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Vasario 24-ąją Lietuvos nacionali-
nėje filharmonijoje vykęs koncer-
tas – vienas tų proginių renginių, 
kur girdėti ne vien gryna muzikinė 
programa, bet ir justi papildomas 
emocinis bei prasminis krūvis. 
Minimu atveju tai buvo Lietuvos 
valstybės atkūrimo 100-mečio mi-
nėjimas ir „muzikinės ambasado-
rystės“ idėja – reiškinys rimtesnis 
ir įvairesnis, nei mes kartais no-
rime įsivaizduoti. Tuo metu, kol 
vis turime įstatymų leidėjams, lėšų 
skirstytojams ar tiesiog pragmatiš-
kiau nusiteikusiems bendrapilie-
čiams įrodinėti kultūros poreikį ir 
naudą, mūsų menininkai Lietuvoje 
ir svetur dirba savo darbą ir dažnai 

sukuria daugiau minkštųjų galių ir 
pridėtinių verčių, nei įstengtų 
diplomatinis korpusas.

Šia konkrečia proga klausėmės 
Paryžiaus „Gaveau“ salės publikai 
skirto (vyks kovo 8 d.) koncerto, 
kurio komponentai – parinktas 
repertuaras, atlikėjai ir autoriai – 
sklandžiai ir apgalvotai susiliejo 
į šventišką vienį. Logiška ir kom-
paktiška programa, mano galva, 
signalizavo grynai europinę este-
tiką – buvo apsieita be tradiciškai 
melancholiškai suvokiamo lietuviš-
kumo klišių, o tarpusavyje organiš-
kai derėję trijų skirtingų šimtme-
čių opusai aiškiai demonstravo, kad 
prie laiko patikrintų šedevrų ne-
bereikia „privalomai pritempinėti“ 
šiuolaikinės muzikos. Ji šalia tiesiog 
skamba. Taip skambėjo Arvydo 

Malcio, vieno dažniausiai užsienyje 
atliekamų lietuvių autorių, „Paukš-
čių takas“ (vien šis kūrinys, pasak 
programėlės, svetur buvo atliktas 
per 100 kartų) ir svečio iš Prancū-
zijos Pierre’o Thilloy legenda orkes-
trui „Eglės sapnas“, simboliškai ir 
simptomiškai atspindinti muzikinę 
mūsų atlikėjų ambasadorystę. Kaip 
jau nesyk yra nutikę, vaisingiausios 
tarptautinės bendrystės užsimezga 
per asmenines ar kūrybines pažin-
tis, o Pierre’ą Thilloy domėtis lie-
tuvių kultūra kaip tik ir paskatino 
draugystė su jo kūrinius skambi-
nančia Mūza Rubackyte.

Lietuvos atlikimo meno diva, 
suprantama, tokiam renginiui irgi 
pasirinkta neatsitiktinai. Vakaro 

D. Matv ejevo n uotr .Mūza Rubackytė

„3 dienos Kiberone“
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„Vainiūniškumo“ idėjos tęstinumas 
Pokalbis su pianiste profesore Birute Vainiūnaite belaukiant tarptautinio Stasio Vainiūno konkurso 

M u z i k a

Rasa Murauskaitė

Atrodo, ką tik, praėjusiame tarp-
tautiniame Stasio Vainiūno pia-
nistų konkurse, klausėmės įtaigių 
Justo Čeponio ar prancūzo Thibault 
Lebruno, pasidalijusių antrąją vietą, 
interpretacijų, arba fortepijoninio 
trio „Delta“, laimėjusio kamerinių 
ansamblių kategorijoje. Tačiau iki 
jau VIII tarptautinio Stasio Vai-
niūno pianistų ir kamerinių an-
samblių konkurso, vėl subursiančio 
tarptautinę muzikų bendruomenę 
Lietuvoje, beliko vos pora savaičių. 
Renginiui artėjant, apie talentingą 
ir įkvepiančią Stasio Vainiūno as-
menybę kalbėjomės su maestro 
dukra, pianiste, Lietuvos muzikos 
ir teatro akademijos profesore Bi-
rute Vainiūnaite. 

Stasio Vainiūno asmenybė 
ypač įdomi tuo, kad jis buvo 
ir talentingas atlikėjas, ir pui-
kus kompozitorius. Pradėkime 
pokalbį nuo atlikėjo. Įdomu, 
ką Vainiūnas laikė didžiausio-
mis muzikos interpretavimo 
vertybėmis?

Manau, kad jis labai vertino atli-
kėjo individualybę – visuomet labai 
džiaugdavosi bet kokia nauja inter-
pretacija. Iš to sprendžiu, kad jam 
buvo svarbus atlikėjo savitumas ir 
interpretacinė laisvė. Žinoma, mu-
zikinio teksto klausimu būdavo rei-
klus, tačiau vertino kitokį požiūrį. 
Jo paties atlikimas pasižymėjo ypa-
tingomis fortepijono spalvų paieš-
komis – kitų atlikėjų rankose ins-
trumentas neskambėdavo taip, kaip 
jo. Vainiūnas atrasdavo ypatingą 
šviesą, lengvumą, mėgdavo paryš-
kinti polifoniją.  

Pats Vainiūnas dažnai atlik-
davo savo muziką. O kokius ki-
tus kompozitorius dažniausiai 
įtraukdavo į repertuarą?

Metams bėgant programos kei-
tėsi. Dabar kalbamės akademijoje, 
Stasio Vainiūno vardu pavadin-
toje auditorijoje, ir čia kabo vieno 
jo ankstyvųjų rečitalių programa: 
joje – Bachas, Bachas-Busoni, Cho-
pinas. Žinoma, nuo pat pirmųjų 
koncertų jo programose randame 
ir Debussy – šis kompozitorius jam 
buvo ypač artimas. Galima prisi-
minti 1933-iuosius, kai Vainiūnas 
konkurse Vienoje, antrame ture, 
pagrojo Debussy „Fejerverką“, ir 
visas žiuri pradėjo ploti. To neleido 
konkurso reglamentas, tačiau Vai-
niūnas tada visus tiesiog pakerėjo 
savo interpretacija. 

Jo repertuare taip pat visada buvo 
lietuviškos muzikos. Tai prasidėjo 
nuo jo mokytojo Juozo Karoso – 
Vainiūnas ne kartą buvo ir pirma-
sis savo pedagogo kūrinių atlikė-
jas. Taip pat programose matome 

ir Čiurlionio kūrinius, dažnai kon-
certuose skambindavo Juozo Tallat-
Kelpšos „Pasaką“. Lietuviška mu-
zika tarsi „raudona linija“ ėjo per 
visą Vainiūno gyvenimą. Žinoma, 
grojo ir latvių kompozitorių kūri-
nius, savo profesoriaus Jāzepo Vīto-
lio „Lopšinę“.

Vėlesniuoju periodu Vainiūnas 
išties dažnai grodavo savo kūrinius, 
buvo pirmasis jų atlikėjas. Jo dėka 

Jūs pati taip pat esate žinoma 
kaip šio prancūzų kompozito-
riaus muzikos interpretatorė. 
Ar čia galime įžvelgti tam tikrą 
tęstinumą?

Nemanau, bet dabar kartais pa-
galvoju, kad iš Vainiūno, kaip pia-
nisto, galėjau pasisemti daugiau. 
Anksčiau man didesnę įtaką darė 
išvažiavimas į Paryžių, susitikimas 
su Yakovu Milsteinu Maskvoje. 

Kokius bruožus šis terminas 
apima?

Tai savitas „liaudiškas“ charak-
teris, jo gyvumas, šviesumas. Tarp 
kitko, Vainiūno, kaip atlikėjo, bruo-
žai labai pastebimi jo kūryboje. Jam 
nebuvo būdingas grubus forte. Kai 
jis sėdėdavo egzaminuose, tuome-
tės Valstybinės konservatorijos Di-
džiojoje salėje, vis nusistebėdavo: 

„Koks šiurpulingas forte!“ Vainiū-
nas savitomis priemonėmis išgau-
davo ypatingas instrumento spal-
vas – jo rankose instrumentas tarsi 
atgydavo, nebūdavo „įstatomas“ į 
akademiškumo rėmus. Jam skam-
binant buvo justi improvizacija, gy-
vybė, tas pats ir kūryboje. Žinoma, 
Vainiūnui pavykdavo ir lėtosios da-
lys, kurios labai gražios ir vertin-
gos, bet, mano nuomone, jo esybė 
geriausiai atsiskleidžia scherzo 
dalyse, finaluose, kur reikia ypa-
tingo temperamento, lankstumo, 
gyvumo. Ten ir pasigirsta tikrasis 

„vainiūniškumas“. 

Gerai žinome, kad okupaci-
jos metai menininkams buvo 
ypač sudėtingi. Vainiūnui irgi 
teko būti apkaltintam „for-
malizmu“, bet vėliau jis tarsi 
sugebėjo balansuoti ant sudė-
tingos asmeninio kūrybinio 
polėkio ir negailestingų sis-
temos reikalavimų ribos. Ar 
Vainiūnui teko paaukoti daug 
asmeninių kūrybinių troškimų, 
idėjų?  

Vainiūno kūrybinis kelias iš tikrųjų 
prasidėjo dar XX a. 3–4-ajame de-
šimtmetyje – Rygos konservatori-
joje jis baigė kompozicijos studijas. 
Beje, šiandien, kai daug žmonių 
bėga iš Lietuvos, aktualu pasakyti, 
jog Vainiūnui baigus Rygos kon-
servatoriją ir jau laimėjus presti-
žinį konkursą Vienoje, Austrijoje, 
jo profesorius siūlė jam pasilikti Ry-
goje, dirbti jo asistentu. Tai buvo 
kur kas pelningesnis pasiūlymas 
nei grįžti į Lietuvą. Rygos konser-
vatorija jau tada buvo aukšto ly-
gio institucija, o Lietuvoje tokia 
dar tik kūrėsi. Tačiau beveik tuo 
pat metu pirmojo savo mokytojo 
Karoso Vainiūnas buvo pakviestas 
atvykti į Klaipėdą, kur tuo metu 
kūrėsi muzikos mokykla. Vainiūną 
labai traukė Lietuva – jis atsisakė 
Rygos ir grįžo į Lietuvą. Vėliau ka-
ras sutrukdė visus gražius ketini-
mus, mokykla persikėlė į Šiaulius, 
paskui – į Kauną. 1949 m., kai su-
sijungė Kauno ir Vilniaus konser-
vatorijos, Vainiūnas atsidūrė Vil-
niuje ir iki gyvenimo pabaigos čia 
pasiliko. Kaip minėjau, kurti jis 
pradėjo dar nepriklausomoje Lie-
tuvoje. Tarp kitko, esu paruošusi 
nepublikuotų jo kūrinių rin-
kinį – tai pirmieji opusai. Šie kū-
rinėliai labai mieli, įdomūs, profe-
sionaliai parašyti. Juose galbūt dar 

nesijaučia vėlesnio Vainiūno braižo, 
bet tai išties vertinga muzika.   

 Kalbant apie okupaciją, ji Vai-
niūną, be abejo, veikė – kaip ir 
visus. Vien jau tas „žymusis“ nu-
tarimas, kai Vainiūnas pakliuvo į 
garbingą kompaniją ir gavo daug 
pylos už vadinamąjį „formalizmą“... 
Vis galvoju, koks ten formalizmas – 
tai nuoširdi, liaudies melodijomis 
grįsta muzika. Ne tik viduriniame 
periode, kaip rašo Ona Narbutienė, 
jis rėmėsi liaudies muzika – tai gir-
dime nuo pat pirmųjų Vainiūno kū-
rinių. O tuomet, kai tai buvo pava-
dinta „formalizmu“, Vainiūnui, kaip 
ir kitiems, tikrai nebuvo malonu. 
Okupacijos gniaužtai veikė visus, 
ypač sunku buvo žmonėms, kurie 
turėjo šeimą. Nežinau, kaip sesuo, 
bet aš nieko nežinojau apie artimą 
Lietuvos istoriją – turbūt tėvai no-
rėjo mus apsaugoti. Laikai buvo la-
bai sudėtingi. Tačiau, mano nuo-
mone, Vainiūnas garbingai išlaikė šį 
egzaminą, neprirašė jokių kantatų 
Stalinui. Nors ir tuos, kurie rašė, iš 
dalies galiu suprasti. Dabar sunku 
įsivaizduoti tuos laikus – šiandie-
nos jaunimas to net negali suvokti. 
Tačiau istoriją reikia žinoti, kad, 
neduok Dieve, tai nepasikartotų. 
Nereikia smerkti kai kurių meni-
ninkų, nes laikai buvo labai žiaurūs 
ir sudėtingi. 

Lietuvoje turime keletą di-
džiųjų tarptautinių konkursų 
pianistams – jauniausieji varžosi 
Balio Dvariono, vyriausieji – Mi-
kalojaus Konstantino Čiurlio-
nio konkursuose. Tarptautinis 
Stasio Vainiūno pianistų ir 
kamerinių ansamblių konkur-
sas atsiduria lyg per vidurį. 
Kaip Jūs vertinate šio renginio 
reikšmę lietuvių fortepijoninės 
kultūros, fortepijono pedago-
gikos kontekstuose?

Apie konkursų svarbą atlikėjui 
galima ilgai diskutuoti. Tačiau kon-
kursas, be abejo, yra didelis paska-
tinimas dirbti, rengti didesnes pro-
gramas. Tai labai vertinga patirtis ir 
konkursų negalima atsisakyti. Taip 
jau susiklostė, kad visi – Dvariono, 
Vainiūno ir Čiurlionio konkur-
sai – yra tarsi „trys viename“, api-
mantys skirtingas amžiaus grupes. 
Tiesa, dabar ribos tarp Dvariono ir 
Vainiūno konkursų kiek supanašė-
jusios, bet kiekvienas jų turi ryškų 
repertuarinį išskirtinumą. Be to, 
Čiurlionio konkursas yra pianistų ir 
vargonininkų, Dvariono – pianistų 
ir stygininkų, o Vainiūno – pianistų 
ir kamerinių ansamblių. Ilgai bu-
vęs vien pianistų, vėliau Vainiūno 
konkursas prisijungė kamerinius 
ansamblius – pagalvojau, kodėl gi 
to nepadarius, juk iki tol Lietuvoje 

lietuvių muzikoje atsirado toks 
žanras kaip fortepijoninis kvinte-
tas. Manau, jeigu Vainiūnas ne-
būtų pianistas ir nebūtų buvę to-
kio puikaus kolektyvo kaip Lietuvos 
kvartetas, su kuriuo jis labai arti-
mai bendravo, kažin ar toks žanras 
mūsų muzikoje būtų įsitvirtinęs. Jo 
kvintetų fortepijono partijoje itin 
jaučiasi „vainiūniškumas“. Dar ne-
paminėjau, kad jis labai mėgo skam-
binti Brahmsą – šio kompozitoriaus 
Koncertas d-moll buvo Vainiūno 
repertuare, jį yra atlikęs su Lietuvos 
nacionaliniu simfoniniu orkestru.  

Paminėjote, kad Vainiūnui 
ypač artimas buvo Debussy. 

Mano pačios gyvenime Debussy 
atsirado tuomet, kai dar mokiausi 
mokykloje ir mano mokytoja Ma-
riam Azizbekova paskyrė man pa-
groti „Mergaitę lino spalvos plau-
kais“. Tada buvau ketvirtoje ar 
penktoje klasėje ir mano įspūdis 
buvo vaikiškas: kodėl gi čia vien 
tik juodi klavišai? Debussy mano 
repertuare atsirado jau gerokai vė-
liau. Paryžiuje man teko bendrauti 
su Marceliu Ciampi, kuris yra ben-
dravęs su pačiu Debussy. Man buvo 
nepaprastai įdomu perimti tą tradi-
ciją iš Debussy per Ciampi. 

Ankstėliau paminėjote gražų api-
būdinimą – „vainiūniškumas“. N u k elta į  3  p s l .

Stasys Vainiūnas
Nu ot ra u ko s  i š  LMTA a rch yvo

Stasys Vainiūnas su dukra Birute Lukiškių aikštėje
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Lietuvos vietininkai muzikoje
Atkelta iš  1  psl .

M u z i k a

nebuvo tokio lygio konkurso an-
sambliams. Su šia kategorija kon-
kursas atrodo solidesnis. Dar vienas 
šios minties pretekstas, be abejo, yra 
pati Vainiūno kūryba. Jam kame-
rinė muzika buvo labai svarbi – tai 
ir Sonata smuikui ir fortepijonui, 
du kvintetai, trio, muzika dviem 
fortepijonams ir kvartetui, kurio 
nespėjo užbaigti... Labai džiau-
giuosi, kad ši mintis 2006 m. buvo 
įgyvendinta. Reikia padėkoti ir tuo-
metiniam akademijos Kamerinio 
ansamblio katedros vedėjui Petrui 
Kuncai, kuris dėjo daug pastangų. 
Manau, Vainiūno muzika verta, kad 
ją atliktų dalyviai iš Austrijos, Latvi-
jos, Rusijos, kitų šalių. Beje, susi-
pažinę su Vainiūno kūryba atli-
kėjai pažymi, kad fortepijoninė 
muzika – ne iš lengvųjų, o štai 
su kamerine lengviau suranda 

kontaktą. Joje yra vietos pasireikšti 
ir pianistams, ir kitiems instrumen-
tams. Fortepijonas Vainiūno kame-
rinėje muzikoje nėra tik pritariantis 
instrumentas – jis beveik soluojan-
tis, reiškiantis svarbias mintis. 

Prieš ketverius metus vy-
kęs konkursas buvo tikrai 

solidus. Kokius jo įspūdžius 
išsaugojote?

Praėjusiame konkurse pati šio 
renginio idėja buvo pakylėta į la-
bai aukštą lygį. Kaip ir pastebėjote, 
dalyvavo daug puikių atlikėjų, iš-
siplėtė konkurso geografija. Labai 
džiugu, kad dalyvių susidomėji-
mas Vainiūno muzika su konkursu 

Atkelta iš  2  psl .

nesibaigia. Štai pianistė iš Maskvos 
Anastasija Milovanova, praėju-
siame konkurse pelniusi diplomą, 
dabar rašo disertaciją Vainiūno for-
tepijoninės muzikos tema. Be to, ji 
jau spėjo atlikti Vainiūno Ketvirtąjį 
koncertą su Maskvos orkestru. La-
bai džiaugiuosi tuo!  

Kita vertus, labai gaila, kad mūsų 
aukščiausia valdžia to neįvertina. 
Nedaug trūko, kad šiųmetis kon-
kursas visai negautų finansavimo. 
Laimei, organizacinio komiteto ir 

„Natų knygyno“ pastangomis, patei-
kus paraišką antrą kartą, bent šiek 
tiek pinigų buvo gauta. Viliuosi, 
kada nors valdžia supras, kad mūsų 
darbai ir pasiekimai yra pagrindinė 
Lietuvos reprezentacija. Tokie kon-
kursai yra nepaprastai svarbūs.   

Nors ir sakote, kad finansiniu 
atžvilgiu šis konkursas nemen-
kai „nukraujavo“, lūkesčių vis 
vien turite. Kokie jie?

Gražiai pasakyta – „nukrau-
javo“... Tarptautinio Stasio Vainiūno 

konkurso programa labai indivi-
duali. Niekur pasaulyje nerasime 
konkurso, kuriame būtų atlieka-
mas impresionizmas ir romantiz-
mas. Tai unikalu. Aš labai laukiu 
gražių interpretacijų, gražaus ben-
dravimo. Viliuosi, kad dalyviai ne 
tik ateis, pagros, bet ir pasidomės 
kitų šalių fortepijono mokyklomis. 
Mes patys dažnai veržiamės kur 
nors išvažiuoti, ką nors išgirsti, o 
juk dabar pas mus atvyks dešimtys 
atlikėjų net iš keturiolikos šalių – tai 
puiki proga viską išgirsti čia. Palin-
kėčiau atlikėjams bendrauti, klau-
sytis, domėtis, o scenoje pajausti ti-
krą laimę, ne vien tik scenos baimę. 
Atlikėjas yra labai jautri būtybė. Ne 
paslaptis, kad scenoje neretai daug 
kas prarandama. Linkiu dalyviams 
tvirtybės, ištvermės, gražių inter-
pretacijų ir kūrybinio susikaupimo. 
Vainiūnas dažnai sakydavo: „Viskas 
bus gerai.“ Kaip sako prancūzai, 
viskas yra le jeu – žaidimas. 

Rasa Murauskaitė

solistei Mūzai Rubackytei lietu-
viškumas brangus ir nenuilstamai 
eksponuojamas tuo ypatingu būdu, 
kuriuo gimtosios šalies vėliavą neša 
imanentiniai kosmopolitai. Kaip as-
meninę duotybę, kuri it koks gin-
taro inkliuzas milijonams metų 
įskiepyta dabartyje ir visuotinybėje. 
Neatsitiktinai jai akompanavo ir or-
kestrinius kūrinius griežė legendi-
nio vardą siekiantis išlaikyti Lie-
tuvos kamerinis orkestras (meno 
vadovas – Sergejus Krylovas), o jam 
dirigavo su įvairiais Lietuvos kolek-
tyvais pasaulį išmaišęs dirigentas 
Robertas Šervenikas.

Aptariant tą vakarą pirmiausia 
norisi paminėti dabarties opu-
sus, atvėrusius abi koncerto da-
lis. 2004 m. A. Malcio sukurtas 

„Paukščių takas“ styginių orkes-
trui turi viską, kad taptų „išvažiuo-
jamųjų koncertų“ bestseleriu: tai ir 
lengva autoriaus ranka, orkestri-
nio rašto išmanymas, ir žaismingi 
Mozarto skoliniai bei metaforos, 
neabejotinai keliantys atpažįsta-
mumo džiaugsmą muzikantams 
ir klausytojams. Su šiuo kūriniu 
savaip susisiejo visai kitą estetiką 
išpažįstanti prancūzų kompozito-
riaus P. Thilloy legenda orkestrui 

„Eglės sapnas“, inspiruota, žinoma, 
kraupiosios mūsų pasakos „Eglė 
žalčių karalienė“ ir dedikuota Mū-
zai Rubackytei, LKO ir Lietuvai. Tai 
koncertiškas šiuolaikinis (atrodo, 
naujausias prancūzų autoriaus 
kraitėje) opusas, neišgąsdinsiantis 
ir Mozartu ar Chopinu pasigėrėti 
atėjusios publikos: lietuviški moty-
vai pramaišiui su dramatinės filmų 
muzikos estetika (akivaizdi „dalgių 
scena“ buvo lyg iš filmo „Švytėji-
mas“ garso takelio) – ir turime, kaip 
kad Malcio atveju, paveikų lydinį, 

kurį orkestrui smagu griežti, o 
publikai – klausytis.

Užsiminus apie orkestro sma-
gumus, deja, tenka paminėti ir ne 
visai smagius klausą pasiekusius 
niuansus. Antai lengvoji Malcio 
kūrinio žaismė orkestro buvo per-
teikta išties žavingai, tačiau sinch-
ronas – styginių orkestrui lyg ir 
pirmos būtinybės elementas, kurį 
norėtųsi girdėti ne vien reprizoje, 
bet ir kūrinio pradžioje, – atsirado 
toli gražu ne išsyk. Daugybė koky-
binių klausimų kilo ir skambant 
Chopino fortepijoniniam koncertui. 
Galima pripažinti – orkestrinis ra-
šymas nebuvo šio kompozitoriaus 
stiprybė, tačiau tikslesnis intona-
vimas ir grojimas kartu interpreta-
cijai tikrai būtų padėję... Kadangi 
abejonių dėl pavienių orkestro mu-
zikantų meistriškumo, juolab pui-
kaus koncertmeisterio, nekyla, jau 
ne pirmąsyk kirba dvejonės dėl to, 
ar pakankamai sistemingai ir nuo-
sekliai su šiuo orkestru pastaruoju 
metu dirbama. 

Vis dėlto Mozartas – senojo LKO 
vizitinė kortelė – skambėjo įtikina-
mai ir stilingai, Koncerto fortepi-
jonui Nr. 23 A-dur II dalyje pasie-
kiant kone Requiem vertą liūdesį. 
Žavėjo ir fortepijono partijos ažūras 
bei lengva melancholija, o gausiai 
pedalizuotas, šiek tiek „barokinis“ 
Mozartas šiais laikais tikrai neste-
bina (klausomės besiliejančių ir 
Bacho, ir Scarlatti). Negana to, nu-
spėjamų, „teisingų“ atlikimų man 
nūdien visiškai neįdomu klausytis. 
Ir autentiškumo ieškau ne tik atlie-
piančio epochos ir autoriaus dvasią 
(ne be to, žinoma!), bet veikiau to-
kio, kuris rezonuotų su paties atli-
kėjo vidujai išjaustu tekstu ir kon-
tekstu. Šiuo požiūriu M. Rubackytė 

lieka sau ir klausytojui ištikima savo 
unikaliu stiliumi ir laisvės pojūčiu, 
charakteringu klaviatūros užga-
vimu, atpažįstama, jai vienai bū-
dinga garso ir vaizdo estetika. 

Klausantis Chopino Koncerto 
Nr. 1 e-moll ir vaizduotei ieškant 
palyginimų, kilo sąsaja su Arthuru 
Rubinsteinu, apie kurią kažkodėl 
niekad nebuvau pagalvojusi, bet 
tąvakar ji man rodėsi tiesiog ne-
išvengiama: aristokratiška laiky-
sena, senajai romantinei tradicijai 
būdingas lengvas atsainumas, dai-
lūs frazių potėpiai... Ypač tokiai 
estetikai pasidavė II dalies inter-
pretacija, šiuo atžvilgiu man pasi-
rodžiusi įdomiausia. I dalies tem-
pas regėjosi pernelyg lėtas, nors 

pagrindinė lyrinė tema nuskam-
bėjo išties įkvėptai. Įdomių štri-
chų nestigo ir finalo pasažuose, na, 
o stoiška solistės reakcija į kūrinio 
atlikimą lydėjusius nesklandumus 
ir dargi po to bisui puikiai atliktas 
Chopino „Revoliucinis“ etiudas tik 
darsyk parodė, kad scena – M. Ru-
backytės komforto zona.

Beje, to paties atlikėjo per vieną 
vakarą skambinami du fortepijoni-
niai koncertai – vis labiau plintan-
tis reiškinys, reikalaujantis iš solisto 
ypatingo pasirengimo, koncentra-
cijos ir ne ką paprastesnio jėgų pa-
skirstymo nei dviejose skirtingose 
rungtyse besivaržančio plaukiko. 
Tam ryžtasi ne kiekvienas (atlikėjas 
ar plaukikas) – tiek dėl jau minėtų 

psichofiziologinių iššūkių, tiek dėl 
koncertų programų tradicijų, kurių 
laikantis paprastai soliniam koncer-
tui būdavo suteikiamas jei ne pras-
minės vakaro kulminacijos, tai bent 
publiką virtuoziškumu, ryškiomis 
emocijomis ir solisto vardu pritrau-
kiančio „numerio“ vaidmuo. Toks 
programos pasirinkimas, bent man, 
paliudijo, kad suvokiame ir patei-
kiame save kaip visavertį pasaulinio 
koncertinio gyvenimo žaidėją, ku-
ris net ir tokį, sakytum, „oficiozinį“ 
koncertą geba paversti konceptua-
liu – stilingu, neperkrautu ir intri-
guojančiu šalies muzikinės kultūros 
prisistatymu. 

Lina Navickaitė-Martinelli

D. Matv ejevo n uotr .Mūza Rubackytė, Robertas Šervenikas, Džeraldas Bidva

Stasys Vainiūnas jubiliejiniame koncerte su dukra Audrone. 1979 m.
Nu ot rau ka i š  LMTA a rch yvo
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Dabarties momentas
Keli aktoriaus Dainiaus Svobono kūrybos bruožai

T e a t r a s

Deimantė Dementavičiūtė-

Stankuvienė

Kalbant apie Kauno kultūrinį gyve-
nimą, neįmanoma nepaminėti Dai-
niaus Svobono, o atėjus į Nacionalinį 
Kauno dramos teatrą, – neatpažinti 
unikalaus jo balso tembro. Akto-
riaus aistra ir atsidavimas teatrui 
lydi kiekvieną Svobono pasirodymą 
scenoje, nesvarbu, ar tai būtų pa-
grindinis, ar epizodinis vaidmuo. 

Vilniuje gimęs ir studijavęs Dai-
nius Svobonas nuo 1989 m. dirba 
Nacionaliniame Kauno dramos 
teatre, kur sukūrė daug brandžių 
vaidmenų. Aktorius dirbo su skir-
tingais režisieriais, tačiau labiau-
siai atskleidė savo talentą Gintaro 
Varno spektakliuose „Heda Gabler“ 
(1998), „Tolima šalis“ (2001), „Por-
tija Koglen“ (2002), „Nusikaltimas 
ir bausmė“ (2004), „Nusiaubta šalis“ 
(2004), „Nekalti“ (2005) bei „Ruz-
velto aikštė“ (2008). Režisieriui 
įsteigus teatrą „Utopia“ Vilniuje, 
šių dviejų kūrėjų keliai trumpam 
išsiskyrė, tačiau 2014 m. Varnui 
Kaune statant spektaklį „Biografija: 
vaidinimas“, Svobonas pakviečia-
mas kurti pagrindinį personažą. O 
naujausiame bendrame teatro „Uto-
pia“ ir NKDT darbe „Natanas Iš-
mintingasis“ (2017) aktorius įkūnija 
Sultoną Saladiną. 

Paskutiniuose Varno spektakliuose, 
kur Dainius Svobonas sukūrė ryš-
kius vaidmenis, aktorius suteikia 
personažams daugiau laisvės, im-
provizacijos ir gyvumo, maksima-
liai priartėdamas prie kasdieny-
bės, tarsi naikindamas ribą tarp 

gyvenimo ir teatro. Ši savybė ypač 
išryškėja spektaklyje „Biografija: 
vaidinimas“ pagal Maxo Frischo 
pjesę, kur aktorius vaidina elgse-
nos tyrinėtoją profesorių Kiur-
maną. Svobonui puikiai pavyksta 
perteikti panašaus tipo veikėjų cha-
rakterius – intelektualų, žvelgiančių 
praeitin, dramatiškai ir kartu šiek 
tiek komiškai svarstančių galimus 
pasirinkimus, jų priežastis ir pasekmes. 
Toks yra Kiurmanas, iš naujo vai-
dinantis savo paties gyvenimą tarsi 
spektaklį, kad permąstytų alterna-
tyvias savo biografijos trajektorijas. 
Regis, Svobonui artimas vaidmuo 
leidžia į žmogiškąją būtį pažvelgti 
iš šono bei kritiškai įvertinti pa-
grindinio veikėjo, o kartu ir savo 
paties poelgius. Iš naujo ir kitu ra-
kursu vaidinant svarbiausius profe-
soriaus gyvenimo įvykius, laikina 
kasdienybės skraistė nukrinta, ap-
nuogindama nematomus žmogaus 
esybės sluoksnius, vedančius link 
atsakymų į esminius būties pras-
mės, laimės, pilnatvės, vienatvės, 
meilės, kančios, laisvos žmogaus 
valios ir likimo galios klausimus. 

Kurdamas profesorių Kiurmaną 
Dainius Svobonas scenoje tapo re-
alistišką portretą, nieko nepagra-
žindamas ir nenuslėpdamas. Žmo-
giška yra suklysti, parklupti, jausti 
širdgėlą, krykštauti tarsi vaikui, 
krėsti šunybes ir kalbėtis rimto-
mis temomis. Kitaip tariant, nuo-
lat balansuoti tarp priešybių, kurios 
neretai apsiverčia aukštyn kojomis. 
Aktorius jautriai kuria kantrų, at-
laidų, nusivylusį ir tikintį, abejingą 
ir mylintį žmogų. Jo veikėjas, sugrį-
žęs praeitin, labiausiai norėtų pa-
keisti metą, kai susipažino su savo 

būsima žmona, su kuria vėliau iš-
gyveno nebe tokias laimingas aki-
mirkas. Galbūt jo gyvenimas būtų 
visai kitoks – gal nekamuotų ir di-
delius skausmus sukeliantis skran-
džio vėžys, raginantis peržvelgti 
nueitą kelią... Svobono Kiurmano 
archetipiniai potyriai – nuoširdūs, 
ekspresyvūs ir įtaigūs.

Gintaro Varno spektakliuose vei-
kėjams į nugarą nuolat alsuoja mir-
tis. „Mums reikia mirties šalčio, kad 
aiškiai matytume. Mirtis nokina. 
Mirties reikia, kad galėtum rinkti 
derlių. Kad būtum ir mėgautumeisi 
savo buvimu, tau reikia mirties, ir 
apribojimas leidžia tau įgyvendinti 
savo buvimą“, – yra pasakęs Car-
las Gustavas Jungas, tyrinėjęs norą 
mirti kaip lygiavertį troškimui gy-
venti. Režisieriaus pasirinkta dra-
maturgija jau alsuoja mirties šalčiu, 
tačiau jis suteikia jai savitą vizua-
linę estetiką, išryškindamas žmo-
gaus egzistencijos grožį mirties aki-
vaizdoje. Spektaklių veikėjai dažnai 
atsiduria ant slenksčio tarp šiapus ir 
anapus, tarp būties ir nebūties. Mir-
tis juos moko, todėl jiems nekyla 
noras meluoti, apsimetinėti, bijoti 
ar savęs gėdytis. Ir nesvarbu, ar tai 
jau būtų akistata su mirtimi, ar su ja 
dar tik žaidžiama šachmatų partija, 
veikėjai sutinka mirtį aiškiai regė-
dami tai, kas išgryninta, vertinga 
ir amžina.

Mirties nuojauta egzistuoja ir 
Gintaro Varno spektaklyje „Nata-
nas Išmintingasis“ pagal Apšvietos 
epochos vokiečių filosofo ir drama-
turgo Gottholdo Ephraimo Les-
singo draminę poemą. Tai utopinė 
pasaka apie trijų religijų – judaizmo, 
krikščionybės ir islamo – sutaikymą. 

Spektaklyje pagrindinį veikėją – re-
ligijas suvienijantį išminčių Nataną – 
kuria Vytautas Anužis. Tačiau ne 
mažiau svarbūs ir kitų religijų at-
stovai: Jaunasis tamplierius (Vai-
nius Sodeika, Arnas Ašmonas) ir 
Sultonas Saladinas, kurio rytie-
tišką charakterį atskleidžia Dainius 
Svobonas. 

Nors „Natanas Išmintingasis“ – 
visai kitokios struktūros ir stilisti-
kos pjesė nei „Biografija: vaidini-
mas“, režisierius lieka ištikimas savo 
kūrybos principams. Ir čia atsiveria 
durys į anapusybę, iš kur padvelkia 
sielą stingdantis šaltis, taip pat no-
kinantis išminties vaisius. Dainiaus 
Svobono Sultonas juos raško ne-
slėpdamas savo nežinojimo, klaidų 
ir neteisingų išankstinių įsitikinimų. 
Nors tai kitoks vaidmuo, nei pro-
fesoriaus Kiurmano, nuoširdžios 
Svobono personažo emocijos žavi. 

Spektaklyje „Natanas Išmintin-
gasis“ akivaizdūs Gintaro Varno 
kūrybai būdingi teatrališkumas 
bei trapi riba tarp gyvenimo ir teatro. 

Scenografija ir kostiumai primena 
šachmatų žaidimą. Personažai 
yra atkeliavę iš XII a., kur vyksta 
veiksmas, ir kartu iš šių dienų. Te-
reikia pakeisti kostiumą. Dainiaus 
Svobono Sultono Saladino ėjimai 
juoduose ir baltuose kvadratuose 
apgalvoti, nors kartais impulsy-
vūs (islamas – pati jauniausia iš 
trijų religijų). Vis dėlto išmintingi 
ėjimai leidžia laimėti laiko prieš 
susiduriant su budeliu, kurio bu-
vimą spektaklio metu galima justi 
netoliese. 

Dainiaus Svobono kūryba – pa-
vyzdys to, ką reiškia būti tikram, 
nesuvaidintam žmogui. Aktorius 
yra užsiminęs, jog jam svarbiausias 
laikas yra šiandien. Ir ne tik todėl, 
kad teatre dabarties akimirka ypač 
svarbi, nes scenoje viskas vyksta 

„čia ir dabar“, bet ir todėl, kad ak-
torius, negailėdamas savęs ir savo 
kūrybinės energijos, teatrui kas-
dien atiduoda tiek, lyg turėtų tik 
šiandieną. 

D. Stankev ičiaus  n uotr .Dainius Svobonas spektaklyje „Biografija: vaidinimas“

Neprilygstamas Geringo 
ir Fountaino duetas vėl 
Vilniuje

Kovo 3 d. Lietuvos nacionalinės fil-
harmonijos scenoje – šventė. Čia 
vėl sulauksime neprilygstamo dueto: 
koncertuos Lietuvoje gimęs garsu-
sis violončelininkas David Gerin-
gas ir britų pianistas Ianas Fountai-
nas. Duetas atliks intriguojančią 
naują programą, kurios pagrin-
das – Johanno Sebastiano Bacho 
Goldbergo variacijos, BWV 988.

Įžymiosios Bacho Goldbergo 
variacijos, BWV 988 (1741 m.), 
koncerte karaliaus greta Bacho ir 
Johanneso Brahmso sonatų violon-
čelei ir fortepijonui. Šios variacijos 
yra paskutinis ir ambicingiausias iš 
Bacho kūrinių klavyrui. Beje, da-
bartinį kūrinio pavadinimą sugal-
vojo ne kompozitorius, jis savo ciklą 
buvo pavadinęs „Klavyriniais pra-
timais“. Goldbergo variacijomis 
kūrinys „pakrikštytas“ pagal Jo-
hanno Nikolauso Forkelio 1802 m. 

parašytą Bacho biografiją. Joje pa-
sakojama istorija, neva Saksonijos 
grafą Otą Kaiserlingą, kuris dažnai 
užsukdavo į Leipcigą kartu su kla-
vyro virtuozu Johannu Gottliebu 
Goldbergu, dažnai kamuodavo ne-
galė ir nemiga. Susitikęs su Bachu, 
grafas jam užsakė keletą gaivios 
nuotaikos klavyrinių kūrinių, kad 
juos skambindamas Goldbergas 
praskaidrintų varginančias bemie-
ges naktis. Ilgai nesvarstydamas Ba-
chas pasirinkęs variacijas. Šiandien 
Bacho tyrinėtojai šia istorija abe-
joja: pats kompozitorius niekada 

neminėjo jokios dedikacijos gra-
fui (net po dosnaus jo atlygio), o 
žymusis Goldbergas tuo metu te-
buvo keturiolikos metų – vargu ar 
pajėgė skambinti tokį sudėtingą 
veikalą...

Koncerte skambės ne tik kai ku-
rios populiariausios šių variacijų 
dalys, bet ir išradinga siuita, sudė-
liota iš šiuolaikinių JAV kompo-
zitorių sukomponuotų variacijų, 
įkvėptų Bacho šedevro. Naujosios 
variacijos turi įdomią istoriją (pa-
pasakotą naujausiame D. Geringo ir 
I. Fountaino CD). Praėjus maždaug 

250 metų nuo Goldbergo variacijų 
sukūrimo, sutuoktinių pora Judith 
ir Robertas Goldbergai, pedagogė 
ir programuotojas iš Masačusetso 
(JAV), ieškojo ypatingos muzikos 
savo 25-osioms vestuvių metinėms. 
Buvo pasirinkta Arija iš bendra-
pavardžio Goldbergo variacijų. 
Kadangi pora pažinojo ir globojo 
nemažai muzikantų, kompozito-
rius Johnas Corigliano jiems pa-
siūlė panaudoti keletą kompozi-
cijų, jungiamų Goldbergo variacijų 
modelio. Įžymus violončelinin-
kas Yo-Yo Ma, šios poros draugas, 
padėjo jiems susisiekti su keliais 
amerikiečių kompozitoriais, ku-
rie sutiko sukurti naujas variacijų 
versijas violončelei ir fortepijonui. 
Deja, sukūrus kūrinius, Robertui 
Goldbergui buvo diagnozuotas vė-
žys ir netrukus jis mirė. Yo-Yo Ma 
dar spėjo aplankyti vyrą ligoninėje 
ir pagriežti keletą ištraukų. Judith 
Goldberg nusprendė tęsti projektą, 
kad „ši muzika taptų memorialu 
švenčiant tą nuostabų gyvenimą“. 

Naujųjų Goldbergo variacijų kom-
pozicijos buvo pristatytos 1997 m. 
Bostone, jas atliko Yo-Yo Ma ir 

Emanuelis Axas, taip pat dalyvavo 
penki dabar jau visame pasaulyje 
garsūs kompozitoriai. Į šį unikalų 
reiškinį atkreipė dėmesį ir D. Gerin-
gas. Į savo projektą „Bach Plus“ jis 
įtraukė J. Corigliano kūrinio ištrau-
kas kaip Bacho siuitos violončelei 
Nr. 1 introdukciją, o planuodamas 
naujausią kompaktinę plokštelę su 
pianistu I. Fountainu parengė kitus 
Goldbergo variacijomis grįstus kū-
rinius. Taigi antroje koncerto dalyje 
pateikiama siuita Naujosios Gold-
bergo variacijos, kurią iš Johno 
Corigliano, Richardo Danielpouro, 
Peterio Liebersono, Christopherio 
Rouse’o, Kennetho Frazelle, Pete-
rio Schickele kompozicijų, įtraukęs 
Ferruccio Busoni bei Bacho arijas 
ir uvertiūrą, sudarė D. Geringas. Šį 
vakarą skambanti siuita įrašyta ir 
naujausioje šio neprilygstamo dueto 
kompaktinėje plokštelėje.

Davido Geringo ir Iano Foun-
taino interpretuojamos Naujosios 
Goldbergo variacijos skambės kovo 
3 d., šeštadienį, 19 val. Filharmoni-
jos Didžiojoje salėje.

LNF inf.

Anonsai

David Geringas ir Ianas Fountainas LNF  a rch yvo  nu ot r.
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„No Theatre“ vol. 2 – ar suveikė „restart“ 
mygtukas?
Apie spektaklius „Būtis nr. 2“ ir „Sudie, idiotai!“

Laura Šimkutė

„Neišsigąskite, tai tik šviežias teatro 
kraujas!“ – tokiu šūkiu atsinaujinęs 
teatro judėjimas „No Theatre“ pasi-
tiko aštuntą sezoną. Vieną tarpsnį 
užbaigęs spektakliu „Kaligula“, 
kitą etapą teatras pradėjo pasipil-
dęs naujais nariais – trečio kurso 
Muzikos ir teatro akademijos vai-
dybos studentais, Vido Bareikio ir 
Algirdo Latėno auklėtiniais. Savo 
rezidencija pasirinkę Lietuvos teatro, 
muzikos ir kino muziejų, jaunieji ak-
toriai aktyviai kviečia į spektaklius 

„Iliuzijos“ ir „Būtis Nr. 2“ pagal Ivano 
Vyrypajevo kūrybą bei „Sudie, idio-
tai!“ pagal Justo Tertelio pjesę. At-
sinaujinus kolektyvui, keičiasi ir 
teatro strategija bei kūrybos kryptis, 
todėl kyla klausimas: kur link juda 

„No Theatre“?

Strategija: maištas

Pagalvojus apie „No Theatre“, pir-
miausia prisimeni ankstesnius spek-
taklius, išsiskyrusius mūsų teatrinėje 
erdvėje. Kiekvienas jų buvo naujas 
įvykis, lydimas įdomių ir provokuo-
jančių akcijų, išradingų pranešimų 
spaudai bei aktyvaus bendravimo 
su publika internete. „No The-
atre“, jau vien pasivadindami „ne 
teatru“, norėjo tapti alternatyva 

tradiciniam teatrui. Pirma Gintaro 
Varno vaidybos studentų laida, ve-
dama idėjinių lyderių Vido Barei-
kio ir Ainio Storpirščio, siekė išeiti 
už klasikinės dramaturgijos besisle-
piančio teatro rėmų. Ir tapo vienu 
ryškiausių postdraminio teatro pa-
vyzdžių Lietuvoje. 

Pagrindinė teatro judėjimo „No 
Theatre“ varomoji jėga – noras 
maištauti, priešintis sistemai ir at-
kreipti į save dėmesį. Po spektaklių 

„No Concert“ ir „Telefonų knyga“ 
2012 m. kultūros baro „Kablys“ 
riedlenčių parke pasirodęs „Mr. 
Fluxus, arba Šarlatanai?“ – pagal 
Fluxus ir Jurgio Mačiūno idėjas 
sukurtas improvizacinių etiudų ko-
liažas – priminė, kad Lietuvos 
teatre yra judėjimas, pretenduo-
jantis palikti tokią pat ryškią žymę, 
kaip ir Fluxus. 

Ieškodami naujų sceninės raiš-
kos formų „No Theatre“ pavertė 
populiariosios kultūros terpę savo 
kūrybos dalimi. Jie statė Chucko 
Palahniuko gaivališkos jėgos, tes-
tosterono ir nihilizmo kupiną „Ko-
vos klubą“. Po to „Nematomuose 
monstruose“ sceną pavertė fil-
mavimo aikštele, o spektaklį tie-
siogiai transliavo per „Delfi TV“. 
Pagaliau pasirinko egzistencialis-
tinę Albert’o Camus dramą „Kali-
gula“, kurią papildė atpažįstamais 

grupės „The Cure“ hitais „Friday 
I’m in Love“ bei „Boys Don’t Cry“. 
Taip „No Theatre“ susikūrė drąsių 
teatro chuliganų įvaizdį ir sužadino 
atitinkamus lūkesčius.

„Restart“: šviežias teatro kraujas

Naujieji „No Theatre“ nariai drą-
siai ir entuziastingai priėmė idėją 
atgaivinti teatro judėjimą. Jau su-
formuotas teatro vardas – tvirtas 
ramstis ir užnugaris, pritraukian-
tis publiką ir leidžiantis pristatyti 
iki tol LMTA auditorijose kurtus 
darbus. Naująjį „No Theatre“ reper-
tuarą sudaro iš vaidybos egzamino 
eskizų pagal šiuolaikinę dramatur-
giją gimę spektakliai.

„Būtis nr. 2“ pagal Ivano Vyry-
pajevo pjesę – tai liudijimas apie 
informacijos pertekliaus iškankin-
tos sąmonės būseną ir vienatvės 
jausmą, kai esi diagnozuojamas be-
pročiu tarp dar didesnių bepročių. 
Dramaturgą spektaklyje vaidina 
Povilas Jatkevičius, tikinantis, kad 
pjesę parašė ne jis, o Antonina Ve-
likanova. Greta Šepliakovaitė kuria 
šizofrenija sergančią buvusią mate-
matikos mokytoją, kurią kamuoja 
klausimas: „ar yra kažkas dau-
giau?“ Apie tai ji diskutuoja su eks-
centrišku, ant spintos įsitaisiusiu 
Dievu (Raimondas Klezys), kuris 
greičiausiai yra tik jos vidinis de-
monas. Spektaklį papildo fetišizmu 
ir pornografija dvelkiantys intarpai, 
atliekami Andriaus Alešiūno, ku-
ris atrodo kaip pogrindžio erotinių 
žaidimų ir striptizo klubo idėjų ge-
neratorius. Statydami „Būtį nr. 2“ 
kūrėjai pasirenka inscenizacijos 
principą ir, veikdami pagal išra-
dingas dramaturgo taisykles, lieka 
saugioje zonoje. Žaismingą, iš da-
lies edukacinę funkciją atliekančią 
Vyrypajevo teksto iliustraciją ste-
bėti įdomu. Tik kyla klausimas, ar 
dėl paties teksto, ar dėl spektaklio 
formos? Šiuo atveju, manau, tirštas 
tekstas nugali formą.

Justo Tertelio pjesė „Sudie, idio-
tai!“, kurioje veikia jaunas vaikinas, 
nenorintis taikstytis su primetamo-
mis normomis, atrodo gerokai arti-
mesnė dvidešimt kelerių metų ak-
toriams. Dingus Martyno (Mantas 
Bendžius) draugei Miglei (Greta 
Šepliakovaitė), vaikinui patei-
kiami kaltinimai, o posėdžio metu 
bandomi atkurti dienos, kai jis pa-
skutinį kartą matė merginą, įvy-
kiai. Kaltinamasis sėdi salės cen-
tre, apsuptas žiūrovų ir tardytojų 
(Marius Gotbergas, Aistė Zabot-
kaitė, Matas Dirginčius, Deividas 
Breivė, Motiejus Ivanauskas, Jurga 
Maskoliūnaitė), kurie jį provokuoja 
nesmagiais ir kartais nieko bendra 
su merginos dingimu neturinčiais 
klausimais. Kupinas baimės ir ne-
tikrumo Bendžiaus Martynas ne-
randa vietos ir nuolat yra įsitem-
pęs. Personažą lengva atpažinti, nes 
aktorius tiksliai perteikia maištau-
jančio, gatvės mokyklą išėjusio 
jaunuolio manieras. Tardytojai, 
savo ruožtu, išlaiko šaltumą, taip 
sukurdami distanciją tarp savęs ir 
Martyno.

Dėl dinamiškos įvykių kaitos 
spektaklis „Sudie, idiotai!“ pri-
mena filmą; posėdžių salė staiga 
virsta bendrabučio kambariu, 
miesto aikšte ar dėstytojo namais, 

Daina kaip muzikinis 
blyksnis
Teatralizuotas koncertas „Muziki-
nis blyksnis“, įvykęs Nacionalinės 
filharmonijos Didžiojoje salėje va-
sario 4 d., buvo skirtas pristatyti 
kompozitorės Zitos Bružaitės dai-
nas vaikų chorui. Koncerto  pro-
gramoje – 1995–2017 m. sukurtos 
Z. Bružaitės dainos pagal Martyno 
Vainilaičio, Ramutės Skučaitės, Si-
gito Gedos, Henriko Radausko, Al-
gimanto Baltakio ir kt. lietuvių poetų 
žodžius. Teatralizuotame dainų 
koncerte dalyvavo chorinio daina-
vimo mokyklos „Liepaitės“ Antros 
klasės (vadovė Diana Mickevičiūtė), 

Jaunučių (vadovė Edita Jarami-
nienė) ir Jaunių (vadovė Audronė 
Steponavičiūtė-Zupkauskienė) cho-
rai, Lietuvos kamerinis orkestras, 
diriguojamas Modesto Barkausko, 
aktoriai Aistė Lasytė ir Dominykas 
Vaitiekūnas, pianistas Povilas Jara-
minas. Renginio režisierė – Eglė 
Storpirštienė.

Z. Bružaitės chorinės dainos 
vaikams patrauklios savo tekstais, 
muzikiniais vaizdais ir nuotaikomis, 
teatrališkumu, didaktinių užduo-
čių įvairove, kuri labai svarbi pe-
dagogams. Jos tinka dainuoti įvai-
raus amžiaus atlikėjams. Glaudžiai 
bendradarbiaudama su „Liepaičių“ 
mokykla ir šio koncerto iniciatore 
mokytoja Jurgita Dirgėlaite, kom-
pozitorė atrinko populiariausius 

kūrinius, juos aranžavo įvesdama 
kamerinį orkestrą, improvizuojantį 
pianistą ir dainuojančius aktorius. 
Pastarųjų dalyvavimą nulėmė teatra-
liškumo aspektas, ryškus kompozi-
torės kūriniuose. Po tokios kūrinių 
redakcijos jie puikiai tiko atlikti ir 
Didžiojoje filharmonijos salėje.

„Liepaičių“ mokyklos chorų dai-
navimas pasižymėjo išlygintu balsų 
skambesiu, o kūrinių interpretacija – 
dėmesingumu muzikinio kūrinio 
detalėms ir poetinio teksto niuan-
sams.  Koncerto pabaigoje atlikti 

„Himnas muzikai“ (autorės ž.) ir 
„Elegija“ (A. Baltakio ž.) sutelkė vi-
sus chorus bendram pasirodymui 
scenoje. Koncerte atliekamus kū-
rinius improvizacijomis pratur-
tino pianistas P. Jaraminas. Aktoriai 

A. Lasytė ir D. Vaitiekūnas dainavo, 
žaismingai improvizavo. Interpre-
tacinius akcentus kūriniuose sudėjo 
Lietuvos kameriniam orkestrui tą 
dieną dirigavęs M. Barkauskas. 
Sceną paįvairino šviesų dailininko 
Tado Juozapaičio šviesų blyksniai, 

Kronika

o tardytojai tampa Martyno dėsty-
tojais, gatvėje sutiktomis mergino-
mis bei kitais veikėjais. Kitaip nei 

„Būties nr. 2“ atveju, nekyla klausi-
mas dėl to, kas įtraukia: tekstas ar 
spektaklio forma, nes „Sudie, idio-
tai!“ nėra tik inscenizacija. Spektaklis 
turėtų būti artimas jauniems žiūro-
vams dėl jiems aktualių ir artimų 
patirčių. 

Paleisti iš naujo

Nežinau, ar tai, ką kuria Vido 
Bareikio auklėtiniai, galima būtų 
laikyti „No Theatre“, ypač kol dar 
gyvas paskutinis senosios kartos 
spektaklis „Kaligula“, kuris įkū-
nija tai, kuo buvo teatro judėjimas, 
maištavęs prieš tradicijas, išėjęs iš 
saugumo zonos ir ieškojęs naujų 
formų. Kol kas atsinaujinusio „No 
Theatre“ spektakliai yra mokymosi 
proceso rezultatai, turintys namus 
ir tvirtą dramaturginį užnugarį. 
Teatro pavadinimas įpareigoja 
jaunus, energija bei pozityvumu 
trykštančius aktorius. Neabejoju, 
kad naujoji karta turi savo idėjų. 
Tad „No Theatre“ pavadinimą jie 
gali pasilikti, o istoriją teks tęsti 
patiems atrandant savo tapatybę 
bei tampant kažkuo „šviežiu“, o ne 
bandant paleisti iš naujo tai, kas jau 
likę praeityje. 

o dailininkės Jolitos Česonytės 
sukurtas ženklas, kabėjęs scenoje, 
tarsi apėmė visą koncerte atliekamų 
dainų pasaulį – augmeniją, gyvū-
niją ir kosmosą.

Jūratė Petrikaitė

Mantas Bendžius spektaklyje „Sudie, idiotai!“

Greta Šepliakovaitė spektaklyje „Būtis nr. 2“ G. Mat iuko n uotr aukos

R. Stonkaus  n uotr .
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P a s a u l y j e

Sunkiausia užduotis – atrasti save 
Pokalbis su režisieriumi, choreografu ir dailininku Dimitriu Papaioannou

Poreikis tiesiogiai bendrauti su žiū-
rovu paskatino Dimitrį Papaioan-
nou dailę iškeisti į scenos menus. 
Graikų režisierius, choreografas ir 
dailininkas, plačiai žinomas kaip 
2004-ųjų Olimpinių žaidynių ati-
darymo ceremonijos organizato-
rius, gimė 1964 m. Atėnuose. Stu-
dijavo aukštojoje menų mokykloje 
ir anksti tapo pripažintu dailininku 
bei komiksų kūrėju. 1986 m. kartu 
su šokėja Angeliki Stellatou įkūręs 
Edafos šokio teatrą (Edafos Dance 
Theatre) atrado tikrąją meninės 
raiškos erdvę, kur dirbo septynio-
lika metų (iki 2002-ųjų). Būtent 
teatre Dimitriui Papaioannou ku-
riant vaizdus, pasakojant istorijas, 
pasirodant scenoje bei įkvepiant ki-
tus geriausiai atsiskleidžia jo – dai-
lininko, komiksų autoriaus, atlikėjo 
bei grupės vadovo – gebėjimai. Me-
nininko spektakliuose dera šokis, 
fizinis teatras ir Vakarų vaizduo-
jamojo meno istorija. Juose nėra 
žodžių, kartais nėra ir rūbų, kurie 
galėtų pridengti nuogą kūną. 

2017 m. gruodį teikiant Europos 
teatro ir „Naujosios teatro realybės“ 
premijas Dimitris Papaioannou 
pelnė specialųjį prizą, o prieš 
tai liepą jo naujausias spektaklis 

„Didysis tramdytojas“ („The Great 
Tamer“) buvo pristatytas tarptau-
tiniame Avinjono teatro festivalyje. 
Kūrinys skatina tirti nežinomybę. 
Norint suvokti tapatybę, svarbu 
tarsi archeologui kasinėti praeitį, 
kultūrą – „išrauti save su šaknimis“. 
Nelinijinės struktūros pasakojime 
veikėjai leidžiasi į grožio ir malonės 
paieškų kelionę, kur riba tarp sapno 
ir realybės tampa perregima. O mi-
zanscenose galima atpažinti nuoro-
das į Sandro Botticelli, Raphaelio, 
El Greco, Rembrandto, René Ma-
gritte’o ir kitų dailininkų kūrybą. 

„Didysis tramdytojas“ pristatytas 
Atėnuose, Amsterdame, Neapolyje, 
Barselonoje, Madride, Avinjone, 
Seule, Bazelyje, Stokholme, Taipė-
juje, o gruodį gastroliavo Maskvoje, 
kur Kristina Matvijenko bei Ksena 
Babuškina kalbėjosi su Dimitriu Pa-
paioannou. Pateikiame colta.ru ir 

„The Village“ publikuotų interviu 
fragmentus. 

Jaunystėje mokėtės iš žymaus 
JAV šokėjo Ericko Hawkinso, 
Marthos Graham vyro. Kaip ši 
patirtis paveikė jūsų šiandie-
ninę veiklą, kurioje jungiate 
dramos teatrą, šokį ir vizua-
liuosius menus? 

Tada buvau aštuoniolikos metų 
ir tik pradėjęs domėtis šiuolaiki-
nės choreografijos pasauliu. Haw-
kinsas, žinoma, smarkiai paveikė, 
tačiau dar stipresnė buvo žymaus 
eksperimentinio teatro „La MaMa 
E.T.C.“ pradininkės Ellen Stewart 
įtaka. Ji kūrė tai, ką galima būtų 
pavadinti daugiakultūriu teatru, 

telkdama aktorius iš skirtingų pa-
saulio šalių. Aš, pavyzdžiui, lankiau 
jos buto šokio pamokas. 9-ajame 
dešimtmetyje Niujorkas buvo per-
formatyviųjų menų sostinė, kur, 
atvažiavęs iš Atėnų, patyriau kul-
tūrinį šoką. 

Tuo laiku amerikiečių perfor-
meriai ardė ribas tarp skirtingų 
menų, o Ellen Stewart – ribas 
tarp įvairių kultūrų. Sprendžiant 
iš jūsų spektaklių, jums galėjo 
padaryti įtaką abu šie veiksniai. 

Turbūt taip. XX a. antrosios pu-
sės JAV menas buvo paveiktas eu-
ropietiškojo avangardo ir tai buvo 
jo stiprybė. Dabar viskas pasikeitė: 
Amerika nebeteko lyderės pozicijų, 
o pasaulinis performanso centras 
pasislinko į Rytus, į Aziją. JAV pra-
leidau šešis mėnesius ir jie, žinoma, 
kardinaliai pakeitė mano gyvenimą. 
Tačiau reikėtų suprasti, kad tuo 
metu buvau dailininkas ir jau gana 
ilgai dirbau tradicinėje koordinačių 
sistemoje: drobė, aliejus ir t.t. Posū-
kis link avangardo tradicijos buvo 
ne mados imitacija, o bandymas at-
rasti kelią į save: kuo ilgiau aš ėjau 
šia kryptimi, tuo labiau prisimin-
davau savo šaknis, kurios vis labiau 
reiškėsi mano darbuose. Taip aš su-
pratau, kad norint būti madingiau-
siam reikia išlikti savimi. O norint 
tapti tikru kosmopolitu nereikia iš 
visų jėgų stengtis būti šiuolaikiš-
kam; svarbiausia – atrasti save. Nors 
tai, žinoma, yra sunkiausia meni-
ninko užduotis. Mene, man, pa-
vyzdžiui, labai svarbu aktualizuoti 

harmonijos sampratą – vieną iš se-
niausių graikų vertybių. Žmogaus 
gyvenime viskas teka, kinta, todėl 
svarbu suprasti, kas šiandien yra 
harmonija ir kokios šios kategori-
jos metamorfozės įvyko XX a. pa-
baigoje ir XXI a. pradžioje. 

Tai labai netikėta tema, ypač 
avangardo tradicijai ištikimam 
menui, kuris bando apmąstyti 
katastrofišką XX a. patirtį. 

Aš netikiu harmonijos mitu, bet 
tikiu harmonijos galimybe, nepai-
sant prieštaringų formų, kurias ji 
šiandien įgyja. Paaiškinsiu savo 
mintį: naudojant klasikinio baleto 
kalbą, kuri daug amžių išliko har-
monijos metafora, neįmanoma at-
verti šiuolaikiniam žmogui svarbių 
temų ir siužetų. Todėl naujos har-
monijos paieškoms reikia pasitelkti 
visą sudėtingą šiuolaikinio meno 
priemonių arsenalą – būtent tai ir 
mėginu daryti savo spektakliuose. 

Graikija mums pirmiausia yra 
antika; su šiuolaikiniu jūsų 
šalies menu, išskyrus keletą 
vardų, esame menkai susipa-
žinę. Ar stipriai jaučiatės susi-
jęs su graikų kultūra? 

Mus formuoja pirmųjų gyve-
nimo metų aplinka – gamta, kli-
matas, žmonės, kultūra. Vaikys-
tėje vaikščiodavau tarp marmuro 
griuvėsių, susidurdamas su jaunų 
žmonių kūnų fragmentais. Šie įspū-
džiai labai mane paveikė. Šiandien 
aš dirbu su panašiais elementais, 
nes anksčiau juos matydavau be-
veik kasdien. 

Kūno dekonstrukcija – privalo-
mas daugumos jūsų spektaklių 
elementas – taip pat iš graikiš-
kos vaikystės? 

Šioje srityje mes dirbame dviem 
kryptimis: bandome preparuoti 
žmogaus kūną, skaidyti jį, taip 
pat iš skirtingų elementų sudėlioti 
žmogaus hibridą. Šios optinės iliu-
zijos atspindi šiuolaikinės žmonijos 

būties ir sąmonės būvį, praradusį 
vientisumą. Kartu tai priartina 
mus ir prie šiuolaikinės harmoni-
jos supratimo. Ją sudaro patys įvai-
riausi žmogiški išgyvenimai, taip 
pat baimė ir siaubas. Be tamsos 
ir šviesos pusiausvyros harmonija 
neįmanoma. 

Ar šiandien teatras gali padėti 
žmogui? 

Šiandien, kaip ir prieš du tūks-
tančius metų, pagrindinė teatro už-
duotis – aiškinti žmogui pasaulio 
sandarą. Šia prasme teatras – tokia 
pati būtina institucija kaip ir ligo-
ninė: kas gali būti svarbiau, nei 
sutelkti žmones ir suteikti jiems 
peno apmąstymams? Todėl savo 
kūriniuose antikos autoriai svarstė 
esminius žmogaus būties klausi-
mus. Pavyzdžiui, ką reikėtų daryti 
įstatymui atsisukus prieš tave, kaip 

„Antigonėje“?

Kaip jūs kuriate? Ar turite 
įprastą spektaklio kūrimo 
metodą? 

Mane įkvepia gyvenimo magija, 
jos rakto neturiu, bet noriu atrasti. 
O kalbant apie procesą, yra du keliai. 
Pirmajame aš smulkiai įsivaizduoju 
būsimo spektaklio dramaturgiją ir 
scenografiją. Tada tiesiog reikia pa-
samdyti žmones, kurie įgyvendintų 
mano sumanymą; taip buvo, pavyz-
džiui, „Medėjoje“. O antrajame kelyje 
apie būsimą darbą aš nieko nežinau, 
išskyrus technines aplinkybes, t. y. 
biudžetą ir galutinį terminą. Nuo to 
priklauso, kiek aktorių galėsiu pa-
kviesti į spektaklį ir kiek kainuos 
jų darbas. Žmones renkuosi ins-
tinktyviai – svarbiausias kiekvie-
nos konkrečios asmenybės įspū-
dis. Vėliau aš įkuriu dirbtuves ir 
atrenku patinkančias idėjas: mano 
funkcija – suaktyvinti aktorių fan-
taziją. Mes galime kurti mėnesius, 
kol „akimirkų bankas“ bus pilnas. 
O vėliau pereinu prie repeticijų ir 
tik pačioje pabaigoje suprantu, ko-
kią formą įgyja spektaklis ir kokia 

jo ištarmė. Neslėpsiu, mano myli-
miausias kelias – dirbti nežinant, 
kas iš to išeis; būtent rizikos zonoje, 
kur nėra kontrolės, galima atrasti 
kažką iš tiesų įdomaus. 

Taigi jūs teikiate pirmenybę 
kolektyvinei kūrybai, nors vi-
sada pats kuriate kostiumus ir 
scenografiją? 

Taip, žinoma. 

Jeigu teatrą laikysime socia-
linės kritikos instrumentu, ar 
egzistuoja etinės normos, ri-
bojančios autoriaus valdžią? 
Ar pastangos nustebinti ir šių 
ribų ieškojimas, jūsų nuomone, 
yra susiję?

Nemanau, kad ribos reikalingos. 
Greičiau visuomenei reikalingi me-
nininkai, absoliučiai laisvi daryti, ką 
tinkami, ir pasiruošę būti vertinami 
iš šalies. 

Vertinami? 
Taip, manau, mums nereikia me-

nininkų, kurie turi religinių ar eti-
nių tabu, mums reikia drąsių me-
nininkų, kurie yra pasiruošę, kad 
jų pačių karta ir trys vėlesnės kar-
tos įvertintų jų veiksmus ir galbūt 
ketvirtoji atrastų juose genijus. To-
kio pobūdžio ribos niekam neatneša 
naudos, jeigu tu kuri meną, ribos yra 
individualios: vienas menininkas pro-
vokuoja skandalą, kad taptų žymus, ki-
tas nori išreikšti kažką, kas dar nebuvo 
išreikšta. Visuomenei reikia antrojo. 

Ar įmanoma, kad valstybė remtų 
teatrą jo necenzūruodama? 

Įmanoma. Tai patyriau Graiki-
joje. Žinoma, menas gali tarnauti 
propagandai, kaip mes jau žinome 
iš istorijos. Renesanso genijai kūrė 
po Bažnyčios sparnu, išreikšdami 
religinius interesus. Tokia situacija 
taip pat gali sukurti didį meną. Ir 
vis dėlto – kaip nuostabu, kai val-
džia dosniai remia institucijas, ku-
rios ją kritikuoja. Kodėl gi ne? Man 
atrodo, mes jau esame šiame etape. 
Svarbu suvokti, kad kritika palaiko 
visuomenės gyvybę. Todėl, manau, 
įmanoma, kad valstybė remtų anti-
vyriausybinį meną, – tai būtų pro-
tingas jos žingsnis. 

Kokius jausmus sukelia jus su-
panti realybė ir dabarties laikas? 

Pagrindinis įspūdis – visur tampa 
pavojinga ir dažniausia tai vyksta 
dėl kvailo mačizmo, įsismelkusio į 
verslą ir politiką. Aš tikiuosi mirti 
anksčiau, nei pasaulis susidurs su 
šios kvailybės padariniais. Kvaili 
vyrai kelia pasaulinį kvailybės lygį, 
ir „trešas“ užgrobia valdžią. Tai sa-
votiškai įdomu, bet tokia situacija 
reikalauja kažkokio santykio, o ko-
kio – aš nežinau. 

Parengė Ieva Tumanovičiūtė

Dimitris Papaioannou

„Didysis tramdytojas“ J .  Mo mmert n uotr aukos
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Pasaulio meno istorija pagal šeichus
Apie naują muziejų Abu Dabyje

T a r p  d i s c i p l i n ų

Karina Simonson

Viename iš Jungtinių Arabų Emy-
ratų, Abu Dabyje, praeitų metų ru-
denį atsidarė didžiausias Arabijos 
pusiasalyje meno muziejus – Abu 
Dabio Luvras (Louvre Abu Dhabi). 
Lapkričio 11 d. plačioji visuomenė 
galėjo pamatyti baltų galerijų gir-
liandas ir įspūdingą virš jų sklan-
dantį kupolą. Saulės spindulių 
kaskados krito per nerūdijančio 
plieno ir aliuminio pastato nėri-
nius bei žvaigždės formos raštus. 
Tačiau kad šis žvaigždėtas dangus 
sužibėtų, teko ilgai laukti – siekiant 
sukurti pasaulinio garso muziejų, 
statybos vėlavo penkerius metus. 
Prie to prisidėjo ekonominė krizė, 
krentančios naftos kainos, politinė 
įtampa regione bei nuožmūs Pran-
cūzijos intelektualų debatai apie ša-
lies meno vertybių skolinimo riziką. 

2007 m. Luvro muziejus Pary-
žiuje pasirašė 423 mln. eurų sutartį, 
leidžiančią Abu Dabio vyriausybei 
30 metų naudoti Luvro vardą savo 
naujam muziejui, o dar 604 mln. 
eurų – už nuolatinę konsultaciją 
ir pagalbą valdant muziejų. Tačiau 
Abu Dabio Luvras jokiu būdu nėra 
Prancūzijos Luvro kopija, ar pada-
linys, tai atskira institucija, siūlanti 
savo muziejaus interpretaciją, at-
spindintį jos erą ir vietinės šalies 
tradicijas. Emyratuose atsidaro vis 
daugiau naujų mokyklų ir univer-
sitetų, o keletas pripažintų tarptau-
tinių institucijų, siūlančių pasauli-
nio lygio kultūrinę edukaciją, atvėrė 
savo duris ir Persijos įlankoje. Tarp 
jų yra Niujorko universitetas Abu 
Dabyje su meno istorijos kursais, 
taip pat Paryžiaus Sorbonos univer-
sitetas ir Emyratų Zayedo univer-
sitetas su muziejų studijų progra-
momis. Taigi naujasis Abu Dabio 
Luvras gali tapti viena patraukliau-
sių darboviečių būsimiems meno 
ekspertams.

Muziejus iškilo 27 kv. km. ploto 
Sadijato (arab. saadiyat „laimė“) 
saloje ir yra dalis planuojamo kul-
tūros rajono, kuriame taip pat yra 
numatytos kelios kitos garsios 
kultūros įstaigos: lordo Normano 
Fosterio suprojektuotas Zayedo 
Nacionalinis muziejus, didžiau-
sias pasaulyje Guggenheimo Abu 
Dabio šiuolaikinio meno muziejus 
pagal Franko Gehry projektą, Za-
hos Hadid projektuotas Performa-
tyvių menų centras ir Jūros muzie-
jus pagal Tadao Ando koncepciją. 
Yra tikimasi, kad visi kartu jie leis 
Abu Dabiui atsirasti pasaulio kultū-
riniame žemėlapyje ne tik kaip pra-
bangių viešbučių ir „Formulės 1“ 
lenktynių vieta. 

Tačiau apskritai Persijos įlankos 
regione Abu Dabis ne vienintelis at-
kreipė dėmesį į kultūrines vertybes. 
Tiek Dubajus, tiek Omano sostinė 
Maskatas neseniai atidarė operas, šių 
metų gegužę yra numatytas Kaire 

statomo didžiausio pasaulyje archeo-
logijos muziejaus – Egipto didžiojo 
muziejaus atidarymas. Bet Sadijato 
salą ir ypač Luvrą išskiria ambicijų 
mastas, be abejonės, atsižvelgiant 
ir į didelius iššūkius. Kaip teigia 
kone vienintelė Lietuvoje profe-
sionaliai islamo meną tyrinėjanti 
Barbora Gediminaitė, „įvertinus iki-
naftinio laikotarpio regiono urbanis-
tiką, didieji įkultūrinimo projektai 
regione yra strateginio plano iš non-
place tapti pasauliniu centru dalis“. 
Galų gale kaip sukurti vieną didžiau-
sių pasaulio muziejų dykumoje?

Vienu iš sėkmę nešančių spren-
dimų buvo garsaus architekto, 
Pritzkerio apdovanojimo laimė-
tojo Jeano Nouvelio pasirinkimas 
muziejaus koncepcijai sukurti. 
Muziejai yra viena iš Nouvelio ais-
trų. Tarp jo darbų yra Quai Branly 
Paryžiuje, nacionalinis Kataro mu-
ziejus, Madrido Karalienės Sofijos 
muziejus ir MoMA išplėtimas Niu-
jorke. Techninę statybų dalį ku-
ravo „BuroHappold Engineering“ 
įmonė. „Aš esu kontekstinis archi-
tektas, – sako Nouvelis. – Semiuosi 
įkvėpimo iš vietovės. Čia pastebė-
jau, kaip šviesa yra filtruojama per 
turgaus stogą ar palmės lapus.“

Ši erdvė – tikra atgaiva sielai ir 
kūnui, išvargintam miesto dango-
raižių stiklo ir plieno. Muziejaus 
forma primena mečetę, mauzoliejų, 
karavansarajų ir medresę, bet nė 
vieno iš jų tiesiogiai neatkartoja – tai 
visiškai šiuolaikinio stiliaus įsikū-
nijimas. Kupolas, sudarytas iš mi-
riadų įstiklintų angų, panašių į su-
sipynusius palmių lapus (tradicinė 
stogų danga Emyratuose), primena 
sidabrinius nėrinius. Geometrinis 
raštas iš įvairaus dydžio ir skirtin-
gais kampais sudėtų žvaigždžių 
sudaro aštuonis skirtingus sluoks-
nius, keturis išorinius ir keturis vi-
dinius. Saulė skverbiasi per kupolą 
kaip subtilus šviesos lietus, atkar-
todama nuolatinį šviesos ir šešėlių 
žaismą šalyje. Lyg nesvarumo bū-
senos žemai plūduriuojantis 180 m 
skersmens kupolas, be akivaizdžių 
palaikymo konstrukcijų, apgaubia 
baltus galerijų kubus, snūduriuo-
jančius pajūryje. Po juo natūraliai 
sukiojasi nuo jūros atskrendantis 
vėjelis, pavėsio ir oro srovių derinys 
sumažina temperatūrą viduje bent 
penkiais laipsniais.

Ši geometrinė medina atrodo 
kaip miesto rajonas su 30 pas-
tatų palei promenadą. Kiekvieną 
iš pastatų, iškylantį iki 4–12 m 
aukščio, puošia įvairiai dekoruoti 
fasadai. Muziejus išsiskiria savo 
plotu – 24 000 kv. m, iš jų 8000 
kv. m yra skirti galerijoms. Vandens 
kanalas, sukurtas remiantis seno-
vės falaj arabų inžinerijos sistema, 
kerta muziejaus erdves ir sukuria 
gaivinančią oazę, kviečiančią pa-
sivaikščioti palei krantines. Abu 
Dabio Luvras taip pat turi savo 
prieplauką privačioms jachtoms 

švartuotis, netrukus bus siūlomi ir 
vandens taksi.

Visgi net ir didžiulių JAE turtų 
nepakaktų norint įsigyti ekspo-
natų, reikalingų tokiam plataus 
užmojo muziejui užpildyti, netgi 
darant prielaidą, kad jie visi galėtų 
būti nupirkti. Todėl, pagal sutartį 
su Luvru, naujajam muziejui per 
pirmuosius dešimt metų bus pa-
skolinta apie 300 meno kūrinių iš 
16 didžiausių Prancūzijos muziejų, 
be paties Luvro, tai dar Pompidou, 
d’Orsė muziejaus, Versalio ir kt. 
Savo nuosavoje kolekcijoje muzie-
jus jau taip pat turi apie 300 kūri-
nių ir ateityje planuoja sukurti savo 
nuolatinę kolekciją. Tačiau tai ne-
bus lengva, nes, pasak Gediminai-
tės, Abu Dabis ne tik labai vėlai įsi-
jungė į meno rinkos žaidimus, bet 
ir pačiame regione vyksta didžiulė 
vidinė konkurencija, nes tuo pačiu 
metu yra plėtojami keli panašūs 
muziejų projektai ir todėl aukcio-
nuose meno objektų kaina dažnai 
tampa jau antraeiliu argumentu.

Šių nepaprastai turtingų insti-
tucijų skolinami objektai yra labai 
brangūs. Tarp daugelio svarbiausių 
yra Leonardo da Vinci nuostabus 
nepažįstamos moters portretas – 

„Gražioji Feronjė“ (vienas iš tik 15 
žinomų jo tapybos darbų), Davido 
herojiškas raito Napoleono portre-
tas, Giovanni Bellini „Madona su 
vaiku“, Édouardo Manet, Paulio 
Gauguino ir René Magritte’o pa-
veikslai, iki šiol niekur nerodytas 
Pablo Picasso popieriaus koliažas 
ir devyni neseniai mirusio ameri-
kiečių dailininko Cy Twombly dar-
bai. Tarp kitų išskirtinių objektų yra 
auksinė apyrankė su liūto figūromis, 
sukurta Irane beveik prieš 3000 
metų, itališka V a. pr. Kr. aukso ir 
granato sagė, VI a. pr. Kr. graikų 
sfinksas, bronzinė galva iš Benino 
karalystės, XV a. islamiškas šalmas 
ir keturios romėniškos kolonos su 
raižytais kapiteliais iš bažnyčios pietų 
Prancūzijoje.

Kolekcija aprėpia visas medijas: 
be tapybos, skulptūros, gobeleno, 
auksinių dirbinių, popieriaus ko-
liažo ir kt., taip pat bus pristatyta 
fotografijos kolekcija ir dekora-
tyvinio meno darbai. Muziejaus 
ekspozicijoje nėra moterų aktų (ir 
nors muziejaus vadovybė tam turi 
savų kultūrinių priežasčių, tai yra 
sveikintina iniciatyva, nes bent kur 
nors pagaliau nuogos moterys ne-
beatrodo kaip būtina meno eduka-
cijos dalis), tačiau yra kelios nuogų 
vyrų skulptūros. Skolinti objektai 
laikui bėgant bus keičiami, kai ku-
rie darbai grįš į Luvrą, bet juos pa-
keis kiti panašaus statuso kūriniai. 
Dauguma iš jų rodomi Abu Dabyje 
pirmą kartą. 

Abu Dabio Luvras skelbiasi sie-
kiąs tapti „universaliu muziejumi“, 
todėl, kitaip nei tipiškas muziejus, 
jis yra suskirstytas į dvylika pla-
čiųjų temų ar galerijų, tokių kaip 

„Civilizacijos ir imperijos“, „Visuo-
tinės religijos“, „Azijos prekybos 
maršrutai ar „Iššūkis Modernybei“. 

„Pirmieji kaimai“ demonstruoja 
moteriškas statulėlės iš Egipto, Be-
ludžistano provincijos Pakistane ir 
Baktrijos regiono senovės Persijoje 
(dabartinis šiaurės Afganistanas ir 
pietų Tadžikistanas). Skyriuje „Vi-
suotinės religijos“ yra rodomi 
Dievo įsikūnijimai, priešpriešinant 
viduramžių krikščionių skulptūrą su 
Vakarų Afrikos ir Indijos dievybių 
atvaizdais iš to paties istorinio lai-
kotarpio. „Karo meno“ ekspozicija 
galerijoje „Karaliaus rūmų didingu-
mas“ pateikia Europos riterių šarvus 
šalia jų amžininkų Osmanų imperi-
jos karių ir japonų samurajų apdarų. 

Muziejuje pateikiamos universa-
lios temos ir bendri veiksniai, taip 
demonstruojant panašumus, išryš-
kėjančius dėl bendros žmogiškosios 
patirties, nagrinėjami ryšiai tarp ci-
vilizacijų ir kultūrų, kurios iš pirmo 
žvilgsnio gali pasirodyti atskirtos 
chronologiškai ir geografiškai. Nors 
joks muziejus neįstengtų vienodai 
atspindėti kiekvienos kultūros ir 
laikotarpio, Abu Dabio Luvras 
bando iš naujo papasakoti pasaulio 
kūrybiškumo istoriją, ištraukdamas 
kultūros objektus iš jiems įprastų 

„dėžučių“ ir įtvirtindamas žmonijos 
kultūros istoriją nuo vienos galeri-
jos prie kitos pagal pasaulinės isto-
rijos raidą. Ši istorija vis dar yra šiek 
tiek europocentristinė, smarkiai pa-
veikta Vakarų civilizacijos raidos, 
bet visgi mažiau nei daugelyje Va-
karų muziejų. Kita vertus, Abu Da-
bis turi ir tam tikrą pranašumą. Jo 
nevaržo sudėtingos kultūros isto-
rijos ir palikimai, būdingi Vakarų 
muziejams, o jo vieta – tarp Europos, 
Azijos ir Afrikos – gali būti laikoma 
išorės stebėtojo pozicija.

Vis dėlto tiesa ne visai sutampa su 
muziejaus oficialiai deklaruojamais 
Emyratų visuomenės tolerancija, 

atvirumu ir harmonija. Daugiau 
nei dešimtmetį trukęs projektas su-
laukė kritikos dėl darbininkų mi-
grantų išnaudojimo jo statybose, 
ypač žinant vergovės istoriją šiame 
regione. Nors muziejaus architektas 
neseniai apgynė statybų bendrovės 
elgesį su darbininkais, o JAE val-
džios institucijos teigia, kad pasiekė 
pažangos darbo teisių srityje, tarp-
tautinės žmogaus teisių organizaci-
jos mano, kad darbo sąlygos tebėra 
baisios. 2011 m. daugiau nei 120 pa-
saulio menininkų ragino boikotuoti 
ir Luvro, ir Guggenheimo muziejus 
dėl darbininkų išnaudojimo, lydinčio 
šių muziejų plėtros projektus. 

Tiesą sakant, ir ekspozicija, ilius-
truojanti pasaulio kultūros istoriją, 
nėra sudėliota iš kritinės perspekty-
vos. Kadangi muziejus yra tarpvy-
riausybinis projektas, finansuoja-
mas konservatyvios monarchijos, 
ekspozicijoje nėra nė pėdsako ko-
kių nors sudėtingų istorinių klau-
simų. O vergovės tema, plačiai pa-
plitusi per amžius, ir ypač Arabijos 
pusiasalyje, juo labiau nepaminėta. 
Ideologinės, politinės ir religinės re-
presijos praleidžiamos tarsi nebu-
vusios. Karo kultūra idealizuojama, 
pagrindiniu akcentu iškeliant karių 
aprangos grožį. 

Prancūzijos menininkų ir intelek-
tualų gretose taip pat virė diskusijos. 
Buvo parengta net peticija, pasira-
šyta 4650 muziejų ekspertų, archeo-
logų ir meno istorikų, primygtinai 
primenanti, kad „muziejai yra ne-
parduodami“. Luvras buvo apkaltin-
tas tuo, kad elgiasi kaip korporacija, 
siekianti pelno maksimizavimo.

Tad šis didžiulis metalo ir sidabro 
skliautas, pakilęs virš dykumos 
smėlio ir Persijos įlankos, žymin-
tis naują Abu Dabio Luvro muziejų, 
kol kas kelia daugiau klausimų 
negu pateikia atsakymų. Tačiau 
klausimai yra svarbaus ir būtino 
dialogo pradžia.
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K u l t ū r o s  t r i b ū n a

Pasirodo, yra problema
Konferencija „Emancipacijos diskursai nepriklausomoje Lietuvoje 2018“

Agnė Narušytė

Kai kam gal jau atrodė, kad #Me-
Too ir kova už lyčių lygybę išseko, 
buvo tik proginis renginys, bet iš 
tiesų aną savaitę į pirmą planą iš-
kilo Vilniaus knygų mugė. Kodėl – 
tegu paaiškina Kurtas Vonnegutas, 
pavadinęs knygos skaitymą „vaka-
rietiško stiliaus meditacija“: „Taip 
jau nutiko, nors tai – visiškai nenu-
matytas atsitiktinumas, – kad kny-
gos lytėjimo bei išvaizdos derinys 
su išsilavinusiu žmogumi ant kė-
dės tiesia atkalte gali sukurti neįkai-
nojamos gelmės ir prasmės dvasinę 
būseną.“ (Fates Worse than Death, 
Vintage, 1992, p. 188) 

O dabar, jau prisimeditavę, grįž-
kime į vasario 17-osios šeštadienį, 
kai ne tik buvo iš „Naručio“ bal-
kono paskelbta deklaracija, bet ir 
įvyko trečioji konferencija „Eman-
cipacijos diskursai nepriklauso-
moje Lietuvoje 2018“. Susirinko 
pilna Nacionalinės dailės galerijos 
auditorija. Diskusijos vyko ne tiktai 
scenoje, bet ir prie kavos, prie rūbi-
nės ir kitose šio buvusio Revoliuci-
jos muziejaus kertėse. 

Priminsiu, nuo ko viskas prasi-
dėjo. 2015 m. gruodžio 3 d. Atviros 
Lietuvos fondo įkūrimo 25-metis 
paminėtas toje pačioje NDG audi-
torijoje diskusija apie atviros visuo-
menės idėją. Bet socialiniuose tin-
kluose buvo aptarinėjamos ne joje 
išsakytos mintys, o dalyvių lytis – tai 
buvo, kaip skelbia minėta deklaracija, 

„vyrų diskusija, o ne diskusija apie 
Lietuvos ateitį“. Tai, kas atkuriant 
nepriklausomybę atrodė „natū-
ralu“, per du dešimtmečius pasi-
stūmėjus atviros visuomenės link 
virto anachronizmu. Deja, fondo 
vadovybė to nepripažino, sakė: juk 
pakvietėme iškiliausius intelektua-
lus, tad teko tai įrodyti akivaizdžia 
priešstata – surengti analogišką iš-
kiliausių moterų diskusiją toje pa-
čioje salėje. Ta proga prisiminta 
vasario 17-oji – 1918 m. tą dieną 
moterys pasipriešino jų ignoravimo 
tradicijai Lietuvoje. Šiemet, moterų 
iškovotos teisės dalyvauti politikoje 
šimtmečio proga, diskusija virto tikra 
konferencija apie lyčių nelygybę ir 
jos pasekmes. Susidarė net trys se-
sijos: 1) „Pasirodo, yra problema: ly-
čių politikos kasdienybė“; 2) „Kūrė-
jos: raganos ir žmonos“; 3) „Kūnas, 
kultūra, kontrolė“. 

Save reprodukuojanti sistema

Konferenciją pradėjusi Lygių gali-
mybių plėtros centro ekspertė Mar-
garita Jankauskaitė aiškino, kaip sis-
teminę nelygybę įtvirtinanti tvarka 
reprodukuojasi. Kad tai vyksta, liu-
dija ir vasario 17-osios deklaracijoje 
išdėstyti reikalavimai – jie yra tie 
patys kaip 1918-aisiais, deja, per 
šimtą metų nepasenę. Ir #MeToo 
smerkiantys balsai yra simptomiški, 

nes smurtas bei seksualinis prieka-
biavimas yra nelygybę įtvirtinanti 

„poveikio priemonė“, moteriai (kaip 
šuniui) parodanti „jos vietą“. Tai ji 
turi išmokti elgesio taisykles, žinoti, 
kaip išvengti pavojaus, ir prisiimti 
atsakomybę, gėdytis, jei nepavyko. 
Vyrams visa tai negalioja – toks ir 
daugumos moterų požiūris, nes jos 
linkusios „pritapti prie aplinkos“, 

„tapti panašios į vyrus“. Tai lemia 
ne įgimtas mazochizmas, bet eko-
nominiai ir kultūriniai stereotipai, 
kurių tikslas – saugoti patriarcha-
linę tvarką. Tai tvarka, pagal kurią 
yra „normalu“ naudotis nemokamu 
moterų darbu (namų ruoša, vaikų 
auginimas, rūpinimasis sergančiais 
ir neįgaliais giminėmis), o atlygi-
nimų nelygybė yra „nesprendžiama“ 
problema. Matomiausia kultūrinio 
seksizmo apraiška – „žeminantis 
moters vaizdavimas žiniasklaidoje“ 
arba „auksinis seksizmas“, kaip tai 
įvardijo knygos „F* – žodis, kurio 
negalima minėti“ („Obuolys“, 2017) 
autorius Donatas Paulauskas: „Tai 
nėra atskiras seksizmo žanras ar 
rūšis, o labiau tam tikra forma ar 
formatas, kai seksizmas sklinda iš 
pripažintų viešosios erdvės veidų ir 
protų, kitų akyse tapdamas bemaž 
vertybe ar bent jau gero tono ženklu.“ 
(manoteises.lt) Tokias vertybes iš-
pažįstančioje visuomenėje įvai-
rios specialios priemonės, skirtos 
nelygybei mažinti, tampa spąstais 
moterims, nes „gelbėjimas susijęs 
su kultūrinio kapitalo praradimu“, 
moterys tampa, viena vertus, „pa-
galbos prašytojomis“, kita vertus, 

„privilegijuotąja grupe“, dėl kurios 
pretenzijų nukenčia vyrai.

Kaip tik vieną iš argumentų, kad 
Lietuvoje „moterims yra geriau“, 
nagrinėjo Lietuvos socialinių ty-
rimų centro jaunesnysis mokslo 
darbuotojas Daumantas Stumbrys. 
Lietuvoje vyrai gyvena dešimčia 
metų trumpiau nei moterys – pagal 

šį rodiklį Lietuva atrodo įstrigusi 
1964 metuose, drastiškai atsilikusi 
nuo kitų Europos Sąjungos šalių ir 
artima Rusijai, Baltarusijai ir Siri-
jai. Pažvelgus į vyrų mirties prie-
žastis, atrodo, kad Lietuvoje vyksta 
karas, tačiau čia vyrai kariauja patys 
su savimi: žudosi, sukelia avarijas, 
krenta nuo pastolių, dažniausiai 
paveikti alkoholio. Tyrinėdamas 
šių „mirties priežasčių priežastis“ 
mokslininkas aptinka tendenciją: 
šios statistikos kaltininkai – neišsi-
lavinę, išsiskyrę, nedirbantys vyrai, 
atitinkantys lietuviško „vyriškumo“ 
stereotipą, anot Artūro Tereškino, 
siejamą su „socialiniu kentėjimu, 
socialine atskirtimi ir skurdu“ (ber-
nardinai.lt) Tokią destruktyvią vy-
riškumo sampratą lemia vėlgi ne 
įgimtas mazochizmas, o išgertuvių 
kultūra, vyrų savivertę pažeidusios 
ekonominės, politinės socialinės 
permainos, panašios visose poso-
vietinėse šalyse, įsitikinimas, kad 
alkoholis sumažins stresą, ir me-
dikamentiniu gydymu paremta, 
prevencija neužsiimanti psicholo-
ginės pagalbos sistema. Taigi vyriš-
kumo stereotipai griauna ir įkalina 
ne menkiau nei moteriškumo. Tai 
liudija ir priešinga statistika – 
emancipuotų (t.y. atsikračiusių 
prietarų) vyrų tikėtina gyvenimo 
trukmė sparčiai gerėja, juolab kad 
suvokusiems lyčių lygybės principą 
mažiau gresia skyrybos ir vienatvės 
kančia socialinėje atskirtyje (čia jau 
mano trigrašis). 

Žmogaus teisės versus moters 
teisės

Jungtinių Tautų specialusis pra-
nešėjas teisei į sveikatą prof. Dai-
nius Pūras kalbėjo apie dar vieną 
sritį, kur neteisinga dar XIX a. 
susiformavusi praktika ypatin-
gai nuskriaudžia moteris. Anot jo, 
modernybę iki Antrojo pasaulinio 
karo galima interpretuoti ir kaip 

„klaidų ir žmogaus teisių pažei-
dimų istoriją“, nes psichinės svei-
katos sistema nuolat diskriminavo 
moteris, kurios „neatitiko stereo-
tipų“. Prieštaraujančios galiai, sau 
teisių reikalaujančios ir kitaip nepa-
togios moterys dažnai būdavo ap-
šaukiamos beprotėmis, isterikėmis 
ir grūdamos į psichiatrijos ligoni-
nes, kurios buvo ne gydymo, o kan-
kinimo ir prievartos įstaigos. Tačiau 
ir dabar, nepaisant didesnio dėme-
sio žmogaus teisėms, psichiatrijos 
sistema yra vis dar represyvi mo-
terų atžvilgiu – įvairių pasaulio ša-
lių moterys liudija, kad patekusios į 
psichiatrijos ligonines jos praranda 
balsą (nes beprotės neverta klau-
sytis, jai viskas „taip tik atrodo“) ir 
jaučiasi taip pat, kaip jautėsi, kai jas 
prievartavo vyrai. Psichiatrijos ne-
galią Pūras sieja ir su šioje srityje 
įsigalėjusiu požiūriu, kad greitai 
veikiantys vaistai yra efektyvesni 
už lėtaeigį pokalbį, tad daugelį psi-
chikos negalavimų nulėmęs „galios 
disbalansas“ gydomas kaip „chemi-
jos disbalansas“. Kitaip tariant (čia 
vėlgi mano interpretacija), svar-
biausia sukurti iliuziją, kad „viskas 
gerai“, o į problemos priežastis ne-
sigilinti ir sistemos neliesti. Prie to 
prisideda ir dabar pasaulyje paste-
bimas „regresas žmogaus teisių sri-
tyje“, daugelyje valstybių vis labiau 
stiprėjant nacionalizmui ir religi-
niam fundamentalizmui.

Kad regresuojama ir Lietuvoje, 
patvirtino Upsalos universiteto 
mokslininkės Laimos Vaigės prane-
šimas. Ji kalbėjo apie naują abortų 
draudimo vajų – Seime tyliai „ka-
bantį“ įstatymo projektą. Jei jis būtų 
priimtas, po 12 nėštumo savaitės 
moterys nebegalėtų jo nutraukti 
net tuo atveju, jei jų gyvybei grėstų 
pavojus. Pranešėja pabrėžė, kad 
tokio žiauraus moters teisę į svei-
katą ir gyvybę pažeidžiančio įsta-
tymo nėra jokioje kitoje Europos 

Sąjungos šalyje. Abortų draudimo 
propaguotojai gina savo idėjas rem-
damiesi jį taikančių „progresyvių 
šalių“ patirtimi, tačiau, anot Vai-
gės, tokių šalių ES yra tik trys ir 
viena iš jų – Airija – jau ruošiasi šį 
klausimą spręsti referendumu, ti-
kėtina, išbrauksiančių ją iš šio juo-
dojo sąrašo. Dar viena iš tų trijų 
šalių – Malta – iš tiesų turi sutartį 
su Jungtine Karalyste, kur moterys 
gali nutraukti nėštumą nemokamai. 
O Lenkijai tenka dėl medikų del-
simo (nes reikia sulaukti, kol kils 
pavojus gyvybei) nukentėjusioms 
moterims nuolat mokėti didžiu-
les kompensacijas. Taigi seksistinę 
tvarką palaikantys politikai nutyli 
jų pažiūroms nepalankius faktus ir 
mulkina piliečius gražbyliaudami 
apie embriono teisę į gyvybę, tuo 
pat metu neigdami moters teises. 
Beje, jie prieštarauja ir žmogaus 
teisių konvencijai, kur embriono 
teisės net neminimos.

Filosofinį pagrindą šiam teisių 
regresui suteikė prof. Audronė Žu-
kauskaitė, kalbėjusi apie „kontro-
lės visuomenę ir kasdienę biopoli-
tiką“. Pasaulio intelektualai jau kurį 
laiką sako, kad Michelio Foucault 
aprašytąją „disciplinos visuomenę“, 
kai nukrypimai nuo normos buvo 

„taisomi“ tam sukurtose instituci-
jose (ligoninėse, kalėjimuose...), 
pakeitė Gilles’o Deleuze’o ir Felixo 
Guattari diagnozuota „kontrolės vi-
suomenė“, kai kontrolė persmelkia 
kiekvieną gyvenimo aspektą palai-
kydama nerimą dėl ateities. Filosofė 
taikliai susiejo teorines įžvalgas su 
mums atpažįstamomis realijomis: 
nors šiandien gavai įvertinimą, kad 
esi tinkamas darbui (tarkim, dėsty-
tojo), taisyklėms nuolat keičiantis 
niekada negali būti tikras, ar krite-
rijus atitiksi rytoj; kita vertus, „li-
goninės tampa švietimo įstaigomis, 
o švietimo įstaigos – psichiatrijos 
ligoninėmis“. 

Kontrolė paveiki, nes bausmė 
neatitinkantiems – žiauri: jie išme-
tami į „nereikalingųjų“ sąvartyną. Ir 
kapitalistinės sistemos palaikomos 
disciplinos visuomenėje žmogus 
buvo suvokiamas kaip naudinga 
darbo jėga, kuria reikia rūpintis 
sukuriant prieinamą sveikatos sis-
temą, o dabar „nereikalingieji“ pa-
liekami likimo valiai. Tą ir stebime 
Lietuvoje, kai, pavyzdžiui, provin-
cijoje naikinamos ligoninės. Šiame 
kontekste itin absurdiškai atrodo 
bandymai kontroliuoti moterų 
kūnus uždraudžiant abortus, nes 
jais neva ginamas embrionas vos 
gimęs iškart praras teisę į sveikatą, 
jei likimas jam lems „nereikalingąją“ 
mamą, neturėjusią lėšų nutraukti 
nėštumą kur nors Latvijoje.

N u k elta į  9  p s l .
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D a i l ė

Vaidilutė Brazauskaitė

Dariaus Basčio personalija nėra 
itin vieša ir profesionaliai propa-
guojama bei reklamuojama. Jis – 
žmogus gana kuklus ir savo tapy-
binę praktiką vertinantis be patoso, 
aukštų frazių bei niekuo nepamatuotų 
teorinių-literatūrinių ekvilibristikų. 
Skulptorius, teatrinių mechanizmų 
ir butaforijos žinovas imasi teptuko 
tada, kai norisi tapybinėmis alegori-
jomis ir metaforomis išreikšti vieną 
kitą aforizmą, netikėtą mintį ar pa-
ralelę. Literatai anksčiau leisdavo 
tokias gan populiarias dar XX a. 

„sparnuotų minčių“ knygeles, dabar 
tas literatūros žanras nunykęs, bet 
kartais reiškiasi visai netikėtais pa-
vidalais, tokiais kaip Dariaus Basčio 
nedidelio formato, bemaž kameri-
nės, staliūginės (čia terminas iš to 
paties XX a.) tapybos pavyzdžiais.

Galerija „Trivium“ yra viena iš 
mano itin mėgstamų, konvencijo-
mis ir instituciniais pažadais neįpa-
reigotų erdvių, todėl dažnai vykstu 
tenai pasidairyti net neabejodama, 
kad ekspozicija bus kiek kitokia, ne 
pernelyg pompastiška ar rimta. 

Šį kartą Darius Bastys, kaip jam 
ir įprasta, pasirinkęs kamerinę, o 
ne rafinuotą institucinę erdvę, eks-
ponuoja per metus sukurtus savo 
paveikslus – mįsles, kurios kartais, 
nulemiant netikėtiems siužeto 

vingiams, išsiplėtoja net iki pasakų 
žanro pavyzdžių.

Labai rimtai nusitekęs, kiek aka-
demiškas žiūrovas estetas gali su-
trikti vertindamas Dariaus Basčio 
kūrybą, jam gali kilti klausimas, 
kad kiek suprimityvintas žvilgsnis 
į tapybinio fotošopo technika kuria-
mus objektus yra marginalinė kičo 
apraiška, bet tai būtų paviršutiniš-
kas paklydimas, nes toks jau yra 
sąmoningas Basčio kūrybinio me-
todo pasirinkimas – laviruoti tarp 
meninio vaizdinio keistumo ir hi-
pertrofuotos, dramatizuotos, spe-
cialiai suprimityvintos vizualikos.

Socialinis siurrealizmas kuria-
mas pasitelkiant keisčiausias, apo-
kaliptines vizijas, piktdžiugiškus 
nutylėjimus ir Hauffo ar lietuviškų 
siaubo pasakų hibridus. Kasdienės 
visuomeninės neurozės, isterijos, 
fobijos sąmoningai sublimuojamos 
tapybiniame paviršiuje.

Autoriaus iš pasalų neapkaltinsi ir 
literatūriškumu, jis pats pripažįsta 
kuriantis istorijas, manipuliuojan-
tis artefaktais, kai rusų klasiko pa-
veiksle šalia grybų kraitelės atsidu-
ria kruvinas peilis arba į lietuvišką 
peizažą įterpiamas gulintis dram-
blys („Miegantis ar miręs dramblys 
lietuviško peizažo fone“, K. Alchi-
mavičiaus paveikslo motyvais), su-
rengiama parazitiškai Vilnių apkė-
tusių gipsinių angelų medžioklė, 
kuriama poetinė panegirika mėsos 

gabalui, kailinė kepurė laikinai guli 
rami, bet gali pašokti nuo kėdės ir 
skaudžiai įkąsti... Pseudoroman-
tizmo prisodrintuose Vilniaus pei-
zažuose su mėnesiena ir Gedimino 
pilimi marširuoja tankai, o naktinė-
jančius automobilistus grėsmingai 
pasitinka mistinis grifonas. 

Dirbtinės alegorijos, siurrealūs 
apokaliptiniai vaizdiniai, atominiai 

debesys – visa tai tikrai atspindi so-
cialinių neurozių krečiamos kasdie-
nybės rimus bei nerimus.

Metaforomis prisodrinti, keistas 
nuojautas transliuojantys Dariaus 
Basčio darbai kelia dar vieną gana 
apčiuopiamą pajautą: vos nusa-
komą įspūdį, kad ir tu jau visa tai 
kažkur matei, gal skaitei, o tikriau-
siai ką nors panašaus sapnavai ir 

nesupratai. Juk sapnas – tai kelis 
kartus transformuota, preparuota 
kasdienė nemalonioji realybė.

Paroda veikia iki vasario 18 d.
Namų galerija „Trivium“ 
(Vilkpėdės g. 7–105, Vilnius) 
Dirba trečiadieniais–sekmadieniais 15–20 val.
Apsilankyti galima iš anksto susitarus 
tel. + 370 693 58318

Dariaus Basčio vaizdinija
Paroda galerijoje namuose „Trivium“

Moterys kultūroje

Nors konferencija baigėsi liūdnos 
žmogaus teisių perspektyvos 
konstatavimu ne tik Lietuvoje, bet 
ir visame pasaulyje, šio straipsnio 
pabaigai palikau linksmesnį nely-
gybės kultūroje klausimą. Štai lite-
ratė Virginija Cibarauskė kalbėjo 
apie moterį poezijoje kaip „minus-
veikseną“, kuri apibūdinama pasy-
vumo ir jausmingumo kategori-
jomis, nors poetai vyrai laikomi 
vienišais kariais. Dar iškalbingesni 
buvo jos surinkti duomenys apie 
moterų poetinių debiutų ir jų „nu-
byrėjimo“ dinamiką. Moterys daž-
nai laimi Rašytojų sąjungos ren-
giamą pirmosios poezijos knygos 
konkursą, tačiau antrąją ar trečiąją 
knygą išleidžia vos viena kita, o gar-
biąją Jotvingių premiją per du ne-
priklausomybės dešimtmečius lai-
mėjo dvi, iš kurių viena – Viktorija 
Daujotytė – galbūt apdovanota ir už 
literatūros tyrinėjimus.

Ši statistika tarsi atsikartojo Li-
nos Kaminskaitės-Jančorienės ir Je-
lenos Šalaj kartu su kitomis moks-
lininkėmis atliekamame tyrime 

„Moterys Lietuvos kino industri-
joje“. Gali atrodyti, kad dabar kiną 
kuria ir moterys, ir vyrai po lygiai, 
nors pirmosios daugiau prodiu-
serių, grimuotojų ir scenografių, 

o antrieji – režisierių vaidmenyje. 
Tačiau vyrų ir moterų projektų fi-
nansavimas gerokai skiriasi. Tiesa, 
moterų pateikti kino projektai laimi 
maždaug pusę konkursų beveik vi-
sose srityse, tačiau tai tesudaro vos 
3 procentus viso kino biudžeto, nes 
jos laimi mažiau reikšmingų žanrų 
konkursuose (dokumentika). Ir 
nors pateikusios paraiškas presti-
žiniam pilno metro vaidybiniam 
filmui moterys taip pat gali tikėtis 
finansavimo beveik tiek pat kiek 

Atkelta iš  8  psl .

Darius Bastys, „Miegantis ar miręs dramblys lietuviško peizažo fone“ (K. Alchimavičiaus paveikslo motyvais). 2017 m.

vyrai, moterų paraiškų šioje srityje 
yra mažai. Kodėl? Paaiškėjo, kad 
moterys nubyra pirmame kūrybi-
nio kelio etape: trumpo metražo vai-
dybiniams filmams jos retai gauna 
finansavimą, tad negali eiti toliau. Šis 
tyrimas rodo, kaip svarbu pažvelgti 
už labiausiai matomų faktų uždan-
gos ir atrasti „silpniausią grandį“, nes 
tik tuomet įmanoma suprasti, kas iš 
tikrųjų vyksta, ir situaciją taisyti.

Panašiai atsitiko ir žmogaus tei-
sių portalo manoteises.lt redaktorei 

Jūratei Juškaitei, kuri Centrinės 
Europos universitete (CEU) rašy-
dama magistro darbą apie LGBT+ 
bendruomenę Lietuvoje tikėjosi 

„lengvai išsisukti“, nes tai – nesenas, 
tik šio dešimtmečio reiškinys. Ta-
čiau pasigilinus paaiškėjo, kad klau-
simas „Kodėl tada nebuvo nieko?“ – 
klaidinantis, nes buvo pasisakymų, 
meno kūrinių, bendruomenių, tik 
viskas represuota ir nutylima bijant 
nepalankios visuomenės nuomonės, 
kurią tik neseniai pavyko pakeisti.

(Būsimasis?) moterų rojus

O jau visai pabaigai – mane pra-
linksminęs CEU lyčių studijų dok-
torantės Rasos Navickaitės praneši-
mas „Apie patriotizmą ir raganas: 
Marija Gimbutas radikalaus femi-
nizmo kontekste“. Dabar girdime 
gąsdinimus „raganų medžiokle“, 
kurie tik liudija besmegenį klišių 
kartojimą ir nesusipratimą, nes šis 
žodžių junginys reiškia normos ne-
atitinkančių, išmintingų, nepatogių 
moterų naikinimą. Su šiuo nesusi-
pratimu paradoksaliai sutampa gar-
siosios JAV mokslininkės Marijos 
Gimbutienės darbų nuvertinimas, 
kartu pabrėžiant jos atsiribojimą 
nuo feminizmo. Navickaitė pa-
teikė daugybę įrodymų, kad buvo 
priešingai: Gimbutienės knyga apie 
deivės kultūrą buvo tapusi tarsi fe-
ministinio spiritualizmo Biblija, o 
pati jos autorė dažnai dalyvavo jų 
susibūrimuose ir diskusijose. Anot 
jos, Gimbutienei indoeuropiečių at-
nešta patriarchalinė kultūra atrodė 
kaip nuosmukis, lyginant su lyčių 
lygybe ir bendradarbiavimu grįsta 
Senosios Europos matriarchaline 
kultūra, garbinusia gyvybę ku-
riančias deives, o ne naikinančius 
ir baudžiančius dievus. Klausantis 
konferencijos atrodė, kad tas pra-
rastasis rojus dar gali sugrįžti – kaip 
tik to visoms ir visiems linkiu.
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K i n a s

Istorijos be pabaigos 
Berlinalės laureatai ir atstumtieji 

Živilė Pipinytė

Tarptautinis Berlyno kino festiva-
lis visada pasižymėjo politiniu bei 
socialiniu angažuotumu. Todėl 
neabejojau, kad šiemet pagrindi-
nis prizas atiteks moteriai režisie-
rei, juolab kad iš devyniolikos di-
džiajame konkurse pristatytų filmų 
keturis ir labai skirtingus režisavo 
moterys. Vokietės Emily Atef fil-
mas „3 dienos Kiberone“ („3 Tage 
in Quiberon“) pasakoja apie tris 
aktorės Romy Schneider 1981-ųjų 
dienas viename Prancūzijos ku-
rorte, kur ji davė interviu žurnalo 

„Stern“ žurnalistui. Aktorė nori jam 
įrodyti, kad nebėra visų mylima im-
peratorienė Sissi, kurią suvaidino 
būdama penkiolikos, ir turi teisę 
gyventi savo gyvenimą. Filmą gau-
bia artėjančios tragedijos nuojauta. 
Italės Lauros Bispuri „Mano duktė“ 
(„Figlia mia“) nukelia į Sardinijos 
žvejų kaimelį, kur už dešimtme-
tės dukters meilę susikauna bio-
loginė ir mergaitę užauginusi mo-
tinos – skirtingų temperamentų ir 
pažiūrų moterys. Rumunės Adinos 
Pintilie debiutas „Neliesk manęs“ 
(„Touch Me Not“) – nei vaidybi-
nis, nei dokumentinis pasakojimas 
apie žmones, bandančius peržengti 
savo kūno ribas. Lenkės Małgorza-
tos Szumowskos „Veidas“ („Twarz“) 
rodo Lenkijos provincijos gyvento-
jus, kurie nebepriima savo kaimyno 
po jam atliktos veido persodinimo 
operacijos. Moterų filmai kiekvie-
nas savaip diagnozuoja šiuolaikinės 
visuomenės būseną ir žmogiškumo 
suvokimą.

Apie kūną ir seksą 

Vis dėlto nustebau, kad „Auk-
sinį lokį“ vokiečių režisieriaus 
Tomo Tykwerio vadovaujamas 
žiuri skyrė vienam silpniausių ir 
pretenzingiausių konkurso filmų 

„Neliesk manęs“. Jis taip pat gavo 
geriausio debiuto apdovanojimą. 
Režisierė Adina Pintilie pati tapo 
viena iš filmo veikėjų. „Neliesk ma-
nęs“ prasideda epizodu, kai pen-
kiasdešimtmetė Laura (britų ak-
torė Laura Benson) stebi „vaikiną 
pagal iškvietimą“, kuris masturbuo-
jasi jos lovoje. Jaunam gražuoliui 
išėjus ji puola į lovą ir godžiai uosto 

paklodę. Paskui ji eis į ligoninę, kur 
stebės šaukšteliu maitinamą seną 
vyrą, bendraus su transvestitu ir dar 
vienu panašiu „terapeutu“, klausys 
ilgai pasakojamo Pintilie sapno apie 
tai, kaip ji bando išvaryti iš mie-
gamojo savo nuogą motiną, kuri 
staiga atsirado tarp režisierės ir 
jos vyro. Galiausiai Laura nusimes 
drabužius ir nuoga ims suktis prie-
šais kamerą. Tai reikš, kad ji paga-
liau nugalėjo svetimų prisilietimų ir 
apskritai savo kūno baimę. 

Filmo pradžioje šį posūkį galima 
nuspėti, kaip ir kitų, tik jau save vai-
dinančių personažų istorijas, kurių 
klausosi Laura ir režisierė, ekrane 
stebinčios ir tų žmonių prisilie-
timų terapijos seansus. Kiekvienas 
jų pasakoja apie pastangas suvokti 
savo kūną, jo galimybes. Save tie 
žmonės vaidina prastai, todėl kar-
tais trikdo, nes jų buvimas kadre 
primena prastą mėgėjų teatrą. Ypač 
stengiasi transvestitas, pabrėžiantis 
neva aristokratiškas manieras, bet 
jam pradėjus visaip demonstruoti 
lytinį organą, režisierė vis dėlto 
pridengia šį kino kamera. Pats 
atviriausias – neįgalus vyras, ku-
ris didžiuojasi, kad vienintelis ge-
rai funkcionuojantis organas yra 
jo falas. Kartu su savo slaugytoja 
jis lankosi svingerių klube, kur ki-
tas filmo veikėjas stebi jį palikusią 
merginą, besimėgaujančią sadoma-
zochistiniu seksu. 

Pintilie ir operatorius George’as 
Chiper-Lilemarkas mėgsta statiškus 
ilgus kadrus, veiksmas vyksta steri-
liuose, šaltuose interjeruose, kurie 
tarsi išdidina personažų intymius 
prisipažinimus bei reakcijas. To-
dėl „Neliesk manęs“ atrodo be galo 
monotoniškas (iš žurnalistų, kurių 
tikrai nenustebinsi eksperimenti-
niais filmais, peržiūros žiūrovai iš-
eidinėjo masiškai). Filmas banalus, 
tiesmukas ir primena kolektyvinės 
terapijos seansą žiūrovams. Gal tai 
ir buvo režisierės tikslas? Nors, kita 
vertus, Pintilie neslepia dokumen-
tuojanti permainų procesą, tik ne-
sugeba susidoroti su pakankamai 
eksperimentine filmo forma. Re-
žisierė, regis, ir pati pasiduoda 
filmuojamų žmonių bandymams 
ja manipuliuoti ir mėgina „suin-
telektualinti“, sukilninti savo per-
sonažų išsakomas banalybes ar jų 

perversijas. Tik kad šie žmonės taip 
užsiėmę savo kūnu ir jo teikiamais 
malonumais, kad, regis, niekas dau-
giau jiems ir nerūpi. Jie didžiuojasi 
savo seksualiniu gyvenimu. Reži-
sierė pritaria savo herojams, kad 
kuo mažiau liks gėdos, nuodėmės 
jausmo, tuo greičiau pavyks nuga-
lėti visas su kūnu susijusias baimes 
ar seksualinius kompleksus.

Kur žiūri Jėzus Kristus

Daug įdomesnis ir brandesnis 
man pasirodė jau ne pirmą kartą 
Berlinalėje dalyvaujančios Mał-
gorzatos Szumowskos „Veidas“, pel-
nęs antrą pagal svarbą Berlinalės 
prizą. „Veidas“ išsiskyrė iš konkur-
sinių Berlinalės filmų ir aktualumu, 
ir režisierės meistriškumu. Jo veiks-
mas nukelia į Lenkijos provinciją, 
tačiau galėtų vykti ir bet kur Lietu-
voje. Filmo herojus Jacekas (Maciej 
Kościuszkiewicz) – darbštus vaiki-
nas, svajojantis išvažiuoti iš savo 
kaimo, mėgstantis klausytis sun-
kiojo metalo ir nuoširdžiai mylintis 
pardavėją Dagmarą. Kaimas savo 
lėšomis stato didžiulę Jėzaus Kris-
taus statulą – Rio de Žaneiro glo-
bėjo repliką – ir Jacekas taip pat sa-
vanoriauja šios milžiniškos betono 
skulptūros (Jėzaus veidas primena 
buvusį Lenkijos gynybos ministrą) 
statyboje. Po nelaimingo atsitikimo 
jis stebuklingai išlieka gyvas ir jam 
persodinamas mirusio žmogaus 
veidas. Tai pirmoji tokia operacija 
Europoje. Iš pradžių Jaceką palaiko 
visi – bažnyčioje renkami pinigai, 
televizija rodo laidas. Tačiau netru-
kus vaikinas pasijus svetimas, net 
jo motina prisipažįsta kunigui, kad 
nebemyli savo sūnaus, jo išsižada ir 
sužadėtinė Dagmara. 

Szumowska meistriškai kuria 
parabolę apie šiuolaikinę Lenkiją. 
Jacekas, kurį netrukus visi pradeda 
pravardžiuoti „Snukiu“ (beje, toks 
ir angliškas filmo pavadinimas 

„Mug“), sužadina ksenofobiškus 
visuomenės jausmus, po visaip de-
monstruojamu religingumu slypin-
čią veidmainystę, godumą, egoizmą, 
pavydą. „Veidas“ – atvirai publicis-
tiškas. Kitaip nei ankstesniuose fil-
muose, kad ir filosofiškame „Kūne“, 
Szumowska nesigilina į personažų 
psichologiją, jų būsenų ar minčių 
niuansus. Ji nori suprasti, kas yra 
šiuolaikinė Lenkija, vis labiau šiur-
pinanti pasaulį. Įsimintinais bažny-
čios, Pirmosios Komunijos, Kalėdų, 
„nuogalių išpardavimo“ ar velnio iš-
varymo epizodais ji tiksliai diagno-
zuoja uždaros, nepasitikinčios, me-
lagingos, provincialios visuomenės, 
prieš kurios kompleksus bejėgis net 
geranoriškas kunigas, būseną. Čia 
svarbiau pasirodyti, o ne būti. To-
dėl tokios dviprasmiškos ištarmės 
įgyja pabaigos kadrai, kur milži-
niško Kristaus galva pasukta. Tai 
ir statybininkų reakcija į bažnyčios 
hierarchų „nuosprendį“, esą Kristus 

žiūri ne į Jasna Guros pusę, ir sub-
tilus režisierės komentaras. 

Keistas pasirinkimas

Konkursiniuose filmuose buvo 
daug stiprių moterų, tarp jų ir Isa-
belle Huppert suvaidinta prosti-
tutė nykiame Benoît Jacquot tri-
leryje „Eva“ (Prancūzija, Belgija). 
Buvo bandymas pasitelkus Martiną 
Heideggerį suvokti, kas yra laikas: 
Philipas Gröningas ilgame ir neap-
sakomai lėtame filme „Mano bro-
lio vardas Robertas ir jis yra idiotas“ 
(„Mein Bruder heisst Robert und 
ist ein Idiot“, Vokietija, Prancūzija, 
Šveicarija) rodo vieną problemiškų 
dvynių dieną. Buvo bandymas su-
vokti, kas dabar yra religija jaunam 
žmogui: Cédricas Kahnas filme 

„Malda“ („La priére“, Prancūzija) 
rodo jauną narkomaną, kuriam bu-
vimas nuo pasaulio atskirtoje ka-
talikų bendruomenėje ir tikėjimas 
Dievu tampa nauju, dar paveikes-
niu narkotiku. Buvo filmuose daug 
rašytojų, knygų, šunų ir net gana 
primityvi iraniečio Mani Haghighi 
reakcija į #MeToo judėjimą – filmas 

„Kiaulė“ („Khook“, Iranas), pasako-
jantis apie kino režisierius, kuriems 
nežinomas žudikas nupjauna galvas 
ir ant kaktos išraižo žodį „kiaulė“. 
Tačiau dauguma filmų atrodė at-
sitiktiniai, nežinia kodėl atsidūrę 
konkurse. 

Žiuri neapdovanojo nė vieno vo-
kiečių filmo. Apmaudu, nes Chris-
tiano Petzoldo „Tranzitas“ („Tran-
sit“, Vokietija, Prancūzija) tikrai 
vertas dėmesio. Tai vienas formos 
požiūriu originaliausių Berlinalės 
filmų. Petzoldas ekranizavo 1944 m. 
parašytą Annos Seghers romaną 
apie emigrantus, kurie bando Mar-
selyje gauti vizą ir išvykti į JAV ar 
Lotynų Ameriką. Tačiau režisie-
rius atsisakė bet kokios istorinės 
rekonstrukcijos. Vietoj okupaci-
nės kariuomenės mieste siautėja 
policija, žviegia greitosios pagal-
bos automobiliai, bet šiuolaikiniai 
interjerai ir miesto gatvės visai ne-
trikdo. Greičiau padeda pažvelgti 
į romano siužetą iš tam tikros su-
keistinimo distancijos ir suvokti, 
kad pabėgėlio, emigranto situacija 
nesikeičia. Ši radikali koncepcija 
visiškai nesikerta su pabrėžtinu li-
teratūriškumu, kurio anksčiau ne-
būdavo Petzoldo filmuose: užkadri-
nis tekstas tik sustiprina distancijos 
tarp pasakojamos istorijos ir kadro 
realybės pojūtį. 

Iš nacių konclagerio, o vėliau 
ir iš okupuoto Paryžiaus pabėgęs 
Georgas (verta įsiminti jauno ak-
toriaus Franzo Rogowskio pavardę) 

atsiduria šiuolaikiniame Marselyje. 
Jis palaikomas rašytoju, kuris nu-
sižudė, – Georgas turi jo paskutinį 
rankraštį ir dokumentus. Rašytojo 
žmona laukia iš Paryžiaus atvažiuo-
siančio vyro, kad galėtų gauti tran-
zitinę vizą JAV ambasadoje. Geor-
gas ir Mari nuolat susiduria miesto 
gatvėse, tarp jų net užsimezga ro-
manas, bet ji taip ir nesužinos, kas 
yra Georgas, kas atsitiko jos vyrui. 
Ji išplauks ir žus kartu su kitais laivo 

„Monrealis“, kurį paskandins vokie-
čių mina, keleiviais.

Petzoldas mėgsta antrininko 
temą, panašiai kaip „Fenikse“ jis 
rutulioja meilės istoriją, susieda-
mas ją su tapatybės klausimu ir li-
kimo tema. Bet „Tranzitas“ – dar ir 
filmas apie pašaukimą. Amerikiečių 
konsulo paklaustas, apie ką bus jo 
kitas romanas, Georgas sako ilgą 
monologą, kad mokykloje jam vis 
tekdavo rašyti rašinius, ką jis veikė 
per atostogas, per Kalėdas, kaip 
praleido kitas šventes. Rašinių te-
mos buvo ne tik nuspėjamos, bet ir 
privalomos. Georgas sako, kad dau-
giau neberašys, nes naujas romanas 
būtų dar vienas privalomas rašinė-
lis, tik jau apie tai, kaip jis pabėgo 
iš nacių Vokietijos. Georgas tiesiog 
nori būti laisvas ir gyventi. 

Berlinalės laureatai 

„Auksinis lokys“: „Neliesk manęs“ 
(„Touch Me Not“, Rumunija, Vokie-
tija, Čekija), rež. Adina Pintilie

„Sidabrinis lokys“ – Didysis žiuri 
prizas: „Veidas“ („Twarz“, Lenkija), 
rež. Małgorzata Szumowska 

„Sidabrinis lokys“ – Alfredo Bauerio 
prizas (filmui, atveriančiam naujus 
kino meno horizontus): „Paveldė-
tojos“ („Las herenderas“, Paragva-
jus, Urugvajus, Vokietija, Brazilija), 
rež. Marcelo Martinessi

„Sidabrinis lokys“ už geriausią 
režisūrą: Wes Anderson („Šunų 
sala“, „Isle of Dogs“, D. Britanija, 
Vokietija) 

„Sidabrinis lokys“ geriausiai ak-
torei: Ana Brun („Paveldėtojos“)

„Sidabrinis lokys“ geriausiam 
aktoriui: Anthony Bajon („Malda“, 

„La priére“, Prancūzija)
„Sidabrinis lokys“ už geriausią 

scenarijų: Manuel Alcalá, Alonso 
Ruizpalacios („Muziejus“, „Museo“, 
Meksika)

„Sidabrinis lokys“ už meninį 
indėlį: Jelena Okopnaja už filmo 

„Dovlatovas“ („Dovlatov“, Ru-
sija, Lenkija, Serbija) kostiumus ir 
scenografiją.

„Veidas“

„Neliesk manęs“
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Mėnulis virš Kauno
Nauji filmai – „Pelėdų kalnas“ 

K i n a s

Živilė Pipinytė

Paskutiniais metais Lietuvoje vis 
dažniau pasirodo patriotiniai fil-
mai – gana keistas, senamadiškas 
istorinio ir propagandinio kino 
mišinys. Daugiausia jie skirti jau-
niems, nelabai kiną ir istoriją išma-
nantiems žiūrovams, užaugusiems 
Holivudo paunksnėje. Šie filmai 
kuria itin ideologizuotą steigiamąjį 
nepriklausomos valstybės mitą, ku-
rio pagrindas – pokario partizanų 
kovos. Uždavinys dažnai apibrėžia 
ir formą: tokių filmų pasaulis su-
paprastintas ir piešiamas juoda ir 
balta spalvomis, veikėjų poelgius 
lemia priklausymas vienai ar kitai 
ideologinio barjero pusei, gyveni-
mas sovietų okupuotoje Lietuvoje 
kuriamas pasinaudojant siaubo 
kinui būdinga estetika – tamsa, 
begaline, kartais net absurdiška 
prievarta, krauju ir erotika. Tai vi-
sai suprantama, nes filmų tikslas – 
sužadinti emocijas. Intelektualinė 
refleksija čia netinka, juk bandymas 
paaiškinti gilesnius personažų mo-
tyvus ar sudėtingesnius nesenos is-
torijos aspektus skatintų abejoti ele-
mentariais filmo teiginiais. Žinoma, 
geras režisierius gali atgaivinti ar 
bent pagyvinti ideologinę schemą, 
tačiau „Pelėdų kalno“ (Lietuva, 
2017) atveju, man regis, atsitiko 
atvirkščiai: režisierius Audrius Ju-
zėnas scenaristo Prano Morkaus 
scenarijų apie sudėtingus pokario 
jaunuolių likimus supaprastino iki 
banalių, bet šūvių, kraujo ir eroti-
kos prisodrintų scenų apie parti-
zanų didvyriškumą ir niekšus rusus. 
Kita vertus, „Pelėdų kalnas“, matyt, 
tiksliai perteikia kaunietišką lietu-
vybės suvokimą, kuris pradeda do-
minuoti net politiniame gyvenime.

„Pelėdų kalno“ veiksmas prasi-
deda 1947-aisiais Kaune, kai tarp 
futbolą žaidžiančių gimnazistų 

nuo enkavedistų bando pasislėpti 
ką tik sovietinius plakatus padegi-
nėjęs merginų numylėtinis Šme-
lingas (Arnas Danusas). Stadione 
susirinkę visi būsimi pagrindiniai 
veikėjai, bet režisierius nesugeba jų 
individualizuoti, sunku iškart įsi-
minti vardus ar veidus. Iš pradžių 
jaunieji veikėjai visada kartu – trys 
draugės eina į kiną, čia pasirodo ir 
keturi ar penki jaunuoliai, kuriuos 
matysime šmėkščiojant visą filmą. 
Matyt, pataikaujant šiuolaikiniams 
žiūrovams, jaunuoliai kalba ne po-
kario Kauno žargonu: „atsiknisk“, 

„varom“ ir panašūs žodeliai nuolat 
skamba istoriniu prisistatančiame 
filme. 

Palaipsniui Juzėnas išryškina du 
pagrindinius veikėjus – bevardis ir 
paslaptingas Šmelingas yra partiza-
nas, kuris rengiasi pereiti sieną, kad 
į Vakarus nugabentų dokumentus, 
įrodančius sovietų okupantų žiau-
rumą. Tadas (Aidas Jurgaitis) gy-
vena kartu su tėvais (Aldona Ben-
doriūtė ir Aleksas Kazanavičius), jų 
name įsikūrė sovietų karininkas su 
žmona Lidija (Aleksandra Metal-
nikova). Rusas nuolat muša jauną 
žmoną ir jaučiasi tikruoju namo 
šeimininku. 

Tado šeima įkūnija prisitaikymo 
temą: tėvas yra valstybinio choro 
vadovas ir, nors ne savo noru, pa-
deda „išbuožinti“ ir išvežti į Sibirą 
savo dėdę. Mama priverčia Tadą 
bažnyčioje prisiekti, kad jis niekad 
neišeis į mišką. Vėliau Tadas taps 
banaliu spekuliantu, prekiaujan-
čiu karininko sesers Tamaros iš 
Karaliaučiaus gabenamais vokie-
čių daiktais. Bet tai atsitiks filmui 
įpusėjus, o kol kas gražiausių kojų 
savininkę Ritą (Paulina Taujans-
kaitė) įsimylėjusį Tadą išprievar-
taus Lidija. 

Iš tikrųjų miško, kurio taip bijo 
Tado motina, filme nėra. Šmelingo 
bendražygiai partizanai slapstosi 

Zoologijos sode ir nutriušusiame 
laive. Jiems ant kulnų nuolat lipa 
enkavedistai, bet galiausiai jie pasi-
rengs kirsti sieną ir kažkur prie Ra-
gainės susikaus su raudonarmiečiais. 

Tado ir Šmelingo istorijas Juzė-
nas vis pertraukia neva jaunuolių 
kasdienybės vaizdais. Jaunuoliai yra 
patriotai ir tiesiog apsėsti erotikos, 
nuolat bučiuojasi viešose vietose. 
Šokiai su ilgais bučiniais vyksta ne 
tik per Šmelingo ryšininkės Silvos 
(Anastasija Marčenkaitė) gimta-
dienį, bet ir lauko estradoje Pelėdų 
kalne. Veikėjai reguliariai lankosi 

„Dainavos“ kino teatre, kur žiūri 
„Tarybų Lietuvą“ ir trofėjinius fil-
mus. Tiesa, kino teatre kažkodėl 
kabo filmo „Ignotas grįžo namo“, 
kuris buvo sukurtas 1956-aisiais, jau 
gerokai vėliau, nei pasibaigia filmo 
veiksmas, plakatas. Bet tai tik viena 
iš apmaudžių filmo klaidų, kurių 
neišvengė ne tik filmo dailinin-
kai (sunku patikėti, kad partizanai 
kirstų Lenkijos sieną vilkėdami lie-
tuviškas uniformas su regalijomis), 
bet ir scenaristas. Pavyzdžiui, Li-
dija juk negali prisiminti, kaip Ka-
raliaučiuje buvo filmuojamas „Su-
sitikimas prie Elbės“, nes Kaune ji 
gyvena 1947-aisiais, o Grigorijaus 
Aleksandrovo filmas pasirodė tik 

1949 metais. Tad šiek tiek absur-
diška, kad autentiškos kino kroni-
kos efektas po jų einančiuose epi-
zoduose iškart sugriaunamas. Kino 
teatre įvyksta ir filmo kulminacija, 
kai ekrane slenkant Josifo Stalino 
laidotuvių kronikos vaizdams Ta-
das glamonėja plačiai išsižergusios 
Ritos tarpkojį. Niekad nemačiau to-
kio bejėgiško bandymo orgazmo 
scenoje susieti Erosą ir Tanatą, bet 
Juzėnas iš tų režisierių, kurie ren-
kasi banaliausią mizansceną, pa-
prasčiausią sprendimą. Taip buvo 
ir ankstesniuose jo filmuose „Getas“ 
bei „Ekskursantė“, nors debiutinis 
Juzėno filmas „Rojuje irgi sninga“ 
pretendavo į arthouse. Operatorius 
Rolandas Leonavičius, regis, bando 
paisyti tokio kino taisykles. 

Filmo silpnybė, kad Juzėnas ne-
moka (arba nenori) rutulioti psi-
chologiškai motyvuotų pagrindinių 
personažų istorijų ir kurti nuose-
klios filmo visumos, specifiško pa-
sakojimo ritmo. Todėl jis nuolat 
griebiasi paralelinio montažo, pa-
vyzdžiui, šokius Pelėdų kalne mon-
tuoja su ryšininkės šeimos išve-
žimu į Sibirą, Tado tėvo sugrįžimą 
iš kaimo – su Tamaros atvykimu. 
Paralelinis montažas tradiciškai turi 
didinti įtampą, kad ir scenoje, kur 

Aldona gaivina laive sužeistą par-
tizaną Kovą, o rusai svarsto, ar ne-
nužudyti laivo sargo, pavaišinusio 
juos naminuke. Šaudoma filme visą 
laiką ir visur, net bažnyčioje. Tačiau 
dažnai režisierius nesugeba logiškai 
užbaigti įtemptos scenos: kai ka-
reiviai šaudo į laivelį, po kuriuo 
pasislėpė jų persekiojamas Šme-
lingas, tik po kelių scenų jį pama-
tysime gyvą, sausą ir sveiką. Beveik 
kiekvienoje scenoje atsiranda vis 
naujų personažų, kurie vėliau ne-
bepasirodys filme. O jei pasirodys, 
tai bus matyti negrabūs dramatur-
giniai dygsniai: filmo pradžioje 
kaime Tado tėvo sutiktas stribas 
Valentinas (Valentinas Krulikovs-
kis) išnirs tik finale – Kauno kavi-
nės scenoje, kur kažkodėl dainuo-
jama žydų „Lechaim“, nors prieš 
tai „Pelėdų kalne“ žydų temos visai 
nebuvo. Gausūs antrojo plano per-
sonažai turi atlikti tam tikrą funk-
ciją, bet dažnai „pritempti“ ir jie, ir 
jų funkcijos. Vokietis rusų belaisvis 
(Dainius Svobonas), kurį priglau-
džia Šmelingas, regis, reikalingas 
tik tam, kad Ragainėje palaidotų 
rusų žiauriai išprievartautą vokietę. 
Šios scenos patosą Juzėnas pabrėžia 
banaliais sulėtintais kadrais, fone 
skambant patoso kupinai Tito Pe-
trikio muzikai. 

Patosas režisieriui yra svarbiau-
sias. Į pabaigą jo tik daugės: fone 
nuolat skambanti muzika, daug 
patriotiškų žodžių ir maldų, vai-
kas ir jo nupiešta trispalvė, Šme-
lingo draugas, slapta sugrįžęs iš 
Vakarų, susišaudymas su išdaviku 
vyrų tualete, kažkokios Kauno aikš-
tės centre. Viską vainikuos didžiulis 
mėnulis, pakibęs virš gyvų ir miru-
sių personažų, bei pabaigos titrus 
papildantis „Amerikos balso“ lai-
dos įrašas, įrodantis, kad Šmelingo 
auka nebuvo tuščia. Matyt, tai ir yra 
svarbiausia, ką ir norėjo pasakyti 
režisierius. 

L. Juzėn o n uot r.

Ilona Vitkauskaitė

1. Richardas Brody „The New 
Yorker“ rašo apie vieną pirmųjų 
Amerikos kino kritikų, poetą Harry 
Alaną Potamkiną (1900–1933), ku-
ris per savo trumpą kritiko karjerą 
suformulavo net ir dabar aktualius 
teiginius bei principus. Kaip teigia 
Brody, dėl estetikos ir politikos, for-
mos ir reprezentacijos, tikrovės ir 
stiliaus sintezės savo kritiniuose 
tekstuose ir šiandien Potamkinas 
būtų laikomas pavyzdiniu kri-
tiku. Tekstus apie kiną jis pradėjo 
spausdinti tik 1927 m. po kelionės 
į Paryžių ir pažinties su prancūzų 

intelektualais, kurie kiną traktavo 
rimtai ir suprato kaip meno rūšį. 
Potamkinas rašė apie Holivudo ir 
užsienio filmus, dokumentiką ir 
animaciją, eksperimentinį ir mė-
gėjų kiną. Jo tekstai, pasak Brody, 
pasižymėjo naujai atrastos aistros 
intensyvumu, analizės gelme, poe-
tišku kalbos pojūčiu ir jautrumu vi-
diniam kūrinio pasauliui. Net anks-
tyvuosiuose, formalistiniuose savo 
tekstuose Potamkinas skyrė daug 
dėmesio socialinėms ir politinėms 
kino pasekmėms, ideologinėms 
filmų prielaidoms (Didžiosios de-
presijos akivaizdoje Potamkinas 
tapo marksistu ir tai tik sustiprino 
jo kritikos politinį angažuotumą). 

Jis taip pat entuziastingai kritikavo 
holivudinį kiną, tai, kaip jame ro-
domi darbininkai ir juodaodžiai, 
stebėjosi moterų režisierių trū-
kumu ir tikėjo, kad atpažįstamos 
tikrovės reprezentacija kine galėtų 
skatinti žiūrovus sukilti prieš vyrau-
jančią neteisybę.

2. Michaelis Koresky straipsnyje 
„Queer dabar ir tada: įvadas“, publi-
kuojamame „Film Comment“ in-
ternetinėje svetainėje, rašo apie 
queer kiną ir siūlo išties įdomų 
žvilgsnį į homoseksualaus vyro 
identifikaciją kine. Taip pat šiame 
kontekste autorius analizuoja Bobo 
Fosse’o filmo „Visas tas džiazas“ 

(„All That Jazz“, 1979) subversy-
vumą ir teigia, kad socialiniai lyčių 
vaidmenys filme paradoksaliai yra 

„išlaisvinami“. Pasak Koresky, kino 
žiūrėjimo patirtis – tai ir bandy-
mas suprasti šį meną, ir bandymas 
suvokti save. Tačiau jis pats bręs-
damas susidūrė su gėjų personažų 
filmuose trūkumu. Be to, autorius 
rašo, kad ekrane rodomi vyrai jam 
atrodė tiesiog neįdomūs, netikro-
viški. Jie buvo arba per daug veržlūs, 
nesivaldantys, arba per daug santū-
rūs. Taip pat vyrai personažai retai 
būdavo erotizuojami, fiziški, kaip 
kad Marlonas Brando Elios Kazano 

„Geismų tramvajuje“ („A Streetcar 
Named Desire“, 1951), jie buvo daug 

svarbesni pasakojimo eigai, bet jų 
fizinis buvimas – ne. Tad stingant 
įdomių, įtikinančių vyrų personažų, 
Koresky, kaip ir daugelis kitų ho-
moseksualų, tapatinosi su moteri-
mis. Nesvarbu, rašo Koresky, ar jos 
buvo paverčiamos objektu, ar tap-
davo aukomis Briano De Palmos 
trileriuose, moterys kino ekrane 
jam buvo svarbiausios, jas jis suvokė 
kaip kontroliuojančias visą veiksmą, 
jos tapdavo geismo objektu ir sa-
vęs projekcija. Taip pat Koresky 
pastebi, kad heteronormatyvumas 
visada buvo toks patrauklus, nes juo 
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Žingsnis link sapno
Krėsle prie televizoriaus

K i n a s

remiasi visų mūsų taip mėgstami 
pasakojimai, pavyzdžiui, romanai, 
vykstantys kruiziniuose laivuose, 
trileriai, nukeliantys į egzotiškas 
vietas ar įkvepiantys herojiniai bio-
grafiniai filmai, kurie ir leidžia ki-
nui išsaugoti savo status quo.

3. Linkolno kino centras Niujorke 
vasario mėnesį surengė Lietuvoje 
menkai girdėto režisieriaus Nikoso 
Papatakio filmų retrospektyvą. Šia 
proga internetiniame „Film Com-
ment“ puslapyje publikuojama iš-
trauka iš režisieriaus portreto (visą 
tekstą galima skaityti 2017 m. rug-
sėjo–spalio žurnalo numeryje). 
Jame Yonca Talu rašo: „Vadinti 
kino kūrėją maištininku jau tapo 
kliše; tačiau pradedant Abeliu Gan-
ce’u ir Sergejumi Eizenšteinu, Pieru 
Paolo Pasolini ar Luisu Buñueliu, 
XX amžius matė tikrus maištinin-
kus, kurie drąsiai atmetė savo laiko 
kino ir politinį elitą. Nikosas Pa-
patakis (1918–2010), Prancūzijoje 

pravardžiuojamas Nico, užima 
unikalią vietą tarp šių kūrėjų, ku-
rių darbuose susilieja anarchisti-
nis įniršis ir trancendentinė poe-
zija. Gimęs Adis Abeboje, etiopės 
ir graiko šeimoje, Papatakis buvo 
atstumtasis iš prigimties – vaikai 
šaipėsi iš jo dėl kilmės. Giliai įsi-
šaknijęs asmeninėje patirtyje, Pa-
patakio kinas politiškai, moraliai ir 
formaliai subversyvus rasės, lyties 
ir socialinės klasės tyrimas, kuris 
pačią mediją naudoja kaip pasiprie-
šinimo ir nepritarimo priemonę.“ 

4. Filmai apie superherojus 
tikriausiai gali būti laikomi vie-
nais svarbiausių arba bent jau iškal-
bingiausių Amerikos kultūros (ži-
noma, ir globalios) artefaktų. Jie ne 
tik guodžia ar iš jų semiamasi įkvė-
pimo, bet ir padeda suvokti tikrovę. 
Ar žinojote, kad Heatho Ledgerio 
Džokeris „Tamsos riteryje“ („The 
Dark Knight“, 2008) leido Barac-
kui Obamai geriau suvokti ISIS? 

Regis, bent pirmoji „Tamsos rite-
rio“ trilogijos dalis daugelio ir buvo 
suvokta kaip žanro viršūnė. „The 
New York Times“ kritikė Manohla 
Dargis filmą apibūdino kaip „esantį 
tarp meno ir pramonės, poezijos ir 
pramogos“ ir pridūrė, kad „jis yra 
tamsesnis ir gilesnis nei bet kuris 
Holivudo filmas, sukurtas pagal 
komiksus“. 

Tačiau, kaip teigia Christop-
heris Orras straipsnyje „Kaip 

superherojų filmai vėl tapo eska-
pistiniu malonumu“, publikuoja-
mame „The Atlantic“ internetinėje 
svetainėje, filmai apie superdidvy-
rius išgyvena žanrinį poslinkį link 
farso, evoliuciją nuo dramos į ko-
mediją. Tai rodo tokių filmų kaip 

„Dedpulas“ („Deadpool“, 2016) ir 
„Toras. Pasaulių pabaiga“ („Thor: 
Ragnarok“, 2017) pasirodymas ir 
sėkmė, ką Orras vadina „post-No-
lano era“.

Netrukus kino teatrai pradės ro-
dyti penkiems „Oskarams“ no-
minuotą debiutinį Gretos Gerwig 
filmą „Lady Bird“, o TV1 šįvakar 
(kovo 2 d. 22.55) visai laiku primins 
prieš porą metų sukurtą Rebeccos 
Miller filmą „Megės planas“, ku-
riame Gerwig suvaidino pagrindinį 
vaidmenį. Gerwig gimė 1983 m. Ka-
lifornijoje, kine ji nuo 2006-ųjų. Ji 
suvaidino daug vaidmenų nepri-
klausomuose, mažo biudžeto fil-
muose, kurie dažnai pavadinami 

„mumblecore“ (nuo angliško žodžio 
mumble – „murmėti“) ir kuriuose 
svarbiausia dialogai bei improviza-
cija. Lūžiu aktorės karjeroje tapo 
Noah Baumbacho filmas „Frances 
Ha“ (2012), kurio scenarijų ji parašė 
kartu su režisieriumi. 

Iš pradžių „Megės planas“ gali 
priminti kitus filmus, kuriuose vai-
dino Gerwig. Trisdešimtmetė Megė 
ieško svajonių vyro. Tačiau jai reikia 
ne romantiškos meilės ir sielų ben-
drijos, o kokybiškos vyriškos sėklos, 
nes Megė nusprendė pagimdyti 
vaiką. Jai nereikia ir draugių, nes 
Megė puikiai jaučiasi viena, o dar-
bas universitete garantuoja intelek-
tualinį išsipildymą. Megė pasitiki 
savimi. Ji keri vyrus branda, inte-
lektu ir energija. Tad nieko nuosta-
baus, kad tokią merginą įsimyli už 
ją vyresnis dėstytojas, pradedantis 
rašytojas ir savimi nusivylęs Žorže-
tės (Julianne Moore) vyras. Šį „tris 
viename“ Džoną vaidina Ethanas 
Hawke’as. Megės dirbtinio apvai-
sinimo planas žlunga, nes vaikas 

turės tapti meilės ir stabilizacijos 
vaisiumi. Miller pavyko sujungti 
ironiją ir pasakojimą apie meilę, 
bet „Megės planas“ nėra tipiška 
komedija apie Niujorko intelektua-
lus. Įdomiausia, kas atsitiks Megei 
po trejų metų, kai ji pradės kurti 
naujus planus...

Kitokio pobūdžio intelektualinį 
malonumą siūlo neseniai Vilniuje 
apsilankiusio Tailando režisieriaus 
Apichatpongo Weerasethakulo fil-
mas „Didybės kapinės“ (LRT Kul-
tūra, 7 d. 22.10). Šių dienų kine, kai 
net svarbiuose kino festivaliuose vis 
dažniau laimi pedantiškos viduti-
nybės, Weerasethakulo filmai su-
teikia galimybę pajusti kino esmę, 
kuri ir yra sapnas, tik matomas at-
merktomis akimis.

Iš pradžių Weerasethakulo fil-
mas primena naivaus tapytojo pa-
veikslą. Čia yra mažas provincijos 
miestelis, supamas vešlios augme-
nijos, ligonine paversta mokykla, 
kurioje gydomi keista liga susirgę 
kareiviai. Jie kasė kažkokius pa-
matus ten, kur kadaise buvo isto-
rinių didvyrių kapinės, ir visus iš-
tiko miego liga. Dabar miegantys 
kareiviai guli didelėje palatoje. Jais 
rūpinasi gydytojai, lanko artimieji, 
o jauna mediumė atsakinėja į gimi-
naičių klausimus – Keng gali įeiti į 
kareivių sapnus, paklausti jų apie 
mėgstamą sriubą ar slaptą meilužę. 
Mediumei padeda savanorė slaugė 
Džendžira. Ši pagyvenusi moteris 
imasi globoti kareivį, kurio niekas 
nelanko.

Weerasethakulas nuolat keičia 
simboliškas savo realistiško „pa-
veikslo“ proporcijas, įvesdamas ne 
tik keistą ligą, bet ir ilgas neonines 
lempas, kurių spalvos keičiasi kartu 
su miegančiųjų jausmais, sapnais 
ar palatos atmosfera. Man tose gęs-
tančiose ar nušvintančiose lempose 
glūdi visa hipnotiška filmo poezija. 
Tačiau režisierius ja nepiktnau-
džiauja. Jis meistriškai pasinaudoja 
savo ypatingu humoro jausmu, už-
kertančiu kelią bet kokiai holivudiš-
kai „mistikai“. 

Weerasethakulas palieka žiūro-
vams laisvę interpretuoti filmą. Ne 
todėl, kad jis ne tik kino režisierius 
(„Didybės kapinės“ jo septintasis 
pilnametražis filmas), bet ir gar-
sus šiuolaikinio meno, kuris vi-
sada atviras interpretacijoms, kūrė-
jas – Vilniaus ŠMC iki balandžio 1 d. 
vyksta jo videoinstaliacijų paroda. 
Vargu ar suprasime visas filmo ak-
tualijas, kurios svarbios režisieriui, 

nors viena man pasirodė svarbi ir 
mums. Filmas nukelia į šalį, kurios 
šlovinga praeitis primena didingas 
kapines. Bet bandymas ant tos pra-
eities griuvėsių statyti kažką nauja 
tik paskatina ligą. 

Holivude dirbančio vokiečio Ro-
berto Schwentke’s „Ilsėkis ramy-
bėje“ departamentas“ (LRT, šį-
vakar, 2 d. 23 val.) – jau tradicinė 
Holivudo „mistika“. Filmas sukur-
tas pagal komiksą apie aname pa-
saulyje egzistuojantį policijos sky-
rių, gaudantį mirusiuosius, kurie 
siekia išvengti Paskutinio teismo. 
Tačiau kaip filmas apie anapusinį 
gyvenimą „Ilsėkis ramybėje“ de-
partamentas“ nepakankamai niū-
rus, o kaip komedija – nepakanka-
mai ciniškas. 

Užtat režisieriaus Dono Siegelo ir 
Clinto Eastwoodo duetas 7-ajame 
dešimtmetyje atrodė cinizmo vir-
šūnė. LRT Kultūra (3 d. 21.15) pa-
rodys vieną pirmųjų jų bendrų 

filmų „Kugano melas“ (1968). 
Eastwoodas vaidina seržantą 
Voltą Kuganą – šerifo pavaduo-
toją iš Arizonos. Jis gauna užduotį 
pristatyti kalinį į Niujorką, tačiau 
šiam pavyksta pabėgti. Kuganas 
seka jo pėdomis. Iki garsiausio 
šio dueto filmo „Purvinasis Haris“ 
liko visai nedaug, bet ir „Kugano 
mele“ jau galima įžvelgti būsimas 
Hario „pamokas“, kaip kovoti su 
nusikalstamumu.

Į 7-ojo dešimtmečio Niujorką 
nukels hičkokišku apsimetantis 
Andy Goddardo trileris „Žmog-
žudystė“ (LNK, 4 d. 22 val.). Jo 
herojai – sėkminga, jauna, graži su-
tuoktinių Stekhauzų pora. Jis – ar-
chitektas, ji – nekilnojamojo turto 
agentė ir puikių namų šeimininkė. 
Tačiau iš tikrųjų Volteris (Patrick 
Wilson) jau seniai galvoja apie sky-
rybas, nes Klara (Jessica Biel) už-
kankino jį savo pretenzijomis, iste-
rijomis ir pavydu. Savo nusivylimą 
jis išlieja rašydamas detektyvinius 
apsakymus. Kartą Volteris per-
skaito laikraščio žinutę apie tai, kad 
netoliese nužudytos bukinisto žmo-
nos žudiko taip ir nepavyko surasti. 
Volteris mano, kad žudikas yra mo-
ters vyras (Eddie Marsan), ir nu-
sprendžia su juo susitikti... Filmas 
sukurtas pagal Patricios Higsmith, 
kurią mėgo ir Hitchcockas („Nepa-
žįstamieji iš traukinio“), o neseniai 
ekranizavo Toddas Haynesas („Ke-
rol“), romaną.

Jūsų – 
Jonas Ūbis

Penki savaitės tekstai
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5. Neseniai Berlinalėje vokiečių 
režisierius Christianas Petzoldas 
pristatė naujausią savo filmą „Tran-
zitas“ pagal autobiografinį vokiečių 
rašytojos Annos Seghers romaną, 
kurį režisierius perkelia į šiuolai-
kinio Marselio gatves. Šia proga in-
ternetiniame puslapyje „Cineuropa“ 
publikuojamas Martos Bałagos in-
terviu su režisieriumi. Paklaustas 
apie praeities ir dabarties dialogą 
filme, Petzoldas teigia, kad kartais 
yra tiesiog baisu, kaip istorija ir li-
teratūra perkeliama į kino ekraną. 
Tai labiau detalus atkūrimas, pa-
kartojimas. Dabar žmonės, pasak 
Petzoldo, eina į kiną vedami to 
paties tikslo, dėl kurio jų tėvai 
sekmadieniais eidavo į muziejų – 
jie nori pamatyti, kaip gyveno Na-
poleonas. Tačiau režisierius įsitiki-
nęs, kad praeitis niekada nemiršta. 
Taip pat jis teigia, kad kinas ir tu-
rėtų kalbėti apie žmones tranziti-
nėje, perėjimo būsenoje, nes namai 
yra skirti televizijai.

„Geismų tramvajus“

„Didybės kapinės“
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Kronika

Europos kamerinė 
muzika Alma Mater 
jubiliejui

Vasario 5–9 d. Lietuvos muzikos 
ir teatro akademijoje vyko Euro-
pos kamerinės muzikos akade-
mijos (European Chamber Music 
Academy – ECMA) sesija. Penkias 
dienas įvairiose LMTA erdvėse 
buvo rengiami meistriškumo kur-
sai, vyko koncertai. 

Vasario 7-ąją LMTA Didžiojoje 
salėje surengtas iškilmingas ECMA 
koncertas buvo skirtas ypatingai 
datai – Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos 85-osioms įkūrimo 
metinėms. 1933 m. būtent vasario 
7 d. tuometinis Lietuvos švietimo 
ministras pasirašė dokumentą dėl 
Konservatorijos steigimo. Pirmasis 
jos vadovas kompozitorius Juozas 
Gruodis būtų tikrai pasidžiaugęs 
tuo, ką 2018-ųjų vasario 7 d. kon-
certo publika išgirdo nuo scenos. 

Pasirodė keturi ECMA sesijos 
dalyviai – „Duo CoLore“ ir styginių 
kvartetas „Festivo“ (LMTA), stygi-
nių kvartetas „Meteorôs“ (Nor-
vegijos muzikos akademija) bei 
fortepijoninis trio „Helios“ (Pary-
žiaus nacionalinė muzikos ir šokio 
konservatorija). 

Buvo smalsu klausytis jaunųjų at-
likėjų, kurie demonstravo skirtingas 
atlikimo manieras, temperamentus 
ir, nesuklysiu teigdama, – mokyklas. 
Buvo justi sveika konkurencija tarp 
kolektyvų, sceninis azartas. Drauge 
buvo džiugu scenoje matyti ansam-
blius iš įvairių kraštų, susirinkusius 
Vilniuje semtis žinių iš pripažintų 
Europos kamerinės muzikos pro-
fesionalų (apie juos vėliau) ir išei-
nančius į LMTA Didžiosios salės 
sceną kaip į labai svarbią koncertinę 
aikštelę. Manau, ne tik J. Gruodis 
pasidžiaugtų tuo, kad jo įkurta kon-
servatorija tapo viena iš Europos 
aukštųjų muzikos mokyklų, lygio-
mis teisėmis tarptautinėje erdvėje 
dalyvaujančių svarbiuose mokymo 
procesuose greta kitų akademijų. 
Manyčiau, ir Lietuvos nepriklau-
somybės akto signatarai – pafan-
tazuokime – galėtų džiūgauti dėl 
šiandien realiai Lietuvos jaunimo 
patiriamos laisvės: kad jie savo na-
muose gali patirti jų tobulėjimui 
reikalingą tarptautinį kontekstą. 

Simboliška, jog ypatingąjį kon-
certą pradėjo „Duo CoLore“ – smui-
kininkas Konradas Levickis ir pia-
nistė Lauryna Lankutytė – su mūsų 
kamerinės muzikos klasiko Stasio 
Vainiūno Sonata smuikui ir fortepi-
jonui, op. 83. Nuskambėjo dvi kūri-
nio dalys. Kaip gera prisiminti vis 
dėlto mūsų didžiosiose scenose šiek 
tiek primirštą S. Vainiūno muziką! 

Toliau styginių kvartetas „Meteorôs“ 
iš Norvegijos – Alexandre’as Guy 
(smuikas), Stepanas Frolovas 
(smuikas), Kai-Hsunas Linas (al-
tas) ir Johannesas Borchgrevinkas 
(violončelė) – pagriežė Ludwigo 
van Beethoveno Styginių kvar-
tetą Nr. 11, op. 95, f-moll. O po jų 
styginių kvartetas „Festivo“ – Mi-
nadora Šernaitė (smuikas), Rūta 

Mažolytė (smuikas), Justas Alek-
siūnas (altas) ir Evaldas Petkus (vio-
lončelė) – atliko tris dalis iš Josepho 
Haydno Styginių kvarteto G-dur, 
op. 77 Nr. 1, „Lubkowitz“. Kvarteto 
pirmasis smuikas M. Šernaitė su-
žavėjo publiką ugningu tempera-
mentu, o drauge norom nenorom 
tame muzikiniame užsidegime ga-
lima buvo įžvelgti kvarteto dėsty-
tojos prof. Audronės Vainiūnaitės 
asmenybės įspaudą. 

Koncertą užbaigęs fortepijoninis 
trio „Helios“ iš Prancūzijos – Alexis 
Gournelis (fortepijonas), Raphaëlis 
Jouanas (smuikas) ir Camille’is 
Fonteneau (violončelė) – sužavėjo 
scenine elegancija. Jaunieji atlikėjai 
jau pasirūpinę sceniniu įvaizdžiu,  
kita vertus, akivaizdu, kad jie for-
muoja ir savo interpretacinį braižą, 
ansamblio „spalvą“. Ją labiausiai 
atskleidė greta Franzo Schuberto 
Noktiurno Es-dur atliktas šiuolai-
kinės Kanados kompozitorės Kelly-
Marie Murphy kūrinys „Give Me 
Phoenix Wings to Fly“ („Suteik 
man fenikso sparnus skristi“). Ją 
pristatydamas trio violončelininkas 
C. Fonteneau pacitavo Johno Keatso 
poemą „On Sitting Down to Read 
King Lear Once Again“, įkvėpusią 
K.-M. Murphy kūrinį.

Liudininkų teigimu, vasario 9 d. 
vykęs antrasis ECMA koncertas 
buvo dar įspūdingesnis už pirmąjį, 
tačiau šių eilučių autorei nepa-
vyko jame apsilankyti. Tik pami-
nėsiu, jog jame pasirodė du stygi-
nių kvartetai iš Vienos muzikos ir 
teatro universiteto (Austrija), kurie, 
žinoma, grojo Vienos klasiką! Kvar-
tetas „Marc Aurel“ (Arevikas Ivanya-
nas, Konstanze Heinicke, Stephanie 
Drach, Tristanas Feichtneris) griežė 
J. Haydno Styginių kvartetą, op. 77/1, 
o kvartetas „Auner“ (Danielius Au-
neras, Barbara de Menezes Galante 
Auner, Anna Firsanova, Konstanti-
nas Zeleninas) – Wolfgango Ama-
deus Mozarto Styginių kvartetą 
Nr. 4 D-dur, KV 157. Koncerte taip 
pat dalyvavo fortepijoninis trio „In-
cendio“ (Karolína Františová, Fili-
pas Zaykovas, Vilémas Petrasas) iš 
Prahos menų akademijos (Čekija), 
atlikęs dvi dalis iš Johanneso Brahmso 
Fortepijoninio trio Nr. 1. Keturių 
merginų suburtas styginių kvar-
tetas „Metamorphoses“ (Mathilde 
Potier, Rachel Sintzel, Clemence 
Dupuy, Alice Picaud) iš Paryžiaus 
nacionalinės muzikos ir šokio aka-
demijos griežė dvi dalis iš L. van 
Beethoveno Styginių kvarteto, op. 18, 
Nr. 4, o Lietuvai koncerte atstovavęs 
trio „Claviola“ – Vytautas Giedrai-
tis (klarnetas), Jurgis Juozapaitis 
(altas) ir Ugnė Antanavičiūtė (for-
tepijonas) – pasirinko šiuolaikinį 
autorių, pagrojo György Kurtágo 

„Hommage à R. Sch.“, op. 15d. 
Europos kamerinės muzikos aka-

demija – tai aštuonias Austrijos, Ita-
lijos, Jungtinės Karalystės, Lietuvos, 
Norvegijos, Olandijos, Prancūzijos ir 
Šveicarijos muzikos akademijas jun-
giantis tinklas, įkurtas 2006 m. iški-
lių kamerinės muzikos žinovų prof. 
Hatto Bayerle’s (altas, Vokietija) ir Jo-
hanneso Meisslio (smuikas, Austrija).

Lietuvos muzikos ir teatro aka-
demija tinklo veikloje dalyvauja 

nuo 2011-ųjų. Kiekviena iš aštuonių 
ECMA narių akademijų kartą per 
metus savo šalyje rengia po vieną 
kamerinės muzikos meistriškumo 
kursų sesiją. Greta individualių ka-
merinės muzikos kursų vyksta pas-
kaitos, kurios, pasak ECMA orga-
nizuojančios LMTA Kamerinio 
ansamblio katedros vedėjos prof. 
Dalios Balsytės, supažindina su 
priimančios šalies kamerinės mu-
zikos istorija, tradicijomis ir pa-
siekimais. Taip pat rengiami kon-
certai, kuriuose ECMA kursuose 
tobulinęsi ansambliai pristato per 
sesiją paruoštus kamerinės muzi-
kos kūrinius. Šiais metais ECMA 
sesijoje Vilniuje dėstė tokie kame-
rinės muzikos žinovai kaip Patric-
kas Jüdtas (altas, Šveicarija), Peras 
Lundbergas (fortepijonas, Norve-
gija) ir Petras Prause (violončelė, 
Jungtinė Karalystė).

Pirmą kartą ECMA sesija Vilniuje 
buvo surengta 2012 metais. 2015 m. 
ECMA buvo priimta į „Erasmus+“ 
tinklą. Dabar sesijose gali dalyvauti 
ne tik ECMA studentai, bet ir an-
sambliai, nominuojami „Erasmus+“ 
tinklo aukštųjų mokyklų. 

„ECMA veikla suteikia galimybę 
jauniems perspektyviems kameri-
niams ansambliams tobulinti meis-
triškumą, semtis profesinės patir-
ties iš geriausių pasaulio kamerinės 
muzikos specialistų, megzti tarp-
tautinius ryšius, naudingus tolimes-
nei koncertinei veiklai. Galimybė 
dalyvauti ECMA sesijos paskaitose 
ir koncertuose, stebėti meistriš-
kumo kursus ir klausytis koncertų 
turi didelę teigiamą reikšmę vyk-
dant LMTA Kamerinio ansamblio 
studijų programą. 

2012–2014 m. ECMA ansambliu 
buvęs tarptautinių konkursų lau-
reatas fortepijoninis trio „FortVio“ 
2015 m. pelnė Vyriausybės kultū-
ros ir meno premiją. 2016-aisiais 
ECMA studijas baigė ir sėkmingai 
Europoje koncertuoja tarptautinių 
konkursų laureatas styginių kvarte-
tas „Mettis“. Šių ansamblių studijos 
Europos kamerinės muzikos akade-
mijoje augino jų profesionalumą ir 
ženkliai prisidėjo prie lietuvių ka-
merinės muzikos bei aukšto pro-
fesinio atlikimo lygio sklaidos Lie-
tuvoje ir užsienyje“, – sako ECMA 
sesijų Vilniuje spiritus movens prof. 
Dalia Balsytė. 

Beata Baublinskienė

Alexis Gournelis (fortepijonas) ir 
Camille’is Fonteneau (violončelė)

 M. E ndri u ško s  nuot r.
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Kovo 2–11
 „7md“ rekomenduoja

Dailė

Rekomenduojame apsilankyti Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tole-
rancijos centre (Naugarduko g. 10/2, Vilnius), kur atidaryta paroda „Mes 
žiūrime į juos, jie žvelgia į mus. Rafaelis Chvolesas: vilniečių portretai 
1945–1959 m.“ Čia galima patirti ne tik tapybos ir portreto jėgą, bet ir 
buvimo bendruomenėje džiaugsmą. Paroda veikia iki gegužės 27 d.

Muzika

Kovo 2, 3 ir 10 d. Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre lau-
kiama Valstybės atkūrimo šimtmečiui dedikuotos kompozitoriaus Gintaro 
Sodeikos operos „Post futurum“ premjeros. Su šiuo scenos veikalu drau-
giškai pluša net keturi Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai: 
rašytojas Sigitas Parulskis, režisierius Oskaras Koršunovas, scenografas 
Gintaras Makarevičius ir muzikos vadovas Robertas Šervenikas. 

Teatras

„Ne. Aš to neprašiau, aš renkuosi ką kita.“ Vengrų režisieriaus Árpádo 
Schillingo manymu, mums sunku pasakyti „ne“, o šis gebėjimas ir yra 
autonomija. Tai darbinis spektaklio, kurio premjera įvyks kovo 9, 10 d. 
Valstybiniame Jaunimo teatre, pavadinimas. Klausimas „Ką reiškia auto-
nomija?“ yra ir politinis, ir socialinis, ir asmeninis. Iš įvairios medžiagos 
apie šiuolaikinę Lietuvos visuomeninę, kultūrinę ir politinę situaciją bei 
šalies istoriją, taip pat diskusijų su aktoriais, jų improvizacijų ir asmeninių 
pasakojimų režisierius kartu su bendraautore Ildikó Gáspár kuria dra-
maturginį tekstą. Jame per vienos šeimos pasakojimą siekiama atspindėti 

„mūsų nesibaigiančias didesnes ar mažesnes pastangas įgyti autonomiją“.  

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“

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“

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
iki 4 d. – 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. Restauruoti pa-
veikslai iš Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių“ 
Paroda „Siuvinėtas dangus. Vilniaus ar-
kivyskupijos bažnyčių XV–XX a. siuvinėti 
liturginiai drabužiai“

VDA parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
Severijos Inčirauskaitės-Kriaunevičienės 
paroda „With Love from...“

VDA galerija „Akademija“ 
Pilies g. 44
iki 3 d. – Michaelos Bujačkovos ir Kęstučio 
Juršėno tapybos paroda „Miškas rajone“

VDA tekstilės galerija „Artifex“
Gaono g. 1
Rūtos Šipalytės paroda „Miestai. Keliau-
jantys namai“

A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“
Dominikonų g. 15 
Dailininkų Tamošaičių kūryba
XIX–XX a. pirmos pusės liaudies meno rinkiniai
iki 9 d. – Vilniaus dailės akademijos dėstytojų 
ir studentų tekstilės paroda „Etno naujai“

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
iki 3 d. – Povilo Ričardo Vaitiekūno kūry-
bos paroda „Ūlos g. 19, Mardasavas“ 

„Prospekto“ fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
iki 10 d. – Klaudijaus Driskiaus paroda 

„Laisvųjų testamentai“

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“ 

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
iki 11 d. – paroda „Skulptoriai atkurtos 
valstybės šimtmečiui“

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
iki 3 d. – Rimanto Dichavičiaus retrospek-
tyvinė kūrybos paroda „Tobulybės vizija“ 

Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1/13
Monikos Furmanos paroda „Eat myself, 
drink myself“ 

Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 2
nuo 2 d. – Pawelo Szanajcos-Kossakows-
kio (Lenkija) tapybos paroda „Didžiuojuosi, 
jog čia esu“

AV17 galerija 
Totorių g. 5
iki 9 d. – Dainiaus Trumpio personalinė 
paroda „Neužbaigtumo galimybė“

Savicko paveikslų galerija
J. Basanavičiaus g. 11
nuo 2 d. – Vaidoto Janulio grafika

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų 
muziejaus Tolerancijos centras
Naugarduko g. 10/2 
Paroda „Mes žiūrime į juos, jie žvelgia į 
mus. Rafaelis Chvolesas: vilniečių portre-
tai 1945–1959“

Grafo galerija
Trakų g. 14
iki 9 d. – Tado Tručilausko paroda „U3M“ 

Rašytojų klubas
K. Sirvydo g. 6
Nijolės Vilutienės paroda „Prisilietimai“ 

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

„Muzikos galerija“ 
Antakalnio g. 17
iki 10 d. – aktoriaus Juozo Budraičio ir gita-
risto Jono Krivicko fotoparoda „Akies kraštu“ 

„Rupert“ galerija
Vaidilutės g. 79
Laurie Kang ir Santiago Taccetti paroda 

„255.155.2612“

„Skalvijos“ kino centras
Goštauto g. 2/15
Arno Špakausko fotografijų paroda „Juoda 
balta fotoaparatu“

„The Room“ galerija
Polocko g. 17
Inos Budrytės akvarelės darbų paroda 

„Dviejų juodų periodas“

„Editorial“ projektų erdvė
Latako g. 3 
Ievos Rojūtės personalinė paroda „Mother 
& Tongue“

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
Šiuolaikinio Vokietijos meno paroda „Fu-
ture Perfect“
iki 4 d. – paroda „Kampas: Rimvido Jan-
kausko (1957–1993) kūrybos retrospektyva 
iš Lietuvos 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 sugriovė?“ 
Šiuolaikinio Vokietijos meno paroda „Fu-
ture Perfect“

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių 
muziejus 
V. Putvinskio g. 64
iki 11 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
Danieliaus Sodeikos paroda „Šaknys“ 
Rolando Karaliaus paroda „Telefonas yra 
išjungtas“

„Post“ galerija
Laisvės al. 51A
iki 3 d. – Žilvino Landzbergo paroda 

,,Paslėpta saulė“

Kauno fotografijos galerija
Vilniaus g. 2
iki 4 d. – Remigijaus Pačėsos retrospekty-
vinė paroda „Geltona gulbė neatplauks“

VDU menų galerija „101“
Muitinės g. 7
iki 8 d. – Simono Kuliešio paroda „Sociali-
nių 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
Vyto Karaciejaus fotografijų paroda „Požiūris“
Augustino Virgilijaus Burbos personalinė 
paroda „Smėlio žmonės“
Arūnės Tornau tapybos paroda „Tirpstan-
čios formos“

Baroti galerija
Aukštoji g. 3/3a
Lino Liandzbergio tapybos darbų paroda 

„Gethsemane sodas ir kitos GPS 
koordinatės“

Šiauliai 
Šiaulių universiteto dailės galerija
Vilniaus g. 141
iki 7 d. – Ramunės Sladkevičiūtės-Dainie-
nės tapybos paroda „as MENIŠKAI“

Panevėžys
Dailės galerija
Respublikos g. 3
Panevėžio fotografų metinė paroda „Pokal-
bis 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
2, 3, 10 d. 18.30 – PREMJERA! G. Sodeikos 

„POST FUTURUM“. Muzikos vad. ir dir. – 
R. Šervenikas, dir. – J. Geniušas, rež. – 
O. Koršunovas, scenogr. – G. Makarevičius, 
kost. dail. – A. Kuzmickaitė, šviesų dail. – 
E. Sabaliauskas, vaizdo projekcijų aut. – 
R. Sakalauskas, choreogr. – V. Grabštaitė, 
choro meno vad. – Č. Radžiūnas
4 d. 12 val. – S. Prokofjevo „PELENĖ“. 
Dir. – A. Šulčys (Nacionalinės M.K. Čiurlio-
nio menų mokyklos Baleto skyrius)
8 d. 18.30 – J. Massenet „MANON“. 
Dir. – C. Diederich (Prancūzija)
9 d. 18.30 – L.A. Minkaus „DON KICHO-
TAS“. Choreogr. – V. Medvedevas (Rusija), 
muzikos vad. ir dir. – M. Staškus

Nacionalinis dramos teatras
Didžioji salė
2 d. 18.30 – A. Herbut „LOKIS“. 
Rež. – Ł. Twarkowski
4, 6 d. 17 val. – M. Ivaškevičiaus „IŠVARY-
MAS“. Rež. – O. Koršunovas
8, 9 d. 18.30 – Molière’o „TARTIUFAS“. 
Rež. – O. Koršunovas 
Mažoji salė
4 d. 12, 15 val. – J. Pommerat „RAUDON-
KEPURĖ“. Rež. – P. Tamolė
6 d. 13 val. – O. Wilde’o „LAIMINGASIS 
PRINCAS“. Rež. – P. Makauskas
7 d. 19 val. – M. Myllyaho „CHAOSAS“. 
Rež. – Y. Ross 
8 d. 19 val. – „PAKALNUČIŲ METAI“. 
Rež. – V. Kuklytė („Knygos teatro“ 
spektaklis)

9 d. 17 val. – „NUTOLĘ TOLIAI“ (pagal 
P. Širvio poeziją). Rež. – C. Graužinis 
(teatras „cezario grupė“) 
10 d. 16 val. – M. Nastaravičiaus „DEMO-
KRATIJA“. Rež. – P. Ignatavičius
Studija
6 d. 19 val. – „LIŪDNOS DAINOS IŠ EU-
ROPOS ŠIRDIES“ (pagal F. Dostojevskio 
romaną „Nusikaltimas ir bausmė“). 
Rež. – K. Smedsas (Suomija) 
7 d. 13, 19 val. – I. Šeiniaus „KUPRELIS“. 
Insc. aut. – A. Vozbutas, rež. – P. Markevičius
Fojė
4 d. 13 val. – scenografijos dirbtuvės 
5–10 m. vaikams

Valstybinis jaunimo teatras
9, 10 d. 18 val. – PREMJERA! „AUTONO-
MIJA“. Rež. – Á. Schillingas. Vaidina K. An-
drejauskaitė, A. Bialobžeskis, D. Gavenonis, 
I. Kartašova, A. Kazanavičius, V. Kuodytė, 
R. Latvėnaitė, S. Lunevičius, V. Masalskis, 
J. Matekonytė, V. Petkevičius, L. Petrauskas, 
D. Šilkaitytė, N. Varnelytė

Vilniaus mažasis teatras
2, 3 d. 18.30 – „FANTAZIJUS“ (pagal A. de 
Musset pjesę). Rež. – G. Tuminaitė
4 d. 12 val. – „BRANGUSIS ATRAKCIONŲ 
PARKO DĖDE!“ Rež. – O. Lapina
6 d. 19 val. – I. Bergmano „DVASINIAI REI-
KALAI“. Rež. – K. Glušajevas
7 d. 12, 13.30 – Teatralizuota ekskursija po 
Vilniaus mažąjį teatrą
7 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGAS-
KARAS“. Rež. statytojas – R. Tuminas, 
rež. – A. Dapšys
8 d. 18.30 – „EUROPIEČIAI“ (pagal Aischilo 
dramą „Maldautojos“ ir kitus antikos teks-
tus). Rež. – P. Ignatavičius
9 d. 18.30 – PREMJERA! W. Gibsono 

„DVIESE SŪPUOKLĖSE“. Rež. – U. Baialievas
10 d. 18.30 – N. Erdmano „SAVIŽUDIS“. 
Insc. aut. – T. Stirna, rež. – G. Tuminaitė

Oskaro Koršunovo teatras
2 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! 
N. Gogolio „PAMIŠĖLIS“. Rež. – 
O. Koršunovas. Vaidina E. Pakalka
4 d. 19 val. OKT studijoje – „TRANS TRANS 
TRANCE“. Rež. – K. Gudmonaitė
6 d. 19 val. Menų spaustuvėje – W. Shakes-
peare’o „HAMLETAS“. Rež. – O. Koršunovas

Rusų dramos teatras
2 d. 18.30 – A. Gribojedovo „VARGAS DĖL 
PROTO“. Rež. – J. Vaitkus
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3 d. 18.30 – W. Shakespeare’o „KARALIUS 
LYRAS“ (su lietuviškais subtitrais). 
Rež. – J. Vaitkus
4 d. 12 val. – J. Popovo „SNIEGUOLĖ IR SEP-
TYNI NYKŠTUKAI“. Rež. – J. Popovas 
4 d. 18.30 – L. Tolstojaus „ANA KARENINA“. 
Rež. – E. Mitnickis (Ukraina)
7 d. 18.30 – PREMJERA! „VIENIŠI“ (pagal 
G. Hauptmanno dramą „Vieniši žmonės“). 
Rež. – A. Gornatkevičius
9 d. 18.30 – A. Jankevičiaus „LEDAS“ (pa-
gal V. Sorokino romaną). 
Rež. – A. Jankevičius
10 d. 18.30 – J.G. Ferrero „GRONHOLMO 
METODAS“. Rež. – A. Jankevičius

Vilniaus teatras „Lėlė“
Didžioji salė
2 d. 18.30 – „NE PAGAL ŠIO PASAULIO 
MADĄ“ (fantazija apie poetą K. Donelaitį). 
Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas
4 d. 12 val. – S. Siudikos „TRYS PARŠIUKAI“. 
Rež. – A. Mikutis 
10 d. 12 val. – PREMJERA! „PINOKIS“. 
Rež. – Š. Datenis
Mažoji salė
3 d. 12 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“ 
(Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut., 
rež. ir dail. – A. Mikutis
10 d. 14 val. – „GĖLIŲ ISTORIJOS“ (pagal 
A. Sakse knygą „Pasakos apie gėles“). Pje-
sės aut. ir rež. – N. Indriūnaitė

„Menų spaustuvė“
2 d. 19 val. Juodojoje salėje – „HONEY, I'M 
HOME!“. Idėjos aut. ir rež. – A. Burkšaitis
3, 4 d. 19 val. Juodojoje salėje – PREMJERA! 

„ROZETOS AKMUO“. Choreogr. ir atlikėja 
Ž. Virkutytė 
3 d. 18 val. Kišeninėje salėje – „KLAMO KA-
RAS“. Rež. ir scenogr. – A. Areima (Artūro 
Areimos teatras) 
8 d. 19 val. Juodojoje salėje – spektaklis-
koncertas „NEIŠMOKTOS PAMOKOS“. 
Rež. ir pjesės aut. – A. Špilevojus

9 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „LIETAUS 

ŽEMĖ“. Rež. – A. Giniotis (teatro laborato-

rija „Atviras ratas“)

9 d. 20 val. Juodojoje salėje – „ŽAIDIMAS 

BAIGTAS“. Autoriai: L. Liepaitė, A. Gudaitė, 

L. Žakevičius, P. Laurinaitis, A. Gecevičius 

(urbanistinio šokio teatras „Low Air“)

10 d. 19 val. Juodojoje salėje – „BALTAS TRIU-

ŠIS RAUDONAS TRIUŠIS“ („True Thing“) 

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
2 d. 18 val. Rūtos salėje – PREMJERA! „VA-
SARVIDIS“ (pagal W. Shakespeare’o „Vasar-
vidžio nakties sapnas“). Rež. – E. Kižaitė
2 d. 19 val. Mažoje scenoje – M. von Mayen-
burgo „BJAURUSIS. SKALPELIO PJŪVIS“. 
Rež. – V. Malinauskas 
3 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – J. Gay 

„VARGŠŲ OPERA“. Rež. – A. Kurienius
4 d. 15 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės 

„LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. – I. Paliulytė
4 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – W. Shakes-
peare’o „HAMLETAS“. Rež. – V. Bareikis
6 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – PREMJERA! 

„AŠ – MOLJERAS“. Rež., dramaturgė ir ak-
torė – I. Paliulytė 
6 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PA-
LATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas 
7 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srbljanovič 

„SKĖRIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas
8 d. 18 val. Rūtos salėje – „PAMIRŠTOS 
PRINCESĖS“. Choreogr. – I. Kuznecova (šo-
kio teatras „PADI DAPI Fish“) 
9 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „MECHA-
NINĖ ŠIRDIS“ (pagal M. Malzieu romaną 

„Mechaninė širdis“). Rež. – A. Areima
10 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės 

„ANDERSENO GATVĖ“. Rež. – I. Paliulytė 

10 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – Th. Manno 
„FJORENCA“. Rež. – J. Vaitkus

Kauno valstybinis muzikinis teatras
2 d. 18 val. – P. Abrahamo „BALIUS SAVO-
JOJE“. Dir. – J. Janulevičius
3 d. 18 val. – O. Nicolai „VINDZORO 
ŠMAIKŠTUOLĖS“. Dir. – J. Janulevičius 
4 d. 12 val. – E. Chagagortiano „AUSINĖ KE-
PURĖ“. Dir. – V. Visockis 
4, 9 d. 18 val. – I. Kálmáno „MISTERIS X“. 
Rež. – V. Streiča, dir. – J. Janulevičius
8 d. 18 val. – apdovanojimų koncertas 

„Metų kaunietė 2017“
11 d. 18 val. – PREMJERA! J. Karnavičiaus 

„RADVILA PERKŪNAS“ (B. Sruogos libre-
tas). Dir. – J. Janulevičius 

Kauno kamerinis teatras
2 d. 18 val. – J. Kelero „58 SAPNAI“. 
Rež. – R. Bartulis
6 d. 19 val. – „MANO INSTRUKCIJA“. 
Rež., scenogr. – E. Urmonaitė
7 d. 18 val. – „SAMURAJAUS KNYGA“ (sin-
dikatas „Bad Rabbits“)
8 d. 18 val. – J. Cariani „NESAMAS MIES-
TAS“. Rež. – A. Lebeliūnas
10 d. 16 val. – „ALKSNIŠKĖS“. 
Rež. – G. Padegimas

Kauno lėlių teatras
3 d. 12 val. – „TIKROJI PELENĖS ISTORIJA“ 
(pagal Ch. Perrault pasaką). Insc. aut. ir 
rež. – O. Žiugžda
4 d. 12 val. – „MAŽYLIS R-r-r-r“ (pagal 
T. Geizelio ir D. Biseto pasakas). Aut. ir 
rež. – M. Jaremčiukas (Ukraina)
4 d. 17 val. – S. Bareikio ir J. Bareikio autori-
nių dainų vakaras 
10 d. 12 val. – „PRINCESĖS GIMTADIENIS“. 
Rež. – A. Stankevičius
11 d. 12 val. – „PASAKA APIE LIETAUS LA-
ŠELĮ“. Rež. – O. Žiugžda

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
3, 4 d. 14 val., 10 d. 14 val. – spektaklis-eks-
kursija apie Klaipėdos dramos teatrą „Kėdė 
iš komedijų namo“
8 d. 18.30 – E. Jackaitės poezijos ir muzikos 
vakaras „Jausmų džiazas“

Klaipėdos muzikinis teatras
3 d. 18 val. Koncertų salėje – Klaipėdos vals-
tybinio muzikinio teatro orkestro koncer-
tas. Dir. – V. Ponkinas. Programoje G. Sviri-
dovo, P. Mascagni, G. Bizet, E. Chabrier, 
A. Dvorako, F. Liszto, J. Brammso ir kt. 
kūriniai
9 d. 19 val. Žvejų rūmuose – A. Adamo 

„ŽIZEL“

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
3 d. 18 val. Mažojoje salėje – J. Fosse „VIENĄ 
VASAROS DIENĄ“. Rež. – A. Vidžiūnas 
4 d. 12 val. Mažojoje salėje – „BLUSYNO 
PASAKOJIMAI“ (pagal G. Morkūno knygą). 
Rež. – A. Gluskinas
4 d. 18 val. Mažojoje salėje – V. Veršulio 

„UŽ DURŲ“. Rež. – I. Jarkova
9 d. 18.30 Mažojoje salėje – „VISU GREIČIU 
ATGAL!“ (pagal P. Notte pjesę „Dvi poniu-
tės pakeliui į Šiaurę“). Rež. – A. Lebeliūnas
10 d. 18 val. Mažojoje salėje – PREMJERA! 
G. Labanauskaitės „IŠRINKTIEJI“. 
Rež. – M. Klimaitė

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
2 d. 18 val. – W. Russello „MOTERIMS IR JŲ 
VYRAMS“. Rež. – L. Kondrotaitė
3 d. 18 val. – S. Kantervo „SIENA“. 
Rež. – A. Dežonovas
4 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. 
Rež. – V. Mazūras 

4 d. 18 val. – N. Vorožbit „SAŠA, IŠNEŠK 
ŠIUKŠLES!“. Rež. – S. Moisejevas
6 d. 10.30 – Just. Marcinkevičiaus „VORO 
VESTUVĖS“. Rež. – V. Masalskis (Klaipėdos 
jaunimo teatras) 
7 d. 18 val. – N. De Poncharra „ŽIURKIA-
GALVIAI“. Kūrybinė komanda V. Masalskis, 
D. Želvys, P. Pinigis, L. Akstinaitė (Klaipė-
dos jaunimo teatras)
8 d. 18 val. – J. Poiret „BEPROTIŠKAS SA-
VAITGALIS“. Rež. – A. Kėleris 
9 d. 18 val. – M. Durnenkovo „KARAS DAR 
NEPRASIDĖJO“. Rež. – T. Leszczynskis
10 d. 18 val. – N. Simono „PASKUTINYSIS 
IŠ AISTROS KAMUOJAMŲ MEILUŽIŲ“. 
Rež.  – G. Gabrėnas

K o n c e r t a i

Lietuvos nacionalinė filharmonija
3 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje 
salėje, – kamerinės muzikos koncertas „Ne-
prilygstamas duetas: Geringas ir Fountai-
nas“. D. Geringas (violončelė), I. Fountai-
nas (fortepijonas). Programoje J.S. Bacho, 
J. Brahmso kūriniai 
4 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Mažojoje 
salėje, – teatralizuotas koncertas visai šei-
mai „Pepė keliauja į koncertą“. Klaipėdos 
brass kvintetas: S. Petrulis (meno vadovas, 
trimitas), A. Maknavičius (trimitas), M. Mi-
liauskienė (valtorna), S. Sugintas (trombo-
nas), V. Liasis (tūba), aktorė R. Latvėnaitė, 
scenarijaus aut. ir rež. N. Gedminas, vaizdo 
projekcija J. Jaruševičiūtės. Programoje 
G.F. Händelio, C. Debussy, P. Čaikovskio, 
H.E. Alfvéno, J. Williams, H. Everso, 
H. Mancini, G. Riedelio kūriniai 
9 d. 11 val. Telšių r. Varnių Motiejaus Valan-
čiaus gimnazijoje, 9 d. 13 val. Telšių r. Luokės 
Vytauto Kleivos gimnazijoje, 9 d. 16.30 val. 
Telšių r. Varnių seniūnijos kultūros cen-
tre – ciklo „Muzikos enciklopedija gyvai“ 
koncertas „Skamba vario dūdos“. Sostinės 
vario kvintetas: A. Januševičius (trimitas), 

D. Memėnas (trimitas), G. Ščerbavičius 
(valtorna), P. Batvinis (trombonas), D. Ba-
žanovas (tūba). Koncertą veda muzikologė 
Z. Kelmickaitė
9 d. 18 val. Kauno valstybinėje filharmonijoje, 
10 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – orkestro muzikos koncertas 

„Romantiškos akimirkos“. Lietuvos naciona-
linis simfoninis orkestras. Solistas K. Bu-
kovskis (fortepijonas). Dir. – M. Barkauskas. 
Programoje J. Žilevičiaus, P. Čaikovskio, 
E. Dārziņio, E. Griego kūriniai 

Vilnius
Kongresų rūmai 
2 d. 19 val. – Baltijos šalių orkestrų festiva-
lis. Lietuva. Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras, solistai A. Geniušienė, L. Ge-
niušas (fortepijonai). Dir. – G. Rinkevičius. 
Programoje W.A. Mozarto, S. Prokofjevo 
kūriniai
3 d. 18 val. – kamerinis koncertas „Po 
baroko dangum“. A. Radziukynas (fleita), 
Z. Levickis, V. Martišius, T. Bandzaitytė 
(smuikai), B. Valeika, R. Romoslauskas, 

R. Vytas, A. Jankauskienė (altai), P. Jacuns-

kas, A. Kmieliauskas (violončelės), 

A. Kučinskas (kontrabosas), V. Eidukai-

tytė-Storastienė (klavesinas). Progra-

moje G.Ph. Telemanno, G.F. Händelio, 

W.A. Mozarto, J.S. Bacho kūriniai

Šv. Kotrynos bažnyčia

3 d. 18 val. – V. Kazlauskas (vokalas, gitara), 

E. Sašenko (vokalas), T. Varnagiris (gitara), 

N. Bakula (akordeonas), T. Maslauskas 

(bosinė gitara), M. Juškevičius (mušamieji), 

„Mėnulio sodų“ styginių orkestras

4 d. 18.30 – T. Pires (Portugalija) koncertas 

„Fado širdis“

Vaidilos teatras
4 d. 18 val. – Jaunieji „Vaidilos klasikos“ 
talentai: G.A. Bajoraitė (fortepijonas) ir 
A. Šumskaitė (fortepijonas). Programoje 

J.S. Bacho, B. Bartóko, C. Debussy, F. Cho-
pino ir kt. kūriniai · 
7 d. 19 val. – K. Damulis (tenoras) ir D. Ma-
žintas (fortepijonas). Programoje A. Raudo-
nikio, E. Tagliaferri, L. Coheno, G. Puccini 
ir kt. kūriniai

Muzikos galerija
10 d. 12 val. – Grigiškių meno mokyklos 
koncertas ir paroda „Pavasario akordai“

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės 
muziejus
3 d. 14 val. – Prancūziškos muzikos popietė. 
Dalyvauja Grenoblio (Prancūzija) konser-
vatorijos dėstytojai: Ch. Chovelon, ir 
E. Cury (mezzo ir baritono vokalai), 
S. Chamoux, Th. Sibaud (fortepijonas) 
bei J.-L. Manca (akordeonas). Programoje 
C. Debussy, H. Duparco, M. Ravelio, 
G. Fauré, J.-Ph. Rameau, H. Giraud, E. Piaf 
kūriniai

Va k a r a i

Vilnius
Rašytojų klubas

5 d. 18 val. – „Vakaras O“ – aktorių B. Iva-

nausko ir A. Dubakos poetinis-muzikinis 

improvizacijų spektaklis su V. Stankaus, 

S. Gedos, D. Grajausko, J. Meko, M. Vaini-

laičio, R. Stankevičiaus, M. Nastaravičiaus, 

V. Braziūno, D. Kajoko eilėraščiais

8 d. 17.30 – L.S. Černiauskaitės romano 

„Šulinys“ pristatymas. Dalyvauja autorė 

L.S. Černiauskaitė, kunigas J. Sasnauskas 

OFM, rašytojas, literatūrologas M. Kviet-

kauskas, aktorė J. Čižauskaitė

Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
7 d. 17.30 Konferencijų salėje – S. Žvirgždo 
paskaitų ciklas „Pasivaikščiojimai po Vil-
nių ir jo apylinkes. Fotografija atskleidžia 
istoriją“

„Kino pavasaris“ 
rekomenduoja

„Kino pavasaris“ šiemet prasidės 
kovo 15 d. ir pirmą kartą vyks net 
11-oje miestų. 

Festivalis įkūnija paradoksą: nors 
Lietuvoje mažėja gyventojų, o kul-
tūra dažnai neatrodo prioritetinė 
sritis, renginio lankomumas nuo-
lat auga. Pernai į „Kino pavasario“ 
seansus atėjo per 114 tūkst. žmonių – 
daugiausia per festivalio istoriją. Fes-
tivalio lankomumas auga nuo 2005 
metų. Šiemet „Kino pavasaris“ ple-
čiasi dar toliau. Pirmą kartą jis vyks 
11-oje Lietuvos miestų. Be didžiųjų 
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių 
ir Panevėžio, filmus bus galima pa-
matyti Alytuje, Marijampolėje, Ute-
noje, Gargžduose, Anykščiuose ir 
Varėnoje. Visų jų repertuarus, maži-
nant atskirtį tarp didžiųjų miestų ir re-
gionų, sujungs tas pats dienos filmas. 
Per šį „Kino pavasarį“ pirmą kartą į 
Lietuvą atvyks prestižinės pasaulio 
kino kritikų federacijos FIPRESCI 
atstovai ir įteiks savo apdovanojimą. 

„Kino pavasaris“ tradiciškai Lie-
tuvos žiūrovams pristatys išskirti-
nius praėjusių metų filmus. Tarp jų 
vienu geriausių metų filmu jau vadi-
namas „Vadink mane savo vardu“ 
(„Call Me By Your Name“, rež. 
Luca Guadagnino), nauja komiška 

drama su Emma Stone „Lyčių kova“ 
(„Battle of the Sexes“, rež. Valerie 
Faris, Jonathan Dayton), kino pra-
dininkams broliams Lumière’ams 
pagarbą atiduodanti Kanų kino fes-
tivalio direktoriaus Thierry Frémaux 
sukurta juosta „Lumière!“, Vin-
cento van Gogho paskutines gyve-
nimo dienas menantis animacinis 
filmas „Jūsų Vincentas“ („Loving 
Vincent“). Pastarojo režisieriai Do-
rota Kobiela ir Hughas Welchmanas 
susitiks su festivalio žiūrovais. Šis fil-
mas nominuotas „Oskarui“.

Festivalyje ir daugiau filmų prista-
tys jų kūrėjai. Štai Vilniuje ir Kaune 
apsilankys „Oskarų“ ir „Auksinių 
gaublių“ nominacijose paminėto 
filmo „Floridos projektas“ („The 
Florida Project“) režisierius Seanas 
Bakeris. „Kino pavasaryje“ bus ga-
lima užduoti klausimą ir pripažintam, 
kontroversiškai Izraelio ir Palestinos 
konfliktą savo filmuose nagrinėjan-
čiam Amosui Gitai, atvyksiančiam 
pristatyti naujo filmo „Į Vakarus 
nuo Jordano upės“ („West of The 
Jordan River“).

Laukia ir susitikimas su lietuviškų 
šaknų turinčia žymia švedų repere-
Silvana Imam. Lietuvės ir siro šei-
moje užaugusios merginos muzika 
užvaldė Švediją – ji tapo geriausia 
2016 m. atlikėja nacionaliniuose mu-
zikos apdovanojimuose. Jos kelionę 
dokumentuojantis filmas „Silvana“ 
neabejotinai bus vienas šio „Kino 
pavasario“ hitų.

„Kino pavasaryje“ įvyks ir lie-
tuviškos premjeros: šių metų fes-
tivalį uždarys įspūdinga Lietuvos 
girių dokumentika „Sengirė“ (rež. 
Mindaugas Survila), taip pat bus 
rodomas ir vienas paskutinių ope-
ratoriaus Audriaus Kemežio darbų 

„Kvėpavimas į marmurą“ (rež. Gie-
drė Beinoriūtė) pagal Lauros Sinti-
jos Černiauskaitės romaną.

Šiemet „Kino pavasaris“ pakeitė 
programos strategiją: festivalis ro-
dys mažiau filmų, jie bus suskirstyti 
į penkias pagrindines programas 
(pernai buvo 17 programų). Taip 
siekiama palengvinti žiūrovams 
atsirinkti patiksiančius filmus. Ką 
žiūrėti, bus galima rinktis iš „Metų 
atradimų“, „Festivalių favoritų“, 

„Meistrų“, „Kritikų pasirinkimo“ ir 
Europos debiutų konkurso. Pas-
taroji programa užėmė konkurso 

„Nauja Europa – nauji vardai“ vietą. 
Europos debiutų konkurse varžysis 
pirmieji režisierių iš visos Europos 
filmai. „Trumpame konkurse“ bus 
rodomi tiek prieš tai festivalyje nu-
galėjusių europiečių režisierių, tiek 
daugiausia dėmesio sulaukę lietu-
vių kūrėjų filmai. Taip pat vyks ypa-
tingieji seansai, kuriuose kartu su 
pilnametražiais filmais bus rodomi 
panašios temos trumpametražiai. 

2018 m. „Kino pavasario“ fil-
mus rasite http://kinopavasaris.lt/lt/
programa

„Kino pavasario“ inf.

Anonsai
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Savaitės filmai

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

Kovo 2–8
Ki no re per tu a ras

Charmsas  ****
Rusų poeto ir rašytojo Daniilo Charmso (Daniilo Juvačiovo, 1905–1942) 

biografija nukelia į 4-ojo dešimtmečio Leningradą. Elegantiškasis Charm-
sas – vienas iš „oberiutų“ – laikė save genijumi, bet leidyklos atsisakydavo 
spausdinti jo kūrinius. Jis mylėjo moteris, bet šios ne visada jį suprasdavo. 
Provokacijų mėgėjas Charmsas filme rodomas kaip žmogus, priverstas 
egzistuoti sovietinėje tikrovėje, bet kartu sugebantis nuo jos atsiriboti. 
Tvankioje komunalinio buto ir vaikų knygų leidyklos atmosferoje, Lenin-
grado gatvėse ir krantinėse vyksta keista vieno žmogaus kova su savimi, 
savo ydomis, manijomis, pagaliau su visu pasauliu, kuris primena narvą. 
Pagrindinius vaidmenis Ivano Bolotnikovo filme sukūrė Wojciechas Ur-
bańskis, Aistė Diržiūtė, Darius Gumauskas, Aleksandras Baširovas (Rusija, 
Lietuva, Makedonija, 2016). (Vilnius)
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 velionio 
šeima, policija ir ligoninės darbuotojais, mat pakeitė lytį. Ji kovos už teisę 
gedėti mylimojo ir savo orumą. Čilės režisierius Sebastiánas Lelio išgar-
sėjo sukūręs stiprios moters portretą filme „Glorija“. Stiprią naujojo filmo 
heroję suvaidino debiutantė Daniela Vega. Pernai Berlinalėje filmas apdo-
vanotas už geriausią scenarijų, šiemet nominuotas „Oskarui“ už geriausią 
filmą ne anglų kalba (Čilė, JAV, Vokietija, Ispanija, 2017). (Vilnius, Kaunas)
Iš niekur  ****

Filmo herojė Katja (Kanų geriausios aktorės prizas Diane Kruger) pra-
randa vyrą (jis buvo kurdas) ir sūnelį. Kai teroro akto kaltininkai suimami, 
į paviršių iškyla rasistinis atakos motyvas. Tačiau neonacių suėmimas 
nesumažina Katjos skausmo, juolab kad teismo sprendimas nežada būti 
teisingas. Katja rengiasi keršyti. Fatihas Akinas derina filme teismo ir psi-
chologinę dramą. Režisierius nebijo kelti provokuojančių klausimų apie 
tai, ar Europa geba susitvarkyti su visuomenėje vis akivaizdesne kseono-
fobija ir neapykanta. Taip pat vaidina Ulrichas Tukuras, Jessica McIntyre, 
Johannesas Krischas (Vokietija, Prancūzija, 2017). (Vilnius, Kaunas)
Lady Bird  *****

Kristina „Lady Bird“ Makferson (Saoirse Ronan) iš visų jėgų priešinasi 
savo mamai (Laurie Metcalf) – stipriai moteriai, turinčiai aiškias pažiūras 
ir daug dirbančiai po to, kai jos vyras (Tracy Letts) prarado darbą. Kristina 
iš tikrųjų kovoja su savimi, nes paauglės nepriklausomybė yra motinos 
charakterio atspindys. Filme susiduria humoras ir patosas, persmelkian-
tis motinos ir dukters santykius. Tačiau savarankišku vaidybiniu pilno 
metražo filmu, kuris nominuotas penkiems „Oskarams“, debiutuojanti 
aktorė ir scenaristė Greta Gerwig kuria ir bekompromisišką 2000-ųjų pra-
džios JAV portretą, rodo, kaip tarpusavio santykiai formuoja mus tokius, 
kokie liksime iki gyvenimo pabaigos. Taip pat vaidina Lucas Hedgesas, 
Timothée Chalamet, Beanie Feldstein (JAV, 2017). (Vilnius)
Trys stendai prie Ebingo, Misūryje *****

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

„Lady Bird“

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
2–8 d. – Raudonasis žvirblis (JAV) – 11.50, 
14.50, 18, 21 val.
Rūta (rež. R. Buožis ir R. Darulis) – 11, 13.20, 
15.35, 19.45
2–7 d. – Lady Bird (JAV) – 11.30, 16.25, 18.10, 
21.10; 8 d. – 11.30, 16.25, 21.10
2–8 d. – Nupirk man laimę (Rusija) – 13.45, 
18.40, 21.20
10 d. – G. Puccini „Semiramidė“. Tiesioginė 
premjeros transliacija iš Niujorko Metro-
politeno operos – 19.55 
4 d. – B. Asafjevo „Paryžiaus liepsnos“. 
Tiesioginė transliacija iš Maskvos Didžiojo 
teatro – 17 val. 
5 d. – Sūnaus globa (Prancūzija) – 19 val.
6 d. – Didysis Lebovskis (JAV) – 19 val.
8 d. – NT Live ’17. „Hamletas“ – 21 val.
8 d. – Nematomas siūlas (JAV) – 17.40, 20.40
8 d. – Gringo (Australija, JAV) – 18.50
2, 3, 5 d. – Pelėdų kalnas (rež. A. Juzėnas) – 
11.40, 14.40, 17.40; 4 d. – 14, 16.45, 20.40; 6 
d. – 11.40, 14.40, 20.40; 7 d. – 11.40, 14.40, 
18, 20.40; 8 d. – 11.40, 14.40, 18, 21.50
2, 5, 7, 8 d. – Gnomai (Kanada, D. Britanija, 
JAV) – 13.05, 14.10, 17.40; 3, 4 d. – 11, 13.05, 
14.10, 17.40; 6 d. – 13.05, 14.10
2, 5 d. – Juodoji pantera (3D, JAV) – 11.20, 
16.15; 3, 4, 6–8 d. – 11.20, 16.15, 17.50
2, 3, 5, 6 d. – Juodoji pantera (JAV) – 14, 20.55; 
4 d. – 20.55; 8 d. – 14 val.
Bulius Ferdinandas (JAV) – 11.10, 13.05
2, 4, 5, 7 d. – Trys stendai prie Ebingo, Mi-
sūryje (JAV) – 21.50; 3, 6 d. – 16.55, 21.50; 
8 d. – 16.55
2, 5–8 d. – Dagas iš akmens amžiaus (D. Bri-
tanija, Prancūzija) – 13.55; 3, 4 d. – 11.10, 13.35
2, 6, 7 d. – Vagių irštva (JAV) – 15.45; 3, 4, 5, 
8 d. – 15.45, 20.30
2–7 d. – Žaidimų vakaras (JAV) – 18.50, 
21.50; 8 d. – 18.50
2–6, 8 d. – Penkiasdešimt išlaisvintų ats-
palvių (JAV) – 19.10, 21.35; 7 d. – 21.35
2, 5, 6, 7 d. – Diena, kai aš sugrįšiu (JAV) – 
15.30; 3, 4, 8 d. – 15.30, 19.30
2–8 d. – Bėgantis labirintu: vaistai nuo 
mirties (JAV) – 15.10
3, 4 d. – Koko (JAV) – 11.30
2–8 d. – Ledas (Rusija) – 14.30, 18.30
2–5, 7, 8 d. – Nuostabieji Lūzeriai. Kita pla-
neta (rež. A. Matelis) – 14.40
2–8 d. – Klasės susitikimas. Tarp mūsų, 
berniukų (rež. K. Gudavičius) – 21.40
Grąžinti nepriklausomybę (rež. S. Bara-
dinskas) – 16.30
2–5, 7, 8 d. – Vandens forma (JAV, 
Kanada) – 17.05

Forum Cinemas Akropolis 
2, 3 d. – Raudonasis žvirblis (JAV) – 12.35, 
15.25, 18.30, 21.30, 23 val.; 4–8 d. – 12.35, 
15.25, 18.30, 21.30
2–8 d. – Rūta (rež. R. Buožis ir R. Darulis) – 
11.10, 13.20, 15.50, 18.40
2, 3 d. – Lady Bird (JAV) – 18.20, 20.50, 
23.45; 4–8 d. – 18.20, 20.50
2, 3 d. – Nupirk man laimę (Rusija) – 17.50, 
21.10, 23.40; 4–8 d. – 17.50, 21.10
8 d. – Nematomas siūlas (JAV) – 20.30
8 d. – Gringo (Australija, JAV) – 19.10
2–8 d. – Pelėdų kalnas (rež. A. Juzėnas) – 
10.40, 15, 17.30, 20.40

Gnomai (Kanada, D. Britanija, JAV) – 10.10, 
12.10, 14.20, 16.25
2, 4, 6, 8 d. – Gnomai (3D, Kanada, D. Brita-
nija, JAV) – 13.30
Dagas iš akmens amžiaus (D. Britanija, 
Prancūzija) – 10.20, 12.50, 15.15
2, 3 d. – Ledas (Rusija) – 13.10, 18, 23.20; 
4–8 d. – 13.10, 18 val.
2, 3 d. – Juodoji pantera (JAV) – 11.20, 21, 
22.50; 4–8 d. – 11.20, 21 val.; 
2–8 d. – Juodoji pantera (3D, JAV) – 16.10
2, 3 d. – Žaidimų vakaras (JAV) – 19.10, 
21.40, 23.50; 4–7 d. – 19.10, 21.40; 8 d. – 19.10
2–7 d. – Bėgantis labirintu: vaistai nuo 
mirties (JAV) – 12.20, 18.10; 8 d. – 12.20
2, 3 d. – Penkiasdešimt išlaisvintų atspalvių 
(JAV) – 15.40, 20.20, 22.40; 4–8 d. – 15.40, 20.20
2–8 d. – Trys didvyriai ir Egipto princesė (Ru-
sija) – 11 val. (lietuvių k.); 10.30 (originalo k.)
2–7 d. – Vagių irštva (JAV) – 20.30
3, 4 d. – Koko (JAV) – 10.50
Aš žvaigždė. (rež. R. Kuliūnas) – 14.10
3, 5, 7 d. – Džiumandži: sveiki atvykę į 
džiungles (JAV) – 13.30
2, 4, 6, 8 d. – Grąžinti nepriklausomybę 
(rež. S. Baradinskas) – 16.20
3, 5, 7 d. – Klasės susitikimas. Tarp mūsų, 
berniukų (rež. K. Gudavičius) – 16.20

Skalvija
2 d. – Charmsas (Rusija, Lietuva, Makedo-
nija) – 17 val.; 3 d. – 20.45; 5 d. – 17 val.; 
6 d. – 21.20; 8 d. – 17.10
2 d. – Lady Bird (JAV) – 18.50; 3 d. – 14.30; 
5 d. – 21.10; 7 d. – 20.40; 8 d. – 20.50
2 d. – Pelėdų kalnas (rež. A. Juzėnas) – 20.40; 
3 d. – 18.20; 4 d. – 20.20; 5 d. – 14.30 (seansas 
senjorams); 6 d. – 19 val.
4 d. – Tamsiausia valanda (D. Britanija) – 
15.40; 5 d. – 18.50
3 d. – Drugelio miestas (dok. f., rež. O. Čer-
novaitė) – 16.30; 8 d. – 19 val.
4 d. – Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta 
(dok. f., rež. A. Matelis) – 14.10
4 d. – Kino klasikos vakaras. Fargo (JAV) – 18 val.
Ciklas „Karlsono kinas“
3 d. – Dagas iš Akmens amžiaus (D. Brita-
nija) – 12.30
4 d. – Magiški virsmai (animac. f., Lietuva) – 13 val.
6 d. – Nepriklausomybės kino rinktinė 

„Nojaus arka“ (kronika, Lietuva) – 17 val. 
(seansą pristatys istorikas N. Černiauskas, 
kroniką įgarsins džiazo pianistas E. Sabilo)
7 d. – Nepriklausomybės metinių minė-
jimai (kronika, Lietuva) – 17 val. (seansą 
pristatys ir kroniką komentuos istorikas 
K. Kilinkas)

Pasaka
2 d. – Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta (rež. 
A. Matelis) – 17.15; 5 d. – 21 val.; 8 d. – 15.15
2 d. – Lady Bird (JAV) –19 val.; 3 d. – 17.15; 3, 
4 d. – 19 val.; 5 d. – 20.30; 19.15; 7 d. – 21.15; 
8 d. – 18.45

2 d. – Rūta (rež. R. Buožis ir R. Darulis) – 21 val.; 

3, 7 d. – 19.15; 3 d. – 17.15; 5 d. – 19.15; 6 d. – 

19 val.; 8 d. –17 val.

2 d. – Pelėdų kalnas (rež. A. Juzėnas) – 17 val.; 

3, 7 d. – 21 val.; 3 d. – 19 val.; 4 d. – 20.15; 

6 d. – 21.15

2 d. – Manifestas (Austrija, Kinija, Vokie-

tija) – 19.30; 3 d. –15 val.; 4 d. – 21 val.; 

6 d. – 20.45; 7 d. – 17.15; 8 d. – 20.45

2 d. – Charmsas (Rusija, Lietuva, Makedo-

nija) – 21.30; 3 d. – 15.15; 6 d. – 17 val.

2 d. – Močiute, Guten Tag! (rež. J. Samulio-
nytė, V. Samulionytė) – 17.30
2 d. – „Oskarų“ trumpukai: animaciniai 
trumpametražiai filmai – 19.15; 3 d. – 14.45; 
5 d. – 17.30; 7 d. – 19.45
2 d. – Kvadratas (Danija, Prancūzija, Vo-
kietija, Švedija) – 21.15; 3 d. – 18.30; 4 d. – 
20.30; 5 d. – 19.30; 8 d. – 20.30
3 d. – Gnomai (Kanada, D. Britanija, 
JAV) – 13.30
3 d. – Meškiukas Padingtonas 2 (D. Brita-
nija, Prancūzija, JAV) – 13 val.
3 d. – „Oskarų“ trumpukai: vaidybiniai 
trumpametražiai filmai – 17 val.; 3 d. – 
15.15; 6 d. – 17.15
3 d. – Vandens forma (JAV, Kanada) – 21.30
3 d. – Dviračiais Afrikoje. Namibija (dok. f., 
rež. A. Gurevičius) – 13.15; 6 d. – 19.30
3 d. – Fantastiška moteris (Ispanija, JAV, 
Vokietija, Čilė) – 16.30
3 d. – (Ne)laukti svečiai (Prancūzija) – 
21.15; 7 d. – 21.30
4 d. – Koko (JAV) – 13 val.
4 d. – Bulius Ferdinandas (JAV) – 13.15
4 d. – Nemeilė (Rusija, Prancūzija, Vokietija, 
Belgija) – 15.30
4 d. – Trys stendai prie Ebingo, Misūryje 
(JAV) – 18 val.
4 d. – Veidai kaimai (dok. f., Prancūzija) – 
16.30; 6 d. – 21 val.
4 d. – Apie kūną ir sielą (Vengrija) – 18.15; 
7 d. – 17.30
5 d. – Diena, kai aš sugrįšiu (JAV) – 17.15
6 d. – Dėl viso pikto (Prancūzija) – 17.30
7 d. – Gėlės (ciklas „Ispaniškai“) – 17 val.
7 d. – Pavlenskis. Apnuogintas gyvenimas 
(Latvija, Rusija) – 19 val.
8 d. – Iš niekur (Vokietija, Prancūzija) – 15 val.
8 d. – Grąžinti nepriklausomybę (rež. S. Ba-
radinskas) – 17.15
8 d. – Take Every Wave (Bangų kino festi-
valis) – 19 val.
8 d. – Let's Be Frank (Bangų kino festiva-
lis) – 21.30
8 d. – Dvilypis meilužis (Prancūzija) – 18.30

Ozo kino salė
2 d. – Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta (rež. 
A. Matelis) – 18 val.; 3 d. – 16.40; 6 d. – 19 val.; 
7 d. – 17.30
2 d. – „Oskarų“ trumpukai – 19.20; 3 d. – 
20 val.; 8 d. – 17 val.
3 d. – Stebuklas (rež. E. Vertelytė) – 15 val.; 
8 d. – 18.45
3 d. – Tu išnyksti (Švedija, Danija) – 18 val.
6 d. – Močiute, Guten Tag! (rež. J. Samulio-
nytė, V. Samulionytė) – 17.30
7 d. – Man viskas gerai, mano angele (Japo-
nija) – 19 val.

Kaunas
Romuva

2 d. – Manifestas (Australija, Kinija, Vokie-

tija) – 18.30; 3 d. – 16 val. 

2 d. – Vakaras su „Oskarais“: trumpametra-

žių animacinių ir vaidybinių filmų 

peržiūra – 20.30 

3 d. – Charmsas (Rusija, Lietuva, Makedo-

nija) – 14 val.; 4 d. – 18.30 

3 d. – Iš niekur (Vokietija, Prancūzija) – 20.30 

4 d. – Fantastiška moteris (Čilė, Vokietija, 

Ispanija, JAV) – 14 val. 

4 d. – Pelėdų kalnas (rež. A. Juzėnas) – 

16 val.


