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Dėkojame visiems mus palaikantiems.
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Pokalbis su gitaristu Juozu Milašiumi

7
 Tarptautinė konferencija „Pasipriešinimo 
teatras“

9
Justino Vienožinskio dailės mokyklos 
mokytojų ir mokinių paroda „Šakotas“

Kęstutis Šapoka

Audriaus Novicko projektą adekva-
čiausia būtų pavadinti speku-
liatyviuoju simbolizmu. Žiūrint 
formaliai, projekto kalba artima 
simbolizmui, nes akivaizdus sie-
kis idėjas išreikšti simboliais, ieš-
koti daiktų „esmės“, kuri slypi už tų 
architektūrinių (?) daiktų išorinių 
pavidalų. Tačiau čia galima įterpti 
ir spekuliatyvumo sąvoką, nes No-
vickas ne tik kuria simbolistinę vi-
sumą, sudarančią iracionalumo 
įspūdį, tačiau kartu žiūri į ją tarsi 
iš šalies, taigi atlieka tyrimą. Todėl 
iš dalies tas „simbolizmas“ yra eks-
perimentinė simuliacija. 

Paroda padalinta į tris dalis (nes 
ir galeriją sudaro trys atskiros pa-
talpos), kuriose įvairiais aspektais, 
anot parodos anotacijos, tyrinė-
jamos kapitalizmo, modernybės 
ir tautiškumo vizualinių praktikų 
sąsajos. Pasak paties A. Novicko, 
projekto atspirties tašku, ašimi tapo 

Vileišių rūmų ansamblis ir tam tikra 
prasme pats Petras Vileišis. Vileišių 
rūmų ansamblis pirmiausia asoci-
juojasi su pirmąja Lietuvių daili-
ninkų paroda 1907 m., čia mūsų 
dienomis (simboliška) įsikūręs 
Lietuvių tautosakos ir literatūros 
institutas. Galų gale šis ansam-
blis įdomus dar ir tuo, kad šiuose 
rūmuose pastaruosius dvidešimt 
metų ieškota Lietuvos nepriklauso-
mybės akto originalo. Beje, ieškota 
sienose pasitelkus infraraudonuo-
sius spindulius, vadinamuoju ter-
movizoriumi. Tačiau rastas ne Ne-
priklausomybės aktas, o XIX‒XX a. 
sandūros Laternos magikos aparato 
stiklinės plokštelės su pasaulio ar-
chitektūros stebuklų atvaizdais ir 
skaidrės su spalvotomis Robinzono 
Kruzo nuotykių iliustracijomis. 

Čia, anot autoriaus, išryškėjo 
įtampa tarp to, ko buvo visuotinai 
tikimasi, t.y. kolektyvinių įsivaiz-
davimų ir troškimų, ir to, kas buvo 
rasta, t.y. tikrovės. Ir ši įtampa iš da-
lies suformavo tyrimo kryptį ‒ kaip 

vizualumas susipina su lokaliu ir 
globaliu kapitalizmu, (post)kolo-
nijine istorija, ir kaip paradoksaliai 
į tai įsimaišo tautiškumo vaizdi-
niai ir įvaizdžiai. Imperinio kolo-
nializmo ir Apšvietos ideologijos 
literatūrinis įkūnijimas Robinzonas 
Kruzas savitai tampa tarsi ir Petro 
Vileišio alter ego, nes Vileišis kapi-
talą sukrovė tarnaudamas būtent 
Rusijos imperijai. Tokiu būdu ir Vi-
leišis tampa tarsi įsivaizduojamos 
istorijos apie kreoliškas tapatybes 
personažu. Šį parodos leitmotyvą 
Novickas išplėtojo sujungdamas dvi 
videoprojekcijas. 

Viena iš jų ‒ termovizoriaus vaizdo 
įrašas, kuris, beje, atrodo tarsi tauti-
nis simbolizmas ‒ geltonos, žalios 
ir raudonos spalvų gamoje. Tačiau, 
pasak Novicko, tai atsitiktinis „sim-
bolizmas“, nes termovizorius trans-
liuoja tokią spalvų gamą. Šalia esan-
čioje projekcijoje Novickas pateikia 
rastų Robinzono Kruzo nuotykių 

M. Kr ikštopaitytės  nuotr .

Tomas Martišauskis ir mokiniai, „Nuo taško iki sferos“. 
2018 m.
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Karolis Rimtautas Kašponis 
(1933 07 24 – 2018 04 07)

M u z i k a

2018 m. balandžio 7 d. mirė mu-
zikos teoretikas, choro dirigentas, 
pedagogas, humanitarinių mokslų 
(muzikologija) daktaras, ilgametis 
Lietuvos muzikos ir teatro akade-
mijos Choro dirigavimo katedros 
profesorius Karolis Rimtautas 
Kašponis. Jis gimė 1933 m. liepos 
24 d. Panevėžyje. Pradžios mokyklą 
baigė Surdegyje, kur mokytojavo jo 
tėvai. 1951–1956 m. Vilniaus vals-
tybiniame universitete studijavo 
ekonomiką, teorinę, ekonominę, 
pramonės statistiką, logiką ir ki-
tus dalykus,  1953 m. įkūrė univer-
siteto kamerinį orkestrą, buvo jo 
meno vadovas ir dirigentas. Lygia 
greta mokėsi kompozicijos Vilniaus 
Juozo Tallat-Kelpšos muzikos mo-
kykloje, Povilo Tamuliūno klasėje. 
Prof. Povilas Tamuliūnas su žmona 
Aleksandra pakvietė pas save gy-
venti, sudarė puikias sąlygas studi-
joms dviejose mokyklose. Patekęs 
į inteligentišką prieškarinio auklė-
jimo profesūros elito aplinką buvo 
jos teigiamai veikiamas. 

1962 m. su pagyrimu baigė choro 
dirigavimą Lietuvos valstybinėje 
konservatorijoje, doc. Antano 
Budriūno klasėje, vėliau staža-
vosi Budapešto F. Liszto aukšto-
joje muzikos mokykloje, dalyvavo 
tarptautiniame choro dirigentų se-
minare Berlyne, kėlė kvalifikaciją 
Maskvos valstybinėje P. Čaikovskio 
konservatorijoje. 

1956 m. įkūrė Ukmergės vaikų 
muzikos mokyklą ir buvo jos di-
rektorius. Kurį laiką vadovavo 
vaikų chorui ir kaimo mišriam 

chorui. 1959 m. persikėlęs į Vil-
nių buvo Vilniaus vaikų muzikos 
mokyklos, Juozo Tallat-Kelpšos 
aukštesniosios muzikos mokyklos, 
vėliau M.K. Čiurlionio meno mo-
kyklos teorinių dalykų dėstytojas, 
pastarojoje jo solfedžio klasę lankė 
smuikininkai Raimundas Katilius 
ir Borisas Traubas, pianistė Birutė 
Vainiūnaitė, kompozicijos fakulta-
tyvą lankė pianistė Mūza Rubackytė, 
vargonininkas Gediminas Kviklys, 
kompozitoriai Chaimas Lifšicas ir 
Tomas Leiburas. 

1965 m. tapo Lietuvos valstybi-
nės konservatorijos (dabar Lietu-
vos muzikos ir teatro akademija) 
Choro dirigavimo katedros dėsty-
toju, nuo 1984 m. – docentu, nuo 
1992 m. – profesoriumi. Dėstė di-
rigavimą, partitūrų skaitymą ir 
kitus dalykus. Išugdė 12 choro di-
rigentų, tarp jų Petrą Bingelį, Juo-
zapą Kairį, Romaldą Misiukevičių, 
Pauliną Kepuraitytę-Grigaliūnienę. 
1981 m. apginta menotyros mokslų 

kandidato disertacija, vėliau nos-
trifikuota humanitarinių mokslų 
(muzikologijos) daktaro diserta-
cija. Disertacijoje tyrė vaizdus ir 
nacionalinę specifiką lietuvių choro 
muzikoje a cappella. Dėl sveikatos 
atsistatydino iš profesoriaus pareigų 
1996 metais.

Svarbesni K.R. Kašponio dar-
bai: „Harmonijos pagrindai“ (1965), 

„Solfedžio“ (1969, iki 2017 m. iš-
leista net 12 laidų), „Choro praty-
bos“ (kartu su P. Tamuliūnu, 1973), 

„Harmonija“ (I dalis – 1984, II da-
lis – 1988), monografija „Lietuvių 
muzikos melodika ir harmonija“ 
(1992). Pastaroji monografija buvo 
parengta pagal antrąją disertaciją, 
kurioje K.R. Kašponis atliko melo-
dikos ir iš dalies harmonijos lygina-
mąjį-statistinį tyrimą, atskleidė ke-
lių mokslo šakų bendrumus, buvo 
pastebėta, jog lietuvių muzika iš-
saugojo daugiau senųjų melodikos 
ypatybių negu kitos darbe lygina-
mos Europos muzikinės kultūros. 

Apie šį K.R. Kašponio darbą teigia-
mai atsiliepė Valentina Cholopova 
(Maskvos konservatorija), Erikas 
Kjellbergas (Upsalos universite-
tas), Eero Tarasti (Helsinkio uni-
versitetas), Kijevo nacionalinės mu-
zikos akademijos Muzikos teorijos 
katedra.

K.R. Kašponis paskelbė istorines-
dokumentines apybraižas „Iš lietu-
vių ir žydų muzikos kultūrų ryšių 
istorijos“ (1992), „Lietuvos muzikos 
akademija“ (1994) žurnale „Lietu-
vos mokslas“, straipsnių, chorų 
koncertų recenzijų. Rinko me-
džiagą apie savo tėvo Balio Kaš-
ponio gyvenimą bei darbus Lietu-
voje, Latvijoje, Rusijoje ir Austrijoje, 
kurioje šis buvo 1915–1919 m. kaip 
medicininės karo tarnybos belais-
vis. Taip pat sukūrė kūrinių chorui, 
iš kurių išsiskiria modernus kalba-
masis choras, imituojantis paukščių 
balsus, „Paukščių byla“ pagal Že-
maitės apsakymą „Petras Kurmelis“.

2011 m. Lietuvos mokslininkų 
sąjungoje įkūrė Tarpdisciplininės 
muzikologijos grupę ir jai vadovavo. 
Grupės nariai, dirbdami kartu su 
prof. dr. R. Kašponiu, daug prisi-
dėjo prie M.K. Čiurlionio kūrybos 
analizės bei propagavimo ir kitos 
UNESCO kuruojamos veiklos. Nuo 
2001 m. K.R. Kašponis tyrinėjo 
vieno iš semiotikos pradininkų 
Algirdo Juliaus Greimo biografi-
jos Lietuvoje periodą, parengė do-
kumentinę ekspoziciją „Algirdo 
Greimo vaikystė“, kuri eksponuota 
Lietuvoje, Suomijoje, Prancūzijoje, 
o 2012 m. – pasauliniame semiotikų 

kongrese „Globali semiotika: tiltas 
tarp skirtingų civilizacijų“ Nankine 
(Kinija), išleido knygas „Greimas 
arti ir toli“ („Greimas Close and 
Far“), „Algirdo Juliaus Greimo 
100-mečio ženklai“. K.R. Kašponio 
iniciatyva pagerbtas A.J. Greimo 
atminimas Kupiškyje (paminklinė 
lenta 2007 m.), Prienuose (Greimų 
tiltas 2010 m.), Kaune (paminklas 
A.J. Greimui 2017 m.). Kai kurie 
K.R. Kašponio pranešimai publi-
kuoti mokslo leidiniuose Pary-
žiuje, Vienoje, Helsinkyje, kritikos 
straipsniai ir apybraižos spausdinti 
dienraštyje „Draugas“ (Čikaga, 
2000–2001). Jis buvo kviečiamas į 
muzikologų bei semiotikų kongre-
sus ir konferencijas daugelyje šalių, 
tačiau dėl sveikatos ne visada ga-
lėjo nuvykti. K.R. Kašponis buvo 
dažnas svečias Lietuvos muzikos 
ir meno mokyklose, kuriose ben-
dravo su mokiniais ir pedagogais, 
atskleisdamas savo parengto solfe-
džio vadovėlio atsiradimo istoriją. 

K.R. Kašponis nepriklausė politi-
nėms partijoms, siūlomų adminis-
tracinių vadovo pareigų paprastai 
atsisakydavo. Visas Karolio Rim-
tauto Kašponio gyvenimas buvo 
paskirtas menui ir mokslui, daug 
dirbdamas jis siekė mokslo tarp-
discipliniškumo, o jo veiklą lydėjo 
gražūs ir prasmingi darbai, kuriems 
jis mokėjo sutelkti žmones ir viską 
atlikti atsakingai ir preciziškai. 

Rolandas Aidukas

Karolis Rimtautas Kašponis

Akvilė Laugalytė

Šeštadienį, Paschos išvakarėse, 
varpų muzikos pripildytame Vil-
niuje filharmonijos skliautai aidėjo 
nuo šlovingos rusų muzikos. Piotras 
Čaikovskis ir Sergejus Rachmani-
novas – kompozitoriai, amžiams 
palikę įspaudą romantinės muzi-
kos istorijoje, be šių vardų neįsivaiz-
duojamas daugelio koncertinių ins-
titucijų repertuaras. Filharmoniją šį 
kartą aplankė lietuviškai publikai 
jau puikiai pažįstamas pianistas, 
Maskvos P. Čaikovskio konserva-
torijos absolventas Aleksejus Volo-
dinas, mokęsis pas legendinę forte-
pijono pedagogę Eliso Virsaladzę, 
kuri savo mokinį įvardijo kaip vieną 
žymiausių jaunosios kartos pianistų. 
Šiandien šis pianistas jau skaičiuoja 
penktą gyvenimo dešimtį. Per šį 
laiką jo klausėsi garsiausių Eu-
ropos koncertų salių publika 
Vienoje, Paryžiuje, Londone ir kt. 

Rodos, neatsitiktinai A. Volodinas 
rusiškų Velykų išvakarėse Vilniuje 
pirmoje koncerto dalyje pasirinko 
skambinti ne itin dažnai atliekamą 
Antrąjį Čaikovskio koncertą forte-
pijonui ir orkestrui kartu su Lietu-
vos nacionaliniu simfoniniu orkes-
tru, diriguojant maestro Robertui 
Šervenikui. Antroje koncerto dalyje 
skambėjo Sergejaus Rachmaninovo 

Antroji simfonija, jos pianistas 
klausėsi jau sėdėdamas parteryje 
ir gėrėjosi lietuvių dirigento pui-
kiai interpretuojama rusų roman-
tine klasika.  

Šis koncertas buvo ypatinga 
proga pajausti Čaikovskio ir 
Rachmaninovo muzikos sintezę. 
Vakare atsiskleidė ir skirtingi šių 
menininkų kompoziciniai pradai: 

klausydamasi A. Volodino skam-
binamo Antrojo fortepijoninio 
koncerto dar kartą įsitikinau, kad 
neįmanoma ignoruoti Čaikovskio 
simfoninio kūrybos prado. Neva-
lingai norisi lyginti šį kompozito-
riaus kūrinį su ypatingos sėkmės 
sulaukusiu Pirmuoju koncertu 
fortepijonui ir orkestrui, kuris tapo 
kone mėgstamiausiu fortepijoniniu 
koncertu rusų romantinės muzikos 
repertuare. Panašu, kad tai gali būti 
susiję su tam tikru pianistinių ga-
limybių spektru. Pirmasis koncer-
tas – kur kas paslankesnis pianisto 
rankose nei Antrasis, kuriame vis 
pasigirsdavo pianisto „laužomi“ di-
delės apimties akordai.

Rodos, šeštadienio koncertas 
buvo užburtas skaičių magijos – 
juk skambėjo Antrasis koncertas 
ir Antroji simfonija. Pastarasis 
opusas – Rachmaninovo šedevras, 
kai kuriems jo muzikos žinovams 
dar atpažįstamas kaip „Penktasis“ 
fortepijoninis koncertas (iš viso 

parašė keturis) – iš 4 dalių simfoni-
jos 3 dalių koncertu kūrinį pavertė 
Aleksandras Warenbergas (pirma-
sis aranžuotės leidimas pasirodė 
2008 m.). Ši simfonija privertė gė-
rėtis ir neprilygstamu maestro Ro-
berto Šerveniko meistriškumu, jo 
rankose Lietuvos nacionalinis sim-
foninis orkestras tarsi atgijo. Kie-
kvienos simfonijos dalies inter-
pretacinės detalės buvo kruopščiai 
apgalvotos ir atliktos su charak-
teringu rusišku jausmingumu. Jei 
pirmoje koncerto dalyje dar kurio 
nors klausytojo sielos nenusinešė 
Čaikovskis, antroje dalyje tą tikrai 
padarė Rachmaninovas. Simfonija 
pasižymi ypatingu iliustratyvumu 
kaip ir didžioji dalis Rachmaninovo 
kūrybos. Ne veltui šio kompozito-
riaus muzika buvo taip dažnai nau-
dojama amerikietiškose XX a. kino 
juostose. Rodos, buvo visai nesu-
dėtinga įsivaizduoti šią melodingą 

Ugningai prasiveržusi muzika  
Rusiškos Paschos sutikimas kartu su pianistu Aleksejumi Volodinu ir Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru

N u k elta į  3  p s l .

Aleksejus Volodinas, Robertas Šervenikas D. Mat ve je vo  nu ot r.
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„Gitarinis“ ir „negitarinis“ Juozas
Pokalbis su 50-metį švenčiančiu gitaristu Juozu Milašiumi 

M u z i k a

Algirdas Klova

Jis apibūdinamas kaip labiausiai 
bekompromisis Lietuvos džiazo 
muzikantas, oro virpesių žudi-
kas, solo performansų meistras, 
triukšmo muzikas, Lietuvos 
džiazo enfant terrible. Kai kam jo 
pasirodymai primena egzorcizmo 
seansus. Kas jis? Gitaristas Juozas 
Milašius, sklandantis tarp aukš-
čiausio lygio profesionalumo ir 
gaivališko chuliganizmo.

Juozai, pradėkime nuo pradžių. 
Kaip prasidėjo tavo muzikinė 
veikla? 

Iš pradžių pasimokiau iš tėvo, 
kuris gerai grojo klasikine gitara 
ir taip pat gerai mokėjo groti ro-
kenrolą. O tada jau Plungės mu-
zikos mokykla, kurioje mokiausi 
skambinti fortepijonu. Vidurinės 
mokyklos ansamblyje grojau gitara. 
Tada diskotekų nebūdavo, ansam-
bliukas visomis progomis grodavo 
gyvai, važinėdavome po kaimus 
ir ne tik, daug koncertuodavome. 
Mūsų sudėtis tikrai buvo neprasta: 
Česlovas Gabalis dainavo, aš gro-
jau solo gitara, Aurelijus Globys 
ritmine, Edmundas Juška muša-
maisiais. Mus aplankydavo Petras 
Vyšniauskas, Andrius Kulikauskas 
ir kiti įkvepiantys muzikos pasau-
lio žmonės. Man buvo gal dvylika 
metų... Grodavom šokiams kone 
visą naktį, mokėjome žinomų roko 
muzikantų kūrinių, estrados dainų, 
visus žinomus rokenrolo perdirbi-
nius, o Gabalis puikiai mėgdžiojo 
balsus. Turėjome tiems laikams la-
bai neblogą aparatūrą ir grojome 
visai gerai.

Grojai mokykloje fortepijonu, šo-
kiuose gitara, o kas vyko toliau?

Buvo 1983-ieji, supratau, kad 
Plungė man jau „spaudžia galvą“. 
Galėčiau daug kalbėti apie provinci-
jos gamybinių miestelių gyvenimo 
kontekstą ir specifiką – greitai juos 

perpratau ir suvokiau, kad man čia 
maža vietos. Kaip tik tuo metu iš-
girdau, kad Vilniuje, Juozo Tallat-
Kelpšos aukštesniojoje muzikos 
mokykloje (dabar Vilniaus Juozo 
Tallat-Kelpšos konservatorija), at-
sidaro Estrados skyrius, kuriam 
vadovauja Teisutis Saldauskas. 
Man buvo 15 metų, bet tėvai mane 
suprato ir išleido. Nors aštuonių 
klasių pažymių vidurkį turėjau 
neblogą, buvau galvą nusiskutęs 
plikai ir pagal to laikotarpio kultū-
ringumo dėsnius atrodžiau nelabai 
kokybiškai. Įėjau į klasę, kur sėdėjo 
komisija, ir T. Saldauskas manęs pa-
klausė, kas aš toks būsiu. Aš jam 
atsakau: „ponks iš Plunges“. Vėliau 
susitikę dažnai tai prisimindavom 
ir pasijuokdavom. Nėra visiškai 
aišku, ar su tokiu įvaizdžiu mane 
būtų priėmę į tą mokyklą, bet ko-
misija apie mane jau žinojo, Petras 
Vyšniauskas (irgi plungiškis) buvo 
jiems pasakojęs. Ten susipažinau 
su daugybe įdomių žmonių, gerų 
muzikantų, atsirado susidomėji-
mas džiazu. 

Dabar muzikinė veikla ir yra 
tavo pagrindinė veikla? 

Aš tikrai nemanau, kad kokia 
nors iš mano veiklų yra pagrin-
dinė, o kita jau ne. Mėgstu ir žolę 
pjauti, ir malkas kapoti, ką nors 
meistrauti. Mėgstu būti ir visada 
stengiuosi mokytis būti paprastu 
planetos gyventoju. Yra labai pavo-
jinga pasilikti „pagrindinėje“ vei-
kloje, tarkim, muzikoje, nes tada 
pasidarai neadekvatus santykiui 
su kitais dalykais, todėl aš dažnai 
ieškau gyvenime kitų džiaugsmų. 
Meninė veikla yra pati savaime la-
bai egocentriška ir dažnai mutuoja į 
tau pačiam kenksmingą užsiėmimą.

Tavo dabartinę muzikinę veiklą 
turėtume kaip ir skirti prie 
džiazo?

Ne. Tai yra eksperimentinės 
kryptys, kurias labiau priskirčiau 
ne tiek prie klausomos muzikos, 

kiek labiau prie saviraiškos – per-
formanso. Aš nesieju to su projek-
tuojamu rezultatu ar su karjera, net 
nevadinu to muzikine karjera. Ir 
mene, ir gyvenime visada turiu tu-
rėti galimybę daryti, ką noriu. Jeigu 
tu nori gyventi iš muzikos, turi eiti 
į kompromisą. Kompromiso neno-
riu, jis mane sukausto ir numarina. 
Man vertybė – daryti bet ką. Nebi-
jojau ir nebijau to, kas po šio pasi-
rinkimo gali būti – neaiški pozicija 
sociume, neaiškus rytojus, vienatvė 
ar tuščia salė... 

O kaip tu kuri?
Yra keli man svarbūs varikliai. 

Pirmasis – kai tampu „gitarinis“. 
Kuriu instrumentui arba bendrauju 
su instrumentu jo įprastine kalba. 
Puikiai jaučiu gitaros, jos grojimo 
technikų raidą. Kitas aspektas yra 
atskirtas nuo instrumento. Gitara 
tampa tiesiog garso, virpesio perda-
vimo šaltiniu. Šioje vietoje aš tampu 

„negitarinis“. Instrumentas pavirsta 
į „dažų sklidinas talpas“, į beformį 
pernelyg saldų guminuką arba 
karštą, skystą smalą. Čia yra pats 
įdomumas – plynas laukas arba bal-
tas lapas. Aišku, reikia pasistengti 
išvengti to balto lapo formato arba 
formatų. Dar yra vizualinis variklis 
arba inspiracija. Vaizdas, kuris susi-
jęs su vyksmu arba su aplinka. Tai 
gali būti konkreti arba nekonkreti 
erdvė, gali būti ir neegzistuojančios 
erdvės. Ir dar – vienas pagrindinių 
dalykų yra nuotaika. Kartais ją pa-
jauti, nors dažnai net negali pasa-
kyti kaip. Ji tiesiog atsiranda per 
pasirodymą. Kartais jaučiu tiesiog 
emocinės iškrovos būtinybę. Tai yra 

tie keli aspektai, kuriais remiasi ar 
yra veikiama mano kūryba arba 
saviraiška.

O tai, ką tu darai scenoje, yra 
labiau improvizacinė ar su-
tvarkyta muzika?

Būna ir taip, ir kitaip. Tai pri-
klauso nuo to, ką ir kaip noriu pa-
groti. Jeigu noriu pagroti „gitariš-
kai“, tuomet dažniausiai daug ką 
apgalvoju. Jei reikia sielai laisvės – 
pasilieku laisvę. Aišku, ta laisvė irgi 
turi daug pakopų ir savų „pseudo-
laisvių“ arba nukamuotų šablonų. 
Tikrumas yra gerai pasislėpęs ir 
sunkiai aptinkamas. Va čia ir yra 
priešakinė fronto linija.

Koks yra formos vaidmuo tavo 
kūryboje?

Vienas iš paskutinių. Kas yra 
forma? Tai struktūra. Forma reiš-
kia, kad tu struktūrizuoji savo darbą 
arba veikalą, turi pateikimo planą. 
O čia jau veikia smegenys. Iš esmės 
žmonių pasaulyje tai nieko blogo. 
Viskas turi savo formą arba skai-
čių. Forma savaime yra ten, kur jos 
netgi ir nėra. Turbūt neįmanoma 
jos, kaip sąvokos, išvengti. Man 
forma nesvarbi, man ji yra našta. 
Dažniausiai palieku jai formuotis 
pačiai, suprasdamas, kad tai tikrai 
neišvengiama. Tiesiog galiu pasi-
džiaugti, kad ji man nešnabžda į 
ausį. Kolegoms, su kuriais groju, 
dažnai sakau – nežiūrėkite vienas 
į kitą, neklausykite vienas kito, ne-
galvokite, ką darote, darykite tai, ką 
jaučiate. Darykit tai, ko nejaučiate. 
Tiesiog darykite mechaniškai – ne-
žiūrėdami į garsą, į pauzę ir t.t. 

Ar kiekvieno tavo koncerto 
metu tas pats kūrinys smarkiai 
keičiasi?

Yra kūrinių, kuriuos aš atgroju 
kiekvieną kartą taip pat – nata į 
natą. Gali kisti tik nuotaika, eks-
presija. Tai yra visiems arba beveik 
visiems suprantama ir atpažįstama 
medžiaga. Yra dalykų, kurie puikiai 
skamba vienoje erdvėje, o kitoje 
gali visai neskambėti. Bet būna ir 
taip, kad išeini į sceną su vienomis 
mintimis, o kažkoks viesulas tave 
bloškia į priešingą situaciją. Ir taip 
bloškia, kad tik laikykis! Tada pasi-
leidžiu ir... nesilaikau. Tai lyg šuolis 
be parašiuto. Man tai – pačios įdo-
miausios patirtys. Ir nesvarbu, kas 
yra klausytojas, kur jis, kur ta forma, 
kiek kainuoja šildymas, koks ozono 
skylės dydis ir ar jau reikia sodinti 
šparagus...

Kaip ir minėjai, ieškai kažko-
kio kitokio skambesio, išga-
vimo būdų. Gal kas naujo atsi-
rado iš šių ieškojimų?

Sakykime, jog įprastinių arba 
esamų gitaros garso išgavimo būdų 
yra begalė. Nuo maždaug 7-ojo de-
šimtmečio nueita labai toli. Taip toli, 
kad net dėl naujo garso išgavimo 
būdo gitaros pagrindu yra suku-
riami nauji instrumentai. Todėl 
bet koks veiksmas, akcentuojant 
garso išgavimo gitara originalumą, 
jau yra atkartojimas. Galima, rodos, 
dar labiau, nors per milimetrą pra-
sibrauti į originalumo dirvonus, bet 
man įdomu, kad gitara ja ir išliktų. 
Medžiaga, nors ir labai „kažkokia 
kitokia“, turėtų išlikti gitarinės apli-
katūros. O jeigu gitara yra tiek mo-
difikuojama, kad tampa nauju ins-
trumentu, tai ji jau yra kažkas kita. 
Nors pirminis genas ir išlieka. Dar 
man labai įdomu tai, kas yra tarp 
pagrindinių garsų, – liekamieji še-
šėliai. Garso šešėlis, arba kaip vir-
pesys toldamas keičia spalvą, kas 
yra už pirminio garso. Tas ypač 
aktualu naudojant gitaros efektus 
ar elektroninius priedus, nors su 
švaria akustine gitara tai irgi labai 
patrauklu.

Šis pokalbis kažkuria prasme 
yra ir Juozo Milašiaus kon-
certo džiazo klube „Jazz cel-
lar 11“ anonsas. Taigi norintys 
išgirsti šį unikalų muzikantą 
turės išskirtinę progą balandžio 
19 d. 21 val. vakarėlyje „Juozas 
Milašius – La Deboš de Enfant 
terrible“. Dalyvaus ir jo sce-
nos partneriai bei geri draugai 
Skirmantas Sasnauskas (trom-
bonas, dūdmaišis ir kiti instru-
mentai) ir Arkadijus Gotesma-
nas (mušamieji ir perkusiniai 
instrumentai). Tikiuosi, išgir-
site tai, apie ką Juozas čia pa-
sakojo. Su gimtadieniu, Juozai! 

Kalbino ir parengė Algirdas Klova

D. K lov ienės  n uotr .

simfoniją, atliekamą fortepijono ir 
orkestro. Juk Rachmaninovo kūry-
boje itin ryškus pianistinis pradas, 
kuris geba prabilti net simfoninėje 
muzikoje. Taigi, išryškėjo ir tam 
tikras vakaro programos paradok-
sas: fortepijoninis koncertas, sukur-
tas pagal simfoninį pradą, ir simfo-
nija, bylojanti apie savo pianistinę 
genezę. Rečiau skambantis Antra-
sis Čaikovskio koncertas fortepi-
jonui, kompozitoriaus dedikuotas 
Maskvos konservatorijos vadovui 
Nikolajui Rubinšteinui, kadaise 
buvo sukritikuotas dėl epizodiškos 
fortepijono partijos. Tačiau pianistas 
A. Volodinas sugebėjo tarsi paneigti 
šią kritiką, atsverdamas minėtąjį 
epizodiškumą energingu, verž-
liu ir ypač galingu garsu. Iš tiesų 

pianisto atliekamuose epizoduose 
skambėjo ne tiek daug pianissimo 
fragmentų, kiek fortissimo, – vei-
kiausiai tyliosios dinamikos išgauti 
neleido nei pats kūrinio pobūdis, 
nei rusų fortepijono mokyklos 
pagrindai, atspindintys ir tautos 
charakterį: jausmingą ir ugningą, 
tačiau prasiveržiantį be ypatingų 
kūno pastangų. 

Aleksejus Volodinas, pristatytas 
kaip publikos numylėtinis, po kon-
certo pelnė dar daugiau simpatijų: 
publika kėlė ovacijas stovėdama ir 
negailėjo bravo šūksnių šiam talen-
tingam pianistui. Vakaro pabaigoje 
netilo ir aplodismentai dirigentui 
Robertui Šervenikui bei Lietuvos 
nacionaliniam simfoniniam orkes-
trui, pripildžiusiam filharmonijos 
skliautus galingų ir prasmingų mu-
zikos sąskambių. 

Atkelta iš  2  psl .

Juozas Milašius
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Realybe tapusios idėjos 
Pokalbis su projekto „Virtualus choras: Lietuva [Vol. 2]“ iniciatore ir prodiusere Ingrida Alondere 

M u z i k a

Vaida Urbietytė-Urmonienė

Kas gali garantuoti sėkmę kuriant 
naujus, kai kam galbūt keistus ir, 
rodos, neįgyvendinamus projektus? 
Ar tikrai užtenka turėti gerą idėją 
ir visa kita įvyks savaime? Atsaky-
mų gali būti įvairių. Vienas tokių 
išskirtinai įdomių projektų – Vir-
tualus choras – buvo įgyvendintas 
2016-aisiais, o šiemet, minint Lietu-
vos Valstybės atkūrimo 100-metį ir 
tęsiant sėkmingai pradėtą darbą, bus 
pristatytas naujas „Virtualus choras: 
Lietuva [Vol. 2]“, apie kurį pasakoja 
jo sumanytoja, organizatorė ir siela 
Ingrida Alonderė. 

Išgirdus žodžius „virtualus 
choras“, ko gero, ne man vie-
nai kyla daug klausimų. Pir-
miausia įdomu, kaip gimė 
mintis tokį chorą pristatyti 
Lietuvoje? Kaip sekėsi suma-
nymą įgyvendinti? 

Kai Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijoje vyko priėmimas į mu-
zikos teorijos ir kritikos specialybę, 
pristačiau savo temą, į kurią norė-
jau gilintis per ateinančius metus. 
Tai buvo žymaus amerikiečių kom-
pozitoriaus Erico Whitacre’io virtu-
alaus choro sukūrimo ir įgyvendi-
nimo eiga. Maniau, jog apie tai tik 
studijuosiu ar rašysiu, tačiau viskas 
apsivertė, kai supratau, jog iš tiesų 
galiu pamėginti tai sukurti ir Lie-
tuvoje. Net neįsivaizdavau, nuo ko 
pradėti. Žinojau, kaip turi atrodyti 
virtualus choras, kas jame turi da-
lyvauti, bet visa eiga, įrašų darymas, 
rinkimas, garso ir vaizdo montavi-
mas man buvo nauja, teko sugalvoti, 
kaip tai įgyvendinti. Dar vienas ne-
menkas iššūkis – paskatinti choris-
tus dalyvauti projekte, nes jie bijojo 
dainuoti po vieną, nors visi žinojo, 
kad galiausiai soliniai takeliai buvo 
suvedami į bendrą chorą. Taip pat 
trūko sklaidos, viešinimo – todėl 
judėjome į priekį sunkiai. Daug 
pagalbos ir palaikymo sulaukiau 
iš Muzikos ir teatro akademijos. 
Sujungus jėgas pirmasis lietuviš-
kas virtualus choras buvo parody-
tas per Kultūros naktį 2016 metais.

Kai kam projektas atrodė per 
daug kompiuterizuotas, nenatūra-
lus, kiti sakė, kam kartoti tai, kas 
jau parodyta Whitacre’io, jei ne-
gali padaryti kitaip arba geriau. 
Tačiau visada jaučiau paramą ir 
didelį palaikymą iš savo vyro An-
driaus, dėstytojų ir draugų – tai ir 
padėjo nesustoti. Iš tiesų buvau la-
bai laiminga galėdama tokia forma 
įgyvendinti savo magistro darbą ir 
parodyti pirmąjį Lietuvos virtu-
alų chorą. Praėjo dveji metai po 
pirmojo projekto, manau, aš pa-
augau, ir dabar viskas atrodo kur 
kas lengviau. Džiaugiuosi galimybe 
tokiu būdu prisidėti prie Lietuvos 

Valstybės atkūrimo 100-mečio. 
Mano nuomone, tai puiki galimybė 
suvienyti po visą pasaulį išsibars-
čiusius lietuvius bendram tikslui. 
Pirmiausia, norėjosi ko nors ypa-
tingo ir tautiško – o kas gali būti 
geriau už Vinco Kudirkos „Tautišką 
giesmę“? Antra, noriu parodyti ir 
ką nors naujo, kas turėtų išlieka-
mąją vertę. Taip buvo sugalvota 
sukurti visiškai naują kūrinį, kon-
krečiai skirtą šiai medijai. 

Šių metų projekte „Virtualus 
choras: Lietuva [Vol. 2]“ daly-
vauja ir dvi Lietuvos kultūrai 
nusipelniusios asmenybės – Mo-
destas Pitrėnas ir Vaclovas Au-
gustinas. Kaip prasidėjo jūsų 
bendradarbiavimas? 

Kurdama viziją, įsivaizduodama, 
kaip atrodys jau sukurtas projek-
tas, supratau, kad himnui reikės 
Lietuvoje žinomo dirigento, ku-
riam paklustų daugybė dainuo-
jančių žmonių. Tad pakviečiau di-
riguoti maestro Modestą Pitrėną, o 
jis maloniai sutiko bendradarbiauti. 
Antroji užduotis – surasti chorinės 
muzikos kompozitorių, norėsiantį 
sudalyvauti. Kadangi nuo mažens 
dainuoju chore, esu atlikusi daug 

lietuviškų kompozicijų, pagalvojau, 
kad labiausiai man įsiminusi yra 
Vaclovo Augustino muzika. Nedve-
jodama pasiūliau jam sukurti kū-
rinį. Dar ir dabar prisimenu, kokia 
laimė buvo gauti teigiamą atsakymą, 
be to, jis net sutiko padiriguoti. Taip 
buvo sukurtas naujas opusas „Sanc-
tus“ ir atsirado du „Virtualaus choro 
Lietuva [Vol. 2]“ dirigentai.

Žinau, kad tau teko bendrauti 
ir su pačiu Whitacre’iu. Ar bū-
tent ši pažintis tau suteikė dar 
daugiau polėkio ir noro judėti 
pirmyn? 

Ericas Whitacre’is Lietuvoje lan-
kėsi 2016-ųjų pabaigoje, dalyvavo 
projekte su choru „Bel Canto“. 
Džiaugiuosi, kad turėdamas ma-
žai laiko ir įtemptą dienotvarkę jis 
sutiko susitikti ir pabendrauti. Man 
pavyko parengti interviu, kuris vė-
liau buvo publikuojamas portale 

„lrytas.lt“. Tai neįkainojama patir-
tis ir įdomi pažintis su virtualaus 
choro medijos išradėju, pirmuoju 
jos kūrėju. Jis labai šiltas ir papras-
tas žmogus, su kuriuo buvo gera 
bendrauti, pasikalbėti apie kūrybą. 
Maestro mane pasveikino pirmo to-
kio lietuviško projekto proga ir pa-
linkėjo šią mintį plėtoti toliau, kurti 
ir skleisti chorinę muziką. Šie žo-
džiai iš aukščiausio meistriškumo 
choro dirigento ir kompozitoriaus 
skambėjo tikrai įkvepiančiai. 

Pirmajam chorui įrašus žmo-
nės siuntė ne tik iš Lietuvos, 
bet ir iš viso pasaulio. Kokia 
situacija dabar? Ar jau daug 
įrašų gauta?

Pirmajame chore dalyvavo 100 
žmonių: 95 tautiečiai iš Lietuvos, 4 
iš JAV ir vienas iš Ispanijos. Daini-
ninkai atliko Juozo Gudavičiaus kū-
rinį „Kur giria žaliuoja“. Dabartinio 

projekto organizatorė yra LMTA, 
tad sulaukiu didelės pagalbos, vis-
kas vyksta kur kas paprasčiau. At-
sirado platesnė sklaida, choristai 
labiau domisi, nori dalyvauti, rašo, 
kviečia atvykti į miestus padėti nu-
filmuoti ir įrašyti atliekamas par-
tijas. Projektas paskelbtas beveik 
prieš mėnesį, jis po truputį įgauna 
pagreitį. Labai dėl to džiaugiuosi.

Aplinkui visko vyksta tiek 
daug, kad kartais sunku at-
sirinkti, suspėti visur daly-
vauti. Kuo virtualus choras 
yra išskirtinis ir kodėl jis 
reikalingas? 

Tokie projektai paįvairina chori-
nės muzikos sklaidą, pagyvina kul-
tūrinį gyvenimą, leidžia įsitraukti 
labai skirtingiems žmonėms į ben-
drą veiklą. Virtualiame chore gali 
dainuoti visi – ir mėgėjai, ir pro-
fesionalai. Beje, šiame unikaliame 
projekte dirigentas matomas irgi 
netradiciškai: žiūrovai, klausytojai, 
stebintys jau galutinį vaizdo klipą, 
turi galimybę išvysti dirigentus ne 
iš nugaros, kaip įprasta koncertuose, 
o iš priekio. Ypač džiugu, jog šių 
metų projektui buvo sukurtas nau-
jas opusas chorui. Tikiu, jog V. Au-
gustino „Sanctus“ bus dainuojamas 
ne tik virtualioje erdvėje, taps cho-
rinės muzikos aukso fondo dalimi.

Kaip manai, kodėl turėtų būti 
įdomi ir aktuali šiuolaikinių 
technologijų ir chorinės tradi-
cijos jungtis? 

Šiandieniame pasaulyje kiekvieną 
dieną atsiranda vis kas nors naujo, 
menininkai stengiasi būti unikalūs, 
išskirtiniai ir naujoviški. Choro me-
nas – ne išimtis. Dabar yra svarbu 
ne tik gerai dainuoti. Aplinka, cho-
ristų ir dirigento įvaizdis, koncerto 
atmosfera ir įvairios technologijos 

prisideda prie chorinio meno su-
vokimo ir jo kūrimo. Visi šie veiks-
niai yra svarbūs šiuolaikinėje sce-
noje ar virtualioje erdvėje. Manau, 
kad dabartinės medijos, siūlančios 
savo produktus, nebėra tik „komu-
nikacijos kanalai“, jos greičiau vei-
kia kaip tarpininkai, sukuriantys 
kultūrinį foną, kuriame klausyto-
jai drąsinami įgyti ypatingas tapa-
tybes: medijos suteikia „gamybos 
technologijas“, skirtas tiems, kurie 
nori susikurti naują įvaizdį ar pato-
bulinti senąjį. Virtualus choras – vie-
nas iš pavyzdžių.

O kokią žinią žmonėms neša 
tokios idėjos?

Žmonėms, gyvenantiems skirtin-
guose pasaulio kraštuose, būdingos 
tos pačios dominuojančios kultūros 
tendencijos, pasiekiančios mus per 
globalias medijas. Whitacre’io ir lie-
tuviškasis virtualus choras yra pui-
kus pavyzdys, kaip galima sujungti 
choro mėgėjus ir profesionalus pa-
sitelkiant šiuolaikinių technologijų 
galimybes. O jos prieinamos visur – 
užtenka tik paspausti mygtuką, ir 
jos mus pasiekia kelyje, darbe, na-
muose, parduotuvėse. Nors jos pa-
siekiamos masinei auditorijai, kartu 
veikia labai asmeniškai, sukuria erdvę, 
padedančią atrasti save, o kartu 
konstruoja bendrystės jausmą, tra-
dicijos tęstinumą. Manau, virtualus 
choras kiekvieną veikia labai skir-
tingai ir, tikriausiai, kiekvienam 
dalyviui ir klausytojui (žiūrovui), 
skleidžia asmeninę žinutę, gyvą 
unikalią patirtį.

Ko palinkėtum jauniems muzi-
kantams, menininkams, norin-
tiems padaryti ką nors nauja, 
bet nedrįstantiems?

Išdrįsti. Linkiu svajoti, turėti 
tikslų ir visada stengtis juos įgy-
vendinti. Kai labai nori, apie tai 
galvoji, nuoširdžiai stengiesi – vi-
sas pasaulis yra kartu su tavimi. O 
visa kita tik smulkmenos. Kad įgy-
vendinčiau savo siekius, aš pati tai 
nuolat sau kartoju!

Kada planuojamas „Virtua-
laus choro Lietuva [Vol. 2]“ 
pristatymas?

Projektą planuojame parodyti šių 
metų liepos 6-ąją, minint Lietuvos 
karaliaus Mindaugo karūnavimo 
dieną.

Nuoširdžiai dėkoju už pokalbį, 
linkiu neblėstančio entuzi-
azmo ir naujų kūrybinių idėjų. 

Taip pat noriu pakviesti visus, ne-
abejingus chorinei muzikai, daly-
vauti projekte!

Daugiau informacijos: www.vir-
tualuschoras.lt

Kalbino ir parengė Vaida Urbietytė-
Urmonienė

Ingrida Alonderė ir Eric Whitacre

„Virtualus choras“. Įrašai Muzikos inovacijų studijų centre Asmen inio  archyvo nuotr aukos
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T e a t r a s

Nes be teatro pasaulis žlugs!
„Auksinių scenos kryžių“ teikimo ceremonija

Aušra Kaminskaitė

Rašydama apie „Auksinių scenos 
kryžių“ teikimo ceremoniją turiu 
prisipažinti, kad ją stebėjau per 
televiziją. Tačiau tokiu būdu šven-
tę stebi didžioji dalis žiūrovų, tad 
kalbėti apie transliaciją ne mažiau 
svarbu nei apie gyvą renginį. Ga-
lima klausti, ar verta galvoti apie 
tai, kas įvyko, praėjo ir nepasikeis, 
kad ir kokios būtų diskusijos. Tačiau 
šių metų renginys iškėlė globalesnį 
klausimą: kodėl jau keletą metų (nuo 
2014-ųjų apdovanojimų Panevėžio 
Juozo Miltinio dramos teatre) teatro 
žmonės nesugeba surengti smagios 
ir kokybiškos šventės? Iš kur tas 
dėmesys reglamentui, diktuojančiam 
nepaaiškinamą beskonybę?

Šių metų Nacionaliniame Kauno 
dramos teatre vykusi Vido Bareikio 
režisuota „Auksinių scenos kryžių“ 
teikimo ceremonija tikrai nebuvo 
išskirtinai nesėkminga. Atrodo, 
kad ceremonijai palikus Lietuvos 
nacionalinį dramos teatrą (pasku-
tinį kartą ji ten vyko 2013-aisiais) 
drauge išėjo ir šventės gyvybė. Ir 
2012-ųjų Audronio Liugos reži-
suotas renginys, kuriame visi no-
minantai buvo susodinti scenoje 
prie didelio stalo, ir 2013-ųjų Aido 
Giniočio režisuota ceremonija, ku-
rioje minėtas Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijos bei Vaidybos 
ir režisūros katedros jubiliejus, 
mano akimis, išsiskyrė dviem  la-
bai svarbiais bruožais: (1) turėjo 
pakankamai neformalumo, kad 
teatralai prisimintų, jog, nepaisant 
santykių ar požiūrių, visi esame ko-
muna, siekianti kurti Lietuvoje kuo 
stipresnį teatrą; (2) kūrė šventę ne 
tik laimėtojams, bet visiems scenos 
menų žmonėms. Ką jau kalbėti apie 
nuoseklią, stilistiškai vientisą ren-
ginio eigą, kuri leido pajusti, kad 
dalyvauji įvykyje, o ne tiesiog dedi 
varnelę paplodamas komisijos iš-
rinktiems geriausiems.

2014-ųjų šventė Panevėžyje pra-
dėjo naujas renginio tradicijas, 
kurios tęsėsi Kauno valstybiniame 
muzikiniame teatre, Lietuvos na-
cionaliniame operos ir baleto 
teatre, Klaipėdos dramos teatre ir 
Nacionaliniame Kauno dramos te-
atre. Pirma – jai būdingas griežtas 
renginio formatas: oficialus pasvei-
kinimas, poetiškas kiekvienos no-
minacijų kategorijos pristatymas 
bei muzikiniai intarpai. Antra – 
reglamentuotas, politiškai korek-
tiškas renginio vedėjų tekstas, nuo-
lat primenantis, koks svarbus yra 
teatras (jei kartais salėje susirinkę 
teatralai tai pamiršo) ir kokios ypa-
tingos kiekvienos teatro specialybės 
funkcijos. Trečia – ilgos laimėtojų 
ir jų pranešėjų kalbos. Laimėto-
jai atranda vis daugiau žmonių, 
kuriems turi padėkoti, ir tai geras 

ženklas – pradedame suvokti, kad 
pasiekimai teatre nebūna indivi-
dualūs. O apdovanotuosius skelbti 
pakviesti žmonės vis dažniau savo 
pareigą supranta kaip jiems skirtą 
eterio laiką, kai gali rėžti sveikini-
mus, demonstruoti aktorinius be-
nefisus ir nebūtinai juos susieti su 
skelbiama nominacija.

Trečiosios tradicijos joks režisie-
rius „neperrežisuos“, o štai pirmąją 
ir antrąją – įmanoma. Šįmet rengi-
nio vedėjų pasirinkimas, pasiren-
gimas ir ypač joms parašyti tekstai 
lėmė daugybę nesusipratimų. Ko-
dėl šalia aktorės Elzės Gudavičiūtės 
ir vaidybos studentės Aistės Zabot-
kaitės pakviesta LRT laidų vedėja 
Gerūta Griniūtė? Neabejoju žur-
nalistės gebėjimu vesti renginius, 
ji – tvarkingai ir solidžiai su tokiu 
darbu susitvarkanti profesionalė. 
Tačiau toks pasirinkimas pridėjo 
renginiui nereikalingo formalumo: 
Griniūtei teatro laukas svetimas, ji 
nepažįsta susirinkusių žmonių (o 
visi kiti renginio dalyviai žino bent 
pusę esančiųjų salėje), tad jos  gali-
mybės improvizuoti yra mažesnės, 
ji neturi tokio asmeninio santykio 
su scenoje pasirodančiais žmonė-
mis, kokį turi scenos menų atstovai. 
Galbūt todėl tarp visų trijų rengi-
nio vedėjų trūko partneriavimo ir 
logiško iniciatyvos perėmimo. Kita 
vertus, smagu buvo stebėti, kaip 
Gudavičiūtė stengiasi adekvačiai 
sureaguoti į Griniūtės prakalbą, 
nors aktorės tekstas akivaizdžiai ne-
leido to padaryti. Tiesa, būtent Gri-
niūtė bandė gelbėti visus grėsusius 
nesusipratimus, atsiradusius dėl 
painios šių metų nominantų prista-
tymo tvarkos. Tačiau jos pernelyg 
pagarbus tonas sukeldavo daugiau 
nejaukumo nei teikėjų nesusigau-
dymas, kada atplėšti voką. O štai 
pastarąją problemą socialiniame 
tinkle „Facebook“ puikiai įvardijo 
teatrologė Sigita Ivaškaitė: „#pata-
rimas tiem, kas kitą kartą režisuos 
ASK ceremoniją: 1. Nominacija. 
2. Nominantų skelbimas. 3. Kviesti 
teikėją. 4. Paskelbti laimėtoją. Ačiū.“

Tikrai džiugu, kad šįmet atsi-
rado ceremonijos tema – „Laisvė. 
Tolerancija. Atvirumas“, tačiau 
kartu vystėsi ir kita – „moterys“. 
Pirmiausia džiugina, kad renginį 
vesti patikėta trims moterims – juk 
iki šiol dažniausiai tai darydavo 
pora, kurioje vyras buvo protin-
gas ir šmaikštus, o moteris gražiai 
atrodė, kartais papildydama vyro 
pokštų eilę. Šįkart moterims ati-
duota daugiau iniciatyvos. Netgi 
meninius renginio intarpus pati-
kėta režisuoti vien joms (kaip nu-
rodyta titruose): Kamilei Gudmo-
naitei, Karolinai Žernytei, Eglei 
Kižaitei ir Giedrei Kriaučionytei. 
Nežinau, ar tai sąmoningas spren-
dimas, ar galbūt taip susiklostė, 
nes teatro režisūros studijose pas-
taruoju metu daugėja merginų. Vis 

dėlto nelengva suprasti, kas rengi-
niui iš to, kad scenoje pristatoma 
daug moterų. Kad teatre jų daugėja – 
mes žinome. Kad moterys scenoje 
gali būti įdomios ir šalia nesant 
vyrų – taip pat žinome. Pastarojo 
meto moterų sujudimai dažniausiai 
siejami su „#MeToo“ tema, todėl 
keista, kad tiesiogiai prie jos prisi-
liesta tik labai simboliškai – vie-
nąkart padėkota toms, kurios pra-
kalbo, neminint pavardžių. Labai 
gaila, kad nepasinaudota tinkama 
proga garsiai priminti, jog nė vie-
nas žmogus neturi teisės naudotis 
savo privilegijuota padėtimi tam, 
kad tenkindamas savo norus pa-
žemintų kitą.

Patikėti scenarijaus ir tekstų ra-
šymą Gabrielei Labanauskaitei, 
atrodytų, puiki idėja – patyrusi 
dramaturgė į savo kūrybą nuolat 
įtraukia socialinę problematiką, 
kurios vengti šių metų ceremoni-
joje būtų buvę pernelyg akiplėšiška. 
Tačiau, kaip minėta, svarbiausios 
temos paminimos tik labai sim-
boliškai, ir vedėjos grįžta prie pa-
grindinio scenarijaus pasakojimo 
apie tai, koks svarbus teatras pa-
saulio išlikimui ir kokia svarbi 
teatrui kiekviena nominacijų ka-
tegorija. Keista, kad Tarptautinę 
teatro dieną, kai ne tik visų dramos 
teatro profesijų, bet ir visų scenos 
menų atstovai sveikina vieni kitus, 
pripažindami, jog tai yra mūsų 
visų diena, „Auksinių scenos kry-
žių“ teikimo ceremonijos vedėjos 
(arba vedėjai, nes tai vyko ir anks-
tesniais metais) mums vis dar pasa-
koja, koks neįmanomas teatras be 
scenografijos, kokia svarbi jam yra 
muzika ar kokie reikšmingi nepa-
grindiniai vaidmenys. Tačiau juk tą 
patį tekstą, tik kur kas jautriau ir 
natūraliau, susako laimėtojai, pa-
vyzdžiui, ne pirmą savo „Kryžių“ 
atsiimanti Renata Valčik pabrėžė, 
kad be didžiulės komandos pagal-
bos nebūtų sukūrusi scenografijos, 

už kurią yra apdovanojama. Gal-
būt scenarijų autoriams pritrūksta 
idėjų, kaip logiškai pereiti prie ki-
tos kategorijos ir ją pristatyti. Šįmet 
kaip tik praleista puiki proga. Jeigu 
Boriso Dauguviečio auskaras šiuo-
laikinės operos „Į švyturį“ kūrėjoms 
būtų buvęs įteiktas iškart po arijos 

„O mio babbino caro“ (iš Giacomo 
Puccini operos „Džanis Skikis“), 
pasirodymą būtų buvę galima su-
prasti kaip ironiją ir džiaugsmą, 
kad tokios absurdiškos operos sta-
tymo tradicijos jau atgyveno ir štai 
ateina nauji kūrėjai. Tačiau dabar 
nerandu jokio paaiškinimo, kodėl 
nutarta operos solistę pastatyti už 
milžiniško paveikslo ir tarsi be-
sifotografuojančiai turistei liepta 
dainuoti iškišus galvą pro ertmę 
jame vaizduojamos moters galvos 
vietoje. Tarsi to būtų negana, tele-
vizijos operatoriai nuolat priartino 
vaizdą, kad iš arčiau matytume ab-
surdišką solistės padėtį ir žiojinčią 
juodąją skylę.

„Be kostiumų teatras yra nykus...“ – 
taip reikėtų pereiti prie renginio 
vedėjų aprangos temos. Galbūt tai 
buvo maištas prieš moterų, kaip 
tiesiog gražių lėlių, pristatymą vie-
šumoje, tačiau ar tai galėtų patei-
sinti nesėkmingą pirkinį iš „eBay“ 
primenančias žvynuotas sukne-
les, močiutės laikų vestuvinį ap-
darą, plunksnuotą seselės chalatą 
ir XX amžiaus sekretorių kostiu-
mėlių liniją? Galbūt tokie Aistės 
Radzevičiūtės kostiumai atitinka 
kokias nors idėjas, tačiau pama-
čius tokias puošmenas galvą už-
pildo milžiniška „WTF?“ nuos-
taba, neleidžianti įsiterpti jokioms 
interpretacijoms.

Žiūrint ceremonijos translia-
ciją antrą kartą ir žinant, ko tikė-
tis, dauguma dalykų nebeatrodė 
tokie netikę. Tai padeda suprasti 
renginių režisūros nesėkmes: re-
petuojant priprantama prie to, kas 
pirmą kartą žiūrintiems atrodo 

absurdiška. Tačiau beveik niekas 
„Auksinių scenos kryžių“ cere-
monijų nežiūri antrą kartą, tad 
režisieriaus užduotis – sukurti 
gerą pirmąjį įspūdį. Kitas svarbus 
uždavinys – jungti tradicijas su be-
sivystančiomis naujomis formomis, 
o ne atskirai parodyti viena ir kita. 
Ceremonijoje egzistuoja keletas na-
tūraliai susiklosčiusių tradicijų, ku-
rių nereikia teisinti: mirusiųjų pa-
gerbimas (tik šįmet per transliaciją 
buvo neįmanoma įžiūrėti daugu-
mos pavardžių), Boriso Dauguvie-
čio auskaro įteikimas (nors dėl nuo-
latinių provaikaičio gastrolių sunku 
palaikyti tradiciją gauti auskarą iš 
Dauguviečio giminaičio), studentų 
pasirodymai scenoje (tai – ne kas-
metinė tradicija, tačiau jaunieji 
paprastai įneša sveikos energijos 
ir daugumai teatralų leidžia prisi-
minti tai, ką patys patyrė kelio pra-
džioje). Sunkiau yra sukurti atmos-
ferą, kurioje neglumintų skirtingų 
kartų atstovų kalbos, varijuojančios 
nuo nuoširdaus emocijų atsklei-
dimo iki sveikinimų koncerto eilių.

Oficialiai įvardytą renginio temą 
„Laisvė. Tolerancija. Atvirumas“ ge-
riausiai atitiko šokio numeriai – Vil-
niaus miesto šokio teatro „Low Air“ 
pasirodymai bei Karolinos Žerny-
tės, Mariaus Pinigio ir Manto Staba-
činsko darbas su neįgaliomis mote-
rimis. Ir vėl šokis laisvėja ir atsiveria 
greičiau nei teatras, kuris kol kas ne-
įgaliesiems negali pasiūlyti net pa-
togaus įėjimo į savo patalpas. Šokti 
scenoje jiems, pasirodo, lengviau, nei 
patekti į salę. Minėti pasirodymai, 
kaip ir Klaipėdos jaunimo teatro 
merginų grupės „Graži ir ta kita“ 
finalas, kūrė vakarėlio nuotaiką, 
kurios stigo didžiąją šventės dalį. 
Kam skirtas Teatro dienos rengi-
nys? Visiems žiūrovams. Tačiau 
jiems skirti visi teatro renginiai. Tad 
norėtųsi, kad scenos menų atstovai 
nors vieną dieną per metus taptų 
tiksline žiūrovų grupe.

„Auksinių scenos kryžių“ teikimo ceremonija (2018) už 2017 m. kūrybą D. Stankev ičiaus  n uotr .
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Gražiai atrodančios iliuzijos
Nacionalinio Kauno dramos teatro gastrolės Vilniuje

Laura Šimkutė

Gastrolės leidžia praplėsti akiratį, 
susipažinti su tuo, ką kuria kolegos 
kituose miestuose. Jos leidžia ne-
sirūpinti pašaliniais dalykais – ke-
lione ir laiko sąnaudomis, nes teatras 
atvyksta pas tave. Belieka tik iki jo 
nueiti. Lietuvos nacionaliniame 
dramos teatre balandžio 3 ir 4 d. 
parodyti du Nacionalinio Kauno 
dramos teatro spektakliai: Inesos 
Paliulytės režisuota komedija „Aš – 
Moljeras“ pagal Molière’o „Tariamą 
ligonį“ ir dramaturgo biografijos 
motyvus bei Vaidoto Martinai-
čio režisuotas spektaklis vaikams 
„Žydroji paukštė“ pagal belgų dra-
maturgo Maurice’o Maeterlincko 
pjesę.

„Aš – Moljeras“ – tai išoriniu 
grožiu, dailiu estetiniu apipavi-
dalinimu išsiskiriantis spektaklis. 
Kotrynos Daujotaitės kurti kostiu-
mai ir scenografija stilizuotai atkar-
toja klasicizmo manierą. Dėl tokių 
kostiumų aktoriai ir aktorės atrodo 
lyg nužengę iš istorijos vadovėlio 
ar meno albumo: didelės pūstos 
suknelės, aukšti perukai, plačios ir 
trumpos vyrų kelnės. Tik Moljeras, 
vilkintis chalatą (beveik identišką 
galima rasti šiuolaikinėse praban-
gių drabužių parduotuvėse), atrodo 
tarsi atklydęs iš visai kito spektaklio. 
Būtų galima pamanyti, kad čia ir 

slypi spektaklio kodas: Moljeras ta-
patinasi su šiais laikais, tačiau taip 
nėra. „Tariamas ligonis“ ne aktuali-
zuojamas ar šiuolaikiškai interpre-
tuojamas – tai viso labo šiandien 
pastatyta pjesė. 

Spektaklio anotacijoje teigiama, 
kad režisierė ir sceninės adaptacijos 
autorė Inesa Paliulytė „Tariamą li-
gonį“ perrašė, pagrindinį vaidmenį 
patikėdama pačiam dramaturgui. 
Molière’as, vaidindamas paskuti-
niame savo spektaklyje, kuris ir 
buvo „Tariamas ligonis“, scenoje pa-
tyrė tuberkuliozės sukeltą kosulio 
priepuolį ir po poros valandų mirė. 
Tai, kad spektaklyje „Aš – Moljeras“ 
pagrindinis vaidmuo tenka pačiam 
dramaturgui, papildomų prasmių 
ar gelmės jam nesuteikia, nes pats 

motyvas scenoje nėra išryškinamas, 
ir atrodo, kad nėra didelio skirtumo, 
ar pagrindinis veikėjas yra Molje-
ras, ar Arganas (Kęstutis Povilaitis). 
Pasitelktas būdas tiesiog sužaidžia 
istoriniu faktu. Todėl „Aš – Mol-
jeras“ yra lengva vakaro pramoga 
žiūrovams, norintiems nepreten-
zingo ir paprasto reginio. Humoro 
pagrindu spektaklyje tampa komiš-
kos situacijos, hiperbolizuota ir ma-
nieringa vaidyba bei muzikiniai ir 
šokio intarpai. Po pirmo veiksmo 
salėje gerokai sumažėjus žiūrovų 
kyla klausimas, ar tokiai paprastai, 
estetiniam apipavidalinimui pirme-
nybę teikiančiai pramogai vieta na-
cionalinėje scenoje. 

„Žydroji paukštė“ – daili sceninė 
pasaka. Pagal simbolisto Maurice’o 

Maeterlincko pjesę pastatytas spek-
taklis nukelia į pasaulį, savo gro-
žiu prilygstantį klasikiniams Walto 
Disney’aus animaciniams filmams. 
Artūro Šimonio sukurtoje sceno-
grafijoje vyraujančios melsva, švie-
siai pilka ir balta spalvos sukelia ty-
ros iliuzijos įspūdį ir norą kartu su 
spektaklio veikėjais nusikelti į pa-
sakišką pasaulį. 

Dviejų dalių spektaklis – tai ke-
lionė po nematomų daiktų pasaulį, 
ieškant paslaptingosios Žydrosios 
paukštės. Brolis ir sesuo Tiltilis ir 
Mitilė (Saulius Čiučelis ir Giedrė 
Žaliauskaitė), Kalėdų rytą sutikę 
fėją Beriliunę (Vilija Grigaitytė), 
leidžiasi į ilgą, nuotykių ir atra-
dimų kupiną kelionę, kurioje juos 
lydi Šviesa (Goda Petkutė), šuo 
Tilo (Gintautas Bejeris), katė Ti-
letė (Inga Mikutavičiūtė), Duona 
(Daiva Rudokaitė), Ugnis (Aušra 
Keliuotytė), Vanduo (Artūras Su-
žiedelis) ir Cukrus (Arnas Ašmo-
nas). Kelionėje vaikai mokosi pa-
žinti tikrąją daiktų esmę ir iš naujo 
įvertinti tai, kas juos supa, – pama-
tyti tai, kas nematoma. Per simbo-
lius pateikiamos pamokos aktualios 
ne tik jaunajai publikos daliai, nes 
kūrinyje be moralizavimo prime-
nama apie paprastus, nesunkiai pa-
siekiamus gyvenimo džiaugsmus. 

Spektaklyje vyrauja statiškos, 
daugiausia dialogu paremtos mi-
zanscenos. Puiki aktorių dikcija ir 

plastika suteikia gyvumo, atrodo, 
sustojusiam nematomų daiktų pa-
saulio laikui. Aktoriai, ieškodami 
savo veikėjų manierų ir judesių, 
tarsi įvelka personažus į amplua: 
itin judrus Šuo, tiksli ir lanksti 
Katė, kuklus ir visad besišypsan-
tis Cukrus, didinga ir pasitikėjimą 
skleidžianti Šviesa – visą spektaklio 
eigą jie išlieka nepakitę (išskyrus 
vaikus). Tik apie dešimtį minučių 
pasirodęs scenoje, vieną ryškiausių 
personažų – Laiką – sukūrė Dai-
nius Svobonas, pabrėždamas laiko 
tikslumą, negailestingumą bei di-
dybę ir visą dėmesį nukreipdamas 
į save. 

Kaip ir spektaklio „Aš – Molje-
ras“, stipri „Žydrosios paukštės“ es-
tetinė pusė padeda sukurti tikrą pa-
saką. Spektaklyje šalia scenografijos 
ir kostiumų svarbios Vladimiro 
Šerstabojevo sukurtos tikroviškos ir 
hipnotizuojančios vaizdo instaliaci-
jos. Jos leidžia pasijusti lyg atsidū-
rus gražiame animaciniame filme. 
Manau, „Žydroji paukštė“ yra vie-
nas stipresnių spektaklių vaikams, 
nebandančių su jais bendrauti spe-
cifine, specialiai jiems sugalvota ir 
galbūt ne visada tinkama kalba. Šis 
kauniečių spektaklis papasakoja is-
toriją apie tikrąjį grožį, slypintį kaž-
kur už mums regimo pasaulio. Juk 
kiekvienas gali pagauti savo Žydrąją 
paukštę.

Švelniai brutalus
Dalios Truskaitės projektas „Vieta“ LDS Pamėnkalnio galerijoje

Kristina Stančienė 

Dalia Truskaitė – vidurinės kartos 
menininkė, pastaraisiais metais 
kurianti minimalistines erdvines 
stiklo kompozicijas. Jos darbuose, 
sprendžiant iš „Meno parko“ 2017 m. 
surengtos parodos „Nepasakyti“, 
lieka vis mažiau „vizualumo“, ma-
terialumo ir detalių. Horizontalūs 
balti stiklo lakštai, pasak autorės, 
tąkart įkūnijo jos vidinį nusitei-
kimą „nieko neteigti, nieko neak-
tualizuoti, nekelti jokių problemų, 
nieko neįprasminti, neatkreipti dė-
mesio, neišsakyti jokios nuomonės, 
neginti pozicijos...“. Tačiau naujau-
siame projekte „Vieta“ justi meni-
ninkės santykis su parodos erdve 
ir jis atrodo radikalesnis dėl nusi-
stovėjusių raiškos kanonų, meno 
klanų, įtakos sferų. Autorės pasi-
rinkimas stebina ir verčia suklusti – 
įvietinto meno laukas yra „uzur-
puotas“ kitų autorių, ir Truskaitė į 
jį ateina iš „svetimos“, kur kas la-
biau tradicinės kūrybos terpės. Stiklas, 
kaip medžiaga, jai seniai nebėra sa-
vitikslis kūrybos elementas, tačiau 

menininkė vis dėlto yra ir aktyvi 
stiklo meno propaguotoja, tarp-
tautinių parodų iniciatorė ir ku-
ratorė. Kartu projekte pasirinktas 
racionalus, griežtas architektūri-
nės invazijos arba erdvės pratę-
simo sprendimas įdomus ir dėl 
savo priešistorės, asmeninių me-
nininkės motyvų, sankirtų su ga-
lerijos „esamuoju“ laiku ir praei-
timi, mūsų XX a. dailės istorija. 

Ar prisimenate, kiek Pamėnkal-
nio galerijoje yra kolonų? Kokiu ritmu 
jos išdėstytos? Žinojau, kad gale-
rijoje yra kelios, atėjus pasižiūrėti 
projekto paaiškėjo, kad menininkė 
kolonas „klonavo“, painiodama žiū-
rovų atmintį. Jų čia pasidarė gero-
kai daugiau, o klonai tokie panašūs į 

„originalus“, kad sunku atskirti tikras 
kolonas nuo „netikrų“, laikinų. 

„Vietoje“ galima pažaisti atminties 
ir pastabumo pratybas, tačiau tai 
nebuvo svarbiausias menininkės 
tikslas. 

Projektas gimė ne kaip tikslingas 
reikalas, o labiau kaip neišvengiama 
būtinybė, spontaniška išeitis am-
žinoje menininko ir erdvės akis-
tatoje. Pasak Truskaitės, galerijoje 

pagal pirminį sumanymą turėjo 
būti instaliuoti jos stiklo objektai. 
Tačiau po ilgo galvojimo, projek-
tavimo, derinimo menininkė nu-
tarė, kad ši erdvė (ypač tos tvirtos, 

„ūkiškos“ lakoniškų konstruktyvių 
formų kolonos) pati savaime tokia 
pilna, stipri ir įtaigi, kad kilo noras 
įveikti ją kitomis priemonėmis, t.y. 
panaudoti prieš ją jos pačios galią. 

„Sudaugindama“ vertikalius patal-
pos elementus, t.y. įsiterpdama į 
erdvės architektūrą, autorė ją pa-
čią paverčia ekspozicija. 

Tačiau teigti, kad menininkė tik 
eksponuoja vietą, t.y. pačią galeri-
jos erdvę, taip pat nebūtų visiškai 
tikslu. Jos sugalvoti įterpiniai – 
materialūs, tvirti, solidūs, jie net 
iš tolo neatrodo laikini ar „pro-
giniai“. Atlikta invazija yra tiksli, 
tvirta, šalta ir bejausmė, tarsi koks 
chirurginis implantavimas, dirb-
tinis, tačiau tobulai organizmui 
pritaikytas elementas. „Opera-
cijos“ tikslas – padauginti galią, 
sustiprinti veikimo mechanizmą, 
panašiai kaip kokio širdies stimu-
liatoriaus, kuris ją priverčia dirbti 
stipriau, pajėgiau.

„Naujosios“ kolonos klonai yra 
ir simuliakrai, taigi paskui save 
velka dar ir filosofinį šleifą – tikro 
ir netikro, originalo ir kartotės 
problematiką. Šie simuliakrai nu-
kreipia mintį į egzistencinę meni-
ninko situaciją, kalba apie „meni-
nių“ artefaktų kūrimo bei kitų iš 
to plaukiančių procesų (atrankos, 
eksponavimo ir t.t.) beprasmybę. 
Čia slypi ir abejonės, nusivylimo, 
(savi)kritikos gaidelė. Tačiau au-
torės laikysena, regis, išlieka pozi-
tyvi. Paklausta, kaip šitaip stipriai 
nutolo nuo savo monumentalistės 

išsilavinimo ir ankstesnės kūrybos, 
ji tvirtina, kad kaip tik labai prie 
jos priartėjo: „Dirbu pagal specia-
lybę – erdvėje ir su erdve.“ 

Projektas „Vieta“ puikiai atitinka 
paplitusį įvietinto meno apibrė-
žimą – jam nebūdinga jokia puo-
šybinė ar memorialinė paskirtis, jis 
nėra nei atsietas nuo konkrečios er-
dvės, nei jai abejingas. Atvirkščiai – 
čia išryškinami ir įprasminami 
realios vietos fiziniai parametrai. 
Kaip tyčia Pamėnkalnio galerija 

N u k elta į  7  p s l .

Scena iš spektaklio „Aš – Moljeras“ D. Sta nk evi či a u s  nuot r.

Ekspozicijos fragmentas Autor ės  n uotr .
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Pasipriešinimo teatras
Tarptautinė konferencija Jaunimo teatre

T e a t r a s

Balandžio 28 d. 11 val. Jaunimo teatras 
rengia tarptautinę konferenciją 

„Pasipriešinimo teatras“. Joje daly-
vaus lenkų režisierius Krystianas 
Lupa, rusų teatro kritikė, žurnalo 

„Teatr“ vyriausioji redaktorė Ma-
rina Davydova ir vokiečių teatro 
kritikas Thomas Irmeris. Konfe-
rencijos dalyviai dalinsis visuome-
ninio aktyvumo patirtimi, aiškins 
savo pilietinio ir kūrybinio pasirin-
kimo motyvus, kalbės apie scenos 
meno ir apskritai kūrybos reikšmę 
demokratinių laisvių išsaugojimui. 
Norintys dalyvauti konferencijoje 
turėtų užsiregistruoti el. paštu ru-
gile@jaunimoteatras.lt. Vietų skai-
čius ribotas. 

***
2015 m. pabaigoje režisierius 

Krystianas Lupa pagrindiniame 
lenkų dienraštyje „Gazeta Wy-
borcza“ paskelbtame straipsnyje 

„Pokalbis su mįslinga antrąja puse“ 
rašo: „Šiandien demokratijos pro-
blema, kad turime tik varganas 
priemones atsakui į mūsų politinių 
mechanizmų ligas ir patologijas! 
Jaučiame, kad pilietiniai protestai 
ir mitingai yra per silpnas pro-
testo būdas, ypač kai susiduriame 
su aukščiausios valdžios cinizmu. 
(...) Ką gali daryti paprastas pilietis? 
Šikti gatvėje? Demokratinė valstybė 
nesukūrė erdvės pilietiniam poli-
tiniam diskursui. Išties iš piliečių 
atimta galimybė dalyvauti tokiame 
diskurse, jie yra nereikšmingi pri-
imant sprendimus, ir tai lemia vis 
didėjantį abejingumą.“ 

2017 m. pabaigoje Lupa Varšu-
vos teatre „Nowy Teatr“ pristatė 
spektaklį pagal Kafkos „Procesą“. 
Jame režisierius panaudojo ir savo 
parašytus tekstus. Antrasis spektaklio 
veiksmas – pagal juos sukurta ak-
torių improvizacija. Kafkos arti-
miausias draugas Maksas Brodas 

spektaklyje sako žodžius, kurie 
skamba kaip aliarmas: „Mes nebe-
suprantame, kas vyksta. Socialiniai 
procesai apsimeta socialiniais pro-
cesais. Politika apsimeta politika. 
Niekas nebežino tikros daiktų 
padėties. Politikai mažiausiai iš 
visų – jie tik meldžiasi savo pačių 
iliuzijoms. (...) Nėra prasmės rašyti 
arba kalbėti. Nėra argumentų. Nu-
stoji kovoti, kai puolimas peržengia 
absurdo ribas. Arba kai tave puo-
lantysis peržengia tas ribas. Melo, 
cinizmo, niekšybės ribas. (...) Pa-
saulis turėtų sustoti 2017-aisiais. Ši 
šalis turi sustoti ir susivokti. Pa-
žvelgti sau į veidą. 2017-ieji yra 
metai, kai turime paskutinį šansą. 
2017-aisiais žmonės pradės deginti 
save iš nevilties ir desperacijos. 
Mūsų pasaulis peržengė absurdo 
ribą. (...) Tušti plepalai, pateikiami 
teatre, negali nieko pasakyti. (...) 
Nenorėčiau mirti dabar. Būtų siau-
binga mirti būtent dabar, manant, 
kad viskas taip ir pasibaigs. Kad 
viskas risis tik žemyn...“ 

2017 m. rugsėjį rusų režisieriui 
Kirilui Serebrennikovui Rusijos 
valstybė iškėlė baudžiamąją bylą dėl 
lėšų, skirtų projektui „Platforma“, 
iššvaistymo. Režisierių ir jo teatro 

„Gogol-Centr“ direktorių Aleksejų 
Malobrodskį Rusijos teismas įka-
lino neribotam laikui, tik vieną 
namų arešto sąlygomis, o kitą – 
tardymo izoliatoriuje. 2018 m. sausį 
vykusiame eiliniame teismo posė-
dyje kaltinamasis Serebrennikovas 
perskaitė savo kreipimąsi į teismą. 
Jame, be kita ko, sakoma: „Reikia 
sugebėti nematyti to, kas akivaizdu. 
Projektas „Platforma“ buvo, per tre-
jus metus ir tris mėnesius įvyko 340 
renginių, juose apsilankė tūkstan-
čiai žiūrovų, kurie viską matė, viską 
nufotografavo, užfiksavo, buvo 
šimtai jaunų ir patyrusių aktorių, 

muzikantų, šokėjų, kurie dalyvavo 
daugelyje originalių, tai yra su-
kurtų nuo nulio, pastatymų. Fak-
tiškai buvo sukurtas stacionarus 
teatras, kuris veikė ilgiau nei tre-
jus metus. Todėl teigti, kad Rusijos 
Federacija patyrė kažkokį mistinį 
nuostolį, tiesiog neįmanoma, ci-
niška, beprotiška, absurdiška. (...) 
Ne kartą prašiau pateikti man nors 
vieną įrodymą, kad aš asmeniniams 
tikslams naudojau projektui „Plat-
forma“ skirtas lėšas. Tokių įrodymų 
nėra ir negali būti. (...) Tardymas 
kalba apie kažkokį mano asmeninį 
interesą panaudoti valstybės subsi-
dijas ne tiems tikslams, kuriems jos 
buvo skirtos. Parodykite teismui ir 
man to įrodymus. Jų tiesiog nėra. 
Mano ir projekto kolegų interesas 
buvo tik vienas – panaudoti visas 
lėšas maksimaliai ekonomiškai ir 
tik projektui „Platforma“. (...) Šis 
projektas buvo labai sėkmingas ir 
sukūrė gerą reputaciją Rusijai kaip 
šaliai, kurioje sugalvojama kažkas 
nauja, neįprasta, kūrybiška. „Plat-
forma“ tapo svarbiu etapu šimtams 
jaunų menininkų ir tūkstančiams 
jaunų žiūrovų, ir mes nepadarėme 
valstybei nieko blogo. Nesitikėjau 
kada nors išgirsti, kad mūsų pro-
jektas bus vadinamas nusikalstama 
grupuote. Šitaip nusikaltėliais ga-
lima pavadinti ką tik nori – reikia 
tik noro, – pavyzdžiui, žmones, 
susirinkusius išgerti arbatos, arba 
tardymo grupę, tiriančią šią bylą.“ 
Teismas į kaltinamojo Serebrenni-
kovo argumentus neatsižvelgė, pra-
šomų įrodymų nepateikė ir pratęsė 
jo suėmimą.  

2016 m. birželį 214 Vokietijos teatro 
menininkų ir 9 scenos meno or-
ganizacijos atviru laišku kreipėsi į 
visas Berlyno politines partijas bei 
Vokietijos žiniasklaidos ir kultūros 
ministrę dėl vieno svarbiausių šalies 

repertuarinių teatrų „Volksbühne“ 
likimo. Laiške, be kita ko, rašoma: 

„Mes nebijome naujovių. Bet po ba-
landžio 28 d. vykusio susitikimo su 
būsimąja teatro vadovybe galima 
daryti prielaidą, kad „Volksbühne“ 
teatre naujos meninės raiškos for-
mos nebus įgyvendinamos. Mūsų 
teatro vykdoma konceptuali me-
ninės ir struktūrinės veiklos plėtra 
nėra Chriso Dercono ir jo progra-
mos vadovės Mariettos Piekenbrock 
darbų planuose. O šokis, muzikinis 
teatras, medijų menas, skaitmeni-
nis menas bei filmai – visa tai, kas 
jau yra tapę „Volksbühne“ teatro 
dalimi, – pristatoma kaip naujovė. 
Taip pat visiems teatro darbuoto-
jams pranešta, jog „žodžio teatras 
čia nebebus svarbiausia dominantė“, 
vartojami bendriniai posakiai, kaip 
antai „scenos kalba taps daugia-
kalbė“. Atsižvelgdami į tokių po-
sakių banalumą bijome, kad bus 
paminti mūsų meninės raiškos 
standartai ir taip susilpnės teatro 
veikla. (...) „Volksbühne“ teatro is-
torijos šaknys, daugiau nei prieš 
šimtmetį užsimezgusios Berlyno 
centre dėl „Theater der Volksbüh-
nenbewegung“ finansavimo, bus 
nukirstos siekiant „radikalių po-
kyčių“, kuriuos inicijuoja Valsty-
bės kultūros sekretorius Renneris. 
Nekreipiama dėmesio į šio teatro 
tęstines sąsajas su vietove, miestu 
bei istorija, į menininkų ir jų ku-
riamo meno politinius aspektus, le-
miančius šios vietos autentiškumą. 
Ši vadovybės kaita nėra draugiškas 
valdžios pasikeitimas. Tai yra negrą-
žinama cezūra ir lūžis naujausioje 
teatro istorijoje, kai „Volksbühne“ 
dar galėtų išsaugoti savo specifiką 
iki įvykstant pertvarkai. Šis lūžis 
reikš istorinius pokyčius ir teatro 
identiteto sunaikinimą.“ 

Laiško autoriai atsakymo negavo 
ir nuo 2017 m. rudens Berlyno po-
litikų specialiai iš Londono pa-
kviestas garsus šiuolaikinio meno 
kuratorius Chrisas Derconas su 
savo nauja komanda pradėjo 

„Volksbühne“ teatro pertvarką. 
Naujieji teatro vadovai iš esmės at-
sisakė to, kas parašyta jo valstybės 
finansavimo įstatyme: „Laikantis 
Erwino Piscatoro ir Beno Bessono 
tradicijų, „Volksbühne“ yra teatras, 
veikiantis ansamblio bei repertuaro 
pagrindu. Jame siekiama sujungti 
avangardo ir socialiai aktyvaus 
teatro tradicijas.“ 

Visi šie trys atvejai priklauso 
skirtingiems visuomeniniams, 
politiniams ir kultūriniams kon-
tekstams. Visų jų pagrindiniai hero-
jai – stiprios kūrybinės asmenybės, 
diktuojančios šiuolaikinio teatro 
madas: Krystianas Lupa, Kirilas 
Serebrennikovas, Frankas Castor-
fas. Jų padėtis iškalbinga tuo, kad 
per ją atsiskleidžia valdžios požiū-
ris į kūrybines asmenybes, turinčias 
savo pilietinę poziciją, skirtingose 
mūsų dienų visuomenėse. Lenki-
jos ir Berlyno atvejai rodo šio po-
žiūrio evoliuciją demokratiniame 
Vakarų pasaulyje, o teismo proce-
sai prieš menininkus šiandieninėje 
Rusijoje byloja apie sugrįžusius gū-
džius sovietmečio laikus. Teatras, 
kaip jautriausias visuomenės gy-
venimo barometras, šiandien vėl 
signalizuoja apie pavojingą padėtį 
toje visuomenėje, kur žmonių pilie-
tinės teisės tampa politinių mani-
puliacijų objektu arba akivaizdžiai 
paminamos prisidengiant cinišku 
melu. Ir teatras neturi kito pasirin-
kimo, kaip tik priešintis net tada, 
kai „peržengiamos absurdo ribos“.  

A. L.

Krystiano Lupos piešinys „Surištas Leonardo“, sukurtas spektakliui „Procesas“

irgi pasikeitusi, nelabai seniai bu-
vusioje prekybos meno dirbiniais 
vietoje leido įsikurti jaukiai kavinei, 
ši pripildo erdvę naujų garsų, kvapų, 
nuotaikų. Atrodo, tarsi kavinė čia 
buvo nuo neatmenamų laikų, visai 
kaip Truskaitės (ne)paroda.

Architektūriniai erdvės intarpai 
turi ir lydintį garso takelį. Tai įrašy-
tas švelnus pieštukų čežėjimas – gar-
sai, girdimi greitai braukiant popierių. 
Nematomi pieštukai yra ir autobio-
grafinis ar net autoportretinis intar-
pas: menininkė yra dailės mokyklos 
mokytoja. Garsas lyg ir suminkština 
negailestingą kolonų rūstybę ir sunkį, 
bet ir išryškina jų ritmą. Garsas, beje, 
taip pat yra „klonuotas“, kaip ir kolo-
nos – trijų piešiančių rankų krebžde-
siai padauginami dukart ir susilieja su 
kavinės lankytojų balsų ūžesiu. Kū-
rybos procesas ištirpsta kasdienybėje. 
Tad ir čia įžvelgiu prasmės, tikslo 
klausimą. 

Pagal kuratorės ir meno teoreti-
kės Miwon Kwon supratimą, įvie-
tintame mene ilgainiui išryškėjo 
praktika, kurioje svarbi ne tik kon-
kreti fizinė vieta ir jos charakte-
ristikos, bet ir platesnis sociokul-
tūrinis kontekstas. Šiuo atveju 
apeliuojama taip pat ne tik į vie-
tos situaciją „čia ir dabar“, bet ir į 
jos praeitį, nebeegzistuojantį socia-
linį, politinį diskursą. Šiuo atveju 
Pamėnkalnio galerija – tai buvęs 
sovietmečio Dailės fondo parodų 
salonas, kurio veiklos pradžia sie-
kia 7-ąjį dešimtmetį. Vietą, kitados 
vadintą „Cvirkos salonu“, buvo itin 
pamėgęs tapytojas Jonas Švažas, už 
kurio – ištisa chruščiovinio kultū-
ros atšilimo kartos istorija. Kaip 
žinome, tai buvo ir erdvė, kurioje 
debiutavo ne vienas šiandien gerai ži-
nomas Lietuvos dailininkas. Tai tapy-
tojų „Ketvertas“ – Kostas Dereške-
vičius, Algimantas Kuras, Arvydas 
Šaltenis, Algimantas Švėgžda, kiek 
vėliau – ir „Penketas“: Bronius 

Gražys, Henrikas Natalevičius, 
Mindaugas Skudutis, Raimundas 
Sližys, Romanas Vilkauskas. 

Grįžtelėjus į vietos praeitį, Truskai-
tės projekto pavadinimą galima pra-
tęsti sakant, kad tai vis dar tebėra 
vieta transformacijoms, netikėtu-
mams, kai ir iš, rodos, jau susifor-
mavusio menininko gali tikėtis ko 
nors jam neįprasto. Kartu tai ir sim-
bolinis gestas, mesta balta pirštinė 
likimui, laikui, buitinėms aplinky-
bėms, kurios apraizgo ir trukdo 
save realizuoti. Taigi tai ne tik vie-
tos, bet ir meno psichologijos, me-
nininko jausenos tyrimas. Sukurtas 
vaizdas aktyvus, nors ne iškart pas-
tebimas – švelniai brutalus, nes su-
darytas iš tvirtų materialių architek-
tūros elementų ir efemeriško garso. 

Paroda veikia iki balandžio 24 d. 
Pamėnkalnio galerija (Pamėnkalnio g. 1/13, 
Vilnius)
Dirba antradieniais–penktadieniais 10–18 val., 
šeštadieniais 10–16 val.

Atkelta iš  6  psl .
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D a i l ė

skaidres, pradėdamas nuo išdidin-
tos skaidrės kokio nors elemento, 
kuris atrodo kaip abstrakcija, ir 
pamažu vaizdą mažindamas galų 
gale parodo visą iliustraciją. Tokiu 
būdu nuolat balansuojama tarp 
abstraktaus ir konkretaus. Tiesa, 
į šią animaciją kartais įpinama ir 
papildomų vaizdų, kaip antai 2009 
m. riaušių prie Seimo fragmentai 
ir pan. Maža to, tarp dviejų projek-
cijų  kampe kartkartėmis išryškėja 
Vileišių rūmų ansamblyje išlikusių 
krosnių atvaizdai. 

Beje, Novickui svarbi technolo-
ginė autentika arba kontekstinio 
dubliavimo strategija, paradoksa-
liai sukurianti simbolizmo simulia-
ciją ‒ termovizoriaus projektuoja-
mas vaizdas atrodo kaip specialiai 
apdorotas ir „suestetintas“, o kitoje 
salėje eksponuojama 11 fotogramų, 
atliktų cianotipijos technika, dar 
vadinama blueprintu. Tai pirmoji 
XIX a. atsiradusi architektūrinių 
brėžinių fotograminio kopijavimo 
technika, kai cheminiu tirpalu ap-
dorotą paviršių paveikus ultravio-
letiniais spinduliais sukuriamas 
originalo negatyvas. Šiuose plaka-
tuose Novickas pateikia įvairiuose 
Lietuvos nacionaliniuose parkuose 
suręstų apžvalgos bokštų brėžinius, 
derindamas su Lietuvos demogra-
fine statistika plakatų apačioje. 
Kontrastą šiai XIX a. technolo-
gijai Novickas sukuria virtualios 

realybės akiniais ‒ būdamas tarp 
statiškų plakatų, užsidėjęs akinius 
staiga atsiduri besvorėje erdvėje, 
kosmoso imitacijoje, kur (Čiurlio-
nio? ezoterinių?) žvaigždynų fone 
skraido ir prieš akis susiformuoja 
reklaminiai įvairių pasaulio šalių 
nacionaliniai turizmo ir bankų šū-
kiai (garsą sukūrė Darius Čiuta). 
Novickas tyčia balansuoja tarp ko-
lektyvinės pasąmonės gylio ir ho-
roskopinio paviršutiniškumo, tarsi 
sakydamas, kad „gylis“ ir „paviršu-
tiniškumas“ šiuo atveju tėra susita-
rimo ar simuliacijų reikalas.

Trečioje galerijos patalpoje pro-
jektuojama videokilpa (vaizdas 
Pauliaus Mazūro ir Rudolfo Levulio, 
garsas Dariaus Čiutos) ‒ filmuota 
Lukiškių aikštė, aptverta balta pra-
monine plėvele prieš „sutvarkymą“. 
Filmuota važiuojant aplink aikštę 
J. Tumo-Vaižganto, Lukiškių, Vasa-
rio 16-osios gatve, Gedimino pros-
pektu, taigi „kilpa“ ir tiesiogine žodžio 
prasme. Šiuo atveju Novickas, nau-
dodamas vizualų erdvės suplokšti-
nimo triuką, išgauna prasminį pa-
radoksą. Galime prisiminti Alekso 
Andriuškevičiaus 1992 m. sukurtą vi-
deoperformansą „Peizažo užbrauki-
mas“, kuriame filmuojamas „užbrau-
kiamas“ kraštovaizdis paverčiamas 

„paveikslu“. Novickas elgiasi panašiai, 
tik siekia kiek kitokių tikslų.

Važiuojant aplink Lukiškių aikštę 
ratu vaizdas nuolat juda, tačiau juda 

aplink vizualią ir semantinę ašį ‒ 
aikštės viduryje esantį stiebą su jo 
viršuje plevėsuojančia istorine Lie-
tuvos vėliava. Ji yra matoma beveik 
iš visų žiūros taškų. Tačiau kartu 
didžiąją dalį ekrano/kraštovaizdžio 
uždengia „judanti“ baltos medžiagos 
juosta. Erdvė suplokštinama, tarsi pa-
dalinama į kelis planus ‒ tai, kas yra 
prieš plėvelę, tada pačią plėvelę ir į tai, 
kas potencialiai yra už plėvelės, tačiau 
lieka nematoma ‒ Lukiškių aikštė.   

Pirmame plane šmėsteli kelio 
ženklai, stotelė, šiukšlių konteine-
riai, automobiliai, medžiai, viešojo 
tualeto pastato kontūrai, reklami-
niai stendai, miesto žemėlapiai, 
lauko tualetai, kartkartėmis ir kokio 
praeivio siluetas. Toliau kamerai ju-
dant atsidengia antrasis kultūrinis 
sluoksnis, tai, kas yra ant tos baltos 
plėvelės ‒ statybų bendrovės logoti-
pai, nuotraukų galerija-ekspozicija, 
tiesiog plėvelė. Galų gale trečiame 
plane virš baltos tvoros matome 
medžių viršūnes ir centre vis ple-
vėsuojančią vėliavą. Tokio erdvės 
suplokštinimo būdu visa regimoji 
ir ypač neregimoji (nematoma Lu-
kiškių aikštė kaip akivaizdus sim-
bolis) vizuali informacija, t.y. visų 
žiūrovui matomų vaizdo planų 
medžiaga, virsta semiotinių ženklų 
išklotinėmis, praslenkančiomis 
žiūrovui prieš akis, tarsi „suktųsi“ 
aplink centrinį ir svarbiausią semi-
otinį ženklą. Tokiu būdu sukuriama 

Drumsti skaidrumai
Atkelta iš  1  psl .

Asmeninis pasilabinimas 
Gabrielės Gervickaitės paroda „03“ galerijoje „Meno niša“

fantasmagoriška socioideologinė 
replika, kai nebeaišku, ar (tautinis) 
sapnas atsiranda iš tikrovės, ar ti-
krovė iš sapno. 

Pagrindinė dilema ir intriga No-
vicko projekte yra simbolizmo ir 
spekuliatyvumo proporcijos ‒ kiek 
Novickas pasiduoda simbolizmo, 
t.y. kapitalizmo, pagundai, tapda-
mas nebekritiškas, o kiek nuo šio 
vizualaus iracionalumo sugeba atsi-
riboti ir likti tyrimo pusėje? Sudėjęs 
visas ironiškas potekstes ir užuomi-
nas sakyčiau, kad Novickas, prisi-
dengęs vaizdinga simbolizmo pate-
tika, vis dėlto lieka tyrėjo pozicijoje. 
Tačiau egzistuoja dar ir skirtingos 
tyrėjų pozicijos. 

Ir šia prasme, sakyčiau, Novic-
kas kritiškai tyrinėja kapitalizmą, 
tačiau iš dalies likdamas jo, arba de-
šiniojo liberaliojo požiūrio, sparne, 
nes tendenciją pasakyti apie tą kapi-
talizmą ką nors konkretesnio nugali 
ar kiek užgožia estetinis vizualumas 

ir polinkis jį vis tiek iracionalizuoti, 
mistifikuoti. Kitaip sakant, susidaro 
įspūdis, kad tyrinėjant ideologinį ir 
sociokultūrinį iracionalumą galų 
gale juo iš dalies pradedama tikėti. 

Vadinamosios šiuolaikinio meno 
sistemos, kuri yra išimtinai kapita-
listinė, įskiepytas instinktyvus po-
reikis tam tikrus išardytus simbo-
lius (virtualius produktus) būtinai 
pakeisti kitais, užkloti naujomis 
metaforomis ir stilingo dizaino 
produktais vis dėlto yra dar gajus ir 
stiprus. Taigi tyrinėti, bet vis dėlto 
nepanaikinant „nežinomybės ir ne-
apibrėžties“, pavidalų ir reikšmių 

„nutekėjimų, įsisunkimų ir sumi-
šimų“. Žinoma, tai jokiu būdu ne 
parodos kokybės, kuri neabejotina, 
o tiesiog ideologinių pozicijų subti-
lybių, t.y. diskusijų, klausimas. Nors, 
kita vertus, ideologijos dalimi yra 
ir estetika. 
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Aistė Kisarauskaitė

2016 m. Gabrielė Gervickaitė, ga-
lerijoje „Meno niša“ pristatydama 
parodą „Šalutinis normos varian-
tas“, tiesė mėlyną pandusą, kuris 
leido neįgaliesiems pakliūti į parodą, 
šį kartą menininkė į parodą kviečia se-
nuoju pagalbos numeriu „03“. Meni-
ninkės kūryboje jungiasi du dalykai, 
kuriais domiuosi pati, – medicinos 
tema ir koliažo technika (koliažinis 
mąstymas), todėl šis tekstas tegali 
būti priimtas kaip asmeninis pasi-
labinimas su autore. Tai pažvelgi-
mas, kaip ji chirurginių operacijų 
patirtį transformuoja į meno kūri-
nius, kaip ją tebejaučia. Rašydama 
apie Gervickaitę negaliu, lyg obje-
ktyvus kritikas, apeiti savos patir-
ties, jos koliažai manęs ilgai neiš-
laiko, sviedžia ten, kur pabudusi su 
kvėpavimo aparato žarnele burnoje 
matau, kaip šalia mano lovos bu-
dintis studentas medikas lygina 
baltą chalatą. Mano susidūrimai 
su chirurgija gerokai trumpesni nei 
Gabrielės – staigus smūgis mirties 
link ir grįžimas atgal. Chirurgija 

man reiškia grįžimą iš Ten. Į jos 
darbus negaliu žiūrėti, man pra-
deda skaudėti kūną – nuo jos kūri-
niuose naudojamų ar vaizduojamų 
pleistro juostų, bandažų, tvarsčių, 
protezų ir keistų mechanizmų, ar-
timų viduramžių kankinimo apara-
tams. Taip, artimų. Nes yra bendra 
konstanta – begalinis kūno skaus-
mas, amputavimas, amžini sužaloji-
mai, kai gamta, likimas ir medicina 
eina prieš tave. „Dėl tavo gerovės.“ 
Net rašyti apie tai ilgai negaliu. Tegu 
tuo užsiima Michelis Foucault, sa-
kau, jis tai gali.
Aš rašysiu apie koliažą. Šioje paro-
doje jis pasuktas kiek kitu kampu 
nei ankstesniuose Gabrielės kū-
riniuose („Kosminiai pratimai“, 

„Cosmic Exercises“, 2016; „Kosminė 
chirurgija“, „Cosmic Surgery“, 2011–
2012). Koliažiniam mąstymui itin 
svarbūs skirtingi realybės fragmentų 
susidūrimai. Ankstesniuose projek-
tuose Gabrielė iš skirtingų realybių 
kuria vieną savąją, o šiuo atveju ji 
tiesiog sumažina skirtingų fra-
gmentų šaltinius iki dviejų, taip 
maksimaliai išryškindama jų prie-
šingumą, susidūrimą. Sovietinės 

medicinos iliustracijos, kurių au-
torė daugiausiai atrado chirurgi-
jos, ginekologijos, fizioterapijos 
vadovėliuose, kituose studentams 
skirtuose leidiniuose, atsiduria pir-
mame plane, pasakodamos žiaurias 
istorijas, o realybei atstovaujančios 
fotografijos tampa fonu veiksmui, 
taip mus tarsi įtikindamos, kad vis-
kas vyksta čia ir dabar. 

Galiu aiškiai įsivaizduoti, kodėl 
Gabrielė pasirinko sovietmečio me-
dicinos vadovėlius, ne dabartinius 
ar kokio ankstesnio laiko, – totali-
tarinės valstybės laikotarpis savaime 
kalba apie prievartą, taikytą ir pasi-
telkus medicinos sistemą. „Medika-
lizacija – tai medicininis žmogaus 
būklės bei jo problemų interpreta-
vimas, t.y. žmogaus tapimas medici-
ninio žvilgsnio objektu, medicininio 
autoriteto skvarba į kasdieninį gyve-
nimą, taip pat medicinos virsmas so-
cialinės kontrolės forma“, – pasakoja 
G. Gervickaitė. Medikalizacijos mo-
tyvais persmelkta ir Adomo Danu-
sevičiaus tapybos serija „Karminas“. 

Šių abiejų autorių kūriniuose me-
dicina atsiskleidžia ne tik kaip vals-
tybinis kontrolės mechanizmas, bet 

ir kaip seksualinių galios santykių 
modelis. Gabrielės iš vadovėlių pa-
imtuose piešiniuose išryškėja lytiš-
kumo aspektas, apie kurį pradinių 
piešinių autoriai vargiai ar galvojo. 
Tarkim, viename kūrinyje stovi du 
vyrai žaliais elastiniais kostiumais, 
aptempiančiais vieną koją, nesle-
piančiais lytinių organų. Stovi sau 
peizažo fone iškėlę aukštyn rankas 
ir sudėję jas už galvos lyg sugauti 
nusikaltėliai iš serialo. Ištraukusi 
herojus iš uždaros gydytojo kabi-
neto sistemos į atvirą aplinką Ga-
brielė sukuria privatumo ir viešumo 
konfliktą, kartu išryškėja apnuo-
ginto, apsinuoginusio kūno aspektas, 
iš dalies netekęs savo medicininio 
konteksto. Turistiniai fonų vaizdai 
kalba apie poilsį, maloniai leidžiamą 
laiką, taip vėlgi kreipdami vaizduotę 
makabriškų, nors žiūrovui gal ne-
suvokiamų malonumų link. Tačiau 
kartais mes ir ligą, gulėjimą nieko 
neveikiant lovoje nejučia suvokiame 
kaip poilsį. Nors ir per prievartą.

Dar keistesnes iliuzijas kuria paro-
doje pristatomas interaktyvus žai-
dimas: iš dėžutės imi tau patikusį 
peizažą, iš kitos dėžutės renkiesi 

medicininių piešinių skaidrę ir abi 
dedi į seną skaidrių žiūrėjimo apa-
ratą. Gaunami keisti junginiai, tar-
kim, dvi moterys, ryšinčios raudo-
nas skareles ir mūvinčios mėlynas 
(matyt, gumines) pirštines, žiemos 
sniegynuose tiesina ant medicini-
nio stalo gulinčiam ligoniui koją. 
Gali būti, kad pasitaikys ne snie-
gynuose, o klasikinės architektūros 
ar žalių Alpių fone. Žodžiu, vienas 
smagumas dėti keistus herojus į 
atviručių „realybę“. 

V. Nomado n uotr .

Ekspozicijos fragmentas
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D a i l ė

Apie dievus ir ankstyvą rytmetį
Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklos mokytojų ir mokinių paroda „Šakotas“

Žiūrėjimas pro aparato akutę ku-
ria dar vieną papildomą momentą – 
vujaristinį. Nors šiame žaidime gali 
ne tik stebėti, bet ir pademonstruoti 
galią – rinktis, į kokį peizažą kelti 
sėdmenis apnuoginusią gulinčią 
merginą ar tuos pačius du vyru-
kus su žalia elastine apranga. Saky-
čiau, kažkur netoli plevena pablu-
kusi nuo pavasario saulės Markizo 
de Sado dvasia. Pablukusi, nes irgi 
tarsi iškirpta iš senos vintažinės 
knygos. Nupiešta. Netikra. Viena 
pagrindinių pastabų, susijusių su 
rimtomis ligomis, yra ta, kad situ-
acija atrodo netikra, ja tiesiog ne-
gali patikėti. Negali suvokti, kad tau 
nutiko kažkas, nuo šiol ilgą laiką 
reguliuosiantis tavo gyvenimą. Kad 
sveiksi ilgai ilgai, jei sveiksi. Kad 
galbūt nevaldysi rankos. Kad mote-
ris, gulėjusi šalia, su kuria vakar kal-
bėjaisi apie jos anūkus, nepabudo. 

Taigi, kaip sakiau, Gabrielės kū-
riniai mane numeta į tą ligoninės 
palatą, kur buvo panašus pavasa-
ris. Tiesa, už lango, kaip netikras 
skaidrinis fonas, žydėjo kaštonas. 
Toks neįtikimas, tarsi dirbtinis. 

Kaip sako vienas mano kolega – 
į svetimą sapną pakliūti gali bet 
kas. Tas svetimas sapnas man vi-
suomet ir buvo medicina. Mano 
ligoninės palatos kaimynai netu-
rėjo lyties, ten nebuvo valios, noro 
gyventi, nebuvo beveik nieko, tik 
skausmas ir nebūtis. O Gervickaitės 
piešti medicinos vadovėlių žmonės 
gyvena, jie tikresni už Alpių kal-
nus ar miesto panoramą, net už 
daugiaaukščio sieną. Čia pulsuoja 
skausmo ir galios santykiai, Miche-
lis Foucault kalba apie seksualumą, 
mokslo pasiekimų istoriją, matyti 
maži progreso miražai ir vintažinė 
stilistika, žodžiu, tamsūs sąmonės 
kambarėliai su užmirštomis vaikys-
tės baimėmis ir tikrais skausmais. 

Kalbėdami apie mediciną, mes 
neišvengiamai kalbame apie gy-
vybę, pačią pirminę šio pasaulio 
konstantą. Ir antrąją – mirtį. Ger-
vickaitės kūriniuose gyvybės daug, 
todėl ją ir skauda. Galiu tik linkte-
lėti autorei su pagarba. Jos pasau-
lyje yra skausmas, nes nėra nebūties.

Paroda veikia iki balandžio 14 d.
Galerija „Meno niša“ 
(J. Basanavičiaus g. 1, Vilnius) 
Dirba antradieniais–penktadieniais 12–18 val. 

Atkelta iš  8  psl .

Asta Jackutė

Kai gimsta žmogus, gimsta kūrėjas. 
Gyvenimo rytmetį mes – stipriausi 
kūrėjai. Atviru godžiu žvilgsniu 
gerdami į save pasaulį, be išlygų juo 
pasitikim ir kuriam spontaniškai. 
Kol nežinome taisyklių, visa būtis 
žaidžiama. Tik vėliau, jei pasiseka, 
sutinkame Mokytoją. Tapsmo sa-
vimi kelyje mokytojai tampa die-
vais. Dievais be poetinio patoso, 
sentimentų ar didžiųjų raidžių rašy-
boje. Jiems nesimeldžiama, bet jais 
tikima. Juk pradžioje mokytojais 
pasikliaujame be atodairos, vėliau 
jais abejojame, galiausiai siekiame 
juos pranokti. 

Tačiau mokytojų niekada nepa-
miršti, neatsižadi. Mokytojo asmuo 
įauga į kūrėjo sąmonę tapdamas vi-
diniu kritiku, vertintoju, patarėju. 
Mokytojai atsinaujina tik mokinių 
dėka, mokiniai auga vedami moky-
tojų. Taip abipusė kūryba, vidinis 
dialogas pulsuoja visą gyvenimą. 
Mokytojo žinios mainomos į moki-
nio smalsumą. Taisyklės – į sponta-
nišką, gaivališką prigimtinį nežino-
jimą. Įžūlią atradimų dvasią. Galbūt 
todėl mokytojų nė vienas mokinys 
nevertina labai rimtai. Mokyto-
jai tampa nukarūnuotais dievais. 
Puiku, kad taip yra. Kol mokinys 
maištauja, bando pranokti moky-
toją, kol abejoja ir ieško – jis kuria. 

Todėl į Justino Vienožinskio 
dailės mokyklos bendrą mokytojų 
ir mokinių parodą, skirtą šios 
mokyklos šešiasdešimtmečiui, 

Vilniaus dailės akademijos „Tita-
niko“ parodų salėje ėjau su smal-
sumu. Nekantrumas maišėsi su pir-
miniu nepatiklumu ir skepticizmu. 
Vyliausi pamatyti, kaip įprasta jubi-
liejinėms parodoms, gan nuobodžią, 
rimtą, profesionalią, bet kartu kiek 
anemišką ekspoziciją. Tokią, kurią 
ruošiant buvo ilgai naršoma archy-
vuose, atrinkti geriausi, „verčiausi“, 
meniškiausi kūriniai. Tuomet kelias 
dienas galerijos sienos dabintos me-
nais, o parodos žiūrovams kūrinių 
liesti rankomis nevalia. Džiugu, kad 
tai ne apie šią parodą. 

Vilniaus Justino Vienožinskio 
dailės mokyklos mokinių ir mo-
kytojų paroda – tikras džiaugsmas 
nuo įprastinių tvarkingų ir statiškų 
menų pavargusioms žiūrovų akims. 
Ačiū mokytojams ir maištingiems 
mokiniams, paroda gyva bei pul-
suojanti. Ekspozicijoje pristatoma 
mokyklos bendruomenės kūrybinė 
rutina, tos aktualijos ir uždaviniai, 
kuriais gyvena, ką sprendžia, ko 
siekia mokyklos kūrėjai. Moki-
niai ir mokytojai, kuriantys dabar, 
koncentruojasi į šiandienos ak-
tualijas ir drąsiai žvelgia į rytojų. 
Įėjęs į parodos erdvę nejauti nė 
lašelio oficiozinio rimtumo. Kū-
riniai eksponuojami kiek chaotiš-
kai, pernelyg nesukant galvos ir, 
kas ypač paperka, nesiekiant įtikti 
meno persirijusiam žiūrovui. Čia 
yra videodarbų, tapybos, grafikos, 
skulptūrinių objektų, instaliacijų 
ir net laiškų menininkams. Kaip ir 
sumanyta autorių, paroda šakojasi 
ir gaivališkai kerojasi į visas puses. 

Norite apžiūrėti visą parodą? Ei-
kite kelis kartus, atsiverkite, nesiti-
kėkite, kad pamatysite tai, ko tikitės, 
ką esate įpratę rasti parodinėse er-
dvėse. Tuomet paroda jus papirks 
grynumu. 

Kai kurie parodos darbai ypač 
nuoširdūs. Tačiau tai ne naivus, o 
gaivališkas nuoširdumas. Įžūlokas, 
visiškai atviras. Štai, eksponuojami 

„Laiškai menininkams“. Puikesnės 
užduoties jaunam kūrėjui nesu-
galvosi. Bravo užduoties vadovui 
Arūnui Gudaičiui, sugalvojusiam 
duoti mokiniams užduotį patiems 
išsirinkti vieną iš šiuolaikinių Lietu-
vos menininkų ir parašyti jam laišką. 
2013–2017 m. mokyklos auklėtinių 
kaip studijų užduotis rašyti laiškai 
buvo pirmasis ekspozicijos objektas, 
prie kurio, įėjusi į parodos erdvę, 
praleidau kone daugiausia laiko. 

Kiekviename laiške mėgavausi 
tuo gaivališku nuoširdumu, nors 
ir bandomu tekstų pradžioje įvilkti 
į privalomo mandagumo drabužį. 
Mokiniai negiria menininkų, drą-
siai kritikuoja, pasakoja apie save, 
klausia patarimų, diskutuoja, da-
linasi įžvalgomis, atvirauja. Taip 
elgiamasi tik aktyvioje, sveikoje 
bendruomenėje. Vadinasi, mokykla 
gyvastinga, mokiniai drąsūs, o par-
oda bus puiki. Kitas akį patraukęs 
kūrinys – salės galinėje sienoje ka-
bantis „Naujasis karalius“. Drobė 
tapyta Lino Jusionio ir Pijaus Vai-
ciukevičiaus – mokinio ir mokytojo, 
jiems dirbant pakaitomis, diskutuo-
jant. Įkvėpimo duetas sėmėsi iš Je-
ano Michelio Basqulato ir Andy 
Warholo bendradarbiavimo pavyz-
džio. Didelis formatas, ekspresyvūs 
potėpiai, laisvi štrichai, ėdrios gry-
nos spalvos, teptuko brūkštelėjimai, 
tepimas. Daug dinamikos. Tapyba 
išties komunikuoja. Kūrinys goslus, 
vibruojantis, galbūt kiek rėksmin-
gas, tačiau puikiai subalansuotas. 
Su pasimėgavimu stebėjau žiū-
rovą, žymų tapytoją, kuris, nega-
lėdamas atsitraukti nuo šio kūri-
nio, gal dešimtį minučių žvilgsniu 
narstė vaizdą. Supratau, kad tapyba 
vis tiek neatsiskleis šiam atkakliam 
žiūrovui iki galo. Liks paslapties ne-
tikėtumo, kaip būna su visais, gerai 
atliktais, išsipildžiusiais kūriniais. 
Juk čia mokytojas tampa lygus mo-
kiniui. Kuriama kartu, kai mokinio 

„ankstyvojo rytmečio“ kūrybinė 
jėga susilieja su mokytojo patirtimi. 

Šalia tapybos eksponuojami 
skulptūriniai objektai „Nuo taško 
iki sintezės“. Kaip teigia idėjos au-
torius Tomas Martišauskis, moki-
niai gavo užduotį, naudodamiesi 
google street view programa, išsi-
rinkti jiems asmeniškai svarbią 
vietą, kurios 360 laipsnių fotografija 
su tiksliomis vietos koordinatėmis 
buvo transformuota į erdvinės, tri-
matės sferos pavidalą su priešinga 
atvaizdo orientacija. Tokie ant 

popieriaus atspausti ir mobiliais 
parodos eksponatais – kamuo-
liais – tapę fotogaubliai tarsi kerta, 
žymi taškais asmenines parodos 
dalyvių koordinates su visos eks-
pozicijos erdve. Žiūrovas įtraukia-
mas į parodos vyksmą. Nori apžiū-
rėti kūrinį – turi dalyvauti parodos 
vyksme: pasilenkti, pakelti, apsukti 
vaizdą, perskaityti pasakojamą isto-
riją. Paliesti ir prisiliesti. 

Visi parodos kūriniai pasakoja is-
torijas, išeinančias toli už galerijos 
ribų. Tas, kurios atneštos mokytojų, 
interpretuotos mokinių ir išsineštos 
žiūrovų. Paroda pati savaime tampa 
atviru, besimainančiu kūriniu. Pa-
girtina, kad parodoje pasirinkta 
rodyti ir videodarbus. Vykęs, labai 
asmeniškas videoklipas „Aš gėlė“ 
sukurtas muzikinei grupei. Darbo 
autorė Agota Staliulionytė, vado-
vaujama Džiugo Katino, pristato 
asmeninėmis įžvalgomis, ieškoji-
mais pagrįstą darbą. O videoins-
taliacija „Vilniaus miestovaizdžio 
projektas“ pateikia 12 videopasako-
jimų, kuriuose mokiniai apmąsto 
Vilniaus miestą kaip subjektyvią, 
asmeninėmis istorijomis apipintą 
erdvę. Mokiniai ieško kritinio san-
tykio su miesto ikonografija ir na-
ratyvais, pristato savo įžvalgas bei 
pastabas. Istorijas įrėmina erdvinis 
objektas – Audriaus Novicko insta-
liacija iš minios kontrolės užtvarų 
su Vilniaus urbanistinės kalvos silu-
etu. Bendras projektas įdomus, rei-
kalaujantis žiūrovo dėmesio, atskiro, 
tik šiam ciklui skirto laiko.

Šmaikščiai nuteikia septyniolikos 
grafikos kūrinių ciklas „Portretai“. 
Mokiniai pristato mokytojų, kurie 
sutiko būti savo mokinių „transfor-
muoti“, portretus. Mokytojai čia ir 
vėl, lyg dievai be karūnų, visiškai 
atsiduoda į mokinių rankas. Por-
tretams, naudojant sausos adatos, 
oforto techniką, pripaišomi neti-
kėčiausi atributai. Štai ištatuiruo-
jamas mokytojo veidas, ant galvos 
užmaukšlinama skrybėlė, pripiešia-
mos ausys ar stilizuotas papuošalas. 
Mokytojai virsta pankais, ateiviais, 
stabais. Jais žaidžiama pasitelkiant 
maksimalų kūrybinį įniršį. Juk pa-
siutusiai smagu, kad mokiniai savo 

mokytojų skatinami elgtis taip – 
truputį chuliganiškai, truputį kū-
rybiškai įžūlokai. Svarbiausia – būti 
drąsiems ir kritiškiems. Ne tik ki-
tiems, bet ir sau. 

Ciklas „Portretai“ kalba apie 
mokytojus, o kitas ciklas „Pjūvis“ 
reflektuoja pačių jaunųjų kūrėjų 
asmenybes. Menininkas Linas 
Liandzbergis skatina jaunuosius 
žvelgti į save. Jaunieji meninin-
kai tapo ant medžio nagrinėdami 
ir laisvai reflektuodami savo pro-
filio sąvoką. Kokios tos refleksijos? 
Pilnos kūrybinės žaismės, polėkio, 
dramatizmo ir pulsuojančios gyvu 
krauju. Aštrios, drąsios. Įkvėptos ir 
įkvepiančios.

Kitas įsimintinas ir visiškai ki-
toks kūrinys – instaliacija „Varoškos 
gyventojai“. Ją sudaro videofilmas, 
poroloniniai objektai, fotokoliažai. 
Kūrinio idėja – pristatyti apleisto 
Varoškos rajono dalies Famagustoje, 
Kipre, gyvenimo ritmą. Pagrindi-
niai teritorijos gyventojai – jūros 
vėžliai, instaliacijoje simbolizuojan-
tys susitingusį, lėtą (ne)gyvą laiką. 
Instaliacijos sumanytoja Kristina 
Inčiūraitė kartu su mokiniais pri-
stato mistinį, daugiasluoksnį kūrinį, 
kuriam aptarti galima būtų skirti 
atskirą tekstą.

Vaikščiodamas po parodą, gerda-
mas į save visus tarpusavyje tech-
nikomis, idėjomis, autorių suma-
nymais besiskiriančius kūrinius, 
jautiesi lyg patekęs į sūkurį. Norisi 
apie tai kalbėtis, diskutuoti, pri-
siminti savus mokytojus. Paroda 
atvira, asmeniška. Sudėliota iš ats-
kirų, tarpusavyje skirtingų kūrinių, 
tačiau sukurianti darnios visumos 
įspūdį. Tai įvairiapusė paroda, ku-
rią norint suprasti reikia patirti. Jei 
išėję iš parodos norite vėl grįžti, jei 
prisimenate savo mokytojus ir giliai 
viduje suskausta, vadinasi, paroda 
įvyko. Vilniaus Justino Vienožinskio 
dailės mokyklos mokinių ir moky-
tojų paroda „Šakotas“ toliau keros ir 
plėsis žiūrovų sąmonėje, augs ir keisis. 

Paroda veikia iki balandžio 15 d. 
VDA ekspozicijų salės „Titanikas“ (Maironio g. 3)
Dirba trečiadieniais–šeštadieniais 12–18 val., 
sekmadieniais 12–16 val.

L . Skeisgielos  n uotr.Birutė Zokaitytė ir mokiniai, „Portretai“. 2018 m.
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Vidurinės klasės norai ir košmarai
Nauji filmai – „Telma“ ir „Šventa vieta“

Ilona Vitkauskaitė

Joachimas Trieras naujausiame 
savo filme „Telma“ („Thelma“, Da-
nija, Prancūzija, Norvegija, Šve-
dija, 2017) rodo, kad bręstančios 
moters seksualumas gali būti visa 
naikinanti grėsmė aplinkiniams. 
Trieras renkasi klasikiniam siaubo 
kinui būdingą moters seksualumo 
temą, tik, kaip jau dabar įprasta, su-
keičia tam tikras taisykles, pavyz-
džiui, pagrindinė veikėja filme nėra 

„nubaudžiama“, t.y. nužudoma ar ki-
taip sužalojama, bet atvirkščiai – ap-
dovanojama. Siaubo filmai ir žan-
rinis kinas visada buvo lakmuso 
popierėlis, apibūdinantis savo laikų 
visuomenę arba leidžiantis kalbėti 
apie jos ydas. Panašiai visai nese-
niai pasielgė amerikietis Jordanas 
Peele’as, filme „Pradink!“ ironiš-
kai, taikliai ir talentingai „sugrojęs“ 
jautriomis ir aktualiomis rasizmo, 
kultūrinės apropriacijos temomis. 
Šalia jo Triero „Telma“ atrodo iš-
sikvėpęs, pavargęs nuo simbolių 
ir estetinio nepriekaištingumo, ne 
pats originaliausias filmas. Tokia 
jau labai skandinaviška Briano De 
Palmos „Kerės“ versija, tik be skrai-
dančių peilių ir su laiminga pabaiga.

Telma (Eili Harboe) yra drovi 
mergina, iš Norvegijos provin-
cijos persikėlusi gyventi ir studi-
juoti į Oslą. Ji čia nieko nepažįsta, 
tačiau netrukus įsimyli gražuolę 
Anją (Kaya Wilkins), todėl labai 
kankinasi, nes užaugo griežtų ka-
talikų šeimoje. Be to, Telmą nuolat 
ištinka nervų priepuoliai, pasireiš-
kia psichokinetiniai gebėjimai. Ga-
liausiai jai tenka stoti akistaton su 

savo šeimos praeitimi ir su pačia 
šeima, kuri pradeda kelti grėsmę 
Telmos gyvybei. Taigi didžiausią 
pavojų Telmai kelia ne ji pati ar 
nekontroliuojamos antgamtinės 
galios, bet artimiausia aplinka. Šia 
proga galima prisiminti Pat Gill, sa-
kiusią, kad paauglių siaubo filmai 
(teen slashers), su kuriais iš dalies 
galima sieti ir „Telmą“, rodo šeimos 
institucijos neįgalumą, aprauda ir 
kartu demaskuoja vidurinės klasės 

„svajonę“, buržuazinės šeimos kom-
forto pažadą. Tačiau, nepaisant 
filme atvirai kuriamo froidistinio 
ar socialiai orientuoto vadinamojo 
antrojo dugno, Trieras, regis, susi-
painiojo vingiuotame siužete (kam 
reikalingas epizodas su Telmos se-
nele?). „Telmą“ pirmyn labiau stu-
mia kompoziciškai tvarkingi, tie-
siog gražūs kadrai, o ne veiksmas. 
Režisieriui sunkiai sekasi kurti ir 
bent šiokią tokią įtampą, juk tam 

neužtenka „atmosferinės“ mini-
malistinės muzikos ir „nulaižyto“ 
vaizdo.

„Telma“, be abejo, ne pats origi-
naliausias filmas su šiek tiek nea-
dekvačiomis meninėmis ambici-
jomis, bet čia vis dėlto juntamas 
kūrėjų profesionalumas, galima 
kalbėti apie idėją ar, galų gale, siu-
žetą, vizualinius simbolius, nors, ži-
noma, viską nustelbia skandinaviški 
interjerai bei eksterjerai ir tiesiog 
tobulos mizanscenos. Tačiau kal-
bant apie Paolo Genovese’s „Šventą 
vietą“ („The Place“, Italija, 2017) 
galima tiesiog atsitrenkti į dugną. 
Tokio filmui ir jo kūrėjams prilygs-
tančio savimi patenkinto lėkštumo 
tikriausiai būtų galima rasti nebent 

„Žmonių“ žurnale, nes net lietuvių 
komedijos nepasiekia tokio lygio, 
bent kol kas. Tad jei lyginsime su  
Genovese’s filmu, o juos jis pradėjo 
kepti kiekvienais metais, „Telma“ 
gali atrodyti tikras šedevras.

Jau nuo pirmųjų „Šventos vietos“ 
kadrų sureikšmintos intonacijos: 
sentimentali muzika ir iš visų pu-
sių filmuojamas kavinės staliukas 
leidžia suprasti, kad patekai į pa-
vojų. Ir pavojus čia kyla ne tik todėl, 
kad kone dvi valandas tenka žiūrėti 
visišką kino ABC – filmas sudėlio-
tas iš stambiais planais filmuojamų 
sėdinčių aktorių ir jų fragmen-
tiškų dialogų. Bet labiausiai dėl to, 
kad režisieriaus vizija – aukščiau-
sio lygio lėkštumo. „Šventos vie-
tos“ veiksmas plėtojamas tikrame 
miesto buržuazijos rojuje – kavinėje, 
kurioje visą dieną galima valgyti ir 
gerti dietinę kolą (režisierius daug 
dėmesio skiria maistui ir tam, kas 
yra lėkštėje, arba filmuoja lėkštes 

seksualios padavėjos krūtinės fone). 
Čia Liuciferio versija, filmo titruose 
įvardyta tiesiog kaip Vyras (Vale-
rio Mastandrea), priiminėja savo 
klientus, išklauso žmonių norus ir 
už jų išsipildymą prašo atlikti vieną 
užduotį, kuri dažniausiai yra nusi-
kaltimas, – kažką primušti, išprie-
vartauti ar nužudyti. Suprask, tai 
niekingos žmonijos metafora, nes 
visi mes savanaudžiai ir padary-
tume bet ką, vedami savo egoistinių 
troškimų ir asmeninės laimės siekio. 
Todėl personažai (prasigėręs polici-
ninkas, gražuole norinti tapti mote-
ris, Dievo ieškanti vienuolė ir t.t.), 
siekdami norų išsipildymo, paklus-
niai vykdo nurodymus ir ateina į 
kavinę Vyrui papasakoti, kaip jiems 
sekasi juos įgyvendinti. Genovese 
neturi nė menkiausių ambicijų 
šiek tiek atidžiau pasižiūrėti į savo 
personažus, filme matai tik klišes, 
besikartojančius dialogus, aktorių 
mimiką, o personažams apibūdinti 
užtektų dviejų trijų žodžių. Tada 
pradedi galvoti, kas filme kokčiau: 
ar tas apsimestinis metafiziškumas, 

„gilumas“, ar nyki vidurinės klasės 
gyvenimo bei vertybių vizija ir jos 
problemos, bent jau kaip jas rodo 
režisierius? Nes nors vienam perso-
nažui pajusti bent šiokią tokią sim-
patiją neįmanoma – jie tiesiog per 
daug lėkšti ir iš karto įgrysta. 

Be to, „Šventos vietos“ finalas 
sufleruoja: kad ir kokia baisi būtų 
žmonija, viską pataisyti gali meilės 
ieškanti padavėja Angela (Sabrina 
Ferilli). Tiesiog genialu. Šiuo atveju 
net „Supermenas“ ar „Žmogus vo-
ras“  yra tikroviškesni arba turin-
tys daugiau ką pasakyti, „gilesni“ 
filmai.

Živilė Pipinytė

Stevenas Spielbergas neturi asme-
ninių „Facebook“ ar „Twitter“ pa-
skyrų, telefonu naudojasi tik tam, 
kad paskambintų ar išsiųstų SMS 
žinutę, kasdien skaito popierinius 
dienraščius, bet nuo senų laikų ža-
visi kompiuteriniais žaidimais. Gal 
todėl naujausią jo filmą „Oazė: žai-
dimas prasideda“ („Ready Player 
One“, JAV, 2018) galima suvokti 
ir kaip laišką šiuolaikiniams pa-
augliams, pernelyg ilgai tūnan-
tiems virtualioje tikrovėje. Spiel-
bergas ragina juos grįžti į realybę ir 
filmo veikėjų lūpomis keliskart pa-
kartoja, kad  „realybė yra vienintelis 
vertingas dalykas, nes ji yra tikra“. Šis 
teiginys nuskambės filmo pabaigoje, 
kai penki „Oazė: žaidimas prasideda“ 

veikėjai – nuolatiniai virtualios rea-
lybės gyventojai – suvoks, kad kar-
tais visai malonu sugrįžti į tikrovę, 
net jei joje esi ne toks gražus (ar ne 
tos lyties), kaip tenai. Regis, Spiel-
bergas tebėra optimistas.

„Oazė: žaidimas prasideda“ – Er-
nesto Cline’o romano ekranizacija, 
tačiau Spielbergas filme liko iš-
tikimas mėgstamoms temoms ir 
herojams – vienišiems, keistiems 
vaikams arba paaugliams, nesu-
gebantiems prisitaikyti ir bėgan-
tiems nuo tikrovės. Toks yra ir 
Veidas (Tye Sheridan). Anksti ne-
tekęs tėvų paauglys gyvena kartu 
su teta namais paverstame kontei-
neryje 2045-ųjų  Kolambuse (šiame 
mieste užaugo ir Spielbergas). Ne-
tolima ateitis pilka ir nušiurusi: pa-
saulį užvaldė tarptautinės korpora-
cijos, visur akivaizdžios ekologinės 

katastrofos žymės, nebeliko vidu-
rinės klasės – tik skurdžiai ir tur-
tingieji. Realybė tokia baisi, kad 
Žemės gyventojai masiškai bėga į 
virtualią tikrovę. Čia jie gali būti 
kuo tik panorėję ir net užsidirbti. 
Virtualus pasaulis ne tik atrodo tikres-
nis – jame gali pasirinkti, kada įeiti, 
išeiti, kada pavirsti tuo, kuo norė-
tum būti iš tikrųjų. Pilka realybė to-
kių galimybių nebesuteikia. 

Virtualų Oazės pasaulį sukūręs 
mokslininkas Džeimsas Halidėjus 
(neatpažįstamai nugrimuotas Mar-
kas Rylance’as) mirė prieš penke-
rius metus, bet jo turtų paveldėtojas 
iki šiol neaiškus. Juo bus tas, kuris 
sugebės įminti tris virtualiuose žai-
dimuose paslėptas mįsles, gaus tris 
raktus ir galiausiai ras Velykų kiau-
šinį, kurį paslėpė 1979 metais su-
kurto žaidimo „Adventure“ kūrėjai. 

Taip visai nuosekliai filme atsiranda 
Spielbergui artima nostalgijos tema, 
kurią pabrėžia ir 9-ojo dešimtme-
čio muzika, ir žaidimų ar vizuali-
niai motyvai. Ji glaudžiai siejasi su 

mįslių įminimo sąlygomis, nes 
Halidėjus buvo ne tik keistuolis ar 

Nostalgija bus tik stipresnė
Nauji filmai – „Oazė: žaidimas prasideda“

„Telma“

„Oazė: žaidimas prasideda“

N u k elta į  1 1  p s l .

„Šventa vieta“
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genialus mokslininkas, bet ir dide-
lis populiariosios kultūros gerbėjas.

Beveik visas milžiniško biudžeto 
filmo „Oazė: žaidimas prasideda“ 
veiksmas rutuliojasi virtualioje tikro-
vėje, kur Veido (šiame pasaulyje jis 
yra Parzivalis – tiesioginė nuoroda 
į Gralio taurės ieškojusį Parsifalį) 
ir keturių jo draugų avatarai siekia 
tapti Halidėjaus paveldėtojais. Čia 
jiems teks susidurti su rimtais prie-
šais, pavyzdžiui, Halidėjaus moki-
niu apsimetančiu Nolanu Sorento 
(Ben Mendelsohn), kurio korpora-
cija siekia perimti Oazės kontrolę. 
Ši korporacija naudojasi vergais – 
jais tampa prasilošę Oazės žaidėjai. 
Už vieną jų keršija Samanta (Oli-
via Cool), kurios avataras Artemidė 
taps ištikima Parzivalio bendražyge. 

Ilgas dviejų valandų dvidešimties 
minučių filmas kimšte prikimštas 
pačių įspūdingiausių, išradingiau-
sių ir, matyt, brangiausių kompiu-
terinių efektų, jo garso takelis pui-
kus. Man viso to buvo tikrai per 

daug, tačiau, kita vertus, galėjau 
pasimėgauti Spielbergo nostalgija. 
Mat į tas virtualaus pasaulio kovas 
ir paieškas Spielbergas prismaigstė 
daugybę postmodernistinių užuo-
minų ir prisiminimų: veikėjai čia 
susiduria su King Kongu, atsidu-
ria Stanley Kubricko (vienas filmo 
personažas, Nolano bendradarbis, 
net stebėtinai panašus į režisierių) 

„Švytėjimo“ kambaryje Nr. 237,  
stebi Johno Travoltos šokį „Šešta-
dienio nakties karštligėje“, mato, 
kaip Toshiro Mifune’s samurajus 
virsta Godzila, ir t.t. 

Spielbergas neprikišamai rodo, 
kaip visa populiariosios kultūros 
mitologija nuolat atgyja, yra perdir-
bama ir net skatina šviestis, gilintis 
į neseną istoriją ar mitus. Gaila, kad 
šių pastangų pristigo „Oazė: žaidi-
mas prasideda“ vertėjui, bet gal kas 
nors, pažiūrėjęs filmą, pasistengs iš-
siaiškinti, ką iš tikrųjų reiškia vis 
nuskambantis, bet kaip ir Orsono 
Welleso „Pilietyje Keine“ tik žiūro-
vui suprantamas „Rožės butonas“, 
kuris lietuviškame variante tapo 

„Rouzbudu“?

Kroatijos kino dienos „Skalvijoje“ 
Vilniaus kino žiūrovai turės galimybę 
susipažinti su šiuolaikiniu Kroatijos 
kinu. Balandžio 19–22 d. „Skalvijos“ 
kino centre rengiamos Kroatų kino 
dienos. Jų organizatorė Kroatijos 
Respublikos ambasada Lietuvoje, 
bendradarbiaudama su „Skalvija“, 
nori supažindinti žiūrovus su šiuo-
laikiniu savo šalies kinu, padėsiančiu 
geriau pažinti kroatų kultūrą, meną 
ir skirtingus regionus.

Trumpai apie istoriją 

Kroatijos peizažus dar 1898 m. 
nufilmavo brolių Lumière’ų ope-
ratorius Alexandre’as Promio,  ta-
čiau nors čia kurti garsieji „Sostų 
karai“, serialas apie Bordžijas ar 
Jackie Chano „Dievo šarvai“, Lie-
tuvoje kroatų kinas beveik neži-
nomas. Kinas Kroatijoje atsirado 
palyginti vėlai. Tarpukariu kroatų 
aktoriai filmavosi kitose Europos 
šalyse, bet po Pirmojo pasaulinio 
karo sukurtoje Serbų, kroatų ir slo-
vėnų karalystėje, kuri nuo 1929 m. 
oficialiai vadinta Jugoslavijos kara-
lyste, buvo trys kino centrai: Bel-
gradas, Liubliana ir Kroatijos sos-
tinė Zagrebas. Čia pradėjo kurtis 
pirmosios privačios kino studi-
jos. Zagrebe garsėjo studija, kurią 
įkūrė Tito Strozzi. Jo istorinė drama 

„Rūmų vienatvė“ („Dvorovi u sa-
mosci“, 1925) laikoma pirmuoju 
jugoslavų film d’art. Bet ekonominė 
situacija nebuvo palanki nacionali-
niam kinui. Ji pagerėjo, kai 1932 m. 
buvo įkurtas Centrinis nacionalinės 
kinematografijos biuras, finansavęs 
dokumentinius ir trumpo metražo 
filmus apie šalies istoriją ir kultūrą. 
Iš jų išsiskyrė Oktavijano Miletićiaus 

filmai bei edukaciniai filmai, kurti 
pagal Viešosios sveikatos mokyklos 
užsakymą. Pirmasis išgarsėjęs už ša-
lies ribų – Branko Marjanovičiaus 
dokumentinis filmas „Drinos sargai“ 
(„Straža na Drine“), 1943 m. Vene-
cijos kino festivalyje apdovanotas 

„Auksiniu liūtu“. 1944 m. Miletićius 
sukūrė pirmą pilno metražo garsinį 
kroatų filmą „Lisinski“. 

Po 1945 metų, kai Jugoslaviją pra-
dėjo valdyti komunistai, kino pra-
monės raida pagreitėjo. Zagrebe 
buvo įsteigta kino studija „Jadran 
Film“. Iš pradžių čia buvo kuriami 
dokumentiniai ir vaidybiniai filmai 
apie karą (vadinamieji partizanų 
filmai), tačiau 6-ojo dešimtmečio 
viduryje Kroatijoje kuriamų filmų 
kokybė pastebimai išaugo, vis daž-
niau buvo pasitelkiami neorealis-
tinio, šiuolaikinio ir žanrinio kino 
stilius bei kodai. Iš to laikotarpio 

filmų išsiskiria beveik pasirodymo 
metais ir Lietuvoje rodytas Niko-
los Tanhoferio „H-8...“ (1958) bei 
vieno garsiausių visų laikų kroatų 
režisieriaus Branko Bauerio filmai.

7-ajame dešimtmetyje  kinas Ju-
goslavijoje ėmė keistis. Lūžio me-
tai buvo 1961-ieji, kai šalyje sukurta 
iki tol daugiausia – trisdešimt du 
vaidybiniai filmai. Kroatijoje, kur 
buvo antra pagal dydį kino bazė, 
vis dažniau kuriamos komedijos, 
politinė situacija nebėra tabu, atsi-
randa naujų temų. Šio laikotarpio 
kroatų kinas išsiskiria eksperimen-
tiniais filmais. Iškilo ir iki šiol garsė-
janti Zagrebo animacijos mokykla. 
Vienas jos kūrėjų – Dušanas Vuko-
tićius, subūręs bendraminčius, ne-
norinčius kurti disnėjiškos anima-
cijos. 1963 m. jis pelnė „Oskarą“ už 
trumpo metražo filmą „Pakaitalas“ 
(„Ersatz“, 1962). Vienu žinomiausių  
šios mokyklos kūrinių tapo serialas 

„Profesorius Baltazaras“. Ši moky-
kla suteikė naują kryptį pasaulinei 
animacijai. 

7-ojo ir 8-ojo dešimtmečių Kroati-
jos kinui didelę įtaką darė prancūzų 
ir čekų Naujoji banga bei moder-
nizmas, čia susiformavo originali 

„juodojo kino“ kryptis. Vienas gar-
siausių šio laikotarpio filmų Krsto 
Papićiaus „Antrankiai“ („Lisicie“, 
1969) – bandymas reinterpretuoti 
Antrojo pasaulinio karo istoriją ir 
tai, kas vyko jam pasibaigus. Filmo 
tema – stalinistų persekiojimas po 
to, kai 1948 m. pašlijo SSRS ir Jugos-
lavijos santykiai. 1969 m. sukurtas 
karinis Veljko Bulajićiaus (beje, jis 
buvo Federico Fellini, Vittorio de 
Sicos asistentas) filmas „Mūšis prie 
Neretvos“ („Bitka na Neretvi“) tapo 
brangiausiu jugoslavų kino istori-
joje filmu. 

Ties 7-ojo ir 8-ojo dešimtme-
čių riba Kroatijoje pradėjo ryškėti 
separastistinės tendencijos, kurių 
kulminacija – 1971-ųjų studentų 
demonstracijos Zagrebe. Tada ima 
formuotis jugoslavų kontrkultūra, 
turėjusi įtakos ir kino raidai. Gar-
siausi to laikotarpio kroatų kino 

kūrėjai Vatroslavas Mimica ir Ante 
Babaja užėmė ypatingą vietą: ben-
dros gamybos su italais galimybė 
leido jiems sukurti rafinuotu pasa-
kojimu pasižyminčius modernisti-
nius filmus, režisieriai naudojo retą 
jugoslavų kine krikščionišką sim-
boliką, siedami ją su Dalmatijos 
liaudies kultūra, Babaja įkvėpimo 
sėmėsi tradicinėje kroatų tapyboje. 
Tačiau po 1976 m. filmų skaičius 
drastiškai sumažėjo, restalinizaci-
jos tendencijos atsiliepė kinui bei 
visai kultūrai, marazmo pojūtis per-
smelkė net vis dar populiarius par-
tizanų filmus, valdžia ėmė kontro-
liuoti kino kūrėjus. Tada čia pradėti 
kurti siaubo filmai, trileriai, pasa-
kojimai apie genialius detektyvus. 
Kita vertus, į kiną atėjo nauja karta, 
išsilavinimą įgijusi kitose šalyse, 
dažniausiai Prahoje. Tarp jų buvo 
ir Lordanas Zafranovićius, Rajko 
Grlićius. Nuo 9-ojo dešimtmečio 
kroatų kine pamažu ima vyrauti 
postmodernizmas, jo svarbiausias 
kūrėjas – Zoranas Tadićius. 

1980 m. Josipo Broz Tito mir-
tis pradėjo Jugoslavijos griūtį. 
10-ajame dešimtmetyje, kai šalis 
tapo nepriklausoma, kroatų kino 
pramonė išgyveno krizę. Šalyje 
vyko pilietinis karas, filmai nebuvo 
kuriami, aktoriai išnyko iš teatrų 
scenų. Tačiau po politinių 2000-ųjų 
permainų kinas Kroatijoje pradėjo 
atsigauti, atėjo nauja karta – Zrinko 
Ogresta, Lukas Nola, Hrvoje Hri-
baras, Daliboras Matanićius, Ogn-
jenas Sviličićius, Arsenas Antonas 
Ostojićius. Populiariausiu režisie-
riumi tapo Vinko Brešanas, 1996 m. 
debiutavęs komedija „Kaip prasi-
dėjo karas mano kaime“ („Kako je 
počeo rat na mom otoku“). 2003 m. 
filme „Liudininkai“ („Svjedoci“) jis 
pirmą kartą parodė savo kraštiečius 
ne kaip aukas, bet kaip karinius nu-
sikaltėlius. Ši naujoji karta filmuose 
ne tik perkuria dramatiškus neseno 
karo įvykius, bet ir kuria nepriklau-
somos šalies portretą. Kroatų kinas 
lieka ištikimas literatūroje ir istori-
joje glūdinčioms šaknims, bet kalba 

universalia kalba, kuri ypač artima 
šalims, nuėjusioms panašų trans-
formacijos kelią. 

Trumpai apie programą

Kroatų kino dienos pristato ke-
turis pastarojo dešimtmečio vaidy-
binius filmus ir Zagrebo animaci-
jos mokyklos programą. Balandžio 
19 d. renginį atidarys Igorio Mir-
kovićiaus melodrama „Naktiniai 
laivai“ („Noćni brodovi“, 2012) apie 
meilę senelių namuose. Helena ir 
Jakovas įsimyli vienas kitą lyg pa-
augliai ir išgyvena tai, ko niekad 
anksčiau nepatyrė. Pabėgę iš sene-
lių namų, atsisakę visko, kas siejo 
su ankstesniu gyvenimu, jie jaučiasi 
pasirengę didžiajam nuotykiui. 

Balandžio 20 d. bus parodyti  
„Kaubojai“ („Kauboji“, 2013) – To-
mislavo Mršićiaus režisūrinis de-
biutas. Jis sukurtas didžiulio po-
puliarumo Kroatijoje sulaukusios 
pjesės pagrindu. Veiksmas perke-
lia į mažą pramoninį miestelį. Kad 
išsaugotų teatrą, kuriam kilo ban-
kroto grėsmė, režisierius paskelbia 
aktorių atranką. Jis rengiasi statyti 
spektaklį apie Laukinius Vakarus. 
Iš kandidatų jis išsirenka aštuonis 
nevykėlius, kurių vaidyba neturi 
nieko bendra su aktoriaus meno 
taisyklėmis. 

Balandžio 21 d. rodoma biogra-
finė Branko Ivandos drama „Lėja 
ir Darija“ („Lea i Darija“, 2011). Jos 
herojės – dvi trylikametės mergaitės 
Lea Deutch ir Darija Gasteiger – An-
trojo pasaulinio karo išvakarėse 
buvo  populiarios Zagrebo muzi-
kinio teatro šokėjos ir dainininkės. 
Lea buvo vadinama kroatų Shirley 
Temple. Ji buvo žydė. Darija buvo 
vokiečių kilmės. Karas jas išskyrė 
amžiams. Viena mergaitė atsidūrė 
Aušvice, kita – karo pabėgėlių va-
gone, vykstančiame į Vieną. Tą pa-
čią balandžio 21 d. galima pamatyti 
ir Zagrebo animacijos mokyklos 
programą, tarp devynių klasikinių 
animacinių filmų yra ir Dušano Vu-
kotićiaus „Pakaitalas“ .

Balandžio 22 d. rodoma Vlat-
kos Vorkapić komedija „Sonja ir 
bulius“ („Sonja i bik“, 2012) – vie-
nas populiariausių kroatų filmų. Jis 
rodo žmonių iš skirtingų pasaulių 
susitikimą. Sonja gyvena Zagrebe, 
yra vegetarė ir kovotoja už gyvūnų 
teises. Ji sutinka Antę, kurio tėvas 
rengia jaučių kovas. Tuo pat metu 
iš Bosnijos į Kroatiją keliauja keturi 
vyrai. Jie veža milžinišką jautį, ku-
ris turės susikauti Krotijoje. Tačiau 
jautis neturi reikiamų dokumentų, 
todėl jo savininkas Stipė nuspren-
džia gyvulį paleisti į laisvę, kad tas 
prisidėtų prie savininko, kai šis le-
galiai kirs sieną. 

Kroatų kino dienos „Skalvijos“ 
kino centre vyks balandžio 19–22 d. 
Įėjimas su nemokamais bilietais. 

„7md“ inf.

Atkelta iš  10  psl .

„Naktiniai laivai“
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K i n a s

Paslaptingi atspindžiai
Benoît Jacquot, Isabelle Huppert ir Gaspard’as Ullielis apie „Evą“

Tarptautiniame Berlyno kino fes-
tivalyje pagrindinėje konkursinėje 
programoje dėl „Auksinio lokio“ 
varžėsi ir naujausias Benoît Jacquot 
filmas, paremtas 1945 m. parašytu 
Jameso Hadley Chase’o romanu 

„Eva“. Jaunas vaikinas Bertranas 
(Gaspard Ulliel) prižiūri pagyve-
nusius žmones. Vienas jų – rašy-
tojas, kuris dalinasi mintimis apie 
naujausią komediją, grąžinsiančią 
jam talentingo autoriaus vardą. 
Bertranas stebi mirštantį rašytoją 
ir bėgdamas iš įvykio vietos pava-
gia tik paskutinę rašytojo pjesę. Po 
šuolio laike matome Bertraną ste-
bintį savo pjesės premjerą teatro 
scenoje. Jis tampa pirmo ryškumo 
žvaigžde. Bandydamas atrasti būdą, 
kaip išsaugoti šį nepelnytai jam pri-
skirtą titulą, Bertranas pasineria į 
nuotykį su vyresne prostitute Eva 
(Isabelle Huppert), vildamasis, kad 
šių patirčių aprašymas padės jam 
išsigelbėti. Nuo šio penktadienio 

„Eva“ rodoma Lietuvos kino teatruose. 
Iškart po „Evos“ premjeros Berlyne 
vykusiame pokalbyje su filmo kū-
rėjais dalyvavo ir jį užrašė Mantė 
Valiūnaitė. 

Kodėl savo naujausiam filmui 
pasirinkote šį romaną?

Benoît Jacquot: Tai knyga, ku-
rią perskaičiau labai seniai, būda-
mas trylikos ar keturiolikos metų. 
Tuomet dar tik tyliai norėjau tapti 
režisieriumi. Vis sugrįždavau prie 
jos mintimis. Ši knyga neišdilo iš 
atminties dėl savo dramatiškos 
atmosferos, savotiško veikėjų tra-
gizmo, tamsumo. Man patinka is-
torijos, kuriose veikėjai ambiva-
lentiški, sudėtingi, prieštaringi ar 
paradoksalūs. Kai šie elementai pa-
teikiami įtikinamai, jie tampa gera 
priežastimi eiti į kiną.

Isabelle, kuo jus sužavėjo ši 
istorija?

Isabelle Huppert: Anksčiau nesu 
skaičiusi Jameso Hadley Chase’o 
knygų, dabar norėčiau perskaityti 
daugiau. „Eva“  man labai patiko. 
Nustebino šiuolaikiški šio romano 
veikėjai. Ypač Evos personažas. 
Tikėjausi, kad tai bus archetipinė 
femme fatale figūra, bet radau vi-
sišką priešingybę. Ji beveik ber-
niokiška veikėja. Eva neįkūnija 
klasikinės moteriškumo sampra-
tos, kuri labiau tiktų knygai, para-
šytai 5-ojo dešimtmečio kontekste. 
Man taip pat patiko, kad Eva labai 
daug miega! Ji nebent gali būti pa-
vadinta tingia femme fatale, kuri 
mėgsta miegoti ir gulėti vonioje, – 
man tai patiko.

Žaidžiate su žanriniais kodais – 
tai ir trileris, ir detektyvas, ir 
film noir?

B. J.: Man atrodė svarbu išvengti 
klišių, tačiau žaisti žanriniais kodais. 

Kūriau šį filmą pagal pagrindinius 
principus, kuriuos Bertranas apta-
ria su savo sužadėtine: reikia trečio 
žingsnio, kad istorija taptų įdomi. 
Tik tie, kurie gali įžvelgti tą trečią 
žingsnį, gebės įvertinti ir filmo žan-
rinius žaidimus. Kaip ir traktuoda-
mas Evą – nenorėjau, kad ji būtų 
stereotipiška, vampyriška femme fa-
tale. Isabelle vaidina savitą, roman-
tišką situaciją – joje slypi paslaptis, 
dvilypio gyvenimo paslaptis, kuri 
suteikia romantikos. Kartu buvo 
svarbu parodyti jos kasdienybę: ji 
miega, maudosi, eina į darbą, net 
jei tas darbas yra prostitucija. Ta-
čiau man nuo pat pradžių buvo 
svarbu parodyti, kaip Eva pati in-
terpretuoja šiuos veiksmus, tarsi ji 
eitų į biurą ar parduotuvę, – tai yra 
jos rutina.

Vaidinote prostitutę Jeano-
Luco Godard’o filme („Every 
Man For Himself“, 1980) ir 
Olivier Dahano „Pažadė-
tame gyvenime“ („La Vie pro-
mise“, 2002). Kuo skyrėsi šie 
personažai?

I. H.: Atvirai kalbant, kiekvie-
name filme, kuriame vaidinau pros-
titutę, ši buvo vis kitokia asmenybė. 
Visuomet įdomu tyrinėti įtampą 
tarp vaidmens, kurią moteris pri-
siima su klientais, ir jos gyvenimo. 
Eva visai kitokia nei Godard’o ar 
Dahano veikėjos. Vieną akimirką 
ji visiškai pasitiki savimi, kitą, kai 
jaučiasi sekama gatvėje, susidu-
ria su jaunesne mergina ar būna 
palikta kalnuose, atsiskleidžia jos 
pažeidžiamumas. Ji negali pakęsti 
kontrolės praradimo. Bet kartu Eva 
yra labai pavojinga.  

Gaspard’ai, kas, Jūsų manymu, 
traukia Bertraną prie Evos?

Gaspard Ulliel: Kai pradėjau 
rengtis šiam filmui, būtent į šį klau-
simą man buvo svarbiausia atsakyti, 
suprasti tai iki smulkmenų. Greitai 
supratau, kad tai klaidingas ėjimas. 
Visoje istorijoje, visame filme didelę 
dalį užima tamsioji zona, kuri sutei-
kia filmui paslapties, neaiškumo. Tą 
svarbu perteikti. Paprastai žiūrint, 
iš siužeto visai aišku, kodėl Eva pa-
traukia Bertraną, – jam atrodo, kad 
tai vienintelė galimybė išsigelbėti. 
Pasinaudoti Evos gyvenimu, jį ap-
rašyti ir išvengti demaskavimo. Bet 
man įdomiausia buvo į šių dviejų 
veikėjų santykius žiūrėti kaip į pa-
našių žmonių, ateinančių iš tokio 
paties pasaulio ir turinčių paslaptį, 
susitikimą. Juos sieja pasąmoninis 
ryšys. Jie gerai nežino, kodėl trau-
kia vienas kitą, tai nėra iki galo 
paaiškinama.

I. H.: Galima įsivaizduoti, kad 
Eva tėra rašytojo vaizduotės vaisius. 
Tokia galimybė padaro ją begalinę, 
nes ji tėra vaizduotės projekcija, o 
vaizduotė neturi ribų. Ji yra tokia, 

kokia yra, bet lygiai taip pat ji gali 
būti priešinga. Negalima jos taip 
lengvai apčiuopti.

Kaip abu ruošėtės šiems 
vaidmenims?

I. H.: Aš niekada nevaidinu vei-
kėjų, bet dirbu su būsenomis. Man 
įdomu mąstyti apie savo susidūrimą 
su skirtingomis būsenomis ir jų tar-
pusavio sąveiką. Būtent šios būse-
nos veda mano personažus link tam 
tikrų veiksmų. Niekada per daug 
nesigilinu į jų psichologinius por-
tretus ar išorines detales. Kai ku-
rie vaidmenys reikalauja didelio 
fizinio įsitraukimo, bet man akto-
rystė labiau susijusi su nuolatiniu 
galvojimu. Pagrindinis mano pasi-
ruošimo vaidmeniui instrumentas 
yra mąstymas. Nuolat kartoju, kad 
nevaidinu vaidmens, jis manimi 
veikia. Dirbdama daug metų kine 
supratau, kad kinas išgrynina tai, 
kas svarbiausia. Svarbu ne nuolat 
vis ką nors pridėti, bet žiūrėti, kas 
slypi gilumoje.

G. U.: Man svarbu išvengti kliši-
nio veikėjų skirstymo į blogus ir ge-
rus. Kiekvieną kartą gavęs vaidmenį 
bandau atrasti, kas jame yra gero, 
net jei tai „blogas“ personažas. Ki-
taip tiesiog neįmanoma tinkamai 
įkūnyti veikėjo. Žinoma, Bertranas 
yra antipatiškas, nes turi išlaikyti 
atstumą, antraip būtų demaskuotas. 

Gaspard’ai, ar stengėtės sau 
užpildyti istorijos spragą – 
tarpsnį nuo pirmosios filmo 
scenos iki laiko, kai Bertranas 
jau tapo žymiu rašytoju?

G. U.: Nesistengiau užpildyti šio 
šuolio laike, bet galvojau apie ma-
žas detales, kurios turėtų pasikeisti 
jo elgesyje, veiksmuose, išvaizdoje, 
nes akivaizdu, kad jis apsimeta tuo, 
kuo iš tiesų nėra. Nesistengiau pa-
pasakoti sau viso psichologinio 
proceso, bet norėjau atskleisti fi-
zinį virsmą. Tačiau svarbu paminėti, 

kad gana ilgai pradinė filmo scena 
buvo numatyta kaip daug vėliau 
filme pasirodantis Bertrano atsimi-
nimas. Gana greitai supratau, kad 
būtina šią sceną perkelti į pradžią. 
Man atrodė svarbu žiūrovams iš-
kart pasakyti tiesą apie Bertraną ir 
jo melagingam keliui suteikti dau-
giau jėgos bei energijos. Daug dis-
kutavome su Benoît ir galiausiai jis 
sutiko, kad filmą reikia pradėti bū-
tent šia scena.

Iš pradžių atrodo, kad Bertra-
nas yra didžiausias filmo me-
lagis, tačiau pamažu atsisklei-
džia netikėtas ryšys tarp jo ir 
Evos. Šis ryšys peržengia mani-
puliavimo vienas kitu lygmenį.

B. J.: Tai filmas apie įžeidimą, bet 
kartu ir apie melą sau. Šis melas 
tampa spąstais. Kuo labiau bandai 
ištrūkti iš šių melo spąstų, tuo stipriau 
jie tave laiko. Norėjau sukurti vei-
drodžio žaidimą – abu šiuos veikė-
jus sieja nuolatinis atspindėjimas. 
Beveik nieko nežinodami vienas 
apie kitą, jie vienas kitą traukia. Ta-
čiau jie atspindi ne tik vienas kitą, 
bet ir save pačius, tampa savo an-
trininkais. Bertranas per krimina-
linę paslaptį, Eva per intymią: ji ir 
ištikima mylimam vyrui, kuris sėdi 
kalėjime, ir kartu dirba prostitute. 

Kartu su Isabelle dirbote jau 
ne kartą, tai jau šeštas bendras 
filmas.

B. J.: Isabelle labai stipri aktorė, 
jos negalima režisuoti. Ji pati inter-
pretuoja personažus. Kviesdamas 
Huppert gali neabejoti, kad tai bus 
meistriškas vaidmuo. Ji visada pa-
sakys, kas yra blogai. Suteiks fil-
mui paslapties. Šiame filme man 
buvo svarbu, kad abu personažai 
turėtų paslaptį. Bertranas ir Eva 
priklauso tam pačiam pasauliui – 
besistengiančiųjų išlikti pasauliui – 
ir jie abu yra dvilypiai. Gaspard’o 
Ullielio ir Isabelle Huppert duetas 

labai tinka, kai žanriniame kine 
nori apversti kanoniškus moters ir 
vyro vaidmenis.

I. H.: Man patinka dirbti su 
Benoît. Jis primena man Claude’ą 
Chabrolį, kurio filmuose taip pat 
daug kartų vaidinau. Šie režisieriai 
pasižymi gebėjimu išsaugoti ats-
tumą tarp pasakojamos istorijos ir 
jos personažų. Jie panašiai pateikia 
emocijas, išvengia sentimentalumo. 

Gaspard’ai, kaip Jums sekėsi 
prisijungti prie šio jau patikrinto 
dueto?

G. U.: Man atrodo, kad Benoît 
labai įdomiai pasirinko, suvesda-
mas šiame filme mus su Isabelle. 
Abu esame aktoriai, kuriems pri-
skiriama paslaptis, mes atrodome 
šalti. Paslaptis ir šaltumas tampa 
ypač įdomūs „Evos“ istorijos kon-
tekste, nes įneša į filmą grėsmės po-
jūtį. Benoît gerai žinomas tuo, kad 
moka kine perteikti moterų paslap-
tingumą. Bet gal pirmą kartą jis nu-
sprendė papasakoti istoriją iš vyro 
perspektyvos. Buvo labai įdomu 
dirbti kartu.

Kartais Isabelle Huppert sako, 
kad jaučiasi lyg instrumen-
tas režisieriaus rankose. Gas-
pard’ai, kaip Jūs suprantate 
aktoriaus vietą kine?

G. U.: Taip, aktorius yra tarsi 
šachmatų figūrėlė. Tačiau šiame 
filme įdomu, kad santykis tarp 
Evos ir Bertrano yra dichotomiš-
kas. Kartais Bertranas bando re-
žisuoti Evą, kad gautų geresnę is-
toriją savo kūriniui, bet galų gale 
tampa neaišku, kas dominuoja ir 
kuris kurį režisuoja. Panašiai at-
sitinka tarp režisieriaus ir akto-
riaus. Ar režisierius paveikia ak-
toriaus vaidmens interpretaciją, ar 
ši interpretacija veikia režisūrinius 
sprendimus? Vis dėlto man akto-
rius yra įrankis, įgyvendinantis re-
žisieriaus viziją, jo stilių.

„Eva“
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Nuoširdūs, bet ne              
visada tikri 
Krėsle prie televizoriaus

K i n a s
Bibliografinės žinios

Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė.                 
Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras

Prie antrojo oficialaus filmo apie 
Džeimsą Bondą „Iš Rusijos su 
meile“ (LRT, šįvakar, 13 d. 23 val.) 
atsiradimo netiesiogiai prisidėjo 
JAV prezidentas Johnas Kennedy, 
pasakęs, kad viena iš dešimties 
mėgstamiausių jo knygų yra penk-
tasis Iano Flemingo romanas apie 
Bondą, pasirodęs 1957 metais. Nors 
filmo pavadinime yra nuoroda į Ru-
siją, didžioji jo veiksmo dalis vyksta 
Rytų eksprese, Venecijoje ir Stam-
bule. Pastarajame mieste dirbanti 
rusų ambasados darbuotoja pasiūlo 
britų žvalgybai perduoti šifravimui 
skirtą įrangą „Lektorius“. Ji turi 
vieną sąlygą – Bondas turi atvykti 
įrenginio asmeniškai. Bondas nu-
jaučia spąstus. Tačiau „Lektoriaus“ 
siekia ir tarptautinė nusikaltėlių or-
ganizacija, kuri nori atkeršyti Bon-
dui už daktaro Ne nužudymą. 

Bondą vėl vaidina Seanas Con-
nery, tačiau kilo problemų dėl 
pagrindinės aktorės. Tatjaną Ro-
manovą turėjo vaidinti tikra rusų 
gražuolė. Po ilgų paieškų ja tapo 
italų modelis Daniela Bianchi. Bū-
tent šiame filme Bondui įteikto 
juodo lagaminėlio viduje esantys 
daiktai padėjo pradžią tam, kas 
vadinama „Bondo suvenyrų ma-
nija“. Kino istorikas, be abejo, at-
kreips dėmesį, kad „Iš Rusijos su 
meile“ galima pavadinti postmo-
dernistiniu filmu, – užtenka prisi-
minti sceną Rytų eksprese ir paly-
ginti ją su Hitchcocko filmais, kurių 
veikėjai taip pat dažnai atsiduria 
traukinyje. 

1975 m. Clinto Eastwoodo su-
kurta „Operacija „Eigeris“ (LRT 
Kultūra, 14 d. 22.30) taip pat pri-
mins Bondo nuotykius. Eastwoo-
das čia vaidina atsargon išėjusį spe-
cialųjų agentą, kuris dėsto meno 
istoriją ir kolekcionuoja paveikslus. 
Tačiau dėstytojo atlyginimo kolek-
cionieriui, suprantama, neužtenka, 
Džonatanas dar ir šantažuojamas, 
todėl jis apsiima išaiškinti ir sunai-
kinti pavojingą šnipą. Tai jo draugo 
žudikas, dalyvaujantis alpinistų žy-
gyje Šveicarijos Alpėse. Džonatanui 
prireiks ypatingų fizinių ir proti-
nių sugebėjimų, nors pikti liežu-
viai kalba, kad vertingiausi filme – 
nuostabiai nufilmuoti kalnai.

Paveikslų kolekcionavimas daž-
nai tampa beveik pražūtinga aistra. 
Apie tai ir garsaus britų teatro kū-
rėjo Duncano Wardo kino debiu-
tas „Bugi Vugi“ (TV1, 16 d. 21 val.). 
Šios satyros personažai – galerijų 
savininkai, kolekcionieriai, jų ar-
timieji, menininkai, laikantys save 
visuomenės elitu. Filme viskas su-
kasi apie Mondriano paveikslą, kurį 
nori įsigyti ne vienas gerbėjas, ir 
visi jie gana glaudžiai susiję. Beje, 
toks Mondriano paveikslas, kurį 

matome filme, iš tikrųjų neegzis-
tuoja. Jis buvo sudegintas iškart po 
filmavimo, kad niekam nekiltų pa-
gunda. Mane nustebino, kad šiame 
vidutiniškame 2009 m. filme vai-
dina tiek daug garsių aktorių – He-
ather Graham, Amanda Seyfried, 
Gillian Anderson, Christopheris 
Lee, Alanas Cummingas, Stellanas 
Skarsgårdas, Charlotte Rampling. 
Gal jie tikėjosi kažko daugiau? 

Kita vertus, vidutiniški filmai turi 
daug gerbėjų. Manau, kad jų turės 
ir Catherine Corsini filmas „Išeitis“ 
(TV1, šįvakar, 13 d. 23.10). Jo he-
rojė – keturiasdešimtmetė chirurgo 
(Yvan Attal) žmona Siuzana (Kris-
tin Scott Thomas), dviejų vaikų mo-
tina iš Pietų Prancūzijos. Ją slegia 
šeimos gyvenimo rutina, tad mo-
teris nusprendžia vėl imtis kinezi-
terapeutės darbo. Siuzanos vyras 
pasamdo darbininką Ivaną (Sergi 
López), kad šis įrengtų jai kabi-
netą. Tarp Siuzanos ir Ivano staiga 
įsiplieskia aistra, kuri pradeda nai-
kinti stabilaus gyvenimo pagrindus. 

Prieš kelis dešimtmečius Kana-
dos režisieriaus Atomo Egoyano 
pavardė skambėjo minint pačius 
madingiausius režisierius, vadin-
tus ateities kino kūrėjais, jo filmų 
laukė Kanai. Pastaraisiais metais 
apie jį kalbama vis mažiau, nors 
2014 m. sukurta „Belaisvė“ (LNK, 
šiąnakt, 13 d. 01.30) taip pat rodyta 
Kanų konkurse. „Belaisvę“ įkvėpė 
tikra istorija, bet žiūrint filmą tuo 

sunku patikėti. Egoyanas pasakoja 
apie tėvą, kuris praėjus penkeriems 
metams po dukters pagrobimo pra-
deda įtarti, kad septyniolikmetė 
mergina gali būti gyva. Režisierius 
šį pasakojimą apie tėvą, pedofilą 
melomaną, jo auką ir policininkus 
paverčia achronologiška dėlione, 
bando vedžioti žiūrovą už nosies ir, 
sakyčiau, erzina jį refleksijomis apie 
visuotinę sekimo sistemą. Šiaip ar 
taip, pasiruoškite grįžti į šaltą žiemą 
Kanadoje, kur ledinis sniego bal-
tumas tik pabrėžia pagrobtosios 
tėvų tarpusavio santykius ir visuo-
tinę vienatvę.  

Christopheris Doyle’as – puikus 
operatorius, jis nufilmavo ne vieną 
Wong Kar-wai’aus, Jimo Jarmuscho, 
Guso Van Santo filmą, bet neatsi-
sako ir ambicijų režisuoti pats. LRT 
Kultūra (18 d. 22.10) parodys jo 

„Honkongo trilogiją“ (2015). Tai 
filmas, kuriame apie Honkongą pa-
sakoja trys miesto gyventojų kartos. 
Jis atitinka pas mus pamėgtą „hibri-
dinio kino“ formulę, nes Doyle’as 
nutrina vaidybinio ir dokumenti-
nio kino ribas, tad istorijas vaidina 
arba kameros akivaizdoje kuria ne 
aktoriai, bet Honkongo vaikai, jau-
nuoliai ir seneliai. Filmas užduoda 
daug svarbių klausimų, bet prisipa-
žinsiu, kad sunkiai sekėsi patikėti jo 
veikėjų ir režisieriaus nuoširdumu.

Jūsų – 
Jonas Ūbis

„Iš Rusijos su meile“
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egz.. – ISBN 978-9986-37-081-9 (įr.)
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Vilnius : BALTO, 2018. – 377, [1] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-8184-41-9 (įr.)

Neringos etiudai : [eilėraščiai, akvarelė] / Giedrė Bulotaitė. – Vilnius : [G. Bulotaitė], 2018. – 
97, [1] p. : iliustr.. – ISBN 978-609-475-115-8

Paukščiai – 2017 : K. Širvinsko vardo XIII poezijos konkurso „Baltojo balandžio sugrįžimas“ 
eilėraščiai / Labdaros ir paramos fondas „Baltasis balandis“ ; [sudarytoja Aldona Širvins-
kienė]. – [Kunigiškiai, Anykščių r.] : [Labdaros ir paramos fondas] „Baltasis balandis“, 2018. – 
184 p. : iliustr.. – ISBN 978-9955-823-23-0

Rugiuose prie bedugnės : romanas / J.D. Salinger ; iš anglų kalbos vertė Povilas Gasiulis. – 
Vilnius : Alma littera, 2018. – 269, [2] p.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-9986-02-770-6 (įr.)

Skyrybų žaidimai : romanas / CD Reiss ; iš anglų kalbos vertė Rozita Znamenskaitė. – Vil-
nius : BALTO, 2018. – 413, [3] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-8184-43-3

Ulbantis krantas : [eilėraščiai] / Giedrė Bulotaitė. – Vilnius : [G. Bulotaitė], 2018. – 94, [1] p.. – 
ISBN 978-609-475-144-8

Vizija… : [eilėraščiai, miniatiūros] / Irena Kadžiulytė. – Vilnius : [Homo liber], 2018. – 95, [1] 
p. : iliustr.. – ISBN 978-609-446-164-4
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Benas Būgnelis ir šaldytoja Elvyra : [apysaka] / Sinikka Nopola, Tiina Nopola ; iliustravo 
Aino Havukainen ir Sami Toivonen ; iš suomių kalbos vertė Viltarė Urbaitė. – Vilnius : 
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Balandžio 13–22
 „7md“ rekomenduoja

Dailė

Pagerėjo ne tik oras – atsidarė galybė įdomių parodų. Išvardinsime ke-
lias iš jų: Nacionalinėje dailės galerijoje „Kolekcionuojant hitus. Kūriniai 
ir garso takeliai iš „Lewben Art Foundation“ kolekcijos“ nagrinėja popu-
liarumo prigimtį, Eglės Kuckaitės paroda „Jaudulio gamta“ VDA „Artifex“ 
galerijoje tiria jaudulį, „Mokslas ir gyvenimas“ VDA „Titanike“ – meno 
tyrimo variacijas. „Vartų“ galerijoje vyksta dvi: Vytautas Viržbickas paro-
doje „Mirtinose mintyse“ stebi vaizduotės galias, o Niujorke gyvenanti ir 
kurianti Izraelio menininkė Keren Cytter parodoje „Žudanti laiko mašina“ 
rodo kasdienybės keistumą. 

Verta nuvažiuot į Klaipėdą, nes KKKC parodų rūmuose veikia kelios 
vertingos parodos: Agnės Jonkutės ir Remigijaus Treigio fotografijos ir 
tapybos paroda „Išlaukti vaizdai“, Ingos Likšaitės paroda „Namai. 12 va-
landų ore ir 6000 metrų pakartojant dygsnį“, Stanisławo Ignacy Witkie-
wicz-Witkacy (1885–1939) fotografijos iš Stefano Okołowicziaus kolekcijos.

Muzika

Balandžio 14 d. 19 val. Filharmonijos Didžiojoje salėje su Lietuvos ka-
meriniu orkestru Fryderyko Chopino Koncertą fortepijonui ir orkestrui 
Nr. 2 f-moll skambina pianistė Anastasia Voltchok iš Šveicarijos, 2003 m. 
Pasaulio pianistų konkurse Sinsinatyje (JAV) pelniusi aukso medalį. An-
troje koncerto dalyje skambės Wolfgango Amadeus Mozarto „Vesperae 
solennes de confessore“, arba „Iškilmingi išpažinėjo mišparai“. Tai baž-
nytinės muzikos kūrinys chorui, solistams ir orkestrui. Puikiai žinome 
Mozarto Requiem, o Mišparai yra kiek rečiau atliekamas kūrinys, todėl 
turėtų ypatingai sudominti klausytojus. Koncerto dirigentė Adrija Čepaitė.  

Teatras 

„Tu turi teisę į dramą“, – skelbia viena iš „Dramokratijos“ manifesto 
eilučių. Balandžio 16–22 d. Vilniuje ketvirtą kartą vyks šiuolaikinės dra-
maturgijos festivalis. Įvairiose miesto vietose bus surengti aštuonių naujų 
pjesių skaitymai. Kūrinius sieja propagandos tema. Pasak festivalio koor-
dinatorės Živilės Zablackaitės, šiemet „Dramokratijoje“ norima „kalbėti 
apie skirtumus tarp baltosios, pilkosios ir juodosios propagandų, paska-
tinti žmones atskirti jas, patiems gilintis į informacijos šaltinius, reiškinius, 
vykstančius visuomenėje. Suprasti, kaip propaganda veikia žmogaus psi-
chologiją, visuomenės tarpusavio supratimą ir komunikaciją.“ Šių metų 
pjesių autoriai Austė Urbanavičiūtė, Iveta Volungevičiūtė, Augustė Žičkytė, 
Dovilė Katiliūtė, Rinaldas Tomaševičius, Justas Tertelis, Chase’as Brownas 
ir Alexandru Macrinici dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse su Theresia Wal-
ser, Michailu Durnenkovu ir Gabriele Labanauskaite. 

P a r o d o s

Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
XX a. Lietuvos dailės ekspozicija

„Tyliosios kolekcijos. Privatūs XX a. II p. 
Lietuvos ir Estijos dailės rinkiniai“
nuo 13 d. – paroda „Kolekcionuojant hitus: 
kūriniai ir garso takeliai iš „Lewben Art 
Foundation“ kolekcijos“

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai
Lietuvos dailė XVI–XIX a.
Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai
XIX–XX a. čekų dailės paroda „Banko 

„Česká Spořitelna“ kolekcijos šedevrai“ 
Paroda „Po Italijos saule. XVIII a.–XX a. 
I pusės Lietuvos dailininkų kūryba“ 

Radvilų rūmai
Vilniaus g. 24
Europos dailė XVI–XIX a.

„Dubingių ir Biržų kunigaikščiai Radvilos“

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

Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A. Goštauto g. 1
Vytauto Kasiulio kūrybos ekspozicija
Paroda „Šviesa ir erdvė, vanduo ir saulė. 
Žvilgsnis į Nidos dailininkų koloniją. XIX a. 
pab.–XX a. I p. tapyba ir grafika iš Aleksan-
dro Popovo (Klaipėda) rinkinio“

Lietuvos nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1 
Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.
Lietuvių liaudies menas
Kryždirbystė
Paroda „Istorija ir dailininkas: Algirdas Bosas“
Arsenalo g. 3
Lietuvos archeologija
Paroda „Medalis valstybės atkūrimo 
šimtmečiui“

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

Signatarų namai
Pilies g. 26
Ekspozicija „Lietuvos kelias į valstybingumą 
nuo XIX a. II p. iki 1918 m. vasario 16 d.“
Vokietijos Federacinės Respublikos užsienio 
reikalų ministerijos Politiniame archyve ras-
tas 1918 m. vasario 16 d. Nutarimas dėl nepri-
klausomos 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
iki 22 d. – meno doktorantų paroda „Moks-
las ir gyvenimas“

iki 15 d. – Vilniaus Justino Vienožinskio 

dailės mokyklos mokytojų ir mokinių paroda 

„Šakotas“ (Arūnas Gudaitis, Kristina Inčiū-

raitė, Donatas Jankauskas (Duonis), Linas 

Jusionis, Džiugas Katinas, Linas Liandzber-

gis, Aurelija Maknytė, Tomas Martišauskis, 

Audrius Novickas, Birutė Zokaitytė kartu 

su savo mokiniais)
 

VDA galerija „Akademija“ 
Pilies g. 44
iki 14 d. – studentų mozaikų paroda „VDA 
lustų istorijos“

VDA tekstilės galerija „Artifex“
Gaono g. 1
Eglės Kuckaitės paroda „Jaudulio gamta“

VDA galerija „ARgenTum“ 
Latako g. 2
iki 17 d. – juvelyrikos meno konkursas-paroda 

„Nėra ką deklaruoti“

VDA parodinė erdvė „Krematoriumas / 
meno krosnys“
Maironio g. 6, II vidinis kiemas
iki 22 d. – Eglės Maskaliūnaitės-Butkuvie-
nės paroda „Kelionė“

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

iki 21 d. – Jūratės Mažeikaitės-Harrison ir 

Jeffo Harrisono (JAV) kūrinių paroda „Mis-

tinė tikrovė – Sietlas Vilniuje“ 

Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
Audriaus Novicko paroda „Drumsti 
skaidrumai“

„Prospekto“ fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
Lenkų fotografų Mariuszo Hermanowicziaus 
ir Agnieszkos Rayss paroda

Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
iki 14 d. – Reginos Šulskytės paroda „Mano 
laikas“

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
Dalios Truskaitės paroda „Vieta“

Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39
Keren Cytter (Izraelis) paroda „Žudanti 
laiko mašina“
Vytauto Viržbicko paroda „Mirtinose 
mintyse“

Šv. Jono gatvės galerija

Šv. Jono g. 11

iki 21 d. – Romualdo Inčirausko kūrybos 

paroda „Skulptūra tarytum juvelyrika“

iki 19 d. – Kipro Černiausko ir Julijos Sku-

dutytės paroda „Akvarelės ir pošlybės“

Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1/13
iki 14 d. – Gabrielės Gervickaitės paroda-
tyrimas „03“

Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 2
iki 14 d. – tapybos paroda „Ką menininkai 
dirba visą dieną?“ 

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus 
Pilies g. 40
Daivos Kairevičiūtės fotografijų paroda 

„Žolinė“ 

AV17 galerija 
Totorių g. 5
nuo 17 d. – Ignės Grikevičiūtės personalinė 
paroda „Belaikis matymas“ 

Jono Meko vizualiųjų menų centras
Malūnų g. 8
Alekso Andriuškevičiaus kūrybos paroda 

„Nerodyti“

Savicko paveikslų galerija
J. Basanavičiaus g. 11
Natalijos Janekinos tapybos paroda

Galerija „Kunstkamera“
Ligoninės g. 4
Lino Katino paroda „Ieškau, bet tikiu 
nerast...“ 

Vilniaus rotušė
Didžioji g. 31
Algimanto Aleksandravičiaus paroda „Šimtme-
čiui šimtas“ (portretai)

Energetikos ir technikos muziejus
Rinktinės g. 2
Medijų meno paroda „Globali kontrolė ir 
cenzūra“ 

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“

Galerija-dirbtuvė RA
Pranciškonų g. 8
iki 21 d. – miniatiūrų paroda „Gyvenimo 
grožis“ 

Galerija „Menų tiltas“
Užupio g. 16 
Vytenio Lingio tapybos paroda „Laiko šešėliai“

Grafo galerija
Trakų g. 14
Menininkų dueto „Cascione & Lusciov“ 
paroda „Intergalactic Space“

Rašytojų klubas
K. Sirvydo g. 6
Mildos Kiaušaitės fotoparoda 

„Įsižiūrėjimai“
nuo 16 d. – Kipro Černiausko paroda „Tarp 
žiemos ir vasaros, truputis meilės, truputis 
neapykantos“ 

Čiurlionio namai
Savičiaus g. 11
Valentino Antanavičiaus paroda „Kūrybos 
fragmentai“

„Muzikos galerija“ 
Antakalnio g. 17
iki 18 d. – Grigiškių meno mokyklos paroda 

„Pavasario akordai“
nuo 20 d. – Yiannis Galanopoulos (Graikija) 
paroda „Sumažėjimas iki absurdiškumo“

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

„255.155.2612“

„Skalvijos“ kino centras
Goštauto g. 2/15
iki 15 d. – Adomo Vasiliausko fotografijų 
paroda „Kartą Pietų Amerikoje“ 
nuo 15 d. – „Skalvijos“ akademijos stu-
dentų fotografijų paroda „Savaitės kadras“

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“ 
Lietuvių liaudies meno paroda

M. Žilinsko dailės galerija

Nepriklausomybės a. 12

Lilijos Valatkienės fotoparoda „Išrinktieji“ 

iki 22 d. – menininkių iš „Lewben Art Foun-

dation“ kolekcijos paroda „Spyruoklės laiku“

iki 22 d. – paroda „Natalia LL. Sum ergo 

sum (Esu, vadinasi esu)“ 

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
nuo 12 d. – paroda „Jauna Kauno ir Rygos 
tapyba’18“ 

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių 
muziejus 

V. Putvinskio g. 64

iki 15 d. – Alekso Andriuškevičiaus paroda 

„Fazės“ 

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
iki 21 d. – paroda „Esame čia“ (iš Krzysz-
tofo Musiało kolekcijos)
Marijonos Sinkevičienės paroda „Atmintis“

„Post“ galerija
Laisvės al. 51A
nuo 20 d. – paroda „Architektūrinė 
simbiozė. Tarp žmogaus ir gamtos“

Klaipėda

KKKC parodų rūmai
Didžioji Vandens g. 2
Garso komiksų paroda „Truputis diskurso“
Agnės Jonkutės ir Remigijaus Treigio foto-
grafijos ir tapybos paroda „Išlaukti vaizdai“
Ingos Likšaitės personalinė paroda „Namai. 
12 valandų ore ir 6000 metrų pakartojant 
dygsnį“ 

Baroti galerija
Aukštoji g. 3/3a
Vytauto Šerio skulptūros ir tapybos darbų 
paroda iš ciklo „XX amžiaus klasikai“

Herkaus galerija
Herkaus Manto g. 22
Paroda „Einantis laikas“ 

Šiauliai
„Laiptų“ galerija
Žemaitės g. 83
iki 19 d. – Ilonos Daujotaitės-Janulienės 
tapybos paroda „Momentai“
Alvido Paškausko akmens skulptūrų paroda 

„Prisilietimai“ 

Dailės galerija
Vilniaus g. 245
iki 21 d. – tautodailės paroda „Lietuvai – 100“

S p e k t a k l i a i

Vilnius 
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto 
teatras
13 d. 18.30 – „RAUDONOJI ŽIZEL“ (pagal 
P. Čaikovskio, G. Bizet, A. Adamo muz.). 
Dir. – R. Šervenikas
14 d. 18.30 – J. Strausso „ŠIKŠNOSPARNIS“. 
Muzikinis vad. ir dir. – M. Staškus
15 d. 12 val. – B. Pawlowskio „SNIEGUOLĖ 
IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Dir. – A. Šulčys
22 d. 12, 14 val. Kamerinėje salėje – S. Mic-
kio „ZUIKIS PUIKIS“. Dir. – I. Šimkus 

Nacionalinis dramos teatras
Didžioji salė
13–15 d. 18.30 – A. Herbut „LOKIS“. 
Rež. – Ł. Twarkowski
15 d. 15 val. prie Didžiosios scenos – D. Charmso 

„JELIZAVETA BAM“. Rež. – O. Koršunovas
17, 18 d. 18.30 – Molière’o „TARTIUFAS“. 
Rež. – O. Koršunovas 

19 d. 18.30 – W. Shakespeare’o „ĮSTABIOJI 

IR GRAUDŽIOJI ROMEO IR DŽULJETOS 

ISTORIJA“. Rež. – O. Koršunovas

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

GIS“. Rež. – A. Schillingas

21 d. 13 val. – „KAULINIS SENIS ANT GE-

LEŽINIO KALNO“ (pagal J. Basanavičiaus 

užrašytą lietuvių liaudies pasakojimą ir 

B. Žilytės iliustracijas). Rež. – J. Tertelis
Mažoji salė
13 d. 13 val. – „LEDO VAIKAI“. Rež. – B. Mar
14 d. 16 val., 15 d. 19 val. – PREMJERA! 
A. Jevsejevo, E. Vitkutės „NEŽINOMA 
ŽEMĖ. ŠALČIA“. Rež. – J. Tertelis
17 d. 19 val. – „LAIŠKAI Į NIEKUR“ 
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(R.M. Rilke's, M. Cvetajevos ir B. Paster-
nako laiškų motyvais). Rež. – B. Mar
18 d. 13 val. – O. Wilde’o „LAIMINGASIS 
PRINCAS“. Rež. – P. Makauskas
19 d. 19 val. – I. Bergmano „INTYMŪS PO-
KALBIAI“. Rež. – V. Rumšas 
22 d. 16 val., 24 d. 12 val. – M. von Mayen-
burgo „KANKINYS“. Rež. – O. Koršunovas

Valstybinis jaunimo teatras
13 d. 18 val. – M. Anderssono „BĖGIKAS“. 
Rež. – O. Lapina
14 d. 15 val. – „BROLIAI LIŪTAŠIRDŽIAI“ (pa-
gal A. Lindgren knygą). Rež. – K. Dehlholm
15 d. 12, 12.30, 13, 13.30, 15, 15.30, 16, 16.30 
teatro fojė – T. Kavtaradzės „APIE BAIMES“. 
Rež. – O. Lapina
19 d. 18 val. – D. Wassermano „SKRYDIS 
VIRŠ GEGUTĖS LIZDO“. Rež. – V. Griško
20 d. 18 val. – „CINKAS (ZN)“ (pagal S. Alek-
sijevič knygas). Rež. – E. Nekrošius
21 d. 15 val. – „COLIUKĖ“. Rež. – R. Matačius

Vilniaus mažasis teatras
13 d. 18, 20.30, 15 d. 19 val. – „KITAS KAM-
PAS“ (VšĮ „Improvizacijos teatras“) 
14 d. 18.30 – Th. Bernhardo „MINETIS“. 
Rež. – R. Tuminas
15 d. 12, 15 val. – „MAMA KATINAS“. 
Rež. – E. Jaras
17 d. 18.30 – S. Becketto „BELAUKIANT 
GODO“. Rež. – R. Tuminas
18 d. 12, 13.30 – Teatralizuota ekskursija po 
Vilniaus mažąjį teatrą
18 d. 18.30 – B. Clarko „PALAUKIT, KIENO 
ČIA GYVENIMAS? “ Rež. – J. Vaitkus 
21 d. 14, 16 val. – „KELIONĖ BE BAGAŽO“. 
Rež. – B. Latėnas

Oskaro Koršunovo teatras
16 d. 19 val. OKT studijoje – M. Gorkio „DUGNE“. 
Rež. – O. Koršunovas
19 d. 18.30 Nacionaliniame dramos teatre – 
W. Shakespeare’o „ĮSTABIOJI IR GRAU-
DŽIOJI ROMEO IR DŽULJETOS ISTORIJA“. 
Rež. – O. Koršunovas
20, 21, 23 d. 19 val. OKT studijoje – B. Brechto 

„VESTUVĖS“. Rež. – O. Koršunovas

Rusų dramos teatras
13 d. 18.30 – F. Veberio „KVAILIŲ VAKA-
RIENĖ“. Rež. – M. Poliščiukas (Prancūzija)
Baltarusijos valstybinio akademinio muzi-
kinio teatro spektakliai
14 d. 18.30 – P. Abrahamo „PUOTA 

„SAVOJOJE“ 
15 d. 12 val. – M. Dunajevskio „SKRAJOJAN-
TIS LAIVAS“
15 d. 18.30 – B. Aleksandrovo „VESTUVĖS 
MALINOVKOJE“
17 d. 10, 12 val. – „FREKEN BOK GRĮŽTA“ 
(teatras „Talent“, Minskas)
17 d. 18.30 – „MEILĖ TRISE“ (Baltarusijos 
valstybinis jaunimo teatras)
19 d. 18.30 – N. Gandževi „SEPTYNIOS 
GRAŽUOLĖS“. Rež. – J. Vaitkus
21 d. 18.30 – G.B. Shaw „PIGMALIONAS“. 
Rež. – L. Urbona

Vilniaus teatras „Lėlė“
Didžioji salė

14 d. 12 val. – S. Siudikos „TRYS PARŠIU-

KAI“. Rež. – A. Mikutis 

15 d. 12 val. – „BATUOTAS KATINAS“. 

Rež. – A. Mikutis
Mažoji salė

14 d. 14 val. – „MUZIKINĖ DĖŽUTĖ“. Rež. ir 

dail. – J. Skuratova 

15 d. 14 val. – R. Mikučio „LIUNĖS NUOTY-

KIAI“. Rež. – A. Grybauskaitė
Palėpė
21 d. 12 val. – „RAUDONKEPURĖ“. Rež. ir 
dail. – V. Mazūras

„Menų spaustuvė“
13 d. 20 val. Juodojoje salėje – „ARABIŠKA 
NAKTIS“. Rež. – C. Graužinis ( „cezario grupė“)

14 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „DANGAUS 
VIRĖJA“. Rež. ir scenogr. – S. Degutytė 
(„Stalo teatras“) 
15 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „PASAKA 
APIE KARALIUS“. Rež. – S. Degutytė 
(„Stalo teatras“)
15 d. 16, 19 val. Juodojoje salėje – NOA festi-
valis: R. Mačiliūnaitės „Į ŠVYTURĮ“. 
Rež. – L. Vaskova
17 d. 19 val. Juodojoje salėje – NOA festivalis: 
PREMJERA! „OLYMPIAN MACHINE“. Idė-
jos ir garso montažo aut. – A. Bumšteinas
17 d. 19 val. Stiklinėje salėje – J. Paškevičiaus 

„RIBOS“. Rež. – T. Montrimas (jaunųjų sce-
nos menininkų programa „Atvira erdvė“)
18 d. 19 val. Kišeninėje salėje – D. Statkevi-
čienės „8 MINUTĖS“. Rež. – S. Pikturnaitė
20 d. 18, 20 val. Juodojoje salėje – NOA festi-
valis: PREMJERA! „ALPHA“. Libreto aut. – 
G. Labanauskaitė-Diena, komp. – A. Navic-
kas, rež., scenogr., kost. dail. – G. Parasit
21 d. 18 val. Juodojoje salėje – „KETURI“. 
Rež. – K. Gudmonaitė (pagal V. Pelevino 
romano „Čiapajevas ir Pustota“ ištraukas) 
(Kauno nacionalinis dramos teatras ir teatras 

„Utopija“)

Užupio teatras
13 d. 19 val. „Teatro saloje“ (Stanevičiaus g. 
24) – Moliere’o „SKAPENO KLASTOS“
21 d. 12 val. Užupio meno inkubatoriuje – 
M. Lindman „DRĄSIOJI PUPULĖ“

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
14 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklo-
daitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jaki-
mavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). 
Rež. – A. Sunklodaitė
14 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – M. Frischo 

„BIOGRAFIJA: VAIDINIMAS“. 
Rež. – G. Varnas
15 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės 

„ANDERSENO GATVĖ“. Rež. – I. Paliulytė 
15 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – M. Maeter-
lincko „ŽYDROJI PAUKŠTĖ“. 
Rež. – V. Martinaitis
15 d. 19 val. Rūtos salėje – PREMJERA! „VA-
SARVIDIS“ (pagal W. Shakespeare’o „Vasar-
vidžio nakties sapnas“). Rež. – E. Kižaitė
17 d. 18 val. Mažojoje scenoje – J. Tumo-
Vaižganto „ŽEMĖS AR MOTERS“. 
Rež. – T. Erbrėderis
17, 18 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo 

„PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas 
18 d. 14 val. Rūtos salėje – „VASARVIDIS“. 
Rež. – E. Kižaitė
19, 20 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – 
G.E. Lessingo „NATANAS IŠMINTINGASIS“. 
Rež. – G. Varnas

Kauno valstybinis muzikinis teatras
13 d. 18 val. – F. Wildhorno „GRAFAS MON-
TEKRISTAS“ (pagal A. Dumas romaną). 
Dir. – J. Janulevičius
14, 15 d. 18 val. – I. Kálmáno „MISTERIS X“. 
Rež. – V. Streiča, dir. – J. Janulevičius
18, 20 d. 18 val. – J. Karnavičiaus „RADVILA 
PERKŪNAS“. Dir. – J. Janulevičius 

Kauno kamerinis teatras
13 d. 18 val. – J. Cariani „NESAMAS MIES-
TAS“. Rež. – A. Lebeliūnas
14 d. 18 val. – M. McDonagho „PAGALVI-
NIS“. Rež. – G. Varnas
15 d. 16 val. – J. Kelero „58 SAPNAI“. 
Rež. – R. Bartulis
20 d. 18 val. – spektaklio „NIGAZZ“ eskizas. 
Rež. – A. Jankevičius (sindikatas „Bad 
Rabbits“)

Kauno lėlių teatras
14 d. 12 val. – PREMJERA! „KUDLIUS IR 
MIŠKO BROLIAI“. Aut. ir rež. – A. Sunklo-
daitė, dail. – G. Brazytė, komp. – D. Gnedi-
nas, vaizdo instaliacijų aut. – M. Bradauskas

15 d. 12 val. – „ŠEIMYNĖLĖ IŠ DIDŽIOSIOS 
GIRIOS“. Rež. – O. Žiugžda

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
13 d. 18.30 Mažojoje salėje – A. Strindbergo 

„TĖVAS“. Rež. – M. Ķimele
14 d. 18.30 – Mažojoje salėje – J. Pulinovič 

„ELZĖS ŽEMĖ“. Rež. – P. Gaidys
15 d. 17 val. Didžiojoje salėje – G. Grajausko 

„PAŠALINIAMS DRAUDŽIAMA“. 
Rež. – O. Koršunovas 
18 d. 18.30 Kamerinėje salėje – M. Marko-
vićiaus „LABAS RYTAS, PONE TRIUŠI“. 
Rež. – M. Pažereckas 
20 d. 18.30 Mažojoje salėje – E. De Filippo 

„KALĖDOS KUPJELŲ NAMUOSE“. 
Rež. – P. Gaidys

Klaipėdos muzikinis teatras
13 d. 18 val. Žvejų rūmuose – G. Bizet „KAR-
MEN“ (pagal G. Bizet–R. Ščedrino „Karmen 
siuitą“). Dir. – M. Pitrėnas
19 d. 19 val. Žvejų rūmuose – „BONI IR 
KLAIDAS“. Dir. – V. Konstantinovas
20 d. 19 val. Šiaulių arenoje – „ALTORIŲ 
ŠEŠĖLY“ (šokio spektaklis pagal V. Myko-
laičio-Putino romaną)

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
13 d. 18.30 Mažojoje salėje – G. Gascevičiaus 
perkusinės instaliacijos 
14 d. 18 val Mažojoje salėje – PREMJERA! 
G. Labanauskaitės „IŠRINKTIEJI“. 
Rež. – M. Klimaitė
15 d. 12, 15 val. Mažojoje salėje – PREM-
JERA! „TEGYVUOJA LAMBERTAS!“ 
Rež. – A. Gluskinas
20 d. 18.30 Mažojoje salėje – J. Fosse „VIENĄ 
VASAROS DIENĄ“. Rež. – A. Vidžiūnas 

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
13, 14 d. 18 val. – PREMJERA! B.-M. Koltèso 

„ROBERTO ZUCCO“. Rež. – A. Gornatkevičius 
15 d. 18 val. – R. Granausko „RŪKAS VIRŠ 
SLĖNIŲ“ (insc. aut. R. Šerelytė). Rež. – 
R. Banionis
18 d. 19 val. – G. Kuprevičiaus „LIUTERIO 
DURYS“. Muzikos vad. ir dir. – A. Dam-
brauskas. Atlieka choras „Vilnius“ 
20 d. 18 val. – L. Gersche’s „LAISVI DRUGE-
LIAI“. Rež. – D. Kazlauskas
21 d. 18 val. – W. Russello „MOTERIMS IR 
JŲ VYRAMS“. Rež. – L. Kondrotaitė

K o n c e r t a i

Lietuvos nacionalinė filharmonija
14 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – orkestro muzikos koncertas 

„Mozartas ir Chopinas“. Lietuvos kameri-
nis orkestras, valstybinis choras „Vilnius“. 
Solistai A. Voltchok (fortepijonas), L. Dam-
brauskaitė (sopranas), N. Petročenko (altas), 
E. Davidovičius (tenoras), N. Masevičius (bo-
sas-baritonas). Dir. – A. Čepaitė. Programoje 
F. Chopino, W.A. Mozarto kūriniai
15 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – teatralizuotas koncertas visai 
šeimai „Svečiuose – animacinių filmų 
herojai“. Lietuvos nacionalinis simfoninis 
orkestras. Dir. – M. Staškus. Koncertą veda 

V. Gerulaitis. Programoje animacinių filmų 

fragmentai, lydimi L. van Beethoveno, 

P. Čaikovskio, I. Stravinskio muzikos

15 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino 

muziejuje – kamerinės muzikos koncertas 

„Vien Viena“. Čiurlionio kvartetas. Progra-

moje J. Haydno, A. Weberno, F. Schuberto 

kūriniai 
18 d. 15 val. Kelmės menų mokykloje – ciklo 

„Muzikos enciklopedija gyvai“ koncertas 

„Pradžioje buvo žodis,.. po to džiazas...“. 
„Jazz Classic Trio“: A. Gurinavičius (klaviši-
niai), V. Labanauskas (kontrabosas), 
S. Astrauskas (mušamieji). Koncertą veda 
S. Astrauskas
19 d. 10 ir 12 val. Vilniaus raj. Nemenčinės 
Gedimino gimnazijoje – ciklo „Muzikos en-
ciklopedija gyvai“ koncertas „Skamba vario 
dūdos“. Sostinės vario kvintetas: A. Januše-
vičius (trimitas), D. Memėnas (trimitas), 
G. Ščerbavičius (valtorna), P. Batvinis (trom-
bonas), D. Bažanovas (tūba). Koncertą veda 
muzikologė Z. Kelmickaitė. Programoje 
W.A. Mozarto, G. Bizet, G. Rossini, A. Piazzol-
los, A. Chačaturiano, D. Šostakovičiaus ir 
kt. kūriniai
20 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje 
salėje, – edukacinis orkestro muzikos koncer-
tas „Planeta orkestras“. Lietuvos nacionalinis 
simfoninis orkestras. Dirigentas M. Barkaus-
kas. Koncertą veda J. Skiotytė-Norvaišienė 
20 d. 18.30 Klaipėdos koncertų salėje, 21 d. 
19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje sa-
lėje, – orkestro muzikos koncertas „Sinfo-
nia Varsovia“. Orkestras „Sinfonia Varsovia“ 
(meno vad. – K. Penderecki). Solistė 
D. Kuznecovaitė (smuikas). Dir. – D. Runt-
zas. Programoje G. Bacewicz, H. Wieniaws-
kio, L. van Beethoveno kūriniai

Vilnius
Kongresų rūmai
14 d. 19 val. – „Kostas Smoriginas: voka-
linio meno magija“. Lietuvos valstybinis 
simfoninis orkestras, solistas K. Smori-
ginas (baritonas). Dir. – G. Rinkevičius. 
Programoje A. Rubinšteino, N. Rimskio-
Korsakovo, M. Musorgskio, A. Brucknerio 
kūriniai
20 d. 19 val. – „Joana Daunytė: dangiškoji 
arfa“. J. Daunytė (arfa), Lietuvos valstybi-
nis simfoninis orkestras. Dir. – R. Šumila. 
Programoje G. Enescu, A. Ginasteros, 
P. Čaikovskio kūriniai 

Šv. Kotrynos bažnyčia
14 d. 19 val. – choras „Bel Canto“ (meno 
vad. ir dir. E. Kaveckas), choras „Svanholm 
Singers“(Švedija, meno vad. ir dir. S. Söder-
berg Eberhard), T. Byčkovas (perkusija)
18 d. 19 val. – G. Ricciardi (fortepijonas). 
Programoje albumo „The Moon“ premjera 
19 d. 19 val. – koncertas „Shalom Israel“. 
Solistė I. Rupaitė (smuikas), Vilniaus m. sav. 
Šv. Kristoforo kamerinis orkestras. Dir. ir 
meno vad. – M. Barkauskas. Programoje 
A. Adlerio (premjera), A. Šenderovo kūriniai

Lietuvos muzikų rėmimo fondas
XX tarptautinis muzikos festivalis 

„Sugrįžimai“
15 d. 17 val. Šiaulių Chaimo Frenkelio viloje, 
16 d. 13 val. Vilniaus Š. Aleichemo ORT gim-
nazijoje, 17 d. 18 val. Lietuvos žydų bendruo-
menės Jašos Heifetzo salėje – A.H. Bankas 
(smuikas, Lietuva, Kanada), V. Korchins-
kaya-Kogan (fortepijonas, Kanada)
18 d. 16 val. LR Vyriausybės rūmuose – 
D. Lietuvninkas (trimitas, Lietuva, JAV), 
J. Sakalauskas (baritonas, Lietuva). Čiurlio-
nio kvartetas: J. Tankevičius (I smuikas), 
D. Dikšaitis (II smuikas), G. Dačinskas (al-
tas), S. Lipčius (violončelė), Šiaulių ber-
niukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“
(choro meno vad. ir dir. – R. Adomaitis)
18 d. 18 val. S. Vainiūno namuose – kompo-
zitoriaus J. Žilevičiaus (Lietuva, JAV) kūry-
bos vakaras. Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės 
muzikos mokyklos (mokyt. ekspertė L. Do-
mikaitė) ir Lietuvos muzikos ir teatro aka-
demijos (prof. A. Krikščiūnaitė) ugdytiniai: 
R. Klimaitytė, L. Chodzkaitė, R. Birutytė, 
J. Tretjakova, V. Vidžiūnaitė, S. Povilaitis ir 
E. Dačinskaitė. Koncertmeisteriai 
V. Blažienė, Ū. Paliokaitė ir J. Sodeika

Lietuvos muzikos ir teatro akademija
13 d. 18 val. LMTA Didžiojoje salėje – V. Mi-
loševićiaus (fortepijonas, Serbija) rečitalis. 
Programoje W.A. Mozarto, F. Liszto, 
S. Rachmaninovo, M. Ravelio kūriniai 
13 d. 18 val. Raudondvario dvaro menų inku-
batoriuje – G. Verdi opera „Falstafas“. 
Dir. – M. Staškus
17 d. 17 val. LMTA J. Karoso salėje – fortepi-
joninės muzikos koncertas, skirtas Lietu-
vos valstybės atkūrimo 100-mečiui ir LMTA 
85-mečiui. Dalyvauja LMTA Bendrojo for-
tepijono katedros dėstytojai ir studentai 
17 d. 18 val. LMTA Didžiojoje salėje – A. Žvir-
blytės fortepijono klasės vakaras „Šimtme-
čių dialogai“. Dalyvauja LMTA studentai ir 
Nacionalinės M.K Čiurlionio menų mokyklos 
moksleiviai: N. Bairakas, A. Gurskaitė, 
E. Fedorcovaitė, U. Kaušiūtė, L. Lankutytė, 
E. Šarinskas, S. Šleiterytė, E. Šukytė 
19 d. 18 val. LMTA J. Karoso salėje – vokali-
nės ir instrumentinės muzikos vakaras. Da-
lyvauja LMTA Koncertmeisterio katedros 
studentai ir solistai 
19 d. 18 val. LMTA Kongresų rūmų Kameri-
nėje salėje – LMTA Pučiamųjų ir mušamųjų 
instrumentų katedros dienos 

Vaidilos teatras
15 d. 19 val. – V. Paukštelio fortepijono reči-
talis. Programoje J.S. Bacho, G.F. Händelio, 
F. Chopino, W.A. Mozarto kūriniai
18 d. 19 val. – D. Levkovichius (fortepijonas). 
Programoje F. Chopino kūriniai

Muzikos galerija
13 d. 18 val. – „Singing hindi zahra – mėtų 
arbatos muzika“. M. Arčikauskaitė (voka-
las), A. Driukas, L. Zinkevičius (gitaros)
20 d. 18 val. – „Jaunieji maestro“. Vilniaus 
muzikos mokyklos „Lyra“ moksleivių pava-
sario koncertas
22 d. 16 val. – „Nuo lyrikos iki dramos“. 
V. Kurpytė (sopranas) ir I. Naujikaitė 
(fortepijonas)

Šiauliai
P. Višinskio viešoji biblioteka
17 d. 17.30 Konferencijų salėje – „Klezmer 
Klangen“ ansamblio vakaras-koncertas

Va k a r a i

Vilnius
Rašytojų klubas
16 d. 17.30 – tapytojo K. Černiausko parodos 

„Tarp žiemos ir vasaros, truputis meilės, 
truputis neapykantos“ atidarymas 
17 d. 17.30 – V. Martinkaus naujo romano 

„Tavo bažnyčios rūsys“ sutiktuvės. Daly-
vauja knygos autorius rašytojas V. Martin-
kus, literatūrologai P. Bražėnas, Ž. Kole-
vinskienė, J. Sprindytė
18 d. 17.30 – R. Suchodolskytės poezijos 
knygos „Namai jazminų akimis“ pristaty-
mas. Prie jazminų arbatos susitiks autorė, 
leidėjas V. Gužauskis, vertėja, literatūros 
kritikė A. Merkevičiūtė, skaitovė A. Bartke-
vičiūtė, dainininkė E. Šlimaitė, pianistė 
D. Kaziulytė ir kt.

Signatarų namai
18 d. 17.30 – „Tautinis judėjimas sovietme-
čiu“. Dalyvauja A. Ramonaitė. Koncertuoja 
Vilniaus universiteto folkloro ansamblis 

„Ratilio“ (vad. – M. Ričkutė)

Valdovų rūmai
17 d. 18 val. – „Iškalbos menas“: viešojo kal-
bėjimo dirbtuvės
18 d. 18 val. – parodomieji debatai tema „Ar 
turėtume griauti kontroversiškų istorinių 
asmenybių paminklus?“

Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
17 d. 10 val. – seminaras „Vaikų ir paauglių 
literatūra Lietuvoje 2017 metais“
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Savaitės filmai

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

Balandžio 13–19
Ki no re per tu a ras

Griaunantys viską ***
Primatologas Deivisas (Dwayne Johnson) laikosi toliau nuo žmonių, 

bet jis užmezgė stiprų ryšį su Džordžu – protinga gorila, kuria rūpinasi 
nuo pat gimimo. Deja, nepavykus genetiniam eksperimentui ši romi bež-
džionė virto gigantišku įtūžusiu žvėrimi. Netrukus paaiškėja, kad ir kiti 
gyvūnai mutavo panašiai. Šie žvėrys keliauja per Šiaurės Ameriką, viską 
naikindami savo kelyje. Deivisas susivienija su bendruomenės atstumta 
genų inžiniere Keit (Naomie Harris), kad rastų priešnuodį. Kartu jis sten-
giasi užkirsti kelią pasaulinei katastrofai ir išsaugoti tą siaubą keliančią 
būtybę, kuri dar neseniai buvo jo draugas. Brado Peytono filme taip pat 
vaidina Malin Akerman, Jake’as Lacy, Joe Manganiello, Jeffrey Deanas 
Morrisas, Marley Shelton (JAV, 2018). (Vilnius, Kaunas)
Nematomas siūlas  *****

Aštuntas pilno metražo Paulo Thomo Andersono filmas nukels į 6-ojo 
dešimtmečio Angliją. Filmo herojus Reinoldsas Vudkokas (Danielis Day-
Lewisas paskelbė, kad tai paskutinis jo vaidmuo kine) yra garsus drabužių 
dizaineris, siekiantis tobulumo ir siuvantis pasaulio garsenybėms, karališ-
kųjų šeimų nariams. Jo mados namus valdo sesuo, turinti didelę įtaką Rei-
noldsui. Tačiau idealų veikėjo gyvenimą sudrumsčia padavėja Alma (Vicky 
Krieps), tapsianti Reinoldso mūza ir asistente. Alma nori, kad vyras būtų 
silpnas ir jį galėtų globoti. Nors filme nėra nė vienos sekso scenos, tai pats 
erotiškiausias režisieriaus kūrinys. Taip pat vaidina Lesley Manville, Camilla 
Rutherford, Brianas Gleesonas (JAV, 2017). (Vilnius)
Oazė: žaidimas prasideda  ****

Naujas Steveno Spielbergo filmas perkels į optimistiškai nenuteikian-
čius 2045-uosius. Pasaulis degraduoja ir vis labiau smenga chaose. Žmo-
nės atranda nusiraminimą tik virtualioje realybėje OASIS. Čia jo ieško 
ir Veidas (Tye Sheridan). Čia galima keliauti, patirti nuotykių ir būti kuo 
tik užsinorėsi. OASIS kūrėjas ekscentriškas genijus Džeimsas (Mark Ry-
lance) nusprendžia ieškoti savęs verto paveldėtojo. Jis rengia trijų etapų 
konkursą, kurio laimėtojas įgis milžiniškus turtus ir visišką kontrolę. Vei-
das tarsi legendų Parsifalis ir jo draugai priima iššūkį rasti lobius. Tačiau 
fantastiškame pasaulyje, kuris kupinas ir netikėtumų, ir pavojų, jų laukia 
už konkursą svarbesnis uždavinys. Jie turi apsaugoti OASIS. Taip pat vai-
dina Olivia Cooke, Benas Mendelsohnas, T.J. Milleris, Simonas Peggas, 
Hannah John-Kamen (JAV, 2018). (Vilnius, Kaunas)
Tylos zona  ****

Šeima gyvena fermoje JAV provincijoje. Jų gyvenimas neturėtų skirtis 
nuo kitų panašių šeimų, tačiau šie žmonės gyvena name, kuriame pilna 
pabaisų, reaguojančių į kiekvieną garsą. Veikėjai sukūrė specialią gestų sis-
temą, kad nereikėtų kalbėtis. Vienintelis būdas išgyventi – nekelti triukšmo, 
bet kaip to pasiekti name, kur yra vaikų? Šio siaubo filmo režisierius Joh-
nas Krasinskis pats vaidina šeimos tėvą, jo žmona Emily Blunt – motiną. 
Taip pat vaidina Millicent Simmonds, Noah Jupe’as, Cade’as Woodwardas, 
Leonas Russomas (JAV, 2018). (Vilnius, Kaunas)
Vaiduoklių žemė  ***

Po tetos mirties Kolina (Mylene Farmer) paveldėjo jos namą. Ta-
čiau pačią pirmą naktį šiame name jai ir dviem dukterims teks kautis 
už gyvenimą. Košmariškos nakties drama paveikia visą šeimą, tačiau 
seserų likimai klostysis skirtingai. Betė (Crystal Reed) tapo populiarių 
siaubo romanų autore, Vera (Anastasia Phillips) vis labiau grimzta į 
beprotybę. Praėjus šešiolikai metų, šeima vėl susirenka namuose, kurių 
Vera ir Kolin niekad ir neapleido. Netrukus prasideda keisti įvykiai... Šį 
siaubo filmą sukūrė Pascalis Laugier, taip pat vaidina Emilia Jones, Taylor 
Hickson, Robas Archeris, Adamas Hurtigas (Kanada, Prancūzija, 2018). 
(Vilnius, Kaunas)

Vilnius

Forum Cinemas Vingis
13–19 d. – Griaunantys viską (JAV) – 11.20, 
16.20, 21.20
Griaunantys viską (3D, JAV) – 13.50, 18.50
Lino: nuotykiai katino kailyje (Brazilija) – 
11.10, 13.10, 15.25, 17.40
Titanas (D. Britanija, Ispanija, JAV) – 11.30, 
13.50, 16.10, 18.30, 21 val.
13, 16–19 d. – Telma (Norvegija, Prancūzija, 
Danija, Švedija) – 11.20, 16.35, 19.10; 14, 
15 d. – 16.35, 19.10
13–19 d. – Eva (Prancūzija, Belgija) – 14, 18.30, 
21.45
17 d. – G. Verdi „Luiza Miler“. Tiesioginės 
premjeros transliacijos iš Niujorko Metro-
politeno operos įrašas – 19.30
13–19 d. – Vilniaus tarptautinis kino festiva-
lis „Kino pavasaris“
18 d. – Tiesa arba drąsa (JAV) – 20.20
18 d. – Harė Krišna! Mantra, Judėjimas ir Sva-
mis, kuris viską pradėjo (dok. f., JAV) – 18 val.
19 d. – filmas-koncertas „Scream for me 
Sarajevo“ – 19 val.
13, 15, 16, 18, 19 d. – Tylos zona (JAV) – 11, 13.20, 
16.10, 18.40, 21.30; 14, 17 d. – 11, 13.20, 16.10, 
18.40 
13, 16–19 d. – Triušis Piteris (D. Britanija, 
Australija, JAV) – 14, 16.15; 14, 15 d. – 11.40, 
14, 16.15
13, 15, 16, 18, 19 d. – Oazė: žaidimas prasi-
deda (JAV) – 11.40, 13.10, 18.20; 14, 17 d. – 
11.40, 13.10
13–19 d. – Oazė: žaidimas prasideda (3D, 
JAV) – 15.30, 20.50
13, 16–19 d. – Pagrobta princesė (Ukraina) – 
14.40, 16.50; 14, 15 d. – 11, 14.40, 16.50
13–18 d. – Vidurnakčio saulė (JAV) – 13.30, 
18.10; 19 d. – 13.30
13–17 d. – Seksui – ne! (JAV) – 15.40, 20.20; 
18, 19 d. – 15.40
13–19 d. – Bitė Maja. Medaus žaidynės (Vo-
kietija, Australija) – 11.30
Raudonasis žvirblis (JAV) – 21.10
Sengirė (rež. M. Survila) – 12.40, 15, 17.10, 
19.20, 21.30
Bulius Ferdinandas (JAV) – 15.10
13, 15, 17 d. – Rūta (rež. R. Buožis ir R. Daru-
lis) – 18 val.; 14 d. – 12.30
14, 16, 19 d. – Pelėdų kalnas (rež. A. Juzė-
nas) – 18 val.; 15 d. – 12.30
13, 15, 17, 19 d. – Apie ką kalba vyrai: pratę-
simas (Rusija) – 20.40
14, 16, 19 d. – Aš lieknėju (Rusija) – 20.40

Forum Cinemas Akropolis 
13, 14 d. – Griaunantys viską (JAV) – 11, 16, 
21, 23.30; 15–19 d. – 11, 16, 21 val.
13–19 d. – Griaunantys viską (3D, JAV) – 
13.30, 18.30
Lino: nuotykiai katino kailyje (Brazilija) – 
10.20, 12.50, 14.50, 16.40
13, 14 d. – Titanas (D. Britanija, Ispanija, 
JAV) – 11.10, 13.20, 15.50, 19, 21.30, 23.20; 
15–19 d. – 11.10, 13.20, 15.50, 19, 21.30
13–19 d. – Eva (Prancūzija, Belgija) – 21.10
18 d. – Tiesa arba drąsa (JAV) – 18.10
13, 14 d. – Tylos zona (JAV) – 13.40, 17.10, 
19.30, 21.40, 23.40; 15–19 d. – 13.40, 17.10, 
19.30, 21.40
13, 16–19 d. – Triušis Piteris (D. Britanija, 
Australija, JAV) – 12.30, 14.40, 17.20; 14, 
15 d. – 10.30, 12.30, 14.40, 17.20

13–19 d. – Pagrobta princesė (Ukraina) – 
10.10, 12.20, 14.30
Sengirė (rež. M. Survila) – 12.40, 17, 19.10
Vidurnakčio saulė (JAV) – 10.50, 15.10, 19.40
13, 14 d. – Oazė: žaidimas prasideda (JAV) – 
10.40, 15.40, 20.50, 23 val.; 15–19 d. – 10.40, 
15.40, 20.50
13–19 d. – Oazė: žaidimas prasideda (3D, 
JAV) – 12, 17.50 
13, 14 d. – Seksui – ne! (JAV) – 18.10, 21.45, 
23.40; 15, 17, 19 d. – 18.10, 21.45; 18 d. – 21.45
13, 14 d. – Vaiduoklių žemė (Kanada, Pran-
cūzija) – 21.20, 23.50; 15–19 d. – 21.20
13–19 d. – Aš lieknėju (Rusija) – 18.45
13, 15, 17, 19 d. – Kapų plėšikė Lara Kroft (3D, 
JAV) – 15 val.
14, 16, 18 d. – Ugnies žiedas. Sukilimas (3D, 
JAV) – 15 val.
13, 15, 17, 19 d. – Raudonasis žvirblis (JAV) – 20.30
14, 16, 18 d. – Apie ką kalba vyrai: pratęsi-
mas (Rusija) – 20.30

Skalvija
13 d. – Telma (Norvegija, Prancūzija, Danija, 
Švedija) – 16.50; 14 d. – 21 val.; 16 d. – 19 val.; 
18 d. – 16.50
13 d. – Šventa vieta (Italija) – 19 val.; 
14 d. – 17 val.; 16 d. – 21.10; 17 d. – 17 val.; 
18 d. – 21 val.
13 d. – Eva (Prancūzija, Belgija) – 21.10; 
14 d. – 19 val.; 15 d. – 17 val.; 17 d. – 21 val.; 
19 d. – 17 val.
14 d. – Floridos projektas (JAV) – 14.50;
15 d. – 20.50; 16 d. – 16.50; 19 d. – 21.15
Ciklas „Karlsono kinas“
14 d. – Nyndorfo karalienė (Vokietija) – 13.30
15 d. – Pagrobta princesė (Ukraina) – 13.30
16 d. – Dabar tai jau padėk man, Dievuli! 
(dok. f.,  Prancūzija, Belgija) – 14.50 (sean-
sas senjorams)
Nepriklausomybės kino rinktinė „Nojaus 
arka“
17 d. – Beveik laimingas (dok. f., rež. A. Marcin-
kevičiūtė) – 19 val. (seanse dalyvaus režisierė)
17 d. – Dienoraštis (dok. f., rež. O. Buraja) – 19 val.
18 d. – Rojuje irgi sninga (rež. A. Juzėnas) – 
19 val. (seanse dalyvaus režisierius)
Lietuviško kino seansai
15 d. – Sengirė (dok. f., rež. M. Survila) – 14.50
15 d. – Kino klasikos vakarai. Granato spalva 
(Armėnija) – 19 val.
19 d. – Kroatų filmų dienos. Naktiniai laivai 
(Kroatija) – 19 val. (seanse dalyvaus dienų 
organizatoriai)

Pasaka
13 d. – Jūsų Vincentas (Lenkija, D. Brita-
nija) – 17 val.; 14 d. – 14.45; 15 d. – 17 val.; 
16 d. – 17.30; 18 d. – 19 val.; 19 d. – 18.45 
13, 17 d. – Telma (Norvegija, Prancūzija, Da-
nija, Švedija) – 19 val.; 14 d. – 18.45; 
15 d. – 21 val.; 19 d. – 15.15, 17.30
13 d. – Eva (Prancūzija, Belgija) – 21.15; 
14, 15 d. – 21.30; 16 d. – 19.30; 19 d. – 20.45
13 d. – Rūta (rež. R. Buožis ir R. Darulis) – 
17.30; 15 d. – 15.15; 19 d. – 16.45
13 d. – Sengirė (rež. M. Survila) – 19.15; 
13 d. – 13 val.; 14 d. – 19.45; 15 d. – 17.15; 
16 d. – 19.45; 17 d. – 17.15; 18, 19 d. – 19.30; 
19 d. – 15 val. (senjorų arbatėlė)
13, 14 d. – Šventa vieta (Italija) – 21 val.; 15 d. – 
19.15; 17 d. – 19.45; 18 d. – 17.15; 19 d. – 21.15
13 d. – Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta 
(rež. A. Matelis) – 17.15; 14, 16, 19 d. – 19 val.; 
15 d. – 18 val.; 17 d. – 17 val.; 18 d. – 19.15
13 d. – (Ne)laukti svečiai (Prancūzija) – 18.45

13 d. – Kvadratas (Danija, Prancūzija, Vo-
kietija, Švedija) – 20.30; 14, 19 d. – 20.30; 
15 d. – 15.30
14 d. – Terapija (JAV) – 16.45; 18 d. – 21.15
14 d. – Lino: nuotykiai katino kailyje (Bra-
zilija) – 13.30; 15 d. – 13 val.
14 d. – Floridos projektas (JAV) – 15.30; 
15 d. – 15 val.; 17 d. – 17.30; 18 d. – 21 val.
14 d. – Dabar tai jau padėk man, Dievuli! 
(dok. f., Prancūzija) – 17.45
14 d. – Kriaušių pyragėliai su levandomis 
(Prancūzija) – 13.15
14 d. – Dėl viso pikto (Prancūzija, Belgija) – 15.15
14, 19 d. – 50 pavasarių (Prancūzija) – 17.15
15 d. – Triušis Piteris (D. Britanija, Austra-
lija, JAV) – 13.15
15 d. – Silvana (Švedija) – 19 val.
15 d. – Fantastiška moteris (Čilė, Vokietija, 
Ispanija, JAV) – 13.30
15 d. – Stebuklas (rež. E. Vertelytė) – 19.30; 
17 d. – 18.30; 18 d. – 17.30
15 d. – Dvilypis meilužis (Prancūzija) – 
21.15; 18 d. – 20.45
16 d. – Nematomas siūlas (JAV) – 17.15
16 d. – Prancūziška porelė (Prancūzija) – 
17 val.
17 d. – (Ne)tikros prancūziškos vestuvės 
(Prancūzija) – 20.15
18 d. – Kandelarija (Kolumbija, Vokietija, 
Norvegija, Argentina, Kuba) – 17 val.
19 d. – Gobšius! (Prancūzija) – 15.30

Kaunas
Forum Cinemas
13 d. – Griaunantys viską (JAV) – 11, 16, 21, 
0.10; 14 d. – 11, 16, 22.10, 0.10; 15–19 d. – 11, 
16, 21 val.
13, 15–19 d. – Griaunantys viską (3D, JAV) – 
13.30, 18.30; 14 d. – 13.30, 19 val.
13–19 d. – Lino: nuotykiai katino kailyje 
(Brazilija) – 10.30, 12.40, 15 val. 
13, 14 d. – Titanas (D. Britanija, Ispanija, JAV) – 
14.50, 20.15, 0.30; 15–19 d. – 14.50, 20.15
13–19 d. – Eva (Prancūzija, Belgija) – 22.20
17 d. – G. Verdi „Luiza Miler“. Tiesioginės 
premjeros transliacijos iš Niujorko Metro-
politeno operos įrašas – 19.30
18 d. – Tiesa arba drąsa (JAV) – 18.10
18 d. – Harė Krišna! Mantra, Judėjimas ir 
Svamis, kuris viską pradėjo (dok. f., JAV) – 
18 val.
19 d. – filmas-koncertas „Scream for me 
Sarajevo“ – 19 val.
13–16, 18 d. – Tylos zona (JAV) – 15.50, 
20.05, 22 val.; 17 d. – 15.50, 22 val.; 19 d. – 
15.50, 20.05
13–19 d. – Triušis Piteris (D. Britanija, Aus-
tralija, JAV) – 10.10, 12.25, 14.40
Sengirė (rež. M. Survila) – 10.50, 17, 20.20
Pagrobta princesė (Ukraina) – 10.40, 12.45
Oazė: žaidimas prasideda (JAV) – 12.50, 
17.05
13, 15–18 d. – Oazė: žaidimas prasideda (3D, 
JAV) – 19 val.
13–17, 19 d. – Vidurnakčio saulė (JAV) – 18.10
13–16, 18, 19 d. – Seksui – ne! (JAV) – 22.30
13, 15, 19 d. – Rūta (rež. R. Buožis ir R. Da-
rulis) – 17.20
14, 16 d. – Pelėdų kalnas (rež. A. Juzėnas) – 17.20
13, 16, 18 d. – Vaiduoklių žemė (Kanada, 
Prancūzija) – 22.10
15, 17, 19 d. – Kapų plėšikė Lara Kroft 
(JAV) – 22.10

„Griaunantys viską“


