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Rekomenduotini „Kino pavasario“ filmai

Žaidimas dar nebaigtas
Mintys po Gintaro Sodeikos ir Oskaro Koršunovo operos 
„Post futurum“ premjeros 

Laimutė Ligeikaitė

Keičiasi šimtmečiai, keičiasi kartos, 
keičiasi menas, idėjos, prioritetai, 
žmonės. Naujovės smarkiai lenkia 
tradicijas, o staigūs ir netikėti virs-
mai byloja apie kur kas aštresnę ir 
kontrastingesnę nei teatre gyve-
nimo dramaturgiją. Kai gretimose 
gatvėse šurmuliavo Kaziuko turgus, 
kai pradėjo eiti pareigas naujas di-
rektorius, Lietuvos nacionaliniame 
operos ir baleto teatre nugriaudėjo 
šiuolaikiškos operos premjera, tuo 
pat metu netekome mūsų tradi-
cijos, aukštosios operos kultūros 
(galbūt jau ir nepasiekiamos) le-
gendos Virgilijaus Noreikos. Jam 
jokių reklamų nereikėjo. Tokias 

asmenybes kaip V. Noreika žino, 
gerbia ir jomis pasitiki visų kartų 
ir visokių pažiūrų žmonės. Tokios 
asmenybės visuomenę telkia ir jun-
gia, o ne skaldo. O priešprieša da-
bar – kur pažvelgsi. Pavyzdžių nė 
vardyti nereikia. 

Nedaug trūko, kad ir prieš operos 
„Post futurum“ premjerą visuomenė 
būtų susipriešinusi lyg kokie „kalve-
lininkai“ ir „vytininkai“ (po prem-
jeros taip pat). Viešojoje erdvėje ir 
kuluaruose nepasitikėjimo ir abejo-
nių nauju veikalu girdėti buvo daug. 
Priežastis rimta: reikšmingiausiam 
Lietuvos istoriniam įvykiui – Vals-
tybės atkūrimo 100-mečiui – specia-
liai skirta opera abejingų, žinoma, 
nepalieka nė vieno. Dalis nusiteikę 
pozityviai ir laukia įdomaus reginio, 

dalis reiškia nerimą, ar deramai bus 
pagerbtas jubiliejus, ar nepažeminti 
patriotiniai jausmai, mūsų istorija 
ir jos asmenybės? Juolab kad pava-
dinimas nežada nieko gero – „Post 
futurum“... O ir operos kūrėjai bei 
statytojai, nors vos ne visi yra Na-
cionalinės premijos laureatai, vis 
dar nešioja įžūlių išsišokėlių etiketę: 
Gintaras Sodeika, Sigitas Parulskis, 
Oskaras Koršunovas. Beje, pirmasis 
100-mečio renginių egzaminas iš-
laikytas puikiai – Vasario 16-osios 

„Gloria Lietuvai“ Lietuvos nacio-
naliniame operos ir baleto teatre 
sužavėjo visus, net ir skeptiškiau-
siai nusiteikusius. Teatras dar žada 
100-mečiui dedikuoti didelį Baltijos 

M. Alek sos  n uotr .

Marija Teresė Rožanskaitė, „Geltonos 
draperijos“. 1991 m. 
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Įprasminę Bacho muziką
Mintys po David Geringo ir Iano Fountaino koncerto 

M u z i k a

Rita Aleknaitė-Bieliauskienė

Atsistojusi filharmonijos publika 
pagerbė kovo 3-iosios rytą Amži-
nybėn išėjusį vieną didžiųjų Lietu-
vos menininkų – Virgilijų Noreiką. 
Apibrėžtoje sovietmečio erdvėje 
uždarytas pasaulinio lygio teno-
ras žavėjo ypatingu muzikalumu 
ir protingu dainavimu, darbštumu, 
saviugda, užsispyrimu, sukūrė įti-
kinančius vaidmenis. Jis niekada 
nebus pamirštas. Koncerto atlikė-
jai violončelininkas David Gerin-
gas ir pianistas Ianas Fountainas iš 
Didžiosios Britanijos V. Noreikos at-
minimui dedikavo Johanno Sebas-
tiano Bacho Ariją iš siuitos D-dur.

Komercinis koncerto pavadini-
mas „Neprilygstamas duetas“ at-
rodė nereikalingas. Publika gausiai 
susirinko, ko gero, ir be reklamos – pa-
siklausyti Geringo ir Bacho. O pianis-
tas I. Fountainas, nors jau griežęs 
Vilniaus festivalyje 2011-aisiais, ne 
vienam tapo maloniu atradimu.

Atlikėjai pasiūlė ypač įdomią kon-
certo programą. Joje ne tik skirtingą 
muzikos stilistiką reprezentuojan-
čios sonatos violončelei ir fortepi-
jonui – Bacho Sonata Nr. 1. G-dur 
bei Johanneso Brahmso Sonata 
e-moll, op. 38, bet ir D. Geringo 
sudaryta siuita „Naujosios Gold-
bergo variacijos“. Joje – originalūs 
Bacho bei Feruccio Busoni ir XX 
a. kompozitorių Johno Corigliano, 
Richardo Danielpouro, Peterio Lie-
bersono, Christopherio Rouse’o, 
Kennetho Frazelle, Peterio Schic-
kele kūriniai, sujungti Bacho mu-
zikos idėjų arba temų. 

Reiktų priminti Goldbergo va-
riacijų atsiradimo istoriją. 1689 ir 
1695 m. buvo atspausdinti du pje-
sių rinkiniai (po septynias partitas), 
kuriuos Bachas pavadino „Prati-
mais klavyrui“. Aišku, tai nebuvo 
pratimai, o preliudai, senoviniai 
šokiai (alemanda, kuranta, žiga, 
menuetas ir kt.), pjesės, „skirtos 
mėgėjų pramogai“. Vėlesnė, ketvir-
toji dalis vadinama Goldbergo 

variacijomis. Buvęs Bacho ir vy-
resniojo jo sūnaus Wilhelmo Frie-
demanno mokinys, žinomas klave-
sinininkas virtuozas, vargonininkas, 
kompozitorius Johannas Gottliebas 

Goldbergas tapo Karaliaučiaus uni-
versiteto absolvento, buvusio Ru-
sijos mokslų ir menų akademijos 
prezidento, pasiuntinio Dresdeno 
dvare, barono Hermano Carlo von 

Kayserlingo kelionių palydovu. 
Kartą Kayserlingas susipažino su 
Šv. Tomo bažnyčios kantoriumi 

David Geringas ir Ian Fountain D. Matv ejevo n uotr .

Kovo 3 d., eidamas 83-iuosius, mirė 
garsus Lietuvos tenoras, legendinis 
operos dainininkas, ilgametis Lie-
tuvos muzikos ir teatro akademijos 
profesorius Virgilijus Noreika. 

„Aš baisiai noriu, kad manęs klau-
sytų, kiekvieną mano žodį išgirstų. 
[...] Noriu, kad suprastų, apie ką aš 
dainuoju. Aš dainuoju publikai“, – 
interviu žurnalui „Bravissimo“ yra 
sakęs maestro Virgilijus Noreika.

„Man buvo duota ir drėbtelėta. 
Nepaprastai greitai mokiausi teksto. 
Be to, aš niekuomet balsu nesimo-
kiau kūrinių. Visuomet išmokdavau 
grodamas. Gal procesas užtrunka 
ilgiau, bet toks buvimas muzikoje 
man labai sutaupė balsą.“

Virgilijus Kęstutis Noreika gimė 
1935 m. rugsėjo 22 d. Šiauliuose. 
1945 m. su tėvais persikėlė į Vilnių, 
1949–1953 m. mokėsi Juozo Tallat-
Kelpšos muzikos mokykloje (soli-
nio dainavimo pagrindus gavo iš 
Antano Norvaišo). 1953–1958 m. stu-
dijavo tuometinėje Lietuvos valsty-
binėje konservatorijoje (dab. Lietu-
vos muzikos ir teatro akademija), 
Kipro Petrausko solinio dainavimo 
klasėje. Dar studijuodamas 1957 m. 
tapo Operos ir baleto teatro solistu. 
1965–1966 m. stažavosi Milano „La 
Scala“ teatre pas garsų vokalo pe-
dagogą Gennaro Bara. 1975–1991 m. 
ėjo Operos ir baleto teatro direkto-
riaus pareigas. 

„Visuomet sukinėjausi šalia balso 
toj „košytėj“ – muzikos ir teatro 
sferoje.“ 

Virgilijus Noreika – ilgametis 
Lietuvos muzikos ir teatro akade-
mijos solinio dainavimo dėstyto-
jas, profesorius, išugdęs visą būrį 
Lietuvoje ir užsienyje garsių daini-
ninkų. Akademijoje Virgilijus No-
reika pradėjo dėstyti 1976 metais. 
Tarp profesoriaus mokinių: Edga-
ras Montvidas, Merūnas Vitulskis, 
Vaidas Vyšniauskas (Kristian Be-
nedikt), Tomas Pavilionis, Laimo-
nas Pautienius, Kęstutis Alčauskis, 
Arūnas Malikėnas, Sergejus Larinas 
(1956–2008), Algirdas Janutas, Liu-
das Norvaišas, Eugenijus Chrebto-
vas, Audrius Rubežius, Jonas Saka-
lauskas, Gediminas Varna, Arvydas 
Markauskas, Bronius Tamašauskas, 
Mindaugas Žemaitis. 

„Balsą reikia turėti. Nors jį galima 
ištobulinti iki tam tikro lygio. Ir su-
gadinti galima.“ 

1993–1994 m. Virgilijus Noreika 
dėstė Dainavimo akademijoje Ka-
rakase (Venesuela), 1995–1996 m. 
vedė meistriškumo pamokas Esti-
jos nacionaliniame operos ir baleto 
teatre „Estonia“, nuo 1997 m. buvo 
Estijos muzikos ir teatro akade-
mijos kviestinis profesorius. 2003–
2008 m. buvo Lietuvos nacionalinio 
operos ir baleto teatro Operos stu-
dijos meno vadovas ir pedagogas. 

Štai kaip Virgilijus Noreika brėžė 
savo vokalo mokyklos genealoginį 
medį: „Daugelis garsių rusų daini-
ninkų – Camille’io Everardi, Rusi-
joje daugelį metų išdirbusio peda-
gogo, mokiniai: Fiodoras Šaliapinas, 

Leonidas Sobinovas, Dmitrijus 
Smirnovas ir kt. Pats Everardi buvo 
dviejų garsių pedagogų – Francesco 
Lamperti ir Manuelio Garcios sū-
naus mokinys. Taigi šito medžio 
obuoliai – ypač žinomi daininin-
kai. Vadinasi, ir mano mokiniai 
vokaliai giminiuojasi su Šaliapinu, 
Smirnovu ir kt.“ 

Operos teatro scenoje Virgilijus 
Noreika per savo ilgametę karjerą 
sukūrė visus svarbiausius tenoro 
vaidmenis – iš viso daugiau kaip 50: 
Alfredas, Otelas, Hercogas (G. Verdi 
„Traviata“, „Otelas“, „Rigoletas“), 
Lenskis (P. Čaikovskio „Eugenijus 
Oneginas“), Kavaradosis, Rudol-
fas (G. Puccini „Toska“, „Bohema“), 
Chosė (G. Bizet „Karmen“), Faustas 
(Ch. Gounod „Faustas“), Verteris 
(J. Massenet „Verteris“), Edgardas, 
Nemorinas (G. Donizetti „Liučija 
di Lamermur“, „Meilės eliksyras“), 
Vladimiras (A. Borodino „Kuni-
gaikštis Igoris“), Jurgelis, Skudutis 
(B. Dvariono „Dalia“), vaidmenis 
V. Klovos, V. Laurušo, G. Kuprevi-
čiaus ir kitų lietuvių autorių operose. 

Virgilijus Noreika nemažai dai-
navo ir už Lietuvos ribų: Maskvos 
didžiajame teatre, Berlyno valsty-
bės operoje, Paryžiaus, Buenos Ai-
rių, Varšuvos, Budapešto, Kijevo, 
Minsko, Talino, Rygos ir kitų sos-
tinių pagrindinėse scenose, ne kartą 
pasirodė Čikagos Lietuvių operoje. 

Platus buvo Virgilijaus Noreikos 
koncertinis repertuaras, kuriame – 
ir G. Verdi „Reqiem“, Ludwigo van 

Beethoveno IX simfonija, ir popu-
liarios lietuvių autorių – Stasio Šim-
kaus, Juozo Gruodžio, Benjamino 
Gorbulskio ir kt. – dainos. Ypač 
pastaraisiais dešimtmečiais maestro 
daug koncertavo įvairiuose Lietu-
vos miestuose ir miesteliuose, atlik-
damas populiarių dainų programas. 

Prof. Virgilijus Noreika pelnė 
daugybę apdovanojimų. Tarp jų – 
2010 m. įteikta Lietuvos naciona-
linė kultūros ir meno premija „už 
aukščiausią vokalinį meistriškumą 
ir neblėstantį talentą“. Taip pat – or-
dino „Už nuopelnus Lietuvai“ Di-
dysis kryžius, Estijos „Baltosios 
žvaigždės“ ordinas. 

Įvertinant maestro V. Noreikos 
nuopelnus Lietuvos operinio daina-
vimo kultūrai, 2017 m. rugsėjį buvo 
surengtas I tarptautinis Virgilijaus 
Noreikos dainininkų konkursas, 
kurio žiuri darbe dalyvavo ir pats 
maestro. Konkursas sulaukė dide-
lio dalyvių susidomėjimo ir plataus 
atgarsio. 

Viename iš cituotų interviu žur-
nale „Bravissimo“ maestro primyg-
tinai prašė įdėti tokius žodžius: 

„Būtinai parašykite, kad mano gy-
venimas labai pagerėjo, kai sutikau 
žmoną Loretą. Radau namus.“ 

Beata Baublinskienė

In memoriam Virgilijui Noreikai
(1935 09 22 – 2018 03 03) 

N u k elta į  3  p s l .

M. Raškov skio  n uotr .Virgilijus Noreika, 1995 m.
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Jaunatviška festivalio kulminacija
Baltijos šalių orkestrų festivalyje – Anna ir Lukas Geniušai

M u z i k a

Bachu ir netgi norėjo jam suteikti 
„Karališkojo Lenkijos ir Saksonijos 
kunigaikščio dvarų kompozitoriaus“ 
titulą. Baronas negalavo, kentėjo 
nemigą ir pavaldiniui Goldbergui 
tekdavo naktimis gretimame kam-
baryje šeimininkui skambinti kla-
vesinu. Kayserlingas paprašė Bacho 
sukurti naujų, „švelnaus ir kiek gy-
vesnio pobūdžio“ pjesių jo muzi-
kantui. Naktimis klavesinininko 
prašydavo: „O dabar paskambink 
vieną iš mano variacijų...“. Tačiau 
siuitai prigijo atlikėjo pavardė – 
Goldbergo variacijos.

Albertas Schweitzeris rašė, kad 
fortepijonas – netinkamas Bacho 
muzikai instrumentas, nes jo gar-
sas ne toks skaidrus kaip klavi-
kordo ir nėra tinkamas detalėms 
atlikti. Tačiau I. Fountainas, puikiai 

valdydamas fortepijono garsyną, 
perteikė tarsi peršviečiamų kristalų 
vėrinius – tematinių linijų, frazuo-
čių plastiką ir subtilų melizmatikos 
grožį, stilistiškai reikšmingas boso 
slinktis (basso continuo primini-
mai). Įdomu, kad atlikdamas kitų 
autorių kūrinius, kuriuose skam-
bėjo Bacho muzikos fragmentai, 
pianistas seniai baroką „pamiršu-
sioje“ stilistikoje siekė juos pateikti 
primindamas originalo atgarsius. 
Kaip ir D. Geringas, ekspresyviai 
puldamas į XX a. išmones, bet ne-
pamiršdamas baroko. Bacho So-
natoje buvo galima žavėtis tikslių 
artikuliacijų nuspalvintais abiejų 
instrumentų dialogais. Jų ritmika 
raiškiai rėmėsi prasminiais fraza-
vimo akcentais. Todėl Bacho Arija 
iš Goldbergo variacijų fortepijo-
nui solo įgavo savitos improvizaci-
jos žaismės. Duetuose išryškėjo ir 
dar vienas Bacho muzikos stilistinis 

elementas: vokalizuojančių linijų 
deklamaciniai pamatai.  

Programos interpretacija per-
teikė estetines visos „įvairiakalbės“ 
siuitos idėjos asociacijas. Todėl 
ypač vertintini šio vakaro atlikėjai, 
kurie savo menu inspiravo emoci-
nio ir intelektinio garso turinio su-
keliamas klausytojų reakcijas. 

Retai būna, kad įvairiaspalvėje 
siuitoje taip akivaizdžiai galėtume 
išgirsti vieną idėją įkūnijantį muzi-
kinio mąstymo grožį. Pirmoje kon-
certo dalyje, po Bacho Sonatos Nr. 1 
G-dur, atlikėjai mus perkėlė į visu 
šimtmečiu vėlesnę epochą. Johan-
neso Brahmso Sonata e-moll, op. 38 
violončelei ir fortepijonui atliepė 
jau savo laikotarpį: bravūra, emo-
cijų pliūpsniai, sodraus garso, pla-
čios dinaminės skalės erdvėje raiška. 
Kiekvienas tonas buvo pripildytas 
pačių įvairiausių pojūčių, kurie, be-
sipindami muzikiniame judėjime, 

Atkelta iš  2  psl .

Živilė Ramoškaitė

Kovo 2-ąją Kongresų rūmuose 
įvyko trečiasis ir paskutinis Balti-
jos šalių orkestrų festivalio kon-
certas. Jį vainikavo pianistai Lukas 
Geniušas su žmona Anna ir Gin-
taro Rinkevičiaus diriguojamas 
Valstybinis simfoninis orkestras. 
Nuolatiniai festivalio klausytojai 
tikriausiai pasigedo šį kartą neda-
lyvavusių svečių iš Estijos. Kodėl 
jų nėra, galėjo pasakyti tik festiva-
lio rengėjas G. Rinkevičiaus. Es-
tai buvo kviečiami ir norėjo da-
lyvauti, tačiau sukliudė koncertų 
grafikas. Estija beveik tuo pačiu 
metu kaip ir mes šventė savo vals-
tybės šimtmetį, tad svarbus estų 
kultūros ambasadorius Naciona-
linis simfoninis orkestras ruošėsi 
gastrolėms. Estų vietoje atsirado 
originalus projektas „100 stygų“, 
kuriame įspūdingas jungtinis lietu-
vių ir latvių styginių orkestras, su-
darytas iš Valstybinio simfoninio, 
Latvijos nacionalinio ir Liepojos 
simfoninio orkestro (pastarajam 
vadovauja G. Rinkevičius) muzi-
kantų atliko įdomią ir patrauklią 
programą. Apie šį, kaip ir patį pir-
mąjį, Latvijos nacionalinio simfo-
ninio orkestro koncertą, savaitraš-
tyje jau buvo rašyta.

Baigiamasis festivalio koncertas 
sutraukė pilnutėlę salę. Mat Lukas 
Geniušas Vilniuje pasirodo gana 
retai, tad gausūs jo gerbėjai gaudo 
kiekvieną progą jį išgirsti. Pianistas 
nekartoja savo programų ir kaskart 
Vilniuje pagroja ką nors, ko negrojo 
anksčiau. Po nepamirštamo rečita-
lio „Vaidilos“ teatre ir Arvo Pärto 

„Lamentate“ „Gaidos“ festivalyje šį-
syk pianistas pasirinko Wolfgango 
Amadeus Mozarto ir Sergejaus Pro-
kofjevo kūrinius. Kitas, sakyčiau 
ypatingas šio koncerto smagumas, 
kad Lukas pirmąsyk koncertavo 

Vilniuje su savo žavinga žmona 
Anna, užtikrintai kopiančia meis-
triškumo laiptais.

Kadangi apie Luko pergales 
reikšmingiausiuose pasaulio kon-
kursuose skaitytojai tikrai žino, 
stabtelėsiu prie svarbiausių Annos 
biografijos momentų. Pianistė stu-
dijavo Maskvos F. Chopino valsty-
biniame muzikos atlikėjų koledže, 
o bakalauro laipsnį 2015 m. įgijo 
P. Čaikovskio konservatorijoje, 
profesorės Jelenos Kuznecovos 
klasėje. Jau pusantrų metų Anna 
yra Londono karališkosios muzi-
kos akademijos magistrantė. Jos 
studijų vadovas – įžymus pro-
fesorius Christopheris Eltonas, 
daugiau kaip du dešimtmečius 
vadovavęs šios akademijos forte-
pijono katedrai, dažnas garsiau-
sių konkursų žiuri narys. 2017 m. 
pianistė sėkmingai dalyvavo ke-
liuose tarptautiniuose konkur-
suose Italijoje ir laimėjo prizines 
vietas: antrąją – Mauro Monopoli 
konkurse Barletoje ir trečiąją bei 
papildomus prizus Feruccio Bu-
soni konkurse Bolcane. Pianistė 
koncertuoja nuo vaikystės, o ne-
seniai debiutavo prestižinėje Lon-
dono salėje „Wigmor Hall“.

Pirmoje koncerto dalyje skam-
bėjo Mozartas. Programą atvėrė 
Anna Geniušienė, paskambinusi 
Mozarto Koncertą fortepijonui 
ir orkestrui Nr. 25 C-dur, K 503. 
Kompozitoriaus operų stiliui ar-
tima koncerto muzika, kai kurių 
tyrinėtojų nuomone, rodo naujų 
išraiškos priemonių įtvirtinimą: 
Mozarto gebėjimą muzikos audinį 
plėtoti panaudojant vieną motyvą ir 
atnaujintą fortepijono techniką. Tai 
gana retai atliekamas Mozarto kon-
certas, o atlikimo Vilniuje apskritai 
neprisimenu, gal kadaise ir buvo, o 
gal ir ne. Klausydamas šios muzikos 
šviežia ausimi iš naujo stebiesi Mo-
zarto genialumu, jo neišsenkančia 
fantazija žaisti melodijomis, nuo-
taikomis, valdyti muzikos pavida-
lus. Kas nors pasakys, kad banalu 
tai kartoti. O ką bedaryti, kai vie-
šumoje vis dar pasigirsta „auksinių“ 
minčių (keisčiausia, net iš profesio-
nalų), kad Mozartas paseno, kad jo 
muzika – tai „popsas“ ir panašiai. 

Kokia sudėtinga atlikėjui ši iš 
pirmo žvilgsnio nesudėtinga kla-
sikinėje tonacijoje parašyta mu-
zika, žino ją atliekantys pianistai. 
A. Geniušienė skambino pasigė-
rėtinai natūraliai ir tiksliai, kartu 

su Mozarto muzika kvėpuodama, 
kartu su ja liūdėdama ir džiūgau-
dama. Kiekvienas motyvas iki 
smulkiausios natelės suskambėjo 
meniškai ir logiškai, ką ir kalbėti 
apie gerą skonį ir stiliaus jausmą. 
Orkestras, palyginti didelis, ge-
rokai praplėstas gausiais pūtikais 
ir timpanais, pritarė dėmesingai, 
lanksčiai reaguodamas į pianistės 
skambinimą. 

Po šio kūrinio scenoje buvo pa-
statytas antras fortepijonas, prie 
kurio persėdo Anna, palikdama 
pirmąjį Lukui. Jie atliko Mozarto 
jaunystėje sukurtą žavų Koncertą 
dviem fortepijonams F-dur, K 242. 
Linksma ir žaisminga muzika su 
ramybės salele vidurinėje dalyje 
leido abiem pianistams su nesle-
piamu pasitenkinimu pasikalbėti 
pasitelkus klaviatūrą. Abu ją valdė 
meistriškai, vienas kitą taip gerai 
suprasdami, kad net ir po pauze-
lių pasigirstančios dviejų fortepi-
jonų figūracijos buvo atliktos idea-
liai kartu. Šį darnų muzikavimą ir 
kartu džiaugsmingą nuotykį pia-
nistams teko pratęsti ir bisui ke-
turiomis rankomis (prie pirmojo 
fortepijono) atlikti du Johanneso 
Brahmso valsus.

Sergejaus Prokofjevo Trečiasis 
koncertas Vilniuje skamba neretai, 
atliekamas savų ir užsienio pianistų, 
bet L. Geniušas jį pristatė pirmą-
syk. Labai rimtai, vaizdingai, su jau-
natvišku polėkiu. Palyginti klasikinė 
trijų dalių koncerto forma, pripil-
dyta Prokofjevui būdingų kontras-
tingų nuotaikų ir nepaprasto verž-
lumo muzikos, įtraukė pianistą į 
uždegantį kūrybos procesą. Suža-
vėjo mąslus L. Geniušo požiūris 
į lyriškus puslapius, pakilias kul-
minacijas ir vitališkos energijos 
pliūpsnius, kuriems jis pasitelkė 
maksimaliai ištobulintas skambi-
nimo priemones. Visos trys kūri-
nio dalys buvo atliktos labai paga-
viai, nenuklystant nuo harmoningų 
formos kontūrų. G. Rinkevičius su 
orkestru reikšmingai prisidėjo prie 
sėkmingos interpretacijos. Pagir-
tinai grojo visos orkestro grupės, 
įskaitant didįjį būgną (!) ir ypač 
švelniai antroje dalyje suskambė-
jusią valtorną. 

Pakilūs paskutiniai koncerto 
akordai ilgai nepaleido solisto nuo 
scenos. Publika niekaip nenorėjo 
skirstytis. Pianistas vakarą užbaigė 
Modesto Musorgskio–Sergejaus 
Rachmaninovo „Gopaku“. 

įgavo tam tikrą išraišką. Girdėjosi, 
kaip šią išraišką sąlygoja vidinė po-
tekstė, nuostata. Nuolat besikeičiant 
charakteriui, dinaminėje, tempo-ritmo 
terpėje pateikiami garsai kūrė vi-
sumos įspūdį, kurioje glūdėjo žo-
džiais nenusakoma prasmė. 

Intuityviai paklusdami psicho-
loginės sintezės dėsniams, girdimą 
muziką klausytojai vertina ne kaip 
skambėjusių elementų sumą, bet 
kaip ypatingą vienį. Praktikuojan-
čiam muzikui įdomu, kaip pianis-
tas išgauna klavesino charakterio 
skambesį aukštame registre, kaip 
meistriškai geba pasinaudoti peda-
lizacija ir įvertinti jos reikšmę kur-
damas stilistinius muzikos ypatu-
mus. Kaip koncentruojasi įtampa 
gerai intonuojamuose flažoletuose, 
o smulkios violončelės melodinės 
frazės įgauna ne tik kantilenos pavi-
dalą, bet, jungiamos į didelį audinį, 
išauga iki cantabile espressivo. Kaip 

virpa garsas, sukurdamas barokinio 
instrumento iliuziją arba išugdo-
mas iki galingo vibrato, liudijan-
čio romantinį išsisakymą. Pakako 
ir skoningos žaismės. Įsitikinome, 
kad tik giliai pajausta ir prasmingai 
atlikėjo perteikta psichoenergetinio 
proceso vienybė gali suteikti klau-
sytojui malonumą. 

Klausydama pagalvojau, kad groja 
muzikai, turintys daug ką pasakyti 
apie poetiką, emocingi, gebantys 
patirti vienijantį kvėpavimą (nors 
jo man pristigo Bacho Sonatos Nr. 1 
G-dur pirmuose perioduose). Mu-
zika baigėsi klausytojų išlaikyta tylos 
pauze, išreiškusia didžią pagarbą Ba-
cho genijui ir atlikėjams. Šį kartą tiko 
ir impulsyvus publikos atsistojimas. 
Ilgai prašomi atlikėjai atsisveikino 
Leonardo Bernsteino „Meditacija“.

Rita Aleknaitė-Bieliauskienė

A. Požar skio  n uotr .Lukas ir Anna Geniušai Gintaras RinkevičiusLVSO  a rchyvo  nu ot r.
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Aktorius neaktorystės laikais 
Apie Arūno Sakalausko personažus

Rasa Vasinauskaitė

Paprašyta nesvarsčiusi pasakyti 
mėgstamą aktorių, leptelėjau – 
Arūnas Sakalauskas. Paskui vardi-
jau kitus. Nežinojau, kad teks apie 
jį parašyti. Ką parašyti? Ogi ką pa-
norėsiu. Pasigailėjau, kad sutikau... 

Pasigailėjau visai ne todėl, kad 
neturėčiau ką apie Arūną Saka-
lauską parašyti ar pasakyti. Turiu 
galvoje jo paveikslą, kuris, matant 
skirtingus vaidmenis, tai pasitvir-
tina, tai subyra. Nors pats Arūnas, 
regis, nesikeičia. Štai čia ir susidu-
riu su žodžių ar įvardijimų bejė-
gyste. Šio aktoriaus sceninės, vai-
dybinės prigimties neįmanoma 
sučiupti ir užfiksuoti; net nežinau, 
kas, jam esant scenoje, veikia la-
biau – šarmingas žavesys, minkštas 
(ir turbūt apgaulingas) įtaigumas 
ar plika akimi nematoma technika, 
dėl kurios, kaip kadaise Rimo Tu-
mino statytame Nikolajaus Gogolio 

„Revizoriuje“ (2001), jo veikėjai tarsi 
pakyla nuo spektaklio „grindų“ ir 
ima pleventi atsietai, savarankiškai, 
skleisdami aplink paslaptingą, už-
buriančią atmosferą. 

Arūno „Revizoriuje“ suvaidintas 
Chlestakovas „užkerėjo“ – susuko 
visiems galvas, sušoko / sugiedojo 
savo gulbės giesmę ir išsisklaidė 
kaip sapnas. Kaip plunksnos pūkas 
palietė, pakuteno ir išnyko. Kas tai – 
stebuklinga aktoriaus transforma-
cija? Tokia kūno valdymo technika, 
kuri materiją paverčia dvasia? Net 
neįsivaizduoju, kaip režisierius su 
aktoriumi ieškojo Chlestakovo pa-
vidalo, kad vietoj visų nuspėjamų 
ir nenuspėjamų atsirastų štai toks – 
sapnuojantis, klejojantis, stypčio-
jantis ir strykčiojantis, drąsus savo 
baikštumu ir grėsmingas vaikišku 
nekaltumu. Ir tikrai nežinau, kuris 
iš mūsų aktorių būtų suvaidinęs ge-
riau. Būtų suvaidinęs, bet, žinoma, 
savaip. Dabar galima sakyti, kad 
Chlestakovas – geriausias praėju-
sio dešimtmečio Arūno vaidmuo. 
Net lenkų spaudoje apie jį buvo 
rašyta: „Nežinau aktoriaus visame 
Lenkijos teatre, apdovanoto tokia 
kūno ekspresija kaip Arūnas Saka-
lauskas. Prieš jam prabylant, jo ges-
tai praneša, kas ir kaip. Sakalauskas 
negali meluoti – jį iškart išduotų 
kūnas. Tačiau jis meluoja, nes jis – 
aktorius. Meluoja įtikinamai, ir tai 
labiausiai žavi.“ Tikslu, ir tarsi apie 
visus Arūno vaidmenis. 

Dabar be Arūno sukurto Verši-
nino neįsivaizduoju Tumino statytų 
A. Čechovo „Trijų seserų“ (2005). 
Kariškis be jokios kariškio laikyse-
nos – inteligentiškas, ramus, sva-
jingas, net savaip užguitas. Ten jis 
irgi visus (tiksliau, visas tris sese-
ris) užbūrė kažkokiu sunkiai įvardi-
jamu minkštumu, lankstumu, atvi-
rumu ir kartu paslaptimi, kurios 

nesugebėjo atverti net Veršininą 
iki ausų įsimylėjusi Maša (Valda 
Bičkutė). Anaiptol ne Tuminas pir-
mas atrado tokį – pralendantį pro 
mažiausią adatos skylutę – Saka-
lauską. Tereikia prisiminti Oskaro 
Koršunovo oberiutiškus „Labas So-
nia Nauji Metai“ ir „Senė 2“ (1994), 
Gintaro Varno lorkišką „Publiką“ 
(1996), kur Arūno veikėjai hipnoti-
zavo judesiu, žvilgsniu, elegantišku 
manieringumu ir vos jaučiamu įnir-
šiu, atrodytų, nesuderinamu su jo 
tai atvira, tai ironiška šypsena. Ta 
šypsena – kartais džiaugsminga, o 
dažniausiai liūdnai pašaipūniška – 
tai irgi šio aktoriaus savybė ar bruo-
žas, o gal greičiau gamtos dovana, 
kuri tai viename, tai kitame spek-
taklyje prilimpa prie veikėjo lūpų 
ir nuginkluoja scenos partnerius, 
žiūrovus. Neįmanoma tos išda-
vikiškos šypsenos nepamatyti ir 

prigimtis. Tačiau anksčiau minėtuose 
dviejuose Tumino spektakliuose at-
sivėrė ir dvi viena su kita tarsi su-
lipusios aktoriaus pusės – jo nepa-
prastas teatrališkumas, kuris man 
siejasi ne tiek su žaidimo, kiek su 
maksimalaus artistinio persikūni-
jimo ir persikeitimo talentu, ir tokia 
jaunystės brandoje ar brandos jau-
nystėje samplaika, kuri priklauso 
jau ne nuo technikos, o nuo genų, 
kūno fiziologijos. Galbūt iš čia kaž-
kokiais kitais fluidais traukiantis 
sceninis aktoriaus žavesys, kuris 
pridengia ir sušvelnina net niek-
šiškiausias, žiauriausias jo veikėjų 
užmačias. Įslaptina veikėjus, sutei-
kia jiems mąslumo, nepaisant to, ar 
aktorius scenoje įtemptai „galvoja“, 
ar daugina, kaip kadaise savo ben-
dražygiams siūlydavo Mejerholdas, 
dviženklius skaičius. Taigi išorinis 
mąslumas, mįslingumas kartu su 

nes vaidindamas net mažą, epizo-
dinį vaidmenį, nevirsta nei klasiki-
niu, nei „šiuolaikiniu“ rezonieriumi. 

Dauguma aktoriaus sukurtų 
vaidmenų – itin ryškūs; kelias sce-
ninio laiko minutes jis gali paversti 
ištisu spektakliu, o tylėdamas pri-
kaustyti dėmesį valandoms. Taip 
nutiko Konstantino Bogomolovo 

„antispektaklyje“ „Mano tėvas – 
Agamemnonas“ (2013, pagal Eu-
ripidą), kur Arūnas (ne)suvaidino 
tėvą. Tiesiog buvo: žiūrėjo, vaikš-
čiojo, gulėjo, tylėjo. Aktorius tuo-
met jautėsi papuolęs į visiškai ki-
tokį, nei pratęs, teatrą – be teatro, 
prisitaikymų, personažų. Tačiau jo 
sutramdytas, o gal net atvirkščiai – 
išlaisvintas natūralumas veikė ne 
silpniau nei šiam aktoriui įprasti 
santykių ir dialogų viražai. Šįkart 
jo Tėvas (Agamemnonas, Odisėjas) – 
figūra, ženklas, iš pirmo žvilgsnio 
tuščias apvalkalas, kuris tik pabai-
goje, „telegrafuodamas“ savo mo-
nologą, išsprogdina viską, ką iki 
šiol nešiojosi. Sakau „telegrafuo-
damas“, nes bet kokios akcentuotos 
ar tam tikra emocija nuspalvintos 
ir teksto tėkmę sutrikdžiusios in-
tonacijos būtų pažeidusios iki ju-
dėjimų, pauzių, žvilgsnių – spen-
giančios tylos ritmo – išgrynintą 
spektaklį. 

Būti „šešėlyje“ Arūnas, tiksliau, 
jo veikėjai, moka, tačiau mes vis 
tiek jį ištraukiam į priekį – norim 
matyti, girdėti, jausti. Ištraukiam 
jo katiną Begemotą iš Koršunovo 

„Meistro ir Margaritos“ pagal M. Bul-
gakovą (2000) ir Elgetą-Einšteiną iš 

„Jelizavetos Bam“ pagal D. Charmsą 
(2015) – kūniškos ir net, sakyčiau, 
psichinės transformacijos reikalau-
jančius personažus, kad pasiduo-
tume užkrečiančios aktoriaus im-
provizacijos polėkiui; išsididinam 
Kreontą iš Varno „Oidipo mito“ 
(2016) – statišką, sukauptą, racionalų 
valdovą, kad įsižiūrėtume, kaip ra-
miu, beveik suakmenėjusiu akto-
riaus veidu slydinėja vos matomi di-
dybės, paniekos, pagaliau nevilties, 
menkystės, skausmo šešėliai; įsiste-
beilijam į Luką Šusterį iš Krystiano 
Lupos režisuotos Thomaso Bern-
hardo „Didvyrių aikštės“ (2015), nes 
šis, tik pasirodęs, įneša lengvabū-
diškumo ir neatsakingumo, kuris 
dar labiau sutirština išretėjusį ne-
prasidedančios / nesibaigiančios ge-
dulingos vakarienės orą; bandom 
perprasti bajorą Šuiskį iš Eimunto 
Nekrošiaus režisuoto A. Puškino 

„Boriso Godunovo“ (2015) – toks jis 
slidus, padlaižūniškas ir kartu pil-
nas nežinomų juodų minčių, graž-
bylys ir nebylys, laukiantis tinkamo 
momento, rezgantis slaptus planus. 

Žinoma, Arūnas ilgai sukosi jį 
atradusių ar išradusių režisierių, 
siūliusių jo prigimčiai „patoges-
nius“ vaidmenis, orbitoje. Tačiau 
nė viename spektaklių matydami 

Sakalauską nepamatysime to pa-
ties Sakalausko – gal tai savotiškas 
kūrybos variklis, gal atsakomybė, 
o gal iš tikrųjų į kraują įaugęs im-
provizacijos (juolab komiškos, be 
kurios neišsiverčia mūsų teleseria-
lai ir parodijų laidos) grūdas, nelei-
džiantis kartoti kitur naudotų deta-
lių ar priemonių. Puikiai jaučiantis 
spektaklio dvasią, šis aktorius gali 

„dirbti“ stambiais potėpiais, tačiau 
potėpiai visada gimsta iš niuansų, 
pustonių, kurie, nepriekaištin-
gai sudėlioti į visumą, rodo jį patį 
esant svarbiausiu savo vaidmens 
režisieriumi. „Dantis atšipinęs ko-
medijose“ aktorius prisipažįsta, kad 
tokiam žanrui „reikalingas ypatin-
gas humoro jausmas, žmogaus ydų 
pažinimas ir sugebėjimas juoktis iš 
savęs“. Tad kai sakau, kad Arūnas 
yra ir įsikūnijęs į vaidmenį, ir ša-
lia jo, nesvarbu, dramatiškas ar ko-
miškas jis būtų (nors jokio žanri-
nio grynumo jo vaidmenyse kaip 
tik nerasi – komiškieji veikėjai turi 
kažkokio graudulio, dramatiškieji – 
pajaciškumo), turiu galvoje ne tik 
jo „persikūnijimą“, bet ir gebėjimą 
parodyti savo veikėją tarsi iš šalies. 
Pažvelgti į save per kito prizmę, 
o ne atvirkščiai. Tai laikyčiau ak-
torine Sakalausko autoryste – jo 
kūne „apsigyvena“ kitas žmogus 
(personažas, veikėjas), kuris, jei 
pasiseka, jo žodžiais kalbant, pra-
deda elgtis savarankiškai. „Veikėjai 
ateina iš lėto... kartais praeina pro 
šalį...“ – sakė aktorius 1999-aisiais. 
Įdomu, kurie jam dabar atrodo at-
ėję, įsitvirtinę, suteikę scenoje už-
tikrintumo. Nors, prisimindama 
1999 m. Juozo Javaičio Sakalauskui 
skirtą „Kūrybos meto“ laidą, drįs-
čiau sakyti, kad yra vienas moty-
vas, jungiantis daugelį ankstesnių 
ir vėlesnių jo veikėjų. Tai – sutri-
kusio, savęs gyvenime, jausmuose, 
pasaulyje ieškančio žmogaus mo-
tyvas. Arūno „faktūrai“ jis ypač 
tinka. Ir, kad ir kaip paradoksaliai 
skambėtų, visi jo veikėjai, nepaisant 
žanro, amžiaus, vaidinamo laikotar-
pio, yra iš dabarties. Iš mūsų laiko, 
gyvenimo, tik šiek tiek lėtesni, jau-
tresni, labiau refleksyvūs. Arba ki-
tokie – kaip Abramas iš Rolando 
Atkočiūno režisuotų M. Sperro 
„Medžioklės scenų“ (2013) ir Janis 
iš A. Rutkēvičos „Gyvūno (Ku Kū)“ 
(2016). 

Po darbų Vaitkaus, Koršunovo, 
Varno spektakliuose susitikimai su 
Tuminu, Nekrošiumi ir ypač Atko-
čiūnu – svarbūs sceninei aktoriaus 
biografijai. Man atrodo, kad vienas 
sudėtingesnių – Abramo vaidmuo, 
kurio genezė driekiasi iki Jo iš 
Vaitkaus-Villqisto „Helverio nak-
ties“ (2003), Marko iš Koršunovo-
Ravenhillo „Shopping and fucking“ 
(1999), Merso iš Varno-Camus 

N u k elta į  5  p s l .

pačiam pritariamai nenusišypsoti – 
jaustis kažką supratusiam, įsitrau-
kusiam į nebylų aktoriaus ir žiūrovo 
sąmokslą.

Be Arūno dabar sunku įsivaiz-
duoti Gintaro Varno, Oskaro Kor-
šunovo, Jono Vaitkaus spektaklius 
(akimirksniu praskriejo tie metai, 
net dešimtmečiai!), kuriuose (o 
juk būta vaidmenų ne vien šių re-
žisierių spektakliuose) išryškėjo jo, 
kaip itin plastiško, subtiliai žanrą 
jaučiančio, „lengvo“ (o tai irgi tur-
būt apgaulingas įspūdis) aktoriaus 

vidine kipšo kibirkštimi, taip pat 
atidumas menkiausiai veikėjo el-
gesio, judesio, net nuotaikos deta-
lei, atrodančiai kaip spontaniškai 
sugalvota ar gimusi čia pat, spek-
takliui vykstant (juk jis dar ir pui-
kus improvizatorius), – štai tos ar-
tistinės Arūno savybės, prie kurių 
pridėję dar ir žanrinį lankstumą, 
gausime anaiptol ne nekaltą dova-
nėlę režisieriams. O ne nekaltą to-
dėl, kad Arūnas niekada neištirpsta 
spektaklio audinyje. Atrodo, pats to 
nenorėdamas, gyvena jame ir už jo, 

Arūnas Sakalauskas (Veršininas) spektaklyje Trys seserys“ L. Va nse vi či e nė s  nuot r.

D. Mat ve je vo  nu ot r.Arūnas Sakalauskas (Abramas) spektaklyje „Medžioklės scenos“ 
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Anokia laimė tapti žmogumi
Apie spektaklį „Pinokis“ Vilniaus teatre „Lėlė“

„Svetimo“ (1995), liko pusiaukelėje. 
Anaiptol ne dėl aktoriaus kaltės – 
spektaklis, pasakojęs apie prie sa-
vižudybių privedančią visuomenės 
neapykantą, prasidėjusią papras-
čiausiomis patyčiomis ir pasibai-
gusią linčo teismu (tuomet turė-
jome vienokį kontekstą ir įvykius, 
šiandien – kitokius), taip ir nebuvo 
iki galo išvaidintas. Dėl to nespėjo 

„prisijaukinti“ Abramo vaidmens ir 
Arūnas, (su)kūręs jauną vyrą, kuris, 
apkaltintas neįgalaus berniuko iš-
prievartavimu, nužudo merginą ir 
nusižudo pats. Pernelyg karšti tuo-
metiniai įvykiai primetė spektakliui 
ir statymo, ir suvokimo klišes, nors 

„metamo į kitą akmens“ metafora 

yra amžina ir visiškai nepriklauso 
nuo visuomenės sąmoningumo ar 
tolerancijos lygio. Tačiau net tuo-
met Arūnui pavyko (nepaisant su-
švelnintos Abramo istorijos) jautriai, 
sakyčiau, sukauptai, įsigilinant į 
vidines veikėjo būsenos ir elgesio 
motyvacijas, perteikti gujamo, per-
sekiojamo, medžiojamo žmogaus 
savijautą. Per elgesį su juo, per jo 
paties ne(be)pakeliamą būklę žiū-
rėjome į teisuoliais ir moralistais 
virtusią kaimelio / miestelio ben-
druomenę. Atrodo, šio spektaklio, 
savo gyvenimiškąją patirtį Arūnas 
sudėjo į tais pačiais 2013 m. vai-
dintą abejingumo nuskausmintą 
Tėvą-Agamemnoną-Odisėją.

Po antro Arūno susitikimo 
su Atkočiūnu gimė dar kitoks jo 
veikėjas – kaimo glūdumos keis-
tuolis Janis, ne tik „ku-kū“, bet 

ir „susergantis“ „ku“ karštine, kai 
tarpduryje pamato brolio pakviestą 
radijo eterio žvaigždę Ingą (Toma 
Vaškevičiūtė). Du broliai – Saka-
lausko Janis ir Mariaus Repšio 
Karlis – tai du atsiskyrėliai, tikro-
vės paribyje atsidūrę vienišiai, gy-
venantys pusiau realiame, pusiau 
fantastiškame, vijokliais apaugu-
siame ir nežinia kurį amžių menan-
čiame name. Apsupti antikvarinių 
senienų, patys tokiomis atrodantys. 
Tačiau iš pirmo žvilgsnio antropo-
loginiam spektaklio natūralizmui 
režisierius ir aktoriai suteikia tiek 
teatrališkumo, kad paprasčiausią 
buitinę situaciją paverčia beveik 
stebukline pasaka. Atkočiūnas 
mėgsta tokias transformacijas – jo 
spektakliuose visad atsiranda vietos 
ir infernalumui, ir juodajam humo-
rui. Ne visiems aktoriams pavyksta 

įsigyventi į kiek pasislinkusią jo 
spektaklių erdvę, pagauti kiek hi-
perbolizuotą sceninio veiksmo in-
tonaciją. Tačiau Arūnas čia sukuria 
dar vieną stebuklą – iš smulkiau-
sių laikysenos, mimikos, reakcijų, 
gestų ir žodžių skeveldrų nulipdo 
žavaus, lipšnaus, net jautraus vyro 
paveikslą. Kitaip tariant, beformis, 
beveidis, neapibrėžto amžiaus, įta-
rus ir kaprizingas „pabaisa“ ilgai-
niui jei ne virsta princu, tai mažų 
mažiausiai priartėja prie žmogiško 
pavidalo. To priežastis, žinoma, jo 
užmigusį vyriškumą pažadinusi 
Inga, tačiau iš tikrųjų – aktoriaus 
meistrystė, juvelyriška vaidyba ir 
net saiko jausmas, kurie prideda 
meninės vertės iš pažiūros gan 
kontroversiškam spektaklio stiliui. 

Pradėjusi galvoti, kaip ir ką apie 
aktorių Arūną Sakalauską parašyti, 
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nežinojau, kad jis bus įvertintas Vy-
riausybės kultūros ir meno premija. 
Ji pratęsė ir vainikavo pernykščių 

„Auksinių scenos kryžių“, Kauno ir 
Alytaus festivalių apdovanojimus. 
Štai ir proga aktorių sveikinti, apie 
jį rašyti. Bet apdovanojimai – tik 
tarpinės stotelės, po kurių ateina 
naujas, Arūno žodžiais tariant, 

„savotiškas ieškojimų diskomforto“ 
periodas. Suvaidinęs gausybę įvai-
riausių teatro ir kino vaidmenų, 
55-erius atšventęs aktorius prieš 
metus kalbėjo: „Gyvenimas ne-
sibaigia teatru. Jei būtų kitaip, jis 
sukramtytų, suvalgytų ir išspjautų. 
Nereikia teatrui leisti pagrobti sa-
vęs.“ Gal tai ir yra tikrasis jo sce-
ninio gaivumo, užkrečiamumo 
šaltinis?.. 

Rasa Vasinauskaitė

Aušra Kaminskaitė

Sunku suprasti, kodėl septyni 
milijardai negalinčių susikalbėti 
žmonių tiki, kad, suradę gyvybę 
kitose planetose, gebėtų puikiai 
su ja sutarti. Arba kodėl žmonės 
tiki savo galia valdyti kuriamus ir 
tobulinamus robotus, visais atžvil-
giais pranoksiančius šiuolaikinius 
homo sapiens. Visų keisčiausia, kad 
nesuskaičiuojamame žinduolių,  
paukščių, vabzdžių pasaulyje vis 
tiek jaučiamės tokie vieniši, jog no-
rime kurti arba atrasti naujas bū-
tybes. Gal, kaip madinga manyti, 
taip reiškiasi noras tapti dievais. 
Nes juk ir Dievas pasaulį sukūrė 
iš vienišumo.

Žymiausias literatūros kūrinys, 
pasakojantis apie vienišumo, sumi-
šusio su siekiu būti pranašesniam, 
pavojų turbūt yra Mery Shelley is-
torija apie daktarą Frankenšteiną ir 
jo sukurtą pabaisą. Panašų siužetą 
netikėtai galima atrasti ir vaikų li-
teratūroje, Carlo Collodi knygoje 

„Pinokis“, pagal kurią spektaklį 
Vilniaus teatre „Lėlė“ vasario pa-
baigoje pastatė režisierius Šarūnas 
Datenis. Collodi istorijos siužetas 
prasideda pažintimi su vienišu 
meistru Džepetu, kuris iš malkos 
droždamas medinę lėlę jau pastebi 
gimstančio kūrinio nepaklusnumą 
ir dėl jo kenčia. Tačiau noras su-
kurti sau draugišką būtybę nugali 
ir į pasaulį paleidžiamas neklau-
žada Pinokis, jį mylintiems ilgą 
laiką keliantis vien kančias. Spek-
taklio dramaturgė Teklė Kavtara-
dzė savo interviu įvardijo Pinokio 
nuotykius kaip vaiko brandos isto-
riją, kai „tapti tikru berniuku“ (Pi-
nokio svajonė, kurią jam primetė 
gyvieji) reiškia subręsti bei išmokti 
sugyventi su savimi ir supančia 
aplinka. Tačiau stebint spektaklį 
pirmiausia į akis krito kita tema – 
tėvų noras būti vienvaldžiais vaikų 
gyvenimo tvarkytojais ir jų lūkesčių 

nesutapimas su mažųjų pasaulio re-
alybe bei įpročiais.

Šarūno Datenio spektaklyje Pi-
nokis – ne medinė lėlė, o robotas 
androidas, kurį iš senų detalių su-
konstravo mechanikas Džepetas 
(lygiai kaip Frankenšteinas savo pa-
baisą sukūrė iš lavonų dalių). Dirb-
tinio intelekto valdomas robotas pri-
statomas kaip Z kartos parodija – o 
galbūt kaip kraštutinė Z kartos ap-
raiškos versija. Visus aplinkinius jis 
vadina „seniukais“, nuolat pabrė-
žia teisę naudotis savo laisvėmis, 
ieško lengvų būdų ko nors pasiekti 
ir greitai pamiršta žadėtas atsako-
mybes. Pabėgęs nuo mokyklą lan-
kyti verčiančio tėčio, Pinokis patiki 
sukčiais ir dukart nueina „šunke-
liais“ – pirmiausia patenka į teatrą, 
o vėliau prasilošia. Kaskart iš pra-
gaišties jį išgelbsti Blue Girl (Erika 
Gaidauskaitė), nors taip ir nepa-
vyko suprasti, kokie yra jos tikslai ir 
iš kur ji atsiranda. Pagaliau Pinokis 
suvokia, kad trumpalaikės šlovės ir 
malonumų vaikymasis veda tik prie 
nelaimių, todėl grįžta pas savo kū-
rėją Džepetą (Irmantas Jankaitis).

Atrodo, kad interpretuojant Pi-
nokio nuotykius režisieriui Šarūnui 
Dateniui svarbiausia buvo sudėlioti 
įvaizdžius, kurie keltų publikai at-
pažinimo džiaugsmą arba taptų 
nuorodomis į šių ar kiek ankstes-
nių dienų aktualijas. Spektaklio 
pradžioje ekrane skaitome istoriją, 
užrašytą „Žvaigždžių karų“ pro-
logo forma; maištininkas androi-
das Pinokis – taip pat lyg nuo-
roda į „Žvaigždžių karų“ androidą 
R2D2. Sukčiai Lapinas ir Katinas 
spektaklyje paversti kinų simbo-
liu – dvigalviu drakonu, kuriam pa-
sirodžius aplinka taip pat nušvinta 
rytietiškais motyvais. Visos apga-
vystės vyksta Kinų kvartale. Gal-
būt tai kinų prekėmis užtvindytos 
laisvosios rinkos kritika, tačiau žiū-
rint spektaklį pirmiau kyla sumaiš-
tis, o ne asociacija. Pinigus Pinokis 
praranda lošdamas „Laimės rate“, 

apeliuojant į vieną skaudesnių vi-
suomenės problemų – lošimus, apie 
kurių sukeliamą priklausomybę 
Lietuvoje kalbama vis dar nepakan-
kamai. O pati Pinokio leksika yra 
nuorodų į YOLO filosofiją rinkinys. 
Tokia įvaizdžių seka kelia įspūdį, 
tarsi spektaklio kūrybos metu vyko 
vakarėlis, kuriame kūrėjai sutarti-
nai šaipėsi iš juos supančio pasaulio 
ir smagiausias vietas sudėjo į pjesę. 
Ir puiku. Problemos prasideda, 
kai iš fragmentiškų interpretacijų 
reikia sulipdyti visumą. Kadangi 
dauguma įvaizdžių atkeliauja iš 
skirtingų kontekstų ir nėra plėto-
jami ilgesnį laiką, žiūrovo smegenys 
verčiamos nuolat koncentruotis vis 
į kitą temą, neįsigilinant nė į vieną 
iš jų. Daugybė nuorodų yra tokios 
konkrečios (pavyzdžiui, siaura au-
ditorija juokaujant apie teatrą kaip 
blogiausią profesinį pasirinkimą) 
ir tokios nesusijusios tarpusavyje, 
kad bet koks siužetinis pagrindas 
pradingsta tarp juoką keliančių 
detalių.

O vizualiai spektaklis patrauklus 
ir kelia malonumą – pagiriamasis 
žodis dailininkui Antanui Dubrai 
bei visiems, prisidėjusiems prie lė-
lių ir scenografijos kūrimo. Mielas, 
maždaug septynmečio vaiko ūgio 
robotukas Pinokis, tikėtina, gali 

sugrąžinti į teatrą žiūrovus, kurie 
prieš penkiolika metų pamiršo ke-
lią į „Lėlę“ dėl baimę keliančių ne-
patrauklių lėlių. Aplinkoje, kurioje 
gimsta Pinokis, beveik viskas me-
chanizuota, kiekvienas erdvės po-
kytis lydimas lempučių mirgėjimo, 
o lėlių teatro spektaklis pristatomas 
kaip technologijų šou. Tad net ir tu-
rint (greičiausiai) ribotas galimybes, 
Dubrai pakako kūrybiškumo su-
kurti fantastinio žaidimų kambario 
aplinką, kuri neretai daug įdomesnė  
nei spektaklyje girdimi juokai. Vei-
kiausiai šis „Pinokis“ būtų kur kas 
paveikesnis labiau susikoncentra-
vus į vizualiąją plotmę ir atsisa-
kius medžiagos diktuojamo moralo. 
Šiuo metu spektaklis svyruoja tarp 
dviejų teatro formų: tradiciškai di-
daktiško ir vizualaus, jaunajai kar-
tai kur kas priimtinesnio. Kol kas 
jis svyra tai į vieną, tai į kitą pusę, 
niekaip nerasdamas pusiausvyros.

Internete nurodyta, kad „Pino-
kis“ skirtas vaikams nuo ketverių 
metų, tačiau trys jo komponentai – 
stilius, dramaturgija ir muzikinė 
dalis – apeliuoja į kito amžiaus au-
ditoriją. Vizualiai kuriamas scenos 
pasaulis bei visų veikėjų, išskyrus 
meistrą Džepetą, elgesio bei kal-
bos maniera nukreipta į vyres-
nius, manyčiau, ne jaunesnius nei 

aštuonerių metų žiūrovus. Kita 
vertus, spektaklio dramaturgija at-
stumtų tokio amžiaus vaikus dėl ka-
rikatūriškai vaizduojamo Z kartos 
elgesio ir kiek iš aukšto beriamos 
kritikos. Dar keisčiau, kad fone 
paliekamas Carlo Collodi istorijos 
motyvas, jog „suaugusieji žino ge-
riau“ (beje, šis motyvas sėkmingai 
eliminuotas Walto Disney’aus filme, 
kur Pinokis traktuojamas kaip ne-
patyręs patiklus vaikas). Teorija, 
kad nesusitupėjusius vaikus išgel-
bėti gali vien suaugusiųjų išmintis, 
patraukliai skamba nebent patiems 
suaugusiems. Spektaklyje girdimos 
dainos (kompozitorius Vytautas 
Leistrumas) „kabina“ plačią audi-
toriją, tačiau jų tekstuose apstu į so-
cialinę problematiką apeliuojančios 
informacijos, be to, visi dainuojan-
tys prastai artikuliuoja žodžius (gal-
būt tai premjeriniai garso aparatū-
ros nesklandumai?), tad suprasti, 
kas dainuojama, gana keblu. Juo 
labiau – ketverių metų vaikui.

„Pinokyje“ jaunasis neklaužada 
pašiepiamas stipriausiai, nors būtų 
pravartu išgirsti ir meistrui Džepe-
tui taikomą kritiką – juk būtent jis 
sukonstravo androidą ir nesugebė-
jęs su juo susitvarkyti leido ištrūkti 
į pasaulį. Ir kai Pinokis, per patirtį 
įgavęs išminties, grįžta pas tėvą 
pasiryžęs taisyti klaidas, paaiškėja, 
kad pats Džepetas iš savo klaidų 
nepasimokė ir toliau naudoja se-
nas neveiksmingas priemones – ra-
gina aklai klausyti paliepimų. Prieš 
premjerą Šarūnas Datenis kalbėjo 
apie robotų įsigalėjimo baimę, tad 
spektaklio pabaiga nuskamba tarsi 
pranašystė: viskas bus gerai, jei ro-
botai supras, kad žmonės yra už 
juos pranašesni, nes būtent žmo-
nės yra Žemės šeimininkai. Vienų 
rūšių bei vienų kartų pranašumas 
nuolat lydi spektaklio personažus, 
vis baksnodamas ir primindamas, 
kad šį pasaulį sunaikins ne robotai, 
o žmogaus puikybė.

D. Matv ejevo n uotr .Scena iš spektaklio „Pinokis“
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nacionalinių operų mainų projektą, 
kurio metu Lietuvos, Latvijos ir Es-
tijos teatrai su spektakliais viešės 
vieni pas kitus. Vis dėlto operos 

„Post futurum“ („Po ateities“) prem-
jera – labai konkretus ir ryškus įvy-
kis, galbūt reprezentuosiantis ne tik 
svarbiausią valstybinę šventę, bet ir 
naujausias lietuviškos šiuolaikinės 
operos tendencijas. Tad ką gi išgir-
dau ir pamačiau, apsilankiusi prem-
jeroje kovo 2 d. Nacionaliniame 
operos ir baleto teatre? Turiu pa-
sakyti, kad labiausiai mane domino 
pati idėja ir jos įgyvendinimas, tad, 
pavyzdžiui, lyginti solistus kaip kad 
Verdi ar Puccini operose, orkestro 
grojimo niuansus ir pan. kol kas 
nėra pirmųjų įspūdžių prioritetai, 
bet, žinoma, irgi svarbu. 

Nors operos žanras nežinia 
kieno paskelbtas „atgyvenusiu“ 
(spektaklyje net Dievas sako ne-
kenčiąs operos), realybėje jis lyg 
niekur nieko sėkmingai gyvuoja 
toliau, traukdamas vis didesnius 
būrius gerbėjų. Tiesa, su šiuolai-
kine opera problemų yra. O kas ta 
šiuolaikinė opera? Tokį klausimą 
kelia ir „Post futurum“ kūrėjai, 
kaip vieną iš prasminių linijų įvar-
diję „operos kūrimo mechanizmą“. 
Gyvybingame S. Parulskio scenari-
juje ją kuria, o veikiau žaidžia operą 
Dievas ir Šėtonas, keliaudami į Lie-
tuvos istoriją per operos meną. Beje, 
poetui, prozininkui, dramaturgui, 
eseistui S. Parulskiui tai pirmas dar-
bas su opera. Jis minėjo, kad dar tik 
planuodami G. Sodeikos inicijuotą 
veikalą su tuomečiu teatro vadovu 
Gintautu Kėvišu jie svarstė jo po-
būdį. G. Kėvišas pageidavo daugmaž 
O. Koršunovo teatrinės stilistikos 
operos. Ir tai nestebina. Režisierius 
su šiuo žanru (klasikiniu ir šiuo-
laikiniu) gerai pažįstamas. Pri-
simename LNOBT jo pastatytas 
Richardo Wagnerio „Skrajojantį 
olandą“, Gaetano Donizetti „Mei-
lės eliksyrą“, tik prieš kelerius metus 
parodytą Ludwigo van Beethoveno 

„Fidelijų“, pirmiausiai pastatytą Ber-
gene (Norvegija). Prisiminkime ir 
kitus jo darbus užsienio teatruose: 
Wolfgango Amadeus Mozarto „Už-
burtąją fleitą“ Turine (Italija); Vy-
kinto Baltako „Cantio“, parodytą 
Miuncheno bienalėje ir šiuolai-
kinės muzikos festivalyje „Gaida“ 
Vilniuje; kamerinę operą „Winter“ 
pagal norvegų dramaturgo Jono 
Fosse’s pjesę, pastatytą Oslo (Nor-
vegija) nacionaliniame teatre, o po 
kelerių metų pakartotą Vilniuje 
jau kaip kompozitoriaus Gintaro 
Sodeikos vienos dalies kamerinę 
operą „Vinter“. Tai tik keletas pa-
vyzdžių. Režisierius minėjo, kad 
jam labai įdomu režisuoti operas, 
ir tai visai kitoks darbas nei dramos 
teatre, o ilgus metus bendradarbiau-
dami su kompozitoriumi G. Sodeika 
jie nuosekliai ėjo į šiuolaikinę operą. 

Aprėpti istoriją, operos meną, vi-
suomenės atspindžius, keletą sti-
listikų ir t.t. – uždavinys, žinoma, 
sudėtingas. Atspirties tašku kūrė-
jams tapo S. Parulskio pasiūlyta 

„matrica“: viduramžių misterijų 
pobūdis, Dievo ir velnio pokalbiai 
(idėja pasiskolinta iš Jobo knygos) 
apie pasaulį ir istoriją. Tai ašis, 
apie kurią sukasi visas „kosmo-
sas“. Beje, kosmosu ir prasideda ši 
opera-misterija: grandiozinėse per 
visą scenos erdvę išsidriekusiose 
Rimo Sakalausko videoprojekci-
jose sklando ir planetos, ir įman-
trių konstrukcijų palydovai, nety-
čia tarp jų praskrenda ir „Vytauto“ 
butelis... O Dievas „tveria pasaulį“ 
mindamas treniruoklį. Užduoda-
mas tonas visai keistai spektaklio 
stilistikai, kuri, sakyčiau, yra grynai 
koršunoviška. Režisierius nesiekia 
operos tematikos laikotarpio (Lie-
tuva prieš šimtą metų) „aktualinti“ 
per prievartą, perkėlinėti veiksmo 
į „šiuos laikus“ (toks virusas buvo 
ir tebėra apėmęs daugelį pasaulio 
teatrų). Vaizdas – vos ne autentiški 
kaip tuomet Agnės Kuzmickaitės 
kostiumai, Signatarų namų fasado 
fragmentais grįsta Gintaro Maka-
revičiaus scenografija (beje, kaskart 
mimanso artistų permontuojama 
žiūrovams prieš akis) – stilistiškai 
vientisiausi ir istoriškai tiksliausi 
operos komponentai. 

Tačiau vis blyksteli kelios deta-
lės, keli niuansai, keli pokštai – ir 
publika iškart pagyvėja atpažinusi 
aktualijų ženklus. Anot meno fi-
losofų, mėgavimasis tuo, kas pa-
žįstama, girdėjimas tik tai, kas jau 
žinoma, kaip tik ir pagimdo kičą. 
Šiame spektaklyje be to neapsi-
eita. Kartais šios priemonės erzina, 
kartais „sužaidžia“ sėkmingai: at-
siranda svarbus komponentas – 
komunikacija su publika, kas jau 
tapo ryškia dabarties scenos meno 

tendencija, sėkmingos rinkodaros 
sąlyga. Pripažinkime, didelei da-
liai visuomenės opera, kaip, beje, ir 
akademinė ar šiuolaikinė muzika, 
kelia baimę. O baimė kyla iš perne-
lyg didelės distancijos tarp klausy-
tojo ir to jam „nepasiekiamo“ meno. 
Galbūt toji komunikacija su publika 
(ir užslėpta, ir akivaizdi) yra vienas 
iš veiksnių, kodėl Lietuvoje, ir ypač 
užsienyje, O. Koršunovo darbai su-
silaukia tokios didelės sėkmės. 

Taigi, režisieriaus žvilgsnyje į 
operą pasireiškusi savotiška Ber-
toldo Brechto „atsiribojimo efekto“ 
atmaina išryškina ne tik scenari-
juje smagiai įpintus atpažįstamus 
satyriško visuomenės vaizdavimo 
elementus (pavyzdžiui, pradžioje 
Šėtonas pristato Dievo užmirštą 
kampelį vardu Lietuva, dainuoda-
mas „Tai keista tauta. Jie švenčia 
Valstybės atkūrimo šimtmetį, bet 
viskuo nepatenkinti ir elgiasi keis-
tai. (...) Vieni valstybę garbina kaip 
Dievą, kiti valstybės nekenčia kaip 
šėtono!“), bet ir išprovokuoja tai, 
ko reikia dabarties publikai – ryšį, 
dėmesį jai, galimybę atsiriboti ir 
kritiškai mąstyti stebint spektaklį. 
O įvairiausi šmaikštūs momentai – 
kad ir Dievo su Šėtonu pertraukos 
anonsavimas, videoprojekcijoje tam 
tikru metu sušmėžuojantys buvusių 
ir dabartinių „valdančiųjų“ portre-
tai, fotoaparatu nuolat blykčiojantis 
lankstusis Ožys (mimanso artistas 
Tomas Dapšauskas), nežinia kodėl 
pasirodžiusi žirafa bei kiti „inkliu-
zai“ – kaip mat sukuria žaismingą, 
kitąkart ir absurdišką atmosferą. 
Pramaišiui besikeičiančios ar per-
sipinančios tragiškos dramos ir 
lengvo humoro linijos prideda 
nemažai tragikomiško, „įstabiojo 
ir graudžiojo“ režisieriaus stiliaus 
prieskonių. Publika įtraukiama į 
bendrą žaidimą. Būtent, žaidimą. 
Ar operose tai dažnas reiškinys? 

Žaidimas – kaip sėkmingiausia 
komunikacijos forma, kaip lenk-
tynės su varžovu, kaip sėkmingo 
rezultato siekimas – yra vienas es-
minių operos variklių. Grumiamasi 
su valstybės nedraugais, su likimu, 
su savimi, su laiku. „Mes grumia-
mės su tekančiu laiku, o laikas teka 
ir žaidžia su vaiku“, – dainuoja visi 
operos herojai. Taip, istorija irgi 
žaidimas (o gal lošimas rulete?) – 
tautų likimais, netikėtais įvykiais, 
kataklizmais... Operos scena, kur 
Lietuvos Tarybos nariai svarsto 
šlietis prie Vokietijos ar skelbti 
Nepriklausomybę, vyksta pastato 
su užrašu „Casino“ fone. Palankios 
aplinkybės (su Dievo pagalba?) ir 
lietuvių drąsa nulėmė šio lošimo 
laimėtojus. Kardais ginkluoti kai-
zerio vokiečiai, skandavę „jūs ne-
priklausomos valstybės neverti!“, 
buvo nugalėti plunksnomis signa-
tarų rankose – ryžto, proto ir išmin-
ties galia. Ir vis dėlto, tai tik didelio 
žaidimo etapas...

Operoje intriguoja staigios per-
sonažų transformacijos. Pavyzdžiui, 
ypač lanksčiai pavidalus keičiantis 
Šėtonas, charakteringai perteiktas 
Mindaugo Jankausko, puikiai iš-
laiko nuolatinio vyksmo ir virsmo 
pulsą. Reikia paminėti, kad kitos 
sudėties spektaklyje kiek kitokį Šė-
tono vaidmenį kuria Rafailas Kar-
pis. Dievas, kaip ir pridera, gana sta-
tiškas, solidus, ir tam puikiai tinka 
Liudas Norvaišas su savo maloniu 
minkšto tembro bosu (šį vaidmenį 
dar kuria ir Egidijus Dauskurdis). 
Trumpai pasirodantis Vytauto Di-
džiojo personažas (Žygimantas 
Galinis, kitame spektaklyje – Liu-
das Norvaišas) man atrodė ko-
miškas, plakatinis. O ar mes pažįs-
tame Vytautą Didįjį? Kokiu būdu 
jį pavaizduoti kaip realų žmogų? 
Esame tematę porą portretų ir 
vieną paminklą. Taip operoje jis ir 

perteikiamas „kaip paveiksle“, kartu 
su jo įvaizdį įprastai lydinčia fraze 

„nuo jūros iki jūros“ (o laikinoji 
Šėtono palyda, lyg ir laisvo elgesio 
merginos, dainuoja lenkiškai „ot 
morza do morza“). Basanavičiaus 
herojus jau šiltesnis – tik šimtame-
tės praeities didvyris, apie kurį, beje, 
vis vien per mažai žinoma, moko-
masi mokyklose ir pan. Ką jau ir 
kalbėti apie gėdingą jo įamžinimo 
nebuvimą. Bet operoje Basanavi-
čius – kaip tik ne paminklas, o jautrus, 
meilės prisiminimų mirusiai žmo-
nai Eleonorai apniktas, pavargęs, 
bet tvirtas Žmogus. Jo vaidmeniui, 
kurį jautriai padainavo Eugenijus 
Chrebtovas, pritaikytos melodin-
gesnės partijos, skirti lyriškiausi 
operos epizodai, gražūs duetai su 
kelis kartus lyg šmėkla pasirodančia 
Eleonora (Joana Gedmintaitė), su 
tipiška liaudies atstove, malkų atne-
šusia Jadvyga (Inesa Linaburgytė), 
prasminga faustiškoji scena su jį 
gundančiu Šėtonu. Šiuos vaidme-
nis taip pat sukūrė Dainius Stum-
bras, Agnė Stančikaitė ir Eugenija 
Klivickaitė. 

O kaipgi operos muzika? Išties, 
kalbant apie šį žanrą nuo to reiktų 
ir pradėti. Vis dėlto neapleido min-
tis, kad vyksta ne opera su mums 
įprastu muzikos prioritetu, bet 
Koršunovo spektaklis su Sodei-
kos muzika, kaip jau įprasta OKT. 
Tiesa, galima pripažinti tikrai vy-
kusią vizualiojo ir garsinio santykio 
koreliaciją. Šiam dadaistinio miu-
ziklo, operos-misterijos ir dramos 
spektaklio junginiui kompozitorius 
atrado vientisą formą, struktūrą 
ir nuotaiką. Orkestras, vedamas 
Roberto Šerveniko (antrasis diri-
gentas Julius Geniušas), perteikia 
bendresnę muzikinę įvykių kaitą 
bei nuotaikas. Kiekviena scena yra 
vientisos muzikinės stilistikos, tem-
brinio klasterio, kuris deformuojasi 
ir kinta sulig scenos pasikeitimu. 
Muzikoje girdėti G. Sodeikai bū-
dingas itin ryškus ritminis prio-
ritetas. Tai pasireiškia ir lėtu arba 
intensyviu ostinato, technomuzikai 
būdingu „bytu“, ritminių formulių 
persiklojimais, nuolat pasikarto-
jančiais varinių pučiamųjų tembrų 

„raižymais“, kas šiek tiek primena 
šio kompozitoriaus kūrybai dažnai 
taikomą akademinio techno sąvoką. 

Tiesa, G. Sodeika neapsiėjo be 
keisto stilistinio akibrokšto – tarp 
modernių ostinatinių faktūrų įpynė 
beveik nepakeistą „Kur bėga Še-
šupė“ melodiją, kurią porą kartų 
darniai užtraukė choras. Gal tai iro-
niškas nusilenkimas publikai, pa-
norusiai pagaliau išgirsti „ką nors 
lietuviška“? Kita įdomybė – aštraus 
orkestro skambesio polifonijos vi-
sumoje išsiskyręs unikalus tem-
bras – bekontaktinis elektroninis 

Žaidimas dar nebaigtas
Atkelta iš  1  psl .

N u k elta į  7  p s l .

M. Alek sos  n uotr .Liudas Norvaišas (Dievas), Mindaugas Jankauskas (Šėtonas) ir Tomas Dapšauskas (Ožys)
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Keraminių miestų elegancija
Rūtos Šipalytės keramikos paroda „Miestai. Keliaujantys namai“ galerijoje „Atifex“

D a i l ė ,  M u z i k a 

instrumentas „Thermenvox“, rea-
guojantis į žmogaus skleidžiamas 
elektromagnetines bangas. Juo, ma-
nipuliuodama rankomis virš dviejų 
antenų, anot dirigento, lyg kokia 
ekstrasensė, grojo Monika Laukai-
tytė. Keistas švilpiantis tembras tiko 
įvairiems paslaptingiems, dažniau-
siai Šėtono rezgamiems įvykiams, 
nerimui perteikti.  

Solistų partijos grįstos beveik 
vien rečitacijomis, nuolat kin-
tančios, tekančios, tad daininin-
kams išties nelengva pasinerti į 
šią tėkmę, visiškai išeiti iš „itališko 
dainavimo“ komforto zonos. Daug 
dėmesio buvo skirta aiškiam tari-
mui, kas puikiai visiems sekėsi (o 
jei ne, labai pagelbėjo tekstas švies-
lentėje). Tačiau kartais spektakliui 
reikalingo žaismingumo, improvi-
zacijos dvelksmo solistai pritrūk-
davo. Neabejoju, kad po keleto 
spektaklių dar labiau išlaisvės ir 

solistų, ir choristų raiška. Laimė, 
chorui skirta muzika – melodin-
gesnė, ne pernelyg sudėtingos ri-
tmikos, pritaikyta dainuoti dide-
liam kolektyvui, tad masinės choro 
scenos skambėjo nepriekaištingai. 
Beje, operoje choras – ne tik foninis 
komentuotojas, bet ir vyksmą jun-
giantis aktyvus dalyvis. Jo gretose 
ir Signatarai, ir Antanas Smetona, ir 
Vokiečių karininkas, ir miestelėnai – 
jiems skirta ir solinių frazių, jie yra 
matomi ir girdimi. 

Visos – ir vaizdo, ir garsinės – 
peripetijos „suteka“ į finalinę žai-
dimo kulminaciją: Signatarų namų 
fasado detalės suformuojamos į 
tikslų šio visiems pažįstamo pas-
tato maketą. Jo fone, kaip istori-
nėje nuotraukoje, sėdi visi Signa-
tarai. Ir pasirašo Nepriklausomybės 
Aktą. Finalas išties sujaudina pa-
prastumu ir konkretumu. Po visų 
kolizijų ir istorijų, kičo, humoro ir 
dramatizmo, tiesiog tampame liu-
dininkais fakto, kuris lydi mus jau 
šimtą metų. Tikroji meno mįslė ir 

yra praeities ir dabarties vienalai-
kiškumas, rašė Hansas-Georgas Ga-
dameris... Bet paliekamas abejonės 
krislas, jog tai ne baigtinis veiks-
mas. „Ir dabar dar nemokame lais-
vai gyventi. Vis dar nesame laisvi. 
Laisvė – tai pirmiausia gebėjimas 
laisvai mąstyti, kai tavo mąstymas 

Atkelta iš  6  psl .

nėra uzurpuojamas, atakuojamas, 
veikiamas, kai nekastruojama 
tavo siela“, – sako O. Koršunovas. 

„Kaip jau minėjau, laisvė – labai jau 
komplikuota sąvoka“, – operoje vis 
suko uodegą Šėtonas. Taigi, žaidi-
mas nebaigtas. Šį žaidimą žais ir 
ateinančios kartos. Beje, jaunimui 

apsilankyti nenuobodžiame, saky-
čiau, vaikiškai jaunatviškame spek-
taklyje „Post futurum“ tikrai reko-
menduoju. O kiti spektakliai vyks 
jau vėl kitokiuose kontekstuose, su 
kitais atradimais ir praradimais. 

Laimutė Ligeikaitė

M. Alek sos  n uotr .

Rita Mikučionytė

Šiandien dailės parodose retokai 
matome ypatinga vizualumo es-
tetika pasižyminčių ekspozicijų, 
kuriose dominuoja išskirtinės 
plastikos harmonija. Ieškantiems 
pozityvios atgaivos, virš kasdieny-
bės pakylėto reginio siūlyčiau pa-
sidaryti po keramikės Rūtos Šipa-
lytės parodą.

Rūta Šipalytė dar studijuodama 
Vilniaus dailės akademijos Kerami-
kos katedroje išsiskyrė labai kons-
truktyvios minimalistinės stilisti-
kos kūriniais. Iki šiol jos keraminiai 
objektai akivaizdžiai reflektuoja ar-
chitektūrinių formų sandarą. To-
kio meninio požiūrio ir vaizdinių 
pradžią atrandame autorės vaikys-
tėje. Užaugusi architektų Juozapo 
ir Romualdos Šipalių šeimoje, Rūta 
savo lūkesčius tapti dizainere ar ar-
chitekte įgyvendino pasirinkdama 
keramikės profesiją. Formuojantis 
jos kūrybos braižui išryškėjo polin-
kis racionaliai jungti lipdytus iško-
čioto molio elementus, daug dėme-
sio skiriant keraminių kompozicijų 
proporcijoms ir ritmui, tikslingam 
formų dekorui ir daikto funkcijai. 
Be abejo, Rūtos Šipalytės darbuose 
pastebima jos mokytojų – Noros 
Blaževičiūtės ir profesoriaus Juozo 
Adomonio – kūrybos principų plė-
totė, einant skulptūrinės, konceptu-
aliosios keramikos keliu.

Parodos „Miestai. Keliaujantys 
namai“ ekspozicija nedidelėse ga-
lerijos „Artifex“ salėse parengta la-
bai apgalvotai, atsižvelgiant į žiūros 
taškus ir lankytojo judėjimo paro-
doje kryptis. Toks racionalus erdvės 
ir eksponatų derinimas puikiai ilius-
truoja Rūtos Šipalytės prigimtinio 

architektūrinio mąstymo potenci-
alą. Ant grindų prilipintos baltos 
žymėjimo juostos, punktyrai ir ats-
kiri plotai sujungia parodos ekspo-
ziciją. Kita vertus, kiekvienoje salėje 
autorė komponuoja po vieną dides-
nio dydžio kūrinį, greta kurio iš-
dėstomos smulkesnės, detalesnio 
apžiūrėjimo reikalaujančios kera-
minės kompozicijos. 

Matyti, kad autorė suvokia parodą 
kaip visumą, ritmiškai apžaidžia erdvi-
nius tūrius ir detales. 

Manau, tai vienas iš harmoni-
jos pojūčio parodoje komponentų. 
Kadaise menininkė yra užsiminusi, 
kad „aukso pjūvio“ proporcijų stu-
dijavimas (nuo seno ši proporcijų 
sistema vadinama universaliu visa-
tos kodu) jai teikė didžiulę kūrybinę 

atgaivą. Drįsčiau teigti, jog šis klasi-
kinis proporcijų skaičiavimo būdas, 
kurį autorė profesionaliai, galbūt 
kartais ir pasąmoningai naudoja, 
sukuria ypatingos formų ir erdvės 
darnos įspūdį, kuris toks mielas 
akiai ir širdžiai.

Ieškodami sąsajų tarp matemati-
nių skaičiavimų, geometrijos ir Rū-
tos Šipalytės kūrybos, atrasime ru-
tulius ir stačiakampius gretasienius, 
kurie keramikės kompozicijose 
virsta meniškais medžių, krūmų ir 
statinių modeliais. Šiuos keraminių 
miestų maketus ir lipdytus peiza-
žus menininkė kaskart vis kitaip 
sukomponuoja. Tad galime kalbėti 
ne tik apie Šipalytės kūrybos mo-
bilumą, bet ir daugiakalbes dėlio-
nių variacijas, polifunkcionalumą. 

Juolab tuščiaviduriai statiniai su 
nedideliais „langiukais“ vienam 
primins avilius, kitam – simbolinį 
būstą su „snapeliu“, trečiam – žmo-
gaus veidą. Vieniems bus svarbūs 
monumentalūs Rūtos darbai kaip 
eksterjero detalė ar lauko suoliukas, 
kiti vertins stalo indo idėją ir merks 
augalą plonu ilgu kotu, o gal pils 
sakę, treti žavėsis keraminėmis len-
tynėlėmis su medžių „bumbulais“. 

Šiaip ar taip autorei svarbūs mūsų 
„vidiniai namai“, t.y. tai, ką saugome 
ir nešiojamės savyje, kad ir kur bū-
tume. Keliaudami bandome išsau-
goti savastį – ją parodoje įprasmina 
kai kuriuos eksponatus puošiantis 
rūtos motyvas (tai ir autorės vardo 
atitikmuo), taip pat darbų pavadini-
mai, primenantys lietuvių liaudies 

dainas. Dėl to, manyčiau, parodą 
gaubia švelnus liūdesys, prisimi-
nimų nostalgija, kurią išgyvename 
būdami toli nuo Lietuvos.

Šipalytės keraminių miestų 
kompozicijų lyrizmą, mano ma-
nymu, pabrėžia netikėti, dažnai 
paradoksalūs skirtingų medžiagų 
ir spalvų sugretinimai. Menininkė 
randa nepriekaištingą pusiausvyrą 
tarp akmens masės grubumo, grū-
dėtumo ir porceliano glotnumo, 
trapumo, kurį paryškina šviesa ir 
šešėliai, kai kur panaudotos mati-
nės ar blizgios glazūros. Visomis 
prasmėmis patys brangiausi šioje 
parodoje yra Taivane sukurti darbai 
iš porceliano, dengti ypač retomis 
seladono ir vario raudonos glazū-
romis. Šie eksponatai neabejotinai 
suteikia autorės kūrybai naujų ats-
palvių ir tapybinės gelmės.

„Miestai. Keliaujantys namai“ 
man priminė ir Rūtos Šipalytės 
pasaulinę karjerą, ir jos keliones, o 
ypač pripažinimą tiek Norvegijoje, 
tiek Kinijoje, Pietų Korėjoje, Tai-
vane. Žvelgiant į parodoje esančius 
videopristatymus išryškėja Šipaly-
tės kūrybos nuoseklumas ir kultūri-
nių tradicijų asimiliacija. Vieniems 
Rūtos Šipalytės kūryba pasirodys 
artimesnė skandinaviškai, ki-
tiems – rytietiškos keramikos 
dvasiai. Manau, tai nėra svarbu, 
ypač kai ieškome formos ir erdvės, 
dailės kūrinio ir architektūros inte-
gralumo, kuris aktualus įvairių kul-
tūrų meno kontekstuose. 

Paroda veikia iki kovo 17 d.
Galerija „Artifex“ (Gaono g. 1, Vilnius)
Dirba antradieniais–penktadieniais 12–18 val., 
šeštadieniais 12–17 val.

Rūta Šipalytė, parodos „Miestai. Keliaujantys namai“ fragmentas. 2018 m. V. Nomado n uotr .

Eugenijus Chrebtovas (Basanavičius), Joana Gedmintaitė (Eleonora)
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D a i l ė

Dėmesio nauda ir keblumai
Pokalbis apie menininkių kūrybos reprezentacijos ypatumus

Kovo 8-oji, #metoo, paskutinės 
parodos, tekstai ir įvykiai provokuoja 
paanalizuoti menininkių kūrybos re-
prezentacijos kontekstus. Taip pat ir 
faktas, kad Kaune, M. Žilinsko dailės 
galerijoje, atidaroma paroda „Spy-
ruoklės laiku“, sukurta iš menininkių 
kūrinių, priklausančių „Lewben Art 
Foundation“ kolekcijai. Ta proga 
dailėtyrininkė Ugnė Bužinskaitė ir 
kalbasi su parodos kuratore Monika 
Krikštopaityte. 

Paskutiniu metu moterų klau-
simas vėl suaktualėjo. Paste-
bima tendencija peržiūrėti mu-
ziejus, kolekcijas, dailės istoriją, 
pasitikrinant, kokia vertinga 
menininkių kūrybos dalis nu-
stumta į šalį, pražiūrėta. Kaip 
vertinate Lietuvos situaciją?

Tiesa, ir galime tik pasidžiaugti, 
kad Lietuvoje, būtent dailės srityje, 
nuveikta gana daug siekiant ugdyti 
lyčių galimybių disproporcijos su-
vokimą. Daugiausia šiuose baruose, 
niekas nesiginčys, nuveikė Laima 
Kreivytė. Ji dirbo visais frontais: 
ir kaip dailėtyrininkė, savo įtaigia 
kalba atverianti opius klausimus 
tekstuose, konferencijose, ekskur-
sijose, ir kaip menininkė (su grupe 
Cooltūristės), inicijuojanti institu-
cinę kritiką, ir kaip kuratorė, bu-
rianti reikšmingas ir tokiomis tu-
rinčias tapti menininkes, ir kaip 
dailės istorikė, atverianti ir įtvirti-
nanti menininkių įnašą (ryškiau-
sias Marijos Teresės Rožanskaitės 
atvejis), ir kaip aktyvistė, išeinanti 
į platesnius kultūrinius barus (Va-
sario 17-osios deklaracija). Didžiuo-
juosi tuo, kad jai skirta Vyriausybės 
premija. Kreivytė dalyvavo rengiant 
beveik visas reikšmingiausias par-
odas, skirtas menininkių kūrybos 
propagavimui („Postidėja“, 2012, 

„Postidėja II. Atstatomieji darbai“, 
2013, „Postidėja III. Plotas“, 2015, 

„Postidėja IV. Karas“, 2016, „M/A\
G/M\A. Kūnas ir žodžiai Italijos 
ir Lietuvos moterų mene nuo 1965 
metų iki šių dienų“ su Benedetta 
Carpi de Resmini, 2017), moters 
sampratos kaitai („Moters laikas. 
Skulptūra ir kinas“, 2010, su Elona 
Lubyte ir Živile Pipinyte). Nepami-
nėsiu visko, nes tai nuosekli ir gausi 
veikla. Ir tik vieno žmogaus, o vei-
kia ir daugiau jų.

Be jokios abejonės, Laima 
Kreivytė yra tikra įkvėpėja. 
Galbūt svarbu ir tai, kad Lie-
tuvos menotyroje dominuoja 
dailėtyrininkės? 

Tai svarbu. Galėtume pasilinks-
minti reikalaudamos, kad dailė-
tyra ar, pavyzdžiui, filologija būtų 
po lygiai atstovaujamos abiejų lyčių 
ir dirbtinai ten įterpti daugiau vyrų. 
Tačiau bent jau dabarties sąlygomis, 
jei kur nors nėra vyrų, vadinasi, 
jie ten nenori būti. Nes toji sritis 

nesolidi, nepiniginga. Kai tapyba 
ir dailėtyra buvo solidžios veiklos, 
moteris ten buvo išimtis. Links-
miausia, kad, noriu tikėti, šios sri-
tys solidumą atgauna ir interesantų 
laukia pilnavertė konkurencija. 

Labai džiaugiuosi, kad dėl dailės 
istorikių dominavimo meno istorija 
ir kritika anaiptol neatrodo nuskur-
dusi. Man neužtenka abiejų rankų ir 
kojų pirštų, kad išvardinčiau visas 
pasigėrėtinas profesionales, turiu 
tik vieną problemą – nežinau, nuo 
kurio rimto ir įtraukiančio naujai 
publikuoto tyrimo pradėti...

Bet grįžtant prie temos apie me-
nininkių kūrybos vertės sampratą 
privalu paminėti Laimos Laučkai-
tės-Surgailienės studiją „Ekspresio-
nizmo raitelė Mariana Veriovkina“ 
(2007), Ievos Burbaitės disertaciją 
ir parodą Nacionalinėje dailės gale-
rijoje „Asmeniška. Lietuvos moterų 
dailė 1918–1940 m.“ (2017), Giedrės 
Jankevičiūtės kuruotą parodą, tirian-
čią moterų įvaizdinimą, „Ne vien 
grožis“ (2012) ir panašių tikslų Ie-
vos Dilytės kuruotą parodą iš LDM 
archyvų „Žvilgsnio galia“ (2007), 
Agnės Narušytės straipsnius apie 
fotografių darbus ir moteris foto-
grafijoje, kai kuriuos Erikos Grigo-
ravičienės tyrimo objektų pasirinki-
mus, sąmoningumą jaunų autorių 
publikacijose ir t.t. 

Atrodo, nemažai nuveikta. 
Kam nors gali kilti abejonių, 
kad viskas pasakyta? 

Manau, kad artėjam į pradžios 
pabaigą. Nors menininkės kasmet 
surengia reikšmingų parodų, svar-
biausiose meno įvykiuose kol kas 
tik dailininkai. Menininkų poros, 
gavusios Nacionalinę premiją, rodo, 
kad diena, kai šią premiją gaus ar į 
Venecijos bienalę atstovauti šaliai 
važiuos dailininkė, galbūt irgi ar-
tėja. Bet mes dar ne ten. Gal šiemet?

Moterų kūrėjų renginiai sutin-
kami skeptiškai. Parodos be meni-
ninkų kritikuojamos, neva šie dis-
kriminuojami. Jos būna svarbesnės 
autorėms ir žiūrovėms kaip soli-
darumo forma. Publika, tik spėju, 
gal net labiau mėgsta parodas, kur 

rodoma, kaip vyrai vaizdavo mote-
ris, nes vieni jose grožisi, kiti pik-
tinasi ir juokiasi. Dalis menininkių 
vengia feministinio konteksto, nes 
nori dėmesio kūriniams, kūrybai, 
o ne tam, kaip moteriai sunku būti 
kūrėja. Dalis jų bijo žodžio feminiz-
mas, dalis tiesiog turi draugų tarp 
menininkų, kuriems to dėmesio 
trūksta lygiai taip pat, tik dėl kitų 
išvedžiojimų. Tačiau nepaisant 
psichologinio atstumo pokytis ly-
čių dinamikos klausimais tikrai yra.

Vieni vien menininkių kūrybos 
propagavimą sieja su uždarymu 
į getą, kiti iškelia kaip pozity-
viosios diskriminacijos forma 
daromą istorijos korekciją...

Dar kiti abejoja, ar tai nėra pa-
prastas naudojimasis mada. Galbūt 
kur nors taip ir yra, tačiau negaliu 
to įžvelgti mūsų aplinkoje. Visi mi-
nėti judesiai gal ir nesukuria stai-
gaus rezultato, bet ilgainiui keičia 
pažiūras. Jos akivaizdžiai keičiasi, 
tik lėtai. Nors gal išliks ilgiau. 

Izoliavimusi moterų dailėje va-
dinčiau tada, jei būtų dalyvaujama 
vien tik dailininkių parodose. Ta-
čiau gali būti, kad dėl mano minėtų 
priežasčių Akademijoje ateityje ly-
čių balanso siekėjams reikės ieškoti 
vyrų tapytojų, nes dabar jauniau-
sioje kartoje vyrauja talentingos 
kūrėjos. 

Jūsų kuruojamoje parodoje 
„Spyruoklės laiku“ – tik meni-
ninkių kūriniai. Pasiūlymas 
rengti ją išplaukė iš „Lewben 
Art Foundation“ iniciatyvos 
„Savas kambarys“, kur sie-
kiama interpretuoti turimus 
menininkių kūrinius ir publi-
kuoti šiuos tekstus įvairiuose 
leidiniuose, kad pasiektų pla-
tesnį skaitytojų ratą. Kaip api-
būdintumėte šiuos veiksmus? 

Ir paroda, ir vėliau pasirody-
siantis leidinys, kur bus įtrauktos 
interpretacijos, nuo visų parodų, 
kurias minėjau, skiriasi vienu esmi-
niu dalyku – tai yra anksčiau įvar-
dinto šviečiamojo darbo pasekmė. 
Fondas ima rodyti atsakingumą ir 

sąmoningumą lyčių klausimais ir 
stengiasi įvesti korekcijas! Tai yra 
pasiekimas, kuris turi tapti norma. 
Kai nebereiks tyčia „tonizuoti“ me-
nininkių matomumo, jų bus pilna 
svarbiose bendrose parodose, tik 
tada tokios parodos nebeturės 
prasmės. 

Paprastai, norint nurodyti au-
toriaus svarbą, gyvenimo aprašy-
muose pažymima, kas yra įsigijęs jų 
kūrinių. „Lewben Art Foundation“ 
jau yra tapęs vienu iš tokių svarių 
argumentų, kad esi vertingas. Todėl 
jei Fondas (ar kita svarbi institu-
cija) rodo kūrinius, jis pakartotinai 
įtvirtina vertę. Todėl „Spyruoklės 
laiku“, net jei būtų visai netikusi 
kaip paroda, yra vertingas doku-
mentas autorėms, kad jų darbai ne 
tik įsigyti (kas ten žino dėl kokių 
priežasčių...), bet ir rodomi, jais 
puikuojamasi. Beje, kiekvieno vi-
suotinio turto turėtojo pareiga yra 
leisti kitiems pasidžiaugti. 

Parodos neformulavau kaip fe-
ministinės politine prasme, nes 
rinkinys šia linkme kryptingai 
kaupiamas nebuvo, bet jame apstu 
labai gerų kūrinių, kurie būtinai 
turi susitikti su žiūrovais. Pama-
čiau progą parodai, kurioje gali at-
siskleisti kūrėjų galia. Troškau tą 
galią išryškinti.

Man rūpėjo, kaip sklandžiai ir pa-
traukliai sudėlioti pasakojimą, kad 
žiūrovui paroda būtų nuotykis, kad 
jaustųsi tarsi pažiūrėjęs filmą. T.y. 
patirtų spektrą intensyvių (tarp jų ir 
gero meno) patyrimų. Taip atsirado 
trys dalys: atidėjimas (suspense), 

veiksmas ir atomazga. Norisi, kad 
žiūrovai rastų sau patinkančius kū-
rinius ir pasidomėtų kita tos auto-
rės kūryba. Taip pat manau, kad sa-
lėje, skirtoje veiksmui, žlugs visos 
vydūniškos vizijos apie prigimtinį 
moterų švelnumą, pasirodys, kad 
įtampos ir jų iškrovos veikia visus, 
kartais net trikdančiai. Kai kurie 
šaunūs kūriniai turėjo kitų planų, 
bet džiaugiuosi, kad jie užimti. 

Kaip išsirinkot parodos 
pavadinimą?

Peržiūrėjusi kolekciją ir turė-
dama omenyje lyčių klausimų 
kontekstą, visur įžvelgiau įtampos 
(suspaustos ir neprognozuojamai 
galinčios išsprūsti) motyvą. Jį man 
geriausiai įvaizdino Kristinos Ali-
šauskaitės tapybos darbas „Tarp 
žvaigždžių“ (2017), kur vaizduo-
jamas fontanas. Vandens čiurkšlės 
srovena prie pat dugno, bet tu ge-
rai žinai, kad galinga srovė gali bet 
kada iššauti, kad tai ne status quo, 
o įtemptas momentas, nors atrodo, 
kad nieko nevyksta. Tada ir pradė-
jau galvoti apie filmo struktūrą. Ir 
ne romantinės komedijos, o klasi-
kinio siaubo ar trilerio, kur dėmesį 
kausto laukimas, nežinia, nuojauta. 
Lauki išsigandimo akimirkos, nes ji 
maloni gyvumu ir stiprumu. Man 
atrodo, kad ir moterų temose yra 
tas suslėgto laiko ritmas. To paties 
efekto yra ir kasdienybėje: įtampa 
kaupiasi, kol ko nors negali, ati-
dedi (nes augini vaiką, nes reikia 
pabaigti kitą darbą ir t.t.), o po to 
šauni. 

Nu ot ra u ko s  i š  „Le wben A rt  F o u ndat i o n“ ko le kci jo s

Patricija Jurkšaitytė, iš serijos „Olandiškos istorijos“. 2013 m.

Kirstina Ališauskaitė, „Tarp žvaigždžių“. 2017 m. 
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D a i l ė

Drugeliai ir rožės vs ginklai ir doleriai
Severijos Inčirauskaitės-Kriaunevičienės paroda VDA parodų salėse „Titanikas“

Aistė Kisarauskaitė

Pirmas žvilgsnis – į plakatą lange 
prie įėjimo į „Titaniko“ parodų 
sales, kuris suformuotas lyg būtų 
straipsnis apie Severiją Inčiraus-
kaitę-Kriaunevičienę, tik su pil-
komis juostomis vietoj teksto ir 
stačiakampiais vietoje iliustracijų. 
Paslėptas straipsnis, paslėpti vaiz-
dai. Užsukite į vidų ir perskaitysite, 
sako jis. 

Paroda sudaryta beveik vien iš 
„ART Vilnius“ meno mugėje, Lie-
tuvoje ar užsienyje eksponuotų, 
taigi jau perskaitytų kūrinių, tačiau 
visi kartu naujoje galerijos erdvėje 
kalba kitaip, tad net juos mačiu-
siems verta užsukti. Kūriniai, ku-
rie trumpam grįžo į Lietuvą ir vėl 
iškeliaus į savo kolekcininkų sau-
gyklas. Menininkė preciziškai tiks-
liai formuluoja savo objektų siun-
čiamą žinutę, tačiau šį kartą mieliau 
pradėčiau nuo formos – medžiagų, 
atlikimo technikų, kurios, būdamos 
gan akivaizdžios, tarsi praslysta iš 
analizės lauko. 

Surūdijęs metalas – skylėtas, 
surūdijęs, sušaudytas, deformuo-
tas, praradęs savo blizgesį, kartais 
net patvarumą tampa pagrindu 
siuvinėjimui kryželiu. Dvi anta-
gonistinės medžiagos sąveikauja 
kurdamos konfliktą, užduotą kū-
rinio idėjos. Metalas, be abejo, 
asocijuojasi su pramone, karine 
pramone, ginklais.  Viename 
stambiausių S. Inčirauskaitės-
Kriaunevičienės kūrinių („Kill 
for Peace“, 2015 m., kolekcininkų 
Latvijos Irinos ir Mario Vitolų nuo-
savybė) – kareivių šalmai iš įvairių 
karinių konfliktų, karų. Sušaudyti, 
surūdiję ar daugmaž sveiki, jie 
kalba apie naikinančią metalo ga-
lią, naikinimo techniką ir šių dienų 
baimes. Nėra jauku pastebėti, kad 
okupacijos grėsmių temos vėl grįžta 
į menininkų kūrybą (Darius Bas-
tys „Priešų tankai rengiasi pulti Ge-
dimino pilį“ (V. Dmachausko pa-
veikslo motyvais). 2017 m.), deja, 
jos grįžo ir į gyvenimą. 

S. Inčirauskaitės-Kriaunevičie-
nės valia į tradiciškai vyrišką galią 
demonstruojančią kareivio, kar-
žygio, nukariautojo, nugalėtojo ar 
sūnaus, žuvusio už tėvynę, temą 
(kareivė vis dėlto yra reta išimtis) 
įsiveržia nuo seno moteriškai sričiai 
priskiriamas siuvinėjimas (kaip ne 
taip seniai sakė filosofas Arvydas 
Šliogeris: „Mergaitėms – mezgimo 
vadovėlis, vaikinams – Plutarchas“, 
šiuo atveju vietoje mezgimo – siu-
vinėjimas kryželiu). 

Tačiau S. Inčirauskaitės-Kriau-
nevičienės našlaičių, rožių siu-
vinėjimai yra ne švelni, o brutali 
intervencija į metalo būtį. Jame grę-
žiamos skylutės, o paskui įsiveržia 
įvairiaspalviai siūlai. Tekstilė virš 

metalo ir jame, ne tik puošianti, bet 
ir perkurianti, priverčianti paklusti, 
tapti fonu spalvingumui, trapiam ir 
jautriam grožiui. Kartais – gelian-
čiai skausmingam, kaip ant vieno 
šalmo išsiuvinėtas erškėčių vainikas. 
Taip tarsi atveriami kareivių jaus-
mai – ilgesys, meilė, kančia, ėjimas 
į pražūtį, sąmoninga ar priverstinė 
auka, o jausmų pasaulis vėl patriar-
chalinės tradicijos priskiriamas mo-
teriškam pradui, vyrams paliekant 

Vėlgi drąsaus kalnus nugalin-
čio turisto-tyrinėtojo-alpinisto ar 
gamtos nugalėtojo, kaip buvo sa-
koma sovietinėje vaikystėje, būtis 

„uždengiama“ efemeriškais gamtos 
kūriniais. Į šią gležno mažylio ir at-
radėjo-užkariautojo dvikovą autorė 
žiūri iš silpnojo pozicijos, ją įtvir-
tindama kaip galingesnę. 

Sakyčiau, jei kalbėtume apie 
kairiosios politinės krypties raišką 
mene, S. Inčirauskaitė-Kriaune-
vičienė jai garbingai galėtų atsto-
vauti. Todėl visai nuosekliai atsi-
randa projektas, skirtas Donaldo 
Trumpo rinkimams „Donaldo 
nuotykiai / Donald Bubble Gum“ 
(2016), primenantis mums ne tik 
Walto Disney’aus sukurtą herojų 
Skrudžą Makdaką, bet ir sovie-
tmečio deficitą – „Donaldo“ kram-
tomąją gumą su viduje įdėtais po-
pierėliais: mažyčiais komiksais apie 
peliukų Mikio ir Minės, šuns Pluto 
ir minėto antino bei kitų nuotykius. 
Dieną prieš įvykstant rinkimams 
pirmąkart eksponuotame projekte 
svarbi dalis yra tie autorės vaikys-
tės svajonių kramtomosios gumos 

Disney’aus antinas, mėgęs mau-
dytis doleriuose. Jei kas nežinote, 
turiu informuoti, kad Skrudžas 
ir yra išsiuvinėtas ant metalinių 
kibirų. Kaip drugeliai ar neuž-
mirštuolių žiedai efemeriškas 
animacinių filmukų herojus an-
tinas Skrudžas Makdakas ima val-
džią, na patys žinote, tai – realaus, 
nors atrodžiusio irgi komiksų he-
rojumi, Donaldo Trumpo rinkimų 
rezultatas. 

for Peace“, atgręžiančių į dar vieną 
temą – (ne)apsaugojimo. Galų 
gale jie yra bejėgiai apsaugoti nuo 
alinančių karo lauko sąlygų, kaip 
ir šalmai – nuo mirties. Erškėčių 
vainikas tai tik patvirtina. Šiame 
kontekste lygiai toks pat nesaugus 
yra alpinistų pasaulis, kaip ir tre-
čiojo kūrinio – politikos sfera, psi-
chologinio karo laukas ir tikroji jo 
priežastis. 

Sąmoningai neprijungiau prie 
pagrindinio pasakojimo naujau-
sio menininkės kūrinio – „With 
love from...“ („Su meile nuo...“, 
2018). Tai – Antrojo pasaulinio 
karo zenitinio pabūklo sviedinio 
tūtos fragmentas, ant kurio šono 
išsiuvinėti šie žodžiai. Galima sa-
kyti, kad jis tėra ankstesnių kūrinių 
pakartojimas, nieko naujo. Tačiau 
įtaigiai teigia tą patį – kaip dažnai 
išdavystės, žiaurumas pateisinamas 
meile! Smurtas prieš moterį, savo 
šalies naikinimas vis vyksta „dėl jos 
gerovės“. 

Šis tekstas nebus ilgas, nes ir 
menininkės kūryba nestokoja pla-
katiškumo. Gerąja prasme. Į pa-
sipriešinimą orientuoti lozungai 
tebūna aiškiai suprantami, kaip 
pavadinimui „Kill for Peace“ pa-
naudota 1966-ųjų, Vietnamo karo 
laikų, „The Fugs“ grupės protesto 
daina. Augantis mezginys / siuvi-
nys prieš metalo nykimą, eroziją, 
spalvos prieš rūdis, kūryba prieš 
smurtą, destrukciją, mirtį. Adatos 
dygsniai įtikina daugumą, net patį 
Banksy (2015 m. menininkė Banksy 
kvietimu su savo darbais dalyvavo 
jo projekte „Dismaland“). Severijos 
Inčirauskaitės-Kriaunevičienės siu-
vinėjimo adatos atrodo tokios švel-
nios! Kaip drugelio prisilietimas. Ir 
aštrios. Kaip kulkos. 

P. S. Pagal slavų liaudies pasakas, 
blogojo burtininko Koščejaus ne-
mirtingojo mirtis yra paslėpta ada-
tos galiuke.

Paroda veikia iki kovo 18 d.
VDA ekspozicijų salės „Titanikas“ 
(Maironio g. 3)
Dirba trečiadieniais–šeštadieniais 12–18 val., 
sekmadieniais 12–16 val.

racionalumą. Vyrai neverkia, ar 
ne? Vis dar daugelio sąmonėje jie 
gali smogti, bet neturi teisės „susi-
leisti“, ką nors jausti. Siuvinėjimas 
kryžiuku čia virsta nuoroda į dau-
gybę žuvusiems pastatytų antkapių 
kryžių. 

Panašia turinio bei medžiagų 
konfrontacijos sistema paremti ir 

„Turisto pusryčiai“ („Tourist’s De-
light“, 2017) – į kalnuose akmeniu 
suplotas ir išmestas konservų skar-
dines menininkė inkorporuoja siu-
vinėtus drugelius bei vabalus. Ryš-
kiaspalvė trapi mažoji gamta tyliai 
vykdo savo ekspansiją, suvarpy-
dama smulkiomis skylutėmis (Se-
verijos rankomis) metalą ir įsikū-
nydama jame. 

popierėliai, kurių turimas kiekis 
tarp vaikų buvo pinigų ar prestižo 
ekvivalentas. 

Jie prikelia patina pasidengu-
sius to meto įsitikinimus apie ge-
resnį gyvenimą, plytintį kažkur ten, 
Vakaruose. Po Nepriklausomybės 
atgavimo jis atrodė ranka pasie-
kiamas ir Lietuvoje, bet laukinis 
kapitalizmas, korporacijų siautė-
jimas, iki tol tik filmuose matytas 
valdančiųjų parsidavimas kažko-
dėl taip pat atkeliavo ir nesitraukia, 
niokodamas istorines, kultūrines 
vertybes, skriausdamas senukus, li-
gonius, smulkiojo verslo atstovus 
ar mokslininkus. Dabar savi mak-
dakai kibirais (greičiausia virtua-
liais) semia nelegalius pinigus, kaip 

Ką galime pasiūlyti? Žinoma, ak-
tyvią pasipriešinimo poziciją: nety-
lėti, siūlo S. Inčirauskaitė-Kriau-
nevičienė, pati apie tai kalbėdama. 
Tačiau jos kūrybos strategija, atpa-
žįstama lyg Žilvino Kempino magne-
tinė juosta, siūlo ir kita – siuvinė-
jimas, kaip žinia, reikalauja daug 
darbo. Ilgų kantrybe užpildytų 
valandų po dygsnį stumiantis į 
priekį. Kantrybė yra didžiulė ga-
lia, sako „Titanike“ eksponuojami 
kūriniai. Tas lašas po lašo, kryželis 
po kryželio...

Neišsisuksiu nepaminėjusi chaki 
spalvos apsiaustų, o gal palapinių, 
rymančių prie kolonų – iš karei-
viškų megztinių pagamintų ki-
limų, priklausančių kūriniui „Kill 

Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė, „Donaldo nuotykiai / Donald Bubble Gum“. 2016 m.

„Turisto pusryčiai“, fragmentas. 2017 m. Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė, ekspozicijos fragmentas
V. Nomado n uotr aukos



10 psl. 7 meno dienos | 2018 m. kovo 9 d. | Nr. 10 (1247)

K i n a s

Menininkų problemos
Įspūdžiai iš Berlyno kino festivalio

Ilona Vitkauskaitė

Šių metų Berlyno kino festivalis 
įsirėžė gausa vidutiniškų arba kar-
tais net sunkiai pažiūrimų filmų 
ir tik keletu šviesesnių atradimų 
(nors nei Małgorzatos Szumows-
kos, nei Christiano Petzoldo fil-
mus vadinti atradimais liežuvis 
neapsiverčia). Berlinalėje lankiausi 
pirmą kartą, todėl nustebino, mano 
požiūriu, dirbtinai išpūstos progra-
mos. Kartais tikrai nesuprasdavau, 
kaip ir kokiais atrankos kriterijais 
remiantis vienas ar kitas filmas pa-
teko į programą, kad ir į pagrindinę. 
Šalia tikrai puikių filmų, žinomų 
pavardžių, be abejo, ne visada ga-
rantuojančių kokybę, toje pačioje 
programoje buvo galima pamatyti 
krūvą studentiško lygio darbų (ko 
tik neteko matyti „Forumo“ progra-
moje!). Žinoma, tam tikra prasme 
toks demokratiškumo principas 
gali turėti savotiško žavesio, tačiau 
dažniausiai apimdavo tiesiog be-
prasmybės jausmas ir nuovargis. 
O kai festivalio pagrindinį prizą 
gavo, mano nuomone, vienas sil-
pniausių konkursinės programos 
filmų, beviltiškai savimi paten-
kintas ir plokščias Adinos Pintilie 

„Neliesk manęs“ („Touch Me Not“), 
apskritai į galvą pradėjo lįsti hamle-
tiški klausimai ir ne pačios šviesiau-
sios mintys apie aukštyn kojomis 
apsivertusį pasaulį. Tačiau, reikia 
tikėtis, tiek Berlinalės, tiek manęs 
dar laukia šviesesnis rytojus, nors 
Lietuvoje ir pasitiko dar vienas nacio-
nalinio kino kuriozas – Audriaus 
Juzėno „Pelėdų kalnas“.

Viena iš festivalio žvaigždžių, 
bent jau raudonojo kilimo, buvo, 
žinoma, Stevenas Soderberghas, 
kuriam, regis, nusibodo dirbti su 
skaitmeninėmis kameromis ir jis 
nusprendė pereiti prie kiek mini-
malistiškesnių filmavimo priemo-
nių. Naujausias jo filmas, siaubo tri-
leris „Unsane“ nufilmuotas „iPhone“ 
telefonu. Filme pasakojama apie 
persekiojamą moterį (Claire Foy), 
kuri prieš savo valią uždaroma į 
psichiatrijos kliniką ir, tarsi to dar 
būtų maža, jos persekiotojas (Jos-
hua Leonard) įsidarbina toje pa-
čioje klinikoje. Soderberghas išties 
meistriškai, kuo nereikėtų stebėtis, 
kuria paranojišką, klaustrofobišką 
atmosferą, nors kartais filme ne-
suprasi, ką jis daro rimtu veidu, o 
iš ko šaiposi. Nepaisant bandymo 
eksperimentuoti su vaizdu (tai ne-
atrodo taip nauja po Seano Bakerio 

„Mandarinų“, juk vyksta net telefonų 
kameromis nufilmuotų filmų festi-
valiai), keleto įdomesnių scenarijaus 
vietų, iš esmės Soderberghas kuria 
įprastą, dramaturgiškai tiesiog labai 
tvarkingą ir nuspėjamą filmą.

Neabejotinai vienas įdomiausių 
festivalio filmų buvo Christiano 
Petzoldo „Tranzitas“ („Transit“). 

Petzoldo kine man visada įdomiau-
sia tai, kaip jis derina dažniausiai 
melodramatišką siužetą, žanrinį 
kiną ir politinį komentarą. Šiuo 
atveju „Tranzite“ jis, regis, aiškes-
nis nei visada, tačiau dėl to netampa 
didaktiškas, o išsakomas tiesiog 
sukeitus keletą elementų, išmaniai, 
net, sakyčiau, brechtiškai dabartį 
perklojant praeitimi. Filme įsiminė 
ir pagrindinį vaidmenį sukūręs 
Franzas Rogowskis, kurį ne vienas 
kritikas lygino su Joaquinu Phoe-
nixu ir kuris tapo tikru mano šio 
festivalio atradimu. Tai melancho-
liškas, santūrus, švelnaus, net kiek 
vaikiško balso ir išraiškingų veido 
bruožų aktorius. Rogowskis taip 
pat sukūrė pagrindinį vaidmenį 
Thomaso Stuberio filme „Korido-
riuose“ („In den Gängen“), kuris, 
nepaisant išties įdomių aktorių – 
Sandros Hüller ir Peterio Kurtho 
iš „Tonio Erdmano“, humanistiškos 
ištarmės, dėmesio darbininkų kla-
sės atstovams, vis dėlto man nepa-
sirodė originalus (toks tarpinis va-
riantas tarp Aki Kaurismäki ir Roy 
Anderssono kino), todėl kritikų ir 
žurnalistų liaupsės bei ovacijos fil-
mui nustebino.

Festivalyje teko pamatyti ir mi-
nėtąjį Joaquiną Phoenixą, sukū-
rusį karikatūristo Johno Callahano 
vaidmenį Guso van Santo „Nesi-
jaudink, pėsčiomis jis toli nenueis“ 
(„Don’t Worry, He Won’t Get Far on 
Foot“), kuriame pasakojama apie 
Callahano kovą su alkoholizmu ir 
prisikėlimo, naujo gyvenimo gali-
mybę. Vis dėlto „Nesijaudink, pės-
čiomis jis toli nenueis“, kaip, beje, 
ir Phoenixo vaidmuo, kuria tvar-
kingo, tačiau vangaus filmo įspūdį. 
Įdomiausias čia komiko Jonah Hillo, 
nuo kurio išties sunku atitraukti 
akis, kruopščiai ir nuoširdžiai ku-
riamas New Age guru vaidmuo.

Benoît Jacquot „Ievos“ („Eva“) 
pagrindinis personažas – nesėkmin-
gai rašytoju apsimetantis Bertranas 
(Gaspard Ulliel), kuris iš tikrųjų iki 
lemtingųjų filmo įvykių (jo akyse 
miršta vienas iš jo klientų) dirbo 

„vaikinu pagal iškvietimą“. Filmo 
pradžioje Jacquot lyg žada trilerį 
apie tapatybę, bet įpusėjęs filmas 
pasisuka nesuprasi kur. Regis, re-
žisierius neapsisprendė, apie ką 
kuria filmą – Isabelle Huppert vei-
kėją, kuri tampa aukščiausios klasės 
prostitute, kad ištrauktų savo vyrą 
iš kalėjimo, ar Ullielio vaidinamą 
personažą, ir tiesiog nesudėliojo 
dramatinių akcentų, nesukūrė įti-
kinamų santykių, įtampos tarp per-
sonažų, todėl filmo finalas atrodo 
tiesiog komiškas. Regis, tuščios kū-
rybinės ambicijos ar kitokios kūry-
binės kančios, menininkų ar tokiais 
tik apsimetančių problemos apskri-
tai apibūdina ir Jacquot „Ievą“, ir ne 
vieną kitą Berlinalėje rodytą filmą. 

Toks prėskas pasirodė ir Mani 
Haghighi „Kiaulė“ („Khook“), kuris 

manieringai ir ironiškai kalba apie 
menininko situaciją Irane (o gal ir 
ne tik, nes konkurencija, socialinių 
tinklų diktuojamos populiarumo 
taisyklės ir vieši linčo teismai – uni-
versalūs reiškiniai). Tačiau, atrodo, 
už tų ne pačių originaliausių ar rafi-
nuočiausių pasimaivymų ir papokš-
tavimų nelabai kas ir yra. Įdomesnis 
pasirodė Davido ir Nathano Zellne-
rių filmas „Mergaitė“ („Damsel“), 
kuris atvirai šaiposi iš klasikinių 
vesternų, kas, be abejo, nėra nieko 
savaime nauja ar jau baisiai origi-
nalu. Čia gelbėtojas, herojus su po-
niu (Robert Pattinson), miršta tik 
įpusėjus filmui ir pasirodo, kad jis 
nėra joks protagonistas, o tiesiog 
beviltiškai įsimylėjęs nevykėlis. Po 
to pasirodo dar ne vienas gražuolės 
Penelopės (Mia Wasikowska) gel-
bėtojas, kuriais jai tenka vienu po 
kito atsikratyti, nes mergina nenori 
būti kažkieno gelbėjama ir pati gali 
susitvarkyti gyvenimą ar išvengti 
nemalonių situacijų. Smagiausia 
filme buvo žiūrėti į komišką Pat-
tinsono, kuris filme nebijo pasišai-
pyti iš savo merginų numylėtinio 
įvaizdžio, kuriamą personažą – dar 
vieną aktoriaus bandymą atsikratyti 

„Saulėlydžio“ sagos auros.

Daug pretenzijų, regis, turėjo ir 
filmo „Utoja, liepos 22-oji“ („Utøya 
22. Juli“), kuriame rekonstruojami 
tragedijos Utojos saloje įvykiai, kai 
Andersas Breivikas nužudė dešim-
tis jaunuolių, kūrėjai. Filmo tour 
de force primena László Nemeso 

„Sauliaus sūnų“. Norvegų filme 
taip pat, akivaizdu, daugiausia dė-
mesio ir buvo sutelkta į techninę 
filmo pusę (tai vieno kadro filmas), 
nei į tai, kaip ir kodėl žiūrovas tu-
rėtų įsijausti, tapatintis su vienas 
po kito saloje žudomų personažų 
išgyvenimais. Užuot bandę skatinti 
vienokio ar kitokio pobūdžio dis-
kusiją apie radikalią dešinę ir jos 
keliamas grėsmes, filmo kūrėjai su 
režisieriumi Eriku Poppe priešakyje 
tiesiog bando kurti efektingą reginį.

Po tokių varginančių pseudofilo-
sofinių filmų kaip Philipo Gröningo 

„Mano brolio vardas Robertas ir jis 
yra idiotas“ („Mein bruder heißt 
Robert und ist ein Idiot“), kur tris 
valandas varinėjama vadovėlinė 
laiko problematika Heideggerio ir 

pabėgti vaikinus, į Bernalio perso-
nažą kreipiasi kaip į garsų aktorių 
ir prašo autografo). Filmas, kaip 
dažnai pasitaiko Lotynų Amerikos 
kine, nevengia nuorodų į kolonia-
listinę praeitį ir išryškina politinę 
ironiją, kad muziejai pilni pavogtų 
artefaktų.

Gerąja prasme nustebino ir kon-
kursinės programos uždarymo fil-
mas – Milko Lazarovo „Ága“, ku-
rio peizažai, meditatyvus ritmas ir 
minimalistinis siužetas buvo tikra 
atgaiva. Elnių medžiotojas Nanu-
kas (Michail Aprosimov; žinoma, 
tai nuoroda į Roberto Flaherty „Na-
nuką iš Šiaurės“) su žmona Sedna 
(Feodosia Ivanova) gyvena ledo 
ir sniego plynėse, kur pavasaris 
kiekvienais metais prasideda vis 
anksčiau. Vienintelis jų kontak-
tas su išoriniu pasauliu – dangų 
skrodžiantys lėktuvai ir jaunuolis 
Čena (Sergej Jegorov), retkarčiais 
juos aplankantis ir atvežantis ūkiui 
reikalingų daiktų. Iš jų pokalbių 
sužinome apie poros dukrą Agą 
(Galina Tichonova), kuri išsikėlė 
gyventi į miestą. Tai tikriausiai ir 
įplieskė konfliktą tarp jos ir tėvų. 
Tačiau Sedna miršta, o Nanukas iš-
siruošia pas dukrą. „Agoje“ Laza-
rovas kuria melancholišką pasako-
jimą apie nykstantį pasaulį, subtiliai 
naudodamas etnografinio kino ir 
melodramos elementus.

Małgorzatos Szumowskos „Vei-
das” („Twarz“) – vienas labiausiai 
įsiminusių festivalio filmų, o pir-
moji filmo dalis, montažas ir 
ritmas apskritai privertė išsižioti. 
Szumowska puikiai derina pasa-
kos motyvus ir šiuolaikinės Len-
kijos satyrą, meistriškai naudoja 
populiariosios kultūros elementus. 
Filmo kūrėjai negražbyliaudami 
kalba apie materialistinę, varto-
jimo apžavams pasidavusią, vei-
dmainišką visuomenę, bandančią 
apsistatyti milžiniškomis Jėzaus 
Kristaus skulptūromis, tačiau visiš-
kai abejingą savo artimui (tai, be 
abejo, galima taikyti ir Lietuvai). 
Pastebėjau, kad ne pirmus metus 
lenkų kinas, nebijantis atsigręžti į 
čia ir dabar vykstančius sociokul-
tūrinius procesus, man užpildo žio-
jinčią nacionalinio kino bedugnę ir 
nykumą, kai lietuvių kino kūrėjai, 
regis, be jokios kritinės distanci-
jos pasišovė tapti nacionalizmo 
adeptais ir patriotinių sentimentų 
šaukliais arba toliau uždarbiauja 
kurdami menkavertes komedijas. 
Pavyzdžiui, niekaip nesuprantu, kas 
skatina žmones kurti tokius bana-
lius patriotinius filmus kaip „Pelėdų 
kalnas“, nejaugi visiems staiga pri-
sireikė Garbės raštų iš Prezidentės 
rankų?

José Padilhos „Septynios Ente-
bės dienos“ („7 Days in Entebbe“) 
buvo vienas laukiamiausių festiva-
lio filmų. Gal dėl to, kad kūrėjams 
labiau už įvykių rekonstrukciją, 
personažų psichologiją (filme ro-
domas lėktuvo pagrobimas, kai 
1976 m. palestiniečiai teroristai pa-
grobė iš Tel Avivo į Paryžių skri-
dusį „Air France“ lėktuvą) rūpėjo 
sukurti dabar aktualų filmą apie Iz-
raelio politiką, išėjo gana schema-
tiškas, paviršutiniškas filmas apie 
šį bei tą, kaip sakoma, nei žuvis, 
nei paukštis. Filmo ištarmę aiškiai 
bandoma pritempti iki šiandienos, 
kritikuojant militaristinę Izraelio 
politiką, titruose net minimas Ben-
jamino Netanyahu atėjimas į val-
džią ir teigiama, kad regioninė Izra-
elio politika nuo 8-ojo dešimtmečio 
mažai tepasikeitė. 

Augustino filosofijoje bei froidiška 
incesto tema, Alonso Ruizpalacios 

„Muziejus“ („Museo“), pelnęs „Si-
dabrinį lokį“ už scenarijų, leido 
bent kiek atsipūsti ir pasidžiaugti 
buvimu kino teatre. Filme du jau-
nuoliai, kuriuos vaidina amži-
nai jaunas Gaelis García Bernalis 
ir Leonardo Ortizgris, norėdami 
greitai praturtėti bei išspręsti savo 
savivertės ir kitas problemas, o gal 
tiesiog trokšdami nuotykių, nu-
sprendžia apvogti nacionalinį an-
tropologijos muziejų. Ruizpala-
cios žaismingai žongliruoja tikrais 
įvykiais paremta istorija, nuotykių 
filmų (žinoma, pirmiausia į galvą 
šauna Indiana Džounsas), šeimy-
ninės komedijos, kelio filmo mo-
tyvais, taip pat įtraukdamas auto-
referentines scenas (pavyzdžiui, 
policininkas, sustabdęs bandančius 

„Septynios Entebės dienos“

„Ága“
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Kitaip papasakotos istorijos
„7md“ rekomenduoja „Kino pavasario“ filmus

K i n a s

Su festivaliais taip jau būna: nori 
pamatyti viską, bet greit supranti, 
kad neužteks ne tik laiko, bet ir 
noro. Tada pradedi ieškoti pažįs-
tamų vardų, kurie asocijuojasi su 
geru kinu, bet ir jie ne visada garan-
tuoja sėkmę. Kažkas lieka ateičiai, 
nes lietuviški festivaliai dabar jau 
ne tik rodo, bet ir platina filmus, ką 
nors gal pavyks pasivyti po dauge-
lio metų. Šįkart parinkome filmus 
tiems, kuriuos domina ne tik isto-
rija, bet ir tai, kaip ji pasakojama. 

„120 dūžių per minutę“ („120 
battements par minute“, Prancū-
zija, 2017)

Ką tik geriausio metų prancūzų 
filmo „Cezariu“ bei Kanuose Di-
džiuoju žiuri prizu apdovanotas 
Robino Campillo filmas rodo 10-ojo 
dešimtmečio pradžią, kai Prancūzi-
joje siautėja AIDS epidemija, o val-
džia ir farmacijos koncernai nerodo 
jokių pastangų jai sutrukdyti. Tylos 
paktą akcijomis, hepeningais ir ei-
tynėmis bando nutraukti Paryžiaus 
ACT UP aktyvistai. 

„120 dūžių per minutę“ – aistros 
ir įtūžio kupinas politinis filmas 
ir jaudinanti meilės istorija. Tai ir 
kolektyvinis gal paskutinės kartos, 
kuri dar tikėjo, kad kažką galima 
pakeisti, o politika turi išeiti į gatves, 
portretas. Campillo sugrįžta į laikus, 
kai pats buvo šio judėjimo aktyvis-
tas, o jo draugas mirė nuo AIDS. 

„Ankštumas“ („Tesnota“, Rusija, 2017)
Pernykščių Kanų atradimu tapęs 

debiutantas Kantemiras Balagovas 
(g. 1991) – Aleksandro Sokurovo 
mokinys. Tačiau jo filmas bus ar-
timesnis Mike’o Leigh kino gerbė-
jams. „Artumas“ nukelia į 10-ojo 
dešimtmečio Kabardos-Balka-
rijos sostinę Nalčiką. Išgyventi 
sudėtingais transformacijos me-
tais Kaukaze galima tik išsaugant 
lojalumą savo „genčiai“, šeimai ir 
etninei bendruomenei. Į gimtąjį 
miestą režisierius žiūri jaunos žy-
dės Ilanos (Darja Žovner) akimis. Ji 
myli kabardiną, ieško laisvės, bando 
išsiveržti iš apribojimų, bet Ilanos 
šeimą užgriūva katastrofa ir gyve-
nimas darosi panašus į boksininko 
ringą. Ilana turės pasiaukoti, kad 
išsaugotų brolį, kurį pagrobę ban-
ditai reikalauja išpirkos. Balagovas 
rodo iki tol kine nematytą Rusiją, jis 
puikiai dirba su aktoriais, kurie pa-
deda tiksliai formuluoti filmo mintį: 
krizė iš pradžių sutrauko artimųjų 
ryšius, bet paskui juos tik sustiprina.

„Aritmija“ (Rusija, Suomija, Vo-
kietija, 2017)

Visus svarbiausius Rusijos festi-
valių ir metų apdovanojimus surin-
kusios Boriso Chlebnikovo tragi-
komedijos apie krizę išgyvenančią 
šeimą veikėjas yra Olegas (Aleksan-
dras Jacenka). Jis dirba Rusijos pro-
vincijos miesto greitosios pagalbos 
gydytoju ir žino, kad jo atvykimas 

gali viską pakeisti. Kiekviena Olego 
sėkmė daro pasaulį geresnį. Visa 
kita gali palaukti – šeima, karjera, 
asmeninis gyvenimas. Už darbo 
ribų Olegas tarsi ir neegzistuoja. 
Tačiau kol Olegas gelbėjo kitus, jo 
žmona Katia (Irina Gorbačiova) 
nusprendė skirtis, o ligoninėje at-
sirado naujas viršininkas, kuriam 
svarbiausia – statistika ir taisyklės. 
Anksčiau ar vėliau talentingas gydy-
tojas turės atsakyti į klausimą, kas 
lengviau – gelbėti kitus ar save.

„Bokštas. Šviesi diena“ („Więża. 
Jasny dzień“, Lenkija, 2017)

Vienas originaliausių ne tik lenkų 
pastarųjų metų debiutų, Jagodos 
Szelc filmas nukelia į netolimą ateitį. 
Į kalnuose pasislėpusį kaimą, ku-
riame netrukus vyks Pirmosios 
Komunijos šventė, susirenka visa 
septynerių Ninos šeima. Pasirodo 
ir ilgai nematyta tikroji mergaitės 
mama Kaja – Niną augina Kajos 
sesuo Mulia. Ji bijo, kad mergaitė 
sužinos tiesą. Režisierė po truputį 
atskleidžia tiesą, tačiau visko iki 
galo taip ir nepasakys, palikdama 
žiūrovui teisę pačiam interpre-
tuoti filmo įvykius. Šeimos namai 
tampa uždara erdve, kur veikė-
jai kovos už dominavimą ir teisę 
būti savimi. Kaimo, kurio idiliški 
vaizdai keri monumentaliu grožiu, 
apylinkėse ieškoma paslaptingų 
imigrantų. Jauna režisierė sujungia 
šeimos dramą ir metafizinį siaubą, 
sugebėdama išsaugoti savitą stilių 
ir paslapties atmosferą. Tai liudija 
milžinišką fantaziją ir didžiules me-
nines ambicijas. 

„Floridos projektas“ („The Flo-
rida Project“, JAV, 2017)

Vienas garsiausių pernykščių 
filmų, kurį sukūrė Seanas Bake-
ris – prieš porą metų telefonu fil-
muotų „Mandarinų“ autorius. Šį-
kart jis atidavė kamerą su tikra kino 
juosta Alexisui Zabe’ui – Carloso 
Reygadoso bendraautoriui. Reži-
sierius ir vėl rodo atstumtųjų pa-
saulį. Veiksmas rutuliojasi pigiame 
motelyje. Čia apsistoja į „Disnei-
lendą“ atvykę turistai, kuriems ne 
pagal kišenę geras viešbutis, čia 
gyvena sunkiai galą su galu sudu-
riančios vienišos motinos, menkai 

apmokami darbininkai ir prostitu-
tės. Šios keistos vietos vadybininkas 
Bobas (Willemas Dafoe – vieninte-
lis profesionalus aktorius filme) yra 
kantrus geros širdies žmogus. 

Pagrindinės filmo herojės – ma-
žoji Munė (Brooklynn Prince) ir 
jos mama Halė (Bria Vinaitė). Aki-
vaizdu, kad Halę motinystė ištiko 
per anksti. Ji myli mergaitę, bet ne-
gali atsikratyti senų įpročių ir pa-
siekti socialinės globos darbuotojas 
tenkinančios stabilizacijos. Tačiau 
Bakeris jokiu būdu nekuria depre-
sijon varančio pasakojimo apie pra-
laimėjusius herojus, skurdą ir kan-
čią. Jis nenusisuka nuo viso to, bet 
leidžia į šį pasaulį pasižiūrėti ma-
žosios Munės – įžūlios, bet entu-
ziazmo kupinos mergaitės akimis.

„Fokstrotas“ („Foxtrot“, Izrae-
lis, Vokietija, Prancūzija, Šveica-
rija, 2017)

Samuelis Maozas – vienas ta-
lentingiausių Izraelio kūrėjų. 
2009-aisiais jo debiutas „Livanas“ 
pelnė Venecijos „Auksinį liūtą“, 

„Fokstrotas“ pernai sukėlė kontro-
versijas net tarp politikų. Filmo 
veikėjai Dafna ir Michaelis sužino, 
kad žuvo armijoje tarnavęs jų sū-
nus. Nors gal įvyko klaida ir žuvo 
sūnaus bendravardis? Liūdintys 
tėvai bando išsiaiškinti, kas įvyko 
iš tikrųjų. Režisierius prisimena 
klasikinių graikų tragedijų struk-
tūrą, juolab kad pasakojimo centre – 
tėvų ir vaikų santykiai, vienų ir kitų 
kaltė, kuri privers kažkuriuo mo-
mentu pralieti kraują. Tačiau Ma-
ozas šią istoriją pasakoja be patoso 
ir perdėto tragizmo. 

„Izabelė ir jos vyrai“ („Un beau 
soleil interieur“, Prancūzija, 2017)

Režisierė Claire Denis savo fil-
muose visada stengiasi perteikti 
moters požiūrį. Tačiau šįkart ji 
ėmėsi beveik neįgyvendinamo 
uždavinio – netiesiogiai perkelti į 
ekraną Roland’o Barthes’o „Meilės 
diskurso fragmentus“. Šiame kūri-
nyje Barthes’as bandė filosofiškai 
aprašyti meilę. Denis filmas tapo 
netipiška romantine komedija, ku-
rios herojė – Juliette Binoche suvai-
dinta Paryžiaus menininkė – ieško 
tikros ir brandžios meilės, nors 

sunku atsispirti minčiai, kad me-
tams bėgant moteris tokia meile tiki 
vis mažiau. Gal paskutiniu šansu 
taps vieną dieną Izabelės sutiktas 
paslaptingas vyriškis?

„Paveldėtojos“ („Las Herede-
ras“, Paragvajus, Vokietija, Urugva-
jus, Norvegija, Brazilija, Prancūzija, 
2018) 

Šiemet Berlyno kino festivalyje 
Alfredo Bauerio prizu už naujas 
kino perspektyvas ir „Sidabriniu lo-
kiu“ už geriausią moters vaidmenį 
Anai Brun apdovanotas Marcelo 
Martinessi filmas – pagyvenusių 
lesbiečių, kurių viena atsiduria ka-
lėjime, o kita – nuskurdusi aristo-
kratė – turi išmokti gyventi viena, 
istorija. Režisierius kalba apie 
vienatvę dviese ir baimę ištrūkti 
į laisvę. Tai kuklus filmas – jame 
nebus formos fejerverkų ar kitokių 
bandymų patikti žiūrovams, tačiau 
jis užburia ir tampa subtiliu, pusto-
niais tapomu pasakojimu apie tai, 
kaip brandaus amžiaus moteris mo-
kosi iš naujo atrasti vietą gyvenime 
ir teisę būti laiminga. 

„Vadink mane savo vardu“ („Call 
me by your name“, Italija, JAV, Bra-
zilija, Prancūzija, 2017)

Luca Guadagnino – vienas iš 
nedaugelio šiuolaikinių režisierių, 
sugebančių pasakoti vaizdu, garsu, 
spalva. Kritikus sužavėjęs jo 35 mm 
juostoje nufilmuotas jausmingas 
filmas, kurio scenarijų (pagal An-
dré Acimano knygą) parašęs Ja-
mesas Ivory ką tik apdovanotas 

„Oskaru“, – tai pasakojimas apie 
dviejų jaunų vyrų meilę. Jis pra-
sideda 1983-iais, Šiaurės Italijoje. 
Į archeologijos profesoriaus ir jo 
žmonos dvarą kelioms savaitėms 
atvyksta asistentas iš JAV. Tai Oli-
veris – žavus dvidešimtmetis, į kurį 
iš pradžių skeptiškai žvelgia šeimi-
ninkų sūnus – septyniolikmetis Eli-
jus. Tačiau netrukus šis introvertas 
ir knygų žiurkė susižavės atvykėliu. 

„Vadink mane savo vardu“ kūrėjai 
vadina filmu, kurio šviesus požiūris 
į geismo ir artumo fenomeną gali 
suvienyti skirtingas kartas. 

„Zama“ (Argentina, Brazilija, Is-
panija, Prancūzija, Olandija, Mek-
sika, Portugalija, JAV, 2017)

Lucrecia Martel – iš tų režisierių, 
kurių filmai ilgam įstringa atmin-
tyje. Claire Denis yra sakiusi, kad 
Martel kinas unikalus, su niekuo 
nesulyginamas, neperteikiamas 
žodžiais, jo neįmanoma imituoti. 
Dažniausiai Martel renkasi šiuo-
laikinę tematiką, bet „Zama“ – tai 
1956 m. parašyto argentiniečių kla-
siko Antonio di Benedetto romano 
ekranizacija. Tačiau filmo ištarmė – 
aktuali ir universali. Pagrindinis 
veikėjas donas Diego de Zama 
(Daniel Giménez Cacho) XVIII a. 
Paragvajuje tarnauja Ispanijos kara-
liui. Kankinamas išdidumo, geismo 
ir paranojos, atskirtas nuo šeimos 
ir vaikų, jis planuoja būti perves-
tas į Buenos Aires. Zamai atrodo, 
kad ten pagaliau baigsis beprasmiš-
kas jo egzistavimas. Jis lėtai slysta į 
bedugnę, kur nusitrina tikrovės ir 
sapno ribos, o Martel pasakojimas 
virsta filosofine vienatvės analize.

„Žanetė: Žanos d’Ark vaikystė“ 
(„Jeannette, l’enfance de Jeanne 
d’Arc“, Prancūzija, 2017)

Nuolat eksperimentuojantis 
Bruno Dumont’as šįkart pasirinko 
Charles’io Péguy 1910 m. parašytas 
katalikiškas „Misterijas apie Žanos 
d’Ark gailestingumą“. Tačiau kano-
nišką prancūzų literatūros tekstą 
filme lydi sunkusis metalas ir repas. 
Dėl jų istorinis fonas (1425-ieji, nuo-
šalus Lotaringijos kaimelis, Šimta-
metis karas ir Prancūzijos simboliu 
dar netapusi aštuonerių piemenaitė 
Žanetė) tarsi pakimba anachroniš-
kuose spąstuose. Žanetė negali ra-
miai žiūrėti į tautos kančias, paau-
gusi ir sutikusi tris šventuosius ji 
nuspręs išlaisvinti savo šalį. 

Grįždamas prie darbo tik su ne-
profesionaliais aktoriais ir pasitel-
kęs garsius kompozitorių ir choreo-
grafą, Dumont’as sukūrė miuziklą, 
kurio ištarmė gana dviprasmiška. 
Iš visko sprendžiant, intelektualas 
Dumont’as bando suprasti jo tėvynę 
užplūdusią nacionalizmo bangą ir 
siūlo kitaip pasižiūrėti į naciona-
listų pasisavintus simbolius bei le-
gendas, akcentuodamas pastarųjų 
keistenybes. 

Parengė Ž. P.

„Vadink mane savo vardu“

„Aritmija“
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Prisiminimų galia
Krėsle prie televizoriaus

K i n a s

Gediminas Kukta

„Diena, kai aš sugrįšiu“ („The 
Mercy“), rež. James Marsh, D. Britanija

Kai su audra vandenyne galy-
nėjasi Robertas Redfordas (filmas 

„Viskas prarasta“), nekyla jokių 
abejonių: šis aktorius skirtas nuo-
tykiams ir ribinėms situacijoms, iš 
kurių išsigelbėti padeda tik jėga, iš-
tvermė ir skvarbus protas. Tu juo 
tiki. Tačiau kai į nesvetingas Atlanto 
platumas sviedžiamas Colinas Firthas, 
iš pradžių sunku nesišypsoti. Kara-
lius, lordus, vikontus, džentelme-
nus ir profesorius vaidinančiam 
britui, regis, netinka prie veido nei 
baltos burės, nei sūrus vandenyno 
vanduo, nei atogrąžų saulė. Jis – kito 
sukirpimo. Panašiai senojo gerojo 
Holivudo laikais koks nors Jamesas 
Stewartas vargu ar galėjo suvaidinti 
gangsterį – žiūrovai būtų nesupratę. 
Jų sąmonėje aktorius buvo įsitvirti-
nęs (padedamas kino studijų) kaip 
gerasis vidurinės klasės amerikietis. 

Žinoma, Jamesui Marshui kaip 
tik ir reikėjo tokio tipažo, kuris ne-
turėtų nieko bendra su nutrūktgal-
viškumu ir ambicijomis. Tokio, kurį 

lengviau įsivaizduotum prie židinio 
skaitantį Shakespeare’ą nei vande-
nyno vidury taisantį nutrūkusį lyną. 
Šiuo atveju inteligentiškasis Colinas 
Firthas buvo idealus pasirinkimas 
įkūnyti realiai gyvenusį verslininką 
Donaldą Krouhurstą, kuris 1968 m. 
nutarė dalyvauti solinėse jachtų 
lenktynėse aplink pasaulį. Su van-
denyne kilusiomis problemomis jis 
tvarkosi, atleiskite už stereotipą, lyg 
filosofas su santechnika: ne ranko-
mis, o mintimis. 

Tačiau dėl režisieriaus, matyt, ne-
noro gilintis į personažo charakte-
rio ir poelgių motyvus tau su juo 
sunkiau tapatintis ir dėl jo jaudintis. 
Kas iš tikrųjų jį pastūmėjo į žygį? 
Sena svajonė, bankrutuojantis vers-
las, noras padėti šeimai – Rachel 
Weisz jautriai vaidinamai žmonai 
Klerei ir keturiems vaikams? Visos 
šios priežastys, kaip rodo Marshas, 
turėjo įtakos vyro apsisprendimui 
plaukti aplink pasaulį, tačiau keista, 
kad nė viena iš jų neprivertė jo su-
grįžti. Ir štai čia imi galvoti apie rim-
tas herojaus psichologines proble-
mas, kurių, kaip atskleidė rasti laivo 
žurnalai, vyras turėjo, tačiau kurias 
režisierius užglaisto dramatiškais 

odisėjiškais epizodais – Klerė su 
vaikais, it kokia Penelopė, vis ke-
liauja į prieplauką, žvelgia į tolį ir 
laukia sugrįžtant vyro. Net po jo 
žūties. Žinoma, kad salė ašarojo.

„Raudonasis žvirblis“ („The 
Red Sparrow“), rež. Francis Law-
rence, JAV

Filmo stiprybė – vizualinė jo pusė. 
Pagyrimai skrieja „Oskaro“ nomi-
nantei dailininkei Mariai Djurkovic, 
kuri sukūrė ne tik „Raudonojo žvir-
blio“, bet ir „Valandų“ (2002), „Bas-
tūno, siuvėjo, kareivio, šnipo“ (2011), 

„Vaizduotės žaidimo“ (2014) ir „Di-
desnių purslų“ (2015) pasaulius. 
Operos rūmų interjeras, viešbučių 
vestibiuliai ir apartamentai, pra-
bangūs stiklu ir veidrodžiais puošti 
restoranai, fojė su didžiuliu vitražu, 
baseinas, tramvajaus stotis – kom-
pozicijos apgalvotos, spalvos sude-
rintos, nuotaika sukurta. Šios erdvės 

„vaidina“ Rusiją ir Rytų Europą, ku-
rioje, kaip jau įprato vaizduoti užsie-
nio režisieriai, amžinai tęsiasi žiema. 
Net laukiau, kada pasirodys kazokai 
su meška, bet juos priminė tik ke-
purė ant Jennifer Lawrence herojės 
galvos. 

„Raudonasis žvirblis“ – istorija 
apie baleriną Dominyką Jego-
rovą (Lawrence), kurią Matthiaso 
Schoenaertso vaidinamas dėdė Va-
nia (linkėjimai Čechovui) užver-
buoja tapti šnipe. Ji išsiunčiama į 
specialią slaptųjų tarnybų mokyklą, 
kur privalo išmokti naudoti savo 
kūną kaip pagrindinį ginklą. 

Mokykloje karaliauja griežtoji 
direktorė (Charlotte Rampling), 
įkūnijanti tyrą komunizmą, kuris, 
pasirodo, iš Rusijos niekur ne-
dingo. Ji savo mokinius à la kom-
jaunuolius verčia atsisakyti nuo 
gimimo įskiepytos moralės, žmo-
gaus kūną vadina valstybės nuosa-
vybe ir tikina, jog Šaltasis karas ne-
sibaigė, o tik suskilo į mažas dalis, 
su kuriomis privalu kovoti. 

Iš šios mokyklos Dominyka iš-
kart patenka į Rusijos slaptųjų žval-
gybų „malonę“ ir gauna misiją vykti 
į Budapeštą. Viltimi išsivaduoti iš 
svetimos prigimčiai tarnybos mo-
teriai tampa CŽV pareigūnas Nei-
tas (Joel Edgerton). Dominyka 
pradeda bendradarbiauti su ame-
rikiečiais, tampa dviguba agente.

Toliau viskas klostosi pagal žanro 
ir panašių filmų taisykles – meilė, 
įtampa, išdavystės, persekiojimai, 
tardymai, kerštas. Siužetas mažai 
jaudina, o bejausmius rusus kapota 
kalba vaidinantys amerikiečių, britų 
ir belgų aktoriai paskęsta filmo dai-
lėje, kuri perteikia reikiamą atmos-
ferą, tačiau viso darbo už režisierių 
nudirbti, deja, negali. 

Vandenynas ir žvirbliai
Trumpos kino recenzijos

„Diena, kai aš sugrįšiu“

Du Kalifornijos hipiai – Vajatas 
(Peter Fonda) ir Bilis (Dennis Hop-
per) – sėkmingai pardavė narkoti-
kus, kuriuos atsivežė iš Meksikos. 
Dabar spindinčiais „Harley David-
son“ motociklais jie vyksta į Nau-
jąjį Orleaną. Ten netrukus prasidės 
Užgavėnių karnavalas. Tai kelionė 
per visą Ameriką, užsukant į mažus 
provincijos miestelius, hipių komu-
nas, mėgaujantis narkotikais, alko-
holiu, sutinkant pačius įvairiausius 
žmones, kurie dažniausiai yra ne-
tolerantiški ir pasirengę smurtauti. 
Pakeliui jie sutiks ir daug keistuolių, 
tarp jų jauną teisininką alkoholiką 
(Jack Nicholson), kuris nedvejoda-
mas nusprendžia prisijungti. Jis taip 
pat tikisi surasti savąją „amerikie-
tišką svajonę“. 

Debiutinis, pigus, nepriklauso-
mas, sukurtas toli nuo Holivudo 
Denniso Hopperio filmas „Ne-
rūpestingas keliautojas“ (TV1, 
šįvakar, 9 d. 23.05) pasirodė 
1969-aisiais ir iš esmės pakeitė JAV 
kiną. Jo atgarsis ir pelnas buvo to-
kie dideli (340 tūkstančių dolerių 
biudžeto filmas atnešė 176 kar-
tus didesnį pelną), kad Holivudas 
nusprendė atverti duris jauniems, 
nežinomiems ir talentingiems re-
žisieriams. „Nerūpestingas keliau-
tojas“ – ne šedevras, jo vertinimai – 
patys įvairiausi, bet tai tikras 7-ojo 
dešimtmečio JAV kontrkultūros 
manifestas, tiksliai perteikiantis 

permainų dvasią. Todėl „Nerūpes-
tingas keliautojas“ dažnai pavadi-
namas vienu pačių maištingiausių 
kino istorijoje filmų – neribotos 
laisvės apoteoze ir kartu kaltinimu 
konservatyviai visuomenei, kelio 
filmo archetipu ir t.t. Būtent „Ne-
rūpestingo keliautojo“ garso take-
lis buvo pirmąkart išleistas atskirai 
ir taip pradėjo naują kino muzikos 
sklaidos etapą. Filme skamba ne tik 
grupės „Steppenwolf “ dainos, bet 
viena jų „Born to be wilde“ man iki 
šiol atrodo dievų muzika.

Filmo sukūrimo užkulisiai taip 
pat įėjo į kino istoriją. Tam tikra 
prasme šis filmas – inscenizuotas 
dokumentas, mat jo kūrėjai Hoppe-
ris ir Fonda tada patys buvo hipiai ir 
nuvažiavo visą savo personažų ke-
lią. Filme save dažnai vaidina au-
tentiški JAV provincijos gyventojai 
ir jų prievartos protrūkių net nerei-
kėdavo organizuoti: kai tik hipiška 

„Nerūpestingo keliautojo“ filma-
vimo grupė pasirodydavo kokioje 
nors vietoje, ji iškart sužadindavo 
vietinių agresiją. Be to, filmavimo 
aikštelėje naudota tikra marihuana, 

„suvaidintas“ tik kokainas. 
Tais pačiais 1969-aisiais pa-

sirodė ir kitas kultinis filmas – 
Dono Siegelo „Du mulai sese-
riai Sarai“ (LRT Kultūra, 10 d. 
22.25). Iki garsiojo Siegelo ir Clinto 
Eastwoodo filmo „Purvinasis Haris“ 
buvo likę vos metai ir žiūrovams 

aktorius asocijavosi tik su vester-
nais. Eastwoodas vaidina samdomą 
žudiką Hoganą, kuris atkeliauja į 
Meksiką ten vykstant antiprancū-
ziškai revoliucijai. Pakeliui jis iš 
girtų prievartautojų išgelbsti mo-
terį, o ši pareiškia, kad yra vienuolė 
Sara (Shirley MacLaine). Ji remia 
sukilėlius meksikiečius ir vyksta į 
jų stovyklą pranešti svarbios infor-
macijos apie prancūzų įgulą. Hoga-
nas sutinka palydėti Sarą tikėdamas, 
kad pats surinks informacijos ir iš 
jos ką nors uždirbs. Tačiau netru-
kus jis pradeda įtarti, kad Sara – vi-
sai ne ta, kuo apsimeta. 

Filmo muziką parašė Ennio Mor-
ricone, o scenarijų Buddas Boetti-
cheris – spalvinga Holivudo figūra, 
buvęs boksininkas, kareivis, nuo-
tykių ieškotojas ir net matadoras. 
Būtent jis šiame filme ir įvedė į 
vesterną komedijos elementus, ky-
lančius iš skirtingų asmenybių susi-
dūrimo. Verta prisiminti ir Gabrielį 
Figueroa – vieną didžiųjų Meksikos 
kino operatorių. 

Meryl Streep gerbėjų laukia ne to-
kie seni prisiminimai – 1994-aisiais 
pasirodžiusi Curtiso Hansono 
drama „Laukinė upė“ (LRT, 15 d. 
23 val.). Streep vaidinama Geil nu-
sprendė vykti į žygį audringa upe 
šalia sienos su Kanada. Jos san-
tuoka su Tomu (David Strathairn) 
išgyvena krizę ir plaukimas kalnų 
upe kartu su dešimtmečiu sūnumi 

atrodo idealus vaistas. Tačiau ne-
trukus poilsis taps košmaru, mat į 
jį įsibraus du simpatiški nepažįsta-
mieji. Iš tikrųjų tai pavojingi nu-
sikaltėliai, kuriuos vejasi policija. 
Vienas jų (Kevin Bacon) paima 
įkaitu Geil sūnų ir reikalauja, kad 
moteris padėtų jiems įveikti pavojin-
giausią upės atkarpą. Streep visada 
pavyksta ryžtingų moterų vaidme-
nys, ką jau kalbėt apie šį filmą. 

Kasmet sukuriama vis daugiau 
filmų, bandančių atkurti mąstymo, 
prisiminimų, fantazijų mechaniz-
mus. Danny Boyle’o filmo „Transo 
būsena“ (TV3, 10 d. 02.45) perso-
nažas Saimonas (James McAvoy) 
po plėšiko smūgio į galvą neteko 
atminties. Amnezijos ištiktus hero-
jus rodė skirtingi režisieriai – Henri 
Colpi, Alfredas Hitchcockas, Davi-
das Lynchas ir Michelis Gondry, ji 
tapo Borno trilogijos išeities tašku, 
tačiau Boyle’ui ji reikalinga tik tam, 
kad priverstų žiūrovą nuolat keisti 
požiūrį į pagrindinį veikėją ir visą 
filmą spręsti galvosūkį, kas jis yra 

iš tikrųjų. Jei filmą žiūrėsite vidur-
naktį, kaip siūlo TV3, bus sunku.

Žaidimo taisykles režisierius pa-
brėžia jau pradžioje, kai kelis kar-
tus iš eilės atsiduriame filmo išei-
ties taške: apsauga instruktuojama, 
kaip turi elgtis, jei paveikslų auk-
cionas būtų užpultas. Kai užpuo-
limas įvyksta iš tikrųjų, prasideda 
Saimono istorija. Jis pamiršo, kur 
paslėpė Goyos drobę, o užpuoli-
kai, su kuriais Saimonas susijęs, pa-
samdo jam hipnotizuotoją Elizabet 
(Rosario Dawson). Be jos pagrobto 
paveikslo nesurasti, todėl plėšikams 
vadovaujantis Frenkas (Vincent 
Cassel) priverstas pažadėti Eliza-
bet būsimo pelno dalį. Kai atrodo, 
kad Elizabet dar labiau priartėjo 
prie tikslo, – Saimonas ima prisi-
minti vis daugiau detalių, atvesian-
čių prie drobės, – situaciją pradeda 
komplikuoti meilės trikampis.

Jūsų – 
Jonas Ūbis

„Nerūpestingas keliautojas“
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Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-01-1714-9 (įr.)

Kolekcionierius : romanas / John Fowles ; iš anglų kalbos vertė Virginija Mickienė. – Vilnius : 
Alma littera, 2018. – 332, [2] p.. – („Pegaso“ kolekcija, ISSN 2351-5236 ; 5). – Tiražas 1000 
egz.. – ISBN 978-609-01-1686-9 (įr.)

Liucija : apie gyvenimo stalčiukus, geresnes mūsų versijas ir vienuoliktą pasaulio ste-
buklą / Jurga Lago. – Vilnius : Alma littera, 2018. – 255, [1] p.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 
978-609-01-3087-2 (įr.)

Prancūzų leitenanto moteris : romanas / John Fowles ; iš anglų kalbos vertė Zita Marienė. – 
Vilnius : Alma littera, 2018. – 494, [1] p.. – („Pegaso“ kolekcija, ISSN 2351-5236 ; 14). – Tira-
žas 1000 egz.. – ISBN 978-609-01-2886-2 (įr.)

Teisuolių vakarienė : keturios naujos apysakos apie realius įvykius ir „Legionierius“ / Algi-
mantas Čekuolis ; [iliustracijų autorius Rimantas Juškaitis]. – Vilnius : Alma littera, 2018. – 
292, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 4000 egz.. – ISBN 978-609-01-3106-0 (įr.)

Vakarai, kurių nebuvo : apsakymų rinktinė / Vladas Kalvaitis. – Kaunas : Kauko laiptai, 2017. – 
238, [2] p.. – Tiražas 400 egz.. – ISBN 978-609-8092-56-1 (įr.)

Vidury žiemos : romanas / Isabel Allende ; iš ispanų kalbos vertė Valdas V. Petrauskas. – Vil-
nius : Alma littera, 2018. – 292, [3] p.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-609-01-3112-1 (įr.)

Vidurnakčio apasionata : [romanas] / Antanas Seikalis. – Kaunas : Kauko laiptai, 2017. – 316, 
[4] p. : iliustr.. – Tiražas 600 egz.. – ISBN 978-609-8092-53-0 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS IR JAUNIMUI

Balta skrybėlaitė : pasakos ir istorijos / Ona Jautakė. – Kaunas : Kauko laiptai, 2017. – 61, [2] 
p. : iliustr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-8092-57-8 (įr.)

Fabiukas ir pašėlę nutikimai / Ramunė Burškaitienė ; [iliustruotoja Rasa Joni]. – Kaunas : 
Šviesa, [2018]. – 46, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-5-430-06804-2

Juodvarnio žymė : [romanas] / Alice Broadway ; iš anglų kalbos vertė Gabrielė Virbickienė. – 
Vilnius : Alma littera, 2018. – 299, [3] p.. – Tiražas 2300 egz.. – ISBN 978-609-01-3123-7 (įr.)

Kaip kukiai su gruzdžiais kovojo / Darius Rekis ; [dailininkė Irmina Dūdėnienė]. – Vilnius : 
Alma littera, 2018. – 222, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 1800 egz.. – ISBN 978-609-01-3146-6 (įr.)

Klounas Tukas = Clown Tukas : [eilėraščiai vaikams] / Danielius Adomaitis ; dailininkė 
Gitana Tomaševičė ; į anglų kalbą išvertė vertimų biuras UAB „Polyglot“. – Kaunas : 
Kauno kolegijos Leidybos centras, 2017. – [24] p. : iliustr.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN 
978-9955-27-506-0

Kniūkiai, arba Dingusių kojinių paslaptis / Lina Žutautė. – Vilnius : Alma littera, 2018. – 221, 
[3] p.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-01-3163-3 (įr.)

Labas, aš Tadas / Rebeka Una ; iliustravo Asta Kulikauskaitė-Rastauskienė. – Vilnius : 
Alma littera, 2018. – 175, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-01-2910-4 (įr.)

Labdarinė fėja : visa tiesa apie stebuklus ir burtus : pasaka-romanas / Remigijus Žukauskas ; 
[iliustracijų autorė Viltė Stanevičiūtė Fuller]. – Klaipėda : Eglės leidykla, 2018. – 176, [3] p. : 
iliustr.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-432-115-3 (įr.)

Nepriversit manęs eiti į raganų mokyklą! / Em Lynas ; iliustravo Jamie Littler ; iš anglų kal-
bos vertė Vaiva Būgaitė. – Vilnius : Alma littera, 2018. – 238, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 2000 
egz.. – ISBN 978-609-01-3091-9 (įr.)

Koncerte „Romantiš-
kos akimirkos“ – latvių 
ir lietuvių kultūrinio   
bendrumo ženklai  

Lietuvos Nepriklausomybės atkū-
rimo dienos išvakarėse Lietuvos na-
cionalinė filharmonija ir Lietuvos 
nacionalinis simfoninis orkestras 
(LNSO) kviečia į romantiškos mu-
zikos koncertą, kuriame ryškiausiai 
atsispindi lietuvių ir latvių kultū-
rinio bendrumo ir bendradarbia-
vimo ženklai. Orkestro muzikos 
koncerte „Romantiškos akimirkos“ 
skambės Juozo Žilevičiaus bei šio 
lietuvių kompozitoriaus amžininko, 
latvių muzikos klasiko Emīlio Dār-
ziņio kūriniai. Latvių pianistas Kār-
lis Bukovskis atliks įžymųjį Piotro 
Čaikovskio Koncertą fortepijonui ir 
orkestrui Nr. 1 b-moll. Romantišką 
programą papuoš jau bene 130 metų 
koncertų scenose karaliaujanti nor-
vego Edvardo Griego siuita iš mu-
zikos dramai „Peras Giuntas“. Or-
kestrui diriguos prestižinio 10-ojo 
tarptautinio Grzegorzo Fitelbergo 
dirigentų konkurso Katovicuose 
bronzinės batutos laimėtojas Mo-
destas Barkauskas. 

Koncerto pirmoje dalyje klausy-
tojai galės susipažinti su pianistu 
Kārliu Bukovskiu, jaunuoju Latvijos 
talentu, kuris fortepijono ir kompo-
zicijos mokosi Emīlio Dārziņio mu-
zikos mokykloje. Daug vilčių gar-
sinti latvių kultūrą teikiantis Kārlis 
dalyvauja mokyklos ir už jos ribų 
organizuojamuose koncertuose, 
sėkmingai pasirodo šalies kon-
kursuose, yra išleidęs savo įgrotą 
kompaktinę plokštelę, kurioje 
greta Bacho, Beethoveno, Cho-
pino, Čaikovskio kūrinių skamba 
ir paties jaunojo atlikėjo kompo-
zicijos. Profesorius Aleksandras 
Garberis apie Kārlį sakė: „Matau 
labai mažai vaikų, kurie rodo tokį 
atsakomybės jausmą kasdien dirb-
dami ir dalyvaudami jaunųjų pia-
nistų konkursuose Latvijoje bei už 

Anonsai jos ribų, nuosekliai kaupdami pa-
grindinius prizus. Savo pasirody-
muose Kārlis stengiasi sukurti ryš-
kią, šventinę festivalio nuotaiką. 
Tai tarsi muzikos kūrimas scenoje, 
laikantis romantiškos ir nuostabiai 
virtuoziškos tradicijos. Jo skambi-
namos muzikos tempas, kaip ir mu-
zikanto vidinis tempas, yra greitas, 
aistringas ir įdomus. Tačiau ne be 
rimtų apmąstymų momentų.“ Di-
džiojoje scenoje su orkestru atlikti 
Piotro Čaikovskio Pirmąjį fortepi-
jono koncertą duota anaiptol ne 
kiekvienam, tad galėsime tapti šio 

atsitiktinai pavyko rasti šios sim-
fonijos juodraštinį pirmosios dalies 
partitūros variantą, kuris leidžia su-
sidaryti vaizdą apie kūrinio tema-
tinę medžiagą, melodijos ir formos 
ypatumus. Tad ir kilo mintis atrastą 
kūrinio fragmentą prikelti naujam 
gyvenimui. Nebuvo išbrauktas nė 
vienas J. Žilevičiaus parašytas tak-
tas. A. Malcys nustatė optimalius 
epizodų tempus, suteikiančius mu-
zikai kontrastų ir gaivumo; sutvarkė 
metriką ir taktus, štrichus, akcentus, 
dinamiką, pridėjo daugiau tembrų. 
Tad Lietuvos Nepriklausomybės 

latvių pianisto reikšmingo debiuto 
Lietuvoje liudininkais.

Koncertas „Romantiškos akimir-
kos“ galimai taps istoriniu įvykiu 
dėl jame skambėsiančio retai į re-
pertuarus įtraukiamo XX. a. pirmo-
sios pusės kompozitoriaus, vargo-
nininko, dirigento, pedagogo Juozo 
Žilevičiaus kūrinio – Simfonijos 
f-moll. Šis kūrinys, parašytas stu-
dijuojant 1919 m. Sankt Peter-
burge ir po kelerių metų atliktas 
Kaune, laikomas pirmąja lietuviška 
simfonija. Deja, Antrojo pasaulinio 
karo metais kūrinio partitūra su-
degė Šiauliuose. Simfonijos pirmąją 
dalį iš užmaršties prikėlė kompo-
zitorius ir LNSO violončelininkas 
Arvydas Malcys (redakcija ir ins-
trumentuotė). Kaip pasakoja A. 
Malcys, muzikologei Danutei Pe-
trauskaitei darbuojantis Čikagos 
Lituanistikos ir tyrimo centrui pri-
klausančiame J. Žilevičiaus–J. Krei-
vėno lietuviškos muzikos archyve, 

atkūrimui skirtame koncerte iš-
girsime atgimusią šios simfonijos 
I dalį.

Simboliška, kad greta atgaivintos 
J. Žilevičiaus simfonijos skambės 
latvių klasiko Emīlio Dārziņio or-
kestrinis opusas „Melancholiškas 
valsas“ – vienintelė jo simfoninė 
partitūra, kurioje tautinės muzikos 
intonacijos meistriškai jungiamos 
su romantinėmis harmonijomis, at-
siskleidžia autoriaus braižo elegan-
cija ir formos pojūtis. Šis kūrinys 
jau yra tapęs tikra LNSO repertuaro 
puošmena.

LNSO, pianisto Kārlio Bukovs-
kio ir dirigento Modesto Barkausko 
koncertas „Romantiškos akimirkos“ 
skambės kovo 9 d., penktadienį, 18 val. 
Kauno valstybinėje filharmonijoje 
ir kovo 10 d., šeštadienį, 19 val. Vil-
niuje, Nacionalinės filharmonijos 
Didžiojoje salėje.

LNF inf.

Kārlis Bukovskis LNF  a rch yvo  nu ot r.

Árpádo Schillingo   
spektaklis „Autonomija“  
Jaunimo teatre
Kovo 9 ir 10 d. 18 val. Jaunimo 
teatre įvyks pirmoji pavasario 
premjera – vengrų režisieriaus 
Árpádo Schillingo spektaklis „Au-
tonomija“. Tarptautinį pripažinimą 
pelnęs šiuolaikinis vengrų teatro 
režisierius Árpádas Schillingas su-
grįžta į lietuvių teatrą po įsimintino 
pastatymo „Didis blogis“ (LNDT, 
2015). Schillingo naujo spektaklio 
centre – autonomijos tema. Ar bū-
dami laisvi esame autonomiški?

Spektaklis „Autonomija“ kuria-
mas pagal scenarijų, gimusį repe-
ticijų procese bendradarbiaujant 
visiems spektaklio kūrėjams. Spek-
taklio dramaturgiją Árpádui Schil-
lingui padeda kurti režisieriaus me-
ninė bendraautorė Ildikó Gáspár. Ši 
gimtojoje šalyje žinoma kūrėja pas-
taraisiais metais buvo įvertinta už 

dramaturgo darbą spektakliuose 
„Peras Giuntas“ ir „Amfitrionas“. 
Gáspár eksperimentuoja su įvai-
riomis dramaturginio pasakojimo 
formomis. Tai jaučiama ir spekta-
klyje „Autonomija“, kuriame pasi-
telkiami aktorių pasakojimai bei 
naudojami skirtingi pasakojimo 
laikai. Režisieriui taip pat talkina 
kompozitorius Gintaras Sodeika, 
daugiausia šiame spektaklyje ku-
riantis muziką iš aktorių balsų. 

Premjeros

„Autonomijoje“ susitinka skirtingi 
kelių kartų aktoriai: Kristina An-
drejauskaitė, Andrius Bialobžeskis, 
Dainius Gavenonis, Ina Kartašova, 
Aleksas Kazanavičius, Viktorija 
Kuodytė, Rugilė Latvėnaitė, Simas 
Lunevičius, Valentinas Masalskis, 
Janina Matekonytė, Vidas Petkevi-
čius, Lukas Petrauskas, Dovilė Šil-
kaitytė, Neringa Varnelytė. 

Jaunimo teatro inf.

L. Va nse vi či e nė s  nuot r.Árpádas Schillingas spektaklio repeticijoje
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Kovo 9–18
 „7md“ rekomenduoja

Dailė

Net nemirktelėjus galima rekomenduoti Ričardo Nemeikšio persona-
linę parodą „Tuštumos blizgesys“ VDA parodų salėse „Titanikas“, kuri 
veiks iki balandžio 1-osios. Nemeikšio kūryboje yra pasiektas ironijos ir 
rimties aukso pjūvis, virstantis žudančia meno tiesa. 

Norintys žinoti, kaip gyvena jaunoji tapyba geriausiu pavidalu (ir ne 
tik), privalo apsilankyti „The Rooster Gallery“ (Gynėjų g. 14) parodoje 

„The Big Picture“. Nors anglų kalba beveik kasdieninė ir suprantama gale-
rijos orientacija į tarptautinius reiškinius, vis dėlto vietiniame kontekste 
komunikacija kita kalba yra vienintelė kliūnanti šios įstaigos ypatybė. 
Paroda veikia iki kovo 24 dienos.

Muzika

Klaipėdos kamerinis orkestras į Nacionalinę filharmoniją visuomet at-
vyksta su įdomia ir intriguojančia programa. Koncerte kovo 14 d. 19 val., 
pavadintame „Klasikos ir egzotikos banga“, klausytojus užlies klasicizmo 
epochos kompozitorių Michaelio Haydno (Josepho Haydno jaunesniojo 
brolio), Ludwigo van Beethoveno ir XX a. klasiko Benjamino Britteno 
muzika. Pagrindinio programos solisto ir kviestinio orkestro koncertmeis-
terio partiją grieš Frankas Stadleris (smuikas, Austrija). Egzotiško kolorito 
programai suteiks japonų kompozitoriaus Toshio Hosokawos (g. 1955) 
kūrinys, kurio solo partija bus atliekama tautiniu instrumentu shô. Šiuo 
retu ir turbūt pirmą kartą Nacionalinėje filharmonijoje skambėsiančiu 
instrumentu gros japonė Tomoko Kiba.

Teatras

„Po daugybės vaizdų ir instaliacijų yra pakankamai inovatyvu teatre vėl 
iš arti, stambiu planu pamatyti gyvą žmogų“, – sako režisierius Gytis Pa-
degimas, kartu su aktoriumi Dovydu Stončiumi kuriantis monospektaklį 

„Noktiurnas“, kuriame analizuojama (ne)atleidimo tema. Kauno miesto 
kamerinio teatro spektaklis pagal amerikiečių rašytojo, dramaturgo ir 
režisieriaus Adamo Rappo pjesę kovo 16, 17, 18 d. bus pristatytas Kauno 
centriniame knygyne, o 23 d. – Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje. 
Anot Stončiaus, „Knygynas šiam parodymui tinka visomis prasmėmis“, 
o „geras storytelling’as tikrai veikia, tik tam reikia maksimalių pastangų 
iš visų: režisieriaus, aktoriaus ir, žinoma, publikos“. 

Pagal Sofoklio tragediją „Edipas karalius“ Rimo Tumino režisuotas 
spektaklis, kurio premjera įvyko seniausiame Graikijos Epidauro teatre 
po atviru dangumi, kovo 15–18 d. gastroliuoja Lietuvos nacionaliniame 
dramos teatre. Spektaklis – jungtinis Maskvos J. Vachtangovo ir Nacio-
nalinio Graikijos Atėnų teatro projektas.

P a r o d o s

Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
XX a. Lietuvos dailės ekspozicija
iki 18 d. – 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

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 ginkluo-
tės 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
Ričardo Nemeikšio paroda „Tuštumos 
blizgesys“ 
iki 18 d. – Severijos Inčirauskaitės-Kriaune-
vičienės paroda „With Love from...“

VDA galerija „Akademija“ 
Pilies g. 44
iki 17 d. d. – Algimanto Kensmino paroda 

„Apsivalymo ceremonija“

VDA tekstilės galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki 17 d. – Rūtos Šipalytės paroda „Miestai. 
Keliaujantys namai“

VDA galerija „ARgenTum“ 
Latako g. 2
iki 13 d. – Jurgitos Erminaitės-Šimkuvienės 
juvelyrikos ir objektų paroda „Lūkesčiai“

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

„Fantomas“

Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
nuo 13 d. – Vytauto Jurkūno paroda „Litras 
tušo“

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

„Laisvųjų testamentai“

Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
iki 17 d. – Lietuvos analoginės fotografijos 
asociacijos narių paroda 

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
nuo 9 d. – Ryto Jurgelio paroda „Šalia tylos“

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“
nuo 13 d. – Kristinos Mažeikaitės tapybos 
paroda „Rojaus obuoliukai“ 

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
Monisha Art paroda „Big Bang“

Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1/13
iki 17 d. – Monikos Furmanos paroda „Eat 
myself, drink myself“ 

Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 2
iki 16 d. – Pawelo Szanajcos-Kossakowskio 
(Lenkija) tapybos paroda „Didžiuojuosi, jog 
čia esu“

„The Rooster Gallery“
Gynėjų g. 14
Grupinė paroda „The Big Picture“

Savicko paveikslų galerija
J. Basanavičiaus g. 11
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“

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“

Stasio Vainiūno namai
A. Goštauto g. 2
iki 14 d. – Živilės Valentinos Vasiliauskienės 
tapybos darbų paroda „Senovė ir dabartis“

„Skalvijos“ kino centras
Goštauto g. 2/15
iki 15 d. – Arno Špakausko fotografijų paroda 

„Juoda balta fotoaparatu“
nuo 15 d. – Adomo Vasiliausko fotografijų 
paroda „Kartą Pietų Amerikoje“

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

„Dviejų juodų periodas“

„Editorial“ projektų erdvė
Latako g. 3 
iki 14 d. – Ievos Rojūtės paroda 

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“
Menininkių iš „Lewben Art Foundation“ 
kolekcijos paroda „Spyruoklės laiku“

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

Adelės ir Pauliaus Galaunių namai
Vydūno al. 2
Paroda „Kasdienybės geometrija. Art Deco 
Kauno interjeruose“ 
nuo 9 d. – Žaliakalnio rudens – žiemos ple-
nero „Žalmartas ’17“ paroda

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
iki 17 d. – Danieliaus Sodeikos paroda „Šaknys“ 
Rolando Karaliaus paroda „Telefonas yra 
išjungtas“

Kauno fotografijos galerija
Vilniaus g. 2
nuo 6 d. – Igorio Mukhino paroda „Aš ma-
čiau Rokenrolą“

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 paroda „Smė-

lio žmonės“; Arūnės Tornau tapybos paroda 

„Tirpstančios formos“

Baroti galerija
Aukštoji g. 3/3a
Lino Liandzbergio tapybos darbų 
paroda „Gethsemane sodas ir kitos GPS 
koordinatės“

Šiauliai
„Laiptų galerija“
Žemaitės g. 83
Balio Tuskėno tapybos paroda „Atradimai“

Dailės galerija
Vilniaus g. 245
iki 17 d. – Florence Roqueplo paroda „Že-
mės keliai“ 
Gintauto Lukošaičio kūrybos paroda 

„Bendražygiai“

Panevėžys
Dailės galerija
Respublikos g. 3
Panevėžio fotografų metinė paroda „Pokal-
bis su laiku“
iki 17 d. – paroda „Lietuvos dailės akiračiai. 
Iš Lietuvos dailininkų sąjungos 100-mečio 
kolekcijos“

Fotografijos galerija
Vasario 16-osios g. 11
Ramūno Danisevičiaus fotoparoda „Likę“

S p e k t a k l i a i

Vilnius 
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto 
teatras

9 d. 18.30 – L.A. Minkaus „DON KICHO-

TAS“. Choreogr. – V. Medvedevas (Rusija), 

muzikos vad. ir dir. – M. Staškus

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

15, 16 d. 18.30 – W.A. Mozarto „FIGARO VE-

DYBOS“. Dir. – M. Staškus

17 d. 18.30 – „BARBORA RADVILAITĖ“ (pa-
gal S. Vainiūno, A. Malcio, H.M. Góreckio ir 
kt. muziką). Dir. – R. Šervenikas
18 d. 12 val. – B. Pawlowskio „SNIEGUOLĖ 
IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Dir. – A. Šulčys

Nacionalinis dramos teatras
Didžioji salė
9 d. 18.30 – Molière’o „TARTIUFAS“. 
Rež. – O. Koršunovas 
13 d. 13 val. – „KAULINIS SENIS ANT GE-
LEŽINIO KALNO“ (pagal J. Basanavičiaus 
užrašytą lietuvių liaudies pasakojimą ir 
B. Žilytės iliustracijas). Rež. – J. Tertelis
15–18 d. 19 val. – „EDIPAS KARALIUS“. 
Rež. – R. Tuminas (Maskvos J. Vachtangovo 
teatras) 
Mažoji salė

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

13 d. 19 val. – „SELFIS I. GROŽIS“. Rež. – 

A. Jankevičius („Artlagamine“ spektaklis)

14 d. 19 val. – „DREAMLAND“. 

Rež. – M. Jančiauskas 
Studija
13, 19 val. – I. Šeiniaus „KUPRELIS“. Insc. 
aut. – A. Vozbutas, rež. – P. Markevičius

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



15 psl.7 meno dienos | 2018 m. kovo 9 d. | Nr. 10 (1247)

13 d. 18 val. – „CINKAS (ZN)“ (pagal S. Alek-
sijevič knygas). Rež. – E. Nekrošius
14 d. 18 val. – M. Anderssono „BĖGIKAS“. 
Rež. – O. Lapina
16 d. 11 val. – A. Pukelytės spektaklis-eks-
kursija „EKSPEDICIJA Į TEATRO VIDŲ“. 
Rež. – A. Pukelytė
17 d. 12, 12.30, 13, 13.30, 15, 15.30, 16, 16.30 
teatro fojė – T. Kavtaradzės „APIE BAIMES“. 
Rež. – O. Lapina
17 d. 18 val., 18 d. 15 val. – „BROLIAI LIŪTA-
ŠIRDŽIAI“. Rež. – K. Dehlholm

Vilniaus mažasis teatras
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
15, 16 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADA-
GASKARAS“. Rež. statytojas – R. Tuminas, 
rež. – A. Dapšys
15, 16 16 d. 12, 13.30 – Teatralizuota ekskur-
sija po Vilniaus mažąjį teatrą
17 d. 18.30 – PREMJERA! W. Gibsono 

„DVIESE SŪPUOKLĖSE“. Rež. – U. Baialievas
18 d. 12 val. – „MANO BATAI BUVO DU“. 
Idėjos aut. ir rež. – G. Latvėnaitė 

Rusų dramos teatras
9 d. 18.30 – A. Jankevičiaus „LEDAS“ (pagal 
V. Sorokino romaną). Rež. – A. Jankevičius
10 d. 18.30 – J.G. Ferrero „GRONHOLMO 
METODAS“. Rež. – A. Jankevičius
14 d. 18.30 – PREMJERA! A. Strindbergo 

„KREDITORIAI“. Rež. – D. Meškauskas
17 d. 18.30 – G.B. Shaw „PIGMALIONAS“. 
Rež. – L. Urbona
18 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. 
Rež. – A. Uteganovas (Rusija) 
18 d. 18.30 – F. Veberio „KVAILIŲ VAKA-
RIENĖ“. Rež. – M. Poliščiukas (Prancūzija)

Vilniaus teatras „Lėlė“
Didžioji salė
10, 17 d. 12 val. – PREMJERA! „PINOKIS“ 
(muzikinis spektaklis vaikams pagal C. Col-
lodi pasaką). Rež. – Š. Datenis
18 d. 12 val. – S. Gedos „DAINUOJANTIS 
IR ŠOKANTIS MERGAITĖS VIEVERSĖLIS“. 
Rež. – A. Mikutis
Mažoji salė
10 d. 14 val. – „GĖLIŲ ISTORIJOS“ (pagal 
A. Sakse knygą „Pasakos apie gėles“). Pje-
sės aut. ir rež. – N. Indriūnaitė
17 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ 
IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių 
Grimmų pasaką). Rež. – N. Indriūnaitė
18 d. 14 val. – Š. Datenio „EVOLIUCIJA“. 
Rež. – Š. Datenis

„Menų spaustuvė“
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“) 
13 d. 19 val. Stiklinėje salėje – J. Paškevičiaus 

„RIBOS“. Rež. – T. Montrimas (jaunųjų sce-
nos menininkų programa „Atvira erdvė“)
13 d. 19 val. Juodojoje salėje – „LIEPSNOS 
VIRŠ ŠALTOJO KALNO“. Choreogr. – V. Jan-
kauskas (V. Jankausko šokio teatras)
14 d. 18.30 Juodojoje salėje – „APIE ŽMOGŲ, 
NUŽUDŽIUSĮ GULBĘ“. Rež. – A. Giniotis 
(teatras „Atviras ratas“) 
14 d. 19 val. Kišeninėje salėje – D. Statkevi-
čienės „8 MINUTĖS“. Rež. – S. Pikturnaitė
15 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „IDENTIFY“. 
Rež. – I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)
16 d. 19 val. Juodojoje salėje – „TAMOŠIUS 
BEKEPURIS“ (pagal K. Binkio poemą). 
Rež. – C. Graužinis (teatras „Cezario grupė“)

16 d. 19 val. Kišeninėje salėje – P. Süskindo 
„KONTRABOSAS“. Rež. – V. Masalskis (Klai-
pėdos jaunimo teatras) 
17 d. 11, 15, 17 val. Juodojoje salėje – „MO-
ZAIKA“. Choreogr. – B. Banevičiūtė (šokio 
teatras „Dansema“)
17 d. 18.30 Studijoje II – „(NE)VYKĖLIS“ (pa-
gal E. Limonovo „Nevykėlio dienoraštį“). 
Rež. – A. Areima (Artūro Areimos teatras) 
17 d. 12, 15 val. Kišeninėje salėje – „DAN-
GAUS VIRĖJA“. Rež. ir scenogr. – S. Degu-
tytė („Stalo teatras“) 
17 d. 14 val. – pažintiniai pasivaikščiojimai 
po „Menų spaustuvę“
18 d. 12, 15 val. Juodojoje salėje – „STEBU-
KLINGAS SODAS“ (pagal S. Lagerlöf kūrinį). 
Rež. – S. Degutytė („Stalo teatras“) 
18 d. 11, 15 val. Juodojoje salėje – „SPALVOTI 
ŽAIDIMAI“. Choreogr. – B. Banevičiūtė (šo-
kio teatras „Dansema“)

Vilniaus kamerinis teatras
9 d. 18.30 – „KAI ŽMONĖS VAIDINO DIEVĄ“. 
Rež. – A. Gian (JAV), M. Mačiulis
11 d. 12 val. – „PO GRYBUKU“. 
Rež. – J. Malinowskis 
18 d. 12 val. – „PLĖŠIKAS HOCENPLOCAS“. 
Rež. – E. Jaras
18 d. 18 val. – PREMJERA! „SATISFAKCIJA“. 
Rež. – Š. Puidokas

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
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 „AN-
DERSENO GATVĖ“. Rež. – I. Paliulytė 
10 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – Th. Manno 

„FJORENCA“. Rež. – J. Vaitkus
13 d. 18 val. Mažojoje scenoje – J. Tumo-
Vaižganto „ŽEMĖS AR MOTERS“. 
Rež. – T. Erbrėderis
13 d. 19 val. Ilgojoje salėje – H. Ibseno „KAI 
MIRĘ NUBUSIM“. Rež. – M. Klimaitė 
14 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – G. Laba-
nauskaitės „ŽALGIRĖS“. Rež. – V. Bareikis 
14 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PA-
LATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas 
15 d. 18 val. Rūtos salėje – S. Oksanen „AP-
SIVALYMAS“. Rež. – J. Jurašas 
16 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – W. Shakes-
peare’o „HAMLETAS“. Rež. – V. Bareikis
17, 18 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „LABAS, 
LAPE!“ (pagal E. Daciūtės pasaką „Laimė 
yra lapė“). Rež. – E. Kižaitė 
17 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „BARBORA“ 
(pagal J. Grušo dramą „Barbora Radvilaitė“). 
Rež. – J. Jurašas. Adaptacijos autorė – 
A.M. Sluckaitė 
18 d. 15 val., 20 d. 12 val. Didžiojoje scenoje – 
M. Maeterlincko „ŽYDROJI PAUKŠTĖ“. 
Rež. – V. Martinaitis

Kauno valstybinis muzikinis teatras
9 d. 18 val. – I. Kálmáno „MISTERIS X“. 
Rež. – V. Streiča, dir. – J. Janulevičius
11 d. 18 val. – PREMJERA! J. Karnavičiaus 

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

14, 15 d. 18 val. – F. Wildhorno „GRAFAS 

MONTEKRISTAS“. Dir. – J. Janulevičius

16 d. 18 val. – J. Strausso „VIENOS KRAU-

JAS“. Dir. – V. Visockis

17 d. 18 val. – J. Strausso „ŠIKŠNOSPARNIS“. 

Dir. – J. Geniušas
18 d. 18 val. – W.A. Mozarto „MAŽOJI 
BURTŲ FLEITA“. Dir. – V. Visockis
18 d. 18 val. – J. Strausso „KITA PELENĖS 
ISTORIJA“. Choreogr. ir insc. aut. – G. San-
tucci (Italija). Dir. – V. Visockis

Kauno kamerinis teatras
10 d. 16 val. – „ALKSNIŠKĖS“. 
Rež. – G. Padegimas

13 d. 19 val. – „PAKALNUČIŲ METAI“ 
(„Knygos teatras“)
16 d. 20 val., 17 d. 19 val., 18, 23 d. 18 val.  
Centriniame knygyne (Laisvės al. 81) – 
PREMJERA! „NOKTIURNAS“. 
Rež. – G. Padegimas
17 d. 12 val. – teatralizuotas kocertas vai-
kams „Susitikimas su Mere Popins“
17 d. 19 val. – „ŠVĘSTI KOSMOSE IR 
TVARTE“. V. Rašimo monospektaklis 
(Keistuolių teatras)
18 d. 18 val. – M. Duras „HIROŠIMA, MANO 
MEILE“. Rež. – R. Abukevičius

Kauno lėlių teatras
10 d. 12 val. – „PRINCESĖS GIMTADIENIS“. 
Rež. – A. Stankevičius
11 d. 12 val. – „PASAKA APIE LIETAUS LA-
ŠELĮ“. Rež. – O. Žiugžda
17 d. 12 val. – A. Žiurausko ir S. Bocullo 

„MOLINIS SAPNAS“. Rež. – A. Žiurauskas
18 d. 12 val. – „ZUIKIO KAPRIZAI“. 
Rež. – A. Stankevičius
18 d. 17 val. – aktoriaus V. Bagdono autori-
nis vakaras 

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
10 d. 14 val. – spektaklis-ekskursija apie 
Klaipėdos dramos teatrą „Kėdė iš kome-
dijų namo“
13 d. 18.30 Kamerinėje salėje – M. Marko-
vićiaus „LABAS RYTAS, PONE TRIUŠI“. 
Rež. – M. Pažereckas 
17, 18 d. 12 val. Didžiojoje salėje – PREM-
JERA! „PŪKUOTUKO PASAULIS“. Kūrybinė 
grupė P. Tamolė, L. Liepaitė, A. Matulevi-
čiūtė, T. Smulkis, V. Paukštė

Klaipėdos muzikinis teatras
9 d. 19 val. Žvejų rūmuose – A. Adamo 

„ŽIZEL“
16 d. 19 val. Žvejų rūmuose – G. Kuprevi-
čiaus „PRŪSAI“. Rež. – G. Šeduikis. Diri-
gentai T. Ambrozaitis, G. Vaznys

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
9 d. 18.30 Mažojoje salėje – „VISU 
GREIČIU ATGAL!“ (pagal P. Notte pjesę 

„Dvi poniutės pakeliui į Šiaurę“). 
Rež. – A. Lebeliūnas
10 d. 18 val. Mažojoje salėje – PREMJERA! 
G. Labanauskaitės „IŠRINKTIEJI“. 
Rež. – M. Klimaitė
17 d 18 val. Mažojoje salėje – Y. Reza „SKER-
DYNIŲ DIEVAS“. Rež. – A. Lebeliūnas
18 d. 12 val. Mažojoje salėje – PREMJERA! 

„TEGYVUOJA LAMBERTAS!“
Rež. – A. Gluskinas

18 d. 18 val. A. Sireikos krepšinio akademi-

joje (Ežero g. 11) – M.I. Fornes „DUMBLAS“. 

Rež. – A. Kahnas, G. Palekaitė

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
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
13 d. 18 val. – L. Gersche’s „LAISVI DRUGE-
LIAI“. Rež. – D. Kazlauskas

15 d. 18 val. – A. Čechovo „ROTŠILDO 

SMUIKAS“. Rež. – M. Cemnickas

16 d. 18 val. – R. Thomas „VYRAS SPĄS-

TUOSE“. Rež. – D. Kazlauskas 

17 d. 18 val. – G. Grekovo „HANANA, KEL-

KIS IR EIK“. Rež. – R. Augustinas A.
18 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. 
Rež. – V. Mazūras 
18 d. 18 val. – R. Granausko „RŪKAS VIRŠ 
SLĖNIŲ“ (insc. aut. R. Šerelytė). 
Rež. – R. Banionis

K o n c e r t a i

Lietuvos nacionalinė filharmonija
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 nacio-
nalinis simfoninis orkestras. Solistas 
K. Bukovskis (fortepijonas). Dir. – M. Bar-
kauskas. Programoje J. Žilevičiaus, P. Čai-
kovskio, E. Dārziņio, E. Griego kūriniai 
14 d. 14 val. Kaišiadorių raj. Palomenės kul-
tūros centre, 28 d. 11 val. Šalčininkų kultūros 
centre – ciklo „Muzikos enciklopedija gy-
vai“ edukacinė programa „Teka teka šviesi 
saulė“. V. Povilionienė (liaudies daini-
ninkė), P. Vyšniauskas (saksofonas)
14 d. 11.30 Rumšiškių kultūros centre, 16 d. 
11.10 Žiežmarių kultūros centre, 24 d. 15 val. 
Klaipėdos koncertų salėje – teatralizuotas 
koncertas visai šeimai „Sakmių siuita“. 
J. Šležaitė (sopranas), V. Gurstis (fleita), 
S. Zajančauskaitė (fortepijonas), aktorius 
M. Ancevičius. Programoje F. Bajoro, L. Po-
vilaičio, T. Makačino, M. Noviko, K. Brun-
dzaitės, B. Gorbulskio ir kt. kūriniai
14 d. 18 val. Širvintų kultūros centre – orkes-
tro muzikos koncertas. Lietuvos kamerinis 
orkestras. Solistai G. Gelgotas (fleita), 
Dž. Bidva (smuikas). Programoje J.S. Bacho 
kūriniai 
14 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – orkestro muzikos koncertas 

„Klasikos ir egzotikos banga“. Klaipėdos ka-
merinis orkestras (meno vad. – M. Bačkus). 
Solistas ir kviestinis koncertmeisteris 
F. Stadleris (smuikas, Austrija). Solistė 
T. Kiba (shô, Japonija). Programoje M. Haydno, 
L. van Beethoveno, B. Britteno ir kt. kūriniai
17 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje 
salėje, – orkestro muzikos koncertas „Nė die-
nos be muzikos!“. Kompozitoriaus 
L. Bernsteino 100-mečiui. Lietuvos valsty-
bės atkūrimo 100-mečiui. Lietuvos nacionali-
nis simfoninis orkestras. Solistė I. Armonaitė 
(smuikas). Dir. – M. Pitrėnas. Programoje 
L. Bernsteino, V. Germanavičiaus kūriniai
18 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – teatralizuotas koncertas visai 
šeimai „Sakmių siuita“. J. Šležaitė (sopra-
nas), V. Gurstis (fleita), S. Zajančauskaitė 
(fortepijonas), aktorius M. Ancevičius. Pro-
gramoje F. Bajoro, L. Povilaičio, T. Maka-
čino, M. Noviko, K. Brundzaitės, B. Gor-
bulskio ir kt. kūriniai
18 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino muzie-
juje – kamerinės muzikos koncertas „Fratres in 
musicae“. Smuikininko R. Katiliaus atminimui. 
R. Vosyliūtė (smuikas), L. Dorfmanas (fortepi-
jonas). Programoje L. van Beethoveno, 
A. Pärto, F. Schuberto kūriniai
18 d. 15 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje – „Se-
nieji pasaulio tautų instrumentai“. Iš ciklo 

„Muzika Trakų pilyje“. S. Petreikio trio: 
S. Petreikis (pasaulio pučiamieji instru-
mentai), V. Mikeliūnas (smuikas), D. Petrei-
kis (gitara, saksofonas)

Vilnius
Kongresų rūmai 
17, 18 d. 12 val. – PREMJERA! L. Vilkon-
čiaus „Benediktas ir Žirafa“ (libreto autorė 
D. Gancevskaitė). Atlieka D. Vaitiekūnas, 

A. Lasytė, G. Kuodytė, Vilniaus chorinio 
dainavimo mokyklos „Liepaitės“ merginų 
choras (vad. J. Vaitkevičienė), Lietuvos 
valstybinis simfoninis orkestras. 
Dir. – R. Šumila, režisierius E. Jaras

Šv. Kotrynos bažnyčia
9 d. 18.30 – Kristupo styginiai. Dir. – 
K. Variakojis. Programoje P. Čaikovskio, 
J. Williamso, P. Doyle, N. Hooperio, 
A. Desplat kūriniai
10 d. 18 val. – R. Kazlo vakaras „Pusiaukelė“. 
Atlikėjai R.  Kazlas, A. Piragis (gitara), 
A. Daugirdas (bosinė gitara, klavišiniai). 
Programoje V. Šimkaus kūryba

Lietuvos muzikų rėmimo fondas
11 d. 14 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje – 
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos 
mokiniai ir mokytojai. Renginio vedėjas 
muzikologas V. Juodpusis
14 d. 17.30 S. Vainiūno namuose – M. Beina-
ris (baritonas) ir S. Beinarienė (fortepijo-
nas). Programoje S. Šimkaus, M. Petrausko, 
B. Dvariono, J. Gruodžio, Pr. Beinario, 
G. Kuprevičiaus, A. Raudonikio, V. Kerna-
gio ir kt. kūriniai

Vaidilos teatras
18 d. 18 val. – koncertas „Skambanti Lie-
tuva“. L. Mikalauskas (bosas), J. Karaliū-
naitė (sopranas), B. Asevičiūtė (fortepijo-
nas). Programoje D. Dolskio, A. Šabaniausko 
šlageriai, partizanų dainos, V. Klovos, 
B. Dvariono, B. Gorbulskio, G. Kuprevičiaus, 
L. Vilkončiaus, V. Kernagio, G. Paškevičiaus 
ir kt. kūriniai

Muzikos galerija
10 d. 12 val. – Grigiškių meno mokyklos 
koncertas ir paroda „Pavasario akordai“
13 d. 18.30 – festivalis „Pavasario du-
etai“. Dalyvauja Vilniaus B. Dvariono 
dešimtmetės muzikos mokyklos chorinio 
dainavimo bendrojo fortepijono skyriaus 
moksleiviai 
18 d. 12 val. – Kajos ir Klėjos Kašubaičių 
(9 ir 7 m.) fortepijono rečitalis

Bažnytinio paveldo muziejus
10 d. 15 val. – koncertas „Dainuojame Lie-
tuvai“. Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios 
choras „Ave Verum“ ir ansamblis „Labin-
gis“. Programoje A. Remesos, H. Nybergo, 
V. Augustino, Č. Sasnausko, J.  Naujalio 
kūriniai

Va k a r a i

Vilnius

Nacionalinis muziejus
14 d. 16 val. – knygos „Atsiskyrėlis iš Su-
valkijos: Jono Basanavičiaus gyvenimas 
ir darbai“ pristatymas. Dalyvauja knygos 
autorius A. Grigaravičius
14 d. 17 val. – M. Gimbutienei skirti skai-
tymai. G. Petrausko paskaita „Kraštotyra 
ir archeologija: naujų paminklų paieškos 
Akmenės rajone“; Ž. Montvydo paskaita 

„Lietuvos archeologinio žemėlapio repre-
zentatyvumo klausimu“ 
15 d. 17.30 – G. Grižo ir V. Steponaičio pas-
kaita „Archeologiniai tyrimai Gedimino 
kalne: sukilėlių kapai ir radiniai“

Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
10 d. 15 val. – choro „Aidija“ koncertas 

„Aušrelei beauštant“. Programoje V. Kudir-
kos, Č. Sasnausko, J. Naujalio, M.K. Čiurlio-
nio, T. Brazio, A. Kačanausko ir kt. kūriniai
14 d. 17.30 Konferencijų salėje – S. Žvirgždo 
paskaitų ciklas „Pasivaikščiojimai po Vil-
nių ir jo apylinkes. Fotografija atskleidžia 
istoriją 10“

14 d.17.30 – meno albumo „Petronėlė 

Gerlikienė. Siuvinėti kilimai. Tapyba“ 

pristatymas
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Savaitės filmai

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

Kovo 9–15
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)
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)
Nematomas siūlas  *****

Aštuntas pilno metražo Paulo Thomaso Andersono filmas nukels į 6-ojo 
dešimtmečio Angliją. Filmo herojus Reinoldsas Vudkokas (Danielis Day-
Lewisas paskelbė, kad tai paskutinis jo vaidmuo kine) yra garsus dra-
bužių dizaineris, siekiantis tobulumo ir siuvantis pasaulio garsenybėms, 
karališkųjų šeimų nariams. Jo mados namus valdo sesuo, turinti didelę 
įtaką Reinoldsui. Šį persekioja motinos mirtis. Tačiau idealų veikėjo gy-
venimą sudrumsčia padavėja Alma (Vicky Krieps), tapsianti Reinoldso 
mūza ir asistente. Alma nori, kad vyras būtų silpnas ir galėtų jį globoti. 
Nors filme nėra nė vienos sekso scenos, tai pats erotiškiausias režisieriaus 
kūrinys. Veikėjo prototipu tapo Cristobalis Balenciaga (1895–1972). Taip 
pat vaidina Lesley Manville, Camilla Rutherford, Brianas Gleesonas (JAV, 
2017).  (Vilnius)
Trys stendai prie Ebingo, Misūryje  *****

Martino McDonagh filmas nukelia į JAV provinciją. Nuo Mildred (Fran-
ces McDormand už vaidmenį gavo „Oskarą“) dukters nužudymo praėjo 
keli mėnesiai, bet policija vis dar neaptiko merginos mirties kaltininko. 
Mildred ryžtasi provokacijai: ji išsinuomoja tris stendus į miestelį vedan-
čiame 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, Pe-
teris Dinklage’as, Abbie Cornish (JAV, 2017). (Vilnius)

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
9–14 d. – Bitė Maja: medaus žaidynės (Vo-
kietija, Australija) – 11, 13.10, 15.20, 17.25; 
15 d. – 11.10
9, 12–14 d. – Bitė Maja: medaus žaidynės 
(3D, Vokietija, Australija) – 16.25; 10, 11 d. – 
11.45, 16.25
9, 11–13 d. – Labas, Oksana Sokolova! (Ru-
sija) – 11.20, 16.10, 19.30, 21.45; 10 d. – 11.20, 
19.30, 21.45; 14 d. – 19.30, 21.45; 15 d. – 18.40
9, 10, 12–14 d. – Nematomas siūlas (JAV) – 
11.10, 16.30, 20.30; 11 d. – 11.10, 16.30, 21.30; 
15 d. – 15.20
9 d. – Gringo (Australija, JAV) – 14, 19.20, 
21.55; 10–14 d. – 14, 19.20, 21.45; 15 d. – 21 val.
9 d. – Apiplėšimas uragano akyje (JAV) – 
13.45, 18, 20.35; 10, 11, 13 d. – 13.45, 18.45, 
20.35; 12, 14 d. – 13.45
10 d. – G. Puccini „Semiramidė“. Tiesioginė 
premjeros transliacija iš Niujorko Metro-
politeno operos – 19.55 
13 d. – Harė Krišna! Mantra, Judėjimas ir Sva-
mis, kuris viską pradėjo (dok. f., JAV) – 18.30
15–29 d. – Vilniaus tarptautinis kino festi-
valis „Kino pavasaris“ 
9, 14 d. – Pelėdų kalnas (rež. A. Juzėnas) – 
11.40, 14.40, 17.40; 11–13 d. – 11.40, 14.40, 
17.40, 21 val.; 15 d. – 11, 15.50
9, 14 d. – Lady Bird (JAV) – 13.30, 16.15; 
10–13 d. – 13.30, 16.15, 21.10
9 d. – Raudonasis žvirblis (JAV) – 14.55, 20.40; 
10, 14 d. – 14.55; 11–13 d. – 14.55, 18, 20.40; 
15 d. – 20.15
9, 11–13 d. – Rūta (rež. R. Buožis ir R. Daru-
lis) – 11, 15.05, 18.30; 10, 14 d. – 11, 15.05; 
15 d. – 13.40, 18.10
9, 13, 14 d. – Gnomai (Kanada, D. Britanija, 
JAV) – 13, 17.10; 10, 11 d. – 11.15, 13, 17.10; 
12 d. – 13 val.; 15 d. – 13.15
9, 14 d. – Penkiasdešimt išlaisvintų atspal-
vių (JAV) – 21.40; 10–13 d. – 19.15, 21.40
9, 12, 14 d. – Žaidimų vakaras (JAV) – 15.45; 
10, 13 d. – 15.45, 18.15
9–13 d. – Juodoji pantera (JAV) – 12, 21.25; 
14 d. – 12 val.
9–13 d. – Juodoji pantera (3D, JAV) – 18.30
9–14 d. – Dagas iš akmens amžiaus (D. Bri-
tanija, Prancūzija) – 14 val.
9–13 d. – Bulius Ferdinandas (JAV) – 13.40
10, 11 d. – Koko (JAV) – 11.30
9–14 d. – Ledas (Rusija) – 12.40, 16.50
9, 11, 12, 14 d. – Nupirk man laimę (Rusija) – 
14.20, 18.15; 10 d. 13 d. – 14.20
9–14 d. – Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta 
(rež. A. Matelis) – 12.30, 19.25
9–14 d. – Trys stendai prie Ebingo, Misū-
ryje (JAV) – 21.15

9, 12, 14 d. – Bėgantis labirintu: vaistai nuo 

mirties (JAV) – 15.20

11, 13 d. – Diena, kai aš sugrįšiu (D. Brita-

nija) – 15.20

9, 11 d. – Vagių irštva (JAV) – 20.50

10, 12, 14 d. – Vandens forma (JAV, 

Kanada) – 20.50

Forum Cinemas Akropolis 

9, 10, 12–15 d. – Bitė Maja: medaus žaidy-

nės (Vokietija, Australija) – 10.30, 12.40, 

14.50; 11 d. – 10.30, 12.40, 14.50, 17 val.

9, 10–13, 15 d. – Bitė Maja: medaus žaidy-

nės (3D, Vokietija, Australija) – 17 val.

9, 10 d. – Labas, Oksana Sokolova! (Rusija) – 
11.20, 16.10, 19.20, 21.40, 23.50; 11–13, 15 d. – 
11.20, 16.10, 19.20, 21.40; 14 d. – 11.20, 16.10, 
19.20, 21.40
9–15 d. – Nematomas siūlas (JAV) – 10.40, 18.10
9, 10 d. – Apiplėšimas uragano akyje (JAV) – 
13.20, 21.05, 23.20; 11–15 d. – 13.20, 21.05
9, 10 d. – Gringo (Australija, JAV) – 15.40, 18.30, 
20.55, 23.30; 11–15 d. – 15.40, 18.30, 20.55
14 d. – Kapų plėšikė Lara Kroft (3D, JAV) – 18.30
9–29 d. – Vilniaus tarptautinis kino festiva-
lis „Kino pavasaris“
9–15 d. – Gnomai (Kanada, D. Britanija, 
JAV) – 10.10, 12.15, 16.30
Gnomai (3D, Kanada, D. Britanija, JAV) – 14.20
9, 10 d. – Raudonasis žvirblis (JAV) – 15.05, 
21, 23 val.; 11–14 d. – 15.05, 21 val.
9–15 d. – Pelėdų kalnas (rež. A. Juzėnas) – 
10.20, 13.30, 18.45
9, 10 d. – Žaidimų vakaras (JAV) – 19.05, 
21.30, 23.40; 11–14 d. – 19.05, 21.30
9–15 d. – Penkiasdešimt išlaisvintų atspal-
vių (JAV) – 16.20, 21.40
Dagas iš akmens amžiaus (D. Britanija, 
Prancūzija) – 10.50, 12.55

Skalvija
9 d. – Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta (rež. 
A. Matelis) – 17 val.; 11 d. – 14.30
9 d. – Nematomas siūlas (JAV) – 18.30; 
10 d. – 18.20; 11 d. – 20.40; 12 d. – 14.20 
(seansas senjorams); 14 d. – 20.50
9 d. – Diena, kai aš sugrįšiu (D. Britanija) – 
21 val.; 10 d. – 14.30; 12 d. – 21 val.
10 d. – Drugelio miestas (dok. f., 
rež. O. Černovaitė) – 16.30
10 d. – Pelėdų kalnas (rež. A. Juzėnas) – 20.50; 
11 d. – 16 val.; 12 d. – 16.50; 13 d. – 20.30; 
14 d. – 16.40
12 d. – Lady Bird (JAV) – 19.10
Ciklas „Karlsono kinas“
10 d. – Koko (JAV) – 12.20
11 d. – Dagas iš akmens amžiaus (D. Brita-
nija, Prancūzija) – 12.30
11 d. – Kino klasikos vakarai. Fargo (JAV) – 18.30
Nepriklausomybės kino rinktinė „Nojaus arka“
13 d. – Nojaus arka (dok. f., rež. R. Šilinis) – 17 val. 
(seanse dalyvaus operatorius A. Mikutėnas)
13 d. – Aukštyn upe (dok. f., rež. A. Jevdo-
kimovas) – 17 val. (seanse dalyvaus režisie-
rius A. Jevdokimovas)
14 d. – Trys dienos (rež. Š. Bartas) – 19 val.
13 d. – Apichatpongo Weerasethakulo re-
trospektyva. Mekongo viešbutis (Tailandas, 
D. Britanija, Prancūzija) – 19 val.
Vilniaus kino festivalis „Kino pavasaris“
15 d. – Lumière! (Prancūzija) – 16 val.
15 d. – Prieš viską prarandant (Prancūzija); 
Sūnaus globa (Prancūzija) – 18 val.
15 d. – Dabar tai jau padėk man, Dievuli! 
(Prancūzija, Belgija) – 20.30

Pasaka
9 d. – Rūta (rež. R. Buožis ir R. Darulis) – 
16.45; 10, 14 d. – 17 val.; 11, 13 d. – 17.15; 
12 d. – 17.30
9 d. – Nematomas siūlas (JAV) – 18.30; 10, 
14 d. – 18.45; 11 d. – 20 val.; 12 d. – 19.15; 

13 d. – 17.30

9 d. – Nervous Laughter („Bangų kino festi-

valis“) – 21 val.

9 d. – Lady Bird (JAV) – 17 val.; 10 d. – 15 val.; 

12 d. – 17.45; 14 d. – 19 val.

9, 10 d. – Pavlenskis. Apnuogintas gyveni-

mas (Latvija, Rusija) – 19 val.; 13 d. – 20 val.

9 d. – Biarritz Surf Gang („Bangų kino festi-
valis“) – 20.30
9 d. – Manifestas (Austrija, Kinija, Vokie-
tija) – 22 val.; 10 d. – 21.15; 12 d. – 19.45; 
14 d. – 21.15 
9 d. – Dviračiais Afrikoje: Namibija (dok. f., 
rež. A. Gurevičius) – 17.15; 10 d. – 14.30; 
13 d. – 18.45; 14 d. – 19.15
9 d. – Kvadratas (Danija, Prancūzija, Vokie-
tija, Švedija) – 18.45; 10 d. – 21.45; 
11 d. – 19.15; 12 d. – 19 val.; 14 d. – 20.45; 
15 d. – 20.20
9 d. – Dvilypis meilužis (Prancūzija) – 21.15; 
10 d. – 19.45
10, 11 d. – Bitė Maja: medaus žaidynės (Vo-
kietija, Australija) – 13 val.
10 d. – Vandens forma (JAV, Kanada) – 14.45; 
11 d. – 17.30
10 d. – Paradigm Lost („Bangų kino festiva-
lis“) – 17.30
10 d. – Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta 
(rež. A. Matelis) – 20.30; 14 d. – 17.30
10 d. – Mini filmų naktis („Bangų kino fes-
tivalis“) – 22 val.
10 d. – Dagas iš akmens amžiaus (D. Brita-
nija, Prancūzija) – 13.15
10 d. – Kriaušių pyragėliai su levandomis 
(Prancūzija) – 16 val.
10 d. – 50 pavasarių (Prancūzija) – 18 val.; 
15 d. – 18.30
11 d. – Pelėdų kalnas (rež. A. Juzėnas) – 14.45
11 d. – Take Every Wave („Bangų kino festi-
valis“) – 19 val.
11 d. – Trys stendai prie Ebingo, Misūryje 
(JAV) – 13.30
11 d. – Biarritz Surf Gang („Bangų kino fes-
tivalis“) – 16 val.
11 d. – „Oskarų“ trumpukai: animaciniai 
trumpametražiai filmai – 13.15 (originalo k.)
11 d. – Fantastiška moteris (Čilė, Vokietija, 
Ispanija, JAV) – 15 val.; 13 d. – 20.15
11 d. – Apie kūną ir sielą (Vengrija) – 17 val.
12 d. – Stebuklas (rež. E. Vertelytė) – 17.15
13 d. – Charmsas (Rusija, Lietuva, Makedo-
nija) – 17 val.
14 d. – „Oskarų“ trumpukai: vaidybiniai 
trumpametražiai filmai – 21 val.
14 d. – Dėl viso pikto (Prancūzija) – 17.15
Vilniaus kino festivalis „Kino pavasaris“ 
15 d. – Prieš viską prarandant (Prancūzija); 
Sūnaus globa (Prancūzija) – 18 val.
15 d. – Maria Callas: savais žodžiais (Pran-
cūzija) – 20.30
15 d. – Hana (Belgija, Italija, Prancūzija) – 
18.10
15 d. – „Michelin“ žvaigždutės: virtuvės 
istorijos (Danija) – 20 val.

Ozo kino salė

9 d. – Moteris ir ledynas (rež. A. Stonys) – 

18 val.

9 d. – Kvadratas (Švedija, Vokietija, Prancū-

zija, Danija) – 19.10

10 d. – Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta 

(rež. A. Matelis) – 15 val.; 14 d. – 18 val.

10 d. – „Oskarų“ trumpukai 2018 – 16.20

10 d. – Stebuklas (rež. E. Vertelytė) – 18.10

11 d. – Ekskursija po kino archyvą (registra-

cija būtina el. paštu ozokinosale@lietuvos-

kinas.lt) – 14 val.

13 d. – Močiute-, Guten Tag! (rež. J. Samu-

lionytė, V. Samulionytė) – 17.30 

14 d. – Nuolankioji (Olandija, Prancūzija, 

Rusija, Ukraina, Lietuva,Vokietija) – 19.20 

„Nematomas siūlas“


