir reagavo. Jeigu aš nors 
kiek ką nors greičiau ar lėčiau pa-
grodavau – jis tarsi pakišdamas pa-
galvę mane „gaudė“ visur, bet tuo 
pačiu nebuvo jokio atsargumo, jis 
visąlaik muzikavo. Tas pojūtis buvo 
absoliučiai neįtikėtinas ir visas tas 
sunkus organizacinis darbas, visi 
nesklandumai ir išgyvenimai atsi-
pirko akimirksniu. 

Po to, kai patyrėte tokį muzi-
kantų indėlį, kurį dabar papa-
sakojote, ar tebesijaučiate pats 
savo muzikos kompozitorius?

Be abejonės, jų indėlis yra mil-
žiniškas, bet dėl to juos ir kviečiau: 
jeigu tai būtų kitokio kirpimo mu-
zikantai, mes būtume nesusigroję, 

arba kompozicijos neišsiplėtotų, 
neišsipildytų. Dabar visa tai įvyko. 
Taip, galėjome būti labiau įsigroję, 
bet visada yra kur tobulėti. 

Mano muzikoje svarbi pati kom-
pozicija, tai nėra tiesiog motyvą 

„užmetanti“ medžiaga, kuri išsiplė-
toja į visai kitką. Žinoma, improvi-
zacijai palikta vietos, progų kiekvie-
nam pasireikšti pakanka, bet yra 
nemažai nustatytų elementų. Bū-
tent dėl to man reikėjo Niujorko 
ir tokių muzikantų: kad susitvar-
kytų su gana sudėtinga medžiaga, ją 
perprastų ir kai ką dar pridėtų nuo 
savęs. Tas reikalauja ypač aukšto 
meistriškumo, subtilumo, suvo-
kimo ir gebėjimo susigroti su kitais. 

Ar galėtumėte dabar atlikti šią 
muziką su kitais muzikantais 
po to, kai patyrėte TAI?

Ne tik galėčiau, o tą ir darau. 
Man, kaip kompozitoriui, visuo-
met įdomu atlikti savo muziką, 
groti ją su įvairiais žmonėmis, nes 
kiekvienas interpretuoja savitai. To-
kios muzikos kaip albume mes su 
kolegomis Lietuvoje galbūt drauge 
nesukuriame, bet man įdomus pats 
procesas, kai tu groji, bendrauji su 
žmonėmis. Kaip pokalbyje – su iš-
mintingu žmogumi visuomet įdo-
miau kalbėtis, tačiau yra daug žmo-
nių, kurie tiesiog yra mieli, artimi, 
ir bendravimas su jais – vertingas 
ir malonus.

Supratau, kad ir po to, kai Jus 
pakalbins BBC ir „Down Beat“ 
žodžio meistrai, Jūs vis vien 
man duosite interviu!

***

Lemtingas laiškas, keliaujan-
tis mėnesį, paskutinę akimirką 
koreguojami planai, traukinių 
ir lėktuvų kliūtys, įtampa ir... 
katarsis, gėrio pergalė, mu-
zika... Įsidėkite į grotuvą ir iš-
girskite, dėl ko trenktasi į kitą 
pasaulio galą be baimės, mei-
lės pilna širdimi. 

Kalbino ir pagal pokalbį 
„LRT Klasika“ programoje „Džiazo 
valanda“ parengė Laima Slepkovaitė
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T e a t r a s

Stabdyti realybę, kurti realybę
„Broliai Liūtaširdžiai“ Valstybiniame jaunimo teatre 

Aušra Kaminskaitė

Kirsten Dehlholm, teatro „Hotel 
Pro Forma“ Kopenhagoje įkūrėja, 
Vilniuje dirba nebe pirmą kartą – 
prieš keletą metų Audronio Liu-
gos kvietimu ji atvyko pristatyti 
savo spektaklio „Karo suma“ įrašo, 
vėliau Lietuvos nacionaliniame 
dramos teatre pastatė spektaklį 
vaikams „Kosmosas+“, o dar po 
kurio laiko atvyko vesti kūrybi-
nių dirbtuvių apie teatrą vaikams. 
Šių metų pradžioje Jaunimo teatre 
įvykusi premjera – pagal Astridos 
Lindgren apysaką „Broliai Liūtašir-
džiai“ sukurtas spektaklis, labiausiai 
apeliuojantis į paauglių auditoriją. 
Pati kūrėja nelinkusi savo darbų 
skirstyti pagal amžiaus grupes, ta-
čiau panašu, kad Lietuvoje jos dėka 
atsiras nauja žiūrovų karta, kuri te-
atrą vertins ne tik kaip žmogiškų 
santykių raiškos platformą, bet ir 
kaip erdvę, kurioje žmogaus ir me-
dijų vaidmuo gali būti lygiavertis.

Kalbėdami apie Astridos Lind-
gren knygas, kur kas dažniau pri-
simename Pepę Ilgakojinę, Emilį 
iš Lionebergos ar Padaužų kaimo 
vaikus nei, tarkim, plėšiko dukterį 
Ronją, susidraugavusią su šeimos 
priešų sūnumi, ar Karlą ir Junataną 
Liūtaširdžius, kovojusius už Nangi-
jalos laisvę. Negana to, pastarąsias 
knygas įvardiname kaip skirtas kiek 
vyresniems skaitytojams. Ronjos ir 
Liūtaširdžių istorijose daugiau tam-
sos, liūdesio ir pykčio, pagrindiniai 
personažai taip pat kiek vyresni nei 
daugumoje kitų Lindgren knygų. 
Be to, ir Ronja, ir broliai Liūtašir-
džiai jau išeina iš vaikystės, lydė-
tos dėmesiu bei norų pildymu, ir 
aplinkybių verčiami patekti į suau-
gusiųjų pasaulį, nors visai nesijau-
čia tam pasiruošę.

(Ne)pasiruošimo gyventi tema 
lydi visą brolių kelionę ir spekta-
klyje ryškiausiai atsiskleidžia per 
jų charakterių skirtumus. Mato 
Dirginčiaus Karlas – spektaklio 
pasakotojas, tad vienintelis perso-
nažas, kurį matome tokį, koks jis 
yra. Visi likusieji kuriami Karlo 
akimis ir būtent tuo norisi paaiš-
kinti Dirginčiaus pastangas suteikti 
personažui kuo daugiau psicholo-
ginių atspalvių bei gerokai mažiau 
galimybių tam turėjusių kitų akto-
rių bandymus personažų gyvybę 
išreikšti balsu bei intonacijomis. 
Karlas Liūtaširdis atsiskleidžia kaip 
itin jautrus, baugštus vaikas, nuolat 
verčiamas eiti aplinkybių nutiestais 
keliais ir pasitikėti artimųjų spren-
dimais. Todėl jis tampa tikruoju is-
torijos didvyriu – visko bijantis ir 
nesuprantantis berniukas nuolat 
žengia akistaton su savo baimė-
mis, kad išgelbėtų mylimus žmo-
nes. Tačiau juk ne bebaimiškumas, 
o būtent susidūrimas su baimėmis 

paprastai ir reiškia drąsą. Junataną 
matome visiškai kitokį. Karlui vy-
resnysis brolis yra gyvenimo vedlys, 
nieko nebijantis, viską suprantan-
tis ir visuomet randantis išeitį, net 
iš beviltiškiausių situacijų. Tik pati 
Karolio Kasperavičiaus prigimtis 
suteikia personažui netikėtų spalvų: 
nors vyresnįjį Liūtaširdį Lindgren 
kūrė kaip nuolatinę paslaptį jaunė-
liui, Dehlholm pasirinkto aktoriaus 
veide, kalboje ir net žvilgsnyje tvy-
rantis „suktumas“ bei šiokia tokia 
piktadarystė siūlo spektakliui naujų 
prasmių, kurioms vystyti nei teks-
tas, nei siužetas vis dėlto nesudaro 
galimybių.

Kalbėti apie Kirsten Dehlholm 
spektakliuose kuriamus charak-
terius iš principo keista, žiūrovų 
vaizduotę režisierė pirmiausia sti-
muliuoja medijų kuriama realybe. 
Scenoje projektuojamų vaizdų už-
pildoma erdvė, garsas ir muzika, 
kaip spektaklio nuotaiką reguliuo-
jantys veiksniai, dažniausiai sutei-
kia aktoriui sudedamosios medi-
juoto pasaulio dalies vaidmenį ir jis 
tampa viena pagalbinių priemonių 
perduodant skaitmeninio pasaulio 
siunčiamą žinią. Greta minėtų jau-
nųjų aktorių spektaklyje surinkta 
puiki vyresniųjų komanda – Vik-
torija Kuodytė, Sergejus Ivanovas, 
Gediminas Storpirštis, Aleksas 

tekstas sudėliotas itin taupiai, kar-
tais gluminančiai greitai peršo-
kama nuo vieno svarbaus įvykio 
prie kito. Tokia dramaturgija rei-
kalauja simboliško vaizdavimo ir 
nepalieka daug vietos personažo lo-
gikai. O atrodo, kad aktoriai bando 
perteikti bent dalelę personažo 
psichologinės tiesos tais keliais 

nebuvo pasidavę režisierės logikai, 
o pati spektaklio forma – aktorių 
logikai.

Kita vertus, „Kosmose+“ per-
sonažų devalvaciją lėmė mokslinė 
dramaturgija, o „Brolių Liūtašir-
džių“ tekste neatsisakyta grožinės 
literatūros, koduojančios charak-
terius ir jų raidą. Todėl spektaklio 

Kazanavičius, Saulius Sipaitis, Ne-
rijus Gadliauskas ir Ignas Ciplijaus-
kas, – taip pat, regis, susidūrė su pa-
našia problema kaip ir „Kosmose+“ 
vaidinę vyresniosios kartos LNDT 
aktoriai. Dehlholm, kaip ir buvo 
galima tikėtis, nustatė kitokias nei 
įprasta daugumai Lietuvos aktorių 
spektaklio kūrimo taisykles, ir pa-
našu, kad komanda dėl jų iki galo 
nesusitarė. Spektaklyje skambantis 

sakiniais, išsakomais (matyt, reži-
sierės pageidavimu) tiesiog įžengus 
į sceną ir stovint vietoje. Istorijos 
tekstas įtraukiantis, įvykių daug, 
pavojai kyla vienas po kito, tačiau 
veiksmo linija nuolat trūkinėja, o 
gyvai kai kurias scenas pradėję 
aktoriai galiausiai išsikvepia tarsi 
nesuvaldydami kitokiu tempu ju-
dančio spektaklio. Panašu, kad an-
trąją premjeros dieną aktoriai dar 

žiūrovai gali tikėtis vystymo, o ne 
priešokiais pristatomo siužeto. Pa-
grindiniai vaidmenys atitenka ne 
aktoriams, o medijoms (kartais 
abu sujungiant ir sukuriant bene 
įspūdingiausias spektaklio scenas) 
ir taip varijuojama iki beveik dvi 
valandas trunkančio spektaklio pa-
baigos. Nesinori šiuo atveju įžvelgti 
tikslingo fragmentiškumo, skati-
nančio minčių sumaištį, – „Broliai 

Liūtaširdžiai“ dažniau slopino 
minčių tėkmę nei skatino ieškoti 
atsakymų.

Statant spektaklius pagal klasi-
kinę nedraminę literatūrą kūrė-
jams tenka užduotis įkvėpti naują 
gyvybę amžinai gyviems tekstams. 
Dehlholm spektaklių stilius, re-
gis, palankus tokiai medžiagai 
kaip „Broliai Liūtaširdžiai“ – kny-
goje vaizdinių, nežemiškų padarų, 
pomirtinės Nangijalos didybėje 
tarpsta mažas bejėgis žmogus, ga-
liausiai iškylantis kaip tos didy-
bės gelbėtojas. Pasakiškos erdvės 
didybę spektaklyje stipriausiai iš-
reiškia puikūs Ugnės Martinaity-
tės kostiumai, pavertę personažus 
klajokliais kariais, taip pat scenos 
ribų išplėtimas pratęsiant videopro-
jekcijas ant šoninių parterio sienų 
ir lubų. Žmogui čia irgi palikta vie-
tos, tik kol kas ji nėra aiški. Galima 
įžvelgti žmogaus, kaip po skirtingus 
pasaulius – ar tai būtų kiti gyveni-
mai, sapnai, ar vaizduotė – keliauti 
padedančio mediumo, vaidmenį. 
Tik personažus norėtųsi labiau at-
plėšti nuo realybės ir jos dėsnių.

Nors spektaklis „Broliai Liūta-
širdžiai“ kol kas atrodo netvirtas, 
Lietuvai jis reikalingas ir aktua-
lus – visų pirma, tinkamas paauglių 
auditorijai, kurią teatras apleidęs la-
biausiai; be to, tokiais pavyzdžiais 
Lietuvos teatras ir vėl skatinamas 
naudotis įvairių meno šakų lai-
mėjimais ir neapsiriboti tradicine 
raiška. Tiesa, šiais laikais teatras 
dažnai vertinamas būtent dėl gyvo 
bendravimo, kurio vis labiau stinga 
visuomenėje. Tačiau kiekvienam 
tenka susidurti su kompiuteriais 
formuojama realybe, tad kodėl gi 
nepasinaudojus galimybe patirti šią 
realybę savo kūnu ir taip nepaban-
džius suprasti jos mechanizmus?

L. Vanse vičien ės  n uotr aukosKarolis Kasperavičius (Junatanas), Matas Dirginčius (Karlas)

Sergejus Ivanovas (Hubertas)
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T e a t r a s

Štrichas Beno Šarkos sielos bakchanalijai
Vaidenimasis „Vabaliukai ir musytės negalvoja apie mirtį“ „si:said“ galerijoje 

Eimunto Nekrošiaus 
spektaklis Klaipėdos 
dramos teatre 

Klaipėdos dramos teatre vasario 
3, 4, 17 ir 18 d. vyks režisieriaus Ei-
munto Nekrošiaus premjera „Kalės 
vaikai“ pagal to paties pavadinimo 
Sauliaus Šaltenio romaną. Spekta-
klio scenografas ir šviesų dailinin-
kas Marius Nekrošius, kostiumų 
dailininkė Nadežda Gultiajeva, 
kompozitorius Antanas Jasenka. 
Spektaklyje vaidina Darius Meš-
kauskas, Mikalojus Urbonas, Ka-
rolina Kontenytė, Edvardas Brazys, 
Regina Šaltenytė, Igoris Reklaitis, 
Vaidas Jočys, Donatas Švirėnas, Vi-
das Jakimauskas, Nijolė Sabulytė, 
Sigutė Gaudušytė.

Eimuntas Nekrošius Klaipėdos 
dramos teatre stato spektaklį pirmą 
kartą. Režisierius uostamiesčio 

Premjeros dramos teatre iki šiol nebuvo dir-
bęs. Romano inscenizaciją spek-
takliui parašė pats autorius – ra-
šytojas S. Šaltenis. Inscenizacija 
ypač aktuali būtent dabar – laiko-
tarpiu, kai atkurta Lietuva įžengė 
į šimtmetį. S. Šaltenio „Kalės vai-
kai“ (rašytas 1972–1988 m., išleistas 

1990 m.) – romanas, nukeliantis į 
XVIII a. Mažąją Lietuvą, pietva-
karinę etnografinės Lietuvos dalį, 
kuri tuo metu buvo pavaldi Prū-
sijai. Istorinis kontekstas iš esmės 
tėra neįpareigojantis siužeto fonas 
emocijai ir universaliems apiben-
drinimams. Pasakojimas plėtojamas 

kaip grakšti kultūrinė, istorinė ir kal-
binė improvizacija.

Romano herojaus Kristijono 
(Kristijono Donelaičio) paveiksle 
ataidi ir kitų Lietuvos poetų bio-
grafijos. Net neišmanantį lietuvių 
literatūros istorijos žmogų vis tiek 
pavergia žmogiška ir kiek ekscen-
triška Kristijono asmenybė.

Romanas, savo struktūra kiek pri-
menantis paties Donelaičio „Metus“, 
parašytas kaip baladžių vėrinys, 
įprasminantis archajiškos pasaulė-
jautos ir tautos dvasinės gyvasties 
esmę. Tačiau dar paveikesnis yra 
ne turinio ir formos, o kalbinės iš-
raiškos lygmuo: sakmės intonacijos 
natūraliai jungiasi su buitiniu, že-
muoju registru, atgręžia skaitytojo 
akis į patį tekstą, jo meniškumą.

Dailininkas ir rašytojas Leonardas 
Gutauskas apie šį S. Šaltenio romaną 
sakė: „Kalės vaikai“ – žiaurus ste-
buklas, ataustas auksiniais šviesos ir 
juodais požemių siūlais... Knyga, ko-
kios lietuvių literatūroj dar nebuvo.“

Ingrida Ragelskienė

Sausio 19 diena, 19 valanda. Tik 
Klaipėdoje, pačiame centre, sena-
miestyje, galima aptikti Daržų gatvę 
ir duris į galeriją „si:said“. O čia 
jau stok į eilę, sumokėk duoklę 
įžūliam žibintininkui ir kibk ledė-
jančiais pirštais į ilgą virvę. Mintiju, 
ar galima apie Beno Šarkos vaide-
nimąsi „Vabaliukai ir musytės ne-
galvoja apie mirtį“ rašyti vengiant 
metaforų, asociacijų ir tuščiažo-
džiavimo? Tą penktadienio vakarą 
stebint, kaip mes, likimo aukos arba 
aklieji ir keletas dešimčių šventųjų, 
klusniai įsitvėrę virvės, kilome laip-
tais, rinkomės, kur nutūpti pasie-
nyje, su kuo susiremti pečiais, žo-
džiai virto vaizdiniais, universalia 
bendrystės kalba. 

Mirtis, sako Benas Šarka, yra 
niekas, ir gyvybė yra niekas – pati 
pradžia. Mirtis šalia visą laiką, per 
ištiestą ranką, per kairį petį. Jauti 
jos dvelksmą. Mes save žudom, o 
visas gyvenimo procesas ir yra ta-
vyje. Mirtį reikia mylėti, nereikia 
bijoti. Galiausiai Benas Šarka sako – 
išgyvens tik mylintieji. Ir tada pa-
sikviečia mirtinam tango numeriui 
Klaipėdos jaunimo teatro aktorę 
Kristiną Švenčionytę. Ir ji sukūrė, 
ko gero, išdidžiausią, gražiausią ir 
erotiškiausią Mirtį per visą lietu-
vių teatro istoriją. Mirtis – Kristina 
Švenčionytė, Muzikantas – Edmun-
das Gylys ir Benas Šarka – trys šio 
vaidenimosi poliai. Jie ir vabaliukai, 
ir musytės, ir mirtys.

Ši premjera, rodos, glaudžiausiai 
susijusi su toje pačioje „si:said“ ga-
lerijoje 2017 m. rudenį Beno Šarkos 

kuruota fotografijų ir videomeno 
paroda „Drozofilos, Didžėjai ir 
Džedajai“, dedikuota atminties fe-
nomenui bei 2016 m. performansui 

„Unduo dubuo“. Tada Šarka bylojo: 
mes esame dubenys, mūsų kauko-
lės – tarsi dubenys. Smegenys kau-
kolėje – kaip ledkalnis vandenyje. 
Atrodo, kad atmintis, žinios ir emo-
cijos mumyse jau užprogramuotos. 
Kas yra tas vanduo ir kas sklinda iš 
mūsų? Šito klausė prieš porą metų 
Benas Šarka. 

Vaidenimasis „Vabaliukai ir mu-
sytės negalvoja apie mirtį“ šarkiškas 
savo forma, tik su šiuo menininku 
asocijuojama koliažine – impro-
vizacine – instaliacine – bežanre 
teatrine struktūra. Atpažįstamas, 
išsiilgtas ir turinys, kildinamas iš 
Beno Šarkos spontaniško, auten-
tiško talento, iš jo sapnų, vizijų, 
skausmo, meilės, humoro, kurti-
nančio šauksmo. Savas, šarkiškas ir 
šio vaidenimosi išpildymas: neatsi-
tiktiniai daiktai, ugnis, virvės, vir-
vagaliai, skardos gabalai, puodai, 
kauptukai, amžinas dalgis, skal-
binių segtukai, molis, popierius, 
kailis, šaltis ir viskas, kuo galima 
sužeisti ir glamonėti virpantį, be-
jėgį, tiesiog begalinį žmogaus kūną. 
Žmogų, gebantį patirti, išmylėti, 
atkentėti ir išaukštinti skausmą. 
Iki gyvuonies.

Trys aktoriai, trys kūnai, kelios 
dešimtys žiūrovų, kvėpavimas 
vienu ritmu, drėgmė ir šaltis, ap-
nuogintas besivaidenančiųjų kūnas, 
iki beprotybės, iki ekstazės melo-
dinga ir jusli akordeono muzika, 
du lygiaverčiai priešininkai – Mo-
teris ir Vyras. Abu nukryžiuoti ir 
šventųjų nimbus besimatuojantys. 
Kadaise žodžio meistras Rimantas 
Kmita yra palyginęs Beną Šarką su 
Kristijonu Donelaičiu. Maždaug 
taip: „Tik dyvai žiūrėt, kaip moterys 

Naujoje dviejų dalių dramoje 
susipina daugybė klodų: istorinė 
Lietuvos praeitis – vokiečių kolo-
nizacija, karai su rusais, pasakos, 
sakmės, prietarai, burtai, užkalbė-
jimai ir raganavimai, dar senesni – 
matriarchato bendruomenės – mitų 
atgarsiai, Šventojo Rašto nuotrupos 
ir postulatai. Pasakojimo faktūra 
sodri, erdvėlaikis – labiau mitinis 
nei konkretus. Mitologija ir buitis, 
mirtis ir gyvenimas, amžinybė ir 
kasdienybė – viskas čia organiškai 
susipina, keičia vienas kitą. Prisilie-
čiama prie pačios lietuvių tautos es-
mės, archajinio, egzistencinio prado, 
gelminių tautos išlikimo galių. Savo 
santūrumu, giliomis ir kiek prige-
sintomis emocijomis, asketiška ir 
kartu nekrošiškai talpia simbolika 
spektaklis „Kalės vaikai“ stebėtinai 
tiksliai perteikia Klaipėdos krašto, 
Mažosios Lietuvos dvasią.

Klaipėdos dramos teatro inf.Scena iš spektaklio repeticijos. Mikalojus Urbonas (Varpininkas Karvelis) 
A . Ku ba i či o  nuot r.

dilina stungius, Ir baisu klausyt, kad 
bobos tarškina puodus. (...) Jautru-
mas garsui, triukšmui. Baimė. Dy-
vai. Nebent iš „trumpintelio“ mūsų 
amžiaus. Bobų bruzdesys ruošia in-
dus mirčiai. Mirtis turi garsą. Baimė 
klausyt. (...) Tai riksmas. Mėtyti peilį, 
gaudyti. Peilį, ne šiaip kokį stungį. 
Daužyti akmenį. Dyvai. Baimė.“ 

Naujausias vaidenimasis „Va-
baliukai ir musytės negalvoja apie 
mirtį“, kaip ir pats Benas Šarka, 
jau trisdešimt metų visa savo kū-
ryba teigia: „Net ir išnykus teatrui, 
aktoriai griuvėsiuose gali kurti 
žmonėms. Gali vaidinti. Tai yra 
jėga. Dalis teatro yra jėga, o dalis 
skirta vien pasilinksminimams ir 
hedonizmo tarnystei. Tačiau la-
bai nedaug teatralų yra dvasingi. 
Teatre prostitucijos daugiau negu 

viešnamyje. Pardavinėti savo sielą 
baisiau negu kūną. Jei teatrą kas 
nors gali sunaikinti, tai dėl to kaltas 
tik pats teatras. Tikro teatro negali 
sunaikinti jokie kritikai, žmonių ar 
pinigų trūkumas.“ 

Todėl kartais atrodo – liko tik 
Šarka. Menininkas, kuriantis tea-
trą iš savo kūno, balso, savo ran-
komis sumeistrautų, pajūryje, tiesiog 
gatvėje surinktų daiktų – objektų, 
juos sulydantis į vienį ir vienu im-
pulsu priverčiantis visa tai trans-
formuotis, judėti ir prabilti dar nie-
kieno nesukurtomis metaforomis 
ir simboliais. Kartais tai primena 
raganavimą, kai užkalbamas kūnas 
ir daiktai, pakeičiamos jų savybės 
ir galiausiai viskas sutelkiama vie-
nai, esminei kūrėjo, artisto misijai 
įgyvendinti. 

Benas Šarka, Kristina Švenčionytė, Edmundas Gylys

Kristina Švenčionytė, Benas Šarka

Nuotr aukos  iš  „Gl iuk ų“ teatro archyvo
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Atminties žaidimai
Vilmos Samulionytės ekskursas į nutylėtą šeimos istoriją

Paulina Blažytė

Viena pagrindinių fotografijos 
funkcijų neabejotinai galima laikyti 
praeities vaizdų, t. y. atminties, iš-
saugojimą. Fotografijos, ar jos būtų 
mėgėjiškos, ar meninio pobūdžio, 
neretai mums primena apie svar-
bius įvykius – istorinius, politinius, 
kultūrinius ar asmeninius. Kartais 
istorinės ir asmeninės patirtys susi-
pina, riba tarp jų tampa nematoma. 
Vieną iš tokių pavyzdžių nagrinėja 
Vilma Samulionytė sausio 16 d. Vil-
niaus fotografijos galerijoje atidary-
toje parodoje „Liebe Oma, Guten 
Tag! arba Tylos paktas“.

Ši paroda – natūrali seserų Vil-
mos ir Jūratės Samulionyčių doku-
mentinio filmo „Močiute, Guten 
Tag!“ atomazga, ekspozicijoje pa-
naudota „vizualinė medžiaga, rasta 
ir užfiksuota“ kūrybos procese. Re-
miantis anotacija, čia tyrinėjamas 
seserų močiutės, Lietuvos vokietės 
Ellos Fink (Elės Finkytės) Šnipaitie-
nės gyvenimas prieškario Lietuvoje, 
pabėgėlių stovyklose Antrojo pa-
saulinio karo metais bei sugrįžimas 
į gimtąjį kraštą, kuriame jau buvo 
įsigalėjusi sovietinė santvarka. 

Besivadovaujant skirtingų lai-
kotarpių orientyrais ir skirstoma 
vaizdinė (fotografijos) bei rašytinė 
(laiškai) medžiaga. Ekspoziciją taip 
pat papildo vaizdai jau iš šių laikų 
(arba bent jau taip galima nuspėti, 
kadangi į juos nėra konkrečių nuo-
rodų). Parodos autorės teigimu, ji 
siekė ne ieškoti atsakymų, o grei-
čiau teisingai formuluoti klausimus. 
Vaizdus „Liebe Oma, Guten Tag! 
arba Tylos paktas“ papildo gana 
išsamus tekstas, jis leidžia geriau 
susipažinti su Ellos Fink gyvenimu, 

o primiršusiems ar nežinantiems – 
su tuometiniu istoriniu, politiniu 
kontekstu. Tačiau tai netrukdo 
kurti savas interpretacijas, nes as-
meninėje moters istorijoje esama 
gana daug net pačioms anūkėms 
nežinomų faktų, todėl lankytojui 
paliekama galimybė spėlioti, kelti 
savas prielaidas.

Žvelgiant iš meninės perspekty-
vos, labiausiai intriguojanti parodos 
dalis – kvadratinio formato foto-
grafijos, kuriose istorija pasakojama 
pasitelkus ne žmones, o daiktus ir 
vietas. Čia prabyla apleista pieninė, 
išdaužtas langas, sukiužęs namo 
stogas, laukai, praverta užuolaida. 
Šie darbai emociniu poveikiu man 
kiek priminė Algimanto Kunčiaus 

„Reminiscencijas“. Nors fotomeni-
ninko darbai kokybe pranoksta V. Sa-
mulionytės, kai kurie jos sprendi-
mai primena minėtąjį ciklą, ypač 
besikartojantis lango motyvas. Taip 
pat dėmesį patraukia fotografijos, 
kuriose seserys įsiamžina močiutės 
nuotraukomis pridengusios lūpas, 
o šalia pateikiami originalai – gal 
čia ir yra tas tylos paktas?  

Įdomu, kad atminties, praeities 
santykio su dabartimi tema Vil-
niaus fotografijos galerijoje per 
pastaruosius keletą mėnesių aktu-
alizuojama jau nebe pirmą kartą – 
galima prisiminti rudenį veikusią 
Kotrynos Ūlos Kiliulytės ir Mi-
chailo Mersini parodą „Sidabre / 
Argento“. Dėl koncepcijos pana-
šumo kilo noras šias dvi ekspozi-
cijas palyginti, nes abiejose kaip 
vienas pagrindinių šaltinių naudo-
jamos archyvinės šeimos nuotrau-
kos. V. Samulionytės „Liebe Oma, 
Guten Tag! arba Tylos paktas“ at-
rodo labiau išbaigta, jos naraty-
vas geriau išplėtotas. O „Sidabre / 

Argento“ pasigedau istorijos linijiš-
kumo, pateisinimo, kodėl visa tai 
daroma. Dabartinėje ekspozicijoje 
įtikinti padeda laiškai. 

Kita vertus, keliamos abejonės 
rašytinio šaltinio, kaip autentiško 
dokumento, verte pirmoje paro-
dos dalyje, kai nufilmuotas laiško 
rašymo procesas atsukamas atgal. 
Tarytum klausiama – gal to net ne-
buvo? Juk atmintis dažnai veikia 
kaip subjektyvus, selektyvumu pa-
remtas reiškinys, kuriam įtakos turi 
kalbamuoju laiku patiriamos emo-
cijos – vienus dalykus stengiamasi 
pamiršti, kitiems, priešingai, tei-
kiama daugiau nei reikėtų dėmesio. 
Ypač šia tendencija pasižymi asme-
niškumais paremti šaltiniai, tokie 
kaip dienoraščiai ar laiškai. Geriau 

pagalvojus, tai galima taikyti ir fo-
tografijoms – ne tik mėgėjiškoms, 
skirtoms nedideliam artimųjų ra-
tui, bet ir profesionalioms – meni-
nio, reportažinio pobūdžio. 

Šeimos nuotraukose, priklauso-
mai nuo socialinės padėties, dažnai 
svarbus reprezentatyvumo aspek-
tas. Tai taikytina ne tik ankstes-
niems laikams, kai fotografas ke-
liaudavo po miestelius ir į atskirus 
namus užklysdavo tik keletą kartų 
per metus ar kai norint įsiamžinti 
tekdavo apsilankyti ateljė. Šis prin-
cipas aktualus ir šiandien, kai vi-
suomenei, giminaičiams, draugams 
trokštama parodyti tik geriausias 
kasdienybės akimirkas ir plačias 
šypsenas. Kalbant apie reportaži-
nių vaizdų subjektyvumą, vienas 

geriausių pavyzdžių – XIX a. trau-
muojančių patirčių įamžinimas. 
Pavyzdžiui, Alexanderis Gardne-
ris, fiksuodamas Getisbergo mūšį, 
pakeitė žuvusiųjų išsidėstymą siek-
damas didesnio paveikumo. Kitaip 
tariant, atmintį veikia ir formuoja 
daug skirtingų veiksnių – ji visuo-
met bus tiesiogiai priklausoma nuo 
individualių jausenų, įvykių suvo-
kimo ir traktavimo. Todėl vaizdai ir 
tekstai iš Ellos Fink gyvenimo man 
atrodė tik kaip abstrakti užuomina 
į tuometinę realybę. 

Paroda veikia iki vasario 17 d.
Vilniaus fotografijos galerija (Stiklių g. 4)
Dirba antradieniais–penktadieniais 12–19 val., 
šeštadieniais 12–16 val.

V. Samul ion ytės  n uotr .Ekspozicijos fragmentas

F o t o g r a f i j a

Remigijaus Pačėsos „Gel-
tona gulbė neatplauks“

Vasario 1 – kovo 4 d. Kauno foto-
grafijos galerijoje veikia Remigijaus 
Pačėsos kūrybos retrospektyvinė 
paroda „Geltona gulbė neatplauks“. 
Kuratoriai: Agnė Narušytė, Ginta-
ras Zinkevičius. Organizatoriai: Fo-
tografijos muziejaus Vito Luckaus 
fotografijos centras, Kauno fotogra-
fijos galerija; partneriai: Lietuvos 
fotomenininkų sąjunga, Lietuvos 
dailės muziejus.

Fotografą Remigijų Pačėsą (1955–
2015) kolegos prisimena kaip „ma-
tytoją“. Šviesai jis turėjo absoliu-
čią klausą. Jo fotografijose tokie 
paprasti objektai kaip kambario 
siena, Nidos krantinė, apleista gė-
lių klomba, švarkas ar šaligatvis 
tapdavo begalybės įžvalgomis. Iš 
pradžių, kai jis 1978 m. pradėjo 
dalyvauti parodose, tai buvo si-
dabro atspaudai. Nuo 2007-ųjų 

kasdienybės poetiką papildė spalva. 
Parodoje pirmą kartą pristatomi visi 
Pačėsos kūrybos etapai – ne tik „gry-
noji“ fotografija, bet ir montažai, ko-
liažai, monotipijos ir autoportretai.

„Geltona gulbė neatplauks“ Pa-
čėsa užrašė ant upės fotografijos, iš 

kurios sidabro vandenų bene pirmą-
kart išnyra geltonos gėlės. Taupiomis 
frazėmis jis mėgdavo vaizdus papil-
dyti numanomo pasakojimo sluoks-
niu: „Parėjau“, „Antradienis – darbo 
diena“, „Pilka diena – pilka žuvėdra“, 

„Pas poeto kapą“. Ilgainiui pakakdavo 

angliška rašyba iškreiptos nuorodos 
„shtai“. Galiausiai jos irgi nebeliko, 
nes vaizdas kalba pats – „šešėlis 
rodo šviesą“ ir pilkuma sprogsta dy-
giu spalvos juoku.

Marijampolėje gimęs Pačėsa 
1979 m. baigė Vilniaus technologijos 

Kronika technikumą ir dešimt metų fotogra-
favo pastatus Miestų statybos pro-
jektavimo institutui. Bet įkvėptas Jo-
sefo Sudeko, Algimanto Švėgždos ir 
Jono Kalvelio stebėjo, kas yra šalia: 
daiktų ir augalų „viešą gyvenimą“, 
asfalto plynes, tamsos ir šviesos 
kompozicijas, absurdiškas sandūras. 
Kartu su kitais to meto fotografais – 
Alfonsu Budvyčiu, Algirdu Šeškumi, 
Vytautu Balčyčiu, Violeta Bubelyte, 
Gintaru Zinkevičiumi – Pačėsa 
klausėsi nudėvėto miesto poezijos 
ir šiukšlių konteinerių žvangesiu šai-
pėsi iš egzaltuoto kultūros rimtumo. 
Apie 1991 m. susidraugavęs su me-
nininke Vega Vaičiūnaite, išmoko 
spausdinti monotipijas, kuriomis 
visą gyvenimą rašė jausmų kaligra-
fiją. Paskui vėl grįžo į Marijampolę 
ir ten fotografavo savo pasivaikščio-
jimų takus po lietaus, rūke, apkritu-
sius lapais, sniegu, saulėtą, baltą, bet 
dažniausiai pilką dieną. Bežiūrint į 
tuos mažyčius nekintančios geome-
trijos skirtumus, išryškėja heraklei-
tiška laiko upė, kurioje tobulai žve-
jojo Pačėsa.

Remigijus Pačėsa, 2011 08 24
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Kodėl turėtume netikėti sniego 
žmonėmis?
Tomo Daukšos paroda „DBBJ“ galerijoje Vilniaus dailės akademijos galerijoje „Artifex“

D a i l ė , F o t o g r a f i j a

Marius Armonas

Tomas Daukša pristato apie pen-
kiasdešimt sniego žmogaus figū-
rėlių kolekciją. Iš pažiūros paroda 
atrodo visai nesudėtinga. Ko čia 
nustebti, juk dažnoje mugėje, o ir 
kai kuriuose namuose vis dar ga-
lima pamatyti ištisas molinių ar 
porcelianinių drambliukų, delfinų 
ar kitų neaiškių daiktų kolekcijas. 
Menininko eksponuojami sniego 
žmonės įdomesni, bet norom neno-
rom akis vis vien atbunka nuo tan-
kiai ant lentynėlių išrikiuotų pseu-
doautentiškų figūrėlių, paveikslėlių 
ir kitų prekių.

Tačiau tai dar nieko nereiškia. 
Juk menininkas puikiai kuria len-
gvumo įspūdį pristatomais objek-
tais, eksponavimo būdu ir parodos 
tekstu. Nesupraskite, kad ekspozi-
cija paruošta neapgalvotai. Atvirkš-
čiai – menininkas gražiai žaidžia 
figūrėlių ir lentynėlių tankiais bei 
ritmais, jų dažų tekstūromis ir sto-
riais. O ir pačios figūrėlės žvelgiant 
iš tolėliau yra vienaip įdomios, 
mezga vienokius tarpusavio ryšius, 
o priėjus arčiau įdomu darosi kitaip, 
norisi patyrinėti kiekvieną atskirai 
arba būriais, šeimomis, spalvomis, 

paieškoti, kas kuo kitoks ar kokioje 
aplinkoje jie apgyvendinti, ir pagal-
voti, kodėl taip.

Šios parodos tekstas yra labai 
svarbi jos dalis ir veik svarbesnė 
nei daugelyje kitų parodų. Jis ir vėl 
neatitinka įprastinio šablono ir net 
nebando kurti solidžios parodos 
įspūdžio. Ką daro menininkas? At-
rodo, žaidžia neprastą žaidimą, vai-
dindamas, kad net nežaidžia. Jis be 
jokios pretenzijos (bet su ambicija) 
atsisako parodos autorystės ir lieka 
tik keistu, nelabai įsipareigojusiu 
tarpininku tarp žiūrovo ir „sniego 
žmogaus“, kuris neva vis nešė po fi-
gūrėlę jam dovanų, o vėliau mainė į 
maistą. Tekste nesama ir šabloninių 
menininko svarbą rodančių biogra-
fijos detalių (ir ne todėl, kad tokių 
nebūtų ar nebūtų galima jų sugal-
voti) ar parodai nupasakoti reika-
lingų pseudofilosofinių pasakojimų. 
Gauname tik mistifikuotą kolekci-
jos atsiradimo istoriją. Bet tai ir yra 
svarbiausia, mes gauname mitą!

Čia viskas pradeda dėliotis į 
savo vietas ir darytis įdomiau. To-
mas Daukša šioje parodoje leidžia 
į meną bei kolekcionavimą pažiū-
rėti kaip į nuolatos sakralizuojamą 
reiškinį, kuriamą ir griaunamą mitą, 
kai kas dieną sukuriami tūkstančiai 

kūrinių, o juos lydi tūkstančiai isto-
rijų – mitų, liudijančių savo pačių 
ypatingumą. Nežinau, ar galima tai 
pavadinti kritika, bet komentaras 
išties puikus. 

Lygiai taip pat mitologizuota ir 
kolekcionavimo praktika. Galybėje 
meno portalų ir žurnalų galima 
paskaityti apie kolekcininkus ir jų 
nupirktus kūrinius, o dar dažniau 
namus. Įdomu, kaip, prisipirkę kū-
rinių, kolekcininkai tampa ir meno, 
estetikos ekspertais, yra kviečiami 
skaityti paskaitas, duoti interviu 
minėtiems žurnalams. Meno pa-
saulyje jie tampa tam tikrais he-
rojais – žmonėmis, kurių dėmesio 
laukia kone kiekviena institucija ir 
menininkas, su viltimi pakliūti į 
kolekciją. O šios parodos kontekste 
viskas įvyksta kur kas buitiškiau, be 
pompastikos ir veidmainysčių, bet 
turbūt su savitu matu: „Jei figūrėlė 
būdavo didesnė, maisto palikdavau 
daugiau, jei mažesnė – mažiau.“

Tomas Daukša parodoje rodo ir 
kaip praktiškai įvyksta kūrinio sakra-
lizavimas. Jau pastebėjome, kad di-
džioji dalis figūrėlių erdvėje yra iš-
dėliotos gana įprastai, ant specialiai 
joms pagamintų lentynėlių, tačiau 
viena vieta yra kitokia. Prieblandoje, 
ant postamento, po stikliniu gaubtu 

ir mažomis švieselėmis, stovi dvi 
tokios pat skulptūrėlės, kurios jau 
nebeprimena namuose esančių 
drambliukų ir delfinų. Šios figū-
rėlės eksponuojamos kaip įprasta 
galerijose ir muziejuose. Nesvarbu 
jų autoriai, vertė ir istorija, mes ir 
patys jau žinome, kad jos labai ver-
tingos ir tikrai nebandysime jų liesti, 
net kalbėsime apie jas pašnibždo-
mis, tyčia ar netyčia pakliūsime į 
mistifikacijos pinkles ir prisidėsime 
prie šio mito egzistavimo.

Galerijos darbuotoja sakė, kad fi-
gūrėlės po gaubtu – Ieva ir Adomas. 
Visai nepikta. Net priešingai, prie 

Eglė Deltuvaitė 

Miestas be nereikalingo patoso, 
nesusireikšminęs, šiek tiek išsekęs, 
bet neištrinamas iš atminties. Savitą 
mąstymo ir buvimo ritmą, savitą 
tylą turinti Klaipėda. Sutikti klai-
pėdiečiai, kaip ir miestas, daugžo-
džiauti nemėgsta – tik tiek, kiek rei-
kia, ir lėtai juda toliau. Fotografinį 
miesto archyvą kelis dešimtmečius 
kuriantis Artūras Šeštokas naujuoju 
ciklu „Miestas inkognito“ pagrindi-
nio kūrybos objekto neišduoda, ta-
čiau ir neapnuogina. Keli lakoniški 
sakiniai su daugtaškiais. 

Miestą fotografijose galima at-
pažinti, bet ne pažinti. Galbūt dėl 
to, kad autorius siekia perteikti 
ne proto diktuojamas įžvalgas, o 
jausminį uostamiesčio patyrimą. 
Stabilios architektūros ir objektų 
fone žmonės tampa perregimi – 
pinhole kamera fiksuojamas jų ju-
dėjimas fotografo ir technologijos 
nulemtose laiko atkarpose. Auto-
riui labiausiai patinkančiame darbe 

„Vilties bėgimas“ ir atsiskleidžia ši 
švelni ironija – bėgantieji mūsų 
akyse virsta rūko, taip būdingo 

miestui, juosta. Tačiau kuo ilgiau 
žiūri į Šeštoko įspūdingo trijų me-
trų ilgio nespalvotas fotojuostas, 
tuo stipriau pradedi tikėti, kad šį 
kartą ir pats autorius nori laikytis 
inkognito pozicijos. Tarsi jis, o ne 
miestas, trokšta likti nežinomas ar 
neatpažintas, žiūrovo dėmesį nu-
kreipdamas nuo autorinio kūrybos 
braižo į miesto išgyvenimą vaizdais. 
Autorius teigia, kad miesto, kaip su-
dėtingo, laike ir erdvėje besikeičian-
čio subjekto suvokimas negalimas 
be pagrindinės miesto sudedamo-
sios dalies – individo, tiesiog savitos 
asmenybės, miesto gyventojo ref-
leksijos į esamą aplinką, tad panašu, 
kad autoriaus noru miestas inko-
gnito praryja ir savo gyventojus. Šis 

sąmoningas dėmesio nuo žmonių 
į nejudantį miestą nukreipimas ir 
nespalvota fotografija sukuria dar 
vieną iliuziją – tarsi fotografijos 
būtų ne dabarties, o iš seniai praė-
jusio laiko ar ateities. 

Mąslų, horizontalų miesto išgy-
venimo procesą sutrikdo spalvoti 
kvadratiniai fotoobjektai, kabantys 
parodos erdvėje. Šeštokas iš įpras-
tos jiems padėties iki lubų pakelia 
Klaipėdos šaligatvius, sandėliukų 
duris, sienas, kiemus ir uostamies-
čiui būdingus objektus. Toks kon-
trastas sukuria alternatyvų požiūrį 
į tą patį miestą, tarsi viršuje būtų 
uždėtas tariamai jaukesnis ir šiek 
tiek linksmesnis garso takelis. Bet ir 
vėl grįžta švelnios ironijos nuojauta, 

nes spalva ne tik nepagyvina miesto, 
bet dar labiau išryškina jo smarkiai 
pavargusią estetiką. Tarsi akis erzi-
nantys ir mirtinai dėmesį į save no-
rintys atkreipti diskotekų rutuliai.  

Dar viena parodos dalis – nega-
tyvo, kuriame pavaizduotas pradė-
tas griauti, bet iki galo nesugriau-
tas senasis Klaipėdos malūnas, 
projekcija. Tiesa, malūną užstoja 
šiek tiek praviri vartai – dar vie-
nas trikdis, neaišku, atskiriantis 
ar kviečiantis užeiti. Neišryškintas 
negatyvas – irgi Klaipėdos miesto 
simbolis? Priverstas užstrigti pro-
cese, nebaigtas, netobulas, bet gra-
žus ir artimas. 

Šeštokas nevengia fiksuoti fo-
tografavimo vietą išduodančių 

Objektas inkognito
Artūro Šeštoko paroda „Miestas inkognito“ Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos galerijoje

meno mito interpretacijos pridėjus 
ir religinį mitą, ši paroda aktuali-
zuoja patį tikėjimą. Tuomet jau drą-
siai galima klausti, jei tikime menu, 
tikime Dievu, kodėl turėtume neti-
kėti sniego žmonėmis?

Paroda veikia iki vasario 3 d. 
Galerija „Artifex“ (Gaono g. 1, Vilnius) 
Dirba pirmadieniais–penktadieniais 12–18 val., 
šeštadieniais 12–17 val. 
Vasario 3 d. (šeštadienį) 13 val. galerijoje 
vyks susitikimas su menininku.

objektų ir visi, buvę čia, miestą at-
pažins, bet štai paradoksas – iš fo-
toišklotinių, projekcijos ir kubų au-
toriaus sukurtas miesto patyrimas 
iš tiesų palieka žiūrovą nepažinusį 
miesto. Tarsi kažkas sąmoningai 
nutylima, tarsi neįkyriai būtų pri-
menama, kad Klaipėda buvo ir liks 
inkognito net jo gyventojams. Ra-
mybės neduoda tik klausimas, ar 
savo noru, ar ne? Ar miestas prisi-
dengia ne savo vardu, ar tikrąjį tie-
siog slepia? O gal inkognito – mes 
patys...

Paroda veikia iki vasario 18 d.
KKKC Parodų rūmai 
(Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda)
Dirba trečiadieniais–sekmadieniais 11–19 val.

A. Šeštoko n uotr .

Autor iaus  n uotr .
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D a i l ė

Meno istorija kaip Leviatano kūnas
Atkelta iš  1  psl .

trispalvės spalvas. Atvertus viršelį 
atlankoje matyti visas asambliažas 
su it gyvatė susirangiusia žarna, lė-
lės galva ir gėlės žiedu jos galuose. 
Kažkodėl man ypač neramu dėl per 
grotas lendančių, krintančių ilgų 
dirbtinių lėlės plaukų. Mitchellas 
pasakytų, kad jie „ne negyvi“ – lyg 
tie, kurie toliau auga karste. Viskas 
tampa gerokai sudėtingiau.

Įžangoje pabrėžiate, kad meno 
istorija yra kūrinio interpre-
tacija. Iš kur kilo reikalas tai 
akcentuoti?

Galima papasakoti tapybos prak-
tikos istoriją be kūrinių interpreta-
cijos, bet pasakojant tapybos, kaip 
meno, istoriją interpretacija neiš-
vengiama. Dalis Lietuvos dailėty-
rininkų vis dėlto linkę jos vengti. 
Jiems sunkiai suprantama recepci-
jos prieiga ir paradigma. Jie mėgsta 
rašyti tarsi žvelgdami dailininkui 
per petį, domisi jo intencijomis ir 
kūrybos sąlygomis. Išgirdę žodį 

„recepcija“ pirmiausia pagalvoja 
apie žiūrovų apklausą arba istori-
nių suvokėjų pėdsakus rašto šalti-
niuose. Kaip ir produkciją (kūrybą), 
recepciją jie norėtų ištirti „objek-
tyviai“ ir lyg žvelgdami į viską iš 
šalies, bet juk interpretuodami 
kūrinius ar net tiesiog į juos žiū-
rėdami jau atsiduriame recepcijos 
prieigos viduje ir nėra tam jokios 
išorės. Parodų recenzijas rašantys 
kritikai dažniausiai interpretuoja 
kūrinius noriai ir įdomiai. Beveik 
visi mano aprašomi paveikslai jau 
yra sulaukę nemažai interpretacijų, 
ir jos yra neatskiriama jų dalis. In-
terpretuotojų choras man pasirodė 
tinkamas meno istorijos metodas, 
nors antroje knygos dalyje neven-
giu ir solo partijų.

Kolegė Danutė Zovienė gar-
siai pasidžiaugė, kad Lietuvos 
dailės istorija ne tik reprodu-
kuojama (leidžiami albumai), 
bet ją jau galima ir paskaityti. 
Turėjo galvoje Viktoro Liut-
kaus leidinį apie „Penketą“ ir 
šią knygą. Man irgi atrodo la-
bai svarbu, kad istorija pildosi, 
daugėja jos briaunų. Vis dėlto 
knygos struktūra įdomi: dalis 
skyrių primena parodų postre-
cenzijas, kur parašyta, ko kole-
gos neparašė, ar kitaip sudėti 
akcentai. Kitos dalys yra gilios 
konkrečios kūrybos analizės, 
neprisirišant prie įvykių. Ar tai 
lemia mūsų galimybių susitikti 
su kūriniais įvairumas? 

Pirmoje dalyje remiuosi kolegų 
įdirbiu – ne tik kūrinių interpreta-
cijomis, bet ir kuruotomis parodo-
mis, bandžiau susisteminti sklaidos 
faktus ir jau parašytas sovietmečio 
tapybos istorijas ar jų eskizus. Antroje 
dalyje šis metodas tampa mažiau 
matomas. Čia perrašiau ne tik 

kitų, bet ir savo tekstus ir taip pat 
remiuosi sklaidos įvykiais, tačiau 
kadangi prie kai kurių pati prisidė-
jau, jų pernelyg neakcentuoju. Kar-
tais viskas būna gana painu. 

Antai Aistė Kisarauskaitė 2014 m. 
padarė puikią Vinco Kisarausko kū-
rinių parodą „Prieblandos valan-
dos“, bet parodos idėja subrendo 
jai ir Saulutei Kisarauskienei bero-
dant man paveikslus dirbtuvėje, nes 
2013 m. sugalvojau perrašyti Kisa-
rausko kūrybai skirtą savo diserta-
cijos skyrių. Vėliau kartu su Aiste 
sudarėme Kisarausko kūrybos al-
bumą. Ketverto kūrybos interpreta-
cijų karkasas atsirado su kolegėmis 
rengiant parodą „Eksperimentas“, 
bet Ramintos Jurėnaitės parodos 
ir knygos, skirtos Kosto Dereške-
vičiaus ir Arvydo Šaltenio kūrybai, 
paakino jas pagilinti.

Man labai patinka, kad kny-
goje sovietmetis atsiskleidžia 
kaip labirintas ar bent labai 
komplikuota erdvė, kurioje už-
kulisiai turi daugybę užkulisių, 
o erdvės (fizinės ir psichinės) 
ankštumas pramuštas nevaldo-
mais kultūros istorijos įsiverži-
mais, kuriuos geriau paaiškinti 
gali tik Aby Warburgo kultūros 
samprata. Atskirai papasako-
dama apie Kisarauskienės, Ma-
rijos Teresės Rožanskaitės, Ga-
linos Petrovos-Džiaukštienės 
ir Birutės Žilytės kūrybą dė-
mesiu tarsi pabalansuojat ly-
čių reprezentacijos asimetriją. 

Aloyzo Stasiulevičiaus kūrybos 
ir jos savireprezentacijos ana-
lizė kaip tik demontuoja dai-
lininko viešų pretenzijų tikro-
viškumą. Teodoro Kazimiero 
Valaičio ir Vincento Gečo isto-
rijose „patiesinamas kreivas“ 
vaizdas. Kokia asmenybių ir 
įvykių atranka remiatės? 

„Enciklopedijos“ skyriuje daili-
ninkus pasirinkau remdamasi gana 
aiškiais kriterijais: šie dailininkai 
nėra patekę į svarbiausias jau pa-
rašytas (disertacijų ir straipsnių, 
ne knygų pavidalu) sovietmečio 
dailės istorijas, bet XXI a. dėl tam 
tikrų, kartais išties išskirtinių jų 
kūrybos sklaidos įvykių išgarsėjo 
kultūros (o ir kitoje) žiniasklaidoje, 
patraukė ne tik dailėtyrininkų, bet 
ir kitų sričių mokslininkų dėmesį. 
Kai kurie išgarsėjo ne pačia geriau-
sia prasme, bet rinkausi juos ir dar 
dėl vieno kriterijaus – neabejoju 
jų kūrybos ar bent jos dalies es-
tetine verte.

Kalbėdama apie SŠMC pasi-
rinkimus, ką propaguoti (se-
nesnius ar vadinamuosius 
šiuolaikinius menininkus, 
taip pat pasirinkimų sėkmę), 
remiatės buvusios jo vadovės 
Lolitos Jablonskienės teigi-
niais. Man visada kliuvo, kad 
istorijos dalyviai analizuoja 
save. O gal veltui purkštauju, 
gal Jūsų prisiminimus geriau-
siai įžodina būtent Jablons-
kienės pasakojimas?

Neturėjau galimybės pamatyti 
parodos „Asmeninis laikas“, tik 
jos katalogą. Be to, įdomesnės 
man kaip tik buvo SŠMC intenci-
jos, o ne rezultatas, taip pat – pro-
jekto „postprodukcija“, retroakty-
vūs svarstymai. Nes tai praktiškai ir 
viskas, kas liko iš tos parodos.

Ar knygoje buvo svarbiau už-
fiksuoti ar formuoti, atskleisti 
savo pasakojimą? 

Jei čia klausimas apie rašymo ir 
perrašymo santykį, sakyčiau, kad 
tie dalykai buvo vienodai svarbūs.

Knygą pavadinčiau karšta ne 
tik todėl, kad tik ką atspaus-
dinta, bet ir dėl to, kad joje 
įtrauktos aktualijos. Ne tik vi-
sai neseniai užsidariusios par-
odos, bet ir dar šiandien ak-
tuali situacija. Nurodote, kad 

„9-ojo dešimtmečio tapyboje 
verta paieškoti nūdienos poli-
tinių negalių priežasčių“. Gal 
galite patikslinti?

Be Warburgo čia jau neapsiei-
sime: pagal jo vaiduokliško kultū-
ros laiko koncepciją priežastys ir 
pasekmės susikeičia vietomis. Ma-
sinė šiandienos emigracija kaip so-
cialinis fonas leido pamatyti pen-
keto ar Šarūno Saukos paveikslų 
knibždėlynuose ir gyvių miniose 
išsivaikštantį Leviataną, moder-
nios valstybės pirmavaizdį. Tuose 
paveiksluose ypač gerai išreikštas 
vėlyvojo sovietmečio kolektyvi-
nėje sąmonėje įsitvirtinęs nihilis-
tinis požiūris į bet kokį stichinį ar 
organizuotą bendrabūvį. Valstybin-
gumas, siejamas su „Kauno Lietuva“ 
ir atrodęs negrįžtamai prarastas, 
buvo aukštinamas ir romantizuo-
jamas, o socialinis (ir politinis) 
bendrabūvis niekinamas. Sąjūdžio 
mitingai tą lyg ir „ištiesino“, tačiau 
šiandien nuolat ištinkantys visuo-
menės „susipriešinimai“, auganti 
praraja tarp socialinių sluoksnių, 
taip pat nuolatinis (ir dažniausiai 
pagrįstas) nepasitenkinimas pa-
čių išsirinkta valdžia galbūt yra 
anuometinio nihilizmo pasekmės. 
O pagal Warburgą – ir jo priežas-
tys, leidžiančios žvelgiant į 9-ojo 
dešimtmečio paveikslus pajusti jį 
kaip oda perbėgantį šiurpą. Tada 
tapytojai taip iš dalies polemizavo 
su sovietine sistema (kaip kitu su-
bjektu, ne forsmažoru), bet užka-
bino daug giliau, ir dabar sunku 
nuo to išsilaisvinti. Tiems, kurie 
žiūrėdami į paveikslus nieko pa-
našaus nemato, siūlyčiau iš naujo 
pasiskaityti Ričardą Gavelį.

Buvau sukrėsta ankstesnės 
Jūsų knygos „Vaizdinis posūkis: 
vaizdai – žodžiai – kūnai – žvilgs-
niai“ skaitytos, suvoktos ir aiš-
kiai išdėstytos literatūros ap-
imties. Esu girdėjusi pavydžių 

replikų, kad tai tik referavi-
mas. Man atrodo, kad išnarsty-
tos teorijos buvo tik medžiaga 
originaliam audiniui, o naujoji 
knyga ankstesniąją naudoja 
praktiškai – čia taikomas pa-
saulinės kultūros mintis įval-
dęs originalus lydinys. Todėl 

„Vaizdinis posūkis“ gali būti 
parankinė knyga norintiems 
iš naujos daugiau. Koks šių 
knygų santykis atrodo Jums?

Į naują knygą pateko pora mažai 
pakeistų „Vaizdinio posūkio“ pas-
traipų ir vieno paveikslo reproduk-
cija. Koks nors kitoks jų santykis – 
grynai skaitytojų reikalas.

Iliustracijų skyrelio rinkinys 
nekelia klausimų, galima rasti 
beveik visus daugiausia ap-
tariamus kūrinius. Kodėl nu-
sprendėte paveikslėlius eks-
ponuoti atskirai nuo teksto? 
Sovietmečiu tai buvo daroma 
dėl ribotų spaudos galimybių...

Trūko laiko maketavimui, nes 
reikėjo, pavyzdžiui, „perrašyti“ 
Liutkaus kuruotą penketo parodą, 
surengtą „Titanike“ praeitą rudenį. 
Be to, nors gal tai pasirodys keista, 
šioje knygoje reprodukcijos nesu-
sijusios su tekstu. Tekstas susijęs 
su paveikslais, kurie tiesiog egzis-
tuoja, yra saugomi įvairiose vietose. 
Reprodukuoti jų net ir nebūtų bū-
tina, jei visi būtų prieinami inter-
nete (kaip Modernaus meno mu-
ziejaus rinkinys). Vis dėlto pritariau 
leidėjui, kad trupučio reprodukcijų 
reikia, ir jas dėliodama stengiausi 
bent šiek tiek parodyti sudėtingus, 
sunkiai apibūdinamus ketverto ir 
penketo kūrybos santykius. 

Labai dėkoju už pokalbį, ypač 
už knygoje parodytą dėmesį ir 
mano rašiniams. 

Kalbino Monika Krikštopaitytė

Henrikas Natalevičius, „Portretas“. 1983 m. LD S nu o savybė
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K i n a s

Tiesa nesensta
Nauji filmai – „Valstybės paslaptis“

Živilė Pipinytė

Prieš daug metų į rankas pateko 
„Sotheby’s“ aukciono katalogas, 
kuriame buvo pristatomi ir lotai iš 
Katharine Graham namų – Edwardo 
Steicheno nuotraukos, XIX a. bal-
dai ir porcelianas, plokštelė, kurioje 
Trumanas Capote skaito „Pusryčių 
pas Tifanį“ ištrauką, su rašytojo au-
tografu, daugybė Graham portretų, 
darytų „The Washington Post“ re-
dakcijoje ir namuose. Portretuose 
tiesiai į fotokamerą žiūrinti pusamžė 
moteris atrodo švelni, bet ryžtinga. 
Tada nežinojau, koks Graham vai-
dmuo JAV istorijoje, bet supratau, 
kad ji gerbiama.

„The Washington Post“ leidėja 
Graham ir dienraščio redakto-
rius Benas Bradlee’s – pagrindi-
niai naujo Steveno Spielbergo 
filmo „Valstybės paslaptis“ („The 
Post“, JAV, 2017) herojai, kuriuos 
suvaidino Meryl Streep ir Tomas 
Hanksas. Filme režisierius mėgau-
damasis atgaivina Graham namų 
interjerus, ypatingą anų laikų re-
dakcijų atmosferą ir viską, kas ją 
kuria, – tarškančias rašomąsias ma-
šinėles, laidinius telefonus, popie-
riuose paskendusius darbo stalus, 
dauginimo aparatus, bet daugiausia 

nostalgijos, regis, sukelia laikraščio 
spaustuvė – stambiu planu rodomi 
laužomi tekstai, spausdinimo maši-
nos. Tai išnykęs pasaulis, o Spielber-
gas visada moka laiko dvasią per-
teikti detalių ir garsų prisodrintais 
vaizdais. 

„Valstybės paslapties“ veiksmas 
prasideda 1971-aisiais, kai „The Post“ 
konkurentai dienraštis „The New 
York Times“ išspausdina valstybės 
sekretoriaus Roberto McNamaros 
užsakymu parengtą slaptą atas-
kaitą apie JAV ir Vietnamo santy-
kius – vadinamuosius „Pentagon 
Papers“ – ir kyla skandalas, kurį 
kursto prezidentas Richardas Nixo-
nas. Ataskaita apima kelis dešimtme-
čius ir liudija, kad JAV nuolat kišosi 
į Vietnamo politiką, pradėjo karą, 
kuris trunka jau ne vienus metus ir 
vis labiau pralaimimas. Teismas pri-
verčia „The New York Times“ nu-
traukti dokumentų publikavimą, 
bet šie atsiduria „The Post“ žurna-
listų rankose. Tada ir kyla konflik-
tas tarp Graham ir valdybos, galin-
tis nulemti ne tik leidinio, bet ir jo 
savininkės likimą, mat norėdama 
užtikrinti kokybišką žurnalistiką 
ir mokėti dvidešimt penkiems 
žurnalistams, ji rengiasi parduoti 
laikraščio akcijas Niujorko biržoje. 
Skandalas, areštas, teismo procesas 

gali pakenkti dienraščiui. Gali nu-
kentėti ir Graham, nes „The Post“ 
buvo jos tėvo nuosavybė, ji nori ją 
išsaugoti. Dienraštis – svarbi jos gy-
venimo ir visuomenės statuso da-
lis. Graham šeima visada priklausė 
Vašingtono aukštuomenei. Tarp 
jos draugų – ir ataskaitą užsakęs 
McNamara bei kiti su ataskaita su-
siję politikai, kurie pasijus išduoti. 
Tačiau ir Graham, ir Bradlee’s su-
vokia, kad politikus priversti sa-
kyti tiesą gali tik nepriklausoma 
spauda.

Redaktoriaus Bradlee’o situacija 
atrodo paprastesnė. Jis neabejoja, 
kad medžiagą spausdinti reikia, bet 
taip pat išgyvena dramą. Hankso 
herojus ir jo žmona artimai ben-
dravo su prezidento Kennedy šeima, 
o iš dokumentų matyti, kad šis me-
lavo kalbėdamas, jog nori išvengti 
karo. Akistata su tiesa jam skaudi.

Iš pradžių Spielbergas seka abi 
siužeto linijas – Graham santykius 
su dienraščio taryba, Bradlee’io ir 
žurnalistų pastangas gauti slaptą 
ataskaitą, tačiau filmui įsivažiavus 
daug įdomesnė tampa Graham. 
Tiksliau, ne tyrimas ar žurnalistų 
konfliktas su slaptosiomis tarny-
bomis ar net valstybės prezidentu, 
o tai, kaip atsidūrusi sudėtingoje 
situacijoje ima keistis pusamžė 

moteris, kuri anksčiau, regis, tik 
augino vaikus ir rengė prašmatnius 
priėmimus. Spielbergas filmo pra-
džioje vis pabrėžia, kad laikraščio ta-
ryboje esantys vyrai atsainiai žiūri į 
mirus sutuoktiniui – buvusiam „The 
Post“ redaktoriui – leidybą paveldė-
jusią jo našlę, kuri nejaukiai jaučiasi 
viena griežtais kostiumais vilkinčių 
ir savim pasitikinčių finansininkų 
draugijoje. 

Streep herojė iš pradžių nuolat 
sutrikusi. Tačiau konfliktui aštrė-
jant ji vis labiau įgyja pasitikėjimo 
savimi. Spielbergas Graham dažnai 
rodo namų aplinkoje – aukštosios 
kultūros prisodrintos jų erdvės yra 
herojės atrama, čia glūdi jos mora-
linių principų šaknys. Streep įtaigiai 
rodo, kaip iš visų pusių spaudžiama 
moteris pasiryžta priimti spren-
dimą, grįstą visuomenės interesu. 
Graham rizikuoja turtu, padėtimi, 
net savo vaikų ateitimi, kad apgintų 

Ilona Vitkauskaitė

Turiu prisipažinti, niekada nebuvau 
graiko Yorgoso Lanthimoso filmų 
gerbėja, nors režisierius turi išties 
keistą, trikdantį humoro jausmą, 
kuris kartais gali patraukti dėmesį 
ir išprovokuoti nervingą juoką. 
Naujame savo filme „Šventojo el-
nio nužudymas“ („The Killing of 
a Sacred Deer“, JAV, Airija, D. Bri-
tanija, 2017) Lanthimosas siekia 
išlaikyti kur kas rimtesnį toną nei, 
pavyzdžiui, ankstesniame „Omare“, 
tačiau ir čia matome ne vieną ab-
surdišką sceną su juodojo humoro 
atspalviais. Nors, atrodo, būtent re-
žisieriaus rimtumas, pretenzingu-
mas, bandymai gąsdinti žiūrovą la-
biausiai kuria šį humoristinį efektą. 
Todėl filmas gali palikti juodosios 
komedijos, sukurtos kuo rimčiau-
siu veidu, įspūdį.

Ankstesni Lanthimoso filmai 
(„Iltinis dantis“, jau minėtas „Oma-
ras“) – alegoriški, satyriški, nepa-
klūstantys realistinei logikai. Jie 
neigia žanrines etiketes, o stilius 
atrodo „apvalytas“ nuo aiškiai at-
pažįstamų įtakų pėdsakų. Žiūrint 

„Šventojo elnio nužudymą“, prie-
šingai, galima prisiminti ir Mar-
tino Scorsese „Baimės iškyšulį“, ir 

rūstų Michaelio Haneke’s, nusitai-
kiusio į korumpuotą buržuazijos 
sąžinę, kiną, iš kurio Lanthimosas 
pasiskolina ir personažus persekio-
jančią, beasmenę kamerą, šaltą, su-
svetimėjimo persmelktą atmosferą, 
emocinį atsiribojimą ir, žinoma, te-
mos mastą. Juk naujausias režisie-
riaus filmas – antikinės Euripido 
tragedijos „Ifigenija Aulidėje“, vie-
nos iš daugelio graikų tragedijų 
apie tai, kaip vaikai turi mokėti už 
tėvų klaidas, ir mergaičių aukojimą, 
parafrazė.

Visų gerbiamas, sėkmingas kar-
diologas Styvenas (Colin Farrell) su 

žmona Ana (Nicole Kidman), ne ką 
mažiau sėkminga akių gydytoja, ir 
dviem vaikais – keturiolikmete 
Kim (Raffey Cassidy) ir dvylikame-
čiu Bobu (Sunny Suljic) – gyvena 
idiliškame Amerikos priemiestyje. 
Filmo pradžioje matome, kad Sty-
venas yra užmezgęs paslaptingą 
draugystę su paaugliu Martinu 
(Barry Keoghan). Būtent neaiškus 
šios draugystės pobūdis gali kurį 
laiką trikdyti, žadinti smalsumą. 
Kaip įprasta Lanthimoso filmams, 
intriga čia kyla iš taupaus infor-
macijos atseikėjimo žiūrovams: 
detalės atskleidžiamos po truputį. 

Galiausiai paaiškėja, kad Marti-
nas – nekaltą pasiturinčiųjų šeimą 
Haneke’s „Smagiuose žaidimėliuose“ 
terorizuojančių jaunuolių prototi-
pas, tik šiuo atveju jau lyg ir turin-
tis žiaurumą pateisinančių motyvų, 
kurie remiasi helenistiniais moralės 
imperatyvais. Jaunuolis tampa sa-
votišku „likimo pirštu“, antikinės 
atpildo, keršto sampratos metafora. 

Lanthimosas prikišamai bando 
parodyti aukštesniajai socialinei 
klasei priklausančios Styveno šei-
mos žlugimą. Čia viskas supuvę ir 
net seksui būdingi nekrofiliniai po-
traukiai. Tikras buržuazinis košma-
ras. Žinoma, daugiausia paniekos 
filme nusipelno pats Styvenas. At-
rodo, kad kiekviena scena režisie-
rius bando parodyti šio personažo 
moralinę ir kitokią menkystę. Tai 
pabrėžia ir santūri aktorių vaidyba, 
monotoniškas, neemocingas kalbė-
jimo būdas ir itin buitiški dialogai. 
Anot vieno kino kritiko, filmo dia-
logai atrodo taip, lyg būtų parašyti 
graikiškai ir išversti į anglų kalbą 
naudojant „Google Translate“, o ga-
liausiai stilizuoti pagal 6-ojo de-
šimtmečio amerikiečių pjeses.

Režisierius ir operatorius Thi-
mios Bakatakis kuria antikinei tra-
gedijai prilygstantį reginį, filmas net 
prasideda dokumentiškais atviros 

širdies operacijos kadrais, akom-
ponuojant Schuberto „Stabat Ma-
ter“. O didžiulių Styveno ir Anos 
namų bei ligoninės erdvės primena 
karališkuosius rūmus. Filmo mi-
zanscenos, ultramodernistinė sce-
nografija, labirintiškos scenos kori-
doriuose tiesiog alsuoja Stanley’io 
Kubricko kino estetika. Judri ka-
mera (filmuojama įvairiausiais ra-
kursais, iš viršaus, iš apačios, suka-
masi aplink etc.) ir nervinga muzika 
kuria nuolatinę panikos ir pavojaus 
atmosferą. Kartais net gali susida-
ryti įspūdis, kad Lanthimosas do-
misi ne tiek moralinio šoko terapija 
ar socialine kritika, kiek estetiniu 
susvetimėjimu.

Kad ir kaip būtų, vis dėlto ma-
nau, kad „Šventojo elnio nužudy-
mas“ yra išties aktualus filmas, kal-
bant apie posovietinę tikrovę. Turiu 
omenyje alkoholizmą, stipriųjų gė-
rimų vartojimą darbo metu, ske-
letus įvairiausio plauko politikų, 
verslininkų ar kitų sėkmingų savo 
profesijų atstovų spintose. Anti-
kinė likimo, atpildo baimė šiuo 
atveju nepakenktų ir gal net pa-
dėtų sumažinti korupcijos mastus 
ar nederamo elgesio darbo vietoje 
praktikas. 

Antikinė tragedija ar komedija?
Nauji filmai – „Šventojo elnio nužudymas“

amerikietiškos demokratijos esmę – 
laisvą ir nepriklausomą spaudą. 

Žinoma, Spielbergas iš tų reži-
sierių, kurie pabaksnos pirštu ke-
liskart, kad žiūrovas žinotų, kaip 
suprasti vieną ar kitą sceną, bet jis 
moka manipuliuoti jausmais – ko 
verti kad ir merginų žvilgsniai į 
Graham, išeinančią iš Aukščiau-
siojo teismo. „Valstybės paslap-
tis“ – paprastas ir senamadiškas 
filmas, tačiau jis dar kartą primena, 
kokia svarbi spaudos laisvė ir žur-
nalistų atsakomybės jausmas. Tuo 
jis ir aktualus. Neatsitiktinai režisie-
rius baigia filmą simboliška scena: 
po tamsius Votergeito komplekso 
koridorius vaikšto policininkai, įta-
riantys, kad įvyko vieno biuro api-
plėšimas. Šis įvykis sudomins „The 
Washington Post“ žurnalistus Carlą 
Bernsteiną ir Bobą Woodwardą. Jų 
tyrimas atves prie prezidento Ri-
chardo Nixono atsistatydinimo. 

„Šventojo elnio nužudymas“

„Valstybės paslaptis“
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Pabaisos jaudina
Pokalbis su Antoine’u Barraud

K i n a s

Sausio pabaigoje Vilniuje lankėsi 
prancūzų kino režisierius, scenaris-
tas, prodiuseris Antoine’as Barraud. 
Jis žiūrovams pristatė prancūzų kino 
festivalio „Žiemos ekranai“ pa-
grindinėje programoje rodytą savo 
antrą ilgametražį filmą „Menininko 
portretas“ („Le Dos rouge“, 2015), 
kuriame pagrindinį vaidmenį sukūrė 
vienas įdomiausių šių dienų prancūzų 
kino režisierių Bertrand’as Bonello. 
Tikras sinefilas, Barraud gali daugiau 
kalbėti apie kitų filmus nei apie 
paslėptas savo filmų prasmes.

Koks Jūsų pirmasis su kinu su-
sijęs prisiminimas? 

Tai filmo „Pinokis“ („Pinocchio“, 
1940) scena banginio skrandyje. Ji 
iki šiol gyva atmintyje, nors tada 
man tebuvo kokie treji. Mano filmo 

„Urvai“ („Les Gouffres“, 2012) veiks-
mas vyksta oloje. Ta vieta man labai 
panaši į banginio pilvą. Kartu tai 
tam tikra kino patirties metafora: 
žmogus su žvake rankose tamsoje 
atranda povandeninį ežerą, mons-
trus, keistas būtybes, grožį. 

Kaip susidomėjote kinu ir 
menu? 

Tai, ką girdime „Menininko por-
treto“ pradžioje iš Charlotte Ram-
pling lūpų, yra visiška tiesa. Tai 
beveik mano gyvenimas: mama 

naivus. Kartais žiūrovai gali pasiū-
lyti įdomesnes, net netikėtas mano 
filmų interpretacijas.

Papasakokite apie „Menininko 
portreto“ sukūrimo aplinkybes, 
priežastis? 

Man patinka filmuoti kino kū-
rėjus. Esu sukūręs režisierių Ken-
netho Angerio, Shuji Terayamos 
ir Koji Wakamatsu portretus. Il-
gametražio filmo kūrimas gali už-
trukti. Buvau nekantrus ir mėgau 
kurti trumpo metražo filmus. Kartu 
tai buvo puiki mokykla, galimybė 
susipažinti su režisieriais, kuriuos 
dievinu. Taip man kilo idėja sukurti 
filmą apie Bertrand’ą Bonello, kuris 
dar nebuvo garsus ir kurio filmai 
man patiko. Dokumentinis filmas 
apie Bonello nieko nesudomino, 
teko laukti bent šiokios tokios pa-
ramos. Belaukdami mes su Bonello, 
kuris yra geras mano bičiulis, nu-
sprendėme kurti filmą apie fiktyvų 
režisierių. Norėjau sukurti filmą, 
kurio veiksmas vyktų muziejuje, 
nes erdvė man – vienas svarbiausių 
filmo elementų. Muziejai man at-
rodo magiški, labai juos mėgstu. Tai 
ir yra vienas nuostabiausių dalykų 
kine – galimybė įgyvendinti savo 
fantazijas. Filmavimas Luvre leido 
įgyvendinti vieną iš tokių fantazijų. 

Kartu tai filmas apie mons-
trą. Mane jie visada domino. 

nepatiko Rubeno Östlundo „Kva-
drato“ pretenzingumas ir lėkštumas. 

„Menininko portretas“ nėra satyra, 
bet filmas juokingas, nes žmonės 
kartais gali būti juokingi, jų kalbė-
jimo būdas, pasirinkti žodžiai gali 
būti juokingi, net aktorių vaidybos 
stilius gali būti juokingas. Tačiau aš 
nesijuokiu iš personažų, noriu, kad 
žiūrovai juos pamėgtų, kad po filmo 
norėtų apsilankyti muziejuje. 

Gal galėtumėte papasakoti 
apie darbą su Bonello? Ar 
nebuvo sunku dviem režisie-
riams dirbti vienoje filmavimo 
aikštelėje?

Bertrand’as – nuostabus aktorius. 
Jis buvo visada pasiruošęs, punk-
tualus, atsidavęs, atviras – tiesiog 
tobulas. Jis sakė bandęs būti tokiu 
aktoriumi, su kokiu pats norėtų 
dirbti. Pritardavo beveik kiekvie-
nai mano idėjai.

Filmo filme scenas režisavo 
pats Bonello?

Taip, panaudojome vieną iš ne-
įgyvendintų Bertrand’o scenarijų, 
kuriame jis norėjo pavaizduoti 
viską, kas nepateko į Alfredo 
Hitchcocko „Svaigulį“. Tai tarsi 
bandymas užpildyti tuščias vietas, 

„Svaigulio“ negatyvas. Manau, kad 
jo režisuotos scenos puikiai įsilieja 
į filmą. 

Filme Bertrand’as, paveiktas 
Diane Arbus nuotraukos „Sė-
dintis vyras su liemenėle ir ko-
jinėmis“, bando ją atkurti. Kas 
jį paskatino tai daryti? 

Diane Arbus yra pasakiusi, kad 
monstrai gimsta su savo skausmu 
bei randais ir todėl jie yra tikrieji 
aristokratai. Norėjau šios nuotrau-
kos, bet norint filmuoti meno kū-
rinius reikia sumokėti milžiniškas 
sumas už teises. Arbus buvo tiesiog 
per brangi, todėl nusprendėme nuo-
trauką atkurti filmavimo aikštelėje. 
Be to, Nicolas Maury siaubingai pa-
našus į vyrą Arbus nuotraukoje. Ži-
noma, man buvo reikalinga ir dvi-
prasmiška scena tarp Bertrand’o ir 
Nicolas vaidinamo jauno žurnalisto.

Esate aktorius, režisierius, 
scenaristas, prodiuseris. Ku-
riuo iš šių darbų labiausiai 
džiaugiatės?

Neabejotinai rašymu. Rašyti 
mėgstu labiausiai, rašydamas ne-
jaučiu kažko netenkantis. Kaip 
režisierius turiu dar daug ko iš-
mokti. Prodiusuoti pradėjau neti-
kėtai. Turėjau galimybę dirbti su 
Tsai Ming-liang’o trumpo metražo 
filmu „Madam Baterflai“, kurį jis 
sukūrė vienam kino festivaliui Ita-
lijoje. Tačiau, žinoma, filmą rodė vi-
same pasaulyje. Taip netikėtai tapau 
prodiuseriu filmo, kuris buvo visur, 
tačiau neturėjau jokių ambicijų. 

Todėl atsisakydavau beveik visų pa-
siūlymų. Tačiau negalėjau atsisakyti 
Pierre’o Clementi, Kennetho An-
gerio, kurio filmai tiesiog galavosi 
mirtimi Pompidou centro rūsiuose, 
filmų restauravimo. Šiuo atveju ne-
sijaučiau prodiuseriu, nes nebuvo 
jokio filmavimo proceso. 

Tada man paskambino eksperi-
mentinio kino režisierius Stephe-
nas Dwoskinas ir pasakė, kad jam 
gyventi liko vieni metai ir kad no-
rėtų sukurti paskutinį filmą, tačiau 
visi atsisako jį prodiusuoti. Žinoma, 
negalėjau atsisakyti. Vėliau pasirodė 
João Pedro Rodriguesas, kurio kinu 
žaviuosi kokius penkiolika metų ir 
kuriam taip pat negalėjau atsisa-
kyti. Tačiau su prodiusavimu ti-
krai baigiu. 

Kas Jums įdomiausia šiuolaiki-
niame kine?

Neabejotinai Apichatpongo We-
erasethakulo kinas, taip pat Bar-
beto Schroederio, kuris yra nuos-
tabus režisierius. Toks režisierius 
pats norėčiau būti. Schroederis 
kūrė dokumentinius filmus Afri-
koje, vaidybinį filmą Kolumbijoje, 

„blokbasterį“ su Sandra Bullock Ho-
livude, mažo biudžeto filmą Pran-
cūzijoje. Jis neįtikėtinai smalsus ir 
įvairus. Ne visi jo filmai tobuli, bet 
visi skirtingi. 

Aišku, man labai patinka Bonello 
filmai. Visada domėjausi eksperi-
mentiniu japonų kinu, ypač Shuji 
Terayama, Koji Wakamatsu ir Kōhei 
Oguri. Japonų kultūra skiriasi nuo 
europietiškos, čia visai kitokie tabu, 
pasaulio suvokimas, tai leidžia ki-
taip mąstyti apie laiką, santykius 
tarp žmonių ir t.t. Be to, japonai, 
turbūt todėl, kad tai itin griežta vi-
suomenė, jeigu pameta dėl ko nors 
galvą, tai jau pameta. Man tai labai 
patinka.

Bandau viskuo domėtis, dažnai 
lankausi kino teatruose, parodose. 
Tai suprantu kaip savo pareigą. Pary-
žius šiuo požiūriu yra labai tinka-
mas miestas. Dvejus su puse metų 
praleidau Portugalijoje ir nors pati 
šalis patinka, gyventi be meno 
parodų, kino įvairovės man sunku. 

Kaip apibūdintumėte šiuolai-
kinį prancūzų kiną? 

Bene pirmąkart per dešimt 
metų visi mėgstamiausi praėjusių 
metų filmai yra prancūziški. Pats 
esu nustebęs. Pavyzdžiui, Mathieu 
Amalrico „Barbara“ – tai nuostabus, 
gražus, radikalus filmas-eilėraštis. 
Nesuprantu, kaip tokie filmai vis 
dar atsiranda, tai stebuklas. Taip 
pat Robino Campillo „120 dūžių 
per minutę“ – sakyčiau, populia-
riojo kino pavyzdys: gražiai, priei-
namai, intelektualiai ir jaudinančiai 
sukurtas.

Tikra prancūzų kino paslaptis, 
kodėl nuo 9-ojo dešimtmečio ne-
bemokame kurti komedijų ir de-
tektyvinių filmų. Dabar prancūzų 
komedijos – tiesiog siaubingos, 
vulgarios, jų vaizdo kokybė, net 
apšvietimas  baisūs. Kai žiūri 7-ojo 
ar 8-ojo dešimtmečio komedijas, jų 
vaizdas, kostiumai – nuostabūs. Ne-
tekome gebėjimo kurti komedijas 
ir film noir. 

Žinoma, procesai, vykstantys vi-
suomenėje, atsispindi ir kino indus-
trijoje – turtingi tampa turtingesni, 
o vargšai – dar skurdesni. Tokie 
filmai kaip „Menininko portretas“ 
susiduria su visomis pasaulio pro-
blemomis tik todėl, kad neturi tin-
kamo finansavimo. Nelegalus filmų 
platinimas kelia daug rūpesčių. Fil-
mas dar net nebaigtas, o jį jau ga-
lima rasti internete. Televizijos se-
rialai taip pat apsunkina gyvenimą 
kino kūrėjams, nes serialai „valgo“ 
viską, kas yra dramatiška. Dabar 
sunku gauti finansavimą politi-
nei dramai, nes iš šios medžiagos 
tiesiog bus sukurtas serialas, tik 
Stevenas Spielbergas gali sau leisti 
kurti politines dramas. O eksperi-
mentinis kinas apskritai yra už eko-
nomikos ribų. Daryk, ką nori, bet 
negausi jokio finansavimo. Ir nesa-
kykite, kad tai progresas, tai tiesiog 
rinkodara. Tačiau, kaip visada buvo 
istorijoje, jei žmonės kuo nors ne-
patenkinti, jie kovoja. Manau, kova 
taip pat yra kūryba. 

Kalbėjosi Ilona Vitkauskaitė

Antoine Barraud, Bertrand Bonello

Pagrindinis personažas domisi 
monstrais mene, bet jis ir pats 
yra pabaisa. Būti monstru tiesiog 
reiškia būti kitokiam, o aš visada 
jaučiausi kitoks. Monstrai taip pat 
kliaujasi instinktais. Manau, ne 
vienas gali tapatintis su monstriš-
kumu. Kino pabaisos King Kongas, 
Godzila, Frankenšteinas yra labai 
žmogiški, įdomūs personažai.

Kino kritikas Louis Gui-
chard’as Jūsų filmą pavadino 
bohemiško ir snobiško pran-
cūzų kino satyra. Ar iš tikrųjų 
taip?

Nemėgstu žmonių, kurie šai-
posi iš intelektualumo, todėl man 

vesdavosi mane į muziejus, kiną, 
įvairiausius kultūrinius renginius. 
Esu laimingas, kad ji tai darė. Su 
menu ir kultūra susidūriau tik jos 
dėka. O mano tėvas – sendaikčių 
pardavėjas. Kartais juokauju, kad 
mama išmokė mėgti paveikslą, o tė-
vas – rėmus. Kiek save prisimenu, 
visada norėjau būti meno dalimi. 
Tačiau anksčiau norėjau kurti to-
kius filmus kaip „Indiana Džoun-
sas“. Įkvėpimas – gražus dalykas, 
jaučiuosi ne kurio nors sumanymo 
autorius, o greičiau „vamzdis“, kur 
susijungia įvairios patirtys, laiko 
ženklai, pažįstami žmonės. Kuriu 
remdamasis nuojauta, todėl dažnai 
mano požiūris į savo filmus būna 

„Menininko portretas“



12 psl. 7 meno dienos | 2018 m. vasario 2 d. | Nr. 5 (1242)

Toksai sportinis gyvenimas
Trumpos kino recenzijos

K i n a s

Gediminas Kukta

„Bjornas Borgas prieš Maken-
rojų“ („Borg vs. McEnroe“), rež. Ja-
nus Metz, Švedija, Danija, Suomija

Filmas prasideda epigrafu. André 
Agassi citata apie tenisą kaip gyve-
nimą, kuriame kaip ir kasdienybėje 
vyksta kovos, lanko nesėkmės, lydi 
atsidavimas ir meilė. Legendinio 
sportininko (nepakeičiamas jungi-
nys apibūdinant istorines sporto as-
menybes) mintis paruošia žiūrovą 
reginiui, sutaurina tenisą ir suteikia 
jam kažkokios reikšmės. Tačiau žodį 

„tenisas“ pakeitus „futbolu“, „dai-
liuoju čiuožimu“ ar „akmenslydžiu“ 
juk gautume tą patį. Neišvengta kli-
šių, lydinčių filmus apie sportą.

Režisierius vaikšto išmintais ta-
kais (turiu omeny lemiamų dvikovų 
logiką) ir tik retkarčiais pasuka į ša-
likelę. Šiame filme, priešingai nei, 
sakykime, sportinėje amerikiečių 
produkcijoje, mažiau patosiškos 
muzikos ir perdėto optimizmo, ta-
čiau neapsieita be noro paaiškinti, iš 
kur tas švedas Björnas Borgas (Sver-
rir Gudnason) ir amerikietis Johnas 
McEnroe’us (Shia LaBeouf) atsirado, 
kas juos suformavo tokius, kokie pa-
sirodo 1980-ųjų Vimbldono turnyre. 
Ir čia, žinoma, reikia nusikelti į jų-
dviejų vaikystę ir probėgšmais pa-
rodyti, kad štai Björno karštą būdą 
suvaldė ir reikiama linkme pakreipė 
gerasis treneris (Stellan Skarsgård), 
o Johno nevaldomas pyktis, matyt, 
kažkaip susijęs su tėvu. Kaip tiksliai, 
nepaaiškinama. Apskritai McEn-
roe’ui skiriama mažiau dėmesio ir, 

jei ne LaBeoufas, po filmo herojų 
greitai pamirštum.

Laimė, režisieriui užteko sveiko 
proto nestatyti istorijos tik ant fi-
nalinės kovos, dirbtinai neauginti 
įtampos spėliojimais, kuris gi iš te-
nisininkų laimės (pakanka istorinių 
arba „Vikipedijos“ žinių), o žvilgsnį 
nukreipti į džentelmeno Borgo ir 
maištautojo McEnroe’aus charak-
terius. Juos autorius kuria taupio-
mis ir tiksliomis detalėmis. Iš pra-
džių pakanka parodyti, kaip Borgas 
pavojingai persisveria per Monako 
viešbučio balkoną ir daro atsispau-
dimus, kad suprastum – ramybė iš 
tikrųjų slepia ugningą būdą. Pana-
šiai ir su McEnroe’umi. Pirmą kartą 
jį pamatome stebintį save per tele-
vizorių ir širstantį, kad žiniasklaida 
jį rodo kaip karštakošį be manierų. 
Tačiau vėliau pamatysime, kad 
nuožmi sportininko išorė dangsto 
vidinį susikaupimą, jautrumą ir ne-
drąsą. Tai gražiai perteikia finalinė 
scena oro uoste, kai McEnroe’us 
ištiesia Borgui ranką pasveikinti 
su pergale, bet neturi kur nusukti 
žvilgsnio. Pabaigos titras praneš: po 
metų vunderkindas nugalėjo Borgą 
ir tapo pirmąja pasaulio rakete.

„Aš esu Tonia“ („I, Tonya“), rež. 
Craig Gillespie, JAV

Kitaip kurį laiką nebus: filmai 
apie stiprias ir kovojančias mote-
ris bus matomi bei interpretuo-
jami #metoo šviesoje. Dalis užsie-
nio kritikų tą bandė padaryti ir 
su „Aš esu Tonia“ – tikrais faktais 
paremta istorija apie dailiojo čiuo-
žimo sportininkės Tonyos Harding 

šlovę ir nuopuolį. Nuo pat mažumės 
ją engė motina (įsimintinas Allison 
Janney vaidmuo), prieš ją smurtavo 
vyras. Režisierius yra Tonyos pusėje, 
nors, kaip filme sako pati sporti-
ninkė, nėra vienos tiesos – kiekvie-
nas turi savąją. Tenka pasirinkti ir, 
kaip nutiko režisieriui, dėl savo ša-
liškumo kentėti kritikos strėles. 

Tačiau ne atsakymas į klausimą, 
ar Tonya Harding planavo savo var-
žovės užpuolimą, filme svarbiausias 
ar įdomiausias. Režisierius nevai-
dina detektyvo. Jis tiesiog pasakoja 
apie žmogų, kuris netilpo į visuo-
menės primestus normalumo rė-
mus: nebuvo graži, neturėjo idea-
lios šeimos, jos santuoka nepriminė 
tobulos, o elgesys ant ledo neįtiko 
JAV dailiojo čiuožimo federacijai. Tai 
filmas apie kitoniškumą, kuris šian-
dieniniame puikiame naujame pa-
saulyje atrodo kaip niekada aktualus.

„Sumažinti žmonės“ („Downsi-
zing“), rež. Alexander Payne, JAV

Kadaise viena lietuviška televizija 
labai mėgo komediją „Brangioji, aš 
sumažinau vaikus“ (1989). Keistuo-
lis išradėjas sukonstruoja žmones 
mažinantį lazerį. Po jo spinduliu 
pakliūva sūnus su dukra ir du kai-
mynų vaikai. Sumažėję iki sprin-
džio dydžio dabar jie turi bėgti nuo 
milžiniškų skruzdėlių, nepasimesti 
džiunglėmis tapusioje vejoje ir ne-
paskęsti ežeru virtusioje dribsnių su 
pienu lėkštėje. Naiviai žavu. 

„Sumažinti žmonės“ yra „Bran-
gioji, aš sumažinau vaikus“, tik su 
daugiau egzistencijos ir mažiau ko-
miškumo: čia viskas paaiškinama 

moksliškai. Sumažinimas vykdo-
mas globaliai, tai nauja realybė. Ši 
procedūra turėtų išgelbėti žmoniją 
nuo pražūties: esi mažas, vadinasi, 
užimi mažiau vietos, sunaudoji 
mažiau produktų, po savęs palieki 
mažiau šiukšlių. Dar geriau: tau su-
mažėjus, tavo santaupos padidėja. 
Tūkstančiai virsta milijonais, todėl 
miniatiūriniame pasaulyje gali sau 
leisti tai, apie ką būdamas didelis 
tik svajojai. Žodžiu, tikras rojus, 
kuriuo susigundo ir Polas (Matt 
Damon) su žmona Odre (Kristen 
Wiig). Sutuoktiniai nusprendžia 
susimažinti, bet paskutinę minutę 
Odrė persigalvoja ir ups – Polas su-
mažėja, o ji lieka normali. 

Štai čia, atrodytų, Alexanderis 
Payne’as imsis to, ką moka geriau-
siai: šeimyninės dramos („Ne-
braska“, „Paveldėtojai“). Šįkart – 
kiek neįprastos. Bet ne, santykių 
komedija filmas netampa. Mes 
liekame su didelėmis sumažinto 
Polo problemomis ir paprasta 
tiesa: nesvarbu, ar tapsi 12 centi-
metrų ūgio, ar pabėgsi į pasaulio 

kraštą, problemos tave vis tiek 
pasivys. 

Tačiau kai susigyvename su vien-
gungio Polo istorija, filmas daro 
posūkį ir virsta apmąstymais apie 
humaniškumą. Payne’as žarsto ge-
rumo pamokas ir pasiturintiems 
amerikiečiams primena apie šalia 
gyvenančius kitos tautybės piliečius. 
Ir kai, rodos, viskas tampa daugiau 
negu aišku, režisierius pasakojimą 
daro dar epiškesnį. Jis prabyla apie 
artėjančią pasaulio pabaigą ir eko-
logiško gyvenimo prasmę, tiesa, to-
kiam nusiteikimui negailėdamas 
karčios ironijos ir lengvos pašaipos.

Filmo pabaigoje Payne’as prieina 
prie stebėtinos ir, kaip jam, gana ba-
nalios išvados: gelbėdami pasaulį ir 
mąstydami globaliai pamirštame, 
kas mums po nosimi, t.y. pačius ar-
timiausius – šeimą, draugus, kai-
mynus, imigrantus, elgetą gatvėje. 
Kaip kadaise pasakė Gandhi, o pas-
kui perdainavo Mamontovas: nori 
keisti pasaulį – keisk pirmiau save. 
Arba šių laikų korporacijų kalba ta-
riant: mąstyk globaliai, veik lokaliai.

Kartu su švilpiku 
Saviveiklinis politikų teatras vis 
dėlto įtraukia, nors, atrodytų, viską 
apie juos ir jų ketinimus suprantu. 
Bandau sau drausti žiūrėti politines 
laidas, tenkintis žiniomis ir vis pri-
simenu vieną amerikiečių rašytoją, 
kuri „The New York Times“ aprašė 
savo pažadą metus nepirkti jokių 
daiktų, tik knygas. Po metų ji jau-
tėsi laiminga. Įdomu, kas būtų, jei 
metus nežiūrėčiau laidų apie poli-
tikus ir politiką? 

Dar vieną svarų argumentą ne-
seniai pateikė poetas Adamas Za-
gajevskis, interviu sakydamas, kad 
reikia „iš visų jėgų ginti vidinį pa-
saulį, leisti žmonėms suprasti: poli-
tika – tai ne viskas, neredukuokite 
savo gyvenimo iki atsakymo į tai, ką 
padarys viena nesimpatiška partija. 
Dar yra visas turtingas meno pasau-
lis – tas, kurį paveldėjome, ir tas, ku-
ris randasi dabar. Meno, literatūros, 
minties pasaulis, daugeliui ir religija.“ 

Prisipažinsiu, kad rašydamas 
šias apžvalgas dažnai pasijuntu 
lyg Haroldo Ramiso komedijos 

„Švilpiko diena“ (LRT, šįvakar, 
2 d. 23 val.) veikėjas – televizijos 

komentatorius Filas Konorsas (Bill 
Murrey), kuriam staiga ima ir su-
stoja laikas. Jis niekaip negali išeiti 
iš vasario 2-osios, o aš vis rašau apie 
tuos pačius filmus. Nors imk ir tapk 
šlykščiosios pozityvaus mąstymo 
teorijos apologetu. Kol kas neskubu. 
Juolab kad netrukus (taip pat vasario 
2 d.) turėtų atsibusti garsusis švilpi-
kas ir pranešti, ar greit baigsis žiema. 

Kad ir kaip būtų, šią savaitę bus 
progų pasvarstyti, kas iš tikrųjų gali 
teikti džiaugsmo. Steveno Spielbergo 
filmo „Pagauk, jei gali“ (BTV, 3 d. 
21.30) pagrindas – autobiografinė 
Franko Williamo Abagnale’o knyga, 
kurioje jauniausias JAV istorijoje 
sukčius aprašė savo „padangių nuo-
tykius“, kai apsimetinėjo lakūnu, 

gydytoju, advokatu, skraidė po 
visą šalį ir dar genialiai padirbinėjo 
banko dokumentus. 7-ajame de-
šimtmetyje šis jaunuolis buvo FTB 

„Priešas Nr. 1“. Spielbergas su meile 
prisimena ir anuos laikus, ir pla-
čiaekranį „SinemaScope“ formatą. 
Sekdamas senais meistrais režisie-
rius lengvai pereina nuo gangste-
rių filmo prie melodramos, prisi-
mena komedijos, miuziklo žanrus 
ir daro tai taip lengvai, kad negali 
nesižavėti Spielbergo meistriškumu, 
jo sugebėjimu diriguoti Leonardo 
DiCaprio ir Tomo Hankso (jis vai-
dina sukčių ilgai persekiojusį FTB 
agentą) duetui. To paties 7-ojo de-
šimtmečio filme „Noriu palaikyti tavo 
ranką“ (LRT Kultūra, 3 d. 21 val.) 

ilgisi ir Robertas Zemeckis, pasa-
kojantis apie bitlomaniją JAV.

Sekmadienį (4 d. 21.55) LRT pa-
rodys Johno Maddeno filmą „Įsi-
mylėjęs Šekspyras“, jis prieš du 
dešimtmečius gavo septynis „Oska-
rus“, tarp jų ir už geriausią filmą. Ar 
kas liko iš jo šlovės, spręskite patys. 
Priminsiu, kad veiksmas prasideda 
1594 metais, jauną dramaturgą (Jo-
seph Fiennes) ištikus kūrybos kri-
zei, o kai, regis, nebelieka jokios 
vilties, jo gyvenime atsiranda žavi 
aristokratė (Gwyneth Paltrow).

Šiemet visi žavisi Lucos Guoda-
gnino filmu „Pašauk mane savo 
vardu“. Regis, TV1 (4 d. 21 val.) vi-
sai laiku primins jo ankstesnį filmą 

„Didesni purslai“, kuriame nusi-
filmavo visas žvaigždynas – Tilda 
Swinton, Ralphas Fiennesas, Matt-
hiasas Schoenaertsas, Dakota John-
son. Tai Jacques’o Deray „Baseino“ 
(1968) perdirbinys, įrodantis, kad 
Guodagnino tiksliai suvokia, kaip 
keičiasi laikas ir žiūrovai. Deray pa-
sinaudojo tikra pagrindinių akto-
rių   – Romy Schneider ir Alaino 
Delono – meilės drama, kurią sekė 
milijonai gerbėjų, kino mitu ir Sen 
Tropezo grožiu. Guodagnino bando 
trileriui apie Sicilijoje su partne-
riu atostogaujančią roko muzikos 

žvaigždę suteikti intelektualumo ir 
dviprasmiškumo atspalvį – neatsi-
tiktinai pagrindinį vaidmenį kuria 
Swinton, pavadinimas – nuoroda 
į garsiausią Davido Hockney’io 
paveikslą, filme skamba politinės 
užuominos ir gausiai rodomos vy-
riškos genitalijos. Ši mutacija ge-
rai apibūdina, kaip kinas tampa 
art house.

Beno Wheatley’io „Aukšta klasė“ 
(TV3, šįvakar, 2 d. 23.30) – kultinio 
britų rašytojo Jameso G. Ballardo 
romano ekranizacija. Pagrindinis 
veikėjas yra didžiulis daugiabutis – 
idealus ateities pasaulio modelis. 
Čia yra viskas, ko reikia gyvenimui, 
tačiau jo gyventojai apimti aštrių 
pojūčio troškulio, pavydo ir kito-
kių ne visai kilnių jausmų, kuriuos 
kažkas yra pavadinęs „žiaurumo 
paroda“. Čia egzistuoja rūsti hierar-
chija: viršuje gyvena elitas, menkai 
apmokami atstumtieji – pirmame 
aukšte. Per tris mėnesius namas pa-
virs žvėrynu, mūšio lauku, čia įsi-
galės chaosas ir prasidės apokalipsė. 
Tai – dėsninga filmo pabaiga. Tada 
bus galima atsipūsti ir atsibusti ryte 
kartu su švilpiku. 

Jūsų – 
Jonas Ūbis 

Rodo TV

„Sumažinti žmonės“

„Aukšta klasė“
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Retrospektyva Pary-
žiuje atvėrė daugiau 
galimybių lietuvių kino 
autoriams 
Savaitgalį pasibaigus lietuvių kino 
retrospektyvai, „La Cinémathèque 
Française“ durys lieka atviros lie-
tuvių kino kūrėjams. Programų 
sudarytojai nuo šiol lauks naujų 
filmų, retrospektyvoje parodytų 
filmų DVD bus prieinami filmo-
tekos kino bibliotekoje. Lietuvos 
kino centras ir toliau ketina palai-
kyti ryšius su „La Cinémathèque 
Française“ bei sudaryti sąlygas lie-
tuviškiems filmams šioje reikšmin-
goje tarptautinei kino bendruome-
nei institucijoje pristatyti.

Nors derybos dėl lietuviškų filmų 
rodymų programos truko kelerius 
metus, laukti buvo verta – naciona-
linio kino programa sulaukė gerų 
atsiliepimų bei susidomėjimo. Iš 
viso surengta per 20 lietuvių kino 
seansų, išdalintas visas specialiai 
projektui išleisto leidinio pran-
cūzų kalba tiražas. Lietuvių kino 
retrospektyvą aplankė daugiau kaip 
du tūkstančiai kino mėgėjų.

Dokumentinio kino vakaras, 
prancūzų kino bendruomenei pri-
statęs po Nepriklausomybės atga-
vimo iškilusią naują lietuvių kino 
kūrėjų kartą ir jos kūrybą, prie 
vieno stalo susodino Audrių Stonį, 
Arūną Matelį ir Šarūną Bartą. Po-
kalbį po filmų „Neregių žemė“ ir 

„Antigravitacija“ (rež. A. Stonys), 

„Dešimt minučių prieš Ikaro skrydį“ 
(rež. A. Matelis), „Praėjusios dienos 
atminimui“ (rež. Š. Bartas) peržiū-
ros moderavo prancūzų kino kriti-
kas Arnaud Hée. Jis truko ne pla-
nuotas 50 minučių, o daugiau nei 
dvi valandas, kol užsidarė filmoteka.

„Peržiūra prancūzų filmotekoje 
leidžia pajusti, kokį aukštą statusą 
turi Lietuvos kinas. Ir ne kur kitur, 
o Europos kino sostinėje, – sako re-
žisierius Arūnas Matelis. – Tą liu-
dija ir pokalbis – ilgas, intelektualus, 
profesionalus. Sunku patikėti, kad 
pusė žiūrovų klausimų buvo apie 
tylą mūsų filmuose, jie turėjo filo-
sofinių, techninių ir net linksmų 
atspalvių. Tokia yra filmoteka ir 
jos žiūrovai.“

Prancūzijoje gyvenanti Alantė 
Kavaitė pasidžiaugė ne tik į jos 
filmo „Sangailės vasara“ peržiūrą 
susirinkusia gausia auditorija, bet 
ir įspūdžiu, kurį prancūzams paliko 
jos pristatytas Arūno Žebriūno fil-
mas „Gražuolė“ (1969 m.). Prieš ke-
lerius metus Lietuvos kino centro 
užsakymu restauruoto ir suskaitme-
ninto filmo platinimu Prancūzijoje 
susidomėjo viena didžiausių pran-
cūzų kino paveldo platinimo kom-
panijų „ED distribution“.

Didžiulio prancūzų kino ben-
druomenės dėmesio sulaukė tarp-
tautinį pripažinimą pelniusių lietu-
vių kino menininkų Jono Meko ir 
Šarūno Barto darbų retrospektyvos. 
Populiariausi seansai – prancūziška 
Š. Barto filmo „Šerkšnas“ premjera 
ir J. Meko „Prisiminimai iš kelionės 

į Lietuvą“ (1971–1972) – sukvietė be-
veik po pusę tūkstančio žiūrovų.

JAV avangardinio kino pradi-
ninku laikomo J. Meko kūryba „La 
Cinémathèque Française“ rodoma 
ne pirmą kartą. Paskutinis retros-
pektyvos savaitgalis su J. Meku 
buvo persmelktas lietuviškumo 
dvasia, ir tuo ypatingas. Viename 
iš seansų, į kuriuos gausiai rinkosi 
ne tik prancūzai, bet ir Paryžiuje 
gyvenantys lietuviai, J. Mekas kal-
bėjo apie išskirtinę kuriamo kino 
formą, taip pat apie lietuviškumą 
savo gyvenime ir šeimoje. J. Mekas 
teigė besidomįs lietuvišku kinu bei 
sekantis jo naujienas, jis stengiasi 
nepamiršti lietuvių kalbos ir kad jo 
vaikai jos nepamirštų; per pokalbį 
lietuviškai skaitė savo poeziją, o po 
filmo vykusiame priėmime su būriu 
tautiečių dainavo lietuvių liaudies 
dainas. Šie šilti susitikimai jau tapo 
kūrybos proceso dalimi – J. Mekas 
nepaleido iš rankų kameros net ir 
pristatinėdamas filmą žiūrovams. 

Lietuvių kino retrospektyvos 
uždarymas „La Cinémathèque 
Française“ buvo ne mažiau išskirti-
nis – rodytas beveik penkių valandų 
trukmės J. Meko filmas „Lietuva ir 
SSRS žlugimas“ (2008) tapo vienu 
dideliu kino performansu, nebū-
dingu šiai institucijai. 

Lietuviškų filmų programą Pary-
žiaus filmotekoje organizavo Lie-
tuvos kino centras kartu su LR am-
basada Prancūzijoje. 

LKC inf.

Į Filharmonijos salę 
plūstels prancūzų 
romantizmas 
Vasario 3 d. 19 val. Nacionalinėje 
filharmonijoje skleisis romantiškos 
nuotaikos. Lietuvos nacionalinio 
simfoninio orkestro koncerte „Iš 
prancūzų muzikos lobyno“ skam-
bės monumentalios prancūzų ro-
mantikų  simfoninės partitūros. Su 
orkestru muzikuos prancūzų smui-
kininkas Philippe’as Graffinas ir di-
rigentas Robertas Šervenikas.

Ph. Graffinas buvo vienas iš 
vos kelių Josefo Gingoldo mokinių 
(J. Gingoldas mokėsi pas legendinį 
Eugène’ą Ysaÿe, buvo pirmasis jo 
kūrinių atlikėjas). Pirmasis P. Gra-
ffino įrašas su maestro Yehudi Me-
nuhinu ir jo diriguojamu Karališ-
kosios filharmonijos orkestru bei 
vėlesni smuiko įrašai, užfiksavę ne-
mažai pasaulinių premjerų, pelnė 
aukščiausius muzikos kritikų įverti-
nimus. P. Graffinas yra koncertavęs 
su Y. Menuhinu, Mstislavu Rostro-
povičiumi, Marta Argerich, Sergiu 
Commisiona ir kitomis įžymybė-
mis. Šiam smuikininkui kūrinių yra 
parašę Rodionas Ščedrinas, Vasili-
jus Lobanovas, o Vytautas Barkaus-
kas jam dedikavo savo koncertą 
smuikui „Jeux“. Šį smuikininką jau 
ne kartą girdėjome Lietuvoje.

Po ilgėlesnės pertraukos Filhar-
monijos scenoje vėl išvysime diri-
guojantį R. Šerveniką. Tarp naujau-
sių žinių apie maestro, pasiekusių 
Lietuvą iš Vokietijos, – ypatingą 

sėkmę liudijantys atsiliepimai apie 
Bavarijos valstybinio simfoninio 
orkestro pasirodymus balete „Anna 
Karenina“ Bavarijos valstybiniame 
operos teatre Miunchene 2017 m. 
lapkritį. Antai muzikos kritikė 
Eva-Elisabeth Fischer įtakingame 
vokiečių dienraštyje „Süddeutsche 
Zeitung“ rašė: „Diriguodamas Ba-
varijos valstybiniam orkestrui, Ro-
bertas Šervenikas pademonstravo 
ryžtą ir drąsą. Jis puikiai sujungė 
visiškai skirtingus, bet sumaniai 
Christiano Spucko parinktus kū-
rinius, kuriems bendras tik solinis 
instrumentas – fortepijonas. Pa-
demonstravo Sergejaus Rachmani-
novo romantiškai įaudrintą jausmų 
potvynį, Witoldo Lutoslavskio triukš-
minga ritmine aleatorika atskleidė 
tikras ir įsivaizduojamas meilės 
iki mirties kančias. Bravo už tokį 
dirigavimą!“

Prancūzų smuiko virtuozas ir lie-
tuvių batutos maestro, kurių kūry-
binis bendradarbiavimas tęsiasi 
jau daugiau kaip dešimtmetį, ne 
kartą drauge žengė į filharmonijos 
sceną pristatyti įvairių muzikinių 
programų. 

Šįkart į Filharmonijos salę 
plūstels prancūzų romantizmas 

– skambės Camille’o Saint-Saënso 
Koncertas smuikui ir orkestrui 
Nr. 3 h-moll, op. 61, ir Césaro 
Francko Simfonija d-moll.

Prancūzų kompozitoriaus Camil-
le’io Saint-Saënso kūriniai smuikui 
yra nelyginant smuikininkų virtuo-
zinio repertuaro standartai. Muziką 
šiam instrumentui jis rašė turėda-
mas galvoje konkretų atlikėją – bene 
garsiausią XIX a. antrosios pusės 
ispanų smuikininką virtuozą Pablo 
de Sarasate. C. Saint-Saënsas savo 
atsiminimuose rašė, kad netikėtai į 
jo namus Paryžiuje užsukęs muzi-
kantas paprašė sukurti koncertą ir 
buvo įsitikinęs, kad tai kompozito-
riui nesudarys jokių keblumų. Ne-
atsispyręs virtuozo žavesiui C. Saint-
Saënsas prižadėjo kūrinį parašyti. 
Taip gimė Trečiasis koncertas smui-
kui, stebėtinai greit išpopuliarėjęs 
dėl jame skambančių aistringų Ibe-
rijos folkloro intonacijų, prancūzų 
liaudies muzikos motyvų, virtuozi-
nių triukų ir įspūdingų kulminacijų. 

Prancūzų kompozitoriumi laiko-
mas Césaras Franckas gimė Lježe, 
Belgijoje. Tačiau svarbiausias jo 
kūrybinės veiklos etapas susijęs su 
Prancūzija – ši šalis tapo antrąja 
tėvyne, o C. Francko simfoninė 
kūryba vadinama prancūziškojo 
simfonizmo pavyzdžiu. Šio kom-
pozitoriaus kūriniams būdingas 
romantinis patosas, derinamas 
prie griežtų klasikinių formų. Tai 
būdinga ir Simfonijai d-moll, jos 
muzika kupina dramatizmo ir 
konfliktų.

LNF inf.

Anonsai

Robertas Šervenikas, Philippe Graffin
D. Mat ve je vo  nu ot r.
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Vasario 2–11
 „7md“ rekomenduojaP 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“ 
Paroda „Lietuvos valdovo žodis pasauliui: 
atveriame mūsų žemę ir valdas kiekvienam 
geros valios žmogui“

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
Retrospektyvinė 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 

„Fotografavau 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
Ekspozicija ,,Kelyje į nepriklausomą Lietu-
vos valstybę: 1863–1918 metai“

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

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

VDA parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
Eglės Gineitytės tapybos paroda „Naktis 
prasideda vidurdienį“
nuo 2 d. – Žanetos Jasaitytės-Bessonovos 
eksperimentinė paroda „Tarpininkavimo 
santykiai: mano kūnas tavyje“

VDA galerija „Akademija“ 
Pilies g. 44
iki II. 3 d. – dizaino katedros studentų pro-
jektų paroda „¿Dizai№ procesai?“

VDA tekstilės galerija „Artifex“
Gaono g. 1
Tomo Daukšos paroda „DBBJ“

VDA parodinė erdvė „Krematoriumas / 
meno krosnys“
Maironio g. 6, II vidinis kiemas
Auriaus Radzevičiaus paroda „Dykynė už 
cirko 0.1“

A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“
Dominikonų g. 15 
Dailininkų Tamošaičių kūryba
XIX–XX a. pirmos pusės liaudies meno 
rinkiniai

Šiuolaikinio meno centras
Vokiečių g. 2
Apichatpongo Weerasethakulo videoinsta-
liacijų paroda „Švytintys šešėliai“ 

Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
Vilmos Samulionytės paroda „Liebe Oma, 
Guten Tag! arba Tylos paktas“

Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39
iki II. 3 d. – Jurgos Barilaitės projektas 

„Bamba Big Band (BBB)“

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
iki 10 d. – skulptūros paroda „Reanima-
cija“ (Martyno Gaubo, Daliaus Drėgvos, 
Aurelijos Šimkutės, Gedimino Endriekaus, 
Donato Norušio, Kęstučio Dovydaičio 
kūriniai)

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
Rimanto Dichavičiaus retrospektyvinė kū-
rybos paroda „Tobulybės vizija“ 

Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1/13
iki 10 d. – Monikos Plentauskaitės paroda 

„Butaforijų parkas“

Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 2
iki 5 d. – Liutauro Griežės kūrybos paroda 

„Obeliskas“ 

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus 
Pilies g. 40
iki 11 d. – Petro Martinėno piešinių paroda

AV17 galerija 
Totorių g. 5
iki 10 d. – Ryčio Urbansko personalinė paroda 

„Re-kolekcijos“

Senamiesčio menininkų galerija / 
dirbtuvė
Totorių g. 22 -4
iki 11 d. – Junijos Galejevos tapybos paroda 

„Praeities autorystė“

Jono Meko vizualiųjų menų centras
Malūnų g. 8
Gintaro Znamierowskio paroda „Dailės kri-
tika ir dailėtyra: teorijos, metodai, prakti-
kos/ asmenys, reiškiniai, objektai“

Savicko paveikslų galerija
J. Basanavičiaus g. 11
iki 7 d. – Vytauto Buto paroda 

„Būtas butas“

Galerija „Kunstkamera“
Ligoninės g. 4
Prano Gailiaus paroda „Sielrankšluosčiai“  

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

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno 
galerija 
Vilniaus g. 39 / 6
iki II. 3 d. – paroda-manifestas „Mano 
pasaulis“

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų 
muziejaus Tolerancijos centras
Naugarduko g. 10/2 
Paroda „Raoulis Wallenbergas: aš neturiu 
kito pasirinkimo“

Namų galerija „Trivium“
Vilkpėdės g. 7–105
Dariaus Basčio personalinė paroda

Grafo galerija
Trakų g. 14
nuo 9 d. – Tado Tručilausko debiutinė per-
sonalinė paroda „U3M“ 

Rašytojų klubas
K. Sirvydo g. 6
Giedrės Bulotaitės-Jurkūnienės akvarelės 
paroda „Žemaičių žemė“
nuo 5 d. – Gražinos Vitartaitės tapybos 
paroda „Mano Lietuva“

Čiurlionio namai
Savičiaus g. 11
Arvydo Každailio paroda „Norėti – būti“

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

Galerija TSEKH
Vytenio g. 6 
iki 10 d. – Vladimiro Mackevičiaus paroda 

„Laisvas žmogus“

„The Room“ galerija
Polocko g. 17
iki 7 d. – Eglės Butkutės kūrybos paroda „0“

Galerija „Vilnensis“ 
Dominikonų g. 7/20
iki 10 d. – Algimanto Černiausko paroda 

„Blackout paintings“

„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
Paroda „Kampas: Rimvido Jankausko 
(1957–1993) kūrybos retrospektyva iš Lietu-
vos muziejų ir privačių kolekcijų“

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
Paroda „Geriausias metų kūrinys“
Pauliaus Lantucho kūrybos paroda
nuo 3 d. – parodos „Didžioji pramonė“ 
atnaujinta ekspozicija „Dar kartą apie 

„Drobę“: kas pastatė ir kas siugriovė?“ 

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių 
muziejus 
V. Putvinskio g. 64
iki 11 d. – Kristinos Norvilaitės grafikos 
darbų paroda „Aš klausausi muzikos“

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
iki 9 d. – tapybos paroda „Kontr-argumentas“

„Post“ galerija
Laisvės al. 51A
Žilvino Landzbergo paroda „Paslėpta saulė“

Kauno fotografijos galerija
Vilniaus g. 2
Remigijaus Pačėsos paroda „Geltona gulbė 
neatplauks“

Kauno miesto muziejus
Rotušės a. 15
Paroda „Užsienio profesionalai – Lietuvai“

Lietuvos švietimo istorijos muziejus
Vytauto pr. 52
nuo II. 3 d. – paroda „Baltas kambarys. Sie-
nos be tapetų“

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

KKKC parodų rūmai
Didžioji Vandens g. 2
Romualdo Inčirausko kūrybos paroda 

„Skulptūra. Tapyba. Tarytum juvelyrika“
Kauno galerijos „Meno parkas“ paroda „Ne 
muziejus...“
Ericho Salomono ir Barbaros Klemm foto-
paroda „Šuolis laike“ 

Fotografijos galerija
Didžioji Vandens g. 2
Artūro Šeštoko fotografijų paroda 

„Miestas inkognito“

Baroti galerija
Aukštoji g. 3/3a
Raimundo Urbono (1963–1999) fotografijų 
paroda

Šiauliai
„Laiptų galerija“
Žemaitės g. 83
iki 7 d. – J. Janonio gimnazijos gimnazistės 
Linos Dabravolskytės eilėraščių/fotografijų 
paroda „Amžini kūrybos žodžiai“ 
iki 8 d. – Salomėjos Jastrumskytės tapybos 
darbų paroda „Vynuogynas“  

Panevėžys
Dailės galerija
Respublikos g. 3
Panevėžio fotografų metinė paroda „Pokal-
bis su laiku“
iki 10 d. – Žvėrūnos paroda „Simuliuojama 
tikrovė“
Keramikos paviljone – paroda „Lietuvių 
šiuolaikinės keramikos proveržis“
Dainos Vanagaitės-Belžakienės skulptūri-
nių objektų paroda „Po spaudimu“

Fotografijos galerija
Vasario 16-osios g. 11
iki 10 d. – fotografijų paroda „Pokalbis su 
laiku“

S p e k t a k l i a i

Vilnius 
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto 
teatras
2 d. 18.30 – A. Adamo „ŽIZEL“. 
Dir. – R. Šervenikas
3 d. 18.30 – F. Leharo „LINKSMOJI NAŠLĖ“. 
Dir. – J. Geniušas
4 d. 12 val. – K. Chačaturiano „ČIPOLINAS“. 
Dir. – A. Šulčys
7 d. 18.30 – R. Wagnerio „SKRAJOJANTIS 
OLANDAS“. Dir. – Z. Hamaras (Vengrija)
9 d. 18.30 – M. Urbaičio „PROCESAS“. Cho-
reogr. – M. Rimeikis, dir. – R. Šumila
10 d. 18.30 – S. Prokofjevo „ROMEO IR 
DŽULJETA“. Dir. – M. Pitrėnas
11 d. 12 val. – R. Šerkšnytės „PENKI MERĖS 
STEBUKLAI“. Dir. – J. Geniušas

Nacionalinis dramos teatras
Didžioji salė
3 d. 18.30 – Just. Marcinkevičiaus „KATEDRA“. 
Rež. – O. Koršunovas
4 d. 18.30 – K. Binkio „ATŽALYNAS“. 
Rež. – J. Vaitkus
6 d. 18.30 – Molière’o „TARTIUFAS“. 
Rež. – O. Koršunovas
8 d. 18.30 – A. Čechovo „TRYS SESERYS“. 
Rež. – Y. Ross
10 d. 18.30 – A. Herbut „LOKIS“. 
Rež. – Ł. Twarkowski
Mažoji salė
2 d. 19 val. – „DREAMLAND“. 
Rež. – M. Jančiauskas 
4 d. 12, 15 val. – J. Pommerat „RAUDONKE-
PURĖ“. Rež. – P. Tamolė
9 d. 17, 20 val. – „PIRMAPRADIS“. 
Rež. – K. Žernytė 
10 d. 16 val. – I. Lausund „BESTUBURIADA“. 
Rež. – G. Kriaučionytė 
Studija
6 d. 13, 19 val. – I. Šeiniaus „KUPRELIS“. Insc. 
aut. – A. Vozbutas, rež. – P. Markevičius
7 d. 19 val. – „LIŪDNOS DAINOS IŠ EURO-
POS ŠIRDIES“. Rež. – K. Smedsas (Suomija) 
Fojė
4 d. 13 val. – Scenografijos dirbtuvės 
5–10 m. vaikams

Dailė

Jei būčiau Kaune, užeičiau į keturias parodas: jau minėtą – „Kampas: 
Rimvido Jankausko (1957–1993) kūrybos retrospektyva iš Lietuvos muziejų 
ir privačių kolekcijų“ M. Žilinsko dailės galerijoje (Nepriklausomybės a. 
12), Žilvino Landzbergo „Paslėpta saulė“ galerijoje „Post“ (Laisvės al. 51A, 
4 aukštas, abi veikia iki kovo 3 d.), atnaujintą parodos „Didžioji pramonė“ 
ekspoziciją „Dar kartą apie „Drobę“: kas pastatė ir kas sugriovė?“ Paveikslų 
galerijoje (K. Donelaičio g. 16, veikia iki kovo 31 d.) ir į Remigijaus Pačėsos 
retrospektyvą „Geltona gulbė neatplauks“ Kauno fotografijos galerijoje 
(Vilniaus g. 2, veikia iki kovo 4 d.).

Muzika

Lietuvos kamerinis orkestras ir jo meno vadovas, dirigentas, smuiki-
ninkas Sergejus Krylovas koncertais mini Lietuvos valstybės atkūrimo 
100-metį. Vasario 7 d. 19 val. Nacionalinėje filharmonijoje greta W.A. Mo-
zarto Koncertų smuikui, kuriuos grieš S. Krylovas, ir Arvo Pärto „Orient 
& Occident“ skambės lietuviška muzika: M.K. Čiurlionio Penki preliudai 
styginiams ir variacijos lietuvių liaudies dainos „Bėkit, bareliai“ tema. 
Dar vienas lietuviškas opusas – Lietuvos nacionalinės premijos laurea-
tės, kompozitorės Ramintos Šerkšnytės „De profundis“, pasak dirigentės 
Mirgos Gražinytės-Tylos, „vienas puikiausių kūrinių styginių orkestrui – 
ne tik lietuviškos muzikos gretose“. Taip pat skambės Olgos Viktorovos 

„Sutartinės“ orkestrui.

Teatras

Klaipėdos dramos teatre vasario 3, 4 d. įvyks pirmąsyk šiame teatre 
spektaklį statančio režisieriaus Eimunto Nekrošiaus premjera „Kalės 
vaikai“ pagal Sauliaus Šaltenio romaną. Spektaklio scenografas ir šviesų 
dailininkas Marius Nekrošius, kostiumų dailininkė Nadežda Gultiajeva, 
kompozitorius Antanas Jasenka. Romano, nukeliančio į XVIII a. Mažąją 
Lietuvą, inscenizaciją spektakliui parašė pats autorius – S. Šaltenis.
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Valstybinis jaunimo teatras
2 d. 18 val. – „LEDI MAKBET“ (pagal 
W. Shakespeare’o pjesę „Makbetas“). 
Rež. – A. Latėnas
3 d. 12 val. – „KAKĖ MAKĖ“ (pagal L. Žutau-
tės knygas vaikams). Insc. aut. ir rež. – 
V. Kuklytė (Salė 99)
3 d. 18 val. – „CINKAS (ZN)“ (pagal S. Alek-
sijevič knygas). Rež. – E. Nekrošius
4 d. 12 val. – „KAKĖ MAKĖ IR PAVOGTAS 
LAIKAS“ (pagal L. Žutautės knygą). Insc. 
aut. ir rež. – V. Kuklytė (Salė 99)
6 d. 18 val. – „CINKAS (ZN)“ (pagal S. Alek-
sijevič knygas). Rež. – E. Nekrošius
7 d. 11 val. – A. Pukelytės spektaklis-eks-
kursija „EKSPEDICIJA Į TEATRO VIDŲ“. 
Rež. – A. Pukelytė
7 d. 18 val. – M. von Mayenburgo „PER-
PLEX“. Rež. – M. Klimaitė (Salė 99) 
8 d. 18 val. – teatro ir kino projektas „TE-
RITORIJA“ (pagal M.K. Oginskio priesakus 
sūnui). Insc. aut. ir rež. – A. Pukelytė
9 d. 18 val. – M. Anderssono „BĖGIKAS“. 
Rež. – O. Lapina
10 d. 15 val. – „BROLIAI LIŪTAŠIRDŽIAI“ 
(pagal A. Lindgren knygą). 
Rež. – K. Dehlholm
11 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO 
DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas 
(Salė 99)
11 d. 15, 15.30, 16, 16.30, – T. Kavtaradzės 

„APIE BAIMES“. Rež. – O. Lapina

Vilniaus mažasis teatras
2 d. 18.30 – Th. Bernhardo „MINETIS“. 
Rež. – R. Tuminas
4 d. 12 val. – „BRANGUSIS ATRAKCIONŲ 
PARKO DĖDE! Rež. – O. Lapina
7 d. 18.30 – S. Becketto „BELAUKIANT 
GODO“. Rež. – R. Tuminas
8 d. 19 val. – I. Bergmano „DVASINIAI REI-
KALAI“. Rež. – K. Glušajevas
9 d. 18.30 – Y. Rezos „MENAS“. Rež. – 
M. Bareikytė (J. Miltinio dramos teatras)
10 d. 14, 16 val. – „KELIONĖ BE BAGAŽO“. 
Rež. – B. Latėnas
10 d. 18.30 – W. Gibsono „DVIESE SŪPUO-
KLĖSE“. Rež. – U. Baialievas
11 d. 12 val. – „SEPTYNI NYKŠTUKAI IEŠKO 
SNIEGUOLĖS“. Rež. – E. Jaras

Oskaro Koršunovo teatras
5 d. 19 val. OKT studijoje – B. Brechto „VES-
TUVĖS“. Rež. – O. Koršunovas
8 d. 19 val. OKT studijoje – I. Vyrypaevo 

„ŠOKIS DELHI“. Rež. – O. Koršunovas

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

„Černobylio malda“). A. Metalnikovos mo-
nospektaklis. Rež. – V. Dorondovas 
3 d. 18.30 – A. Puškino „EUGENIJUS ONE-
GINAS“. Rež. – J. Vaitkus
4 d. 12 val. – A. Puškino „PASAKA APIE 
CARĄ SALTANĄ“. Rež. – P. Vasiljevas
4 d. 18.30 – „DOSTOJEVSKIO ANGELAI“ 
(F. Dostojevskio kūrinių motyvais). Scen. 
aut. ir rež. – B. Mar
7 d. 18.30 – PREMJERA! H. Ibseno „HEDA 
GABLER“. Rež. – E. Švedkauskaitė 
11 d. 12 val. – „LEDŲ RŪMAI“ (G. Rodari pa-
sakų motyvais). Rež. ir dail. – M. Sasim

Vilniaus teatras „Lėlė“
Didžioji salė
3 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „GRYBŲ 
KARAS“. Rež. – A. Mikutis
4 d. 12 val. – S. Siudikos „PRINCESĖ IR 
KIAULIAGANYS“. Rež. – A. Mikutis
7 d. 18.30 – „LILA: SLAPTAS DEMIURGO 
ŽAIDIMAS“. Scen. aut. ir rež. – Ž. Vingelis
8 d. 18.30 – „GELEŽIS IR SIDABRAS“ (pagal 
V. Šimkaus eiles). Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas
10 d. 12 val. – „MOLINIS SAPNAS“. Rež. – 
A. Žiurauskas (Kauno lėlių teatras)

Mažoji salė
3 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ 
(H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). 
Rež. ir dail. – R. Driežis
4 d. 14 val. – R. Mikučio „LIUNĖS NUOTY-
KIAI“. Rež. – A. Grybauskaitė
10 d. 14 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“ 
(Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut., 
rež. ir dail. – A. Mikutis

„Menų spaustuvė“
2 d. 19 val. Kišeninėje salėje – D. Statkevičie-
nės „8 MINUTĖS“. Rež. – S. Pikturnaitė
2 d. 19 val. Juodojoje salėje – „VIRIMO 
TEMPERATŪRA 5425“. Rež. – A. Areima 
(AAT|Artūro Areimos teatras)
4 d. 19 val. Juodojoje salėje – „HONEY, I'M 
HOME!“. Idėjos aut. ir rež. – A. Burkšaitis
6 d. 18val. Kišeninėje salėje – „UŽ UŽDARŲ 
DURŲ“. Rež. – V. ir V. Anužiai
7 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „ASMENS 
KODAS“. Choreogr. – O. Griaznova (šokio 
teatras „PADI DAPI Fish“)
7, 8 d. 19 val. Juodojoje salėje – spektaklis-
koncertas „NEIŠMOKTOS PAMOKOS“. 
Rež. ir pjesės aut. – A. Špilevojus
8 d. 18.30 Kišeninėje salėje – PREMJERA! 

„DELYRAS“. Rež. – G. Gudelytė („Apeirono 
teatras“)
9 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ŠVENTASIS 
PAVASARIS“. Choreogr. – A. Gudaitė ir 
L. Žakevičius (urbanistinio šokio teatras 

„Low Air“) 
10 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „DANGAUS 
VIRĖJA“. Rež. ir scenogr. – S. Degutytė 
(„Stalo teatras“) 
10 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ARABIŠKA 
NAKTIS“. Rež. – C. Graužinis (teatras „ce-
zario grupė“)

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
3, 4 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – PREM-
JERA! „AŠ – MOLJERAS“. Rež., dramaturgė 
ir aktorė – I. Paliulytė 
4 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodai-
tės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakima-
vičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). 
Rež. – A. Sunklodaitė
6 d. 11, 12, 13, 16, 17 val. – „DEBESŲ GAUDY-
KLĖ“. Rež. ir choreogr. – L. Geraščenko (VšĮ 

„Judesio erdvė“)
6 d. 18 val. Rūtos salėje – J. Dell ir G. Sibley-
ras „TEGYVUOJA BUŠONAS!“. 
Rež. – R. Vitkaitis
7 d. 19 val. Ilgojoje salėje – B. Srbljanovič 

„SKĖRIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas
8 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – G.E. Les-
singo „NATANAS IŠMINTINGASIS“. 
Rež. – G. Varnas 
9 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – J. Gay 

„VARGŠŲ OPERA“. Rež. – A. Kurienius
9 d. 19 val. performansas „Migrena“. Idėjos 
aut. – I. Švelnys, A. Andriekutė („Teatro 
fabriko“ renginys)

Kauno valstybinis muzikinis teatras
2, 3 d. 18 val. – G. Bizet „KARMEN“. 
Dir. – J. Geniušas
4 d. 12 val. – E. Chagagortiano „AUSINĖ KE-
PURĖ“. Dir. – V. Visockis
4 d. 18 val. – J. Strausso „ŠIKŠNOSPARNIS“. 
Dir. – J. Geniušas

7, 8 d. 18 val. – „ADAMSŲ ŠEIMYNĖLĖ“. 

Pastatymo meno vad. – K.S. Jakštas, muzi-

kinis vad. – J. Geniušas, rež. – 

V. Streiča, dir. – R.  Šumila

9, 10 d. 18 val. – F. Wildhorno „GRAFAS 

MONTEKRISTAS“ (pagal A. Dumas ro-

maną). Dir. – J. Janulevičius

Kauno kamerinis teatras
2 d. 18 val. – „SAMURAJAUS KNYGA. 
Rež. – A. Jankevičius (sindikatas „Bad 
Rabbits“)

3, 4 d. 16 val. – M. Jones „AKMENYS JO KI-
ŠENĖSE“. Rež. – B.G. Padegimas
4 d. 12 val. – D. Bisseto „MEGZTINIS“. 
Rež. – G. Aleksa
7 d. 18 val. – M. McDonagho „PAGALVINIS“. 
Rež. – G. Varnas

Kauno lėlių teatras
3 d. 12 val. – „ATOSTOGOS PAS DĖDĘ TITĄ“. 
Rež. – J. Januškevičiūtė
4 d. 12 val. – „MEŠKIUKO GIMTADIENIS“. 
Rež. – R. Bartninkaitė

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
3 d. 18.30, 4 d. 17 val. Didžiojoje salėje – 
PREMJERA! S. Šaltenio „KALĖS VAIKAI“. 
Rež. – E. Nekrošius, scenogr., šviesų dail. – 
M. Nekrošius, kost. dail. – N. Gultiajeva, 
komp. – A. Jasenka. Vaidina M. Urbonas, 
D. Meškauskas, K. Kontenytė, E. Brazys, 
R. Šaltenytė, I. Reklaitis, V. Jočys, V. Jaki-
mauskas, D. Švirėnas, N. Sabulytė, 
S. Gaudušytė
8, 9 d. 18.30 Mažojoje salėje – A. Strind-
bergo „TĖVAS“. Rež. – M. Ķimele

Klaipėdos muzikinis teatras
II. 2 d. 19 val. Žvejų rūmuose – G. Bizet 

„KARMEN“ (pagal G. Bizet–R. Ščedrino 
„Karmen siuitą“)
4 d. 13 val. Žvejų rūmuose – A. Kučinsko 

„BULVINĖ PASAKA“

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras
2 d. 18.30 Mažojoje salėje – V. Veršulio 

„UŽ DURŲ“. Rež. – I. Jarkova  
3 d. 18 val. Mažojoje salėje – H. Ibseno 

„NORA“. Rež. – S. Račkys
4 d. 12 val. Mažojoje salėje – „BLUSYNO 
PASAKOJIMAI“ (pagal G. Morkūno knygą). 
Rež. – A. Gluskinas
4 d. 18 val. Mažojoje salėje – PREMJERA! 

„TIESĄ ŽINOTI GERIAU TYLĖTI“ (literatūri-
nės-muzikinės improvizacijos S. Jonausko 
ir V. Giedros kūrybos motyvais). Dalyvauja 
N. Bėčiūtė (aktorė), K. Rušinskas (klarnetas, 
saksofonas, klavišiniai)
9 d. 18.30 – S. Becketto „ŽAIDIMO PA-
BAIGA“. Rež. – P. Ignatavičius

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
2 d. 18 val. – M. Camoletti „PRANCŪZIŠ-
KOS SKYRYBOS“. Rež. – D. Kazlauskas
3 d. 12 val.  – M. Astrachan, A. Žukovskajos 

„PIFO NUOTYKIAI“. Rež. – V. Blėdis
3 d. 18 val. Mažojoje salėje – Y. Rezos „ME-
NAS“. Rež. – M. Bareikytė
4 d. 16 val. – A. Hacketto, F. Goodrich „VI-
SADA TAVO. ANA FRANK“. 
Rež. – V. Jevsejevas
7 d. 18 val. Didžiojoje salėje – M. Walczako 

„KASYKLA“. Rež. – A. Areima (Šiaulių dra-
mos teatras)
8 d. 18 val. – M. Durnenkovo „KARAS DAR 
NEPRASIDĖJO“. Rež. – T. Leszczynskis
9 d. 18 val. – P. Pukytės „BEDALIS IR LAB-
DARYS“. Rež. – G. Tuminaitė (Vilniaus 
mažas teatras)

K o n c e r t a i

Lietuvos nacionalinė filharmonija
3 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje 
salėje, – orkestro muzikos koncertas „Iš 
prancūzų muzikos lobyno“. Lietuvos nacio-
nalinis simfoninis orkestras. Solistas 
Ph. Graffinas (smuikas). Dir. – R. Šerveni-
kas. Programoje C. Saint-Saënso, 
C. Francko kūriniai 
4 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – teatralizuotas koncertas visai 
šeimai „Muzikinis blyksnis“. Lietuvos 

kamerinis orkestras, Vilniaus chorinio dai-
navimo mokyklos „Liepaitės“ chorai. Dir. – 
M. Barkauskas. Aktoriai A. Lasytė, 
D. Vaitiekūnas. Režisierė E. Storpirštienė. 
Programoje Z. Bružaitės kūriniai
4 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino 
muziejuje – kamerinės muzikos koncertas 

„Lietuvos, Latvijos ir Estijos kompozito-
rių muzika“. Baltijos valstybių atkūrimo 
100-mečiui. Ansamblis „Musica humana“ 
(meno vad. ir dir. A. Vizgirda). Solistai 
S. Liamo (sopranas), S. Skjervoldas (bari-
tonas), U. Čaplikaitė, A. Vizgirda (fleitos), 
R. Beinaris (obojus), E. Petkus (violončelė). 
Programoje Ž. Liauksmino, J. Branto, 
M. Krečmerio, O. Balakausko, V. Striaupai-
tės-Beinarienės, G. Kuprevičiaus, J. Tamu-
lionio, E. Straumes, P. Vähi kūriniai
7 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje 
salėje, – orkestro muzikos koncertas „De 
profundis“. Lietuvos kamerinis orkestras. 
Solistas ir dirigentas S. Krylovas (smuikas). 
Programoje M.K. Čiurlionio, R. Šerkšnytės, 
W.A. Mozarto, A. Pärto kūriniai
10 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – orkestro muzikos koncertas 

„Missa solemnis“. Lietuvos nacionalinis 
simfoninis orkestras, Kauno valstybinis 
choras (meno vad. ir vyr. dir. P. Bingelis). 
Solistai V. Miškūnaitė (sopranas), E. Šidlaus-
kaitė (mecosopranas), A. Bagdonavičius 
(tenoras), L. Mikalauskas (bosas). 
Dir. – J. Domarkas. Programoje L. van Beet-
hoveno kūriniai
11 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino 
muziejuje – Valstybinis Vilniaus kvartetas. 
Solistė K. Diadiura (fortepijonas). Progra-
moje M.K. Čiurlionio, E. Balsio, 
V. Bacevičiaus, S. Vainiūno kūriniai

Vilnius
Kongresų rūmai 
2 d. 19 val. – Orkestro gimtadienio koncer-
tas. Lietuvos valstybinis simfoninis orkes-
tras, solistai A. Paley (fortepijonas), 
B. Perrault (Marteno bangos). Dir. – G. Rin-
kevičius. Programoje O. Messiaeno simfo-
nija „Turangalila“
9 d. 19 val. – Baltijos šalių orkestrų festiva-
lis. Latvija. Solistai V. Miknevičiūtė (so-
pranas), A. Antonenko (tenoras), M. Kal-
kun (vokalas), valstybinis choras „Latvija“, 
Latvijos nacionalinis simfoninis orkestras. 
Dir. – A. Poga. Programoje J. Sibelijaus, 
A. Maskato kūriniai
10 d. 12 val. – koncertas visai šeimai „Cirkas 
atvažiavo!“. „Amber“ cirko artistai, Lietu-
vos valstybinis simfoninis orkestras. 
Dir. – R. Šumila

Šv. Kotrynos bažnyčia
6 d. 20 val. – labdaros koncertas „Mažo ka-
rio didelė kova“. Atlikėjai N. Malūnavičiūtė, 
vyrų vokalinis ansamblis „Quorum“, G. Leš-
kevičius, I. Anankaitė (lyrinis sopranas), 
E. Andrejevaitė (fortepijonas), choras „Kivi“ 
8 d. 19 val. – koncertas „Vien tik Haidnas“. 
Solistė R. Mataitytė (smuikas), Šv. Kristo-
foro kamerinis orkestras. 
Dir. – D. Katkus
9 d. 18.30 – „Fado mediterraneo“. Atlikėja 
Viviane (Portugalija)

Lietuvos muzikų rėmimo fondas
S. Vainiūno namuose

2 d. 18 val. – koncertas „Muzikinės minia-

tiūros“. Dalyvauja Vilniaus Karoliniškių 

muzikos mokyklos fortepijono dalyko VI–

VIII klasių mokiniai. Programoje 

M.K. Čiurlionio, L. Povilaičio, V. Mika-

lausko, D. Prusevičiaus, R. Ščedrino, 

A. Skriabino, A. Piazzollos ir kt. kūriniai

7 d. 17.30 – Trečiadienio vakaras-koncer-

tas profesoriaus S. Sondeckio atminimui 

su mokytojos ekspertės N. Prascevičie-
nės smuiko klasės ugdytiniais. Dalyvauja 
Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos, Šiaulių 
S. Sondeckio menų gimnazijos ir Šiaulių 

„Dagilėlio“ dainavimo mokyklos jaunieji 
smuikininkai. Koncertmeisterės D. Šulcaitė 
ir N. Krikščiūnė 
5 d. 18 val. Vilniaus universiteto šv. Jonų 
bažnyčioje – „Alma mater musicalis“. Mu-
zikologės, humanitarinių mokslų daktarės, 
profesorės G. Daunoravičienės-Žuklytės 
ir dirigento R. Gražinio kūrybos vakaras. 
Dalyvauja E. Juškaitė (sopranas), U. Anta-
navičiūtė (fortepijonas), K. Pūtys (smuikas), 
kamerinis choras „Aidija“, Nacionalinės 
M.K. Čiurlionio menų mokyklos choras 
(chormeist. G. Trimirkaitė), VU giedojimo 
mokyklos „Schola cantorum vilnensis“ 
vyrų grupė (chorų vad. ir dir. R. Gražinis). 
Koncerto vedėja muzikologė L. Ligeikaitė 
11 d. 14 val. Vilniaus arkikatedroje bazili-
koje – Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras 

„Dagilėlis“ (choro vad. ir dir. R. Adomaitis), 
R. Riera Riera (vargonai, Ispanija). Progra-
moje J.S. Bacho, D. Bedárd, C. Francko, 
G. Caccini, W.A. Mozarto ir kt. kūriniai 

Va k a r a i

Vilnius
Rašytojų klubas
5 d. 17.30 – G. Vitartaitės tapybos parodos 

„Mano Lietuva“ atidarymas. Dalyvauja par-
odos autorė G. Vitartaitė, architektė, me-
notyrininkė A. Ercmonaitė, menotyrininkė 
G. Gurnevičiūtė, dailininkas A.S. Kliauga. 
Koncertuoja pianistas S. Poška
8 d. 17.30 – atsiminimų knygos „Aš esu 
Etmės Evė. Ieva Simonaitytė amžininkų 
liudijimuose“ sutiktuvės. Kartu su knygos 
sudarytoju akademiku D. Kaunu dalyvauja 
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto 
Šiuolaikinės literatūros skyriaus vyriau-
sioji mokslo darbuotoja S. Daugirdaitė, 
Klaipėdos universiteto Baltijos regiono 
istorijos ir archeologijos instituto direktorė 
docentė S. Pocytė 

Valdovų rūmai
7 d. 18 val. – „Ar Lietuvos Didžioji Kuni-
gaikštystė buvo europinių Viduramžių 
dalis?“. R. Petrausko knygos „Lietuvos Di-
džioji Kunigaikštystė. Politika ir visuomenė 
vėlyvaisiais Viduramžiais“ pristatymas. 
Dalyvauja V. Ališauskas, R. Valatka, 
R. Petrauskas. Moderuoja T. Vaiseta

V. Mykolaičio-Putino memorialinis 
butas-muziejus
2 d.18 val. – B. Sruogos ekspozicijos atida-
rymas. Renginyje dalyvauja freskos „Alpės 
Sruogai“ kūrėjas A. Kavaliauskas, doku-
mentinės apybraižos „Vieno buto istorija“ 
režisieriai J. Juozapaitis ir D. Bilinskienė, 
ekspozicijos, edukacinių užsiėmimų kūrėja 
R. Šorienė, idėjos išpildytojas 
A. Stankevičius

Nacionalinė galerija
8 d. 20 val. – N. Denizot (Prancūzija) pas-
kaita „Spalvų įtaka mokymosi aplinkai“ 

Muzikos galerija
6 d. 18.30 – vakaras „Oskaras Milašius. Su-
grįžimas“. Dalyvauja aktorius P. Venslovas, 
operos solistė J. Karaliūnaitė ir pianistė 
R. Mikelaitytė-Kašubienė

Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
2–4 d. 10–18 val. Meno erdvėje – Suzuki me-
todo smuiko seminaras
6 d. 18 val. Kino salėje – A. Dabrovolsko 
paskaita apie roko grupę „The Police“
7 d. 17.30 Konferencijų salėje – S. Žvirgždo 
paskaitų ciklas „Pasivaikščiojimai po Vil-
nių ir jo apylinkes. Fotografija atskleidžia 
istoriją – 5“
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Savaitės filmai

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

Vasario 2–8
Ki no re per tu a ras

Aš esu Tonia  ****
1994-aisiais amerikiečių dailiojo čiuožimo bendruomenę sukrėtė žinia 

apie žiaurų daug žadančios sportininkės Nancy Kerrigan užpuolimą. Dar 
labiau visus pribloškė, kad prie užpuolimo prisidėjo Kerringan konkuren-
tės Tonyos Harding artimieji ir gal net ji pati. Žiūrovai gali tikėtis filmo, 
kuriame Kerrigan kovoja už galimybę sugrįžti į didįjį sportą ir vėlesnę 
jos sėkmę olimpinėse žaidynėse Lilehameryje, kur sportininkė iškovojo 
sidabro medalį, tačiau filmo režisierių Craigą Gillespie labiau sudomino 
Tonyos likimas. Ją suvaidino Margot Robbie, taip pat filme vaidina Sebas-
tianas Stanas, Allison Janney, Julianne Nicholson, Paulas Walteris Hau-
seris, Caitlin Carver (JAV, 2017). (Vilnius) 
Nemeilė  ****

Tiek daug kino mėgėjų tiki, esą Andrejus Zviagincevas kuria intelektualų, 
aktualų ir kartu filosofinį kiną, kad su jais ginčytis, regis, beprasmiška. 
Naujausias režisieriaus filmas apdovanotas Kanų Žiuri prizu ir pristatytas 

„Oskarui“. Zviagincevas tvirtina, kad jį įkvėpė Ingmaro Bergmano „Šei-
myninio gyvenimo scenos“, ir pasakoja niūrią istoriją apie besiskirian-
čią porą. Ženia (Marjana Spivak) ir Borisas (Aleksejus Rozinas) visaip 
demonstruoja neapykantą vienas kitam, bet kenčia jų sūnus. Sukrėstas 
pažadų atiduoti jį į internatą (tėvai rengiasi viską pradėti iš naujo) dvy-
likametis Alioša dingsta. Visą filmą rodomos vaiko paieškos, už kurių ir 
iškyla tikrasis pasakojimas. Jis apie šių dienų Rusiją – iš televizijos sklin-
dančią prievartos atmosferą, valdžios cinizmą, žmonių tarpusavio santy-
kių hedonizmą, kasdienybės degradaciją ir veidmainišką moralę (Rusija, 
Prancūzija, Vokietija, Belgija, 2017). (Vilnius)
Tamsiausia valanda  ****

Pirmosiomis Antrojo pasaulinio karo dienomis, kai prasideda Pran-
cūzijos žlugimas, D. Britanijai iškyla vokiečių įsiveržimo grėsmė. Kai na-
cių armija atrodė nenugalima, Europos likimas atsidūrė britų premjero 
Winstono Churchillo rankose. Joe Wrighto filme rodoma, kaip premjeras 
(Gary Oldman) turi priimti galutinį sprendimą: sutikti derybų su Hitleriu 
ir taip apsaugoti tautą nuo siaubingų karo pasekmių ar kviesti žmones į 
kovą. Taip pat vaidina Kristin Scott Thomas, Benas Mendelsohnas, Lily 
James (D. Britanija, 2017). (Vilnius)
Trys stendai prie Ebingo, Misūryje *****

Vienas šiųmetinių „Oskarų“ favoritų, Martino McDonagh filmas nukelia 
į JAV provinciją. Nuo Mildred (Frances McDormand) dukters nužudymo 
praėjo keli mėnesiai, bet policija vis dar neaptiko merginos mirties kalti-
ninko. Mildred ryžtasi provokacijai: ji išsinuomoja tris stendus į miestelį 
vedančiame kelyje ir juose kreipiasi į vietos policijos viršininką Viljamą 
(Woody Harrelson). Kai jo pavaduotojas – prievartą mėgstantis mamytės 
sūnelis Diksonas (Sam Rockwell) – imasi veiksmų, prasideda atviras karas 
tarp Mildred ir vietos valdžios atstovų. Taip pat vaidina Johnas Hawkesas, 
Peteris Dinklage’as, Abbie Cornish (JAV, 2017). (Vilnius)
Vandens forma  ***

Režisierius Guillermo del Toro aiškina, kad jį įkvėpė 1954 m. Jacko Arnoldo 
sukurta „Pabaisa iš Juodosios lagūnos („Creature from the Black Lagoon“), 
kurią jis pamatė vaikystėje. Pernai Venecijos „Auksiniu liūtu“ apdovanotas del 
Toro filmas nukels į 1962-iuosius, slaptą mokslinių tyrimų centrą Baltimorėje. 
Pagrindinė veikėja – nebylė valytoja Eliza (Sally Hawkins). 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 jam padėti. Tačiau jos planą išsiaiškina mokslininkas (Michael 
Stuhlbarg), sovietų šnipas. (JAV, Kanada, 2017). (Vilnius)

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
2–8 d. – Aš žvaigždė. (rež. R. Kuliūnas) – 11, 
13.10, 15.20, 17.30, 19.40, 21.45
Trys stendai prie Ebingo Misūryje (JAV) – 
11, 13.55, 15.05, 18.30, 21.15
2–6 d. – Trys didvyriai ir Egipto princesė 
(Rusija) – 13.20 (lietuvių k.); 2–8 d. – 11.30, 
16.30 (original k.)
2–8 d. – Tamsiausia valanda (JAV) – 11.05, 
16.20, 18.55, 21.40
12 stipriausių (JAV) – 15.50, 18.40, 21.30
4 d. – F. Chopino „Dama su kamelijomis“. 
Tiesioginės transliacijos iš Maskvos Di-
džiojo teatro įrašas – 17 val.
4 d. – Dagas iš akmens amžiaus (D. Brita-
nija, Prancūzija) – 13.45
6 d. – Penkiasdešimt išlaisvintų atspalvių 
(JAV) – 21 val.; 7, 8 d. – 19, 21.50
2, 6 d. – Vandens forma (JAV, Kanada) – 
11.10, 13.30, 16.15, 21.45; 3, 5 d. – 11.10, 13.30, 
16.15, 19, 21.45; 4 d. – 11.10, 13.30, 19, 21.45; 
7, 8 d. – 11.10, 13.30, 16.15
2, 3, 6 d. – Bėgantis labirintu: vaistai nuo 
mirties (JAV) – 12, 15, 18.35, 20 val.; 4 d. – 
12, 16, 18.35, 20 val.; 5 d. – 12, 15, 20 val.; 
7 d. – 12, 15 val.; 8 d. – 12, 15, 18.35 
2 d. – Valstybės paslaptis (JAV) – 13.45, 21.45; 
3, 5 d. – 13.45, 19.10, 21.45; 4 d. – 19.10, 21.45; 
7, 8 d. – 13.45 
2, 5–8 d. – Koko (JAV) – 14.05, 16.30; 3, 4 d. – 
11.45, 14.05, 16.30 (lietuvių k.); 2–8 d. – 12.50 
(originalo k.)
2, 5–8 d. – Bulius Ferdinandas (JAV) – 13.35, 
16.05; 3, 4 d. – 11.15, 13.35, 16.05
2, 3, 6 d. – 3 sekundės (Rusija) – 18, 20.55; 
4 d. – 19 val.; 5 d. – 18.30
2, 5–8 d. – Vabaliukų istorijos (Prancūzija, 
Liuksemburgas) – 13.40; 3, 4 d. – 11.30, 13.40
2–8 d. – Džiumandži: sveiki atvykę į džiungles 
(JAV) – 21.35
Grąžinti nepriklausomybę (rež. S. Bara-
dinskas) – 12.20, 16.35, 18.30
Klasės susitikimas. Tarp mūsų berniukų 
(rež. K. Gudavičius) – 14.15, 20.30
Šventojo elnio nužudymas (JAV, Airija, 
D. Britanija) – 18.10
2, 5, 8 d. – Nemeilė (Rusija, Prancūzija, Vo-
kietija, Belgija) – 15.30
2, 5, 8 d. – Visi pasaulio pinigai (JAV) – 20.50
3, 6 d. – Stalino mirtis (Prancūzija, D. Bri-
tanija) – 15.30
3, 6 d. – Pokerio princesė (Kinaija, JAV) – 20.50
4, 7 d. – Trys milijonai eurų (rež. T. Vi-
dmantas) – 15.30
4, 7 d. – Aš esu Tonia (JAV) – 20.50

Forum Cinemas Akropolis 
2, 3 d. – Aš žvaigždė. (rež. R. Kuliūnas) – 
10.30, 12.40, 14.50, 17, 19.10, 21.20, 23.30; 
4–8 d. – 10.30, 12.40, 14.50, 17, 19.10, 21.20
2–8 d. – Trys didvyriai ir Egipto princesė 
(Rusija) – 10.10, 12.05 (lietuvių k.); 
2–7 d. – 11.10, 13.15, 15.45; 8 d. – 11.10, 
13.15, 15.45
2–8 d. – Trys stendai prie Ebingo, Misūryje 
(JAV) – 16.20, 19 val.
2, 3 d. – 12 stipriausių (JAV) – 15.55, 18.30, 
21.45, 23.55; 4–8 d. – 15.55, 18.30, 21.45
2–7 d. – Tamsiausia valanda (JAV) – 13, 
18.45, 21.30; 8 d. – 13, 21.30
4 d. – Dagas iš akmens amžiaus (D. Brita-
nija, Prancūzija) – 13.25

7 d. – Nuostabieji Lūzeriai. Kita planeta 
(rež. A. Matelis) – 18.15
7, 8 d. – Penkiasdešimt išlaisvintų atspalvių 
(JAV) – 18.30, 21.30
2, 3 d. – Bėgantis labirintu: vaistai nuo mir-
ties (JAV) – 15, 17.40, 20.40, 23.40; 4–8 d. – 
15, 17.40, 20.40
2–6 d. – Koko (JAV) – 10.50, 13.30, 15.10; 
7, 8 d. – 10.50, 13.30
2, 5–8 d. – Bulius Ferdinandas (JAV) – 16 val.; 
3 d. – 11, 13.25, 16 val.; 4 d. – 11, 16 val.
2–8 d. – Grąžinti nepriklausomybę 
(rež. S. Baradinskas) – 13.05, 17.50, 19.50
2–6 d. – 3 sekundės (Rusija) – 10.40, 18 val.; 
7, 8 d. – 10.40
2, 4, 6, 8 d. – Vandens forma (JAV, Kanada) – 
10.20, 18.15, 21.05; 7 d. – 10.20, 21.05
2–8 d. – Vabaliukų istorijos (Prancūzija, 
Liuksemburgas) – 11.30, 13.35
Klasės susitikimas. Tarp mūsų, berniukų 
(rež. K. Gudavičius) – 14, 21.35
2, 4, 6, 8 d. – Valstybės paslaptis (JAV) – 15.40; 
3, 5, 7 d. – 15.40, 21.05 
2, 3 d. – Tūnąs tamsoje. Paskutinis raktas 
(JAV) – 23.50
2, 4, 6 d. – Džiumandži: sveiki atvykę į 
džiungles (JAV) – 20.55
3, 5 d. – Pokerio princesė (Kinija, 
JAV) – 20.55

Skalvija
Prancūzų kino festivalis „Žiemos ekranai“
J.-P. Melville’io filmų retrospektyva
2 d. – Raudonasis ratas (Prancūzija) – 16 val.
2 d. – Samurajus (Prancūzija, Italija) – 21 val.
3 d. – Jūros tylėjimas (Prancūzija) – 14.45
4 d. – Skundikas (Prancūzija) – 16.30
4 d. – Leonas Morenas, kunigas (Prancūzija, 
Italija) – 18.30
2 d. – Pagrindinė programa 
(Prancūzija, Portugalija) – 18.35
3 d. – Menininko portretas 
(Prancūzija) – 18.30
3 d. – Occidental (Prancūzija) – 21.15
Valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti 
skirta programa „Amžiaus kronikos“
4 d. – Sudie, riešutėli (Prancūzija, Italija) – 14.30
4 d. – Paryžius, 1900-ieji (Prancūzija) – 21 val.
Programa Jeanne’os Moreau atminimui
3 d. – Ta meilė (Prancūzija) – 16.30
Programa vaikams (ciklas „Karlsono kinas“)
3 d. – Varlių pranašystė (Prancūzija) – 13 val.
4 d. – Mergaitė be rankų (Prancūzija) – 13 val.
5 d. – Valstybės paslaptis (JAV) – 14.50 (se-
ansas senjorams); 6 d. – 16.50; 8 d. – 18.50
5 d. – Mano viršūnė (Indija, Prancūzija) – 
17 val.; 7 d. – 19 val. 
5 d. – Trys stendai prie Ebingo, Misūryje 
(JAV) – 19 val.; 7 d. – 21 val.; 8 d. – 16.40
5 d. – Stebuklas (rež. E. Vertelytė) – 21.10
7 d. – Nemeilė (Rusija, Prancūzija, Vokie-
tija, Belgija) – 16.40; 8 d. – 21 val. 
A. Weerasethakulo retrospektyva 
6 d. – trumpametražių filmų programos 
Nr. 1 – 19 val.
6 d. – Programa Nr. 2 – 21 val.

Pasaka

2 d. – Grąžinti nepriklausomybę (rež. S. Ba-

radinskas) – 17.30; 3 d. – 20 val.; 4 d. – 19 val.; 

6 d. – 17 val.

2 d. – Bjornas Borgas prieš Makenrojų (Šve-

dija, Danija, Suomija) – 17.45; 3 d. – 17 val.; 

4 d. – 18.15; 6 d. – 19.15; 7 d. – 17.45; 

8 d. – 18.45

2 d. – Šventojo elnio nužudymas (JAV, Ai-
rija, D. Britanija) – 22 val.; 3 d. – 21.15; 
5 d. – 17.15; 6 d. – 21 val.
2 d. – Tamsiausia valanda (JAV) – 19.30; 
4 d. – 13.30; 5 d. – 17.30
2 d. – Trys stendai prie Ebingo, Misūryje 
(JAV) – 19 val.; 3 d. – 21.30; 4 d. – 16 val.; 
5 d. – 20 val.; 7 d. – 19.30, 8 d. – 20 val.
3 d. – Mano viršūnė (Indija, 
Prancūzija) – 16.30
3 d. – Nemeilė (Rusija, Prancūzija, Vokietija, 
Belgija) – 15.30; 5 d. – 19.45; 8 d. – 16.30
3 d. – Aš esu Tonia (JAV) – 13 val.
3 d. – Veidai kaimai (dok. f., Prancūzija) – 
19 val.; 4 d. 13.15; 5, 8 d. – 17 val. 
3 d. – Kriaušių pyragėliai su levandomis 
(Prancūzija) – 15 val.
3, 4 d. – Aštuonkojis Dipas (Ispanija, Bel-
gija) – 13.15
3 d. – Dvilypis meilužis (Prancūzija) – 20.45; 
4 d. – 20.15; 7 d. – 19.45; 8 d. – 20.45
4 d. – Valstybės paslaptis (JAV) – 14.45; 
6 d. – 16.45
4 d. – Vandens forma (JAV, Kanada) – 20.30; 
8 d. – 21 val.
4 d. – Kedi. Slaptas kačių gyvenimas (Tur-
kija, JAV) – 15 val.
4 d. – 50 pavasarių (Prancūzija) – 16.30; 
5 d. – 18.45
5 d. – (Ne)tikros prancūziškos vestuvės 
(Prancūzija) – 20.30
6 d. – (Ne)laukti svečiai (Prancūzija) – 
21.15
6 d. – Asfaltas (Prancūzija) – 17.15
6, 8 d. – Drugelio miestas (rež. O. Černo-
vaitė) – 19 val.
8 d. – Gobšius! (Prancūzija) – 15.15
7 d. – Laimė 140 (ciklas „Ispaniškai) – 17.30
8 d. – Grąžinti nepriklausomybę (rež. S. Ba-
radinskas) – 15 val. (Senjorų arbatėlė)
8 d. – Kvadratas (Danija, Prancūzija, Vokie-
tija, Švedija) – 15.30
Festivalis „Žiemos ekranai“ 
2 d. – Paryžius, 1900-ieji (Prancūzija) – 21.30
2 d. – Nuotaka juodais drabužiais (Prancū-
zija) – 17.15
3 d. – Mergaitė be rankų (Prancūzija) – 13.30
3 d. – Alkazaro kėdės (Prancūzija) – 15.15
3 d. – Raudonasis ratas (Prancūzija) – 18.30
3 d. – Žiulis ir Džimas (Prancūzija) – 18 val.
4 d. – Jūros tylėjimas (Prancūzija) – 17 val.
4 d. – Menininko portretas (Prancūzija) – 
18.30
4 d. – Kambarinės dienoraštis (Prancū-
zija) – 21 val.
4 d. – Varlių pranašystė (Prancūzija) – 
13 val.

Ozo kino salė
2 d. – Dvi naktys iki ryto (Lietuva, Suomija) – 
18 val.; 6 d. – 17 val.
2 d. – Neoninis demonas (JAV) – 19.30

3 d. – Stefanas Cveigas: atsisveikinimas su 

Europa (Prancūzija, Vokietija) – 15 val.

3 d. – Močiute, Guten Tag! (dok. f., 

rež. J. Samulionytė, V. Samulionytė) – 

17 val.; 

6 d. – 18.30; 7 d. – 20 val.; 8 d. – 17 val. 

3 d. – Stebuklas (rež. E. Vertelytė) – 

18.30

3 d. – Moteris ir ledynas (dok. f., rež. A. Sto-

nys) – 20.10

7 d. – „Rolling Stones“ turas po Lotynų 

Ameriką (D. Britanija) – 18 val.

„Tamsiausia valanda“


