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Sebastiáno Lelio filmas „Fantastiška moteris“

Prieš šimtą metų
Kęstučio Grigaliūno videoinstaliacija „Savanoriai: fotografinė 
atmintis“ galerijoje „Artifex“

Agnė Narušytė

Vilniaus galerija „Artifex“ – viena 
mažiausių, bet Kęstutis Grigaliū-
nas ją dar sumažino. Paliko tik 
vieną kambarį, tik ekraną, į kurį 
galima žiūrėti tik iš labai arti. Kad 

„įeitum“ į vaizdą, įeitum į istorijos 
miražą, kuriamą fotografijos, pro-
jektoriaus šviesos ir galerijos 
prietemos. Ekrane vienas kitą 
keičia 600 portretų – ką tik at-
kurtos Lietuvos kariuomenės 
savanoriai, šauktiniai kareiviai 
ir puskarininkiai. Jiems peržiū-
rėti prireiks pusvalandžio – visai 
nedaug. Tiesa, tai – ne vienintelė 
galimybė juos pamatyti. Visi por-
tretai atspausdinti mudviejų su Kęs-
tučiu sudarytoje knygoje „Savano-
riai: fotografinė atmintis“ („Vaizdų 
archyvas“, 2017). Bet ten jie mažy-
čiai – tarsi įklijos karo prisiminimų 
albume. Projekcija nuotraukas 

išdidina iki žmogaus ūgio – matosi 
smulkiausios detalės, fotografavi-
mosi situacijos erdvė tarsi susisiekia 
su mūsų erdve. 

Grigaliūno paroda turėtų būti 
įtraukta į šimtmečio minėjimo 
programą, nes be tų jaunuolių ne-
būtų valstybės. Aišku, jų buvo kur 
kas daugiau – dešimtys tūkstančių. 
Genocido aukų muziejaus direkto-
riui Eugenijui Peikšteniui pavyko 
surinkti šešis šimtus, kiti portretai 
išsibarstė laike. Jo kolekciją sudaro 
ne tik jie, bet ir gurguolių, rikiuočių, 
kareivių laisvalaikio, karo grobio ir 
Lietuvos kariuomenę reprezentuo-
jančios fotografijos. Tos kitos dauge-
liui būtų gal net įdomesnės. Tačiau 
knygai pasirinkome gana vienodus 
ateljė portretus: tapytas fonas, stovi 
vienas, du, trys ar daugiau karei-
vių, atsirėmę į tam skirtą staliuką ar 
koloną, tik kartais išvengę standar-
tinių pozų, tarkim, susikabinę už 
parankių ar į kompaniją pasikvietę 

šuniuką. Kitoje pusėje užrašytos 
dedikacijos liudija: tai fotografijos 
atminčiai, siųstos draugams, my-
limosioms, tėvams, pačių kareivių 
gal ir neturėtos. Daugelis jų vėliau 
sunaikintos, slepiant artimųjų „an-
tisovietines pažiūras“ nuo represi-
nių struktūrų. Jų daugiau išsaugojo 
tremtiniai, nebeturėję ką prarasti. 
Taigi šis fotografijų rinkinys vizu-
aliai monotoniškas, bet monotonija 
nukreipia žvilgsnį į veidą, o min-
tis – į jauno žmogaus būseną šioje 
žemėje, šioje valstybėje, bet kitame 
laike, prieš šimtą metų. 

Netiesa – prieš šimtą metų šių 
kareivių dar nebuvo. 

Daug kalbame apie Vasario 16-ąją 
pasirašytą Nepriklausomybės aktą, 
anksčiau išleistą „Lietuvos aido“ nu-
merį, kad nespėtų įsikišti cenzoriai, 
ir konfiskuotą tiražą, dingusį aktą, 
pernai atrastą Liudo Mažylio ir 
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Muzikiniai tautų reprezentantai 
Baltijos šalių orkestrų festivalio pirmojo koncerto įspūdžiai 

M u z i k a

Paulina Nalivaikaitė

Kultūros terpėje Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos muzikinius ryšius jau ke-
lis dešimtmečius stiprina Baltijos 
šalių orkestrų festivalis, rengiamas 
Valstybinio simfoninio orkestro ir 
šį kartą sugrįžęs po dvejų metų per-
traukos. Šiemet jis nušviestas tikrai 
ypatingos šventinės auros – visos 
trys valstybės švenčia savo atkū-
rimo šimtmetį. Todėl ir trijų festi-
valio koncertų programos, galima 
tikėtis, prasmingai įsimbolina šią 
išskirtinę progą. 

Toks proginis Latvijai skirto 
pirmojo festivalio koncerto (va-
sario 9 d.) akcentas turėjo būti 
latvio Arturo Maskato kūrinio 

„The Song of the Baltics“ („Baltų 
daina“) premjera. Šioje kompozi-
cijoje, kaip pats kūrėjas pasakojo, 
atsispirta nuo bendrų istorinių ir 
kultūrinių šalių „kontrapunktų“, 
įžangoje skamba trumpos frazės 
visų Baltiją supančių šalių kalbomis, 
kol galiausiai lieka estų, latvių ir lie-
tuvių kalbos, suskambančios estų 
poeto Paulo-Eeriko Rummo, latvių 
poetų Vizmos Belševicos ir Ojarso 
Vaciečio bei lietuvio Sigito Gedos 
eilėmis. Deja, siaučianti gripo epi-
demija privertė koncerto programą 
gerokai koreguoti: susirgus vienam 
garsiausių latvių tenorų Aleksan-
drui Antoņenko, kuris A. Maskato 
kūrinyje buvo nepakeičiamas, teko 
operatyviai reaguoti ir surasti naują 
solistą bei keisti visą antros dalies 
programą. Todėl vietoje „Baltų dainos“ 
girdėjome kitą A. Maskato kūrinį sim-
foniniam orkestrui – „Tango“ – ir 
Ludwigo van Beethoveno Fantaziją 
fortepijonui, chorui ir simfoniniam 
orkestrui. 

Pastarojo kūrinio solistu pakvies-
tas jaunosios kartos latvių pianis-
tas Reinis Zariņis, kaip skelbiama, 
koncertuojantis prestižinėse Euro-
pos koncertų salėse. Kartu su juo 
Fantaziją atliko valstybinis cho-
ras „Latvija“ ir Latvijos nacionali-
nis simfoninis orkestras, kuriam tą 

vakarą dirigavo Andris Poga. L. van 
Beethoveno kūrinys, manyčiau, buvo 
gana vykęs „pakaitalas“ A. Maskato 
opuso premjerai. Nors kompozicijų 
mintis, be abejo, skiriasi, Fantazija 
savo galinga sudėtimi ir iškilmingu 
finalu Kongresų rūmų salėje sukūrė 
tikrai šventišką atmosferą. Neretai 
vertinama kaip Devintosios simfo-
nijos pirmtakė, Fantazija iš tiesų ją 
ypač primena ir choro melodijomis, 
ir iškilmingu teksto tonu, nors joje 
dainuojama ne apie žmonijos drau-
gystės džiaugsmą, o apie muzikos 

galią ir „grakštų, žavų bei saldų 
mūsų gyvenimo harmonijų garsą“. 
Atlikdamas šį Vienos klasiko kūrinį, 
„Latvijos“ choras patvirtino latvių 
chorinio meno profesionalumą, ne-
trūko kolektyvui ir emocinės įtai-
gos – kūrinio finale sklandė tikrai 
didinga nuotaika. R. Zariņis taip 
pat paliko gerą įspūdį, itin artiku-
liuotai skambėjo ir greitesni pasažai, 
ir kita muzikinė medžiaga – pedalu 
nepiktnaudžiauta, ko gero, ir ape-
liuojant į galimą autentišką, kaž-
kiek klavesino maniera dvelkiantį 

kūrinio skambesį, kai modernių 
fortepijonų dar nebuvo. Malonu 
buvo klausytis solisto ir orkestro 
darnos, išlaikant abipusę dialek-
tišką bethovenišką įtampą ir kon-
trastų žavesį.

Prieš Fantaziją skambėjo ir dėl 
savo intensyvumo tarsi preambule 
į dramatišką L. van Beethoveno 
muzikos pasaulį tapo A. Maskato 

„Tango“. Turiu pripažinti – pama-
čiusi, kad programoje tarp grandi-
ozinių Jeano Sibelijaus ir L. van 
Beethoveno opusų skambės „len-
gvasis“ žanras, kiek sutrikau. Gal 
nebūčiau to sureikšminusi, jei 
koncertas nevyktų nacionalinių 
švenčių fone, tad pagalvojau, jog 
ir programa turėtų būti kruopš-
čiai apgalvota. Vis dėlto abejonės 
nuslūgo pasigirdus muzikai. Iš-
raiškingo, aštraus ritmo, aistringų 
melodijų kupiname kūrinyje 
įprasto simfoninio orkestro skam-
besį papildė klavesino, ksilofono ir 
akordeono spalvos. Nevienaplanė, 
nuo trapiai jausmingos lyrikos iki 
ugningos, aistringos dramos svy-
ruojanti kompozicija – pavyzdys, 
kad šokio žanras, tango, gali su-
skambėti solidžiai tarp klasikinės 
muzikos gigantų opusų ir pateikti 
ne menkesnę garsinę dramą. Tei-
giamą įspūdį, žinoma, sustiprino 
Latvijos nacionalinio simfoninio 
orkestro atlikimas: aštri, „kam-
puota“ ir tikslumo reikalaujanti 
ritmika kolektyvui nebuvo kliūtis, 
o transliuota emocija galėtų būti 
atsakas tiems, kurie kaltina Šiau-
rės europiečius šaltu charakteriu: 
muzikos vedimas, intensyvumas 
ir įtampa išliko ligi paskutinio garso.

Ne mažiau puikiai Latvijos orkes-
tras atsiskleidė pirmoje koncerto 
dalyje, atlikdamas J. Sibelijaus An-
trąją simfoniją D-dur, op. 43. Šis 
kūrinys festivalio koncerte – reve-
ransas dar vienai Baltijos regiono 
valstybei Suomijai, savo nepriklau-
somybės šimtmetį šventusiai pernai. 
Neatsitiktinai buvo pasirinkta bū-
tent ši suomių kūrėjo kompozicija: 
Antroji simfonija vadinama suomių 

laisvės šaukle, laisvės simboliu. Iš 
tiesų, J. Sibelijus buvo ryški kultū-
ros lauko figūra suomių nepriklau-
somybės judėjime. Kaip ir Lietuvoje, 
taip ir Suomijoje XIX–XX a. san-
dūroje tautiškumą slopino Rusijos 
imperijos vykdoma cenzūra, bet 
J. Sibelijus buvo vienas iš rezis-
tentų ir tai viešai deklaravo savo 
kūryba: ryškus protestas (net neby-
liu jo pavadinti negalėtume...) buvo 
kompozitoriaus simfoninė poema 

„Finlandia“. Menininkas visą gyve-
nimą rėmė suomių nepriklauso-
mybės idėją, o keletu metų vėliau 
jo parašyta Antroji simfonija ilgai-
niui tapo suomių laisvės simboliu. 

„Mano Antroji simfonija – tai sielos 
išpažintis“, – apie šį savo kūrinį yra 
pasakęs pats kompozitorius, kurio 
muzika sutartinai laikoma „suomiš-
kumo“ įsikūnijimu, tarsi suomiškos 
dvasios grynuoliu. 

„Šis kūrinys yra tikras šedevras, o 
ir dalis repertuaro, atspindinčio ge-
riausias Latvijos nacionalinio sim-
foninio orkestro savybes”, – teigė 
Latvijos nacionalinio simfoninio 
orkestro dirigentas A. Poga, kartu 
sugretindamas J. Sibelijų ir A. Mas-
katą, kurių muzikoje jaučiamas sie-
kis reprezentuoti tautos identitetą 
ir mentalitetą. Na, galbūt šis latvio 
siekis mums būtų geriau atsisklei-
dęs ne „Tango“ muzikoje, kuri, šiaip 
ar taip, natūraliai siejasi su pietų ša-
lių tradicijomis, o turėjusioje nu-
skambėti „Baltų dainoje“. Tačiau 
dirigento žodžiai apie J. Sibelijaus 
simfonijoje atsiskleidžiančias ge-
riausias orkestro savybes pasirodė 
tikrai taiklūs. Skonio reikalas – 
jausti didesnę ar mažesnę simpa-
tiją atliekamai muzikai, tačiau likti 
abejingam pačiam atlikimui, ma-
nau, buvo neįmanoma. Džiugu, kad 
Vilniuje, Lietuvos valstybės atkū-
rimo šimtmečio išvakarėse, galė-
jome džiaugtis aukšto lygio mūsų 
kaimynų latvių simfoniniu muzika-
vimu, ir belieka apgailestauti, kad 
Kongresų rūmų salė nebuvo tokia 
pilna, kokia vertėjo būti.

Andris Poga ir Latvijos nacionalinis simfoninis orkestras
G . B atašči u ko  nu ot rau ko s

Reinis Zariņis ir valstybinis choras „Latvija“

Šimtastygio orkestro 
susibūrimas

Baltijos šalių orkestrų festivalis by-
loja apie kūrybinę draugystę. Ją va-
sario 17 d. 19 val. Vilniaus kongresų 
rūmuose įkūnys unikalus styginių 
instrumentų susibūrimas koncerte 

„100 stygų“. Scenoje susiburs trijų 
orkestrų – Latvijos nacionalinio 
simfoninio, Liepojos simfoninio ir 
Lietuvos valstybinio simfoninio – 
stygininkai, jiems diriguos maestro 
Gintaras Rinkevičius. Iš viso sce-
noje matysime ir girdėsime apie 

100 styginių instrumentų. Progra-
moje – trijų kompozitorių kūriniai, 
o vakaro ašis – 1899 m. parašytas 
vokiečių kompozitoriaus Arnoldo 
Schönbergo styginių sekstetas (ver-
sija styginių orkestrui) „Pragiedrė-
jusi naktis“. 

A. Schönbergą žinome kaip do-
dekafoninės technikos pagrindėją, 
tačiau dar prieš imdamasis „laužyti“ 
tonalią sistemą jis buvo parašęs ne-
mažai vertingos romantinės muzi-
kos. Tarp jos išdidžiai iškyla būtent 
sekstetas „Pragiedrėjusi naktis“, va-
dinamas svarbiausiu ankstyvosios 
kūrybos pavyzdžiu. Yra žinoma, 
kad pats kompozitorius mokėsi 
griežti smuiku ir violončele, tad 
styginių instrumentų specifika 

jam buvusi gerai pažįstama. Imtis 
seksteto jį įkvėpė raiškios poeto Ri-
chardo Dehmelio eilės ir meilė savo 
mokytojo Alexanderio von Zem-
linskio seseriai Matildai. Vienos 
dalies kūrinyje atsispindi stiprios 
kūrėjo emocijos, vėlyvojo roman-
tizmo estetikos dvelksmas. Pirmą 
kartą „Pragiedrėjusios nakties“ 
versija styginių orkestrui, beje, 
aranžuota paties kompozitoriaus, 
nuskambėjo dar 1924 m., o maestro 
G. Rinkevičiaus vadovaujamo Lie-
tuvos valstybinio simfoninio or-
kestro muzikantai šį kūrinį taip pat 
jau yra atlikę. 

Koncerto „100 stygų“ progra-
moje išlaikytas dėmesys ir lie-
tuvių muzikai, ją reprezentuos 

Mikalojaus Konstantino Čiur-
lionio Styginių kvarteto c-moll 
I dalis. 

„Per mažai žinome apie kaimy-
ninių šalių kultūrą, o juk net yra 
senas posakis, kad gėda nežinoti to, 
kas vyksta aplink“, – apie kultūrinio 
bendradarbiavimo poreikį kalbėjo 
Latvijos nacionalinio simfoninio 
orkestro direktorė Indra Lukina. 
Ji, beje, buvo ir viena Baltijos šalių 
orkestrų festivalio iniciatorių. 

Styginių kvartetas – išskirti-
nės elegancijos ir profesionalumo 
reikalaujantis žanras. Pirmasis 
šio žanro kūrinys lietuvių autorių 
kūryboje – būtent M. K. Čiurlio-
nio. XX a. pradžią menanti kom-
pozicija buvo sukurta menininkui 

studijuojant Leipcigo konservato-
rijoje, kur ir įvyko kvarteto prem-
jera. Iki mūsų dienų išliko tik trys 
iš keturių kvarteto dalių, alsuojan-
čių ankstyvąja Čiurlionio muzikos 
dvasia, romantine estetika, tačiau 
išlaikiusių griežto mokytojo Carlo 
Reinecke’s įdiegtą klasikinę formą. 

Koncerto pabaigai pasirinkta 
Piotro Čaikovskio „Serenada“ sty-
ginių orkestrui, op. 48. Tai vienas 
dažniausiai atliekamų styginių or-
kestro repertuaro kūrinių, apie kurį 
pats kompozitorius yra pasakęs: „Šį 
kūrinį rašiau iš neįveikiamo vidinio 
potraukio, tiesiai iš širdies.“

Rasa Murauskaitė

Anonsai
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Beethoveno Magnum Opus 
„Missa solemnis“ nacionalinėje filharmonijoje 

M u z i k a

Rita Nomicaitė

Pilnoje Šv. Kotrynos bažnyčios sa-
lėje vasario 8 d. įvyko koncertas, 
kuriame tik vieno, XVIII a. rašiu-
sio kompozitoriaus kūrinius grojo 
ne gastrolieriai, o tarp mūsų gyve-
nantis muzikantų elitas. Ir grojo 
net ne daugumos mėgstamo ba-
roko, o klasicizmo epochos mu-
ziką. Ironizuoju, nes kultūros 
šventę sukūrė reklaminių bruožų 
neturėjęs koncertas. Net neskelb-
damas intencijų pagerbti Lietuvos 
Respublikos 100-metį, tą padarė 
netgi geriau už kai kuriuos į tai 
pretendavusius, dėmesį sutelku-
sius į kultūrinės komercijos san-
dorius. Nes aptariamasis vakaras 
mintis kreipė išimtinai dvasios 
link, ją nuraminant ir nuskaidri-
nant, galiausiai žvalinant ir džiugi-
nant. Laisvės jausmo simboliu tapo 
Josepho Haydno muzika. 

Šv. Kristoforo orkestro įkūrėjas ir 
dirigentas, buvęs ilgametis Vilniaus 
kvarteto artistas Donatas Katkus Jo-
sephą Haydną garbina labiausiai iš 
visų kompozitorių. Žino didžiąją, 

ne tik kvartetinę, jo palikimo dalį, 
svajoja, kad  Vilniuje būtų pasta-
tyta jo operų. Beje, Haydnas sufor-
mavo styginių kvarteto žanrą. Kon-
certui buvo pasirinkti pirmieji šio 

anuometinio avangardinio pavidalo 
kūriniai: orkestrui pritaikyti styginių 
kvartetai, op. 1 Nr. 1 B-dur; op. 2 Nr. 3 
Es-dur; op. 2 Nr. 1 A-dur. Smuiki-
ninkė Rusnė Mataitytė su orkestru ir 
į jį įsiliejusia viešnia, klavesinininke 
Vaiva Storastiene atliko Koncertą 
smuikui ir orkestrui Nr. 4 G-dur.  

Nors daugeliui autoriniai koncer-
tai, juoba J. Haydno, atrodo nuo-
bodūs, šį vakarą tokį mitą tvirtai 
paneigė muzikos interpretuotojai. 
Stiliaus pajauta sužavėjo. Išskleis-
tas muzikos gyvastingumas, vidi-
nio pasaulio klodai, kurių klasicistų 
kūryboje daugiau nei didelės dalies 
romantikų paviršutiniškai malo-
niuose instrumentiniuose „roman-
suose“. Nors akustika iškreipė garsų 
santykį, trūko pirmųjų smuikų ryš-
kumo, o dudeno bosai, pilnatviškai 
jutome taip pasigendamą amžinąją 
meno pusiausvyrą. Smuikininkė 
R. Mataitytė J. Haydno kūrinių 

interpretavimą laiko jai svarbiu iš-
šūkiu. J. Haydno muzikos ji atlieka 
nemažai, dažniausiai su „Kaskadų“ 
trio, tad prie šios smuikininkės kla-
sikos pojūčio esame įpratę. O tas 
pojūtis – gilus ir kupinas šiltos ele-
gancijos. Dar grynesniu pavidalu jis 
atsiskleidė R. Mataitytei griežiant 
solo partiją, kai elegancijai pakluso 
daugybė juvelyriškų skambesio 
niuansų.

Tikėkimės, kad naujasis orkestro 
meno vadovas dirigentas Modestas 
Barkauskas pasiryš atlikti Lietuvoje 
dešimtmečiais neskambėjusius žan-
rus – tarkim, ne tik minėtas operas, 
bet ir kantatas. Klausytojai, taip pat 
ir atlikėjai, paveikti šios džiaugs-
mingos muzikos, tampa ryžtingesni 
gėrio skleidėjai, jo damos ir riteriai. 

Koncerto metu kartu su „Caritas“ 
buvo renkamos lėšos Ukrainos vai-
kams paremti orkestro numatytose 
gastrolėse prie fronto linijos...

Šventinės kasdienybės perlas
Šv. Kristoforo kamerinio orkestro ir smuikininkės Rusnės Mataitytės koncertas „Vien tik Haydnas“ 

Vytautė Markeliūnienė

Nors monografinės (vieno kom-
pozitoriaus kūrybos) muzikinės 
programos ar didžiosiomis parti-
tūromis grįsti koncertai nėra tapę 
natūraliu mūsų koncertinio gyve-
nimo dėsningumu, jų netikėtas įsi-
liejimas į koncertų sezoną visada 
iš anksto sukelia kaitrų lūkestį. Juk 
gyvai, o ne iš įrašo klausomos di-
džiosios simfonijos, oratorijos, mi-
šios geba formuoti labai specifinį, 
intymų klausytojo, atlikėjų ir kū-
rinio bei jo autoriaus dialogą. Tai 
tampa tarsi kartu išgyvento tarps-
nio patirtimi, kartais išliekančia gal 
tik išklausyto opuso fakto pavidalu, 
laikinu atminties pasažu, o kartais – 
į gilesnę kūrybos paslaptį įsiskver-
biančia suvokimo dimensija. 

Vasario 10 d. Nacionalinėje fil-
harmonijoje skambėjo Ludwigo 
van Beethoveno „Missa solemnis“ 
D-dur, op. 123. Atlikėjai – Nacio-
nalinis simfoninis orkestras, Kauno 
valstybinis choras, solistai – Vikto-
rija Miškūnaitė, Eglė Šidlauskaitė, 
Algirdas Bagdonavičius, Liudas 
Mikalauskas, dirigavo Juozas Do-
markas. Kūrinys rašytas ercher-
cogo Rudolfo įšventinimo į ar-
kivyskupus iškilmei 1820-aisiais, 
tačiau visiškai baigtas kiek vėliau 
ir prisišlieja prie kompozitoriaus 
vėlyvųjų opusų visumos. O kiek 
anksčiau, apie 1808-uosius, Beetho-
venas dar davė privačias pamokas, 
ir Rudolfas buvo vienintelis šio 
laikotarpio jo mokinys, ilgainiui 
tapęs kompozitoriaus mecenatu, 

bičiuliu, prisiekusiu kūrybos ger-
bėju. Beethovenas jam dedikavo 
kone esminį savo kūrybos aukso 
fondą: tarp minimų kūrinių – Ke-
tvirtasis ir Penktasis koncertai for-
tepijonui ir orkestrui, fortepijono 
Sonatos: op. 81a („Les adieux“), op. 
106 („Hammerklavier-Sonate“), op. 
111 – paskutinė 32-oji, taip pat „Di-
džioji fuga“ styginių kvartetui, op. 
133, ir keletas kitų. Dalis jų – tary-
tum Beethoveno tartas taikus sudie 
žemiškajam pasauliui. Ir kone kie-
kvienas šių opusų – atskiras, toli-
mas, tuo laiku nepritapęs pasaulis. 
Kaip ir „Missa solemnis“, parašytas 
pagal kanoninį tekstą, bet artiku-
liuojantis tiems laikams dar nepa-
žinų, atsiskyrėlišką muzikos pavi-
dalą. Paliktuose tekstų eskizuose 
(redaguotuose ir į knygą „Beetho-
venas. Muzikos filosofija“ sutelk-
tuose Rolfo Tiedemanno) Theodo-
ras W. Adorno, didis Beethoveno 
kūrybos tyrinėtojas, „Missa solem-
nis“ įvardija kaip jo Magnum Opus, 
skirsnio pradžioje prie pavadinimo 
pridurdamas dar žodį atsiskyrėlis 
(svetimas, nutolęs). Paskiau nagri-
nėdamas kūrinį jis priduria, jog 

„įprasta, kad šias Mišias klausyto-
jas linkęs suvokti tiesiog koncen-
truodamasis į kiekvieną momentą, 
kaip tai daroma su didžiosiomis 
Beethoveno simfonijų dalimis, 
prisimenant, kas buvo anksčiau 
ir sekant vientisumo tapsmą iš 
daugialypiškumo. Vis dėlto Mi-
šių vientisumą lemia kai kas kita, 
nei mums įprasta „Herojiškojoje“ 
ar Devintojoje simfonijoje. Kažin 
ar nusikalstame abejodami, ar šį 

vientisumą, tokį, koks jis yra, aps-
kritai galima suvokti.“ 

Klausantis koncerto Nacionali-
nėje filharmonijoje, daugelis da-
lykų nuteikė labai tauriai – ir di-
rigento struktūrinė koncepcija, 
nesutrikdyta net įsiterpusios kon-
certo pertraukos po Gloria dalies, 
ir soprano bei mecosoprano an-
samblis –  ar tik ne operoje išsiug-
dytas, nors abiejų balsų stilistinis 
turinys buvo grindžiamas anaip-
tol ne operiška, o santūrios rim-
ties ir ramaus didingumo derme. 
Šiame ansamblyje vis dėlto ne taip 
organiškai pulsavo tenoro ir boso 
raiška. Įtraukė ir orkestro partijos 
tėkmė, išnyranti subtiliais inter-
mezzo ar veikalo vientisumą ku-
riančiais accompagnato. Vietomis 

vertė suabejoti dinaminė, ypač 
choro ir orkestro epizodų raiška. 

Smalsumo dėlei teko pavartyti 
ne vieną „Missa solemnis“ natų 
redakciją, kuriose, kitaip nei ko-
kiose vėlyvosiose Beethoveno for-
tepijoninėse Sonatose, dinamikos 
ženklų nedaug, bet čia akivaizdžiai 
dominuoja p, pp, diminuendo, cres-
cendo, o choro partijose, ypač poli-
foniniuose epizuodose, matyti daug 
sulyguotų frazių, be to, dvi Mišių 
dalys – Kyrie ir Sanctus – po tempo 
nuorodos pažymėtos ir dar viena 
replika: Mit Andacht (vok. – pamal-
džiai), kas, žinoma, irgi apeliuoja 
į atitinkamos raiškos artikuliaciją. 

Atidžiau perskaitytų ir interpre-
tuotų dinamikos proporcijų pasige-
dome. Choro ir orkestro fugose per 

daug įsigyveno kapotas, forsuotas 
tonas, taigi ir garsumo perteklius. 
Atrodė, kad per keletą pirmų taktų 
išeikvojami visi ff dinaminiai resur-
sai. Bet paskui vertė suklusti fantas-
tiškos, plastiškos choralinės salos. 

Vis dėlto tai buvo veikiau atra-
dimų, nei praradimų koncertinis 
vakaras, nelikęs tik laikinu atmin-
ties pasažu, sykiu skatinantis vėl 
sugrįžti prie Theodoro W. Adorno 
anksčiau cituotos minties: „Kažin 
ar nusikalstame abejodami, ar šį 
vientisumą, tokį, koks jis yra, aps-
kritai galima suvokti.“  Skatinantis 
visiems linkėti prasmingos ir šven-
tinės Šimtosios Vasario 16-osios, 
kurios tauriu preliudu tapo šis Bee-
thoveno šedevras. 

D. Matv ejevo n uotr .

T. Se rke t  nu ot r.Rusnė Mataitytė ir Donatas Katkus

Viktorija Miškūnaitė, Eglė Šidlauskaitė, Algirdas Bagdonavičius, Liudas Mikalauskas ir Juozas Domarkas
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Balsas, kalbąs ir be žodžių
Mintys, inspiruotos naujo televizijos filmo apie Giedrę Kaukaitę

M u z i k a

Jonas Vytautas Bruveris

Filmas „Aš žinau tą smoką“ (reži-
sierius Marius Siparis, scenarijaus 
autorė Ugnė Dalinkevičiūtė) lyg ir 
panašus į kitus tokio žanro – pasa-
kojimo apie menininko gyvenimą 
ir kūrybą – filmus; primenami ir 
parodomi svarbiausi įvykiai, apie 
filmo heroję kalba kiti asmenys, 
aišku, ir ji pati. Šiemet gražų jubi-
liejų pasitinka ir kūrybinės veiklos 
50-metį švenčia dainininkė Giedrė 
Kaukaitė. 1968-ieji – sėkmingi dai-
nininkės metai: baigta konservato-
rija, laimėti trys konkursai, pavasarį 
debiutas Operos ir baleto teatre, o 
tų pačių metų rudenį prasidėjusi 
stažuotė Milano teatro „La Scala“ 
akademijoje. 

G. Kaukaitė Vilniaus konservato-
rijoje studijavo pas Aleksandrą Staš-
kevičiūtę ir Eleną Dirsienę – vienos 
žymiausių mūsų operos istorijoje 
dainininkių Vladislavos Grigaitie-
nės ir Oreste Marini auklėtinę. Taigi, 
10 metų Operos ir baleto teatro, 
po to 20 metų – Nacionalinės fil-
harmonijos solistė, daugiau kaip 
tris dešimtmečius Lietuvos muzi-
kos ir teatro akademijos pedagogė, 
profesorė, G. Kaukaitė yra mūsų 
dainavimo meno tradicijos puo-
selėtoja ir tęsėja. Didieji soprano 
vaidmenys, tarp jų Dezdemona, 
Margarita, Mimi, Tatjana, Halka, 
Baterflai; filme įsiminė tikra to žo-
džio prasme sukrečiantis mirti pasi-
rengusios Baterflai atsisveikinimas 
su sūneliu (filme Edmundas Ged-
gaudas sako, kad anuometį operos 
pastatymą parengę Jonas Aleksa 
ir Vlada Mikštaitė su G. Kaukaite 
sudarė „vieną kumštį“, jos balsas 
kalbąs ir be teksto). Sėkmingi vai-
dmenys Vytauto Barkausko ir Ju-
liaus Juzeliūno operose (visi pir-
miausia padainuoti premjerose); 
kai kurių didžiųjų Georgo Friedri-
cho Händelio, Wolfgango Ama-
deus Mozarto, Josepho Haydno ir 
kt. veikalų partijos, solo koncertai 
(iš viso surengta per 1000). Dai-
nininkė anuomet filmuota 18-oje 
Lietuvos televizijos juostų ir garso 
įrašų (išleista 11 jos plokštelių). Jau 
1977 m. buvo sukurtas televizijos 
filmas „Pašėlęs gegužis, arba dai-
nuoja Giedrė Kaukaitė“ (apdo-
vanotas sąjunginiame TV kon-
kurse už geriausią dokumentiką), 
1979 m. nufilmuota Franciso Pou-
lenco monoopera „Žmogaus bal-
sas“ (premija už geriausią moters 
vaidmenį sąjunginiame TV filmų 
festivalyje, abiejų režisierė Jadvyga 
Janulevičiūtė). „Žmogaus balso“ 
tema dainininkei iš pradžių pasi-
rodė neįdomi (moteris skambina ją 
palikusiam mylimajam) – „aš ne tas 
žmogus“, „aš žemaitė“, lietuviai taip 
(sentimentaliai) nekalba ir tai nesąs 
jos vaidmuo. Tačiau jis tapo vienu 

įspūdingiausių. „Tu meile mano“ ji 
taria su tokia jausmo gilumo, ne-
rimo ir (ne)vilties galia, kad kyla 
nelaukta asociacija su klastūnės 
Ortrudos sugundyta „Lohengrino“ 
Elza (Elena Saulevičiūtė), reika-
laujančia, kad Lohengrinas (Va-
lentinas Adamkevičius) pasakytų 
savo vardą. Sakoma, jog stojus per-
traukai šie puikūs dainininkai esą 
anaiptol ne iškart pajėgdavo grįžti 
į kasdienybę.  

net ir muzikos kritikai. Čia ne ties-
mukai, bet kuo aiškiausiai pasireiš-
kia profesinė dainininkės, pedago-
gės, vokalo žinovės kompetencija. 
Jei kas sumanytų parengti lietuvių 
muzikos kritikos raštų antologiją, 
su G. Kaukaite turėtų vargo – nors 
imk ir sudėk visus jos rašinius bei 
pokalbius.

Apskritai filmas „Aš žinau tą 
smoką“ daugiausia yra apie tai, 
kaip pripažinta operos solistė, lyg 

publikos (kaip visada) pakilusi – lyg 
žynė ar vaidilutė – prabilo G. Kau-
kaitė. Kai veikalas pasibaigė, atrodė, 
kad daugelis į kasdienybę grįžta lyg 
su egzistenciniu klausimu akyse – 
ką veikti dabar, po to?... Arba – 
B. Kutavičiaus oratorijas („Pan-
teistinę“, „Iš jotvingių akmens“, 

„Pasaulio medis“, atliko Šarūno 
Nako ansamblis) Sandomiro fes-
tivalyje išgirdęs lenkų kritikas Sta-
nisławas Koszas rašė šitaip: „Lie-
tuvių tauta, patyrusi tokių sunkių 
istorijos (pirmiausiai naujosios!) 
ir – deja – mūsų, lenkų (tebūnie 
mums už tai atleista) išbandymų, 
ypač muzikos dėka tebėra gyva ir 
išlaiko savo kultūros savitumą bei 
tautinį tapatumą.“ 

Kaip to smoko paveldėtoja, jį va-
dindama archetipo pajautimu, o 
liaudies dainas – mantromis, filme 
G. Kaukaitė apie savo veiklą ir jos 
pokyčius kalba į save žvelgdama lyg 
iš šalies, taip, kaip ji kalba ir rašo 
apie kitus. Prisimindama operos 
sceną, sako laikui bėgant ėmusi 
svarstyti, ar viską padaro 100, 120 
procentų, yra savimi ar viena iš 
šimto? Teatre artistas nėra visai 
savarankiškas – yra bendri reper-
tuaro poreikiai, galimybės, planai, 
veikalo statytojai, žodžiu, daug kas 
priklauso nuo kitų. 

Kai laimėjo I vietą M. Glinkos 
konkurse ir padainavo pirmąjį solo 
koncertą, pasijuto galinti būti nuo 
nieko nepriklausoma. Posūkis į 
koncertinę veiklą tapo „paženklin-
tai prasmingas, likimo dovana“. 
Domėjosi to meto kompozitorių 
kūryba, sako, Felikso Bajoro mu-
zikoje pajutusi „tikrą teisybę“ („mes 
negalėjome vienas kito nepaste-
bėti“), kompozitorius įžvelgė, jog 

„G. Kaukaitei svarbi kūrinio idėja, 
žodžio prasmė“. Kūrybinės veiklos 
dešimtmečiui padainavo F. Bajoro 
vokalinių kūrinių rečitalį, o dvide-
šimtmečiui – jau šešių programų 
ciklą „Lietuvių kompozitorių vo-
kalinė kūryba“. Taip lyg ir įpras-
tinė artistės biografija virto naujo 
meno reiškinio dalimi. Be jos tas 
reiškinys nebūtų atsiradęs (pasak 
E. Gedgaudo, pajutę G. Kaukaitės 
interpretacinę galią, kompozitoriai 
suskato jai kurti). Tai to smoko per-
smelkta F. Bajoro „Sakmių siuita“, 
kiekvieno kompozitoriaus indivi-
dualia šiuolaikine muzikos kalba 
sukurti, jai kurti ar dedikuoti, jos 
pirmiausiai padainuoti F. Bajoro ci-
klai „Kalendorinės dainos“, „Auki, 
auki, žalias beržas“, Triptikas, B. Ku-
tavičiaus kantata „Du paukščiai 
girių ūksmėj“, ciklas „Ant kranto“, 
Jurgio Juozapaičio, Mindaugo Ur-
baičio, Osvaldo Balakausko, Jus-
tino Bašinsko ciklai, Eduardo Bal-
sio kantata „Saulę nešantis“, Juliaus 
Juzeliūno sonata „Melika“ balsui ir 
vargonams (G. Kaukaitė Leopoldą 
Digrį yra pavadinusi savo išskirtine 

„akademija“), Algirdo Martinaičio 
kantata „Cantus ad futurum“, pa-
vienės kompozitorių dainos. Jūratė 
Vyliūtė štai taip yra rašiusi: „Ji per 
F. Bajoro velnius, medžius ir pava-
sario dirvon suguldytas sėklas, per 
B. Kutavičiaus pagonių apeigas, už-
keikimus, per A. Martinaičio nyks-
tančių paukščių klyksmą, J. Juze-
liūno melikas, J. Bašinsko apuokus, 
J. Gruodžio, S. Šimkaus dainas (...) 
buvo sąmonės žadintoja, tautos 
mentaliteto gaivintoja.“

Lietuvių šiuolaikinių autorių pir-
mieji atlikimai suformavo gaivų 
dainininkės požiūrį ir į klasiką, 
Vakarų ir rusų romantikus, tarsi 
nubraukė laiko dulkes nuo Juozo 
Gruodžio, Stasio Šimkaus, Jono Na-
bažo kūrybos. Pusė ar bent ketvir-
tadalis dainininkės koncertų pro-
gramų – lietuvių muzika. Ir svetur, 
pavyzdžiui, koncertuose Prancū-
zijoje – barokas ir B. Kutavičius, 
panašiai Niujorko „Carnegie Hall“ 
ar Stokholmo Karališkosios filhar-
monijos salėje, Krokuvos Vavelyje 
ar Sandomiro pilyse, Miuncheno 

„Prinzregentheater“, ką jau kalbėti 
apie gausias koncertines keliones 
po buvusį sovietinį Pabaltijį, Už-
kaukazę, Vidurinę Aziją ir Tolimųjų 
Rytų miestus bei garsias Maskvos ir 
Peterburgo sales.

Žinoma, 54 minučių filme te-
galima pamatyti nedidelę G. Kau-
kaitės kūrybos dalį. Juk dainuota 
ne tik lietuvių muzika, apsivilkus 
tą nepaprastą Filomenos Vaitie-
kūnienės (filme matome ir ją) su-
kurtą rūbą (pirmoji reakcija buvusi 
tokia: „užvilko tą maišą – nesivilk-
siu, nenešiosiu, paslėpsiu, o kai pa-
mačiau save iš tolo!...“), bet ir kūri-
niai – nuo baroko iki XX amžiaus. 
Beje, kitas įspūdingas rūbas, kurį 
vilki dainininkė, fotomenininko 
Algimanto Kunčiaus filmuojama 
ant savo namų stogo – taip pat 
talentingosios Filomenos jai su-
kurtas. Dainininkė be galo bran-
gina savo pianistus (juos irgi pa-
matome), svarbių dalykų pasako 
Gražina Ručytė, šiaip lyg ir nela-
bai kalbus Feliksas Bajoras, Juozas 
Rimas, Irena Milkevičiūtė, Sigutė 
Stonytė. Kai pasižiūri tą ramiai srū-
vantį pasakojimą, pamatai ir išgirsti 
tikrai labai daug. Apie ką šis filmas? 
Kaip sako pati G. Kaukaitė, „filmas, 
mano akimis žiūrint, yra apie me-
nininko pasirinkimą, apie kriterijus. 
Pasirinkimo teisė ir galimybė – di-
delė moralinė vertybė, ją privalai 
įrodyti ir apginti. Filmavimas pra-
sidėjo nuo Ugnės Dalinkevičiū-
tės prašymo: „Vienu sakiniu išsa-
kykite mintį, kurią manote esant 
jums pačią svarbiausią.“ Atsakiau: 

„Svarbiausia man buvo tikėti tuo, ką 
darau, ir manau, kad nieko neda-
riau, kuo nebūčiau šventai tikėjusi. 
Jei kas manęs paklaustų vėl, atsa-
kyčiau tą patį.“

Labai gaila, kad nutrūko kito te-
levizijos filmo – Arnoldo Schön-
bergo melodramos „Mėnulio Pjero“ 
kūrimas. Jau buvo įrašytos 5 šio 
atonaliosios (tuomet mūsų daini-
ninkams ir publikai dar mažai žino-
tos) muzikos ciklo dainos (dirigavo 
J. Aleksa), būtų režisavęs estas Ülo 
Vilimaa (1982 m. mūsų teatre buvo 
pastatęs Anatolijaus Šenderovo ba-
letą „Mergaitė ir mirtis“). Deja, di-
rigentas įrašą nutraukė, buvo kalbų, 
esą tuometė televizijos vadovybė 
nusprendusi, jog Schönbergo mu-
zika tarybinio klausytojo ausims ir 
akims netinka...

Galima sukurti dar ne vieną 
filmą, kad būtų parodyta G. Kaukai-
tės veikla, kurioje, beje, yra vietos 

vėl išgirdusi protėvių dainuotų 
dainų šauksmą (t.y. pajutusi tą jų 
smoką), atsisakiusi teatro scenos 
ir pasirinkusi koncertų daininin-
kės kelią, tapo naujo muzikos kū-
rybos sąjūdžio dalimi, skatintoja ir 
įkvėpėja. Architektas Augis Gučas 
jos reikšmę ir poveikį inteligenti-
jai palygina su Justino Marcinkevi-
čiaus poveikiu. G. Kaukaitės atlie-
kamos muzikos galią patiria žodžių 
prasmę tik iš aprašymo ar papasa-
kojimo sužiną kitataučiai. Štai per 
vieną anų laikų Baltijos muzikologų 
konferenciją Taline, miesto rotu-
šėje atliekant Broniaus Kutavičiaus 

„Paskutines pagonių apeigas“ tvy-
rojusi liturgijai būdinga rimtis pri-
sipildė naujų stiprių prasmių, kai iš 

Giedrė Kaukaitė ir Julius Andrejevas. 1982 m. Nu ot ra u ka i š  a sme ni ni o  a rchyvo
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T e a t r a s

Profilaktinė saviplaka 
Apie naują Eimunto Nekrošiaus spektaklį „Kalės vaikai“ Klaipėdos dramos teatre

Ieva Tumanovičiūtė

Kartais gamta įkvepia labiau nei 
menas. Jūra – stipri varžovė. Klai-
pėdoje perkėla taip arti dramos te-
atro, kad grįžtant nuo jūros, atrodo, 
galima į fojė prinešti smėlio. Paly-
ginus su ramiu jūros abejingumu, 
Eimunto Nekrošiaus spektaklis 

„Kalės vaikai“ nemaloniai gelia – 
tarsi verstų bristi į ledinį vandenį. 
Nelyg siūlytų paglostyti ežį, kurio 
spygliai prismaigstyti laikraščių iš-
karpų. Duria šiuolaikinės mūsų vi-
suomenės aktualijos, susipynusios 
su istoriniais tautos vargais bei nuo-
dėmėmis. Spektaklyje išgverusi at-
rodo mūsų tauta ir tėvynė – jokios 
prošvaistės, gal tik krislas ironijos. 
Net jei ir lytų tas kelias saulėtas 
metų dienas, vandens vis tiek ne-
užtektų nuodėmėms nuplauti ir sie-
loms apvalyti. O gal visa priklauso 
nuo žvilgsnio?

Saulius Šaltenis romaną „Kalės 
vaikai“ (1972–1988) parašė taip vaiz-
džiai, kad net mėšlo kvapą galima 
užuosti. Pasivažinėti po purvynus 
ir sniegynus brikele bei išklausyti 
daug nelaimingų istorijų. Atrodo, 
neduota lietuviui būti laimingam. 
Tai svetimi grobia, iš namų išvaro, 
tai savi ponai prievartauja. Tirštą 
romano pasakojimą, nelinijiniame 
laike persipinančias personažų isto-
rijas Šaltenis pavertė dviejų veiksmų 
pjese, kurią papildė naujais moty-
vais, pavyzdžiui, emigracijos. 

Nors romane tiesiogiai neįvar-
dijama, suprantama, kad veiksmas 
vyksta XVIII a. Mažojoje Lietuvoje. 
O klebonas Kristijonas, apie kurį 
sužinome tik iš kitų veikėjų pasa-
kojimų, yra Donelaitis. Spektaklio 
scenovaizdis ir veikėjų kostiumai 
nurodo į abstraktų laiką ir erdvę. 
Todėl pasakojimas apie praeitį 
virsta į šiandieną atsuktu veidro-
džiu. Gal kiek kreivu? O gal tie-
siog nemalonu matyti tokį tautos 
atvaizdą – nelyginant Doriano Grė-
jaus portretą, slėptą po užraktu ir 
staiga ištrauktą į dienos šviesą? Šį 
kartą su Eimunto Nekrošiaus spek-
taklio personažais nekyla noras 
tapatintis. Formali distancija tarp 
veikėjų bei žiūrovų susijusi ir su 
autoriteto-vedlio-ganytojo (Kris-
tijono) mirties motyvu, ir su neį-
manomybe ar nenoru tapatintis su 
Lietuvos istorija.

Scenos erdvę Marius Nekrošius 
sukuria iš dviejų šakų, dviejų me-
dinių lovų ir dviejų stalų – panašių, 
vienodo ilgio. Kairėje vienas stalas 
stovi įprastai, ant keturių kojų, o 
kitas – pakeltas statmenai. Ant šio 
stalviršio sudėliota anachronistinė 
mozaika: baltos lėkštės ratu apsu-
pusios kelis elektrinius, retkarčiais 
garą išleidžiančius virdulius. Sce-
nos dešinėje – analogiška lovų kom-
pozicija. Viena, kaip ir stalas, stovi 
statmenai, o kitoje guli įkapėmis 
aprengtas Kristijonas – nei gyvas, 

nei miręs. Scenografijos paprastu-
mas ir simetrija kuria išgrynintą 
meninę visumą ir estetinę švarą, 
jau pradėjusią nykti iš pastarųjų 
metų Eimunto Nekrošiaus spekta-
klių. Ją papildo subtili, veik nepas-
tebima, tik retkarčiais grėsmingai 
suskambanti Antano Jasenkos mu-
zika. Nekrošiaus kūrybos atsinauji-
nimą liudija ir kitokia aktorių vai-
dyba. Režisierius pirmą kartą statė 
spektaklį Klaipėdoje ir kūrė su šio 
miesto teatro aktoriais. Todėl per-
sonažai, kitaip nei ankstesniuose 
jo spektakliuose, tarsi iš padebesių 
nusileido ant žemės – jų judesiai ir 
gestai tapo realistiškesni. Taip pat 

„Kalės vaikuose“ sumažėja dėmesys 
sceninių metaforų paieškoms, nes 
jis nukreipiamas į žodinį pasako-
jimą ir aktorinę raišką. 

Vasario 3 d. premjeroje pasako-
toją Karvelį kūrė Darius Meškaus-
kas. Aktorius pasižymi dainingu, 
niuansuotu, begalę intonacijų tu-
rinčiu balsu, kurį valdo profesiona-
liai. Todėl jis meistriškai pasakoja 
istorijas, kuriose persipina daugybė 
veikėjų, įvykių ir detalių. Painų pa-
sakojimą jis padaro suprantamą ir 
įtraukiantį, ypač prisimenantiems 
Sauliaus Šaltenio romano vaizdi-
nius. Trumpas medžio rąstas – Kar-
velio atributas, kurį jis ridena išei-
damas į sceną. Dunksėjimas skaido 
sceninį vyksmą ir žymi naują pa-
sakojimo dalį. Keliaudamas į mirtį 
varpininkas Karvelis papasakoja 
savo ir kitų kaimo gyventojų is-
torijas. Spektaklyje išryškėja ma-
žiausiai du pasakojimo lygmenys: 
krikščioniškai suvokiamos mirties 
motyvas, susijęs su nuodėmių išpa-
žinimu ir paskutine atgaila, bei už-
guitos, nuskriaustos tautos likimo 
tema, atsiskleidžianti per Marijos, 
Lotės, Mokytojo ir paties Karvelio 
asmenines istorijas. 

Karvelio pasakojimai paaiškina 
vaidybinių scenų kontekstą. Čia 
veikia lietuvės Marija ir Lotė bei 
svetimi (vokiečiai) vyskupo pasiun-
tiniai Daktaras Zaksas ir Patarėjas 
Abelis. Jie atvyko patikrinti klebono 
Kristijono psichinės sveikatos, ta-
čiau prasilenkė su juo, iškeliavusiu 
į dausas. Prie apsistojusių pas kle-
bono našlę svečių draugijos kartais 
prisijungia ir mokytojas Limba. 

Sauliaus Šaltenio romane beveik 
nepastebima moteris – klebono 
Kristijono našlė Marija – spekta-
klyje yra įsimenanti veikėja. Iš ro-
mano ją veikiau galima įsivaizduoti 
kaip sukumpusią kaimo moterėlę, o 
spektaklyje ponia Marija įgyja veik 
karališko orumo. Atrodo, kuo dau-
giau gyvenimo vargai spaudė mo-
terį, tuo tiesesnė ji tapo. Aukšta ir 
liauna, melsva ilga suknele, tamsius 
plaukus susirišusi į kuodą. Pirštai 
apmaustyti į akį krintančiais sida-
briniais žiedais, kuriuos ji ironiškai 
akcentuoja pasakodama apie tris 
buvusius savo vyrus. Nors iš jų kle-
bonas Kristijonas buvo geriausias, 

Marija vis tiek nesijautė laiminga. Ji 
lygina save su žuvimi, nes kol mušė, 
oda spėjo žvynais apaugti. Regina 
Šaltenytė sukūrė įspūdingą, oraus 
stoto ir sodraus balso heroję, kurios 
gyvenimo patirtis virto cinizmu. 
Aktorė atrado ypač taiklią savo vei-
kėjos sėdėseną. Marija sėdėdama 
delnu pasiremia į sulenktą kelį, o 
kitą koją ištiesia į šoną. Ši poza turi 
agresijos ir įžūlumo, susiliejančio su 
ilgos suknelės elegancija ir pabrė-
žiančio ypatingą Marijos charakterį. 

Žiemą, kad nesušaltų, gėlių puokš-
tės vyniojamos į rusvą popierių. 
Groteskiškai išdidintas popierines 

„puokštes“ (be gėlių) atvykėliai tei-
kia Marijai, kol apkrauta moteris 
vos gali pajudėti. Tokios yra jos 
gyvenimo dovanos – nereikalin-
gos, nepageidaujamos, per didelės. 

Daktaras Zaksas ir Patarėjas Abe-
lis sėdi ant kėdžių, o nuo jų sker-
sai scenos išvyniojamas popieriaus 
ritinys – tarsi „raudonas“ kilimas, 
nutiestas iki pašarvoto Kristijono 
lovos. Marija ir Lotė vis eina popie-
riniu taku prie velionio, o jas grįž-
tančias bučiniais pasitinka ponai ir 
vargina ne kuo kitu, o seksualiniu 
priekabiavimu (romane neplėto-
tas motyvas). Spektaklyje ironiš-
kai pabrėžiamas Zakso dėmesys 
Marijai, kurio ji vengia, bei Abelio 
Lotei, pereinantis į romaną. Dak-
taras Zaksas, prisimindamas savo 
negražias, bet protingas dukteris, 
kurių viena padeda jam prozekto-
riume, perpasakoja vaiko nusivy-
limą, kad gimė moterimi, nes kur 
tai matyta – moteris gydytoja. Mo-
terų teisių motyvas, kiek negrabus 
ir neorganiškas, – Eimunto Nekro-
šiaus spektaklio netikėtumas.

Sauliaus Šaltenio romane Lotės, 
jos tėvų ir sūnaus istorijos dėsto-
mos smulkiai, tačiau dėl kūrinio 
stiliaus – fragmentiškai ir nenuo-
sekliai. Pavyzdžiui, vienu metu 
Lotė vaizduojama kaip prasigėrusi 
benamė. Tačiau aktorė Karolina 
Kontenytė spektaklyje kuria vėja-
vaikišką merginą, nekaltą viliotoją, 

liaudies medicinos žinovę – raga-
naitę ir talentingą mezgėją. Kadaise 
Lotės šeimą smuklininkas Grabė 
neteisėtai išmetė iš namų, kuriuos 
gynė tik jų kalytė Ausa. Dar jauna 
Lotė buvo išprievartauta ir pra-
minta Sužadėtine. Ji susilaukė sū-
naus. Daug patyrusi moteris išlieka 
naivi, paslaugi ir gailestinga, o jos 
skardus juokas ir lengvi judesiai 
pripildo erdvę vitališkumo. Lotė – 
priešingybė griežtai Marijai, staiga 
ryžtingai sumetančiai svečių paltus 
ant stalo kaip išvarymo ženklą. 

Aktoriai Edvardas Brazys ir Igoris 
Reklaitis sukūrė įtaigius pasiunti-
nių Abelio ir Zakso personažus. Jie 
vilki Nadeždos Gultiajevos sukur-
tus stilizuotus pilkus frakus ir avi 
aulinius batus. Didžiąją laiko dalį 

„komandiruotėje“ vyrai kimba prie 
moterų. Reklaičio Zaksui nesiseka 
vilioti Marijos, o Abelis įsimyli Lotę 
ir siūlo jai kartu emigruoti į Ame-
riką. Šis melodramatiškas epizodas 
yra vienintelė šviesios vilties per-
smelkta spektaklio akimirka, tačiau 
iliuzija netrukus žlunga, nes Lotė ne-
siryžta išvykti. Brazio patarėjo Abe-
lio personažas išgyvena virsmą – pa-
sipūtusį, išvaizdų, egocentrišką vyrą 
meilė Lotei padaro jautrų ir švelnų, 
tik jai tos meilės nelabai reikia.

Praeities istorijoje dalyvaujantis 
Ponaitis Maras yra šiuolaikiškas 
ir simpatiškas neigiamas veikėjas. 
Kadaise Kristijono motina (Nijolė 
Sabulytė) metė su juo kaulelius, o 
iškritus trims akims apsisprendė 
kartu su dukromis keliauti į mirtį, 
kad išgyventų šeimos vyrai. Todėl 
tėvas Kristijoną augino vienas ir 
maitino kalės pienu. Pūkuotu rusvu 
švarkeliu vilkintis manieringas Po-
naitis Maras, sukryžiavęs rankas, iš 
kišenių traukia saldainius ir vilioja 
paskui save. Vėliau Donato Švirėno 
sukurtas personažas virsta elgeta, 
girtaujančiu Marijos namuose. 
Kaip lankstus akrobatas jis užkelia 
vieną koją ant stalo, susilenkia taip, 
kad kelis atsiduria virš galvos, ir su 
šaukštu iš lėkštės siurbčioja naminę.

Mokytojo Limbos drama spektaklyje 
neišryškėja. Kai susivėręs medžio 
kamienas paliko vyrą be pirštų, jis 
supyko ant pasaulio. Tarp kojos 
pirštų įspraudęs plunksną intri-
gantas šmeižė savo raštuose visą 
kaimą. Vaido Jočio kuriamas Mo-
kytojas spektaklyje vaizduojamas 
tik kaip Kristijono konkurentas, ku-
ris tikisi nors po jo mirties užimti 
geidžiamą vietą. Pats Kristijonas iš 
pradžių guli pašarvotas lovoje. Vė-
liau apsiverčia ant šono. Kartą Mo-
kytojas komiškai išspiria jį iš lovos. 
Paskui Kristijonas pakyla ir be balso, 
žiopčiodamas gieda. Kadaise jis kūrė, 
rašė ir puoselėjo lietuvių kalbą, ta-
čiau spektaklyje, kaip ir romane, 
Kristijonas veikia atmintyje, t.y. apie 
jį pasakoja kiti. Ypač Karvelis, kuris 
prieš mirtį dar kartą išvardija savo 
nuodėmes ir seka paskui ganytoją. 

Aktoriaus Vido Jakimausko Kris-
tijonas „išgyvena“ autoriteto mirtį. 
Gal ir nesiekė Kristijonas būti kitų 
vedliu, bet tokios buvo jo pareigos. 
Kai Karvelis ketina pamiršti savo 
nuodėmes, prisikėlęs Kristijonas 
jam iš po kojų išspiria rąstą. Var-
pininkui Kristijonas yra sąžinė: dėl 
Karvelio kaltės Lotės prievartauto-
jas nebuvo nubaustas, o sumelavo 
jis dėl žemės, nes iš baudžiauninko 
laisvu ūkininku norėjo tapti. Tačiau 
širdis iš vergystės taip ir neišsiva-
davo. Gaila vargšo varpininko, ku-
ris „bom, bom“ drebina balsą, varpą 
vaizduodamas; „šlep, šlep“ vaikšto 
sulinkęs. Ir vis seka iš paskos, įsiki-
bęs tai Baltosios kalės – aktorės Si-
gutės Gaudušytės – kasos, tai Kris-
tijono skverno. 

„Pūga“, – taria Marija ir pučia į tri-
litrinį stiklainį, jame pakyla baltos 
snaigės. Nedaug „Kalės vaikuose“ 
poetiškų akimirkų. Jau sulaukus 
atkurtos valstybės šimtmečio, niū-
rus senovės Lietuvos paveikslas spek-
taklyje liudija, kad riešutai nuo laz-
dyno netoli krinta. Gaila, kad po 
spektaklio buvo per vėlu keltis prie 
jūros... Pamojuoti Švedijai bei pasi-
justi Šiaurės Europos dalimi. 

Regina Šaltenytė (Marija) spektaklyje „Kalės vaikai“ D. Matv ejevo n uotr .



6 psl. 7 meno dienos | 2018 m. vasario 16 d. | Nr. 7 (1244)

T e a t r a s ,  Š o k i s

Amerikietiškos grožybės
Apie Ado Burkšaičio spektaklį „Honey, I’m Home!“

Aušra Kaminskaitė

Kadaise buvo sakoma, kad geras 
režisierius gali pastatyti spektaklį 
net pagal telefonų knygą. Šiandien 
frazė, regis, prarado prasmę – spek-
takliai statomi remiantis bet kuo ar 
net visiškai niekuo. Todėl sužinojus, 
kad šokėja ir choreografė Oksana 
Griaznova stato monospektaklį, ku-
rio išeities tašku pasirinko žmogaus 
asmens kodą, pirma į galvą atei-
nanti mintis iškart nušluoja nuos-
tabą: kodėl gi ne? Juolab kad jau 
spektaklio aprašyme nurodoma as-
mens kodo interpretacijos kryptis: 
ką asmens kodas sako apie asme-
nybę ir kas įvyktų jį dekonstravus?

„Asmens kodas“ vasario pradžioje 
pristatytas „Menų spaustuvės“ Ki-
šeninėje salėje ir sukurtas po „Padi 
Dapi Fish“ šokio teatro vėliava, 
bendradarbiaujant su Kaune vei-
kiančia teatro trupe „Teatronas“. 
Spektaklyje asmens kodas yra vie-
nas iš būdų įvardinti žmogaus ta-
patybę. Daugumoje pasaulio šalių 
asmuo egzistuoja tik tuomet, kai 
jo duomenys atsiranda sistemoje – 
priešingu atveju jis negali tikėtis jo-
kių visuomenės labui (?) kuriamų 

garantijų. Lietuvoje užregistruotas 
sistemoje žmogus tampa atpažįsta-
mas pagal vienuolikos skaitmenų 
kodą, kurio pirmasis nurodo lytį 
(vieną iš dviejų), kiti aštuoni – gi-
mimo datą, trys tolesni – tą dieną 
gimusių asmenų eilės numerį, o 
paskutinis, vienuoliktas, pagal for-
mulę išvedamas iš kitų skaitmenų. 
Trumpai tariant, asmens kodas yra 
trumpa žmogaus gimimo istorija. 
Taip nuo pat gimimo žmogus pri-
skiriamas skaičiais apibūdinamai 
kategorijai ir skaičiai jį lydi visą 
gyvenimą – pažymiais vertina-
mos studijos, pinigais vertinamas 

darbas ir t.t. Oksanos Griaznovos 
spektaklyje žmogus veikia ir egzis-
tuoja ne kasdieninėje aplinkoje ar 
savo vidiniame pasaulyje, o būtent 
sistemoje, kurioje ieško savo ribų 
bei galimybių jas peržengti. Siste-
moje, kurioje jis priverstas nuo-
lat kartoti tuos pačius veiksmus ir 
kurioje visuomet įmanoma surasti 
naujų judėjimo krypčių, tačiau kaž-
kurioje vietoje vis tiek sustosi ir už-
strigsi ten, kur jau buvai atsidūręs 
anksčiau.

Ką reiškia ir ką lemia mano uni-
kalus 11 skaitmenų kodas? Ar vie-
nuolika vienetų (teiginių, faktų, 

klausimų) gali visavertiškai apibū-
dinti asmenybę? Šie klausimai sti-
priausiai išryškėja spektaklio pa-
baigoje, kai šokėja atsineša į sceną 
mikrofoną ir išvardija vienuolika 
faktų apie save – reikia tikėti, ti-
krų, o ne išgalvotų. Faktai nebūti-
nai susiję tarpusavyje, tačiau juos 
jungia vieno žmogaus bandymas 
pažinti save, suprasti, kokias lais-
ves ar ribas apibrėžia socialinės ir 
kultūrinės patirtys. Labiausiai įstri-
gęs teiginys – „laisvai kalbu trimis kal-
bomis, tačiau nė viena jų nekalbu be 
akcento“. Tai puikiausias sistemos ir 
asmenybės priešpriešos pavyzdys, kai 
į CV – karjeros atžvilgiu svarbiau-
sią dokumentą – įsirašai pranašumą, 
kuris socialinėje erdvėje gali tapti 
kliuviniu arba išdaviku stereotipais 
besivadovaujančiųjų rate. Būtent 
gyvybės, atsirandančios susidūrus 
tvirtai sistemai ir kintančiai asmeny-
bei, trūko didžiojoje spektaklio da-
lyje. Gyvybės, kurią galėtų sukurti 
scenoje veikiančio žmogaus raida, 
intencijų (o ne vien muzikos kuria-
mos atmosferos) pokytis ir galbūt 
konkretesni tikslai.

Galbūt spektaklio aprašyme mi-
nimu matematinės choreografijos 
terminu kūrėjai siekė pateisinti 

monotonišką, fragmentišką ir nere-
tai mechanišką atlikimą. Tiesa, pas-
taruosius epitetus galėtų pateisinti 
spektaklio tematika, tačiau mono-
tonija, fragmentai ir mechanišku-
mas čia greičiau atstovavo patys 
sau, nebūtinai suteikdami stimulą 
temos plėtotei. Todėl fragmentiš-
kumas, postmodernizmo priima-
mas kaip natūralus, pateisinamas ir 
reikšmingas, „Asmens kode“ pasi-
rodė kaip skaidantis, o ne idėjos plė-
tojimą grindžiantis elementas.

Šiuolaikinio šokio kūrėjai Lietu-
voje neretai renkasi abstrakčias te-
mas ir galbūt todėl paskandina jose 
spektaklio formą. Be abejo, kūrėjų 
noras kapstytis filosofiniuose ir so-
cialiniuose kontekstuose džiugina 
ir turi prasmės, tik kartais atrodo, 
jog trūksta paprasčiausios drąsos 
atmesti kažkur jau išmoktus ju-
desio bei režisūros/choreografijos 
šablonus ir atsiverti formai, kurią 
pats kūnas diktuoja kaip būdą rū-
pimiems klausimams iškelti. Apie 
Oksanos Griaznovos „Asmens kodą“ 
norisi pasakyti tą patį – daugiau 
drąsos! Ji gali padėti atsitraukti nuo 
sistemos ir pažvelgti į ją bei į save 
joje iš visai kitos perspektyvos, nei 
esame pratę matyti.

Vienuolika vienuoliktųjų žmogaus
Apie šokio spektaklį „Asmens kodas“

Ilona Vitkauskaitė

Dar rugsėjo mėnesį programuoto-
jas Adas Burkšaitis „Menų spaustu-
vės“ jaunųjų menininkų programoje 

„Atvira erdvė“ pristatė spektaklį 
„Brangioji, aš namie!“ (tikriausiai 
pabrėžiant amerikietišką spektaklio 
tapatybę naudojamas pavadinimas 
anglų kalba – „Honey, I’m Home!“). 
Dėl vienokių ar kitokių priežasčių 
spektaklis liko neaptartas. Tikriau-
siai nereikėtų stebėtis, rugsėjis – 
premjerų metas, ir dėmesį kur kas 
labiau traukė tiesiogine žodžio prasme 
didesni spektakliai, kaip antai „Lo-
kis“ ar „Tartiufas“. Vis dėlto tokie 
atvejai, kai į teatro sceną įsileidžia-
mas kito profesinio lauko atstovas, 
nėra dažni. „Atviros erdvės“ or-
ganizatoriai, atrodo, išties bando 
vadovautis pavadinime nurodytu 
atvirumo principu. Gal vieną dieną 
šalies teatro padangėje vietos atsiras 
režisieriui, neatėjusiam iš Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos.

Spektakliu idėjos autorius ir re-
žisierius Adas Burkšaitis pasišovė 
dekonstruoti praėjusio amžiaus 
6–7-ojo dešimtmečių amerikie-
čių situacijų komedijas (pagrindu 
tapo televizijos serialas „Tėtis žino 
geriau“) ir jų peršamas vertybes, į 
dramaturginį spektaklio audinį 
įtraukdamas citatas iš vėlesnių kino 

filmų (pvz., „Amerikos grožybių“ 
ar „Volstryto vilko“), Šaltojo karo 
laikotarpio politikų kalbas (J. F. Ken-
nedy kalba „Mes renkamės keliauti į 
Mėnulį“) ar net teatro avangardistų 
tekstus (čia ir futuristai, ir Samue-
lis Beckettas, ir Sarah Kane). Spek-
taklio pradžioje matome tam tikrą 
šeimyninę idilę (aišku, ji grįsta tra-
diciniais lyčių santykiais ir baltao-
džio vyro viršenybe). Jai grėsmę ke-
lia nebent vaikų auklėjimo problemos 
ir frustracija, kuri galiausiai prasi-
veržia vakarienės scena iš Samo 
Mendeso „Amerikos grožybių“ (tai 
scenos, kai Kevino Spacey vaidina-
mas personažas pareiškia, kad išėjo 
iš darbo, ir ima daužyti indus, ci-
tata) ir sutuoktinių muštynėmis, ką 
tikriausiai vertėtų laikyti vienintele 
nuoroda į lietuvišką tikrovę. 

Galima sakyti, kad „Brangioji, aš 
namie!“ atspindi šeimos reprezen-
tacijos kine ir televizijoje evoliuciją: 
šis mikrokosmosas, kadaise buvęs 
dorovės tvirtove, visuomenės ląs-
tele (ar kaip dar tai bandytų poeti-
zuoti politikai), tampa tikru kovos 
lauku ir net gali kelti grėsmę gy-
vybei (prisimenate Adriano Lyne’o 

„Fatališką potraukį“?). Šia prasme 
Burkšaičio kuriamas dramaturgi-
nis koliažas yra iš tiesų tvarkingas, 
logiškas, t.y. makes sense. Taip pat 
spektaklyje sėkmingai išlaikomos 

„švarios“, aiškios visų trijų scenoje 

veikiančių personažų linijos. Čia 
tėvas, šeimos galva (Valerijus Kaz-
lauskas) – moralinis balsas, raciona-
lusis pradas ir galios šaltinis, motina 
(Vigita Rudytė) yra akivaizdžiai ne-
patenkinta savo šeimyniniu gyve-
nimu ir primena romantiškos sielos 

„dvaselę“, įkalintą tarp keturių sienų, 
o duktė (Ieva Savickaitė), vienoje 
scenoje tampanti berniuku, – tam 
tikras maišto potencialas. Spek-
taklyje atsiranda net metateatrinių 
akcentų, t.y. bandoma nepamiršti 
pačios teatro specifikos, pavyzdžiui, 
perkeliant veiksmą į žiūrovų salę, 
kur visų trijų aktorių vienu metu 
sakomų monologų kakofonija žiū-
rovui tarsi siūlo galimybę rinktis, ko 
ir kiek klausytis.

Spektaklis kuriamas pasitelkiant 
minimalistines scenografijos prie-
mones, vaizdo projekcijai dubliuo-
jant vyksmą scenoje (scenos ir kos-
tiumų dailininkės Ona Juciūtė ir 
Emilija Einorytė). Stilistiškai „Bran-
gioji, aš namie!“ primena kažką tarp 
Larso von Triero „Dogvilio“, į kurį 
tiesiogiai nurodo kreida išpiešti 
objektai scenoje, ir graiko Yorgoso 
Lanthimoso kino, su kuriuo aso-
ciacijos kyla dėl santūrios aktorių 
vaidybos. Žinoma, su šiais reži-
sieriais spektaklio kūrėjus sieja ir 
bandymas pabaksnoti pirštu į tam 
tikras sociokultūrines konvencijas. 
Pasikartojantys, mechaniški aktorių 

judesiai ir žodžiai pabrėžia paties 
žanro schematiškumą ir vaizduo-
jamos amerikietiškos priemiesčio 
idilės dirbtinumą. Mechaniška vai-
dyba, neemocionalus kalbėjimo bū-
das, situacijų komedijoms būdingo 
užkadrinio juoko, plojimų naudo-
jimas sufleruoja, kad tai, kas turėtų 
kelti juoką ir žadėti jaukų vakarą 
prie televizoriaus ekrano, gali tapti 
tikru košmaru vos sukeitus kelis 
elementus. Niūri, nerimą kelianti, 
grėsminga muzika (garso meni-
ninkė Agnė Matulevičiūtė) apgal-
votai naudojama kuriant spektaklio 
struktūrą ir ritmą (pvz., vienos sce-
nos finale, kai muzika po truputį 
nustelbia aktorių balsus). Apskritai 
spektaklio autoriai pasitelkia prie-
mones, adekvačias pasirinktai te-
mai ir savo patirčiai teatro scenoje.

Nors kino ir televizijos filmų, 
serialų perkūrimas teatro scenoje 
išties atrodo intriguojantis ekspe-
rimentas, vis dėlto, manau, Burk-
šaičio sprendimas rinktis medžiagą, 
priklausančią Amerikos kultūros 
laukui (nors, žinoma, globaliai 

cirkuliuojančią), trukdo žiūrovui iš 
esmės įsijausti į spektaklio vyksmą 
ir sukuria (ne)natūralią distanciją. 
Amerikietiškos situacijų komedijos 
(ir dar anų dešimtmečių), bent jau 
man asmeniškai, yra egzotika. Pasi-
rinkus artimesnius kontekstus, žiū-
rovų reakcijos, vadinamoji chemija 
galėtų būti kur kas intensyvesnė ir 
labiau netikėta. 

„Brangioji, aš namie!“ Adas Burk-
šaitis konstruoja aiškų, suprantamą 
karkasą, griaučius su lengvais ša-
rados elementais ir sumaištimi (at-
spėk, kas ir iš kur paimta). Tai ir yra 
spektaklio stiprybė. Vis dėlto jam 
trūksta turinio, emocinio santykio 
tarp žiūrovų ir veiksmo scenoje. Tai, 
žinoma, ir režisieriaus, aktorių pa-
tirties ir jiems paskirtų užduočių 
klausimas. Vis dėlto stebėti sce-
ninį vyksmą išties įdomu, gal todėl, 
kad apeliuojama į dešinįjį smegenų 
pusrutulį. Komplimentų nusipelno 
ir „Atviros erdvės“ organizatoriai, 
siekiantys praplėsti tradicinio šalies 
teatro ribas.

„Honey, I’m Home!“

Oksana Griaznova spektaklyje „Asmens kodas“ E . Sa ba li a u ska i t ė s  nu ot r.

„Gl asses 'n  bear d photogr aphy“ 
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Akmuo lyg kaukolė
Povilo Ričardo Vaitiekūno paroda „Ūlos g. 19, Mardasavas“ galerijoje „Kairė–dešinė“

Rita Mikučionytė

...pažiūrėjau pro langą – ant stalo gulėjo
                                                       pusė medinio 

mėnulio, maldaknygė, akmuo, panašus į 
                                                               kaukolę.
              Argi mano kadaise čia būta?!

Ričardas Vaitiekūnas
Mardasavas, 2017 09 21

Kiekviena Povilo Ričardo Vaitie-
kūno paroda man yra tarsi meno 
žynio išpažintis, kurioje visuomet 
ieškau lemties ženklų ir fatališkų 
simbolių. Menininko kūriniais ap-
gyvendinta galerijos „Kairė–dešinė“ 
erdvė (čia beveik kasmet Maestro 
parodo po nedidelę kūrybos dalelę) 
ypač tinka šiai paslaptingai magiško 
ritualo nuotaikai. 

Trys nedidelės ekspozicijų salės 
šįkart primena celes, kuriose tvyro 
Pažaislio (kur tapytojas kadaise gy-
veno ir kūrė) vienuolių atsiskyrė-
lių ir garsiosios vyrų modernistų 
grupės „24“ kūrybos dvasia. Ma-
nau, šioje dar niekur nerodytoje 
Povilo Ričardo Vaitiekūno kūrinių 
kolekcijoje skleidžiasi ir egzisten-
ciniai žmogaus būties apmąstymai, 
ir panteizmas, ir kūrybos, sulydan-
čios spalvą bei liniją, universalumas. 

Iki šiol sklando legendos apie Po-
vilo Ričardo Vaitiekūno skrupulin-
gumą ir reiklumą sau bei kitiems. 
Šiandien, pabėgęs nuo miesto šur-
mulio, jis intensyviai kuria sody-
boje Mardasavo kaime – piešia, 
tapo, rašo, tvarko archyvą. Neabe-
joju – kiekvieną darbą atlieka labai 
atsakingai. Tai tik patvirtina kartu 
su parodos kuratorėmis Kristina 
Kleponyte-Šemeškiene ir Jurga 
Minčinauskiene kruopščiai pareng-
tas parodos katalogas, labai apgal-
vota, iš šūsnies piešinių atrinkta 
ir nuosekliai suformuota parodos 
ekspozicija.

Parodos kuratorės pataria žvelgti 
į pristatomą kūrinių kolekciją „bio-
grafiškai“, tad vaikščiodama po ga-
lerijos sales iš naujo peržiūrėjau 
dešimtmečiais menininko kurtas 
ir  perkurtas istorijas, kur elegan-
tiškos ankstyvųjų XX a. 7-ojo de-
šimtmečio piešinių linijos natūra-
liai įvinguriuoja į 2017 m. tapytus 
paveikslus. 

Mano manymu, eksponuoja-
mas kūrinių rinkinys – tai alego-
rijos, aliuzijos amžina laiko ir mir-
ties tema arba tiesiog vanitas: visi 
juk ritinėjame likimo akmenį, de-
juodami, kaip greitai viskas pra-
bėga, kaip beprasmiška vaikytis 
malonumų, kaip netoliese slam-
pinėja mirtis... Povilas Ričardas 
Vaitiekūnas – žinomas eruditas, 
kolekcininko žvilgsniu veriantis 
smulkiausią gyvenimo detalę, o jo 
kūrybos parodos visad yra minčių 

ir jausmų labirintai, kuriuose klai-
džiodami kaskart atrandame sau 
netikėtus išėjimus. 

Šįkart trečiojo galerijos aukšto 
salėje Plius eksponuojami pie-
šiniai man pasirodė kaip tolima 
ir arčiausiai dangaus esanti me-
nininko šventovė, kur „saugo-
mos“ didžiausios vertybės – šeima 
(žmona Birutė, sūnūs Jonas ir Justi-
nas), bičiuliai (Antanas Martinaitis, 
Algimantas Julijonas Stankevičius-
Stankus), Pažaislio ir Mardasavo 
motyvai, žvilgsnis į save... 

Šioje „celėje“ dominuoja linijos 
grakštumas ir elegancija: daugybė 
tušu ar rašalu kruopščiai išpieštų 
smulkmenų ir laisvai banguojančių 
linijų, plonų, vingrių, trumpų kir-
čių pieštuku, laisvų mostų pastele 
ar akvarele – šiomis priemonėmis 
Maestro manipuliuoja virtuoziškai. 
Akimirkos būsena nuskenuojama 
žaibiškai: ką mato akis ir jaučia šir-
dis, perteikia linijų „kardiogramos“ 
(ne veltui kalbame apie ypatingą šio 
tapytojo pasaulio matymo ir mąs-
tymo būdą). 

Amžinos temos ir „Ars“ grupuo-
tės kūrybos atgarsiai – moteris su 
vaiku, kaimo buities, interjerų ir 
kraštovaizdžio motyvai, miesto gy-
venimo vaizdai čia susipina į vien-
tisą darinį, o jautri charakteringo 
judesio, veido išraiškos pagava ska-
tina atidžiau įsižiūrėti į kiekvieną 
menininką jaudinantį motyvą.

Šiuose XX a. 7–9-uoju dešimtme-
čiais sukurtuose Povilo Ričardo 
Vaitiekūno piešiniuose ne tik ma-
tome tvirtą ritminę kompozicijos 

o ten vaizdas pro langą, kuris gy-
vuoja vien dėl to, kad dailininkas 
jį stebi („Liepa Pažaislyje“, 1968), 
kažkur – šešėliai veide („Autopor-
tretas“, 1967)... Horizontų penkli-
nėse tyliai virpa gyvenimo štrichai 
(„Mardasavas“, 1985; „1946 metų 
žiema Veršvuose“, 1986) – giltinė 
darbuojasi pjūklu!

Leidžiuosi galerijos laiptais že-
myn, vedama „jausmo logikos“ 
(pasak Povilo Ričardo Vaitiekūno 
bičiulio Antano Martinaičio, „Me-
nas yra jausmo logika“, – citata 
iš parodos katalogo). Ir antrojo 
aukšto salių ekspozicijos prieš 
mane veriasi lyg du žmogaus sme-
genų pusrutuliai. 

Kairėje salėje – 2015–2017 m. 
pastele piešti vaizdai iš serijos 

„Ūlos g. 19. Aštuoniolika peizažų 
pro šiaurinį langą“. Man jie – ypa-
tingas loginis-verbalinis paro-
dos matmuo: galiu suskaičiuoti 
ir „perskaityti“ šviesos ir motyvo 
kaitą, kita vertus, tai gali būti ir 
I–XVIII tik autoriui žinomos pro-
cesijos stotys. Šie kūriniai užbu-
ria paros ir metų laikų amžinybės 
paradoksais, žmogaus ir gamtos 
būsenų sinkretiškumu. Vaizdas, 
kurį mato menininkas, virsta 
pieštiniu žaibolaidžiu, energijos 
iškrova, kurioje užfiksuotas jude-
sys, skrodžiantis apgaulingą tylą. 
Abstraktaus ekspresionizmo ir 
Franzo Kline’o kūrybos tradici-
jas „perkopiantys“ Povilo Ričardo 
Vaitiekūno gesto piešiniai tampa 
šviesos bangų impulsais, vis kitaip 
įkraunančiais tą patį motyvą – pro 

Warholas – Audriaus Naujokaičio 
šermenyse“, 2015; „Natiurmortas su 
akmeniu, panašiu į kaukolę“, 2015). 
Tapytojas minkštais potėpiais ir ka-
ligrafiškai įrėžtais ornamentais 
tarsi užkloja XX a. italų metafi-
zinės tapybos „sparnus“ ir Giorgio 
Morandi klampias pilkumas, tarp 
kurių išnyra XVII a. Francisco de 
Zurbaráno natiurmortų ir XX a. 
II p. Josepho Cornellio daiktų dė-
lionių šmėklos. Matau ir Povilo Ri-
čardo Vaitiekūno vanitas „uždangą“ 
(„Pelės“ I–IV, 2017), už kurios sle-
piasi XVIII a. Caterinos de Julianis 
vaško kompozicijos – aplink šmiri-
nėjantys ir gyvenimo tuštybės liku-
čiais besivaišinantys graužikai. 

O skubantiems gyventi patariu 
tiesiog greitai išsiskleisti Povilo Ri-
čardo Vaitiekūno parodos „Ūlos g. 
19, Mardasavas“ katalogą, įsižiū-
rėti į jo viršelį („Natiurmortas su 
akmeniu, panašiu į kaukolę“, 2016, 
Edvino Jonušo nuotr.) ir centrinio 
atvarto piešinius („Liepa Pažaislyje“, 
1968; „Kalvarija“, 1967).

Paroda veikia iki kovo 3 d. 
Vilniaus grafikos meno centro galerija 

„Kairė–dešinė“ (Latako g. 3, Vilnius)
Dirba antradieniais–penktadieniais 
11–18 val., šeštadieniais 11–15 val.

sandarą, bet ir randame daug užuo-
minų apie sąlyginę laiko slinktį. Štai 
laikrodis ant sienos – jo rodyklės ir 
skaičiai kas sau („Kalvarija“, 1967), 

šiaurinį langą atsiveriančius medžių 
kamienus, properšas, tolumas...

Pasikliaudama savųjų įsivaiz-
davimų seka Dešinėje salėje 

objektų tarpusavio sąveiką ir ry-
šius. Čia sklando mirties šešėlis 
(„Visų šventųjų diena“ I–II, 2014; 

„Po laidotuvių“ I–II, 2017; „Andy 

eksponuojamus Povilo Ričardo 
Vaitiekūno piešinius ir paveiks-
lus traktuoju kaip vaizdines-er-
dvines nuorodas, kurios leidžia 
atskleisti įvairių vaizduojamų 

Ričardas Povilas Vaitiekūnas, Autoportretas. 1967 m.

Ričardas Povilas Vaitiekūnas, „Visų Šventųjų diena“ I–II. 2014 m.
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Samprotavimas apie vaivorykštę ir 
pozityvistiniai apmąstymai 
Kristinos Inčiūraitės paroda „Skundas“ LTMKS projektų erdvėje „Sodų 4“ 

Linas Bliškevičius

 
Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad paro-
dos kūriniai nesusiję ir lyg išsimėtę 
reiškiniai fiksuoja atsitiktines auto-
rės patirtis. Tačiau taip galima teigti 
tik tuo atveju, jei tave parodoje la-
biau domina vynas – vita activa, o 
ne contemplativa. Ekspozicijos dė-
lionė susideda iš pagrindinių, visus 
kūrinius jungiančių motyvų, kurie, 
perduodami kaip estafetės lazdelė, 
kitose rankose įgauna kitus pavi-
dalus. Objekte-girliandoje pavadi-
nimu „Klevo lapas“ aprašomos vai-
vorykštės susidarymo sąlygos; ant 
sienos projektuojamame vaizde 
dokumentuojama vaivorykštė virš 
kalnų; kalno kontūrą atkartoja ir 
poezijos eilės piešinių cikle „Kalno 
kreivė“; kalvą primenanti nėštumo 
anatominė linija grafiniame vaizde 
ant sienos pavadinimu „Besilau-
kianti. Torso profilis“ atliepia ir Tai-
vano salos kontūrą; kalnus simbo-
lizuojantis objektas ant žemės ir iš 
jo sklindantis moters balsas, kitoje 
videoinstaliacijoje – moters kalbą 
sustabdo kompiuterio užstrigimą 
simbolizuojantis vaivorykštės 
spalvų skrituliukas. Patraukia būtent 
vaivorykštės motyvas, kurį galima 
suvokti kaip ir pačią parodą – arba 
kaip atskirų spalvų kratinį, arba in-
tegraliai, kaip tapačių šviesos daž-
nių dėlionę.

Akistatoje su banaliu vaizdu no-
risi aiškintis tai, apie ką anksčiau 
neteko pamąstyti, – vaivorykštės fe-
nomeno simbolinę prasmę. Staiga 
suvokiu, kad šis simbolis turi to-
kią daugybę reikšmių, jog mano 
galva pradeda ūžti kaip tas sutrikęs 
kompiuteris, rodantis besisukantį 
spalvų kamuoliuką vienoje akyje 
ir smėlio laikrodį kitoje. Anotaci-
joje cituojami mokslininko žodžiai 
apie užfiksuotą kone ilgiausiai iki 
šiol trukusią vaivorykštę: „Tai buvo 
nuostabu... tai buvo tarsi dovana iš 
dangaus... tai taip reta!“ Šie žodžiai 
pasiūlo nagrinėjimo pradžios tašką: 
kas dovanoja ką nors iš dangaus? 
Tiktai Dievas. O jis apie vaivorykštę 
savo knygoje teigė: „...ženklas san-
doros, kurią darau tarp savęs ir jūsų 
bei visų gyvų padarų, kurie su ju-
mis, per visas būsimas kartas bus 
lankas debesyse. Jis tebūna sando-
ros ženklu tarp manęs ir žemės.“ 
Projekcija virsta puikia Dievo žo-
džių iliustracija ir jo palankumo 
ženklu, tokiu lyg ir susitaikymą, 
gerą rytojų žyminčiu simboliu. 

Keliančiam antakį skaitytojui 
atskleisiu, kur linkstu. Kristinos 
Inčiūraitės kūrybinėje biografi-
joje ryški sociopolitinė linija ir 
moters tapatybės klausimai. Tai 
rodo polinkį pasaulį nagrinėti iš 

feministinės perspektyvos, kuri 
savo ruožtu nurodo ir į kairuo-
lišką poziciją – galios centrų, kapi-
talizmo, neoliberalizmo, vartotojų 
visuomenės kritiką, o tai dažniau-
siai siejama su marksistiniu kovos 
įvaizdžiu, tačiau ne tik tarp eko-
nominių klasių, bet ir tarp įvairių 
socialinių grupių. Galios pozicijų 
ir su jomis susijusios priespaudos 
fone autorė nevengia aktualizuoti ir 
bendradarbiavimo strategijos, įsi-
klausymo į įvairius sluoksnius, taip 
pasiūlydama išeitį iš kvestionuoti-
nos socialinės, ekonominės ir kul-
tūrinės situacijos, nulemiančios vis 
stiprėjantį emancipacijos poreikį. 
Todėl galima teigti, jog ji liečiasi 
prie raudonosios spektro pusės, o 
tai mus sugrąžina prie vaivorykš-
tės motyvo. 

diena. Krikščioniškoje tematikoje 
paskutinio teismo diena ir Kris-
taus figūra ikonografijoje dažnai 
siejama su vaivorykšte: Hanso 
Memligo garsiajame paveiksle 

„Paskutinis teismas“ (1467–1471) 
Kristaus Teisėjo figūra pasodinta 
ant žemiškąją ir dangiškąją sferas 
atskiriančios vaivorykštės. Jo fi-
gūra ant šio gamtos reiškinio atsi-
duria ir daugelyje kitų viduramžių 
siužetų. Svarbu nepamiršti, jog Jė-
zus Kristus bendriausia idėja apie 
lygybę buvo pirmasis komunistas 
(tam sunku paprieštarauti), o jo 
antrasis atėjimas žymėtų globa-
laus komunistinio projekto įgy-
vendinimą (kalbant utopiniais 
politiniais terminais), kuriame visi 
sugyventų taikiai ir įsivyrautų vi-
suotinės tolerancijos, nepaisančios 

besidairydami į dangų turėtume 
išvysti vaivorykštę, kaip sandoros 
ženklą. Tačiau airių mitologija to-
kioms utopistinėms viltims negai-
lestinga – ji teigia, jog mitologinė 
būtybė Leprikonas slepia auksą ten, 
kur baigiasi vaivorykštė, tačiau tas 
lobis nepasiekiamas dėl to, kad vai-
vorykštė tėra optinis efektas ir, ar-
tėjant prie jos, pati tolsta. 

Atsiribojus nuo mitinio mąstymo, 
autorės kuriamame diskurse atsi-
randa šiuolaikiška, pozityvistinė 
šio fenomeno samprata. Pats vai-
vorykštę vaizduojantis įrašas ir ant 
lapų užrašytas tekstas kalba apie 
mokslinę reiškinio pusę. Mokslo 
istorijoje vaivorykštės klausimas 
yra itin senas – jau nuo senovės 
Graikijos laikų buvo bandoma su-
prasti šį gamtos reiškinį. Isaaco 
Newtono optikos traktatas kiek 
aplaužė mitologinius ir simbolisti-
nius šio meteorologinio reiškinio 
prasminius laukus, o pats Newto-
nas vieno romantikų poeto Johno 
Keatso net buvo apkaltintas sunai-
kinęs visą vaivorykštės poetiškumą, 

„redukuodamas ją iki prizminio 
spalviškumo“ (Benjamin Haydon, 
The Autobiography and Memoirs 
of Benjamin Robert Haydon 1786–
1846 Compiled from his „Autobi-
ography and Journals“ and „Cor-
respondence and Table-Talk“, JAV: 
Minton Balch & Company, p. 231). 
Tesivarto jis savo nekatalikiškame 
kape, nes spektroskopijos mokslo 
diskursas yra tiesiog pozityvistinė 
poezija. Juk būtent šis mokslas tapo 

„raktu to, ką mes šiandien žinome 
apie kosmosą“ (Richard Dawkins, 
Unweaving the Rainbow: Science, 
Delusion and the Appetite for Won-
der, Penguin, 2006, p. 6). Už sausos 
mokslinės kalbos slepiasi dvasiniai 

išgyvenimai, nes kartu su moksli-
niais faktais atkeliauja ir kita recep-
cinė forma – plečiantis pažinimui 
plečiasi ir mąstymo horizontai, o 
akistatoje su mokslo laimėjimais 
keičiasi ir pati visuomenė, susi-
durdama su ornamentišku pasau-
lio kompleksiškumu. Neatsiejami 
nuo fizikos matematikai savo moks-
linėje tiesoje slypintį grožį sieja net 
su muzika ar poezija.  

Demistifikuojantis ir paaiškinan-
tis mokslas nesunaikina nieko gra-
žaus ar dvasingo, nes gamtos reiški-
nių dailumas slypi ne jų priežastyje, 
jis yra juose per se. Nors mokslinis 
žvilgsnis vengia galimybės pra-
slysti jausminėms nuostatoms ir 
nepagrįstiems sprendiniams, doku-
mentuojantis vaizdas, fiksuojantis 
tiesiog gražų gamtos reiškinį, neiš-
vengiamai sukelia subjektui grožio 
(nors ir banalaus) išgyvenimą. Per 
asociacijas įsismelkdamas į sme-
genų vingius, pažinimas pasipildo 
stulbinančiu reiškinių sudėtingumo 
ir gamtos dėsningumo suvokimu, 
o nuo to pasaulis darosi turtinges-
nis. Platonišką grožio ir gėrio idėjų 
tandemą papildo objektyvioji tiesa, 
kuri, būdama mokslinė, yra dės-
ninga ir nekintama kaip matema-
tinė formulė ar konstanta. Būtent 
ši kategorija tampa ir pagrindiniu 
meno inspiracijos šaltiniu bei pa-
neigia Honoré de Balzaco mintis 
apie tai, jog gamtos tiesa negali būti 
ir niekad nebus meno tiesa (Art in 
Theory 1815–1900: An Anthology of 
Changing Ideas, sud. Charles Har-
rison, Paul Wood, Jason Gaiger, 
JK: Blackwell Publishing, 2008, 
p. 89–91).

Tačiau mano kontempliacija nu-
trūksta. Nusileidęs parodų erdvės 
laiptais į rūsį, pamatau tamsiąją 
pusę – realybę. Išsigandęs tamsos 
svorio, aštrių it spygliai formų, iš-
vystu videoinstaliaciją „Skundas“, 
kurioje vaizduojama moters burna, 
berianti prašymo padėti finansiš-
kai žodžius. Šis skundas, teigiama, 
rastas elektroninio pašto šiukšlių 
dėžutėje, o anot autorės, tai yra 

„Beketiška šiandiena „spaminėje“ 
burnos versijoje“. Pasišiaušusiais 
rankų plaukais nebesvarstau apie 
neidentifikuojamos moters būseną, 
kurios veido fragmentą staiga pa-
keičia „užlūžusio“ kompiuterio 
simbolis – „besisukantis, skir-
tingomis vaivorykštės spalvomis 
mirgantis kamuoliukas. Trumpam 
sutrinka darbo ritmas. Einu gerti 
kavos.“ (Kristina Inčiūraitė, Paro-
dos anotacija). 

Paroda veikia iki vasario 23 d.
Projektų erdvė „Sodų 4“ (Sodų g. 4, Vilnius) 
Dirba trečiadieniais–penktadieniais 15–19 val. 
arba susitarus tel. +37062728274

Dieviškosios sandoros, kaip tai-
kos tarp skirtingų galios pozicijų, 
išraišką ir žymi vaivorykštė. Bibli-
nėje istorijoje Jėzus Kristus, Dievo 
sūnus ir Dievas vienu metu, ti-
kintiesiems pažadėjo ateisiąs an-
trą kartą. Jo atėjimą turėtų lydėti 
apokalipsė arba paskutinio teismo 

Karlo Popperio paradokso, lygiavos 
atmosfera. 

Ne veltui vaivorykštės motyvą, 
kaip sugyvenimo ir lygybės sim-
bolį, pasirenka ir LGBT judėjimai, 
siekiantys panašių, tik pasaulieti-
nio konteksto tikslų. Istorijos pa-
baigą žymėsiančio įvykio metu 

Kristina Inčiūraitė, videokadras, „Skundas“. 2008 m.

Ekspozicijos fragmentas
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F o t o g r a f i j a

Prieš šimtą metų
Atkelta iš  1  psl .

dabar eksponuojamą Signatarų na-
muose. Buvau ten – pritemdytame 
kambarėlyje susirangiusi eilė norin-
čių žvilgtelėti į modernios valstybės 
egzistenciją grindžiantį dokumentą. 
Senoviniai baldai ir knygos dar kve-
pia anų laikų dvasia, jų medžiagiš-
kumas įtikina pagrindų tvirtumu. 
O iš tiesų lietuvybės idėja Vilniuje 
pleveno kaip snaigė, galinti ištirpti 
pasikeitus politiniam orui. Ją puo-
selėjo tik nedidelė grupelė inte-
ligentų – ne tik aktą pasirašiusių 
vyrų, bet ir moterų. Žaviuosi įžū-
lia jų teiginių drąsa – esą Lietuvos 
Taryba „skelbia atstatanti nepri-
klausomą demokratiniais pamatais 
sutvarkytą Lietuvos valstybę“. Kas 
jai suteikė tokią teisę! Vokiečių val-
džia netruko pademonstruoti, kad 
niekas: akto tekstą padauginusią 
spaustuvę sunaikino, valstybės ne-
pripažino ir ją kurti trukdė. O tuo 
metu šie Grigaliūno parodoje vie-
nas kitą priešais fotoaparato „akutę“ 
keičiantys uniformuoti vaikinai dar 
tebesėdėjo gimnazistų suoluose, arė 
dirvą, mėžė tvartus, mokė vaikus, 
siuvo batus ir t.t. Jų kilmė įvairiau-
sia, kaip ir tautybės – reikia nepa-
miršti, kad už Lietuvos nepriklau-
somybę kariavo ne vien lietuviai, 
bet ir lenkai, žydai bei baltarusiai, 
susidarė net atskiras baltgudžių ba-
talionas. Jie visi jautėsi šios žemės 
šeimininkais, jiems buvo atsipykęs 
visų atėjūnų savivaliavimas, prieš 
šimtą metų jie laukė ženklo iš cen-
tro – iš Vilniaus. 

Fotoateljė portreto formatas su-
kuria uniforminį kario įvaizdį ir už-
antspauduoja jį laike – šiuos jau-
nuolius mes ir matome kaip karius, 
visada kaip karius, tokius kaip čia: 
pasitempusius, besididžiuojančius 
savo žygdarbiais ar statusu, tvirtus, 
nors kartais ir išsigandusius, bet 
garbingai atliekančius pareigą. Bet 
šios fotografijos padarytos kiek vė-
liau. Tik nedaugelis jų – 1919 me-
tais, kitos – nuo 1920 iki 1923 metų. 
1918-ųjų čia nėra, nes kariuome-
nės dar nebuvo. Lietuvos teritori-
joje tebešeimininkaujantys vokie-
čiai jos neleido kurti. Pati Taryba 
irgi mėtėsi, svarstė, kad gal taikiai 
valstybei kariuomenės iš viso ne-
reikia. Įsakė ją formuoti tik lap-
kričio 23 d., kai buvo aišku, kad 
bolševikų įsiveržimo į šalies teri-
toriją nepavyks išvengti. Prieš pat 
Naujuosius, gruodžio 29 d., buvo 
išplatintas jausmingas kreipimasis į 
Lietuvos piliečius, kviečiantis stoti į 
Krašto apsaugą savanoriais: „Vyrai! 
Nekartą Lietuvos priešai norėjo už-
dėti ant mūsų amžiną nepakeliamą 
jungą, bet mūsų Tėvynė nenugalėta. 
Ji gyva.“ 

Vieną po kito skaitant savanorių 
prisiminimus ryškėja tos nutolusios 
praeities vaizdas: jaunuoliai ryžosi 
mesti darbus, palikti šeimą, kai ku-
rie – slapta, nes artimieji nepritarė, 
ir keliavo per šalčius į nepažįstamus 
miestus, kur galbūt jau formavosi 

tik įsivaizduojama dar nesančios, 
niekieno nepripažintos valstybės 
kariuomenė. Jie vyko nesitikėdami 
ką nors gauti, nes nieko ir nebuvo. 
Tokių idealistų iš pradžių buvo ma-
žai. Jų skaičių padidino tik sausį pa-
skelbta mobilizacija, savanoriams 
pažadėta žemė. Bet, teigia kai kurie 
tyrinėtojai, tai nebuvo svarbiausia 
paskata ginti valstybę. 

Archyvuose yra fotografijų, ku-
riose užfiksuotos pirmosios prie-
saikos ir rikiuotės – ten vatinukais 
vilkintys savanoriai panašesni į 
skubiai surinktus vargetų būrius. 
Iš pradžių jie taip ir kovėsi – su sa-
vais drabužiais, kaip atėję iš namų. 
Viena detalė man itin ryškiai įsi-
minė: tų, kurie neturėjo batų, tik 
klumpes ir vyžas, ar basų, neėmė 
į pirmąjį mūšį prie Jiezno, kad ir 
kaip jie veržėsi. Ji pasako daugiau 
nei visos gražbylystės apie patrio-
tizmą ir primena daug vėlesnę kovą 
už nepriklausomybę – Sausio 13-ąją 
žmonės irgi ėjo priešintis tankams 
neturėdami ginklų (nors ir batuoti). 
Tokiais momentais atributai ir karo 
meno išmanymas lieka fone. 

Grigaliūno parodoje matome 
kitą etapą, kai visi kariai jau uni-
formuoti. Uniformos, tiesa, įvai-
rios – tai vokiškos, tai angliškos, 
tai amerikietiškos, tai rusiškos. Kad 
atskirtų savą kariuomenę nuo sve-
timos, kolekcininkui teko su didi-
namuoju stiklu tyrinėti ant kepurių 
segimus ženkliukus – kokardas su 

Vyčiu. Vėliau rašytuose prisimi-
nimuose kariai vis pasidžiaugia, 
kai gali savo sudriskusius drabu-
žius iškeisti į uniformas – vilnie-
čiai ir kauniečiai jau nebevadins jų 
„klumpiais“. Bet ne visos unifor-
mos jiems buvo gražios. Štai nuo 
sužeidimų apakęs Pranas Daunys 
vėliau savo paties išleistoje kny-
goje prisimena: „Spalių mėn. pra-
džioje davė mums angliškus rū-
bus ir pusbačius. Iš karto tie rūbai 
mums labai nepatiko: milinės buvo 
trumpos – iki pakinklių, o blauz-
das turėjome vynioti ilgais bintais. 
Kareiviai vienas kitą pravardžiuo-
davo „judošiais“, nes kažkas iš mūsų 
tarpo tokiais drabužiais matęs pa-
veiksluose Judą Iskarijotą...“ Rin-
kau panašias istorijas knygai, nes 
žiūrint į portretus rūpėjo suprasti, 
kaip jautėsi, ką galvojo prieš beveik 
šimtą metų šie jaunuoliai – pirmą 
kartą išgirdę lietuviškas komandas, 
dešimtis kilometrų žygiavę alkani, 
turėję žudyti, matę, kaip žūva drau-
gai, įsakinėję kitiems žudyti, ėmę į 
nelaisvę, apsupę ir atakavę iš pasalų, 
traukęsi nuo stipresnio priešo, bi-
joję kulkų, pripratę prie šūvių garso, 
apšaudyti iš lėktuvų, nepabėgę nuo 
durtuvų, atėmę kaimą po kaimo iš 
bolševikų, bermontininkų ir lenkų. 
Ir viskas – dėl valstybės, kurios dar 
niekas nepripažįsta. 

Toms vietoms, už kurias jie ko-
vėsi, simboliškai atstovauja tapyti 
fotoateljė fonai: ilgesingi peizažai, 

dvarų sodai, „prabangūs“ interjerai 
su kolonomis, arkiniais langais ir 
paveikslais. Tai – tarsi įsivaizduo-
jama ateities Lietuva, siekiamybė. 
Rengdami knygą su Kęstučiu pagal 
tuos fonus, kiek įmanoma, nusta-
tėme fotografus – tuos, kurie ant 
vienos kitos nuotraukos paliko 
antspaudą. Tai buvo lyg žaidimas, 
bet įsižiūrėdama į detales mintimis 
persikėliau į tas fotoateljė skirtin-
guose miestuose, mačiau, kaip visu 
būriu ateina kareiviai ir fotografuo-
jasi kaitaliodami pozas ir atramas, 
o fotografas vis kitaip iškadruoja 
nutapytą peizažą, kad portretai 
nebūtų vienodi. Bet dažniausiai tai 
buvo laikinos studijos, įkurtos pa-
čiose kareivinėse ar poilsio vietoje, 
kartais tik pakabinus drobę. Foto-
grafuotis reikia, kai pasitaiko proga, 
nes kitos gali nebebūti. 

Bedėliojant fotografavimosi vietų 
pasjansą paaiškėjo, kad vienas fo-
nas, knygoje pavadintas „peizažu 
tarp dviejų kolonų“, kartojasi itin 
dažnai – jų šeštadalis šioje kolekci-
joje. Iš kur jie? Kas fotografas? Jo-
kio ženklo. Per atostogas naršiau 
archyvus – tai buvo įdomiausias 
praeitų metų detektyvas. Paaiš-
kėjo, kad Lietuvos Valstybės Taryba 
iš anksto rūpinosi karo įamžinimu 

– jau pačiame pirmame kariuome-
nės projekte buvo numatyti foto-
grafų etatai inžinerinėje ir aviaci-
jos dalyje. Kelis kartus vyriausybė 
įsakė kaupti karo fotoarchyvą, o 1920 
m. – fotografuotis Fotografijos da-
lyje: „Visi kariškiai, norintieji gauti 
viršminėtų fotografiškų nuėmimų, 
privalo kreiptis į Inžinerijos dalį, 
kurioje galima juos nusipirkti mo-
kant už ekzemp. 1 auks. (13 x 18 for-
mato). Taip pat nusiminėti už nu-
statytą užmokesnį kaip pavieni, taip 
ir grupėmis kariškiai.“ Fotografijos 
turėjo būti įrodymas Jungtinėms 
Tautoms, kad Lietuva turi civili-
zuotą, gerai parengtą kariuomenę. 
O jas publikuojant laikraščiuose 

„Šešėliai“ ir „Atspindžiai“ savo ša-
lies piliečiams buvo siunčiama ži-
nia apie pergales fronte, apie blogą 
priešų elgesį su belaisviais, apie žu-
vusiųjų pagerbimą. Publikuojami 
ir pasižymėjusių karių portretai, 
kuriuos dažnai užsakydavo Karo 
muziejaus viršininkas, Vyriausias 

armijos gydytojas generolas-leite-
nantas Vladas Nagys-Nagevičius. 
Apie vieną jų radau štai tokią vir-
šilos Antano Šukio istoriją:

„[1921 m.] Rugsėjo 8 dienai pulkai 
komandiravo po keletą daugiau pa-
sižymėjusių karių į Kauną dalyvauti 
Tautos šventėje. Į jų tarpą patekau 
ir aš. Daugiausia buvome dviejų 
Vyties Kryžių kavalieriai. Vyties 
Kryžiaus kavalieriai stovėjo Karo 
muziejaus sodelyje čia vykusių pa-
maldų metu ir per kariuomenės 
paradą. Kariuomenės dalys pražy-
giavo iškilmės maršu Donelaičio 
gatve. Paskutinė prajojo Geležinio 
Vilko pulko šimtinė, kuri padarė la-
bai gerą įspūdį.

Ta proga aplankiau Karo muziejų, 
kur radau iškabintą savo nuotrauką 
ir karabiną, kurį atėmiau iš lenko 
Augustavo miškuose. Kai kurie 
Karo muziejaus skyriai darė mums, 
jauniems kariams, neaprašomą ir 
neišdildomą įspūdį. Tai buvo kaž-
kas nežemiška.“

Netrukus Šukys gavo dvi savai-
tes atostogų ir grįžo namo. Motina 
klausia: „kodėl tavo nuotrauką lai-
kraščiai išspausdino? Aš buvau la-
bai nusigandusi dėl tos nuotraukos.“ 
Ji pasiuntė jaunesnį sūnų į Šakių 
knygyną išpirkti visus „Atspindžių“ 
egzempliorius, „jog kiti žmonės ne-
galėtų pamatyti bei sužinoti“. Bet 

„knygininkas pasisakė neparduo-
siąs ne tik visų, bet nė vieno, nes 
ten nieko bloga neparašyta, vien tik 
gera, ir dar pridūrė, kad apie mūsų 
narsiuosius karius turi pasiskaityti 
daugiausia žmonių.“

O dabar juos turi kuo daugiau 
žmonių pamatyti. Parodoje lėtai 
vienas kitą keičiantys portretai foto-
grafuoti visoje Lietuvoje. Pasibaigus 
seansui tęsiasi karas, pozuojančių 
kareivių likimai skirtingi, dažnai – 
užmiršti. Lygiai prieš šimtą metų, 
kai signatarai pasirašo nepriklau-
somybės deklaraciją, ši kariuomenė 
dar tik bus – dar tik kitais metais. Ji 
deklaracijos žodžius pavers kūnu.

Agnė Narušytė

Paroda veikia iki vasario 24 d.
Galerija „Artifex“ (Gaono g. 1, Vilnius)
Dirba antradieniais–penktadieniais 12–18 val., 
šeštadieniais 12–17 val.Nu ot rau ko s  i š  E u ge ni ja u s  Pe i kšt e ni o  ko le kci jos
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K i n a s

Ko laukti, kai laukti yra ko
Prasideda 68-asis tarptautinis Berlyno kino festivalis

Živilė Pipinytė

Ketvirtadienį atidarytas 68-asis 
tarptautinis Berlyno kino festiva-
lis. Atidarymo filmu pasirinkta 
animacinė Weso Andersono „Šunų 
sala“ („Isle of Dogs“). Tai pasako-
jimas apie dvylikametį berniuką 
japoną, kuris vyksta į salą – mil-
žinišką šiukšlyną, kad išgelbėtų 
ten ištremtą mylimą šunį. Berniu-
kas gyvena ateityje. Jo miesto me-
ras nusprendė, kad mieste nebėra 
vietos šunims. Kartu su benamiais 
šunimis berniukas pradės kelionę, 
nulemsiančią ateitį.

Prieš ketverius metus Andersono 
filmas „Viešbutis „Didysis Budapeš-
tas“ jau atidarė Berlinalę ir sulaukė 
gana prieštaringų vertinimų. Ko 
gero, „Šunų sala“ bus sutikta pa-
lankiau ne tik dėl aktualios temos 
ar todėl, kad animacija dabar pa-
tinka visiems, bet dar ir todėl, kad 
visi pasiilgo naujo režisieriaus filmo, 
beje, jį netrukus galės pamatyti ir 
Lietuvos žiūrovai. „Šunų sala“ ro-
doma pagrindinėje festivalio pro-
gramoje – joje 24 filmai. Konkurse 
dėl „Auksinio lokio“ varžysis 19 
filmų. Didžiojo konkurso žiuri va-
dovaus vokiečių režisierius Tomas 
Tykweris, žiuri nariai – belgų ak-
torė Cécile de France, kino kritikai 
Chema Prado (Ispanija) ir Stepha-
nie Zacharek (JAV), prodiuserė 
Adele Romanski (JAV) ir japonų 
kompozitorius Ryuichi Sakamoto, 
rašęs muziką Bernardo Bertolucci, 
Pedro Almodóvaro, Briano De Pal-
mos, Alejandro Gonzálezo Iñárritu 
filmams. 

Susiplanuoti iš anksto tokio di-
delio festivalio peržiūras sudėtinga, 

filmų aprašymais taip pat sunku 
pasikliauti, dažnai apvilia ir gar-
sūs vardai, bet jau išsirinkau kelis 
filmus, kurių pasistengsiu nepra-
leisti. Tai konkurse rodomas vokie-
čių režisieriaus Christiano Petzoldo 
„Tranzitas“ („Transit“, Vokietija, 
Prancūzija). Kaip ir ankstesniame 

„Fenikse“, garsiausias vadinamo-
sios Berlyno mokyklos režisierius, 
regis, kalbės apie tapatybę. Spren-
džiant iš aprašymo, tai į mūsų die-
nas perkelta 1944 m. pasirodžiusio 
autobiografinio vokiečių rašytojos 
Annos Seghers romano ekraniza-
cija. Pagrindinis veikėjas imigran-
tas nori iš Marselio patekti į JAV. Jis 
turi mirusio rašytojo dokumentus 
ir pamilsta jo mylimąją, o ši nežino, 
kad rašytojas nusižudė, ir despera-
tiškai jo ieško.

„Auksiniu lokiu“ už „Elitinį būrį“ 
prieš kurį laiką apdovanotas José 
Padilha ne konkurse parodys 
filmą „Septynios Entebės dienos“ 
(„7 Days in Entebbe“, JAV, D. Bri-
tanija). Tai nebe pirmas bandymas 
rekonstruoti garsųjį lėktuvo pagro-
bimą, kai 1976 m. palestiniečiai te-
roristai pagrobė iš Tel Avivo į Par-
yžių skridusį „Air France“ lėktuvą. 
Lėktuvas buvo nutupdytas Ugan-
doje, o palestiniečiai pareikalavo 
išmainyti įkaitus į nuteistus nu-
sikaltėlius. Sprendimas, kaip elg-
tis, buvo priimtas tik po savaitės. 
Konkurse rodomas Eriko Poppe’s 
filmas „Utoja, liepos 22-oji“ („Utøya 
22. Juli“, Norvegija) primins Utojos 
saloje įvykusią tragediją, kur An-
dersas Breivikas nužudė dešimtis 
jaunuolių. 

Pagrindinėje programoje, bet ne 
konkurse, bus parodytas ir naujas 
Steveno Soderbergho filmas „Unsane“ 

(JAV). Paskutiniais metais režisie-
rius garsėja filmais, kurie tyčiojasi ir 
iš Holivudo taisyklių, ir iš komerci-
nio kino. „Unsane“ nufilmuotas „iP-
hone“, filmo herojė – jauna moteris 
(Claire Foy), kankinama haliuci-
nacijų ir persekiojimo manijos. Ji 
uždaroma į psichiatrijos ligoninę, 
bet gal iš tikrųjų viskas vyksta tik 
jos galvoje? 

Prieš porą metų Berlinalė kon-
kurse parodė beveik devynių va-
landų trukmės Lavo Diazo filmą. 
Šiemet filipiniečių režisierius pri-
statys naują kūrinį „Velnio sezonas“ 
(„Ang Panahon ng Halimaw“, Fili-
pinai). Filmas pristatomas kaip an-
timiuziklas ir roko opera, jo trukmė 
tik 234 minutės. 

Pastaraisiais metais Berlinalėje 
pasigesdavau filmų iš Vidurio ir 
Rytų Europos, nors pernai kaip 
tik vengrės Ildiko Enyedi „Apie 
kūną ir sielą“ (beje, debiutinis re-
žisierės „Mano XX amžius“ (1989) 
šiemet bus rodomas restauruotų 
filmų programoje) sulaukė „Auk-
sinio lokio“, o Agnieszkos Holland 
ir Kasios Adamik „Pėdsakas“ – „Si-
dabrinio lokio“ ir Alfredo Bauerio 
prizo. Šiemet filmų iš mūsų geogra-
finių platumų ženkliai nepadaugėjo. 
Labiausiai laukiu Małgorzatos Szu-
mowskos „Veido“ („Twarz“, Lenkija). 
Tai bus antroji (po „Kūno“, taip pat 
prieš kelerius metus pelniusio Ber-
linalės apdovanojimą) sumanytos 
trilogijos dalis – šiuolaikinė pasaka 
apie žmogų, kuris katastrofoje pra-
rado veidą. Po novatoriškos opera-
cijos jis grįžta į gimtuosius kraštus, 
tačiau žmonės nežino, kaip traktuoti 
nelaimėlį. Jis visiems yra svetimas. 
Pagrindinį vaidmenį filme sukūrė 
Mateuszas Kościukiewiczius.

Nesu didelė Aleksejaus Germano 
jaun. kūrybos gerbėja, manau, kad 
jis tik savo genialiojo tėvo stiliaus 
imitatorius, tačiau filmas „Dovla-
tovas“ („Dovlatov“, Rusija, Len-
kija, Serbija) sudomino, nes jo he-
rojus – rašytojas, emigrantas, ilgai 
draustas savo tėvynėje. Tai originali 
ir kartu tragiška figūra, atspindinti 

„atlydžio“ inteligentų dramą. Filme 
pasakojamos kelios rašytojo gyve-
nimo dienos 1971-ųjų lapkritį. Tarp 
veikėjų bus ir Josifas Brodskis. Daug 
žada „Dovlatovo“ operatoriaus pa-
vardė – Łukaszas Żalis meistriškai 
nufilmavo „Oskaru“ apdovanotą 
Pawelo Pawlikowskio „Idą“. Seniai 
pagrindinėje festivalio programoje 
nebuvo filmo iš Bulgarijos – „Ágą“ 
(Bulgarija, Vokietija, Prancūzija) 

sukūrė Milko Lazarovas. Rumuni-
jai konkurse atstovaus debiutantė 
Adina Pintilie ir jos filmas „Touch 
Me Not“ (Rumunija, Vokietija, Če-
kija, Bulgarija, Prancūzija).

Beveik 50 filmų iš 40 šalių paro-
dys „Panoramos“ programa, kurioje 
visada daug originalių dokumenti-
nių filmų. „Panorama Dokumente“ 
atidarys čeko Jano Geberto filmas 

„Kai ateis karas“ („Až přijde válka“), 
prabylantis apie šių dienų nacio-
nalizmą. Filmo veikėjas – jaunas 
slovakas, priklausantis paramilita-
ristinei organizacijai. Suprantama, 
tai tik menka dalis filmų, kuriuos 
norisi pamatyti. Tikiuosi, kad liks 
laiko ir vertingai retrospektyvai, ku-
rioje plačiai pristatomas Veimaro 
respublikos kinas.

„Dovlatovas“

„Unsane“

Viltis įniršio laikais
Įsivaizduoju, kaip Martino McDo-
nagh filmas „Trys stendai prie 
Ebingo, Misūryje“ („Three Bill-
boards Outside Ebbing, Missouri“, 
JAV, 2017) turi erzinti scenarijų 

„gydytojus“ ir kitokius aiškaus 
bei suprantamo kino specialistus. 
McDonagh spjauna į taisykles, nors 
iš pradžių ir pasakoja istoriją taip, 
kad ji atrodo sudėliota iš stereo-
tipų: veiksmo vieta – JAV provin-
cijos miestelis, kuriame, regis, dar 
gyvi visi steigiamieji mitai, vietiniai 
policininkai – rasistai ir homofobai, 
tariamai geraširdis kunigas atspindi 
bendruomenės veidmainystę, o 
pagrindinė veikėja Mildred negali 
susitaikyti, kad praėjo jau septyni 
mėnesiai ir vis dar nerastas jos pa-
auglės dukters žudikas. Mildred 
nusprendžia apie tai priminti šeri-
fui ir užsako atokiame kelyje tris 
stendus, klausiančius, kada bus iš-
tirtas nusikaltimas. Stendai sukelia 
atitinkamą reakciją. Iš esmės mies-
telis reaguoja priešiškai, mat šerifas 

mirtinai serga, o nusikaltimus juk 
ne visada pavyksta ištirti. Bet Mil-
dred tai nesvarbu. Ji apimta bega-
linio įniršio. 

Kai, regis, viskas aišku ir laukia 
tik neskubus kriminalinis tyrimas, 
atvesiantis prie žudiko, McDonagh 
pradeda griauti taisykles. Griovi-
mas remiasi tuo, kad viskas, ką 
filmo pradžioje galvojome apie 
personažus, pasirodo, yra ne filmo 
kūrėjų, o mūsų mąstymo stereoti-
pai. Mildred nusipelno užuojautos – 
miestelis ją smerkia, vyras sadistas 
ją paliko dėl jaunos idiotės, sūnus 
nelaimingas, ji pati jaučiasi kalta, 
kad lemiamą vakarą nedavė duk-
teriai mašinos. Tačiau, užuot kartu 
su heroje mėgavęsi jos skausmu, 

McDonagh ir Frances McDormand 
rodo begalinį Mildred įniršį, griau-
nantį ir naikinantį viską savo kelyje. 
Tas didžiulis pyktis jai yra vienin-
telis būdas susidoroti su neviltimi, 
vienintelė viltis pradėti gyventi iš 
naujo. Prisideda ir tai, kad Mildred, 
kuri gali įspirti vaikui ir nesutrikti 
išgirdusi savižudžio našlės priekaiš-
tus, bene vienintelė sugeba suprasti 
kitus. Kad ir naują vyro mylimąją ar 
žiaurų policininką Džeisoną.

Milžiniškas įniršis veda gyve-
nimo keliais ir blogąjį policininką 
Džeisoną (Sam Rockwell), kuris iš-
garsėjo neapykanta juodaodžiams 
ir gėjams. Jis net neapsimeta esąs 
geras, nes atrodo per kvailas, in-
fantilus ir pernelyg pasitikintis 

savo monstriška mamyte. Bet ir jis 
filmo tėkmėje pasisuks kita savo 
puse. Ta, kuri mėgsta muziką ir 
klausosi ABBA dainų. Abu šiuos 
žmones kuo puikiausiai supranta 
šerifas Viloubis (Woody Harrelson), 
jis taip pat pasielgs netikėtai, tarsi 
epinės meilės dramos veikėjas.

Kurdamas šią spalvingą patriar-
chalinės visuomenės personažų ga-
leriją McDonagh nuolat pabrėžia, 
kad žmonės sudėtingesni nei įpra-
tome juos matyti ekrane ar gyve-
nime. Todėl taip svarbu juos pama-
tyti tokius, kokie yra, nes gyvename 
visuotinio pykčio laikais ir niekas 
negali būti apsaugotas nuo trage-
dijos. Tik McDonagh dar pabrėžia, 
kad tragedija ir humoras visada yra 
šalia. „Trijų stendų prie Ebingo, Mi-
sūryje“ dialogai skamba neįprastai 
gyvai, bet tai neturėtų stebinti, nes 
McDonagh pirmiausia yra garsus 
britų dramaturgas, o režisuoti imasi 
retai. „Trys stendai prie Ebingo, Mi-
sūryje“ – trečias jo pilnametražis fil-
mas. 2008 m. McDonagh debiutavo 

„Reikalais Briugėje“, 2012-aisiais pa-
sirodė „Septyni psichopatai“. Ta-
čiau ankstesnieji filmai galėjo būti 

palaikyti tiesiog maloniu žaidimu 
kinu, o naujasis nuskamba kaip iš-
šūkis. McDonagh dar rašytojo kū-
rybos pradžioje buvo kaltinamas 

„prievartos estetizavimu“, antireli-
giniu patosu, provokavimu. 

„Trys stendai prie Ebingo, Mi-
sūryje“ irgi jau sulaukė priekaištų, 
kad taip negalima vaizduoti rasistų: 
užkliuvo Džeisonas, kuris esą per-
nelyg sudėtingas personažas, o blo-
gis turi būti vaizduojamas paprastai. 
McDonagh tuo netiki ir visą filmą 
tvirtina, kad gėris ir blogis gali eg-
zistuoti kiekviename žmoguje. Riba 
tarp jų vis dažniau nepastebima ne 
tik žmonių viduje, bet ir tikrovėje, 
ir ji nesusijusi su socialiniais vaidme-
nimis, kuriuos visi stengiasi (arbe 
ne) atlikti. Beje, tai taip pat filmo 
tema. Todėl tokia svarbi atvira 

„Trijų stendų prie Ebingo, Misūryje“ 
pabaiga, kai paneigęs rašytas ir ne-
rašytas pasakojimo, žanro ar dar ki-
tas kino taisykles režisierius kartu 
su Mildred ir Džeisonu išvairuoja 
į kelią, vedantį gal net link filosofi-
nio nušvitimo.

Živilė Pipinytė

Nauji filmai

„Trys stendai prie Ebingo, Misūryje“
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Penki savaitės tekstai
K i n a s

Ilona Vitkauskaitė

1. Amerikiečių rašytojas Douglas 
Kennedy straipsnyje „Kaip film noir 
paaiškina Donaldą Trumpą“ britų 
žurnale „New Statesman“ teigia, 
kad naujojo Amerikos prezidento 
nuožmus materialistinis baltojo 
vyro pasaulėvaizdis nėra naujas. 
Pasak autoriaus, kamuojamas po-
rinkiminių pagirių, jis iškart prisi-
minė makartizmo laikotarpiu su-
kurtą Alexanderio Mackendricko 

„Saldų sėkmės kvapą“ („Sweet Smell 
of Success“, 1957), kuris atskleidžia, 
kad socialinis darvinizmas išlieka 
amerikietiško gyvenimo būdo 
varomąja jėga. Kad ir kiek būtų 
kalbama apie bendruomeninį ir 
šeimyninį gyvenimą, filmas pa-
rodo – kiekvienas žmogus turi 
kovoti pats už save šioje ypač 
konkurencingoje kultūroje, o ma-
nantieji, kad reikia remtis etinėmis 
normomis, bus palikti nuošalyje. 
Pasak Kennedy, Trumpas, padaręs 
karjerą trypdamas kitus ir propa-
guodamas laukinį kapitalizmą, yra 
puikus pavyzdys to film noir anali-
zuoto korumpuoto, nešvaraus etoso. 
Trumpo atėjimas į valdžią dar kartą 
priminė, kad baltojo vyro rūstybė, 
kurios protrūkius galima matyti 
kad ir Orsono Welleso „Blogio pri-
silietime“ („Touch of Evil“, 1958), vis 
dar formuoja Amerikos politiką. O 
Roberto Aldricho „Kiss Me Deadly“ 
(1955) Amerikos prezidento ir Šiau-
rės Korėjos vaduko Kim Jong-Uno 
retorinių mūšių kontekste puikiai 
primena, kad armagedonas tebėra 
nuolatinis Amerikos rūpestis. Ta-
čiau, kaip teigia Kennedy, geriau-
siai Trumpo pasaulėvaizdį api-
bendrina Johno Frankenheimerio 
neo-noir „Seconds“ (1966): pinigai 
gali nupirkti viską; jų turėdamas 
galite tapti tokiu žmogumi, kokiu 
visada norėjote būti. Frankenhei-
meris sukūrė vieną subversyviausių 
pokario siaubo filmų, kurio siaubo 
esmė yra „amerikietiško gyvenimo 
konformizmas ir tai, kad leidome 
pinigų ir valstybės galiai tapti di-
džiaisiais šiuolaikinės egzistencijos 
lėlininkais. „Seconds“ nerimas labai 
gilus, nes mes patys jį sukūrėme“, – 
rašo Douglas Kennedy.

2. Teko skaityti ne vieną teigiamą 
apžvalgą, recenziją apie šių metų 

„Auksinių gaublių“ ir „Oskarų“ fa-
voritą, brito Martino McDonagh 
filmą „Trys stendai prie Ebingo, 
Misūryje“. Tačiau supratau, kad 
daugelį šių tekstų rašė europiečiai. 
Todėl nusprendžiau įsiklausyti į 
amerikiečio balsą, juk ir filmas lyg 
ir apie Ameriką. Wesley Morri-
sas straipsnyje „The New York Ti-
mes“ klausia, ką „Trys stendai prie 
Ebingo, Misūryje“ gali pasakyti apie 
Ameriką? Autorius stebisi, kaip fil-
mas gavo tiek nominacijų bei ap-
dovanojimų, ir vadina jį keksiuku, 

įvyniotu į stiklą. Pasak Morriso, 
naujausias McDonagh filmas yra iš 
tų, kurie tarsi turėtų pasakyti kažką 
esminio apie žmogiškąją prigimtį 
ir neteisybę: filmo veiksmas vyksta 
geografiniame Amerikos viduryje, 
jo personažai – paprasti žmonės, 
vien jau tai pretenduoja į metafo-
riškumą, apibendrinimą, nors dėl 
to filmo vaizduojamas pasaulis ne-
tampa tikroviškesnis už Narniją. 
Kaip teigia Morrisas, filmo aplin-
kybės – tragiškos, kartu tai filmas 
apie kerštą, tačiau „Trijuose sten-
duose prie Ebingo, Misūryje“ viršų 
ima juodoji komedija: čia su niekuo 
nesiskaitoma, nėra jokios introspek-
cijos, tiesiog augantis chaosas. Dėl 
bandymo derinti rimtą ir humoris-
tinį toną filmas patenka į brolių Co-
enų teritoriją, tačiau anot Morriso, 
McDonagh’i nebūdingas ciniškas 
Coenų subtilumas. „Kažkas išme-
tamas pro langą. Kažkas degdamas 

Mildred, kurią vaidina Frances 
McDormand, jis netašytas ir tuo 
didžiuojasi.

3. Evanas Kindley straipsnyje 
„Ateitis nėra tokia, kokia buvo“ in-
ternetiniame „The Nation“ pusla-
pyje aptaria naujausias televizijos 
serialų tendencijas. Pasak jo, ga-
lime pastebėti televizijos distopijų 
bumą. Vieni sėkmingiausių pasta-
rųjų metų serialų – „Vakarų pasau-
lis“, kuris remiasi 1973-ųjų Michae-
lio Crichtono filmu, ir „Tarnaitės 
pasakojimas“, – Margaret Atwood 
1985 m. romano apie tai, kaip Ame-
rika tampa patriarchaline teokratija, 
ekranizacija. Tačiau, teigia Kindley, 
distopijai tapti gyvybingu televizi-
jos žanru prireikė stebėtinai daug 
laiko. Jis pateikia keletą priežasčių: 
distopija siekia parodyti ne pačią 
pozityviausią ateities viziją ir tai, 
kokie netoleruotini yra ateities 
įvykiai, taip pat distopijose daž-
niausiai nesiorientuojama į per-
sonažus. Tipiškas distopijos pro-
tagonistas (pavyzdžiui, Vinstonas 
Smitas iš „1984-ųjų“) yra greičiau 
kančių liudininkas, o ne sudėtin-
gas ar įdomus personažas. Tačiau 
blogiausia ne distopinių istorijų de-
presyvumas, bet jų didaktiškumas 
(distopijas Kindley vadina moralitė 
atmaina).

Nors šių dienų politinėje ir so-
ciokultūrinėje atmosferoje distopi-
jos žanras tampa vis populiaresnis, 
pasak Kindley, daugelis pastaruoju 
metu pasirodžiusių distopinių 

dėmesį, kad Brookeris elgiasi per-
nelyg sadistiškai su savo perso-
nažais ir nuolatos juos kankina. 
Pasak jo, Brookeris turi visų ge-
riausių distopijų kūrėjų – Orwello, 
Ray’aus Bradbury, Octavios Butler, 
Ursulos K. Le Guin – talentą provo-
kuoti, tačiau nė lašelio jų empatijos.

4. Kaip rašo „The New York Ti-
mes“ kino kritikai Manohla Dargis 
ir A. O. Scottas, jau praėjo beveik 
metai, kai Barry Jenkinso „Mėne-
siena“ laimėjo „Oskarą“ už geriau-
sią filmą. Šių metų apdovanojimų 
sezoną Jordano Peele’o „Pradink“ ir 
Dee Rees „Mudbound“ pelnė ke-
lias nominacijas ir apdovano-
jimus. Jų gretas papildė ir ne-
seniai kino ekranuose pasirodęs 
Ryano Cooglerio filmas „Juodoji 
pantera“. Tai rodo, kad juodao-
džiams kūrėjams kino industrija 
teikia vis daugiau galimybių. Pa-
sak kritikų, filmų „Pradink“ ir 

„Juodoji pantera“ sėkmė – geras 
pretekstas prisiminti sudėtingą af-
roamerikiečių kino istoriją. Dargis 
ir Scottas išrinko dvidešimt aštuo-
nis XX a. filmus, susijusius su afro-
amerikiečių patirtimi. Jie pradeda 
nuo 3-iojo dešimtmečio ir Oscaro 
Micheaux (1884–1951) – rašytojo ir 
drąsaus, produktyvaus nepriklau-
somo kino kūrėjo. Kartu su kitais 
juodaodžiais režisieriais, tokiais 
kaip Spenceris Williamsas, Mi-
cheaux kūrė „rasės kiną“: nedidelio 
biudžeto filmus, kurių visi aktoriai 
buvo juodaodžiai, skirtus juodao-
džių auditorijai. Vis dėlto Holivude 
afroamerikiečiai dažniausiai, kai 
nedainavo ir nešoko miuzikluose 
(turimas omenyje miuziklas „Ca-
bin in the Sky“, 1943), vaidindavo 
tarnus, liokajus ir kitas periferines 
figūras. Šiame kontekste išsiskiria 
nebent Douglaso Sirko melodrama 

„Gyvenimo imitacija“ („Imitation of 
Life“, 1959) ir Clarence’o Browno 

„Intruder in the Dust“ (1949), ku-
riuose juodaodžių aktorių – Louise 
Beavers, Fredi Washingtono ir Ju-
ano Hernandezo sukurti vaidme-
nys metė iššūkį to meto visuomenei 
ir kinui būdingam rasizmui. Net 
po Antrojo pasaulinio karo, sti-
prėjant civilinių teisių judėjimui, 
juodaodžiai veikėjai ir jų patirtys 
buvo perteikiamos per baltaodžių 
režisierių prizmę, dažnai trumpa-
regę. Tarp 1948 m., kai pasirodė pa-
skutinis Micheaux filmas, ir Gor-
dono Parkso „The Learning Tree“ 
(1969) didžiuosiuose Amerikos kino 

teatruose, galima sakyti, nepasirodė 
nė vienas juodaodžio režisieriaus 
kurtas filmas.

Pristatydami „Blaxploitation“ 
(Ossie Davis „Cotton Comes to 
Harlem“, 1970), 8-ojo ir 9-ojo de-
šimtmečių nepriklausomųjų (Billo 
Gunno „Ganja & Hess“, 1973; Char-
leso Burnetto „Killer of Sheep“, 
1977; Marlono Riggso „Tongues 
Untied“, 1989), komercinę sėkmę 
pelniusių režisierių Sidney Poitier 
(jis, beje, pirmasis juodaodis akto-
rius, pelnęs „Oskarą“ už pagrindinį 
vyro vaidmenį „Lilies of the Field“, 
1963) ar Spike’o Lee filmus, Dargis 
su Scottu ne unifikuoja afroame-
rikiečių kino istoriją, bet stengiasi 
parodyti jos įvairovę.

5. Gary Oldmanas neabejotinai 
yra vienas universaliausių kino ak-
torių, regis, vaidinęs viską ir visur – 
socialinėse britų dramose, Tomo 
Stoppardo, Bramo Stokerio (turiu 
omenyje Francis Fordo Coppolos 

„Drakulos“ versiją), J.K. Rowling 
ekranizacijose. Oliverio Stone’o 

„JFK: Džonas F. Kennedis. Šūviai 
Dalase“ (1991) Oldmanas sukūrė 
nepaprastai įtikinamą Kenedy žu-
diko Lee Harvey Oswaldo por-
tretą. Luco Bessono „Penktajame 
elemente“ vaidino ekscentrišką 
piktadarį, Christopherio Nolano 

„Tamsos riteryje“ – jau teigiamą 
tvarkos sergėtoją. Galiausiai akto-
rius ėmėsi Winstono Churchillo 
vaidmens naujausiame Joe Wrighto 
filme „Tamsiausia valanda“, už kurį 
jau pelnė savo pirmąjį „Auksinio 
gaublio“ apdovanojimą ir jam pra-
našaujamas „Oskaras“. Tačiau la-
biausiai Oldmaną mėgstu už anks-
tyvuosius vaidmenis Mike’o Leigh 

„Meantime“ (1984), Alexo Coxo 
„Sidas ir Nensė“ („Sid and Nancy“, 
1986), Stepheno Frearso „Prick Up 
Your Ears“ (1987), Alano Clarke’o 
„Firmoje“ („The Firm“, 1988). Juose 
Oldmanas yra kartu gąsdinantis, 
žiaurus ir žavingas. Atrodo, net vai-
dindamas labiausiai puolusią sielą 
jis geba surasti jaudinančių, žmo-
giškų ir lyriškų bruožų. Todėl siūlau 
perskaityti archyvinį Glenno Col-
linso straipsnį „Oldmanas ekrane: 
psichopatas su nepriekaištingu 
akcentu“, pasirodžiusį dar 1990 m. 

„The New York Times“, tik pradėjus 
įsibėgėti aktoriaus karjerai tarptau-
tiniuose vandenyse. Manau, straips-
nis leis geriau pažinti Oldmano ak-
torinį fenomeną. 

iššoka pro langą. Ir Mildred, atrodo, 
beviltiškai tiki gėdinančia skelbimų 
lentų galia siekiant teisingumo. O 
šiandienos problemos ateina ir pra-
eina: policijos žiaurumas, seksuali-
niai išnaudotojai, tikslinė reklama. 
Tai tarsi Martino, kurį vilioja ameri-
kietiškos kabelinės žinios ir gandai, 
atvirukų rinkinys, rodantis, kaip 
lengvai mums galima įtikti ir kaip 
lengvai galima mus išprovokuoti“, – 
rašo Morrisas. Mėgstamiausia filmo 
blogybė Morrisui yra jo bandymas 

„žaisti“ su Amerikos geografiniais 
ir ideologiniais ženklais (kaip vi-
sada, labiausiai čia kenčia politinis 
korektiškumas). Pasak straipsnio 
autoriaus, visas filmas yra tapatus 

televizijos serialų vaizduoja tokią 
ateitį, kokia ji buvo įsivaizduojama 
praeityje (vėl ekranizuojamas Phi-
lipas K. Dickas ar ta pati Atwood). 
Svarbiausias distopijų elementas 
yra tas, kad įkvėpimo, jėgos jos se-
miasi iš dabarties analizės. Todėl 
šiame kontekste išsiskiria nebent 
Charlie’o Brookerio „Juodasis vei-
drodis“, kurio kiekviena serija „su-
kasi“ apie vieną technologinę pra-
našystę: kas būtų, jeigu galėtumėte 
išsaugoti mirusiojo artimojo sąmo-
nės repliką savo išmaniajame tele-
fone? Kas būtų, jeigu jūsų popu-
liarumas socialiniuose tinkluose 
nulemtų jūsų galimybę skolintis ar 
keliauti? Kindley taip pat atkreipia 

„Tarnaitės pasakojimas“

„Kiss Me Deadly“

„Pradink“
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Teisė būti kitokiam
Pokalbis su Daniela Vega

K i n a s

Ribos nusitrina

Denis Villeneuve’o „Sikarijus: nar-
kotikų karas“ (LRT, 22 d. 23 val.) – 
šokiruojantis filmas. Jis pasakoja dvi 
susijusias istorijas, kurių fone – ame-
rikiečių specialiųjų tarnybų karas 
su meksikiečių narkotikų karte-
liais. Pirmąją istoriją matome iš 
FTB agentės Keit (Emily Blunt) 
perspektyvos. Ji vadovauja greitojo 
reagavimo būriui. Filmo pradžioje 
šiai grupei teks vaduoti įkaitus Ari-
zonoje. Kai paaiškėja, kad įkaitų 
nėra, padėtis tampa dar sudėtin-
gesnė, o Keit atsiduria prie Meksi-
kos sienos. Merginos būrio vadas 
(Josh Brolin) akivaizdžiai kažką 
nutyli. Vadą lydi mažakalbis vie-
tinis konsultantas Alechandras 
(Benicio Del Toro). Tai žmogus 
be praeities. Gal jis ir yra Sika-
rijus – samdomas žudikas? Apie 
tai, koks Alechandro vaidmuo vi-
same šiame galvosūkyje, bus an-
troji filmo pusė.

Villeneuve’as rodo pasaulį, kur 
abiejose barikadų pusėse kovoja 
žiaurūs žmonės. Gal tik pareigūnė 
Keit dar sugeba balansuoti ties gė-
rio ir blogio riba, bet ir ji greit supras, 
kad gali tapti dar viena auka. Ope-
ratorius Rogeris Deakinsas šį pa-
saulį rodo taip, kad jis ir šiurpina, 
ir verčia grožėtis. Tačiau „Sikarijus: 
narkotikų karas“ – ne tik dar vienas 
filmas apie kovą su narkotikų ma-
fija, bet ir pasakojimas apie dviejų 
mentalitetų susidūrimą. Čia susidu-
ria įsitikinimas, kad įstatymas yra 
aukščiau už viską, ir banditų išgy-
venimo bei keršto „etika“. Villeneu-
ve’as pabrėžia, kad ribos, kurios dar 
visai neseniai atrodė amžinos, po 
truputį nusitrina. 

J.C. Chandoro drama „Viskas 
prarasta“ (LRT Kultūra, 21 d. 
22.15) šiuo požiūriu paprastesnė. 
Roberto Redfordo herojus puikia 
jachta keliauja Indijos vandenynu, 
bet idiliškas vaizdelis iškart pasikeis, 
kai vyras bus priverstas kovoti už iš-
likimą, nes į jo jachtą nukrito kinų 
konteineris su vaikiškais bateliais 
ir prakirto dugne skylę... Iš pradžių 

veikėjas bando klijuoti skylę, mo-
kosi orientuotis pagal žvaigždes 
(nes prietaisai sušlapo ir nebevei-
kia), bet neskubėkite numoti ranka, 
esą tai jau matyta ne vieną kartą, net 
jei dar prasidės audra. Galima žavė-
tis aktoriumi, kuris puikiai „išlaiko“ 
viso filmo svorį vienas pats, ir pa-
justi grynojo kino džiaugsmą. Juo-
lab kad nežinome, kas yra veikėjas, 
kodėl jis atsidūrė vienas vandenyne 
ir kodėl tyli. Štai tada filmo pasa-
kotoja tampa kino istorija – galima 
prisiminti visus septyniasdešimt 

septynerių Redfordo vaidmenis ir 
jo suvaidintus idealius vyrus. Ga-
lima net susimąstyti apie tai, kas ga-
liausiai nulemia kiekvieno atskiro 
gyvenimo vertę. 

Šiaip ar taip, kelios šio savaitgalio 
dienos bus prikimštos informaci-
jos apie tikrus ir prasimanytus di-
dvyrius bei raginimų mylėti tėvynę. 
Nežinau, kodėl meilės būtinai nori 
mokyti popsinės žvaigždės ir kito-
kie malonūs „žmonės“, puikiai iš-
manantys savireklamos dėsnius? 
Vienos televizijos užsklandoje jie 

mėgaujasi trijų spalvų blynais, ki-
toje grožisi nacionalinės vėliavos 
spalvų mezginiais papuoštais puo-
deliais, dar kitoje viena apsukri vi-
rėja kuria mums „patriotiškų“ pietų 
valgiaraštį. Kodėl savireklamos spe-
cialistai mano, kad jie gali primesti 
savo šventės supratimą, kad ji turi 
asocijuotis su vartojimu, koncer-
tais milžiniškose arenose, tuščiais 
ritualais ir kitokia fasadine kultūra, 
prieš kurią kadaise stojo Sąjūdžio 
šaukliai? Atsakymas ne toks papras-
tas, kaip gali pasirodyti iš pirmo 
žvilgsnio. Man jis siejasi su žūtbū-
tiniu noru grožėtis savimi.

Švęsti reikia laisvai. Svarbiau-
sia – apsivalyti nuo visko, kas 
trukdo eiti pirmyn. Džiaugiuosi 
už estus, kurie per savo nepriklau-
somybės šventę pakvietė visus no-
rinčius išvalyti pasaulį. Talkos diena 
bus rudenį ir, tikiuosi, joje dalyvau-
sime, o kol kas pasistengsiu iš gal-
vos išmesti viską, kas liudija apie 
savimi besigrožinčiųjų tautą.

Jūsų – 
Jonas Ūbis

Rodo TV

Nuo šio penktadienio Lietuvoje 
pradedamas rodyti Čilės režisieriaus 
Sebastiáno Lelio filmas „Fantastiška 
moteris“ („Una mujer fantastica“, 
Čilė, JAV, Ispanija, Vokietija, 2017). 
Pernai jis buvo apdovanotas Berlyno 

„Sidabriniu lokiu“ už geriausią sce-
narijų, šiemet nominuotas „Oskarui“ 
už geriausią filmą ne anglų kalba. 
Pagrindinė filmo veikėja Marina pa-
keitė lytį. Ji jaučiasi moterimi ir nori 
tapti dainininke. Netikėtai mirus 
Marinos draugui, jauna moteris susi-
duria ne tik su jo giminių neapykanta 
bei įtarumu. Marina kovoja už teisę 
gedėti mylimojo. Pateikiame pokal-
bių su Daniela Vega, pasirodžiusių 
internetinėje erdvėje, fragmentus. 
Su aktore kalbėjosi Marta Bałaga ir 
Michałas Hernesas.

Po premjeros Berlyne 
Sebastiánas Lelio sakė, kad 
buvote jam daugiau nei aktorė, 
buvote jo vedlė.

Susipažinome prieš kelerius 
metus, kai jis ieškojo informacijos 
apie transseksualų bendruomenę 
Čilėje. Apie tokį asmenį jis norėjo 
papasakoti naujame projekte. Tu-
rėjome bendrą draugę ir jis greit 
su manimi susisiekė, nusprendęs, 
kad ir esu tas žmogus, į kurį ga-
lima kreiptis su klausimais. Mūsų 
bendradarbiavimas ir pasikeitimas 
nuomonėmis truko dvejus metus. 
Lelio gyveno Berlyne, aš – Santjage. 
Greitai radome bendrą kalbą ir kai 
po kelerių metų jis baigė scenarijų, 
paaiškėjo, kad parašė jį galvoda-
mas apie mane. Paskambino ir pa-
klausė: „Ar nori suvaidinti šiame 
filme?“ Iškart sutikau. Kai perskai-
čiau scenarijų, Marina man paliko 

didžiulį įspūdį. Patiko, kokia jėga 
ji apdovanota, kaip nepasiduoda 
ir eina vis pirmyn. Ji siekia to, kas 
svarbu ir man. Iš savo šeimos gavau 
labai daug meilės – iš senelės, ma-
mos, tėčio ir brolio. Jei vaikas auga 
mylimas, jis gali išjudinti kalnus.

Lelio garsėja tuo, kad jam pa-
tinka stiprios herojės. Tokia 
buvo Glorija, tokia yra Marina. 
Ar suvokėte, kad visas dėmesys 
bus sukoncentruotas į Jus?

Prieš kurį laiką jis paklausė, ko-
kios scenos buvo sunkiausios. Pa-
sakiau tiesą: „Visos.“ Kurdamas 
Marinos personažą Lelio patikėjo 
man tam tikras konkrečias užduo-
tis. Turėjau atlikti misiją ir būtent 
taip vertinau vaidmenį, stengda-
masi vaidinti kuo kruopščiau. Pa-
skyriau metus darbo, kad pažinčiau 
Mariną ir išmokčiau visko, ką ji turi 
daryti. Anksčiau buvau operos dai-
nininkė, bet turėjau dar išmokti 
šokti salsą, vairuoti automobilį. Tu-
rėjau suprasti, kaip eiti prieš vėją 
ar net kristi, nes kai krentu, krentu 
jau kaip Marina. Ko gero, man tai 
pavyko, nes po premjeros ne vie-
nas kritikas sakė, kad Marina – la-
bai sudėtingas personažas. Ne visi 
mato daugybę jos sluoksnių. Ma-
rinos jausmai atsispindi akyse. To-
dėl negalėjau jos vaidinti pernelyg 
ryškiomis spalvomis. Ji neverkia ir 
nerėkia, išlieka labai ori. Lelio prašė, 
kad vaidinčiau svorio centrą perkel-
dama į žvilgsnyje slypinčius jaus-
mus. Ji meta iššūkį likimui, bet daro 
tai tyliai. Filme Marina apsiverkia 
tik kartą. Tačiau prisiminkime, kad 
filmavimas trunka ilgiau nei dvi 
filmo valandos. Tai keli darbo mė-
nesiai ir reikia tas emocijas savyje 

išsaugoti. Buvo sunku, bet kartu ir 
labai malonu. 

Vaidyba Jums yra iššūkis ar 
žaidimas?

Tai mano darbas. Jo dėka gyvenu 
ir galiu apmokėti sąskaitas. Visada 
norėjau būti menininkė. Kiek save 
pamenu, mėgau vaidinti ir dainuoti. 
Tai mano gyvenimas. Misija laikau 
tai, kad galiu išgyventi užsiimdama 
tuo, ką mėgstu. Aktorės profesija 
niekuo nesiskiria nuo sodininko, 
žurnalisto ar vertėjo.

Kiti filmo personažai taip pat 
vis kartoja, kad ji paslaptinga. 
Tai subtilius vaidmuo, kine 
lengviau rėkti nei šnibždėti. 

Marina labai dramatiška, bet ir 
elegantiška. Kai su ja susipažįstame, 
Marina yra laiminga. Ji gyvena su 
žmogumi, kuris mato joje tokią mo-
terį, kokia ji jaučiasi. Kai jis miršta, 
viskas pasikeičia, nes jo šeimai ne-
patinka žmogus, su kuriuo prieš 
mirtį bendravo tėvas. Staiga Ma-
rina atsiduria situacijoje, kuri iš-
vestų iš pusiausvyros kiekvieną nor-
malų žmogų. Ji girdi: „Negali ateiti 
į laidotuves, negali atsisveikinti su 
mylimu žmogumi.“ Jai neleidžiama. 
Marinai pavyksta išsaugoti orumą. 
Regis, būtent tai ir paverčia ją „fan-
tastiška moterimi“. Ji nesileidžia 
užvaldoma jausmų. Ramiai siekia 
tikslo, neskaudindama kitų žmonių.

Iš pradžių lauki vadinamojo 
„angažuoto filmo“, bet pamatai 
meilės istoriją. Ar todėl Jūsų 
filmas įgijo universalumo?

Ši istorija yra paženklinta Mari-
nos transseksualumo ir greičiausiai 
dėl to kai kuriems žiūrovams kils 

problemų. Bet iš tikrųjų ne tai buvo 
svarbiausia. Mums rūpėjo parodyti, 
kad tas kitas, šalia stovintis žmogus 
kartais būna kitoks. Ir svarbiausia, 
kad jis turi visišką teisę toks būti. 
Jis gali būti transseksualus kaip 
aš ir Marina, gali būti kilęs iš ki-
tos šalies, jo gali būti kitokia odos 
spalva. Užteks, kad jis kitoks, ir iš-
kart iškyla atmetimo grėsmė. Ta-
čiau kartais galima sutikti žmogų, 
kuris visai nekreipia dėmesio į tai, 
ką mato likusieji. Verta to laukti ir 
apie tai pasakoti. Gal būtent todėl 
žmonės mano randantys mūsų pa-
sakojime save, nes juk meilės isto-
rijas suprantame visi.

Marina nesako ilgų kalbų. Ji 
kovoja už savo teises taip, kaip 
sugeba, – tyliai. Manote, kad 
to pakanka?

Kinas pasižymi stipriu poveikiu 
ir jei tik sukuri gerą filmą, jis gali 
pasiekti visus. Tai nereiškia, kad rei-
kia atsisakyti pareigos kalbėti apie 
tai, kas vyksta aplink. Pasaulis rea-
guoja baime į naujus ir nežinomus 
dalykus. Tai liūdina, nes, užuot 
bandę ką nors pažinti, iškart atki-
šame spyglius. Statome sieną, iškart 
atakuojame. Matau, kad vis labiau 
niekiname teisę. Kalbu ne tik apie 
Čilę. Dabar esame gilioje krizėje ir, 
man regis, kinas turi tai atspindėti. 

Rodyti, ką patiriame, reikia dar ir 
todėl, kad vieną dieną tai galėtų pa-
matyti mūsų vaikai. Jie turi žinoti, 
su kuo mums teko susidurti, žinoti, 
ar nugalėjome, ar pralaimėjome. 

Jūs tikite, kad filmai padeda 
susigyventi su nežinomybe?

Jie gali suteikti jėgų tolesnei 
kovai. Užtenka prisiminti, kaip 
Lelio savo filmuose rodo mote-
ris. Turiu galvoje ne tik Mariną, 
bet ir Gloriją, kuri sukurta pana-
šiai. Glorija – brandaus amžiaus 
moteris, desperatiškai ieškanti mei-
lės. Marina tą meilę prarado, tačiau 
nori išsaugoti jos prisiminimą. Šios 
moterys – kovotojos. Norėčiau, kad 
gyvenime taip būtų dažniau. Kiekvie-
nąkart, kai priimami sprendimai 
apie abortus arba kitas moteriai 
priklausančias teises, tylime. Lei-
džiame kitiems diskutuoti šiomis 
temomis, apsimesdamos, kad mūsų 
tai neliečia. Tai klaida, nes pasaulis 
pagaliau turi pamatyti, kad praran-
dame žemę po kojomis. Ankstesnės 
moterų kartos mums daug iškovojo, 
o mes nesugebame joms atsilyginti. 
Kartoju: negalime prarasti to, ką jau 
turime, negalime tik saugoti anks-
tesnius laimėjimus. Turime kovoti 
už daugiau. 

Parengė Kora Ročkienė

„Fantastiška moteris“

„Viskas prarasta“
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egz.. – ISBN 978-609-441-468-8 (įr.)

Drambliai ėjo į svečius : [pasaka vaikams] / Evelina Daciūtė, Inga Dagilė. – Atnauj. leid.. – Vil-
nius : Tikra knyga, 2018. – [40] p. : iliustr.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-8142-40-2 (įr.)

Kaip karalaitė iš grožio konkurso pabėgo / Jolita Zykutė ; iliustravo Raimonda Murauskaitė. – 
Vilnius : Nieko rimto, 2018. – 83, [5] p. : iliustr.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-441-
494-7 (įr.)

Kaip Oskaras tapo detektyvu / Andrej Rozman Roza ; iliustravo Ana Košir ; iš slovėnų kalbos 
vertė Gabija Kiaušaitė. – Vilnius : Nieko rimto, 2018. – 62, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 2000 
egz.. – ISBN 978-609-441-486-2 (įr.)

Mažoji Žiema : [pasakos] / Kęstutis Kasparavičius ; iliustracijos autoriaus. – 4-asis leid.. – Vil-
nius : Nieko rimto, 2016. – 78, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-441-001-7 (įr.)

Mergiotė ir miražas dovanų : [apysaka] / Domas Austis ; iliustravo Rimantas Juškaitis. – Vilnius : 
Nieko rimto, 2018. – 221, [3] p. : iliustr.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-441-474-9 (įr.)

Piteris Penas ir Vendė : [romanas] / J.M. Barrie ; iliustravo Robert Ingpen ; iš anglų kalbos 
vertė Vilija Vitkūnienė. – Vilnius : Nieko rimto, 2018. – 214, [2] p. : iliustr.. – (H.Ch. Ander-
seno medalis). – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-441-254-7 (įr.)

Plėšikas Hocenplocas : istorija apie Kaspariuką, kurią papasakojo Otfrydas Proisleris / Otf-
ried Preussler ; iš vokiečių kalbos vertė Teodoras Četrauskas ; iliustravo F.J. Tripp, iliustra-
cijas nuspalvino Mathias Weber. – Vilnius : Nieko rimto, 2018. – 116, [4] p. : iliustr.. – Tira-
žas 3000 egz.. – ISBN 978-609-441-448-0 (įr.)

Siaubų autobusas : [apysaka] / Paul van Loon ; iš nyderlandų kalbos vertė Antanas Gailius ; 
iliustravo Hugo van Look. – Vilnius : Nieko rimto, 2012-    . – (Įr.)

[Kn.] 7. – 2018. – 179, [5] p. : iliustr.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-609-441-490-9

Artėja VIII tarptautinis 
Stasio Vainiūno pianistų 
ir kamerinių ansamblių 
konkursas
Į Lietuvą vėl renkasi talentingiau-
sias jaunimas. Kovo 16–25 d. Vil-
niuje vyks VIII tarptautinis Stasio 
Vainiūno pianistų ir kamerinių an-
samblių konkursas. Šis kas ketverius 
metus organizuojamas renginys ne 
tik suburia kylančius talentus, bet 
ir rūpinasi žymaus lietuvių pianisto, 
pedagogo ir kompozitoriaus Sta-
sio Vainiūno kūrybinio palikimo 
sklaida. 

Istoriją konkursas pradėjo nuo 
1965-ųjų, kai tuometės Lietuvos 
valstybinės konservatorijos Forte-
pijono katedra ėmėsi rengti respu-
blikinius jaunųjų atlikėjų konkur-
sus. Tarp iniciatorių buvo Stasys 
Vainiūnas – vienas ryškiausių visų 
laikų lietuvių pianistų, pedagogas 
ir kompozitorius, palikęs reikš-
mingų kūrinių fortepijonui. 1989 m. 
konkursas „paaugo“ ir pirmą kartą 
jaunuosius atlikėjus pasitiko jau pa-
vadintas paties S. Vainiūno vardu, 
tačiau tada dar būrė tik dalyvius iš 
Lietuvos. 1993 m. pereita į tarptau-
tinį lygmenį, o konkurso organiza-
vimu ėmė rūpintis tuometė LR kul-
tūros ir švietimo ministerija.

Per solidžią konkurso istoriją 
ne vienas ryškiausių šiandienos 
pianistų yra pelnęs laurus. Pirma-
jame tarptautiniame konkurse I vie-
tos laurus nuskynė Andrius Žlabys, 
II – Gabrielius Alekna, abu šian-
dien gerai žinomi ir visame pa-
saulyje koncertuojantys pianistai. 
Tarp konkurso laureatų randame 
ir Kasparą Uinską (I vieta, 1996 m.), 
Aidą Puodžiuką (III vieta, 1998 m.), 
Darių Mažintą (III vieta, 2001 m.), 

Anonsai Motiejų Bazarą (I vieta, 2010 m.), 
Paulių Rudoką (III vieta, 2010 m.). 
Paskutiniame konkurse, kuris vyko 
2014 m., I vieta paskirta nebuvo, ta-
čiau II vietą pasidalijo puikūs jau-
nieji atlikėjai – Thibault Lebrunas 
iš Prancūzijos ir lietuvių talentas 
Justas Čeponis. 

Kameriniai ansambliai konkurse 
dalyvauti pradėjo 2006 m. – tada 
šios kategorijos I vietos laurai ati-
teko vienam žymiausių Lietuvos 
kamerinių ansamblių, fortepijoni-
niam trio „FortVio“.

2011 m. tarptautinis Stasio Vai-
niūno pianistų ir kamerinių an-
samblių konkursas žengė dar vieną 
svarbų žingsnį kokybės link – jis 
buvo priimtas į Alink–Argerich 
fondą, labai išplėtusį konkurso infor-
macinės sklaidos lauką ir, be abejo, 
užtikrinusį kokybės standartą. 

Šiųmečio, jau VIII tarptautinio 
Stasio Vainiūno pianistų ir kame-
rinių ansamblių konkurso perklau-
sos vyks Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijoje, į kurią kviečiami visi 
besidomintys jaunųjų atlikėjų ta-
lentu – įėjimas laisvas. 

„Konkurso pianistų kategorijos 
finalas, taip pat bendra kamerinių 
ansamblių bei pianistų apdova-
nojimo ceremonija ir baigiamasis 
koncertas šiemet vyks itin šven-
tiškoje aplinkoje – LDK Valdovų 
rūmuose. Pianistų finale talkins 
ambicingas, veržlus ir jaunatviš-
kas Vilniaus miesto Šv. Kristoforo 
kamerinis orkestras, jam diriguos 
naujasis meno vadovas Modestas 
Barkauskas. 

Džiugu pranešti, kad šiemet 
savo favoritą rinks ne tik konkurso 
publika, bet ir orkestro muzikan-
tai. Tikiu, kad kolegų muzikos pro-
fesionalų skirtas specialus prizas 
bus reikšmingas įvertinimas jau-
nam atlikėjui“, – apie konkursą 

pasakojo jo organizatorių VšĮ 
„Natų knygynas“ direktorius Vy-
gintas Gasparavičius. 

VIII konkurso dalyvių geografija 
driekiasi per visą Europą – atvyksta 
jaunieji atlikėjai iš Prancūzijos, Ru-
sijos, Švedijos, Ukrainos, Lenkijos, 
Danijos, Latvijos, Suomijos, Itali-
jos, Vengrijos, Didžiosios Britani-
jos, Šveicarijos, Estijos, taip pat – 
iš Jungtinių Amerikos Valstijų. Iš 
viso konkurse šiemet varžysis 30 
pianistų ir 15 kamerinių ansamblių. 

Konkurso organizatoriai į Lie-
tuvą sukvietė ir solidžią tarptau-
tinę komisiją, nemažai jos na-
rių jau ne pirmą kartą vertins šio 
konkurso atlikėjus. Pianistų žiuri 
sudaro Andrius Žlabys (Lietuva, 
JAV), Sergejus Okruško (Lietuva), 
Konradas Maria Engelis (Vokietija), 
Tomas Ostrovskis (Latvija), Jurgis 
Karnavičius (Lietuva), Antoine’as 
de Grolee (Prancūzija), komisijos 
pirmininkas – Erikas Tawaststjerna 
(Suomija). Kamerinių ansamblių 
kategoriją vertins Marje Lohuaru 
(Estija), Patrickas Judtas (Šveica-
rija), Ola Karlssonas (Švedija), Da-
lia Balsytė (Lietuva), Petras Kunca 
(Lietuva), Audronė Vainiūnaitė 
(Lietuva), pirmininkas – Avedis 
Kouyoumdjianas (Austrija).

„Konkurso sąlygos bei balsa-
vimo tvarka šiemet pakeisti taip, 
kad atitiktų keliamus tarptauti-
nius kokybės reikalavimus, taip 
pat atnaujintas repertuaras. Surengę 
VIII tarptautinį Stasio Vainiūno pi-
anistų ir kamerinių ansamblių 
konkursą tikimės, kad dar šiemet 
jis bus priimtas į Europos muzi-
kos konkursų jaunimui sąjungą 
(EMCY)“, – apie naujus tikslus 
kalba V. Gasparavičius. 

Rengėjų inf.

Šiuolaikiniams ekranams 
pritaikyta lietuvių kino 
klasika 
Minint Lietuvos valstybės atkūrimo 
šimtmetį ir Europos kultūros paveldo 
metus, Lietuvos kino centras padvi-
gubino metinį biudžetą, skirtą kino 
paveldui restauruoti, skaitmeninti ir 
pristatyti žiūrovams. Šiuolaikiniams 
ekranams pritaikyti filmai bus ro-
domi ne tik Vilniuje, bet ir kituose 
miestuose, planuojama surengti kino 
klasikos savaitgalius regionuose.

Jau suskaitmeninta ir restauruota 
vienuolika filmų: „Jausmai“ (rež. 
A. Grikevičius ir A. Dausa, 1968), 
„Sadūto tūto“ (rež. A. Grikevičius, 
1974), „Velnio nuotaka“ (rež. A. Že-
briūnas, 1974) „Gražuolė“ (rež. A. Že-
briūnas, 1969 ), „Herkus Mantas“ 
(rež. M. Giedrys, 1972), „Niekas 
nenorėjo mirti“ (rež. V. Žalakevi-
čius, 1966), „Maža išpažintis“ (rež. 
A. Araminas, 1971), „Vaikai iš „Ame-
rikos“ viešbučio“ (rež. R. Banionis, 
1990), „Adomas nori būti žmogumi“ 
(rež. V. Žalakevičius, 1959), „Faktas“ 
(rež. A. Grikevičius, 1980), „Skrydis 
per Atlantą“ (rež. R. Vabalas, 1983). 
Visiems filmams parengti titrai anglų 
ir prancūzų kalbomis. 

2018 m. planuojama šiuolaikiniams 
ekranams pritaikyti dar penkias kino 
juostas: „Vasara baigiasi rudenį“ (rež. 
G. Lukšas, 1981), „Žydrasis horizontas“ 
(rež. V. Mikalauskas, 1957), „Laiptai į 
dangų“ (rež. R. Vabalas, 1966), „Rie-
šutų duona“ (rež. A. Žebriūnas, 1978) 
ir „Paskutinė atostogų diena“ (rež. 
A. Žebriūnas, 1964). Taip pat nu-
matyta pradėti filmų „Vienos dienos 
kronika“ (rež. V. Žalakevičius, 1963) 
ir „Moteris ir keturi jos vyrai“ (rež. 
A. Puipa, 1983) restauravimo darbus.

LKC rengia kiekvieno suskaitme-
ninto filmo pristatymus. Artimiausia 
peržiūra – kovo pradžioje. Vilniaus, 
Kauno ir Klaipėdos žiūrovams bus 
parodytas režisieriaus Raimondo Va-
balo filmas „Skrydis per Atlantą“. Po 
vieną nemokamą seansą surengti nu-
matoma: Vilniuje – kovo 1 d., Kaune – 
kovo 6 d., Klaipėdoje – kovo 7 d.

Suskaitmeninti ir restauruoti vai-
dybiniai filmai yra prieinami vie-
šiems rodymams Lietuvoje ir užsie-
nyje. „Kiekvienais metais Lietuvos 
kino centras gauna daugiau kaip 
400 kreipimųsi dėl kino klasikos 
viešo rodymo Lietuvoje. Užsienio 
šalių kino institucijos ar festivalių 
programų sudarytojai taip pat pa-
geidauja pristatyti įvairių laikotar-
pių lietuviškus filmus. Didindami 
finansavimą kino paveldui bei 

spartindami skaitmeninimo dar-
bus sudarysime dar geresnes sąly-
gas pažinti šalies kino istoriją“, – tei-
gia Lietuvos kino centro direktorius 
Rolandas Kvietkauskas.

Skaitmeninimas tampa naujomis 
galimybėmis nacionaliniam kino 
paveldui. Viena didžiausių prancūzų 
kino paveldo platinimo kompanijų 

„ED distribution“ pastebėjo A. Že-
briūno filmą „Gražuolė“. Šiuo metu 
vyksta derybos dėl filmo platinimo 
Prancūzijos kino teatruose, skaitme-
ninėse platformose ir festivaliuose. 

Valstybingumo šimtmečio metai 
sutapo su Europos kultūros paveldo 
metais, todėl ta proga LKC vykdoma 
sklaidos programa svetur įtrauks 
klasikinius kino kūrinius. Restau-
ruoti filmai bus rodomi festivaliuose 
Čekijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Ru-
sijoje, Švedijoje, Danijoje, Islandijoje. 

Svarbus renginys bus jau balandžio 
mėnesį Vysbadene (Vokietija). Vidu-
rio ir Rytų Europos filmų festivalio 

„goEast“ metu vyks Baltijos šalių kino 
tradicijai skirtas kino simpoziumas. 
Keturias dienas truksiantis renginys 
apims tyrėjų pranešimus, diskusijas, 
paskaitas ir filmų peržiūras, skirtas 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos kino pa-
veldui pristatyti. 

LKC inf.

Kronika
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Vasario 16–25
 „7md“ rekomenduoja

Dailė 

Labai rekomenduojame apsilankyti reikšmingoje parodoje „Optimizmo 
architektūra: Kauno fenomenas, 1918–1940“ Nacionalinėje dailės gale-
rijoje. Paroda pasakoja apie tai, kaip „Kaunui netikėtai tapus Lietuvos 
Respublikos laikinąja sostine, miesto transformacija prilygo stebuklui. 
Kaunas radikaliai pakeitė savo tapatybę: per mažiau nei 20 metų gyven-
tojai pastatė daugiau nei 12 000 naujų pastatų ir pavertė Kauną modernia, 
elegantiška, europietiška sostine“. Tačiau pasakojimas aprėpia ir plates-
nius geografinius, laiko kontekstus. Parodos kuratoriai: Marija Drėmaitė, 
Giedrė Jankevičiūtė, Vaidas Petrulis. Paroda veikia iki kovo 18 dienos. Jos 
lankymas nemokamas.

Muzika

Vasario 24 d. 19 val. Filharmonijos Didžiojoje salėje įvyks koncertas, 
skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Lietuvos kamerinio orkes-
tro, pianistės Mūzos Rubackytės ir dirigento Roberto Šerveniko koncerto 
programoje klasikos šedevrus (Wolfgango Amadeus Mozarto Koncertą 
fortepijonui Nr. 23 A-dur, KV 488 ir Fryderyko Chopino Koncertą for-
tepijonui Nr. 1, op. 11) papildys šiuolaikinių lietuvių ir prancūzų autorių 
kūriniai. Kompozitoriaus ir violončelininko Arvydo Malcio „Paukščių ta-
kas“ styginių orkestrui (2004), kaip sako autorius, „tai muzikinis nuotykis, 
muzikinė pramoga, post scriptum Mozartui ir klasicizmui“. M. Rubackytės 
bičiulį Pierre’ą Thilloy sužavėjo lietuvių liaudies dainos, sutartinės ir lie-
tuviškos pasakos „Eglė žalčių karalienė“ teogoninis mitas. Koncerte išgir-
sime to paties pavadinimo kūrinio versiją styginių orkestrui, dedikuotą 
M. Rubackytei, Lietuvos kameriniam orkestrui ir Lietuvai.

Teatras

Prancūzų aktorė Dominique Frot pagal Algirdo Juliaus Greimo teks-
tus sukūrė monospektaklį „Netikėtumas slepiasi“. Jis vasario 22 d. bus 
pristatytas Lietuvos nacionalinio dramos teatro fojė. Viešnagę inicijavo 
literatūrologai, literatūros kritikai, semiotikai Kęstutis Nastopka ir Saulius 
Žukas. Pasak pastarojo, aktorė kuria „minties puotą“, kurioje apčiuopia 

„vieną svarbiausių Greimo semiotikos temų – žmogus nuolatos ieško žo-
džių, kaip išsakyti tai, ko, tiesą sakant, neįmanoma iki galo išsakyti, kas 
tik nujaučiama“. Dominique Frot vaidina Paryžiaus Nantero ir Miesto 
teatre, filmuojasi kine ir televizijos serialuose, yra dirbusi su tokiais gar-
siais režisieriais kaip Thomas Ostermeieris, Peteris Brookas, Claude’as 
Régy, Lucas Bondy ir kt., aktorė taip pat dėsto Paryžiaus nacionalinėje 
konservatorijoje.

P a r o d o s

Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
XX a. Lietuvos dailės ekspozicija
Paroda „Optimizmo architektūra: Kauno 
fenomenas, 1918–1940“
iki 25 d. – 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“
iki 25 d. – paroda „Bronisław Piłsudski 
(1866–1918) – etnografas ir muziejininkas“

Taikomosios dailės ir dizaino muziejus
Arsenalo g. 3A
Paroda „Vaikų pasaulis. XVIII–XX a.“ 

Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A. Goštauto g. 1
Vytauto Kasiulio kūrybos ekspozicija
Paroda „Vytautas Kasiulis (1918–1995). 
Viena–Breisgau Freiburgas–Paryžius“
Paroda „Kazio Bradūno meno pasaulis“ 

Lietuvos nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1 
Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.
Lietuvių liaudies menas
Kryždirbystė
Vytauto Augustino (1912–1999) paroda „Fo-
tografavau Lietuvą“
Arsenalo g. 3
Lietuvos archeologija
Paroda „Medalis valstybės atkūrimo 
šimtmečiui“

Vilniaus gynybinės sienos bastėja
Bokšto g. 20
Vilniaus gynybinės sienos istorijos ir gin-
kluotės ekspozicija
Naujausiųjų Lietuvos archeologijos atra-
dimų paroda

Signatarų namai
Pilies g. 26
Ekspozicija „Lietuvos kelias į valstybingumą 
nuo XIX a. II p. iki 1918 m. vasario 16 d.“
Vokietijos Federacinės Respublikos už-
sienio reikalų ministerijos Politiniame 
archyve rastas 1918 m. vasario 16 d. Nutari-
mas dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės 
atkūrimo

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
iki 25 d. – Žanetos Jasaitytės-Bessonovos 
eksperimentinė paroda „Tarpininkavimo 
santykiai: mano kūnas tavyje“

iki 18 d. – Eglės Gineitytės tapybos paroda 
„Naktis prasideda vidurdienį“
nuo 22 d. – Severijos Inčirauskaitės-Kriau-
nevičienės paroda „With Love from...“

VDA galerija „Akademija“ 
Pilies g. 44
iki 17 d. – paroda „Einantis laikas“ (At-
kurtai Lietuvai 100 * 100 menininkų * 100 
laikrodžių)
nuo 19 d. – Michaelos Bujačkovos ir Kęstu-
čio Juršėno tapybos paroda „Miškas rajone“

VDA tekstilės galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki 24 d. – Kęstučio Grigaliūno videoinsta-
liacija „Savanoriai: fotografinė atmintis“

VDA galerija „ARgenTum“ 
Latako g. 2
Renatos Valčik personalinė paroda „*tarp“

Šiuolaikinio meno centras
Vokiečių g. 2
Apichatpongo Weerasethakulo videoinsta-
liacijų paroda „Švytintys šešėliai“ 
Paroda „Paauglės bitės pašaukimas vieną 
vasarą“

Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
Povilo Ričardo Vaitiekūno kūrybos paroda 

„Ūlos g. 19, Mardasavas“ 

Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
iki 17 d. – Vilmos Samulionytės paroda 

„Liebe Oma, Guten Tag! arba Tylos paktas“

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
Ingos Likšaitės paroda „Namai. 12 valandų 
ore ir 6000 metrų pakartojant dygsnį“ 

Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39
Jānio Avotiņio paroda „Šventė“ 

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

Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 2
Simonos Merijauskaitės paroda „No Way“

AV17 galerija 
Totorių g. 5
Dainiaus Trumpio paroda „Neužbaigtumo 
galimybė“

LTMKS projektų erdvė „Sodų 4“
Sodų g. 4–32
iki 23 d. – Kristinos Inčiūraitės paroda 

„Skundas“ 

Jono Meko vizualiųjų menų centras
Malūnų g. 8

Gintaro Znamierowskio paroda „Dailės kri-

tika ir dailėtyra: teorijos, metodai, prakti-

kos/ asmenys, reiškiniai, objektai“

Galerija „Kunstkamera“
Ligoninės g. 4
iki 24 d. – Prano Gailiaus paroda 

„Sielrankšluosčiai“  

Teatro, muzikos ir kino muziejus
Vilniaus g. 41
Iljos Bereznicko kūrybos paroda „Būtų liūdna, 
jei nebūtų linksma“

Vilniaus rotušė
Didžioji g. 31
Arturo Valiaugos paroda 

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

iki 18 d. – Dariaus Basčio paroda

Grafo galerija
Trakų g. 14
Tado Tručilausko debiutinė paroda „U3M“ 

Rašytojų klubas
K. Sirvydo g. 6
Gražinos Vitartaitės tapybos paroda „Mano 
Lietuva“

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

„Muzikos galerija“ 
Antakalnio g. 17
Aktoriaus Juozo Budraičio ir gitaristo Jono 
Krivicko fotoparoda „Akies kraštu“ 

Karo mokslų ir technologijų biblioteka
Šv. Ignoto g. 6
Miglės Černikovaitės tapybos darbų paroda

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

„Skalvijos“ kino centras
Goštauto g. 2/15
iki 18 d. – Leonardo Tūro tapyba
nuo 20 d. – Arno Špakausko fotografijų 
paroda „Juoda balta fotoaparatu“

„Editorial“ projektų erdvė
Latako g. 3 
Lauros Kaminskaitės 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
Pauliaus Lantucho kūrybos paroda
Parodos „Didžioji pramonė“ atnaujinta 
ekspozicija „Dar kartą apie „Drobę“: kas 
pastatė ir kas siugriovė?“ 
iki 18 d. – paroda „Geriausias metų kūrinys“

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių 
muziejus 
V. Putvinskio g. 64
nuo 16 d. – Giedrės Gučaitės (1948–2014) 
paroda

Istorinė Lietuvos Respublikos 
Prezidentūra
Vilniaus g. 33
Juliaus Miežlaiškio paroda „Vyčiai“
Paroda „Šimtmečio belaukiant: reikšmin-
giausi Pirmosios Lietuvos Respublikos įvy-
kiai (1918–1940 m.)“

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
iki 24 d. – Andrzejaus Markiewicziaus paroda 

„Dalis vietoj visumos“

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

,,Paslėpta saulė“

Kauno fotografijos galerija
Vilniaus g. 2
Remigijaus Pačėsos retrospektyvinė paroda 

„Geltona gulbė neatplauks“

VDU menų galerija „101“
Muitinės g. 7
Simono Kuliešio paroda „Socialinių plytų 
peizažas: Dr a Wing“

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
iki 18 d. – Romualdo Inčirausko kūrybos paroda
Kauno galerijos „Meno parkas“ paroda „Ne 
muziejus...“
Ericho Salomono ir Barbaros Klemm foto-
paroda „Šuolis laike“ 

Fotografijos galerija
Didžioji Vandens g. 2
iki 18 d. – Artūro Šeštoko fotoparoda

Baroti galerija
Aukštoji g. 3/3a
iki 21 d. – Raimundo Urbono fotoparoda

Šiauliai
„Laiptų galerija“
Žemaitės g. 83
Algimanto Aleksandravičiaus paroda „Lie-
tuva – praskleidus debesų apklotą“
iki 21 d. – XVI–XIX a. Lietuvos žemėlapių 
ekspozicija iš privačių kolekcijų

Šiaulių universiteto dailės galerija
Vilniaus g. 141
Ramunės Sladkevičiūtės-Dainienės tapy-
bos paroda „as MENIŠKAI“

Panevėžys
Dailės galerija
Respublikos g. 3
Fotoparoda „Pokalbis su laiku“
Paroda „Lietuvos dailės akiračiai. Iš Lietuvos 
dailininkų sąjungos 100-mečio kolekcijos“

S p e k t a k l i a i

Vilnius 
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto 
teatras
16 d. 18 val. – Lietuvos valstybės atkūrimo 
šimtmečio minėjimo koncertas „Gloria 
Lietuvai“. Dalyvauja LNSO, LVSO ir LNOBT 
orkestrai, LNOBT choras, Kauno valstybi-
nis choras, chorai „Vilnius“ ir „Polifonija“. 
Diriguoja J. Domarkas, M. Gražinytė, 
V. Miškinis, M. Pitrėnas, G. Rinkevičius, 
M. Staškus, R. Šervenikas. Koncerto režisie-
rius D. Abaris. Programoje V. Augustino, 
L. Rimšos, A. Šenderovo, R. Šerkšnytės, 
M. Urbaičio, K. Mašanausko specialiai pa-
rašytų kūrinių premjeros
17 d. 18.30 – J. Strausso „VIENOS KRAUJAS“. 
Dir. – J. Geniušas
18 d. 12 val. – B. Pawlowskio „SNIEGUOLĖ 
IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Dir. – A. Šulčys
25 d. 12, 14 val. Kamerinėje salėje – S. Mickio 

„ZUIKIS PUIKIS“. Dir. – J.M. Jauniškis, rež. – 
J. Sodytė, scenogr. – K. Siparis

Nacionalinis dramos teatras
Didžioji salė

16 d. 18.30 – Just. Marcinkevičiaus „KATEDRA“. 

Rež. – O. Koršunovas

18 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „DIDIS BLO-

GIS“. Rež. – A. Schillingas

20, 21 d. 17 val. – M. Ivaškevičiaus „IŠVARY-

MAS“. Rež. – O. Koršunovas

23 d. 18.30 – H. Ibseno „VISUOMENĖS 

PRIEŠAS“. Rež. – J. Vaitkus 

24 d. 18.30 prie Didžiosios scenos – D. Charmso 

„JELIZAVETA BAM“. Rež. – O. Koršunovas

27 d. 18.30 – T. Słobodzianeko „MŪSŲ 

KLASĖ“. Rež. – Y. Ross



15 psl.7 meno dienos | 2018 m. vasario 16 d. | Nr. 7 (1244)

Mažoji salė
17 d. 16 val. – „ŽALIA PIEVELĖ“ (pagal 
Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų 
ir visaginiečių pasakojimus). Rež. – J. Ter-
telis, K. Werner 
18 d. 12, 15 val. – J. Pommerat „RAUDONKE-
PURĖ“. Rež. – P. Tamolė
22 d. 19 val., 24 d. 16 val. – M. von Mayen-
burgo „KANKINYS“. Rež. – O. Koršunovas
25 d. 16 val. – M. Nastaravičiaus „DEMO-
KRATIJA“. Rež. – P. Ignatavičius
Studija
22 d. 13 val., 24 d. 19 val. – I. Šeiniaus „KUPRE-
LIS“. Insc. aut. – A. Vozbutas, rež. – 
P. Markevičius
23 d. 19 val. – „LIŪDNOS DAINOS IŠ EU-
ROPOS ŠIRDIES“ (pagal F. Dostojevskio 
romaną „Nusikaltimas ir bausmė“). 
Rež. – K. Smedsas (Suomija) 

Valstybinis jaunimo teatras
17 d. 12 val., 18 d. 15 val. – „BROLIAI LIŪTA-
ŠIRDŽIAI“ (pagal A. Lindgren knygą). 
Rež. – K. Dehlholm 
20 d. 13 val. Teatro fojė – A. Pukelytės edu-
kacinis projektas „PABĖGIMAS IŠ TEATRO“
21 d. 18 val. – H. Ibseno „JUNAS GABRIELIS 
BORKMANAS“. Rež. – G. Varnas
23 d. 18 val. – D. Wassermano „SKRYDIS 
VIRŠ GEGUTĖS LIZDO“. Rež. – V. Griško

Vilniaus mažasis teatras
17 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGAS-
KARAS“. Rež. statytojas – R. Tuminas, 
rež. – A. Dapšys
17 d. 14, 16 val. – „KELIONĖ BE BAGAŽO“. 
Rež. – B. Latėnas
18 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MISTRAS“. 
Rež. – R. Tuminas
20 d. 18.30 – W. Gibsono „DVIESE SŪPUO-
KLĖSE“. Rež. – U. Baialievas
21, 22 d. 18, 20.30 – „KITAS KAMPAS“ (VšĮ 

„Improvizacijos teatras“) 
23 d. 19 val. – PREMJERA! I. Bergmano 

„DVASINIAI REIKALAI“. 
Rež. – K. Glušajevas
24 d. 18.30 – šokio spektaklis „SVAJONĖS“ 
(VšĮ „Flamenko šokio teatras“)
25 d. 12 val. – „MANO BATAI BUVO DU“. 
Idėjos aut. ir rež. – G. Latvėnaitė 

Oskaro Koršunovo teatras
23 d. 19 val. OKT studijoje – B. Brechto 

„VESTUVĖS“. Rež. – O. Koršunovas
24, 25 d. 19 val. Menų spaustuvėje – 
M. von Mayenburgo „UGNIES VEIDAS“. 
Rež. – O. Koršunovas

Rusų dramos teatras
17 d. 17.30 – А. Andrejevo „SEPTYNI FARI-
ZIEJAUS SAULIAUS PENKTADIENIAI“. 
Rež. – J. Vaitkus 
18 d. 12 val. – H.Ch. Anderseno „UNDI-
NĖLĖ“. Rež. – J. Ščiuckis
18 d. 18.30 – I. Vyrypajevo „DREAMWORKS“ 
(su lietuviškais titrais). Rež. – G. Surkovas

21 d. 18.30 – A. Vvedenskio „EGLUTĖ PAS 

IVANOVUS“. Rež. – J. Vaitkus

22 d. 18.30 – E.-E. Schmitto „OSKARAS IR 

PONIA ROŽĖ“. Rež. ir dail. – J. Laikova

23 d. 18.30 – N. Gandževi „SEPTYNIOS 

GRAŽUOLĖS“ (su lietuviškais titrais). 

Rež. – J. Vaitkus

24 d. 18.30 – PREMJERA! D. Maslowskos „MUMS 

VISKAS GERAI“. Rež. – E. Švedkauskaitė 

25 d. 12 val. – J. Švarco „SNIEGO KARA-

LIENĖ“. Rež. – A. Ščiuckis

25 d. 18.30 – M. Macevičiaus „PRAKEIKTA 

MEILĖ“ (pagal P. Sanajevo apysaką „Palai-

dokite mane už grindjuostės“). 

Rež. – A. Jankevičius

Vilniaus teatras „Lėlė“
Didžioji salė
17 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „VORO 
VESTUVĖS“. Scen. aut. ir rež. – A. Mikutis

18 d. 12 val. – „SNIEGO KARALIENĖ“ (pagal 
H.Ch. Anderseną). Pjesės aut. ir rež. – 
N. Indriūnaitė 
24, 25 d. 12 val. – PREMJERA! „PINOKIS“ 
(muzikinis spektaklis vaikams pagal C. Col-
lodi pasaką). Rež. – Š. Datenis
Mažoji salė
17 d. 14 val. – „O VIEŠPATIE, VILNIUS!“ 
Rež. – A. Storpirštis, dail. – N. Keršulytė
18 d. 14 val. – „GĖLIŲ ISTORIJOS“ (pagal 
A. Sakse knygą „Pasakos apie gėles“). Pje-
sės aut. ir rež. – N. Indriūnaitė
24 d. 14 val. – „AUKSO OBELĖLĖ, VYNO 
ŠULINĖLIS“ (pagal lietuvių liaudies pa-
saką). Scen. aut. ir rež. – R. Driežis
25 d. 14 val. – „RAUDONKEPURĖ“ (pasakų 
apie Raudonkepuraitę motyvais). Rež. ir 
dail. – V. Mazūras

„Menų spaustuvė“
17 d. 11, 12, 13, 16, 17 val. Juodojoje salėje – 
PREMJERA! „DEBESŲ GAUDYKLĖ“. Cho-
reogr. ir rež. – L. Geraščenko (šokio teatras 

„Judesio erdvė“)
18 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „EGLĖ 
ŽALČIŲ KARALIENĖ“. Rež. – S. Degutytė 
(„Stalo teatras“)
18 d. 18 val. Juodojoje salėje – „TĖČIO PA-
SAKA“. Rež. – A. Kirvela ir J. Tertelis (teatro 
laboratorija „Atviras ratas“ ir kūrybinė stu-
dija „PetPunk“)
18 d. 19 val. Studijoje II – „(NE)VYKĖLIS“ 
(pagal E. Limonovo „Nevykėlio dienoraštį“). 
Rež. – A. Areima (Artūro Areimos teatras) 
19 d. 12 val. Stiklinėje salėje – „Pasakų pir-
madieniai mažyliams“. „GERASIS MŪRI-
NINKAS“. Pasakas seka S. Degutytė („Stalo 
teatras“)
20 d. 18.30 Juodojoje salėje – PREMJERA! 

„IDENTIFY“. Rež. – I. Stundžytė (teatras 
„Atviras ratas“)
20, 21 d. 19 val. Stiklinėje salėje – J. Paškevi-
čiaus „RIBOS“. Rež. – T. Montrimas (jaunųjų 
scenos menininkų programa „Atvira erdvė“)
21 d. 18.30 Juodojoje salėje – „TERORISTAS“. 
Rež. – G. Aleksa (teatras „Atviras ratas“)
21 d. 19 val. Juodojoje salėje – C. Graužinio 

„DRĄSI ŠALIS (LIETUVOS DIENA)“. Rež. – 
C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)
22 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ASIDE“. Cho-
reogr. – N. Claes, G.M. Ščavinskaitė (šokio 
teatras „PADI DAPI Fish“)
23 d. 18 val. Juodojoje salėje – „ŽIURKIA-
GALVIAI“ (Klaipėdos jaunimo teatras)
24 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „APIE MEILĘ, 
KARĄ IR KIŠKIO KOPŪSTUS“. Rež. – A. Gi-
niotis (teatras „Atviras ratas“)
24 d. 14 val. – Pažintiniai pasivaikščiojimai 

„Menų spaustuvėje“

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
17 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – Th. Manno 

„FJORENCA“. Rež. – J. Vaitkus
17 d. 19 val. Ilgojoje salėje – H. Ibseno „KAI 
MIRĘ NUBUSIM“. Rež. – M. Klimaitė 
18 d. 14 val. Didžiojoje scenoje – I. Paliulytės 

„ASTRIDA“. Rež. – I. Paliulytė
18, 25 d. 18 val. Rūtos salėje – PREMJERA! 

„VASARVIDIS“ (pagal W. Shakespeare’o „Va-
sarvidžio nakties sapnas“). Rež. – E. Kižaitė
18 d. 19 val. Mažoje scenoje – M. von Mayen-
burgo „BJAURUSIS. SKALPELIO PJŪVIS“. 
Rež. – V. Malinauskas 
20 d. 14 val. Didžiojoje scenoje – A. Škėmos 

„BALTA DROBULĖ“. Rež. – J. Jurašas
20 d. 19 val. Mažojoje scenoje – J. Tumo-
Vaižganto „ŽEMĖS AR MOTERS“. 
Rež. – T. Erbrėderis
21 d. 18 val. – „ATRASK MANE“ (lietuviškas 
galvosūkis be pertraukos). Insc. aut. ir rež. – 
R. Kazlas (Vilniaus „Lėlės“ teatras)
22 d. 18 val. Rūtos salėje – S. Oksanen „AP-
SIVALYMAS“. Rež. – J. Jurašas 

22, 23 d. 19 val. Ilgojoje salėje – „KETURI“ 
(pagal V. Pelevino romano „Čiapajevas ir 
Pustota“ ištraukas). Rež. – K. Gudmonaitė
23 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – J. Balodžio 

„MIŠKINIS“. Rež. – V. Sīlis
24 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „LABAS, 
LAPE!“ (pagal E. Daciūtės pasaką „Laimė 
yra lapė“). Rež. – E. Kižaitė 
24 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – G.E. Les-
singo „NATANAS IŠMINTINGASIS“. 
Rež. – G. Varnas
25 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės 

„ANDERSENO GATVĖ“. Rež. – I. Paliulytė 
25 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – M. Maeter-
lincko „ŽYDROJI PAUKŠTĖ“. 
Rež. – V. Martinaitis
25 d. 18 val. Rūtos salėje – PREMJERA! „VA-
SARVIDIS“ (pagal W. Shakespeare’o „Vasar-
vidžio nakties sapnas“). Rež. – E. Kižaitė

Kauno valstybinis muzikinis teatras
16 d. 18 val. – PREMJERA! J. Karnavičiaus – 

„RADVILA PERKŪNAS“ (B. Sruogos libretas). 
Dir. – J. Janulevičius. Rež. – K.S. Jakštas, sce-
nogr. ir vaizdo projekcijos – G. Makarevičiaus, 
D. Liškevičiaus. Atlikėjai Ž. Galinis, T. Ladiga, 
M. Stanevičius, M. Zimkus, G. Pečkytė, R. Vai-
cekauskaitė, R. Baranauskas, T. Girininkas, 
R. Preikšaitė, R. Zaikauskaitė, K. Alčauskis, 
E. Bavikinas ir k.t.
17 d. 18 val. – E. Johno, T. Rice’o „AIDA“. 
Dir. – J. Janulevičius
18 d. 12 val. – W.A. Mozarto „MAŽOJI 
BURTŲ FLEITA“. Dir. – V. Visockis
18 d. 18 val. – „ŽYDRASIS DUNOJUS“ (pagal 
J. Strausso muziką). Dir. – J. Geniušas
21 d. 18 val. – R. Planquette’o „KORNEVI-
LIO VARPAI“. Dir. – V. Visockis
22 d. 18 val. – J. Strausso „VIENOS KRAU-
JAS“. Dir. – V. Visockis
23, 24 d. 18 val. – F. Wildhorno „KARMEN“ 
(miuziklas pagal P. Mérimée romaną). 
Rež. – K. Jakštas, muzikos vad. ir dir. – 
J. Janulevičius
25 d. 12 val. – Z. Bružaitės „GRYBŲ KARAS 
IR TAIKA“. Dir. – V. Visockis
25 d. 18 val. – J. Strausso „KITA PELENĖS 
ISTORIJA“. Choreogr. ir insc. aut. – 
G. Santucci (Italija). Dir. – V. Visockis, sce-
nogr. – A. Šimonis, kost. ir grimo dail. – 
V. Insodienė 

Kauno kamerinis teatras
16 d. 14 val., 23 d. 18 val. – „ALKSNIŠKĖS“. 
Rež. – G. Padegimas
17 d. 16, 19 val. – B. Brechto „VESTUVĖS“. 
Rež. – O. Koršunovas (OKT spektaklis)
18 d. 11 val. Mažojoje salėje – kūrybinis edu-
kacinis užsiėmimas „Elementoriaus bitės“
21 d. 18 val. – Th. Wilderio „UPĖS PO 
ŽEME“. Rež. – G. Padegimas 
22 d. 18 val. – L. Janušytės „KOREKTŪROS 
KLAIDA“. Rež. – A. Dilytė
24 d. 12, 15 val. – „ATVIRA ODA“. 
Rež. – K. Žernytė („Pojūčių teatras“) 
24 d. 18 val., 25 d. 11, 14 val. – I. Vyrypajevo 

„DREAMWORKS“. Rež. – A. Jankevičius 
25 d. 18 val. – M. Duras „HIROŠIMA, MANO 
MEILE“. Rež. – R. Abukevičius

Kauno lėlių teatras
17 d. 12 val. – „ŽALIAS ŽALIAS OBUOLIU-
KAS“. Rež. – A. Lebeliūnas
18 d. 12 val. – „TIGRIUKAS PETRIKAS“. 
Rež. – A. Stankevičius
24 d. 12 val. – „MEŠKIUKO GIMTADIENIS“. 
Rež. – R. Bartninkaitė
25 d. 12 val. – „PASAKA APIE LIETAUS LA-
ŠELĮ“. Rež. – O. Žiugžda

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
17 d. 14 val. – spektaklis-ekskursija apie 
Klaipėdos dramos teatrą „Kėdė iš kome-
dijų namo“

17 d. 18.30, 18 d. 17 val. – PREMJERA! 
S. Šaltenio „KALĖS VAIKAI“. Rež. – E. Ne-
krošius, scenogr. M. Nekrošius, kost. dail. 
N. Gultiajeva 
24 d. 18.30 Mažojoje salėje – J. Pulinovič 

„ELZĖS ŽEMĖ“. Rež. – P. Gaidys
25 d. 17 val. Kamerinėje salėje – M. Marko-
vićiaus „LABAS RYTAS, PONE TRIUŠI“. 
Rež. – M. Pažereckas

Klaipėdos muzikinis teatras
17 d. 19 val. Žvejų rūmuose – G. Kuprevičiaus 

„PRŪSAI“. Rež. – G. Šeduikis. Dir. – T. Am-
brozaitis, G. Vaznys
22 d. 19 val. Žvejų rūmuose – J. Strausso 

„VIENOS KRAUJAS“

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
17 d. 18 val., 22 d. 18.30 A. Sireikos krepšinio 
akademijoje (Ežero g. 11) – PREMJERA! 
M.I. Fornes „DUMBLAS“. Rež. – A. Kahnas, 
G. Palekaitė
18 d. 18 val. Mažojoje salėje – A. Nicolaj 

„RUDENS ISTORIJA“. Rež. – J. Žibūda
23 d. 18.30 – Y. Reza „SKERDYNIŲ DIEVAS“. 
Rež. – A. Lebeliūnas
24 d. 18 val. Mažojoje salėje – PREMJERA! 
G. Labanauskaitės „IŠRINKTIEJI“. 
Rež. – M. Klimaitė
25 d. 12 val. – „BEBENČIUKAS IR LAUMĖ“ 
(K. Kubilinsko ir P. Cvirkos pasakų moty-
vais). Rež. – I. Norkutė

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
16 d. 18 val. – R. Granausko „RŪKAS VIRŠ 
SLĖNIŲ“ (insc. aut. R. Šerelytė). 
Rež. – R. Banionis
17 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. 
Rež. – V. Mazūras 
17 d. 18 val. – N. Simono „PASKUTINYSIS IŠ 
AISTROS KAMUOJAMŲ MEILUŽIŲ“. 
Rež.  – G. Gabrėnas
18 d. 16 val. – „RŪKE“. Rež. ir dail. – J. Lai-
kova („House of Puglu“)
18 d. 18 val. – G. Grekovo „HANANA, 
KELKIS IR EIK“. Rež. – R. Augustinas A.
22 d. 18 val. – A. Čechovo „ROTŠILDO 
SMUIKAS“. Rež. – M. Cemnickas
23 d. 18 val. – K. Zanussi „HYBRIS (PUI-
KYBĖ)“. Rež. – K. Zanussi
25 d. 18 val. – A. Cagarelio „CHANUMA“. 
Rež. ir insc. aut. – A. Enukidzė 

K o n c e r t a i

Lietuvos nacionalinė filharmonija
23 d. 18 val. Kauno valstybinėje filharmo-
nijoje, 24 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos 
Didžiojoje salėje, – orkestro muzikos kon-
certas „Lietuvos muzikos ambasadoriai“. 
Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. 
Lietuvos kamerinis orkestras. Solistė 
M. Rubackytė (fortepijonas). Dir. – R. Šer-
venikas. Programoje A. Malcio, W.A. Mozarto, 
P. Thilloy, F. Chopino kūriniai 
25 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Di-
džiojoje salėje, – koncertas visai šeimai 

„Užburtos fleitos kelionės“. Ansamblis 
„Musica humana“ (meno vad. A. Vizgirda). 
Dalyvauja Nacionalinės M.K. Čiurlionio 

menų mokyklos, Vilniaus Karoliniškių 

ir „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklų jaunieji 

atlikėjai, Lietuvos muzikos ir teatro aka-

demijos prof. A. Vizgirdos fleitos klasės 

studentai, Vilniaus B. Dvariono dešim-

tmetės muzikos mokyklos fleitų orkes-

tras (vadovas M. Pupkovas), G. Beinarytė 

(arfa)
25 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino 
muziejuje – V. Paukštelis (fortepijonas). 
Programoje G.F. Händelio, R. Schumanno, 
F. Chopino kūriniai

25 d. 15 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje – 
„Džiazas iš Rytų“. Iš ciklo „Muzika Trakų 
pilyje“. R. Rančio džiazo kvartetas: 
R. Rančys (saksofonai, fleita, melodionas), 
K. Pavalkis (klavišiniai), G. Augustaitis 
(mušamieji), P. Adomėnas (bosinė gitara)

Vilnius
Kongresų rūmai 
17 d. 19 val. – Baltijos šalių orkestrų fes-
tivalis. „100 stygų“. Latvijos nacionalinio 
simfoninio orkestro styginiai, Liepojos 
simfoninio orkestro styginiai, Lietuvos 
valstybinio simfoninio orkestro styginiai. 
Dir. – G. Rinkevičius. Programoje 
A. Sonbergo, M.K. Čiurlionio, P. Čaikovskio 
kūriniai

Šv. Kotrynos bažnyčia
22 d. 19 val. – Šv. Kristoforo kamerinio or-
kestro gimtadienio koncertas. Dalyvauja
solistas P. Vyšniauskas (saksofonas), Vil-
niaus m. sav. Šv. Kristoforo kamerinis or-
kestras. Dir. ir meno vad. – M. Barkauskas, 
garbės dir. ir meno vad. D. Katkus

Lietuvos muzikų rėmimo fondas
21 d. 17.30 – Trečiadienio vakaras-koncer-
tas. Variacijos Atkurtos Lietuvos 100-mečio 
tema. Kalbės istorikas J. Rudokas. Koncer-
tuos Vilniaus muzikinis atžalynas

Valdovų rūmai
24 d. 14 val. – Senosios muzikos koncertas. 
I. Kučinskaitės (išilginė fleita, barokinis 
traversas) rečitalis. Dalyvauja I. Baublytė 
(išilginės fleitos ir gotikinė arfa), V. Giknius 
(barokinis traversas), V. Norkūnas (klavesi-
nas), J. Arlauskaitė (išilginė fleita), Vilniaus 
B. Dvariono dešimtmetės muzikos moky-
klos išilginių fleitų konsortas (mokytoja 
I. Baublytė). Programoje A. Da Caserta, 
H. Schützo, J. B. de Boismortier, 
F. Couperino, M. P. de Monteclairo, 
G.B. Vitali, J.S. Bacho ir kt. kūriniai

Muzikos galerija
23 d. 18.30 – „Lietuviškų romansų vaini-
kas“ (teatrinė-muzikinė impresija, kurioje 
kuriama XX a. I pusės Lietuvos laikinosios 
sostinės Kauno meno salonų atmosfera). 
Dalyvauja aktorė V. Kochanskytė (idėjos 
autorė bei režisierė), dainininkė G. Zeicaitė 
ir pianistė E. Zizaitė. Programoje 
A. Kačanausko, J. Naujalio, J. Tallat-Kelpšos, 
A. Raudonikio, N. Sinkevičiūtės, B. Dva-
riono bei V. Kudirkos saloninė muzika

Signatarų namai
21 d. 17.30 – Senosios lietuvių giesmės. Da-
lyvauja A. Motuzas. Koncertuoja Vilniaus 
arkikatedros senųjų liaudies giesmių an-
samblis (vad. J. Bukantaitė)

Va k a r a i

Vilnius
Rašytojų klubas
19 d. 18 val. – T. Žvirinskio naujos poezijos 
knygos „Sunki knyga“ pristatymas. Daly-
vauja T. Žvirinskis, literatūros kritikė 
N. Mikalauskienė, „Naujosios Romuvos“ 
vyriausiasis redaktorius A. Konickis, kny-
gos dailininkė D. Kairevičiūtė ir kiti. 

Nacionalinis muziejus
22 d. 17.30 – istorikės V. Girininkienės pas-
kaita „1863–1864 m. sukilėliai – poetai ir 
dailininkai“

Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
19 d. 17.30 Konferencijų salėje – S. Žvirgždo 
paskaitų ciklas „Pasivaikščiojimai po Vil-
nių ir jo apylinkes. Fotografija atskleidžia 
istoriją“
19 d. 18 val. – J. Rimšos paskaita „Europos 
šalių džiazas“
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Savaitės filmai

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

Vasario 16–22
Ki no re per tu a ras

Fantastiška moteris  ****
Orlandas (Francisco Reyes) planuoja gimtadienio staigmeną daug jau-

nesnei draugei Marinai. Dovaną jis įteikia per vakarienę restorane. Grįžęs 
namo vyriškis netikėtai nualpsta. Marina veža jį į ligoninę, kur Orlandas 
miršta. Marina bus priversta susidurti su priešiškai nusiteikusia velio-
nio šeima, policija ir ligoninės darbuotojais, mat pakeitė lytį. Ji kovos už 
teisę gedėti mylimojo ir savo orumą. Čilės režisierius Sebastiánas Lelio 
išgarsėjo sukūręs stiprios moters portretą filme „Glorija“. Stiprią naujojo 
filmo heroję suvaidino debiutantė Daniela Vega. Jos Marina viena kovoja 
su prietarais ir tikrai yra fantastiška moteris, nes nepripažįsta jokių kom-
promisų. Pernai Berlinalėje filmas apdovanotas už geriausią scenarijų, 
šiemet nominuotas „Oskarui“ už geriausią filmą ne anglų kalba (Čilė, JAV, 
Vokietija, Ispanija, 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 besiskiriančią 
porą. Ženia (Marjana Spivak) ir Borisas (Aleksejus Rozinas) visaip de-
monstruoja neapykantą vienas kitam, bet kenčia jų sūnus. Sukrėstas pa-
žadų atiduoti jį į internatą dvylikametis Alioša dingsta. Visą filmą rodo-
mos vaiko paieškos, už kurių ir iškyla tikrasis pasakojimas apie šių dienų 
Rusiją – iš televizijos sklindančią prievartos atmosferą, valdžios cinizmą, 
žmonių tarpusavio santykių hedonizmą, kasdienybės degradaciją ir vei-
dmainišką 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 (JAV, 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 ka-
ras tarp Mildred ir vietos valdžios atstovų. Taip pat vaidina Johnas Haw-
kesas, Peteris Dinklage’as, Abbie Cornish (JAV, 2017). (Vilnius, Kaunas)
Vandens forma  ***

Režisierius Guillermo del Toro aiškina, kad jį įkvėpė 1954 m. Jacko Arnoldo 
sukurta „Pabaisa iš Juodosios lagūnos“, kurią jis pamatė vaikystėje. Veneci-
jos „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 centrą atvežamas Pietų Amerikoje sugau-
tas žmogus-amfibija (Doug Jones), ir Eliza su juo susidraugauja. Sužinojusi, 
kad jos naujo draugo laukia mirtis, Eliza nusprendžia jam padėti. Jos planą 
išsiaiškina mokslininkas (Michael Stuhlbarg), sovietų šnipas. (JAV, Kanada, 
2017). (Vilnius)

„Fantastiška moteris“

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
16–21 d. – Pelėdų kalnas (rež. A. Juzėnas) – 
11.10, 12, 13.20, 15, 16.10, 18, 19, 21, 21.50; 
22 d. – 11.10, 12, 13.20, 15, 16.10, 18, 21, 21.50
16–22 d. – Juodoji pantera (3D, JAV) – 11.30, 
17.20, 18.25; Juodoji pantera (JAV) – 14.25, 21.20
Ledas (Rusija) – 16.30, 19.05
16, 18, 20, 22 d. – Fantastiška moteris (Ispa-
nija, JAV, Vokietija, Čilė) – 19.10; 17, 19, 
21 d. – 19.10, 21.25
22 d. – Žaidimų vakaras (JAV) – 18.35
16–22 d. – Penkiasdešimt išlaisvintų atspal-
vių (JAV) – 13.50, 16, 19.10, 21.50
16–18 d. – Dagas iš akmens amžiaus (D. Bri-
tanija, Prancūzija) – 11, 13.10, 15.20, 17.30; 
19–22 d. – 13.10, 15.20, 17.30
16–22 d. – Bėgantis labirintu: vaistai nuo 
mirties (JAV) – 11.20, 16.10, 21.35
Aš žvaigždė. (rež. R. Kuliūnas) – 14.20, 16.20, 
19.40
Trys stendai prie Ebingo, Misūryje (JAV) – 
13.55, 21.40
16–18 d. – Vandens forma (JAV, Kanada) – 
11.10; 20, 21 d. – 18.35
16–22 d. – Bulius Ferdinandas (JAV) – 11, 13.30
16–18 d. – Koko (JAV) – 11.20, 13.45; 
19–22 d. – 13.45
16–22 d. – Vabaliukų istorijos (Prancūzija, 
Liuksemburgas) – 11.30
Džiumandži: sveiki atvykę į džiungles 
(JAV) – 16.30
16, 18, 20, 22 d. – Tamsiausia valanda (JAV, 
D. Britanija) – 21.35
17, 19, 21 d. – 12 stipriausių (JAV) – 21.35
16, 18, 20, 22 d. – 3 sekundės (Rusija) – 21.25
16–22 d. – Nuostabieji Lūzeriai. Kita pla-
neta (rež. A. Matelis) – 12.20, 16.40, 19 val.
Grąžinti nepriklausomybę (rež. S. Bara-
dinskas) – 14.10, 18.30
Klasės susitikimas. Tarp mūsų, berniukų 
(rež. K. Gudavičius) – 20.50
Trys didvyriai ir Egipto princesė (Rusija) – 
14.40 (lietuvių k.); 12.40 (originalo k.)
16, 18, 20, 22 d. – Laiminga pabaiga (Pran-
cūzija, Vokietija, Austrija) – 16.15
17, 19, 21 d. – Stalino mirtis (D. Britanija, 
Prancūzija) – 16.15; 16, 18, 20, 22 d. – Vals-
tybės paslaptis (JAV) – 20.30
17, 19, 21 d. – Šventojo elnio nužudymas 
(JAV, Airija, D. Britanija) – 20.30

Forum Cinemas Akropolis 
16, 17 d. – Pelėdų kalnas (rež. A. Juzėnas) – 
11.10, 12.30, 14, 15.30, 16.50, 18.30, 19.40, 
21.30, 22.30; 18–22 d. – 11.10, 12.30, 14, 
15.30, 16.50, 18.30, 19.40, 21.30
16–22 d. – Juodoji pantera (3D, JAV) – 10.15, 
15.50, 21.40
16, 17 d. – Juodoji pantera (JAV) – 13.05, 
18.45, 23.10; 18–22 d. – 13.05, 18 val.
16–22 d. – Ledas (Rusija) – 15.10, 18 val.
22 d. – Žaidimų vakaras (JAV) – 19 val.
16, 17 d. – Penkiasdešimt išlaisvintų atspal-
vių (JAV) – 11, 13.30, 17, 19.25, 21.50, 23.59; 
18–22 d. – 11, 13.30, 17, 19.25, 21.50
16–22 d. – Grąžinti nepriklausomybę 
(rež. S. Baradinskas) – 13.10, 17.15, 21.20
Dagas iš akmens amžiaus (D. Britanija, 
Prancūzija) – 10.20, 12.40, 14.50
16, 17 d. – Bėgantis labirintu: vaistai nuo 
mirties (JAV) – 12.50, 17.50, 20.35, 23.30; 
18–22 d. – 12.50, 17.50, 20.35

16, 18, 20, 22 d. – Aš žvaigždė. (rež. R. Kuliū-
nas) – 15, 19.10; 17, 19, 21 d. – 10.40, 15, 19.10
16, 17, 18 d. – Bulius Ferdinandas (JAV) – 10.10
16–22 d. – Trys didvyriai ir Egipto princesė 
(Rusija) – 11.20 (lietuvių k.); 13.15 (originalo k.)
Klasės susitikimas. Tarp mūsų, berniukų 
(rež. K. Gudavičius) – 15.40
16, 17 d. – Tūnąs tamsoje: paskutinis raktas 
(JAV) – 23.40
16–22 d. – Koko (JAV) – 10.50
16, 18, 20, 22 d. – Vabaliukų istorijos (Pran-
cūzija, Liuksemburgas) – 10.40
16, 18, 20, 22 d. – Nuostabieji Lūzeriai. Kita 
planeta (rež. A. Matelis) – 16.15
17, 19, 21 d. – Džiumandži: sveiki atvykę į 
džiungles (JAV) – 16.15
16, 18, 20 d. – Tamsiausia valanda (JAV, 
D. Britanija) – 19 val.; 17, 19 d. – Trys sten-
dai prie Ebingo Misūryje (JAV) – 19 val.
16, 18, 20, 22 d. – 12 stipriausių (JAV) – 21.40
17, 19, 21 d. – Vandens forma (JAV, Kanada) – 21.40

Skalvija
16 d. – Močiute, Guten Tag! (dok. f., rež. 
J. Samulionytė, V. Samulionytė) – 15.20
16 d. – Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta 
(dok. f., rež. A. Matelis) – 17 val.; 18 d. – 14.50; 
19 d. – 17 val.; 22 d. – 19 val.
16 d. – Pelėdų kalnas (rež. A. Juzėnas) – 18.30; 
17 d. – 20.40; 18 d. – 20.40; 19 d. – 20.50; 
20 d. – 18.30; 21 d. – 16.30 
16 d. – Stebuklas (rež. E. Vertelytė) – 21 val.
17 d. – Gulbinas (Islandija, Vokietija, Es-
tija) – 14.40
17 d. – Apie kūną ir sielą (Vengrija) – 16.30
17 d. – Fantastiška moteris (Čilė, Vokietija, 
Ispanija, JAV) – 18.40; 19 d. – 15 val.; 20 d. – 
16.30; 21 d. – 19 val.; 22 d. – 17 val.
18 d. – Laiminga pabaiga (Prancūzija, Vo-
kietija, Austrija) – 16.20; 21 d. – 21 val.
19 d. – Nemeilė (Rusija, Prancūzija, Vokie-
tija, Belgija) – 18.25
22 d. – Kvadratas (Švedija, Vokietija, Pran-
cūzija, Danija) – 20.30
20 d. – Trys stendai prie Ebingo, Misūryje 
(JAV) – 21.10
18 d. – Kino klasikos vakaras. Fargo (JAV) – 18.20 
17 d. – Arčiau debesų (Belgija, Švedija, 
Olandija, Norvegija) – 13 val.; 18 d. – Vaba-
liukų istorijos (Prancūzija) – 13 val.

Pasaka
16 d. – Pelėdų kalnas (rež. A. Juzėnas) – 12, 
16, 17, 19.30; 17 d. – 19, 21.45; 18 d. – 17 val.; 
19 d. – 18.15; 20, 21 d. – 20.30; 22 d. – 15, 20.15
16 d. – Nemeilė (Rusija, Prancūzija, Vokie-
tija, Belgija) – 14.30; 17 d. – 14.45
16 d. – Šventojo elnio nužudymas (JAV, Ai-
rija, D. Britanija) – 22 val.; 18 d. – 21 val.; 
19 d. – 16 val.; 21 d. – 20 val.
16 d. – Dagas iš akmens amžiaus (D. Brita-
nija, Prancūzija) – 12.15; 17 d. – 13 val.; 
18 d. – 13.15; 19 d. – 16.15
16 d. – Grąžinti nepriklausomybę (rež. 
S. Baradinskas) – 14.15; 17 d. – 18 val.; 18 d. – 
17.15; 21 d. – 16.15; 22 d. – 21.15
16 d. – Fantastiška moteris (Ispanija, JAV, 
Vokietija, Čilė) – 18.30; 17 d. – 19.30; 18 d. – 
21.15; 19 d. – 20.45; 20 d. – 18.15
16 d. – Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta 
(rež. A. Matelis) – 20.45; 17 d. – 17.15; 
18 d. – 19.45; 19 d. – 18.30; 20 d. – 17.30; 
21 d. – 18.30; 22 d. – 17.30
16 d. – Vandens forma (JAV, Kanada) – 22.15
16 d. – Kedi. Slaptas kačių gyvenimas (Tur-
kija, JAV) – 12.30; 19 d. – 16.30

16 d. – Močiute, Guten Tag! (dok. f., rež. 
J. Samulionytė, V. Samulionytė) – 14 val.;
17 d. – 13.30; 20 d. – 19 val.; 21 d. – 16 val.
16 d. – Stebuklas (rež. E. Vertelytė) – 15.45
16 d. – Apie kūną ir sielą (Vengrija) 17.30; 
17, 22 d. – 17 val.; 18 d. – 15.15
16 d. – 50 pavasarių (Prancūzija) – 19.45; 
17 d. – 15.15; 20 d. – 16.15; 22 d. – 19.15
16 d. – Kvadratas (Danija, Prancūzija, Vo-
kietija, Švedija) – 21.30; 17 d. – 21.15; 18 d. – 
17.30; 19 d. – 18 val.
17 d. – Laiminga pabaiga (Prancūzija, Aus-
trija, Vokietija) – 22.15; 18 d. – 14.45; 19 d. – 
20 val.; 20 d. – 16 val.
17 d. – Koko (JAV) – 13.15; 22 d. – 15.30
17 d. – Tamsiausia valanda (JAV, D. Brita-
nija) – 15.30
17 d. – Kriaušių pyragėliai su levandomis 
(Prancūzija) – 19.15
18 d. – Vabaliukų istorijos (Liuksemburgas, 
Prancūzija) – 13 val.; 20 d. – 15.45
18 d. – Trys stendai prie Ebingo, Misūryje 
(JAV) – 15 val.
18 d. – Aš esu Tonia (JAV) – 18.45; 22 d. – 17.45
18 d. – Gobšius! (Prancūzija) – 13.30
18 d. – Bjornas Borgas prieš Makenrojų 
(Švedija, Danija, Suomija) – 20.15; 20 d. – 
18 val.; 21 d. – 19.45
19 d. – Dėl viso pikto (Belgija, Prancūzija) – 
20.30; 21 d. – 17.45; 20 d. – Dvilypis meilu-
žis (Prancūzija) – 20 val.; 22 d. – 21 val.;
21 d. – Meškiukas Padingtonas 2 (D. Brita-
nija, Prancūzija, JAV) – 16.30; 22 d. – Dvira-
čiais Afrikoje. Namibija (dok. f., rež. 
A. Gurevičius) – 19 val.; 22 d. – Aštuonkojis 
Dipas (Ispanija, Belgija, JAV) – 15.15

Kaunas
Forum Cinemas
16 d. – Pelėdų kalnas (rež. A. Juzėnas) – 
10.10, 11, 13.10, 14, 16.10, 17, 19.10, 19.30, 20, 
22.10, 22.50; 17–22 d. – 10.10, 11, 13.10, 16.10, 
17, 19.10, 19.30, 20, 22.10
16 d. – Juodoji pantera (JAV) – 10.20, 16.20, 
22.10; 17, 18 d. – 10.20, 14, 16.20, 22.50; 
19–22 d. – 10.20, 14, 16.20, 19.20, 22.50
16 d. – Juodoji pantera (3D, JAV) – 13.20; 17, 
18 d. – 13.20, 19.20
22 d. – Žaidimų vakaras (JAV) – 18.10
16, 19–22 d. – Penkiasdešimt išlaisvintų 
atspalvių (JAV) – 12.35, 15, 17.25, 19.50, 
22.45; 17, 18 d. – 15, 17.25, 19.50, 22.45
16, 18, 20 d. – Aš žvaigždė. (rež. R. Kuliūnas) – 
10.30, 16, 18.10; 17, 19, 21 d. – 10.30, 16 val.
16 d. – Grąžinti nepriklausomybę (rež. 
S. Baradinskas) – 10.40, 15.10, 20.25; 17, 19, 
21 d. – 10.40, 15.10, 18.10, 20.25, 23 val.; 18, 
20, 22 d. – 10.40, 15.10, 20.25, 23 val.
16–22 d. – Dagas iš akmens amžiaus 
(D. Britanija, Prancūzija) – 10.50, 13, 16.15
Klasės susitikimas. Tarp mūsų, berniukų 
(rež. K. Gudavičius) – 17.10, 23.20
Bėgantis labirintu: vaistai nuo mirties 
(JAV) – 12.50, 20.20, 22.30; Bulius Ferdi-
nandas (JAV) – 11.10; Koko (JAV) – 13.35
Nuostabieji Lūzeriai. Kita planeta (rež. 
A. Matelis) – 18.25
17–22 d. – Laiminga pabaiga (Prancūzija, 
Vokietija, Austrija) – 13.20
17, 18 d. – Džiumandži: sveiki atvykę į 
džiungles (JAV) – 12.35
16, 18, 20, 22 d. – 12 stipriausių (JAV) – 22.20
17, 19, 21 d. – Trys stendai prie Ebingo, Mi-
sūryje (JAV) – 22.20


