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  12
  Naujas „Kinas“

Ilgesio dykumos, liūdesio 
šešėliai
Irmos Balakauskaitės paroda „Į pradžią / Įtakos ir pasirinkimai“ 
galerijoje „Kairė–dešinė“

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

Rita Mikučionytė

Kiekvienoje parodoje ieškau pa-
slėptų užuominų, savito ekspozi-
cijos rakto, kuriuo galėčiau atra-
kinti pristatomos kūrybos savastį. 
Prasmingu pasivaikščiojimo po Ir-
mos Balakauskaitės parodą vadovu 
man tapo 2017 m. jos interviu su 
Belgrado galerijos „Grafićki Ko-
lektiv“ direktore, parodų kuratore, 
menotyrininke Ljiljana Ćinkul (visa 
teksto išklotinė eksponuojama ga-
lerijos „Kairė–dešinė“ 3 a. salėje). 

Įprastoje parodos anotacijoje 
skelbiama, jog tai Irmos Balakaus-
kaitės kūrybos 25-mečiui skirtas 
įvykis, tad eksponuojami įvairaus 
laikotarpio darbai: tapybos ekspe-
rimentai, grafika, scenografiniai 

elementai, mechaniniai, skulptūri-
niai objektai. Autorės meninio gy-
venimo scenarijų puikiai apibūdina 

„Dailininko teatro“, kaip savęs paži-
nimo, vardiklis, kur atskiri darbų 
ciklai bei instaliacijos susijungia į 
vientisą autentiškų scenovaizdžių 
sistemą.

Manau, net šie trumpi Irmos paro-
dos apibūdinimai lakoniškai nu-
žymi jos kūrybos esmę. Keliaudami 
iš salės į salę matome labai apgal-
votą, tikslingai suformuotą ir žiū-
rovui laisvai savo nuožiūra judėti 
netrukdančią ekspoziciją. Meninin-
kės įgimtas šviesos ir ritmo pojūtis 
leidžia organizuoti intriguojančią 
ekspozicinę erdvę, kurią perpildo 
ar išlaisvina autorės atrinktos ir 
sukomponuotos konkrečių kūri-
nių grupės. Atrodo, jog vaikštau 

po teatro sceną liesdama rekvizitą, 
net esu scenovaizdžio dalis.

Irmos kūryba visada buvo ir yra 
grindžiama eksperimentavimu 
skirtingomis meninėmis formomis 
ir medžiagomis. Ji nepaiso nusisto-
vėjusių disciplinų normų, o tiks-
liau – kuria naujus individualios 
kūrybos ir autentiškos estetikos 
kanonus. Menininkė drąsiai per-
žengia įprastas atskirų meno šakų 
ribas, kaskart išbandydama ir saviš-
kai įveikdama pasirinktų ar gautų 
medžiagų pasipriešinimą. Tad jos 
darbų neįmanoma vienareikšmiš-
kai vadinti tapybos, grafikos, skulp-
tūros ar teatro meno kūriniais, 
nes visi šių šakų vaizduojamieji 
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Nacionalinėje filharmonijoje – Gintaras 
Rinkevičius ir smuikininkė Vineta Sareika

4
Lietuvos rusų dramos teatro premjera 
„Madam Rubinštein“  

8
Audronės Petrašiūnaitės paroda Kaune

V. Noma do n uotr .
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Susitikus po trijų dešimtmečių
Nacionalinėje filharmonijoje – Gintaras Rinkevičius ir smuikininkė Vineta Sareika

M u z i k a

Jurgita Valčikaitė-Šidlauskienė 

Gilių vidinių apmastymų kupini, 
tragizmo ženklu pažymėti kūri-
niai, kurie gruodžio 8-ąją buvo 
pasirinkti atlikti Nacionalinėje 
filharmonijoje, intrigavo. Be galo 
skirtingi Samuelio Barberio ir 
Piotro Čaikovskio opusai tuokart 
suderėjo diktuodami vieną vakaro 
mintį – kovą už gyvenimą ir išdi-
džiai sutiktą lemtį. 

Tą vakarą ištikimiausius filhar-
monijos lankytojus scenoje svei-
kino seniai čia matytas ir girdėtas 

dirigentas Gintaras Rinkevičius. Po 
Jaunimo simfoninio orkestro (da-
bar Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras) įkūrimo 1988-aisiais di-
rigentui neteko diriguoti Nacionali-
niam simfoniniam orkestrui (meno 
vadovas ir vyr. dirigentas Modes-
tas Pitrėnas), tad šis susitikimas 
įvyko po 30-ies metų (tiesa, filhar-
monijoje G. Rinkevičius su savo 
orkestru yra pasirodęs Vilniaus 
festivalyje 2011-aisiais). Todėl no-
rom nenorom imi ieškoti paralelių 
tarp programos ir jos atlikėjų. Iš-
siskyrimas ir didingas sugrįžimas. 
Maždaug taip būtų galima įvardyti 

programos pasirinkimą ir jos inter-
pretaciją. Nesunku buvo pastebėti, 
jog tą vakarą grįžęs į filharmonijos 
sceną G. Rinkevičius parodė visa, 
ką per tris dešimtmečius sukaupė 
dirbdamas su LVSO. 

Renginio uvertiūra tapo Barberio 
Adagio styginiams, op. 11a, – vienas 
liūdniausių ir gražiausių pasaulio 
klasikos kūrinių. Vis dėlto toks 
dirigento pasirinkimas koncerto 
pradžiai atrodė rizikingas. Vienos 
populiariausių melodijų atlikimas 
neretai svyruoja ties banalumo ir 
pigumo riba. Tačiau ekspresyvių 
G. Rinkevičiaus mostų vedamas 

LNSO pranoko bet kokius lūkesčius. 
Pirmą kartą tokiame jautriame, siel-
varto persmelktame kūrinyje buvo 
sukaupta šitiek šviesos. Glaustuose, 
sekundiniuose melodijos vingiuose 
buvo jaučiamas kryptingas žings-
nis pirmyn, tobulumo link. Tarsi 
akinantys šviesos spinduliai būtų 
prasiskverbę pro juodus lietaus de-
besis. Taip skambėjo kūrinio kulmi-
nacija. Paskutiniai akordai priminė 
šlovingą himną ir lengvą atodūsį 
pasiekus taip trokštą pilnatvę. 

Ne menkesnis įspūdis susidarė į 
sceną žengus koncerto viešniai la-
tvių smuikininkei Vinetai Sareikai, 

kvarteto „Artemis“ primarijai, 
prestižinio tarptautinio Karalie-
nės Elžbietos konkurso laureatei, 
pagrindinei Karališkosios flamandų 
filharmonijos orkestro koncer-
tmeisterei. Solistė griežė legendų 
apipintą Barberio Koncertą smui-
kui ir orkestrui, op. 14. Be įžangos 
prasidedantis smuiko ir orkestro 
dialogas, šviesi, romantinė tema 
tapo gražiu tiltu tarp pirmojo Bar-
berio kūrinio ir šio opuso. Sklandi 
orkestro muzikos plėtotė, subtilus 
smuikininkės instrumento tembras 

Pilnatvės pojūtis
Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro, diriguojamo Gintaro Rinkevičiaus, koncerto įspūdžiai 

N u k elta į  3  p s l .

Živilė Ramoškaitė

Praėjusį šeštadienį filharmonijoje 
įvykęs koncertas dėmesį traukė pir-
miausia tuo, kad jį dirigavo tris de-
šimtmečius prie Nacionalinio sim-
foninio orkestro pulto nematytas 
maestro Gintaras Rinkevičius. Po 
to, kai 1988 m. įkūrė Jaunimo sim-
foninį orkestrą (dabar jau daug 
metų vadinamą Valstybiniu sim-
foniniu), filharmonijos orkestrui 
diriguoti jis nebebuvo kviečiamas. 
Antroji koncerto intriga – pažin-
tis su pirmąsyk Vilniuje matoma 
tarptautinį pripažinimą pelniusia 
latvių smuikininke Vineta Sareika. 
G. Rinkevičius su šia muzikante 
anksčiau taip pat nebuvo koncer-
tavęs, tad ir jiems tai buvo pirma 
pažintis scenoje. Koncertuojantys 
solistai neretai šitaip susitinka su 
dirigentais. Bet šis susitikimas Vilniuje 
išskirtinis, nes abu muzikantai vienaip 
ar kitaip susiję su Liepoja: V. Sareikai 
tai gimtasis miestas, G. Rinkevičiui – 
pastaruoju metu jo vadovaujamo 
simfoninio orkestro namai.

Koncerto programa, sudaryta iš 
amerikiečio Samuelio Barberio ir 
rusų klasiko Piotro Čaikovskio kū-
rinių, sutraukė pilnutėlę salę melo-
manų. Pirmoje dalyje buvo atliktas 
populiarusis Barberio Adagio sty-
giniams bei Koncertas smuikui 
ir orkestrui, antroje – melomanų 
itin mėgstama Čaikovskio Penk-
toji simfonija e-moll. Programa 
buvo parengta ypač kruopščiai ir 
atlikta su išskirtiniu polėkiu, kokio 
iš Nacionalinio simfoninio orkes-
tro ne visada sulaukiame. Atrodė, 
kad šįkart orkestras ir dirigentas tapo 
tikru vieniu, kartu mąstančiu, kartu 
jaučiančiu ir net kartu alsuojančiu. 

Atliekant Barberio Adagio, so-
driai ir labai išraiškingai suskam-
bėjo orkestro styginiai. Gilaus liū-
desio kupiną muziką muzikantai 
grojo darniai, sutelkę dėmesį į garso 
kokybę ir dinamiką, banguojančią 

beveik tarp šnabždančio pianis-
simo ir skausmingai prasiveržiančio 
forte. Po kelerių metų, 1939-aisiais, 
kompozitoriaus sukurtas Koncertas 
smuikui nuo tik ką nuskambėjusio 
pirmojo opuso gerokai skyrėsi, iš-
ryškėjo autoriaus muzikinės kalbos 
praturtinimas naujomis dermėmis, 
įdomesnių orkestro spalvų paieška. 
Galbūt svarbiausia, kad jame jun-
tame amerikiečių muzikos dvasią. 
Apie tai gana aiškiai byloja specifi-
niai ritmo ir melodikos ypatumai. 
Tarp soluojančio smuiko ir spal-
vingo, paskirų instrumentų repli-
komis atsakančio orkestro vyksta 
ramus minoriškai nuspalvintas 
pokalbis, vietomis įgaunantis dra-
matiškos įtampos, sužaižaruojan-
tis energinga greitakalbe (orkestre 
girdime ir raiškius fortepijono saki-
nius). Šį pokalbį, prasidedantį mąs-
liai vingiuojama smuiko melodija, 
virtuoziškai valdė dirigentas, neleidęs 
nė sekundei prarasti jo intriguojan-
čios tėkmės. Spalvinga kūrinio orkes-
truotė, trumpos įvairių instrumentų 
replikos tarsi prasmingi žodžiai kūrė 
įdomų ir gyvą muzikinį spektaklį. Tai 
įspūdžiai iš pirmųjų dviejų kūrinio 
dalių. Antroje dalyje būtina paminėti 
puikiai atliktą obojaus melodiją, al-
suojančią kažin kokiomis bekraščio 
peizažo platybėmis. 

Koncerto finalinė dalis Presto in 
moto perpetuo – visomis prasmėmis 
labai staigus kontrastas. (Šios keis-
tokos dalies atsiradimo peripetijos 
smulkiai aprašytos koncerto progra-
mėlėje.) Dingsta vyravusi dermė su 
išraiškingomis melodijomis ir prasi-
deda bėgimas, kurį V. Sareika ir or-
kestras įkūnijo virtuoziškai. Tiks-
lumas, preciziškumas, gera štrichų 
technika verti išties aukščiausių pa-
gyrimų. V. Sareika po ilgų publikos 
aplodismentų pagrojo Johanno Se-
bastiano Bacho Adagio iš Pirmosios 
sonatos smuikui solo g-moll. Linkė-
kime, kad sėkmingas koncertas Vil-
niuje taptų tolesne G. Rinkevičiaus ir 
V. Sareikos muzikine bičiulyste.

Liepojoje gimusi ir augusi V. Sa-
reika yra Europoje gerai žinoma ir 
kaip solistė, ir kaip „Artemis“ kvar-
teto primarija. Kvartetas susibūrė 
1989 m., bet, kaip dažnai atsitinka, 
kai kurie jo nariai keitėsi. V. Sareika 
kvartete groja nuo 2012 m., pakei-
tusi aštuoniolika metų pirmuoju 
smuiku griežusią Natalią Prishe-
penko. Kvartetas reziduoja Berlyne 
ir intensyviai koncertuoja Europoje 
bei už jos ribų. Smuikininkės bio-
grafiją puošia daug įvairių kon-
kursinių prizų, o ypač reikšmin-
gas 2009 m. laureatės vardą pelnęs 
Karalienės Elžbietos Briuselyje kon-
kursas. (Rekomenduoju internete 
susirasti ir pasiklausyti šiame kon-
kurse V. Sareikos atliktų kūrinių. 
Man tai buvo įdomus atradimas.) 

Klausantis jos atliekamo Barberio 
Smuiko koncerto, nuo pat pradžių 
dėmesį patraukė V. Sareikos gro-
jimo būdas, ypatinga dešinės ran-
kos technika, kai strykas su styga 
susiliečia nepaprastai glaudžiai ir 
kartu lanksčiai. Todėl kiekviena 
smuikininkės frazė nuo pirmos 
iki paskutinės gaidos buvo girdima, 

įprasminta ir ypatingu būdu arti-
kuliuota, o muzika tekėjo kaip upė. 
Taip pat žavėjo atlikėjos intelektas ir 
žmogiška šiluma. Galima paspėlioti, 
ar jos grojimo būdas yra latvių, kur 
V. Sareika pradėjo smuiko mokslus, 
ar labiau prancūzų mokyklos žymė. 
Nors dabartiniais atviro pasaulio 
laikais apie atlikimo mokyklų įta-
kas nebepriimta kalbėti, pasiklau-
sius V. Sareikos akivaizdu, kad ji 
perėmė nemažai savitų prancūzų 
smuiko mokyklos bruožų. Smui-
kininkė studijavo Paryžiaus kon-
servatorijoje pas Gérard’ą Poulet, 
vėliau dar mokėsi Belgijoje Kara-
lienės Elžbietos muzikos koply-
čioje pas Augustiną Dumay, abu 
įžymius prancūzų smuikininkus. 
Neabejotina, kad jaunajai atlikėjai 
šie muzikantai padarė įtaką, o in-
tensyvus muzikavimas įvairiuose 
kameriniuose ansambliuose ją dar 
sustiprino.

Jei pradėtume nagrinėti Čai-
kovskio Penktos simfonijos inter-
pretaciją, prireiktų paties G. Rin-
kevičiaus minčių. Deja, ne viską 
rašant recenziją įmanoma staigiai 

organizuoti. Spėju, kad simfonijos 
partitūra maestro pažįstama nuo 
pat studijų Sankt Peterburge. Gal 
tais laikais jis kūrinį suvokė kitaip, 
ne tokia jautria siela ir ne tokiame 
kaip šiandien muzikos kontekste. 
Dabar G. Rinkevičius yra sukaupęs 
milžinišką simfoninės ir operinės 
muzikos repertuarą, įgijęs didelę 
patirtį, tad rasti tinkamą, apmąs-
tytą ir širdies dūžiais patikrintą Čai-
kovskio muzikos interpretaciją jam, 
esu tikra, nesunku. Ir nėra ko savęs 
riboti: tai, ką girdėjome, buvo labai 
emocionali, mąsli, aistringa muzika, 
kurioje kunkuliavo kraštutinės 
nuotaikos ir jausmai. Tokia, koks 
yra kiekvieno jautraus menininko 
ir ne menininko gyvenimas. Nu-
galėti neviltį, skaudžius gyvenimo 
smūgius, žvelgti aukštyn, stiebtis į 
šviesą ir džiaugtis! Taip apibūdin-
čiau įspūdingą koncerte išgirstą 
Čaikovskio Penktosios interpreta-
ciją, kuria džiaugėsi ne tik publika, 
bet ir Nacionalinio simfoninio or-
kestro artistai, kartu ploję maestro 
G. Rinkevičiui. 

D. Matv ejevo n uotr .Vineta Sareika ir Gintaras Rinkevičius
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Trys (ne)išpildyti norai
Antano Kučinsko „Žvaigždžių operos“ vaikams premjera Klaipėdoje

M u z i k a

mezgė gražų ir tvarkingą audinį. 
Pagirti būtina ne tik puikią solistę, 
kurios interpretacijoms ypatingo 
žavesio suteikia 1683 m. Antonio 
Stradivari padirbintas smuikas, 
bet ir dirigentą, įtaigiai ir klusniai 
klojusį orkestro pagrindą. Vitališka 
smuikininkės energija, įsiliejusi į 
bendrą orkestro akompanimento 
tėkmę, rodos, kilo virš jo neketin-
dama pasiduoti. Net ir tutti epizo-
duose solistės smuikas įnirtingai 
sklendė virš orkestro. Gražiai 
suskambo antrosios dalies obo-
jaus atliekama pradžios tema. Aki-
vaizdu, dirigentui ir solistei pavyko 
rasti bendrą interpretacinę kalbą. 

Barberio koncertas leido įvai-
riapusiškai pažinti smuikininkę. 
Andante dalyje išgirdome lyrišką, 
moteriškos prigimties diktuojamą 
atlikėjos braižą, o finale – Presto in 
moto perpetuo – išryškėjo puiki so-
listės technika, vitališka energija ir 
griežtumas. Buvo malonu girdėti 
darnų solisto ir orkestro dialogą. 
Publikos simpatijas pelniusi atlikėja 
bisui tvarkingai ir nepretenzingai 

pagriežė nuostabų Johanno Sebas-
tiano Bacho Adagio iš Pirmosios 
sonatos smuikui g-moll. 

K o n c e r t ą  a p i b e n d r i n o 
1888-aisiais sukurta Čaikovskio 
Simfonija Nr. 5 e-moll, op. 64. „Vi-
siškas susitaikymas su likimu“, – to-
kia potekstė buvo įrašyta kompo-
zitoriaus užrašų knygelėje. Gilių 
filosofinių apmastymų kupinas 
kūrinys įamžintas itin sudėtingoje 
partitūroje, todėl net ir geriausiam 
dirigentui tenka nemenkas iššūkis 

perskaityti ją taikliai, suvaldyti di-
delį orkestrą. 

Sklandus dirigento ir orkestro 
dialogas ėmė ryškėti nuo pirmųjų 
simfonijos akordų. Neretai atlie-
kant Čaikovskio kūrinius galime 
išgirsti perdėtai saldžią interpre-
taciją, ištęstus garsus, prarandan-
čius taip gerai kompozitoriaus mu-
zikoje girdimą rusišką skambesį. G. 
Rinkevičius pademonstravo puikų 
rusų muzikos stiliaus pojūtį. Be ne-
reikalingo manieringumo, ramiai 

Atkelta iš  2  psl .

Brigita Jurkonytė

Pakalbėkime apie operą vaikams – 
tik šįkart pūškuojant vakariniam 
traukiniui Klaipėda–Vilnius. Tikra 
tiesa, kad šis sekmadienis tapo įsi-
mintinas ne tik į Klaipėdą atvyku-
siems muzikos kritikams, kompo-
zitoriams, bet ir visiems mažyliams 
bei jų tėveliams. Kompozitorius 
Antanas Kučinskas, pratęsdamas 
savo operų „Bulvinė pasaka“ ir 

„Makaronų opera“ žmogiškos ar 
gyvūniškos prigimčių problema-
tikos idėjas, priartėja prie „maistu 
protui“ tituluotos trilogijos įgyven-
dinimo. Štai ir pasirodė trečioji, ti-
kras ir tariamas vertybes nagrinėjanti 

„Žvaigždžių opera“, kurios premjera 
įvyko gruodžio 9 d. Klaipėdos Žvejų 
rūmuose, dabartinėje Klaipėdos vals-
tybinio muzikinio teatro scenoje. 

Pagaliau nuskriaustiems ir alka-
niems peliukams iš dangaus nusilei-
dusi Žvaigždelė išpildo jų norą – pil-
vai prikimšti gardaus sūrio. Tačiau 
ar sotieji peliukai teisingai ir pras-
mingai išpildo likusius du norus? 
Ar visos svajonės yra nuoširdžios 
ir nesavanaudiškos? Žvaigždelė 
(Rosana Štemanetian) tampa pa-
grindine istorijos figūra. Ji prižada 
peliukams išpildyti bet kokius tris 
gerus norus. Alkani peliukai, gir-
dėdami tik savo urzgiančius pilvus, 
skuba patenkinti žemiausią vertybi-
nės piramidės poreikį – prieš save 
pamatyti didžiulį kalną sūrio. Pasi-
sotinus atsiranda energijos pamąs-
tyti ir apie likusius norus. Tačiau čia 
susiduriama su problema. Peliukai 
nesuvokė gerų norų reikšmės. Pe-
lių karalius užsigeidžia tapti scenos 

žvaigžde, o vadovaudamasis garbės 
bei šlovės troškimu pamiršta visus 
aplinkinius ir nuolat atstumia scenoje 
vis pasirodančią, pintinėje žibutes ne-
šančią merginą (Rasa Ulteravičiūtė). 

Verta pagirti dramaturgės Dai-
vos Čepauskaitės ir režisieriaus 
Ramūno Kaubrio gebėjimą prabilti 
vaikams suprantama kalba – nuo 
jiems girdėtų posakių iki kasdie-
ninių išgyvenimų. Takoskyra tarp 
danguje amžinai gyvenančių, ge-
rus norus pildančių žvaigždžių ir 
žemėje gyvenančių, skandalais ir 
turtais pasidabinusių „žvaigždžių“ 
parodoma vaikų akimis. Čia suren-
giamas vaikiškos konkurencijos ku-
pinas muzikinį televizijos šou pri-
menantis popmuzikantų konkursas. 
Juo banaliau jis parodomas, juo vai-
kai labiau atpažįsta tokias situaci-
jas – juk ir jie mokyklose pastebi 
tarpusavyje konkuruojančius kla-
siokus, trokštančius vienas kitą pra-
nokti apranga ar „sukolekcionuotų“ 
draugų būriu. Šiame muzikiniame 
konkurse savąją žinutę žiūrovams 
skleidė ir kompozitorius. Cituoda-
mas ar kiek perkomponuodamas 
Michaelio Jacksono ir Lady Gagos 
dainas, jis atskleidė pačias tam-
siausias vietinių „žvaigždžių“ mu-
zikines savybes. Hiperbolizuotai 
vaizduojamas jų negebėjimas in-
tonuoti, gerklės stygų spaudimas 
ir neritmiški kūno judesiai – tai 
žinutė vaikams, kad tokia muzika 
nėra profesionali, o juolab dažnai 
kuriama tik trumpai šlovei pasiekti. 
Į popmuzikos liūną, deja, įtrauktas 
ir Pelių karalius (Kęstutis Nevulis). 
Jo pasirodymą kritikai įvertina pui-
kiai ir jis laimi konkursą. Tačiau 
tam tikra prasme šis laimėjimas 

tampa jo asmeniniu pralaimėjimu. 
Scenoje pasirodęs Prodiuseris (Ša-
rūnas Juškevičius) iškart pradeda 
kontroliuoti Pelių karaliaus gyve-
nimą, taip parodydamas poppasau-
lio tuštumą. Staiga Prodiuseris prieš 
Pelių karaliaus valią jam atlieka net 
dvi plastines operacijas – padidina 
ausis ir patrumpina uodegą, net pa-
keičia vardą. Nuo šiol jis bus vadi-
namas Mikimauzu Superstaru, jį 
lydi klykiantys pelyčių gerbėjų bū-
riai. Superstaras visiškai pasikeitė ir 
net atstūmė savo ištikimąsias peles, 
kurios tik tenorėjo pasidalinti rastu 
buroku. Net susipyko su vėl scenoje 
tą patį leitmotyvą apie žibutes dai-
nuojančia mergina ir sukritikavo 
jos požiūrį į gyvenimo vertybes. 

Superstaras praranda galimybę 
suvokti padarytas klaidas ir nepras-
mingai iššvaisto Žvaigždelės siūlytą 
trečiojo noro išpildymą. Kupinas 
pasipūtimo ir egoizmo, Pelių ka-
ralius pasako savo trečiąjį norą – 

„Žvaigžde, noriu, kad pradingtum!“ 
Po tokio įvykio Pelių karalius su-
sipyksta ir su Prodiuseriu, į sceną 
akimirksniu iškyla Lady Kvaka... 
Viskas prarasta. Nusivylimo kupina 
pelė vėl susitinka su savo draugais ir 
teisybės ieškoti keliauja į kosmosą. 
Ten jis tikisi sutikti Žvaigždelę ir pa-
sirašyti šlovės pratęsimo sutartį. Ta-
čiau netikėtai Pelių karalius suvokia, 
kad jis ką tik išpildė savo didžiausią 
svajonę – aplankė kosmosą su myli-
miausiais draugais. Operos atomaz-
goje Žvaigždelė jam pataria viską ma-
tyti ir klausytis širdimi. Pelių karalius 
įsimyli savo paties atstumtą Žibutę.

Operos muzikinėje medžiagoje 
nuolat naudoti Žvaigždelės ar žibu-
tes nešančios merginos leitmotyvai 

buvo kaip kvietimas sugrįžti į tikro-
siomis vertybėmis įprasmintą gy-
venimą, atsisakyti piktavališkumo, 
puikavimosi ir garbės troškimo. 
Kiekvieną kartą pasigirstant šioms 
originalioms kompozitoriaus me-
lodijoms, orkestrinė medžiaga taip 
pat suskambėdavo vis su brandesne 
orkestruote ir harmonija (grojo 
Klaipėdos muzikinio teatro orkes-
tras, dirigentas Tomas Ambrozaitis). 
O visi popmuzikos perkomponuoti 
ar originalūs intarpai buvo lydimi 
ganėtinai pasyvių pasikartojimų, 
triukšmingo būgnų skambesio.

Po premjeros teko išgirsti klau-
simų, kodėl operoje taip greitai ir 
intensyviai keitėsi scenografija (iš 
pelių buveinės – į triukšmingą po-
psceną, vėliau į kosmosą) arba mu-
zikos intarpai, kurie nuolatos buvo 
papildomi su milžiniškomis raidė-
mis ant pečių šokančiais juodaisiais 
peliukais. Atsakymas labai papras-
tas: šiandieniniai vaikai yra vaizdi-
nės eros karta, todėl norint išlaikyti 
dėmesį teko kurti dramaturginę ir 
muzikinę įtampą. Tačiau perkrauto 
margumyno nebuvo. Kostiumų 
dailininkai Artūras Šimonis (jis ir 
scenografas) ir Vilija Šuklytė bei 
videoprojekcijų dailininkas Do-
natas Ravaitis šalutinius veikėjus 

ir situacijas vaizdavo pasitelkdami 
minimalias priemones, daugiausia 
baltą ir juodą spalvas. Tokiame fone 
dar labiau išryškėjo mėlyna ar si-
dabrine spalva pasidabinusios, ge-
rumą skleidžiančios Žvaigždelė ir 
Žibutė. 

Milžiniško pasisekimo sulaukė 
scena kosmose. Pasitelkus šaltą 
ugnį į orkestro duobę įlėkęs peliukų 
sukonstruotas erdvėlaivis (iš tiesų 
tai apverstos kopėčios) buvo atskir-
tas nusileidusia scenos širma, ant ku-
rios matėsi kosmosą vaizduojančios 
videoprojekcijos. Už širmos netikė-
tai pasirodęs choras ir Žvaigždelė ap-
dainavo visatos grožį ir išaukštino 
draugystę. O dar ant elektroninių 
ratukų į sceną įvažiavęs kosmonau-
tas – kažkas genialaus!  

„Žvaigždžių operos“ premjera 
sulaukė didžiulės sėkmės. Ji at-
lieka ir svarbią misiją – bando 
gelbėti vaikus iš klastingų pavir-
šutiniškumo, puikavimosi ir su-
svetimėjimo spąstų. Kaip teigė 
dramaturgė Daiva Čepauskaitė, šis 
spektaklis pasakoja apie amžinus 
ir nesunaikinamus dalykus – drau-
gystę, meilę. Opera kviečia pakelti 
akis nuo ekrano stiklo, pažvelgti į 
dangų ir pasvajoti apie tai, kas iš 
tiesų vertinga.

pradėjus simfoniją, šis dirigento 
braižas nepakito iki pat pabaigos. 
Tiksliai perskaityta partitūra, pui-
kus dinaminis ir ritmo balansas. 
Neprireikė laiko įsibėgėjimui, kurį 
neretai girdime klausydami šios 
simfonijos įrašų. Taiklūs ir kon-
kretūs dirigento mostai orkestrui, 
rodos, buvo labai aiškūs ir neleido 

„slydinėti“ sudėtingos partitūros 
epizoduose, kuriuose taip dažnai 
keičiasi tempas. Tokį lankstų tempų 
proporcingumą ir darnų skambesį 
girdėjome iki pabaigos. 

Bene žaviausia – antra dalis An-
dante cantabile, prasidedanti lėta, 
choraline įžanga, giliausiais kom-
pozitoriaus vidiniais apmąstymais, 
o lyrinė valtornos tema, tarsi viso 
kūrinio šviesulys, skambėjo be di-
delių orkestro dramatinių prover-
žių. Mėginant atrasti taikliausius 
apibūdinimus, ko gero, labiausiai 
tiktų jau minėta tempo ir dinamikos 
darna. Gal kiek perdėtai ekspresy-
viai suskambo po trečiosios temos 
Moderato con anima prasiveržusi 
antros dalies kulminacija. Varinių 
pučiamųjų fanfaros akimirką atsi-
skyrė nuo orkestro, rėždamos ausį 

ne visai darniu skambesiu. Vis dėlto 
net ir šis epizodas nesudarkė viso 
kūrinio vienovės, galbūt net susti-
prino jame užkoduotą kompozito-
riaus gyvenimo kovą. 

Trečia dalis, valsas Allegro mode-
rato, tarsi atoslūgis po dviejų sunkių 
ir dramatiškų nuotaikų kupinų išgy-
venimų, praėjo sklandžiai ir beveik 
nepastebimai. Akivaizdu, ir pačiam 
orkestrui tai buvo atokvėpis prieš 
sudėtingą finalą. O šis – tikras emo-
cijų, tempo, ritmo ir instrumentuo-
tės uraganas, kai bene kiekvienas 
orkestro muzikantas tampa solistu. 
Galima palyginti šį finalinį Andante 
maestoso su sonatos temų perdir-
bimu. Čia anksčiau girdėtos temos 
suskamba keisdamos savo der-
minį atspalvį, įgaudamos šviesos. 
Visame šiame melodijų, spalvų ir 
dinamikos raizginyje nepaklydo 
nei dirigentas, nei orkestras. Va-
lingi G. Rinkevičiaus mostai kaip 
niekada raiškiai perteikė jo diri-
guojamą muziką. Rišli ir sklandi 
muzikos kalba pakylėjo virš kas-
dienybės ir pabaigoje leido pajusti 
taip retą pilnatvės ramybę. 

D. Mat ve je vo  nu ot r.Gintaras Rinkevičius

Scena iš spektaklio „Žvaigždžių opera“ In dre  P ix  /  P rokadr as .lt  n uotr .
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Spektaklis apie verslininkę
„Madam Rubinštein“ Lietuvos rusų dramos teatre 

T e a t r a s

Ieva Tumanovičiūtė

Dėl ribos tarp meno ir kičo vis re-
čiau ginčijamasi bei svarstoma, ar 
verta analizuoti pramoginius kūri-
nius. Retkarčiais virsdami antropo-
logais apie komercinį nacionalinį 
kiną rašo kino kritikai, bet teatro 
kritikai, priešingai, už „Domino“ 

„neužsikabino“, gailėdami savo laiko, 
ir tai, mano nuomone, teisinga. Pir-
miausia dėl to, kad kičinių pramogų 
vartotojai kultūrinių leidinių ne-
skaito, o skaitančiųjų jos nedomina. 
Kino pasaulyje bent jau aišku, kad 
pramogos – multipleksuose, me-
nas – nišiniuose kino teatruose bei 
festivaliuose. Žinoma, viskas nėra 
taip paprasta, o pasipiktinimą visų 
pirma kelia niveliacija, kai meno 
erdvės, siekdamos pritraukti dau-
giau žiūrovų ir pajamų, pradeda 
daryti kompromisus, t.y. įsileisti 
komercinius kūrinius, dažniausiai 
taip tik nuvildamos menui ištiki-
mus žiūrovus. Antra, atviras „elito“ 
žavėjimasis, tarkim, patriotiniu is-
toriniu kino kiču – alėjomis, kal-
nais ir debesimis – bei moksleivių 
skatinimas eiti į filmus. Nors ribos 
tarp aukštojo meno ir popkultūros 
jau seniai turėjo sunykti, vis dėlto 
meną nuo pramogos ir kičo kaž-
kas dar skiria. Be to, viena yra ga-
minti šiuos, o visai kita – iš jų kurti 
meną, kaip darė, pavyzdžiui, Pedro 
Almodóvaras ankstesniuose savo 
filmuose. Todėl manau, kad dabar, 
kai menas tampa vis įvairesnis ir de-
mokratiškesnis, dėl klausimo, kas 
jis yra, verta dar stipriau nerimauti, 
ir vien dėl to, kad apie tai apskritai 
būtų mąstoma.

Dėl minėtų priežasčių svars-
čiau, ar verta analizuoti Lietuvos 
rusų dramos teatro (LRDT) spek-
taklį „Madam Rubinštein“. Manau, 
tai pramoga – dovana miesčioniui 
švenčių proga, tačiau rašyti pa-
skatino aktoriai Inga Maškarina 
ir Valentinas Krulikovskis, abejo-
tiname kūrinyje iš savęs pareika-
lavę visiško atsidavimo, taip bent 
kiek atsverdami kičą ir reklamą, 
kuri plevėsuojančiomis kosmeti-
kos parduotuvės vėliavomis pasi-
tiko jau ant teatro paradinių laiptų. 
Viduje laukė kičinio dizaino foto-
sienelė, eilę į moterų tualetą ir bu-
fetą pagyvino dainininkės balsas, o 
merginos žiūrovėms ant riešų rišo 
Elizabeth Arden kvepalų aromato 
juosteles (šio prekės ženklo nepa-
vyks išvengti, nes Arden – spekta-
klio veikėja). Kiekvienos žiūrovų 
salės kėdės atlošą puošė kvepalų 
mėginukas ir nuolaidos kuponas 
jiems įsigyti minėtoje parduotu-
vėje. Ši į teatrą įsileista įžūli rinko-
dara piktina ir stiprina nuojautą dėl 
kelių gyvenimo valandų praradimo. 
Esu prieš pramogų ir komercijos 
įsiveržimą į teatrą, mano manymu, 
skirtą menui, kuris arba ieško būdų 

atspindėti žmogaus būtį ir ekspe-
rimentuoja su forma, arba tobu-
lina techniką (dažn. operos ir ba-
leto teatrai bei filharmonijos), arba 
kritiškai analizuoja visuomenę bei 
suteikia balsą išstumtiesiems iš vie-
šosios erdvės. Žinoma, būtų netei-
singa sakyti, jog LRDT neperspėjo, 
kad spektaklis „skiriamas plačiajai 
publikai“. O tai, pasirodo, reiškia 
komercinį kūrinį, skirtą žiūrovų 
dėmesiui valdyti per proto ir sub-
tilių jausmų atpalaidavimą ir užti-
krinantį jiems malonų vakarą. Gaila, 
kad būtent taip teatras bando prisi-
durti prie nepakankamo valstybės 
finansavimo. 

Gerai „sukaltoje“ pjesėje „Ma-
dam Rubinštein“ (2017), savotiškai 
pratęsiančioje XIX a. mechaniškos 
ir amatininkiškos „gerai padary-
tos“ pjesės tradiciją, atsiskleidžia 
australų dramaturgo Johno Misto 
daugiametė televizijos serialų ir 
filmų kūrimo patirtis. Misto ko-
miška drama remiasi tikrų asme-
nybių gyvenimo istorijomis. Joje 
veikia dvi garbaus amžiaus kos-
metikos verslininkės – į devintąją 
dešimtį įžengusi Helena Rubinštein 
bei beveik dešimtmečiu jaunesnė 
Elizabet Arden ir trisdešimtmetis 
Patrikas O’Higinsas. Spektaklyje 
režisierius Raimundas Banionis 
pasirenka dvigubai jaunesnes ak-
tores, taip pataikaudamas publikai 
ir suteikdamas jai malonumą ste-
bėti jaunas moteris. Pjesės veiksmas 
prasideda 1954 m. Niujorke ir tę-
siasi dešimtmetį iki 1965-ųjų, tačiau 
nors spektaklyje nepraleidžiama nė 
viena pjesės scena, slenkančių metų 
Banionis neakcentuoja. Laiko ir vie-
tos vienovės nepaisančioje pjesėje 
erdvėms dinamiškai keistis lei-
džia abstrakti Sergejaus Bocullo 
scenografija. Matinio stiklo siena 
įrėminta vaidybos erdvė su dviem 
odiniais kosmetologiniais krėslais 
primena grožio saloną ir lengvai 
virsta Helenos ar Elizabet biuru, 
Patriko namais, lėktuvo salonu ir 
t.t. O scenos gale kabantys dideli 
plakatai su moterų aktų reproduk-
cijomis iš klasikinių paveikslų nuo 
Renesanso iki prerafaelitų laikų pa-
sitarnauja Londono „Tate“ galerijos 

scenai, kai atidengiamas Salvadoro 
Dalí nutapytas Rubinštein portretas 
(jo reprodukcijos spektaklyje nėra, 
svarbios pačios iškilmės). Sceno-
grafijoje yra bent dešimt moterų 
atvaizdų – grožio idealų, kurių kū-
rimą iš menininkų perėmė mados 
ir kosmetikos pramonė. 

Spektaklyje Banionis išryškina 
prieštaringą Helenos Rubinštein 
asmenybę ir ją sukūrusią aktorę 
Maškariną. Krokuvos geto mer-
gaitės, Niujorke tapusios milijo-
niere, gyvenimo istorija ir stebina, 
ir baugina. Elegancija, išdidumas ir 
kilnumas Rubinštein elgesyje dera 
su stačiokišku įžūlumu. Ji valgo 
vištos šlauneles ir Krokuvos dešrą 
tiesiai iš seifo, nes taip pigiau, nei 
laikyti jas šaldytuve, juk „pinigai ant 
medžių neauga“. Nepritekliaus at-
mintis stipresnė už dabarties turtus, 
todėl Rubinštein taupi ir išnaudoja 
savo darbuotojus mokėdama ma-
žas algas. Ji – tobula laukinio ka-
pitalizmo atstovė, verslo imperiją 
sukūrusi geniali diletantė. Dėl jos 
kosmetologės išsilavinimo abejo-
jama, bet ji tikrai profesionaliai 
prekiauja ir nugali konkurentus, 
net rašydama savo nekrologą su-
kuria kosmetikos reklamą. Nors 

dar nespėjo gauti koledžo garbės 
daktaro laipsnio, nepakaltinama 
garbėtroška vadina save profesore 
ir, žinoma, kunigaikštiene, nes antrą 
kartą ištekėjo už kilmingo gruzino. 
Vis dėlto kartais Rubinštein elgiasi 
kilniai, be to, ji principinga ir žmo-
giškai klysta. Maškarinos Rubinš-
tein greit pavergia publiką.

Spektaklyje komizmas kyla ne tik 
iš situacijų, pabrėžiančių pagrindi-
nės veikėjos būdo bruožus, bet ir iš 
kontekstų. Tarkim, Rubinštein pa-
sakoja mačiusi filmą apie pavyz-
dingą sūnų, stipriai mylėjusį mamą, – 
Alfredo Hitchcocko „Psichopatą“. 
Vis dėlto svarbiausias Misto kome-
dijoje žodžių žaismas, iškraipyti 
posakiai, žydiški keiksmai – spek-
taklyje naudojamas Olgos Varšaver 
ir Tatjanos Tulčinskajos angliškos 
pjesės vertimas į rusų kalbą. Ru-
binštein neišmoko tobulai kalbėti 
angliškai, spektaklyje tai pabrėžia 
jos rusų kalbos akcentas, pasak kū-
rėjų, – Odesos žydų. Nuo pirmųjų 
žodžių Maškarina meistriškai valdo 
akcentą. Kalbos maniera yra viena 
pagrindinių aktorės išraiškos prie-
monių. Helena dažnai plūstasi ir be 
jokių pagražinimų rėžia, ką galvoja. 
Ji sarkastiška ir jai malonu žodžiais 
įgelti kitiems ir sau pačiai. Vis dėlto 
šiandien imponuoja šios moters ne-
politkorektiškumas ir drąsa. Prie 
jos tiesmuko elgesio kontrasto prin-
cipu derinami elegantiški, į pra-
bangą pretenduojantys drabužiai. 
Daivos Petrulytės kostiumai laisvai 
atkuria 6-ojo dešimtmečio madas ir 
to meto siluetus, todėl kartu atrodo 
šiuolaikiškai. Per spektaklį Helena 
persirengia daug kartų – ir tai dar 
viena atrakcija publikai. 

Maškarina yra iš tų penkių pro-
centų aktorių, kurie, kaip „Die-
noraštyje“ rašo režisierius Alvis 
Hermanis, geba „persikūnyti į ką 
nors kitą“, nes „likusieji visą gyve-
nimą vaidina patys save duotomis 

aplinkybėmis“. Išlaikydama vientisą 
personažo liniją Maškarina parodo 
įvairias Rubinštein asmenybės pu-
ses bei jos pasikeitimą ir tai daro 
komiškomis aplinkybėmis, nenu-
slysdama į supaprastinimą. Tarkim, 
Aleksandra Metalnikova Elizabet 
Arden kuria stipriau šaržuodama, 
todėl jos veikėja labiau atstumia nei 
simpatijas žadinanti Rubinštein. Įsi-
mena specifinis, skardus Arden juo-
kas, tačiau ji atlieka ne tik Helenos 
scenos, bet ir verslo partnerės funk-
ciją – konkurentės sugeba susivienyti 
prieš „Revlon“ kosmetikos magnatą. 

Vis dėlto lygiavertis Rubinštein 
partneris yra Krulikovskio Patri-
kas O’Higinsas, ir būtent šie akto-
rių kuriami personažai ir bendra-
darbiavimas scenoje skatina rašyti 
apie spektaklį, taikantį į masinį 
skonį. Tai ypač atskleidžia muzika 
(kompozitorius Faustas Latėnas): 
tyliai kurianti motyvus ir garsiai 
skambanti kiekvieną kartą keičian-
tis scenoms. Ji nieko nereiškia, tik 
turi palaikyti energiją per veiksmo 
pauzes, kol bus pasiruošta kitai sce-
nai. Pasak Hermanio, „skonis – štai 
kas svarbiausia teatro mene“, ir jam 
šiame spektaklyje nusidėta.

Krulikovskis kuria sąžiningą, ku-
klų ir pagarbų homoseksualų jau-
nuolį. Šluba Patriko eisena, chaki 
spalvos drabužiai pabrėžia, kad jis 
karo veteranas. Helena sako: „Aš – 
apsišaukėlė iš geto. Tu – žydrasis 
angeliukas, tik slepi sparnelius... 
Pasaulis nusistatęs prieš mus, mes 
turime apsiginti!“ Išoriškai pana-
šaus amžiaus aktoriams pavyksta 
sukurti santykį tarp skirtingų kartų 
personažų, tinkančių į močiutes ir 
anūkus. Garbingą Rubinštein am-
žių Maškarina kuria ne išore, bet 
polinkiu vadovauti ir globoti – ji 
viską žino geriausiai. Patriko el-
gesys ir požiūris atskleidžia, kad 

Inga Maškarina spektaklyje „Madam Rubinštein“ L. Vanse vičien ės  n uotr aukos

Aleksandra Metalnikova, Inga Maškarina ir Valentinas Krulikovskis N u k elta į  5  p s l .
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Žuvis vandeny, žuvis ugny
Vilniaus miesto šokio teatro „Low Air“ spektaklis „Su(si)tikimas“

pasaulis tapo šiek tiek švelnesnis 
nuo atšiaurių Helenos laikų ir ne-
būtina nuolat būti šiurkščiam bei 
priešiškam. Kartų konfliktas išryš-
kėja, kai per garbės daktaro teikimo 
iškilmes Rubinštein kalbą apie kos-
metiką, išryškinančią moterų grožį 
ir jas išlaisvinančią, pertraukia už-
gimstančios antrosios bangos fe-
minisčių šauksmai, kad kosmetika 
ir dietos jas įkalino ir pavertė ver-
gėmis. Rubinštein požiūriu, be to-
kios kaip ji feminizmo išvis nebūtų, 
nes ji viena pirmųjų įkopė į verslo 
aukštumas, kai moterys dar netu-
rėjo teisės nei balsuoti, nei gauti 
banko paskolą. Tačiau nauja karta 
mąsto kitaip, o Rubinštein jau nie-
kada nebepasikeis. Bet akivaizdu, 
kad antrosios bangos feministės 
kosmetikos nesunaikino, o Rubinš-
tein prekės ženklas gyvas iki šiol. 

„Pinigai visada laimi“, – sako Helena, 
patvirtindama kapitalistinę tikrovę. 

Be asistento Patriko, kiti Rubinš-
tein gyvenimo vyrai lieka už scenos 
ribų. „Dėl buvusių vyrų nesielvar-
taujama“, dabartinis kenkia repu-
tacijai lankydamasis viešnamiuose, 
košmaruose iškyla naktimis atei-
nantis gašlus dėdė, o su savo sū-
numis Helena barasi telefonu. Tik 
kartą režisierius nukrypsta nuo 
pjesės, kai finale Patrikas pasirodo 
vilkėdamas Supermeno kostiumą, 
taip sugriaudamas jautrią Rubinš-
tein dainą ir užduodamas mįslę. 
Kadaise Helena išgelbėjo Patriką 
ir dešimt metų jie vienas kitą pa-
laikė, dabar jis tarsi perima iš jos 
superherojaus vaidmenį. Super-
meno motyvas susijęs ir su sudė-
tingais Helenos santykiais su sūnu-
mis. Juk Banioniui labiausiai gaila, 
kad ji negalėjo leisti sau būti švelni, 
mylėti. Pasak režisieriaus, dėl darbo 
ji paaukojo „savo asmeninį gyve-
nimą ir žmogišką laimę“. O iš tiesų 

Atkelta iš  4  psl .

Dovilė Zavedskaitė-Statkevičienė

Stebėdama „Low Air“ ir Laurynos 
Liepaitės darbą „Su(si)tikimas“, 
susitikau su daug kuo. Neslėpsiu – 
užtruko, kol sutikau juos, esančius 
prieš akis, rato viduryje. Pirmiausia 
į susitikimą atėjo praeities būtybės, 
vis dar klegančios viduje. Susitikau 
su Silvia Calderoni („MDLSX“, 
rež. Enrico Casagrande ir Daniela 
Nicolò (Italija), „Sirenos ’17“) ir 
prisiminiau, kaip stipriai jos pade-
dama pajutau lytiškumo problema-
tiką ir kūno melą – akivaizdžią oda 
užklotą anatomiją ir slaptą nenu-
spėjamą tos anatomijos gyvenimą. 
Susitikau su Annamária Láng ir 
Juhánu Ulfsaku („Tik filmuojama“, 
rež. Kristianas Smedsas (Suomija), 

„Sirenos ’18“) ir jų kurta švelnia, 
bet paveikia scenine erotika, kuri 
įstūmė į raudonos uogienės for-
mos aistrą, sukūrusią labai įelek-
trintą atmosferą ir nesibaigiantį 
laukimą. Susitikau, kad užpildyčiau 
ir lytiškumo, ir erotikos tylą, kurios 

„Su(si)tikime“ tiek daug, – atrodo, 
jog jie nori apie tai kalbėti, apie tai 
šokti, bet kol kas jaučiasi per kuklūs, 
per daug įveržti, per taikūs pakelti 
šį tinklą, pilną kūnų ir kūniškumo.

Galiausiai prisiminimuose nu-
klydau į įvairius patirtus bendruo-
meninius ritualus, kuriuose teatra-
liškumas derėjo su visapusišku, 
savanorišku dalyvių įsitraukimu. 
Spektaklyje „Su(si)tikimas“ žiū-
rovų atstūmimo mechanizmai kol 
kas veikia aktyviau nei įtraukimo, 
o bendruomeniškumo jausmą čia 
mėginama kurti iš tolimos distan-
cijos suvoktais būdais. Regėdamas 
tuos mėginimus suvoki, koks bejė-
gis vis dėlto yra teatras, bandantis 
ritualą ne sukurti, bet... pavaizduoti. 

Ir koks stiprus jis būna tada, kai 
tampa savimi – vaizdų ir istorijų 
generavimo mašina.

„Su(si)tikimo“ esmė – moteriš-
kumo kaip kategorijos tyrimas ir 
eksploatavimas sankirtoje su vyriš-
kumu, reiškiamas tekstu, dainomis, 
visur plaukančiomis moterimis, ne-
įmantria, seksualizuota choreogra-
fija, interaktyviu žiūrovų kalbinimu, 
raginimu, šokdinimu, glostymu ir 
visa apimančiu gundymu. Akty-
viausias gundytojas – ilgaplaukė Ji 
(Gediminas Rimeika), žyminti du 
spektaklio segmentus: kai jis yra Ji 
ir kai jis tampa Juo. Kai Ji nusivelka 
suknelę, nusiima peruką ir grįžta į 
savo vyrišką kūną, vyrišką sąmonę, 
spektaklio plokštelė tarsi pajuda iš 
vietos, „atstringa“, ir sceninis gyve-
nimas pirmąsyk atiteka prie kojų. 
Kaip tik čia baigiasi ir bendruo-
meniškumo kūrimo frustracija – 
paradoksalu, tačiau jai pasibaigus 
spektaklis tampa atviras žiūrovui 
ir pagaliau jį prisileidžia.

Žiūrovų būrys atrodo nusiteikęs 
veiksmui – juk atėjo perskaitęs ap-
rašymą ir buvo pasiruošęs „kartu 
užkutenti negyvai, sūpuoti lėlę lyg 
moterį, tyru šaltinio vandeniu gy-
dyti, pasileidus plaukus“. Bet plau-
kai čia plaikstosi tik peruko, o van-
dens yra tik ant dugno – regis, jis 
išpiltas ne nuprausia, o susigeria 
į plaukus. Tačiau kas duos paku-
tenti, pasūpuoti moterį, apie ku-
rią visi svajojo? Visa erotika pra-
sideda ir baigiasi šaltais aktorių 
mėginimais prieiti prie atsitiktinių 
žiūrovų ir duoti (priverstinai) pa-
liesti apnuogintą kūną, raginimais 
giliai kvėpuoti, iš arčiau stebėti te-
atrališką sueities imitaciją. Tačiau 
su kiekvienu raginimu tarp akto-
rių ir žiūrovų vis didėja distancija: 
vienoje pusėje stiprėja atmetimo 

jausmas, kitoje – kvietimo įtampa. 
Nemanau, kad šie interaktyvūs 
žaidimai neturi potencialo: reikia 
tiesiog rasti būdą iki jų ateiti, ki-
taip tariant, užauginti ir pamaitinti 
žuveles, prieš jas viliojant į tinklą. 
Dabar staiga prieinantys veikėjai 
yra pernelyg tolimi, kad norėtųsi 
kontakto; neišartikuliuojami jų 
veikimo motyvai; miglota raginimų 
kvėpuoti, liesti, šokti prasmė. Kad 
būtų smagu? Smagu kam?

Atrodo, kad geriausiai čia jaučiasi 
Rimeika, didžiąją dalį laiko impro-
vizuojantis, ir darantis tai puikiai. 
Jo drąsa, švelnus agresyvumas ir 
erzina, ir kamuoja, ir traukia. Jo 
lytiškumas pereina daugiausiai 
pakopų, jis veikia kaip spektaklio 
vanduo, susiejantis atskiras žuvis. 
Nusivilkęs moterį, jis moteriškumą 
grąžina treninginį belytiškumą de-
monstruojančiai Airidos Gudaitės 

Jai, kuri spektaklyje taip ir lieka tre-
ninginėje paslaptyje. Jos užsisklen-
dimui norisi argumentų; Airida ku-
ria bespalvį moters-daikto vaidmenį. 
Jos veide – pyktis ir absurdas, ji čia – 
nuobodi / nuobodžiaujanti auka, 
galop nukankinama Lauryno Ža-
kevičiaus Jo. Lauryno Jis stengiasi 
būti labai drąsus, tačiau vis tiek pri-
mena ne seksualų, puolantį vilką, o 
žavų, baikščiai gundantį kiškį. Su-
sikertančios agresyvios erotikos / 
sceninės (žmogiškos?) baimės tra-
jektorijos kuria labai keistą kas čia 
kuo apsimeta įspūdį.  

„Su(si)tikime“ kalbama apie mo-
terį – ir tas kalbėjimas (dramaturgė 
Kristina Savickienė) čia yra gra-
žiausia dalis, užgožianti veiksmą, 
šokį, interaktyvumą. Ypač gražus 
žuvies ir ugnies motyvų jungimas: 
ugnis kaip šviesos, šilumos teikėja, 
skaidrinanti jėga; ir žuvis kaip ins-
tinktyvumo, gyvybės, gimimo ir 
atgimimo ciklo simbolis. Ačiūdie, 
nieko panašaus – simboliško, nai-
vaus – spektaklyje negirdime: apie 
žuvį čia kalbama pasitelkus žuvų 
akvariumo parduotuvėje sąsają; 
apie ugnį – pasakojant apie tai, 
kaip ji apima žmogų, kaip veikia 
jo kūną, raumenyną. Ir kaip giliai 
suskausta paskutinėje scenoje, ku-
rioje Rimeikos Jo žodžiais įžuvinta 
žiūrovė stoja tarytum į vandenį, o 
iš tiesų atsiduria laužo centre, kur 
iš tolo tyko ugnis. Ji eina į vandenį, 
ateina pas ugnį. Žuvis kaip slaptas 
simbolis, padėjęs burti krikščioniš-
kas bendruomenes, ir ugnis kaip 
raganavimu užsiimančių moterų 
persekiojimo atitikmuo, susilieja 
labai jautriai ir pajudina archeti-
pinius, gilius moteriškumo klo-
dus. Šie klodai – labai toli nuo visų 
paviršiumi plukdančių kalbų apie 
orgazmus, biseksualumą, kūnišką 
išnaudojimą; nuo nesibaigiančios 
choreografinės seksualumo klasto-
tės. O galbūt tik šioje stereotipinių 

vandenų upėje laužo krovimas žu-
viai ir suskamba taip ypatingai, taip 
lauktai, taip pagaliau. Čia pirmą-
kart atsiranda ir žiūrovų įsitrau-
kimo prasmė – jie yra žuvį degi-
nantys nuolankūs malkų krovikai, 
šakų nešikai. Jie pagaliau atranda 
savo funkciją, nustoja laukti savo 
stovėjimo prasmės. Ir to ėjimo ratu, 
kuris neaiškiai veikia spektaklio pir-
moje dalyje, užsinori kaip tik dabar, 
po laužo krovimo ritualo, – kada jis 
galėtų tapti įritualintas, deginantis, 
stiprus, siejantis visus krovikus. Ta-
čiau krovikai, baigę savo darbą, te-
išgirsta paprastą „eikite namo, grįž-
kite rytoj“; krovikai temato ugnies 
patraukimą nuo laužo, juos nuvi-
liantį, sugriaunantį ką tik gimusį 
ritualinį grožį.

Spektaklio pradžioje ir dar ke-
liskart vėliau girdime mantrą apie 
lizdą, o tame lizde – kiaušinį, o 
tame kiaušinyje – paukštį, o tame 
paukštyje – plunksną, ir lovą su 
mergaite, ir vyrą ant jos, ir joje, ir 
sėklą, ir kapą. Jei eidami ratu su-
kame lizdą, tada gal mes ne degi-
name moterį, o tik krauname ša-
pelius aplink paukštį? Tada finalas 
įgauna antrą dugną ir vietoj naiki-
nimo tampa gimimu, kuriame žu-
vis įneria į kiaušinį, kad prasikaltų.

„Su(si)tikime“ – daug stovinia-
vimo, sukinėjimosi, pasikarto-
jimų, kalbėjimo, gražių dainų, gra-
žių suknelių ir tylių moterų. Išėjus 
mintyse lieka laužo krovimas, ku-
riame, regis, spektaklis ir prasi-
deda, ir baigiasi. Ar „Su(si)tikime“ 
kas nors su kuo nors susitinka? Gal 
tik žiūrovė, tapusi žuvimi, sutinka 
mus, nešančius jai kvepiančią, ką tik 
suskaldytą malką. Gal dėl jos vie-
nos susitikimo su savimi tame laužo 
viduryje ir verta mums visiems čia 
stoviniuoti, glaustytis ir kvėpti orą, 
kurio trūksta. 

Helenos veikėja tiesiog labiau nei 
vyrai išryškina kraštutines kapita-
lizmo vertybes. Helena sako: „Mes 
tapome stiprios ir turtingos, o mo-
teris turi būti perekšlė“ arba „Kai 
vyras ko nors pasiekia – jis šaunuo-
lis! O jeigu moteris – vadinasi, ji 
kalė ir gyvatė...“  

Tarp Lietuvos teatre įprastų šiuo-
laikinių autsaiderių, marginalų, 
antikinių ir šekspyriškų valdovų 
verslininkė Helena Rubinštein, be 
abejo, išsiskiria. „Mažąjį“ žmogų ir 
klasikinės dramaturgijos vyrą kei-
čia verslo magnatė ir tragikomiška 
jos sėkmės istorija – kai iš dugno 
pakylama į pačią sistemos viršūnę. 
Pati kapitalistinė sistema, kurios 
pirmūnė buvo Rubinštein, šioje pje-
sėje, žinoma, rimtai nekritikuojama 
iš kairiosios perspektyvos. Užsikre-
čiant Maškarinos sukurtos Rubinš-
tein tiesumu, reikėtų pasakyti, kad 
nors spektaklis prilygsta penktadie-
nio filmui per komercinę televiziją, 
aktoriai kol kas nepasiduoda.

Laura Budreckytė, Airida Gudaitė ir Gediminas Rimeika spektaklyje „Su(si)tikimas“ D. Matv ejevo n uotr .
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Baroko skanėstai
„Concerto Copenhagen“ Nacionalinėje filharmonijoje

Algirdas Klova

Lietuvos koncertų publika tikrai ne 
kasdien lepinama baroko muzikos 
šedevrais. Esame girdėję neblogų 
šios muzikos atlikėjų, tačiau tokio 
lygio kolektyvai apsilanko itin retai. 
Gruodžio 5 d. Nacionalinės filhar-
monijos scenoje viešėjęs Danijos 
baroko orkestras „Concerto Co-
penhagen“ atliko programą „Van-
dens muzika“. Skambėjo Georgo 
Philippo Telemanno, Antonio Vi-
valdi ir Georgo Friedricho Hän-
delio kūriniai, susiję su vandens 
tema. Puikus sumanymas taip pri-
siminti gerai žinomus ir mažiau 

girdėtus baroko meistrų „vande-
ninius“ kūrinius. Baroko epochoje 
tokia tematika buvo itin populiari, 
nes turtingieji pramogavo vandens 
telkiniuose, plaukiojo laiveliais, o 
greta karališkų laivų būtinai plauk-
davo ir barža, kurioje grojo orkes-
tras. Tam buvo užsakomi iškiliau-
sių kompozitorių kūriniai. Taip 
atsirado ir viena patraukliausių 
baroko orkestrinių siuitų – Hän-
delio „Muzika ant vandens“, kurią 
kompozitorius parašė karaliui Jur-
giui I. Kūrinys buvo atliktas 1717 m. 
šiam plaukiant Temzės upe. Mu-
zikaliam karaliui tai labai patiko. 

„Muziką ant vandens“ sudaro trys 
siuitos (HWV348–350). Koncerte 
išgirdome jų fragmentus: septy-
nis iš pirmosios, du iš antrosios ir 
tris iš trečiosios siuitų. Gėda prisi-
pažinti, bet, atrodo, ligi šiolei ne-
buvau girdėjęs Telemanno siuitos 

„Vandens muzika. Hamburgo potvy-
nis ir atoslūgis“, skirtos Hamburgo 
admiraliteto 100-mečiui paminėti.  
Didžiulis ir nuostabus žanrinis pro-
graminis kūrinys grįstas legendo-
mis ir mitais apie vandens dievybes 
ir jų žygius bei poelgius. Ko verti 
vien jau dalių pavadinimai – „Mie-
ganti Tetidė“, „Įsimylėjęs Neptūnas“, 

„Žaidžiančios najadės“, „Šėlstantis 
Eolas“ ir kt. Visas jas vainikuoja pasku-
tinė – „Linksmi žmonės valtyje“. 

Retai grojamą Vivaldi Koncertą 
smuikui Es-dur „Audra jūroje“ 

puikiai atliko orkestro primarijus 
Fredrikas Fromas. Šis muzikas baigė 
studijas Geteborge ir Londone, yra 

„Concerto Copenhagen“, „Gothen-
burg Baroque“ ir „Orkiestra Kore“ 
koncertmeisteris. Visą koncertą pra-
dėjo Telemanno Concerto grosso 
D-dur (Koncertas trims trimitams 
ir timpanams). Beje, būtina pasakyti, 
kad orkestras groja autentiškais ba-
rokiniais instrumentais – fagotais ir 
fleitomis, trimitais ir valtornomis be 
ventilių, o styginių garsas išgauna-
mas žarninėmis stygomis. 

XVII a. pradžioje Renesansą pa-
mažu pradėjo keisti barokas, ver-
čiant iš prancūzų kalbos – įmantrus, 
vingrus. Jis tęsėsi iki XVIII a. pabai-
gos, muzikoje truko apie pusantro 
šimto metų. Baroko muzika labai 
iškilminga ir didinga, lyg didybe 
klausytoją stengtųsi apstulbinti, įti-
kinti, kad baroko muzika – dievų 
muzika. Tuo metu muzika buvo 
suprantama kaip išraiškinga garsų 
kalba, jausmų ir išgyvenimų reiš-
kėja. Buvo manoma, kad dainuo-
jant melodija papildo ir paryškina 
žodžių reikšmę ir ji pati yra tarsi 
kalba. Baroko laikotarpiu didėja 
ansambliai, atsiranda stambesnės 
apimties kūrinių. Labai populiarus 
improvizacijos menas, styginiai ins-
trumentai. Melodijos, ypač jų pa-
baigos, pagražinamos foršlagais, 
mordentais, trelėmis. Temos dažnai 
plėtojamos polifoniškai. Vėlyvojo 

baroko muzika tampa dar grakš-
tesnė, žaismingesnė, subtilesnė. 
Taip atsiranda rokokas.  

„Concerto Copenhagen“ groja po-
puliarių baroko autorių ir kiek ma-
žiau žinomų senųjų kompozitorių 
muziką. Mielai pasiklausyčiau ir kitų 
šio orkestro programų. Įsigijau or-
kestro CD su visais šešiais Johanno 
Sebastiano Bacho Brandenburgo 
koncertais. Šio orkestro garsas tikrai 
kitoks nei mums įprastų šiandieni-
nių kolektyvų! Tikriausiai dar ir to-
dėl, kad stengiamasi muzikuoti sti-
lingai, neromantizuojant ankstesnių 
epochų braižo, kas dažnai būdinga 
mūsų muzikiniam supratimui. 

Kolektyvas savo veiklą pradėjo 
1991 m., nuo 1999-ųjų jam vadovauja 

Laura Šimkutė

Jaunieji teatro kūrėjai eina koja ko-
jon su realybe. Galbūt netgi bando 
žengti keletą žingsnių į priekį, 
stengdamiesi suvokti, kur gali nu-
vesti esama situacija. Spektaklyje 

„Y“ žmogiškuosius santykius per 
technologijų prizmę tiria jauno-
sios kartos režisierė Agnija Leonova. 

Pagal Mato Vildžiaus (šiemet fes-
tivalyje „Versmė“ pristatyta jo pjesė 

„Įsiliejimai“) dramaturgiją sukur-
tame spektaklyje „Y“ veikia keturi 
artimais ryšiais susieti personažai. 
Tomas (Valentinas Novopolskis) ir 
Milda (Inga Šepetkaitė) – įprasta 
šiuolaikinė miestiečių pora, svars-
tanti apie būsto įsigijimą ir šven-
čianti savo n-ąsias buvimo kartu 
metines. Jis – redaktorius, knygų 
leidėjas, ji – nekilnojamojo turto 
brokerė. Tomo brolis Jonas (Šarū-
nas Zenkevičius) – informatikas, 
dirbantis su dirbtinio intelekto 
kūrimo programomis. Broliams 
susipykus Tomo gyvenime atsi-
randa knygą jo leidykloje norinti 

išleisti Alisa (Adelė Šuminskaitė). 
Kadangi pjesė parašyta pagal klasi-
kinės formos dramaturgiją, galima 
nesunkiai atspėti, kas iš tikrųjų yra 
ta Alisa, išjudinanti iki tol vyravu-
sią rutiną. 

Spektaklio „Y“ dramaturgiją 
būtų galima laikyti kone vadovė-
liniu klasikinės formos pavyzdžiu: 
nuosekli siužetinė linija, priežas-
ties ir pasekmės ryšys tobulai vei-
kia, čechoviškieji ginklai iššauna, 
aiškūs veikėjų motyvai ir nuspė-
jamos peripetijos. Tačiau perso-
nažai neturi savitumo ir tarsi vi-
suomenėje įsišaknijusių stereotipų 
personifikacijos kalba bendromis 
frazėmis. Iš kitos pusės, ko gero, tai 
apgalvotas sprendimas, leidžiantis 
patikėti Alisos, kuri, pasirodo, yra 
dirbtinis intelektas – tik kompiu-
terinėje programoje egzistuojanti 
moteris, tikrumu. Nes ji kalba ta 
pačia kalba kaip ir visi, galbūt netgi 
įtikinamiausiai. 

Dirbtinis intelektas ir jo gąsdi-
nanti galia – itin pamėgta filmų 
bei serialų kūrėjų tema, leidžianti 
varijuoti įvairiais apokaliptiniais ir 

nebūtinai scenarijais. Vien ko ver-
tas „Netflix“ tinklo transliuojamas 
britų serialas „Juodasis veidrodis“ 
(„Black Mirror“, 2011– ...), kurio 
kiekviena serija paliečia iš pirmo 
žvilgsnio utopinius, bet kartu be 
galo tikroviškai atrodančius sce-
narijus, per technologijų prizmę 
tiriančius įvairius žmogaus gyve-
nimo aspektus. Šiuo atveju spek-
taklio „Y“ istorija būtų panašesnė 
į Spike’o Jonze’o filme „Ji“ („Her“, 
2013) plėtojamą tematiką. Skirtu-
mas tik tas, jog filmo pagrindinis 
veikėjas puikiai supranta, kad pra-
dėjo puoselėti jausmus dirbtiniam 
intelektui, o spektaklio Tomas, apie 
kurio bendravimą su Alisa sukasi 
didžioji veiksmo dalis, to nežino ir 
visiškai nesuvokia. Jis nuoširdžiai 
tiki, kad jam parašiusi moteris – 
tikras žmogus, kuris jį supranta. 
Ironiška, kad visa tai vyksta tech-
nologijų apsuptyje. Ryšys su jomis 
jau itin stiprus, tačiau sunku tai 
pripažinti. Atrodo, kad pastaruo-
sius keletą metų spektaklių šia tema 
daugės – iš socialinių tinklų kritiš-
kas žvilgsnis po truputį nukryps į 

pačius kompiuterius, jų programas 
bei poveikį santykiams. Hologra-
minė meilė taps scenine realybe, iki 
kol taps tikrove.

Kaip supratau, lapkričio 30 d. Os-
karo Koršunovo teatro studijoje pri-
statyta spektaklio „Y“ versija – ne 
galutinė, o tik eksperimentinė, taigi 
dar turėtų keistis. Todėl apie reži-
sūrą kalbėti sunku – spektaklio 
ritmas šiek tiek stringantis, neto-
lygus, trūksta ir daugiau dinamikos 

Holograminė meilė
Spektaklio „Y“ premjera Oskaro Koršunovo teatre 

Larsas Ulrikas Mortensenas. Or-
kestras daug įrašinėja, koncer-
tuoja visame pasaulyje, stato ope-
ras drauge su Danijos Karališkuoju 
teatru. Kolektyvo vadovas, puikus 
klavesinininkas L.U. Mortensenas 
studijavo Kopenhagoje ir Londone, 
dėstė Miunchene, nuo 2004-ųjų taip 
pat vadovauja ir Europos Sąjungos 
Baroko orkestrui. Iš tiesų, be galo 
malonu žiūrėti, kaip jis derina di-
rigavimą ir grojimą klavesinu, gali 
matyti, kad šis darbas jam teikia di-
džiulį malonumą, kurio nė neslepia.

Koncertą Danijos karalystės am-
basada skyrė Lietuvos valstybin-
gumo šimtmečiui, o pertraukos 
metu visų laukė vaišės.

D. Matv ejevo n uotr aukosLars Ulrik Mortensen

„Concerto Copenhagen“ pučiamųjų 
grupė

bei žaismės tarp aktorių. Kol kas la-
biausiai intriguoja pati tema, kurios 
pasirinkimas rodo, kad jauniems 
kūrėjams rūpi, kokį poveikį šiuo-
laikinis gyvenimo būdas daro žmo-
nėms ir jų tarpusavio santykiams. 
Tik ar ilgainiui vis pasitelkiama 
technologijų poveikio tema netaps 
kalbėjimu dėl kalbėjimo, ypač kai 
labai sunku ką nors naujo apie tai 
pasakyti?

Inga Šepetkaitė ir Valentinas Novopolskis spektaklyje „Y“
K . Kr asil n ikovos  n uotr .
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Beviltiška padėtis
Amerikiečių menininkės Ellie Hunter paroda „At Bay“ projektų erdvėje „Editorial“

D a i l ė

Paroda „Misijų stotelės. 
Lietuvių misionierių 
šimtmečio kelias“

Gruodžio 13 d. 17 val. Bažnytinio 
paveldo muziejuje (Šv. Mykolo g. 9, 
Vilnius) atidaroma paroda „Mi-
sijų stotelės. Lietuvių misionie-
rių šimtmečio kelias“, kurioje vi-
suomenei pirmą kartą pristatoma t. 
Antano Saulaičio SJ kolekcija „Mi-
sijų stotelė“. Per pusę amžiaus ko-
lekcijoje sukaupta daugiau nei 2500 
artefaktų. Tai buitiniai ir liturgi-
niai reikmenys, asmeniniai daiktai, 
knygos, spaudiniai, laiškai, atviru-
kai, suvenyrai, interjero puošmenos, 
medžioklės įrankiai, garso ir vaizdo 
įrašai ir kita medžiaga, liudijanti lie-
tuvių misionierių veiklą.

Parodai atrinkta daugiau nei 150 
eksponatų. Atskirose regionų sale-
lėse vieni šalia kitų nugula Austra-
lijos aborigenų bumerangai ir tra-
diciniais raštais puošti liturginiai 
indai; Šiaurės Amerikos indėnų 
sapnų gaudyklės ir šventųjų ikonos; 

užnuodytos medžioklinės Amazo-
nijos džiunglių čiabuvių strėlės ir 
kaučiuko rinkėjų gamintas votas 
šv. Pranciškui; Afrikoje iš nendrių 
ir kaktusų spyglių supinti krepše-
liai ir tradiciniais raštais margin-
tos stulos. Paroda papildyta itin 
vertinga, dar niekuomet viešai ne-
skambėjusia garsine medžiaga: 
specialiai parodai suskaitmenin-
tais autentiškais misionieriaus kun. 
Kazimiero Jurgio Bėkštos SDB įra-
šais, kuriuose įamžintos pirmosios 
Amazonijos genčių kalbos pamo-
kos, gamtos garsai ir muzika.

Renginio metu bus pristatomas 
parodos katalogas „Misijų stote-
lės. Lietuvių misionierių šimtme-
čio kelias“. Knygoje pirmą kartą į 
vieną vietą surinktos 35-ios lietuvių 
misionierių – vyrų ir moterų, dva-
sininkų ir pasauliečių, pavienių ir 
su šeimomis ar bendruomenėmis – 
istorijos. Iliustruojamos kolekcijos 

daiktų nuotraukomis, jos pasakoja 
apie stebėtiną ir žavintį tautiečių, 
paaukojusių patogią ir pažįstamą 
kasdienybę dėl humanitarinės pa-
galbos ir evangelizacijos, išradin-
gumą, humoro jausmą, nuostabos 
akimirkas ir nekasdienes patirtis.

Antanas Saulaitis SJ (g. 1939) – 
kunigas, misionierius, aktyvus 
skautas, rašytojas ir pedagogas. 
Nuo vaikystės gyvenęs Jungtinėse 
Amerikos Valstijose ir dar jau-
nystėje pradėjęs keliauti, A. Sau-
laitis per gyvenimą ne kartą lan-
kėsi Brazilijoje, Australijoje, Pietų 
ir Šiaurės Amerikoje ir daugelyje 
Europos valstybių. Septintajame de-
šimtmetyje jis pradėjo kaupti ko-
lekciją daiktų, kuriuos kaip suveny-
rus parsivežė iš skirtingų pasaulio 
vietų ir kurie liudija apie pasaulio 
kultūrų įvairovę. Ilgainiui pildyti 
kolekciją ėmėsi ir kiti asmenys – 
daugiau nei pusšimtis A. Saulaičio 

Anonsai draugų ir bendražygių, misionierių, 
dirbančių visame pasaulyje, dova-
nojo, vežė, siuntė įvairiausius lietu-
vio akiai neįprastus, kultūriškai ar 
emociškai vertingus daiktus. 

Kviečiame dalyvauti parodos 
atidarymo spaudos konferencijoje 
gruodžio 13 d. 12 val. Bažnytinio 
paveldo muziejuje (Šv. Mykolo 
g. 9, Vilnius). Spaudos konferen-
cijoje dalyvaus kolekcijos „Misijų 
stotelė“ autorius t. Antanas Sau-
laitis SJ, parodos kuratorė Alina 
Pavasarytė, Bažnytinio paveldo 
muziejaus direktorė dr. Sigita 
Maslauskaitė-Mažylienė.

Paroda veiks iki 2019 m. gegužės 3 d.

Parodos kuratorė Alina Pavasarytė
Organizatorius Bažnytinio pa-
veldo muziejus

Linas Bliškevičius

Aš nežinau, apie ką ši paroda. Abe-
jonė mane verčia žengti transcen-
dentinį žingsnį ir ieškoti, kas slypi 
už jos iliuziško fasado. Nesinori 
parodos dekonstruoti materialis-
tiniais terminais, viską suvedant į 
objektus ir jų santykius, bet ar to 
galima išvengti žvelgiant į daiktus. 

Praleidęs atidarymo pasirodymą, 
suradau tik gulinčius pėdsakus. Iš-
sisunkusi ir kažkur dingusi gyvy-
binė dvasia ekspozicijoje paliko 
savo liekanas, keliančias pažintines 
aspiracijas ir įtarimą, jog čia svarbu 
tai, kas neišsakyta, ir tai aš čia turiu 
surasti. Jei būčiau atėjęs laiku, ma-
tyt, parodos centre gulinčius dra-
bužius būčiau išvydęs dar ant žmo-
gaus, atliekančio performansą. Ten 
jie naudoti pagal kultūrinę, prak-
tinę paskirtį, kurią ignoruočiau, ir 
kreipčiau dėmesį tik į patį žmogų. 
Dabar, tyloje, atsiranda keista min-
tis apie gamtos ir technologijos sim-
biozę – šilumą teikiantys ir prigim-
tinę gėdą slepiantys apdarai yra 
kaip kailio protezas, o žmogus, ku-
rio čia jau nebėra, atrodo, negalėjo 
išgyventi be savo paties prarastųjų 
savybių pakeitimo į tai, kas nėra jo 
prigimtyje, bet neišvengiamai yra jo 
sąvokoje. Šiame klimate menamasis 
paprasčiausiai sušaltų dėl jo kūno 
netinkamumo šitai planetai, kurioje 
visada arba per šilta, arba per vėsu. 
Kyla klausimas, ar žmogus vis dar 
reikalingas gamtai.

Visose parodos dalyse yra kū-
nas – ar tai ranka, ar metalinės 
žmogeliukų figūrėlės, animuojan-
čios jo judesį, žuvį primenantis 
kontūras, ar katės lavonas ant sienų 
iškabintuose darbuose. Bet visuose 
vaizduose – netikrumo efektas, ke-
liais sluoksniais pakabinti tinkleliai 

kinta priklausomai nuo žvilgsnio 
taško. Nuojauta man sako, kad 
kažkur užkastas lavonas ir kad jis 
žmogaus. Bet žmogaus kūnas miręs 
ne fizine prasme. Jis tik per isto-
riją išsigrynino savo būtinas ir pa-
kankamas kondicijas, bet nepaliko 
dvasios sustabdęs save tik materiją 
pripažįstančioje visatoje, kur nebe-
egzistuoja siela. Tokiame pasaulyje 
žmogus, kaip individas, savo kūri-
nijos atžvilgiu tapo protezu, tokiu per-
viršiu kaip ir aš, kritikas, vis labiau be-
sijaučiantis pertekliniu asmeniu. 

Drabužiai, gulintys centre, tampa 
pagrindine ašimi, kurią architek-
tūriškai gaubia trys medžiagos 
plokštumos, sukabintos su pertrū-
kiais. Tarpai, baltosios dėmės, pati 
stoka tampa iškalbingesnė už objek-
tus. Nutylėjimas ir neišsakymas yra 
palankus prasmei. Pulsuojančios 
gyvybės trūkumas kaip tik yra tas 
jausmas, kurį kompensuoja žiūro-
vas, leidžiantis dar labiau supainioti 
prasminį tinklą, nes neapibrėžtuose 
kūriniuose su nuorodomis į neži-
nomus ir dar neįvardintus primena 
sapnišką būseną. Tai priverčia at-
mesti visų čia esančių eksponatų 
patikimumą – visi įkalčiai gali būti 
suklastoti, o autorė gali klaidinti. 

Bet mano kūnas yra ta apribo-
janti terpė, kurioje koncentruojasi 
kažkas, kas nėra visiškai abstraktu. 
Galbūt šiaip esu beprotis, galbūt 
įdėtas į bateriją ir tik gyvenu ma-
tricoje, bet viską atmetanti abejonė 
išryškina tai, kas tikra – patį abe-
jojantį žmogų. Stabilumą išlaiko 
mano kiautas, įdedantis substan-
cijas į apibrėžtą ir lengvai kontro-
liuojamą erdvę – rūsčią biologinę 
architektūrą. Nors ir yra manančių, 
kad kūnas – tai individualus indas, 
šioje parodoje išryškėja išcentrinė 
perspektyva, kuri iš tuščiavidu-
rio centro nukreipta į neapibrėžtą 

poetinį horizontą. Kvietimas išeiti 
„iš savo kūno kontūro“ visuomet pa-
naikina kūną, paversdamas jį erdve. 
Buvimas šioje parodoje ne susijęs 
priežastiniais ryšiais, bet susipynęs 
į tinklą. Atsiejant save nuo jos, ga-
lima sunaikinti būdą patirti. Subjek-
tas kviečiamas sąveikauti su aplinka, 
bet aplinka pavirtusi į kūno tąsą, tokį 
patį protezą. Ir aplinka, ir žmogus 
yra vienas kito protezai.

Žmogus nėra kažkur nepriklau-
somoje tarpdimensinėje terpėje, 
jis neatskiriamas nuo išorės, kaip 
protas neatskiriamas nuo kūno, o 
kūnas neatskiriamas nuo įvairių 
mikroorganizmų gausos, o šie tar-
pusavyje ir t.t. Parodoje pradeda 
nykti antropocentrinė nuostata 
kartu su menamu žmogaus lavonu. 
Vargu ar aš, kaip gramatikos pir-
masis asmuo, įsteigiu savo buvimą, 
vargu ar teisinga iš savęs kildinti 
egzistenciją. Galbūt esu tas lavonas 
neapibrėžtoje poetinėje tikrovėje. 
Čia sau atsiskleidžiu kaip žmogus, 
kuris sau atsiskleidžia tik kaip savo 
proto ir binarinių opozicijų įkaitas. 

Būdamas simbiotiškas, žmogus 
yra kaip visuma, tokia planetarinio 
organizmo ląstelė. Tas planetarinis 
organizmas, plaukdamas per kos-
mosą, susikūrė gyvybę, kad galėtų 
suvokti savo plaukimą. Toji gyvybė 

– tai tokie žmonės, kurie išgaruos, 
bet paliks savo pėdsaką, kurie pa-
virtę vaizdais migruos po laiką ir er-
dvę, keisdami pavidalus ir prasmes, 
kurs naujus pėdsakus, taip perkel-
dami savo praėjusią būtį į kitus 
planetarinius mikrobus. Ir taip per 
liekanas, per tai, ką užpildome min-
tyse kurdami santykį su objektais ir 
jų viduje esančia stoka, atsiranda 
kažkokia prasmė, kuri neužsifik-
suoja, nes nuolat kinta. Net ir kri-
tikas egzistuoja tik nuolat virstant 
potencinei energijai į kinetinę. Tai 

gyvenimo pėdsakai ir metonimijos, 
kuriomis pakeičiamas negailestin-
gai žmogaus egoizmą griaunantis 
suvokimas apie savo vietą pasau-
lyje. Plastikas, metalas, drabužiai ir 
kiti gyvenimo pėdsakai yra vizua-
linė sinekdocha mūsų egzistencijos 
beprasmybei ir narcisizmui demas-
kuoti. Net gamtiniai kataklizmai, 
ekologija, plastikas ir globalinis 
atšilimas, geologinė žmogaus epo-
cha liudija ne pasaulio, o žmogaus 

katastrofą. Kaip sakė kadaise gar-
sus pranašas ir filosofas: „Planetai 
viskas gerai, žmonijai šakės. Galbūt 
planeta mums ir leido atsirasti tik 
todėl, kad jai reikėjo plastiko.“

Paroda veikia iki gruodžio 20 d. 
„Editorial“ (Latako g. 3, Vilnius) 
dirba ketvirtadieniais 16–19 val., 
šeštadieniais 14–16 val. 
arba susitarus telefonu +370 656 54249

L. Skais gielos  n uotr.

Šv. Kotryna Tekakwitha
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D a i l ė

Be pavadinimo
Audronės Petrašiūnaitės paroda

Agnė Taliūtė

Parodos pavadinimas gali būti in-
formatyvus ar įsimenantis. Pava-
dinimas gali pasakyti šį tą apie 
parodą, joje pristatomą menininką, 
jos kuratorių. O ką sako Naciona-
linio M.K. Čiurlionio dailės mu-
ziejaus Paveikslų galerijoje ekspo-
nuojamos menininkės Audronės 
Petrašiūnaitės siuvinėtų kilimų ir 
grafikos parodos pavadinimas? 
a) kad jo nėra, b) jei jį suvoksime 
kaip „Siuvinėti kilimai ir grafika“, 
kad parodoje iš tikrųjų pirmą kartą 
eksponuojami Petrašiūnaitės siu-
vinėti kilimai ir grafika, c) kad ir 
taip puikiai žinomai menininkei vi-
sai nebereikia prisistatinėti, d) kad 
įvairialypei, skirtingai ne tik tech-
niškai, bet ir temiškai kūrybai bei 
eksponuojamiems ciklams: „Kūno 
namai“, „Sniego laikas“, „Amy svai-
gulys“ bei „Pašnekesiai ant popie-
riaus lapų“ sunku sugalvoti ką nors 
tinkamo, siejančio. Bet pamėginti 
verta. 

Nuogi pašnekesiai

Tai ne seksualaus, erotiško kūno 
flirtas su žiūrovu, o nuoga išpažintis. 
Tai nepatogumas, pažeidžiamumas, 
gėdos jausmas. Arba pasitikėjimas 
savimi, laisvė, atvirumas, tiesiogi-
nis ryšys su savimi ir aplinka. Pe-
trašiūnaitės grafika, prie kurios ji 
grįžo 2013 m., ir nauji, ant juodo 
vilnos audinio 2018 m. sukurti kili-
mai, kuriuos pati menininkė vadina 

„išvirkštine grafika“, iliustruoja abi 
nuogumo prasmes. Čia remiamasi 
spalvos dėmių ir įrėžtos ar išsiuvi-
nėtos linijos tiesumu. Kūnas ne-
idealizuojamas: jis groteskiškas, 
deformuotas, beveidis, susigūžęs, 
sulaužytas. Raudona spalva srūva 
žaizdos, koją įkalina įtvaras. Kūnas – tai 

kalėjimas, kuris menininkei neleido 
stovėti ant pirštų galų, dėvėti su-
knelės ar avėti aukštakulnių, o Amy 
Winehouse leido, bet vis tiek liko 
kalėjimu. Tačiau darbuose ne tik 
skausmas, pažeidžiamumas, bet ir 
ramybė. 

Regime jau kurį laiką vykstantį 
susitaikymą, slinktį prie atviro, dva-
siškai laisvo kūno. Jis, kaip ir nu-
rodo ciklas „Kūno namai“, virsta 
namais, kuriuose gali būti nesu-
meluotas, patirti tikrąją laisvę arba 
panirti į svajų pasaulį. Menininkė 
šio ciklo linoraižiniuose tarsi išsi-
laisvina, žengia ir žvelgia į skausmą 
drąsiai, ironiškai, nuspalvina jį ryš-
kiomis spalvomis kaip „Norėjosi 
šokti“ (2017), „Supimasis“ (2018) ar 

„Autoportretas vežimėlyje “ (2017). 
Be nuogo atvirumo, parodoje 

svarbus ir pokalbis, pašnekesys. 
Perėjimas nuo nesusikalbėjimo link 
darnaus dialogo tarp proto ir kūno 
bei ryšio su savo fiziniu, materialiu 
kūnu. Tačiau menininkė kalbasi ne 
tik su savimi, kūnu, bet ir su žiū-
rovu. Ne tik grafika, kilimais, bet 
ir žodžiu. Ji prabyla pirmuoju as-
meniu parodos tekstuose bei ranka, 
pieštuku užrašytoje poezijoje, kuri 
lydi jau ne pirmą jos parodą. „Vis-
kas, ką matau ir suvokiu, yra po-
ezija – eilėraščiai ant popieriaus 
lapų.“ Šiuos žodžius ji taiko laisvai, 
be jokių taisyklių ir rėmų ekspo-
nuojamoms monotipijoms, kurias 
pradėjo kurti dar 1998 metais. Čia 
skaitome tokią pat laisvą ir asme-
nišką Petrašiūnaitės poeziją: „Še-
šėlius užaugina saulė / Jie patys gi-
liausi / Kai vakaras pamerkia kojas / 
į vandenį.“ (2000)

Dienoraštis kūnu

Audronės Petrašiūnaitės kūryba 
atrodo lyg dienoraštis, kurį ji pildo 
jau ne eilėmis, o kūnu. Ne rašikliu, 

o šaukštu atspausdama kaulus, rau-
menis ir kitus vidaus organus į vis 
naujus puslapius. Nepaisant dažnai 
kintančio kūrybos braižo, perėjimo 
nuo skaidraus į tamsesnį, grubesnį 
koloritą, nuo tapybos į grafiką, vė-
liau ir į tekstilę, menininkė dar-
buose visada palieka savo „kūno“ 
žymę. Taip kaip Amy Winehouse 
dainavo apie nelaimingą meilę, pri-
klausomybę nuo narkotikų ar al-
koholio, o Frida Kahlo siurrealis-
tiniuose autoportretuose tapė kūno 
skausmus, taip Petrašiūnaitė paro-
doje raižo ne tik šias ikonas (Amy 
skirtas visas grafikos ciklas, o Kahlo 
pasirodo raudono kraujo linoraiži-
nyje „Nesiliaujantis mirimas“, 2017), 
bet ir save, savo gyvenimą. 

Tai ne tik daugelyje darbų ma-
tomas autoportretas, kojos įtvaras, 
vežimėlis ar švelniai mėlynas, ro-
mantiškas Višakio Rūdos peizažas 
grafikos cikle „Sniego laikas“. Daž-
nas motyvas – iš vieno siužeto į kitą 
keliaujantys nuolatiniai jos palydo-
vai katinai – „Bliuzas sniege“ (2017), 

„Autoportretas su Pūga“ (2018) – 
ar stirna, kadaise griaužusi namo 

tvorą, o dabar šokinėjanti šalia me-
nininkės autoportreto ant vieno iš 
ekspozicijoje plevenančių kilimų. Ir 
nors Petrašiūnaitės kūryba sukasi 
aplink paprastą buitį, ji kuria nepa-
prastą būseną. Sklinda iš kūno, per 
kūną, į kūną. Kaip ir tie kilimai, vir-
pantys nuo oro šuorų, ji dreifuoja 
tarp šiuolaikinės raiškos ir liaudies 
pasakų motyvų, tarp nuobodžios 
kasdienybės ir fantastinių, mistinių 
pasaulių.

Santykis su

Kasdienybėje ir mistiniuose, fan-
tastiniuose pasauliuose Audronė 
Petrašiūnaitė užmezga glaudų san-
tykį ir su aplinka, gamta. Gamta 
pripildo jos nuogą, tuščią, vienišą 
kūną, kol galiausiai jie tampa vienu, 
nedalomu organizmu. Gėlės tampa 
žaizdomis, vijokliai – raumenimis, 
medžio stiebai, šakos – stuburo 
slanksteliais. Gamta Petrašiūnai-
tės darbams suteikia ne tik mistikos, 
bet ir tylos, ramybės, pripildo gy-
vybės, šilumos, o ne negyvo ir šalto 
metalo, kuris kadaise styrojo iš jos 
kojos pirštų. Gamtos gyvybiškumas, 

cikliškas atsinaujinimas tampa 
priešprieša kūnui, kuris, kaip tei-
gia menininkė, yra daug pažeidžia-
mesnis nei gamtos pasaulis. 

Priešprieša tarp šilumos ir šal-
čio, gyvybės ir mirties juntama ir 
parodoje. Švelnaus kolorito pei-
zažus, autoportretus cikle „Sniego 
laikas“ keičia tamsūs, juodi, mėlyni, 
kraujo raudonos linoraižiniai iš ci-
klo „Amy svaigulys“. Kadaise paro-
dose „bendravusi“ su Frida Kahlo, 
Lady Gaga, šįkart pagrindine pa-
šnekove Petrašiūnaitė pasirenka 
dainininkę Amy Winehouse. Kaip 
trapios žmogiškos gyvybės ir mir-
ties simbolį. Kaip būdą užbaigti 
parodos pasakojimą apie nuogą, 
nepatogią, laisvą, atvirą sielą ir jos 
nuolatinę kovą su kūnu, savimi, 
santykio su Kitu paiešką. Ar kaip 
būdą grįžti į „juodą“ (angl. back to 
black), kaip pasakytų Amy. 

Ir gal neturėti pavadinimo nėra 
taip blogai. Tai reiškia būti be dra-
bužių. Kalbėti ne raidėmis, o kūnu.
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Kristina Stančienė

Įsivaizduojant visą multidisciplini-
nio menininko Antono Lukosze-
vieze veiklos spektrą tarsi koliažą, 
naujoje parodoje atsispindi tik ma-
žas fragmentas. Šis britų meninin-
kas, kilęs iš Lietuvos, yra ir muzikas, 
ir tarpdisciplininio meno kūrėjas. 
Muzikos srityje Antonas atstovauja 
avangardinės, eksperimentinės bei 
improvizacinės kūrybos sferai. Jis 
žinomas ir Lietuvos publikai, sim-
patizuoja Jurgio Mačiūno kūrybai. 
Štai kad ir 2017 m. Kauno biena-
lėje pristatyta Lukoszevieze insta-
liacija buvo dedikuota Mačiūnui 

ir alsavo fluxus nerūpestingumu, 
pokšto dvasia, prasmę (bepras-
mybę?) įžvelgiant banaliuose atsi-
tiktiniuose įvykiuose. 

Tąkart Kauno „Sodros“ skyriaus 
lankytojai nevalingai skleidė garsus 
sėsdamiesi ant kai kurių įstaigos kė-
džių. O vaizdo įraše, kuriame savo 
sumanymą komentuoja meninin-
kas, matyti, kad jį labiausiai domina 
žmonių reakcija arba jos nebuvimas, 
nesuvokimas ar nesidomėjimas, jog 
tavo judesiai provokuoja kažkokį iš 
kasdienybės „iškrentantį“ reiškinį. 
Pasak Lukoszevieze, tai sąveika tarp 
meno ir gyvenimo, taigi tas dėmuo, 
kuriuo bene patogiausia apibrėžti 

šiuolaikinio vizualiojo meno kūri-
nius ir kartu net kiek mechaniškai 
atskirti juos nuo uždaro, į save pa-
sinėrusio modernizmo meno epo-
chos. Neturėdama kompetencijos 
avangardinės muzikos srityje, žvel-
giu į šią parodą taip pat „koliažiniu“ 
žvilgsniu.

Lietuvoje viešintį menininką 
Aistė Kisarauskaitė pasikvietė ir 
į savo tėvų Saulės ir Vinco Kisa-
rauskų dirbtuvę, kur rodė lietuviš-
kojo modernizmo klasiką – V. Ki-
sarausko koliažo technika atliktus 
darbus. Tačiau Lukoszevieze kolia-
žai, pristatyti parodoje, labiau sie-
jasi su tuo, ką šioje srityje nuveikė 

dadaistai, poparto atstovai. He-
rojiška, egzistencinė Kisarausko 
kūrinių dvasia atstovauja kitam 
pasaulėvaizdžiui. Tačiau nuo mo-
dernizmo laikų besitęsiantys ko-
liažo technikos virsmai taip pat yra 
medžiaga, padariusi poveikį ir An-
tono darbams, tik jų estetikos ypa-
tumas – nuorodos į judantį vaizdą 
ir „pamestas–atrastas“ muzikines 
struktūras. Arba, kaip sako auto-
rius, – tai galbūt pamiršti didesnio 
kūrinio fragmentai, daugybe įvairių 
priemonių atliekamo kūrinio natos 
arba tiesiog absurdiškos partitūros, 
egzistuojančios vien kaip estetiniai 
objektai. 

Diletantiškai svarstant parodos 
pavadinime užkoduotą „operos“ są-
voką, nevalingai atsigręžiama į kul-
tūros praeitį, šio žanro atsiradimą 
ir suklestėjimą, siekiantį XVII am-
žių. Gink dieve, tikrai nepasakytum, 
kad opera šiandien būtų praradusi 
savo populiarumą, nebeaktuali. 
Atvirkščiai – tai vis dar madingas 
„aukštosios kultūros“ reikalas, gero 
skonio ženklas, nebūtinai tik mies-
čioniams, bet ir iš tikrųjų išsilavinu-
siai publikai. Tačiau kažko didelio 
nuotrupos, nebesusijungiančios į 

Nedidelis koliažo fragmentas
Antono Lukoszevieze paroda „Pamesta opera“ galerijoje namuose „Trivium“

N u k elta į  9  p s l .

P. Ramanausko n uotr .Audronė Petrašiūnaitė, „Šerkšnas“. 2018m. 
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Ilgesio dykumos, liūdesio šešėliai
Atkelta iš  1  psl .

elementai jos kūryboje natūraliai 
„susilydo“. 

Manau, Irmos scenografinis mąs-
tymas susiformavo dar vaikystėje, 
kai ji žaisdavo su būtinai savaip per-
darytomis lėlėmis. Žmogaus, kaip 
lėlės kito rankose, įvaizdis, matyt, 
suponavo ir vėlesnius egzistenci-
nius jos apmąstymus apie individo 
valią veikti ir nuo jo veiksmų nepri-
klausančią prigimtinę lemtį. Todėl 
jai itin svarbus kūrybos procesas ir 
jį lemiantys meniniai atsitiktinumai. 
Kita vertus, menininkė tarsi įgudusi 
lėlininkė valdo visus savo kūrinių 
(ir gyvenimo) veikėjus ir pati reži-
suoja veiksmo dramą. Nuo mažu-
mės ji norėjo studijuoti scenografiją, 
nors lemtingai susiklosčius aplinky-
bėms baigė tapybą Vilniaus dailės 
akademijoje, kur trečiame kurse 
susižavėjo grafika. 

Manau, Irmos svajonė būti teatro 
dailininke vienaip ar kitaip išsi-
pildė. Dar 1989 m. tuomečio Vil-
niaus dailės instituto pirmakursiai 
tapytojai Irma Balakauskaitė ir Vy-
tautas Pakalnis įkuria eksperimen-
tinį lėlių teatrą „Ū“, kuriame patys 
aktyviai dalyvauja: rašo scenari-
jus, kuria vaidinimus, lėles, kine-
tinius mechanizmus ir dekoracijas. 
(1994 m. teatro įkūrėjų kūrybiniai 
keliai išsiskyrė. 2004 m. tragiškai 
iš gyvenimo pasitraukus Vytautui 
Pakalniui, Irma Balakauskaitė nu-
sprendė savo „Dailininko teatrą“ 
kurti viena.) Parodoje matome 
eksperimentinio lėlių teatro „Ū“ 
archyvinius kadrus, istorines lėles, 
scenografijos detales. 

Irma yra puiki pasakotoja – 
kiekviena žodinė istorija palydima 
įtaigiais žvilgsniais, įspūdingais 
rankų mostais, iškalbingomis pau-
zėmis. Jai svarbu tai, kas yra tarp 
išsakytų ar užrašytų žodžių. Manau, 

todėl taip jautriai išjaučiame sub-
tilų jos kūrybos poetiškumą, švelnią 
melancholiją, keistą praeities nos-
talgiją ir čia pat sprogstančias ais-
tras, draskančią agresiją, mirtinų 
situacijų nuojautas. Tai užkoduo-
tas sūpuoklių – aukštyn ir žemyn – 
principas, slypintis net pavadinime 

„Ū“, kurį sunku tiesmukai dešifruoti 
(„tiesiog yra tokia raidė“).

Visa Irmos kūryba yra apie jos iš-
gyvenamą egzistencinį būvį, dvasi-
nes-emocines būsenas, tarpasmeni-
nius santykius, ryšį su aplinka. Tai 
nusako jos darbų ar jų ciklų pava-
dinimai: „Laukiančios“, „Stovintys“, 

„Einantys“, „Išėjimas“, „Būsenos“, 
„Lėlės“, „Pasjansas“, „Archimedo 
mirtis“, „Antikinis peizažas“, „Af-
rikietiški peizažai“, „Kalėdinis pei-
zažas“ ir kt. Žvelgdama į darbuose 
atsiveriančias tolumas, dykras, 
sustingusias mažas figūrėlės, pa-
juntu begalinį ilgesį ir liūdesį. Ro-
dos, klampoju po nesibaigiančias 
pusnis ar amžinus smėlynus, ma-
tydama tik likimo ženklus-orien-
tyrus, kurių prasmės nebesuvokiu. 
Sustingusi sėdžiu prie lango, ilgai 
žiūriu pro duris ir laukiu ateinant, 
gal išlydžiu išeinant. Vienatvė tarsi 
persmelkia šalta sidabriška šviesa, 
kurią „pjauna“ skubrus žodis ir 
mostas nueinant.

Pasak Irmos, „scenoje neturi būti 
nieko atsitiktinio, nereikalingo, be-
prasmiško. Dėl to mano „scenovaiz-
džiuose“ liko tik būtiniausi daiktai-
simboliai (kalnas, žemė, namas, 
kėdė, medis, šulinys, balkonas), kele-
tas „specefektų“ (vanduo, vėjas, dū-
mai), minimalus rekvizitas (akmuo, 
kamuolys, lėktuvėlis) ir šviesa.“

Mano manymu, Irma puikiai 
suderina skirtingus meninius me-
todus – „grynos“ formos estetiką 
ir kūrybinį chaosą. Tai liudija ir 

racionalus kūrinių eksponavimas, ir 
pristatomų darbų energinė įkrova, 
kurios neįmanoma iš anksto numa-
tyti. Eksponuodama grafiką autorė 
metalo klišes pristato kaip atskirus 
paveikslus, o atspaudus rodo dvigu-
buose pasportuose be stiklo, todėl 
lakštai „kvėpuoja“ ir jokie atšvaitai 
netrukdo išjausti ofortų nuotaikos 
niuansus bei šviesos kontrastus. Irma 
parodo ir įspūdingas savo paveikslų 

„nugaras“, tad matome visas susiūtų 
drobių jungtis su peilių rėžiais, net 
įkomponuotu senu paveikslu.

Jos kūrybos fenomenas – nuose-
klus eksperimentų ir atradimų ke-
lias, tad neįmanoma rasti esminių 
skirtumų tarp ankstyvųjų ir vėly-
vųjų jos darbų, o parodos „retros-
pektyvumas“ yra labai santykinis. 
Kurdama Irma atsisako tradicinių 
priemonių – tapo ne aliejiniais 

dažais ir teptukais, o glaistais ir kli-
jais, peiliu formuodama drobės pavir-
šių. Monochrominiai pilkšvų, rusvų, 
gelsvų tonų daugiasluoksniai jos pa-
veikslai, manau, labai artimi metafi-
zinei Giorgio Morandi ir neoekspre-
sionistinei Anselmo Kieferio plastikai. 

Kurdama grafikos kūrinius, Irma 
taip pat naudoja įvairias netradici-
nes medžiagas (glaistus, polistireną, 
molį, klijus) ir įrankius (skulptūri-
nius kaltus, pjūklus, šakutes, teptuką, 
lituoklį, švitrinį popierių). Dienoraš-
tinio pobūdžio grafikos darbus me-
nininkė spausdina ne tik ant popie-
riaus, bet ir ant drobės, raižo laisvai, 
bandydama sugriauti piešinio ste-
rilumą. Atvaizdus plokštumoje ji 
tarsi mato trimatėje erdvėje lyg sce-
novaizdžius ir būsimų lėlių eskizus. 

Konstruodama, formuodama 
skulptūrines grupes autorė taip 

pat pasitelkia skirtingas medžia-
gas ir formas, kurios man simbo-
liškai įprasmina pasaulio dualizmą. 
Sunkios, masyvios „vyrų“ figūros 
(„Stovintys“) tvirtinamos iš senų 
grindų lentų, o minkštos „moterų“ 
formos („Laukiančios“) kuriamos iš 
senų pakuočių kartonų ir maišų. Vieni 
lyg juda ir negali atsiplėšti, o kitos – 
sutūpusios ir nepajėgiančios pakilti. 

Eksponuojami mechaniniai sce-
nografijos elementai ir mobiliai 
pabrėžia cikliškumo, amžino suki-
mosi ratu įspūdį. Taip ir aš, Irmos 
kūrinių vedžiojama, sukau paro-
doje ratus, kaskart iš naujo atras-
dama savo ilgesius ir liūdesius, už-
mirštus, išgyventus, surandėjusius... 

Paroda veikia iki sausio 13 d.

Rita Mikučionytė

vientisą vaizdą, parodos kontekste 
nuskamba kaip užuomina į šiuolai-
kinio individo, dabarties filosofijos 
aktualijas – gyvename „medijuo-
toje“, sutrupėjusioje tikrovėje, o visa 
aplinkui plėtojasi vien dėl atsitikti-
numų (Delleuze ir Guatari), visai 
kaip gamtoje. Politikos ir sociolo-
gijos terpėje šį reiškinį galima būtų 
pavadinti, anot Leonido Donskio, 
universalistinėmis didžiųjų tautų 
kultūromis, kurioms būdinga  pa-
saulio civilizavimo arba „ideologi-
nio išganymo“ misija. Tokių pavyz-
džių toli ieškoti nereikia – tai kad 
ir kaimyninė Rusija ar kitos dikta-
toriškos šiuolaikinės valstybės, o 

„normalios“ visuomenės stengiasi 
bent jau teoriškai nuo tokio pasau-
lėvaizdžio atsiriboti ir menamos di-
dybės ideologiją keisti demokra-
tiška margo, įvairaus, nevienalyčio 
pasaulio vizija. 

Ant kelių Aistės namų sienų pa-
birę vienodo formato Antono Lu-
koszevieze koliažai sudaro griež-
tokos, disciplinuotos, elegantiškos 
sekos įspūdį. Koloritu, santūrumu 
jie kažkuo tolimai priminė tuos kla-
sikinius kubistų koliažus, kuriuose 

kaip tik ir dominavo laikraštinė 
spauda, rusvi, pilkšvi duslūs spal-
viniai tonai. Antono darbai įrė-
minti lakoniškuose baltuose ne-
didelio formato „Ikea“ rėmuose. 
Pasak Aistės, dėl to Antonas nesuko 
sau galvos, kūrybingai naudojo ir 

standartiniuose rėmuose papras-
tai nematomą vidinę jų dalį – rusvą 
kartoną, kuris tik prilaiko rėmi-
namą darbą. Jo koliažuose ši vi-
dinė rėmelio pusė tapo fonu fo-
tografiniams vaizdams, spaudos 
fragmentams, piešiniams, muziki-
niams ženklams. Dar viena vaizdų 
rėmuose ypatybė – jie komponuo-
jami dažniausiai nustumiant į vieną 
arba kitą rėmo kraštą, todėl žiūrint 
į juos visus drauge atrodo, kad tai 
tarsi ekranu slenkantys kadrai. Ho-
rizontali slinktis sugestijuoja ir natų 
penklinę, nors nevengta ir ritmo 
suardymo paliekant tuščios erdvės 
tarpus ar pakeičiant atskiro darbo 
kybojimo kryptį. 

Įsižiūrėjus į vaizdų ir tekstų nuo-
trupas matyti, kad čia susisluoks-
niavo daugybė įvairių artefaktų, 
ženklų, simbolių – sovietiniai vals-
tybinių įstaigų blankai, formuliarai, 
spaudos fragmentai, etiketės, papil-
domos autoriaus piešiniais, užra-
šais, muzikinių ženklų šifrais. Ab-
surdo, atsitiktinumo logiką kartais 

V. Nomado n uotr .

Atkelta iš  8  psl .

persmelkia déjà vu pojūtis – tikrai, 
kažkur matyti piešiniai su gimnas-
tais, per kažkokį įtemptą sporto 
mačą persikreipę jo dalyvių veidai, 
jungiami su paslaptingomis piešto-
mis schemomis, žemėlapiais, marš-
rutais, kuriuos galėtų paaiškinti tik 
pats autorius. O vietomis ši me-
nama partitūra ima tiesiog spengti 
nuo agresyvaus ideologinio turinio, 
primenančio porevoliucinius Rusi-
jos įvykius ir sovietų okupacijos re-
alybę. Kažkurią akimirką nusmelkė 
mintis, kad jų tikroji paskirtis ir 
funkcija – eksperimentas. Tik, ki-
taip nei atliktasis su Kauno „Sodros“ 
lankytojais, skirtas meno publikai, 
tačiau taip pat tyrinėjantis žiūrovo 
gebą justi, atpažinti, susieti. 

Paroda veikia iki gruodžio 16 d.
Galerija namuose „Trivium“ 
(Vilkpėdės g. 7–105, Vilnius) 
Dirba trečiadieniais–sekmadieniais 15–20 val. 
Apsilankyti galima iš anksto susitarus 
tel. + 370 693 58318
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Dialogas su originalais
Jacques’as Audiard’as ir Tilda Swinton apie „Brolius Sistersus“ ir „Suspiriją“

Šį penktadienį kino teatrų reper-
tuare pasirodo du filmai, kurių 
premjeros įvyko rugsėjį Venecijos 
kino festivalyje. Tai pirmas anglų 
kalba kurtas prancūzų režisieriaus 
Jacques’o Audiard’o filmas „Broliai 
Sistersai“ („The Sisters Brothers“, 
Prancūzija, Ispanija, Rumunija, 
JAV, 2018) ir italo Lucos Guada-
gnino „Suspirija“ („Suspiria“, JAV, 
Italija, 2018) – kadaise garsaus 
Dario Argento siaubo filmo per-
dirbinys. Kelis vaidmenis naujoje 

„Suspirijos“ versijoje sukūrė britų 
aktorė Tilda Swinton. Viena jos 
herojė vadovauja baleto mokyklai 
Berlyne, į kurią įstoja jauna ameri-
kietė, netrukus atversianti niūrias 
jos paslaptis.

„Broliai Sistersai“ sukurti pagal 
2011 m. pasirodžiusį ir įvairiomis 
premijomis apdovanotą Kana-
dos rašytojo Patricko deWitto ro-
maną. Jo herojai – du broliai Čarlis 
(Joaquin Phoenix) ir Ilajus (John 
C. Reilly) – XIX a. viduryje Lau-
kiniuose Vakaruose gauna užduotį 
nužudyti Vormą (Riz Ahmed), ku-
ris sugalvojo formulę, kaip rasti 
aukso upės dugne. Broliams turi 
padėti detektyvas (Jake Gyllen-
haal). Audiard’as Venecijoje buvo 
apdovanotas už geriausią režisūrą. 
Pateikiame Venecijoje vykusių 
pokalbių su Audiard’u ir Swin-
ton, išspausdintų tinklalapyje ki-
nopoisk.ru ir žurnale „Wysokie 
obcasy“, fragmentus.

Jacques’as Audiard’as: „Kūrėme 
knygą su paveikslėliais“

Ar Jus kaip nors pakeitė ves-
ternai, kuriuos žiūrėdavote 
vaikystėje?

Ne, nors kinas apskritai mane iš-
auklėjo. Taip, aš manau, kad mano 
ir mano tėvų kartą auklėjo būtent 
kinematografas. Ką reiškia – au-
klėjo? Štai berniukai nuo vienuo-
likos iki penkiolikos metų galvoja 
tik apie mergaites. Bet vesternai 
su Johnu Wayne’u neišmokys jūsų, 
kaip prisigerinti merginoms! O Jea-
nas-Louis Trintignant’as ir Jackas 
Nicholsonas – taip!

Tai koks kinas Jus suformavo?
Nežinau, sąrašas būtų ilgas. Ki-

nas man tapo svarbus, kai buvau 
keturiolikos. Dabar vaikai žiūri 
filmus kompiuteriuose, planšetėse. 
O mums reikėjo pereiti gatvę, eiti į 
kino teatrą. Gyvendamas Paryžiuje 
galėjai matyti filmus iš viso pasau-
lio. Vaikštant į savo kvartalo kino 
teatrus ir sinemateką buvo galima 
pamatyti visiškai viską. Aš manau, 
kad labiausiai mane paveikė ne-
bylusis kinas. Patys įspūdingiausi 
vaizdai. „Faustas“. Štai mano filmo 
epizodas, kuriame sužeidžiamas ar-
klys, pradeda visus tolesnius tragiš-
kus įvykius. Jis kilęs iš Murnau, iš 

Murnau jėgos. Ar matėte „Faustą“? 
Prisimenate prologą? Apokalipsės 
raitelius? Visa tai iš ten!

Bet juk „Broliai Sistersai“ – ne 
klasikinis vesternas. Filme yra 
nelabai žanrui būdingų perso-
nažų, tai gana simpatiški vei-
kėjai, tikri antiherojai. Arba 
chemikas, kuris išrado būdą 
rasti aukso vandenyje. Jie ne-
susiję su vesterno tradicija.

Bet tai ekranizacija. Knyga mane 
sudomino kaip tik todėl, kad joje 
yra šis skirtingų detalių mišinys. 
Man patiko Sistersai, kurie, regis, 
yra kieti vaikinai, truputį nusivylę 
gyvenimu, jau nebejauni, bet kal-
bantys taip, tarsi būtų dvidešimtme-
čiai. Tai jaudina.

Tačiau kodėl pakeitėte perso-
nažo Meifildo lytį? Filme tai 
viešnamio savininkė, laikanti 
baimėje visą jos garbei pava-
dintą miestelį.

Na, gal nepastebėjote, kad filme 
ją vaidina pakeitęs lytį aktorius, tad 
galima sakyti, jog pakeičiau tik pu-
siau. (Juokiasi.)

Jums patinka maišyti žanrus?
Nežinau. Neatsikeliu ryte saky-

damas sau: dabar užsiimsiu žanrų 
maišymu. Taip nėra. Gal toks įspū-
dis kyla todėl, kad filme yra žanro 
stereotipų. O jie atsirado, nes iškart 
atpažįstamas kodas leidžia greičiau 
rasti ryšį su žiūrovu. Mes turime 
savų idėjų, gal net labai asmeniškų, 
bet jos geriau perduodamos pasi-
telkus kodus.

viskas labai brangu. Labai brangu 
ir sudėtinga. Todėl filmavome Ispa-
nijoje ir Rumunijoje. Nors nenorė-
jau filmuoti Amerikoje, aš norėjau 
amerikiečių aktorių. Jų vaidybos 
maniera – ypatinga. Labai mėgstu 
prancūzų aktorius, bet amerikiečiai 
visai kitokie. Amerikiečių aktoriai 
mano, kad iš visų užsiėmimų, su-
sijusių su vaidybos amatu (teatras, 
pantomima ir pan.), kinas yra svar-
biausias. Todėl jame jie mato profe-
sijos esmę. Darbas kine reikalauja 
milžiniškų žinių, didžiulio ir sun-
kaus darbo, nesvarbu, ar priešais 
kamerą lipi ant arklio, ar užsiimi 
įgarsinimu. Amerikiečių aktoriai 
jaučiasi savo personažų šeiminin-
kai. Manau, kad Johno C. Reilly ir 
Joaquino Phoenixo duetas filme – 
fenomenalus, nes jie seniai svajojo 
suvaidinti kartu. Ekrane jie tikrai 
atrodo kaip broliai.

Phoenixas – dar ir didis 
perfekcionistas.

Jei tai pasakysite Phoenixui, jis 
apsidžiaugs. Tai iš tikrųjų genialus 
perfekcionistas. Genialiai vaidina 
trūkumus. Niekad nežinai, ką jis 
padarys. Jis ir pats nenori to žinoti 
ir kartotis. 

Kodėl nusprendėte, kad filmas 
neturi būti toks žiaurus kaip 
knyga? Pavyzdžiui, romane 
gana detaliai aprašyta, kaip 
arkliui pašalinama nesveika 
akis. 

Taip, filmas ne toks žiaurus. 
Kartu su scenaristu Thomasu Bide-
gainu svarstėme apie  prievartos 

Jūsų Laukiniai Vakarai atrodo 
gana utopiški, palyginti su 
knyga ar istorine tikrove. Ar 
tikite utopija?

Ne labiau nei jūs. Dabar labai su-
dėtinga arba praktiškai neįmanoma 
tikėti utopija. Tam tikras idealiz-
mas – dar vienas dalykas, kurio ne-
buvo romane ir kurio pridėjome 
filme. Turime teisę, nes jo buvo ir 
tais laikais, kurie rodomi filme. Juk 
į JAV išvyko ir daug Saint-Simono, 
Charles’o Fourier sekėjų, daugelis 
utopistų, pirmųjų socialistų. Ir visi 
jie patyrė nesėkmę. Amerikoje uto-
pija virto sektantizmu. 

Ar filmavimo aikštelėje kalbė-
jote angliškai?

Nelabai gerai kalbu angliškai. Ga-
liu pasitikslinti, kur reikia eiti oro 
uoste, bet mano nurodymai ir pa-
aiškinimai filmavimo aikštelėje gali 
būti nesuprasti. Atrodo prastai, kai 
kalbi angliškai taip, kaip aš.

Bet toliau kursite filmus anglų 
kalba?

Nežinau.

Ar norėtume filmuoti Holivude?
O ne, tik ne tai!

Tilda Swinton: „Šokis neturi 
būti gražus“

Vaidinote didžiausių režisie-
rių filmuose. Ar per tą laiką 
radote slaptą gero filmo 
receptą?

Puikus virėjas gerai žino sudė-
tines dalis ir sąmoningai naudoja 
jas taip, kad pagamintų patiekalą, 
kuris sužavės paragavusįjį. Tačiau 
valgančiajam visai nereikia žinoti, 
kaip tai pagaminta. Kinematogra-
fininko kuriamos magijos esmė ta, 
kad kartu jis turi kontroliuoti viską, 
kas yra regėjimo lauko pakraštyje. 
Svarbiausia yra vizija, jausmas, 
kurį jis nori sužadinti, bet taip 
pat reikia būti disciplinuotam ir 
techniškai pasikausčiusiam, kad 
ta alchemija įvyktų. Tai primena 

integruotą šizofreniją. Kas ją su-
prato – laimi.

Kaip apibrėžtumėte ryšį, sie-
jantį Jus su „Suspirijos“ reži-
sieriumi Luca Guadagnino?

Esame pažįstami daugiau nei 
dešimt metų, kartu sukūrėme tris 
filmus ir prakalbėjome ilgas valan-
das. Dabar esame labai geri drau-
gai. Kartais tavo geriausias draugas 
dirba banke. Jis gali parūpinti tau 
paskolą, bet daugiau nieko negalite 
nuveikti kartu, išskyrus, žinoma, 
vakarienę ar bendrą atostogų iš-
vyką. Mes su Luca turime pra-
bangą ir laimę dirbti kartu. Juolab 
kad mums abiem darbas be galo 
svarbus. 

„Suspirija“ jūsų pokalbiuose at-
sirasdavo ne vienus metus.

Aptarėme šį klausimą iš įvairiau-
sių pusių ir atrodė, kad žinome 
viską. Bet kai projektas ėmė materi-
alizuotis, prasidėjo naujos diskusi-
jos, kaip ir ką pataisyti, sutrumpinti. 
Kartu didėjo poreikis pagaliau visa 
tai iš savęs išstumti. Tai lyg fizio-
loginės įtampos atmaina – finalo 
laukimas diena po dienos tampa 
intensyvesnis.

Kaip ir Dario Argento origi-
nale, veiksmas nukelia į 1977 
metus. Vokietijoje tai buvo 
socialinio fermentavimosi 
laikas. Meno ir socialinio poli-
tinio aktyvizmo keliai dažnai 
susikirsdavo. 

Gerai prisimenu šį laikotarpį. 
Mano tėvas kurį laiką tarnavo Vo-
kietijoje. Nors Berlyno ir nepasie-
kėme, šalį gerai ištyrinėjau. Tai 
buvo labai įtempti laikai. Suvokiau 
ten vykstančias permainas, žinojau 
apie žudynes, kurios įvyko 1972 m. 
olimpiniame Miuncheno mieste-
lyje, skaičiau apie Baader-Mein-
hof grupės veiksmus. Mane žavėjo 
šalies padalijimo, siena padalinto 
miesto koncepcija. Norėjau suprasti, 
kaip geležinė uždanga veikia žmo-
nių proto būklę.

Kodėl nusprendėte filmuoti 
vesterną ne Amerikoje?

Apsilankėme Šiaurės Karolinoje, 
Albertoje. Tos vietos vien savo 
vaizdu kviečia filmuoti. Bet tai visi 
jau matė, visi jau žino. Klausimas, 
ko mes norime iš filmo. Realybės, 
kuri primeta mums savo atmos-
ferą? Ar norime kurti istoriją nuo 
nulio? Tai ne tik estetinis pasirin-
kimas. Juk dar yra finansai, tech-
nika, materialinė bazė. Amerikoje 

formą filme. Kai kuri vesterną, nori 
to ar ne, turi savęs paklausti apie 
prievartą ir jos vaizdavimą. Matyti 
filmai mane ne visai tenkina. Mes 
su Thomasu iš tikrųjų parašėme 
pasaką. Tai ir buvo ekranizacijos 
prasmė. Todėl ir prievarta filme ro-
doma kaip pasakoje – arba vaiko 
akimis, arba kuriama vaiko ranko-
mis. Paprastai vesternuose žiauru-
mas būna kitoks, o mes sukūrėme 
knygą su paveikslėliais. N u k elta į  1 1  p s l .

„Broliai Sistersai“

Tilda Swinton filme „Suspirija“
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Jis labai juokingas, geras ir mielas
„Namo, kurį pastatė Džekas“ aktoriai apie Larsą von Trierą

K i n a s

Paauglystė – tai maišto laikas. 
Buvau paauglė ir, ko gero, įspūdis, 

kad pasaulis – tai radikaliai dviašė 
konstrukcija, kad egzistuoja griež-
tas padalijimas, kad maištas mal-
šinamas, buvo stipresnis. Taip pat 
jaučiau, kad egzsistuoja milžiniška 
praraja tarp mūsų tėvų kartos ir 
mūsų, ji buvo didesnė už skiriančią 
tėvus nuo senelių. Jie turėjo bendrą 
karo patirtį. Mes buvome jau kito-
kie. Pamenu tą prisirišimo stokos, 
apatijos jausmą, nutraukiamą ener-
gijos pliūpsnių.

Filme vaidinate charizmatiš-
kąją ponia Blan. Šis persona-
žas kelia asociacijas su Pina 
Bausch, bet taip pat ir su Ma-
rina Abramović. Ar mano aso-
ciacijos teisingos?

Kuo daugiau apie ją galvoju, tuo 
labiau tikiu, kad pirmasis buvo 
Lermontovas (Emerico Pressbur-
gerio ir Michaelo Powello 1948 m. 
filmo „Raudoni bateliai“ persona-
žas – red. past.). Mėgstu šį filmą. 
Tai ypatingas portretas menininko, 
kuris atsiduoda menui visiškai, su 
visais savo rūpesčiais ir demonais. 
Jis myli moterį, kuri skatina rin-
tis gyvenimą, o ne meną. Tai la-
bai stipru. Filme nėra tiek kraujo 

kaip „Suspirijoje“, bet daug raudo-
nos spalvos.

Jūsų raganos nebijo kraujo. 
Burtai ekrane – tai emancipa-
cijos forma. Miela permaina, 
nes daug amžių raganas de-
gino, paversdavo beprotėmis, 
kad numalšintų jų galią. 

Man „Suspirija“ – tai pasakoji-
mas apie liūdesį. Bet taip pat apie 
brendimą tam tikros kultūros 
aplinkoje ir jos įtaką mums. Būtent 
tai, mano galva, iškelia filmą virš 
laiko. Pagrindinė veikėja – jauna 
mergina, paauglė, kuri bręsta, kad 
pasipriešintų galiai. Nepaisant epo-
chos, jaunoji karta visada pradeda 

abejoti tvarka ir ieškoti savo kelio. 
Atsiranda disonaso pojūtis ir prade-
dama abejoti autoritetais. Motina, 
tėvas, institucijos reiškia pries-
paudą. „Suspirijos“ herojės, jaunos 
moterys, maištauja. Jos emancipuo-
jasi. Įstodamos į raganų ratą jos gali 
valdyti savo likimą.

Jos tai daro pasitelkdamos 
šokį, t.y. savo kūną.

Ilgai vienintelis raganų būdas 
įgyti valdžią buvo gyvenimas po-
grindyje. Filme taip pat kalbama 
apie tai, kas pulsuoja po pavir-
šiumi. Sluoksniai, persirengimai, 
tapatybės trynimas, moteriškumo 
pasireiškimas, o paskui vėl jo 

Atkelta iš  10  psl .

Lietuvoje rodomas naujausias Larso 
von Triero filmas „Namas, kurį pa-
statė Džekas“ („The House That Jack 
Built“, Danija, Vokietija, Prancūzija, 
Švedija, 2018) sulaukė prieštaringų 
vertinimų. Vieniems filmas pasirodė 
baisus ir žiaurus, kitus prajuoki-
no. Apie tai, kas vyko filmavimo 
aikštelėje, su aktoriais pasikalbėjo 
Stanislavas Zelvenskis. Jo pokalbį, 
išspausdintą „AfišaDaily“, pateikia-
me sutrumpintą. 

Ar tikėjotės, kad filmas taip 
supriešins žiūrovus? Kai kurie 
reaguoja labai nervingai.

Anne Sofie Gråbøl: Taip, aš tikrai 
laukiau, kad filmas sukels priešta-
ringas reakcijas. Bet juk taip papras-
tai ir būna su von Triero filmais.

Siobhan Fallon Hogan: Iš anksto 
žinai, į ką veliesi: jis nebijo eiti ten, 
kur dar nebuvo įžengusi žmogaus 
koja, ir tai visada išbandymas žiū-
rovui. Apskritai von Trieras nepa-
sikeitė – pasikeitė klimatas. Visi 
tapo pernelyg jautrūs, nieko dabar 
negalima, o moterų klausimas toks 
skausmingas. Bet juk filme daug 
humoro, po komandos „Nufil-
muota“ mes pradėdavome kvatoti.

Ne kartą esate su juo dirbę. 
Sako, tai nebūna paprasta.

Siobhan Fallon Hogan: Taip, tai 
mūsų trečias bendras filmas, bet ir 
dabar, kaip ir „Dovilyje“ ar „Šokan-
čioje tamsoje“, dirbti su Larsu buvo 
vienas malonumas. Su juo visada 
jautiesi atsipalaidavęs, juo pasitiki. 
Jis neišjungia kameros, kol nesuvai-
dini taip, kaip reikia. Ir kuo vyresni 
mes visi tampame, kuo labiau pa-
žįstame Larsą, tuo labiau jį mylime ir 
vertiname. Aš kiekvieną kartą galvoju: 
kaip man pasisekė! Jo filmavimo aikš-
telėje nuostabi atmosfera. Tai jaučia 
visi, nepriklausomai nuo profesijos.

Bruno Ganzas: Prieš praside-
dant filmavimaviui, likus maždaug 
trims mėnesiams, kelias dienas pra-
leidome su Larsu svarstydami 
kiekvieną scenarijaus eilutę.

Kokį susidarėte įspūdį?
Bruno Ganzas: Larso reputacija 

ne pati geriausia. Buvau matęs jo 
filmus, tad buvau pasirengęs su-
dėtingiems momentams, bet išėjo 
atvirkščiai – viskas buvo labai miela. 
Beje, pirmiausia jis pasakė: „Dabar 
mečiau gerti, bet nežinau, kiek pa-
vyks ištvert ir kas bus filmuojant, 
tad įspėju, kad būnu labai nema-
lonus.“ Tačiau man nesvarbu, kaip 
jam klostosi santykiai su alkoholiu, 
nežinau, ar filmuojant jis gėrė, bet 
nė karto nieko panašaus nemačiau, 
nepajutau ir jis visada buvo ypatin-
gai malonus.

O kaip visos tos istorijos?..
Siobhan Fallon Hogan: Mano 

patirtis tik teigiama. Jis labai juo-
kingas ir geras, mielas su visais fil-
mavimo grupės nariais. Kiekvieną 
kartą, kai girdžiu visa tai, aš tiesiog... 
tai tikrąja to žodžio prasme parale-
linės realybės: tai, ką skaitai, ir tai, 
ką matai savo akimis.

Anne Sofie Gråbøl: Aš taip pat 
daug ko girdėjau ir kartais man at-
rodo, kad tai mitas, atsiradęs tuš-
čioje vietoje. Visi tie pasakojimai, 
koks jis žiaurus su aktoriais, man 
regis, yra netiesa. Aktoriai die-
vina Larsą, todėl vėl pas jį grįžta. 
Jis draugiškas režisierius, tu tampi 
jo šeimos dalimi. Tas įvykis, apie 
kurį užsiminėte… Gali būti, kad 
šis bendradarbiavimas susiklostė 
nesėkmingai. Bet likusiųjų patir-
tis kitokia ir labai teigiama. Larsas 
pasitiki žmonėmis, su kuriais dirba. 
Jo filmo matymas visada labai aiš-
kus, kiekviena detalė – apgalvota, 
bet kartu jis pasirengęs ją paaukoti, 
kad galėtum laisvai reikštis. Jis la-
bai dosnus.

Kaip tai pasireiškia?
Anne Sofie Gråbøl: Pavyzdžiui, 

jis nekankina repeticijomis, ne-
nori tavęs pririšti. Jis nori, kad 
jaustumeisi laisvas ir tiesiogine to 
žodžio prasme eitum kur pano-
rėjęs, o kamera turės sekti iš pas-
kos. Bet ir operatoriui jis leidžia 

nukreipti kamerą, kur šiam at-
rodo reikalinga.

Jūsų veikėjos scena viena siau-
bingiausių filme, joje daly-
vauja vaikai. Ar nesuabejojote 
perskaičiusi scenarijų?

Anne Sofie Gråbøl: Priešingai! 
Mūsų, aktorių, santykiai su per-
sonažais beveik sadistiniai. Kam 
įdomu vaidinti žmogų, kuriam 
viskas neblogai sekasi? Taip ga-
lime likti be darbo. Kiekviena 
drama, ar Shakespeare’o, ar graikų 
tragedija, stato žmogų į maksima-
liai įtemptą situaciją ir žiūri, kaip 
jis pasielgs.

Kino salėje kai kurie atsisakė 
žiūrėti sceną, kurioje Džekas 
šaudo į vaikus.

Anne Sofie Gråbøl: Taip, aš juos 
suprantu. „Namo, kurį pastatė Dže-
kas“ pasaulis be galo neramus, ir tu 
nesupranti, ar tau juoktis, ar baisė-
tis. Režisierius priverčia susimąstyti 
apie save ir tai išmuša iš vėžių.

Bruno Ganzas: Kai perskaičiau 
scenarijų, man kilo klausimų dėl 
dviejų epizodų: tai scena su krūtimi 
ir ši scena su vaikais. Aptariau savo 
abejones su Larsu. Bet jis pasakė: 

„Tai mano problema, visi kaltins 
mane, tu niekuo nenusikaltai, nes 
ne tu tai sugalvojai.“

O kokia, jūsų manymu, šių 
scenų funkcija?

Bruno Ganzas: Funkcija? Man 
regis, klausimas turėtų būti kitoks: 
kiek toli jis pasirengęs eiti.

Siobhan Fallon Hogan: Turėjau 
problemų dėl tų pačių scenų, bet 
Larsas mane nuramino. Jis žino, 
jog esu katalikė, ir pasakė, kad tai 
juk katalikiškas filmas, nes vaiki-
nas atsidurs pragare. Tad aš matau 
aiškią žinutę. Nuo to, kaip nugy-
vensi gyvenimą, priklausys, kur 
atsidursi pabaigoje. Mūsų laikais 
žmonės nemėgsta apie tai kalbėti, 
nes esą viskas sąlygiška. Bet šis fil-
mas tvirtina, kad viskas daugiau 
nei aišku.

Bruno Ganzas: Nepamirškime, 
kad vis dėlto žiūrime filmą. Tuose 
filmuose, kuriuos vadina siaubo ar 
gangsterių kinu, taip pat žudomi 
žmonės, bet mes nieko neklau-
siame, tiesiog žiūrime ir sakome, 
kad tai puiku, kieta ir mums pa-
tinka. Šiame filme ta pati medžiaga, 
tik kitaip pateikta ir skatinanti susi-
mąstyti. Čia žmogžudystė – kažkas 
kita, ir tai įdomu. Turime reikalą 
su tokiomis tamsiomis, piktomis 
materijomis, nuo kurių normalus 
žmogus stengiasi nusisukti, nes ne-
nori prie to liestis, nenori į tai žiū-
rėti. Larsas nenori kompromisų, jis 
daro tai, ką mano esant būtina, ir, 
žinote, tai labai reta. Jis vertas tru-
pučio pagarbos.

Daug kalbama, kad tai la-
bai asmeniškas von Triero 
filmas. Ar galėtumėte tai 
pakomentuoti?

Bruno Ganzas: Aš? Ne, negaliu.

Ta prasme, kad filmas – jo kū-
rybos komentaras. 

Anne Sofie Gråbøl: Man tokios 
mintys taip pat sukosi galvoje. 
Tai, matyt, ir yra vienas stipriųjų 
filmo aspektų. Jį galima suprasti, 
pajausti, suvokti labai skirtingai, 
be abejo, ir kaip kūrybos komen-
tarą. Bet tai tik vienas ir ne vienin-
telis iš filmo sluoksnių, jis daug 
sudėtingesnis. Nenorėčiau visko 

apibendrinti viena tema ir viena 
idėja. 

Ar susimąstėte, kas yra praga-
ras, kaip jis atrodo?

Siobhan Fallon Hogan: Man re-
gis, dauguma labai stengiasi apie tai 
negalvoti. Man Larso pragaras at-
rodo labai tikroviškas.

Bruno Ganzas: Pragaras! Cha 
cha. Matyt, pragaro įvaizdis pri-
klauso nuo religijos, nuo to, kaip jį 
įsivaizdavai būdamas vaikas. Kad 
ten – ugnis, tamsa... Larso praga-
ras man padarė didelį įspūdį. Jis 
juokingas.

Ar įspūdis, kad Jūsų perso-
nažas kartais pradeda tru-
putį simpatizuoti Džekui, 
teisingas?

Bruno Ganzas: Taip, gali būti, 
kad kartais Džekas jam patinka. 
Kartais ne. Filmas nesistengia pra-
sibrauti į pagrindinio veikėjo sielą, 
paaiškinti jo psichologinę raidą, 
nuosekliai atvesti prie momento, 
kai jis sprogs ar pradės ko nors gai-
lėtis. Jokio žiūrovų parengimo, tik 
vienas aktas paskui kitą. Mums te-
lieka sekti paskui Džeką. Nežinau... 
Nemanau, kad Larsui patinka žu-
dikai maniakai. Jį domina tamsioji 
jų pusė, kurią Larsas randa savyje.

Parengė K. R.

maskavimas. Yra tokia Goebbelso 
citata: „Šokis visada turi būti džiu-
gus, gražus ir neturėti filosofijos.“ 
Mano ponia Blan sako Siuzei (pa-
grindinė filmo herojė, kurią vaidina 
Dakota Johnson, – red. past.): „Šo-
kis niekad negali būti gražus nei 
džiugus. Turime suminkyti viską, 
kas gražu.“ Tai jos – šokėjos, cho-
reografės, menininkės moto. Ji yra 
savo globotinių šokio architektė, 
taigi režisuoja jų santykius su kūnu. 
Šokėjoms kūnas yra jų kalba, namai 
ir arsenalas. 

Parengė K. R.

„Namas, kurį pastatė Džekas“
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Istoriniai amžininkai
Krėsle prie televizoriaus

K i n a s

Adomas Mickevičius buvo ne tik di-
dis poetas, bet ir politikas, revoliu-
cionierius, svajojęs apie suvienytą 
ir laisvą Europą, rengęs sukilimus 
ir maištus. Prestižinės Paryžiaus 
aukštosios mokyklos profesorius, 
vienas labiausiai išsilavinusių savo 
epochos žmonių, jis susižavėjo iš 
Lietuvos provincijos atvykusiu šlėk-
tele Towianskiu ir tapo aktyviu šio 
įkurtos sektos nariu. Mickevičius 
mėgo opiumą, daug keliavo, mo-
kėjo pakerėti aukštuomenės mo-
teris, kurių poeto gyvenime buvo 
daug. Jis buvo vienas pirmųjų, pa-
skelbusių, kad XIX a. yra moterų 
išsivadavimo epocha, o moterys 
pašauktos lygybei. Poeto mirtis 
Stambule iki šiol yra istorikų dis-
kusijų objektas, nes gali būti, kad 
jis iš tikrųjų mirė susirgęs cholera, 
bet gali būti ir kad buvo nunuody-
tas. Rašytojas Andrzejus Stasiukas 
sako, kad jei Mickevičius gyventų 
dabar, tikriausiai užsiimtu repu, 
nes dar XIX a. sukeldavo klausy-
tojų transą ritmingomis poetinė-
mis improvizcijomis, kurios da-
bar būtų pavadintos freestyle’u. Jis 
piktino pažįstamus, nes rašė kažką 
panašaus į mokslinės fantastikos 
kūrinį „Ateities istorija“, kuriame 
žmonės skraido balionais į kitas pla-
netas ir turi prietaisų, padedančių su-
sikalbėti per atstumą. Visų šių detalių 
nepamatysite Valdovų rūmuose su-
rengtoje parodoje, skirtoje svarbiau-
siam Mickevičiaus kūriniui „Ponas 
Tadas“. Paroda siūlo tradicinį požiūrį 
į didįjį poetą. Taip paprasčiau, nes ga-
lima tiesiog garbinti genijų.  

Moterys kūrėjos panašios pa-
garbos dažniausiai nesulaukia. 
Skaičiau daugybę tekstų, kuriuose 
siekiama visaip sukompromituoti 
rašytoją George Sand, kuri pasiryžo 
sugriauti vyrų literatūrinės kūrybos 
monopolį. Užkliūva ir tai, kad ji dė-
vėjo vyriškus drabužius, kad turėjo 
daug meilužių. Kai kurie biografai 
net aiškina, kad Sand sugriovė Fry-
deryco Chopino gyvenimą, nors 
liudininkai tvirtino, kad būtent jų 
meilės ryšys suteikė sunkiai ser-
gančiam kompozitoriui papildomų 
metų. Tačiau apie Mickevičių filmo 
ar serialo, matyt, dar teks palaukti, 
užtat apie Chopiną sukurta ne taip 
ir mažai. Vieną jų – Jameso Lapino 
1991 m. „Ekspromtą“ – šeštadienį 
(15 d. 23.10) parodys „LRT“. 

Sand ir Chopinas susipažino 
1838-ųjų vasarą Ferenco Liszto na-
muose. Sužavėta Chopino muzikos, 
rašytoja nusprendžia užkariauti 
jaunojo kompozitoriaus meilę. 
Sand vaidina Judy Davis, kurios 
filmų kadaise nekantriai laukda-
vau, o jautrų, žavų Chopiną – Hugh 
Grantas. Išoriškai jis nepanašus, 
bet puikiai dorojasi su romantiško 
džiovininko vaidmeniu: rafinuotas 
gestas, kai kosėdamas prisidengia 
burną ranka, rodo, kad tai tikras 
dvasios aristokratas. 

„Ekspromtas“ – tipiškas angliš-
kas filmas apie menininkų (filme 
matome Alfredą de Musset, Eu-
gene’ą Delacroix, Marie d’Agoult) 
gyvenimą, tačiau jame nepristigs 
humoro, ironijos, pikantiškų de-
talių bei puikios muzikos, kurią 

groja Emanuelis Axas ir Philippe’as 
Entremont’as. 

Į XIX a. pradžią nukels ir Bi-
gaso Lunos filmas „Nuoga macha“ 
(„LRT Plius“, 17 d. 21.30). Jis su-
kurtas pagal Antonio Larretos ro-
maną, pasakojantį apie dailininką 
Francisco Goyą ir jo santykius su 
viena įtakingiausių, turtingiausių 
ir liberaliausių tų laikų moterų – 
hercogiene Alba. 1802-ųjų liepą 
ji surengė vakarienę, skirtą naujų 
rūmų statybos pabaigai. Tarp sve-
čių buvo jos meilužiai – premjeras 
Manuelis Godoy’us ir Goya. Kitą 
rytą keturiasdešimtmetė gražuolė 
rasta savo lovoje negyva. Pagrindi-
nius vaidmenis filme sukūrė Aitana 
Sanchez-Gijon, Jordi Molla, Jorge 
Perugorria ir Penelope Cruz.

Mano jaunystės metais visi ža-
vėjosi Claude’o Leloucho filmu 

„Vyras ir moteris“ (1966), pakiliai 
pasakojančiu paprastą meilės is-
toriją. Savotišką variaciją šio filmo 
tema režisierius sukūrė 2015-aisiais. 
Tai „Vienas plius viena“ (LRT, 
16 d. 22.10), kurio veikėjas – gar-
sus kompozitorius Antuanas (Jean 
Dujardin), rašantis kino muziką. Jis 
vyksta į Indiją kurti garso takelio 
indiškai „Romeo ir Džuljetos“ ver-
sijai. Ten Antuanas susipažįsta su 
prancūzų pasiuntinio žmona Ana 
(Elsa Zylberstein). Moteris planuoja 
vykti į šalies pietus, pas garsų gy-
dytoją. Ji žavisi Rytų filosofija ir 
kviečia kompozitorių vykti kartu. 
Kaip pasakytų vieno garsaus filmo 
personažas, tai gražios draugystės 
pradžia. 

Adilis El Arbi ir Bilallis Fallahas 
filme „Juoda“ („LRT Plius“, 19 d. 
22.10) perrašė „Romeo ir Džuljetą“ 
ir perkelė veiksmą į šių dienų Briu-
selį. Čia gyvena paauglė Mavela, 
susijusi su juodaodžių jaunuolių 
gauja „Black Bronx“. Ji susipažįsta 
su priešiškos arabų gaujos dalyviu 
Marvanu. Iš pradžių abu jaunieji 
veikėjai kovoja su savo jausmais, bet 
galiausiai pasiduoda aistrai, o gau-
jos pradeda karą. Vienas jo tikslų – 
nubausti merginą, kurią visi laiko 
išdavike. „Juoda“ rodo, kaip gy-
vena žemiausio socialinio sluoksnio 
žmonės daugiakultūriame mieste.

Theodore’o Melfi „Nematomi 
skaičiai“ (TV3, 15 d. 22 val.) – tai 
biografinis filmas apie NASA centre 
dirbusias juodaodes matematikes 
ir inžinieres Katherine G. Johnson, 
Dorothy Vaughan ir Mary Jackson. 
Kosminiame centre jos pradėjo 

dirbti 1961 m., kai JAV ir SSRS lenk-
tyniavo savo kosmoso programo-
mis, o JAV dar nebuvo panaikinta 
rasinė segregacija. Nors filmas pa-
sirodė 2016 m., kai apie viską jau 
galima kalbėti atvirai, režisierius 
atsisakė užaštrinti rasines proble-
mas, nors jo herojės, pavyzdžiui, 
buvo priverstos naudotis tik juodao-
džiams skirtu tualetu. Jis tiesiog 
pasakoja istoriją apie genialią ma-
tematikę Ketrin (Taraji P. Henson), 
rimtą inžinierę Merę (Janelle Mo-
nae) ir geros širdies Dorotę (Octa-
via Spencer), kurios daro viską, kad 
dar vienas astronautas pakiltų į kos-
mosą. Tai akivaizdžiai ne į naudą 
filmui, nes sudėtingi veikėjai, prie-
šingai nei idealūs, visada bus mūsų 
amžininkai.

Jūsų – 
Jonas Ūbis

„Nematomi skaičiai“

Kalėdinio „Kino“ skaitymo 
malonumai

Manau, kad kalėdinį „Kiną“ ne aš 
vienas pradedu skaityti nuo tradi-
cinės anketos. Visada įdomu suži-
noti ką nors beveik intymaus apie 
kino kritikų asmenines silpnybes. 
Juolab kad kritikai dažniausiai ir 
kaltinami, esą jie išreiškia subjek-
tyvią nuomonę, lyg egzistuotų tai, 
ką marksistai vadino objektyvia 
kritika. Šįkart žurnalo autoriai tu-
rėjo atsakyti į klausimą, kokiu kino 
personažu norėtų būti. Neatimsiu 
iš Jūsų, mieli skaitytojai, malonumo 
sužinoti, kuo norėtų būti žurnalo 
redaktorė Santa Lingevičiūtė, kino 
kritikai Rasa Paukštytė ar Ramūnas 
Pronckus, bet negaliu nepasidalyti 
vienu pastebėjimu: beveik niekas 
nebenori būti žmonėmis! Tačiau 
galiu tai suprasti, nes būti žmo-
gumi – bjaurus užsiėmimas. Ypač 
žiemą Vilniuje.

Vienintelis būdas palengvinti 
žmogiškąją egzistenciją – žiūrėti 
filmus, juolab kad metų pabaigoje 
kino teatruose vertų dėmesio at-
siranda daugiau. Rūta Birštonaitė 

aptaria lenkų režisieriaus Paweło 
Pawlikowskio, kurio „Šaltasis karas“ 
sužavėjo ir sugraudino Kanus, kū-
rybą. Živilė Pipinytė rašo apie britų 
aktorę Claire Foy, ekrane sukūrusią 
stiprių ir sudėtingų moterų portre-
tus. Beje, aktorę išgarsinęs serialas 

„Karūna“, man regis, geriausia, ką 
galima žiūrėti per Kalėdas. Steve’o 
McQueeno „Našles“ recenzuoja 
Gediminas Kukta, Ivano I. Tver-
dovskio „Šoklį“ – Rimgailė Rene-
vytė, Lukaso Dhonto „Merginą“ – 
Mantė Valiūnaitė, Fede Alvarezo 

„Merginą voratinklyje“ – Ilona 
Vitkauskaitė.

Daug vietos žurnale skirta didie-
siems kino festivaliams, kurių filmai 
vėliau dažniausiai atsiduria ir mū-
siškių kino renginių programose. 
Aistė Račaitytė rašo apie patikusius 
Toronto kino festivalio filmus, Lin-
gevičiūtė, Pipinytė ir Vitkauskaitė – 
apie tuos, kurie labiausiai įsiminė 
šiemet Gdynėje, Dovilė Raustytė – 
apie Amsterdame vykstančio vieno 
įtakingiausių dokumentinio kino 
festivalių IDFA permainas, Vitkaus-
kaitė – apie Leipcigo kino festivalį, 
kuriame šiemet buvo daug lietu-
viško dokumentinio kino.  

Žurnale daug rašoma apie lap-
kričio viduryje pasibaigusią „Sca-
noramą“. Ieva Toleikytė kruopščiai 
išanalizavo lietuviškus konkursi-
nės programos „Naujasis Baltijos 
kinas“ filmus. Iš visko sprendžiant, 
jaunieji režisieriai ir režisierės (at-
kreipkite dėmesį, kiek daug lietuvių 
kine jaunų moterų kūrėjų) renkasi 
temas, kurių vis dar vengia vy-
resnieji. Tai emigracija, požiūris į 
tėvų kartą (taip pat ir į juos sufor-
mavusį sovietmetį), noras suprasti, 
kaip vaikystės traumos veikia su-
augusio žmogaus likimą, ir, ži-
noma, ne vienus metus jaunąjį Eu-
ropos kiną kankinantis tapatybės 
klausimas. Neringa Kažukauskaitė 

kalbėjosi su „Scanoramos“ svečiu 
režisieriumi Felixu Moelleriu, ku-
ris forume pristatė kartu su motina 
Margarethe von Trotta kurtą doku-
mentinį filmą „Ingmaro Bergmano 
beieškant“. „Kino“ viršelį puošia 
kadras iš „Scanoramą“ atidariusio 
Christiano Petzoldo filmo „Tranzi-
tas“. Jį preciziškai aptaria Ramūnas 
Pronckus. Rasa Paukštytė recenzuoja 
forumo uždarymo filmą – Kristinės 
Briedės ir Audriaus Stonio „Laiko 
tiltus“, neslėpdama susižavėjimo 
šiuo kino paminklu poetinei Balti-
jos šalių dokumentikai: „Laiko til-
tai“ neaiškina filmų atsiradimo ir 
taip tarsi grąžina jiems grynosios 
kūrybos, grynojo meno statusą. 
Tai savotiškas filmas provokacija 
apie kino, kaip kūrybos, autono-
miškumą, talentingų režisierių pa-
šaukimą įvaizdinti laiko ženklus ir 
žmones.“ 

Nežinau, kaip po pusės šimtme-
čio bus rašoma apie „Scanoramos“ 
dokumentines premjeras – Miglės 
Satkauskaitės „Išeiti iš namų“ ar 
Andriaus Lekavičiaus „Spec. žvė-
ryną“, – filmus recenzuoja Ieva Tu-
manovičiūtė ir Santa Lingevičiūtė. 
Tačiau neabejoju, kad kitas lietu-
viškas filmas – Mariaus M. Marke-
vičiaus „Tarp pilkų debesų“, kurį 

žurnale recenzuoja Elena Jasiū-
naitė, atrodys dar didesnis nesu-
sipratimas ir kuriozas. Jasiūnaitė 
pasikalbėjo su pilnametražiame 
vaidybiniame kine debiutuojančiu 
režisieriumi Jurgiu Matulevičiumi, 
kuriančiu filmą pagal Antano Škė-
mos „Izaoką“. Matulevičius teigia: 

„Mane visada traukė laikas, kuriame 
negyvenau. Jis teikia erdvės mano 
vaizduotei ir įvykių interpretacijai. 
Kurdamas šį filmą daugiau dėme-
sio skyriau interpretacijai, norėjau 
sukurti pasaulį su jo taisyklėmis 
ir principais, kur įstrigęs žmogus 
ieško kelio į atleidimą.“

Pipinytė „Kino istorijose“ grįžta 
į laiką, kuriame Matulevičius ne-
gyveno, bet kuris daugiausia su-
formavo jos kino skonį, – į 7-ąjį 
dešimtmetį, kai Lietuvos kino tea-
truose buvo rodoma daug dabar ne-
beegzistuojančioje Čekoslovakijoje 
sukurtų komedijų. Pati populia-
riausia tada buvo Oldřicho Lipský 
vesternų parodija „Limonadinis 
Džo“, kurios veikėją – taikliai šau-
dantį abstinentą – galima būtų pa-
vadinti geidžiamiausiu šimtmetį 
švenčiančios Lietuvos personažu. 

Jūsų – 
Jonas Ūbis

Nauji leidiniai
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Henris ir vaiduoklių pilis : [pasaka] / [iš anglų kalbos vertė Asta Bartkevičiūtė]. – Vilnius : 
[Naujoji Rosma], [2018]. – [17] p., įsk. virš., [2] įd. lipdukų lap. : iliustr.. – (Skaitymas skie-
menimis). – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-9955-06-357-5

Karas, išgelbėjęs mano gyvenimą : [romanas] / Kimberly Brubaker Bradley ; iš anglų kalbos 
vertė Inga Tuliševskaitė. – 2-asis leid.. – Vilnius : Nieko rimto, 2018. – 260, [4] p.. – Tiražas 
2000 egz.. – ISBN 978-609-441-440-4 (įr.)

Karas, kurį galiausiai laimėjau : [romanas] / Kimberly Brubaker Bradley ; iš anglų kalbos 
vertė Inga Tuliševskaitė. – Vilnius : Nieko rimto, 2018. – 319, [6] p.. – Tiražas 3000 egz.. – 
ISBN 978-609-441-547-0 (įr.)

Katinėlis. Smagu skristi lėktuvu : [išmok skaityti] / [iš anglų kalbos vertė Asta Bartkevičiūtė]. – 
Vilnius : [Naujoji Rosma], [2018]. – [9] p., įsk. virš., [1] įd. lipdukų lap. : iliustr.. – Tiražas 
2000 egz.. – ISBN 978-9955-06-358-2

Kiškio ir Ežiuko metų laikai : [pasakos] / Paul Stewart ir Chris Riddell ; iš anglų kalbos vertė 
Ernesta Ranonytė. – 2-asis leid.. – Vilnius : Nieko rimto, 2019. – 104, [8] p. : iliustr.. – Tira-
žas 2000 egz.. – ISBN 978-609-441-482-4 (įr.)

Lapė, strazdas ir varna : lietuvių pasaka / [dailininkas Juozas Rimeikis]. – Kaunas : Jūsų 
Flintas, [2018]. – [16] p. : iliustr.. – Tiražas 5000 egz.. – ISBN 978-609-419-977-6

Mažasis asiliukas : Kalėdų istorija / Dandi Daley Mackall ; iliustravo Marta Álvarez Mi-
guéns ; [iš anglų kalbos vertė Aistė Jankūnė]. – Vilnius : Lietuvos Biblijos draugija, 2017. – 
[30] p. : iliustr.. – ISBN 978-609-8073-48-5 (įr.)

Mergaitė, norėjusi išgelbėti knygas / Klaus Hagerup ; iš norvegų kalbos vertė Eglė Išganai-
tytė-Paulauskienė ; iliustravo Lisa Aisato. – Vilnius : Nieko rimto, 2018. – 55, [2] p. : iliustr.. – 
Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-441-549-4 (įr.)

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

Koncertas „Naktės“

Grupė „Merope“ ir choras „Jauna 
muzika“ gruodžio 27 d. 18 val. Vil-
niaus Šv. Kotrynos bažnyčioje ir 
28 d. 18 val. Visagino kultūros cen-
tro „Draugystės“ salėje kviečia vi-
sus kartu išlydėti metus, atsigręžti 
į save ir labai atvirai pasikalbėti mu-
zikos kalba... 

Koncerto vakarą senųjų folkloro 
dainų interpretacijos pinsis su im-
provizacija ir elektronika. Unikalius 
elementų derinius, virtuoziškumą 
ir kerinčią atmosferą dovanos Vil-
niaus savivaldybės choras „Jauna 
muzika“ (vadovas ir dirigentas 
Vaclovas Augustinas) bei grupės 
„Merope“ dainininkė ir kanklininkė 
Indrė Jurgelevičiūtė (Lietuva), Indi-
jos bambukine fleita bansuri gros 

Jeanas-Christophe’as Bonnafous 
(Prancūzija), o gitara skambins 
bei elektroninius efektus kurs Ber-
tas Coolsas (Belgija).

„Merope“ – tai išskirtinę garsų 
paletę kurianti alternatyvaus fol-
kloro muzikos grupė. Jų minima-
listinės kompozicijos yra įkvėptos 
senųjų lietuvių liaudies dainų, ku-
rių medžiagiškumas ir intonacijos 
maišosi su Indijos muzikos moty-
vais, taip pat elektroninės, džiazo, 
improvizacinės muzikos elementais.

Koncertas „Naktės“ pavadintas 
pagal jame pristatomą naujausią 
grupės kompaktinę plokštelę. Pa-
grindinis įkvėpimo šaltinis – seno-
sios liaudies dainos. Dauguma jų 
buvo specialiai aranžuotos ir pritai-
kytos atlikti chorui „Jauna muzika“ 
kartu su grupe „Merope“.

Pavadinime yra užkoduota nak-
tis ir muzikinis ritualas – stebuklin-
gas senųjų metų išlydėjimas. Kon-
certo metu skambės užburiančios 
melodijos, besiskleidžiančios įvai-
riausiomis skirtingomis formomis, 
subtilios improvizacijos ir garsinės 
tekstūros. Ritualinė tradicija tarsi 
atgims ir taps gyva, dinamiška, ap-
jungianti seną ir naują, tačiau vi-
suomet išlaikanti tikrąją dainos 
nuotaiką bei dvasią. 

Kviečiame patirti išskirtinę naktį 
be skubėjimo, leisti sau atsiverti 
begaliniam atvirumui, tyliam, in-
tymiam metui, būsenai tarp rea-
lybės ir sapnų, kai kalbama tyliai, 
simboliais ir užuominomis...

Ingrida Alonderė

Prieškalėdinė džiazo 
muzikos dovana – „Kęs-
tutis Vaiginis Quartet“  

Neeilinė dovana gruodžio 21 d. lau-
kia Lietuvos džiazo muzikos gur-
manų. Nacionalinėje filharmonijoje 
gros modernus tarptautinis ansam-
blis – „Kęstutis Vaiginis Quartet“ 
(Lietuva, Suomija, Čekija, Turkija), 
atliekantis originalias jo lyderio 
Kęstučio Vaiginio kompozicijas.

Tai vienas iš daugelio Kęstučio 
Vaiginio tarptautinių kvartetų. Fil-
harmonijos scenoje su K. Vaiginiu 
muzikuos Joonas Haavisto (forte-
pijonas, Suomija), Tomášas Baro-
šas (kontrabosas, Čekija), Feritas 
Odmanas (mušamieji, Turkija). 
Virtuoziški, tituluoti, bet ir nuošir-
dumu paperkantys džiazo meistrai 
dovanos energija pulsuojantį džiazą. 

Atlikėjus subūręs vienas talen-
tingiausių Lietuvos saksofonininkų 
Kęstutis Vaiginis studijavo Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijoje (prof. 
Petro Vyšniausko kl.), Amsterdamo 
aukštojoje menų mokykloje ir Han-
zos taikomųjų menų universiteto 
konservatorijoje Olandijoje, tobu-
linosi Manhatano muzikos moky-
kloje Niujorke. Atlikėjas daugiau-
sia muzikuoja tarptautinėse grupėse 

„Jazz Pictures“, „Guerilla Jazz.lt“, „Or-
kestretto“, „DPG group“, „Tree Sto-
nes Quartet“, subūrė grupę „SiBuLi“, 
Kęstučio Vaiginio kvartetą, kaip 
kitų grupių lyderis bei kviestinis 

narys pasirodė daugelyje prestiži-
nių džiazo festivalių („Nord Sea 
Jazz“, Roterdamo, Londono, Otavos, 
Keiptauno, Honkongo, Stambulo 
ir kt.). Jis muzikavo su tokiomis 
džiazo žvaigždėmis kaip Barbara 
Dennerlein, Danielis Messina, Da-
vidas Berkmanas, Alexas Sipiaginas, 
Edas Howardas, Adamas Cruzas, 
Randalis Corsenas, Bilalas Kara-
manas, Burakas Bedikyanas, Her-
bie Kopfas, Joonas Haavisto ir kt. 

Išgirdęs 2008 m. K. Vaiginio 
Niujorke įrašytą CD „Unexpected 
Choices“, vienas iškiliausių džiazo 
muzikantų Steve’as Wilsonas (Niu-
jorkas) atlikėjo muziką apibūdino 
taip: „Jo vizija yra plati – subtili ir 
provokuojanti, kylanti iš pagarbos 
tradicijai, tačiau visada nukreipta 
pirmyn.“ K. Vaiginis groja origi-
nalias kompozicijas, kurioms bū-
dingi moderniojo džiazo ir aka-
deminės muzikos raiškos deriniai. 

Anonsai

Jo kompozicijose jaučiama latin, 
bebop, afrikiečių stilių bei tokių 
džiazo meistrų kaip Johno Col-
trane’o, Joe Hendersono, Wayne’o 
Shorterio, Branfordo Marsalio, Da-
vido Sanchezo muzikinė įtaka. At-
likėjas yra apdovanotas Birštono 
džiazo festivalio „Grand prix“, Eu-
ropos kultūros fondo „Europamu-
sicale“ premija. 

Pasak paties saksofonininko ir 
kompozitoriaus K. Vaiginio, mu-
zikos esmės neįmanoma įsprausti 
į skirtingų žanrų rėmus. Muzika, 
kaip gyvenimas, yra daugiaveidė. 
Tokios tad muzikos tikėkimės ir šį 
kartą.

Džiazo muzikos koncertas „Kęs-
tutis Vaiginis Quartet“ vyks gruo-
džio 21 d., penktadienį, 19 val. Fil-
harmonijos Didžiojoje salėje.

LNF inf.

R . Še ška iči o  nu ot r.

Kęstutis Vaiginis

Choras „Jauna muzika“

S . B atu ro s  nu ot r.
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Nuoširdžiai užjaučiame 
Lolitą JABLONSKIENę 

dėl mamos mirties.

Vilniaus dailės akademijos dailės 
istorijos ir teorijos katedra ir 

Tarptautinė dailės kritikų asociacija 
AICA, Lietuvos skyrius

Dailė

Nors Vilniaus rotušės noras aprėpti viską – ir parodų rimtį, ir koncertų 
bei vakarėlių šurmulį, ir komercinių pristatymų dividendus – kuria nuo-
latinį chaosą (visą laiką kas nors kur nors nešiojama, sukrauta ir t.t.), vis 
dėlto architektūroje užkoduotas prakilnumas privilioja reikšmingų parodų. 
Šįkart – tai Leonardo Gutausko 1957–2018 m. retrospektyva skleidžiasi dau-
gybe ledo atspalvių, rimtimi ir sakralumu. Paroda veikia iki šių metų galo. 

Kita verta dėmesio retrospektyva atidaryta Vilniaus dailės akademijos 
parodų salėse „Titanikas“ – Paulinos Pukytės „Kažkas yra“. Čia rodomi 
kūriniai – ir laukinio 10-ojo dešimtmečio ir brandesni menininkės dar-
bai – pasižymi rafinuotu humoro jausmu ir aštria įžvalga. Tai puiki proga 
pamatyti retai rodomus Lietuvos šiuolaikinio meno jaunystės hitus. Par-
oda veikia iki sausio 12 d.

Muzika

Tradiciškai antrąją Kalėdų dieną (gruodžio 26 d. 19 val.) Nacionalinės 
filharmonijos scenoje pasirodo Lietuvos kamerinis orkestras, maestro 
Sergejus Krylovas, o šiemet prie jų prisideda ir vargonininkė Karolina 
Juodelytė. Koncerte skambės G. F. Händelio koncertas vargonams ir orkes-
trui, nuostabi J. S. Bacho muzika, taip pat virtuoziški, nuotaikingi bei itin 
publikos mėgstami H. Wieniawskio ir P. Čaikovskio kūriniai: „Scherzo“, 

„Polonezas“, „Legenda“, „Melodija“, „Valsas-Scherzo“ ir kiti.

Teatras

Spektaklį „Idiotas“ režisierius Agnius Jankevičius skiria „visiems tiems, 
kurie su savo mintimis ir jausmais bent kartą gyvenime jautėsi nereika-
lingi“. Variacijų Fiodoro Dostojevskio romanų „Idiotas“ ir „Demonai“ 
temomis premjera įvyks gruodžio 15, 16 d. ir sausio 5 d. Lietuvos rusų 
dramos teatre. Kunigaikštį Myškiną kuria Valentinas Krulikovskis, Ro-
gožiną – Valentinas Novopolskis, o Nastasją Filipovną – Jevgenija Gladij. 
Pasak kūrėjų, „kunigaikštis Myškinas yra tylus protestas, kuris sukelia 
didelį cunamį aistros turėti nukamuotuose žmonėse, nors iš tiesų jiems 
tereikia kažko nedidelio ir dvasingo“. 

O gruodžio 19, 20 ir 22 d. Nacionaliniame Kauno dramos teatre įvyks 
Jankevičiaus spektaklio „Šventė“ premjera. Spektaklyje pagal Juozo Grušo 
noveles vaidina Jūratė Onaitytė, Gabrielė Ladygaitė, Gintautas Bejeris ir 
Pijus Narijauskas. Pasak kūrėjų, kūrinyje „mažo miestelio mažų žmonių 
gyvenimas, paženklintas mažomis kaltėmis, tarsi inkvizicijos laužais, ku-
riuose per amžius dega nuteistieji už mūsų pačių klaidas, kurias pirmiau-
siai bandome paslėpti nuo savęs“.

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“
Paroda „Kolega iš kitos genties. Meninin-
kas susitinka su verslininku“

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 „Juozapas 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 
ginkluotės 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)“
Paroda „Misijų stotelės. Lietuvių misionie-
rių šimtmečio kelias“ 

MO muziejus
Pylimo g. 17
Paroda „Visas menas – apie mus“
Fotoparoda „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
Rygos tekstilės trienalė „Tapatybė“
nuo 14 d. – Paulinos Pukytės paroda „Kaž-
kas yra“

VDA galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki 15 d. – Kristinos Daukintytės Aas (Lie-
tuva, Norvegija) ir Karinos Nøkleby Pres-
ttun (Norvegija) paroda „Rūbų mainai“ 
nuo 18 d. – Marijos (Marijonos) Rinkevičiū-
tės-Žilevičienės paroda

VDA galerija „ARgenTum“ 
Latako g. 2
iki 19 d. – Sandros Malaškevičiūtės paroda 

„Etno kosmosas“

VDA parodinė erdvė „Krematoriumas / 
meno krosnys“
Maironio g. 6, II vidinis kiemas
iki 20 d. – Kristos Kurilionok personalinė 
paroda „Nepatogus trikdymas“ 

Šiuolaikinio meno centras
Vokiečių g. 2
Valdo Ozarinsko retrospektyva 
Eli Cortiñasparoda „Remiksuotojai niekada 
nemiršta“

„JCDecaux premija“

Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
iki 22 d. – Irmos Balakauskaitės paroda 

„Į pradžią / įtakos ir pasirinkimai“  

Prospekto fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
Algirdo Šeškaus paroda „dav day“

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

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
Mindaugo Pridotko kūrybos paroda „Būti“

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
iki 15 d. – Sigitos Dackevičiūtės skulptūros, 
Aistės Juškevičiūtės tapybos paroda
nuo 18 d. – Daivos Kairevičiūtės ir Eglės 
Marijos Frank 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“ 
nuo 14 d. galerijos vitrinoje – mažųjų kera-
mikos formų paroda „Puodukas 2018“

Pylimo galerija
Pylimo g. 30
iki 22 d. – Vitos Kaminskaitės tapybos 
paroda „Užrašai teptuku“

AV17 galerija 
Totorių g. 5
Nerijaus Ermino paroda „Mąstantis vande-
nynas. Svečiai“

Valstybės pažinimo centras
Totorų g. 28
Paroda „Kūrę savo Jeruzalę“

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

Vilniaus rotušė
Didžioji g. 31
Leonardo Gutausko 1957–2018 metų 
retrospektyva 

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
iki 20 d. – kalėdinė miniatiūrų paroda „Gy-
venimo grožis“

Užupio meno inkubatoriaus projektinė 
erdvė „Kalnas“
Krivių g. 10 A
Jono Garbuzo paroda „Pagaminta Airijoje“

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
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 retrospektyvinė paroda 

„Gyvenimo scenos“

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
Paroda „Nukirstas miestas – persodintas 
žmogus“
Audronės Petrašiūnaitės siuvinėtų kilimų 
ir grafikos paroda
Rimanto Antano Šulskio (1943–1995) 
paroda „Pasivaikščiojimai su paukščiu“, 
skirta menininko 75 metų jubiliejui

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių 
muziejus
V. Putvinskio g. 64
Dogu Bankovo paroda „Esu tas priešas, 
kurį tu, mano drauge, nužudei“

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“
nuo 19 d. – Kaido Oles (Estija) ir Jono Ga-
siūno paroda „Družba“

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
Fotografijų projektas „KITI 9“. Tomo Te-
reko fotografijų paroda „Žuvis iš rajono“
Rodiono Petrovo paroda „Triukšmas“

Klaipėdos galerija
Bažnyčių g. 6
Paroda „Art Sale“

Šiauliai
„Laiptų“ galerija
Žemaitės g. 83
Algio Griškevičiaus tapybos paroda
Tarptautinė miniatiūrų paroda „Laikuotė“ 

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

Šiaulių universiteto dailės galerija
Vilniaus g. 141
nuo 7 d. – Beno Alejūno tapybos paroda 

„Mėnulio Lietuva“

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
14 d. 18.30 – W.A. Mozarto „IDOMENĖJAS“. 
Muzikos vad. ir dir. – J. Wildneris (Austrija). 
Dir. – M. Barkauskas
17 d. 11 val. Kamerinėje salėje – koncertas 
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
19, 20 d. 18.30 – A. Adamo „KORSARAS“. 
Choreogr. – M. Legris (Prancūzija), muzi-
kos vad. ir dir. – V. Ovsianikovas (Rusija). 
Dir. – R. Šervenikas

Nacionalinis dramos teatras
15, 16 d. 17 val. Panevėžyje, „Cido“ arenoje, – 
M. Ivaškevičiaus „IŠVARYMAS“. 
Rež. – O. Koršunovas
20 d. 18 val. Alytaus kultūros ir komunikaci-
jos centre – Molière’o „TARTIUFAS“. 
Rež. – O. Koršunovas
Mažoji salė
14 d. 19 val. – M. Nastaravičiaus „DEMO-
KRATIJA“. Rež. – P. Ignatavičius
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15 d. 16 val. – „DREAMLAND“. 
Rež. – M. Jančiauskas 
16 d. 16 val. – „LEDO VAIKAI“. Rež. – B. Mar
18, 19 d.19 val. – M. Myllyaho „CHAOSAS“. 
Rež. – Y. Ross 
21 d. 19 val. – M. Crimpo „LAIMĖS RESPU-
BLIKOJE“. Rež. – M. Jančiauskas

Valstybinis jaunimo teatras 
Mažoji salė 
14, 16 val. – „KAKĖ MAKĖ“ (pagal L. Žutautės 
knygas vaikams). Insc. aut. ir rež. – V. Kuklytė 
16 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO 
DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas

Vilniaus mažasis teatras
14 d. 18.30 – W. Gibsono „DVIESE 
SŪPUOKLĖSE“. Rež. – U. Baialievas
15 d. 17 val. – koncertas „Mažasis Mozartas 
Mažajame teatre“. Vilniaus miesto ansam-
blis „Mikroorkéstra“ (meno vad. ir dir. – 
M. Levickis)
16 d. 12 val. – „BRANGUSIS ATRAKCIONŲ 
PARKO DĖDE!“. Rež. – O. Lapina
18 d. 18.30 – „24 VALANDOS IŠ MOTERS 
GYVENIMO“ (literatūriniai etiudai pagal 
S. Zweigo noveles). Kūrėjos – V. Bičkutė, 
V. Kochanskytė, D. Rudytė („Mažasis tea-
tras. Mažoji forma“)
19 d. 18.30 – I. Margalit „TRIO (J. Bramso, 
R. Šumano ir K. Šuman meilės istorija)“. 
Rež. – P. Galambosas (Vengrija) 
21 d. 19 val. – I. Bergmano „DVASINIAI REI-
KALAI“. Rež. – K. Glušajevas 
22 d. 18.30 – „MANNO LAIMĖ (pagal 
Th. Manno noveles). Rež. – G. Balpeisova

Oskaro Koršunovo teatras
14 d. 19 val. „Menų spaustuvėje“ – S. Kane „AP-
VALYTIEJI“. Rež., scenogr. – O. Koršunovas
15, 16 d. 19 val. OKT studijoje – M. Crimpo 

„PASIKĖSINIMAI Į JOS GYENIMĄ“. 
Rež. – O. Koršunovas
17 d. 19 val. OKT studijoje – B. Kapustinskai-
tės „TERAPIJOS“. Rež. – K. Glušajevas
18 d. 19 val. OKT studijoje – M. Gorkio 

„DUGNE“. Rež. – O. Koršunovas
22, 23 d. 19 val. OKT studijoje – B. Brechto 

„VESTUVĖS“. Rež. – O. Koršunovas

Rusų dramos teatras
15, 16 d. 18.30 – PREMJERA! „IDIOTAS“ 
(pagal F. Dostojevskio romanus „Idiotas“ ir 

„Demonai“). Rež. – A. Jankevičius
18 d. 11 ir 14 val., 19–21 d. 10, 12, 14 val., 22 d. 
10, 12, 14, 16 val., 23 d. 10, 12 val. – J. Švarco 

„SNIEGO KARALIENĖ“. Rež. – A. Ščiuckis
18, 19 d. 18.30 – „VIENIŠAS ŽMOGAUS BAL-
SAS“ (pagal S. Aleksijevič knygą „Černoby-
lio malda“). A. Metalnikovos monospektaklis. 
Rež. – V. Dorondovas (Erdvė A–Z)
20, 21 d. 18.30 – M. Valiuko „KREIDA“. 
Rež. – G. Surkovas (Erdvė A–Z)
22 d. 18.30 – PREMJERA! M. Valiuko „VIL-
KINĖ MEILĖ“. Rež. – M. Valiukas (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 
22 d. 12 val. – „PINOKIS“ (muzikinis spek-
taklis vaikams pagal C. Collodi pasaką). 
Rež. – Š. Datenis
Mažoji salė

15 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ 

IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių 

Grimmų pasaką). Rež. – N. Indriūnaitė

16, 22 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „BALTOS 

PASAKOS“ (pagal H.Ch. Anderseno pasa-

kas). Rež. – N. Indriūnaitė

„Menų spaustuvė“
15 d. 19 val. Juodojoje salėje – „CONTEMPO-
RARY?“ (jaunųjų scenos menininkų pro-
grama „Atvira erdvė‘13“)

15 d. 11, 15, 17 val. Kišeninėje salėje – „SPAL-
VOTI ŽAIDIMAI“. Choreogr. – B. Banevi-
čiūtė (šokio teatras „Dansema“)
15 d. 14 val. – „ŠILTNAMIS ATSIVERIA“ 
(pažintiniai pasivaikščiojimai po „Menų 
spaustuvę“)
16 d. 11, 15, 17 val. Juodojoje salėje – „ŠVIE-
SIUKAI“. Choreogr. – B. Banevičiūtė (šokio 
teatras „Dansema“)
16, 18 d. 18.30 Kišeninėje salėje – PREM-
JERA! „SAULĖTOJI LINIJA“ (pagal I. Vyry-
pajevo pjesę). Kūrėjai J. Tertelis ir V. Šumi-
lovaitė- Tertelienė (teatras „Atviras ratas“)
16 d. 12 val., 21 d. 11 val. Kišeninėje salėje – 
PREMJERA! „GĖDA PELĖDA“ (teatras „Atvi-
ras ratas“)
18, 19 d. 17, 19 val. bute Justiniškėse – PREM-
JERA! „VIENO BUTO ISTORIJA“. Idėjos 
aut. – D. Zavedskaitė, rež. – M. Klimaitė 
18 d. 19 val. Juodojoje salėje – „SPRENDI-
MAS“. Choreogr. – B. Letukaitė, komp. – 
A. Jasenka idėjos aut., kost. dail. ir scenogr. – 
G. Koster (šokio teatras „Aura“)
19 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „BANANA 
DREAM“. Idėja ir choreogr. – A. Lisički-
naitė ir G. Grinevičiūtė
20 d. 19 val. Juodojoje salėje – spektaklis-
koncertas „NEIŠMOKTOS PAMOKOS“. 
Rež. ir pjesės aut. – A. Špilevojus
20 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „TERORISTAS“. 
Rež. – G. Aleksa (teatras „Atviras ratas“)
21 d. 18.30 Juodojoje salėje – PREMJERA! 

„CV, ARBA KAS AŠ ESU“. Rež. – J. Tertelis 
(teatras „Atviras ratas“)
22 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „APIE MEILĘ, 
KARĄ IR KIŠKIO KOPŪSTUS“. Rež. – A. Gi-
niotis (teatras „Atviras ratas“)
22 d. 18 val. Kišeninėje salėje – „LIETAUS 
ŽEMĖ“. Rež. – A. Giniotis (teatro laborato-
rija „Atviras ratas“)

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
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
15 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „AŠ – MOLJE-
RAS“. Rež., dramaturgė ir aktorė – I. Paliulytė 
16 d. 15 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės 

„LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. – I. Paliulytė
18 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srbljanovič 

„SKĖRIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas
19, 20 d. 18 val., 22 d. 19 val. Rūtos salėje – 
PREMJERA! „ŠVENTĖ“ (J. Grušo novelių 
motyvais). Rež. – A. Jankevičius 
19 d. 19 val. Mažojoje scenoje – M. von May-
enburgo „BJAURUSIS. SKALPELIO PJŪVIS“. 
Rež. – V. Malinauskas 
20 d. 12 val. Didžiojoje scenoje – I. Paliulytės 

„ASTRIDA“. Rež. – I. Paliulytė
21 d. 19 val. Ilgojoje salėje – H. Ibseno „KAI 
MIRĘ NUBUSIM“. Rež. – M. Klimaitė 

Kauno valstybinis muzikinis teatras
14 d. 18 val. – „NOTRDAMO LEGENDA“. 
Insc. aut. ir choreogr. – A. Jankauskas, 
dir. – J. Janulevičius
15 d. 18 val. – F. Wildhorno „KARMEN“ (miu-
ziklas pagal P. Mérimée romaną). Rež. – 
K. Jakštas, muzikos vad. ir dir. – J. Janulevičius
16 d. 12 val. – „SNIEGO KARALIENĖ“. 
Dir. – J. Janulevičius
16 d. 18 val. – E. Johno, T. Rice’o „AIDA“. 
Dir. – J. Janulevičius
18 d. 18 val. – „Swing Out Show“, Gunhild 
Carling ir Kauno bigbendas 
19, 20 d. 18 val. – „ADAMSŲ ŠEIMYNĖLĖ“. 
Pastatymo meno vad. – K.S. Jakštas, muzi-
kinis vad. – J. Geniušas, rež. – V. Streiča, 
dir. – R.  Šumila
22 d. 18 val. – P. Abrahamo „BALIUS SAVO-
JOJE“. Dir. – J. Janulevičius

Kauno kamerinis teatras
14 d. 19 val., 15 d. 18 val. – „4 MORTOS“. 
Rež. – D. Rabašauskas
16 d. 16 val., 22 d. 17 val. – J. Cariani „NESA-
MAS MIESTAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

Kauno lėlių teatras
15, 16, 22, 23 d. 12 val. – „BALTA SNIEGO 
ŽMOGELIUKŲ KELIONĖ“. Rež. – O. Žiugžda

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
14 d. 18.30 Didžiojoje salėje – G. Grajausko 

„MERGAITĖ, KURIOS BIJOJO DIEVAS“. 
Rež. – J. Vaitkus
16 d. 17 val. Mažojoje salėje – A. Strindbergo 

„TĖVAS“. Rež. – M. Ķimele
18, 19 d. 18 val. Didžiojoje salėje – A. Juozaičio 

„KARALIENĖ LUIZĖ“. Rež. – G. Padegimas
20 d. 13, 15 val. Didžiojoje salėje – „DŽIUN-
GLIŲ KNYGA: MAUGLIO BROLIAI“. 
Rež. – K. Kondrotaitė
20, 22 d. 18.30, 23 d. 17 val. Mažojoje salėje – 
J. Pulinovič „ELZĖS ŽEMĖ“. Rež. – P. Gaidys

Klaipėdos muzikinis teatras
19 d. 11 val. Žvejų rūmuose – Klaipėdos vals-
tybinio muzikinio teatro koncertas kūdi-
kiams „Mažylis Mocartas“
18 d. 19 val. Kaune, „Žalgirio“ arenoje, 20 d. 
19 val., Vilniuje, „Siemens“ arenoje – J. Kan-
derio „ČIKAGA“. Dir. – D. Barnes

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
15 d. 18 val. – „NEBYLYS“ (pagal J. Tumą-
Vaižgantą). Rež. – J. Vaitkus 
16 d. 10, 11.30 Mažojoje salėje – „VANDENI-
NIS NUOTYKIS“. Idėjos aut. ir rež. – 
B. Banevičiūtė
16 d. 18 val. Mažojoje salėje – PREMJERA! 

„THE PERFECT MATCH, arba SU NAUJAIS 
METAIS, IONESCO!“ (pagal E. Ionesco pjesę 

„Kliedesiai dviem“). Rež. – P. Ignatavičius

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
19 d. 18 val. – W. Russello „MOTERIMS IR 
JŲ VYRAMS“. Rež. – L. Kondrotaitė
20 d. 18 val. – „AKLIEJI“ (pagal J. Saramago 
kūrybą). Rež. ir scenogr. – A. Areima
21 d. 18 val. – D. Statkevičienės „GIMINĖS, 
ARBA KAM ZRAZŲ PAKARTOT“. 
Rež. – A. Veverskis 

K o n c e r t a i

Lietuvos nacionalinė filharmonija
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 Didžio-
joje salėje, 18 d. 18.30 Klaipėdos koncertų 
salėje – 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-Bar-
toldy, J. Brahmso, R. Strausso, L. Deli-
bes’o, G. Bizet, A. Messager, J. Offenba-
cho kūriniai
20 d. 18 val. Kauno valstybinėje filharmoni-
joje – Lietuvos nacionalinis simfoninis or-
kestras, Kauno valstybinis choras. Solistai 
V. Miškūnaitė (sopranas), E. Šidlauskaitė 
(mecosopranas), T. Pavilionis (tenoras), 
L. Mikalauskas (bosas). Dir. – J. Domar-
kas. Programoje L. van Beethoveno „Missa 
solemnis“ 
21 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – džiazo muzikos koncertas 

„Kęstutis Vaiginis Quartet“. Kęstučio Vai-
ginio džiazo kvartetas: K. Vaiginis (sakso-
fonai), J. Haavisto (fortepijonas), T. Baroš 
(kontrabosas), F. Odman (mušamieji)

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 valstybi-
nis simfoninis orkestras. 
Dir. – G. Rinkevičius
15 d. 12 val. – chorinio dainavimo mokyklos 

„Liepaitės“ koncertas visai šeimai „Kalėdi-
nės giesmės“ 

„Vaidilos“ teatras
16 d. 18 val. – „Du monologai“. P. Geniušas 
(fortepijonas). Programoje F. Liszto,·
R. Schumanno kūriniai

Lietuvos muzikų rėmimo fondas
14 d. 17.30 – Vilniaus muzikinis atžalynas. 
Koncertuoja Vilniaus muzikos mokyklos 

„Lyra“ mokytojos A. Ragauskienės fortepi-
jono klasės mokiniai
15 d. 13 val. – Vilniaus muzikinis atžalynas. 
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos 
mokytojų N. Ogay (fortepijonas) ir 
B. Geichmano (klarnetas / saksofonas) 
mokinių kalėdinis koncertas. Koncertmeis-
terė N. Ogay
15 d. 16 val. – Vilniaus muzikinis atžaly-
nas. Koncertas „Žiemos eskizai“. Daly-
vauja Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos 
mokytojos metodininkės A. Dainienės 
smuiko klasės mokiniai. Koncertmeisteris 
J. Suchanovas
16 d. 13 val. – Vilniaus muzikinis atžalynas. 
Dalyvauja Vilniaus Karoliniškių muzikos 
mokyklos liaudies instrumentų dalykų me-
todinės grupės mokytojos ekspertės 
V. Alenskienės klasės mokiniai
17 d. 16 val. – Vilniaus muzikinis atžalynas. 
Koncertuoja Nacionalinės M.K. Čiurlionio 
menų mokyklos mokytojos ekspertės 
G. Vitėnaitės smuiko klasės mokiniai. Kon-
certmeisterė A. Lipinskienė
18 d. 18 val. – Vilniaus muzikinis atžalynas. 
Koncertuoja Vilniaus Karoliniškių muzikos 
mokyklos mokytojos ekspertės J. Baba-
liauskienės kanklių klasės mokiniai 
19 d. 17.30 – Trečiadienio vakaras-koncertas 

„Kalėdų belaukiant“. Dalyvauja Vilniaus 
J. Tallat-Kelpšos konservatorijos daina-
vimo metodinės grupės moksleiviai 
20 d. 18 val. – Vilniaus muzikinis atžaly-
nas. Koncertuoja muzikos vyresniosios 
mokytojos Silvijos Jankauskienės mokiniai 
pianistai

Muzikos galerija
16 d. 12 val. – koncertas „Pasitinkant 
šv. Kalėdas“. Dalyvauja B. Dvariono mu-
zikos mokyklos mokytojos S. Kliunkienės 
fortepijono klasės mokiniai

Šv. Jonų bažnyčia
14 d. 18 val. – vakaras „Advento melodija“. 
Dalyvauja J. Landsbergytė (vargonai), 
A. Šarpytė-Sharp (smuikas, Kanada), 
S. Grodzenskienė, B. Kirzneris ir Dalia 
Šešelgienė (smuikai), S. Lapėnaitė (forte-
pijonas), V. Oškinis (fleita), R. Kalnėnaitė 
(violončelė)

Šv. Kotrynos bažnyčia
14 d. 18 val. – rusų folkloro ansamblis 

„Arinuška“
15 d. 18 val. – „Kristupo“ festivalis: „Ame-
lija iš Monmartro ir Šopenas“. Atlikėjai 
I. Dūdaitė (fortepijonas, Vokietija). Progra-
moje 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
21 d. 18 ir 20.30 – M. Levickis: „Concerto 
Classico“. Dalyvauja M. Levickis (akorde-
onas, Lietuva), Vilniaus miesto ansamblis 

„Mikroorkéstra“. Programoje C. Gesualdo, 
A. Vivaldi, J.S. Bacho, F. Chopino kūriniai
22 d. 18 val. – „Bix“ gyvo garso koncertas
23 d. 18 val. – A. Chicco koncertas

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“

Va k a r a i

Vilnius

Rašytojų klubas 
17 d. 17.30 – vokalinės muzikos koncertas 

„Žiemos puokštė“. Dalyvauja LMTA doc. 
A. Stasiūnaitė ir jos dainavimo bei kameri-
nio dainavimo klasės studentės: V. Bartu-
šytė, V. Dunauskaitė, L. Laurinskaitė, E. Kli-
mašauskaitė, M. Kryževičiūtė, V. Šedbaraitė, 
V. Vasaitytė, koncerto svečiai R. Dzimidaitė 
(sopranas) ir E. Klincevičius (baritonas). 
Koncertmeisterė N. Baranauskaitė 
18 d. 18 val. – vakaras „Kalėdų žvaigždės 
krinta į širdį“. Dalyvauja aktorė G. Urbo-
naitė, Vilniaus mokytojų namų liaudiškos 
muzikos ansamblis „Kankleliai“ (vad. 
D. Čičinskienė)

Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
14 d. 12 val. Kino salėje – dokumentinis fil-
mas „Iš kur tas švytėjimas“ (rež. A. Marcin-
kevičiūtė, 2018 m.)
14 d. 19 val. Kino salėje – dokumentinis 
filmas „Mes tik pavogėm truputį tuščios 
erdvės“ (rež. V. Tinteris, 2018 m.)
14 d. 17.30 Konferencijų salėje – seminaras 

„Be emocijų. Lenkų ir lietuvių dialogas apie 
1938-uosius metus“. Dalyvauja J. Vaičeno-
nis, G. Milerytė-Japertienė, S. Jazavita, 
K. Buchowskis, P. Libera, D. Wilczewskis
17 d. 10 val. Konferencijų salėje – seminaras 

„Prano Mašioto skaitymai“: vertybių kaita 
XXI a. vaikų ir paauglių literatūroje
20 d. 17.30 Valstybingumo erdvėje – „Metų 
knygos rinkimai“. Susitikimas su L.S. Čer-
niauskaite ir G. Grušaite
21 d. 12 val. Kino salėje – fantastinė drama 

„Tobulos poros architektai“ (rež. J. Zabu-
kaitė, 2018 m.)

Kaunas
M.K. Čiurlionio dailės muziejus
20 d. 17 val. – D. Junevičiaus knygos „Ab-
donas Korzonas – pirmasis Vilniaus vaizdų 
fotografas“ pristatymas
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Savaitės filmai

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

Gruodžio 14–20
Ki no re per tu a ras

Astridos Lindgren jaunystė  ***
Astrid Ericcson – gyva ir protinga paauglė. Ji gyvena su tėvais ir šeima 

Smalandijos fermoje, mirtinai nuobodžiauja per mišias ir mėgsta šokius. 
Jos literatūrinis talentas akivaizdus, todėl mergina įsidarbina vietinio lai-
kraščio redaktoriaus Reinholdo Blombergo asistente. Netrukus prasidės 
Astrid ir dvigubai už ją vyresnio vedusio Blombergo romanas. Būtent šis 
romanas ir jo pasekmės (nėštumas, vaiko gimimas) užima didelę bio-
grafinio filmo apie rašytoją Astrid Lindgren dalį. Būsimosios rašytojos 
jaunystė buvo dramatiška, mergina buvo priversta priimti sunkius spren-
dimus, atsisakyti sūnaus. Pernille Fischer Christensen filme pagrindinius 
vaidmenis sukūrė Alba August, Henrikas Rafaelsenas, Trine Dyrholm 
(Švedija, Danija, 2018). (Vilnius)
Laimingasis Ladzaras  ****

Kylanti Europos kino žvaigždė trisdešimt šešerių italų režisierė ir 
scenaristė Alice Rohrwacher Kanuose šiemet apdovanota už geriausią 
scenarijų. „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 nuo-
širdžiausio gerumo, kurį visi suvokia kaip kvailumą, įsikūnijimas. Kai 
Ladzaras priglaus nuobodžiaujantį baronienės sūnų, šis nuspręs pasi-
naudoti vaikino naivumu ir pasilinksminti. Rohrwacher pasakoja apie 
šiuolaikinę vergystę, panieką vargšams ir kapitalizmą. Filmo istorija 
paremta 9-ajame dešimtmetyje Italijoje nuskambėjusiu skandalu, kai 
markize pasivadinusi dama įkūrė tabako plantaciją ir išnaudojo darbi-
ninkus, 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 išta-
kos. 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)
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)

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
14–20 d. – Žmogus-voras: į naują visatą (JAV) – 
11, 13.10, 16.10 (lietuvių k.); 15, 16 d. – 11.15
14–20 d. – Žmogus-voras: į naują visatą 
(3D, JAV) – 12, 17.30 (lietuvių k.); 13.40 (ori-
ginalo k.)
Antrasis šansas (JAV) – 16.20, 18.50, 21.20
Per tave vienos bėdos (Prancūzija) – 13.30, 
20.30
Suspirija (Italija, JAV) – 20.50
Astridos Lindgren jaunystė (Švedija, Da-
nija) – 20.40
Broliai Sistersai (Prancūzija, Ispanija, Ru-
munija, JAV) – 21.30
18 d. – G. Verdi „Traviata“. Tiesioginės 
premjeros transliacija iš Niujorko Metro-
politeno operos – 18 val.
23 d. – P. Čaikovskio „Spragtukas“. Tie-
sioginė transliacija iš Maskvos Didžiojo 
teatro – 17 val.
19 d. – Akvamenas (Australija, JAV) – 19 val.
20 d. – Silvio (Italija, Prancūzija) – 19 val.
14–19 d. – Grinčas (JAV) – 11, 13.50, 16, 
18.10; 20 d. – 11, 13.50, 16 val.
14–20 d. – Grinčas (3D, JAV) – 16.30 (lietu-
vių k.); 11.40 (original k.)
14, 15, 17–20 d. – Mirtingos mašinos (N. Ze-
landija, JAV) – 18.10; 16 d. – 12.30, 18.10
14–20 d. – Bohemijos rapsodija (JAV) – 
14.35, 20.10
Hanos Greis egzorcizmas (JAV) – 16, 21.40
Mulai (dok. f., rež. M. Starkus) – 11.20, 19.15
14, 17, 19, 20 d. – Širdys (rež. J. Krisiūnas) – 
11, 14, 18.25; 15, 16 d. – 14, 18.25; 18 d. – 14 val.
14–17, 19, 20 d. – Namas, kurį pastatė Džekas 
(Danija, Prancūzija, Vokietija, Švedija) – 21 val.
14, 15, 17, 19, 20 val. – Fantastiniai gyvūnai: 
Grindelvaldo piktadarystės (D. Britanija, 
JAV) – 13.25; 16, 18 d. – 13.25, 21 val.
14–20 d. – Taip gimė žvaigždė (JAV) – 16.20
Šaltasis karas (Lenkija, D. Britanija, Pran-
cūzija) – 18 val.
15, 19, 20 d. – Robinas Hudas (JAV) – 19 val.
15, 16 d. – Tabaluga (Vokietija) – 11.20
Koletė (D. Britanija, JAV) – 15.30
14, 16, 18, 20 d. – Melagiai (rež. M. Kunigė-
nas) – 13.30; 15, 17, 19 d. – 15.50
14, 16, 20 d. – Tarp pilkų debesų (rež. M. Mar-
kevičius) – 15.50; 15, 17, 19 d. – 13.30
14, 17 d. – Lietuviški svingeriai (rež. T. Vidman-
tas) – 21 val.
14–20 d. – Teris ir užburta Aušros karalystė 
(JAV, D. Britanija) – 11 val.
Didysis kačių pabėgimas (Kinija) – 13.30

Forum Cinemas Akropolis 
14–20 d. – Žmogus-voras: į naują visatą 
(JAV) – 11.20, 12.45, 15.25, 16.20 (lietuvių 
k.); 14, 15 d. – 23.15
14–20 d. – Žmogus-voras: į naują visatą 
(3D, JAV) – 10.30, 13, 18.30
14, 15 d. – Antrasis šansas (JAV) – 14.50, 18.20, 
20.10, 23.30; 16–20 d. – 14.50, 18.20, 20.10
14, 15 d. – Suspirija (Italija, JAV) – 17.45, 
20.30, 22.35; 16–20 d. – 17.45, 20.30
14–20 d. – Per tave vienos bėdos (Prancū-
zija) – 18.10
19 d. – Akvamenas (Australija, JAV) – 21 val.
14–20 d. – Grinčas (JAV) – 10.40, 16.10, 18 val.
14, 16–20 d. – Grinčas (3D, JAV) – 14 val.
14–20 d. – Širdys (rež. J. Krisiūnas) – 10.50, 
15.15, 21.30

14 d. – Hanos Greis egzorcizmas (JAV) – 
19.25, 16, 21.20, 23.45; 15 d. – 19.25, 21.20, 
23.45; 16–20 d. – 19.25, 16, 21.20
14–20 d. – Bohemijos rapsodija (JAV) – 13.20, 
20.50
14, 16–20 d. – Tabaluga (Vokietija) – 12.20; 
15, 16 d. – 10.20, 12.20
14–20 d. – Drąsusis elniukas Eliotas (Ka-
nada) – 11.10, 14.30
Melagiai (rež. M. Kunigėnas) – 13.30, 19.35
4, 15 d. – Mirtingos mašinos (N. Zelandija, 
JAV) – 13.10, 19, 23.30; 16–19 d. – 13.10, 
19 val.; 20 d. – 13.10
14–20 d. – Mirtingos mašinos (3D, N. Ze-
landija, JAV) – 15.40
Tarp pilkų debesų (rež. M. Markevičius) – 
11 val.
Taip gimė žvaigždė (JAV) – 16.40
Fantastiniai gyvūnai. Grindelvaldo pikta-
darystės (3D, D. Britanija, JAV) – 21.10
Šaltasis karas (Lenkija, D. Britanija, Pran-
cūzija) – 17.15
14, 15 d. – Lietuviški svingeriai (rež. T. Vidman-
tas) – 21.40, 23.50; 16–20 d. – 21.40
14, 16, 18 d. – Belvilio policininkas (JAV) – 
21 val.
15, 17, 20 d. – Robinas Hudas (JAV) – 21 val.
14–20 d. – Monstrų viešbutis 3: atostogos 
(JAV) – 10.10
Didysis kačių pabėgimas (Kinija) – 12.30

Skalvija
14 d. – Astridos Lindgren jaunystė (Švedija, 
Danija) – 16.40; 16 d. – 15.50; 18 d. – 16.50
14 d. – Tyli naktis (Lenkija) – 19 val.; 15 d. – 
16.10; 18 d. – 19.10; 19 d. – 16 val.
14 d. – Broliai Sistersai (Prancūzija, Ispa-
nija, Rumunija, JAV) – 21 val.; 15 d. – 18.10; 
16 d. – 20.50; 20 d. – 21 val.
15 d. – Suspirija (Italija, JAV) – 20.30; 17 d. – 
19.30; 19 d. – 20.10; 20 d. – 18.10
17 d. – Laimingasis Ladzaras (Italija, Švei-
carija, Prancūzija, Vokietija) – 17.10
16 d. – Sengirė (dok. f., rež. M. Survila) – 14.10
17 d. – Tarp pilkų debesų (rež. M. Markevi-
čius) – 15.10 (seasnsas senjorams); 18 d. – 21.10
15 d. – Tumo kodeksas (dok. f., rež. E. Belic-
kas) – 14.25
20 d. – Stebuklų laukas (dok. f., rež. M. Sur-
vila) – 17 val. 
Ciklas „Karlsono kinas“
15 d. – Drąsusis elniukas Eliotas (Kanada) – 12.40
16 d. – Baltoji Iltis (Prancūzija, JAV) – 12.30
15 d. – Sustabdyto kadro animacijos dirb-
tuvės – 11 val.
16 d. – Kino klasikos vakarai. Skrydis virš 
gegutės lizdo (JAV) – 18.10

Kaunas
Forum Cinemas
14–20 d. – Žmogus-voras: į naują visatą 
(JAV) – 15.30
14, 16–20 d. – Žmogus-voras: į naują visatą 
(3D, JAV) – 11, 17.55; 15 d. – 17.55
14, 15 d. – Antrasis šansas (JAV) – 12.55, 20.15, 
22.50, 0.10; 16–20 d. – 12.55, 20.15, 22.50
14–20 d. – Per tave vienos bėdos (Prancū-
zija) – 10.50, 19.55
14–17, 19 d. – Suspirija (Italija, JAV) – 20.55; 
18 d. – 21.5
17, 20 d. – Broliai Sistersai (Prancūzija, Is-
panija, Rumunija, JAV) – 22.10
18 d. – G. Verdi „Traviata“. Tiesioginės 
premjeros transliacija iš Niujorko Metro-
politeno operos – 18 val.

19 d. – Akvamenas (Australija, JAV) – 19.45
14, 16–20 d. – Grinčas (JAV) – 10.40, 13.40, 
18.10; 15 d. – 15 d. – 10.40, 13.40
14–20 d. – Grinčas (3D, JAV) – 15.45
14, 15 d. – Hanos Greis egzorcizmas (JAV) – 15.10, 
20.35, 22.15, 0.20; 16–20 d. – 15.10, 20.35, 22.15
14, 16–20 d. – Melagiai (rež. M. Kunigėnas) – 
13.20, 20.10
14, 15, 17, 19, 20 d. – Mirtingos mašinos 
(3D, N. Zelandija, JAV) – 13.10, 18.50; 16 d. – 
18.50; 18 d. – 13.10
14–17, 19, 20 d. – Mirtingos mašinos (N. Ze-
landija, JAV) – 16 val.; 18 d. – 17 val.
14, 16, 17, 19 d. – Bohemijos rapsodija (JAV) – 
18, 21.40; 18 d. – 22.10
14–18, 20 d. – Širdys (rež. J. Krisiūnas) – 
12.10, 19.45; 19 d. – 12.10
14–20 d. – Lietuviški svingeriai (rež. T. Vidman-
tas) – 15.20, 22.25
Mulai (dok. f., rež. M. Starkus) – 17.35
Drąsusis elniukas Eliotas (Kanada) – 10.10
Tarp pilkų debesų (rež. M. Markevičius) – 14.40
14–17, 19, 20 d. – Taip gimė žvaigždė 
(JAV) – 17 val.
14, 17–20 d. – Tabaluga (Vokietija) – 11.10
14–20 d. – Robinas Hudas (JAV) – 15.15
14, 16 d. – Belvilio policininkas (JAV) – 22.10
14–20 d. – Fantastiniai gyvūnai: Grindel-
valdo piktadarystės (3D, D. Britanija, 
JAV) – 17.15
Monstrų viešbutis 3: atostogos (JAV) – 10.30
Didysis kačių pabėgimas (Kinija) – 13 val.

KLAIPĖDA
Forum Cinemas
14, 17–20 d. – Žmogus-voras: į naują visatą 
(JAV) – 12.45, 14, 15.20; 15, 16 d. – 10.10, 12.45, 
14, 15.20
14–17, 19, 20 d. – Žmogus-voras: į naują visatą 
(3D, JAV) – 11, 18 val.; 18 d. – 11, 19 val.
14–20 d. – Antrasis šansas (JAV) – 12.35, 20.30
14, 16, 20 d. – Suspirija (Italija, JAV) – 21 val.
15, 17, 18 d. – Per tave vienos bėdos (Pran-
cūzija) – 21 val.
18 d. – G. Verdi „Traviata“. Tiesioginės 
premjeros transliacijos iš Niujorko Metro-
politeno operos – 19.55 
19 d. – Akvamenas (Australija, JAV) – 19.10
14–20 d. – Grinčas (JAV) – 10.30, 15.45
Grinčas (3D, JAV) – 13.40, 18.20
14–20 d. – Bohemijos rapsodija (JAV) – 11.10, 
16, 21.50
14–17, 20 d. – Melagiai (rež. M. Kunigė-
nas) – 19.10
14–17, 19, 20 d. – Lietuviški svingeriai 
(rež. T. Vidmantas) – 14.50, 21.10; 18 d. – 
14.50, 21.45
14–20 d. – Hanos Greis egzorcizmas (JAV) – 
16.45, 20.45
14, 16, 17, 19 d. – Širdys (rež. J. Krisiūnas) – 
10.20, 19.20; 15 d. – 19.20; 18, 20 d. – 10.20
14–20 d. – Robinas Hudas (JAV) – 15.15
14–19 d. – Fantastiniai gyvūnai: Grindelvaldo 
piktadarystės (D. Britanija, JAV) – 17.50
14, 16–20 d. – Mirtingos mašinos (3D, 
N. Zelandija, JAV) – 13 val.
14–20 d. – Mirtingos mašinos (N. Zelandija, 
JAV) – 19 val.
14, 16, 18 d. – Tarp pilkų debesų 
(rež. M. Markevičius) – 16.35
15, 17, 19 d. – Taip gimė žvaigždė (JAV) – 16.35
14–20 d. – Monstrų viešbutis 3: atostogos 
(JAV) – 10.30
Didysis kačių pabėgimas (Kinija) – 13 val.

„Astridos Lindgren jaunystė“


