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 „Lėlių namai“ Švedijoje

Algirdas Klova

Neoficialiai šiemet festivalis „Kau-
nas Jazz“ prasidėjo jau balandžio 
19 d., atrodytų, keistokoje vietoje – 
Kauno autobusų stotyje. Bet taip 
tik atrodo. Į čia vykusį Kotrynos 
Juodzevičiūtės ir jos grupės kon-
certą susirinko tikrai didelis būrys 
klausytojų, nuoširdžiai sutikusių 
dainininkę, anksčiau dainavusią 
su grupe „Silent Blast“ ir laimė-
jusią TV „Lietuvos balso“ kon-
kursą. Balandžio 20 d. Panevėžio 
muzikiniame teatre koncertavo 
britų klavišininkas Oli Silkas, su-
rengęs trijų dienų turą Lietuvoje 
ir dar grojęs „Vandenio“ muzikos 
klube Palangoje ir Raudondvario 
dvaro menų inkubatoriaus salėje. 
Balandžio 21-osios vakarą buvo su-
rengtas koncertas alaus gamyklos 

„Volfas Engelman“ studijoje, nes 
aludariai sukūrė festivalio gėrimą, 
kuris renginyje ir buvo degustuo-
jamas. Gausiai susirinkusiai publi-
kai studijoje pasirodymą surengė 
ilgametis „Kaunas Jazz“ dalyvis, 
Nacionalinės premijos laureatas 
Petras Vyšniauskas ir puikus gita-
ristas Vladimiras Kaplanas. Įvyko 
dviejų dalių romantiškas koncer-
tas, buvo net šokama, o per per-
trauką papasakota apie gilias alu-
darių meno tradicijas.

Oficialiai festivalis atidarytas 
balandžio 22 d. Kauno rotušėje, o 
meras Visvaldas Matijošaitis tra-
diciškai perdavė simbolinį miesto 
raktą „Kaunas Jazz“ direktorei Aud- 
rai Jučienei. Šventėje dalyvavo 
kultūros ministrė Lijana Ruokytė-
Jonsson, Vengrijos ir Izraelio am-
basadoriai, kiti oficialūs asmenys 
ir festivalio svečiai. Koncertinėje 

dalyje išgirdome tarptautinį kvar-
tetą „V4 Quartet“, kuriame groja 
Vengrijos, Lenkijos, Čekijos ir 
Slovakijos muzikai. Grupės lyde-
ris – Belgijoje gyvenantis vengrų 
saksofonininkas Tamásas Zsári. 
Koncertuose skamba jo kompo-
zicijos, dvelkiančios mainstream 
stilistika. Tamásas daug groja Ven-
grijos ir Belgijos klubuose bei fes-
tivaliuose su įvairiais muzikantais. 
Puikus kontrabosininkas Tomášas 
Liška (Čekija) mokslus baigė Pra-
hos muzikos akademijoje, vėliau 
Berlyno džiazo institute. Šiuo metu 
daug groja su įvairiais čekų mu-
zikantais, ir ne tik džiazą. Vienas 
ryškiausių Slovakijos būgnininkų 
Marianas Sevcikas mokėsi Bratisla-
voje, groja su geriausiomis Europos 
džiazo grupėmis. 

Festivalio „Kaunas Jazz“  
grožis ir skonis
Aplankytų koncertų įspūdžiai

8
Trys parodos: Paryžius, Londonas,  
Stokholmas

Zohar Fresco

„Plika akimi“, fragmentas. 2016–2018 m.
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Rita Nomicaitė

Balandžio 28 d. koncertas Na-
cionalinėje filharmonijoje buvo 
nuspalvintas kilnios austriškos 
kultūros – stilistiniu lankstumu 
garsėjantį Lietuvos nacionalinį 
simfoninį orkestrą taip įkvėpė 
scenos partneriai užsienio svečiai. 
Dirigentas – Austrijoje gimęs ir 
gyvenantis Georgas Markas, jau 
daugelį metų atvykstantis muzi-
kuoti su šiuo ir Lietuvos kame-
riniu orkestrais (kaip retas kuris 
užsienietis, tarp bendradarbių – 
Bergeno, Slovakijos, Reino krašto, 
Sankt Peterburgo valstybinių or-
kestrų, Maskvos Čaikovskio sim-
foninio orkestro ir kolektyvų Pie-
tų Amerikoje bei Tolimuosiuose 
Rytuose – savo biografijoje mini 
ir Lietuvos nacionalinį simfoninį 
orkestrą). Austrijoje tobulinosi, o 
šiuo metu Vienos filharmonijos 
orkestre groja Latvijos violonče-
lininkė Marta Sudraba, buvusi 
ansamblio „Kremerata Baltica“ 
muzikantė.

M. Sudraba su orkestro stygi-
niais, diriguojant G. Markui, atliko 
Pēterio Vasko Koncertą violončelei 
ir styginiams Nr. 2 „Klātbūtne“ 
(„Būtis“). Tai trijų dalių roman-
tizmo mastelių kūrinys su vaskiš-
kai plačia amplitude banguojan-
čiais judėjimo greičiais ir garsų 
intensyvumu. Veikalas baigiamas 

epizodu, tarsi coda, anot kompo-
zitoriaus, lopšine, kai solistė griež-
dama ima niūniuoti kitą melodiją 
nei instrumento. „Niekas nesibai-
gia, pabaiga yra nauja pradžia“, – 
filharmonijos parengtame anonse 
girdime komentuojantį autorių. Iki 
šiol girdėtų atlikėjų interpretacijos 
grindžiamos patetine kūrinio puse, 
pasitelkiant perspaustą, įtemptą 
garsą bei neramią frazuotę. Tad, 
rengiantis opusą klausytis šįkart, 
intrigavo, ar vėl nesusidursime 
su „raudojimu“ bei desperatišku 
blaškymusi. Ir herojų apverkian-
čia lopšine. 

M. Sudraba perteikė iš esmės ki-
tokią koncepciją. Atskleidė Vaskui 
taip būdingą krikščioniškąjį, ramų 
būties suvokimą. Tą sakyti leidžia 
rezignacinės būsenos persmelkta 
interpretacija. Nors aprėpė ir „de-
profundiškus“ nevilties šūksnius, 
šviesaus liūdesio mintys sklendė 
padange tarsi tyli giesmė. Rečitaci-
niuose epizoduose violončelininkė 

„ištarė“ kiekvieną garsą, kantileni-
niuose dainavo ryškiai ir visur be 
mažiausios agresijos. Kameriškai, 
sutelktai ir neegzaltuotai išringuota 
lopšinė perteikė guodžiančią amži-
nąją viltį. Poetiško žavesio kupinas 
veikalas nuskambėjo tarsi malda.

Būties, laiko temas savaip skleidė 
ir Johanneso Brahmso Simfonija 
Nr. 1 c-moll, op. 68. Ši simfonija – 
tarsi klasikinio simfonizmo tra-
dicijų adoracija per Ludwigo van 

Muzika būties džiugesiui
Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro, Georgo Marko ir Martos Sudrabos koncertas

Beethoveno kūrybą ir jos karūną – 
Devintąją simfoniją d-moll. Toji 
Brahmso perkurta Beethoveno 

„Džiaugsmo odės“ tema G. Marko 
dėka tekėjo stipriu kraujo tirštumo 
garsu. Interpretacijoje išryškėjo ir 
kita Beethoveno simfonijų savybė – 
maršo retorika. Akcentuojant to-
kiai retorikai būdingas kategoriš-
kas frazių pabaigas, užuot iškart 

Laura Svirskaitė

Arfos meną puoselėjanti bei pasta-
ruoju metu Lietuvos scenoje akty-
viai koncertuojanti Joana Daunytė 
balandžio 20 d. Vilniaus kongresų 
rūmuose kartu su jaunu dirigentu 
Ričardu Šumila bei Lietuvos valsty-
biniu simfoniniu orkestru pateikė 
publikai įdomią programą. Po stu-
dijų užsienyje sugrįžusi atlikėja, 
jos žodžiais tariant, „dovanojanti 
tai, ką išmoko studijuodama“, pa-
teikė charakteringą argentiniečio 
Alberto Ginasteros Koncertą arfai, 
op. 25, o Ričardo Šumilos diriguo-
jamas kolektyvas atliko Piotro Čai-
kovskio Simfoniją Nr. 4 f-moll, op. 
36, ir George’o Enescu Rumunišką 
rapsodiją Nr. 1 A-dur, op. 11.

Kaip teigiama koncerto buklete, 
vienas žinomiausių bei originaliau-
sių Argentinos kompozitorių A. Gi-
nastera kūrinyje ryškiai atskleidžia 
tautinį koloritą, akcentuoja muša-
mųjų instrumentų garsus ir ritmus, 

kompozicijoje gitaros skambesį 
perteikia arfos garsais. „Arfa čia 
pristatoma labiau kaip naciona-
linis argentiniečių instrumentas, 
kupinas intriguojančių techninių 
išraiškos priemonių“, – pokalbyje 
pasakojo solistė. Kompozicija nu-
skambėjo labai šiuolaikiškai, aiškiai 

buvo galima justi XX a. stilistikų 
apraiškas, susipynusias su tempe-
ramentingu Pietų Amerikos šokių 
charakteriu. Žavėjo grakštūs solis-
tės judesiai ir įtaigiai pateikta mu-
zikinė medžiaga. Jautėsi išpuoselė-
tas simfoninio orkestro ir atlikėjos 
sinchroniškumas, tik retsykiais 

arfininkę užgoždavo variniai pu-
čiamieji bei mušamieji instrumen-
tai. Temperamentingą kompozici-
jos charakterį kūrė ne tik pastarieji 
instrumentai, bet ir pati solistė, arfą 
traktuodama lyg mušamąjį instru-
mentą ir atlikdama raiškius pasažus, 
kurie garsiai ir užtikrintai nuskam-
bėjo Joanai grojant solo epizodus. 
Bisui atlikėja pasirinko romantiš-
kesnį ir ramesnio pobūdžio Mar-
celio Tournier koncertinį etiudą 

„Ryte“, atskleisdama ir švelniuosius 
šio instrumento bruožus. 

Koncerte taip pat nuskambėjo 
veržli ir melodinga žymiausio rusų 
romantiko P. Čaikovskio Ketvirtoji 
simfonija. Galėjome mėgautis raiš-
kiai išgrotomis antros dalies Andan-
tino in modo di Canzona melodi-
jomis bei charakteringose vietose 
tiesiog besiliejančiu ne tik dirigento, 
bet ir viso kolektyvo entuziazmu 
bei aktyvumu. 

Vertėtų išskirti ir paskutinę tą 
vakarą skambėjusią kompoziciją – 
XX a. rumunų kilmės prancūzų 

kūrėjo G. Enescu Rumunų rapso-
diją, kurioje kolektyvas ir dirigen-
tas tiesiog šėlo. Lyriškais ir melo-
dingais medinių pučiamųjų garsais 
prasidėjusi rapsodija pamažu vis 
pildėsi sodresniais sąskambiais, 
kol galiausiai visi instrumentai 
ėmė plėtoti žaismingą ir dinami-
nių kontrastų kupiną kūrinio kul-
minaciją. Muzikantų entuziazmas 
ir ryžtingi dirigento mostai padėjo 
puikiai atlikti visą kompoziciją tarsi 
vienam darniam organizmui, ko vis 
dėlto pristigo grojant P. Čaikovskio 
simfoniją. 

Koncerte teko susipažinti su la-
bai patrauklia, retokai girdima mu-
zika arfai ir dar kartą pasimėgauti 
romantizmo opusais. Muzika buvo 
pateikta gyvybingai, žavėjo tiek so-
listės, tiek orkestro nuoširdumas. 
Publika, be abejonės, tai įvertino, 
nes gausybė aplodismentų lydėjo 
ir J. Daunytės muzikavimą, ir ta-
lentingo dirigento bei Lietuvos vals-
tybinio simfoninio orkestro atliktą 
programą.

Temperamentas, romantika, jaunystė
Įspūdžiai iš koncerto „Joana Daunytė: dangiškoji arfa“ su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru

ėmus vesti naują frazę, kiek susi-
fragmentavo simfonijos dalys An-
dante sostenuto ir Un poco allegretto 
e grazioso. Tačiau įsižiebė energija 
didingiems kontrastams pirmoje 
dalyje ir džiaugsmo pliūpsniams Fi-
nale. Pastarųjų tvirtai paveikti jau-
tėmės dar ir išsiskirstę po koncerto. 

Tai buvo ryškus vakaras, vienas 
geriausių šio sezono simfoninės 

muzikos koncertų. Jautėme or-
kestrą įsiklausius į muziką, pasi-
tempusius orkestro solo partijų 
atlikėjus. Ėmė kirbėti noras pa-
gerbti ir juos, prieš koncertą pa-
skelbiant pavardes. Programėlėse 
įrašyti būtų sudėtingiau, bet gal įsi-
vaizduotume – fantazuoti visada 
lengviausia – tą informaciją patei-
kiančius pranešėjus? 

D. Labučio  n uotr aukos

Joana Daunytė, Ričardas Šumila ir Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras

Marta Sudraba ir Georg Mark



3 psl.7 meno dienos | 2018 m. gegužės 4 d. | Nr. 18 (1255)

M u z i k a

Goda Marija Gužauskaitė

Nuo 1992-ųjų rengiamas „Jaunos 
muzikos“ festivalis šiais metais pri-
statė net penkis elektroninės ir elek-
troakustinės muzikos koncertus, 

„JM Naktų“ programą bei diskusiją 
„Elektroninės muzikos festivalio po-
kyčiai, galimybės ir perspektyvos“, 
vykusią LMTA Muzikos inovacijų 
studijų centre. Maloniai nuteikė sti-
listinė bei žanrinė koncertų įvairovė 
ir profesionalus muzikologės Rasos 
Murauskaitės renginių vedimas.

Festivalį pradėjo jau trečius metus 
iš eilės rengiamas „Elektroakustinių 
premjerų“ koncertas, šįkart turin-
tis „Electrordion“ paantraštę. Penki 
lietuvių autorių kūriniai buvo skirti 
akordeono ir elektroninės muzikos 
simbiozei, kurią įtaigiai perteikė 
šiuolaikinės muzikos propaguoto-
jas bei naujų kūrinių įkvėpėjas akor-
deonistas Raimondas Sviackevičius. 

Ugnės Giedraitytės „Virpėjimai“ 
akordeonui ir elektronikai pasižy-
mėjo subtiliu spalviniu garsinės me-
džiagos pajautimu. Darna tarp elek-
tronikos ir akordeono garsų, kurie 
vienas kitam vis užleisdavo svar-
besnę vietą, muzikinės medžiagos 

Siaubo filmų nuotaika dvelkiantis 
Andriaus Šiurio „Poulet à la broche, 
Cordon bleu“ atspindėjo kompozi-
toriaus tarpdisciplininio kūrinio for-
mos paieškas. Buvo pasitelkta ne tik 
elektronika, akordeono garsai, bet 
ir balso įrašas bei vaizdo projekcija. 
Fragmentiškai naudojama garsinė 
ir vaizdinė medžiaga „nesulipo“ į 
bendrą visumą, o kūrinio pabaiga 
neįtikino. Nors „Poulet à la broche, 
Cordon bleu“ pasirodė įdomus, ke-
liantis įvairias asociacijas ir nesto-
kojantis subtilaus humoro, kūrinio 
mintis ir forma dar prašosi sutelk-
tumo ir išbaigtumo. Ne išimtis ir 
kiti du vakaro kūriniai – Mantauto 
Krukausko „Claude glass“ akorde-
onui ir gyvajai elektronikai bei An-
tano Jasenkos „Accordrone“ akor-
deonui ir elektronikai. Abiejų opusų 
muzikinė medžiaga pasižymėjo ba-
naloku motyvų bei ritminių formu-
lių, ilgainiui pabodusių mažorinio-
minorinio kvintakordų kartojimu. 
M. Krukausko kūrinys „Claude glass“ 
nuo vidurio pradėjo įgauti pagreitį, 
o A. Jasenkos opusas pasirodė per-
nelyg margas muzikinės medžiagos 
atžvilgiu. Tarpusavyje nebūtinai de-
ranti garsinių ingredientų gausa už-
gožė kompoziciją. 

keistas jo elgesys. Pristatinėjamas 
jis nusisukęs šnekučiavosi su savo 
draugais, gurkšnojo kažką iš stikli-
nės, o per visą pasirodymą kramtė 
gumą ir atliko keistus, trikdančius 
judesius staigiai vertikaliai kratoma 
galva, mataravo rankas, judino klu-
bus bei visą kūną. Tiesa, klusniai 
sėdinčioje publikoje atsirado viena 
gerbėja, kuri jau mokėjo šį unikalų 

„judesių derinį“ ir galėjo pritariamai 
„kratytis“ kartu. Vaizdas buvo šiur-
piai įdomus, puikiai atskleidžiantis 
nihilistinį tokios, sakytume, klubi-
nės muzikos pradą. Vienintelis da-
lykas, dėl kurio pagirčiau elektro-
ninės muzikos kūrėją – intensyvus 
darbas per pasirodymą. T. Auniņis 
neturėjo nė menkiausios akimirkos 
atsipūsti, nes visą laiką generavo gar-
sus ir garsinius efektus. Pasirodymas 
buvo baigtas staiga, muzikantui jau 
antrą kartą jį nutraukiant dėl, regis, 
neišspręstų techninių nesklandumų. 
Šis ekstravagantiškas svečio spektak-
lis įkaitino publiką ir paruošė antrai 
vakaro pusei, kurioje prie pulto stojo 
šiais metais savo kūrybinės veiklos 
dešimtmetį švenčiantis keturių 
kompozitorių sambūris „Diissc Or-
chestra“ (Martynas Bialobžeskis, Vy-
tautas V. Jurgutis, Jonas Jurkūnas ir 

iš pradžių grojęs darniai, į pabaigą 
akivaizdžiai nesutarė, į kurią pusę 
sukti, bet galiausiai sėkmingai nu-
sklendė tolyn, klausytojams dova-
nojęs įdomią, nuosekliai kintančią 
muzikinę kelionę. 

Paskutiniame elektroninės mu-
zikos koncerte publiką „apšildė“ 

Keistos garsinės kelionės
Elektroninės muzikos festivalio „Jauna muzika“ įspūdžiai

ir jos visumos pajautimas bei visa 
apimantis moteriškumo pradas – 
tai unikalūs bruožai, išskiriantys šį 
kūrinį iš kitų. Lūkesčius pateisino 
ir vis didesnį pripažinimą pelnanti, 
pernai savo kūrybos kompaktinę 
plokštelę „Tekstilė“ išleidusi Egidija 
Medekšaitė. Jos „Sattva“ preparuo-
tam akordeonui ir elektronikai pri-
vertė suklusti net daug mačiusius 
svečius (bendrų LMTA ir „Jaunos 
muzikos“ festivalio kūrybinių dirb-
tuvių NORD+MIX 2018 dalyvius) 
iš Skandinavijos šalių. Kadangi 
koncertai buvo vedami tik lietuvių 
kalba, užsieniečiai pradėjo vartyti 
festivalio bukletus, ieškodami in-
formacijos apie ką tik nuskambė-
jusio kūrinio autorę. „Sattva“ pa-
sižymėjo tembriniu turtingumu, 
galingų žemų akordeono ir elek-
tronikos garsų simbioze, perau-
gančia, kaip teigia kūrinio autorė, „į 
vientisą erdvėlaukį“. Griežta vidinė 
kūrinio sandara lėmė kompozicijos 
meistriškumą, kurio stigo likusiems 
vakaro kūriniams. 

Nuo 2002-ųjų festivalio organi-
zatoriai vis daugiau dėmesio skiria 
elektroninei muzikai ir kviečia to-
kius atlikėjus kaip Alva Noto, Ryoji 
Ikeda bei legendinį Merzbow. Šių 
metų svečiai – suomiškosios am-
bientinės muzikos atstovai Marja 
Ahti ir Ollis Aarnis – balandžio 
25-osios vakarą „Menų spaustuvės“ 
Juodojoje salėje atliko savo individu-
alias programas. M. Ahti kūryba pa-
sirodė labiau eksperimentinė, tačiau 
ne tokia kompoziciškai tobula kaip 
O. Aarnio subtiliai valdomi garsų 
procesai. Panaudoti aplinkos garsų 
įrašai, ypač atsikartojantis vandens 
teliuškavimosi leitmotyvas, sujungė 
šių dviejų kūrėjų muziką ir ramiai 
nuteikė prieš visą savaitę truksiantį 
elektroninės muzikos gausmą. 

Festivalio atmosfera įkaito balan-
džio 27-ąją, kai į sceną žengė latvių 
elektroninės muzikos kūrėjas Tomas 
Auniņis. Jo kūryba pasižymėjo mu-
zikinės medžiagos pertekliumi bei 
nuolatine kaita, ilgainiui prade-
dančia įkyrėti. Ne mažiau trikdė ir 

Antanas Jasenka). Ant jų galvų pri-
taisytos „šachtininkų“ lemputės ne 
tik atrodė žavingai, bet ir apšvietė 

„darbo stalą“ bei padėjo tarpusavy 
kontaktuoti visiškoje tamsoje. Kvar-
tetas priminė didžiulio erdvėlaivio 
pilotų komandą, įvairiaspalvėmis 
švieselėmis nusėtu pultu valdan-
čią sudėtingus garsovaizdžio pro-
cesus. Kartkartėmis užsidedamos 
ausinės, rimti žvilgsniai ir vienas 
kitas pratariamas žodis bylojo apie 
įtemptą atmosferą. Norėdama šią 
garsinę kelionę įveikti kartu, įgula 
turėjo įsiklausyti į žemus propele-
rių garsus, praskriejančių kosminių 
kūnų atmosferinį gausmą ir saugotis 
staiga užklupusios garsinių pliūps-
nių krušos. Klausantis tokios ko-
lektyvinės kompozicijos nelengva 
pasverti kiekvieno indėlį į bendrą 
rezultatą, tačiau buvo akivaizdu, jog 
A. Jasenka ir J. Jurkūnas tvirtai laikė 
šio erdvėlaivio vairą. Ypač pavyko 
A. Jasenkos improvizacijos ir aukšti 
nusklendžiantys garsai. Deja, įgula 
neišvengė oro duobių – ansamblis, 

eksperimentinės triukšminės mu-
zikos kūrėjas iš Lietuvos „Number 
eleven“, o jo muzikinę estafetę per-
ėmė elektroninės muzikos duetai 
iš Danijos – KYO bei „Age Coin“. 
Pastarieji privertė publiką judėti 
techno ritmu, o įžymieji KYO kiek 
melancholiška nuotaika, bet soli-
džiai užbaigė šių metų elektroninės 
muzikos festivalį „Jauna muzika“.

Vienintelis koncertas, kiek iškri-
tęs iš bendro konteksto, buvo Li-
nos Lapelytės ir Angharad Davies 
(smuikai) dueto pasirodymas ba-
landžio 26-ąją Kompozitorių sąjun-
gos namuose. Beje, koncertas, kaip 
ir visi festivalio renginiai, prasidėjo 
15 minučių vėluojant. Perpratę šią 

„tradiciją“, už salės durų pavargę 
stoviniuoti klausytojai į renginius 
pradėjo rinktis kiek vėliau. Bet grįž-
kime prie pasirodymo. Klausytojai 
kartu su muzikantėmis sėdi salėje 
ant ratu išdėstytų kėdžių. Sėdime, 
tylime, niekas nevyksta, tik girdisi 
iš alkio aimanuojantys klausytojų 
pilvai. Po nejaukios tylos Lina ir 
Angharad ramiai atsistoja ir išeina 
iš salės. Mes sėdime. Po kiek laiko 
pasigirsta pirmieji smuikų garsai. 
Unisonas plečiasi iki sekundos, tada 
iki tritonio. Sakyčiau, gana lengvai 
nuspėjama ir jau daug kartų gir-
dėta. Taip begrieždamos atlikėjos 
pamažu grįžta į salę, o klausytojai 
vis dar bando suprasti, kas vyksta. 
Merginos atsistoja klausytojams už 
nugarų taip, kad būtų viena prie-
šais kitą, ir pradeda sinchroniškai 
judėti ratu. Tai buvo viena įdomiau-
sių akustinių patirčių – justi, kaip 
smuiko skleidžiami garsai lėtai 
plaukia tau už nugaros iš vienos pu-
sės į kitą. Erdvinis garsų suvokimas 
ir meditatyvus muzikos pobūdis 
veikė kaip garsų terapija. Tačiau at-
likimo erdviškumas nėra naujiena. 

Dar 1978 m. panašų efektą naudojo 
Bronius Kutavičius „Paskutinėse 
pagonių apeigose“, o konceptualų 
erdvinį šio kūrinio išdėstymą ir pa-
veikumą vis dar sunku pralenkti. 
Ką jau ir kalbėti apie nuo to laiko 
praėjusius 40 metų, kai kompozi-
toriai aktyviai naudojo erdviškumo 

aspektą savo kūriniuose. Galiau-
siai merginos sueina į klausytojų 
rato vidurį ir, pasitelkdamos garsų 
efektų išgavimo pedalus (smuikai 
buvo įgarsinti), stengiasi atrasti kuo 
įvairesnius tembrus. Išties nuskam-
bėjo įdomių sąskambių, tačiau gana 
fragmentiškai. Pritrūko meistriš-
kesnio elektronikos panaudojimo, 
stipresnio kokybinio muzikinės 
medžiagos pokyčio kulminacijoje. 
Jautėsi neužtikrintumas ir jaudulys, 
tarsi būtų pritrūkę repeticijų. Pa-
sirodymo pabaigoje smuikininkės 
liko viduryje ir susirėmusios nuga-
romis griežė besisukdamos, lyg tap-
damos centrine žiūrovų rato ašimi. 
Taigi šį pasirodymą sunku vertinti 
festivalio elektroninės ir elektro-
akustinės muzikos kontekste. Tai 
buvo lyg atskiras ir trapus pasaulis, 
kuriam dar verta bręsti. 

Nors festivalis rengiamas jau  
26-tus metus, kurį laiką buvo jaučia-
mas renginių kokybės bei jų organi-
zavimo nuosmukis. Džiugu, jog į tai 
buvo atkreiptas dėmesys ir šiais me-
tais „Jauna muzika“, regis, pradeda 
atgimti – jaučiama profesionalesnė 
organizacija, svarus koncertų turi-
nys bei jų pateikimo būdas. Norisi 
pasidžiaugti teigiamais pokyčiais ir 
palinkėti tobulėti toliau. Festivaliui 
dar trūksta patrauklaus pristatymo 
platesniam potencialių klausytojų 
ratui, vis dar išlieka renginių vėla-
vimo problema. Norisi pagirti kon-
certų vedėją, scenos apšvietėjus, ku-
rie pasistengė, jog renginiai atrodytų 
įdomiai ir atspindėtų skambančios 
muzikos dvasią. Galiausiai norisi 
padėkoti festivalio „Jauna muzika“ 
rengėjams bei organizatoriams už 
elektroninės ir elektroakustinės 
muzikos sklaidą Lietuvoje. Linkiu 
sėkmės tęsiant ilgametę šio festivalio 
gyvavimo tradiciją! 

Ollis Aarnis ir Marja Ahti

Raimondas Sviackevičius T. Ter eko n uotr aukos
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Atkelta iš  1  psl .

D. Klovi e nė s  nu ot ra ukos

Vroclave gimęs romantiško sti-
liaus lenkų pianistas Kuba Stankie-
wiczius, išsiskiriantis labai gražiu 
fortepijoniniu garsu, studijavo Bos-
tone, 1990 m. grojo su „Artie Shaw 
Orchestra“ ture po JAV, dabar dirba 
su daugybe lenkų muzikų. Visi ke-
turi muzikantai kuria malonią, ne-
sudėtingo džiazo muziką, leidžiančią 
publikai mąstyti jaukiai klausantis.

Tą patį vakarą Raudondvario 
dvaro menų inkubatoriuje kon-
certavo britų pianistas Oli Silkas 
su grupe. Praėjusio amžiaus pabai-
goje O. Silkas pradėjo kurti muziką 
kaip džiazo ir funk dueto „Sugar and 
Silk“ narys. Jų muzikai išpopuliarė-
jus Europoje, 2006-aisiais O. Silkas 
pradėjo solinę karjerą ir ją tęsia iki 
šiol. Jo diskografijoje – jau penki so-
liniai albumai (vieną jų galėjo įsigyti 
ir gerbėjai Lietuvoje) ir kone dešimt 
melodijų, patekusių į populiariausių 
JAV smooth džiazo kūrinių dešim-
tuką. Straipsniuose teigiama, kad 
tai – melodingas, įsimenantis džia-
zas. O. Silkas, beje, yra žinomas kaip 
prodiuseris, kuravęs ne vieno tarp-
tautinio džiazo festivalio programą, 
sukūręs muzikos populiariems TV 

Festivalio „Kaunas Jazz“ grožis ir skonis

Pasiklausęs šio albumo nutariau, kad 
jis tikrai vertas apdovanojimo. Nuo 
mažens gitara grojantis ir dainuojan-
tis Raulis į muzikos pasaulį įsiveržė 
kaip pritariantysis Enrique’s Iglesio, 
Shakiros ir kitų popžvaigždžių vo-
kalistas, o praėjusio dešimtmečio 
pabaigoje pradėjo sėkmingą solinę 
karjerą ir buvo greitai pastebėtas le-
gendinio prodiuserio Arifo Mardino. 
Šiandien jis jau yra išleidęs devynis 
albumus, grojęs ir dainavęs su Ste-
vie Wonderiu, Herbie Hancocku ir 
kitomis įvairių žanrų garsenybėmis. 
Asmeniškai man labiausiai patiko jo 
koncertas su Richardu Bona. Šiltas 
R. Midóno balsas gražiai susilieja 
su džiazo, soul, funk, flamenko ele-
mentais, o scenoje jis spinduliuoja 
energija ir virtuozišku grojimu, iš 
gitaros išspausdamas viską, kas 
įmanoma ir neįmanoma, balsu 
puikiai išgaudamas trimito tembrą 
ir juo improvizuodamas. JAV lei-
dinys „The Huffington Post“ rašė: 

„Jis groja su tokia laisve ir džiaugsmu, 
jog atrodo, kad jo rankos šypsosi.“

Tikrąją festivalio „Kaunas Jazz“ 
pradžią kasmet pažymi varpų mu-
zikos koncertas ir šiemet tai buvo  
Giedriaus Kuprevičiaus improvi-
zacijos karilionu. Skambėjo senųjų 

Danielis Solia – mušamieji) su lietu-
viais – Dominyku (trimitas) ir Petru 
(saksofonas) Vyšniauskais. Petras su 
šia kompanija yra grojęs dar 1995 m. 
ir įrašęs albumą „Ignalina“. Šiemet 
prancūzai jau kiek kitokie, žinoma, 
kitokie ir Vyšniauskai. Subrendęs ir 
labai patobulėjęs Dominykas, rodos, 
nenoromis virto pagrindine koncerto 
figūra, nors ir neslėpė susižavėjimo 
tėvo muzikavimu. Labai įdomi, kone 
visą pasaulį išmaišiusi grupė „Mezcal 
Jazz Unit“ šį kartą, rodos, taip ir ne-
sugebėjo atsiskleisti kaip lyderiai, po-
zicijas aiškiai užleido Lietuvos muzi-
kantams, be kurių šis koncertas būtų 
tikrai praradęs dalį žavesio. 

Didžiausia festivalio žvaigžde tu-
rėjo būti ir ja tapo vienas žymiau-
sių pasaulinio džiazo pianistų, dviejų 

„Grammy“ apdovanojimų laimėto-
jas legendinis Bobas Jamesas. Šio 
pianisto, aranžuotojo ir prodiuserio 
karjera trunka jau daugiau nei pen-
kis dešimtmečius. Dar 1965-aisiais 
jis muzikavo su legendiniu Chetu 
Bakeriu, o po darbų su didžiausiais 
grandais, matyt, reikšmingiausia 
jo karjeros dalis buvo susijusi su 
1991 m. suburta grupe „Fourplay“, 
gyvuojančia iki šiol. Ji vadinama 
vienu populiariausių visų laikų smo-
oth džiazo kolektyvų, o pats B. Ja-
mesas priskiriamas prie šio žanro 
pradininkų. Gimtasis Maršalo mies-
tas muzikantą pagerbė pradėdamas 
rengti jo vardo džiazo festivalį. Šian-
dien B. Jameso muzika skamba, ro-
dos, dar brandžiau, dar užtikrinčiau, 
nei buvau girdėjęs įrašuose. Kon-
certe jo akys išdavė, kokį malonumą 
jaučia grodamas, ir kaip muzika, ku-
rią grojo prieš daugybę metų, dabar 
atgimsta kitaip, pajaučiama iš naujo. 
Pats muzikas stebėjosi, kad dar yra 
pasaulyje vietų, kur jis nebuvo, ir 
viena jų – Lietuva. Čia jis atvyko 
su gana jaunu kontraboso virtuozu, 
nepaprastai technišku ir išradingu 
muzikantu Michaeliu Palazzolo. 
Pastarojo grojimas koncerte, matėsi, 
žavėjo patį B. Jamesą. Prie koncerto 
sėkmės, be jokios abejonės, prisidėjo 
labai išraiškingai, subtiliai grojantis 
būgnininkas Patrickas Williamsas. 

Šeštadienį pirmieji pasirodė pui-
kiai žinomi Lietuvos džiazo grandai: 
Vytautas Labutis (saksofonas, klavi-
šiniai), Janas Maksimovičius (sak-
sofonas), Linas Būda (mušamieji) ir 
Leonidas Šinkarenka (boso gitara), 
sudarantys naują Leonido kvar-
tetą „Shinkarenko Jazz 4N“. L. Šin-
karenka scenoje debiutavo prieš 
37 metus, koncertavo įvairiausiose 
erdvėse, grojo ir įrašinėjo su gausybe 
muzikantų, gavo daugybę apdova-
nojimų, tarp jų ir iš prezidento Valdo 
Adamkaus rankų. Kolektyvas didelių 
įmantrybių scenoje neieškojo, tačiau 
kai turi tokią sceninę patirtį, muzi-
kinį skonį ir techniką, pakanka tik 
naudotis šiais komponentais. Taip ir 
buvo padaryta, ir padaryta puikiai! 

Jacobas Karlzonas – Švedijoje 
puikiai žinomas, jau daugiau nei 
dešimt solinių albumų įrašęs, ke-
lių dešimčių kitų muzikantų įra-
šuose dalyvavęs vienas geriausių 
šios šalies pianistų, Švedijos radijo 
2010 m. paskelbtas geriausiu šalies 
muzikantu. Jis, beje, taip pat žino-
mas ir kaip ilgametis „Kaunas Jazz“ 
festivalyje viešėjusios dainininkės 
Viktorios Tolstoy muzikinis partne-
ris. Jacobo muzika balansuoja tarp 
klasikos ir avangardo, tarp džiazo 
ir elektroninės šokių muzikos. De-
biutavęs daugiau nei prieš du de-
šimtmečius, iki šiol kuria muziką 
tarp ramybės ir chaoso, kompiute-
rių ir akustinių garsų. Jo polinkį į 
elektroniką buvo galima patirti ir 
koncerte, nors čia ji pasirodė gana 
saikinga. Į Lietuvą šį pianistą, kom-
pozitorių, improvizatorių atlydėjo 
jo verti muzikantai – Mortenas 
Ramsbølas (kontrabosas) ir Ras-
musas Kihlbergas (mušamieji).

Na ir pagaliau žanras, kuriuo vi-
suomet labiausiai domiuosi. Muzika, 
kurioje jungiasi džiazas, rokas ar dar 
kažkokia stilistika su etno ir nacio-
naliniais įvairių šalių meno elemen-
tais. Šiemet festivalyje girdėjome du 
tokius kolektyvus ir abu juos jun-
giantis etninis elementas buvo pa-
saulio tautų mušamieji instrumen-
tai. Pirmasis – „Helsinki-Cotonou 
Ensemble“. Tai Benino ir Suomi-
jos muzikantų grupė, debiutavusi 
2012-aisiais ir jau išleidusi tris kri-
tikų gerai įvertintus albumus. Jų mu-
zika, grįsta afrikietiškais ritmais ir 
melodiniais motyvais, supinta su 
džiazu, soul, funk, yra labai ekspre-
syvi, nepaisant kai kurių skandina-
viškų „stabdymų“, nes Benino mu-
zikantai, ne tik grojantys etniniais 
Afrikos mušamaisiais, padainuojan-
tys nacionaline maniera (kartais ir 
ne visai švariai), bet dar ir šokantys 
scenoje, yra labai temperamentingi 
ir šiauriečiams tikrai nelengva prie 
jų prisiderinti. Man yra tekę girdėti 
tikrai daug Skandinavijoje gyvuo-
jančių kolektyvų, kuriuose savo mu-
ziką groja Afrikos ar Azijos muzi-
kai. Šios grupės istorija prasidėjo 
tada, kai trys Suomijoje gyvenantys 

muzikantai nusprendė nuvykti į Ko-
tonu – didžiausią Vakarų Afrikos 
valstybės Benino miestą, kuris yra 
vieno iš jų gimtinė. Ir ten jų išgirsti 
skambesiai pasirodė pernelyg įdo-
mūs, kad liktų tik jų pasidarytuose 
įrašuose. Nuo Helsinkio iki Kotonu 
yra šeši tūkstančiai kilometrų, todėl 
muzika, gimstanti šiame junginyje, 
tikrai gali stebinti. Girdėjau gatvės 
scenoje vykusį šio kolektyvo pasi-
rodymą ir man jis galėjo atrodyti 
kiek kitoks, nei tiems, kurie iš va-
karo klausėsi pirmojo jų koncerto 
muzikos klube. Sako, kad jis buvo 
dar ekspresyvesnis, išraiškingesnis. 

Antrojo panašaus žanro kolek-
tyvo – Zoharo Fresco trio iš Izraelio – 
išskirtinis instrumentas yra arabų pa-
saulyje tūkstančius metų naudojamas 
frame drum (rėmo būgnas). Šių vienų 
seniausių pasaulyje būgnų yra dau-
gybė rūšių. Būgnas pagamintas iš 
apvalaus rėmo, aptraukto oda. Įvai-
raus dydžio instrumentais išgaunami 
skirtingo aukščio ir tembro garsai. Jų 
dydis priklauso nuo geografinių ir 
kultūrinių šaknų. Šiais instrumen-
tais groja kolektyvo lyderis, garsus 
perkusininkas Zoharas Fresco, ku-
ris, be šių, dar naudoja ir kitus mu-
šamuosius instrumentus, taip pat 
turi gražų balsą ir puikiai dainuoja 
senąja maniera. Prie būgnų gali būti 
prisegti įvairūs varpeliai, žiedai, sė-
klos, grūdai ar stygos, ištemptos po 
rėmu. Dauguma rėmo būgnų yra ap-
valūs, gali būti ir kvadratiniai. Mušti 
šiuos instrumentus galima įvairiai, 
tačiau Zoharas dažniausiai užgauna 
pirštais. Muzikantas papasakojo apie 
savo grojimo pirštais stilių, kurio rit-
mika ir dermija turi savotišką žodinę 
notaciją „Ma - ne - gi - na“. Z. Fresco 
muzikoje atsispindi visas Artimųjų 
Rytų ir Azijos kultūros spektras, ku-
riame daugybė stilių ir įtakų, virstan-
čių intriguojančiais muzikos garsais. 
O kiek jo balse slypi garso išgavimo 
būdų, kurių kiekvienas turi savo pa-
saulį! Drauge su Zoharu groja per-
kusininkas Markas Mushaievas ir 
klavišininkas Tomeris Baras. Šį ko-
lektyvą girdėjau Elektrėnų kultūros 
namų salėje, ji nebuvo pilna, bet džiu-
gino, kad susirinko žmonės, matyt, 
žinoję šiuos muzikantus ir norėję juos 
išgirsti gyvai.

Festivalio didysis koncertas įvyko 
pirmadienį „Žalgirio“ arenoje, čia 
dainavo garsi įvairiaplanė popmu-
zikos dainininkė Laura Mvula. Ir tai 
dar ne festivalio pabaiga, nes liepos 
mėnesį laukiame Gregory Porterio, 
o lapkritį – Stanley Clarke’o grupės iš 
JAV. Festivalyje „Kaunas Jazz“, kaip 
visuomet, buvo ir daugiau įdomių 
koncertų, gaila, gyvendamas Vil-
niuje, visų nespėjau išgirsti. Vyko 

„Džiazo gatvės“ renginiai, koncertai 
klube „Renginių oazė“ ir t.t. Žodžiu, 
Kaunas gyveno džiazu.

Algirdas Klova

šou (tarp jų Oprah Winfrey lai-
dai), gastroliavęs nuo Mozambiko 
iki Australijos. Drauge su O. Silku 
Lietuvoje dainavo Debby Bracknell, 
gitara grojo Markas Jaimesas, bosine 
gitara Julianas Cramptonas, muša-
maisiais Westley Josephas.

Vilniaus publikai festivalis skyrė 
labai įspūdingą ir ypač kokybišką 
aklo amerikiečių vokalisto ir gita-
ros virtuozo Raulio Midóno kon-
certą. Tai muzikas, kurio tiesiog 
malonu klausytis, kad ir ką jis grotų. 
R. Midónas prieš keliolika metų tapo 
muzikos pasaulio sensacija, jo suge-
bėjimams komplimentus žeria mu-
zikos pasaulio superžvaigždės. Sau-
sio pabaigoje vykusioje „Grammy“ 
apdovanojimų ceremonijoje naujau-
sias jo albumas „Bad Ass and Blind“ 
buvo nominuotas geriausio voka-
linio džiazo albumo kategorijoje, 
deja, šįsyk apdovanojimo negavo. 

filmų ir įvairių miuziklų, džiazo 
melodijos, lengvųjų žanrų muzika. 
Prisiminiau tuos laikus, kai šimtai 
žmonių susirinkdavo Kauno Karo 
muziejaus sodelyje pasiklausyti Vik-
toro ir Giedriaus Kuprevičių grojimo 
ir užplūsdavo išėjimą iš bokšto, no-
rėdami pasveikinti numylėtus muzi-
kantus. Dabar prie bokšto susirinko 
ne daugiau kaip trisdešimt žmonių. 
Gal kaltas šaltas oras, o gal ledo ri-
tulys, vykęs „Žalgirio“ arenoje? Tur-
būt ne. Manau, tai visuomenės kul-
tūros stoka. O muzika buvo puiki, 
nuotaika gera, švietė saulė, netoliese 
vaikai piešė ant asfalto, o prie VDU 
durų grojo pučiamųjų orkestras 

„Ąžuolynas“. Buvo tiesiog gera.
Pirmieji didžiojoje festivalio sce-

noje – prancūzai „Mezcal Jazz Unit“ 
(Christophe’as Azema – saksofonas, 
Jeanas-Marie Frédéricas – gitara, 
Emmanuelis de Gouvello – bosas ir 

Raul Midón

Bob James
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Paauglystės kosmosas ir „kosTmUsas“
Nacionalinio Kauno dramos teatro spektaklis „Lė-kiau-lė-kiau“

Justina Daugalaitė 

Naujasis Eglės Kižaitės režisuotas 
spektaklis „Lė-kiau-lė-kiau“ kalba 
apie paauglystės problemas. Pas-
taruoju metu ši tema visuomenėje 
sulaukia nemažai dėmesio – sociali-
niuose tinkluose skamba „Jaunimo 
linijos“ inicijuota „Begėdžio“ akcija, 
apie sunkumus, kylančius bandant 

„suaugti“, kalba vis daugiau popu-
liariosios kultūros atstovų. Kižaitė 
į paauglystėje kylančias problemas 
pažvelgė jautriu kūrėjos žvilgsniu ir 
Nacionalinio Kauno dramos teatro 
scenoje atskleidė ypatingo žmogaus 
gyvenimo tarpsnio skaudulius bei 
aktualijas. 

Kalbėti apie paauglius sunku. 
Baisu atrodyti atsilikusiam, sena-
madiškam. Baisu jų nesuprasti ar 
vertinant žvelgti į jų išgyvenimus. 
Galbūt todėl paaugliams skirti spek-
takliai nėra dažni Lietuvos teatre. 
O ir žiūrovus pasiekiančiuose kū-
riniuose nesunku pajusti aiškią dis-
tanciją tarp pamokslaujančio kūrėjo 
ir maištaujančio paauglio (tiek vei-
kėjo, tiek žiūrovo). Spektaklio „Lė-
kiau-lė-kiau“ kūrėjams šių dalykų 
pavyko išvengti. Dramaturgė Daiva 
Čepauskaitė pjesę kūrė remdamasi 
konkrečiomis jaunuolių patirtimis. 
Ji įsitraukė į „Vaikų linijos“ interneto 
svetainėje esantį paauglių forumą 

„Diskutuok su bendraamžiais“, ten 
susipažino su tikromis (tačiau ano-
nimiškomis) paauglių patirtimis ir 
išgyvenimais. Pjesės autentiškumas 

leido scenoje kurti nesunkiai atpa-
žįstamas situacijas, su kuriomis 
lengva tapatintis. 

Šių dienų jaunimo gyvenimas ne-
atsiejamas nuo socialinių tinklų te-
mos. Kalbėjimas apie tai (ypač sce-
noje) dažnai atrodo tik nuvalkiota 
pastanga prisitaikyti prie auditori-
jos – prabilti jai suprantama kalba. 
Tačiau spektaklyje „Lė-kiau-lė-kiau“ 
ši tema neprarado autentiškumo ir 
ryšio su žiūrovu. Interaktyvus ban-
dymas įtraukti publiką į spektaklio 
veiksmą, kartu kuriant socialinio 
tinklo „Facebook“ profilį, buvo įdo-
mus ir nebanalus sprendimas (apsi-
lankykite Hugo Paslaptiz profilyje, 
rasite įdomių dalykų). Bendras su-
klastoto profilio kūrimas ir jo po-
puliarinimas panaikino aiškias ri-
bas tarp scenos ir žiūrovų salės. Tad 
spektaklyje socialinių tinklų panau-
dojimas tapo priemone ne tik paro-
dyti, bet kartu ir pajausti paauglio 
vidinius išgyvenimus. 

Režisierė Eglė Kižaitė, norėdama 
atskleisti nuolat besikeičiantį ir stip-
rių emocijų valdomą paauglio pasaulį, 
pasirinko fragmentiško pasakojimo 
formą. Trumpi paauglių tikrovės 
blyksniai, pertraukiami telefono 
skambučio garso bei repo muzikos 
fragmentų, padeda suvokti nesta-
bilų ir nesaugų jų pasaulį. Trumpos 
kasdienio paauglių gyvenimo aki-
mirkos leidžia pažinti jų asmenybes, 
patirtis mokykloje ir namuose. Ak-
torių Eglės Grigaliūnaitės, Neringos 
Nekrašiūtės, Martynos Gedvilaitės, 
Godos Petkutės, Andriaus Gaučo, 

Gyčio Laskovo, Arno Ašmono ir Pi-
jaus Narijausko kuriami personažai 
ir pasakojimai jaudina. Spektaklyje 
ne tik atskleidžiami dažniausiai mo-
kykloje pasitaikantys paauglių vaid-
menys („mokyklos numylėtinis“, 

„kvailelis“, „linksmuolė“, „gražuolė“, 
„atstumtoji“ ir kt.), bet ir paaiškinama, 
kokios priežastys lemia būtent tokį 
vaidmenų pasiskirstymą. Paauglių 
istorijos iš pradžių leidžia atpažinti 
mokyklos gyvenimo aktualijas, pri-
verčia simpatizuoti patraukliems vei-
kėjams ir su lengva pašaipa žiūrėti į 
tuos, kurie nėra tokie įdomūs. Tačiau 
labiausiai paveikia įtaigiai vaizduo-
jamas veikėjų gyvenimas namuose, 
kur jaunuoliai patiria smurtą, abejin-
gumą ir emocinį tėvų nebrandumą. 
Spektaklis atskleidžia, kodėl paaugliai 
taip dažnai dėvi kaukes, saugančias jų 
vidinį pasaulį, kodėl jie dažnai atrodo 
sunkiai suprantami ar atitolę.

Metalinės spintelės, skirtos daik-
tams mokykloje pasidėti, yra vie-
nas iš Justės Kondratės sukurtos 
scenografijos elementų. Kiekvie-
nam moksleiviui jos asocijuojasi su 
mokyklos kasdienybe (net ir tiems, 
kurių mokyklose šių spintelių nėra, 
amerikietiški filmai padarė didelę 
įtaką: „normali“ mokykla be šio 
atributo nebeįsivaizduojama). Spek-
taklio veikėjai šias šaltas metalines 
dėžutes pripildo savo asmeninių 
daiktų, kurie dar labiau pabrėžia 
jų susikurtą (ar aplinkos sukurtą) 
įvaizdį. Šiose spintelėse paaugliai 
uždaro ir slapčiausias savo svajo-
nes. Isterikės mamos kamuojama ir 

sieną. Vieni už sienos slepiasi pasau-
liui siųsdami tiesiogines transliacijas 
apie save, kiti kaip vienintelę išeitį 
mato šuolį nuo jos – į nežinią, kuo 
toliau nuo savo skausmo. 

Žiūrovų juokas liudijo, kad paaug-
liai atpažino save ir bendraamžius 
scenoje, kad spektaklio veiksmas 
jiems aktualus ir įdomus. Tyla ir ore 

tvyranti įtampa lydėjo skaudžius vei-
kėjų išgyvenimus ir patyčių situaci-
jas. O nejaukų bruzdesį kėlė scenoje 
matomas personažų fizinis artumas. 
Po spektaklio vykusiose diskusijoje 
su „Vaikų linijos“ psichologėmis 
jaunųjų žiūrovų įžvalgos patvirtino, 
kad režisierei pavyko sukurti artimą 
santykį tarp pasakojamos istorijos ir 
dabartinio paauglio.

Suaugusiajam paauglių pasaulis 
dažnai atrodo painus, sudėtingas 
ar net nevertas ypatingo dėmesio. 

Scena is spektaklio „Lė-kiau-lė -kiau“

D. Stankev ičiaus  n uotr .

Šokoladinio zuikio buveinė

Vargu ar įmanoma atpasakoti, kas 
yra sekcija, pertekliaus pasaulio 
žmonėms. Vėlyvuoju sovietmečiu, 
kurio patį galą atsimenu, žinau, kad 
buvo kas tuokiasi tik tam, kad gautų 
talonų, kurie teikia lengvatų įsigyti 
buities daiktų, pavyzdžiui, sekciją. 
Jaunavedžiai, jei turėdavo butą, bū-
tinai organizuodavosi šį baldą, nes 
tai ne tik medinė dėžė indams, ša-
kutėms, knygoms sudėti, tai namų 
centrinis altorius, identiteto ekranas 
svečiams, dabartiniais terminais kal-
bant, matyt, – vadinamasis interfeisas 
(individuali aplinka su programėlių 
ikonomis, kurios nusako veiklos ir 
interesų derinį – viską apie žmogų). 

Parodos kuratorė Aistė Kisaraus-
kaitė, turėdama galeriją namuose, su-
mąstė parodą, kuri butui itin tinkama 
ir turi žadinti visus tuos prisimini-
mus apie magišką svetainės dalį, į ku-
rią dedami svarbūs ir slapti dalykai. 
O gal paroda kilo iš nesuvokto ilgesio, 
juk lankytojai matė per ankstesnius 
vizitus, kad tikros sekcijos Kisaraus-
kaitė neturi... Juk nuo vidinių struk-
tūrų nepabėgsi, jos vaidenasi, vai-
duokliai labiausiai mėgsta sapnus ir 

meną. Todėl kuratorės namų tuštumą 
užpildė keturių menininkų sekcijos, 
iš viso šeši vaizdai. 

Viena jų – Nerijaus Ermino – tikra. 
Tiksliau, tai tokia modifikuota lakuo-
tos plokštės spintelė su geometrine 
atauga. Dėl deformacijos baldas ne-
atrodo bjaurus, kaip tik – savas, nes 
netobulas, žmogiškesnis. Prisimini-
mus atgaivina keli ant lentynos padėti 
grybai. Ermino grybai gipsiniai, bet 
forma kaip tų iš meduolinės tešlos su 
balta ir šokoladine glazūra. Tokius 
anksčiau parsinešdavome iš visokių 
švenčių ir sekcijoje mumifikuoda-
vome kaip atsiminimą. 

Kaip ir Ermino, dvi tapytos Vy-
tauto Tomaševičiaus sekcijų gi-
minaitės tuštokos. „Pabėgimas iš 
Egipto“ ir „Dvi sekos“ drobės kalba 
apie kažkokias tuštumas, nes len-
tynų burnos žioji praradimu, o 
emocingi juodų linijų raizginiai 
šaukia sujauktas emocijas. Tarsi 
dizaino maketo neutralumas susi-
durtų su neartikuliuotomis jėgomis. 
Imu įtarti, kad ir Tomaševičius sek-
cijos neturi, todėl jos grįžta tokiais 
grėsmingais pavidalais. 

Eglė Ridikaitė, kitaip nei pa-
prastai, elgiasi ne tik nekukliai – ji 
stačiai įžūliai demonstruoja, kad 

sekciją ji turi, ir tokią pat turi jos 
draugės mama. Didelio formato 
aerozoliu purkštame „Orūnės sa-
pne“ slypi pasakojimas apie kitą 
menininkę, kuri nubudo Ridikaitės 
namuose ir pamanė nubudusi ma-
mos svetainėje, kur tokia pat sekcija 
ir toks pats kilimas, visai kaip tame 
visiems gerai žinomame filme „Li-
kimo ironija, arba po pirties“.

Kalbant apie sekcijas, Gintautas 
Trimakas sunkiausiai „perkanda-
mas“, matyt, jis tą kūną pratęsiantį 
baldą vis dėlto turi. Bent jau turėjo, 
nes dvi parodoje rodomos nuotrau-
kos rodo du baldus, fotografuotus 
9-ajame dešimtmetyje, autentiš-
kos būsenos, be jokių ten ironijų ir 
prasminių transformacijų. 

Viena uždara, žvelgia tiesiai savo 
mediena ir blizga atšvaitais, gaivina 
fotografų širdis šviesos žaismu. Dau-
giau mįslių aplink ją: radiatorius, ry-
šulėliai, dėžė, tūtos. Kitaip tariant, 
užuominos į spintos vidurius. Kitoje 
nuotraukoje – spinta su vitrinomis. 
O jose matyti knygos, dekoratyvinis 
fajansas ir „fužerai“ (visokios kriš-
tolo taurės ir stiklinės, skirtos sve-
čiams vaišinti, per šventes naudoti). 
Aišku, matyti, kad Trimakui kur kas 

labiau rūpi ne vitrininiai paviršiai ir 
po stiklu esantis turinys, o plokštu-
mos, šviesa, erdvės sekluma ir kiti 
meniniai dalykai. Iš to mes žinome, 
kad fotografas dvasingas arba estetas, 
nesileidžiantis į familiarius ir trivia-
lius reikalus. 

Bet, atsiprašau, sekcijų eroje aš 
buvau vaikas, o pas ponią Gražiną iš 
konditerijos cecho spintoje regėjau 
ne vieną ir ne du šokoladinius (!) zui-
kius. Spalvota šokoladinius jų kūnus 
apgaubusi folija taip viliojančiai bliz-
gėjo spintos gilumoje, kad gomurys 
atgamindavo skonį, nevalingai nury-
davau seiles. Pavydėjau ir neatsistebė-
jau, nors Gražina buvo dosni. 

Kai išaugau zuikius, pavydėjau 
vienos sekcijos kriauklių, nes jos 
visos buvo parsivežtos iš tolimų 
kelionių, jūrinės, egzotiškos. Sek-
cija, beje, ir kolekcijų pradžia, jose 
buvo kaupiami maži puodeliai, žva-
kės, varpeliai ir panašiai. O Kisa-
rauskaitė štai laikinai užveisė sek-
cijų kolekciją. Nedidelę. Bet nuo ko 
nors juk reikia pradėti. 

Paroda veikia iki gegužės 15 d.

Monika Krikštopaitytė

Parodos

neišklausyta mergina nori vėl būti 
maža mylima mergaite, todėl jos 
spintelėje kabo rausva vaikiška suk-
nelė. Visų užguitas kvailelis trokšta 
būti ,,kietu“ žinomu reperiu, todėl 
jo spintelėje – pasitikinčio savimi 
vaikino atributas: full cap kepurė. 
Pagrindinis scenografijos elemen-
tas – pilka, nuobodi ir niekuo ne-
išsiskirianti siena – atspindi paaug-
lių jauseną, kai mėgindami pažinti 
save, savo šeimos narius ar draugus 
jie jaučiasi tarsi vis atsitrenkiantys į 

Režisierė Eglė Kižaitė spektaklyje 
„Lė-kiau-lė-kiau“ į paauglius pa-
žvelgė be ironijos, be išankstinių 
nuostatų ir jai pavyko atskleisti jų 
gyvenimo dinamiškumą bei jausmų 
sudėtingumą. Visiems, kuriems 
paauglių gyvenimas vis dar atrodo  
tikras kosmosas, spektaklis gali pa-
versti jį pažįstamu „kosTmUsu“.

D. Stankev ičiaus  n uotr .
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Jaunos pavasario dramos
Šiuolaikinės dramaturgijos festivalis „Dramokratija“

Santa Lingevičiūtė

Balandžio 16–22 d. vyko ketvirtasis 
„Dramokratijos“ festivalis. Jo pra-
dininkės Gabrielės Labanauskai-
tės žodžiais, sukurtos ir atrinktos 
pjesės – ne baigtinis rezultatas, o 
nuolatinis procesas. Taip, aštuonias 
skaitytas pjeses tikrai galima pava-
dinti darbiniais projektais, kuriuos 
reikėtų šlifuoti.

Šių metų tema – propaganda. Gy-
venant informacinio pertekliaus ir 
liguisto vartotojiškumo laikais dis-
kusijos apie propagandą, rodos, tu-
rėtų būti tikrai įdomios. Deja, ne-
mažai autorių aiškiai arba iš viso 
nesuprato, kas yra propaganda. 

„Dramokratijos“ manifeste skel-
biama, kad „svarbus kiekvienas 
žodis“, raginama „nebijoti pralieti 
rašalo“. Tačiau ar tikrai „kiekvienas 
gali kurti dramą“ – drįsčiau sua-
bejoti... Skaitymų metu man svar-
biausia buvo ne vaidyba, režisūra, 
o dramaturgija, ir tik lietuviškas 
kontekstas, kurį aptarsiu.

Labai prastas alkogolis
Rinaldas Tomaševičius, pasak or-

ganizatorių, – pradedantis drama-
turgas. Jo pjesė „Nubudimas“ pa-
remta asmeniniais išgyvenimais ir 
pavadinta tragikomedija. Labai drą-
sus apibūdinimas, drąsus ir pats au-
torius, nusprendęs viską išlieti ant 
popieriaus. Veikėjams – „Maximos“ 
kasininkei Tinai ir jos sugyventiniui 

„Maximos“ krovikui Metui – pavesta 
žiūrėti meksikietiškas muilo ope-
ras ir nesaikingai vartoti prastą al-
koholį. Pasirodo, kad meksikietiški 
serialai yra propagandiniai, nes pa-
sakoja apie meilę ir laimę, „juose 
žmonės pykstasi, tai ir realybėj turi 
taip būti…“ Turbūt autorius nėra 
girdėjęs apie eskapizimą, kurį nori 
patirti žiūrintieji kiną (kad ir seri-
alą). Kiekvienam rašytiniam teks-
tui svarbus žodis, bet Tomaševičius 
pradeda taip: „vuau!“, „ehhmm…“. 
Šie žodžiai kertiniai, nes apibūdins 
visus dramatinius posūkius (jei ga-
lima juos taip vadinti). Tie drama-
tiniai vingiai perteikiami kad ir to-
kiu užrašytu veiksmu: „[Metas] kita 
ranka pagriebia už plaukų ir taukšt 
kelėnu per galvą. Tina akimirkai iš-
sijungia.“ Tuo metu turėtų pasigirsti 
laidotuvių maršas. Vėliau pasigirs ir 
serialo „Santa Barbara“ garso takelis, 
nesvarbu, kad serialas amerikietiš-
kas. Be „mato“, daugiau lyg ir nieko 
nevyksta (jei užsimerktume prieš 
kokčiai seksistinius vyro pasisaky-
mus moters atžvilgiu), kol Metą iš-
tinka infarktas, o Tinai ant galvos 
užkrinta televizorius. Tada jie „nu-
bunda“ ir pradeda galvoti apie kažką 
gražaus, dvasiškai kažkur pakyla ir 
nusprendžia pradėti „daryti“ vaikus. 
Pjesės autoriaus kūrybingumą vaini-
kuoja pabaigos eilėraštukai, kuriuos 

užtenka tik pacituoti (kalba netai-
syta). „Tina: Tikrai, tikrai tikėk ma-
nim / tik nepaslysk kildamas aukš-
tyn. Metas: O meilės deive, aš tikiu 
/ kaip ryto saulė, aš girdžiu / rasos 
lašeliais bėgančių / meilutė gyja ti-
kinčių…“ Autoriui palinkėčiau pra-
dėti skaityti ir mažiau dairytis į labai 
prastą alkogolį.

22 scenos iš suaugusių vaikų 
gyvenimo

Justas Tertelis tikrai ne pradedan-
tysis dramaturgas, ir tai jaučiama jo 
pjesėje „Tik suaugusiems“. Autorius 
imlus aplinkai: ar tai būtų nugirsti 
svetimi pašnekesiai, ar „transliuo-
jama“ realybė ir tiesa žiniasklaidos 
kanalais, ar asmeninės patirtys. Pje-
sės struktūra – 22 scenos, kurios yra 
lyg savarankiškos miniatiūros. Cha-
rakteriai nekuriami, veikia tam tik-
ros žmonių savybės, socialiniai sta-
tusai. Pradžia – žmogaus gimimas, 
pabaiga – mirtis. Kiekviena scena 
turi pavadinimą, ir tai žodžiai, frazės, 
dažniausiai linksniuojamos mūsų 
kasdieniame diskurse: „o kaip tave 
auklėjo?“, „mes“, „shopping“, „re-
klama“, „priešai ar draugai?“, „gėris 
ir blogis“, „šeima“, „ligoninė“ arba 

„suaugęs“. Pastarojo žodžio sąvoka 
Tertelis ir žaidžia, priešina jį su „vai-
kiškais“ samprotavimais, elgsena, 
pašiepia suaugusiųjų nuostatas, įsi-
tikinimus, suformuotus ne tik vai-
kystėje, bet formuojamus įvairiau-
sių žiniasklaidos priemonių ir dabar. 
Beveik kiekviena scena turi savo 
miniatiūrinę dramą, kuri sprogsta 
lyg kramtomosios gumos burbulas. 
Pavyzdžiui, scenoje „Spalvos“ trage-
dija įvyksta dėl to, kad besilaukian-
čiai porai „visi visko pridovanojo“ tik 
rožinės spalvos, „o gimė... gimė tai 
Marius“. Scenos „Shopping“ drama 
ta, kad vyras vaikui papasakojo, jog 
vištiena yra iš vištos; vėliau vaikas, 
pamatęs tamponų reklamą, jų už-
simano. Įsivaizduokite, septynerių 
metų vegetaras su tamponais. Pui-
kiai jaučiami dabartinių supertėvelių 
ypatumai, tačiau kai kuriose scenose 
per daug tiesmuko baksnojimo žiū-
rovui, ką ir kaip jis turi suprasti. 

Vaikiška skaičiuoklė
Dovilės Katiliūtės „Vienas plius 

trys lygu penkeri“ vadinama siur-
realistine pasaka apie propagandą. Ji 
pjesėje turi net kūną – juodai vilkin-
čią ponią Pro. Argi tai jau ne savaime 
autorės mintyse susiformavęs blogio 
įvaizdis? Juk dažnai blogis kažkodėl 
asocijuojasi su moteriška gimine. 
Kitas štampas – viena iš veikėjų Lėja 
tiesiog apibūdinama kaip graži mo-
teris, ištekėjusi už poniai Pro sielą 
pardavusio Tado. Kad būtų aiškiau, 
prieš pradedant skaityti pjesę salėje 
pasigirsta ištrauka iš LRT laidos 

„Klausimėlis“, kurios vedėjas dar ba-
lanos gadynėje gyvenančių tautiečių 
klausia, kas ta propaganda. Vėliau 

tiesiog pasipila vaizdinių srautas, ku-
riuose – atpažįstami vaizdai: Mikė 
Pūkuotukas, Algimantas Čekuolis, 
muilo operos, Egidijus Dragūnas, 
filmas „Nužudyti Bilą“, Natalija 
Bunkė etc. Rodos, vaizdu norėta už-
maskuoti silpną istoriją, kurioje pla-
kama viskas. Tarkime, veikėjų Tėjos 
ir Lėjos reklamos stiliumi sakomas 
tekstas: „Išryškėja nuostabus skonis, 
paragauk – jauti juodųjų serbentų 
ir samanų mišinį?“; „cinamonas, 
klevo lapai, tvarto kvapas...“, pasta-
rasis, beje, stipriausias; vėliau Tado 

punktyriškumas veda prie tokio pat 
pokalbio su kunigu. Gaila, kad au-
torė nesistengė sukurti konfliktiškes-
nių pagrindinių veikėjų – kunigo ir 
merginos. Ši tiesiog sutrikusi ir ieško 
kažkokio „išpirkimo“, kurį gali su-
teikti tik esantis aukščiau (kunigas, 
Dievas), deja, kunigas kalba labai 
abstrakčiomis frazėmis, girdimo-
mis iš kiekvieno, pamokslaujančio 
bažnyčioje, kalbančio per televiziją, 
rašančio į lietuviškus portalus. Re-
ligijos puoselėtojai įžvelgia propa-
gandą „puolusioje“ visuomenėje, 

Feisbuko emocijos
Feisbukas siūlo kieno nors įkeltą 

nuotrauką, komentarą etc. vertinti 
šešiomis emocijomis: patinka, myliu, 
juokiuosi, oho, verkiu, pykstu. Tokių 
emocijų teturi ir Austės Urbanavi-
čiūtės „Išleistuvių“ veikėjai. Jie – abi-
turientai, įgyjantys teisę „stoti į suau-
gusio žmogaus gyvenimą“, per vieną 
naktį turintys išgyventi „pabaigą ir 
pradžią“. Galbūt esu jau per daug ati-
trūkusi nuo to žalio jaunimo, kad 
suprasčiau jų slengą, smegenų vin-
gius ar jų nebuvimą. Galbūt ši pjesė 

delyriniai monologai, o kur vėl eilės, 
tarnaujančios ne minčiai perteikti, 
bet rimui?.. Pavyzdžiui, „Ir užleido 
tamsią miglą / Ne, tikrų tikriausią 
tigrą / Jie užleido propagandą / Bai-
siai žmonės nusigando.“ Apskritai 
autorė iš aplinkos prigėrusi vizualių 
ir garsinių fragmentų, kurie jokios 
prasmės nekuria: šimtus kartų girdė-
tos frazės, pasiskolintas Stanley Ku-
bricko „Plačiai užmerktų akių“ filmo 
pavadinimas su visiškai iškraipyta 
filmo mintimi. Vėliau nukrypstama 
į filosofinius pamąstymus apie gyve-
nimo prasmę, bet, laimei, gėris nu-
gali blogį, su skuduru ir vandeniu 
išplaunamos visos linijos, o tradicinė 
šeima – Tadas, Tėja ir dvi mergaitės – 
apsikabina. Svarbu propaguoti tei-
singus santykius ir laimingą pabaigą. 

Į vienus vartus
Augustės Žičkytės pjesė „Pokal-

bis su kunigu“ išsiskiria rimtimi 
ir bandymu „kapstyti giliau“. Aki-
vaizdu, kad pagrindinė veikėja, 28 
metų mergina, per daug psicholo-
giškai sugniuždyta praeities traumų, 
suskaldžiusių jos asmenybę. Pjesėje 
veikia ir ta pati mergina, tik dar 
aštuoniolikmetė, kurią dabartinė 
įvardija kaip sielos balsą. Tačiau 
klausantis pjesės ilgainiui susidaro 
įspūdis, kad visi kiti veikėjai – admi-
nistratorė, veikėjas iš užrašų, kuni-
gas – veikia merginos galvoje. Pjesę 
sunku skaityti, o tuo labiau jos klau-
sytis: tekstai per daug fragmentiški, 
trūkčiojantys, autonomiški, o visas 

tačiau įdomu būtų padiskutuoti, ar 
pati religija neatsirado kaip propa-
gandos ginklas, kuris iki šių dienų 
yra vienas efektyviausių.

Lietuviška distopija
Ivetos Volungevičiūtės pjesėje 

„Jūroje tarp dviejų krantų“ pjaunasi 
konservatyvizmas ir liberalizmas. 
Pirmajam atstovauja žurnalistas la-
bai nuspėjamu vardu – Adolfas Ba-
ranauskas, o antrajam – jo žmona 
Raimonda Adolfas. Abu turi Hitle-
rio vardą, nes dėl savo įsitikinimų 
gali imtis radikalių ir nežmoniškų 
priemonių. Autorei neblogai, nors 
dar naivokai, pavyksta pašiepti 
abiejų pažiūrų leksiką ir siaurumą: 
Raimonda dalyvauja „tolerantiškos“ 
visuomenės organizacijų („Aborto 
pasekmių švelninimo draugija vieni-
šoms homoseksualioms moterims“; 

„Netipinio sudėjimo aukų socialinės 
atskirties mažinimas“) renginiuose, 
o Adolfas, aišku, – šovinistas, kaip 
ir daugelis vyrų, labai noriai dalijan-
tis patarimus, nes žino tiesą; neiš-
radingas koketas, mėgstantis lietu-
višką mišką, seną sodybą, liūdnas 
liaudiškas dainas, turintis siekiamy-
bių, didesnių nei asmeninė nauda, 
ir bijantis, kad jau praranda „tikro 
valdovo“ poziciją. Tik kilo abejonių, 
ar vis dėlto autorė, ar Adolfo tekstą 
skaitęs aktorius sąmoningai bandė 
vyro frustraciją ir „medines“ pažiū-
ras pateikti taip familiariai, kad au-
ditorijai būtų juokingas labiau ne jis 
pats, bet aplinkiniai?  

turėtų būti skaitoma mokyklose ir 
skirta asmenims iki 18 metų? Vis 
dėlto ji labai neorganiška, o stilius 
ir charakteriai nevientisi. Iš pra-
džių veikėjai keikiasi ir užsiima 
small talk’u, vėliau jų monologai 
primena lietuvių kalbos valstybi-
nio egzamino teminius rašinėlius. 
Marozas Domcė, kuriam šiaip vis-
kas zjbs, turbūt rašė tema „Kas yra 
tiesa?“ arba ,,Kodėl negerai me-
luoti?“ Pachmo agurkėlius mėgs-
tanti vakarėlių princesė Toma fi-
losofavo laimės tema. Lovelaso ir 
mėgstančio pabūti auka Juliaus 
tema maždaug tokia: „Ar sąžinė 
įkainojama?“; homoseksualus Be-
nas (būtinai turėjo būti padažytas) 
filosofavo meilės tema, na, o „lai-
kus“ kolekcionuojanti Luka tragi-
zavo tema „Kas žmogų daro gražų?“ 
Ką jau kalbėti apie kiekvieno vei-
kėjo norą pamoralizuoti ir pasakyti, 
kaip „iš tikrųjų“ yra, kaip feisbuke 
susikuriame patys save. Juk „tai 
puikiai sukonstruota apgaulė, kuri 
net mus apgauna“; kaip suaugusiųjų 
pasaulis deformuoja jaunimo idea-
lus ir norą gyventi ne pagal taisykles. 
Apmaudu, kad taip ribotai mąstyti 
verčia mūsų švietimo sistema.

P. S. Iniciatyva rengti „Dramokra-
tiją“ sveikintina. Na, o scenarijus, 
bent jau lietuvių kine, visada buvo 
Achilo kulnas. Galbūt jauni žmo-
nės dalyvaudami dirbtuvėse supras, 
kad vien noro nepakanka – reikia 
kuo daugiau skaityti.

Šiuolaikinės dramaturgijos festivalis „Dramokratija“ I .  Kun ev ičiūtės  n uotr .
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Užmigdyti nemiegančią gražuolę
Yanos Ross „Lėlių namai“ Švedijoje

Bryce Lease

Londono karališkojo Holovėjaus 
koledžo Dramos, teatro ir šokio 
katedros dėstytojo Bryce’o Lease’o 
straipsniai apie šiuolaikinį teatrą 
publikuojami pripažintuose sce-
nos menų leidiniuose. Autorius 
ypač domisi šiuolaikiniu Lenkijos 
teatru. Lease’o tyrimų sritys – kul-
tūrinė atmintis, politika, besiku-
riančios demokratijos, naciona-
lizmas, mažumų bendruomenės, 
lytiškumas, seksualumas bei kul-
tūros geografija. 

Naujasis Yanos Ross spektaklis 
„Lėlių namai“ („Ett dockhem“) Ge-
teborgo miesto teatre (Stadsteater) 
sukėlė didžiulį susidomėjimą Šve-
dijoje ir dar labiau sustiprino jos 
įtaką ir populiarumą Skandinavijos 
teatre. Ross naudoja psichoterapiją 
kaip metodą kanoniniam Henriko 
Ibseno tekstui originaliai perrašyti. 
Rankas paverčiamas psichiatru, tai-
kančiu žaidimą vaidmenimis kaip 
psichoterapinę analizės formą. Pra-
džios scenose publika priverčiama 
patikėti, kad Rankas yra Torvaldas, 
nors iš tiesų jis tik vaidina Noros 
vyro vaidmenį pagal paties sugalvotą 
scenarijų. Jis ragina Norą analizuoti 
savo pasirinkimus ir prisirišimus; šis 
metanaratyvas atskleidžia, kad čia 
yra ne tiek pjesės „Lėlių namai“ de-
konstrukcija, kiek spektaklio anali-
zės forma, savotiška teatrinė esė. Tai, 
kaip Rankas vaidina savo vaidmenį, 
atrodo įtartinai dviprasmiška: iš pat 
pradžių parodoma, kad iš Noros 
kaip pacientės reikalaujama paklus-
numo, tikriausiai jos pačios naudai.  

Ross sumanyti lėlių namai yra 
slankiojanti dėžė, sumontuota iš 
didžiulių stiklo plokščių (sceno-
grafija Zane’s Pihlstromo, šviesų 
dailininkas Vilius Vilutis) ir apsta-
tyta elegantiškais, bet neįmantriais 
baldais („skoninga, bet ne ekstra-
vagantiška“), prigesintų spalvų, per 
kurias eina ryškus skaisčiai raudo-
nas punktyras (šitą spalvą Nora vė-
liau dėvės kaip nuorodą į Miegan-
čiąją gražuolę ar Raudonkepuraitę). 
Operatorius, filmuojantis veiksmą 
iš namo išorės, sustiprina pojūtį, 
kad esame sekliai ar vujeristai. Nors 
liekame kitapus sienos, krištolinio 
skaidrumo aktorių balsai primena 
Krzysztofo Warlikowskio „(A)pol-
lonia“, kur vizualiai jaučiamės esą 
nutolinti ar visiškai atskirti nuo ak-
torių, o akustiškai patiriame kraš-
tutinį jų artumą. Kai toji dėžė juda 
Geteborgo teatro pagrindine di-
džiąja scena, Helmerio namų mie-
gamieji matomi priešingoje sve-
tainės pusėje. Blyškus balkšvas ir 
pilkas tėvų miegamojo interjeras 
sudaro kontrastą vaikų kambariui, 
kurio sienos išpaišytos ryškiaspal-
viais džiunglių gyvūnais. Vaikai sce-
noje taip ir nepasirodo – matome 

juos tik trumpai, per FaceTime 
pokalbį (videovaizdų autorius 
Algirdas Gradauskas), tačiau jų 
kambaryje nuolat vyksta erotiniai 
apgirtusių suaugusiųjų susitikimai. 
Nederamas vaikų kambario naudo-
jimas sustiprina metaforą apie lė-
lių namus – struktūrą, kuri įkūnija 
vaikišką namų erdvės idealą, kore-
liuojantį su Yanos Ross vedamomis 
sąsajomis tarp Ibseno ir Disney’aus. 

Kristina Lindė paversta vyrišku 
personažu, Noros broliu Kristeriu 
Linderiu, ir tai visiškai pakeičia 
vaidmenų lyčių balansą. Nora yra 
vienintelė moteris scenoje, apsupta 
ketverto artimų draugų vyrų (Tor-
valdo, Ranko, Krogstado ir Linde-
rio). Dėl to jos izoliacija ir namų 
pasaulyje, ir visuomenėje dar su-
stiprėja, o Ross tai mikliai trans-
formuoja naudodama disnėjiškus 
įvaizdžius. Pirmą kartą su šita aliu-
zija susiduriame, kai namas scenoje 
sukasi, o ketvertas vyrų sudaužo ke-
tvirtąją sieną (tiesiogine prasme), 
įžengdami pro stiklinę namo sie-
nos plokštę ir ritmiškai atlikdami 
šiuolaikinį septynių nykštukų šokį, 
šlovinantį rankų darbo džiaugsmą 
(„Hi-ho, it’s off to work we go!“), 
kuris tampa užuomina tiek į vyrišką 
seksualumą, tiek į darbą. Vaidmenų 
terapijos koncepcija žaismingai per-
keliama į Helmerio seksualinį gyve-
nimą: Nora persirengia Snieguole, 
o Torvaldas – vienu iš jos neklau-
žadų nykštukų, kurį reikia išplakti 
ir nubausti. Visas vyrų kvartetas 
tampa pagrindiniais sufantazuoto 
siužeto veikėjais – nykštukais, kurie 
tuo pat metu įamžina svajonę apie 
išaukštintą moteriškumą (užuo-
mina į das Ewig-Weibliche, „am-
žinąjį moteriškumą“) ir išskirtines 
vyrų teises seksualizuoti moters 
galią. Nors vyrai ir varžosi tarpu-
savyje, jie sudaro sąjungą, į kurią 
Nora negali įsiskverbti. Šitaip atkar-
tojama distancija, skirianti darbi-
ninkišką nykštukų kolektyvą nuo 
išaukštinto moteriškumo „Mie-
gančiojoje gražuolėje“. Netgi No-
ros persivalgymas tampa žaidimu, 
sutvirtinančiu ir apsaugančiu vyrų 
sąjungą. Čia Ross atlieka meistrišką 
ėjimą – seksualizuoja pačius vyrus. 
Jie pradeda tarantelą, erotiškai įe-
lektrintą šokį su rungtynių šokėjų 
bumbulais. Nora prie jų prisideda, 
paklūsta jų vadovavimui ir kartoja 
jų judesius. Tai yra ne tiek socia-
linių lyties vaidmenų normų (kai 
moterys seka idealizuojamu vyrų 
vadovavimu) kritika, kiek vyrų 
seksualumo temos apvertimas, ne 
tik pateikiantis komišką požiūrį į 
homoerotinio ryšio ritualus, bet 
ir klausiantis, kiek vyriškas geis-
mas gali būti sužadintas erotiškai 
eksponuojant jų pačių kūnus. Ši-
taip tarantela atskleidžia tą seksu-
alumo dalį, kuri paprastai būna už-
gniaužta, bet čia (kaip ir terapinio 

žaidimo scenose ar Snieguolės žai-
dimuose, kai vyrai juokais imituoja 
seksą pagal Beyoncé „Naughty Girl“) 
ne tiek atskleidžiamos paslėptos No-
ros charakterio savybės, kiek paro-
doma vyrų bendruomenė, su kuria 
jai tenka turėti reikalų.

Rasizmo klausimas statant šią 
pjesę dažnai yra apeinamas ir įžei-
džianti Torvaldo replika apie mez-
gimą su „kinišku prieskoniu“ pa-
prastai išmetama. Ross pasirenka 
Noros vaidmeniui Gizem Erdogan, 
turkų kilmės švedų aktorę. Kaip tei-
gia Theresa Smalec, Nora paprastai 
yra laikoma baltąja, skandinave, kaip 
ir Torvaldas. Smalec klausia: „Kaip 
Noros kultūrinės šaknys paverčia 
ją „pabaisa“, kitokia nei jos vyras?“ 
(Theresa Smalec, „Yelena Gluzman’s 
I’m So Sorry for Everything“, TDR, 
Vol. 47, No. 3, 2003, p. 141.). Etninė 
priklausomybė po truputį įvardi-
jama per iš pažiūros nepavojingas 
užuominas, kurios galiausiai išauga 
į rasistinę tiradą. Torvaldas primena 
Norai, kad jau laikas nusidepiliuoti 
viršutinę lūpą, šitaip sukritikuoda-
mas jos patrauklumą ir moteriškumą 
užslėpta užuomina apie jos etninę 
kilmę. Tačiau kai Torvaldas sužino 
apie slaptą Noros paskolą, lig tol 
slėptas jo rasizmas iškyla į paviršių: 

smerkia Švediją kaip savo pilie-
čius lepinančią valstybę, kaltinda-
mas ją už tai, kad „paverčia švedų 
tautą ligonine“. O vėliau publika 
prapliumpa juoku, kai Torvaldas 
sušunka: „Tu sakai, kad nesu su-
knistas feministas? Juokinga! Aš – 
švedas, mes visi jau gimstam fe-
ministai.“ Torvaldo šovinizmas ir 
Ranko konservatyvumas provo-
kuoja kvestionuoti nuomonę apie 
Švediją kaip socialinės paramos, 
lyčių lygybės, taikaus pilietiškumo 
ir tolerancijos visuomenę.    

Po to, kai sužinome, kad Ran-
kas miršta nuo vėžio, matome, 
kaip jis įsivaizduoja (vaidinda-
mas Torvaldo vaidmenį terapi-
niame žaidime) ilgą gyvenimą su 
Nora ir įkalbinėja ją gimdyti dar 
vieną vaiką. Tai ne tik leidžia spėti, 
kad Rankas neigia savo paties ar-
tėjančią mirtį, bet ir tampa užuo-
mina apie erotinį trikampį tarp psi- 
chiatro bei Noros ir Torvaldo po-
ros. Šis įspūdis sustiprėja, kai susi-
daro potenciali akto su trimis da-
lyviais situacija. Nora su Torvaldu 
mylisi ant sofos, o tuo metu Torval-
das laiko paėmęs Ranko plaštaką, 
ir šitaip abu vyrai dalyvauja inty-
miuose žmonos ir vyro santykiuose. 
Kai Nora pastoja, psichiatras tarsi 

Noros emocinis gyvenimas atspindi-
mas jos psichiatro sugalvotame žai-
dime). Vis dėlto finalinėmis spek-
taklio akimirkomis vyrai atsiplėšia 
nuo namų ir atrodo lyg nusileidę 
Mėnulyje, neveikiami gravitacinės 
namų jėgos.

Jie aprengia Norą Miegančiąja 
gražuole – infantilizuojantis ges-
tas, dėl kurio ji atrodo lyg vienas 
iš jos vaikų. (Maža to, šio išgalvoto 
personažo baltumas išryškėja kaip 
etninės priespaudos forma.) Namas 
smenga į scenos grindis jiems su-
kantis finaliniame šokyje, prime-
nančiame ankstyvųjų Holivudo 
miuziklų arba daug naujesnio Da-
mieno Chazelle’io filmo „Kalifor-
nijos svajos“ („La La Land“, 2016) 
sapno sekvenciją, o tuo metu lūpos 
šnabžda „Once upon a Dream“ iš 
Disney’aus „Miegančiosios gražuo-
lės“ (1959), ir nuo to pati Nora už-
miega. Momentas nuostabiai iro-
niškas, nes tai pjesė, kuri turbūt 
geriausiai žinoma dėl savo finali-
nės scenos, o paskutinė spektaklio 
replika (taip pat paimta iš animaci-
nio filmo) yra „O, aš tiesiog dievinu 
laimingas pabaigas!“. Ross, atvirai 
remdamasi Elfriede Jelinek pasakų 
perrašymais, parodo, koks rizikin-
gas mūsų nusiraminimas manant, 

„Tu esi apgavikė, nusikaltėlė, visiška 
gėda, ir nors vadiniesi trečiąja karta, 
iš tiesų esi purvina turkė!“ Nerimas 
dėl ekonominio saugumo ir dėl to 
sustiprėjęs egoizmas įgauna rasistinį 
matmenį. Skirtingų imigrantų kartų 
etninė tapatybė ir dabartinė rasistinė 
įtampa – temos, dominuojančios šių 
dienų viešajame diskurse dėl švedų 
nacionalinės tapatybės, ir Ross meist-
riškai integruoja jas į šį skandinaviš-
kosios paradigmos tekstą. Yra ir kitų 
nuorodų į socialinės įvairovės ir ly-
giateisiškumo temas, pavyzdžiui, kai 
Rankas politinį korektiškumą prily-
gina moraliniam sugedimui ir kai 

tampa naujos gyvybės pradėjimo 
dalyviu (lyg du vyrai būtų pradėję 
kūdikį). Noros atsisakymas gim-
dyti atkreipia dėmesį į motinystę 
kaip į darbą, paneigiant vyrų teises 
į kūdikį, ir (galbūt) reiškia atsisa-
kymą pradėti naują kartą, kuri irgi 
taps rasizmo auka. 

Mintis, kad laisvė paaukojama, 
kai įsiskolini, taip pat interpretuo-
jama naujai. Šiame spektaklyje du-
rys paskui Norą neužsitrenkia. Jos 
sprendimą išeiti lemia atsisakymas 
būti vyriško veidrodžio atspindžiu 
(cituojant spektaklio pradžios 
sceną su žaidimu vaidmenimis, kai 

kad finalinis Noros durų trinkte-
lėjimas gali būti priimamas su nai-
viu laimingos pabaigos optimizmu. 
Mintis apie įsiskolinimą – neviena-
reikšmiška jau originaliame pjesės 
tekste – galvojant apie Noros išė-
jimą iš Helmerio namų sufleruoja, 
kad jos ateitis ekonomiškai neuž-
tikrinta. Jos išėjimas perša ir mintį 
apie migraciją bei jos prielaidas, 
lėmusias „trečiosios kartos švedų“ 
atsiradimą. Noros atsisakymas gim-
dyti vaiką išsisklaido, o ji panyra į 
miegą, kuriame nėra sapnų.

Vertė Alma Braškytė

Spektaklis „Lėlių namai“ Geteborge M. Waltari  n uotr .
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Karina Simonson

Davido Goldblatto 
retrospektyva 
„Centre Pompidou“, Paryžius, 
02.21–05.13

Paklaustas, kas jį paskatino tapti 
fotografu, Davidas Goldblattas yra 
pasakojęs, jog veikiausiai tai nu-
tiko paskutiniais mokyklos metais, 
1948-aisiais. Jį sužavėjo pats foto-
grafijos procesas. Juk tai – stebuklas. 
Fotografui taip atrodo iki šiol. Iš 
pradžių jis fotografavo savo ku-
riamus laivų modeliukus, bet labai 
greitai susidomėjo fotografija kaip 
raiškos priemone. Pradėjo suprasti, 
kad tai puikus būdas kalbėti ir pasa-
koti apie šalį, kurioje gyveno – Pietų 
Afriką. Ir tą jis tebedaro jau daugiau 
kaip 50 metų.

Vasario mėnesį Pompidou cen-
tre atsidarė pirmoji Prancūzijoje 
Pietų Afrikos fotografo Davido 
Goldblatto paroda, kuruojama Ka-
rolinos Ziębińskos-Lewandowskos. 
Didžiulėje retrospektyvoje lankyto-
jai gali pamatyti 255 fotografijas, 100 
anksčiau neskelbtų dokumentų iš 
menininko archyvų ir septynis spe-
cialiai parodai sukurtus filmus, kur 
fotografas komentuoja savo darbus. 

Tikrinant istorijos ribas
Trys parodos. Paryžius, Londonas, Stokholmas

dalimis. Kitas iš Goldblatto anks-
tyvųjų projektų „Keletas afrikane-
rių fotografijų“ buvo apie vieną iš 
šalies baltųjų mažumų, dauguma 
jų aktyviai palaikė apartheido re-
žimą. Fotografui tapo labai įdomu 
geriau sužinoti, kas yra tie žmonės 
ir kokios jų vertybės. Goldblattas 
yra sakęs: „norėjau pažvelgti į savo 
paties – vidurinės klasės baltųjų – 
visuomenę.“ Cikle „KwaNdebele ju-
dėjimas“ yra pasakojama apie juo-
daodžius darbininkus, apartheido 
režimo priverstus kasdien praleisti 
kelyje iki 8 val. norint nusigauti nuo 
savo namų iki darbo vietos baltųjų 
gyvenamame mieste. 

Pagrindinė jo kūrinių tema – su-
dėtingas žmonių gyvenimas Pietų 
Afrikoje apartheido laikotarpiu. At-
siribojęs nuo kovos fotografijos, po-
litinių ir propagandinių diskursų, 
Goldblattas prisiėmė subtilesnį, 
bet ne mažiau kritišką socialinės 
struktūros ir rasių, klasių bei lyčių 
santykių segreguotoje visuome-
nėje dokumentacijos būdą. Foto-
grafas domisi vertybėmis, vietos ir 
tapatumo sąvokomis. Jis pasirinko 
tiriamąją, nešališką fotografijos 
funkciją: „Fotoaparatas nėra kul-
kosvaidis ir fotografai neturi pai-
nioti savo reakcijos į šalies politiką 
su savo, kaip fotografų, vaidmeniu.“ 
Todėl kuratorė pristato Goldblattą 
kaip humanistą, panašų į tokius 
amerikiečių fotografus kaip Lewi-
sas Hinesas ir Dorothea Lange bei 
prancūzą Eugène’ą Atget.

Tačiau žiūrovui, nors kiek išma-
nančiam Pietų Afrikos istoriją, gali 
kilti daugiau klausimų, nei patei-
kia atsakymų ši ypač glotniai sušu-
kuota paroda. Kai Goldblattas yra 
pristatomas tarptautinėse arenose, 
tokiose kaip Pompidou centras, jis 
dažnai egzistuoja tarsi pats sau, ne 
kaip baltaodis pietų afrikietis, bet 
kaip žmogus be tautybės. Jo foto-
grafijos ir toliau formuoja supratimą 
apie tai, kaip atrodo apartheido 
fotografija, neatsižvelgiant į sudė-
tingą šalies rasinę istoriją bei bal-
taodžių vyrų fotografų žvilgsnio ir 
galios balansą. Daugiau galima rasti 
pokalbyje su menininku („Apart- 
heido estetika“, 7md, 2015 09 18).

Šviesos forma:  
fotografijos ir abstrakčiojo 
meno šimtmetis 
(Shape of Light: 100 Years of  
Photography and Abstract Art),  
„Tate Modern“, Londonas, 
05.02–01.14

Ypatingos svarbos įvykiai meno 
istorijoje nėra labai dažni. Bet fo-
tografijos išradimas ir abstraktaus 
meno gimimas buvo kaip tik „viena 
iš tų akimirkų“. „Tate Modern“ ne 
tik supranta šių įvykių svarbą, bet 
ir teigia, kad jie abu nemažai veikė 
vienas kitą. Pradedant 1910 m. ir 
baigiant šiuolaikiniais vaizdais 

lengvai pastebimos bendros foto-
grafijos ir tapybos įtakos bei idėjos.

Parodoje pristatoma daugiau 
kaip 300 kūrinių ir 100 menininkų, 
tad tai pirma tokio masto paroda, 
skirta atsekti lygiagrečią abstrak-
taus meno ir fotografijos plėtrą, o 
ne pasakoti jų istorijas, kaip įprasta, 
atskirai. Grynoji abstrakcija Vakarų 
tapyboje ir skulptūroje plačiai pa-
sireiškė XX a. pradžioje. Tačiau 
fotografija šiek tiek atsiliko. Nors 
gyvavo jau beveik visą šimtmetį, ji 
vis dar nebuvo laikoma tikruoju 
vaizduojamuoju menu. Vieninte-
lis jos naudojimas buvo suvokiamas 
kaip tikrovės dokumentavimo bū-
das – įšaldytas laiko momentas si-
dabro nitrato dalelėse. Tačiau kai 
kurie iš pirmųjų fotografų suvokė, 
kad fotografijos procesas yra ne kas 
kita, kaip šviesos fiksavimas. Vadi-
nasi, galima sukurti grynai abstrak-
čias kompozicijas naudojant šviesą, 
o ne dažus, medį ar akmenį. Ka-
dangi fotografai dešimtmečiais eks-
perimentavo abstrakcijos baruose, 
tai paskatino diskusijas apie tai, kas 
apibrėžia fotografiją ir kas tiksliai 
padaro kokį nors vaizdą abstraktų. 

Vienas iš pagrindinių abstrak-
čios fotografijos istorijos posūkių 
įvyko amžių sandūroje, kai dvi 
fotografų grupės, žinomos kaip 

„Photo Succession“ ir „Linked 
Ring“, padėjo atsirasti prielaidai, 
kad fotografija laikoma vaizduoja-
muoju menu. Amerikiečių piktore-
alistas Alvinas Langdonas Cobur-
nas buvo pagrindinis abiejų grupių 
narys. Prie savo fotoaparato tri-
kampiu pritaisęs tris veidrodžius 

ir 1917 m. sukūręs pirmąsias vor-
tografijas, jis laikomas abstrakčio-
sios fotografijos pradininku. Vei-
drodžiai veikė kaip kaleidoskope. 
Gautos nuotraukos užfiksavo su-
siskaldžiusią tikrovę, pilną įstri-
žainių ir trikampių formų. Tokia 
linijų ir formų vizualioji kalba pa-
skatino pavadinti atvaizdus vorto-
grafijomis, nes jos buvo panašios 
į vorticistų paveikslus, taip pat 
eksponuosimus parodoje. Tačiau 
Coburnas, kitaip nei vorticistai, 
grynai formaliai bandę suderinti 
kubizmą ir futurizmą, nesistengė 
kopijuoti madų, o norėjo įrodyti, 
kad fotografija gali būti naudojama 
ne tik objektyviai realybei užfik-
suoti. Taigi parodos kuratoriai 
Simonas Bakeris ir Emmanuelle 
de l’Ecotais teigia, kad Coburnas 
buvo daug didesnis inovatorius 
negu jo kolegos vorticistai, taip pat 
kad abstrakčioji fotografija turėjo 
savitas atsiradimo priežastis.

Šis ryšys tarp medijų bus ištirtas 
lyginant ir kitus dailininkų ir foto-
grafų kūrinius, pavyzdžiui, Geor-
ge’o Braque’o ir Pierre’o Dubreuil’o 
kubizmo darbus arba Jacksono Pol-
locko abstraktųjį ekspresionizmą ir 
Otto Steinerto 6-ojo dešimtmečio 
luminogramas. André Kerteszo fo-
tografijos bus pateiktos siurrealistų 
dailininkų darbų kontekste. 1933 m. 
Kerteszas sukūrė fotografijų seriją, 
pavadintą „Iškraipymai“, kurioje 
išilgintiems ir biomorfiniams žmo-
gaus kūnų atvaizdams kurti buvo 
naudojami veidrodžiai. Jie ekspo-
nuojami kartu su žinomiausiais 
Joano Miró paveikslais. Dėmesio 

bus skiriama ir menininkams, kū-
rusiems įvairiomis medijomis, to-
kiems kaip László Moholy-Nagy 
ir Man Ray’us. Patalpose, skirtose 
XX a. 7-ojo dešimtmečio optiniam 
ir kinetiniam menui, bus nagri-
nėjamos sąsajos tarp fotografijos 
naujovių ir naujų technikų vaiz-
duojamajame mene, pristatant 
Bridget Riley paveikslus šalia 
jos amžininkų fotografų Floriso 
Neussuso ir Gottfriedo Jaegerio. 
Bus rodomi fotografiją ir abstrak-
ciją tyrinėjantys 8-ojo ir 9-ojo de-
šimtmečių minimalizmo bei kon-
ceptualizmo ir šiuolaikinių autorių, 
tokių kaip Antony Cairnso, Maya 
Rochat ir Daisuke Yokota.

Paroda suteiks galimybę ne tik 
susipažinti su abstrakčios fotogra-
fijos istorija, bet ir persvarstyti įsi-
vaizdavimą apie tai, kas yra foto-
grafija, kas apibrėžia abstrakciją ir 
kurie menininkai iš tikrųjų buvo ir 
yra atsakingi už abstrakčiųjų menų 
istorijos formavimą.

Menas ir laisvė: lūžis,  
karas ir siurrealizmas Egipte 
(1938–1948) 
(Art et Liberté: Rupture, War and 
Surrealism in Egypt (1938–1948), 
„Moderna Museet“, Stokholmas, 
04.28–08.12

1938 m. kovo mėn. Egipto poe-
tas, kritikas Georges’as Heneinas ir 
nedidelė grupė jo draugų sutrikdė 
Aleksandrijoje gimusio italų futu-
risto bei Musolini rėmėjo Filippo 
Tommaso Marinetti paskaitą Kaire. 

N u k elta į  9  p s l .

Pasaulinio pripažinimo sulau-
kęs menininkas yra antros kartos 
litvakas, jo tėvai kilę iš Žemaitijos 
miestelio Papilės. 1998 m. Davidas 
Goldblattas buvo pirmasis Pietų Af-
rikos menininkas, kurio persona-
linė paroda surengta Niujorko mo-
dernaus meno muziejuje. Jis buvo 
vienas iš kelių Pietų Afrikos me-
nininkų, kurių darbai eksponuoti  
11-oje ir 12-oje „Documenta“ paro-
dose. Fotografo darbai buvo įtraukti 
į 2011 m. 54-ąją Venecijos bienalę. 
Jis yra pelnęs Hasselblado, Henri 
Cartier-Bressono ir Tarptautinio 
fotografijos centro apdovanojimus. 

Retrospektyvoje pristatomi 
darbų ciklai iš įvairių jo kūrybos 
laikotarpių. 8-ajame dešimtmetyje 
Goldblattas buvo „pamišęs“ dėl 
žmogaus kūno dalių ir apie 6 mė-
nesius ciklui „Detalės“ fotografavo 
tik tai. Užkalbindavo žmones par-
kuose ar kitose viešosiose vietose 
prašydamas leisti nufotografuoti 
jų rankas ar kojas. Nors kartais 
susidomėdavo ir kitomis kūno 

Alvin Langdon Corburn, „Be pavadinimo“. 1917 m. 

David Goldblatt, „Miegantis“. 1975 m.

George  Eastman  House , Ročester is , Niuj or kas
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D a i l ė

Linas Bliškevičius

Balandžio pabaigoje netikėta žinia 
privertė išsiruošti lankyti Gaono 
gatvėje esančios galerijos „Arti-
fex“, kurioje buvo pristatoma Egės 
Kuckaitės paroda „Jaudulio gamta“. 
Pirmoje salėje, šalia ant sienos pri-
klijuotų lipdukų, atskleidžiančių 
parodos struktūrą, buvo padėta 
daugybė įvairių popierių, kurie 
turėjo pagilinti mano žinias, ta-
čiau akį labiausiai traukė patys svar-
biausi objektai – kūriniai. 

Galvodamas apie savo nuodė-
mingą kūniškąjį gyvenimą, įsi-
skverbiau į švarią ir santūrią, tau-
rumu spinduliuojančią pirmąją 
salę. Joje mane pasitiko 12 apaštalų – 
ofortų su rožėmis ir centrinė 13-oji 
figūra – adatų suknelė. Nuo 12 ro-
žių, kurios tekste tapo lyg žmogžu-
dystės įkalčiu, nuo kurio paprastai 
pradedami detektyvai, prasidėjo ir 
mano prasmės ieškojimas. Visur 
tvyrantis emocingumo, erotikos, 
jaudulio dvelksmas, įsismelkęs į ga-
lerijos sienas, transformavo mano 
psichiką, kuri, ir taip nestabili, dar 
labiau įsitraukė į šį meninės kūri-
nijos vienovės atsiskleidimą. 

Autorė, matyt, ir siekė parodyti 
tai, kas nematoma, tačiau mane 
suglumino rožės, nes tai, kas ne-
matoma, čia yra akivaizdu. Rožės 

giliaprasmiškumas perteklinis, nes 
ji „yra simbolinė figūra su tokia be-
gale reikšmių, kad pagaliau neturi 
nė vienos iš jų“. (Umberto Eco, Ro-
žės vardas, Vilnius: Tyto alba, 2001). 
Niekas taip nedžiugina kritiko kaip 
atviras simbolis, leidžiantis eiti bet 
kokiais poetiniais keliais, kuris reiš-
kia ką nors, bet kartu ir nebereiš-
kia nieko. Tačiau iš kitos patalpos 
slypinti magiška tamsioji, grynai 
kūniškoji energija pasiūlė savo 
atsakymą.

Autorė dailiai ir poetiškai kalba 
apie šioje parodoje naudojamų 
įvaizdžių prasmingumą, o inter-
pretuotojai pateikia net idealizuotą 
rožių sampratą, papildančią ir taip 
gausią ankstesnę. Autorės teigimu, 
apaštalų rožės yra lyg „kantraus 
gamtos misionieriškumo, jos pri-
gimtinio šventumo priėmimas.“ 
(Dovilė Tumpytė, „Kūnai ir jaudu-
lys. Pokalbis su Egle Kuckaite“, Ar-
tnews.lt, 2018 04 12). Tokios formu-
luotės mane verčia kontempliuoti 
dvasinį pradą, prigimties sakra-
lumą, tačiau netverdamas smal-
sumu ir amžinųjų tiesų ieškodamas, 
parodoje esančius elementus pra-
dėjau skaityti nemitologizuodamas, 
bet kartu atsižvelgdamas į kūrėjos 
intencijas ir dieviškąjį planą, kurį 
atskleisiu kiek vėliau. 

12 „Vešlių apaštalų kvėptelėjimų“ 
suponuoja, jog per vidurį įsitaisęs 

kančios simbolis, kurį reprezen-
tuoja kūrinys „Plika akimi“, – tai iš 
adatų suverta suknelė. Kristaus po-
zicijoje pastatomas kūnas-suknelė, 
susaistytas su daugiaprasmėmis 
gėlėmis, leidžia vesti mintis link 
kuo keisčiausios Kristaus gimimo, 
o ir skausmingos mirties bei prisi-
kėlimo istorijos. Tačiau gėlės žie-
das yra skirtas tam, kad apvaisintų 
ar būtų apvaisintas. Iš karto prisi-
menu gėlytes dekonstruojančias 

Rožės vardas ir jos prasmė
Eglės Kuckaitės paroda „Jaudulio gamta“ VDA Tekstilės galerijoje „Artifex“

oforto technika, bet ir su kančios 
ar skausmo įvaizdžiu, o jis, pasak 
autorės, yra „duriantis“. Verian-
čius dūrius neretai ir aš jaučiu, 
ypač širdies srityje, bet nesu išskir-
tinis, ir Kristus kentėjo. Matyt, tai 
yra bendražmogiška egzistencinė 
sąlyga. Nors žinoma, jog į kūną 
įkvėpta siela, patirdama jį, neapsi-
riboja vien tik skausmingomis pa-
tirtimis. Eroto pradas, užuominos 
į genitalijas bei skausmo naratyvas 

su savo kūno laikinumu ir atsiduo-
dant gyvenimo pilnatvei. Tolesnis 
pasakojimas perkeliamas į tarpkojį, 
kurį stambiu planu matome kituose 
dviejuose videodarbuose „Bedu-
gnės laikas I“ ir „Bedugnės laikas II“. 

Šią parodą galima suprasti mąs-
tant apie gėlių metafiziką, paukščio 
čiulbėjimo paskirtį, vėju nešamas 
augalų sėklas, tarpkojį ir jo ikono-
grafiją. Taip pat švelnų, lyrišką, o kai 
kada liūdnesnį santykį su ta vieta, 
kuri ir yra žmogaus ir visos Dievo 
kūrinijos versmė, gyvybės preten-
zija į amžinybę. Ne šiaip pradžioje 
Dievas visus žmones kvietė sma-
gintis: „Veiskitės, dauginkitės, pri-
pildykite žemę ir valdykite ją, vieš-
pataukite jūros žuvims, padangių 
paukščiams ir visiems žemės gyvū-
nams!“ (pagal Bibliją).

O štai manasis santykis su tomis 
vietomis vis dėlto yra toks detek-
tyvinis. Man, anot Valerie Solanas, 
biologiniam nukrypimui, egocen-
trikui, užspęstam savyje, neempa-
tiškam izoliuotam vienetui, tenka 
žvelgti į šį paslaptingą gamtos ste-
buklą ir mylėti jį, o meilė, anot senų 
antikos dėdžių, tėra noras siekti. Ta-
čiau atskleisti paslaptį galima tik ją 
sunaikinant. Kol kas neskinu gėlės 
žiedlapio, tik artėdamas prie savo 
nuodėmingo gyvenimo saulėlydžio, 
plinkantis ir besiraukšlėjantis, lau-
kiu tos akimirkos, kada galėsiu iš-
nykti dieviškoje bedugnėje, tylioje 
ir tyroje, kur susiliečiau su tykia 
angeliškos išminties šviesa, o da-
bar, savo apsunkusio ligoto kūno 
laikomas šitoje man brangios Vil-
niaus dailės akademijos parodų er-
dvėje, palieku šį liudijimą tų įstabių 
ir šiurpių įvykių, kuriuos man teko 
patirti čia, pakartodamas verbatim 
viską, ką mačiau ir girdėjau, nedrįs-
damas teisti, tik norėdamas palikti 
ateisiantiems (jei jų neaplenks An-
tikristas) ženklus ženklų, kurie pa-
dėtų atkurti atpažinimo maldą (pa-
gal U. Eco, Rožės vardas, p. 13).

Po šešių mėnesių Heneinas kartu su 
egiptiečiu rašytoju Anwaru Kamelu, 
italų anarchistu dailininku Angelo 
de Rizu ir kitais menininkais, rašy-
tojais, žurnalistais ir teisininkais pa-
sirašė manifestą „Vive l’Art Dégénéré!“ 
(„Tegyvuoja degeneratų menas!“), 
pažymintį trumpalaikį, bet įtakingą 
menininkų „Art et Liberté“ kolek-
tyvo gimimą. Atspausdinta arabų ir 
prancūzų kalbomis, su „Gernikos“ at-
vaizdu nugarėlėje, deklaracija buvo 
tiesioginis iššūkis metais anksčiau 
nacių organizuotai parodai „Entar-
tete Kunst“ („Degeneratų menas“), 
kurioje buvo pristatyti Marko Cha-
gallo, Vasilijaus Kandinskio ir kitų 
menininkų, daugiausia žydų, darbai, 
vadinti žalingais vokiečių tautai.

Samo Bardaouilio ir Tillo Fell-
ratho penkerius metus rengta 
paroda pristato 37 dailininkus ir 
daugiau nei 200 tapybos darbų, fo-
tografijų, kino filmų ir archyvinių 
dokumentų iš maždaug 50 kolekcijų 
iš 12 šalių. Paroda atspindi pamirštą 
istorijos skyrių: 1938-uosius, kai dik-
tatoriai Berlyne, Romoje ir Maskvoje 
buvo savo galios zenite, o ir Ispani-
joje vyko pilietinis karas. Nors Kaire 
nebuvo jokios fronto linijos, Egiptas 
de facto, kaip britų kolonija, buvo 
priverstas dalyvauti kare. Šalis buvo 
įpareigota suteikti visus savo nacio-
nalinius išteklius bei infrastruktūrą 
Britanijos dispozicijai. Taip pat Kaire 
buvo ypač didelė ekonominė nely-
gybė. Taigi, kaip ir daugelyje šalių 
visame pasaulyje, Egipto poetai, dai-
lininkai, kino kūrėjai ir fotografai 

būrėsi – jiems siurrealizmas buvo 
kultūrinio pasipriešinimo fašizmui, 
kolonializmui ir nacizmui išraiška.

„Art et Liberté“ grupė aktyviai 
dalyvavo tarptautiniame siurrea-
listų rašytojų ir menininkų tinkle, 
apimančiame Paryžių, Londoną, 
Meksiką, Santjagą, Niujorką, Bei-
rutą ir Tokiją. Tai buvo ne Egipto 
siurrealistai, bet, greičiau, siurrea-
listai Egipte. Grupės darbas nebuvo 
tiesiog André Bretono ir Paryžiaus 
siurrealistinės scenos imitacija, 
kaip dažnai manė kritikai. Prie-
šingai, Egiptas turėjo savo ypa-
tingą istoriją ir siurrealizmo stilių, 
kuris, pasak kai kurių narių, siekė 
net šalies senovę. Menininkai abe-
jojo akademine ir nacionalistine to 
meto egiptietiška daile. Pagal savo 
siurrealizmo apibrėžimą jie kūrė 

šiuolaikinę literatūrinę ir vaizdinę 
kalbą, kuri buvo susijusi ir su glo-
baliomis tendencijomis, ir su vietos 
meniniais bei politiniais rūpesčiais.

Grupės nariai kūrė absurdiškus 
vaizdus, žmogaus formos dekons-
trukcijas. „Art et Liberté“ meno 
kūriniais kritikavo faraonų Egipto 
įvaizdžio naudojimą nacionalis-
tinėje dailėje. Kaip matoma Idos 
Kar darbe, ji šaiposi iš senovinių 
Egipto šventyklų kolonų ir perku-
ria jas naudodama  skerdeną, kau-
lus ir mėsos gabalus, o amerikie-
čių fotografė Lee Miller kūrė keistus 
dykumos peizažus. 

Kita populiari „Art et Liberté“ 
narių kūrybos tema buvo kenčianti 
prostitutė, arba „miesto moteris“. 
Karo metais dėl didelio skurdo 
ir 200 000 kareivių antplūdžio 

nemažai moterų buvo priverstos 
verstis prostitucija. Grupė mėgo 
vaizduoti jas kaip vienišas figū-
ras siurrealistinėje aplinkoje, kur 
kai kurios yra pervertos vinimis, 
o kitas drasko į monstrus pana-
šūs medžiai. Kitaip nei vyraujan-
tis vyriškas žvilgsnis, kuris vaiz-
davo moters kūną kaip seksualinį 
objektą, „Art et Liberté“ kritikavo 
moters kūno erotizavimą. Grupė 
pabrėžė prostitučių gyvenimo są-
lygas, vaizdavo jas kaip vyrų su-
tryptus objektus.

Šita paroda atveria mums egip-
tietiškąjį „Art et Liberté“ siurrea-
lizmą, kuris praplečia modernizmo 
suvokimą ir propaguoja viską api-
mančios meno istorijos viziją, per-
žengdamas centro ir periferijos 
binarumą.

Slavojaus Žižeko mintis: „Ar jos 
nėra kažkokios, kaip čia pavadinus, 
vagina dentata, dantuotos vaginos, 
grasinančios tave praryti? Aš ma-
nau, kad jos iš prigimties šlykščios. 
Turiu galvoje, ar žmonės supranta, 
kokie siaubingi dalykai yra šios gė-
lės? Paprasčiausiai tai yra atviras 
kvietimas visiems vabzdžiams ir 
bitėms „ateikit ir kruškit mane“, 
suprantat? Aš manau, kad gėlės 
turėtų būti uždraustos vaikams.“ 
(S. Žižek, „Pervert’s Guide to Ci-
nema“, videofilmas, rež. Sophie 
Fiennes, 2006) 

Autorė teigia, jog adatuotą suk-
nią medžiagiškai įkvėpė tos pačios 
rožės, kurių kūnai pasidabinę spy-
gliais. Tie spygliai susiję ne tik su 

tampa raktu ir susijungia su tam-
siame kambaryje eksponuojamais 
videodarbais. 

Viename jų – paslaptingos besi-
sūpuojančios nuogos moters savis-
tabos aktas. „Baimė suptis. Mono-
logas“ vaizduoja be garso (titrais) 
apie baimę kalbančią moterį ant su-
pamosios kėdės. Ji baimę dangsto 
juoku, taip atskleisdama savo vidu-
jybės psichologizmą. Jos mintyse 
nuogumas, jos baimė visame kūne. 
O patalpą užpildantis žiogų svirpi-
mas yra vyriškosios, šios nuostabios 
pievų bendrijos dalies bandymas 
įrodyti savo lytinę brandą. Tai lyg 
kvietimas „ateik, kruškimės“, tačiau 
moteris teatsiliepia juoku ir baime, 
kurią įveikti galima tik susitaikius 

Atkelta iš  8  psl .

Eglė Kuckaitė, kadras iš „Bedugnės laikas I“. 2017

Eglė Kuckaitė, iš ciklo „Vešlus apaštalo kvėptelėjimas V“, fragmentas. 2016–2017 m.

V. Ilči uko nu ot ra u ko s
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K i n a s

Anonsai

Šį savaitgalį pradedamas rodyti reži-
sūrinis rusų aktoriaus Konstantino 
Chabenskio debiutas – filmas „Sobi-
boras“ („Sobibor“, Rusija, 2018). Tai 
pasakojimas apie 1943 m. spalio 14 
d. Sobiboro koncentracijos stovy-
kloje prasidėjusį kalinių sukilimą. 
Po kruvino susidūrimo su vokie-
čiais pavyko pabėgti beveik dviem 
šimtams kalinių. Keturiasdešimt du 
iš jų sulaukė karo pabaigos. Tarp iš-
gyvenusiųjų buvo ir sukilimo orga-
nizatorius, Raudonosios armijos 
karininkas Aleksandras Pečerskis. 
Filme jį vaidina pats Chabenskis. 
Kuriant „Sobiborą“ prisidėjo ir lie-
tuviai – operatorius Ramūnas Grei-
čius, dailininkė Jurgita Gerdvilaitė, 
aktorius Dainius Kazlauskas. Patei-
kiame Chabenskio pokalbių su kri-
tikais Antonu Dolinu (meduza.io) 
bei Oksana Bondarčiuk („Tricolor 
TV Magazine“) fragmentus.

Papasakokite apie projektą.
Filmas remiasi tikra istorija, įvy-

kusia Antrojo pasaulinio karo me-
tais Lenkijos teritorijoje. Jis pasa-
koja apie vienintelį mirties lagerį, iš 
kurio pavyko pabėgti beveik visiems 

Skelbiami Lietuvos kino 
operatorių apdovanojimų 

„Ąžuolas 2018“ nominantai

Jau devintus metus Lietuvos kino 
operatorių asociacija (LAC) or-
ganizuoja apdovanojimus „Ąžuo-
las“, jie skirti įvertinti operatorių 
meistriškumą ir kūrybiškumą lie-
tuviškame kine, kelti šios profesi-
jos prestižą, skatinti kino žiūrovus 
labiau domėtis operatoriaus darbu. 
Per apdovanojimų ceremoniją bus 
paskelbti keturių nominacijų lau-
reatai. „Ąžuolo“ statulėlė bus įteikta 
už geriausią metų kino operatoriaus 
darbą, „Gilė“ – už geriausią metų 
jaunojo kino operatoriaus darbą. 
Taip pat bus įteikti apdovanojimai 
už kūrybinius gyvenimo pasiekimus 

trims šimtams kalinių. Po to lageris 
fašistų buvo nušluotas nuo žemės 
paviršiaus. Tai tikri faktai. Visa kita – 
mūsų fantazija šia tema, kas vyko su 
žmonėmis, buvusiais lageryje. Apie 
jų nuopuolius, pakilimus, gynybos 
formas – ir agresyvias, ir beprotiš-
kas. Istorija žiauri, todėl pabandėme 
ne lygiuotis į tuos filmus, kurie rodo 
žudynių siaubą, bet pirmiausia pa-
sakoti apie žmones, šalia kurių kvė-
pavo mirtis. Norėjome parodyti ir 
žmones, gyvenusius kitoje tvoros 
pusėje, kurie suprato, kas vyksta, bet 
negalėjo nieko padaryti. Tačiau atsi-
randa žmogus, kuriuo iš pradžių nie-
kas netiki, paskui visi eina paskui jį... 
Ne taip seniai mūsų šalies preziden-
tas pripažino Aleksandro Pečerskio 
nuopelnus žmonijai, tiesa, po mirties. 

„Sobiboras“ – tarptautinis projektas, 
filme vaidina Švedijos, Lenkijos, Vo-
kietijos, Šveicarijos, Olandijos, Lietu-
vos, Rusijos aktoriai. 

„Sobiboras“ prodiuserių sumany-
tas kaip didelis ir brangus fil-
mas, pasakyčiau net baisų žodį 

„blokbasteris“. Intymi ir skaus-
minga filmo tema nelabai tinka 

tokiems masteliams. Ar buvo 
sunku visa tai suderinti?

Šis balansas, matyt, priklauso nuo 
auklėjimo ir skonio. Teko balansuoti, 
kad nenusirisčiau iki to, kas papras-
čiausia: prievartos, mirusiųjų kūnų, 
kraujo rodymo. Pasistengiau maksi-
maliai tai išmesti iš filmo, palikti tik 
ten, kur būtina. Svarbiausias akcentas – 
aktorių vaidyba. Ji labai svarbi. Kad 
ir kaip būtų, mes atstovaujame rusų 
dramos mokyklai ir reikia naudotis 
tais koziriais, kuriuos dabar turime. 

Tačiau projektas – tarptauti-
nis, o aktoriai – iš viso pasau-
lio. Pavyzdžiui, Christopheris 
Lambertas.

Nebuvo jokių skirtumų, nes visi 
aktoriai, šiaip ar taip, pradeda nuo 
Stanislavskio sistemos. Man pasi-
sekė, nes 99 procentai filmo akto-
rių – nuostabūs. Aš juos atradau ir 
mėgavausi bendravimu. Net teko kai 
kuriems šiek tiek pailginti jų veikėjų 
kino gyvenimą. Filmas turėjo tapti 
daugiakalbe istorija, babilonišku 
pabėgimu. Prodiuseriai ir platinto-
jai palaikė mano sumanymą palikti 
filme daugiakalbiškumą, nedubliuoti 

dialogų. Labai nenorėjau šioje istori-
joje pseudotiesos. Aktorių egzistavi-
mas filme vis dėlto nebuvo buitinis. 
Kartais jų prašiau daryti paradoksa-
lius, gal, europietiškos aktorių mo-
kyklos požiūriu nepatogius dalykus. 
Neseniai Varšuvoje per premjerą 
lenkų aktoriai prisipažino, kad yra 
nepratę taip dirbti. Tai toks iš vi-
daus plūstantis tragizmas, kurį rei-
kėjo suderinti su fiziniais veiksmais 
ir pojūčiais.  

Vadinasi, tai beveik groteskas?
Taip, beveik groteskas.

Negalima sakyti, kad „Sobibo-
ras“ – filmas apie Aleksandro 
Pečerskio žygdarbį. Jūsų herojus – 
tik vienas iš lygiaverčių filmo 
personažų.

Pagrindinis veikėjas – mirties 
lageris. Visa kita – epizodai iš pa-
grindinio veikėjo gyvenimo. Sten-
giausi visiems skirti vienodai dė-
mesio. Filmo pabaigoje norėjau 
akcentuoti naujo herojaus gimimą. 
Tai berniukas Šlomikas. Paskutinę 
filmavimo dieną man pavyko nu-
filmuoti jo bėgimą ir kvėpavimą. 
Kartu su juo gimsta naujas kruvi-
nas didvyris – keršytojas. Mažiau-
siai norėjau parodyti detektyvinę 
istoriją apie tai, kaip buvo kuriami 
planai ir kasami pogrindiniai išėji-
mai. Visą sukilimą nutempėme į pa-
čią pabaigą, jis mus nelabai domino. 
Domino emocinis sprogimas, atve-
dęs į sukilimą. Jei nebūtų susikaupę 
tiek jausmų, skausmo, kančių ir net 
meilės visiškai meilei netinkamoje 
vietoje, jokio sprogimo nebūtų buvę.

Filmų apie sukilimą Sobibore – ir 
vaidybinių, ir dokumentinių – su-
kurta gana daug. Kam mums dar 
vienas „Sobiboras“? Ar sau atsa-
kėte į šį klausimą?

Atsakysiu labai paprastai: jei fil-
mas emociškai paveikia žiūrovą, jei 
į kino teatrą atėję žmonės pradeda 

jausti ir užjausti, vadinasi, filmas 
sukurtas ne tik tam, kad išnaudotų 
biudžetą. Tokie filmai turi teisę eg-
zistuoti kartu su visais kitais – sporto 
dramomis, komedijomis, fantasti-
niais trileriais. Antraip milžiniškas 
skaičius įvairiausių pakikenimų 
kino ekranuose kartu su televizo-
riumi veda mus į šiek tiek kitą pusę.

Ar klausėte savęs, kodėl sukili-
mas įvyko tik Sobibore?

Taip, tai buvo vienintelis suki-
limas. Buvo dar vienas masinis 
pabėgimas iš lagerio, bet be kari-
ninkų nuginklavimo ir nužudymo... 
Filmu bandžiau atsakyti į klausimą, 
kodėl sukilimas įvyko tik tame la-
geryje. Kartu bandžiau suprasti, bet 
ne teisinti žmones iš kitos pusės. Jie 
kasdien kaip į darbą ateidavo žudyti 
kitų. Kas jiems atsitiko? Jų transfor-
macija – viena iš priežasčių, kodėl 
įvyko sprogimas. Bet aš galiu svars-
tyti pasinaudodamas tik savo ins-
trumentais. Visa kita – klausimai 
istorikams.

Ar Jums buvo svarbu kuriant 
filmą prisiminti ir pajusti savyje 
žydą?

Pečerskis filme – apibendrintas 
herojus. Tai sovietinis žmogus, ku-
ris vieną akimirką tampa tiesiog 
žmogumi. Kur jo sovietiškumas? 
Sovietiniai žmonės labiau rūpinasi 
visuomeniniais, kolektyviniais da-
lykais ir kartais nepastebi nei savęs, 
nei žmonių, esančių šalia. Kažku-
riuo momentu įvyko Pečerskio 
lūžis ir jis pirmąkart rado žodžių 
prisipažinti mergaitei meilę, kuri 
beldžiasi į jo širdį. Rado ir persikū-
nijo. Galbūt jam tai ir padėjo. Gal-
vodamas apie Pečerskį prisiminda-
vau savo tėvą. O Pečerskio anūkė 
per premjerą Rostove priėjo prie 
manęs ir pasakė: „Žinote, kartais 
filme mačiau savo senelį.“

Parengė K. R. „Sobiboras“

Svarbiausia – emocinis sprogimas
Konstantinas Chabenskis apie „Sobiborą“

ir kino operatorių dėkingumo pri-
zas. Ceremonija vyks gegužės 27 d. 
Šv. Kotrynos bažnyčioje Vilniuje.

Apdovanojimų atrankos komi-
siją šiemet sudaro kino kritikas 
Gediminas Kukta, režisierius An-
drius Blaževičius, operatoriai Sau-
lius Lukoševičius, Vytautas Katkus 
ir Kristina Sereikaitė. Pirmajame 
konkurso etape komisijos nariai iš 
pateiktų filmų atrinko nominantus, 
o antrajame išrinks geriausius ope-
ratorių darbus. 

„Pagrindinis kriterijus renkant 
nominantus buvo operatoriaus 
sugebėjimas vaizdų kalba atskleisti 
kur kas daugiau – gilesnį filmo is-
torijos prasminį ar metaforos ly-
gmenį. Kitaip tariant, didžiau-
sią įspūdį padarė tie operatoriai, 

kurie ne tik puikiai išmano amatą 
ar sukūrė estetiškai paveikų vaizdą, 
bet kartu pasiūlė įdomų, netikėtą, 
netipišką žvilgsnį į pasaulį. Vieni 
kūrėjai savyje suderino ir režisie-
riaus talentą, kiti su filmo režisie-
riumi dirbo kaip kūrybiškas ir or-
ganiškas duetas“, – apdovanojimų 
atrankos kriterijus įvardijo komisi-
jos pirmininkas, kino kritikas Ge-
diminas Kukta. 

Konkurse dalyvauja lietuviški 
pilnametražiai bei trumpametra-
žiai vaidybiniai ir dokumentiniai 
kino filmai, kurių oficiali premjera 
įvyko 2017 metais. Į „Gilės“ apdo-
vanojimą pretenduoja studentų 
mokomieji ar baigiamieji darbai, 
sukurti studijų metais. Pinigi-
nius prizus nugalėtojams įsteigė 

audiovizualinių kūrinių autorių 
teisių asociacija AVAKA.

Šiais metais konkurso atrankai 
buvo pateikta tiek žanru, tiek for-
matu, tiek požiūriu į kino kalbą 
labai skirtingų filmų – vaidybinių 
ir dokumentinių, ilgametražių ir 
trumpametražių kūrinių, nespal-
votų, su animacijos elementais, 
nufilmuotų laukinėje gamtoje ir 
paviljone. „Skirtingi filmai iš ope-
ratorių reikalavo ir skirtingų tech-
ninių bei meninių sprendimų. O tai 
savo ruožtu komisijai iškėlė nelengą 
uždavinį išrinkti tuos kelis nomi-
nantus, kurie pretenduos į apdo-
vanojimus. Prireikė nemažai laiko 
diskusijoms“, – sakė G. Kukta.   

Daugiau informacijos apie apdo-
vanojimus: http://lac.lt

„Ąžuolas 2018“ nominantai
„Ąžuolas“ už metų geriausią kino 
operatoriaus darbą:

Emil Christov (filmas „Stebu-
klas“, rež. Eglė Vertelytė)

Simonas Glinskis (filmas  
„Budėjimas“, rež. Karolis Kaupinis)

Mindaugas Survila (filmas 
„Sengirė“, rež. Mindaugas Survila)

„Gilė“ už metų geriausią jaunojo 
kino operatoriaus darbą:

Mindaugas Docaitis (filmas 
„Sigis“, rež. Tomas Gvozdas)

Odeta Riškutė (filmas  
„Paskutinė diena“, rež. Klaudija 
Matvejevaitė)

Linas Žiūra (filmas „Yana“,  
rež. Saulė Bliuvaitė)

LAC inf.
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Vaikai sugeba judėti pirmyn
Carla Simón apie filmą „Vasara, 1993-ieji“

K i n a s

Anonsai

Ekranuose pasirodo debiutinis 
Carlos Simón pilnametražis filmas 

„Vasara, 1993-ieji“ („Estin 1993“, Is-
panija, 2017), tapęs daugybės tarp-
tautinių kino festivalių hitu ir pel-
nęs ne vieną svarbų apdovanojimą, 
tarp jų tris Ispanijos kino akade-
mijos premijas „Goya“. Režisierė 
gimė 1986 m. Barselonoje, mokėsi 
Londono kino mokykloje (London 
Film School). Autobiografinio filmo 

„Vasara, 1993-ieji“ herojė yra šešerių 
metų Frida, kurios motina miršta 
nuo AIDS. Mergaitė važiuoja į Ka-
talonijos kaimą, kur gyvena jos 
dėdė su žmona ir ketverių metų 
dukrele. Frida mokosi apsiprasti 
su praradimu ir rasti vietą nau-
joje šeimoje. Pateikiame režisierės 
pokalbių su Emilia Dłużewska ir 
Aleksandra Lipczak, išspausdintų 
Lenkijos dienraštyje „Gazeta Wy-
borcza“ ir jo priede „Wysokie ob-
casy“, fragmentus.

Kodėl būtent „Vasara, 1993-ieji“?
Tais metais mirė mano mama ir 

būtent tada praleidau pirmą vasarą 
su naująja šeima. Man buvo šešeri. 
Patiko šis pavadinimas, nes tokį už-
rašą galima būtų rasti ant kasetės 
su namų vaizdajuoste. Norėjau, kad 
mano filmo vizualinė patirtis turėtų 
intymumo, mėgėjiškumo, dar ir to-
dėl, kad „Vasara, 1993-ieji“ gimė ir iš 
mano vaikystės nuotraukų.

Pasakodami apie mirtį kinemato-
grafininkai dažniausiai susitelkia 
į neviltį. Jūsų filme gedulas eina 
greta su žaidimais ir nerūpestin-
gomis akimirkomis. 

Tai ir buvo vienas tų dalykų, 
kuriuos labiausiai norėjau paro-
dyti. Laiko, mirus mamai, neprisi-
menu kaip nesibaigiančio liūdesio. 
Kai esi tokio amžiaus, gali gedėti, 
bet kartais pamiršti gedulą ir tie-
siog linksminiesi. Kai pasakoju, 
apie ką yra „Vasara, 1993-ieji“, tai 
skamba dramatiškai, bet filme 
daug šviesių epizodų. Pagaliau 
juk tai vasara.

Dramatizmą išreiškia suaugu-
sieji – Fridos seneliai ir jos nau-
jieji tėvai. Kitaip pasižiūrėjote  
į savo šeimą?

Pradėjau rašyti scenarijų turė-
dama galvoje savo istoriją. Rašy-
dama suvokiau, kad kiti požiūriai 
taip pat gai būti įdomūs. Net svars-
čiau, ar „Vasara, 1993-ieji“ neturėtų 
būti labiau visos šeimos istorija. Ta-
čiau nusprendžiau, jog tik savąją 
versiją žinau taip gerai, kad galiu ją 
papasakoti išsamiau, atskleisdama 
įvairius niuansus, ir susikaupiau į 
Fridą.

Fridos motinos nepamatome, bet 
galime nujausti, kad tai nebuvo 
tradicinė šeimos mama. Ar iš  
pat pradžių žinojote, kad neno-
rite rodyti šio personažo?

Anksčiau norėjau sukurti filmą 
apie savo motiną. Susitikau su 
daugybe jos draugų, rinkau pasa-
kojimus apie ją. Tačiau vis vien jau-
čiausi dar nieko apie ją nežinanti. 
Neturiu savų su mama susijusių pri-
siminimų ir nenorėjau jų skolintis iš 
kitų. Iš dalies jaučiau, kad neturiu 
teisės pasakoti jos istorijos. Todėl 
sukūriau trumpo metražo filmą, 
kurio pagrindas – jos laiškai, nes 
man buvo svarbu papasakoti, ko-
kia ji buvo. Filme „Vasara, 1993-ieji“ 
susitelkiau į jos mirties pasekmes. 
Šis filmas nėra terapija. Mama mirė, 
kai man buvo šešeri, tad turėjau pa-
kankamai laiko su tuo susitaikyti, 
juolab kad augau šeimoje, kurioje 
apie viską kalbamės labai atvirai. 
Bet darbas prie filmo paveikė, dabar 
į šį etapą žiūriu kitaip. Gyvenime 
apie mamos mirtį pasakojau tiek 
daug kartų, kad man ta istorija tapo 
savotiška legenda. Tarsi ji būtų atsi-
tikusi kažkam kitam. Dabar jaučiu, 
kad ji vėl tapo mano. Grįžau prie 
jos, bet kartu galėjau suprasti, ko-
dėl elgiausi taip, o ne kitaip, ir kaip 
tai išgyveno kiti mano šeimos na-
riai. Tačiau įžengdama į filmavimo 
aikštelę turėjau išmokti viską „iš-
jungti“. Susikaupti į tai, kas priešais 
kamerą, o ne į savo prisiminimus 

ar išgyvenimus. Taip, kad galėčiau 
juos parodyti per aktorius.

Žinoma, filme yra kančia, tačiau 
rodoma ir šviesioji, net labai,  
gyvenimo pusė.

Kai pasakoju tą istoriją, ji 
skamba kaip melodrama. Trau-
minė patirtis ir taip toliau. Bet 
mano vaikystė iš tikrųjų buvo la-
bai laiminga. Vaikas, net jei pati-
ria kažką panašaus, nesiliauja būti 
vaiku. Jis juokiasi, žaidžia, šėlsta. 
Neleidžia dienų galvodamas tik 
apie mirtį arba apie tai, kas dar 
bloga gali atsitikti. Kartais apie tai 
pamirštame, bet vaikai turi fantas-
tišką gebėjimą atsijungti, daug di-
desnį nei suaugusieji. Tačiau svar-
biausia, kad vaikai sugeba judėti 
pirmyn. Jie beveik automatiškai 
prisitaiko prie naujų sąlygų.

Automatiškai?
Instinktyviai. Jų gebėjimas pri-

sitaikyti neįtikėtinas. Dabar sten-
giamasi vaikus nuo visko sau-
goti. Kadaise taip nebuvo. Bet ir 
tada, ir dabar vaikai juda pirmyn, 

negalvodami apie tai, kas atsitiks, – 
čia glūdi jų jėga. Turiu kelis prisimi-
nimus apie pirmąją vasarą su nau-
jaisiais tėvais ir jie visai malonūs. 
Pamenu stiprų troškimą išgyventi, 
prisitaikyti. Pamenu tai daug geriau 
nei mamos ilgesį.

Filmas prasideda dideliame 
mieste, bet netrukus veiksmas 
persikelia į kaimą. Kokia tai vieta?

Tai Garrotxa – vulkaninis kalnų 
regionas Šiaurės Katalonijoje, kur 
užaugau. Pavyzdžiui, filme yra 
scena, kurioje rodomi persirengė-
liai su didelėmis galvomis – cap-
grossos. Fone matyti mano mieste-
lis ir mokykla, kurią lankiau. Tiesa, 
namas, kuriame filmavome, nėra 
mano naujųjų tėvų namas, bet jame 
vaikystėje dažnai žaidžiau, nes ten 
gyveno tėvų draugai. Tad kūrėme 
filmą gerai pažįstamoje vietoje. 
Viena vertus, tai buvo labai gražu. 
Sulaukėme didžiulės žmonių para-
mos. Jie siūlėsi būti statistais, pa-
dėjo mums kuo galėdami. Kita ver-
tus, jei kuri filmą vietoje, su kuria 
sieja toks stiprus emocinis ryšys, 

kyla rizika nepamatyti nieko svar-
baus – vieta taip gerai žinoma, kad 
tampa nematoma.

Ar kurdama filmą sužinojote  
apie save ką nors nauja?

Jei kažkas atsitinka, kai esi to-
kia maža, ilgainiui tai pradeda at-
rodyti lyg išgalvotas pasakojimas. 
Tarsi tai nebūtų atsitikę iš tikrųjų. 
Tad, ko gero, filmą sukūriau tam, 
kad iš naujo susijungčiau su savo 
istorija, išsilaisvinčiau nuo jausmo, 
kad tai tik šeimos legenda. Tikrai 
to nedariau, kad išsigydyčiau ko-
kias nors žaizdas. Mano tėvai mirė, 
kai buvau labai maža (režisierės tė-
vas mirė nuo AIDS treji metai prieš 
jos motiną – red. past.). Su naująja 
šeima visada atvirai apie tai kalbė-
jomes. Tačiau atradau dalykų, apie 
kuriuos anksčiau nesusimąsčiau. 
Bandydama atkurti emocinę Fridos 
kelionę daug skaičiau apie įvaiki-
nimą ir apie tai, kaip vaikai dorojasi 
su mirtimi. Tik tada supratau, kodėl 
elgiausi taip, kaip elgiausi.

Parengė Kora Ročkienė

 „Vasara, 1993-ieji“

Filmai Latvijos  
nepriklausomybės  
atkūrimo dienai 

Vilniaus „Skalvija“, Kauno kino 
centras „Romuva“, Klaipėdos kino 
ir kultūros sklaidos tinklas „Arle-
Kinas“ bei Panevėžio kino teatras 

„Garsas“ pakvies į latviškų filmų 
seansus.

Janio Nordo filmo „Mama, aš 
tave myliu“ („Mammu, es tevi milu“, 
2013) veikėjas paauglys Raimondas 
mokosi muzikos mokykloje, ten už 
blogą elgesį gauna griežtus papeiki-
mus, bet gudriai išjungia mamos te-
lefoną, kai tik mokytoja mėgina jai 

prisiskambinti. Mamai gyvenimas 
klojasi nesėkmingai, ji priversta 
dirbti viršvalandžius ir Raimondas 
turi vienas spręsti savo problemas. 
Netrukus paauglys pateks į bevil-
tišką situaciją, iš kurios reikės rasti 

išeitį. Filmas yra pelnęs ne vieną 
tarptautinį apdovanojimą, iš ku-
rių bene svarbiausias – Tarptauti-
nio Berlyno kino festivalio vaikų ir 
jaunimo programos Didysis prizas 
už geriausią vaidybinį filmą. 

„Manau, kad filmo „Mama, aš 
tave myliu“ istorija labai jautri, 
aktuali ir verta kino žiūrovų dė-
mesio. Džiaugiuosi, kad jis vėl 
bus parodytas Lietuvoje, ir dar 
Motinos dienos proga. Norėčiau, 
kad jį pasižiūrėtų paaugliai. Juk 
pas mus šiai auditorijai skirto 
kino labai trūksta“, – teigia filmo 
prodiuseris Lietuvoje Kęstutis 
Drazdauskas.

kurią kamuoja paaugliškos problemos. 
Iveta – gidė, kuriai gyvenimas slysta 
iš po kojų. Paulina – jaunutė baleto 
šokėja. Visos jos įsimylėjusios, visos 
išgyvena stiprius jausmus. Filmo re-
žisierius Siegfriedas, prancūzų muzi-
kantas, kompozitorius ir kino kūrėjas, 
tvirtina, kad „Ryga“ – laisvo stiliaus 
kompozicija apie meną ir aistrą. Mu-
zika yra vienas pagrindinių filmo per-
sonažų, ji lydi veikėjus nuo pradžios 
iki pabaigos. Džiazo improvizacijos 
padeda suprasti vidinius personažų 
išgyvenimus, perteikia laisvą ir nevar-
žomą Rygos atmosferą. 

„Artbox“ inf. 

Filmo „Ryga“ („Riga. Take 1“, Pran-
cūzija, Latvija, 2017) herojės – ketu-
rios moterys. Jų likimai susipina 
ir keičia aplinkinių žmonių gyve-
nimą. Elita – jautri aktorė ir vieniša 
dviejų vaikų mama. Elina – jos duktė, 

„Mama, aš tave myliu“ „Ryga“
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Anonsai

Nostalgiški pirmadieniai 

Nuo gegužės 7 d. visus gegužės ir 
pirmąjį birželio pirmadienį „Skal-
vijos“ žiūrovai galės susipažinti su 
tarpukario lenkų kinu. Ciklą „Se-
najame kine“ gegužės 7 d. pristatys 
Lenkijos nacionalinės filmotekos-
audiovizualinio instituto (FINA) 
atstovas Grzegorzas Rogowskis 
ir Vilniaus lenkų teatro studijos 
artistai.

Ciklą gegužės 7 d. pradės „Vys-
los žmonės“ („Ludzie Wisły“, 1938), 
kurį sukūrė Aleksandras Fordas 
ir Jerzy Zarzyckis. Vėliau Fordas 
(1908–1980) išgarsėjo kaip vieno 
populiariausių lenkų filmų „Kry-
žiuočiai“ (1960) režisierius, bet 
4-ajame dešimtmetyje jis buvo vie-
nas pirmųjų, kurie lenkų kine ėmėsi 
socialinių temų, ir kartu su kitais 
tapo susivienijimo START steigėju. 
Jo nariai siekė, kad lenkų kinas už-
siimtų tuo, kas iš tikrųjų jaudina ša-
lies gyventojus, o ne kurtų paviršu-
tiniškas komedijas. 

Debiutinis pilnametražis filmas 
„Vyslos žmonės“ buvo savaip drąsus 
ir netikėtas, nes 4-ojo dešimtmečio 
lenkų kinui bandė pasiūlyti jam ne-
būdingą realistinį stilių. Filme ro-
domi upės prekeiviai, gabenantys 
prekes laiveliais Vyslos upe, pasa-
kojamos spalvingos ir dramatiš-
kos šių žmonių meilės ir žiaurios 

kovos dėl išlikimo istorijos. Ir da-
bar „Vyslos žmonės“ tebestebina 
savo autentiškumu. 

Po Antrojo pasaulinio karo For-
das tapo vienu svarbiausių, kontro-
versiškiausių ir įtakingiausių lenkų 
kino kūrėjų, vadovavo susivieniji-
mui „Film Polski“, dėstė Lodzės 
kino mokykloje. Po 1968-ųjų anti-
semitinės kampanijos buvo privers-
tas emigruoti iš Lenkijos.

START pasisakė būtent prieš to-
kias komedijas, kokia buvo Konrado 
Tomo „Ada, tai gero nežada!“ („Ada, 
to nie wypada!“, 1936), kuri bus ro-
doma gegužės 14 d. Tai vienas po-
puliariausių lenkų tarpukario filmų. 
Šios žavios muzikinės komedijos he-
rojė – temperamentinga mergina iš 

gerų namų Ada (Loda Niemirzanka). 
Ji kelia daug rūpesčių tėvui (Antonis 
Fertneris – vienas garsiausių lenkų 
komikų, debiutavęs kine dar XX a. 
pradžioje), todėl šis nutaria ištekinti 
Adą už savo draugo grafo sūnaus 
Fredo. Krokuvoje mergina slapta nuo 
tėvo dainuoja operetėje ir įsimyli atsi-
tiktinai sutiktą Fredą, nenutuokdama, 
kas jis yra. Fredas taip pat įsitikinęs, 
kad myli operetės primadoną, o ne 
tėvo draugo dukterį. Filmo privalu-
mai – ne tik situacinis humoras, bet 
ir šmaikštūs dialogai, puikios dainos 
bei įdomus nepriklausomos mergi-
nos portretas.

Gegužės 21 d. bus rodoma isto-
rinė kostiuminė epopėja „Lovi-
čiaus kunigaikštienė“ („Księżna 

Šių metų sausį dvidešimt septy-
niose pasaulio šalyse vyko „Netflix“ 
žiūrovų apklausa, kurioje dalyvavo 
per 50 tūkstančių žiūrovų, turinčių 
šunį arba katiną. Apklausos rezul-
tatai gana iškalbingi: 78 procentai 
atsakiusiųjų žiūrėjo „Netflix“ kartu 
su savo gyvūnais. 35 proc. prisipa-
žino, kad augintiniai padeda jiems 
ištverti liūdną arba baisią sceną, 
34 proc. kalbasi su šunimi ar katinu, 
komentuodami filmą arba laidą, 
20 proc. yra tekę išjungti televizo-
rių, nes laida nepatiko augintiniui. 
Galite reaguoti, kaip norite, bet ap-
klausos rezultatai daug pasako apie 
mus, nors, žinoma, jei apklaustume 
žmones, žiūrinčius tik lietuviškas te-
levizijas, skaičiai, ko gero, būtų kito-
kie. Koks save gerbiantis šuo arba 
katinas klausysis Arūno Valinsko 
pokštų, įvertins Marijaus Mikuta-
vičiaus vokalinius sugebėjimus ar 
kitų lietuvių televizijos žvaigždžių 
intonacijas? Beje, keliasdešimt ap-
klausos dalyvių prisipažino papirki-
nėjantys savo gyvūnus saldumynais 
ir kitokiais skanėstais, kad šie liktų 
kartu prie televizoriaus. 

Dabartinis mano šuo televizo-
riaus nežiūri, bet jo pirmtakė Marnė 
gyvai reaguodavo į viską, kas vyksta 
ekrane. Ypač ji mėgo LRT „Panora-
mos“ reportažus iš kaimų ir mažų 
miestelių, kurių fone visada kas nors 

sulodavo, suplasnodavo ir pragys-
davo ar sukarkdavo. Dar jai patiko 
filmai, kuriuose žmonės kovėsi, mu-
šėsi, bėgiojo, o nuo arklių ji tiesiog 
negalėjo atitraukti akių. Neabejoju, 
kad ji mielai pasižiūrėtų ir 1969 m. 
J. Lee Thompsono sukurtą vesterną 

„Makenos auksas“ (TV1, 6 d. 21 
val.). Manau, šis filmas sužadins 
daugybės žiūrovų prisiminimus 
(aš jį žiūrėjau didžiule dailininko 
piešta reklama papuoštame „Lie-
tuvos“ kino teatre), nes „Makenos 
auksas“ užima ketvirtą vietą SSRS 
labiausiai lankytų filmų sąraše.

„Makenos auksas“ perkelia į 
1872-ųjų Arizoną. Šerifas Makena 
(Gregory Peck) patenka į apačių 
vado pasalą. Prieš mirtį indė-
nas patiki Makenai seną žemė-
lapį, kuriame nurodyta Auksinė 
lyguma – čia paslėptas legendi-
nis apačių lobis. Makena sunai-
kina žemėlapį, bet netrukus še-
rifą pagrobia banditas Koloradas 
(Omar Sharif), kuris nužudys tei-
sėjo dukterį, jei Makena nenuves 
jo į Auksinę lygumą. Prie banditų 
prisideda vis nauji lobių ieškoto-
jai, bet ne visiems pavyks pasiekti 
tikslą. Bijau, kad patirti autentiško 
anų laikų įspūdžio nepavyks, mat 
specialiai sovietiniams žiūrovams 
originali filme skambėjusi daina 
buvo išversta į rusų kalbą ir filme 

ją sudainavo tada populiarus Va-
lerijus Obodzinskis (žinoma, in-
ternete galima rasti ir ją).

LRT (4 d. 23 val.) toliau rodo 
filmus apie Džeimso Bondo nuo-
tykius. Šįvakar – 1967 m. Lewiso 
Gilberto filme „Gyvenk du kartus“ 
Bondas (Sean Connery) atsidurs Ja-
ponijoje, kur turės išsiaiškinti, kas 
atsakingas už paslaptingą kosminio 
laivo išnykimą. Amerikiečiai įtaria 
rusus, bet Bondas išsiaiškina, kad 
tai ir vėl „Spektras“ bei baisūnas 
Blofeldas (Donald Pleasence). Pik-
tadariai nusprendė sukiršinti ameri-
kiečius ir rusus, kad sukeltų Trečiąjį 
pasaulinį karą. Nuotykių, žinoma, 
bus su kaupu, juolab kad filmo kū-
rėjai puikiai pasinaudojo tada pasau-
lyje itin populiaria kosmoso tema. 

Kažkodėl neabejoju, kad mūsų 
augintiniai mėgsta romantines 

komedijas. TV1 (7 d. 21 val.) siūlo 
Ivano Reitmano „Be įsipareigo-
jimų“ (2010) – pasakojimą apie 
tai, kaip lengvai vyrai ir moterys 
užmezga seksualinį ryšį, bet kaip 
sunku jiems pasiekti emocinį ar-
tumą. Iš panašių komedijų „Be įsi-
pareigojimų“ išsiskiria nebent tuo, 
kad joje vyras ir moteris tarsi su-
sikeitė tradicinėmis vietomis: jis 
trokšta ilgalaikių santykių, o ji – 
laisvės. Ema (Natalie Portman) 
iškart pajunta pavojų, kai iš seno 
draugo Adamo (Ashton Kutcher), 
su kuriuo sutarė likti tik seksuali-
niais partneriais, gauna diską su 
Franko Sinatros dainos „I’ve Got 
The World On A String“ įrašu. 

Mėgstančiuosius rimtesnius fil-
mus turėtų sudominti François 
Ozono psichologinė drama „Pabė-
gėlė“ (TV1, šįvakar, 4 d. 23.05). Jos 

herojė Mius (Isabelle Carré) pabėga 
iš Paryžiaus po to, kai perdozavęs 
heroino mirė jos mylimasis, o ji ligo-
ninėje sužinojo, kad laukiasi kūdikio. 
Mius mano, kad apleistame name 
kažkur vandenyno pakrantėje bus 
saugi, tačiau netrukus į jos gyvenimą 
įsibrauna mirusiojo brolis Polis. 

Ozonas atsisako sufleruoti žiūro-
vams veikėjų motyvus ir jų prieš-
istores, ką ir kaip reikėtų suprasti, – 
taip elgiasi romantinių komedijų 
kūrėjai. Tačiau neskubi „Pabėgėlės“ 
laiko tėkmė, žvilgsniai, kasdieniški 
įvykiai skatina interpretuoti perso-
nažų elgesį. Juk gyvenime panašiai 
mokomės suprasti kitus – iš gestų, 
akimirksnių, reakcijų. Net ir tuos, 
kurie nemoka kalbėti. 

Jūsų – 
Jonas Ūbis

Łowicka“,  1932), skirta šimto-
sioms 1831-ųjų sukilimo metinėms. 
Mieczyslawo Krawicziaus  filmo 
centre atsidūrė išgalvota patriotės 
aristokratės Joanos (ją suvaidino 
didžiausia lenkų tarpukario kino 
žvaigždė, lenkų ekranų karaliene 
vadinama Jadwiga Smosarska) ir 
didžiojo kunigaikščio Konstantino 
(Stefan Jaracz) vedybų istorija, ku-
rios fonas – pasirengimas sukilimui.   
Už šį nukrypimą nuo istorinės tiesos 
filmas ir buvo kritikuojamas Lenki-
joje, tačiau ir šalyje, ir užsienyje su-
laukė didelio pasisekimo. 

Gegužės 28 d. bus rodomas Ju-
liuszo Gardano filmas „Dakta-
ras Murekas“ („Doktór Murek“, 
1939) – dviejų populiaraus tarpuka-
rio rašytojo ir visuomenės kritiko 
Tadeuszo Dolęgos-Mostowicziaus 
romanų ekranizacija. Cenzūra so-
cialinius akcentus iš scenarijaus iš-
braukė, todėl „Daktaras Murekas“ 
tapo kriminaline drama apie ger-
biamą geraširdį provincijos miesto 
daktarą (Franciszek Brodniewicz), 
kuris dėl intrigų praranda darbą 
magistrate. Pabėgęs į Varšuvą, 
Murekas įsipainioja į kriminali-
nius nuotykius ir tampa nusikal-
tėlių bendrininku. Mureką įsimyli 
bandito meilužė, kurią suvaidino 
Nora Ney (1906–2003). Muziką 
parašė Władysławas Szpilmanas, 
po pusės amžaius tapęs Romano 

Kartu 
Krėsle prie televizoriaus

Polanskio filmo „Pianistas“ hero-
jaus prototipu.

Ciklą birželio 4 d. užbaigs ne-
seniai restauruotas Ryszardo Or-
dyńskio nebylus filmas „Ponas 
Tadas“ („Pan Tadeusz“, 1928) – 
vienas pirmųjų bandymų perkelti 
į ekraną Adomo Mickevičiaus po-
emą. Filmo premjera įvyko minint 
dešimtąsias Lenkijos nepriklauso-
mybės metines. Pradžioje rodomas 
Mickevičius, Paryžiuje prisimenan-
tis gimtinę. Vilnius, Aušros vartai, 
Lietuvos peizažas, Mickevičiaus 
šeimos namai... Peizažai filme su-
sipina su svarbiausiais poemos epi-
zodais, kuriuos paaiškina eilės. Taip 
filmas tampa „atgijusių paveikslų“, 
sukurtų sekant  Michało Elwiro An-
driollio „Pono Tado“ iliustracijų sti-
liumi, seka. Nors kritikai tvirtino, 
kad filmas bus suprantamas tik 
skaičiusiems „Poną Tadą“, jis su-
laukė didžiulio populiarumo bei 
kultūros veikėjų (Zofios Nałkows-
kos, Jano Lechońio, Antonio Sło-
nimskio) palaikymo dar ir todėl, 
kad net menkiausius vaidmenis 
kūrė garsūs aktoriai. „Ponas Tadas“ 
buvo kuriamas Naugarduko apy-
linkėse, prie Svitiazio ežero. Lietu-
viškiems titrams panaudoti Vinco 
Mykolaičio-Putino ir Justino Mar-
cinkevičiaus poemos vertimai.

„7md“ inf.

„Vyslos žmonės“

„Makenos auksas“

K i n a s
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Mano geroji draugė ragana : [publicistika] / Ilona Linkevičienė ; [iliustracijos autorės]. –  
3-iasis papild. leid.. – Plungė : [I. Linkevičienė], 2017. – 116, [4] p. : iliustr.. – ISBN 978-609-
475-109-7 (įr.)

Neišleisk iš akių : romanas / Mary Higgins Clark ; iš anglų kalbos vertė Rima Rutkūnaitė. – 
Vilnius : Alma littera, 2018. – 291, [2] p.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-609-01-3200-5 (įr.)

Nori – juokis, nori – verk : satyra ir humoras / Povilas Lapeikis ; [dailininkė Aušra Čaps-
kytė]. – Vilnius : Gairės, 2018. – 111, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 105 egz.. – ISBN 978-609-8192-
23-0 (įr.)

Radybos : [romanas] / Stephen King ; iš anglų kalbos vertė Regina Šeškuvienė. – Vilnius : 
Alma littera, 2018. – 403, [3] p.. – Tiražas 2200 egz.. – ISBN 978-609-01-3254-8

Rudenėjantys toliai : eilėraščių rinktinė / Bronislava Černiauskienė. – Panevėžys :  
Reklamos forma, 2017. – 144, [6] p.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN 978-609-8104-43-1

Šviesa tavo akyse : [romanas] / Tommi Kinnunen ; iš suomių kalbos vertė Aida Krilavičienė. – 
Vilnius : Alma littera, 2018. – 324, [4] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-01-3198-5 (įr.)

Tavo paslapčių žemėlapis : [romanas] / Isabelle Broom ; iš anglų kalbos vertė  
Rima Rutkūnaitė. – Vilnius : Alma littera, 2018. – 364, [2] p.. – Tiražas 1800 egz.. –  
ISBN 978-609-01-3168-8 (įr.)

Ten, kur širdis : [eilėraščiai] / Žaneta Jasaitienė. – Panevėžys : Reklamos forma, 2017. –  
85, [2] p.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN 978-609-8104-39-4

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS IR JAUNIMUI

Anė iš salos : [romanas] / Lucy Maud Montgomery ; iš anglų kalbos vertė Viltaras  
Alksnėnas ; iliustravo Aida Janonytė. – Vilnius : Alma littera, 2018. – 348, [2] p. :  
iliustr.. – (10+ : klasika, ISSN 1822-7171). – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-609-01-3153-4 (įr.)

Angelai / Kaja Elena Brilė. – Vilnius : Alma littera, 2018. – 234, [4] p.. – Tiražas 1600 egz.. – 
ISBN 978-609-01-3204-3 (įr.)

Bitutė Darbštutė : maži, bet naudingi / [teksto autorė Veronica Podesta] ; [iš anglų kalbos 
vertė Jūratė Žižytė] ; [iliustravo Monica Pierazzi Mitri]. – Vilnius : Presvika, [2018]. –  
[18] p. : iliustr.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-9955-22-890-5

Drąsusis Morisas : savaitė aukštyn kojomis : [knyga, padedanti įveikti kasdienius sunkumus] 
/ Carl-Johan Forssén Ehrlin ; [iš anglų kalbos vertė Rita Kaminskaitė] ; [iliustracijos:  
Katarina Vintrafors]. – Vilnius : Alma littera, 2018. – 32 p. : iliustr.. – Tiražas 2000 egz.. –  
ISBN 978-609-01-3258-6 (įr.)

Džekas Dešas ir stebuklinga plunksna : [apysaka] / Sophie Plowden ; iliustravo Judy Brown ; 
[iš anglų kalbos vertė Daumantas Gadeikis]. – Vilnius : Alma littera, 2018. – 243, [9]  
p. : iliustr.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-01-3252-4 (įr.)

Ežys Spyglys : maži, bet naudingi / [teksto autorė Veronica Podesta] ; [iš anglų kalbos vertė 
Jūratė Žižytė] ; [iliustravo Monica Pierazzi Mitri]. – Vilnius : Presvika, [2018]. – [18]  
p. : iliustr.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-9955-22-891-2

Karo žirgas : [apysaka] / Michael Morpurgo ; iš anglų kalbos vertė Virgilijus Čepliejus. –  
Vilnius : Alma littera, 2018. – 157, [2] p.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-01-0258-9 (įr.)

Katino dienos : gyvenimas, žygiai, darbai / Romas Sadauskas ; [dailininkė Audronė  
Uzielaitė]. – Vilnius : Žuvėdra, 2018. – 250, [5] p. : iliustr.. – ISBN 978-609-8219-02-9 (įr.)

Nojus ir banginis / Benji Davies ; [iš anglų kalbos vertė Emilija Ferdmanaitė]. – Kaunas : 
Presa, 2017. – [25] p. : iliustr.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-609-8214-00-0 (įr.)

M u z i k a

Simfoniniame koncerte –  
čekų muzika ir du fortepijonai 

Gegužės 5 d. simfoninės muzikos 
vakarą Nacionalinėje filharmo-
nijoje karaliaus čekų XIX–XX a. 
kompozitorių Bedřicho Smetanos, 
Bohuslavo Martinů ir Antoníno 
Dvořáko muzika bei muzikos ins-
trumentų karalius – fortepijonas. 
Scenoje klausytojai išvys net du 
fortepijonus, kuriais lietuvių pia-
nistai Indrė Baikštytė ir Vokieti-
joje, Hanoveryje, gyvenantis Gin-
taras Januševičius paskambins B. 
Martinů Dvigubą koncertą. Lietu-
vos nacionaliniam simfoniniam or-
kestrui (LNSO) diriguos taivanietis 
Tung-Chieh Chuangas. 

Dvigubo fortepijoninio koncerto 
idėja B. Martinů kilo 1942 m., kai 
kompozitorius dėstė kompoziciją 
vasaros muzikos kursuose Tan-
glvude. Čia jo sutiktas Pierre’o Lu-
boschützo ir Genios Nemenoff for-
tepijoninis duetas paprašė sukurti 
Koncertą dviem fortepijonams ir 
orkestrui. Martinů iškart susido-
mėjo pasiūlymu, ši tembrų kom-
binacija nuo seno jį domino kaip 
ideali akustinio balanso ir polifo-
ninio plėtojimo terpė. Jau anksčiau 
jam pavyko suderinti orkestrą ir du 
fortepijonus – pavyzdžiui, kompo-
zicijose „Concerto grosso“ (1937) 
ir „Tre ricercari“ (1938). Tačiau 

Miela Renata, Tavo koncertas Trakų 
pilies menėje balandžio 29-ąją buvo 
tikrai įspūdingas ir svarus – tikras 
rečitalis. Būdama žinoma ansamblių 
dalyvė, organizatorė, menotyrininkė, 
meno daktarė, vadybininkė, direk-
torė, iniciatorė, vertėja, koncertų ve-
dėja, įrodei esanti ir pajėgi didelio 
koncerto solistė. Tai labai daug. 

Pakvietei klausytojus į menę ir 
priėmei mus lyg dosni šeimininkė, 
pateikusi Telemanno, Bacho ir 
Händelio kantatų programą.

Dainavai puikiai: balsas gerai iš-
lavintas, gražus, skambus, paklus-
nus; išraiška įtikinama, stilius tiks-
lus, profesionalus, išstudijuotas. 

čia fortepijonus kompozitorius 
traktavo tik kaip orkestro narius, 
o  1943 m. sausį–vasarį parašy-
tame Koncerte jiems patikėtas so-
listų vaidmuo. Fortepijonų partijos 
pasižymi ritminiu ir harmoniniu 
kompleksiškumu, todėl abu pianis-
tai gali pademonstruoti didžiausią 
meninį bei techninį meistriškumą.

LNSO savo ruožtu meistriš-
kumą rodys atlikdamas uvertiūrą iš 
B. Smetanos operos „Parduota nuo-
taka“ bei A. Dvořáko priešpasku-
tinę, Aštuntąją simfoniją. Čekiška 
pasaulėžiūra alsuojanti B. Smeta-
nos kūryba pelnė jam čekų naciona-
linės muzikos įtvirtintojo vardą, o 

„Parduota nuotaka“ laikoma viena 
pirmųjų čekų nacionalinių operų. 
Jos uvertiūroje, neretai atliekamoje 
kaip savarankiška koncertinė pjesė 
(beje, šią uvertiūrą Smetana sukūrė 
dar gerokai iki pradėdamas rašyti 
pačią operą), apstu į originalų mu-
zikinį audinį įpintų žaismingų čekų 
liaudies muzikos melodijų ir ritmų. 
Čekų liaudies muzikos intonacijų 
gausu ir A. Dvořáko Aštuntojoje 
simfonijoje. Tai yra antra iš garsiojo 
paskutinių Dvořáko simfonijų tre-
jeto (greta simfonijų Nr. 7 ir 9). Šį 
kūrinį Dvořákas parašė stebėtinai 
greit – jam prireikė vos dviejų su 
puse mėnesio. Simfoniją apiben-
drina garsioji koda, džiaugsmingi 
varinių pučiamųjų (ypač trimitų) 

ir timpanų sąskambiai. „Gerbiami 
ponai, Čekijoje trimitai niekada ne-
šaukia į karą – jie kviečia šokti!“ – 
taip per vieną repeticiją apie šią 
simfoniją pasakė legendinis maes-
tro Rafaelas Kubelikas. 

Pakilios čekų muzikos programą 
diriguos Tung-Chieh Chuangas, jį 
lietuvių klausytojai turėjo progos 
išvysti 2017 m. pavasarį. Beje, šio 
dirigento atėjimas į muzikos pa-
saulį gana originalus – Berlyne 
šiuo metu gyvenantis trisdešim-
tmetis maestro iš pradžių stu-
dijavo taikomąją statistiką ir tik 
vėliau ėmėsi dirigavimo, studijas 
baigė Filadelfijos Curtis muzi-
kos institute ir Veimaro muzikos 
akademijoje. Posūkis muzikos 
link buvo lemtingas – 2013 m. 
jis pelnė II premiją G. Mahlerio 
konkurse, II premiją ir klausytojų 
prizą G. Solti konkurse, tapo Jau-
nųjų dirigentų konkurso Bukarešte 
laureatu, o 2015 m. nugalėjo pres-
tižiniame N. Malko dirigentų kon-
kurse Kopenhagoje. 

LNSO, pianistų Indrės Baikš-
tytės ir Gintaro Januševičiaus bei 
dirigento Tung-Chieh Chuango 
parengta čekų muzikos programa 
skambės gegužės 5 d., šeštadienį, 
19 val. Filharmonijos Didžiojoje 
salėje.

LNF inf.

Kiek stulbinamai daug triūso 
įdėta! Ir kiek daug gali aprėpti!

Su didžiausiu susidomėjimu iš-
klausiau Tavo pokalbį Lietuvos 
radijo Mažojoje studijoje su žur-
naliste Jūrate Kuodyte: intriguoja 
būsimoji ankstyvojo baroko pro-
grama – ten galėsi būti dar išraiš-
kingesnė, dar asmeniškesnė.

Iš visos širdies linkiu ir toliau ne-
nuilstamai tarnauti autentiškumui 
Lietuvoje. Nors ir suprantu, kad tai 
labai nelengva, juk iniciatyvų – ne 
tik pasaulyje, bet jau ir Lietuvoje – 
labai daug ir labai įvairių. 

Todėl koncerte smalsu buvo pa-
siklausyti ir ansamblio „Musica 

humana“, pradėjusio veiklą dau-
giau nei prieš 40 metų tik nuo 
keturių muzikantų, o dabar išau-
gusio iki orkestro, ir kone pusę 
amžiaus stabiliai liudijančio išti-
kimybę pasirinktam keliui. Toliau – 
daug minčių, mįslių, klausimų ir 
atsakymų pokalbiui prie kavos 
puodelio: apie autentiką ir baro-
kinę manierą grojant šiuolaikiniais 
instrumentais.

Matyt, ir viena, ir antra verta 
atsidavimo... 

Pagarbiai Tavo atsidavimui, 
su meile 
Giedrė Kaukaitė

Laiškas vietoj recenzijos
Po Renatos Dubinskaitės ir ansamblio „Musica humana“ koncerto

Anonsai
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Vilnius

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

„Tyliosios kolekcijos. Privatūs XX a. II p. 
Lietuvos ir Estijos dailės rinkiniai“
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“ 

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
Retrospektyvinė 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 Aleksandro 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 ginkluotės ekspozicija
Naujausių Lietuvos archeologijos  
atradimų paroda

Kazio Varnelio namai-muziejus
Didžioji g. 26
K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos 
ekspozicija
Alberto Gursko paroda „Tekstai Lietuvai“

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

VDA parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
Laisvydės Šalčiūtės 2013–2017 m. meno 
doktorantūros studijų metu sukurtų darbų 
paroda „(Melo)dramos“ 

VDA tekstilės galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki 12 d. – Mortos Nakaitės (VDA Tekstilės 
meno ir dizaino katedros magistrantės) 
paroda „Pokalbis, kuris neįvyko“

VDA galerija „ARgenTum“ 
Latako g. 2
iki 12 d. – Beno Staškausko šiuolaikinės  
juvelyrikos paroda „Tikrasis auksas 
viduje“

VDA parodinė erdvė „Krematoriumas / 
meno krosnys“
Maironio g. 6, II vidinis kiemas
iki 8 d. – Eimantės Šimkutės paroda  

„Iš – pažinti“ (Apie žmogiškumą kūrybi-
niame procese)

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

Šiuolaikinio meno centras
Vokiečių g. 2
iki 9 d. skaitykloje – Kazimiero Sližio 
paroda „GIF“

Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
Žygimanto Augustino paroda „OU“
Kunigundos Dineikaitės paroda „Juoda 
gėlė, Figūros ryškios, Nuplautos raidės“

„Prospekto“ fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
iki 5 d. – lenkų fotografų Mariuszo Herma-
nowicziaus ir Agnieszkos Rayss paroda

Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
Aleksandro Dapkevičiaus paroda  

„Ant realaus pasaulio pagrindo“

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
Kazimiero Brazdžiūno kūrybos paroda „Y“

Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39
Keren Cytter (Izraelis) paroda  

„Žudanti laiko mašina“
Vytauto Viržbicko paroda  

„Mirtinose mintyse“

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
iki 12 d. – Viačeslavo Jevdokimovo  
(Karmalitos), Algimanto Jono Kuro,  
Raimondo Regimanto Martinėno paroda 

„Panašumas nepanašume“
Valentino Ajausko tapybos ir grafikos paroda 

„Objektai ir ženklai netikėtoje erdvėje“
Šarūno Leonavičiaus iliustracijų paroda
LDS Vilniaus akvarelininkų sekcijos 
tarptautinė akvarelinės tapybos paroda 

„Praeitis – dabartis – ateitis“

Auksakalių gildijos galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1/13
Mariaus Jonučio paroda „Ažūrai“

Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 2
Audriaus Gražio kūrybos paroda „Žuvies 
akis, nesiekianti Naujosios Zelandijos“

AV17 galerija 
Totorių g. 5
iki 12 d. – Ignės Grikevičiūtės personalinė 
paroda „Belaikis matymas“ 

Savicko paveikslų galerija
J. Basanavičiaus g. 11
Tapybos paroda „Litvakiškos studijos“

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija 
Vilniaus g. 39 / 6
iki 5 d. – paroda „Dailininkės vaikams:  
Lietuvos vaikams ir jaunimui skirtų leidinių 
iliustracijos (1918–1940)“ 

Lietuvos geležinkelių muziejus
Geležinkelio g. 16
Juozapo Miliūno peizažai

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muzie-
jaus Tolerancijos centras
Naugarduko g. 10/2 
Nuolatinė ekspozicija „Išsigelbėjęs Lietu-
vos žydų vaikas pasakoja apie Šoa“
Paroda „Mes žiūrime į juos, jie žvelgia į 
mus. Rafaelis Chvolesas: vilniečių portre-
tai 1945–1959“

Namų galerija „Trivium“
Vilkpėdės g. 7–105
Paroda „Sekcija“ 

Užsienio reikalų ministerija
J. Tumo Vaižganto g. 2
Fotomenininkų Dangirutės ir Rimgaudo 
Maleckų paroda „Fotografikos proveržis“

Galerija „Menų tiltas“
Užupio g. 16 
iki 5 d. – Vytenio Lingio tapybos paroda 

„Laiko šešėliai“

Grafo galerija
Trakų g. 14
Gyčio Aštrausko, Algimanto Černiausko, 
Evaldo Bubino paroda „Good Old Baudelaire“

Čiurlionio namai
Savičiaus g. 11
Valentino Antanavičiaus paroda  

„Kūrybos fragmentai“

„Muzikos galerija“ 
Antakalnio g. 17
Yiannis Galanopoulos (Graikija) paroda 

„Sumažėjimas iki absurdiškumo“

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

„255.155.2612“

Galerija „555“
T. Ševčenkos g. 16 F
iki 9 d. – Justino Žožo paroda „Sluoksniai“ 

„Editorial“ projektų erdvė
Latako g. 3
Anastasijos Sosunovos ir Andrea Zucchini 
paroda „Antra oda“

Švč. Mergelės Marijos Ramintojos 
bažnyčia
Savičiaus g. 15
nuo 4 d. – paroda „Dark Drawn“  
(„Tamsos širdis“) 

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“ 
nuo 10 d. – paroda „Priešaušris. Lietuvos 
dailė iki 1918 m.“ 

M. Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12
Lilijos Valatkienės fotografijų paroda 

„Išrinktieji“ 
Duncano Higginso (D. Britanija) paroda 

„Down on the farm“

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

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių 
muziejus 
V. Putvinskio g. 64
Arvydo Martinaičio paroda „Raudonkepu-
raitė-is ir co II“

Adelės ir Pauliaus Galaunių namai
Vydūno al. 2

„Kasdienybės geometrija. Art Deco Kauno 
interjeruose“
iki 9 d. – Žaliakalnio rudens – žiemos  
plenero „Žalmartas ’17“ paroda 

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
12-oji Baltijos šalių keramikos meno 
paroda „Pavasaris 2018“ 
Aušros Andziulytės paroda  

„Įsirėžę vaizdai“ 

„Post“ galerija

Laisvės al. 51A

Paroda „Architektūrinė simbiozė. 

Tarp žmogaus ir gamtos“

Kauno fotografijos galerija

Vilniaus g. 2

iki 6 d. – Monikos Požerskytės paroda 

Kauno V. Kudirkos viešoji biblioteka

Mapu g. 18

iki 12 d. – Romualdo Požerskio fotografijos 

„Pop-up“ galerija

Vytauto pr. 71

iki 7 d. – paroda „Lietuviškojo modernizmo 

parafrazės“ 

Kauno pilis

Pilies g. 17

Ekspozicija „Kauno pilies istorijos mozaika“

Klaipėda

Lietuvos dailės muziejaus  

Prano Domšaičio galerija

Liepų g. 33

Taktilinė paroda „Blind Date“ 

KKKC parodų rūmai

Didžioji Vandens g. 2

iki 5 d. – 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“

Dailė
Žygimantas Augustinas pastaraisiais kūrybos metais sau leidžia vis dau-

giau: tapatinasi su Donelaičiu, su valdovu Žygimantu Augustinu, Prezi-
dentę sulieja su Bona Sforca. Ar jam dar liko kas nors šventa? Šį kartą 
menininkas nepagailės Eduardo Mieželaičio ir jo 1961 metų heroinės  
poemos „Žmogus“. Paroda „OU“ veikia iki gegužės 26 d. Vilniaus grafi-
kos meno centro ekspozicijų salėje „+“.

Dėl vietos ir dėl piešinio intymumo reiktų nepraleisti parodos „Tam-
sos širdis“ Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje (Savičiaus g. 15, 
Vilnius). Ją organizuoja Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolo-
nija kartu su kuratoriumi Ianu Damerelliu ir tarptautine menininkų 
grupe. Parodoje „piešiniai nėra nei (akademinė) treniruotė, nei (eskizi-
nis) apšilimas, bet galutinis, baigtinis kūrinys“. Paroda veikia iki birželio 
10 d. penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 14 val. iki 20 val.  
(Neveiks gegužės 13, 18, 19, 20 d.).

Muzika
Gegužės 5 d. 19 val. Filharmonijos Didžiojoje salėje karaliaus ne tik 

čekų XIX–XX a. kompozitorių muzika, bet ir net du fortepijonai, kuriais 
lietuvių pianistai Indrė Baikštytė ir Vokietijoje, Hanoveryje, gyvenan-
tis Gintaras Januševičius paskambins Bohuslavo Martinů Dvigubą kon-
certą. 1943 m. karo atmosferoje sukurtam koncertui būdingos ir tragiškos 
nuotaikos, ir aktyvaus ritmo tokatiškumas; abiejų fortepijonų partijos be 
galo sudėtingos, tad solistams suteikiama proga pademonstruoti pačius 
aukščiausius fortepijoninio meistriškumo standartus. Lietuvos naciona-
linis simfoninis orkestras savo meistriškumą rodys atlikdamas Bedřicho 
Smetanos uvertiūrą iš operos „Parduota nuotaka“ bei Antoníno Dvořáko 
Aštuntąją simfoniją. Prie dirigento pulto stoja jaunas taivanietis, presti-
žinių konkursų laureatas Tung-Chieh Chuangas, jį lietuvių klausytojai 
turėjo progą išvysti 2017 m. pavasarį. 

Teatras
„Nesu iš tų, kurie norėtų sakyti žmonėms, kaip jiems elgtis.“ Belgų re-

žisieriaus ir choreografo Alaino Platelio bei trupės „Les ballets C de la B“ 
spektaklis „nicht schlafen“ (liet. „nemiegokite“) bus rodomas gegužės 12, 
13 d. festivalyje „Naujasis Baltijos šokis ’18“. Spektaklį įkvėpė kompozito-
riaus Gustavo Mahlerio muzika, jo gyvenimo epocha ir Philippo Blomo 
knyga „Pokyčiai ir kultūra Vakaruose, 1900–1914“. Platelis atrado dabarties 
paralelių su „didžiųjų pokyčių ir žlugimo laikotarpiu, atvedusiu žmoniją 
į Pirmąjį pasaulinį karą“. Todėl spektaklis „nicht schlafen“ „atspindi šių 
dienų sutrikimo, baimės, netikrumo ir pavojingo nesaugumo pojūtį“ ir 
tyrinėja sugyvenimo bendruomenėje galimybes. Lietuvoje 10-ajame de-
šimtmetyje viešėjusi Platelio 1984 m. įkurta trupė „Les ballets C de la B“ 
yra atvira įvairių sričių ir tautybių menininkams, o Platelis jaučiasi „esąs 
Pinos Bausch vaikas“. Visa gegužės 4–13 d. vyksiančio festivalio „Naujasis 
Baltijos šokis ’18“ programa – www.newbalticdance.lt.

Gegužės 4–13
Parodos

Fotografijos galerija
Didžioji Vandens g. 2

iki 6 d. – Witkacy fotografijų paroda „Gra-
žuolė ir pabaisa“ 

Baroti galerija
Aukštoji g. 3/3a

Audriaus Janušonio darbų paroda „Kažkur 
per vidurį“

Klaipėdos galerija
Bažnyčių g. 6

Alfonso Lekavičiaus paroda „Musė su 
deimantu“

Šiauliai

„Laiptų“ galerija
Žemaitės g. 83

Enzo, Peppe ir Nando Rosamilia (Italia)  
fotografijų, monotipijų ir aplikacijų paroda

Šiaulių universiteto dailės galerija
Vilniaus g. 141

iki 9 d. – Andriaus Lamausko fotografijų 
paroda „Susitikimai. Žmonės ir miestai“

Panevėžys
Fotografijos galerija
Vasario 16-osios g. 11

iki 5 d. – Nathalie Daoust fotografijų 
paroda „Korėjietiški sapnai“

Druskininkai

M.K. Čiurlionio memorialinis muziejus
M.K. Čiurlionio g. 35

Šiuolaikinio Japonijos medžio raižinio 
paroda „Medžio raižinio efektas“
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5 d. 18 val. Rūtos salėje – S. Oksanen  
„APSIVALYMAS“. Rež. – J. Jurašas 
8 d. 18 val. Rūtos salėje – R. Gary  

„AUŠROS PAŽADAS“. Inscenizacijos aut.  
ir rež. – A. Sunklodaitė 
9 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – G. Labanaus-
kaitės „ŽALGIRĖS“. Rež. – V. Bareikis 
10 d. 18 val. Rūtos salėje – „VASARVIDIS“ 
(pagal W. Shakespeare’o „Vasarvidžio nak-
ties sapnas“). Rež. – E. Kižaitė
10–12 d. 19 val. Mažojoje scenoje –  

„ĮRĖŽTA GINTARE“. Idėjos aut. ir rež. – 
R. Allan Kazlas (Niujorkas)
11 d. 18 val., 12 d. 17 val. Didžiojoje scenoje –  

„MECHANINĖ ŠIRDIS“ (pagal M. Malzieu  
romaną „Mechaninė širdis“). 
Rež. – A. Areima
13 d. 12 val. Mažojoje scenoje –  
A. Sunklodaitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“  
(pagal L. Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir  
kaliošai“). Rež. – A. Sunklodaitė
13 d. 14, 18 val. Didžiojoje scenoje –  

„Miegančioji gražuolė“.  
Rež. – Ž. Beniuševičius (E. Špokaitės  
baleto mokyklos spektaklis) 

Kauno valstybinis muzikinis teatras
4 d. 18 val. – I. Kálmáno „MISTERIS X“. 
Rež. – V. Streiča, dir. – J. Janulevičius
5 d. 18 val. – E. Johno, T. Rice’o „AIDA“. 
Dir. – J. Janulevičius
9, 10 d. 18 val. – „ADAMSŲ ŠEIMYNĖLĖ“. 
Pastatymo meno vad. – K.S. Jakštas,  
muzikinis vad. – J. Geniušas,  
rež. – V. Streiča, dir. – R.  Šumila
11, 12 d. 18 val. – F. Wildhorno „KARMEN“  
(miuziklas pagal P. Mérimée romaną). 
Rež. – K. Jakštas, muzikos vad. ir 
dir. – J. Janulevičius

Kauno kamerinis teatras
5 d. 19 val., 6 d. 18 val. Kauno apskrities  
viešojoje bibliotekoje (Radastų g. 2) –  
PREMJERA! „NOKTIURNAS“. 
Rež. – G. Padegimas
10 d. 19 val. – PREMJERA! „SOMAHOLIDAYS“  
(šokio trupė „We cie“, Belgija,  
Lietuva, Prancūzija)
11 d. 18 val. – M. Duras „HIROŠIMA,  
MANO MEILE“. Rež. – R. Abukevičius
12 d. 16, 19 d. – B. Brechto „VESTUVĖS“. 
Rež. – O. Koršunovas (OKT /Vilniaus 
miesto teatras)

Kauno lėlių teatras
5 d. 12 val. – „PRINCESĖS GIMTADIENIS“. 
Rež. – A. Stankevičius
6 d. 12 val. – „MEŠKIUKO GIMTADIENIS“. 
Rež. – R. Bartninkaitė
12 d. 12 val. – „ŽALIAS ŽALIAS  
OBUOLIUKAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
6 d. 17 val. Didžiojoje salėje – Paramos 
koncertas 
8, 9 d. 18.30 Mažojoje salėje – A. Strindbergo  

„TĖVAS“. Rež. – M. Ķimele
10 d. 18.30 Didžiojoje salėje – G. Grajausko  

„PAŠALINIAMS DRAUDŽIAMA“. 
Rež. – O. Koršunovas 
12 d. 14 val. – spektaklis - ekskursija  
apie Klaipėdos dramos teatrą  

„Kėdė iš komedijų namo“
12 d. 18.30 Didžiojoje salėje – S. Šaltenio 

„KALĖS VAIKAI“. Rež. – E. Nekrošius

Klaipėdos muzikinis teatras
5 d. 18 val. Žvejų rūmuose – V. Ganelino, 
S. Gedos „VELNIO NUOTAKA“.  
Dir. – M. Staškus, V. Lukočius,  
D. Pavilionis
11 d. 19 val. Vilniuje „Compensa“ koncertų  
salėje – G. Bizet „KARMEN“ (pagal 
G. Bizet–R. Ščedrino „Karmen siuitą“). 
Dir. – M. Staškus

5 d. 18.30 – PREMJERA! A. Špile-
vojaus „NEIŠMOKTOS PAMOKOS“. 
Rež. – A. Gintautaitė
9 d. 18.30 – „LEGENDA APIE DI-
DĮJĮ KOMBINATORIŲ“ (pagal I. Ilfo ir 
J. Petrovo romaną „Dvylika kėdžių“). 
Rež. – R. Atkočiūnas
11 d. 18.30  – W. Shakespeare’o „KARA-
LIUS LYRAS“ (su lietuviškais subtitrais). 
Rež. – J. Vaitkus
12 d. 18.30 – G.B. Shaw „PIGMALIONAS“. 
Rež. – L. Urbona
13 d. 12 val. – A. Puškino „PASAKA APIE 
CARĄ SALTANĄ“. Rež. – P. Vasiljevas
13 d. 18.30 – A. Čechovo „MEŠKA“. 
Rež. – K. Krasilnikovaitė

Vilniaus teatras „Lėlė“
Didžioji salė
5 d. 12 val. – „BATUOTAS KATI-
NAS“ (Ch. Perrault pasakos motyvais). 
Rež. – A. Mikutis
Palėpė
12 d. 12 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“ 
(Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen.  
aut., rež. ir dail. – A. Mikutis
13 d. 12 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ 
(H.Ch. Anderseno pasakos motyvais).  
Rež. ir dail. – R. Driežis
Mažoji salė
12 d. 14 val. – „O VIEŠPATIE, VILNIUS!“. 
Rež. – A. Storpirštis, dail. – N. Keršulytė
13 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ 
IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių 
Grimmų pasaką). Rež. – N. Indriūnaitė

„Menų spaustuvė“
 „Naujasis Baltijos šokis ’18“
4 d. 19 val., 5 d. 20 val. Juodojoje sa-
lėje – „BEYTNA (MŪSŲ NAMAI)“. Idėja ir 
rež. – O. Rajeh („Maqamat“ šokio teatras, 
Libanas)
4 d. 17.30, 5 d. 18 val. Kišeninėje salėje – 

„ANECKXANDER“. Atlikėjai A. Vantourn-
hout ir B. Lievens (Belgija)
6 d. 17.30 – „HRRR, AŠ ŠOKU“ ŠOKANČIOS 
MEŠKOS VISATA“. Choreogr. ir atlikimas – 
M. Kleinschnittgeris (Vokietija)
7 d. 19 val. Juodojoje salėje – „VILTIES ME-
DŽIOKLĖ“ ir „monolog (malkologas)“.  
Choreogr., šokis ir muzika – S. Lefeuvre
9 d. 19 val. Juodojoje salėje – „LE TERRIER“ 
(Ola). Choreogr. – F. Demestri ir S. Lefeuvre 
(Prancūzija, Belgija)
10 d. 17.30 Juodojoje salėje – „FIGŪROS“. 
Choreogr. ir atlikėjai – L. Baliasnaja ir 
S. Barnes (Lietuva, Belgija, D. Britanija)
10 d. 19 val. Juodojoje salėje – „JIE GYVENA 
ŠALIMAIS“.Choreogr. – I. Kuniskis (Lietuva, 
D. Britanija) 
11 d. 20 val. Juodojoje salėje – „Z+“.  
Idėjos aut. ir choreogr. – A. Lisičkinaitė 
11 d. 18.30, 12 d. 21 val. Kišeninėje salėje – 

„SOMAHOLIDAYS“. Idėja V. Pitrinaitės, 
choreogr. ir atlikėjai M. Stabačinskas, 
D.A. Stankevičius, V. Pitrinaitė („We cie“, 
Belgija, Lietuva, Prancūzija)
12 d. 22 val. Juodojoje salėje – „SALDI KARŠ-
TINĖ“. Idėja ir rež. – P. Faura (Ispanija)
12 d. 16 val. Studijoje II – „DUETAS, KURIS 
BUVO“. Choreogr. ir atlikėjos – Ula ir Bartė 
Liagaitės 

Užupio teatras
4 d. 18.30 Aušros Vartų g. 12 – Shakespea-
re’o sonetai „Tavo sielos veidrodis“ 
5 d. 12 val. Užupio meno inkubato-
riuje (Užupio g. 2) – „VAIDUOKLIUKAS 
BAISUOKLIUKAS“

Nacionalinis Kauno dramos teatras
4 d. 19 val. Rūtos salėje – koncertas Motinos 
dienai „Motinėlė obelėlė“ 
5 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „LABAS, 
LAPE!“ (pagal E. Daciūtės pasaką „Laimė 
yra lapė“). Rež. – E. Kižaitė 

Spektakliai

Vilnius 

Lietuvos nacionalinis operos  

ir baleto teatras

4 d. 18.30 – „RAUDONOJI ŽIZEL“ (pagal 

P. Čaikovskio, G. Bizet, A. Adamo muz.). 

Dir. – R. Šervenikas

5 d. 18.30 – G. Sodeikos „POST FUTURUM“. 

Muzikos vad. ir dir. – R. Šervenikas

10, 11 d. 18.30 – G. Rossini „SEVILIJOS KIR-

PĖJAS“. Dir. – J. Geniušas 

12 d. 18.30 – P. Čaikovskio „GULBIŲ EŽE-

RAS“. Dir. – R. Šervenikas

13 d. 12 val. – J. Tamulionio „BRUKNELĖ“. 

Dir. – A. Šulčys

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

5 d. 18 val. – „MŪSŲ MIESTELIS“.  

Rež. – D. Rabašauskas (Klaipėdos jaunimo 

teatro spektaklis) 

12, 13 d. 18 val. – „NICHT SCHAFEN“.  

Rež. – A. Platel („Naujasis Baltijos šokis ’18“)

Mažoji salė

4 d. 19 val. – „TAMOŠIUS BEKEPURIS“. 

Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

5 d. 19 val. – „ARABIŠKA NAKTIS“.  

Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

8 d. 19 val. – „NESUSIJĘ PASAKOJIMAI“ 

(„Naujasis Baltijos šokis ’18“) 

12 d. 16 val. – „DREAMLAND“. 

Rež. – M. Jančiauskas 

13 d. 16 val. – M. Nastaravičiaus „DEMO-

KRATIJA“. Rež. – P. Ignatavičius

Studija

9 d. 19 val. – I. Šeiniaus „KUPRELIS“.  

Insc. aut. – A. Vozbutas, rež. – P. Markevičius

10 d. 19 val. – „LIŪDNOS DAINOS IŠ EU-
ROPOS ŠIRDIES“ (pagal F. Dostojevskio 
romaną „Nusikaltimas ir bausmė“).  
Rež. – K. Smedsas (Suomija) 

Valstybinis jaunimo teatras
8 d. 18 val. – „APSĖDIMAS“ (pagal F. Dos-
tojevskio romaną „Broliai Karamazovai“). 
Rež. – P. Makauskas (Salė 99)
9 d. 18 val. – M. von Mayenburgo  

„PERPLEX“. Rež. – M. Klimaitė (Salė 99) 
10 d. 18 val. – C. Murillo „TAMSOS  
ŽAIDIMAS“. Rež. – D. Rabašauskas (Salė 99)
12 d. 12, 14 val. – „KAKĖ MAKĖ“ (pagal 
L. Žutautės knygas vaikams). Insc. aut. ir 
rež. – V. Kuklytė (Salė 99)
13 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO 
DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas 
(Salė 99)

Vilniaus mažasis teatras
4, 11 d. 18.30 – PREMJERA! „MANNO 
LAIMĖ (pagal Th. Manno noveles). Rež. – 
G. Balpeisova, scenogr. – M. Jacovskis, 
kost. dail. – J. Jankutė, komp. – F. Latėnas. 
Vaidina A. Dapšys, D. Ciunis, T. Rinkūnas, 
E. Latėnaitė, G. Latvėnaitė
5 d. 14, 16 val. – „KELIONĖ BE BAGAŽO“. 
Rež. – B. Latėnas
5 d. 19 val. – I. Bergmano „DVASINIAI  
REIKALAI“. Rež. – K. Glušajevas 
8 d. 18.30 – P. Pukytės „BEDALIS IR  
LABDARYS“. Rež. – G. Tuminaitė 
9 d. 18.30 – M. Gorkio „MOTINA (VASA  
ŽELEZNOVA)“. Rež. – K. Glušajevas 
10 d. 18, 20.30 – „KITAS KAMPAS“  
(VšĮ „Improvizacijos teatras“) 
12 d. 18.30 – „FANTAZIJUS“ (pagal A. de 
Musset pjesę). Rež. – G. Tuminaitė
13 d. 12 val. – „SEPTYNI NYKŠTUKAI IEŠKO 
SNIEGUOLĖS“. Rež. – E. Jaras
13 d. 19.30 – PREMJERA! „NUOSTABŪS  
DALYKAI. TEATRAS KITAS KAMPAS “.  
(VšĮ „Improvizacijos teatras“)

Rusų dramos teatras
4 d. 18.30 – A. Puškino „EUGENIJUS ONE-

GINAS“. Rež. – J. Vaitkus

10 d. 18 val. – Žvėryno muzikos studijos 
moksleivių koncertas. Dalyvauja mokytojų 
R. Janutėnaitės, R. Švėgždaitės, R. Vitkaus-
kaitės ir J. Taločkienės mokiniai. Koncert-
meisterė R. Vitkauskaitė
11 d. 17 val. – Vilniaus Algirdo muzikos 
mokyklos smuiko mokytojos A. Dainienės 
mokinių koncertas
Sakralinės muzikos valandos „Musica sacra“

11 d. 19 val. Kauno Šv. Jurgio Kankinio (pran-

ciškonų) bažnyčioje, – M. Beinaris (bari-
tonas), S. Beinarienė (koncertmeisterė). 
Programoje G. Kuprevičiaus, F. Schubert, 
G.F. Händelio, A. Stradellos, C. Franko, 
G.B. Pergolesi, G. Giordani ir kt. kūriniai. 
Renginio vedėja B. Beinarienė

Vilnius

Kongresų rūmai
11 d. 19 val. – sezono pabaigos koncertas. 
Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. 
Solistas M. Maisky (violončelė).  
Dir. – G. Rinkevičius. Programoje O. Res-
pighi, P. Čaikovskio, G. Mahlerio kūriniai

Muzikos galerija
4 d. 18.30 – Motinos dienai. Operos  
solistai E. Seilius (tenoras) ir K. Zmailaitė  
(sopranas). Akompanuoja R. Mikelaitytė- 
Kašubienė
5 d. 12 val. – „Su meile Mamai ir muzikai“. 
Mokytojos A. Paigozinos fortepijono klasės 
koncertas
11 d. 18 val. – tarptautinio A. Ločerio akor-
deonistų konkurso laureatų koncertas

Vakarai
Vilnius

Rašytojų klubas
4 d. 12 val. Baisogalos Komaro dvare (Že-
benkos g. 12, Baisogala) – renginys iš ciklo 

„Salvete, juvenes“. Dalyvaus jaunieji poetai 
G. Ambrazaitė, S. Bernotas, D. Norkūnas, 
T. Petrulis

Valdovų rūmai
5 d. 11, 13 val. Lankytojų vestibiulyje – eduka-
cinis užsiėmimas „Mano mama – karalienė“
12 d. 12 val. Lankytojų vestibiulyje – eduka-
cinis užsiėmimas „Maisto istorija: pasaulio 
kvapai rūmų virtuvėje“

Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
4 d. 12 val. – Kino popietė. Filmas „Herkus 
Mantas“ (rež. M. Giedrys, 1972 m.)
4 d. 18 val. – diskusija „Stiprių moterų isto-
rijos“. N. Murad knygos „Paskutinė mer-
gina. Mano nelaisvės ir kovos su „Islamo 
valstybe“ istorija“ (leidykla „Baltos lan-
kos“) pristatymas. Dalyvauja R. Kavaliaus-
kaitė, R. Tamur, N. Rekašiūtė
7 d. 15 val. – diskusija „Kodėl (ar) stiprėja 
spausdinta žiniasklaida interneto eroje?“. 
Dalyvauja O. Lukošius, V. Bruveris, T. Ne-
mura, D. Ridikas, R. Barysas. Diskusijos 
vedėjas A. Perednis
8 d. 17.30 – M.Ka. Sarbievijaus leidinio 

„Maršalo lazda, parodyta laidojant LDK 
maršalą Joną Stanislovą Sapiegą“ prista-
tymas. Dalyvaus knygos rengėjos E. Ulči-
naitė ir V. Vaitkevičiūtė, knygos recenzentė 
Ž. Nedzinskaitė ir dailininkė E.M. Ložytė 
8 d. 18 val. – koncertas „J. S. Bachas ir 
sūnūs“. Muzikuoja obojininkė A. Sato 
(Japonija), pianistė V. Kirvelytė, fleiti-
ninkės Ž. Valkaitytė ir G. Slipkutė, vio-
lončelininkė D. Čepulienė ir smuikininkė 
S. Grodzenskienė

Pakrantės galerija
Vaidilutės g. 79
9 d. 18 val. – šiuolaikinio meno instituto 
Berlyne kuratorės bei rašytojos A. Gritz 
vieša paskaita „Roberta, Lorna ir Lynn“ 

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras
5 d. 10, 11.30, 16 val. Mažojoje salėje – 
PREMJERA! Interaktyvus judesio spektak-
lis 0-3 metų vaikams „VANDENINIS NUO-
TYKIS“. Idėjos aut. ir rež. – B. Banevičiūtė
10 d. 18.30 A. Sireikos krepšinio akademi-
joje (Ežero g. 11) – PREMJERA! M.I. Fornes 

„DUMBLAS“. Rež. – A. Kahnas, G. Palekaitė
11 d. 18.30 – J. Fosse „VIENĄ VASAROS 
DIENĄ“. Rež. – A. Vidžiūnas
12 d. 18 val. – A. Nicolaj „RUDENS ISTORIJA“.  
Rež. – J. Žibūda
13 d. 12 val. – „BLUSYNO PASAKO-
JIMAI“ (pagal G. Morkūno knygą). 
Rež. – A. Gluskinas

Panevėžys

Juozo Miltinio dramos teatras
4, 12 d. 18 val. – D. Statkevičienės  

„GIMINĖS, ARBA KAM ZRAZŲ PAKARTOT“. 
Rež. – A. Veverskis
5 d. 18 val. – W. Russello „MOTERIMS  
IR JŲ VYRAMS“. Rež. – L. Kondrotaitė
10 d. 18 val. – PREMJERA!  
A. Škėmos „PABUDIMAS“. Rež. ir scenogr. 
aut. – A. Areima 
11 d. 18 val. Aukštaitijos siaurajame  
geležinkelyje – B. Hrabalo „STOTELĖ“. 
Rež. – J. Glombas

Koncertai

Lietuvos nacionalinė filharmonija

5 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

joje salėje, – orkestro muzikos koncertas 

„Dviem“. Lietuvos nacionalinis simfoninis 

orkestras. Solistai I. Baikštytė (fortepijo-

nas), G. Januševičius (fortepijonas).  

Dir. – T.-Ch. Chuangas. Programoje B. Sme-

tanos, B. Martinů, A. Dvořáko kūriniai

6 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

joje salėje, – koncertas visai šeimai „Tau, 

Mamyte“. Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos 

mokyklos chorai (vadovės D. Leipuvienė, 

R. Kuncienė, E. Čigriejūtė-Strolienė),  

Vilniaus mokytojų namų berniukų ir 

jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ mažylių 

grupė (vadovės E. Jauniškienė, G. Trimir-

kaitė, meno vad. V. Miškinis). Dalyvauja 

dainininkė V. Povilionienė, P. Vyšniauskas 

(saksofonas). Koncertmeisterės L. Kuliešiu-

vienė, S. Skučienė (fortepijonas)

6 d. 15 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje – 

„Svajonės džiazo saloje“. Iš ciklo „Muzika 

Trakų pilyje“. A. Noviko vokalinis ansam-

blis „Jazz island“

9 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

joje salėje, – kamerinės muzikos koncertas 

„Exsultate, jubilate“. Ansamblis „Musica 

humana“. Solistai S. Liamo (sopranas), 

I. Kuprevičiūtė (fleita), R. Beinaris (obojus). 

Programoje W.A. Mozarto kūriniai 

12 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-

joje salėje, – orkestro muzikos koncertų se-

zono pabaigai „Ekstazės poema“. Lietuvos 

nacionalinis simfoninis orkestras. Solistas 

L. Geniušas (fortepijonas). Dir. – M. Pitrė-

nas. Programoje J. Ibert’o, S. Rachmani-

novo, L. Janáčeko, A. Skriabino kūriniai

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

S. Vainiūno namuose 

8 d. 18 val. – Vilniaus muzikinis atžaly-

nas. Vilniaus Algircdo muzikos mokyklos 

mokytojos N. Augustauskienės violončelės 

klasės mokinių S. Kemzūraitės ir  

A. Lapkovskajos koncertas. Programoje 

J.S. Bacho, A. Vivaldi ir kt. kūriniai

9 d. 18 val. – Trečiadienio vakaras-koncer-

tas. Svečiuose Pakruojo J. Pakalnio mu-

zikos mokyklos (direktorė N. Pupinienė) 

mokiniai ir mokytojai
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Savaitės filmai

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

Gegužės 4–10
Ki no re per tu a ras

„Auklė Tulė“

Auklė Tulė ****
Ką padovanoti motinai, kuri laukiasi ketvirto vaiko? Toną sauskel-

nių ar raminamųjų vaistų? O gal jai padovanoti... auklę? Marlo (Char-
lize Theron) – tikra didvyrė, bet kartais net didvyrėms reikia pailsėti. 
Vieną vakarą ant jos namų slenksčio pasirodo paslaptinga auklė Tulė 
(Mackenzie Davis). Ji jauna, graži ir greitai apverčia aukštyn kojom visą 
šeimos gyvenimą. Be to, Tulė turi tai, ką Marlo jau prarado. Jasono Rei-
tmano komedijoje apie motinystę taip pat vaidina Markas Duplassas, 
Ronas Livingstonas, Emily Haine, Elaine Tan, Colleen Wheeler (JAV, 
2018). (Vilnius)

„Floridos projektas“ ****
Vienas garsiausių pernykščių filmų, kurį sukūrė Seanas Bakeris – prieš 

porą metų telefonu filmuotų „Mandarinų“ autorius. Režisierius ir vėl rodo 
atstumtųjų pasaulį. Veiksmas rutuliojasi pigiame motelyje. Čia apsistoja 
į „Disneilendą“ atvykę turistai, kuriems ne pagal kišenę geras viešbutis, 
čia gyvena sunkiai galą su galu suduriančios vienišos motinos, menkai 
apmokami darbininkai ir prostitutės. Šios keistos vietos vadybininkas 
Bobas (Willemas Dafoe – vienintelis profesionalus aktorius filme) yra 
kantrus geros širdies žmogus. Pagrindinės filmo herojės – mažoji Munė 
(Brooklynn Prince) ir jos mama Halė (Bria Vinaitė). Akivaizdu, kad Halę 
motinystė ištiko per anksti. Ji myli mergaitę, bet negali atsikratyti senų 
įpročių ir pasiekti socialinės globos darbuotojas tenkinančios stabiliza-
cijos. Tačiau Bakeris jokiu būdu nekuria depresijon varančio pasakojimo 
apie pralaimėjusius herojus, skurdą ir kančią, jis leidžia į šį pasaulį pa-
sižiūrėti mažosios Munės – įžūlios, bet entuziazmo kupinos mergaitės 
akimis (JAV, 2017). (Vilnius)
Meilės mokestis ***

Apkaltintas, kad nesumokėjo mokesčių, Marianas atsiduria priešais mo-
kesčių inspektorę Klarą. Tada jis supranta, kad išvakarėse bandė ją merginti, 
bet tik sėkmingai sužadino Klaros  antipatiją. Marianas įsitikinęs, kad mer-
gina bandys jam atkeršyti, todėl bando gelbėtis gana neįprastai: apsimeta, 
jog teikia palydos moterims paslaugas. Tačiau Klara nesirengia juo iškart 
patikėti... Jei iki šiol nematėte nė vienos lenkų romantinės komedijos, būsite 
maloniai nustebinti. Pagrindinius vaidmenis Bartłomiejaus Ignaciuko filme 
sukūrė Grzegorzas Damięckis, Aleksandra Domańska, Roma Gąsiorowska 
(Lenkija, 2018). (Vilnius)
Suaugusiųjų žaidimai ***

Jauna ir bebaimė Erika (Zoey Deutch) pasirengusi viskam, kad tik 
pajustų tikrą suaugusių žmonių gyvenimo skonį. Tam ji turi dvi links-
mas drauges, vieną neįprastą hobį ir Kaliforniją. Tačiau ne tokie jau 
nekalti žaidimai baigiasi, kai patėvis supažindina Eriką su savo sūnumi. 
Iš pirmo žvilgsnio šis vaikinas neturi nieko bendro su Erika, bet netru-
kus jis apvers merginos gyvenimą aukštyn kojom. Jaunuoliai planuoja 
paskelbti pasauliui, kad jų mokytojas seksualiai išnaudoja vaikus, tad 
netrukus komedija virs kriminaliniu kelio filmu. Maxo Wrinklerio filme 
taip pat vaidina Kathryn Hahn, Adamas Scottas, Dylan Gelula, Ericas 
Edelsteinas (JAV, 2018). (Vilnius)
Tylos zona ****

Šeima gyvena fermoje JAV provincijoje. Jų gyvenimas neturėtų skir-
tis nuo kitų panašių šeimų, tačiau šie žmonės gyvena name, kuriame 
pilna pabaisų, reaguojančių į kiekvieną garsą. Veikėjai sukūrė specialią 
gestų sistemą, kad nereikėtų kalbėtis. Vienintelis būdas išgyventi – ne-
kelti triukšmo, bet kaip to pasiekti name, kur yra vaikų? Šio siaubo filmo 
režisierius Johnas 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)
Vinčesterio košmaras ***

Garsios ginklų kompanijos paveldėtoja Sara Vinčester gyvena milži-
niškame name, kurio architektūros nepaaiškins jokia logika, o korido-
riai primena labirintą. Našlė nuolat perstatinėja namą. Ji stato ne sau, 
ne savo giminaitei ar talentingam gydytojui Erikui, atvykusiam Saros 
kvietimu. Našlė stato spąstus daugybei vaiduoklių, norinčių atkeršyti 
visai Vinčesterių giminei už tai, kad kadaise buvo nužudyti Vinčesterio 
karabinu. Michaelo ir Peterio Spierigų filme pagrindinį vaidmenį su-
kūrė Helen Mirren. Jos partneriai – Jasonas Clarke’as, Eamonas Farre-
nas, Sarah Snook, Laura Brent, Bruce’as Spence’as, Angusas Sampsonas 
(JAV, Australija, 2018). (Vilnius)

Vilnius

Forum Cinemas Vingis
4–10 d. – Sobiboras (Rusija) – 11.30, 14, 
16.30, 19, 21.30
Blogasis samarietis (JAV) – 11.45, 14.05, 
16.35, 19.10, 21.40
4, 7–10 d. – Vaiduoklių byla (D. Britanija) – 
13.50, 16.10, 18.30, 21 val.; 5, 6 d. – 11.15, 
13.50, 16.10, 18.30, 21 val.
Auklė Tulė (JAV) – 13.40, 16.10, 18.40, 21 val.
4, 5, 7–10 d. – Žemė: viena nuostabi diena 
(dok. f., D. Britanija, Kinija) – 11.20, 13.30, 
17.15; 6 d. – 11.20, 13, 17.15
6 d. – Džimas Saga ir mašinistas Lukas  
(Vokietija) – 13.20
9 d. – Pagonių žiedas (Latvija) – 19 val.
10 d. – Aš graži (Kinija, JAV) – 20.30
Keršytojai: begalybės karas (JAV) – 14.15, 
18.20, 20.45, 21.40
Keršytojai: begalybės karas (3D, JAV) –  
11, 17.30
4, 5, 7–10 d. – Tiesa arba drąsa (JAV) – 15.50, 
19.30, 21.45; 6 d. – 19.30, 21.45
4, 5, 7, 10 d. – Burbuliai. Dežavu (Rusija) –  
11, 13, 15.40; 6 d. – 11, 15.40; 8, 9 d. – 11, 13 
val. (rusų k.); 4, 7–10 d. – 13.05; 5, 6 d. – 
11.10, 13.05 (lietuvių k.)
4, 5, 7–10 d. – Lino: nuotykiai katino kailyje 
(Brazilija) – 11.10, 13.25; 6 d. – 13.25
4, 6–10 d. – Pagrobta princesė (Ukraina) – 
15.05; 5 d. – 11.25, 15.05
4–10 d. – Tylos zona (JAV) – 15.10, 19.40
Vinčesterio košmaras (Australija, JAV) – 
17.20, 21.45
4, 5, 7, 10 d. – Meilės mokestis (Lenkija) – 
18.10 
4–7 d. – Taksi 5 (Prancūzija) – 20.30
4, 7–10 d. – Sengirė (rež. M. Survila) – 16.50, 
19 val.; 5, 6 d. – 12.10, 16.50, 19 val.
4, 7–10 d. – Triušis Piteris (D. Britanija, 
Australija, JAV) – 14.25; 5, 6 d. – 12.20, 14.25
4–10 d. – Tavęs niekada čia nebuvo  
(JAV, D. Britanija, Prancūzija) – 16.30, 21.10
4, 6, 8, 10 d. – 100 metų kartu (dok. f.,  
rež. E. Kabaraitė) – 14.35; 5, 7, 9 d. – 18.45
4, 6, 8, 10 d. – Suaugusiųjų žaidimai (JAV) – 
18.45 
4, 6, 8, 10 d. – Seksui – ne! (JAV) – 21.20
5, 7, 9 d. – Raudonasis žvirblis (JAV) – 21.20

Forum Cinemas Akropolis 
4, 5 d. – Sobiboras (Rusija) – 10.50, 16, 18.30, 
22.25; 6–10 d. – 10.50, 16, 18.30
4, 5 d. – Vaiduoklių byla (D. Britanija) – 17, 
19.20, 21, 22.50; 6–10 d. – 17, 19.20, 21 val.
4, 5 d. – Blogasis samarietis (JAV) –  
15.30, 18.50, 21.40, 23.40; 6–10 d. – 15.30, 
18.50, 21.40
4–10 d. – Auklė Tulė (JAV) – 16.50, 19.10, 21.40
Žemė: viena nuostabi diena (dok. f., D. Bri-
tanija, Kinija) – 11.30, 13.40, 16.35
6 d. – Džimas Saga ir mašinistas Lukas 
(Vokietija) – 12.10
9 d. – Pagonių žiedas (Latvija) – 18.30
10 d. – Aš graži (Kinija, JAV) – 18.10
4, 5 d. – Keršytojai: begalybės karas (JAV) – 
12, 13.50, 18, 20.30, 23.10; 6–10 d. – 12, 13.50, 
18, 20.30
4–10 d. – Keršytojai: begalybės karas  
(3D, JAV) – 10.30, 17.10, 21.20
4–8, 10 d. – Tiesa arba drąsa (JAV) – 11.10, 
15.50, 20.40; 9 d. – 11.10, 15.50, 21.10

4 d. – Tylos zona (JAV) – 20.15, 23.45;  
5 d. – 12.15, 20.15, 23.45; 6 d. – 20.15;  
7–9 d. – 12.15, 20.15; 10 d. – 12.15, 20.50
4, 5 d. – Vinčesterio košmaras (Australija, 
JAV) – 13.30, 18.20, 23.50; 6–8, 10 d. – 13.30, 
18.20; 9 d. – 13.30
4 d. – Burbuliai. Dežavu (Rusija) – 12.45; 
5–10 d. – 12.45, 14.30 (lietuvių k.);  
5, 6 d. – 10.40 (rusų k.)
4–10 d. – Pagrobta princesė (Ukraina) – 
10.10, 13.15
Lino: nuotykiai katino kailyje (Brazilija) – 
10.20, 14.40
Triušis Piteris (D. Britanija, Australija,  
JAV) – 12.25
4–9 d. – Sengirė (rež. M. Survila) – 18.10
4–10 d. – Griaunantys viską (3D, JAV) – 15.20
4, 6, 8, 10 d. – Suaugusiųjų žaidimai  
(JAV) – 21.30
5, 7, 9 d. – Taksi 5 (Prancūzija) – 21.30

Skalvija
4 d. – Sengirė (dok. f., rež. 
M. Survila) – 16.30 
5 d. – Vasara, 1993-ieji (Ispanija) – 15 val.;  
6 d. – 14 val.; 8 d. – 17 val.
5 d. – Auklė Tulė (JAV) – 19 val.;  
6 d. – 20.40; 7 d. – 17 val.; 9 d. – 21.10;  
10 d. – 17 val.
5 d. – Vaiduoklių byla (D. Britanija) – 21 val.; 
8 d. – 21 val.; 10 d. – 21 val.
6 d. – Lady Bird (JAV) – 16 val. 
9 d. – Silvana (dok. f., Švedija) – 16.30
Latvijos valstybės 100-mečiui
4 d. – Mama, aš tave myliu (Latvija, 
Lietuva) – 18.30
4 d. – Ryga (Latvija) – 20.30
5 d. – programa „Chantal Akerman  
ir 8 dešimtmečio Niujorkas“ – 17 val. 
6 d. – Kino klasikos vakarai. Vyrai (JAV) –  
18 val.
7 d. – Seansai senjorams. Drugelio miestas 
(dok. f., rež. O. Černovaitė) – 15 val.
7 d. – ciklas „Senajame kine“. Pirmieji  
nepriklausomos Lenkijos filmai.  
Vyslos žmonės (Lenkija) – 19 val.
Nepriklausomybės kino rinktinė  

„Nojaus arka“
8 d. – Upė (dok. f., rež. R. ir J. Gruodžiai) – 
19 val. (seanse dalyvaus režisieriai)
8 d. – Stebuklų laukas (dok. f., rež.  
M. Survila) – 19 val. (seanse dalyvaus 
režisierius)

9 d. – Duburys (rež. G. Lukšas) – 18.20  
(seanse dalyvaus režisierius)
10 d. – Specialus seansas. Labas rytas,  
Alytau! (rež. A. Kinderis) – 19 val.

Pasaka
4 d. – Vasara 1993-ieji (Ispanija) – 17.30;  
5 d. – 19.15; 6 d. – 18.45; 7, 8, 10 d. – 20.30; 
9 d. – 19.15
4 d. – Auklė Tulė (JAV) – 19.30; 5 d. – 21.15; 
6 d. – 20.45; 7 d. – 18.30; 8 d. – 
20.15; 9 d. – 21.30; 10 d. – 19.15
4 d. – Tylos muzika (Italija) – 21.30;  
5 d. – 16.45; 6 d. – 15.15; 7 d. – 20.15;  
8 d. – 18.15; 10 d. – 17 val.
4 d. – Ryga (Latvija) – 17.15
4 d. – Floridos projektas (JAV) – 17 val.;  
5 d. – 18.30; 6 d. – 21 val.; 7 d. – 18.45;  
8 d. – 19.30; 9 d. – 17.30; 10 d. – 15.30
4, 10 d. – Eva (Prancūzija) – 19 val.;  
5, 7 d. – 20.45
5 d. – Žemė: viena nuostabi diena  
(dok. f., D. Britanija, Kinija) – 15.30;  
6 d. – 15 val.; 7 d. – 18.15; 10 d. – 15.15 
5 d. – Sengirė (rež. M. Survila) – 17.30;  
6, 9 d. – 17 val.; 8 d. – 18.30; 10 d. – 18.45
5 d. – Karo žaidimai (Švedija, Vokietija) – 15 val.
5 d. – 100 metų kartu (dok. f., rež.  
E. Kabaraitė) – 19 val.; 6 d. – 19.30;  
10 d. – 17.15
5 d. – Šventa vieta (Italija) – 20.30;  
10 d. – 21.15
5 d. – 50 pavasarių (Prancūzija) – 15.15;  
6 d. – 19.15
5 d. – Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta  
(rež. A. Matelis) – 17 val.; 8 d. – 18 val.;  
10 d. – 17.30
6 d. – Jūsų Vincentas (Lenkija,  
D. Britanija) – 17.30
6 d. – Mano mama ir mūsų kūdikiai  
(Prancūzija) – 15.30
6 d. – Kriaušių pyragėliai su levandomis 
(Prancūzija) – 17.15
6 d. – (Ne)tikros prancūziškos vestuvės 
(Prancūzija) – 21.15
9 d. – Terapija (dok. f., JAV) – 17.15
9 d. – Tavęs niekada čia nebuvo (JAV, 
D. Britanija, Prancūzija) – 21.15
10 d. – Dabar tai jau padėk man,  
Dievuli! (dok. f., Prancūzija) – 15 val.  
(senjorų arbatėlė)
10 d. – Dvilypis meilužis (Prancūzija) –  
21 val.


