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Nauji filmai – „Mulai“

Po dešimties metų
Pokalbis su „The Rooster Gallery“ vadove Jurgita Juospaityte-Bitiniene

Mieli skaitytojai,
 

Nepamirškite užsiprenumeruoti „7 meno dienų“ 2019 metams.
Prenumeratos kaina 1 mėn. – 4,39 Eur, 6 mėn. – 26,32 Eur, 

metams – 43,86 Eur.

 „Kino“ žurnalo 1 numerio prenumeratos kaina – 2,75 Eur,
pusmečiui – 8,25 Eur, metams – 16,50 Eur.

 
Prenumeruodami sutaupote ir remiate mūsų leidinius.

Prenumeratą galima užsisakyti „Lietuvos pašto“ skyriuose, 
taip pat internetu www.prenumeruok.lt bei telefonu 8 700 55 400

Šiek tiek keista, kad praėjo jau de-
šimt metų nuo „The Rooster Gallery“ 
pradžios, nes vis dar yra jausmas, 
kad tai nauja ir labai reikalinga 
iniciatyva. O gal naujumo įspūdis 
susijęs su tuo, kad galerija ištikimai 
orientuojasi į jaunus kūrėjus? Apie 
pagrindinius pokyčius, pasiekimus 
ir artimiausius planus kalbamės su 
dailės kritike, galerijos įkūrėja ir 
vadove Jurgita Juospaityte-Bitiniene.

Pradėjote veiklą 2008-aisiais 
kaip mobili galerija „Gaidys“, 
vėliau pakeitėte pavadinimą į 
anglišką versiją „The Rooster 
Gallery“. Ar tai susiję su pasi-
keitusia orientacija į plates-
nes nei Lietuvos rinkas? Kokia 
svarbiausia galerijos veikla 
dabar? 

Taip, veiklos pradžioje norėjosi 
truputį nepatogaus, dėmesį atkrei-
piančio pavadinimo, tačiau ilgainiui 
jį „išaugome“. Kokius trejus metus 
naudojam tik anglišką pavadinimą, 

kuris yra nuosaikesnis. Žinoma, tai 
susiję su tarptautine veikla. Kai už-
sienio projektai persvėrė vietinius, 
naudoti anglišką versiją tapo tiesiog 
patogiau.

Nuo veiklos pradžios vienas iš 
pagrindinių mūsų tikslų buvo pri-
statyti jaunųjų menininkų kūrybą, 
atrasti perspektyviausius meninin-
kus. Galerija siekia reprezentuoti 
aktualiausias šiuolaikinės tapybos 
tendencijas ir populiarinti jaunąją 
tapybą. Todėl šiandien dirbame 
su vienais ryškiausių jaunosios 
kartos menininkų – atstovaujame 
tapytojams Kristinai Ališauskai-
tei, Andriui Zakarauskui, Auksei 
Milukaitei, Eglei Karpavičiūtei, 
Vitai Opolskytei, Alinai Melniko-
vai, Tomui Daukšai bei Ramintai 
Blaževičiūtei. Taip pat bendradar-
biaujame su Stasele Jakunskaite, Ka-
zimieru Brazdžiūnu bei Visvaldu 
Morkevičiumi. 

Tarp svarbiausių galerijos veiklų – 
personalinių ir grupinių parodų or-
ganizavimas Lietuvoje ir užsienyje, 

atstovaujamų menininkų kūrybos 
pristatymas tarptautiniuose kon-
kursuose ir meno mugėse, jų kū-
rinių integravimas į svarbių meno 
sklaidos institucijų kolekcijas.

Kas atrodo svarbiausia iš su-
kauptos patirties? Ką ji keitė? 

Vienas iš šios veiklos privalumų / 
įdomumų yra nuolatinis bendravi-
mas su menininkais, kūrybos pro-
cesų stebėjimas (o kartais ir daly-
vavimas juose). Daug išmokstu iš 
savo menininkų, o mūsų bendra-
darbiavimas dažnai perlipa oficia-
lius, formalius santykius.

Žinoma, yra ir mažiau malonių 
patirčių – kaip kad balansavimas 
ant išlikimo ribos bei nuolatinis 
vertimasis per galvą ieškant ga-
limybių įgyvendinti savo idėjas. 
Kurdama galeriją studijavau kultū-
ros vadybą, pamenu, tuomet nai-
viai tikėjausi, jog šioje veikloje tai-
kant elementarias verslo strategijas 
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Juodų ir baltų klavišų dialogai 
Pokalbis su pianistu Petru Geniušu 

M u z i k a

Elvina Baužaitė

Kreipiausi į profesorių Petrą Ge-
niušą prašydama interviu. Jis sutiko 
atsakyti raštu. Maestro naktimis 
rašė atsakymus ir siuntė elektroni-
niu paštu. Rašė ir lėktuvuose. Jis yra 
Škotijos Karališkosios akademijos 
profesorius ir kiekvieną savaitę ke-
liauja į Glazgą, o savaitės viduryje 
grįžta į Vilnių. Paklausiau ir apie 
naujai rengiamą jo programą „Du 
monologai“, kurioje skambės Fe-
renco Liszto Sonata h-moll ir Ro-
berto Schumanno Fantazija C-dur, 
op. 17. Pasiklausyti dviejų muzikos 
genijų monologų P. Geniušas kvie-
čia gruodžio 9 d. Paliesiaus dvare, 
gruodžio 16 d. „Vaidilos“ teatre ir 
gruodžio 19 d. Kauno valstybinėje 
filharmonijoje. 

Pirmiausia prašau pasida-
lyti savo pirmuoju muzikiniu 
patyrimu.

Prisimenu Smetonos laikų mo-
dernistinį kilimą savo močiutės 
name Kauno Žaliakalnyje. Žaisda-
vau ant jo su autobusiukais, įsivaiz-
duodamas apsisukimo žiedą Lam-
pėdžiuose arba Kleboniškio miške. 
Močiutė iš sodelio atnešdavo braš-
kių. Tėtis skambindavo Chopiną, 
Beethoveną ir Bachą. Viskas susi-
liedavo į begalinę ramią palaimingą 
būseną... 

Šiandien Jūs turite ilgametę 
pedagoginę patirtį – vedate 
meistriškumo kursus Lietuvoje, 
Japonijoje, Didžiojoje Britani-
joje, Švedijoje; esate Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos, 
nuo 2015 m. – ir Škotijos Ka-
rališkosios akademijos profe-
sorius. Pasidalinkite svarbiau-
siomis mokymo(si) patirtimis. 
Nusakykite Mokytojo esatį, 
kaip ji išsipildo?

Kai pirmą kartą apsilankiau 
P. Čaikovskio konservatorijoje, 
profesorės Veros Gornostajevos 
pamokose (jos būdavo atviros klau-
sytojams), supratau, jog tai net įdo-
miau už koncertus. Jos nenuilsta-
mas, visada kūrybiškas muzikos 
prasmės, būdų ją interpretuoti ieš-
kojimas, pasitelkiant asociacijas iš 
literatūros, poezijos, filosofijos, re-
ligijos (tuomet tai buvo politiškai 
rizikinga), man padarė stulbinantį 
įspūdį. Supratau, kaip gimsta kū-
rinio atlikimo menas. Tai lyg reži-
sieriaus darbas su aktoriais kuriant 
spektaklį. Kitąsyk iškildavo palygi-
nimas su talentingu gydytoju, ku-
ris tiksliai nurodo diagnozę ir at-
randa geriausius gydymo būdus. 
Kitą kartą ji staiga pati tapdavo 
mokine, mielai priimdama savo 
mokinių kūrybines idėjas. Taip 
gimė svajonė ir pačiam kada nors 
tapti profesoriumi-menininku-gy-

dytoju-mokiniu, jaustis reikalin-
gam savo mokiniams, įkvėpti juos 
kartu ir mokantis iš jų. Mokytojui 
yra didžiulis džiaugsmas, kai moki-
nys staiga „suskamba“ arba staiga 
sugeneruoja naują, savarankišką 
muzikinę idėją.

Jūsų sūnus Lukas Geniušas – gar-
sus pasaulyje pianistas. Koks 
jausmas groti drauge su sū-
numi? Matyti ir girdėti jo – lyg 
savo, bet kito – savitą talentą? 

Jau penkiolikmetis Lukas buvo 
pasaulinio lygio virtuozas ir su-
brendęs muzikantas. Kai paban-
džiau apie tai pasakyti aplinkiniams, 
suvokiau, kad kalbėti reikia atsar-
giai – daug kas žiūrėjo į mane kaip į 
išprotėjusį ir įsimylėjusį tėvelį. Pas-
kui atėjo kita fazė. Žmonės pradėjo 
klausti: „Tai ką, ar sūnus jau pra-
lenkė tėvą?!“ Žinoma, pralenkė. Bet 
tėvas ir sūnus yra viena, taip para-
šyta (šypsosi). Skambinti su Luku 
labai lengva. Suprantame vienas 
kitą iki smulkiausių detalių. Kita 
vertus, Luko braižas savitas. Jis apo-
loniškojo plano menininkas. Nie-
kad nesineria iš kailio. Skambina 
tobulai, lyg graikų filosofas. Nesi-
vaiko efektų, meninė tiesa jam svar-
besnė už trumpalaikę publikos eks-
tazę. Dabar jau daug ekspertų teigia, 
kad jo interpretacijos, užfiksuotos 
įrašuose, išliks ilgam. Nesakau, kad 
greta jo jaučiuosi paviršutiniškas, 

bet gal aš labiau „kaifuoju“, su vi-
sais savo pliusais ir minusais. For-
tepijoninio dueto žanre su Luku vis 
dažniau skambina jo žmona Anna. 
Reikėjo nemažai laiko, kad aplinki-
niai suprastų, jog „ta mergaitė“ nėra 

„irgi“ pianistė, o yra superpianistė, 
garsinanti mūsų pavardę aukščiau-
sio lygio konkursuose, kur ji būna 
tarp geriausiųjų. Bet atrodo, kad aš 
vėl neobjektyvus...

Jūsų nuomone, talentas – nuo-
latiniu, nuosekliu darbu iš-
ugdyti gebėjimai ar vis dėlto 
Dievo dovana?

Manau, kad muzikanto talentas – 
tai visų pirma nenugalimas noras ir 
aistra muzikuoti. Nė vienas iš mūsų 
nėra tobulas. Kiekvienam trūksta 
kokio nors „varžtelio“ arba net kelių, 
tačiau jeigu yra tas pastovus noras ir 
pastanga, kuri atsiranda ne iš prie-
volės, o iš meilės muzikai, tuomet 
trūkumai įveikiami. Kiekvienas turi 
savo tempą. Vieni, kaip Mozartas 
arba Jacobas Collier, yra greiti kaip 
žaibas, kiti, kaip Beethovenas, he-
rojiškai įveikia materijos pasiprie-
šinimą. Atlikėjas privalo išsiugdyti 
jausmų discipliną. Jis turi pamilti 
kūrinį, su kurio šiuo metu dirba. 
Man dabar tai padaryti labai len-
gva, nes skambinu Liszto Sonatą 
h-moll. Tai pianistinio repertuaro 
alfa ir omega. Grandiozinis opusas, 
kupinas aistros, filosofijos, dramos, 

palaimos, pamaldumo. Lyginčiau 
jį su Johanno Wolfgango Goethe’s 

„Faustu“. Nuo jaunystės mylėjau 
šią sonatą, tačiau jaučiau kažkokį 
šventą siaubą, bijojau prie jos pri-
siliesti... Šią vasarą pajutau, kad ne-
begaliu jos negroti, paneigdamas 
paplitusią nuomonę, kad tokius kū-
rinius galima išmokti tik jaunystėje. 
Beje, šis opusas dar ir pakankamai 

„atletiškas“.

Pasidalinkite, koks jausmas 
apima prieš koncertą ir po jo?

Filme apie Marthą Argerich yra 
kadrai, kur ji nufilmuota prieš ei-
dama į sceną. Ji blaškosi po artis-
tinę ir vis kartoja: „Kažkas ne taip, 
kažkas labai negerai, baisu, baisu“, – 
tai natūralu, pianistas dažnai bū-
tent taip jaučiasi prieš koncertą. 
Scenoje gali viskas pasikeisti, gali 
ateiti įkvėpimas, ekstazės būsena, 
lengvumas. Jei taip nutinka, po 
koncerto jautiesi palaimingai, eu-
forijoje, susikaupia daug energijos. 
Man tai trunka apie porą valandų, 
kaip ir mano buvusiai profesorei 
Verai Gornostajevai, kuri net parašė 
knygą „Dvi valandos po koncerto“. 
Paskui viskas atslūgsta. Prieš kitą 
koncertą – viskas iš naujo...

Jūsų muzikinė raiška be galo 
plati ir įvairialypė – klasika, 
džiazo improvizacijos, šiuolai-
kinė kūryba. Kokia Jums yra 
ypatingiausia interpretacijos 
patirtis kaip atrastas horizon-
tas, kaip nauja, kita erdvė?

Žinoma, klasika man įspausta 
nuo vaikystės ir veikiausiai lydės 
iki pabaigos. Klasika gydo, guo-
džia, formuoja žmogų. Išmoktas 
arba net išklausytas klasikinis kū-
rinys pakeičia kūną – kaip Umberto 
Eco citatoje iš Jūsų laiškų (iš kny-
gos „Fuko švytuoklė“: „Keisdamas 
Knygą, keiti pasaulį, o, keisdamas 
pasaulį, keiti kūną“ – E. B. past.). 

Šiuolaikine muzika užsikrėčiau be-
simokydamas vyresnėse M.K. Čiur-
lionio menų mokyklos klasėse. Mūsų 
herojai buvo Osvaldas Balakauskas, 
Bronius Kutavičius, Feliksas Bajo-
ras, Vytautas Barkauskas. Pamėgau 
aštresnius jų sąskambius, sudėtin-
gesnę ritmiką. Ta kalba tapo su-
prantama ir sava. Dabar net sunku 
suvokti, kodėl kai kurie kūriniai taip 
sunkiai „virškinami“ klausytojų – juk 
tai taip natūralu, arti nūdienos. 

Kitas jaunystėje pamėgtas reiš-
kinys – džiazas. Klausydavomės jo 
kasdien per „Amerikos balso“ ra-
diją. Lietuvos džiazo scena irgi buvo 
turtinga unikalių talentų. Viačes-
lavas Ganelinas, Vladimiras Čeka-
sinas, Vladimiras Tarasovas. Net 
negalėjau įsivaizduoti, kad su die-
vinamu Čekasinu praėjus trisde-
šimčiai metų grosiu duetu, kursime 
bendrus projektus. Čekasinas pa-
skatino giliau pasinerti į modernios 

improvizacijos bei „operatyvios 
kompozicijos“ estetiką. Išdrįsau 
kartu su juo, o vėliau su Liudu 
Mockūnu savo improvizacijos 
versiją pateikti scenoje – Lietuvos 
ir daugelio kitų šalių. Nevadinčiau 
to džiazu, tai daugiau susiję su XX 
a. ir šiuolaikine akademine muzika, 
perkuriama apgalvotai arba sponta-
niškai, pasiskolinant džiazo išraiš-
kos priemones ir kartais pereinant 
į savarankišką operatyvią kompo-
ziciją. Kita vertus, kai kurie kompo-
zitoriai, pavyzdžiui, Šarūnas Nakas 
ir Gintaras Sodeika, ėmė vis daž-
niau kurti „atviras“ kompozicijas 
pasitikėdami atlikėjo kūrybiškumu. 
Mane tai itin džiugina. 

Teko koncertuoti ir su populia-
riosios muzikos atlikėjais. Mano 
studentai Glazge apstulbo sužinoję, 
kad groju naujame „Ten Walls“ al-
bume – jie puikiai žino šią muziką, 
pagal ją šoka klubuose iki ryto. 
Mano trylikametė dukra Laura irgi 
pamėgo intelektualią alternatyvaus 
roko muziką. Šioje srityje jau da-
bar mane lenkia – dainuoja ir mi-
kliai akompanuoja sau gitara arba 
fortepijonu.

Šiais metais pradėjote koncer-
tuoti su mecosopranu Justina 
Gringyte. Kaip ir kodėl atsi-
rado jūsų duetas?

Justina Gringytė yra unikali, 
fantastiška dainininkė. Ji turi daug 
talentui būdingų savybių – savitą 
balso tembrą, platų diapazoną, 
įgimtą muzikalumą, muzikinį iš-
prusimą, puikią mokyklą, suge-
bėjimą nuolat tobulėti, intelektą, 
ekspresiją, filosofinį gylį, jautrumą 
tekstui ir t. t. – argi tai ne unikalu!? 
Kai išgirdau jos koncertą, iškart pa-
sisiūliau akompanuoti. Vėliau prisi-
minėme, kaip prieš keletą metų po 
mano koncerto Londone priėjusi 
jauna, drąsi Londone studijuojanti 
mergina pasakė: „Norėčiau, kad 
kada nors man paakompanuotu-
mėte“, – ir tai buvo Justina. 

Jei sugrįžtume į 2013-uosius, 
prisimintume ir savito trio 
pradžią, kai drauge su smui-
kininku Vilhelmu Čepinskiu, 
violončelininku Vytautu Son-
deckiu rengėte koncertus kaip 

„Lietuvos trio“, atmindami ir 
pagerbdami smuikininką Rai-
mundą Katilių. Papasakokite 
apie šią idėją.

Jei yra „chemija“ tarp atli-
kėjų, muzikuoti trio yra didžiulis 
džiaugsmas. Taip ir buvo mūsų 
atveju. Tiksliau, abiem atvejais, ir 
su Katiliumi. Katilius ir Čepins-
kis – abu unikalūs labai skirtingo 
braižo smuikininkai. Koncertuose 
Katiliaus atminimui nesiekėme 

Petras Geniušas
D. Mat ve je vo  nu ot r.
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Dovanos klausytojams
Mintys po Mūzos Rubackytės ir Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro koncerto

M u z i k a

Rita Aleknaitė-Bieliauskienė

Gruodžio 1-osios vakarą Filhar-
monijoje Nacionaliniam simfoni-
niam orkestrui dirigavo Modestas 
Pitrėnas. Pastaraisiais metais jis di-
riguoja Lietuvos, Latvijos, Diusel-
dorfo „Deutsche Oper am Rhein“, 
Varšuvos ir Maskvos Didžiuosiuose, 
Kelno, Helsinkio operos teatruose. 
Yra Sankt Galeno operos vyriau-
siasis dirigentas. Formuojamuose 
skirtingų programų deriniuose 
randa laiko su Lietuvos orkestru 
parengti ir niekada neatliktas par-
titūras. Tai intriguoja. Šiame kon-
certe skambėjo vengrų kompozi-
toriaus Zoltáno Kodály „Galantos 
šokiai“ (1933). Kompozitorius do-
mėjosi etnosu: rinko, užrašinėjo 
liaudies dainas. Turime prisiminti 
tris Z. Kodály veiklas: etnomuziko-
logo, kompozitoriaus, savitą muzi-
kinio ugdymo sistemą kūrusio pe-
dagogo. „Galantos šokiai“ – vengrų, 
čigonų melodijų ir ritmų verpetas. 
Jie atspindi Galantos, nedidelio 

kompozitoriaus vaikystės mieste-
lio tarp Vienos ir Budapešto, dva-
sią, verbunkošą, vyraujančią XIX a. 
stilistiką. 

M. Pitrėnas ne tik dirigavo su 
įkvėpimu, bet ir išlygino orkestro 
grupes – pašėlusios energijos sraute 
raiškiomis solo partijomis išsiskyrė 
sodria kantilena grojusi violončelių 
grupė, puikiai muzikavo klarneti-
ninkas Antanas Taločka. Pagrin-
dinė jo tema formavo rondo, kurio 
epizoduose ryškiai skambėjo fleitos, 
obojaus solo. Antroje kompozicijos 
pusėje žaismingai viena kitą keitė 
šokių ritmų ir melodijų pynės. Or-
kestras gerai intonavo, žaižaravo 
gera, dirigento įkvėpta emocija.

Piotro Čaikovskio Pirmoji simfo-
nija g-moll („Žiemos svajos“) – vie-
nas ankstyvųjų jo kūrinių. Pirmoji 
ir Antroji simfonijos sukurtos apie 
1868 ir 1873 metus. Scenoje pasirodė 
jau gerokai redaguotos. Autorius 
graibstė Michailo Glinkos, pran-
cūzų, italų kūrėjų stilistikos trupi-
nius. Skambėjo neįdomūs viena su 
kita kontrastuojančių instrumentų 

grupių deriniai. Šokiravo netalen-
tingai kompozitoriaus panaudotų 
keturių valtornų soli. Lėtojoje da-
lyje minkšto styginių akompani-
mento fone valtornos ir kiti pučia-
mieji solo grojo pernelyg tiesmukai. 
Pynėsi valso ritmas, tarsi ir kompo-
zitorius būtų nematęs gilesnės sim-
fonijos prasmės. Jos nejausdamas 
orkestras tarsi atsipalaidavo, palik-
damas prastokai intonuojamų epi-
zodų, akordų.

Ferencas Lisztas pianistės Mūzos 
Rubackytės kūrybos kelyje užima 
ypatingą vietą: 1981 m. prestižiniame 
tarptautiniame Liszto–Bartóko pia-
nistų konkurse Budapešte M. Ru-
backytė pelnė Grand prix. „Viena 
geriausių gyvųjų Liszto atlikėjų“ 
(kaip teigiama žurnale „Fanfare“) 

yra tarptautinių F. Liszto asociacijų 
(ILA) biuro narė, F. Liszto draugi-
jos Lietuvoje „LiSZtuania“ prezi-
dentė, F. Liszto pianistų konkursų 
Veimare, Parmoje ir Utrechte žiuri 
narė. Pianistė veda meistriškumo 
kursus Veimaro ir Budapešto Liszto 
akademijose. Repertuare – daug su-
dėtingų Liszto kūrinių.

Imponuoja M. Rubackytės mo-
kėjimas girdėti orkestrą ir tapti ne 
savo partiją atliekančia pianiste, o 
veikliuoju visumos elementu. Or-
kestrinės įžangos Adagio sostenuto 
assai nuskambėjo blankiai: klarneto, 
fleitos, fagoto ir prisijungusio obo-
jaus ansambliui pristigo raiškos. 
M. Rubackytės interpretacinis su-
manymas ir jo įgyvendinimas buvo 
ryškus, pavydėtinai gero mąstymo, 
emocijų ir manualinės technikos 
sandrauga. Fortepijonas dainavo, 
plačioje dinamikos amplitudėje 
blizgėjo perlų vėriniais, dramati-
nių akordų konstrukcijos pasireiškė 
emocijų pliūpsniais. Jautriai skam-
bėjo duetas su violončele.

Liszto kūryboje svarbią vietą už-
ima transkripcijos. Tai simfoninių, 
instrumentams solo sukurtų pje-
sių, vokalinės muzikos perdirbiniai 
fortepijonui. Virtuozinės fantazi-
jos operų temomis buvo paplitusios 
koncertų estradoje, ypač mėgsta-
mos Paryžiuje. XIX a. žymūs 
pianistai Sigismondas Thalbergas, 
Friedrichas Kalkbrenneris, daug 
kitų virtuozų patys kūrė muziką ir 
ją grojo. Neatsiliko ir Lisztas. Ta-
čiau tarp minėtų virtuozų ir Liszto 
kūrinių buvo didžiulis skirtumas. 
Pirmųjų autorių kompozicijos pa-
viršutiniškos, kupinos žavaus, bet 
vienalaikio blizgesio. O Liszto kū-
riniai tapo savitomis draminėmis 
poemomis. Visais virtuoziškumo 
būdais kompozitorius ir pianis-
tas siekė sukurti konkretų įvaizdį, 
charakteristiką, draminę situaciją. 

Ko vertas „Don Žuano“, „Rigo-
leto“, „Trubadūro“, „Hugenotų“ ir 
kitų operų herojų gyvenimas for-
tepijono kuriamame pasaulyje! Tai 
ne bravūriški popuri, bet daugias-
luoksnės, vientisą koncepciją įpras-
minančios kompozicijos. 

Kitos, mažesnės apimties trans-
kripcijos originalą perteikia gal-
būt tiksliau. Ne perdaromas kūri-
nys fortepijonui, bet pasirinktiems 
kitų autorių kūrinių fragmentams, 
dainoms suteikiama savita filoso-
finė ir garsinė interpretacija. Forte-
pijonu naujai perskaitomas jų turi-
nys, prasmė. Viena iš tokių genialių 
transkripcijų – Franzo Schuberto 
baladė „Girių karalius“, kurį M. Ru-
backytė paskambino bisui ir kuris 
koncertui suteikė ypatingos pras-
mės ir estetinio pasigėrėjimo. Pia-
nistė meistriškai kūrė Schuberto–
Liszto baladėje perteikiamą tėvo 
ir sūnaus dialogą, nuspalvintą 
kiekvienam balsui skirtingu, cha-
rakteringu koloritu. Vidurinės da-
lies, kurioje kalba Kalnų karalius, 
muzika tapo viltinga svaja („Du 
liebes Kind, komm, geh mit mir!“). 
Tačiau net pasikeitusi akompani-
mento faktūra neprarado vidinės 
ekspresijos, vaizdingo žirgo lėkimo 
įvaizdžio. Epizodas ppp misterioso 
buvo kupinas vidinės įtampos, kaip 
ir Kalnų karaliaus kreipinys, pagro-
tas leggiero, tačiau ne paviršutiniškai, 
o prasmingai vedant vokalinę liniją  
(tokioje sunkioje atlikėjui faktūroje 
nepiktnaudžiaujant parašytais stac-
catto). Tikras con animé (jausmin-
gai), tokiam dainingam jausmingu-
mui priešpriešinant lemties triolių 
kuriamą įtampą. Aktyvus „Girių 
karaliaus“ triolių judėjimas, re-
peticijos, oktaviniai šuoliai, kelių 
tembrinių planų deriniai, išlaikant 
skaidrią, ryškių charakterių voka-
linę liniją, dar kartą atskleidė didelę 
M. Rubackytės meistrystę ir talentą. 

atkartoti panašių interpretacijų, no-
rėjome tiesiog pagerbti didį Lietu-
vos atlikėją. Kai susėdome groti su 
Vilhelmu ir Vytautu, iš karto paju-
tome neįtikėtiną „sulipimą“, kaž-
kokį nepajudinamą tvirtumą, me-
ninį pasitikėjimą vieni kitais ir tą 
ypatingą muzikavimo džiaugsmą. 
Niekada nesinorėjo, kad repetici-
jos baigtųsi – atrodė, kad esame 
vieni kitiems kaip dopingas. Jau il-
gokai kartu negrojome, tad kalbu 
būtuoju laiku. Priežastis organiza-
cinė, sunku suderinti mūsų grafi-
kus. Labai tikiuosi, kad sukoordi-
nuosime veiksmus ir netrukus vėl 
kartu muzikuosime.

Pagal Jūsų muzikines patirtis, 
koks koncertas yra išsipildęs? 
Kas svarbiausia? 

Jei pasakyčiau, kad man labai 
svarbūs koncertai žymiose salėse, 
paliesčiau gal tik socialinę dalyko 

pusę. Meniniu požiūriu svarbūs tie 
koncertai, kurie, pasinaudosiu Jūsų 
terminu, išsipildo. Tuomet paten-
kama lyg į vieną ir tą pačią erdvę, 
būseną. Ji, nors ir ta pati, tačiau 
nevienoda – juk ji begalinė. Kris-
talizuodamas patirtis suvokiu, kad 
tik tai ir yra svarbu. Kur fiziškai 
koncertas įvyksta – ar Linkolno 
Centre, ar Biržų pilyje – iš esmės 
nieko nekeičia. 

Lietuvos menininkai mini vals-
tybės atkūrimo šimtmetį. Kas 
Jums asmeniškai svarbiausia 
Lietuvos kultūroje?

Mes – lietuviai, todėl be galo su-
reikšminame Lietuvą. Tai natūralu, 
taip ir turi būti. Pavyzdžiui, apie tai 
galvojant man iškyla toks vaizdinys: 
Smetonos laikų Kaunas, mano Tė-
vas, einantis gatve vakarėjant ir 
išgirstantis Beethoveno Sonatą, 
sklindančią pro langą, skambinamą 
genialaus Vladimiro Ružickio. Su-
bjektyviai mane tai paveikė net la-
biau nei apsilankymas Beethoveno 
bute Vienoje, kuriame toji Sonata 

Atkelta iš  2  psl .

buvo sukurta. Atrodytų, vaizduotės 
klejonės, mitų kūrimas? Bet iš tos 
vaizduotės, iš tų mitų ir kuriama 
realybė, bent jau kultūrinė. Vilnius 
irgi sukurtas iš Gedimino sapno. Ir 
Lietuva kurta ir atkurta lyg iš visai 
nerealių, logiškai neįmanomų da-
lykų. Ir toliau turime ją kurti, sau-
goti pasitelkdami vaizduotę, kūrybą.

Jūsų dabarties partitūra yra...
Mano gyvenimas šiandien 

skamba kaip Liszto Sonata – ji su-
teikė skambesį mano vasarai. Ja 
skamba ir ruduo. Galbūt grįžta-
muoju ryšiu mano atlikime girdė-
sis ir kelionės, vaizdai, kuriuos re-
gėjau, gal jausmai. Bet tai tik fonas, 
tik priemonės, vienokios ar kito-
kios. Kad gimtų menas, neužtenka 
išgyvenimų ir įspūdžių, reikia juos 
peraugti, transformuoti į kažką kita.

Dėkoju už pokalbį. 

Kalbino ir parengė 
Elvina Baužaitė

D. Matv ejevo n uotr aukos

Mūza Rubackytė ir Modestas Pitrėnas

Mūza Rubackytė
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Ištrūkti, tik nėra kur 
Valstybinio jaunimo teatro spektaklis „Raudona“ 

T e a t r a s

Rimgailė Renevytė

Dažno kūrėjo norisi paklausti: ar 
jums rūpi teatras, ar jūs pats teatre? 
Tačiau nei vienas, nei kitas atsaky-
mas netiktų Valentinui Masalskiui. 
Tiksliau, netiktų vienas be kito. Nes 
Masalskio spektakliuose visuomet 
svarbus kūrėjo ir kūrinio dialogas, 
kūrėjo dvikova su pačiu savimi. Ir 
būtent tai išteisina Masalskio reži-
sūrines klaidas, skatina atlaidžiai 
žiūrėti į aktorinius štampus, kliši-
nius pasikartojimus, susitaikyti su 
sceniniu minimalizmu. 

Johno Logano pjesės „Raudona“ 
centre – latvių kilmės amerikiečių 
tapytojas Markas Rothko. Suprie-
šindamas blėstančio ir esamojo 
laiko požiūrius į meną, dramatur-
gas sprendžia Rothko asmenybės 
konfliktą per pokalbį su nauju jo 
asistentu Kenu. Nors visa meno 
kritika pjesėje sukonkretinama iki 
dailės konteksto, Logano užduo-
tus klausimus Masalskis pasitelkia 

„Raudonos“ scenoje taip, jog tampa 
perregimas ir teatrinis dramos as-
pektas – aktoriaus ir režisieriaus, 
arba, kitaip tariant, kūrėjo Valen-
tino Masalskio (jau nebe drama-
turgo), ribinė savivoka.

Ir režisūriniam, ir aktoriniam 
Masalskio teatrui svarbiu, o galbūt 
ir svarbiausiu dėmeniu tampa tema. 
Tačiau tema Masalskio kūryboje 
nėra vien pjesės turinys, veikiau 
tai asmeninė erdvė, leidžianti per 
dramaturgiją, personažą, spektaklį 

ieškoti atsakymų į asmeniškus ku-
riančio žmogaus klausimus. Būtent 
per temą dramaturgija ir „susi-
randa“ Masalskį. Jau kurį laiką re-
žisierius renkasi kalbėti apie save 
kaip apie savęs ieškantį, nors tuo pat 
metu ir vykstantį, bet vis dėlto savęs 
nerandantį teatrą – taip jau sykį šią 
būseną įvardijo Masalskio Šusteris: 

„Einu į centrinę gatvę, ieškau centri-
nės gatvės, esu centrinėje gatvėje ir 
jos nerandu.“

Režisūra, o ypač savirežisūra, 
padėjo Masalskiui pamatyti spek-
taklio visumą per vaidinantį save. 
Tad režisuojančio ir vaidinančio 
Masalskio spektakliuose įdomus 
ir pačios vaidybos vaidmuo. Pa-
vyzdžiui, spektaklyje „Nuolan-
kioji“ (2002) Masalskio personažo 
monologas išsiplečia iki viso spek-
taklio kūno, nes susirinkę žiū-
rovai tampa Vyro, pražudžiusio 
savo žmoną, išpažinties liudinin-
kais. Tačiau „Nuolankiosios“ sce-
noje nėra įtampos tarp aktoriaus ir 
personažo, nes vaidyba čia – tarsi 
paviršius, kuris nieko neslepia. 

„Raudonoje“ (rašau apie lapkričio 
23 d. spektaklį „Menų spaustuvėje“) 
vaidyba, priešingai, egzistuoja tik 
kaip vienas iš aktoriaus kostiumų. 
Kitaip tariant, pastarasis spektaklis, 
apvilktas įtaigiu teatriniu drabužiu – 
ne tik dekoracijomis, bet šiuo atveju 
ir personažu, – suteikia Masalskiui 
fiktyvaus neatpažįstamumo, tačiau 
mintys ir intonacijos, atrodo, pa-
diktuotos ne dramaturgijos, o pa-
ties aktoriaus. Vaidyba spektaklyje 

pranoksta dramaturginį vaidmenį 
ir „išslysta“ iš personažo. Tas „kos-
tiumas“, t.y. personažas, teatrinis 
melas, vaidyba, „Raudonoje“ ku-
ria papildomą spektaklio krūvį ir 
nuolat išduoda, jog vis dėlto esame 
spektaklio žiūrovai. Galbūt ši akto-
riaus-personažo-žiūrovo susikalbė-
jimo spraga ir nebuvo apgalvotas re-
žisūrinis sprendimas, išryškėjęs tik 
susitikus su publika, bet aktoriaus 
ir žiūrovo atstumas, atsiradęs per 
personažą, neleido pamiršti (nors 
turėjo leisti nepastebėti), kad spek-
taklyje kuriama teatrinė iliuzija. At-
rodo, jog aktorinė Masalskio natūra 
priešinasi tam „kostiumui“, kuriuo 
režisierius Masalskis nori apvilkti 
aktorių, todėl įtampa tarp aktoriaus 
ir režisieriaus, net jeigu šiuo atveju 
tai tas pats asmuo, išlieka. Galbūt 
šis sceninis, jau ne tik funkcinis, 
Masalskio „susidvejinimas“ įvyko 
po Krystiano Lupos, Árpádo Schil-
lingo spektaklių?

Žiūrovo klausimas svarbus ir ke-
tvirtajai sienai, t.y. „sienai“ tarp akto-
riaus ir žiūrovo, akcentuoti – Masals-
kio Rothko ir Manto Zemlecko Kenas 
žvelgia į publiką kaip į paveikslą, bet 
žiūrovo tame paveiksle nepamato. 
Taip ilgai stebėdami publiką, aktoriai 
į ją nereaguoja ir užsidaro scenos dė-
žutėje, nes to reikalauja pjesės aplin-
kybės. Paradoksalu, jog pagrindiniai 
spektaklio dėmenys (ir vėl!), turintys 
geriausiai slėpti teatrą nuo realybės, la-
biausiai jį ir išduoda. O gal tiesiog ne-
beveikia? Tarsi pats personažas truk-
dytų aktoriui būti scenoje.

Masalskis savo spektakliuose 
visuomet kuria turinį (tai, žinoma, 
ne tik pjesės turinys), o forma čia 
dažniausiai tėra išorinis „kiautas“ – 
pernelyg nesureikšmintas, dekora-
tyvus, abstraktus, minimalistinis. 
Sterilioje „Raudonoje“ Masalskio 
nevaidyba ypač išryškėja susitikus 
su visai kitokios stilistikos, kito-
kio žanro aktoriumi Mantu Zem-
lecku. Tarsi atsitiktinai Zemlecko 
personažas pabrėžia Masalskio (ir 
tik skliausteliuose, kaip pridėtinį 
spektaklio dėmenį, norisi pami-
nėti – Rothko) natūralumą, kalbė-
jimą „nuo savęs“. Gali pasirodyti, 
jog tik personažai scenoje „nedera“ 
tarpusavyje ir išprovokuoja spekta-
klio išeities tašku režisieriaus pasi-
rinktą kartų konflikto temą. Tačiau 
ne tik Zemlecko Kenas nenusilei-
džia Masalskio Rothko, o, atrodo, ir 
pats Zemleckas nenusileidžia Ma-
salskiui gindamas jaunojo teatro, 
kuriam ir priklauso, poziciją. 

Įdomu, kaip asistento personažas 
„išsipildė“ Donato Želvio rankose: 
galbūt Klaipėdos scenoje įvyko tas 
nuoširdus, bet kartu nuožmus mo-
kytojo ir mokinio susitikimas, kurį 
pjesėje aprašė dramaturgas? 

Ką reiškia raudona skirtingų pa-
tirčių ir požiūrių menininkams? 
Apie tai kalbama per visą spektaklį. 
Rothko supranta, jog nebegali pa-
sikeisti, prisitaikyti, lygiai taip pat 
nebegali iš esmės pasikeisti ir Ma-
salskio, kaip režisieriaus bei akto-
riaus, teatro samprata. Bet „Raudo-
noje“ jis mokosi susitaikyti. Ir tai 
priminė ankstesnį Masalskio spek-
taklį „Aš, Fojerbachas“ (2006): čia 
pažiūrų konflikto situacija apsiver-
čia – pjesėje ir spektaklyje pasako-
jama apie garsaus, nusipelniusio 
aktoriaus, kurio vieta jau užimta 
esamojo laiko kūrėjų, bandymą 
sugrįžti į teatrą. Tąsyk Masalskis 
scenoje kalbėjo apie mėginimą 
sugrįžti į teatrą, kurio nebėra, o 
šiandien – apie negalimybę išeiti 
iš teatro. „Eikite iš scenos, Rothko“, – 
tarsi pats sau ištaria Masalskis. Juk 
bet kurią dieną juoda gali praryti 
raudoną. Tačiau klausimas, kaip 
išeiti iš teatro, gali būti užduotas 
tik scenoje esant pačiam klausian-
čiajam. Nes viršatbrailiniai paveiks-
lai visuomet liks tik puošmenos, o 
atbrailomis vaikščiojantis žmogus 
gali ir nukristi.

Kamilė Žičkytė

Vaiko teisių apsaugos reforma, 
pradėta dar liepą, susiduria su tam 
tikrais įgyvendinimo sunkumais. 
Tad Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija rengia įstatymų pakei-
timus, o šie sukelia aršias disku-
sijas apie fizinio ir psichologinio 
smurto prieš vaikus tolerancijos 
ribas. Galima ilgai pasakoti apie 
spektaklių vaikams įtaką jų raidai 
bei pasaulio pažinimui ar pagalbą 
įsitvirtinant visuomenėje, misiją 
žadinti smalsumą, ugdyti kūrybiš-
kumą. Šiandien auklėjamąją funk-
ciją vis dažniau perima spektaklių 
vaikams kūrėjai, atsakingiau kal-
bantys apie tai, kas dabar patiems 
atrodo svarbu, ką patys norėjo iš-
girsti, išmokti, suvokti dar būdami 
vaikai. Tad muzikinius, didaktinius 
ar katalikiškos moralės ugdymo 
spektaklius vaikams pamažu kei-
čia socialines ir psichologines vaiką 

užgriūvančias problemas aktuali-
zuojantys spektakliai. 

Pastaraisiais metais pasaulyje 
vis labiau populiarėjanti „anti-
princesinė“ literatūra, spektakliai 
vaikams ir kitos iniciatyvos, liudi-
jančios socialinius visuomenės po-
kyčius, keičia stereotipus apie lytis 
ir feminizmą. Iš patriarchališkos 

praeities mus sekantys modeliai – 
Pelenės tikslas yra sutikti Princą, 
nes tik tada įmanomas gyvenimas 

„ilgai ir laimingai“; ištikus nelaimei 
reikia laukti brolio ar turtingo kara-
liaus pagalbos – keičiami. Moteris 
savo laimę kuria pati, nepaisydama 
grožio standartų ir nusistovėjusių 
visuomenės normų. Vyras nėra 

eliminuojamas iš istorijų vaikams 
ar menkinamas, tik moters pri-
klausomybės nuo jo ryšys pamažu 
perauga į lygiaverčius santykius, 
grįstus ne lyčių skirtumais ir jos 
pasiaukojimu, o asmeninėmis 
savybėmis.  

Nors apmaudu, kad feministi-
nės idėjos suprantamos vis dar ne 
visiems, šios vakarietiškos vaikų 
auklėjimo tendencijos pamažu 
ryškėja ir Lietuvoje. Pavyzdžiui, 
pernai Karalienės Mortos moky-
klos bei „Vaikystės sodo“ darželiai 
vykdė akciją #TvirtaMergaitė ir pri-
sijungė prie JAV iniciatyvos „Mo-
terų maršas“ („Women’s March“) 
Vašingtone, o „Menų spaustuvėje“ 
lapkričio 17 d. įvyko jaunųjų meni-
ninkų programoje „Atvira erdvė ’18“ 
dalyvavusios Živilės Mičiulytės re-
žisuoto spektaklio „Tikros pasakos“ 
premjera. Jo dramaturginis pagrin-
das – į daugiau nei trisdešimt kalbų 
išversta ir kelių milijonų tiražu par-
duota Elenos Favilli ir Francescos 

Cavallo knyga  „Vakaro istorijos 
mergaitėms maištininkėms“. Joje – 
pasakiškos ir įkvepiančios, vaikų 
sąmoningumą žadinančios ir ste-
reotipus laužančios šimto moterų 
iš viso pasaulio istorijos bei spal-
vingi portretai.

Žiūrovai susirenka į mergaitės 
Auros (Aura Garmutė) gimtadienį. 
Scenografei ir kostiumų dailininkei 
Barborai Šulniūtei milžinišku ryš-
kiai žaliu kilimu sujungus aktorių ir 
žiūrovų erdves, tarp primėtytų pa-
galvėlių ir minkštų mergaitės kam-
bario elementų jautiesi saugiai lyg 
svečiuose. Atgijusi Auros lėlė (Ka-
milė Petruškevičiūtė) mergaitei 
įteikia gimtadienio tortą ir kartu 
su žiūrovais sudainuoja gimtadie-
nio sveikinimą. Aura nori užpūsti 
žvakutes, bet jai nepavyksta sugal-
voti noro. Juk norą sugalvoti būtina! 
Tada Lėlė mergaitę ir jaunuosius 

„Tikros pasakos“ apie gyvenimą
Spektaklis vaikams 
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Mantas Zemleckas ir Valentinas Masalskis spektaklyje „Raudona“
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Kamilė Petruškevičiūtė ir Aura Garmutė spektaklyje „Tikros pasakos“
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Gyvenimo drama su aštriais prieskoniais
Valstybinio jaunimo teatro spektaklis „Raudona“ 

žiūrovus pradeda mokyti gyvenimo 
paslapčių.

Spektaklio tekstą ir temas Marija 
Judzentavičiūtė ir Mičiulytė dėlioja 
iš trijų knygoje aprašytų moterų gy-
venimo istorijų. Lėlė pasakoja apie 
moteris, kurios žinojo, ko nori. Šių 
moterų svajonės ir pasiryžimas jų 
siekti buvo stipresnis už nusistovė-
jusias visuomenės normas. Vaikys-
tėje Jacquotte Delahaye sau pasakė, 
kad norėtų plaukioti jūromis, ir tapo 
viena garsiausių Karibų piračių. Mi-
rus motinai ji užaugino protiškai atsi-
likusį brolį, o tėvo žudikams pradėjus 
ją persekioti inscenizavo savo pačios 
mirtį, persirengė vyru ir ramiai gy-
veno daugelį metų. Kai pagaliau vėl 
tapo moterimi, legendose dėl savo 
ugninių plaukų buvo praminta „iš 
mirties prisikėlusia raudonplauke“. 
Lėlė šios maištingos moters istoriją 
pasakoja repuodama, tad kartojant 
priedainį prisijungia visi.

Antroji istorija apie amerikietę 
Jill Tarter. Mergaitė, kadaise svajo-
jusi susidraugauti su žvaigždėmis, 
užaugusi tapo garsia astronome ir 
įkūrė SETI institutą, siejantį moks-
lininkus, ieškančius gyvybės formų 
kosmose. Istorija pasakojama žiū-
rovams gulint ir žvelgiant į žvaigž-
dynais nušviestas lubas. Trečioji iš 
šimto istorijų spektaklio autorių at-
rinkta pasaka – apie kubietę Alicią 
Alonso. Nuo mažumės sunkiai dir-
busi, kad taptų garsia balerina, mer-
gina staiga susirgo ir apako. Bet net 
aklumas neužgniaužė noro šokti ir 
ji tapo pirmąja nereginčia balerina. 
Spektaklio žiūrovai išsirikiuoja ir 
bando atlikti pagrindinius baleto 
žingsnius: iš pradžių atsimerkę, o 
paskui užsimerkę, kad geriau įsi-
vaizduotų, kiek stiprybės ir drąsos 
turėjo Alonso, prieš pirmą kartą 
žengdama į sceną šokti Žizel. 

Aurai ir žiūrovams Lėlė atsklei-
džia tris visai paprastas visaverčio 
gyvenimo tiesas: drąsiai pasakyti, 
kuo nori būti, apie tai svajoti ir 

veikti. Susimąsčiusi Aura pagaliau 
atskleidžia, kad svajoja būti rašytoja, 
tokia kaip J.K. Rowling – knygų 
apie burtininką Harį Poterį autorė. 
Tada Lėlė iš stebuklingo torto ima 
traukti popieriaus lapus, pieštukus 
ir kviečia žiūrovus piešti savo atei-
ties svajones. Juk mintis yra viso ko 
pradžia. Šyptelėsite sakydami, kad 
nėra viskas taip paprasta? Dabar už-
simerkite ir pabandykite prisiminti, 
kokių „padrąsinimų“ ir  pamokymų, 
kaip prisitaikyti prie pasaulio me-
chanizmo, vaikystėje girdėjote jūs? 
Kokius lyčių stereotipus, patys daž-
nai to nepastebėdami, diegė jūsų tė-
vai, o dabar jūs – savo vaikams? 

Mičiulytė sukūrė galbūt šiek tiek 
naivų, bet labai reikalingą ir aktualų 
spektaklį. Juk vaikus galima auklėti 
atsakingai, su pagarba ir pasiti-
kėjimu. Be baimės, kritikos ir, ži-
noma, smurto padėti jiems augti 
atviriems, laisviems nuo stereotipų. 
Juk auklėjimo kultūra dabar yra 
mūsų rankose.

Atkelta iš  4  psl .

Daiva Šabasevičienė

Paskui Valentiną Masalskį teko 
važiuoti į Kauną. Vilniuje dėl už-
imtumo naujausio Jaunimo teatro 
spektaklio „Raudona“ pažiūrėti 
negalėjau, bet net savaip nudžiu-
gau, kad jį teks pamatyti Masals-
kio „gimtuosiuose“ namuose, ir 
dar Rūtos salėje. (Rūta Staliliūnaitė 
buvo jo kolegė ir bičiulė.) Masalskis 
per laikotarpį po nepriklausomybės 
atkūrimo tapo tikras klajoklis – iš 
pradžių dar „rezidavęs“ Kaune, vė-
liau vis dažniau iš jo iškeliaudavo. 
Dabar jį, kaip didįjį polifonininką, 
gali sutikti įvairiuose Lietuvos 
teatruose, nes šio menininko klau-
somasi ir pasiilgstama visur. Nes 
kiekvienąkart jis turi ką pasakyti 
žiūrovui.

Būtų didesnė šalis ir turėtume 
stiprių dramaturgų, Masalskiui se-
niai būtų sukurta pjesė. Nėra abe-
jonių, kad medžiaga, susiformavusi 
iš jo biografijos ar iš tos aplinkos, 
kuri supo šį menininką, būtų ne 
mažiau įdomi nei plačiai pasaulyje 
statoma amerikiečių dramaturgo, 
scenaristo Johno Logano drama 

„Raudona“, skirta garsaus tapytojo 
Marko Rothko (1903–1970) biogra-
finiams faktams ir su kūryba susiju-
siems apmąstymams apžvelgti. 

Dramaturgą, matyt, šis tapytojas 
sudomino dar ir dėl to, kad jųdviejų 
šeimų istorijos panašios. Abu – išei-
viai iš Europos. Rothko tėvas Rot-
kovičius kilęs iš Lietuvos žydų, ir 
tik paaugus pirmiesiems vaikams 
šeima išsikraustė į Daugpilį, kur 
gimė jaunėlis Markas. Likimas jam 
lėmė atsidurti Amerikoje, kur pje-
sės veiksmas ir vyksta.

Fabula sukasi aplink garsųjį 1958 m. 
Niujorko Manhatane nutikusį įvykį, 
kai dailininkas už didžiulį honorarą 

sutiko savo dideles drobes insta-
liuoti dviejose restorano „Four Se-
asons“ salėse. Ilgai jas kūręs ir su-
kūręs, dailininkas išvyko į Italiją, 
o grįžęs nusprendė: „Neleisiu, kad 
žmonės, kurie valgo tokį maistą už 
tokią kainą, vertintų mano meną!“ 
To priežastis – nuolatinis meni-
ninko konfliktas su aplinka. Grą-
žinęs honorarą, jis visus darbus 
nulupo nuo sienų. Milijonierius 
Rothko manė, kad didelės pietų kai-
nos ir bukos kalbos prie paveikslų – 
netinkama aplinka rimtam menui. 

„Aš viliuos, kad sugadinsiu apetitą 
kiekvienam kalės vaikui, kuris ten 
ris.“ (Vertė Aivaras Mockus.)

Ką jaučia ir apie ką kalbasi meni-
ninkai, kuo spinduliuoja vienatvėje 
kenčiančios jų sielos? Spektaklyje 
tai tarytum „perkošiama“ per ta-
pytojo Rothko ir jo jauno asistento 
Keno nenutrūkstamą dialogą. Jis tę-
siasi per penkias scenas. Dramatur-
gas, kaip ir dera amerikiečiui, labai 
kruopščiai surašo remarkas, nors 
kartu pažymi, kad „dekoracijos 
gali būti ir visai abstrakčios“. Ma-
salskis scenografo „vaidmenį“ pa-
tikėjo jaunam skulptoriui Mykolui 
Saukai, kuris savo kailiu turėjo būti 
patyręs „dviejų kartų“ menininkų 
vidinį konfliktą. Tačiau nors kal-
bama apie grėsmę, kad juoda spalva 
praris raudoną, pagal Saukos trak-
tuotę, nuo pradžių veiksmas vyksta 
baltų objektų fone: balti tuščių dažų 
kibirai kibirėliai – ant grindų bei 
stelažuose ir baltos didelės „dro-
bės“ dominantė. Jos baltumas gra-
sinosi būti užtapytas, net tariamu 
gruntu buvo padengtas, bet svar-
besni tapo ne išoriniai Masalskio 
Rothko veiksmai, o mintys ir jų iš-
transliavimas Keno akivaizdoje. 

Jaunasis dailininko asistentas 
Kenas, kurį tiksliai įkūnijo Mantas 
Zemleckas, pradžioje prisipažįsta 

neskaitęs Freudo, Jungo, Byrono, 
Aischilo, Turgenevo, Sofoklio ir 
kitų garsenybių, gal tik Shakespe-
are’o „Hamletą“, bet netrukus kaip 
erelis vis plačiau skleidžia spar-
nus ir tampa lygiaverčiu partneriu 
bei pašnekovu, samprotauja apie 
Rembrandto, Turnerio, Michelan-
gelo, Matisse’o, Pollocko ar Picasso 
kūrybą. 

Turbūt kiekvienas žmogus gy-
venime pereina tokį etapą, kai me-
nininkų biografijos tampa labai 
svarbios. Jas bandoma susieti ar 
nesusieti su jų kūryba, tačiau abu 
atvejai yra teisingi. Pasaulyje prira-
šyta begalės knygų, esama dar dau-
giau įvairiausių meninių interpreta-
cijų, „sekusių“ paskui tas biografijas. 
Lietuvoje mes taip pat turime du 
dramaturgus, kurie parašė ne vieną 
dramą, remdamiesi garsių meni-
ninkų biografiniais faktais (ryš-
kiausi pavyzdžiai – Herkus Kunčius 
ir Marius Ivaškevičius). Man asme-
niškai lietuvių dramos įdomesnės 
už Logano. „Raudona“ pasirodė de-
klaratyvi, netgi snobiška. Ir tik ret-
sykiais joje „praveriamos durelės“, 
už kurių kiek labiau išryškėja viena 
ar kita asmenybė. Todėl belieka visą 
dėmesį sutelkti tik į Rothko perso-
nažą, kuriam plačiau atsiskleisti ir 
reikalingas jaunas jo asistentas. 

Man Masalskis svarbesnis už 
Rothko, tad belieka džiaugtis tuo, 
kad Audronis Liuga pasiūlė šią me-
džiagą vis dar savo neišsemiamu 
kūrybingumu spinduliuojančiam 
menininkui. Jaunimo teatro spektaklio 
premjera – net keturiuose Lietuvos 
miestuose: Klaipėdoje, Vilniuje, 
Kaune ir Panevėžyje.

Spektakliui apie dailininką, kuris 
daug kalba apie kitus dailininkus, 
labai svarbi erdvė, tad ir skirtingi 
miestai su skirtingomis vaidybos 
aikštelėmis jam turėjo padaryti 

nemažą įtaką. „Menų spaustuvė“ 
turėjo tikti geriausiai, nes Rūtos salė 
Kauno dramos teatre per ilga, per 
minkšta, per žema, per „švari“. Ši 
pjesė gali turėti kelias įmanomas er-
dvės sutvarkymo galimybes. Kaip 
meno vadovėlį spektaklį taip pat 
nesunku įsivaizduoti – „YouTube“ 
yra pačių įvairiausių įrašų. Turtin-
gesni seka dramą pažodžiui – spek-
takliuose atkuriama autentiška 
Rothko studija, jo garsusis dirbtu-
vės krėslas, projekcijose kintantys 
garsių tapytojų paveikslai... Tai sa-
vaip intriguoja, nes gali veikti kaip 
tam tikra šiais laikais madinga edu-
kacija. Masalskis viso to atsisako, 
bandydamas raudoną pamatyti bal-
toje. Trumpos recenzijos formatas 
neleidžia išanalizuoti baltos spalvos 
reikšmės ir poveikio sąmonei (apie 
tai egzistuoja ne viena studija), bet 
kad ji tiesiogiai veikia žiūrovą – fak-
tas. Balta spalva apakina, nes tampa 
dar intensyvesnė aktyvių prožekto-
rių šviesoje. Susiformuoja emocinė 
aplinka, kada ir akustinis, ir vizu-
alusis laukai per sekundę pasiekia 
žiūrovo sąmonę. 

Ką įmanoma išgirsti šiame abipu-
siame fortissimo? Atviras, ekspresy-
vus „paskutinis žydų patriarchas“ 

– taip Rothko vadino abstrakcio-
nistai – bando suformuoti verty-
bių skalę savo asistentui jaunajam 
tapytojui. Masalskiui nesunkiai se-
kasi tapti lygiaverčiu dramaturgo 
Logano partneriu, nes jis, turėda-
mas nemažai mokinių ir sekėjų, 
tiek tiesiogine, tiek perkeltine pra-
sme tiesiog „maudosi“ šiame tekste, 
nesunkiai savo įtaiga veikia ir mo-
kinį. Mantas Zemleckas perima ne 
tik mokytojo energiją, bet ir frazes, 
rotkomasalskiškus „svetimkūnius“, 

„vėmalus“, „bezdalus“, kurie prasi-
veržia nepaliaujamuose tekstų gū-
siuose. Masalskis tai išlipa iš pjesės, 
tai nejučiom vėl grįžta į ją. Zemlec-
kas – taip pat.

Žaidimo taisyklės diktavo, kad 
iš pradžių „reiškiasi“ mokytojas, 
antroje sąlyginėje dalyje – moki-
nys. Tačiau vaidmenys auga kartu, 
dinamikos kortos sumaišomos. Ir 
taip atsitinka vien dėl to, kad Ma-
salskis kuria sau pavaldų teatrą, ir 
žiūrovas turi atsiduoti, paklusti jo 
siūlomoms taisyklėms. Penkios 
pamokos, nors jose ir kalbama 
apie vertybes, daugiau byloja tie-
siog apie neišvengiamai žmogui 
kylančius klausimus. Rothko pa-
gal savo amžių ir statusą jau tikrai 
nebūtų galėjęs pasikeisti, kaip ne-
pasikeis ir Masalskis (kurį sėkmin-
gai tik „suniuansavo“, tačiau dau-
giausia pasinaudojo iki šiol su juo 
dirbę režisieriai, įskaitant ir Krys-
tianą Lupą), o Zemleckas vis dar 
paslankus kaitai (nes dar jaunas), 
bet ta kaita – tai didžiulės įtakos 
sugestija. Jaunystėje Masalskio sti-
prieji vaidmenys gimė spektaklių 

„tyloje“. Jo biografiją sudaro patys 
įvairiausi portretai. Pastaruoju 

metu dominuoja hiperaktyvūs. 
Zemlecko karjera formuojasi iš 
dvigubų galingų pradų. Bet kol kas 
jo stiprybė – sproginėjančios, im-
pulsyvios apibrėžtys. Kenas, kaip 
ir Timonas, Kitelis, ypač raiškus 
nuo emocijų ir aistrų degančiose 
scenose. Kol kas ramios, labiau in-
trovertiškas žmogiškąsias savybes 
charakterizuojančios scenos lieka 
lyg nurytos, o žiūrovų – neišgirstos. 
Taip atsitinka ir tiesiogine prasme. 
Aktorius mažai dėmesio skiria bal-
sinei raiškai, todėl jam reikalingas 
emocinis krūvis. Vos tik Zemlec-
kas įjungia savo maksimalias išraiš-
kas, vaidmuo tampa nepakeičiamas. 
Vien už tas akimirkas galėtų preten-
duoti į apdovanojimus. 

Jauno ir senstančio menininkų 
biografijas galime skaityti kaip 
vieno ir to paties žmogaus likimą. 
Tuo labiau kad kalbama apie visą 
galeriją dailės reformatorių, kurių 
kelio pradžia retai kada pasižymėjo 
drąsa ir egoizmu. Tik antroje gyve-
nimo dalyje dažnas tampa Dioniso 
apsėstuoju. Masalskis lyg šachmatų 
lentoje žodžiais dėlioja dailininkų 

„kortas“. Charakterizuodamas dai-
lininkus, aiškindamas jų iškrypi-
mus ir „nuprotėjimus“, socialinę 
neurozę ir asmeninį sielvartą, kartu 
jis savo mokinį moko nesukišti jų 
į „lentynėles“. Nes jie nebūtų me-
nininkai, jei pritaikytume tik „ti-
pines“ charakteristikas. Tarp visų 
tų beribių rabiniškų aiškinimų arti-
miausias buvo ir išlieka apie Picasso. 
Jam dėkoja Rothko, padėkosiu ir aš: 

„Mane išmokė, kad judėjimas – tai 
viskas! Judėjimas – gyvybė. Vos už-
gimę mes imam spygaut, raitomės 
ir muistomės; gyventi – tai judėti. 
Be judesio paveikslai kas?“ 

Emocija ar intelektas? Ar dvi-
dešimt pirmame amžiuje šie du 
dalykai vienas be kito neįma-
nomi, nors dar XX a. meninin-
kai šiuos du Dioniso ir Apolono 
pradus drąsiai atskirdavo. XXI a. 
įrodė, kad kartų problema neeg-
zistuoja. Suvokimo klausimas pri-
klauso nuo intelekto, kuris neturi 
amžiaus kategorijos. 

Niujorke, MoMa muziejuje, ga-
lima užsirašyti į kursus, kuriuose 
mokoma Rothko tapybos techni-
kos. Gyvendami Lietuvoje mes tu-
rime galimybę patekti į mokytojo 
Masalskio kursus. Rothko dažus 
dviem trečdaliais skiesdavo skie-
dikliais, o Masalskis nieko neskie-
džia. Kurdamas gyvenimo dramą 
jis kol kas naudoja aštriausius 

„prieskonius“. Rothko: „Mano pa-
veikslai yra nežinomos dramos“, 

„formos – jų aktoriai“. Masalskis: 
„Menas yra visuomenės žadintojas, 
skatintojas, jis kaip veidas, su ku-
riuo žmogus gimsta ir miršta.“ Visi 
menininkai įdomūs tiek, kiek su-
geba savo kūryba karščiuoti ir leisti 
būti atpažįstami.
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M u z i k a

Živilė Ramoškaitė

Lapkričio 11-ąją Lenkija iškilmingai 
šventė Nepriklausomybės atkūrimo 
šimtmetį. Šiai valstybės sukakčiai 
buvo ir tebėra skiriama daug jubi-
liejinių renginių. Vienas jų – nau-
jas tarptautinis muzikos festivalis 

„Eufonie“, lapkričio 23 – gruodžio 1 
dienomis vykęs Varšuvoje. Paly-
ginti su pasaulyje ypač išgarsėjusiu 
šiuolaikinei muzikai skirtu „Varšu-
vos rudeniu“, šis festivalis yra kur 
kas kuklesnis, tačiau jo idėja visai 
nauja ir išties originali. „Eufonie“ 
sumanyta kaip išimtinai Vidurio ir 
Rytų Europos šalių muzikai skirtas 
festivalis. Daugelis šio regiono šalių 
atkūrė nepriklausomybę arba su-
kūrė savarankiškas valstybes žlugus 
Austrijos-Vengrijos ir Rusijos impe-
rijoms, tad šiemet, kaip ir Lenkija 
bei Lietuva, švenčia valstybingumo 
atkūrimo šimtmetį. 

Festivalį rengęs Nacionalinis 
Lenkijos kultūros centras subūrė 
gausias kultūros įstaigų ir rėmėjų 
pajėgas. Jų sąrašas užimtų daug vie-
tos, nes tai beveik dvidešimt įvairių 
organizacijų, įskaitant svarbiausią, 
Lenkijos kultūros ir nacionalinio 
paveldo ministeriją. Festivalyje 
dalyvavo būrys Lenkijos, Estijos, 
Ukrainos, Vengrijos, Čekijos atli-
kėjų. Baltijos valstybėms šįsyk ats-
tovavo estų atlikėjai ir Arvo Pärto 
muzika. Lietuva ir Latvija, tikėki-
mės, bus pristatytos ateityje, mat 
daugelis oficialių kalbėtojų minėjo, 
kad festivalis taps tradicinis.

Tarp festivalį rėmusių įstaigų 
yra ir Adomo Mickevičiaus insti-
tutas, kurio kvietimu jame dalyvavo 
grupė užsienio šalių žurnalistų ir 
muzikos kritikų, tarp jų ir šių ei-
lučių autorė. Mums buvo sudaryta 
galimybė aplankyti pirmųjų trijų 
dienų renginius. 

Pats pirmasis, iškilmingiausias, 
koncertas buvo skirtas Krzyszto-
fui Pendereckiui, lapkričio 23 d. 
šventusiam 85-metį. Jis vyko Di-
džiajame teatre vakare, o dieną se-
namiestyje Šv. Jono arkikatedroje 
buvo meldžiamasi kompozitoriaus 
gimtadieniui skirtose šventose mi-
šiose, skambant jo „Missa brevis“. 
Tarp gausiai į bažnyčią susirinkusių 
žmonių buvo džiugu išvysti būrelį 
vilniečių – Kovo 11-osios Nepri-
klausomybės akto signatarą Česlavą 
Okinčicą su ponia, grupę LNOBT 
paramos fondo „Orfėjaus lyra“ rė-
mėjų, Gintautą ir Rūtą Kėvišus. Pa-
skutiniai į šventovę įžengė maestro 
Pendereckis su ponia Elžbieta, ku-
rios rankose liepsnote liepsnojo 
įspūdinga rožių puokštė, tuoj pat 
pamerkta prie didžiojo altoriaus. 
Mišias koncelebravo kardinolas 
Kazimierzas Nyczas. 

„Missa brevis“ kompozitorius 
sukūrė 2013 m. berniukų ir vyrų 
chorui a cappella Leipcigo Bacho 

archyvo užsakymu Šv. Tomo baž-
nyčios ir berniukų choro 800 metų 
jubiliejaus proga. Per mišias kūrinį 
labai jautriai giedojo lenkų kame-
rinis choras „Schola Cantorum 
Gedanensis“, dirigavo Janas Łu-
kaszewskis. Mišioms pasibaigus 
nusitęsė ilgoka sveikintojų eilutė. 
Gerbiamą maestro sveikino ir lie-
tuviai, perduodami linkėjimus nuo 
Vilniaus miesto, kuriame prieš pen-
kerius metus jis klausėsi savo gran-
diozinio „Lenkiškojo Requiem“. 
Vilniaus festivalyje tąsyk kūrinį 
pristatė tarptautinis atlikėjų būrys, 
diriguojamas Jaceko Kaspszyko. 
Jubiliatas buvo maloniai nustebin-
tas, kad mišiose dalyvavo tiek daug 
žmonių iš Vilniaus (tai pasakė pats 
maestro, kai jį sveikinau). 

Į vakarinį koncertą operos teatre 
ėjome anksčiau, nes geras dvi va-
landas tęsėsi iškilmingas priėmi-
mas su daugybe svečių. Galėjai pa-
sisveikinti su Vilniuje viešėjusiais 
žinomais muzikantais – maestro 
Christophu Eschenbachu, flei-
tininku Massimo Mercelli, jaunu 
dirigentu Rafaeliu Payare’u, va-
sarą Vilniuje dirigavusiu Vienos 
filharmonijos orkestrui, su Elīna 
Garanča. Po kurio laiko prasidėjo 
iškilmingi jubiliato sveikinimai. Kai 
kurie sveikintojai kalbėjo labai ilgai, 
išvardindami įspūdingus Penderec-
kio nuopelnus. Sveikinimo kalbose 
ypač dažnai skambėdavo žodis „ge-
nijus“ arba „geniali kūryba“, „geniali 
muzika“. Maestro klausėsi paso-
dintas į patogų krėslą. Po oficialių 
kalbų kompozitorių sveikino dar 
kiti asmenys su didelėmis puokš-
tėmis ir dovanomis. Mano tikslas 
buvo žūtbūt jubiliatą nufotogra-
fuoti ir gauti jo autografą nuotrau-
koje, kurioje užfiksuota pokalbio su 
juo akimirka Vilniaus filharmoni-
joje prieš aštuoniolika metų. Viskas 
pavyko! 

Pirmasis „Eufonie“ festivalio 
koncertas kartu užbaigė ir Pende-
reckio muzikos festivalį (lapkričio 
16–23 d.). Savitas kompozitoriaus 
festivalio plakatas (abstrahuotas jo 
veido piešinys) pasitiko oro uoste, 
miesto reklaminiuose stenduose, 
ant specialių leidinių viršelių, pas-
tilių dėžučių ir t.t. Manyčiau, visi 
Varšuvos gyventojai sužinojo apie 
žymiausio lenkų kompozitoriaus 
jubiliejinę sukaktį. Šio festivalio 
meno vadovė – kompozitoriaus 
žmona Elžbieta Penderecka, visa-
pusiška jo globėja, rėmėja ir visa ko 
organizatorė. Rūpestingai pareng-
toje ir gražiai išleistoje programų 
knygoje, kurią gavome kartu su spe-
cialiu žurnalo „Beethoven“ rudens 
numeriu, taip pat skirtu Penderec-
kiui, pateikta kompozitoriaus bio-
grafija, pluoštas puikių nuotraukų, 
aptarti svarbiausi kūrybos laiko-
tarpiai, išvardinti garbės doktora-
tai, kurių visame pasaulyje jam su-
teikta net keturios dešimtys. Kitas 

sąrašas – nesuskaičiuojamos premi-
jos ir apdovanojimai, pelnyti 1959–
2018 metais. Šį sąrašą teks papildyti 
dar vienu per koncertą įteiktu Len-
kijos radijo „Deimantiniu mikro-
fonu“, ypatingu apdovanojimu, kurį 
yra gavę tik du asmenys – Czesła-
was Miłoszas ir popiežius Jonas 
Paulius II. 

Pendereckio festivalyje skam-
bėjo įvairių laikotarpių simfoniniai 
ir kameriniai kūriniai, juos atliko 
žymiausi lenkų ir užsienio atlikė-
jai. Fortepijono koncertą „Resur-
rection“ su orkestru „Sinfonia Var-
sovia“ skambino Mūza Rubackytė. 
Per ilgą šešis dešimtmečius trun-
kantį kūrybos laikotarpį šiuolaiki-
nės muzikos klasiku laikomas Pen-
dereckis sukūrė daugiau kaip 150 
kūrinių. Jo muzika simbolizuoja 
šiuolaikinio kūrėjo, ieškančio tie-
sos apie žmogų ir pasaulį, laikyseną. 
Kažkas taikliai pasakė, kad Pende-
reckis yra savos epochos kūrėjas ir 
kartu nepriklausomas nuo jos. Pats 
maestro, klausiamas, kokia yra jo 
muzika, pasakė, kad „muzika yra 
abstrakcija“, tad žodžiais ją įvardyti 
labai sunku. Nuostabiausias instru-
mentas ir neišsemiamas įkvėpimo 
šaltinis Pendereckiui yra žmogaus 
balsas. Todėl didesnę kūrinių dalį 
jis parašė chorui, dažniausiai lydi-
mam orkestro, bet taip pat ir chorui 
a cappella. Paties maestro nuomone, 
jis kuria muziką, kurios pamėg-
džioti neįmanoma. 

Teatre vykusį koncertą, kuriame 
susitikome su pasaulinėmis muzi-
kos garsenybėmis, pradėjo Anne-
Sophie Mutter, su orkestru „Sin-
fonia Varsovia“ atlikusi jai skirtą 
Antrąjį smuiko koncertą „Meta-
morfozės“ (1995). Smuikininkė 
tiesiog paniro į elegiškos auros 
gaubiamą liūdnų melodijų pynę. 
Kūrinį dirigavo Maciejus Twore-
kas. Su Pendereckiu artimai ben-
dradarbiaujanti menininkė šiais 
metais įvairiose pasaulio salėse 
ypač dažnai griežia jo kūrinius. 
Neseniai „Deutsche Grammophon“ 

įrašų kompanija išleido dvigubą CD 
su A.-S. Mutter atliekamais visais 
jai skirtais Pendereckio veikalais. 

Koncerte skambėjo dar du kū-
riniai, atskirti pertraukomis. Con-
certo grosso trims violončelėms 
ir orkestrui grojo trys puikūs šio 
instrumento virtuozai Fransas 
Helmersonas, Ivanas Monighetti ir 
Arto Noras. Dirigavo Christophas 
Eschenbachas, meistriškai valdyda-
mas emocionalų solistų ir orkestro 
dialogą. Paskutinė koncerto dalis 
skirta oratorinio žanro veikalui 

„Dies illa“ trims solistams, trims 
mišriems chorams ir orkestrui. 
Didžiuliam atlikėjų kolektyvui di-
rigavo amerikietis Leonardas Slat-
kinas. Ypač įsiminė amžinybe pa-
dvelkusios baigiamosios, aštuntos, 
dalies Lacrimosa atlikimas.

Kitą dieną Nacionalinėje filhar-
monijoje vykusio koncerto pro-
grama atspindėjo Europos šalių 
nepriklausomybės priešaušriu pa-
sireiškusias skirtingas tautinės mu-
zikos stiliaus paieškas. Rumunas 
George’as Enescu 1901 m. sukurtoje 

„Rumuniškoje rapsodijoje“ į euro-
pietiško simfonizmo audinį drąsiai 
inkrustuoja liaudiškas temas ir ins-
trumentus. Jeanas Sibelius 1899 m. 
rašo romantišką poemą „Finlandia“, 
kurioje kontrastingais muzikiniais 
vaizdais, ryškiomis temomis pasa-
koja apie suomių kovą už laisvę. Ka-
rolis Szymanowskis 1916 m. sukurtu 
Pirmuoju koncertu smuikui alsuoja 
laisva impresionizmo dvasia ir apie 
lenkiškai tautišką skambesį negal-
voja. Tam jis apsispręs vėliau. 

Szymanowskio koncerto solistė 
japonų smuikininkė Akiko Su-
wanai kūrinį pateikė meistriškai, 
dėmesys buvo sutelktas į pasteli-
nes jo spalvas ir jautrius niuansus. 
Koncertą užbaigė pastaruoju metu 
dažnai pas mus skambantis Bélos 
Bartóko 1943 m. sukurtas Kon-
certas orkestrui. Vengrų folklorą 
itin gerai pažinęs kompozitorius 
neužsiima liaudiškų melodijų in-
krustacijomis, jo tautiško stiliaus 

samprata – būdingų liaudies mu-
zikos struktūrų, mažų ląstelių arba 
dermių panaudojimas. Koncerto 
muzika prisodrinta tipiško barto-
kiško vengriškumo, nors apčiuo-
piamų liaudiškų melodijų joje ir 
nėra. Visą šio koncerto programą 
atliko Lenkijos nacionalinio radijo 
Katovicuose simfoninis orkestras, 
diriguojamas maestro Lawrence’o 
Fosterio.

Atskiras vakaras festivalyje pa-
skirtas pasaulyje garsiausiam estų 
kompozitoriui Arvo Pärtui. Jo kū-
rinių programą, rengėjų apibūdintą 
kaip „Naujas šiuolaikinio dvasin-
gumo veidas“, pristatė Estijos filhar-
monijos kamerinis choras ir Talino 
kamerinis orkestras, dirigavo Tõnu 
Kaljuste. Po oficialių kalbų ir svei-
kinimų, kai Pärtui buvo įteiktas 
aukščiausias Lenkijos kultūros ir 
paveldo ministerijos apdovanoji-
mas – medalis „Gloria Artis“, atlikti 
penki kompozitoriaus opusai: „Fra-
tres“, „Cantus in Memory of Ben-
jamin Britten“, „Adam’s Lament“, 

„Salve Regina“ ir „Te Deum“. Šiai 
muzikai ypač gerai tiko Rotondos 
salė Jono Pauliaus II kolekcijos mu-
ziejuje, kurios skliautu sklidę mu-
zikos garsai gausią publiką perkėlė 
beveik į bažnyčios erdvę. Pärto mu-
zikos sakralumas, apie kurį daug 
kalbėta prieš koncertą, taip paveikė 
publiką, kad ji nenorėjo skirstytis. 
Virš programos buvo atliktos dar 
dvi Pärto dainelės „Mein Vater“ ir 
estiška lopšinė. Kitą dieną Varšuvos 
Fryderyko Chopino muzikos uni-
versitetas kompozitoriui iškilmin-
gai įteikė Honoris causa diplomą. 

Apie kitus festivalio koncertus in-
formavo gražiai išleista programų 
knyga. Rengėjai neapsiribojo aka-
demine muzika, dėmesys buvo 
skirtas įvairiems žanrams, taip pat 
ir folklorui. Šiame festivalyje dar 
įvyko tarptautinė muzikologų kon-
ferencija, kurios programoje įrašy-
tas ir Rūtos Stanevičiūtės praneši-
mas „Kurkime modernią Lietuvą!“ 

Skirta Vidurio ir Rytų Europos muzikai
Įspūdžiai iš Varšuvoje surengto pirmojo tarptautinio muzikos festivalio „Eufonie“

Par adoxmedia .pl .n uotr.Krzysztofas Pendereckis apdovanojimo ceremonijoje
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Giedrė Jankevičiūtė

Lapkričio 30 d. iškilmingame Vil-
niaus dailės akademijos senato 
posėdyje dailės istorikei Ingridai 
Korsakaitei suteiktas VDA garbės 
daktaro vardas. Iškilmėse dalyvavo 
ypač daug Ingridos kolegių ir ko-
legų. Korsakaitė – pirmoji moteris, 
tapusi VDA garbės daktare. Tikėsi-
mės, kad tai bus vienas iš daugelio 
žingsnių pagerbiant vizualinio meno 
lauko veikėjas – menininkes, meno 
istorikes ir kritikes. VDA bibliote-
koje surengta Ingridos Korsakaitės 
gyvenimą ir profesinę veiklą pri-
statanti paroda. Per jos atidarymą 
kalbėjo dailės tyrėjai Algė Andriu-
lytė, Helmutas Šabasevičius, Laima 

Laučkaitė, Giedrė Mickūnaitė, Kor-
sakaitės bičiulis ir jos tekstų herojus 
Juozas Galkus, vaikų ir jaunimo li-
teratūros tyrinėtojas Kęstutis Urba, 
grafikų bendruomenės vardu Ingridą 
pasveikino Ramunė Vėliuvienė. Va-
karą vedė viena parodos rengėjų – 
VDA bibliotekos vedėja Rūta Kuo-
dienė. „7 meno dienos“ spausdina 
Giedrės Jankevičiūtės rašytą paro-
dos anotaciją. 

Neįmanoma pasakyti nieko es-
minio apie XX a. Lietuvos grafiką, 
nepasirėmus Ingridos Korsakaitės 
knyga „Gyvybinga grafikos tradi-
cija“ (1970). Taip, Ingrida rūpinosi ir 

„XX a. lietuvių dailės istorijos“ trijų 
tomų (1982, 1983, 1990) parengimu 
bei leidyba, jos kūdikis – kolektyvinė 

monografija „Išeivijos dailė: tarp 
prisirišimo ir išsilaisvinimo“ 
(2003). Nacionalinė dailės istorija 
neįsivaizduojama be Korsakaitės 
tekstų, skirtų Rimtauto Gibavi-
čiaus, Stasio Krasausko, Viktoro 
Petravičiaus, daugelio kitų grafikų 
kūrybai. Tačiau „Gyvybinga gra-
fikos tradicija“ – ne tik pirmasis 
didelis tuo metu jaunos mokslinin-
kės darbas, bet ir veikalas, kurio 
pavadinimo žodžiai „gyvybinga 
tradicija“ tiksliai nurodo Korsa-
kaitės profesinės veiklos orienty-
rus bei kryptį, galėtų būti jos mąs-
tymą ir rašymą apie dailę trumpai 
nusakantis motto. Atidi tradicijai, 
tiksli ir kruopšti Ingrida nebijo 
pasiduoti intuicijai ir aistrai, api-
mančiai akistatoje su jos vaizduotę 
įkraunančiu meno kūriniu. Tai jos 
tekstams suteikia gyvybės, o idė-
joms gyvybingumo. Dėl to 1973 m. 
gimė puiki knyga apie tuo metu 
marginaliais laikytus Antano Gu-
daičio piešinius, iš tokio derinio 
radosi straipsniai apie iliustruotas 
vaikų knygas, pelnę ir vieną labiau-
siai branginamų įvertinimo ženklų – 
2001 m. už su Aurelija Rabačiaus-
kaite parengtą knygą „Lietuviški 
elementoriai“ (2000) abi autorės 
buvo apdovanotos Martyno Maž-
vydo premija. 

Šiais metais Ingridai sukako 80 
metų ir jos planuose – monografija 
apie vaikų knygas. 

Ingrida Korsakaitė gimė 1938 m. 
spalio 31 d. Biržuose literatūros kri-
tiko ir rašytojo Kosto Korsako ir 
memuaristės Halinos Nastopkaitės-
Korsakienės šeimoje. 1956 m. bai-
gusi Vilniaus S. Nėries gimnaziją ji 
pasirinko dailės istorijos ir teorijos 
studijas. Lietuvoje tais laikais jokia 
aukštoji mokykla tokių specialistų 
nerengė, tad teko keliauti į tuome-
tinį Leningradą ir studijuoti Iljos 
Repino tapybos, skulptūros ir archi-
tektūros institute. Po studijų grįžusi 
į Vilnių nuo 1961 m. Ingrida dirbo 
akademinį darbą, 1970 m. apgynė 
disertaciją. Buvo LSSR MA Istori-
jos instituto Menotyros sektoriaus 
mokslinė bendradarbė, 1982–1985 m. 
vadovavo šio padalinio pagrindu 
įkurtam Dailės istorijos skyriui. 

Šiame skyriuje dirbo iki pat išė-
jimo į pensiją 1999 metais. Nepri-
klausomybės metais įsitraukė į vi-
suomeninę veiklą. 1995 m. įstojo į 
Tarptautinę dailės kritikų asociaciją 
AICA, buvo viena Lietuvos dailės 
istorikų draugijos steigimo inicia-
torių ir pirmoji šios organizacijos 
pirmininkė. Šių organizacijų vei-
kloje dalyvauja iki šiol, taip pat yra 
aktyvi Tarptautinės vaikų ir jaunimo 
literatūros asociacijos (IBBY), Lietu-
vos reformacijos istorijos ir kultūros 
draugijos bei M. Mažvydo bibliofilų 
klubo narė.

Sveikiname Ingridą ir kartu su ja 
švenčiame jos gimtadienį šia paroda, 
primenančia, kiek daug ji prisidėjo, 
kad Lietuvos meninės kultūros tra-
dicija išlaikytų savo gyvybingumą.

Andrius Žlabys prie naujo fortepijono
„Steinway & Sons“ sutikimo koncerto Paliesiuje įspūdžiai 

Šiuolaikinės Lietuvos dailėtyros klasikė 
Ingridai Korsakaitei – VDA garbės daktaro vardas

Aldona Eleonora Radvilaitė 

Jaukioje, puikios akustikos Palie-
siaus dvaro koncertų salėje „Pa-
saga“ gruodžio 2 d. įvyko įspū-
dingas renginys. Naują koncertinį 

„Steinway & Sons“ fortepijoną savo 
spinduliuojančia energija ir suma-
niai pasirinktu repertuaru bei įdo-
miu žodiniu pasakojimu pristatė 
pianistas Andrius Žlabys. Pirmąjį 
nuostabiai gražaus tembro, nedidelį 
rankų darbo fortepijoną jis padėjo 
nupirkti šio dvaro puoselėtojui dak-
tarui Juliui Ptašekui. Po daugybės 
įspūdingų koncertų ir padarytų 
įrašų abiem kilo mintis, kad rei-
kėtų galingesnio instrumento, dar 
geriau tinkančio šiai istorinei erdvei. 
Kaip tarp atliekamų kūrinių pa-
sakojo A. Žlabys, per gastroles 
Stokholme jis sutiko žmogų, ku-
ris patarė pasidomėti fortepijonu, 
esančiu mažame miestelyje ties pa-
sieniu su Norvegija. Ten nuvykęs 
įsitikino, kad nelabai geros būklės 

„Steinway & Sons“ vis dar pasižymi 
puikiomis tembrinėmis savybėmis, 

būdingomis šios firmos gaminiams. 
Pasirodo, instrumentas buvo inten-
syviai naudojamas Kopenhagos Di-
džiojoje simfoninėje koncertų sa-
lėje, po to – įrašų studijoje. Pakėlus 
plaktukėlį pasimatė ir jo pagami-
nimo data – 1994 m. birželio 25 d. 
Kaip juokavo pianistas, būtent tą 
dieną jis pirmąkart atvyko į JAV ir 
liko ten gyventi iki šiol. Buvo pa-
kviestas puikus fortepijonų meis-
tras Darius Narmontas, kuris apsi-
ėmė rekonstruoti fortepijoną. 

Šiame koncerte Paliesiuje at-
gaivintas instrumentas pirmąkart 
ir suskambo – su Johanno Sebas-
tiano Bacho Vargoninio preliudo 
ir fugos e-moll garsais. Puikiai ži-
nome įspūdingas šio pianisto, me-
nininko grynuolio, Bacho kūrinių 
interpretacijas. Visais atžvilgiais 
sudėtingas, išplėtotas opusas dėl 
galingos atlikėjo vidinės jėgos, di-
džiulės dėmesio koncentracijos, to-
bulos traktuotės tiesiog užėmė amą. 
Skambindamas kitus skirtingų sti-
lių muzikos šedevrus, A. Žlabys 
kiekviename jų tarsi paryškino ins-
trumento tembrines galimybes, jo 

galingumą. Bacho polifonijos garsai 
skriejo pašėlusiu srautu, o Claude’o 
Debussy „Bergamo siuitoje“ atsi-
skleidė švelnaus, plastiško, minkšto 
skambesio ypatumai. Tris pirmąsias 
dalis menininkas tapė pastelinėmis, 
tarsi su vualiu, prigesintomis spal-
vomis, vyravo tylutėliai, ramūs, lėtai 
tekantys garsai. Tik paskutinėje pa-
žiro energingi, stiprūs skambesiai. 

Prieš visiškai kitokios stilistikos Al-
bano Bergo Sonatą, op. 1, A. Žlabys 
įdomiai palygino tonalinės muzikos 
kūrinius su kosmosu, tarsi tonacija 
yra Saulė, o įvairių kompozitorių kū-
riniai lyg planetos – vieni arčiau Sau-
lės, kiti gerokai nutolę. Tuomet Bergo 
opusas būtų Plutonas. Šįkart naujojo 
fortepijono garsai suskambo visiškai 
kitaip. Ypatingas A. Žlabio gebėjimas 
maksimaliai įsigilinti, suprasti, pa-
justi atliekamo kūrinio esmę, idėjas 
ir įspūdingomis priemonėmis – spal-
vomis, hipnotizuojančia įtaiga – tai 
perteikti, buvo stulbinantis. Mistiški 
skambesiai klausytojus perkėlė į kos-
moso platybes. 

Atrodė, jog šis grynuolis, visa 
savo esybe pasinėręs į perteikiamos 

muzikos garsus, jau atidavė viską, 
ir jau neįmanoma laukti dar ko-
kių nors jo talento dovanų. Tačiau 
programos pabaigai jis pateikė 
galingą savo temperamento jėgą – 
Ludwigo van Beethoveno Sonatos, 
op. 57 f-moll („Appassionatos“), iš-
mintingą interpretaciją. Nepapras-
tai įspūdingai lėtai tekančios viduri-
nės dalies muziką įrėmino audringi, 
kone uraganiniai vaizdinių gūsiai, 
kur net akompanuojantys pasažai 
buvo įprasminti, gyvybingi. 

Nenuostabu, kad publika ne-
norėjo atlikėjo paleisti, reikalavo 
bisų. A. Žlabys nepagailėjo savo 
energijos ir, paprašęs pateikti jam 
kokį trumpą melodijos fragmentą 
(motyvą iš kelių natų paniūniavo 
jo dukterėčia Ieva Baranauskaitė), 
sėdo improvizuoti. Dar pridūrė, jog 
stengsis dar plačiau atskleisti nau-
jojo Paliesiaus „Steinway & Sons“ 
galimybes. Įdomu buvo įsiklausyti 
į įvairialypę improvizaciją.

Istorijos instituto Menotyros sektoriuje. Iš kairės Irena Kostkevičiūtė, Mari-
jana Malcienė, Ingrida Korsakaitė, Vanda Zaborskaitė. XX a. 7-asis deš. 

A. Vasil enko n uotr .
Ingrida Korsakaitė

Andrius Žlabys prie naujo fortepijono A. Jakš to n uotr .
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Po dešimties metų
Atkelta iš  1  psl .

niekad neteks vadovautis ištiestos 
rankos principu. Lietuvoje, dėl isto-
rinių aplinkybių, ilgą laiką nebuvo 
privačių galerijų tradicijų, ilgainiui 
susiformavo hibridinis modelis – 
dauguma jų (taip pat ir „The Ro-
oster Gallery“) veikia kaip viešosios, 
ne pelno siekiančios įstaigos, tačiau 
visuomenės ir valdžios institucijų 
dažnai priimamos kaip verslo vie-
netas. Kas būtų visiškai normalu la-
biau išsivysčiusiose meno rinkose. 
Visgi tikiu, kad ateis ta diena, kai 
galerijai nebereikės nuolat teikti 
paraiškų ir tikėtis paramos iš įvai-
rių fondų.

Kalbant apie tarptautines 
meno muges ir parodas svetur, 
kuri paliko didžiausią įspūdį 
ir kodėl? Kiek mugėse sten-
giamasi pristatyti jaunus me-
nininkus (kurių kūryba vėliau 
turėtų tapti gera investicija)? 
Ar Jūsų galerija šiuo požiū-
riu iš nedaugelio, ar tai dažna 
strategija? 

2011-aisiais pradėję nuo Lietu-
voje vykstančios tarptautinės meno 
mugės „ArtVilnius“, dar tais pačiais 
metais ėmėmės užsienio mugių ir 
projektų. Viena pirmųjų išvykų į 
Šveicariją buvo labai sėkminga, pa-
dėjo užmegzti naudingų pažinčių. 
Nuosekliai dalyvaudami iš pradžių 
kuklesnėse meno mugėse, pamažu 
buvome priimti į solidesnių rengi-
nių dalyvių sąrašus. 

Galerijos menininkų kūryba 
buvo pristatyta meno mugėse Lon-
done, Paryžiuje, Ciuriche, Maskvoje. 
2016-aisiais patekus į meno mugę 

„ArtDubai“ ėmė vertis vis daugiau 
iki tol uždarų durų. Praėjusiais me-
tais buvome pakviesti į prestižinę 
mugę „Artissima“ Italijoje, kuri yra 
Europos meno mugių dešimtuke. 
Po šių pasirodymų sulaukiame vis 
daugiau pasiūlymų. 

2018-ųjų sezonas mums rekordi-
nis – dalyvavome aštuoniose meno 
mugėse: „ArtDubai“, „Fresh Paint“ 
Tel Avive, „TAF“ Tbilisyje, „ArtVil-
nius“, „Code“ Kopenhagoje, „Cos-
Moscow“, „ViennaContemporary“, 

„ArtVerona“. Iš jų išskirčiau Du-
bajaus bei Vienos muges dėl įspū-
dingų dalyvių sąrašų, geros orga-
nizacijos ir lankytojų skaičiaus. 
Mugėse dalyvauja tikrai įvairios 
galerijos – ir visai jaunos, ir labai 
žinomos bei įsitvirtinusios. Jaunų 
menininkų kūryba čia dažnai at-
siduria visai šalia pasaulinio garso 
menininkų. Galerijos dažnai diver-
sifikuoja pasiūlą ir šalia pripažintų 
menininkų stengiasi pristatyti ir 
visai naujų vardų, tad mūsų atvejis 
(kai dirbama išskirtinai su jaunai-
siais) yra šiek tiek retesnis.

Kita veiklos kryptis – bendra-
darbiavimas su užsienio meno ga-
lerijomis. Manau, kad mažoms ir 
vidutinėms galerijoms, norint būti 

pastebėtoms, tiesiog būtina palai-
kyti glaudžius ryšius su kitomis ga-
lerijomis. Turime galerijų partnerių 
Olandijoje, Vokietijoje, Italijoje. To-
dėl bendradarbiaudami su Europos 
galerininkais ir kuratoriais esame 
surengę personalinių ir grupinių 
parodų Šveicarijoje, Olandijoje, 
Italijoje, Prancūzijoje ir Vokieti-
joje. Tikimės, kad mūsų pozicijas 
tarptautiniame meno lauke taip 

pat sustiprins galerijos filialo už-
sienyje įkūrimas. Viena iš svajonių 
pradeda pildytis, šiuo metu aktyviai 
dirbame su partneriais Kinijoje, tad 
labai tikiuosi, kad greitai bus kuo 
pasigirti.

Kas perka iš Jūsų kūrinius – at-
minties vietos (muziejai, ko-
lekcijos, fondai) ar privatūs as-
menys? Kokia vyrauja kūrinio 

samprata: kaip investicija, 
lošimas, asmeninė aistra? Gal 
yra kokių išskirtinių atvejų?

Pastebiu, kad domėjimasis vizua-
liaisiais menais Lietuvoje regimai 
auga. Tai byloja ir vis didesnis ren-
giamų parodų lankomumas, įvairių 
ekskursijų, meno istorijos ar kolek-
cionavimo pagrindų kursų popu-
liarumas. Žmonės tarsi išsiilgę įdo-
mesnio ir turiningesnio laisvalaikio 
praleidimo būdų, tad menas vis 
dažniau atsiranda jų kasdienybėje. 
Pamažu ima sklaidytis mitas, kad 
meno kūrinius įsigyti gali tik pasi-
turintys žmonės. Tarp mūsų klientų 
yra labai įvairių žmonių. 

Pradedančių menininkų kūri-
nių kuklesnėmis kainomis įsigyja 
ir studentai ar senjorai. Didžiųjų 
Lietuvos kolekcininkų ir mece-
natų (Viktoro Butkaus ir Danguo-
lės Butkienės, Viliaus Kavaliausko ir 

„Lewben Art Foundation“) pavyz-
džiu sekdami, vis dažniau į meną 
atsigręžia ir Lietuvos verslo atstovai. 
Įmonės pradeda savas kolekcijas, 
pamažu į šią veiklą įtraukdamos ir 
darbuotojus. Tarkim, nutarus kas-
met įsigyti po vieną meno kūrinį 
visi lanko parodas ar menininkų 
studijas, diskutuoja ir teikia savo 
pasiūlymus, galiausiai po bendro 
balsavimo naujas meno objektas 
papildo kolekciją.

Vienas svarbesnių atvejų mums – 
Eglės Karpavičiūtės penkių darbų 
ciklo įtraukimas į Lietuvos dailės 
muziejaus Nacionalinės dailės ga-
lerijos kolekciją. Procesas buvo iš-
ties ilgas ir įdomus, teko pateikti 
daugybę medžiagos ir informaci-
jos, laukti komisijų išvadų. 

Erdvių keitimas pristatant vis 
kitą autorių gali būti ir nau-
dingas, bet ar nesvajojate apie 
nuolatines patalpas? 

Galerija 2008-aisiais veiklą pra-
dėjo kaip jaunų kultūros vadybi-
ninkų iniciatyva su kilnojamosio-
mis parodomis ir trumpalaikiais 
meniniais įvykiais, juridinį statusą 
įgavo tik 2011-aisiais, bet savo mo-
bilumą išsaugojom. Tik pastaruoju 
metu gyvename kiek sėsliau, esame 
įsikūrę „Vilniaus vartų“ komplekse, 
bet ir čia jau spėjome pabuvoti 3 
skirtingose erdvėse. Nuolat ieš-
kome alternatyvių eksponavimo 
formų, išryškinančių konkretaus 
menininko kūrybą, pasiūlančių 
naujus meno kūrinio perskaitymo 
būdus. Galerijos organizuotos paro-
dos atvėrė visuomenei įprastai ne-
prieinamas erdves, loftus, istorinių 
pastatų interjerus.

Dešimt klajokliškų metų buvo 
turtinantys, bet kartu ir varginan-
tys. Esame viena iš kelių Vilniaus 
galerijų, negaunančių patalpų len-
gvatinėmis sąlygomis. Vis dėlto 
veiklą tęsti norėtųsi naujose, nebe-
laikinose patalpose. Labiausiai įsi-
vaizduočiau dideles, atviras, lofto 
tipo erdves. Kai lankiausi Rygos 
bienalėje, nustebau, kad ten tiek 
daug neįtikėtinų didžiulių fabrikų, 
dar apleistų, nepanaudotų, idealiai 
tinkančių menui. Tik tada sužino-
jau, kad sovietiniais laikais didžioji 
dalis Baltijos šalių pramonės telkėsi 
būtent Rygoje. 

Laikas greitai lekia. Ką da-
rysite, kai Jūsų atstovaujami 
jauni autoriai nebebus jauni? 
Kada menininkai tampa nebe 
jaunais? O gal keisis galerijos 
profilis? 

Mano manymu, menininko „ne-
bejaunumą“ lemia ne amžius, bet jo 
kūrybinės biografijos svoris. Natū-
ralu, kad drauge su galerija auga ir 
atstovaujami menininkai. Priėjome 
momentą, kai iš „naujos, pradedan-
čios“ galerijos ir „jaunų, kylančių“ 
menininkų peržengiame į „įsitvir-
tinusių, žinomų“ kategoriją. Tokia 
kaita yra natūrali ir atitinka visus 
galerijos ir menininko karjeros rai-
dos etapus. Ryšys su esamais meni-
ninkais man yra labai brangus, tad 
drastiškų pokyčių nebus. Žinoma, 
dėmesį jaunųjų tapybai visada išlai-
kysime. Visgi pastebiu, kad ilgainiui 
ir pati tapybos sąvoka man darosi 
fluidiškesnė.

Kuo specifiškas yra darbas su 
jaunais autoriais?

Kiekvienas darbas turi savų 
niuansų ir ypatumų. Viena vertus, 
dirbti su pradedančiu menininku 
gana lengva – nėra dalykų, kuriuos 
reikėtų atitaisyti ar keisti. Susitari 
taisykles, susidėlioji planą ir bandai 
jo laikytis. Tačiau visada išlieka ir 

N u k elta į  9  p s l .

M. Ž ič i a u s  nu otr.
Jurgita Juospaitytė-Bitinienė

Iš parodos „The Big Picture“ D. P etrul aičio  n uotr .
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D a i l ė

Odė bulvei
Aistės Kisarauskaitės paroda „Solanum tuberosum“ 

Karolina Rimkutė

Vieną vasarą svečiavausi pas bi-
čiulę Žirmūnuose, viename tų 
pilkųjų blokinių namų. Kartoni-
nio buto, kurį draugė nuomojosi, 
balkone ankstesnysis gyventojas 
buvo palikęs nedidelį savo ūkį – 
žydinčią bulvę plastikinėje dėžėje. 
Esu mačiusi butuose auginamas 
prieskonines žoleles, pipirus, ma-
žyčius pomidoriūkščius, kadaise ir 
pati svarsčiau baziliką vazonėlyje 
pasisėti, bet bulvės? Daugiabučio 
balkone? Iš tos nuostabos ir ne-
žinojimo, ką ir begalvoti, garsiai 
užsikvatojau. Prisiminiau įvairius 
juokelius (keliuose jų ir tiesos būta) 
apie ožkas, karves, arklius, paste-
bėtus Lietuvos didmiesčių balko-
nuose. Kaip ten sakoma, kaimo iš 
žmogaus neišvarysi?..

Kaip augusiai viename centri-
nių sostinės rajonų, Žvėryne, dar-
žas Vilniaus glūdumoje neturėtų at-
rodyti toks netikėtas reginys. Šalia 
kreivuojančių nuo senatvės medi-
nių namų netgi keista to darželio 
neaptikti. Dar, prisimenu, vieną 
panašiai šiltą dieną, kaip tada pas 
draugę Žirmūnuose, tuščioje Vy-
tauto gatvės pabaigoje mačiau ir 
įkinkytą juodbėrį, tempiantį ve-
žimą su šieno kupeta, bei pinta 
skrybėle ir lininiais rūbais pasida-
binusį barzdotą senelį. Mačiau juos 
tik vieną kartą, tikriausiai keliau-
jančius iš kokio teminio renginio. 
Ta akimirka, tas vaizdinys vienu 
metu man atrodė ir įprastai, ir neį-
tikimai, it iš kokio sapno. Viena ver-
tus, tada dar nublukę žalsvi, rusvi 
ir žydri Vytauto gatvės medinukai 
nebuvo pradėti renovuoti, retas 
kuris langas pakeistas plastikiniu, 
šaligatvis ir kelias gerokai nusidė-
vėję – tikrai ne vienas praeivis ga-
lėjo akimirką užsimiršti ir leisti gal-
voje suvešėti fantazijai, kad vaikšto 
kažkokiame ne visai lietuviškame ir 
ne visai lenkiškame pakelės mies-
telyje. Kaimišką atmosferą iš tolo 
sutrikdė naujai pastatytas stiklinis 

dvylikaaukštis, neleidžiantis ilgam 
nutolti nuo fakto, kad stovi per 
maždaug pusę kilometro nuo sos-
tinės centro. 

Dabar mąstau, galbūt keistokas 
tas balkono ūkis man pasirodė bū-
tent dėl to, kad buvo nedidelis. Ar 
verta įdėti tiek darbo, prižiūrėti 
augalą dėl vos keleto bulvyčių? Ta-
čiau pati bulvė, nors ir pigi daržovė, 
savo prieinamumu ir atsparumu ti-
krai jau prieš amžių ar du pakeitė 
duoną ir tapo pagrindine lietuvių 
maitintoja. Nors skurdus naudingų 
medžiagų maistas, bulvė nusipelno 
pagarbos. Ji užkemša skrandį ir 
gelbsti nuo bado, kiekvienam per-
prantami nors keletas bulvių pa-
ruošimo vartojimui būdų. Ir dar ji 
žydi! O juk auginame tuos pries-
konius, daržoves butuose ne tik 
pigumo ar šviežumo sumetimais, 
tai viso labo pretekstas. Tikrosios 
to priežastys yra gamtos ilgesys ir 
poreikis prie jos prisiliesti, ja pa-
sidžiaugti. Juk čia pat ir parduo-
tuvės, ir turgūs, kam šitiek vargo, 
jei nebūtų poreikio kažkaip kom-
pensuoti gamtos trūkumą kasdie-
niame gyvenime? 

Greičiausiai taip meditatyviai šį 
trūkumą kompensavo Aistė Kisa-
rauskaitė parodoje „Solanum tube-
rosum“ (kuratorius Danas Aleksa), 
ant grindų ištiesusi akvarelės lapus, 
kurie užimtų turbūt pusę buto, ir 
liejusi rusvą lauką, besidriekiantį 
iki pat horizonto. Švelniai vesdama 
teptuku, Kisarauskaitė svajingai at-
kūrė bulvienojų stiebus, nužydėju-
sius žiedus, vieną kitą žemėje pasi-
slėpusią bulvę. Galima sakyti, jog, 
kartodama šiuos kaimo vaizdinius, 
menininkė kūrė ir rūpinosi savo 
ūkiu, jame auginama liaudies mai-
tintoja, o dabar, parodoje, kviečia 
žiūrovus pasigėrėti savo žemėmis 
ir tuo, kas liko po menamo bulvia-
kasio. Žinoma, tiek liejimas, tiek 
žiūrėjimas į akvareles tėra vizuali-
nis gamtos pakaitalas, tačiau jose 
glūdintis žemės pajautimas, iška-
bintas jaukioje galerijos prietemoje, 
užkrečia noru basomis perbraukti 

purią drėgną dirvą labiau nei su ja 
susidūrus realybėje.

Šalia akvarelių ryškiai apšviestas 
kabo iškastus griaučius primenan-
tis arklio balnas. Praktiškai jau be-
veik muziejinis eksponatas priver-
čia apmąstyti ne tik eilinių bulvių 
valgytojų ir gamtos susvetimėjimą, 
bet ir ūkininkų patyriminį nuto-
limą nuo jos. Arkliai laukams išarti 

ypatybėmis šiandien išlaiko grei-
čiausiai tik tie, kurie ją auginasi 
sau sodybose, nedideliuose dar-
želiuose, balkonuose.

Automobilių dažais padengtas ne 
tik arklinis plūgas, bet ir metalinė 
tara su čiaupu. Nors skirta tikrai 
ne tam, negaliu atsiriboti nuo 
asociacijų su bulvine namine, ne-
skania, bet pigia degtine, išplitusia 

Nors kaimas miręs, agrarinė kul-
tūra vis dar suvokiama kaip lietu-
viško identiteto pamatas, galbūt 
todėl Kisarauskaitės išlieti poe-
tiški dirvos fragmentai apgaubia 
šiluma, bet šalia gulintys blizgiai 
perdažyti seni žemės ūkio rakandai 
atskleidžia šio suvokimo dekoraty-
vumą, nusidėvėjęs balnas išduoda 
smarkiai pasikeitusią ir nutolusią 

Ekspozicijos fragmentas L. Skais gielos  n uotr.

rizikos faktorius, radikalūs poky-
čiai daug dažnesni būtent karjeros 
pradžioje. 

Džiaugiuosi, kad neteko patirti 
didelio nusivylimo renkantis, su 
kuo dirbti. „The Rooster Gallery“ 
atstovaujami tapytojai vieni įdo-
miausių tarp savo kartos, aktyviai 
dalyvauja svarbiausiuose Lietuvos 
šiuolaikinio meno renginiuose. 
Daugelis jų yra bienalių ir kva-
drienalių dalyviai, konkurso „Jau-
nojo tapytojo prizas“ finalininkai ir 
prizininkai. Jų darbų jau yra įsigiję 

ne tik privatūs kolekcininkai, bet 
ir tokios institucijos kaip Nacio-
nalinės dailės galerija, MO, „Lew-
ben Art Foundation“, „UAE Unli-
mited / Modern&Contemporary 
Middle Eastern Art Collection“, 

„Red Bull“, „Akzo Nobel“, „Bank 
of Sharjah“. Galerijos menininkų 
potencialas įvertintas ir užsienyje – 
garsių pasaulio meno institucijų 
skelbiamuose konkursuose, kurių 
nugalėtojais jie ne kartą yra tapę. 
Pavyzdžiui, Kristina Ališauskaitė 
yra įtraukta į perspektyviausių pa-
saulio tapytojų šimtuką „100 Pain-
ters of Tomorrow“ (britų leidyklos 

„Thames&Hudson“ leidinys), ji tapo 
konkursų „Arte Laguna“, „Saatchi 

Painted Faces“, „ArtMazeMag“ fi-
nalininke. Eglė Karpavičiūtė yra 
dviejų Italijos konkursų („Premio 
Combat Prize“ ir „Donkey Art 
Prize“) nugalėtoja bei „Sovereign 
European Art Prize“ laureatė.

Pekine surengėte Andriaus 
Zakarausko parodą „Trys po-
tėpiai“ galerijoje „Xin Dong 
Cheng Space for Contemporary 
Art“. Kaip paroda buvo su-
tikta? Kaip ir kuo tokią didelę 
rinką galėtų dominti mūsų 
mažos šalies autorius? 

Tai apskritai pirmoji lietuvių 
menininko personalinė paroda 
šioje šalyje, tad mums – didelis 

pasiekimas. Iki tol lietuvių menas 
būdavo pristatomas tik grupinėse 
parodose. Dar labiau džiugina tai, 
jog Andriaus kūriniai sulaukė di-
delio susidomėjimo. Atidarymą 
aplankė penkių šalių ambasadoriai, 
itin palankiai įvertino pagrindiniai 
meno žurnalai ir portalai. Priešin-
gai nei Lietuvoje per atidarymus, 
žurnalistai Andrių kalbino apie 
kelias valandas, detaliai gilinosi ir 
domėjosi. Visa tai labai teikia vil-
čių, kad čia tik mūsų draugystės su 
Kinija pradžia. 

Ar galėtumėte išduoti kokią 
nors svajonę, kuri, Jūsų nuo-
mone, reikštų sėkmę? 

Atkelta iš  8  psl . Šiuo metu artima svajonė, tiks-
las būtų patekti į vieną iš trijų di-
džiųjų meno mugių pasaulyje, kad 
ir į „Frieze“!

Apmąstant galerijos veiklos de-
šimtmetį, rengiama paroda „Backs-
tage Party“. Gimtadieninis atida-
rymo vakarėlis vyks gruodžio 11 d. 
18.30 Gynėjų g. 14, Vilniuje. 

Paroda veiks iki gruodžio 22 d. 
Galerija dirba antradieniais–penktadie-
niais 14–18 val., šeštadieniais 14–17 val.

Kalbino 
Monika Krikštopaitytė

jau retai kada bekinkomi, našumą 
didinančiomis mašinomis pratur-
tinta ūkininkystė nebesaisto savęs 
nei su darbiniais gyvuliais, nei su 
tiesiogine prasme purvinu darbu. 
Arklinius plūgus pakeitė geresni, 
tempiami mėlynų „Minsko“ trak-
torių, žmogui nebereikia eiti per 
purvą ir jame klūpoti, tik užvesti 
variklį ir patogiai vairuoti. Perla-
mutrine mėlyna menininkės pa-
dengti objektai pertraukia gamtos 
tonus parodoje panašiai kaip tas 
stiklinis administracinis pastatas 
mano nupasakotą kaimišką aki-
mirką miesto centre. Kūnišką ryšį 
su valgomosios bulvės auginimo 

vystantis pramonei, kai gaminti to-
kią degtinę pasidarė lengviau nei 
ruginę. Nors Kisarauskaitės objek-
tai žadina sentimentalumą kaimui, 
dar giliai pasąmonėje besisiejantį su 
jaukumu bei ramybe, ne paslaptis, 
kad lietuviškas kaimas tikrovėje – 
prarastas. Rodos, pernai atliktame 
tyrime paaiškėjo, jog Lietuvos kai-
muose girtuokliaujama dvigubai 
daugiau nei miestuose, ir tai visai 
nestebina. Nereikėtų suabsoliutinti 
ir kliautis gaja nuomone, jog Lie-
tuvoje visi kaimai prasigėrę, tačiau 
bendras vaizdas vis dėlto liūdina. 
Darbo nėra, laisvalaikis skurdus, 
tad kas belieka...

nuo gamtos žmogaus buitį, kuri, 
nepaisant patogumo, vis tiek per-
smelkta ilgesio. Kaimo iš žmogaus 
neišvarysi. O purvina ir neišvaizdi, 
į daugelio mitybos racioną dažnai 
įtraukiama kuklioji bulvė, žemė-
mis ištepanti delnus net žmogui, 
niekada nedirbusiam lauke, išlieka 
vienu pagrindinių šio ilgesingo ry-
šio kanalų.

Paroda veikia iki gruodžio 9 d.
Projektų erdvė „Sodų 4“ (Sodų g. 4, Vilnius) 
Dirba trečiadieniais–sekmadieniais 15–19 val. 
arba susitarus tel. +370 627 28274
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K i n a s

Blogi laikai kinui į gera 
4 savaitės tekstai

1. Radijo „Svoboda“ tinklalapyje – 
Aleksandros Vagner interviu su re-
žisiere Agnieszka Holland, baigusia 
filmuoti „Garethą Jonesą“ (Lenkija, 
Ukraina, D. Britanija) – filmą apie 
britų žurnalistą, kuris 4-ajame de-
šimtmetyje Ukrainoje tapo Holodo-
moro, Didžiojo Ukrainos badmečio, 
liudininku. Jonesas parašė apie tai 
straipsnių, bet juo niekas nepati-
kėjo, nes oficialiai SSRS tų prane-
šimų nepatvirtino. Žurnalistas mirė 
paslaptingomis aplinkybėmis. Grei-
čiausiai jį nužudė NKVD. Interviu, 
pavadintame „Mes ir toliau gyve-
name beprotiškame pasaulyje“, re-
žisierė pasakoja apie naująjį filmą, 
apie tai, kodėl istoriniai faktai svar-
būs kinui, dalijasi mintimis apie is-
torinę atmintį Rusijoje, Olegą Sen-
covą ir Vladimirą Putiną.

Režisierės nuomone, tai, kas at-
sitiko praeityje, lemia didžiąją dalį 
to, kas vyksta dabar: „Kai dirbu prie 
istorinio filmo, nekeliu sau uždavi-
nio atkurti seniai praėjusią epochą. 
Mano dėmesys istorijai susijęs su 
įvykiais, turinčiais ryšį su dabar-
timi, su šiuolaikiniais pojūčiais ir 
pavojais, su pergalėmis ir pralaimė-
jimais. Visi mano istoriniai filmai, 
ypač tie, kurie susiję su XX a. isto-
rija, yra šiuolaikiniai.“ 

nacionalistinių partijų atgimimą 
daugelyje šalių, tarp jų ir Europoje, 
net valstybėse, tapusiose Antrojo 
pasaulinio karo aukomis. Matome, 
kad karas nesibaigė, kad jis vėl gali 
įvykti ir kad į klausimus, kuriuos 
mums užduoda istorija, iki šiol ne-
gauta galutinio atsakymo. Visa tai 
trumpam buvo užgiję, tada suleisti 
skiepai vis dar veikia, bent jau Eu-
ropoje, bet jų veikimas silpsta ir gali 
būti, kad pamatysime panašių nu-
sikaltimų. Kita vertus, tariamos ra-
mybės po Antrojo pasaulinio karo 
metais mes tapome karo Jugoslavi-
joje ir nusikaltimų žmoniškumui, 
kurie vyko tame kare, liudininkais. 
Buvo Ruanda, buvo Kampučija, 
karai tęsiasi, žudynės ir genoci-
das – taip pat. Būtina suprasti, ką 
tai reiškia. Dabar kuriu filmą apie 
Holodomorą – Stalino sukeltą badą 
Ukrainoje. Tai istorija apie jauną 
britų žurnalistą, bandantį papasa-
koti pasauliui apie siaubingą jam 
atsivėrusią tiesą. Bet pasaulis ne-
nori apie tai girdėti, o kai kurie net 
meluoja, pavyzdžiui, „New York 
Times“ korespondentas Maskvoje 
Walteris Duranty, kuris viską neigė, 
puikiai žinodamas, kad tai tiesa. Tai 
istorija apie melagingas naujienas, 
alternatyvią realybę, medijų krizę 

rimtomis temomis, o jei jie ir ku-
riami, tai beveik niekas jų nepastebi. 
Serialai užėmė rimto kino vietą, bet 
aš nemanau, kad tai truks ilgai. Da-
bar stebiu tokią pat ir serialų scena-
rijų krizę: jų yra labai daug, jie pra-
dėjo kartotis. Gali būti, kad pilno 
metražo kinas vėl sugrįš. Apskritai 
blogi laikai į gera kinui.“ 

Režisierė paminėjo Wojciecho 
Smarzowskio filmą „Kleras“, ku-
riame dvasininkija rodoma nega-
tyviai, pasakojama apie kunigų 
pedofiliją, politinę ir finansinę ko-
rupciją. Holland mano, kad filmas 
tapo svarbiu visuomeniniu įvykiu, 
nors jame nepasakyta nieko naujo. 
Bet tai, kad visi tie faktai įgijo kino 
pasakojimo formą, sugebančią tie-
siogiai kalbėti su žiūrovu, sukėlė 
šoką.  Pasak Holland, tai rodo, koks 
svarbus yra kinas. 

2. Tinklalapyje colta.ru Olga Kas-
janova aptaria serialą „Paprasta 
moteris“ („Obyčnaja ženščina“), 
kurį sukūrė režisierius Borisas 
Chlebnikovas. „Kino pavasaryje“ 
šiemet parodytas jo filmas „Aritmija“ 
ir pas mus sulaukė palankaus dė-
mesio. Tekste „Nelengvo elgesio 
moterys“ Kasjanova rašo, kad serialo 
herojė – garbi šeimos motina, kuri 
prisidengdama nuostolingu gėlių 
verslu pardavinėja ne gėles, o pros-
titutes. Tačiau serialas su anekdotiš-
kai ryškia užuomazga ir Anna Mi-
chalkova, kuri, regis, peraugo savo 
ankstesnį įvaizdį ir sukūrė visiškai 
naują, nesulaukė aukštų reitingų ir 
kritikų dėmesio, o kelios diskusijos 
įvyko tik feisbuke. 

Pasak Kasjanovos, seriale nėra te-
levizijos žiūrovams privalomų op-
timizmo ir malonumo: „Pabandy-
kite savo mamai parodyti filmą apie 
nėščią tetą, kuri čiužinyje perveža 
mirusią prostitutę, ir ji greičiausiai 
paprašys perjungti kanalą. Bet taip 
atsitiko ne tik su įprastais televizijos 
žiūrovais, bet ir su „nauja“ televizi-
jos auditorija, kurią kaip tik ir tu-
rėjo sudominti ir rizikingas siužetas, 
ir režisieriaus vardas.“ 

Kasjanova mano, kad „Aritmija“ 
patraukė žiūrovus, nes tai buvo 

„šviesus kinas“, o „Paprastoje mo-
teryje“ tos šviesos nėra. Pasak kriti-
kės, serialas „panardina mus į nepa-
prastai niūrų universumą, kuris dar 
niūresnis, nes vyksta atpažįstamose, 
visiškai įprastose miestiečių gyve-
nimo dekoracijose, su įprasta šei-
mynine rutina ir tortukais gimimo 
dieną“. Dar tai tas „rusų pasaulis, 
kuriame moteris apie išgyvenimą 
galvoja dažniau nei vyras. Kad ir 
kiek jai būtų metų – 17, 35 ar 60, ji 
tempia ant savęs tėvus, vyrą, vai-
kus, bendruomenę: savarankiškai, 
tylėdama ir viena. Ji atsargi, sla-
pukė, neleidžia sau būti motiniškai 
minkšta ir idelistė, ji blaiviai vertina 
gana vidutiniškas savo galimybes 
ir „ima“ gudrumu. Ji niekuo ne-
pasitiki (ypač policija) ir žino, kad 

jei įtikinamai meluoji, žmonės to 
nepastebi, nes jie „tą pačią minutę 
galvoja, kaip apgauti tave“. Tai gy-
venimas kasdieniame mele.“ 

Kasjanova mano, kad serialo au-
torius tvirtina, esą tai ne atskiras 
atvejis, o socialinis dėsningumas, 
todėl „Paprasta moteris“ ir pasi-
rodė žiūrovams nepatogi. 

3. Rusų ir ukrainiečių spaudoje 
pasirodė daug pranešimų apie 
tai, kad Ilja Chržanovskis paga-
liau baigė dešimt metų kurtą filmą 

„Dau“ – biografinį pasakojimą apie 
fiziką, Nobelio premijos laureatą 
Levą Landau. RBK žurnale apie 
filmą ir paslaptingus jo finansavimo 
šaltinius rašo Andrejus Zacharovas. 
Filmas pradėtas filmuoti 2008 m., 
nors parengiamieji darbai prasi-
dėjo dar anksčiau. Specialiai jam 
Charkove (Ukraina) buvo pastaty-
tas Maskvos bohemos piligrimystės 
vieta tapęs miestelis, jame atkurta 
4-ojo dešimtmečio SSRS atmosfera: 
apleisto atviro baseino vietoje at-
sirado Charkovo institutas, ku-
riame dirbo Landau. Pagrindiniam 
vaidmeniui patvirtintas dirigentas 
Teodoras Currentzis, visi aktoriai ir 
gausūs statistai buvo įpareigoti nuo-
lat vilkėti to laiko drabužius ir val-
gykloje atsiskaityti senais pinigais. 
Vienas ukrainiečių žurnalas rašė, 
kad 2010 m. čia pasirodęs vers-
lininkas Romanas Abramovičius 
nepažeidė taisyklių ir persirengė 
sovietmečio drabužiais. Visi filma-
vimo darbai buvo įslaptinti, grupės 
nariai turėjo pasirašyti įsipareigo-
jimą neatskleisti detalių. 

Prieš tai jaunas režisierius buvo 
sukūręs tik vieną filmą – daugelyje 
kino festivalių rodytą „4“. Abiejų 
filmų scenarijaus bendraautoris – ra-
šytojas Vladimiras Sorokinas. „Dau“ 
premjeros data buvo nuolat atide-
dama. Dabar paskelbta, kad trijų 

valandų trukmės filmo varianto 
premjera įvyks ateinančiais metais. 

4. Didžiulį Iljos Chržanovskio 
filmui skirtą tekstą „Materijos iš-
saugojimo kinas“ žurnale „Kom-
mersant Weekend“ paskelbė Olga 
Fedianina. Jis rašo, kad „Dau“ – vie-
nas svarbiausių dešimtmečio meni-
nių įvykių. Tai projektas, kuriame is-
torinis laikas paverstas meno objektu, 
o šimtai realių žmonių tampa ne tik 
veikėjais, bet ir siužeto bendraauto-
riais. Kartu tai ir įdomus bandymas 
sukurti atvirą meninę struktūrą, ir 

„didžio filmo“ idealo demontažas. 
Fedianina rašo, kad iš viso nu-

filmuota 700 valandų kino me-
džiagos. Ji įvairaus pavidalo: tai 
daugiau nei dešimt kino novelių, 
kurių kiekviena gali gyventi sava-
rankiškai, bet ir gali būti sujungta 
su kitomis į blokus arba mini serialus, 
yra šešių valandų filmo variantas 
bei medžiaga internetui „Dau Di-
gital“. „Dau“ veiksmas prasideda 
3-iajame dešimtmetyje ir baigiasi 
1968-aisiais. Straipsnyje kruopš-
čiai supažindinama su šimtais 
filmo personažų ir jų prototipais, 
dekoracijomis, muziejiškai tikslio-
mis detalėmis ir faktūromis, atvira 
filmo struktūra lyginama su Romeo 
Castellucci teatro principais, apta-
riami skirtingi „Dau“ variantai. Fe-
dianina baigia „Dau“ palyginimu su 
Luchino Visconti „Dievų žlugimu“: 

„Instituto istorija – savaip irgi degra-
dacijos ir savižudybės istorija. Tik 
1969 m. sukurtas Visconti filmas 
turėjo pakankamai saugų atstumą 
nuo kariaujančios Europos ir api-
bendrino pasaulinę istoriją. Filme 

„Dau“ institutas gyvena ir žūsta iš-
kart dviejuose laikuose – istorijoje 
ir dabartyje, labai arti mūsų. Bet jo 
žūtis atveria duris į ateitį.“

Parengė Ž. P.

„Paprasta moteris“

Paklausta, ką ji savo filmais nori 
pasakyti, Holland atsako: „Savo 
filmuose aš nedarau intelektualių 
išvadų. Kuriu kiną, o kinas – tai 
emocijos, empatija. Kitaip tariant, 
nenoriu rodyti istorijos mecha-
nizmų, noriu parodyti, kaip gyvena 
žmogus, koks jo likimas. Tikiuosi, 
kad būtent tie likimai sužadins žiū-
rovo empatiją. Jie leidžia matyti, 
kaip žmonės tampa istorijos me-
chanizmo aukomis, ir tai galima 
lyginti su mūsų gyvenimu dabar. 
Pavyzdžiui, kai keliuose savo fil-
muose kalbu apie Holokaustą, ži-
noma, suprantu, kad Holokaustas 
yra praeitis ir tai buvo baisus nusi-
kaltimas, padarytas dalies žmoni-
jos, bet kartu kurdama jaučiau, kad 
Antrasis pasaulinis karas iš tikrųjų 
nesibaigė, kad jis tiesiog laikinai 
sustabdytas, tapo „įšaldytu konf-
liktu“ ir kiekvieną akimirką gali at-
sinaujinti. Juk mes neišsprendėme 
tos žmonijos dalies, kuri stumia į 
tokius nusikaltimus ir leidžia juos 
daryti, problemos, neišsprendėme 
valstybės valdžios ir ideologijos 
valdžios problemų. Dabar matome 

ir vyriausybių bailumą. Deja, tai 
aktualu ir dabar.“

Agnieszka Holland – ir viena 
iš „Kortų namelio“ režisierių. Pa-
klausta, kodėl sutiko dirbti šiame 
seriale, Holland atsako: „Tai labai 
populiarus serialas, įdomus. Man 
patrauklus toks šekspyriškas požiū-
ris į Vašingtono politiką. Kai kūriau 
penktąjį serialo sezoną, filmavimas 
sutapo su JAV prezidento rinkimais. 
Tada supratau, kad pradėjome fil-
muoti truputį operetišką antiuto-
piją, bet išėjo taip, kad filmuojame 
realybės šou. Realybė buvo daug su-
dėtingesnė, nei galėjo įsivaizduoti 
scenaristai.“

Holland ne tik filmuoja JAV, Eu-
ropoje, bet ir yra viena iš Europos 
kino akademijos vadovų. Paprašyta 
palyginti Europos ir JAV kinema-
tografininkų problemas, ji atsakė, 
kad europiečiams stinga mokėjimo 
pasakoti istoriją, pinigų, techninių 
galimybių, be to, platintojai rodo 
daug daugiau amerikietiškų filmų 
nei europietiškų. Jos nuomone, ir 
amerikiečių kinas susiduria su 
problemomis: „Per mažai filmų „Dau“

„Garethas Jonesas“
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Nauji filmai

K i n a s

Živilė Pipinytė

Martyno Starkaus filmo „Mulai“ 
(Lietuva, 2018) herojai – trys už 
narkotikų kontrabandą Peru nu-
teisti lietuviai ir Toronto kunigas 
Edmundas Putrimas. Dar vienas 
filmo veikėjas yra Limos lūšnynai ir 
spalvingi jų gyventojai. Gyvenimas 
čia paprastas ir baisus – užklydęs 
prašalaitis rizikuoja būti nužudytas 
net dėl gražių batų. Tačiau Rusla-
nas lūšnų labirintuose jaučiasi be-
veik kaip namie. Jis atliko bausmę 
Peru kalėjime ir vis bando surinkti 
dokumentus, užsidirbti baudai bei 
kelionei į Lietuvą. Ruslanas iš tų 
žmonių, kurie niekad nenuleidžia 
rankų, net nežinia kurį kartą atsidūrę 
gatvėje. Kad išgyventų lūšnynuose, 
jis daro tatuiruotes, mezga drau-
gystes su vietiniais ir tarsi mantrą 
kartoja, kad turi pamatyti sūnų, ku-
ris užaugo be tėvo. Ruslanas pats 
užaugo vaikų namuose, likimas jo 
niekad nelepino.

Gintas taip pat nematė savo sū-
naus – jis išvyko tikėdamasis lengvų 
pinigų, kai žmona buvo nėščia. Su 
juo susipažįstame, kai jis paskutinį 

Paprastai ir jautriai
Nauji filmai – „Mulai“

pusmetį kali gana egzotiškame, 
mūsų akimis, kalėjime, kuriame 
tikraisiais padėties šeimininkais 
jaučiasi šunys ir katės. Atskiros ne-
kalbaus Ginto frazės išduoda jo ne-
rimą, norą kuo greičiau grįžti namo, 
pamiršti patirtą košmarą. Priešais 
kamerą jis naiviai bando sau ir ki-
tiems paaiškinti, kad lengvų pinigų 
troškimas sugriovė gyvenimą. Tų 
žodžių klausosi kunigas Edmun-
das. Jis taip pat nekalbus, sunkiai 
renka žodžius, bet iškart sužadina 
pasitikėjimą. Katalikiškoje šalyje, 
kurioje net kiosko prekiautojas 
prašo kunigo palaiminimo, jis at-
lieka pirmiausia savo žmogiškąją 
pareigą. Jis ne iš tų pas mus mėgs-
tamų auksaburnių, todėl kunigu 
Edmundu patiki iškart. Kunigas 
tarpininkauja tarp Peru kalinčių 
lietuvių, Peru valdžios institucijų 
ir Lietuvos, kuri ne visada rūpinasi 
savo paklydusiais piliečiais.

Kunigas Edmundas atves „Mulų“ 
autorius ir pas panevėžietę Airą. Jai 
dar liko kalėti pusę bausmės – be-
veik ketverius metus. Aira taip pat 
ilgisi namų, pokalbių su mama 
geriant kavą, bet nenuleidžia 
rankų: gamina rankines, renka 

visokiausius įvertinimus, kurie 
pravers, kai vėliau reikės tvarkytis 
išvykimo dokumentus. Mergina iš-
kalbingesnė, todėl iš jos galima dau-
giau sužinoti apie „mulų“ motyvus, 
naivumą, lengvapėdiškumą bei ne-
matomų kontrabandos tarpininkų 
žiaurumą. 

Iš pokalbių, prisiminimų, reak-
cijų „Muluose“ gimsta ir neįman-
trus šiuolaikinio lietuvio, susifor-
mavusio nepriklausomybės metais, 
charakterio antropologinis liudiji-
mas. Akivaizdu, ne intelektualai 
renkasi panašų būdą praturtėti, ta-
čiau gal tuo filmas ir svarbus, kad 
matome paprastus žmones, kurie 
retai tampa literatūros ar meno kū-
rėjų dėmesio objektu. Nė vienas iš 
filmo herojų nėra užkietėjęs nusi-
kaltėlis. „Mulų“ kūrėjai ar kunigas 
nenori ir nebando jų teisti, nemo-
ralizuoja. Starkus ir operatorius 
Edvinas Urnikas įdėmiai klausosi 
savo personažų, yra kartu su jais 
gatvėse, kalėjime, sporto aikštelėse, 
kur naujieji Ruslano draugai žaidžia 
futbolą. Buvimas šalia dokumen-
tiniame kine visada svarbus, nes 
iškart gali pamatyti, ar filmo auto-
riai tik stebi ir nesikiša, laukdami 

gražesnio kadro ar atviresnės frazės, 
ar jaučiasi atsakingi už savo herojus 
ir nori jiems padėti. Starkus iš tų, 
kurie padeda. Tai didžiausia „Mulų“ 
vertybė: kūrėjų gebėjimas įsiklau-
syti į herojų žodžius, pajusti užuo-
jautą, o ne šokiruoti egzotiškais 
vaizdais ar iškalbingomis detalėmis. 
Todėl taip sujaudina, sakytum, ne-
įmantriai reportažiškai nufilmuo-
tas Ginto sugrįžimas, juolab kad pa-
skutinės akimirkos Limos oro uoste 
sukuria beveik hičkokišką įtampą. 

Klasikinio dokumentinio kino 
šalininkai sakytų, kad profesiona-
las visada turi išsaugoti distanciją, 
nesikišti. Lietuvoje jos mažai kas 
paiso, nors dažnai režisieriai tik 

pasinaudoja savo herojais – gar-
siais ar anonimiškais, pagyvenusiais 
ar jaunais, triukšmingais ar nelai-
mingais žmonėmis. Veikėjai dažnai 
reikalingi tik tam, kad dokumenti-
ninkas pagrįstų savo pasaulio viziją, 
įrodytų vieną ar kitą estetinę for-
mulę, koncepciją ar tiesiog pasinau-
dotų politine konjunktūra. Akivaiz-
dus Starkaus, kaip dokumentininko, 
neprofesionalumas šįkart išėjo fil-
mui tik į naudą, nors „Mulams“ ir 
stinga struktūros, kartais erzina ne 
taip pastatytas kadras, nevykęs ra-
kursas ar poetiškai ištęsti perėjimai 
nuo vieno epizodo prie kito (mon-
tažo režisierius Jonas Banys taip pat 
nėra šios srities profesionalas).

Tumo kodeksas: „Dariau 
kitiems gera, o pats tapau 
laimingas“ 
Viena ryškiausių XX a. pirmosios 
pusės asmenybių Juozas Tumas-
Vaižgantas energija, optimizmu ir 
tolerancija pelnė neprilygstamą po-
puliarumą ir tarp šviesuomenės, ir 
tarp paprastų žmonių. Pasak gruodį 
kino ekranus pasieksiančio filmo 
apie Vaižgantą režisieriaus Eimanto 
Belicko, jis buvo gerokai aplenkęs 
laiką ir tikrąja to žodžio prasme 
laisvas žmogus. 

„Kai Lietuvių literatūros ir tau-
tosakos instituto bendradarbiams 
užsiminėme, kad ketiname kurti 
filmą apie Vaižgantą, sulaukėme 
palinkėjimo nenuskęsti“, – sako 
filmo scenarijaus autorė Liudvika 
Pociūnienė. Vaižganto raštų apim-
tis didžiulė, tad kūrėjai daugiausia 
rėmėsi laiškais ir amžininkų prisi-
minimais, kitaip tariant, gyva kalba 
ir poelgiais – imliausia medžiaga 
filmo veiksmui.

Juozas Tumas-Vaižgantas gimė 
1869 m. ir buvo dešimtas, tačiau 
mylimas ir lepinamas vaikas Aukš-
taitijos valstiečių šeimoje. Baigė 
Kauno kunigų seminariją, buvo 
kunigas vienuolis, priklausė Pran-
ciškonų ordino tretininkų atšakai, 
pasiaukojusiai dirbti tarp pasaulie-
čių. Jo pažiūros laikėsi ant krikščio-
niškų pamatų, į tuos pamatus rė-
mėsi Tumo atjauta ir pagarba kitam 
žmogui, jo sąžinės laisvei – todėl 
Vaižgantas traukė ir tuos, kuriems 
siauras tikėjimo supratimas netiko. 
Jis buvo iš tų šviesuolių, kurie dėl 

teisybės pasirengę ir nukentėti: sun-
kiausiais spaudos draudimo metais 
Vaižgantas ėmėsi lietuviškos rašti-
jos darbo, slapto knygų gabenimo 
ir platinimo. Bažnytinė vyresnybė 
tada nebuvo labai palanki rizikuoti 
linkusiam Tumui, nuolat kilnojo jį 
po atokias parapijas, bet taip tik už-
grūdino jo charakterį. Panaikinus 
spaudos draudimą ir vėliau, jau lais-
voje Lietuvoje, Vaižgantas nenuils-
damas reiškėsi kaip publicistas ir 
kritikas – aptardavo kone visas pa-
sirodančias knygas, nuo piktų pas-
tabų gynė pradedančiuosius autorius. 
1922 m. Vaižgantas buvo pakviestas 
dėstyti universitete lietuvių literatūrą. 
Grožinei kūrybai likdavo negausios 
laisvos valandos, tačiau būtent kūry-
binis palikimas pelnė jam literatūros 
klasiko titulą. Vaižgantas mirė 1933 m., 
palaidotas Kauno Vytauto Didžiojo 
bažnyčioje. Šalia jos esančiame Vaiž-
ganto bute šiandien veikia rašytojo 
memorialinis muziejus.

Literatūrologė Vanda Zaborskaitė 
rašė: „Vaižgantas buvo teisingas, tie-
sus, dosnus, altruistiškas, nesigvie-
šiantis turtų, nesitaikstantis prie vi-
suomenės konvencijų, tolerantiškas 
bet kokių pasaulėžiūrų ar politi-
nių įsitikinimų žmonėms, atlaidus 
žmogiškoms silpnybėms ir reiklus 
sau, demokratiškas iš esmės – nuo 
buities iki viešojo gyvenimo.“ 

Nenuostabu, kad apie tokio neį-
prasto charakterio asmenybę sklido 
daug įvairiausių pasakojimų: kaip 
jis basas vaikščiojęs Kaune po Lais-
vės alėją, kaip į pamokslus įpinda-
vęs „šposų“, kaip sveikindama-
sis neleisdavęs bučiuoti rankos ir 
stengdavęsis pirmas žmogų pabu-
čiuoti į skruostą, kaip išdalydavęs 

prašytojams visus savo pinigus ir 
ant durų prisegdavęs raštelį – „Pi-
nigų neskolinu, patsai skolinuos“. 

Pasak Pociūnienės, filmas „Tumo 
kodeksas“ – tai pasakojimas apie 
tai, kaip subręstama laisvei, kaip 
įgyjama tokia asmeninė nepri-
klausomybė, kai niekas nebegali 
tavimi manipuliuoti. „Kas iš tiesų 
yra laisvas žmogus? Šiuolaikinė vi-
suomenė pavergimo instrumentų 
turi apsčiai, tik jie labai subtilūs. 
Tai, kad gerai gyvename, nereiškia, 
kad esame laisvi. Laisvė visada rei-
kalauja pastangų. Šia prasme Vaiž-
gantas buvo retas „egzempliorius“, 
kuriam sąžinės balsas svarbesnis už 
visas valdžias ir kovas dėl įtakos. Be 
to, būdamas nepaprastai užsiėmęs, 
turėdamas krūvas įsipareigojimų ir 
darbų, jis pasižymėjo nuoseklumu, 
gebėjimu uždegti kitus ir pasiekti 
konkrečių rezultatų. Pavyzdžiui, 
3-iojo dešimtmečio pradžioje Lie-
tuvos miškai buvo nuniokoti, nes 
per Pirmąjį pasaulinį karą juos ma-
siškai kirto. Tumas buvo vienas iš 
entuziastingos medelių sodinimo 
akcijos įkvėpėjų ir pats dalyvavo 
atsodinant miškus aplink Kauną. 
Jis nuoširdžiai tikėjo, kad žmogus, 
būdamas arčiau gamtos, yra arčiau 
Dievo, kad iš jos gauna energijos, 
kuri verčia pakelti akis į žvaigždes“, – 
sako scenarijaus autorė.

Savo kunkuliuojančia energija 
Vaižgantas troško išjudinti žmo-
nes, kultūrinį gyvenimą. Tautą jis 
suvokė kaip žmoniškumo formą, 
kuri auga iš gimtosios žemės, is-
torijos, atsiskleidžia kalba, kūryba, 
darniais tarpusavio santykiais. 

„Senelis, gražiai rašęs apie kai-
miečius, – maždaug toks buvo 

mokykloje susiformavęs vaizdinys 
apie Vaižgantą. Kurdamas filmą 
atradau jį visai kitokį – veiklų, 
šmaikštų, autoironišką, laužantį 
kanonus ir išsiskiriantį gilia nuo-
jauta. Jis ir vaikščiojo, ir kalbėjo 
greitai. Ne šiaip sau kauniečiai jį va-
dino „žilagalviu jaunuoliu“. Tumas 
žengė pirmose šviesėjančios, nuo 
plūgo nueinančios Lietuvos gretose. Jo 
biblioteka buvo pilna naujausių filo-
sofijos leidinių, žodynas išskirtinis. 
Manau, sutikę jį šiandien nejaus-
tume jokio kartų skirtumo. Tad ir 
filme norėjau jį priartinti, padaryti 
savą, šiuolaikišką, ne pakylėtą ant 
pjedestalo, kaip įprasta vaizduoti 
mūsų šimtmečio herojus. „Tumo 
kodeksas“ – ne pamokslavimas, o 
vieno žmogaus vertybių kodeksas – 
žmogaus, kuris gyveno atvirai sa-
kydamas tiesą ir nelikdamas abe-
jingas“, – sako režisierius Eimantas 
Belickas, žiūrovams pažįstamas ir 
kaip kino montažo meistras, ir kaip 
puikus muzikantas.

Dokumentinėje juostoje iškilias 
istorines asmenybes vaidina Ramū-
nas Cicėnas (Vaižgantas), Aleksas 
Kazanavičius (Juozapas Albinas 
Herbačiauskas), Rolandas Kazlas 
(Petras Klimas), Miglė Polikevičiūtė 
(Bronė Klimienė), Darius Gumaus-
kas (brolis Jonas Tumas). 

„Į Ramūną atkreipėme dėmesį 
labai seniai, tada, kai su Eimantu 
ir Petru Savickiu kūrėme laidas 

„Laiko ženklai“ ir net negalvojome, 
kad kada nors imsimės filmo apie 
Vaižgantą. Šiaip iš kalbos išėjo, kad 
Ramūnas, tada dar jaunas ir garba-
notas, labai tiktų Vaižganto vaidme-
niui. O panašumo esama ne tik išo-
rinio. Ramūnas – subtilus, lankstus 

ir atidus aktorius. Mane maloniai 
nustebino aktorių meistrystė, ypač 
tuose epizoduose, kai staiga išskyla 
komiškos kibirkštėlės“, – tvirtina 
scenarijaus autorė ir režisierius, 
drauge dirbantys jau daugiau nei 
dešimtmetį. 

Nors pilnametražio filmo prem-
jera didžiajame kino ekrane abiem 
yra pirmoji, pasak Eimanto, ta de-
biutinė energija buvo smagi ir saldi, 
tačiau su labai aukštai iškelta rei-
kalavimų kartele visai kūrybinei 
komandai. Juostos kūrėjams im-
ponavo tai, kad Vaižgantas visiš-
kai nepanašus į nuolat besiskun-
džiantį lietuvį. „Matyt, jis iš tos 
nykstančios padermės, kuri kažkaip 
mokėjo įžiebti žiburėlį, užuot vai-
nojusi tamsą. Šalia visų visuomenės 

„diagnostikų“ – jo kartos ir dabar-
tinių, labai intelektualiai analizuo-
jančių, kaip viskas blogai, jis elgiasi 
ir kalba taip, tarsi žinotų, kaip tą 
blogumą pataisyti“, – sako scena-
rijaus autorė Pociūnienė. 

Dokumentinės juostos „Tumo 
kodeksas“ premjera gruodžio 7 d. 
18 val. Vilniaus kino teatre „Mul-
tikino“. Vėliau filmas bus rodomas 
Vilniaus, Kauno ir Panevėžio kino 
teatruose.

Režisierius – Eimantas Belic-
kas, scenarijaus autorė Liudvika 
Pociūnienė, operatorius Narvydas 
Naujalis, kompozitorius Gabrielius 
Zapalskis ir „WhaleSounds“, sceno-
grafė Dalia Dūdėnaitė, kostiumų 
dailininkė Rasa Taujanskienė, pro-
diuserė Teresa Rožanovska (VšĮ 

„Ketvirta versija“). 

„Ketviros versijos“ inf.

„Mulai“



12 psl. 7 meno dienos | 2018 m. gruodžio 7 d. | Nr. 40 (1277)

Nepritapę prie savo epochos
Krėsle prie televizoriaus 

K i n a s

Amerikiečių nepriklausomasis Ja-
mesas Gray’us laikomas kritikų 
numylėtiniu. Filmuose jis rodo 
Niujorką ir asmenines katastro-
fas išgyvenančius jo gyventojus, 
nesvarbu, ar tai būtų mūsų laikai 
(„Mažoji Odesa“, „Jardai“, „Dvi 
meilužės“), ar praeitis („Kartą Niu-
jorke“). 2016 m. pasirodęs Gray’aus 
filmas „Prarastasis miestas Z“ (TV3, 
8 d. 21.45) perkels į Amazonės 
džiungles. Jis sukurtas pagal 2009 m. 
išleistą Davido Granno knygą, ku-
rioje suformuluotos naujos hipo-
tezės apie garsiojo britų keliautojo 
Percy Fawcetto likimą. XX a. pra-
džioje Fawcettas paskelbė atradęs 
anksčiau nežinomos indėnų civili-
zacijos pėdsakus. Tačiau atradimas 
nesulaukė pripažinimo tarp moks-
lininkų, kurie indėnus vadino „lau-
kiniais“. Fawcettas nusprendė ieš-
koti džiunglėse mitinio Eldorado ir 
taip įrodyti, kad jo teorija teisinga. 
Gray’us sukūrė gana niūrią odę am-
bicijoms, stumiančioms žmones į 
kalnus, kosmosą ar jūrų gelmes, 
nors „Prarastas miestas Z“, regis, ir 
apsimeta istoriniu biografiniu filmu. 
Gal todėl kažkas pavadino filmą ne-
derančiu prie šių dienų kino kon-
teksto ir todėl nuostabiu.

Filmo veikėjas, kurį suvaidino 
Charlie Hunnamas, atrodo taip, 
tarsi būtų nužengęs iš Conan-Do-
yle’io ar Kiplingo knygų. Beje, su 
pirmuoju jie buvo gerai pažįstami. 
Jaunystėje karininkas Fawcettas tar-
navo Ceilone ir Šiaurės Afrikoje, o 
būdamas beveik keturiasdešimties 
nusprendė atsiliepti į britų Karališ-
kosios geografų draugijos kvietimą 
ir vykti į Pietų Ameriką, kur ne-
trukus galėjo prasidėti Brazilijos ir 
Bolivijos karas dėl kaučiukmedžių 
miškų. 

Filmo Fosetas turi nubraižyti 
Amazonės žemėlapį ir pažymėti 
vietas, į kurias dar nebuvo įžengęs 
baltasis. Nors ekspedicija truks ne 
vienus metus, o Foseto žmona Nina 
(Sienna Miller) yra nėščia, jis su-
tinka kartu su adjutantu Henriu 

(Robert Pattinson) plaukti į Brazi-
liją. Akivaizdu, kad filmo herojus 
kuo toliau, tuo labiau balansuoja 
ties beprotybės riba. Iš tikrųjų jis 
ieško ne aukso, bet įrodymo, kad 
europiečių rasizmas yra niekingas, 
kad žmonių negalima dalinti į ci-
vilizuotus ir laukinius. 

„Prarastasis miestas Z“ trunka 
per dvi valandas, apima dvidešimt 
herojaus gyvenimo metų. Gray’ui 
svarbūs visi antrojo plano perso-
nažai, padedantys sukurti unikalią 
filmo atmosferą. Ją kuria ir opera-
torius Darius Khondji, kurio nufil-
muoti kadrai primena klasikinius 
paveikslus. Nuolat pasikartojantis 
režisieriaus ir operatoriaus žaidi-
mas su šešėliais suteikia „Praras-
tajam miestui Z“ haliucinacijos 
pobūdį, todėl nesunku pasinerti į 
filmą tarsi į laiko upę.

Tiesos paieškos gali sugriauti li-
kimą. Apie tai iš dalies ir Irano re-
žisieriaus, apdovanoto „Oskaru“, 
Berlyno „Auksiniu lokiu“ ir kitais 
svarbiais prizais, Asgharo Farhadi 
2016 m. filmas „Komivojažierius“ 
(„LRT Plius“, 12 d. 21.30). Jis pra-
sideda metaforiška scena, kai pa-
grindiniai filmo veikėjai Emadas 
ir Rana bėga iš griūvančių namų. 
Gal prasidėjo žemės drebėjimas, o 
gal skilusios sienos – tik šalia vyks-
tančios statybos pasekmė. Pora 
išsinuomoja butą, kurio vienas 
kambarys užgriozdintas buvusios 
nuomininkės daiktais. Tačiau kitą 
dieną, kai vyro nėra namie, į butą 
įsibrauna nepažįstamasis. Greičiau-
siai tai tos nuomininkės – prastos 
reputacijos moters – klientas. Ema-
das nusprendžia išsiaiškinti, kas 
atsitiko Ranai, juolab kad įsibro-
vėlis paliko savo daiktų, o sužeista 
žmona visiškai užsidarė savyje, nors 
ir tikisi vyro pagalbos.  

Visą likusį filmą Emadas ieškos 
nepažįstamojo, o paraleliai vyks 
mėgėjiško teatro repeticijos – filmo 
veikėjai repetuoja Arthuro Mille-
rio „Komivojažieriaus mirtį“. Tai 
ne pirmas Farhadi filmas, kuriame 

herojai bando išsiaiškinti, kas iš tikrųjų 
įvyko, o režisierius pamažu atsklei-
džia tamsias žmogaus sielos puses. 
Farhadi kuria kasdienybės trile-
rius, manipuliuoja žiūrovais, vie-
name epizode priversdamas žiū-
rovą patikėti, kad herojus yra auka, o 
kitame – kad jis budelis. „Komivoja-
žieriuje“ įdomu stebėti, kaip šiuolai-
kinis inteligentas Emadas taps buku 
moralistu ir fundamentalistu, o jo 
ieškomas smulkus prekeivis suža-
dins gailestį. Farhadi yra ir puikus 
šiuolaikinio Irano kasdienio gyve-
nimo stebėtojas, mokantis pasinau-
doti kadaise už geležinės uždan-
gos tokia populiaria Ezopo kalba. 
Kruopščiai apgalvota kiekvienos 

„Komivojažieriaus“ scenos drama-
turgija ir mizanscenos, o dokumen-
tinė filmavimo maniera maskuoja 
siužeto sąlygiškumą. Tada supranti, 
kad filmas kalba apie nusivylimą sa-
vimi ir tais, kurie šalia tavęs.

Irane tokių filmų kaip Philippe’o 
de Chauverono „(Ne)tikros pran-
cūziškos vestuvės“ (LRT, 9 d. 21.55), 
žinoma, nerodo. Šios komedijos 
siužetas primena barzdotą anek-
dotą: konservatyvusis ponas Vernė-
jus (Christian Clavier) turi keturias 
gražuoles dukras. Viena ištekėjo už 
žydo, kita už arabo, trečia už kino. 
Tėvas tikisi, kad bent jaunėlė Lora 
(Elodie Fontan) pagaliau parves į 
namus tikrą kataliką. Ji tikrai susi-
žada su kataliku, bet Čarlis (Noom 
Diawara) yra juodaodis.

Prancūzijoje ši komedija buvo 
neįtikėtinai populiari. Kiekvienas 
Vernėjaus susidūrimas su žentais 
gerai parašytas: su tautybe ir ti-
kėjimu susiję stereotipai iš pra-
džių tampa ilgų diskusijų objektu, 
o paskui sugriaunami keliais ge-
gais. De Chauveronas užkabina ne 
vieną temą: tai ir vaikų auklėjimas, 
ir svetimi kapitalai, išstumiantys 
prancūziškus verslus, ir slopinami 
rasiniai prietarai. Visa tai priden-
giama storu humoro sluoksniu. 
Kartais skamba juokingai, kartais – 
be galo naiviai, nors sekmadienio 

vakarą tokie filmai gal net geriau už 
migdomuosius, ypač jei rengiatės 
balsuoti už Arvydą Juozaitį. Filmo 
mintis paprasta: tėvai visada nepa-
tikliai žiūrės į žentus, motinos bus 
atlaidžios, o dukterys norės būti 
mylimos. Nesvarbu, kokia to my-
linčiojo odos spalva ar tikėjimas.

„LRT Plius“ baigia rodyti Alf-
redo Hitchcocko retrospektyvą 
ir pabaigoje siūlo dokumentinį 
Kento Joneso filmą „Hičkokas ir 
Triufo“ („LRT Plius“, 8 d. 21 val.). 
„Hitchcock/Truffaut“ vadinasi 
ir garsioji knyga, į kurią sudėti 
François Truffaut pokalbiai su re-
žisieriumi, įrašyti 1962 m. rugpjū-
čio 14–19 d. Holivude. Knyga dar 
vadinama „kinematografo biblija“. 
Ji nenusibosta ir kiekvienąkart joje 
randi atsakymus į dar nesuformu-
luotus klausimus, o kalbant papras-
čiau – Hitchcockas joje paaiškina 
viską ir apie savo filmus, ir apie tai, 
kaip kuriamas kinas apskritai. Iš 
esmės Jonesas ir jo bendraautoris 
Serge’as Toubiana nieko naujo ne-
prideda, bet, matyt, filmas skirtas 
tiems, kurie knygos neskaitė, nors 

iš jos ir gimė žanras, kurį dabar 
vadiname pokalbių su režisieriais 
knygomis.  

Žinoma, be tos knygos nebūtų 
ir Hitchcocko mito, nes būtent 
jaunieji „Cahiers du cinéma“ kri-
tikai (Truffaut, Godard’as, Cha-
brolis, Rivette’as, Rohmeras...) dar 
1954-aisiais pradėjo spausdinti teks-
tus apie didįjį režisierių, meistrą, 
kino metafiziką Hitchcocką, lygino 
jį su Dostojevskiu, Thomu Mannu 
ir kitais pasaulinio masto kūrėjais. 
Knygos idėja gimė, kai pirmąkart 
atvykęs į JAV Truffaut suprato, kad 
Hitchcockas čia laikomas viso labo 
geru amatininku.

Suprantama, kad jų pokalbių 
1962-aisiais niekas nefilmavo. Liko 
tik garso įrašai, kelios fotografijos. 
Filme apie Hitchcocką kalba bene 
dešimt šiuolaikinių kino režisierių, 
svarstančių, kokią įtaką jiems pa-
darė Hitchcockas, nors klausantis 
kyla įtarimas, kad pirmiausia jie 
kalba apie save.

Jūsų – 
Jonas Ūbis

Šimtmečiui skirtą lietuvių 
kino maratoną pasaulyje 
uždarys filmų programa 
Tbilisyje

Pirmadienį Gruzijos sostinėje pra-
sidėjo svarbiausia metų kino šventė – 
Tbilisio kino festivalis, kurio ren-
gėjai specialia programa sveikina 
šimtmetį mininčias Baltijos šalis. 
Šis renginys vainikuoja visus metus 
trukusį kino sklaidos pasaulyje ma-
ratoną, kuriame specialus dėmesys 
skiriamas Lietuvos ir Baltijos šalių 
kino kūrėjams. Turtingą tarptau-
tinio kino festivalio programą pa-
pildė penkiolika lietuviškų, latviškų 
ir estiškų filmų, su žiūrovais susitiks 
kūrėjai, vyks valstybių partnerystę 

Kronika
kine skatinančios diskusijos. Reži-
sierius Raimundas Banionis vado-
vaus tarptautiniam festivalio žiuri.

Lietuviškoje kino programos dalyje 
bus parodyta Marijos Kavtaradzės 

drama „Išgyventi vasarą“ (2018), Ru-
gilės Barzdžiukaitės dokumenti-
nis filmas „Rūgštus miškas“ (2018), 
Audriaus Stonio ir latvių režisie-
rės Kristinės Briedės filmas „Laiko 

tiltai“ (2018), Eglės Vertelytės tragi-
komedija „Stebuklas“ (2017), Alan-
tės Kavaitės meilės drama „Sangai-
lės vasara“ (2015). Kino klasikos 
programoje bus rodomas Rai-
mundo Banionio filmas „Vaikai iš 

„Amerikos“ viešbučio“ (1990).
Festivalis kvies sužinoti apie 

įvairių šalių patirtį finansuojant 
ar kitaip skatinant kino kūrimą 
ir sėkmingą pristatymą pasaulyje. 
Diskusijoje lietuviškas sėkmės is-
torijas ir valstybės suteikiamas 
galimybes pristatys Lietuvos kino 
centro Filmų sklaidos, paveldo ir 
informacijos skyriaus vedėja Do-
vilė Butnoriūtė.

Kino profesionalams skirtoje 
festivalio dalyje vyks diskusija „Ly-
ties atstovavimas kino industrijoje: 
Baltijos šalių pavyzdys“, kurioje 

dalyvaus moterų kūrėjų delega-
cija iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. 
Mūsų šaliai kino renginyje atsto-
vauja aktorė Aistė Diržiūtė, reži-
sierės Rugilė Barzdžiukaitė, Eglė 
Vertelytė, Marija Kavtaradzė. Susi-
tikimą moderuos ekspertė Gabriela 
Seidel-Hollaender. 

Projektą įgyvendina Lietuvos 
kino centras, bendradarbiaudamas 
su Lietuvos Respublikos ambasada 
Gruzijoje. Tai 23-iasis ir paskutinis 
šiais metais Lietuvos kino centro 
įgyvendinamas projektas, kai už-
sienio šalių kino festivaliuose mūsų 
šaliai skiriamas ypatingas dėmesys 
švenčiant Lietuvos valstybingumo 
atkūrimo šimtmetį. 

LKC inf.

„Hičkokas ir Triufo“

„Rūgštus miškas“
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Bibliografinės žinios

Parengė Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos 
mokslų departamento Nacionalinės bibliografinės apskaitos skyrius

Su LNSO koncertuos  
Gintaras Rinkevičius 
ir Vineta Sareika

Gruodžio 8 d. Nacionalinėje filhar-
monijoje prie Lietuvos nacionalinio 
simfoninio orkestro (LNSO) diri-
gento pulto stoja maestro Gintaras 
Rinkevičius. Nors vis dar dažnas 
Lietuvoje klysta ir painioja du pa-
grindinius mūsų šalies simfoninius 
orkestrus – Nacionalinį ir Valsty-
binį, taip pat kas jiems vadovauja 
ir diriguoja, šįkart tai nėra klaida – 
dirigento Modesto Pitrėno vado-
vaujamam LNSO diriguos Valsty-
binio simfoninio orkestro meno 
vadovas G. Rinkevičius. O solisto 
amplua pasirodys latvių smuiki-
ninkė Vineta Sareika. Skambės Sa-
muelio Barberio ir Piotro Čaikovs-
kio muzika.

Į Filharmonijos sceną grįžtantis 
maestro Gintaras Rinkevičius – vie-
nas ryškiausių Lietuvos menininkų, 
pelnęs tarptautinį pripažinimą. 
Prasidedančiai dirigento karjerai 
didžiulį postūmį suteikė pergalė 
1985 m. prestižiniame Tarptauti-
niame Herberto von Karajano di-
rigentų konkurse. 1988 m. G. Rin-
kevičius įkūrė Lietuvos valstybinį 
simfoninį orkestrą (LVSO) ir jam 
vadovauja daugiau nei ketvirtį am-
žiaus. 1996–2003 m. ėjo Latvijos na-
cionalinės operos meno vadovo ir 
vyriausiojo dirigento pareigas, 
2007–2009 m. šiame teatre buvo 
pagrindinis kviestinis dirigentas, 
2002–2005 m. dirbo Malmės ope-
roje (Švedija) vyriausiuoju diri-
gentu, 2008–2017 m. buvo Novo-
sibirsko akademinio simfoninio 
orkestro vyriausiasis dirigentas ir 
meno vadovas, 2017 m. pakviestas 

vadovauti Liepojos simfoniniam or-
kestrui. 2008–2018 m. G. Rinkevi-
čius buvo Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos profesorius, 2013 m. 
tapo Pasaulio taikos orkestro diri-
gentu bei tarybos nariu. Labiausiai 
dirigento kūrybinė biografija neat-
siejama nuo jo paties įkurto LVSO. 
G. Rinkevičius ir jo orkestras tapo 
vienu iš jaunos valstybės, įsiaudri-
nusios visuomenės atsinaujinimo 
simbolių. Simboliška, kad kitais 
metais abu didieji Lietuvos orkes-
trai – LNSO ir LVSO – turės laiki-
nai palikti jiems įprastas koncertų 
sales dėl šių renovacijos ir abu pa-
kaitomis koncertuos „Compensos“ 
salėje. Tad gruodžio 8-osios vakaras 
Filharmonijoje tampa tarsi įžanga 
į kūrybinį orkestrų bendradarbia-
vimą po vienu stogu.

Su LNSO šįkart solo griešianti 
latvių smuikininkė Vineta Sareika 
yra kvarteto „Artemis“ prima-
rija, prestižinio tarptautinio Ka-
ralienės Elžbietos konkurso lau-
reatė, pelniusi net keletą „Echo 
Classic“ apdovanojimų, šiuo 
metu einanti pagrindinio koncer-
tmeisterio pareigas Karališkosios 
flamandų filharmonijos orkestre. 

Anonsai Nepakartojamoms šios atlikėjos 
interpretacijoms ypatingo žavesio 
suteikia ir jos smuikas – tai Anto-
nio Stradivari 1683 m. sumeistrau-
tas instrumentas. 

Koncerto programoje – ame-
rikiečių XX a. muzikos ir rusų 
X I X  a .  romantizmo sandūra. 
Skambės Samuelio Barberio „Ada-
gio“ styginiams, op. 11a, ir Koncer-
tas smuikui ir orkestrui, op. 14, bei 
Piotro Čaikovskio Simfonija Nr. 5 
e-moll, op. 64. S. Barberis rašė įvai-
rių žanrų kūrinius: operas, simfoni-
jas, fortepijonines miniatiūras, dai-
nas. Jo muzikoje apstu romantizmo 
elementų ir lyrikos, bet kartu ji yra 
ritmiškai sudėtinga, skambanti so-
dria harmonija. Tai girdėti ir Kon-
certe smuikui. O garsusis Barberio 
Adagio – tai Styginių kvarteto antros 
dalies aranžuotė styginių orkestrui. 
Teigiama, kad BBC klausytojai jį iš-
rinko liūdniausiu kada nors para-
šytu klasikos kūriniu.

Koncertą apibendrins 1888 m. 
sukurta Čaikovskio Penktoji sim-
fonija. Anot muzikos istorikų, ro-
mantinių nuotaikų kupiname, aštrų 
psichologinį konfliktą atskleidu-
siame, filosofinio pobūdžio kūri-
nyje atgarsį rado kompozitorių tuo 
metu kankinę gyvenimo prasmės 
ieškojimai. „Visiškas susitaikymas 
su likimu“, – pažymėta autoriaus 
užrašų knygelėje apie niūrią lėtą 
temą, skambančią pradžioje. Ta-
čiau simfonijos pabaiga – herojinė, 
tarsi himnas žmogui, įveikusiam 
nepasitikėjimą ir liūdesį.

Lietuvos nacionalinio simfoninio 
orkestro, maestro Gintaro Rinkevi-
čiaus ir smuikininkės Vinetos Sa-
reikos koncertas vyks gruodžio 
8 d., šeštadienį, 19 val. Filharmoni-
jos Didžiojoje salėje.

LNF inf.
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iliustr.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-9955-22-956-8 (įr.)
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3501-3 (įr.)
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Raini, škac… : [eilėraščiai vaikams] / Teresė Ūksienė ; [iliustracijos Emilijos Marozaitės] ; 
[nuotraukos Martinos Danėlaitės-Ouwens]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2018. – 47, [1] p. : 
iliustr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-474-115-9

Švari / Juno Dawson ; iš anglų kalbos vertė Gabrielė Virbickienė. – Vilnius : Alma littera, 
2018. – 366, [1] p.. – Tiražas 1800 egz.. – ISBN 978-609-01-3523-5 (įr.)

Vabalų karalienė : [romanas vaikams] / M.G. Leonard ; iš anglų kalbos vertė Ina Rosenaitė. – 
Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2018]. – 302, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 1800 egz.. – ISBN 
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Šventiniai „Kristupo  
Kalėdų“ deriniai

Dailiai išpuoštos parduotuvių vitri-
nos, kalėdinių eglučių įžiebimas 
miestų aikštėse, dėmesingai ren-
kamos dovanos artimiesiems vis 
labiau primena, jog artėja gražiau-
sios metų šventės. Spalvingą mu-
zikos girliandą suvėrė ir „Kristupo 
festivalis“. Taigi, kad ir ko širdis 
trokštų – romantikos, šėlsmo, ra-
mybės, jaukumo, visa tai rasite 

„Kristupo Kalėdų“ koncertuose.
Gruodžio 15 d. visus išsiilgu-

sius romantikos pianistė Ieva Dū-
daitė kviečia į savo rečitalį, kuriame 
Amelija iš Monmartro susitiks su 
Chopinu: „Chopino melodijos iš-
dailintos, įsimintinos, puikiai pri-
taikytos fortepijonui. O Tiersenas 
mane, kaip atlikėją, perkelia į kitas 
erdves: Monmartro gatveles, pilnas 
akordeono garsų, turgavietes, kal-
vas, klonius, skliautus... Šį jausmą 
noriu perduoti ir klausytojams“, – 
sako atlikėja.

Baltijos gitarų kvartetas drauge 
su kontrabosininku Vyčiu Nivinsku 
ir saksofonininku Remigijumi Ran-
čiu gruodžio 16 d. surengs neap-
rėpiama žanrų bei stilių įvairove 
išsiskiriantį koncertą „Barock!“. 

Nors pavadinimas sufleruoja roko 
ir baroko dominavimą, pasirodymo 
metu girdėsime ir flamenko, bal-
kanų, brazilų folko bei džiazo ele-
mentų prisodrintų kūrinių. Pasi-
ruoškite įspūdingam muzikiniam 
šuoliui per epochas!  

Dar vienas netikėtas derinys – 
„The Beatles“ dainos ir 1-asis F. Cho-
pino koncertas fortepijonui ir orkes-
trui – laukia gruodžio 28 d. Jį savo 
koncertui pasirinko nenustygstan-
tis, lakios muzikinės fantazijos vir-
tuozas Wojciechas Waleczekas. Jis 
prisipažįsta mėgstantis iššūkius, tad 
drauge su kompozitoriumi Kamiliu 
Pawloskiu ėmėsi aranžuoti grupės 

„The Beatles“ dainas fortepijonui 
solo (koncerte skambės „Hey Jude“, 

„Yesterday“, „She loves you“, „Ima-
gine“, „Obladi, Oblada“, „Don’t let 
me down“ ir kt.). O gražųjį F. Cho-
pino koncertą fortepijonui ir orkes-
trui (!) Nr. 1 pianistas atliks vienas 
pats! Nepraleiskite progos išgirsti, 
kaip jam tai seksis.

Palydėti paskutines šių metų 
dienas „Kristupo festivalis“ kvie-
čia koncerte, kuriame šventiniai 
valsai mainysis su Lotynų Ame-
rikos ritmais. Efektinga gruo-
džio 30 d. vyksiančio koncerto 
programa „Naujieji: nuo Strauso 
iki latino“ džiugins nuo šventinio 
laikotarpio neatsiejamomis valsų 
karaliaus J. Strausso melodijomis, 
nuotaikingomis operečių ir miuziklų 
arijomis, o viską vainikuos aistringi 
latino ritmai.

Tokia išskirtinė programa gimė 
bendradarbiaujant su dirigentu, 
kompozitoriumi Gerardo Estrada 
Martínezu bei nepaprastai žaviais, 
talentingais, jaunais solistais – Irina 
ir Dmitrijumi Muliarčikais. Jie jau 
spėjo pavergti klausytojų širdis 
bei susikrauti solidų kūrybinį ka-
pitalą tarptautiniuose konkursuose, 
prestižiniuose festivaliuose, operos 
teatruose. 

Ar jau sugalvojote, su kuo Jums 
asocijuojasi gražiausios metų šven-
tės – romantika, aistringomis me-
lodijomis, roko energija, jaukumu 
ir stebuklais? Viską rasite išskirti-
niuose „Kristupo Kalėdų“ koncer-
tuose, kurie vyks Vilniaus Šv. Kotry-
nos bažnyčioje (Vilniaus g. 30).

Rengėjų inf.

Vineta Sareika LNF  nu ot r.

M u z i k a

Wojciech Waleczek
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Gruodžio 7–16
 „7md“ rekomenduoja

Dailė

Kaune atidarytos dvi kelionės vertos parodos: Audronės Petrašiūnaitės 
siuvinėtų kilimų ir grafikos (Nacionalinio M.K. Čiurlionio dailės muzie-
jaus Paveikslų galerijoje, K. Donelaičio g. 16, veikia iki sausio 13 d.) ir Pa-
ryžiumi alsuojančio Prano Gailiaus retrospektyvinė paroda „Gyvenimo 
scenos“ (M. Žilinsko dailės galerijoje, Nepriklausomybės a. 12, veikia iki 
kovo 3 d.). Petrašiūnaitė keri savo empatišku pasauliu, o Gailiaus kūryba 
įrodo, kad menas yra geriausia biografijos forma. 

Muzika

Gruodžio 8 d. 19 val. Nacionalinėje filharmonijoje prie Lietuvos naciona-
linio simfoninio orkestro dirigento pulto stoja maestro Gintaras Rinkevi-
čius. Nors vis dar dažnas Lietuvoje klysta ir painioja du pagrindinius mūsų 
šalies simfoninius orkestrus – Nacionalinį ir Valstybinį, taip pat kas jiems 
vadovauja ir diriguoja, šįkart tai nėra klaida – dirigento Modesto Pitrėno 
vadovaujamam LNSO diriguos Valstybinio simfoninio orkestro meno 
vadovas G. Rinkevičius. O solisto amplua pasirodys latvių smuikininkė 
Vineta Sareika. Skambės Samuelio Barberio ir Piotro Čaikovskio muzika.

Teatras

Klaipėdos jaunimo teatras pristato spektaklį „Helverio naktis“ pagal Ingmaro 
Villqisto pjesę. Pasak režisieriaus Valentino Masalskio, tai kūrinys „apie 
marginalus, begalinę kaltę, pasirinkimą visą gyvenimą „nešti kryžių“ ant 
savo pečių, visuomenės žiaurumą ir nepakantumą... Kaip mes matome 
kitaip mąstančius, atrodančius, gyvenančius... Ši tema labai svarbi mūsų 
šiandieninei visuomenei.“ Spektaklio premjera įvyks gruodžio 8 d. 19 val. 
Klaipėdos Kultūros fabrike, o gruodžio 11 d. 19 val. „Menų spaustuvėje“ 
Vilniuje. Spektaklio scenografė ir kostiumų dailininkė Paulė Bocullaitė, 
kompozitorius Edvinas Vasiljevas, aktoriai Laima Akstinaitė ir Paulius 
Pinigis. Pasak pastarojo, „šis spektaklis galėtų tapti tokiu, kuris išlieka 
žiūrovo galvoje dar keletą dienų po to, kai jis bus išvystas. Mūsų tikslas – 
perteikti tą gilų jausmą žiūrovui, kad jis pabūtų jame.“

P a r o d o s

Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
XX a. Lietuvos dailės ekspozicija
Antano Sutkaus fotoparoda „Kosmos“
Jono Dovydėno fotoparoda „11 kelionių į 
Afganistaną“

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai
Lietuvos dailė XVI–XIX a.
Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai
XIX a. 6–8 dešimtmečio fotografijų paroda „Juo-
zapas Čechavičius ir jo epocha fotografijoje“

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

„Dubingių ir Biržų kunigaikščiai Radvilos“
Lietuvių liaudies meno paroda „Mediniai 
stebuklai“ 

Taikomosios dailės ir dizaino muziejus
Arsenalo g. 3A
Paroda „Paryžiaus mados magai. 1920–1999 m.“ 

Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A. Goštauto g. 1
Retrospektyvinė Vytauto Kasiulio kūrybos 
ekspozicija

Lietuvos nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1 
Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.
Lietuvių liaudies menas
Kryždirbystė
Arsenalo g. 3
Lietuvos archeologija

Vilniaus gynybinės sienos bastėja
Bokšto g. 20
Vilniaus gynybinės sienos istorijos ir ginkluo-
tės ekspozicija
Naujausių Lietuvos archeologijos atradimų 
paroda

Kazio Varnelio namai-muziejus
Didžioji g. 26
K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija

Signatarų namai
Pilies g. 26
Ekspozicija „Lietuvos kelias į valstybingumą 
nuo XIX a. II p. iki 1918 m. vasario 16 d.“

Gedimino pilies bokštas
Arsenalo g. 5
Gedimino pilies istorija ir ginklai
Interaktyvi ekspozicija „Laiko juostos vaiz-
dai pro Gedimino pilies bokšto langus“
Apžvalgos aikštelė

Bažnytinio paveldo muziejus
Šv. Mykolo g. 9
Paroda „Nugalėk blogį gerumu: palaimin-
tasis Jurgis Matulaitis (1871–1927)“

MO muziejus
Pylimo g. 17
Paroda „Visas menas – apie mus“
Fotografijų paroda „Praeinantis kasdienis 
gyvenimas“
Julijos Linkutės ir Dovilės Bagdonaitės 
paroda „Meno pauzė“

Valdovų rūmai
Katedros a. 4

„Aristotelis iš Akropolio. Antikos mąstytojo 
skulptūros paroda“

„Asmens tapatybės ir kelionės dokumentai 
Lietuvoje“

„Lietuva, Tėvyne mano… Adomas Mickevi-
čius ir jo poema „Ponas Tadas“ (paroda ski-
riama Lietuvos ir Lenkijos valstybingumo 
atkūrimo šimtmečiui)

VDA parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
6-oji tarptautinė Rygos tekstilės trienalė 

„Tapatybė“

VDA galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki 15 d. – Kristinos Daukintytės Aas (Lie-
tuva, Norvegija) ir Karinos Nøkleby Presttun 
(Norvegija) paroda „Rūbų mainai“ 

VDA galerija „ARgenTum“ 
Latako g. 2
Sandros Malaškevičiūtės paroda „Etno 
kosmosas“

VDA parodinė erdvė „Krematoriumas / 
meno krosnys“
Maironio g. 6, II vidinis kiemas
Kristos Kurilionok personalinė paroda 

„Nepatogus trikdymas“ 

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
Valdo Ozarinsko retrospektyva 
Eli Cortiñasparoda „Remiksuotojai niekada 
nemiršta“

„JCDecaux premija“

Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
Irmos Balakauskaitės paroda „Į pradžią / 
įtakos ir pasirinkimai“  

Prospekto fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
iki 8 d. – paroda „Svetur. III“ (Algimanto Ke-
zio, Jono Dovydėno ir Edžio Jurčio darbai) 
nuo 11 d. – Algirdo Šeškaus paroda 

Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
Alvydo Donėlos fotografijų paroda „Paraiškos“

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
nuo 7 d. – Mindaugo Pridotko kūrybos 
paroda „Būti“

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
iki 15 d. – Sigitos Dackevičiūtės skulptūros, 
Aistės Juškevičiūtės tapybos paroda

Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1 / 13
Gintaro Makarevičiaus tapybos paroda 

„Laiko gaudyklė“

Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 2
Monikos Požerskytės paroda „100 metų kartu“ 

Pylimo galerija
Pylimo g. 30
Vitos Kaminskaitės tapybos paroda „Užra-
šai teptuku“

AV17 galerija 
Totorių g. 5
nuo 13 d. – Nerijaus Ermino paroda „Mąs-
tantis vandenynas. Svečiai“

LTMKS projektų erdvė „Sodų 4“
Sodų g. 4–32
iki 9 d. – Aistės Kisarauskaitės personalinė 
paroda 

Galerija „Kunstkamera“
Ligoninės g. 4
Japonų erotinio meno paroda „Pavasario 
paveikslai: shunga“

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno 
galerija 
Vilniaus g. 39 / 6
Vizualiųjų menų konkurso „Genas: Lietuva“ 
paroda

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų 
muziejaus Tolerancijos centras
Naugarduko g. 10 / 2 
Fotografijų paroda „Litvakai Izraelio gatvėse“ 
Paroda „Simonas Karczmaras: nuo Dieve-
niškių iki Cfato“ 

Namų galerija „Trivium“
Vilkpėdės g. 7–105
iki 16 d. – Antono Lukoszevieze paroda 

„Pamesta opera“

Galerija-studija RA
Pranciškonų g. 8
Kalėdinė miniatiūrų paroda „Gyvenimo 
grožis“

Grafo galerija
Trakų g. 14
iki 15 d. – Miglės Kosinskaitės ir Manto 
Daujoto paroda „Kraujo grupė“ 

Rašytojų klubas
K. Sirvydo g. 6
Arvydo Kašausko tapyba

Čiurlionio namai
Savičiaus g. 11
Vytauto Valiaus (1930–2004) kūrybos 
paroda „Gyvenimas mene“
Ievos Augaitytės tekstilės instaliacija „Pri-
silietimas. Tylos aidai“

„Skalvijos“ kino centras
Goštauto g. 2 / 15
Dovilės Krašinskaitės fotografijų paroda 

„Islandija prisiminimuose“ 

Galerija TSEKH
Vytenio g. 6
nuo 7 d. – Imanto Selenio paroda „Hawaii“

„The Room“ galerija
Polocko g. 17
Aistės Gabrielės Černiūtės ir Vido Poškaus 
tapybos darbų paroda „Žmonės ir padarai“

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės 
muziejus
V. Putvinskio g. 55
M.K. Čiurlionio biografijos ekspozicija
Paroda „Priešaušris. Lietuvos dailė iki 1918 m.“
Paroda „Varkalis. Knygos, plakatai, piešiniai“ 

M. Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12
Konstantino Žardalevičiaus tapybos 
paroda „Aseminė tapyba, kas tai?“
Prano Gailiaus paroda „Gyvenimo scenos“

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
Paroda „Nukirstas miestas – persodintas 
žmogus“
Audronės Petrašiūnaitės siuvinėtų kilimų 
ir grafikos paroda

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių 
muziejus   
V. Putvinskio g. 64
Dogu Bankovo paroda „Esu tas priešas, 
kurį tu, mano drauge, nužudei“, skirta Pir-
mojo pasaulinio karo pabaigos 100-osioms 
metinėms 

Adelės ir Pauliaus Galaunių namai
Vydūno al. 2
Paroda „Kasdienybės geometrija. Art deco 
Kauno interjeruose“

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
iki 15 d. – paroda „X: Pa / Likimas“

Kauno fotografijos galerija
Vilniaus g. 2
Albino Stubros fotografijų paroda

Klaipėda
Lietuvos dailės muziejaus Prano 
Domšaičio galerija
Liepų g. 33
Paroda „Pranas Domšaitis (1880–1965). Ne-
matyti kūriniai“

KKKC parodų rūmai
Didžioji Vandens g. 2
nuo 7 d. – fotografijų projektas „KITI 9“. 
Tomo Tereko fotoparoda „Žuvis iš rajono“
nuo 7 d. – Rodiono Petrovo paroda „Triukšmas“

Klaipėdos galerija
Bažnyčių g. 6
Paroda „Art Sale“

Šiauliai
Dailės galerija
Vilniaus g. 245
iki 15 d. – Andrus Joonas (Estija) kūrybos 
paroda „Proto banglentininkas, vol. 5“

Panevėžys
Fotografijos galerija
Vasario 16-osios g. 11
iki 15 d. – Elijaus Kniežausko paroda 

„Akistata“ 

S p e k t a k l i a i

Vilnius 
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto 
teatras
7, 8 d. 18.30 – J. Strausso „ŠIKŠNOSPAR-
NIS“. Muzikinis vad. ir dir. – M. Staškus, 
dir. – J. Geniušas
10, 17 d. 11 val. Kamerinėje salėje – koncer-
tas kūdikiams „Muzika mažoms ausytėms“. 
Griežia styginių kvartetas „Archi Quar-
tett“: V. Makrickienė (smuikas), G. Kriščiū-
naitė (smuikas), M. Makrickas (altas), 
M. Rutkauskas (violončelė). Koncerto vedė-
jas T. Dapšauskas
12, 14 d. 18.30 – W.A. Mozarto „IDOME-
NĖJAS“. Muzikos vad. ir dir. – J. Wildneris 
(Austrija). Dir. – M. Barkauskas
13 d. 18.30 – „PIAF“ (pagal É. Piaf, G. Fauré, 
M. Ravelio ir kt. muziką). Choreogr. – 
M. Bigonzetti (Italija)

Nacionalinis dramos teatras
11, 12 d. 18 val. „Girstučio“ kultūros centre 
Kaune – Molière’o „TARTIUFAS“. 
Rež. – O. Koršunovas
Mažoji salė
7 d. 19 val. – S. Turunen „BROKEN HEART 
STORY (SUDAUŽYTOS ŠIRDIES ISTORIJA)“. 
Rež. – S. Turunen 
9 d. 12, 15 val. – J. Pommerat „RAUDONKE-
PURĖ“. Rež. – P. Tamolė

11 d. 20 val. – „ARABIŠKA NAKTIS“. 
Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)
13, 14 d. 19 val. – M. Nastaravičiaus „DEMO-
KRATIJA“. Rež. – P. Ignatavičius
15 d. 16 val. – „DREAMLAND“. 
Rež. – M. Jančiauskas 
Studija
7, 8 d. 19 val. – „FERDINANDAS BRUNAS“. 
Rež. – O. Simonova (Ukraina). Vaidina 
C. Paliulis (Lietuva, Prancūzija), Th. Gon-
dard’as (Prancūzija), muzikantė D. Račienė, 
scenografė S. Finkelšteinaitė (prancūziš-
kojo teatro trupė „Komsa“)  

Valstybinis jaunimo teatras 
9 d. 12, 15 val. „Menų spaustuvėje“ – „CO-
LIUKĖ“ (pagal H.Ch. Anderseną). 
Rež. – R. Matačius
11 d. 11, 12.30, 14 val. teatro fojė – PREM-
JERA! „KALTŪNAS“. Rež. – S. Norkutė
12 d. 14 val. teatro fojė – A. Pukelytės edu-
kacinis projektas „PABĖGIMAS IŠ TEATRO“
Mažoji salė 
8, 9 d. 18 val. – „ŠVEIKAS“ (pagal J. Hašeko 
romaną). Rež., scenogr. ir inscenizac. 
aut. – A. Juška 
11 d. 18 val. – „LIŪDNOS DAINOS IŠ EU-
ROPOS ŠIRDIES“ (pagal F. Dostojevskio 
romaną „Nusikaltimas ir bausmė“). 
Rež. – K. Smedsas (Suomija) 
13 d. 18 val. – M. Anderssono „BĖGIKAS“. 
Rež. – O. Lapina 
12, 14, 16 val. – „KAKĖ MAKĖ“ (pagal L. Žu-
tautės knygas vaikams). Insc. aut. ir rež. – 
V. Kuklytė 

Vilniaus mažasis teatras
7 d. 18.30 – N. Erdmano „SAVIŽUDIS“. Insc. 
aut. – T. Stirna, rež. – G. Tuminaitė
8, 10 d. 18.30 – Žemaitės „MARTI“. 
Rež. – G. Tuminaitė, dramaturgė – 
P. Pukytė
14 d. 18.30 – „FANTAZIJUS“ (pagal A. de 
Musset pjesę). Rež. – G. Tuminaitė

Oskaro Koršunovo teatras
7 d. 19 val. OKT studijoje – N. Gogolio „PA-
MIŠĖLIS“. Rež. – O. Koršunovas. Vaidina 
E. Pakalka
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8 d. 16, 19 val. OKT studijoje – B. Brechto 
„VESTUVĖS“. Rež. – O. Koršunovas
9, 10 d. 19 val. OKT studijoje – A. Čechovo 

„ŽUVĖDRA“. Rež. – O. Koršunovas
11 d. 19 val. OKT studijoje – „TRANS TRANS 
TRANCE“. Rež. – K. Gudmonaitė 
13, 14 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje 
salėje – S. Kane „APVALYTIEJI“. 
Rež., scenogr. – O. Koršunovas

Rusų dramos teatras
7 d. 18.30 – PREMJERA! M. Ivaškevičiaus „RU-
SIŠKAS ROMANAS“. Rež. – O. Koršunovas 
8 d. 18.30 – N. Gandževi „SEPTYNIOS GRA-
ŽUOLĖS“ (su lietuviškais titrais). 
Rež. – J. Vaitkus
9 d. 11 ir 13  val. – J. Ščiuckio „MOROZKO“. 
Rež. – J. Ščiuckis 
9 d. 18.30 – F. Veberio „KVAILIŲ VAKA-
RIENĖ“. Rež. – M. Poliščiukas (Prancūzija)
11 d. 18.30 – V. Nabokovo „CAMERA OBS-
CURA“. Rež. – S. Varnas
13 d. 18.30 – E.-E. Schmitto „OSKARAS IR 
PONIA ROŽĖ“. Rež. ir dail. – J. Laikova 
(Erdvė A–Z)

Vilniaus teatras „Lėlė“
Didžioji salė
15, 16 d. 12 val. – „SNIEGO KARALIENĖ“ 
(pagal H.Ch. Anderseną). Pjesės aut. ir rež. – 
N. Indriūnaitė 
Palėpės salė
12 d. 18.30 – PREMJERA! „DORIANO GRĖ-
JAUS PORTRETAS“ (O. Wilde’o romano 
motyvais). Rež. – G. Radvilavičiūtė
Mažoji salė
8 d. 14 val. – „O VIEŠPATIE, VILNIUS!“ 
Rež. – A. Storpirštis

„Menų spaustuvė“
7 d. 18 val. kavinėje – MS kinas: „Let’s Get 
Lost“ (rež. B. Weber, JAV)
8 d. 11, 15, 17 val. Juodojoje salėje – „MO-
ZAIKA“. Choreogr. – B. Banevičiūtė (šokio 
teatras „Dansema“)
8 d. 17 val. Kišeninėje salėje – PREMJERA! 

„SIBIRO HAIKU“ (pagal J. Vilės knygą). Kū-
rybinė grupė: S. Degutytė, B. Ivanauskas, 
R. Valčik, M.L. Pranulis (Stalo teatras) 
8, 9 d. 15, 17, 19 val. bute Justiniškėse – 
PREMJERA! „VIENO BUTO ISTORIJA“. Idė-
jos aut. – D. Zavedskaitė, rež. – M. Klimaitė 
9 d. 18 val. Kišeninėje salėje – PREMJERA! 

„TIKROS PASAKOS“. Rež. – Ž. Mičiulytė
11 d. 19 val. Stiklinėje salėje – J. Paškevičiaus 

„RIBOS“. Rež. – T. Montrimas (jaunųjų sce-
nos menininkų programa „Atvira erdvė“)
11 d. 19 val. Juodojoje salėje – PREMJERA! 

„HELVERIO NAKTIS“. Rež. – V. Masalskis. 
Vaidina L. Akstinaitė, P. Pinigis, V. Masals-
kis (Klaipėdos jaunimo teatras) 
11 d. 19 val. Juodojoje salėje – PREMJERA! 

„KURMIS“. Choreogr. – M. Praniauskaitė
13 d. 19 val. Kišeninėje salėje – PREMJERA! 

„THIS ORDER GOES WRONG“. Idėjos aut. 
D. Digimas, K. Dirsė, L. Kmieliauskaitė

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
7, 9 d. 18 val. Ilgojoje salėje – PREMJERA! 
A. Landsbergio „VĖJAS GLUOSNIUOSE“. 
Rež. – G. Padegimas, scenogr. ir kost. dail. – 
B. Ukrinaitė, komp. – R. Martinkėnas, cho-
reogr. – I. Puišytė. Vaidina D. Svobonas, 
A. Ašmonas, J. Jarašius, A. Gaučas, K.E. Mi-
kolajūnaitė, H. Savickis, U. Žirgulė, M. Ša-
blauskaitė, A. Sužiedėlis, D. Pabarčius  
8 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – G.E. Les-
singo „NATANAS IŠMINTINGASIS“. Rež. – 
G. Varnas 
11 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „Ar Amerika 
pirtyje?!“ Rež. – N. Petrokas (Kauno muzi-
kos ansamblis „Ainiai“ ir D. Norvilas 
11, 13 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo 

„PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas 

12 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „GENTIS“. 
Rež. – A. Jankevičius 
14 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – W. Shakes-
peare’o „HAMLETAS“. Rež. – V. Bareikis
14 d. 19 val. Mažojoje scenoje – B. Kapus-
tinskaitės „VIETINIAI“ (pagal K. Gibrano 
kūrybą). Rež. – P. Markevičius

Kauno valstybinis muzikinis teatras
7 d. 18 val. – J. Strausso „KITA PELENĖS 
ISTORIJA“. Choreogr. ir insc. aut. – G. San-
tucci (Italija). Dir. – V. Visockis 
8 d. 18 val. – I. Kálmáno „MISTERIS X“. 
Rež. – V. Streiča, dir. – J. Janulevičius
9 d. 12 val. – E. Chagagortiano „AUSINĖ KE-
PURĖ“. Dir. – V. Visockis
9 d. 18 val. – I. Kálmáno „GRAFAITĖ MA-
RICA“. Dir. – J. Janulevičius 
12 d. 12, 17 val. – A. Jasenkos „DRYŽUOTA 
OPERA“. Rež. – V. Martinaitis, dir. – V. Visockis, 
dail. – G. Brazytė, choreogr. – V. Grabštaitė
13 d. 18 val. – R. Planquette’o „KORNEVI-
LIO VARPAI“. Dir. – V. Visockis
14 d. 18 val. – „NOTRDAMO LEGENDA“. 
Insc. aut. ir choreogr. – A. Jankauskas, 
dir. – J. Janulevičius

Kauno kamerinis teatras
8 d. 18 val. – „SAMURAJAUS KNYGA“. 
Rež. – A. Jankevičius (sindikatas „Bad rabbits“)
9 d. 11, 15 val. – „MOZAIKA“. Choreogr. – 
B. Banevičiūtė (šokio teatras „Dansema“)
9 d. 13 val. – edukacinis užsiėmimas „Proto 
atostogos“

Kauno lėlių teatras
8 d. 12 val. – „MEŠKIUKO GIMTADIENIS“. 
Aut. ir rež. – R. Bartninkaitė
9, 15, 16 d. 12 val. – „BALTA SNIEGO ŽMO-
GELIUKŲ KELIONĖ“. Rež. – O. Žiugžda

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
8 d. 18.30 Didžiojoje salėje – S. Šaltenio 

„KALĖS VAIKAI“. Rež. – E. Nekrošius
9 d. 17 val. Didžiojoje salėje – I. Vyrypajevo 

„GIRTI“. Rež. – L. Vaskova
11 d. 18.30 Didžiojoje salėje – S. Mrożeko 

„PETRO OHĖJAUS KANKINYSTĖ“. 
Rež. – D. Rabašauskas 
12 d. 15 val. Didžiojoje salėje – A. Dilytės 

„DĖDĖS TITO DŽIAZAS“ (pagal P. Hackso 
knygą). Rež. – A. Dilytė
12, 13 d. 18.30 Mažojoje salėje – E. De Fi-
lippo „KALĖDOS KUPJELŲ NAMUOSE“. 
Rež. – P. Gaidys
13 d. 13, 15 val. Didžiojoje salėje – „PŪKUO-
TUKO PASAULIS“. Kūrybinė grupė P. Ta-
molė, L. Liepaitė, A. Matulevičiūtė, 
T. Smulkis. Pasakotojo balsas V. Paukštė
14 d. 18.30 Didžiojoje salėje – G. Grajausko 

„MERGAITĖ, KURIOS BIJOJO DIEVAS“. 
Rež. – J. Vaitkus

Klaipėdos muzikinis teatras
9 d. 13 val., 11 d. 11 val. Žvejų rūmuose – 
A. Kučinsko „ŽVAIGŽDŽIŲ OPERA“ (libreto 
aut. D. Čepauskaitė). Dir. – E. Miknius
12 d. 11 val. Žvejų rūmuose – Klaipėdos vals-
tybinio muzikinio teatro koncertas kūdi-
kiams „Mažylis Mocartas“
13 d. 19 val. „Švyturio“ arenoje – J. Kanderio 

„ČIKAGA“. Dir. – V. Konstantinovas 

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
7 d. 18.30 Mažojoje salėje – PREMJERA! „THE 
PERFECT MATCH, arba SU NAUJAIS ME-
TAIS, IONESCO!“ (pagal E. Ionesco pjesę 

„Kliedesiai dviem“). Rež. – P. Ignatavičius
8 d. 18 val. – Y. Reza „SKERDYNIŲ DIEVAS“. 
Rež. – A. Lebeliūnas
9 d. 12 val. – „KUKUČIO KELIONĖ“. Insceni-
zacijos aut. ir rež. – I. Norkutė
9 d. 18 val. – A. Tarno „DIBUKAS“. 
Rež. – R. Banionis

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
7 d. 18 val. – R. Thomas „VYRAS SPĄS-
TUOSE“. Rež. – D. Kazlauskas 
8 d. 12 val. – PREMJERA! „SNAIGĖS PA-
SAKA“ (pagal J. Vansovič pasaką „Stebuklo 
beieškant“). Rež. – M. Cemnickas
8 d. 18 val. – R. Granausko „RŪKAS VIRŠ 
SLĖNIŲ“ (insc. aut. R. Šerelytė). 
Rež. – R. Banionis
9 d. 18.30 – Slemas Ep. 3
12 d. 18 val. – M. Camoletti „PRANCŪZIŠ-
KOS SKYRYBOS“. Rež. – D. Kazlauskas
13 d. 18 val. – „KOKIO GRAŽUMO SAULĖ“ 
(pagal D. Teišerskytės eiles ir D. Urbonie-
nės knygą „Sibiras vaiko akimis“) . 
Rež. – E. Matulaitė

K o n c e r t a i

Lietuvos nacionalinė filharmonija
7 d. 18 val. Šiaulių miesto kultūros centre 

„Laiptų galerijoje“ – koncertas „Jau atva-
žiuoja šventa Kalėda“. Valstybinis Vilniaus 
kvartetas, J. Šležaitė (sopranas). Progra-
moje D. Šostakovičiaus, E. Schulhoffo, 
W.A. Mozarto, J. Karnavičiaus, S. Vainiūno 
kūriniai
8 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – orkestro muzikos koncertas 

„Scenoje – maestro Gintaras Rinkevičius 
ir Vineta Sareika“. Lietuvos nacionalinis 
simfoninis orkestras. Solistė – V. Sareika 
(smuikas). Dir. – G. Rinkevičius. Progra-
moje S. Barberio, P. Čaikovskio kūriniai 
9 d. 15 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje – 
Advento popietė su „Musica humana“. Iš 
ciklo „Muzika Trakų pilyje“. Ansamblis 

„Musica humana“. Solistai S. Liamo (so-
pranas), R. Beinaris (obojus), S. Skjervol-
das (baritonas). Programoje G.F. Händelio 
kūriniai
9 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino 
muziejuje – kamerinės muzikos koncertas 

„Vilniaus kvartetas ir obojus“. Valstybinis 
Vilniaus kvartetas, V. Palejus (obojus). Pro-
gramoje B.H. Crusello, B. Britteno, D. Šos-
takovičiaus, E. Schulhoffo kūriniai
12 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – choro muzikos koncertas „Taip 
niekas tavęs nemylės“. Lietuvos valstybės 
atkūrimo 100-mečiui. Kauno valstybinis 
choras (meno vad. ir dir. P. Bingelis). Daly-
vauja aktorius D. Svobonas. Programoje 
Č. Sasnausko, S. Šimkaus, J. Naujalio, 
V. Bartulio kūriniai 
14 d. 18 val. Kauno Vytauto Didžiojo univer-
siteto Didžiojoje auloje – kamerinės muzi-
kos koncertas. Čiurlionio kvartetas, D. Ka-
zonaitė (sopranas). Programoje A. Corelli, 
M.K. Čiurlionio, J. Naujalio, T. Makačino, 
J. Pakalnio, G. Sollima kūriniai
14 d. 18 val. Žiežmarių kultūros centre, 16 d. 
12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje sa-
lėje, – koncertas visai šeimai „Žiemos kar-
navalas“. Sankt Peterburgo menų licėjaus 
mušamųjų instrumentų ansamblis (vad. ir 
aranžuotojas B. Estrinas). Dalyvauja V. Vo-
robjovaitė (fortepijonas), J. Mačys (fleita). 
Programoje A. Vivaldi, J.S. Bacho, E. Griego, 
J. Strausso, R. Ščedrino, I. Clarke’o, L. van 
Beethoveno, C. Saint-Saënso kūriniai
15 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Di-
džiojoje salėje, – Šventinis gala koncertas. 
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. 
Solistai N. Kazlaus (sopranas), S. Jēgeris 
(kontratenoras). Dir. – C. Orbelianas. Pro-
gramoje G. Verdi, G.F. Händelio, W.A. Mo-
zarto, G.B. Martini, A. Lotti, J. Offenbacho, 
Ch.W. Glucko ir kt. kūriniai
16 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino 
muziejuje – kamerinės muzikos koncertas 

„Jei būčiau paukštis“. N. Katilienė (sopra-
nas), L. Jonutytė (mecosopranas), 

E. Perkumaitė (fortepijonas). Programoje 
R. Schumanno, F. Mendelssohno-Bartholdy, 
J. Brahmso, R. Strausso, L. Delibes’o, G. Bi-
zet, A. Messager, J. Offenbacho kūriniai

Vilnius
Kongresų rūmai
14 d. 19 val. – G. Verdi. „Requiem“. Atlikėjai 
S. Janušaitė (sopranas), I. Prudnikovaitė 
(mecosopranas), E. Montvidas (tenoras), 
K. Smoriginas (bosas), Kauno valstybinis 
choras (vad. P. Bingelis), Lietuvos valstybinis 
simfoninis orkestras. Dir. – G. Rinkevičius

Valdovų rūmai
12 d. 18 val. Renesansinėje menėje – S. Mo-
niuszkos operos „Halka“ koncertinis atliki-
mas. Solistai I. Krzywicka (sopranas), 
M. Rodek (sopranas), J. Pawlik (tenoras), 
S. Szumski (baritonas), choras ir istorinių 
instrumentų orkestras „Capella Cracovien-
sis“. Dir. – J.T. Adamus

„Vaidilos“ teatras
12 d. 19 val. – „Kitas rakursas“. J.K. Broja 
(fortepijonas). Programoje D. Scarlatti, 
J. Brahmso, C. Debussy, F. Chopino, 
S. Rachmaninovo kūriniai
13 d. 19 val. – „Stebuklo paliesti“. Gražiau-
sia šv. Kalėdų muzika. Atlikėjai R. Difartas 
(vokalas, gitara), A. Difartė (vokalas), 
L. Žilinskaitė (kanklės), R. Vaicekauskienė 
(smuikas)

Lietuvos muzikų rėmimo fondas
9 d. 14 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje – 
Sekmdienio muzika. Sakralinės muzikos 
valanda. Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės 
muzikos mokyklos choras „Viva voce“ (vad. 
ir dir. V. Katinienė ir R. Katinas, chormeis-
ter. R. Pažusienė). Koncerte dalyvauja so-
listė A. Stančikaitė, vargonuoja D. Šakenytė. 
Programoje F. Couperino, B, Chilcotto, 
V. Augustino, P. Janczako, F.J. Haydno, 
C. Francko, A. Piazzollos kūriniai
S. Vainiūno namuose
10 d. 18 val. – Vilniaus muzikinis atžalynas. 
Koncertas „Dovanojame muziką“. Daly-
vauja Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos 
mokyklos mokytojos R. Vaičiulytės forte-
pijono klasės mokiniai, R. Buikaitė (vo-
kalas), S. Buikaitė (smuikas). Programoje 
P. Čaikovskio, F. Burgmüllerio, B. Bartóko, 
B. Dvariono, B. Kutavičiaus, E. Balsio ir kt. 
kūriniai 
11 d. 18 val. – Vilniaus muzikinis atžaly-
nas. Koncertas „Žiemos eskizai“. Dalyvauja 
Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės muzi-
kos mokyklos mokytojos S. Kudžmienės 
Džiazo ir populiariosios muzikos skyriaus 
mokiniai
12 d. 17.30 – Trečiadienio vakaras-koncertas. 
Svečiuose profesorės V. Vitaitė ir A. Žvirblytė 
bei jų ugdytiniai 

13 d. 18.30 – Vilniaus muzikinis atžalynas. 

Koncertas „Spalvoti žiemos sapnai“. Daly-

vauja Vilniaus Karoliniškių muzikos moky-

klos vyr. mokytojos A. Seliavienės fortepi-

jono klasės mokiniai

14 d. 17.30 – Vilniaus muzikinis atžalynas. 

Koncertuoja Vilniaus muzikos mokyklos 

„Lyra“ mokytojos A. Ragauskienės fortepi-

jono klasės mokiniai

Vilniaus dailės akademijos                  
Gotikinė salė

8 d. 18 val. – „Naujoji XVII a. muzika: Giu-

lio Caccini ir jo amžininkų dainos“. Atli-

kėjai dainininkė R. Dubinskaitė, klavesini-

ninkė V. Eidukaityte-Storastienė ir išilginės 

fleitos bei korneto atlikėjas R. Calveyra

Muzikos galerija
9 d. 13 val. – „Baroko puota su smuiku“. Da-
lyvauja istorinio šokio trupės „Festa Cor-
tese“ šokėjai, Vilniaus senosios muzikos 

mokyklėlė ir jos vadovas V. Giknius (fleita, 
kiti senoviniai instrumentai), smuikininkė 
R. Švėgždaitė bei jaunieji smuikininkai 11 
d. 18.30 – „Aisv Suzuki Violin“ kalėdinis 
koncertas

Šv. Kotrynos bažnyčia
8 d. 18 val. – A. Kaniava, A. Ten, G. Gas-
cevičius, T. Dešukas. Programoje „Naujos 
dainos – geros dainos“
12 d. 19 val. – koncertas „Domo Emigran-
tes“. Atlikėjai S. Torre, F. Renna, A. Abdo, 
L. La Porta, A.Dall'Olio, G. Montanari
14 d. 18 val. – rusų folkloro ansamblis 

„Arinuška“
15 d. 18 val. – „Kristupo“ festivalis: „Amelija 
iš Monmartro ir Šopenas“. Atlikėjai I. Dū-
daitė (fortepijonas, Vokietija, Lietuva). Pro-
gramoje F. Chopino, Y. Tierseno kūriniai
16 d. 17 val. – „Kristupo“ festivalis: „Ba-
Rock!“. Atlikėjai Baltijos gitarų kvartetas: 
Z. Čepulėnas, S. Krinicinas, S.S. Lipčius, 
Ch. Ruebensas, R. Rančys (saksofonai, flei-
tos), V. Nivinskas (kontrabosas). Progra-
moje J.-N.-P. Royerio, C. Machado, C. Rue-
benso, P. Bellinati, A. Vivaldi ir kt. kūriniai

Vilniaus rotušė
16 d. 15 val. – koncertas „Vidury lauko grū-
šelė“. Dalyvauja modernaus folkloro grupė 

„Undan“ (J. Butkevičiūtė-Vaitulevičienė, 
L. Vaitulevičiaus ir A. Šimkūnas), folkloro 
grupė „Obelija“

Kaunas
Kauno apskrities viešoji biblioteka
11 d. 17 val. – koncertas „Užburianti akorde-
ono muzika“. Koncerto vedėja 
A. Daučianskaitė 

Va k a r a i

Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
7 d. 14 val. – diskusija „Dekolonizacija“. 
Modernuoja M. Smithas (tyrėjas, Vizuali-
nės kultūros asociacijos įkūrėjas, Londono 
menų universitetas, VDA)

Valdovų rūmai
7 d. 9.30 – tarptautinė mokslinė konferen-
cija „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XVIII 
amžiuje. Idėjos ir (savi)refleksijos“
7 d. 18 val. Renesansinėje menėje – T. Ven-
clovos knygos „Lietuvos istorija visiems“ 
pristatymas. Dalyvauja autorius T. Ven-
clova, archeologas A. Luchtanas, istorikas 
E. Saviščevas, ekonomistas G. Nausėda, is-
torijos mokytojas E. Manelis, istorikė 
J. Karpavičienė 
10 d. 18 val. Renesansinėje menėje – Kal-
bos vakaras 2018. Renginio metu dainuos 
Vilniaus miesto savivaldybės choras „Jauna 
muzika“ (meno vad. ir dir. V. Augustinas)
13 d. 18 val. Renginių salėje – B. Speičytės 
paskaita „Pono Tado“ įtaka ir recepcija lie-
tuvių literatūroje“

Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
13 d. 18 val. Meno erdvėje – kolektyvinės 
studijos-knygos „Dailės kritikos (meta)me-
todologijos“ pristatymas

V. Mykolaičio-Putino memorialinis 
butas-muziejus

11 d. 18 val. – renginys ,,Kultūrinė trauma 

B. Sruogos romane „Dievų miškas“. Prane-

šimą pristatys literatūrologė G. Bankaus-

kaitė, ištraukas iš „Dievų miško“ skaitys 

aktorius R. Bagdzevičius

Lietuvos medicinos biblioteka 
7 d. 17 val. – adventinis poezijos, muzikos 
ir pokalbių vakaras „Saulės spindulį gaudo 
šauksmas gyventi“. Dalyvauja rašytoja, gydy-
toja psichiatrė J. Sučylaitė, poetas, gydytojas 
J. Tertelis, literatūrologė R. Derenčienė
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Savaitės filmai

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

Gruodžio 7–13
Ki no re per tu a ras

Koletė  ***
1893-ieji. Jauna maištautoja Gabrielle Sidonie Colette išteka už egocen-

triško rašytojo ir moterų numylėtinio. Vyras leidžia žmonai rašyti knygas 
su sąlyga, kad ant viršelio bus jo vardas. Autobiografiškos Gabrielės kny-
gos apie jaunosios Klodinos nuotykius labai populiarios, ir bohemiška 
pora tampa tikra Paryžiaus aukštuomenės sensacija. Tačiau iš uždaros 
provincialės salonų liūte tapusi Koletė nori būti pripažinta, ji meta iššūkį 
ne tik literatūros suvokimui, bet ir visuomenės nuostatoms apie moters 
seksualumą ir madą. Washo Westmorelando filme pagrindinius vaidme-
nis sukūrė Keira Knightley, Dominicas Westas, Eleanor Tomlinson, Fiona 
Shaw (D. Britanija, JAV, 2018). (Vilnius)
Laimingasis Ladzaras  ****

Kylanti Europos kino žvaigždė trisdešimt šešerių italų režisierė ir sce-
naristė Alice Rohrwacher Kanuose šiemet apdovanota už geriausią scena-
rijų. „Super 16 mm“ juostoje kurtas filmas pasakoja apie Dievo ir žmonių 
pamirštame Sicilijos kaimelyje gyvenantį Ladzarą (Adriano Tardiolo), 
kurį išnaudoja ir baronienė (Nicoletta Braschi), ir kaimiečiai. Šis italų 
neorealizmą verčiančios prisiminti pasakos veikėjas yra nuoširdžiausio 
gerumo, kurį visi suvokia kaip kvailumą, įsikūnijimas. Kai Ladzaras pri-
glaus nuobodžiaujantį baronienės sūnų, šis nuspręs pasinaudoti vaikino 
naivumu ir pasilinksminti. Rohrwacher pasakoja apie šiuolaikinę ver-
gystę, panieką vargšams ir kapitalizmą. Filmo istorija paremta 9-ajame 
dešimtmetyje Italijoje nuskambėjusiu skandalu, kai markize pasivadinusi 
dama įkūrė tabako plantaciją ir išnaudojo darbininkus, aiškindama, kad 
jie jai skolingi. (Italija, Šveicarija, Prancūzija, Vokietija, 2018) (Vilnius)
Namas, kurį pastatė Džekas  ****

Ilgai lauktas Larso von Triero filmas vieniems atrodo šedevras, kitiems 
kelia siaubą. Tai provokuojantis, vizualinių idėjų prigrūstas filmas, ku-
riame režisierius ieško atsakymų į klausimą, kur slypi gėrio ir blogio iš-
takos. Von Trieras prisipažįsta, kad sukūrė daug filmų apie geras moteris, 
o dabar nusprendė papasakoti apie blogą vyrą, nors yra ir tvirtinančių, 
kad tai tik režisieriaus autoportretas. Filmo veikėjas Džekas (Matt Dillon) – 
architektas ir kartu žudikas maniakas, jau keliolika metų tobulinantis žu-
dymo „meną“. Kad sukurtų kino esė apie tai, ką reiškia būti menininku, 
von Trieras pasitelkė Goethe’s kūrybos motyvus, Williamo Blake’o poe-
ziją, Franciso Bacono, Eugène’o Delacroix ir kitų garsių dailininkų tapybą, 
Glenno Gouldo bei Davido Bowie muziką ir, žinoma, Dante’s „Dieviškąją 
komediją“. (Danija, Prancūzija, Vokietija, Švedija, 2018). (Vilnius, Kaunas)
Šaltasis karas  ****

Už geriausią režisūrą Kanuose apdovanoto Paweło Pawlikowskio melo-
drama žadina klasikinio kino, kai nespalvotas kadras buvo kupinas įvairių 
prasmių ir sugebėjo pasakyti labai daug, nostalgiją. Kartu su operatoriumi 
Łukaszu Żaliu subtiliai stilizuodamas pasakojimą 6-ojo dešimtmečio Eu-
ropos kino dvasia, Pawlikowskis pasakoja tragišką meilės istoriją. Impul-
syvią dainininkę Zulią (Joanna Kulig) ir kompozitorių Viktorą (Tomasz 
Kot) skiria viskas – išsilavinimas, patirtis, temperamentas, tačiau jie negali 
vienas be kito. Likimas abu blaško po Berlyną, Paryžių, buvusią Jugoslaviją, 
Italiją, bet vis sugrąžina į totalitarinę Lenkiją, kur neįmanoma būti savimi 
ir mylėti, kur menas tampa ideologijos įrankiu, o menininkai verčiami 
meluoti. (Lenkija, D. Britanija, Prancūzija, 2018). (Vilnius)

„Laimingasis Ladzaras“

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
7–13 d. – Mirtingos mašinos (3D, N. Zelan-
dija, JAV) – 16.10, 19 val.
7, 11–13 d. – Mirtingos mašinos (Zelandija, 
JAV) – 11.20, 18.30, 21.40; 8–10 d. – 11.20, 
17.30, 21.40
7 d. – Tabaluga (Vokietija) – 11, 13.10; 
8–13 d. – 11, 13.10, 15.20
7–13 d. – Belvilio policininkas (Prancūzija) – 
13.30, 18.20
Svetingi namai (JAV) – 16, 18.40
Hanos Greis egzorcizmas (JAV) – 16.30, 21.10
10 d. – NT Live’18. Antonijus ir Kleopa-
tra – 19 val.
12 d. – Zabardast (Indija) – 19 val.
13 d. – Antrasis šansas (JAV) – 20.50
7–11, 13 d. – Grinčas (JAV) – 11, 13.05, 15.10, 
17.20, 19.30, 21.45; 12 d. – 11, 13.05, 15.10, 
19.30, 21.45
7–13 d. – Grinčas (3D, JAV) – 12, 14.05 (lie-
tuvių k.); 13.45 (originalo k.)
7, 8, 10, 11, 13 d. – Bohemijos rapsodija (JAV) – 
16.25, 18.35, 21.30; 9 d. – 11.30, 21.30; 12 d. – 16.25
7, 10–13 d. – Drąsusis elniukas Eliotas (Ka-
nada) – 14.15; 8, 9 d. – 11.30, 14.15
7, 9, 11, 13 d. – Robinas Hudas (JAV) – 14.10; 
12 d. – 8 d. – 18.30 
7–13 d. – Širdys (rež. J. Krisiūnas) – 11.15, 19.10
Fantastiniai gyvūnai. Grindelvaldo pikta-
darystės (D. Britanija, JAV) – 13.30. 21.40
7, 8, 10–13 d. – Melagiai (rež. M. Kunigėnas) – 
11.40, 21 val.; 9 d. – 21 val.
7–13 d. – Tarp pilkų debesų (rež. M. Marke-
vičius) – 16.50
7– 11, 13 d. – Mulai (dok. f., rež. M. Starkus) – 19.20
Lietuviški svingeriai (rež. T. Vidmantas) – 21.30
Taip gimė žvaigždė (JAV) – 15.40
7, 9 d. – Našlės (D. Britanija, JAV) – 20.50
8, 11 d. – Namas, kurį pastatė Džekas (Da-
nija, Prancūzija, Vokietija, Švedija) – 20.50
7, 9 d. – Šaltasis karas (Lenkija, D. Britanija, 
Prancūzija) – 20.30; 8, 10, 1 d. – 14.10; 1 d. – 
20.30, 21.35
8, 9 d. – Mažoji pėda (JAV) – 11.45
7–11, 13 d. – Baltoji iltis (JAV) – 14 val.
7–13 d. – Koletė (D. Britanija, JAV) – 16.15
Dagas iš akmens amžiaus (D. Britanija, 
Prancūzija) – 11 val.
Burbuliai. Dežavu (Rusija) – 13.30

Forum Cinemas Akropolis 
7–13 d. – Mirtingos mašinos (3D, N. Zelan-
dija, JAV) – 10.30, 18.10
7, 8 d. – Mirtingos mašinos (N. Zelandija, 
JAV) – 13.40, 16.40, 20.40, 23.30; 9–13 d. – 
13.40, 16.40, 20.40
7–13 d. – Tabaluga (Vokietija) – 11.10, 15.45
Tabaluga (3D, Vokietija) – 13.20
7, 8 d. – Hanos Greis egzorcizmas (JAV) – 
19.30, 21.35, 23.15; 9–13 d. – 19.30, 21.35
7–13 d. – Belvilio policininkas (Prancūzija) – 
19.20, 21.50
Svetingi namai (JAV) – 21 val.
12 d. – Zabardast (Indija) – 18.30
13 d. – Antrasis šansas (JAV) – 18.20
7–13 d. – Grinčas (JAV) – 10.10, 12.15, 13.30, 
14.20, 16.30, 18.35, 21.10
Grinčas (3D, JAV) – 15.30 (lietuvių k.); 
7, 8 d. – 22.45
7, 8 d. – Bohemijos rapsodija (JAV) – 10.50, 
13.05, 18.50, 21.45, 23.30; 9–11, 13 d. – 10.50, 
13.05, 18.50, 21.45; 12 d. – 10.50, 13.05, 21.45

7–13 d. – Drąsusis elniukas Eliotas (Ka-
nada) – 10.40, 12.40, 14.50
Širdys (rež. J. Krisiūnas) – 13.50, 17, 21.30
Melagiai (rež. M. Kunigėnas) – 16.20, 19.40
Lietuviški svingeriai (rež. T. Vidmantas) – 
15.05, 20.30
7, 8 d. – Tykantis šešėliuose (JAV) – 23.50
7–13 d. – Tarp pilkų debesų (rež. M. Marke-
vičius) – 11.30
Fantastiniai gyvūnai. Grindelvaldo pikta-
darystės (3D, D. Britanija, JAV) – 17.35
7–12 d. –Robinas Hudas (JAV) – 18.20
7, 8 d. – Namas, kurį pastatė Džekas (Danija, 
Prancūzija, Vokietija, Švedija) – 23.10
8, 9 d. – Mažoji pėda (JAV) – 10.20
7, 9, 11, 13 d. – Mulai (dok. f., rež. M. Starkus) – 17.20
8, 10, 12 d. – Šaltasis karas (Lenkija, D. Bri-
tanija, Prancūzija) – 17.20
7, 11, 13 d. – Koletė (D. Britanija,JAV) – 16 val.
8, 10, 12 d. – Taip gimė žvaigždė (JAV) – 16 val.
7–13 d. – Triušis Piteris (Australija, JAV) – 10.10
Nerealieji 2 (JAV) – 12.30

Skalvija
8 d. – Šaltasis karas – (Lenkija, D. Britanija, 
Prancūzija) – 19.30
7 d. – Laimingasis Ladzaras (Italija, Švei-
carija, Prancūzija, Vokietija) – 18.50; 9 d. – 
16.10; 11 d. – 16.50; 13 d. – 18.10 
7 d. – Amžinas gyvenimas (Rusija) – 21.10; 
10 d. – 15 val. (seansas senjorams); 12 d. – 
21.10; 13 d. – 16.10
8 d. – Kariaujanti moteris (Islandija, Prancū-
zija, Ukraina) – 21.10; 10 d. – 17 val.; 11 d. – 21.10
9 d. – Saulėlydis (Vengrija, Prancūzija) – 
20 val.; 12 d. – 18.30; 13 d. – 20.30
7 d. – Specialūs seansai. Lumière! (dok. f., 
Prancūzija) – 17 val.
10 d. – Miežių laukai anapus kalno (D. Bri-
tanija) – 19 val. 
9 d. – Lietuvių kino vakarai. Tumo kodeksas 
(dok. f., rež. E. Belickas) – 14.30; 12 d. – 16.50
11 d. – Tarp pilkų debesų (rež. M. Markevi-
čius) – 19.10
8 d. – Spragtukas ir keturios karalystės 
(JAV) – 14 val.
9 d. – Troliai Mumiai ir žiemos pasaka 
(Suomija, Lenkija) – 13 val.
9 d. – Blondinės meilė (Čekija) – 18.30

Pasaka
Sporto kino festivalis 
7 d. – Konkursinė programa – 15 val.
8 d. – Nugalėtojai (Prancūzija) – 15 val.
8 d. – Kovotoja Sara (Ispanija) – 19 val.
9 d. – Kova už gyvenimą (Olandija) – 15 val.
9 d. – Plaukiojant su vyrais (D. Britanija) – 19 val.
7 d. – Tikra šypsena (Ispanija) – 19 val.
7, 8 d. – Šaltasis karas (Lenkija, D. Britanija, 
Prancūzija) – 17.15; 9 d. – 13.15, 16 val.; 
10 d. – 20.45; 11 d. – 18.15
7 d. – Laimingasis Ladzaras (Italija, Šveicarija, 
Prancūzija, Vokietija) – 21.15; 8 d. – 20.45; 9 d. – 
17.45; 10 d. – 18.15; 11 d. – 18 val.; 13 d. – 19 val.
7 d. – Jaunikis ant balto žirgo (JAV) – 17.45; 
9, 10 d. – 20.30
7 d. – Mergina (Belgija, Olandija) – 19.30; 
8 d. – 13.30; 9 d. – 16.45; 11 d. – 20 val.
7 d. – Nico, 1988 (Italija, Belgija) – 21.30

8 d. – Grinčas (JAV) – 13 val.

8 d. – Bohemijos rapsodija (JAV) – 21.30

8 d. – Tarp pilkų debesų (rež. M. Markevi-

čius) – 13.15

8 d. – Saulėlydis (Vengrija, Prancūzija) – 

15.15; 9 d. – 20.15; 13 d. – 19.30

8 d. – Tumo kodeksas (rež. E. Belickas) – 
15.30; 9 d. – 18.45; 12 d. – 19.30
8 d. – Troliai Mumiai ir žiemos pasaka 
(Suomija, Lenkija) – 17.15; 9 d. – 13 val.
8 d. – Izabelė ir jos vyrai (Prancūzija) – 21.15
9 d. – Akloji zona (Norvegija) – 17 val.; 11 d. – 20.30
9 d. – Fantastiniai gyvūnai. Grindelvaldo 
piktadarystės (D. Britanija, JAV) – 13.30
9 d. – Kvėpavimas į marmurą (rež. G. Bei-
noriūtė) – 14.45
10 d. – Mažoji Italija (JAV) – 18.30; 13 d. – 21 val.
11 d. – Širdys (rež. J. Krisiūnas) – 20.15; 
12 d. – 20.30
11 d. – Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta 
(rež. A. Matelis) – 18.30
12 d. – Koletė (D. Britanija, JAV) – 18.15
13 d. – Kariaujanti moteris (Islandija, Pran-
cūzija) – 17 val.
13 d. – Kaltė (Danija) – 21.30

Mo salė
7 d. – Laimingasis Ladzaras (Italija, Šveica-
rija, Prancūzija, Vokietija) – 18 val.; 
8 d. – 15.45; 9 d. – 15 val.
7 d. – Namas, kurį pastatė Džekas (Danija, 
Prancūzija, Vokietija, Švedija) – 20.30
8 d. – Didelis blogas lapinas ir kitos istori-
jos (Prancūzija, Belgija) – 14 val.
8 d. – Šaltasis karas (Lenkija, D. Britanija, 
Prancūzija) – 18.15
8 d. – Mulai (rež. M. Starkus) – 20 val.
9 d. – Eizenšteinas Gvanachuate (Olandija, 
Meksika, Suomija, Belgija) – 17.30

Kaunas
Forum Cinemas
7–13 d. – Mirtingos mašinos (3D, N. Zelan-
dija, JAV) – 13.30, 18.45
7–11, 13 d. – Mirtingos mašinos (N. Zelan-
dija, JAV) – 10.50, 16.20, 21.40; 12 d. – 10.50, 
17.20, 21.40
7, 8, 10, 12, 13 d. – Tabaluga (Vokietija) – 10.40, 
12.35, 15, 16 val.; 9, 11 d. – 10.40, 15, 16 val.
7–13 d. – Hanos Greis egzorcizmas (JAV) – 
21.50, 23 val.
7, 9, 11, 13 d. – Svetingi namai (JAV) – 22.30
7–11, 13 d. – Belvilio policininkas (Prancū-
zija) – 19.10
12 d. – Zabardast (Indija) – 18.30
13 d. – Antrasis šansas (JAV) – 18 val.
7–13 d. – Grinčas (JAV) – 10.10, 12.15, 14.25, 
16.35, 19.50; 7–11, 13 d. – Grinčas (3D, JAV) – 
11, 13.15, 15.30, 17.40; 12 d. – 11, 13.15, 16.40
7, 8, 11–13 d. – Širdys (rež. J. Krisiūnas) – 
11.20, 18.15, 20.40; 9, 10 d. – 18.15, 20.40
7, 8, 10–13 d. – Bohemijos rapsodija (JAV) – 
15.40, 18.30, 22.15; 9 d. – 18.30, 22.15
8, 10 d – Robinas Hudas (JAV) – 17.20
7, 11 d. – Fantastiniai gyvūnai. Grindelvaldo 
piktadarystės (D. Britanija, JAV) – 17.20; 
9, 10, 12, 13 d. – 21.20
7–12 d. – Tarp pilkų debesų (rež. M. Marke-
vičius) – 10.20, 18.05; 13 d. – 10.20 
7, 8, 10–13 d. – Melagiai (rež. M. Kunigėnas) – 
13.45, 20.30
7–13 d. – Lietuviški svingeriai (rež. T. Vidman-
tas) – 15.50, 22.25
Drąsusis elniukas Eliotas (Kanada) – 12.50
Mulai (dok. f., rež. M. Starkus) – 20.20
9, 11 d. – Taip gimė žvaigždė (JAV) – 15.10
7, 8 d. – Tykantis šešėliuose (JAV) – 0.05
8, 10, 12 d. – Namas, kurį pastatė Džekas (Da-
nija, Prancūzija, Vokietija, Švedija) – 22.30
7–13 d. – Triušis Piteris (Australija, JAV) – 10.30
Nerealieji 2 (JAV) – 13 val.


