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Pirmiausia apie ekspoziciją: apie 
architektą ir kitus bendraautorius, 
Valdo Ozarinsko projektų / kūrinių 
paieškas, ekspozicijos architektūros 

„audinį“, jos siūlais tapusius kūrinius 
ir kūriniais tapusias medžiagas, apie 
netikėtumus ir nuotykius. 

Tai pirmoji Ozarinskui skirta re-
trospektyva, ir turint omenyje, kad 
jis retai kada kalbėdavo apie senes-
nius savo kūrinius, atradimų būta 
tikrai daug, nors jo kūrybą sekiau. 
Kūriniai, idėjos ir projektai pri-
trenkė gausa, ir džiaugiuosi, kad 
kūrybiniu palikimu toliau rūpinasi 
Ozarinsko dukters Elenos įsteigtas 
fondas. Kiti atradimai – anksčiau 
neperskaitytos vieno ar kito kūri-
nio prasmės, sąsajos tarp skirtingų 
kūrinių, tam tikros visoje jo kūry-
boje susipynusios „siužetinės arkos“, 
nuo pradžios iki pabaigos išliekan-
tys ar ryškėjantys kūrybos princi-
pai, ambicijos, pasirinkta laisvė. Ši 

paroda tėra pradžia, kūriniai ir jų 
prasmės ateityje turėtų vertis tik 
plačiau. 

Jurga Daubaraitė ir Jonas Žu-
kauskas, garsiojo Baltijos paviljono 
kuratorių komandos nariai, prisi-
jungė likus keletui mėnesių iki 
parodos. Būtent jie apžvelgė Oza-
rinsko projektus, patenkančius į 
klasikine reikšme traktuojamos 
architektūros sritį, ir atrado „įkal-
čius“, patvirtinančius, kad Ozarins-
kas nuosekliai sėmėsi įtakų iš tos 
aplinkos, kuria žavėjosi: labai kvie-
čiu atkreipti dėmesį į radijo detalių 
rinkinį parodos dalyje pavadinimu 

„Technovertimai“, jame sužymėtos 
detalės, kurių formas Ozarinskas 
kopijavo kurdamas projektuojamų 
pastatų tūrius. 

Paskutinis jo parengtas pasiū-
lymas individualiam namui su-
kurtas „iš lempos“ tiesiogine šių 
žodžių prasme – pastato tūris at-
kartoja lempiniuose stiprintuvuose 

naudojamos detalės formą. Anks-
čiausias iki šiol rastas jo projektas, 
kuriame nukopijuota radijo detalė, 
siekia 1993 metus – architektūros 
prasme Lietuvai gana gūdų laiką. 
Šiam architektui, kuris niekuomet 
neprojektavo kompiuteriu ir prie-
šinosi bet kam, kas „tik dėl grožio“, 
kur kas labiau „iš lempos“ būtų sėsti 
ir pačiam bandyti sugalvoti naują 
formą, kai pasaulis pilnas puikių 
formų ir net objektų, kuriuos ga-
lima „skolintis“ ir taikyti kuo įvai-
riausioms paskirtims. „Gražu, gra-
žiau, dar gražiau... pradėjus dailinti 
tam niekuomet nebus galo“, – yra 
sakęs Valdas. Jo akys visuomet 
krypo į inžinierių, o ne dizainerių 
ar dailininkų sukurtus objektus.

Anna Kats, Niujorko Modernaus 
meno muziejaus Architektūros ir 
dizaino skyriaus kuratorė, padėjo į 
Ozarinsko kūrybą pažvelgti iš kiek 

Valdas Ozarinskas ir Aida Čeponytė, „Vidurio Europos vyrai“. 2001 m. Parodos fragmentas A. Vasil enko n uotr .

Paulina Pukytė, „Geismų troleibusas Nr. 3“
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Tarp labas ir sudie
Naujieji Nacionalinėje filharmonijoje 

M u z i k a ,  T e a t r a s

Beata Baublinskienė

Gruodžio 31 d. Lietuvos naciona-
linė filharmonija pakvietė į šventinį 
2019-ųjų sutiktuvių koncertą „Sim-
foninė salvė Naujiesiems“. Kartu, ži-
noma, atsisveikinome ir su senai-
siais metais, taip pat – laikinai – su 
filharmonijos Didžiąja sale prieš jos 
rekonstrukciją, kuri, kiek girdėjau, 
užsitęs bent 10 mėnesių. Belieka 
tikėtis, kad atnaujinimo darbus 
pavyks įgyvendinti sklandžiai ir 
naujametis koncertas pasitinkant 
jau 2020-uosius vėl vyks vilniečių 
pamėgtoje, jaukioje ir galbūt dar 
labiau išgražėjusioje pagrindinėje 
filharmonijos scenoje.

Naujametis koncertas su Lietu-
vos nacionaliniu simfoniniu orkes-
tru yra ne pirmus metus skaičiuo-
janti filharmonijos tradicija. Tačiau, 
prisipažinsiu, gruodžio 31-ąją čia 
buvau jau gana seniai. Atrodytų, ką 
gi naujo ar intriguojančio galėčiau 
išgirsti populiariosios klasikos kon-
certe su Johanno Strausso valsais, 
operečių ištraukomis ir panašaus 
pobūdžio muzika? Ir iš tiesų, kolegų 
kritikų publikos gretose nemačiau. 
Tačiau norėjau tiesiog šventiškai 
ir nekasdieniškai sutikti Naujuo-
sius, tad pasirinkimas pasiteisino. 
Ką jau kalbėti apie „paprastą“ pu-
bliką – koncertas sulaukė anšlago. 
Be to, Modesto Pitrėno diriguojama 
programa, manyčiau, a priori ne-
galėtų būti lėkšta ar atlikta atmes-
tinai. Jei skambėjo valsas (Strausso 

„Prie Žydrojo Dunojaus“), tai tikrai 
su polėkiu; jei Jacques’o Offenba-
cho kankanas (iš operetės „Orfėjus 
pragare“) ar Leonardo Bernsteino 

„Mambo“ (iš „Vestsaido istorijos“), 
tai net keista, kad salės šonuose 
nesibūriavo iš vietų pakilę ir šokti 
bandantys klausytojai... Žinoma, 

juokauju, bet muzikavimo tonu-
sas buvo tikrai geras, o programa 
sudaryta netgi konceptualiai. 

Pirma koncerto dalis buvo skirta 
Johannui Straussui ir šventiniam 
vienietiškam stiliui; antroje skam-
bėjo jau kitoks repertuaras: Berns-
teinas, Offenbachas, Charles’is 
Gounod. Vakarą pradėjo Vienos 
operetės klasika – Strausso „Šikš-
nosparnio“ uvertiūra ir Adelės ku-
pletai, kuriuos su orkestru atliko 
sopranas iš Baltarusijos Margarita 
Levčuk. Vokalo menu besidominti 
publika ją turėjo įsiminti 2017 m. 
Vilniuje vykusiame Tarptautiniame 
Virgilijaus Noreikos vokalistų kon-
kurse, kur ryškioji solistė pelnė di-
plomą. Prizinės vietos Margaritai 
tąsyk laimėti nepavyko, tačiau ne-
paprastai artistiška solistė pelnė pu-
blikos simpatijų prizą, be to, kaip 
matome, užmezgė profesinius ry-
šius su Lietuva. Tai, kad jauna dai-
nininkė pakviesta dainuoti Nau-
jamečiame koncerte, liudija apie 
pasitikėjimą. O vakaro vedėjas Vik-
toras Gerulaitis, antroje koncerto 
dalyje Margaritai sudainavus Ku-
nigundos ariją iš Bernsteino miu-
ziklo „Kandidas“, prasitarė, kad 
rudenį solistę išvysime atliekančią 
šį vaidmenį naujame Lietuvos na-
cionalinio operos ir baleto teatro 
pastatyme. 

Pirmoje vakaro dalyje taip pat 
išgirdome Strausso valsą „Prie žy-
drojo Dunojaus“, šmaikščią polką 

„Ugnies šventė“, priekalo ir plak-
tuko solo atliekant orkestro artistui 
Andriui Rekašiui (mušamieji); taip 
pat – polką „Perkūnas ir žaibai“ bei 
valsą orkestrui ir sopranui „Pava-
sario balsai“. Į kontekstą sklandžiai 
įsipaišė vokiečių kilmės šveicarų 
kompozitoriaus ir atlikėjo Henry 
Klingo duetas „Dramblys ir musė“. 
Solistai – LNSO orkestro nariai Lina 

Baublytė (piccolo fleita) ir Sergijus 
Kirsenka (tūba) – kūrinio atlikimą 
pavertė nedideliu spektakliu. 

LNSO primarijus smuikinin-
kas Algimantas Peseckas sužibėjo 
antroje koncerto dalyje, su orkes-
tru grieždamas Camille’io Saint-
Saënso simfoninę poemą „Danse 
macabre“ („Mirties šokis“). Apskri-
tai antra vakaro dalis buvo pran-
cūziškai amerikietiška. Ją pradėjo 
M. Levčuk dainuojamas Džuljetos 
valsas iš Gounod operos „Romeo 
ir Džuljeta“, toliau skambėjo minė-
tas kankanas iš Offenbacho opere-
tės „Orfėjas pragare“ bei Olimpijos 
arija iš vienintelės Offenbacho ope-
ros „Hofmano pasakos“. 

Olimpijos arija tapo solistės be-
nefisu: jau V. Noreikos konkurse at-
likdama šią mechaninės lėlės ariją 
M. Levčuk daugelį sužavėjo ryš-
kiu artistiškumu ir puikia scenine 

orientacija. Naujamečiame kon-
certe solistė vėl įtikinamai suvaidino 
Olimpijos mizansceną, meistriškai 
sujungdama vokalinį virtuoziškumą 
su vaidybiniais elementais. 

Nuo Offenbacho buvo pereita 
prie Bernsteino: skambėjo miuzi-
klo „Kandidas“ uvertiūra ir Kuni-
gundos arija bei koncertą smagiu 
daugtaškiu užbaigęs „Mambo“ iš 
miuziklo „Vestsaido istorija“. Mat 
koncertų pabaigos ne visada būna 
tikros. Publika, žinoma, išprašė 
biso: prizu entuziastingiems klau-
sytojams tapo Strausso „Radeckio 
maršas“, suteikiantis galimybę pa-
ploti į taktą! „Kokia paikystė...“ – 
jau girdžiu skeptikų balsus. Betgi 
Naujieji ir yra tas laikas, kai ga-
lima sau leisti šiek tiek suvaikėti. 
O antrasis bisas suteikė galimybę 
ir padainuoti: nežinau, kieno orkes-
truota (gal dirigento?), nuskambėjo 

daina „Džiaugsmingų šventų Ka-
lėdų“, kurią netikėtai iš žiūrovų sa-
lės uždainavo M. Levčuk. 

Beje, sausio 1 d. žiūrėdama Vie-
nos filharmonijos orkestro kon-
certo transliaciją iš „Musikverein“ 
salės pamaniau, o kodėl mūsų fil-
harmonijos simfoninis koncertas 
Naujųjų išvakarėse negalėtų būti 
Nacionalinės televizijos tiesiogiai 
transliuojamas iš Vilniaus filhar-
monijos salės? Tai būtų puiki ga-
limybė namuose šventinį vakarą 
leidžiantiems žiūrovams rinktis kai 
ką subtilesnio nei įprasta TV ka-
nalus užtvindanti naujametė pro-
dukcija. O per koncerto pertrauką 
galima kalbinti iškilias asmenybes, 
rodyti žinomus veidus ir pan. Bet 
čia jau linkėjimai kitų metų Kalėdų 
Seneliui...

Ingrida Ragelskienė

Dar praėjusiais 2018 metais vieną 
jaukų gruodžio mėnesio penk-
tadienio vakarą paaukojau gali-
mybei atpažinti save teatre. Arba 
kelioms valandoms pasimatuoti 
statistinio lietuvio / -ės kailį dra-
maturgo ir režisieriaus Justo Ter-
telio spektaklyje „CV, arba Kas aš 
esu?“. Kadangi redakcija tekstą apie 
premjerą užsakė jau naujų metų 
pradžiai, tą keletą savaičių gyven-
dama su būsimu recenzijos tekstu, 
intensyviai kalbėdama su spektaklio 
kūrėjais ir vykdydama šiokį tokį 
profesinį tyrimą aš sugebėjau rasti 

atsakymą į Tertelio suformuluotą 
klausimą. Taigi, mielas J. T., esu 
profesionali, gyvenimo mėtyta ir 
vėtyta cinikė, jūsų spektaklio išpro-
vokuota savotiškai nelengvai kritiko 
misijai – paskelbti šventąjį karą vi-
dutinio amžiaus teatriniams fari-
ziejams, nusitaikiusiems į nekaltas 
lietuvių gimnazistų sielas. Prisiekiu, 
daugiau nei pusę šios „Atviro rato“ 
premjeros publikos sudarė vyresnių 
klasių mokiniai, savo jaunatvišku 
entuziazmu ir autentiškomis reak-
cijomis į vyksmą prisodrinę daug 
visko mačiusias „Menų spaustuvės“ 
erdves. Žinoma, juokauju, mielas 
režisieriau-dramaturge, karo ne-
skelbsiu, tenorėčiau užduoti keletą 

klausimų, gal padėsiančių mums 
visiems išsiaiškinti, kas nutiko su 
Jūsų „CV, arba Kas aš esu?“

Pirmas klausimas: kas skatina 
Tertelį vis bristi į tą pačią upę? Įsi-
vaizduokite – su malonumu pato-
giai įsitaisai, užsimerki ir pradedi 
klausytis: tuščios teatro scenos 
skambesio, palaimingame užsimir-
šime niūniuojančio vaiko, griežtai 
į mokyklą žadinančios mamos, po 
padais gurgždančio sniego, Čep-
kelių raisto, Trijų Kryžių kalno, 
Laisvės alėjos ir Trakų garsų bei 
rupios, naivokos filosofijos, dos-
niai žeriamos berniokišku, iki 
ašarų nuoširdžiu, intymiai atviru 
Justo Tertelio balsu. Tai jo pjesė, jo 

monospektaklis, jo kelerių metų se-
numo „CV, arba Kas aš esu?“, pelny-
tai įvertinta 2016-aisiais LRT ir aso-
ciacijos LATGA organizuoto radijo 
dramaturgijos konkurso „Kviečia 
radijo teatras“, skirto Lietuvos ra-
dijo 90-mečiui, pirmos vietos pre-
mija ir pastatymu tame pačiame 
Radijo teatre. Jaukios trisdešimt 
septynios minutės. Prieš keletą 
metų tai buvo puikus, labai lietuviš-
kas su visomis iš to išplaukiančio-
mis potemėmis bei tautinių garso 
ženklų prisodrintas kinas ausims. 
Gal čia vertėjo ir sustoti, drama-
turge Terteli?

Antras klausimas: kas privertė sta-
tistinį Lietuvos „pilietį“ – beveidę, 

bet savotiškai žavią, nes savą ir at-
pažįstamą, statistinę vidutinybę, fi-
nale niekuo nebetikinčią, nebega-
linčią klausytis ir rišliai formuluoti 
minčių, metaforiškai dramaturgo 
perkeltą į tuštumą ir į senų teatri-
nių aistrų atbalsiais aidinčią radijo 
teatro sceną, – atgyti šešių „Atviro 
rato“ aktorių kūnuose ir balsuose? 
Sielos čia neminiu vien todėl, kad 
spektaklio kūrėjų valia tik iš balsų 
atpažįstamų Vestos Šumilovaitės, 
Benitos Vasauskaitės, Karolio Kas-
peravičiaus, Vaidoto Žitkaus, Roko 
Petrausko ir Dano Kamarausko 
veidus dengė jų akis paslėpusios 

Priešnuodis teatriniam infantilumui
„Atviro rato“ spektaklis „CV, arba Kas aš esu?“

N u k elta į  3  p s l .

D. Matv ejevo n uotr .Margarita Levčuk, Modestas Pitrėnas ir LNSO
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Dar apie kalėdinį džiazą
Kęstučio Vaiginio kvarteto koncerto įspūdžiai

M u z i k a ,  T e a t r a s

medžiaginės įmautės, atėmusios ir 
pagrindines aktorinio paveikumo 
bei įtaigos priemones. Kas belieka 
žiūrovams, gana greitai pavargs-
tantiems nuo pilkais, unifikuotais 
statistiniais vienetais reprezentuo-
jamos statistinių išgyvenimų mo-
notonijos? Pasielgti pagal savo vi-
dinės kultūros ir pagal visuomenės 
suformuotus elgesio viešoje vietoje 
stereotipus:

A – romiai ir nuolankiai klau-
santis spektaklio teksto nugrimzti 
į save, užsiimti savirefleksija, ret-
karčiais pagalvojant: ką gi aš veikiu 
šiame radijo teatre?

B – įsitverti išmaniojo telefono. 
Šalia sėdinti žiūrovė taip nuošir-
džiai bandė pabėgti į paralelinę vir-
tualią realybę, kad net išprovokavo 

drovų „Menų spaustuvės“ savano-
rės prašymą netrukdyti šalia sėdin-
tiesiems gana ryškia ekrano šviesa. 
Į pastabą žiūrovė mikliai sureagavo 
ir pramogos dėlei savo išmaniuoju 
ėmė fotografuoti tai, kas vyksta 
scenoje...

Atkelta iš  2  psl .

C – pasirodo, esant palankioms 
aplinkybėms žiūrovai pradeda 
linksminti patys save, vis drąsiau 
integruodamiesi į sceninį veiksmą 
spontaniškomis replikomis. Tarkim, 
viena girdėtų spektakliui „CV, arba 
Kas aš esu?“ jau beveik pasiekus 

finalą: „O kiek laiko mes valgome, 
svajojame ir „bezdame“ nuo gi-
mimo iki mirties?“ – svarstė jau-
nieji žiūrovai, atsakydami į eilinę 
scenoje pažertą lietuviškos statis-
tikos dozę.

Ir pagaliau trečias klausimas: 
ar Jūs tikrai manote, kad bandant 
apibrėžti Lietuvos dabartį mums 
svarbi tampa atskiro individo pra-
eitis, o ypač ničniekur nuo autentiš-
kumo, juslinio paveikumo ir atpa-
žįstamumo nepabėganti asmeninė, 
maždaug 35-erius metus aprėpianti 
Tertelio praeities refleksija? Kada 
spektaklyje įvyksta loginė ir mora-
linė paklaida?

Aš vis dar naiviai tikiu, kad bent 
jau dramaturgas buvo visiškai są-
žiningas, sudėliodamas „raudo-
nuosius“ savo personažo CV ak-
centus, ir nuoširdžiai tikintis į 
eurobendruomenę suburtų žmo-
nių vidinėmis paskatomis eiti tuo 

Algirdas Klova

Prieš pat Kalėdas Vilniaus džiazo 
gurmanai gavo gražią dovaną. 
Gruodžio 21 d. Nacionalinėje filhar-
monijoje grojo modernus tarptau-
tinis ansamblis „Kęstutis Vaiginis 
Quartet“ (Lietuva, Suomija, Čekija, 
Turkija), atliekantis originalias savo 
lyderio Kęstučio Vaiginio kompozi-
cijas. Šioje scenoje džiazas skamba 
nedažnai, tačiau K. Vaiginio įvaiz-
dis, neeilinis talentas, gražus instru-
mento tembras, nepriekaištingas jo 
valdymas, santūrus muzikavimas, 
stilinga apranga, manyčiau, labiau-
siai tinka Nacionalinės filharmo-
nijos salei. Tai vienas iš daugelio 
tarptautinių K. Vaiginio kvartetų. 
Su Kęstučiu tądien muzikavo virtuo-
ziški, tituluoti, bet ir nuoširdumu 
spindintys džiazo meistrai Joonas 
Haavisto (fortepijonas, Suomija), 
Tomášas Barošas (kontrabosas, Če-
kija), Feritas Odmanas (mušamieji, 
Turkija). 

Vienas talentingiausių ir ge-
riausiai ne tik tėvynėje žinomų 
Lietuvos saksofonininkų K. Vai-
ginis studijavo Lietuvos muzikos 
ir teatro akademijoje pas profe-
sorių Petrą Vyšniauską, Amster-
damo aukštojoje menų mokykloje 
ir Hanzos taikomųjų menų uni-
versiteto konservatorijoje Olandi-
joje, tobulinosi Manhatano muzi-
kos mokykloje Niujorke. Atlikėjas 
apdovanotas Birštono džiazo festi-
valio Grand Prix, Europos kultūros 
fondo „Europamusicale“ premija. 
Saksofonininkas daug muzikuoja 
įvairiose tarptautinėse grupėse, su 
įvairių sudėčių savo kvartetais yra 
pasirodęs prestižiniuose džiazo 
festivaliuose Roterdame, Lon-
done, Otavoje, Keiptaune, Hon-
konge, Stambule, Šiaurės šalyse ir 
kt. Taip pat yra muzikavęs su dau-
gybe džiazo žvaigždžių, tokių kaip 

Barbara Dennerlein, Danielis Mes-
sina, Davidas Berkmanas, Alexas 
Sipiaginas, Edas Howardas, Davidas 
Kikoskis, Owenas Hartas Jr., Borisas 
Kozlovas, JD Walteris, Hernanas 
Romero, Adamas Cruzas, Randa-
lis Corsenas ir kt. 

K. Vaiginis groja savo origina-
lias kompozicijas, kuriose visada 
gali išgirsti didžiulę pagarbą mo-
derniojo džiazo, mainstream’o ir 
akademinės muzikos srovėms. Jo 
kompozicijose jaučiama įvairiau-
sių stilių įtaka, tačiau niekas neuž-
ginčys, kad tai būtent K. Vaiginio 
muzika. Pats jos autorius yra pa-
sakęs, kad muzikos esmės neįma-
noma įsprausti į skirtingų žanrų 
rėmus. Muzika, kaip ir gyvenimas, 
yra daugiaveidė. Ir iš tikrųjų, pir-
moji kompozicija „Monday the 9th“ 
žavėjo įsimintinais solo epizodais, 
nelauktais harmonijos pasikeiti-
mais. Pirmoje koncerto dalyje man 
labiausiai patikęs kūrinys „It’s Time“ 
įsiminė nuostabia melodija, ypač 
aiškia ir protingai dėstoma forma, 
ypatinga saksofono tembro išraiška. 
Antroje dalyje skambėjo nemažai 
muzikos akivaizdžiai programi-
niais pavadinimais (gal tai įsimin-
tinų kelionių įspūdžiai?): „Passions 
from Georgia“, „Seasons of the Sea“, 

„Lights of Darkness“. Pati įsiminti-
niausia man buvo paskutinė kon-
certo kompozicija „Blues for D“. 
Joje puikiai susipynė tradicinio 
bliuzo ir naujojo džiazo elemen-
tai – ritmas, harmonija, įspūdingi 
solo epizodai. Abi koncerto dalys 
gerokai skyrėsi savo charakteriu ir 
skambesiu: pirmoji buvo ramesnė, 
lėtesnė, labiau minorinė, santūroka, 
o antroji judresnė, labiau mažorinė 
ir ritmiškesnė.

Kaip jau minėjau, kolektyvas 
tarptautinis, taigi tikrai įdomu, 
kaip Kęstučiui pavyko jį suburti. 
Man bene labiausiai patiko jaunas, 
talentingas džiazo kontrabosinin-
kas iš Čekijos Tomášas Barošas. Jo 
tėvas Július Ďuso Barošas yra ge-
rai žinomas trimitininkas – Tomášo 
gyvenimo ir muzikos įkvėpėjas. 
Tomášas studijavo klasikinį kontra-
bosą Prahos muzikos koledže, pro-
fesoriaus Kvetoškovo Borovičkos 
klasėje. 2003 m. buvo apdovanotas 

„Solo Player of the Year“ tarptauti-
niame džiazo ir bliuzo festivalyje 

„Ustí nad Labem“. Šiandien jis yra 
vienas paklausiausių kontraboso 
muzikantų ne tik Čekijoje, bet ir 
tarptautinėje scenoje. Gimtinėje jis 
visada kviečiamas prisijungti prie 
atvykstančių JAV džiazo muzikantų. 

O tai tikrai rodo jo meninio ir tech-
ninio muzikavimo brandą. Kęstu-
tis jau dveji metai koncertuoja su 
šiuo muziku, o prasidėjo viskas nuo 
Kinijos, kurioje Europos valstybių 
muzikantai buvo renkami groti big-
bende su šios šalies džiazmenais. Po 
to K. Vaiginis drauge su T. Barošu 
surengė kelis puikius koncertinius 
turus. Ir tada jie pradėjo groti Kęs-
tučio muziką drauge.

Būgnininkas iš Turkijos Feritas 
Odmanas – tikrai ne vienkartinis 
Kęstučio scenos partneris. Esame jį 
girdėję koncertuojant drauge su K. 
Vaiginiu Birštono festivalyje ir kitur. 
Kęstutis pasakojo, kad su šiuo mu-
zikantu susipažino 2008 m. Turki-
joje. Feritas studijavo muziką Stam-
bulo Bilgi universitete, tobulinosi 
Niujorke, nes 2006 m. jam buvo 
suteikta Fulbrighto stipendija stu-
dijoms Williamo Patersono univer-
sitete JAV. Anksti įsitvirtinęs Tur-
kijos džiazo scenoje būgnininkas 

Scena iš spektaklio „CV, arba Kas aš esu“

D. Mat ve je vo  nu ot r.

tiesiu humanizmo ir pakantumo tam 
tikriems vienas kito CV niuansams 
keliu. Tas „optimistinis“, pilkumą 
išsklaidyti turintis kūrinio epilogas 
išrašytas pagal geriausius ES direk-
tyvų ir projektinio-kūrybinio ben-
dradarbiavimo pavyzdžius. O juk 
galima buvo tiesiog nusiplėšti tas 
pilkas veido maukšles ir leisti savo 
talentingiems ir net tokiomis aplin-
kybėmis vaidybos organiškumą bei 
autentiką išsaugantiems aktoriams 
parodyti savo vidinį ciniką, puikiai 
žinantį, kad „yra melas, yra įžūlus 
melas ir yra statistika“. Pagaliau juk 
net ir tą tradicinį „Atviro rato“ gy-
dymo teatru aktą galima pateikti 
žaismingai, aštriai ir nevengiant 
saviironijos.

P.S. Ir dar – dėkui Jums už gali-
mybę, rašant šį tekstą apie „CV, arba 
Kas aš esu“, dar kartą pasilabinti su 
ilgokai snaudusia savo ciniškąja as-
menybės dalele.

 D. Matv eje vo  nu ot r.

Joonas Haavisto 2006-aisiais yra 
grojęs Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijoje rengiamame tarptau-
tiniame džiazo pianistų konkurse 

„Džiazo improvizacija“ ir net lai-
mėjo pagrindinį prizą. Po metų 
Kęstučiui buvo pasiūlyta pagroti 
drauge su juo scenoje, parepetavus 
tik per garso patikrinimą. Ir po to 
jie porą metų dirbo kaip duetas. Vė-
liau keliai trumpam išsiskyrė, bet 
dabar jie vėl groja drauge. J. Haa-
visto pelnė laurus „Young Nordic 
Jazz Comets“ (2007) ir „Jazz Hoei-
laart“ (2010) konkursuose, nors for-
tepijonu skambinti rimtai pradėjo 
tik būdamas šešiolikos. Prieš tai 
studijavo kontrabosą. Džiazo stu-
dijas Joonas baigė JAV, ten muzi-
kavo su vietos džiazo meistrais ir 
netrukus sulaukė pripažinimo ir 
savo šalyje, ir svetur. Pianistas su 
savo trio yra išleidęs tris albumus, 
jie sulaukė puikaus įvertinimo Suo-
mijoje ir užsienyje. 

muzikuoja su turkų pianistu Ke-
remu Görsevu, vadovauja savo 
kvintetui, groja daugelyje kitų gru-
pių, yra išleidęs autorinių plokšte-
lių. Man, tiesą sakant, iš pradžių 
jo muzikavimas pasirodė kietokas, 
grubokas, tačiau tai tebuvo pirmas 
įspūdis. Vėliau pajutau jo muzika-
vimo žavesį.

K. Vaiginis dabar dažniausiai 
groja savo kompozicijas, bet pa-
sitaiko renginių, tarkim, Korėjoje, 
kur prašoma groti džiazo standar-
tus. Tačiau net grojant įprastą mu-
ziką atlikėjui svarbu nekopijuoti, 
stengtis būti savimi, o ne kažkuo 
panašiu į didžiuosius praeities 
džiazo muzikus.

D. K lov ienės  n uotr aukos

„Kęstutis Vaiginis Quartet“

Kęstutis Vaiginis
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Radikalus jausmingumas
OKT spektaklyje „Apvalytieji“ – naujas aktorius

T e a t r a s

Laura Šimkutė

Sarah Kane pjesės turėtų būti išban-
dymas jas statantiems režisieriams 
ir aktoriams – jų poetiška, bruta-
liai nuoširdi kalba diktuoja savo 
taisykles, su kuriomis beveik ne-
įmanoma konkuruoti. In-yer-face 
dramaturgija sunkiai pasiduoda 
interpretacijai – realizmu pulsuo-
jantys tekstai tarsi prašosi būti ilius-
truojami, jie nepalieka vietos papil-
domų prasmių kūrimui, tiesmukai 
tėkšdami nepagražintos tikrovės 
epizodus. Tačiau poetiška Kane 
kalba leidžia šiek tiek pakilti virš rea-
lybės – persikelti į siurrealų, radi-
kaliai jausmingą pasąmonės pasaulį. 
Šia galimybe iš dalies pasinaudo-
jama Oskaro Koršunovo režisuo-
toje „Apvalytųjų“ versijoje. 

Įžengę į spektaklio erdvę atsidu-
riame kažkur tarp klasės, psichiatri-
jos ligoninės, pogrindinio striptizo 
klubo ir neapibrėžtos pasąmonės 
erdvės. Ant mokyklinės lentos balta 
kreida išrašytos frazės tarsi įvaiz-
dina pjesės personažų galvose tvy-
rantį chaosą ir prarastą ryšį su rea-
lybe. Atmosfera alsuoja kančia bei 

erotika. Tai, kas vyksta scenoje, – 
tarsi ribinių būsenų susmaigstytas 
pasąmonės srautas, tiksinti bomba, 
bet kada galinti sprogti. „Apvaly-
tuose“ už įvykius ir jų aplinkybes 
svarbiau tai, kas jaučiama, bei troš-
kimas realizuoti neįgyvendintus 
jausmus. Roland’o Barthes’o mintis 

„Būti įsimylėjus – tai lyg būti Auš-
vice“, įkvėpusi Kane, spektaklyje 
įgyvendinama per meilės, susipy-
nusios su kančia, reprezentaciją.

Koršunovo vadovaujamą vaidy-
bos kursą baigę aktoriai kuria ri-
bines būsenas išgyvenančius ir ar-
tumo išalkusius personažus. Nuo 
narkotikų perdozavimo mirus Gre-
mui (Kęstutis Cicėnas) jo sesuo 
Greis (Greta Petrovskytė) ateina pa-
siimti brolio drabužių į psichiatrijos 
ligoninę, valdomą gydytojo Tinke-
rio (Gediminas Rimeika). Greis nu-
sprendžia pasilikti, nes ima matyti 
Gremą ir gali su juo kalbėtis. Tarpu-
savyje jie išgyvena obscenišką meilę. 
Su Greis ryšį bando kurti šios vie-
tos senbuvis, vilkėjęs Gremo drabu-
žiais, Robinas (Marius Povilas Eli-
jas Martynenko). Čia egzistuoja ir 
įsimylėjėliai Karlas (Laurynas Jur-
gelis) ir Rodas (Karolis Vilkas), dėl 

savo seksualinės orientacijos išra-
dingai kankinami Tinkerio bei jo 
padėjėjų (Oskaras Vygonovskis ir 
Lukas Malinauskas). 

Prieš trejus metus pasirodęs spek-
taklis šiek tiek atsinaujino – gruodžio 
13 ir 14 d. Robiną vaidinusį Martyną 
Ališauską pakeitė Lietuvos muzikos 
ir teatro akademijos antrame Kor-
šunovo vadovaujamame vaidybos 
kurse studijuojantis Marius Povi-
las Elijas Martynenko, publikai jau 
žinomas kaip slemeris ir rašytojas, 
neseniai išleidęs debiutinę knygą. 
Scenoje jo kuriamas personažas 
pasirodo palyginti trumpai, tačiau 
jo buvimas svarbus. Robiną Mar-
tynenko kuria bandydamas atkar-
toti vaiko kūno raišką ir naivumą. 
Jis – atsvara žiaurumo suniokotam, 
radikalių ir destruktyvių jausmų 
valdomam, moralės normas pra-
radusiam Greis, Gremo ir Tinke-
rio pasauliui. Šioje meilės ir kančios 
aplinkoje Robinas ieško žmogiško 
ryšio, nesislėpdamas už kaukių, ti-
kėdamasis, kad ir kiti su juo tokie 
pat nuoširdūs, kol pagaliau jį pasi-
glemžia tvyranti atmosfera. 

Kad ir kokie žiaurumai vyktų 
scenoje, dėl Kane poetiškos kalbos 

bei Koršunovo pasirinktų priemo-
nių jie atrodo itin estetiškai, o savo 
geismo atmosfera net šiek tiek pri-
mena scenas iš Koršunovo „Ro-
berto Zucco“. Tik šiame veikėjai 
patiria destruktyvią meilę, o „Apva-
lytuose“ iš jos lieka tik kūniškumas. 
Atvirų kankinimo scenų kupinas 
spektaklis, atrodo, turėtų supurtyti, 
kelti šleikštulį ir priversti jaustis ne-
patogiai. Tačiau atvirkščiai, viskas 
pateikta taip estetiškai, kad kanki-
nimai panašėja į savotišką sadistinę 
ir mazochistinę erotiką, kurios ma-
lonumas slypi skausme. Kita ver-
tus, brutalumas tiesiog nebekelia 
neigiamų emocijų dėl ikonorė-
jos – „viduriavimo vaizdais“. Pa-
sak Kristupo Saboliaus, „(...) esame 
pripratę prie lengvumo, švarumo, 

nerūpestingumo arba, priešingai, 
prie kriminalų. Bet ne todėl, kad 
jie mus jaudina, o dėl to, kad nuo-
lat stebina, žavi, suteikia piktdžiu-
giško pasigėrėjimo: mes žiūrime, 
kaip girti žmonės vienas kitą žudo, 
ir aš drįstu teigti, kad tai stebėdami, 
patiriame savotišką malonumą. Tai 
pavirto tokia primityvia malonumo 
forma – žmogus mėgaujasi svetima 
kančia. Čia nieko naujo – tai paste-
bėta nuo gladiatorių laikų.“

Vis dėlto Kane pjesė nugali prieš 
režisūrą, kuri tampa priemone at-
skleisti teksto jausenas, patraukliai 
jį iliustruoti ir padėti įsiklausan-
čiam žiūrovui apsivalyti, tačiau iki 
katarsio (tikrojo apsivalymo) dar 
toli. 

Miglė Munderzbakaitė

Didžiųjų žiemos švenčių išvakarėse 
pamačiau naujausią Gyčio Pade-
gimo spektaklį „Vėjas gluosniuose“ 
pagal to paties pavadinimo Algirdo 
Landsbergio pjesę (1973 m.). Net ir 
Padegimo kūrybinio kelio nuose-
kliai nesekančiųjų tikriausiai ne-
nustebino režisieriaus sprendimas 
statyti pjesę, susijusią su mūsų ša-
lies istorija, ypač minint valstybės 
šimtmetį. 8-ojo dešimtmečio kūri-
nys pasakoja apie mūsų praeitį, nors 
ir gerokai tolimesnę, bet vis dėlto 
mūsų: pjesės centre – XVI a. vykęs 
lietuvių ir lenkų mūšis su rusų ka-
riuomene dėl Livonijos krašto. Be 
to, kūrinyje kalbama apie dvasinius 
ir religinius dalykus: žemėje apsi-
lankę šventieji parodo žmonėms 
jų problemas. O kada tyrinėti dva-
sinį pasaulį, moralinius klausimus 
ir sunkius apsisprendimus, jei ne 
artėjant Kūčių vakarui? Tad pjesė, 
jos statymo laikas ir Nacionalinio 
Kauno dramos teatro Ilgoji salė, už-
tikrinanti kameriškesnį ir intymesnį 
santykį su kūrinio temomis, – pasi-
teisinę pasirinkimai, kaip ir režisie-
riaus sprendimas suburti kūrybinę 
grupę iš skirtingų kartų aktorių. Bet 
tai tik pirminis spektaklio sluoks-
nis, už kurio per dvi valandas iškyla 

daugiau klausimų dėl kūrybinių 
sumanymų.

Kadangi spektaklis „nepaslėptas“ 
už kūrybinių dirbtuvių, laboratori-
jos, kolektyvinės kūrybos principų 
ar kitų dabar dažnai pasitaikančių 
raktažodžių, o turi konkrečią už jį 
atsakingą režisieriaus figūrą, pirmą-
sias abejones provokuoja būtent ji. 
Kur dingo režisierius – jo sprendi-
mai, metodai ir darbas su pasirinkta 
literatūrine medžiaga? Koks vėjas ar 
net vėtra iš šio spektaklio pagrobė 
autonomišką režisūrinį sumanymą – 
bendrą, visus spektaklio elementus 
apimančią viziją? Jei režisierius 
neinterpretuoja pjesės, spektaklis 
gresia virsti skaitymu nelyginant 
dramaturgijos festivalyje, prista-
tančiame naujus kūrinius. Bet juk 
Landsbergio pjesė skaitytojams 
prieinama jau kelis dešimtmečius. 

Net ir žinant Padegimo požiūrį 
į spektaklio dramaturgiją, jo reiš-
kiamą pagarbą pjesės autoriui bei 
besąlygišką pasitikėjimą juo, vis 
dėlto šiuo atveju neaišku, kodėl 
režisierius atsisako savo pozicijos 
ir, išskyrus kelis nedidelius režisūri-
nius intarpus, spektaklio autoriaus 
vietą perduoda dramaturgui? Ypač 
jei prisimename sėkmingus Pade-
gimo darbus, kuriuose jis pats kūrė 
sceninį tekstą, pavyzdžiui, prieš ke-
lerius metus statytą dokumentinį 

spektaklį apie Kazį Grinių „Alks-
niškės“, pasižymėjusį įtikinamai su-
dėliotomis pasakojimo linijomis ir 
gyvais dialogais.

Spektaklis „Vėjas gluosniuose“ 
pažodžiui atkartoja dramaturgo 
užrašytą tekstą, esama tik smulkių 
nukrypimų, tarkim, pavartojama 
sinonimų, o tai gali įvykti ir aktorių 
valia. Padegimas dirbdamas kartu 
su scenografe Birute Ukrinaite taip 
pat nuosekliai (kiek tai leidžia gali-
mybės) seka pjesės remarkose nu-
rodytais erdvės vaizdinais. Nors 
scenografijoje siekiama atkurti 
pjesės vaizdinius, vienur naudoja-
mas autentiškas rekvizitas, o kitur 
pasitelkiami butaforiniai objektai, 
taigi neatrodo, kad tai kurtų iro-
nišką santykį ar siūlytų naują žiū-
ros tašką bei interpretacijos versiją. 
Spektaklyje šalia ne itin gausaus, bet 
pakankamai iliustratyvaus rekvizito 
(durpių, šieno, balnų, kelmų, židi-
nio, ginklų ir pan.) naudojamos ir 
medijos, kuriomis projektuojami 
šv. Kazimiero ir angelo atvaizdai, 
žvaigždės bei mūšio vaizdiniai. 

Pjesės personažus kuria aktoriai 
Arnas Ašmonas, Andrius Gaučas, 
Dainius Svobonas, Henrikas Sa-
vickis, Dovydas Pabarčius, Artū-
ras Sužiedėlis, Ugnė Žirgulė, Milė 
Šablauskaitė ir Karolina Elžbieta 
Mikolajūnaitė, kurių darbui, atrodo, 

pritrūksta režisieriaus dėmesio. 
Pasitelkdami savo aktorinę patirtį 
(o šios net ir jauniausieji prikaupę 
pakankamai) aktoriai atliko savo-
tišką savirežisūrą ir interpretavo 
ne nepalaužiamą pjesės tekstą, bet 
personažo įvaizdį, kurį perteikė 
scenoje. Vieni aktoriai akcentavo 
savo personažų naivumą, kiti – 
mąslų šaltumą, treti – komizmą, 
pagaliau – ramybe bei viltimi spin-
dinčias akis. Kadangi pjesėje per-
sonažai tipizuoti, spektaklyje taip 
pat nėra pilnakraujų veikėjų. Kad ir 
kokia būtų vaidybos technika, ak-
toriams vis dėlto trūksta režisūros. 

Daugiausia interpretacijos esama 
Ukrinaitės sukurtuose kostiumuose. 
Personažai vilki skirtingų laikotar-
pių drabužiais, o kai kurie jų, ne-
atstovaudami konkrečiai epochai, 
tarsi pretenduoja į universalumą. 
Įdomiais ir estetiškai paveikiais 
kostiumais išsiskyrė Svobono ka-
ralius ir Žirgulės Aldona. 

Režisūriniai sprendimai ir ban-
dymai interpretuoti kūrinį prasi-
deda tik spektaklio pabaigoje. Tiesa, 
tekstas lieka nepajudintas, tačiau at-
siranda pjesėje neaprašytų vaizdi-
nių, taip pat įterpiamas nedidelis 
šokis (choreografė Indrė Puišytė), 
o mūšio lauke žuvę vyrai ir jų my-
limosios sustoja į gyvuosius pietos 
kompozicijos paveikslus. Tuo metu 
skamba vyraujančią nuotaiką ir 
vaizdinius įtaigiai papildanti kom-
pozitoriaus Raimundo Martinkėno 
muzika. Būtent spektaklio pabai-
goje bent trumpam galima pajausti 
visų spektaklio elementų susivieni-
jimą ir dermę. 

Dramos kūrinį perkeldamas į 
sceną režisierius daugelį dalykų 
palieka savieigai, todėl spektaklis 

„Vėjas gluosniuose“ atlieka tik pje-
sės iliustravimo misiją. O jo forma 
tampa aktualių pjesės idėjų ir temų 
inkaru.

Pasitikėti tekstu
Nacionalinio Kauno dramos teatro spektaklis „Vėjas gluosniuose“

Andrius Gaučas ir Arnas Ašmonas spektaklyje „Vėjas gluosniuose“

Scena iš spektaklio „Apvalytieji“
D. Matv ejevo n uotr .

D. Stan kev ičiaus  n uotr .
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M u z i k a

Čiurlionis ir kiti lietuviai Varšuvoje (II)
Valstybės atkūrimo šimtmečio aidai kultūroje

Jonas Bruveris

Varšuvos lietuviams nuolat rū-
pėjęs dalykas buvo pamaldos gim-
tąja kalba. Varšuvoje buvo ir lie-
tuvių kunigų bei vyskupų. Tačiau 
miesto Bažnyčios vyresnybės nuo-
mone, jo gyventojai moka (turi mo-
kėti) lenkiškai, ir to užtenka. 1911 m. 
kunigas Antanas Petrauskas (1881–
1944) buvo paskirtas Varšuvos karo 
apygardos katalikų kapelionu, ku-
nigavo Šv. Pranciškaus bažnyčioje, 
kuri dėl to priklausė Mogiliovo – 
taigi, ne Varšuvos – arkivyskupijai. 
Vyskupui sufraganui Kazmierui 
Ruškiui (Ruszkiewicz, 1835–1925) 
pritariant, gavo teisę tenai laikyti 
ir lietuviškas pamaldas. Tačiau ta 
bažnyčia buvo toli nuo lietuvių gy-
venamųjų Varšuvos vietų, tad nu-
tarta pagalbos kreiptis į kunigaikš-
tienę Mariją Magdaleną Radvilienę. 
Iš Zavišų-Kęsgailų giminės kilusi 
kunigaikštienė buvo Mikalojaus 
Rapolo Radvilos (1880–1914; žuvo 
lapkričio 30 d. fronte Malviškių 
bažnytkaimyje netoli Gumbinės) 
žmona (turėjo dukterį iš pirmosios 
santuokos su grafu Ludwiku Jόzefu 
Krasińskiu, 1833–1885). 

Suprantama, Radviloms, Lietu-
vos istorijos kūrėjų giminei, buvo 
gerai žinoma ir tuometinė lietuvių 
padėtis, santykiai su lenkais. Ga-
lėjo būti žinomi ir Lietuvos patri-
oto Ottono Zawiszos (1844–1910) 
raštai. O. Zawisza gimęs Žemait-
kiemyje prie Kauno; dalyvavo 1863 
m. sukilime. Kunigaikštienę su juo 
galbūt siejo artimesni giminystės 
ryšiai, negu apskritai priklausymas 
šiai didžiulei, Vytauto ir Jogailos 
laikais iškilusiai giminei. 1916  m. 
kunigaikštienė rašė: „Prisipažįstu 
apgailestaujanti tai, jog mano pro-
seniai apleido Kauno guberniją, ir 
aš nebegaliu pilnai skaityties prie 
Jūsų tautos, bet gi statau lietuvius 
aukščiau kitų tautų“ (Kunigaikštie-
nės M. Radvilienės žodžiai apie lie-
tuvius. – „Žiburio“ kalendorius 1917 
metams. Spaustuvė E. Lipkės Jaros-
lavlyje, p. 67–68). 1907 m. Vilniuje 
pasirodė O. Zawiszos knygelės „Lit-
wini w Litwie“ trečiasis leidimas. 
Viena, jos turinį iškart apibrėžia 
prielinksnis w (lenkų kalboje var-
tojamas rašant apie kitas valstybes, 
o kalbant apie Lietuvą ir šiandien 
teberašoma na Litwie – kaip ir apie 
Lenkijos regionus). Antra, tai Lie-
tuvos himnu pavadintas eilėraštis ir 
toks pasiaiškinimas: „Mums, kurių 
praeitis neišmokė savo kalbos, apie 
gimtinės problemas tenka mąstyti 
lenkiškais žodžiais, bet lietuviš-
komis mintimis“  (Otton Zawisza. 
Litwini w Litwie. Wydanie trzecie 
i powiększone. Wilno, 1907, p. 15). 
Pratarmėje autorius nurodo, kad 
pirmuoju jos leidimu laiko lietuviš-
kai skelbtus straipsnius „Vilniaus ži-
niose“, o antruoju – kai kurių tekstų 
išspausdinimą Varšuvos leidinyje 

(tai Ze stosunkόw litewsko-pols-
kich. Głosy Litwinόw. Audiatur et 
altera pars, 1907. Išleido Jurgio Pe-
sio spaustuvė „Saturn“). Leidinyje 
gausu tekstų iš „Vilniaus žinių“, kitų 
lietuvių laikraščių. Sudarė Jonas 
Kriaučiūnas, tarp rašiusių – Jonas 
Basanavičius, Mečislovas Davainis-
Silvestraitis; yra ir 1905 m. birželį 
Filadelfijoje Amerikos lietuvių ka-
talikų sąjungos suvažiavime priimta 
peticija Šv. Tėvui dėl lietuvių kalbos 
padėties Lietuvos bažnyčiose; taip 
pat žr.: Vilniaus žinios, 1905 m. spa-
lių 8(21) d., N 244.

Kunigaikštienė prie lietuvių vei-
klos itin svariai prisijungė susti-
prėjus pastangoms apginti lietuvių 
kalbos teises Katalikų bažnyčioje. 
1906 m. lietuvių kunigija pasiuntė 
popiežiui Pijui X, Katalikų bažny-
čios kardinolams bei kai kuriems 
Europos laikraščiams raštą „Apie 
lenkų kalbą Lietuvos bažnyčiose“. 
Remiantis daugybe faktų, jame pa-
rodyta, kaip lenkų valdoma Lietu-
vos katalikų bažnyčia yra paversta 
nuožmaus lietuvių nutautinimo 
įrankiu. Tarp 31 parapijos kunigų 
polonizatorių minimas ir Druski-
ninkų kunigas Bolesław Wolejko 
(Žr.: Apie lenkų kalbą Lietuvos 
Bažnyčiose/De lingua polonica 
in ecclesiis Lithuaniae, Kaunę-
1906-Caunae, p. 58); vos atvykęs, už 

„litvomaniją“ iš pareigų atleido kone 
30 metų Druskininkų bažnyčioje 
vargoninkavusį Konstantiną Čiur-
lionį (viena svarbiausių to kunigo 
ypatybių buvo „arši neapykanta 
lietuviams ir visam kam, kas lietu-
viška“ (Jadvyga Čiurlionytė, Atsi-
minimai apie M.K. Čiurlionį, Vil-
nius, Vaga, 1970, p. 243; buvusiam 
kunigui išpažintį buvo galima at-
likti ir lietuviškai). Įdėtas į nelietu-
viškas parapijas išsiųstų 28 lietuvių 
kunigų sąrašas. Nepasidrovėta pa-
teikti 1837–1847 m. Seinų vyskupo 
Pawelo Straszynskio atsakymo į lie-
tuviškon parapijon sunčiamo ku-
nigo lenko klausimą, kas bus, nes 
parapijiečiai nesupras jo lenkiškų 
pamokslų: „O, tegul tie „z kurwy 
syny“ mokinasi lenkiškai; tik tokiu 
būdu ir išsimokįs, o męs turime ru-
pintis, idant jie visi pavirstų į len-
kus”, p. 12.). Paskelbtas ir 1905 m. 
lapkričio 2(15) dienos lietuvių 
memorandumas Rusijos ministrui 
pirmininkui Sergejui Wittei su po-
litinio pobūdžio reikalavimais, kurį 
parašė „įvairių Lietuvos kraštų pi-
liečių įgaliotieji: dr. J. Basanavičius, 
Donatas Malinauskas, kun. J. Am-
braziejus, M. Dovoina-Silvestravi-
čius“. 1912 m. lietuvių kunigai 
Šv. Sostui įteikė memorandumą 

„Lietuvių katalikų būklė Vilniaus 
diocezijoje ir panpolonizmo eksce-
sai“ (Le condizioni dei Lituani catto-
lici nella diocesi di Vilna e gli eccessi 
del Panpolonismo: memorandum 
del clero cattolico lituano, Roma, 
1912). Įvykį savo leidžiamame lai-
kraštyje „Draugija“ aprašė Adomas 

Jakštas-Dambrauskas. Popiežiaus 
Pijaus X valstybės sekretoriumi pa-
skirtas kardinolas Rafaelis Merry 
del Valas atsiliepimą apie lietuvių 
memorandumą paprašė parašyti ra-
šytoją, teisininką, politikos apžval-
gininką (beje, gimusį Druskinin-
kuose) Hipolitą Korwin-Milewskį. 
Jo rašinys buvo „pilnas tokios de-
moniškos piktybės ir šmeižto, jogei, 
jį perskaičius, ramiausiam lietuviui 
sunku išlaikyti lygsvarą“ (Juozas 
Purickis, Lenkų-lietuvių santikių 
istorijos lapelis, Draugija, No 93–
96, tomas XXIV, 1914, p. 4). Tame 
tome A. Jakštas-Dambrauskas ap-
žvelgia Paryžiaus žurnalo „Annales 
des Nationalités“ tų metų Nr. 6–12, 
kur atspausdinti ir Juozo Gabrio 
(1911 m. Paryžiuje įsteigė Lietuvių 
informacijos biurą) straipsniai apie 
lietuvių lenkinimą, bei Korwin-Mi-
lewskio rašinį ir padaro išvadą, kad 
dėl pastarojo įtakos Merry del Valas 

„neprileidęs kunig. Radvilienės prie 
Šv. Tėvo“ (p. 112).

Vadinasi, ginti lietuvių reikalų 
kunigaikštienė buvo nuvykusi į 
Romą. Ji gausiai skyrė lėšų Lon-
dono lietuvių Šv. Kazimiero baž-
nyčios statybai (nurodydama, kad 

„ja nesinaudotų lenkai“, žr.: Teresa 
Zielińska, Poczet polskich rodόw 
arystokratycznych, Warszawa, Wy-
dawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 
1977, p. 354). Rūmų prievaizdo 
pareigoms buvo priėmusi Vincą 
Palukaitį, ypatingai veiklų lietuvių 
gyvenimo Varšuvoje organizatorių,  
ir lietuvių spaudos bei kitiems rei-
kalams jam buvo davusi apie 20 000 
rublių (Žr.: A. a. šaulys Vincas Pa-
lukaitis. Trimitas, 1932 m. rusėjo 29 d., 
Nr. 40, p. 791). Kunigaikštienė lie-
tuviams atidavė savo nedidelę Kū-
dikėlio Jėzaus bažnyčią Varšuvos 
centre (leidimą pamaldoms davė 
naujasis Varšuvos arkivyskupas 
Aleksanderis Kakowskis; sveikin-
dami su paskyrimu šioms parei-
goms, lietuviai jam buvo dovanoję 
nepaprastai puošnų ir brangų Dan-
te’s „Dieviškosios komedijos“ 1911 m. 
leidimą, kuris su aptaisais svėręs 10 
kg, tokių tebuvo išleista 300 vie-
netų). Puikiai įrengtą, elektrifikuotą 
bažnyčią išlaikė pati kunigaikštienė, 
mokėjo atlyginimą kunigui. 1913 m. 
lapkričio 16 d. „Viltyje“ rašyta: 

„Ačiū kunigaikštienei Radvilienei, 
Varšuvos lietuviai jau turi savo baž-
nytėlę ir salę, kur Liet. susišelpimo 
d-ja daro savo susirinkimus ir skai-
tyklą, kur pareina veik visi Rusijos 
liet. laikraščiai. Turi savo chorą, ku-
rio vedėjas yra A. (Alfonsas – J. B.) 
Ratušinskas, baigęs Varšuvos kon-
servatoriją.“ Kunigaikštienė priėmė 
Varšuvoje apsilankiusius kunigus 
Motiejų Gustaitį (Marijampolės 
lietuvių mergaičių progimnazijos 
direktorių), Konstantiną Olšauską 
(vieną Kauno „Saulės“ draugijos 
steigėjų bei veiklos organizatorių, 
jo iniciatyva pastatyti „Saulės“ rū-
mai), Joną Vizbarą (Liepojoje laikė 

lietuvių mokyklą) ir paskyrė lėšų 
jų veiklai (žr.: Kun. A. Petrauskas, 
M.I.C, Praeities pabyros. Atsimini-
mai iš pergyventų laikų (1905–1914). 
I dalis: 1905 metais sumišimas Lie-
tuvoje. II dalis: Varšuvos lietuviai, 
Draugas, Chicago, 1934, p. 123–124). 
Skyrė lėšų Šv. Mikalojaus bažnyčios 
parapijos namo statybai (šią apgriu-
vusią bažnytėlę, vienintelę vietą Vil-
niuje pamaldoms gimtąja kalba, lie-
tuviai buvo gavę 1901 m.). 

Tarp minėtame „Žiburio“ ka-
lendoriuje cituotų kunigaikštie-
nės žodžių yra ir tokie: „Niekados 
taip nevertinau lietuvių proto, kaip 
dabar, kada žiūriu į nesumanumą 
svetimtaučių, lenkų aroganciją ir, su 
didžiausiu liūdesiu, į baltgudžių ne-
sutikimus (...).“ Vadindama lietu-
vius „vyriausiu pavyzdžiu ištvermės 
tikybai ir savo tautos palikimams“, 
ji sako Dievą lietuviams davus 

„kentėtojų malonę, ir Kražių aukos 
išmels Lietuvai, ko Dievo prašote“ 
(minimas rusų kariuomenės su-
sidorojimas su savo bažnyčią nuo 
nugriovimo gynusiais Kražių gy-
ventojais, 1893 m. lapkritis; apgynė). 
Skelbdama kunigaikštienės žodžius,  
kalendoriaus redakcija  primena jos 
pašalpas „Žiburio“ mokykloms ir 
nurodo, kad tai „pora ištraukų iš 
jos laiškų, rašytų 1916 metais“. Tuo 
tarpu tekstą persispausdinęs Čika-
gos „Draugas“ (1917 m. gegužės 10 d., 
p. 3) pastebi, kad tai „jos laiškas „Ži-
burio“ draugijos (Tambove, Rusi-
joj) viršiloms“. Vadinasi, kunigaikš-
tienė greičiausiai rašė kun. Motiejui 
Gustaičiui, nes į Tambovą buvo 
evakuota Marijampolės mergaičių 
progimnazija. Beliktų pridurti, kad 
tame kalendoriuje yra paskelbtas 
Lietuvių draugijos nukentėjusiems 
dėl karo šelpti organizacijų sąra-
šas. Jame nurodyta 101 „Rusų pu-
sės“ miestuose veikusi tokia  orga-
nizacija (buvo ir Čitoje, 6074 km nuo 
Maskvos, bei Vladivostoke, 9302 km 
nuo Maskvos...) ir 5 įgaliotiniai (į 
tą sąrašą papuolė draugijos skyriai 
Kopenhagoje, Romoje, Stokholme 
ir Fribūre); greitai jų skaičius dar 
labiau išaugo. Šitokiuose plotuose pa-
sklidusių tautiečių, vaikų ir suaugu-
siųjų gyvenimu besirūpinusios drau-
gijos veikla buvo puikiai organizuota.

1915 m. liepos 8 (21) d. „Šalti-
nis“ Nr. 30 pranešė, kad Lietuvių 
draugija nukentėjusiems dėl karo 
šelpti „savo garbės nariais išrinko 
dr. A. (Antaną – J. B.) Vileišį ir ku-
nigaikštienę Magdaleną Radvilienę“ 
(p. 182). Karo metais kunigaikštienė 
daugiausiai gyveno Zavišų-Kęs-
gailų dvare Kuchicuose (apie 80 km 
nuo Minsko; buvo paskutinė jo sa-
vininkė), kartais Minske (apskritai 
buvo paveldėjusi bene 18 dvarų, di-
delius žemės ir miškų plotus). Tuo-
met Minske buvo susitelkusios lie-
tuvių organizacijos, kurios rūpinosi 
parama karo bei ankstesniais laikais 
po Rusijos imperiją išblaškytiems 
tautiečiams ir jų grįžimu į tėvynę. 

Kun. Vincento Borisevičiaus įsteig-
tam rateliui moksleiviams šelpti ku-
nigaikštienė padovanojo apie 300 
mastų (tai apie 210 m) šiltos me-
džiagos, ypatingos vertės sidabro 
servizą. Jis buvo išsaugotas; įver-
tintas 30 000 litų, tapo Ateitininkų 
rūmų Kaune statybos lėšų pagrindu. 
Lietuvos mokslo draugijai dovanojo 
1009 tomus įvairaus turinio knygų. 
Per Lietuvos mokslo draugiją Vil-
niuje jas perduoti Lietuvos bibliote-
koms Minsko lietuvių taryba kuni-
gaikštienei pažadėjo 1918 m. kovo 5 d. 
laiške (žr. prof. dr. Sandra Grigara-
vičiūtė. „Imti į savo rankas tremti-
nių Lietuvon grąžinimą“: Lietuvos 
tarybos ir Minsko lietuvių orga-
nizacijų veikla 1918 metais, Par-
lamento studijos 24, 2018, Mokslo 
darbai, p.141–142). Tų metų pabai-
goje Baltarusiją užėmus komunis-
tams, ji grįžo į Varšuvą. 

1922 m. kunigaikštienė apsigy-
veno Kaune. Priėmė Lietuvos pi-
lietybę. M.K. Čiurlionio dailės mu-
ziejui padovanojo unikalų kontušo 
juostų rinkinį, kitų meno vertybių. 
Buvo apdovanota Didžiojo kuni-
gaikščio Gedimino I laipsnio or-
dinu. Apgailestavo, kad per sena 
pasimokyti kalbėti lietuviškai. Ne-
galėjo įgyvendinti ketinimo minėtą 
bažnyčią Varšuvoje padovanoti 
lietuviams (Žemaičių vyskupijai), 
o rūmus Foksal gatvėje – Lietu-
vos atstovybei, nes tarp Lietuvos ir 
Lenkijos nebuvo tam būtinų diplo-
matinių santykių, – pastaroji buvo 
vienintelė Europos valstybė, Lietu-
vos valstybės nepripažinusi de jure. 
Po kelerių metų apsigyveno Kara-
liaučiuje, paskiau Godesberge prie 
Reino, o 1932 m. – Fribūre (Šveica-
rija). Mirė dominikonių vienuolyne 
1945 m. sausio 6 d.

Prieš gerą pusmetį mūsų žinias-
klaidoje pasirodė pranešimai, kad 

„Minske perlaidoti LDK didikų Ra-
dvilų giminės narės Marijos Mag-
dalenos palaikai“ (Žr. internete: 
15min>aktualu>istorija, Kauno 
diena>Laisvalaikis ir kultūra/Kul-
tūra). Palaikai buvo ekshumuoti 
ir kremuoti, par(si)vežti į Minską 
ir padėti Šv. Roko bažnyčioje. Ap-
eigoje dalyvavo perlaidojimą ini-
ciajavę kunigaikštienės giminės ir 
palikuoniai. Ji esą save vadinusi lie-
tuvių kilmės baltaruse ir „garsėjo 
kaip svarbi šios tautos XIX a. pra-
džios kultūros atgimimo mecenatė“. 
Viename pranešime paminėta, kad 
ji gyvenusi ir Lietuvoje. Kunigaikš-
tienė iš tiesų smarkiai rėmė baltaru-
sių atgimimą, tačiau pranešimuose 
(matyt ir Baltarusijoje) nė žodžiu 
neužsiminta apie jos veiklą lietuvių 
labui. „Visuotinės lietuvių enciklo-
pedijos“ XXIV tome (Vilnius, 2013) 
yra straipsnelis „Varšuvos lietuvių 
savišalpos draugija“. Jame rašoma, 
kad jos „globėja ir garbės narė buvo 
kunigaikštienė M. Radvilienė“ 
(p. 712). Tik taip ir tik tiek.
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K u l t ū r o s  t r i b ū n a

Kodėl negersiu už žmogų
Kritinės pastabos apie „Kultūrą 2030“

Audronis Liuga

Oskaro Koršunovo spektaklyje 
„Dugne“ yra scena, kai Satiną vaidi-
nantis aktorius Dainius Gavenonis 
prieina prie vieno kurio nors žiū-
rovo su taurele rankoje ir pasiūlo 
išgerti už žmogų. Tai daro taip įtai-
giai, kad sunku atsisakyti. Ir žiūro-
vas išgeria. Už žmogų, kuris, nors ir 
sėdi dugne, bet „skamba išdidžiai“... 

Šią scenelę prisiminiau klausy-
damasis buvusios kultūros minis-
trės Lianos Ruokytės-Jonsson pa-
grindinio jos darbo ministerijoje 
palikimo – kultūros strategijos 

„Kultūra 2030“ – pristatymo: „Stra-
tegijos centre yra žmogus. Tai kūrė-
jas, menininkas, kultūros darbuoto-
jas, ugdantis Lietuvos visuomenę, ir 
bet kuris mūsų visuomenės grupės 
atstovas.“ Baigdama darbą minis-
trė nesikuklindama pareiškė, kad 
ši strategija – „tai savotiškas kom-
pasas būsimoms pertvarkoms, ku-
rių strateginis tikslas – įtrauki kul-
tūra atvirai visuomenei ir gyventojų 
gerovei“.

Nerašyta taisyklė skelbia, kad 
reikia stengtis kiek įmanoma ge-
ranoriškiau žiūrėti į kitų darbus. 
Juk esame įpratę kritikuoti viską, 
o ypač kai tik kas nors prasižioja 
apie kultūros politiką ir bando 
siūlyti jos kaitos vizijas. Todėl 
stengiuosi pažiūrėti geranoriškai 
į „Kultūrą 2030“. Įvertinti L. Ruo-
kytės-Jonsson ir jos komandos pa-
stangas matyti kultūros ateitį. Bet 
geranoriškumas dingsta vos pa-
bandžius įsigilinti, kaip tas maty-
mas artikuliuojamas. Anaiptol ne 
todėl, kad priešinčiausi L. Ruoky-
tės-Jonsson nuomonei, jog kultū-
ros strategijos dėmesio centre 
turėtų būti „ne kultūros ir meno 
įstaigų tinklo pertvarka, ne pasta-
tai ir ne lėšų dydis jiems išlaikyti“, 
bet žmogus. Bandydamas įsijausti į 
žmogų ir tiesdamas ranką link man 
siūlomos „taurelės“ pasijuntu, kad 
dalyvauju kažkokiame spektaklyje, 
kurio kūrėjai stengiasi mane už-
kalbėti. Žmogaus šio „spektaklio“ 
centre nematau. Tačiau jaučiu va-
lingą siekį sukurti triuškinantį re-
formatoriško pasirodymo efektą...

Pirmiausia – faktai. Praėjusių 
metų pavasarį viešajame lauke pa-
sirodė nutekinta informacija apie 
Kultūros ministerijos rengiamą 
kultūros tinklo pertvarką. Buvo 
paviešintos kai kurios schemos, 
kuriose matėsi revoliucinis tinklo 
pertvarkų mastas. Tai sukėlė ant 
kojų nieko apie tai nežinojusią ne-
mažą dalį kultūros bendruomenės. 
Muziejų, teatrų asociacijų protestai 
privertė ministerijos vadovus tei-
sintis, kad ši informacija nėra tikra, 
ji tik „vienas iš svarstomų variantų“. 
Minėtos informacijos nutekinimas 
įvyko tuo pat metu, kai ministerija 
viešajai įstaigai „Mene“ užsakė 

atlikti tyrimą ir parengti ataskaitą 
galimybių studijai „Kultūros sri-
ties Lietuvos valstybės politikoje 
įtvirtinimo analizė bei strateginio 
vaidmens valstybės raidoje plėtros 
kryptys“ (ko vertas pats pavadini-
mas – suprask, tokia studija turėtų 
ne šiaip nubrėžti kultūros strategiją, 
bet įtvirtinti jos strateginį vaidmenį 
valstybės raidoje!). Mažai žinoma ir 
iki tol su kultūros lauku nedirbusi 
įstaiga nepasikuklino imtis šios at-
sakomybės. Tyrimo ataskaita buvo 
pristatyta 2018-ųjų gruodžio 5 d., o 
jos pagrindu gimusi strategija „Kul-
tūra 2030“ – mažiau nei po dviejų 
savaičių... 

Suprantu, kad ministrė prieš pa-
likdama postą suskubo parengti pa-
likimą visam kultūros laukui. Ta-
čiau kad taip suskubtų! Tikriausiai 
labai norint ir turint idėjų strate-
gijas galima parašyti ir per kelias 
savaites, tačiau šiuo atveju, manau, 
taip nebuvo. Minėta strategija buvo 
rengiama gerokai prieš tyrimo pa-
baigą. Todėl visas jos rengimas 
buvo taip įslaptintas – nebuvo kvie-
čiami dalyvauti kultūros lauko at-
stovai ir iki dabar nėra įvardinti 
patys jos autoriai. O kas galėtų pa-
neigti, kad strategijos apmatai gimė 
dar tyrimui neprasidėjus? Ir kad už-
duotys tyrėjams buvo formuluoja-
mos priklausomai nuo jos vizijos? 
Jau vien dėl įtarimo, kad naujosios 
kultūros strategijos gimimo istorija 
yra būtent tokia, reikėtų ją iš esmės 
peržiūrėti. Ir įvertinti jos pagrindu 
turėjusį tapti patį tyrimą. Linkė-
čiau šio darbo imtis naujajam kul-
tūros ministrui bendradarbiaujant 
su skirtingų kultūros lauko sričių 
atstovais.  

Būgštavimus kelia tai, kad stra-
tegijoje „Kultūra 2030“ siūlomoms 
intervencijoms pagrįsti pasiren-
kami tokie tyrimo faktai, kurie by-
loja apie atsilikimą, neprodukty-
vumą ir neoptimalumą daugiausia 
valstybės sektoriuje. Beje, pastaro-
sios sąvokos, nukopijuotos iš Euro-
pos Sąjungos biurokratinio žodyno, 
tapo grėsmingais naujadarais, ku-
riais kaip vėzdais mojuoja naujieji 
kultūros politikos profesionalai. Ir 
prikišamai baksnoja pirštais į ne-
valstybinių organizacijų inovaty-
vumą ir efektyvumą. Pripažįstu 
nevalstybinio sektoriaus pažangą 
ir jo pozityvią įtaką visai šalies kul-
tūrai per atkurtos Nepriklausomy-
bės pirmuosius dešimtmečius. Pats 
gerai žinau, kaip sunku buvo žengti 
pirmuosius žingsnius, nes daugiau 
kaip dešimtmetį dalyvavau kuriant 
šį sektorių ir daug ką dariau, kaip 
ir daugelis  nevalstybininkų, „iš 
entuziazmo“. 

Tačiau laikai keičiasi, ir atsiranda 
nevalstybiniam sektoriui palankūs 
įstatymai, didėja (nors gal ne taip 
sparčiai, kaip norėtųsi) finansavi-
mas, padedantis užtikrinti jo tva-
rumą. Vis dėlto girdisi tie patys 

„nuskriaustųjų“ virkavimai, grin-
džiami teiginiais, jog „politikams 
rūpi tik ta kultūros dalis, kuri pri-
klauso valstybiniam sektoriui“. O 
kad jie labiau įtikintų, kalama 
tiesiai į kaktą: „Nevyriausybinis 
sektorius dažnai veiklesnis, pa-
slankesnis, efektyvesnis, dažniau 
pelnantis tarptautinius ir vietinius 
prizus, patraukliau pristatantis Lie-
tuvą užsienyje.“ Kaip sakoma – eik 
ir patikrink. O tai padaryti vertėtų 
įvertinant, pavyzdžiui, pastarųjų 
metų kai kurių valstybinių scenos 
meno organizacijų (teatrų, koncer-
tinių įstaigų) veiklą ne tik šalies 
didžiuosiuose miestuose, bet ir 
regionuose bei tarptautinio ben-
dradarbiavimo lygiu. Atsakau už 
savo žodžius, tačiau nesinori da-
lyvauti keistose varžytuvėse. Vis 
dėlto faktų viešinimas gal padėtų 
suprasti naujosios kultūros strate-
gijos pamušalą.    

Kitas dalykas – tie europiniai biu-
rokratiniai naujadarai. Jie nėra to-
kios jau nekaltos lingvistinės kons-
trukcijos. Ko vertas vien „kultūros 
produktų ir paslaugų vartojimo“ 
terminas, kuriuo iš esmės matuo-
jama kultūros vertė, išreiškiama 
skaičiais ir procentais. Pirmiausia 
jis įtvirtina išimtinai ekonominę 
kultūros vertinimo sampratą, kuri 
nenumato kompleksinių veiksmų 
ir intervencijų. Antra, pati varto-
jimo sąvoka iš esmės reiškia pasyvų 
santykį su kultūra, turintį mažai ką 
bendro su kritiniu mąstymu, verti-
nimu, saviugda, visu tuo, kas tarsi 
turėtų būti „įtraukios kultūros“ 
tikslas. „Kultūros vartojimas“ ir jo 
matavimas skaičiais bei procentais 
niveliuoja skirtumus tarp populia-
riosios (komercinės) ir profesiona-
liosios aukštesnės kultūros. O koky-
binio kultūros vertinimo kriterijų ir 
būdų juos taikyti iki šiol neturime.   

Pateikiami negatyvūs kiekybiniai 
vertinimai sukuria grėsmės įspūdį. 
Ypač kai šalia primenami „kultūros 
produktų vartojimo“ skaičiai kai 
kuriose Europos valstybėse. Taip 
ir norisi sušukti: kojas į rankas ir 
vykimės Skandinavijos šalis! Stra-
tegijos kūrėjai tai nedviprasmiškai 
ir kviečia daryti, savo vizijas grįs-
dami Suomijos, Švedijos kultūros 
tinklo pavyzdžiais. Būtų neblogai, 
jei ne vienas esminis skirtumas: 
valstybė šiose šalyse yra pajėgi ir 
kompetentinga išlaikyti kultūros 
tinklą tiek, kiek to reikia užtikrinti 
visuomenei kokybiškas paslaugas, 
o nemaža regioninė to tinklo dalis 
kūrėsi „iš apačios“, t.y. pačių miestų 
bendruomenių, atskirų asmeny-
bių iniciatyva. Tiesa, mes turime 
ne vieną tokių iniciatyvų pavyzdį 
(daugiausia nevalstybines organi-
zacijas įkūrusių asmenybių dėka), 
ir dauguma jų savo veiklai gauna 
metines savivaldybių dotacijas bei 
dalinį Kultūros tarybos finansavimą 
(beje, į Kultūros tarybos lėšas jau 

antri metai praktiškai nepreten-
duoja valstybininkai). Kitas klau-
simas, kad tas finansavimas nėra 
pakankamas nevalstybininkų atly-
ginimams, kad trūksta kokybiškos 
infrastruktūros, o patalpų nuomos 
kainos valstybiniame sektoriuje 
nemažos... 

Paprasčiausias visų problemų 
sprendimo būdas – imti ir viską 
padalinti. Einant tokiu keliu kul-
tūros strategijoje siūloma sukurti 
sisteminę vertikalę, dalinančią 
visą kultūrą į „pagrindinę“ ir „ne-
pagrindinę“. „Nepagrindinė“ – tai 
dauguma iki šiol valstybės įsteigtų 
ir dalinai išlaikomų teatrų, kon-
certinių įstaigų, muziejų, biblio-
tekų etc. Ji būtų „išvalstybinta“ ir 
kartu su kitomis viešosiomis įs-
taigomis vienodomis sąlygomis 
konkuruotų rinkoje. Kas neatitiks 

„įtraukios kultūros“ kriterijų, ma-
tuojamų skaičiais ir procentais, tas 
bus „optimizuotas“, o atsilaisvinę 
pinigai atiduoti tiems, kurie „vei-
klesni, paslankesni, efektyvesni“... 
Konkurencijos niekada nereikia 
vengti, tačiau šitaip matuodami 
kultūros organizacijų efektyvumą 
be aiškaus suvokimo apie skirtin-
gas jų funkcijas, veiklos pobūdį, 
apimtis ir atsakomybes išakėsime 
visą kultūros lauką kaip traktoriumi. 
Tik neaišku, kas ir kaip ilgai tame 
lauke derės...       

„Pagrindinė“ kultūros dalis sie-
jama su nacionalinėmis įstaigomis. 
Jos ne tik būtų hierarchijos viršū-
nėje, bet ir veiktų kaip savotiškas 
viso kultūros lauko prievaizdas. 
Tam joms suteikiamos papildo-
mos funkcijos ir didesnis finansa-
vimas (kieno sąskaita?), kartu, su-
prantama, pririšant prie politinės 
valdžios. Ir tokį modelį siūloma 
unifikuotai taikyti visam kultūros 
laukui, t.y. visiškai skirtingo profilio 
įstaigoms – tiek bibliotekoms, mu-
ziejams, tiek ir teatrams, koncerti-
nėms organizacijoms. Nesvarbu, 
kad vienos jų užsiima kūryba, o 
kitos vykdo specifinę nekūrybinę 
veiklą. Nesvarstoma, kad tai, kas 
galėtų tikti vienoms (bibliotekoms, 
muziejams), supančiotų kitas (dau-
gumą teatrų, koncertinių įstaigų). 
Ar įsivaizduojama, kaip tai praktiš-
kai veiktų?   

Nacionalinių įstaigų esmę nu-
sako toks strategijos teiginys: „Na-
cionalinės įstaigos veikia kaip pa-
grindinės įstaigos, įgyvendinančios 
valstybės keliamus atskiros meno ar 
kultūros srities raidos uždavinius.“ 
Kažkur tai jau girdėta. Taip ir no-
risi paklausti: 1) kaip praktiškai bus 
iškelti tie uždaviniai? 2) ką daryti 
įstaigai, jei jos kūrybinė veikla ne-
atitiks „valstybės keliamų uždavi-
nių“? Pažįstu Suomijos ir Švedijos 
scenos meno sistemą. Sunkiai įsi-
vaizduoju, kad Helsinkio naciona-
liniam teatrui arba Karališkajam 
dramos teatrui Dramaten šių šalių 
valstybės keltų panašius reikalavi-
mus. Pati visuomenė, jos dėmesys 
ir atsiliepimai yra pagrindinis jų va-
dovų pasirinktos kūrybinės veiklos 
ir šių organizacijų visuomeninio 
statuso vertinimo kriterijus. Be to, 
nepamirškime, kad minėtose šalyse 
vyrauja ir kitokia politinė kultūra. 

Kultūros įstaigų sisteminis skirs-
tymas į „pagrindines“ ir „nepa-
grindines“ iš esmės prieštarauja 
pačiam kūrybiniam vyksmui, ku-
ris priklauso nuo jo centre esančio 
žmogaus (menininko, vadybininko 
etc.) kūrybiškumo, gebėjimų, valios. 
Kodėl iš „nepagrindinių“ norima 
atimti savarankiškų kompetencijų 
ugdymo galimybę? Kodėl šiam 
tikslui skirtos lėšos negali būti nu-
kreiptos įvairiems kultūros lauko 
dalyviams, įvertinus jų veiklos re-
zultatus, užuot, kaip dabar numa-
toma, jas skiriant „pagrindiniams“ 
ir šitaip paverčiant juos kultūros 
lauko monopoliais?

Strategijos kūrėjai gali su manimi 
ginčytis teigdami, kad nacionalinės 
įstaigos turi daugiau kompetencijų, 
be to, ir jų nuostatuose parašyta, 
kad jos privalo lyderiauti savo sri-
tyje. Dėl kompetencijų – nesu tikras. 
Manau, kai kurios kitos valstybinės 
ir nevalstybinės įstaigos jų turi ne 
mažiau ir galėtų jas plėtoti, jei tam 
būtų skirtas daugiau dėmesio atsi-
žvelgiant į jų veiklos rezultatus (ko-
dėl, pavyzdžiui, „Meno fortas“ arba 
OKT / Vilniaus miesto teatras ne-
galėtų lyderiauti ugdant tam tikras 
scenos meno kompetencijas?). O 
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dėl „valstybės keliamų uždavinių“, 
tai supraskime, kokioje šalyje gy-
vename. Nereikia būti naiviam ne-
numatant galimybės, kad valdžioje 
esantys politikai suskubs pasinau-
doti teise iškelti tokius uždavinius, 
kurie atspindės, švelniai tariant, 
siauroką jų pačių kultūros supra-
timą. Įsivaizduokit „valstybės ke-
liamų uždavinių“ įgyvendinimą 
esant tokiai politinei daugumai, ko-
kia yra šiandieninėje Lenkijoje, prie 
kurios, beje, mes sparčiai artėjame…

Naivumo temą pratęsia pavyzdys, 
kaip Kultūros ministerijos vadovai 
įsivaizduoja „nepagrindinių“ kultū-
ros įstaigų likimą. Teko dalyvauti 
vienoje strategijos aptarimo darbo 
grupėje. Joje buvo pareikšta, kad, 
pavyzdžiui, valstybės teatrai nebus 
šiaip atiduoti savivaldybėms. Vals-
tybė ir toliau juos finansuos, bet pi-
nigus skirs per savivaldybes... Su-
prask, nereikia būgštauti, tie patys 
pinigai ateis, tik iš kitos kišenės. O 
tokį „tikslinį“ finansavimą gavu-
sios Klaipėdos, Kauno, Panevėžio, 
Šiaulių ar Vilniaus savivaldybės ir 
pačios jaus pareigą prisidėti prie tų 
miestų teatrų veiklos finansavimo ir 
valdymo. Toje pačioje darbo grupėje 
dalyvavę kelių didesnių miestų savi-
valdybių atstovai tik gūžčiojo pečiais...

Štai dėl tokio naivumo yra pikta. 
Kodėl per tuos kelerius vadovavimo 
ministerijai metus nebuvo galima 
ne tik aplankyti didžiųjų šalies sa-
vivaldybių, bet ir susipažinti su jose 
dirbančiais politikais? Su jų kultū-
ros supratimu ir apskritai mąstymu. 
Gal tada strategijos kūrėjai bent su-
abejotų kai kuriais savo teiginiais, 

supratę, kas lauktų valstybės kultū-
ros įstaigų patekus į vietinių savi-
valdybių glėbį net su žadamu, nors 
ir abejotinu, „kraičiu“. Klausimas, 
kaip vietinių politikų interesų glė-
byje atrodytų profesionalaus meno 
plėtra prestižinėse miestų vietose 
įrengtuose ir rekonstruotuose pas-
tatuose, skamba retoriškai. Kita 
vertus, nenoriu teigti, kad valsty-
bės įsteigti teatrai ar koncertinės įs-
taigos Vilniuje, Klaipėdoje, Kaune, 
Panevėžyje, Šiauliuose turėtų būti 

„dramblio kaulo bokštai“, atsiriboję 
nuo kitų šiuose (ir ne tik!) mies-
tuose veikiančių nevalstybinių (pri-
vačių, savivaldybės) profesionalių 
scenos meno organizacijų. Bendra-
darbiavimo galimybių yra nemažai – 
nuo patalpų suteikimo repeticijoms, 
spektaklių rodymui palankesnė-
mis (nekomercinėmis) sąlygomis 
iki bendrų kūrybinių projektų. Šis 
procesas atskiruose miestuose ir 
dabar vyksta, bet gal jis galėtų būti 
tvaresnis. Tam Kultūros ministerijai 
derėtų inicijuoti bendras diskusijas 
su vietos savivalda, savo įsteigtomis 
bei nevalstybinėmis organizacijo-
mis ir kolegialiai aptarti galimas 
specifines intervencijas. 

Mūsų sąlygomis ieškoti bendra-
darbiavimo kelių reikia ne šiaip iš 
profesinio solidarumo, bet pripažįs-
tant apgailėtiną faktą, kad per visą 
atkurtos Nepriklausomybės laiką 
valstybė, pavyzdžiui, nepastatė nė 
vieno naujo teatro. Atsirado vos dvi 
daugiafunkcės scenos meno aikšte-
lės Vilniuje ir Klaipėdoje, bet ir tos 
pastatytos už ES struktūrinių fondų 
lėšas. Už jas, beje, rekonstruojama 
ir daugelis valstybės teatrų pastatų.  

Pastaruoju metu daug kalbama 
apie nuo sovietmečio paveldėtą 

atotrūkį tarp sostinės ir regionų 
kultūros infrastruktūrų bei jų tei-
kiamų paslaugų. Nors tas atotrūkis 
akivaizdžiai mažėja, pavyzdžiui, 
tarp Vilniaus ir Kauno, Klaipėdos, 
tačiau išlieka ryškus kituose regio-
nuose. Ir dėl šio teiginio sunku gin-
čytis su „Kultūros 2030“ kūrėjais. 
Bet negalima sutikti su tokiais ko-
mandiniais problemos sprendimo 
būdais, kokie numatomi strategijos 
projekte. Paprastai sakant, jie prak-
tiškai neveiks. 

Galima, žinoma, išbandyti jung-
tinį valstybės ir savivaldybės modelį 
su viena ar kita įstaiga. Tam reika-
lingas tvarus susitarimas su savival-
dybės politikais, aiškiai žinant jų 
interesus. Reikia mažų mažiausiai 
atsakyti į tokius klausimus: kas val-
dys valstybės turtą (pastatus, infras-
truktūrą) ir kaip juose bus užtikrin-
tos bazinės profesionalios kultūros 
ir meno funkcijos (pavyzdžiui, ar 
valstybės teatrai, tapę daugiafunk-
ciais kultūros centrais, nenusiris iki 
mėgėjų meno ir įvairaus pobūdžio 
miesto švenčių lygio)? Kaip įstaigas 
pasieks dalinis valstybės finansavi-
mas, jei jos taps viešosios ir pagal 
įstatymus privalės dalyvauti ben-
druose konkursuose? Ir, pagaliau, 
koks bus praktinis savivaldybių 
dalyvavimo joms patikėtų įstaigų 
valdyme efektas? Be to, dar būtina 
žinoti miesto gyventojų, vietos mo-
kesčių mokėtojų, poziciją. Visa tai – 
atskiro tyrimo objektas. Be jo pra-
dėtos reformos būtų statomos ant 

„molinių kojų“. Būtina abejoti, mo-
deliuoti, aiškintis. O leisti reforma-
torių „iš viršaus“ entuziazmui lietis 
per kraštus, buldozeriniu būdu kei-
čiant įstatymus, būtų didelė klaida, 
galinti turėti negrįžtamų pasekmių.
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Nesigilindamas į detales iš es-
mės manau, kad toks projektas 

„Kultūra 2030“, koks jis buvo pa-
teiktas baigiantis 2018-iesiems, yra 
naudingas ne žmogui, bet politinei 
daugumai. Pirmiausia strategijoje 
užtvirtinama politiškai naudinga 
nuostata, kad valstybės skiriamas 
finansavimas kultūrai ateityje ne di-
dės, o net gali mažėti. Todėl kertine 
sąvoka tampa kultūros lauko „opti-
mizavimas“, arba, kalbant paprastai, 
mažinimas skatinant su mažiau lėšų 
ir žmogiškųjų išteklių padaryti dau-
giau. Tokia nuostata pastaraisiais 
metais jau tapo politiniu įrankiu 
valdyti kultūros procesus, priden-
giant kartais visai nepamatuotus 
veiksmus pasisakymais apie vi-
suomenės ir žmonių interesus. Per 
daug nesigilinant į atskirų įstaigų 
veiklos specifiką ir rezultatus (arba 
nenorint to daryti) aukščiausiu po-
litiniu lygiu kalbama apie „išpūstą“ 
valstybės kultūros tinklą. Kažkodėl 
neminimas sparčiai vykstantis ko-
kybinis jo vadybos, teikiamų pas-
laugų atsinaujinimas, nekalbama 
apie visuomenei vertingus ilgalai-
kius projektus, tvarią repertuarinę 
veiklą ir iš jos gaunamas pajamas, 
kurių didžioji dalis investuojama 
į kūrybą ir su ja susijusias ne vien 
etatinių darbuotojų darbo vietas. 
Nutylima apie pastaraisiais metais 
suintensyvėjusius abipusiškai nau-
dingus valstybinių ir nevalstybinių 
organizacijų bendrus darbus. Šitaip 
atliekamas kitas, nuo seno žinomas, 
tam tikrai politikų grupei naudin-
gas veiksmas – skaldyk ir valdyk. 
Kas gali paneigti, kad jis kyla iš 
tam tikrų interesų grupių, veikian-
čių strateginius kultūros politikos 
procesus? 

Suprantu, kad politikams dide-
lis galvos skausmas spręsti interesų 
grupių problemas. Todėl geriau tai 
daryti kitų rankomis. Pasakyti, kad 
tam tikri darbai yra Kultūros mi-
nisterijai „nebūdingos funkcijos“ 
(nepripažįstant, jog trūksta kompe-
tencijų juos atlikti), ir tuos darbus 
perleisti „kompetencijų centrams“. 
Naujoje kultūros strategijoje kal-
bama apie „kompetencijų centrus“, 
kurie turėtų teikti kultūros laukui 
ir visuomenei visokeriopą gėrį. Iš 
esmės tai būtų ministerijos sateliti-
nės administracinės struktūros, ku-
rios maitintųsi iš to paties kultūros 
lauko apverktinai mažo pinigų maišo 
(daugiau nebus). Klausimas – kieno 
sąskaita?

Visa apimanti efektyvumo ir op-
timizacijos manija nėra naudinga 
nei kuriančiam žmogui, nei eili-
niam jo kūrybos „vartotojui“ (žiū-
rovui, klausytojui, skaitytojui etc.). 
Neginčijama, kad sluoksniuotam 
ir įvairiam kultūros laukui bū-
tina konkurencija ir atsinaujini-
mas. Mūsų  šalies atveju atsinau-
jinimas susijęs su reformomis. Bet 
jų negalima pradėti be giluminės 
analizės, įsiklausymo į skirtingus 
kultūros lauko atstovus ir prak-
tinio pasekmių įsivaizdavimo. Jo-
kia reforma negali būti civilizuotai 
vykdoma nesuvokiant atskirų kul-
tūros sluoksnių pobūdžio, veiklos 
specifikos ir žmogiškųjų, finansi-
nių resursų, būtinų norint užtikrinti 
maksimaliai gerą rezultatą bei jam 
reikalingų sąlygų tvarumą. O šū-
kiais apie žmogų grindžiama skal-
doma ir valdoma kultūra gali ir ne-
sulaukti 2030-ųjų... 

Filharmonijos salė užda-
ryta remontui, koncertai 
keliami į kitas erdves 
2019 m. sausio 7 d. Lietuvos nacio-
nalinės filharmonijos Didžioji salė 
oficialiai uždaryta remontui. Salės 
atnaujinimo darbus planuojama 
baigti iki lapkričio 1 dienos. Fil-
harmonijos koncertinė veikla dėl 
to nenutrūksta, renginiai vyks įvai-
riose Vilniaus ir kitų miestų salėse. 

Pasak Filharmonijos generalinės 
direktorės Rūtos Prusevičienės, Di-
džiosios salės remonto ketinta imtis 
dar nuo 2014-ųjų, tam buvo planuo-
tos Europos Sąjungos ir valstybės 
lėšos, bet dėl įvairių biurokratinių 
vilkinimų darbų pradžia užtruko. 
Kokius darbus ketinama atlikti? 

„Bus modernizuojama vėdinimo 
sistema, žiūrovų kėdės, apšvie-
timo sistemos, atnaujinamos grin-
dys, atliekami kiti kosmetiniai pa-
tvarkymai, – sako R. Prusevičienė 
ir išdėsto plačiau: – Pastarąjį kartą 
koncertų salė renovuota 1986–1993 
metais. Per daugiau kaip du dešimtme-
čius techniškai susidėvėjo, morališ-
kai paseno salės vėdinimo sistema, 
apšvietimo įranga, klausytojų kėdės – 
tai apsunkina rengiamų koncertų 
aptarnavimą, nesukuria patogios 
aplinkos lankytojams. Šiandien 

pagrindinis kultūros produkto var-
totojo siekis gauti kokybiškas vie-
šąsias paslaugas neapsiriboja vien 
turinio prasme, svarbi yra aptar-
navimo kokybė bei komfortas per 
renginį. Tikimės, kad įgyvendinus 
investicinį projektą bus įdiegtos 
šiuolaikinės modernios apšvie-
timo ir garso sistemos, atsiras ga-
limybė dinamiškai apšviesti sceną, 
įrašyti koncertus ne tik garso, bet 
ir vaizdo laikmenose, pagerės sa-
lės vėdinimas, bus pakeistos salės 
grindų konstrukcijos, įrengiant jose 
vėdinimo ir akustikos sistemas, taip 
pat bus naujos lankytojų kėdės. Tai 
užtikrins kokybiškesnę ir komfor-
tiškesnę aplinką koncertų lankyto-
jams, o kartu pagerės darbo sąlygos 
ir muzikos atlikėjams scenoje. Vi-
liamės, kad jau pradėtas remontas 

bus atliktas laiku ir nuo šių metų 
lapkričio klausytojai galės mėgautis 
muzika atnaujintoje salėje.“

O kol kas nuo sausio iki gegužės 
Filharmonija vien Vilniuje ketina 
surengti per trisdešimt koncertų. 
Tradiciniai orkestro muzikos kon-
certai vyks Valdovų rūmuose ir kon-
certų salėje „Compensa“. Lietuvos 
nacionalinis simfoninis orkestras 
(LNSO), be kita ko, dalyvaus pro-
giniuose Sausio 13-osios ir Vasario 
16-osios koncertuose, kurie vyks Na-
cionaliniame operos ir baleto teatre. 
Valdovų rūmuose bus pristatytos 
penkios Lietuvos kamerinio orkes-
tro (LKO) programos ir penki edu-
kaciniai renginiai visai šeimai. Abu 
Filharmonijos orkestrai – LNSO ir 
LKO – koncertuos ir Vilniaus uni-
versiteto Šv. Jonų bažnyčioje. 

Orkestro muzikos koncertų ru-
brikoje šį pusmetį mirga įvairios 
solistų ir dirigentų pavardės, nuo 
savųjų, lietuvių, iki užsienio sve-
čių, tarp kurių fagotininkas Guil-
haume Santana, smuikininkai 
Hugo Ticciati, Romanas Kimas, 
Mari Samuelsen, Mayumi Kana-
gawa, Alexanderis Sitkovetsky, al-
tininkas Hartmutas Rohde, daini-
ninkės Anastasia Lebedyantseva, 
Gunta Gelgotė ir kt. Simboliška, 
kad 78-ąjį Filharmonijos orkestro 
muzikos koncertų sezoną pabaigs 
mūsų publiką stačiai pakerėjęs so-
listas – ugningai šį sezoną su LNSO 
ir Modestu Pitrėnu pradėjęs ar-
mėnų violončelininkas Narekas 
Hakhnazaryanas.

Daugiau orkestro muzikos kon-
certų 2019-aisiais sulauks kitų Lie-
tuvos miestų publika. Jau numa-
tyti renginiai Kaune, Klaipėdoje, 
Alytuje, Ukmergėje, Utenoje, Pa-
nevėžyje, Vilkaviškyje, Šiauliuose, 
Griškabūdyje. Artimiausias LNSO 
pasirodymas vyks Utenos kultūros 
centre, sausio 17 d. čia, diriguojant 
maestro Robertui Šervenikui, bus 
atlikta intriguojanti programa vi-
sai šeimai „Žvaigždžių karų siuita“. 
Šią programą sausio 26 d. išgirs ir 
Panevėžio publika. Filharmonijos 
salės remontas savotiškai pasitar-
naus regionų kultūrinės bei sociali-
nės atskirties mažinimui ir kultūros 
paslaugų prieinamumo regionuose 

didinimui. Dar aktyviau bus tęsia-
mas bendradarbiavimas su miestų 
ir rajonų savivaldybėmis, kultūros 
centrais, mokyklomis, bendrijo-
mis, siekiant pristatyti profesio-
nalias koncertines programas jų 
visuomenei. Bus ne tik surengti 
koncertai miestų koncertų salėse, 
bet vyks ir įvairios edukacinės pro-
gramos bei patrauklūs kamerinės 
muzikos koncertai mažų miestelių 
mokyklose, bažnyčiose, dvaruose. 

Įvairius kamerinės muzikos kon-
certus Filharmonija toliau rengs 
Vilniuje, Taikomosios dailės ir di-
zaino muziejuje, bei Trakų pilies 
menėje. Bus išlaikyta ir graži mu-
zikinė Verbų sekmadienio tradicija 
Vilniaus arkikatedroje – Valstybi-
nis Vilniaus kvartetas čia atliks Jo-
sepho Haydno „Septynis paskuti-
nius mūsų Išganytojo žodžius ant 
kryžiaus“. O pirmasis 2019-uosius 
Filharmonijos koncertų metus sau-
sio 6 d. pradėjo ansamblis „Musica 
humana“ ir šis pasirodymas kolek-
tyvui buvo ypatingas – pristatytas 
naujasis meno vadovas: ansamblio 
įkūrėją ir ilgametį entuziastingą 
vadovą Algirdą Vizgirdą pakeitė 
maestro ugdytinis, kūrybingas ko-
lega Robertas Beinaris. 

Daugiau informacijos apie kon-
certus rasite interneto svetainėje 
www.filharmonija.lt.

LNF inf.

Anonsai

D. Mat ve je vo  nu ot r.
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tolesnės perspektyvos – pabandyti 
surasti jai vietą tarptautiniame kon-
tekste. Jos esė išspausdinta parodos 
gide. Pokalbiai su Anna padėjo ne 
tik naujai pažvelgti į konstrukty-
vizmo įtaką Valdo kūrybai, – kuri 
mezgėsi į architektūrą žengiant 
dekonstruktyvizmui, – bet ir su-
gretinti skirtingų šalių patirtis ir iš 
naujo kelti klausimą, kas atsitiko, 
kad iš tiesų nė vienas architektūri-
nis Ozarinsko projektas, neskaitant 
ekspozicinių paviljonų ir interjerų, 
taip ir nebuvo įgyvendintas. Atsa-
kymas susidėtų iš daugybės aplin-
kybių ir niuansų, bet nenuvertin-
kime neeilinių Ozarinsko estetinių 
preferencijų ir nepasitikėjimo kul-
tūros profesionalais. Tai nėra bū-
dinga vien Lietuvai, tačiau vis dėlto 
nėra ir universalu. Niekas negali ga-
rantuoti, kad Ozarinskas būtų kūręs 
ir statęs tikrai gerus visuomeninės, 
reprezentacinės ir įvairiausios ki-
tokios paskirties pastatus, bet fak-
tas, kad tokioms jo ambicijoms visi 
keliai buvo užkirsti. Ši paroda – tai 
pirmiausia didelių ambicijų ir gilių 
nusivylimų istorija.

Tik pradėjus skaityti anksty-
vas jo kūrinių recenzijas ir inter-
viu stuktelėjo mintis, kad juk do-
minuojančios naujos šiuolaikinio 
meno formos Lietuvoje 10-ojo de-
šimtmečio viduryje buvo instaliaci-
jos ir akcijos – performansas buvo 
gan gerai pažįstamas, videomenas 
žengė pirmuosius žingsnius, apie 

„projektus“ dar niekas nekalbėjo. 
O „akcija“ – tai itin platus termi-
nas, idealiai tikęs Vilniaus scenos 
dinamikai ir skurdžiai tuometinei 
jos infrastruktūrai. Ko gero, būtent 
meno akcijose Lietuvoje geriausiai 
atsispindi ir tam tikras antikapita-
listinis tūkstantmečių sandūros ne-
rimas (millenium anxiety) – vėlgi tarp-
tautinis reiškinys. Tačiau žodis „akcija“ 
iš Lietuvos meno konteksto dingo kone 
akimirksniu, vos jis imtas vartoti agre-
syviose televizijos reklamose kaip nuo-
laidų ir išpardavimų sinonimas. 

Lygiai taip į meno lauką jokių 
šansų sugrįžti ilgam neteko ir žodis 

„maksima“, nors galime įsivaizduoti, 
kad mokantis iš rusų konstrukty-
vistų šis konceptas galėjo būti itin 
artimas – o Ozarinsko atveju toks 
ir liko. Dingus vienam ar kitam žo-
džiui kartais dingsta ir su juo susijęs 
diskursas, tačiau nebūtinai dingsta 
ir pati praktika, tiesiog nelieka 
būdo apie ją kalbėti. Tai itin išryš-
kėjo kuruojant parodą: atrodo, iki 
šiol tiesiog neturime įrankių ade-
kvačiai interpretuoti Ozarinsko (ir 
ne tik jo, žinoma) kūrybą. Beje, par-
odos gido vidiniame viršelyje kaip 
savotišką suvenyrą įdėjome tuomet 
dar labai jauno meno kritiko Rai-
mundo Malašausko 1997-ųjų pas-
traipą apie meno akcijas – manau, 
kad šiandienos kultūroje šie saki-
niai rezonuoja stipriau nei bet kada.

Tęsiant bendradarbių vardijimą, 
šiai parodai be galo svarbus gausus 

būrys kitų Valdo kūrinių bendraau-
torių, bendradarbių, bičiulių ir ben-
dražygių. Valdo retrospektyvoje yra 
ir glaustos keleto kolektyvų retros-
pektyvos (galėtų būti dar daugiau, 
tik tam neužtektų vienos parodos), 
tarp kurių išskirčiau drauge su Aida 
Čeponyte ir atskirai su Audriumi 
Buču sukurtus kūrinius. Jei viena 
iš parodos dalių būtų pavadinta 

„Aida“, tai tikriausiai būtų pasako-
jimas apie nuotykio bendrystę ir sa-
vikritišką humorą. Jųdviejų sukur-
tus videodarbus ir mados kolekciją 

„Vidurio Europos vyrai“ galima lai-
kyti Lietuvos feministinio videomeno 
klasika, tik kalbant apie feminizmą 
vis dar nėra įprasta kalbėti ir apie vyro 
ar poros savivoką – žvilgsnio ir nuo-
monės teisė tarsi priklauso moteriai. 
Labai įdomu pabandyti atsekti, kaip 
jų bendra kūryba daro įtaką kitiems 
Valdo projektams, ir atvirkščiai. 

O Audriaus Bučo linija paro-
doje tikriausiai būtų nesibaigian-
tis kelionių pasakojimas (travelo-
gue) apie ekspedicijas į medžiagų 
ir formų pasaulius nuo drauge 
sukonstruoto 1989-ųjų „Tarakono“ 
(parodoje pristatomo Remigijos Pa-
čėsos nuotraukose) iki ŠMC kino 
salės rekonstrukcijos projekto ir 
toliau. Bendroje jų kūryboje taip 
pat labai daug humoro, tačiau jis 
jau visiškai kitoks. Audriaus Bučo 
kurta šios parodos architektūra Di-
džiojoje ŠMC salėje, kurią su Jonu ir 
Jurga praminėme „geležiniais marš-
kiniais“, daugeliu aspektų yra būtent 
bendros jųdviejų praktikos tęsinys. 
Metalo skydai, ant kurių eksponuo-
jami atspaudai, – tai yrančios poso-
vietinės industrijos „lobis“, rastas 
per vieną iš daugelio bendrų eks-
pedicijų. Sprendimas nenaudoti 
parodos erdvės sienų, ignoruoti 
jas irgi susijęs su tuo, kaip Valdas 
mėgo įrengti architektūros parodas, 

– be to, paskutiniuose kūriniuose jis 
šias sienas gerokai aptalžė ir iškone-
veikė... Visi kūriniai parodoje arba 
kabo nuleisti iš viršaus – aukščiau 
šiai parodai atvertų lubų, arba stovi 
ant žemės; kai tik įmanoma, origi-
nalūs dizaino objektai parodoje at-
lieka savo originalią funkciją, čia nėra 
muziejinių pjedestalų. Visa, kas šioje 
salėje nėra parodos „dalys“, yra jos 

„užribiai“, į kuriuos nuklydusius žiū-
rovus pasitinka vien juodų, „nema-
tomų“ Valdo sukurtų kėdžių archipe-
lagai ir kadaise kaip tam tikri „geros 
formos“ etalonai jo įsigytos baidarės. 
Šiame užribyje šnarantys garso take-
liai – tai drauge su menininku Linu 
Jablonskiu išleistos kompaktinės 
plokštelės, šią „muziką“ jie yra „at-
likę“ skirtingose scenose koncerto 
formatu. 

Daugybė kolektyvų ir kolektyvi-
nių darbų, kaip ypač būdinga laiko-
tarpiui iki įstojimo į ES, buvo itin 
neformalūs. Nepamiršiu vieno ar-
chitekto klausimo, kurį jis uždavė 
man: „Ar gali būti, kad aš nežinojau, 
jog esu grupės „Privati ideologija“ 

narys?“ Interjerams, parodų ar-
chitektūrai ilgą laiką buvo įprasta 
apskritai nepriskirti autorystės. Ma-
nau, kad prie neformalios kūrybos 
meno istorikai dar sugrįš. 

Na, ir yra ŠMC, kurį verta įvar-
dinti ir kaip kūrybinį bendražygį, ir 
įtaką, iš dalies – kūrinį, vėliau – ne-
mesis, o ir parodos komandą, pada-
riusią, kaip visada, viską, kas mak-
simaliai įmanoma. Parodoje galima 
pamatyti dar ir tai, kad ŠMC yra 
ir dar kurį laiką liks prisodrintas 
Ozarinsko dizaino.

Valdas Ozarinskas daug metų 
dirbo ŠMC architektu. Ar per 
tuos metus susiformavo tavo 
asmeninis santykis su meni-
ninku, jo kūryba? Gal galėtum 
papasakoti apie jo įdomiausius 
parodų ekspozicijų architektū-
ros projektus?

Tiesiogiai prie parodų architek-
tūros esame dirbę ne tiek ir daug, 
bet niekada nebuvo nuobodu. Ins-
taliuojant scenografijos parodą su 
Julija Fomina mus, kaip kuratores, 
Valdas instruktavo dėlioti ekspona-
tus pagal teniso logiką – nupasa-
kojo, ką turi omenyje, ir dingo net 
nepažymėjęs, kur kas turėtų būti. 
Jau minėjau, kad jis neprojektavo 
kompiuteriu ir itin mėgo projek-
tuoti kone konkrečiais daiktais, 
objektais arba išvis be jų – vien žo-
džiais, įvaizdžiais, scenarijais. Dau-
gelis stipriausių parodų architektū-
ros projektų sukurti vadovaujantis 
konstruktyvistinio architektono lo-
gika – tai vientisi architektūriniai 
objektai, kurie iš pažiūros gali būti 
ir visiškai mažo, ir labai didelio mas-
telio (ne veltui jį žavėjo plastikas, kiti 
polimerai ir inžineriniai moduliai), 
o daugeliu atvejų turi dar ir stiprų 
literatūrinį prasmės lygmenį. 

Parodų architektūrai skirta viena 
parodos ir jos gido dalis, kurioje 
pabandžiau bent trumpai nupa-
sakoti keletą ryškiausių projektų. 
Tarp jų – 2005 m. 9-oji Baltijos 
trienalė „BMW“, kur itin lakoniš-
koje Valdo architektūroje susitinka 
keleto menininkų kūriniai ir kele-
tas talpių idėjų, tarp jų šios paro-
dos „nenoras rodyti“. „BMW“, arba 

„Black Market Worlds“, kvestionavo 
Lietuvos kontekste gan staiga paki-
tusią skaidrumo, regimumo prie-
vartą, jų tironiją. Paroda kalbėjo 
apie paslaptis, kitus dalykus, kurie 
gali egzistuoti tik tada, jei nėra ma-
tomi; apie tai, kas nežinoma, arba 
ko nežinojimas toleruojamas. Gi-
linantis į Valdo kūrybą paaiškėjo, 
kad ši tema jam itin artima, ir ne-
retai net parodų architektūrą jis 
sugebėdavo prisodrinti prasminių 
lygmenų, apie kuriuos kartais neži-
nodavo net parodų kuratoriai. Kaip 
ir kiti jo kūriniai, geriausia jo kurta 
parodų architektūra visuomet buvo 
aštraus, tačiau užgniaužto humoro, 
literatūros – arba greičiau kino – ir 
techno kokteilis. Įdomu, žinoma, 

ir neįmanoma nuspėti, ar jis pats 
buvo numatęs visas įžvalgas, ku-
rios iki šiol kyla paviršiun. Jis nie-
kuomet nerašė apie savo kūrinius, 
o kalbėdamas buvo itin charizma-
tiškas ir prisitaikydavo prie pašne-
kovo – tik pokalbyje, nes darbe 
kompromisų negalėjo pakęsti. Tie 
architektoniški jo kūriniai ir buvo 
koncentruoti jo kalbos pliūpsniai.

Neįgyvendinti pastatų projek-
tai – kokie jie?

Pasinaudosiu Daubaraitės ir 
Žukausko žodžiais: tai pastatai-
manifestai, kontrapozicija vyrau-
jančiai architektūrinei praktikai. 
Tuo metu, kai Lietuvos architek-
tūra gręžėsi į tautiškumą, jis grę-
žėsi į sparčiai besiveriančią ir be-
sivystančią technosferą. Atidesnis 
žvilgsnis į jo pastatų projektus rodo 
ilgainiui išsikristalizavusią manierą 
tam tikru būdu analizuoti užduotį 
ir iškeliauti ieškant jai tinkamiau-
sios formos, o dažnai ir metaforos. 
Tiesa, po 2000-ųjų „Privačios ideo-
logijos“ grupės, kurios dalimi jis 
buvo, projektuoto Lietuvos pavil-
jono pasaulinėje EXPO parodoje 
Hanoveryje jis su architektūra at-
sisveikina. Šis paviljonas ir grupės 
iniciatyva Lietuvoje sukėlė itin daug 
neigiamų vertinimų, ir toliau kovoti 
dėl teisės kurti pastatus, ko gero, at-
rodė beprasmiška. Vis dėlto kone 
visus jo projektus, kurtus bet ku-
riame meno lauke, galima vadinti 
architektūros kritika – ir, vėlgi, 
manifestais. 

Įgyvendinti interjerų projektai 
tapo tam tikro laiko ženklais.

Valdas visuomet dirbo labai arti 
to, ką vadiname materialia kultūra – 
vietinės pramonės, vietinių resursų. 
Iš dalies tai nepritekliaus suformuo-
tas veikimo būdas, išmoktas meis-
triškai naudoti ir tapęs principu, bet 
net ir keičiantis laikotarpiui Valdo 
kūryboje išlieka spartietiško tau-
pumo aspektas. Tarkime, kurda-
mas interjerą reklamos agentūros 

„Saatchi & Saatchi“ biurui Vilniuje 
jis panaudoja senų ŠMC parodų 
reklamai naudotus tentus – jie ir 
pakankamai gerai atlieka pertva-
ros funkciją, ir atsineša kiek ne-
tikėto literatūrinio turinio, kuris 
dera kontekste. Parodų rengimo 

„antrinės žaliavos“ – ne vieninte-
lis aspektas, perkeltas iš „baltojo 
kubo“ ekonomikos į jo interjerus; 
tame pačiame biure visi baldai turi 
ratukus, sugestijuojant, kad juos bet 
kuriuo metu galima greit pašalinti 
ir interjerą pakeisti iš esmės. 

Apie kūrybinės Valdo biografi-
jos ir materialios kultūros santykį 
parodoje rašo knygos „90s“ auto-
rius Jonas Žakaitis. Taip pat įdomu 
prisiminti, kad Valdo itin gerbtas 
ŠMC pastato architektas Vytautas 
Čekanauskas ir kiti jo kartos ar-
chitektai daug mokėsi iš Suomijos 
architektų ir dizainerių – Alvaro 

Aalto ir kitų, taip pat kūrusių nepri-
tekliaus ir ekonominės izoliacijos 
sąlygomis ir panašiai kaip Valdas 
siekusių įgalinti ir įdarbinti vietinę 
pramonę. Dešimtasis dešimtmetis 
daugeliu aspektų buvo skurdus, bet 
ne toks homogeniškas, kaip kartais 
manoma. Prisiminkime, kad Val-
das buvo didžiulis sinefilas; bokso 
kriaušė jo kabinete, įsirengtame 
ŠMC, – tai ir provokuojanti replika 
apie darbo sąlygas, ir filmo „Oska-
ras“ su Louis de Funèsu citata. Le-
gendiniai interjerai barams „NA-
TO’s“ ir „Neperšaunama liemenė“ – tai 
jau „gūdus“ 10-asis dešimtmetis, kai 
Valdo meilė ginklams ir visam, kas 
„gerai padaryta“, atveda jį labai arti 
to Vilniaus, kuriame fotografuoja-
masi su karo įranga ir sproginėja 
restoranai. Paraleliai jis įsivelia į 
ŠMC parodų modulių standarti-
zavimo procesą, dalyvauja pamažu 
kuriantis „baltojo kubo“ ekosiste-
mai. Visus jo interjerus sieja savitas 

„kietumas“. Jis yra sakęs, kad jo ku-
riamas dizainas interjere turi veikti 
kaip kelio ženklai – būti aiškus, ryš-
kus, tvirtas, lakoniškas, ir diktuoti 
elgesio taisykles. 

Ką dar norėtum pažymėti arba 
kas netilpo į mano klausimus?

Į klausimus netilpo daug... Gal-
būt verta pasakyti, kad paskutiniais 
metais daugeliui pažįstamas „pik-
tasis Valdas“ – arba, Jono Žakai-
čio žodžiais tariant, „pasipiktinęs 
Buda“ – niekada nekalbėjo vien už 
save, ir visas jo nepasitenkinimas, 
ir skundas, kuriam išreikšti scena 
dažnai tapdavo būtent meno laukas, 
visuomet buvo skundas viso „ko-
vos klubo“, bendraminčių ir ben-
dražygių vardu. Valdo santykis su 
viešumu, vieša erdve ir viešu kal-
bėjimu buvo itin jautrus, jis jautė 
milžinišką atsakomybę. Yra atvirai 
prisipažinęs bijantis ne tik viešų er-
dvių, bet iš esmės ir architektūros. 

„Architektūra tave nuolat testuoja, ir 
tai nėra malonu“, – yra sakęs Valdas, 
ir buvo, žinoma, teisus: architektūra 
mus visus labai veikia, nors ne visi 
tai vienodai sąmoningai suvokiame. 
Juolab ne visi ryžtasi stoti akistaton 
su savo baimėmis ir apie tai kalbėti. 
Jo kūriniai jokiu būdu nėra vien tik 
jo saviraiška. O kalbant apie akis-
tatą su baimėmis, ko verti vien jo 
pasirodymai koncertinėse scenose – 
kartą jiedu su, atrodo, Linu Jablons-
kiu nutarė groti gitaromis atsigulę 
ant nugaros, kad nenukristų iš bai-
mės drebant kojoms; kitą kartą Val-
das paprašė, kad per koncertą būtų 
pakabintas virš scenos, vėlgi – kad 
nenukristų, tik pamiršo, kad nesi-
remdamas kojomis į žemę jis ne-
galės likti atsisukęs į sceną, ir viso 
koncerto metu sukosi aplink save. 
Visko kontroliuoti neįmanoma, vi-
siems neįtiksi – tačiau tai ne prie-
žastis nieko nedaryti.

Kalbino Aistė Kisarauskaitė

Menas iš konflikto
Atkelta iš  1  psl .
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D a i l ė

Gera istorija yra viskas
Paulinos Pukytės retrospektyvinė paroda „Kažkas yra“ VDA „Titanike“

Monika Krikštopaitytė

Savo ir ne savo noru vis patekdama 
į šiuolaikinio meno ambasadorės 
vaidmenį gerai suprantu žmonių 
susierzinimą susidūrus su kokiu 
nors neaiškiu objektu ir dar ne-
aiškesniu tekstu. Jauni kūrėjai ir 
baikštūs galerininkai beviltiškai eks-
ploatuoja jau senstelėjus filosofus, į 
akis pučiama tarptautinių žodžių 
migla, bet niekas niekada nieko ne-
perskaito iki galo pirmiausia dėl ne-
pakeliamo nuobodulio susidūrus 
su tiesiog blogu tekstu. Tai žlugdo 
šiuolaikinio meno reputaciją. 

Viso labo tai tik blogas, o ne šiuo-
laikinis menas arba bloga jo komu-
nikacija. Tačiau atsakymas yra ne 
šuolis į popsą, nes ten pirmas krite-
rijus yra vartotojo poreikiai ir patai-
kavimas, jie verčia žiovauti dar la-
biau. Atsakymas – gera istorija. Nes 
mes labai nedaug pasikeitėme nuo 
tų laikų, kai sėdėjome prie laužo 
ir pasakojome istorijas. Medijos 
seniai pranoksta pojūčius, bet ne 
vidinio įvykio svarbą. Istoriją ga-
lima kurti tekstu, vaizdu ir situa-
cija. Meno įvairovė parodė, kad tai 
daryti įmanoma kaip tik nori, bet 
svarbiausia nepamesti minties ar 
jausmo gijos, kad ir kokio rafinuo-
tumo ar siaurumo būtų žinia.

Paulina Pukytė atstovauja tam 
gerajam šiuolaikiniam menui pir-
miausia todėl, kad jai pasakojimas 
yra visų svarbiausias, o kūrinys su-
vokiamas kaip struktūrą turintis 
įvykis. Ji yra puiki menininkė, nes 
sugeba neapsakomai glaustai pasa-
kyti daug ir dar su humoru suraityti 
kokį nors klasikinį kontekstą, pa-
vyzdžiui, graikų mitą, kultinį kino 
filmą arba mūsų visų patirtą trolei-
busą. Galvodama apie ją kaip tik ir 
priėjau prie išvados, kad tik pasa-
kojimo gerumas gali nusakyti kū-
rinio sėkmę. Pasakojimo nereikėtų 
painioti su literatūriškumu. Labiau 
turiu galvoje suvokimo blyksnį. Bet 
blyksniui sužibėti reikia struktūros. 

Kokį pasakojimą turi Pukytės 
kolekcija „Muilas“ (2001)? Joks 
aprašymas prie kūrinio nekaba, bet 
muilai kalba šimtą dalykų. Kauno 
dailės instituto ūkinis muilas ver-
čia galvoti apie dažuotas rankas 
ir taupymo programas, Žemaičių 
užeigos – apie apsukrumą (naudo-
jamas viešbutinis muilelis), muilas 
iš Venecijos kavinės pragysta apie 
stilių ir estetiką, spindi užsienio ža-
vesiu. Visi drauge jie įamžina din-
gusį paprotį viešose prausyklose 
siūlyti kietą muilą, jį pakeitė skys-
tasis. Parodos kuratorė Laima Krei-
vytė pasiūlė pažiūrėti į muilus kaip į 
kolektyvinę skulptūrą, kurią anoni-
miškai minko ir gniaužo atsitiktinė 
grupė žmonių. Net grynai estetinis 
žvilgsnis įmanomas. O juk tai tik 
muileliai, kažkokia niekinga kasdie-
nybės detalė, kaip buvo cituojama 
neįvardinta kritiškai nusiteikusi 

literatūrologė. Ne, ne muileliai, o 
gera autorės mintis ir pastabi akis. 

Labai panašios struktūros ir kitas 
kolekcija pagrįstas darbas „Kram-
tomosios gumos varžybos“ (2001), 
kur Pukytė kramtomajai gumai 
Londono gatvėse surengia varžy-
bas. Čia yra šiek tiek teksto, bet tik 
tam, kad atsiskleistų autorės vizija, 
o konkrečiau – sportinė intriga ir 
vaizdų kontekstas. Pukytei būdinga 
naudoti rastus objektus, tekstus, tarsi 
nepertraukiamai spręsdama rebusą 

„surask 10 skirtumų“ ji ieško susisie-
jančių vaizdo ir turinio taškų, ne-
sutapimų, iškalbingų klaidų. Me-
nininkė šiuo atveju yra analitiška 
stebėtoja.

Pukytės darbuose yra ne tik šau-
nios ironijos, bet ir specifinio liūdnumo. 
Manau, kad menininkė yra paveikta 
egzistencializmo, neišsisklaidančio 
absurdo pojūčio ir kafkiško santy-
kio su pasauliu, kaip ir daugelis 
Lietuvoje dėl suprantamų senų ir 
naujų istorinių priežasčių. Tačiau 
superanalitiškas Pukytės protas la-
bai kūrybiškai įsikibo į struktūra-
lizmą ir viskame įžvelgia kokią nors 
struktūrą, formą, eigą: visuomenės, 
kalbos, ritmo, miesto, mito, filmo, 
ir taip be galo. Jos matymas apsės-
tas kultūros. Atsitiktinius vaizdus ar 
objektų kolekcijas ji dekoduoja kaip 
prasmingus, keičia jų ritmo sekas. 

Vienodai intensyvus tikėjimas 
absurdu, nesėkme, nusivylimu ir 
prasme, reikšme, sąryšingumu, ko 
gero, ir kuria tą pukytišką para-
doksą, kuris sukiša žiūrovą į nevil-
ties ir vilties girnas, nors ir atrodytų, 
kad temos jos kūryboje kažkokios 
mažos, paraštinės. Kramtomosios 
gumos gabalėliai ant grindinio, 
muiliukai iš viešų tualetų, mezgi-
niais aptrauktos troleibuso ranke-
nos, atvirukų su gėlėmis, ranka ra-
šytų skelbimų kolekcijos, keli kadrai 
iš filmo – visai nedidingi gyvenimo 
fragmentai ir temos. 

Todėl kartais gali atrodyti, kad 
menininkė užsiima kažkokia smulkme. 
Bet iš tiesų Pukytė aiškinasi daug 
didesnius klausimus nei valsty-
biniai ar meno istorijos – ji imasi 
pasaulio logikos, o toji visada atsi-
skleidžia tik detalėse, ten, kur nie-
kas nekreipia dėmesio.

Pukytė dirba su kalba kaip iš-
raiškos priemone įvairiose srityse. 
Ji – ir rašytoja, išleidusi jau kelias 
specialistų įvertintas knygas, ir dra-
maturgė, bendradarbiaujanti su 
režisieriais (pastatyti spektakliai 

„Bedalis ir labdarys“, „Marti“), ir 
išskirtinė kultūros komentatorė, 
įžvalgi meno kritikė, kultūros sa-
vaitraštyje „7 meno dienos“ turė-
jusi ir nuolatinę skiltį (Aną savaitę 
Londone, Pastebėjimai). Kalba yra 
jos namai, todėl renčiant kūrinius jų 
pavadinimai ir tekstai kadre / apraše / 
rastame vaizde / dainoje yra svarbūs, 
paprastai jie atrakina kūrinį. 

Pukytės tekstui, kaip ir vaizdui, 
dažniausiai svarbi dviprasmybė 
ar net daugybinė prasmė. Kūrybą 
apžvelgianti paroda pavadinta žo-
džiais, kuriuos galima vartoti prie-
šinga prasme: „Kažkas yra“. Kai 
sunku apibūdinti, kas konkrečiai 
traukia (kalbant apie kūrinį, maistą, 
žmogų), sakoma „kažkas tame yra“, 
arba kai kas nors elgiasi keistai ir 
norima pasakyti, kad jis išeina už 
socialinių normų – „jam / jai kaž-
kas yra“. Pasirinkusi tokį pavadi-
nimą, Pukytė ne tik referuoja į ke-
letą savo darbų, bet ir savo kūrybos 
bei veiklos atžvilgiu demonstruoja 
tokį patį įtarumą kaip ir viso kito.

Menininkei, kuri geba iš išspjau-
tos kramtomosios gumos ar rašte-
lio išgauti meną, įžvelgdama juose 
daug daugiau, o kitų atsiminimus 
paversti beveik savais, – fikcinė rea-
lybė, be abejonės, yra daug svar-
besnė už tikrovę. Pavyzdžiui, to 
prisipažinimu galime laikyti kūri-
nių grupę, susijusią su senu rusišku 

filmu apie Štirlicą „Septyniolika pa-
vasario akimirkų“, kurio veiksmas 
vyksta neva Berne, Šveicarijoje. 
Filmo realybė tikroje Šveicarijoje, 
kaip galima buvo numanyti, neeg-
zistuoja, bet Pukytė to nepaiso. Ji 
vis tiek elgiasi pagal savo išgyven-
tos realybės taisykles. Nors nėra net 
gatvių tokiais pavadinimais, ji jas 
randa / sufabrikuoja. Tikroje Švei-
carijoje gėlės ant kiekvienos palan-
gės, todėl negalėtų būti slaptas ne-
sėkmės ženklas kaip filme, bet tos 
nelemtos gėlės ir reiškia nusivylimą, 
tik jau išplėstinį. 

daryti kompostą, bet ne kompro-
misą. O gal netgi auginti kvapnias 
rožes kaip tuose atvirukų rinki-
niuose, kuriuos kadaise patarė 
rinkti močiutė. Grožio romantiką 
tuojau pat sutrikdys užtaisomo au-
tomato garsas („Kalašnikovas“ su 
Mina Haukka, 2004), nes ši meni-
ninkė neneigia turinti atmintį net 
kūno lygmenyje ir kuria įtrauk-
dama ir ją. Pukytės kūrybą dar 
galima būtų vadinti holistine, nes 
į kultūros kūną ji žvelgia kaip į vien-
tisą, o ne atskiromis sritimis. Kiti sa-
kytų – ji yra tarpdisciplininė autorė, 

Pukytė moka meniškai nusivilti, 
o nusivylimą pritaikyti kaip darbo 
metodą. Ji nesėkmę paverčia galia. 
Žiūrovą apima dvasingumo pojū-
tis. Dvasingumo ne kokia nors im-
portine Rytų praktikų prasme, o 
paprasta – Pukytės menas parodo, 
kaip galima iš neišsenkančio šūdo 

bet šito žodžio reikšmė ištuštėjusi. 
Pukytės veiklą unikalią daro net ne 
tai, o visa rišantis, persmelkiantis, 
krūtinę juoku atrakinantis, tobulas 
ironijos jausmas. Šios kūrybos psichi-
nės savybės – nesutampančių pras-
mių dabarties išgyvenimo rinkinys. 
Čia svarbiausia ne prasmės gaudy-
nės, o prasminga abejonė.

Parodoje, apžvelgiančioje kelis 
pastaruosius dešimtmečius, išryš-
kėjo pagrindiniai menininkės kūry-
bos principai, nors galėjo atrodyti, 
kad kūryba marga ir įvairi. Visai 
nepavargę, o muziejinio (svar-
bos) skambesio įgavę, nuskam-
bėjo keli geri šiuolaikinio meno 
hitai: „Muilai“, „Kramtomosios 
gumos varžybos“, „Geismų trolei-
busas Nr. 3“. Mados kolekcija „Ak-
sesuarai“ (1999) vis dar turėtų būti 
blizgių žurnalų avangardo skyrelio 
puošmena. 

Kaip kažkada apie Pukytę rašė 
Kreivytė – ji partizaninė meni-
ninkė. Ne tik todėl, kad kniaukia 
muilus, meną išranda iš kasdieny-
bės paprastosios. Sakyčiau, ir todėl, 
kad kurdama iš paraščių ir beveik 
paraštėse sugeba kurti kūrinius, 
dėl kurių vėl sublizga šiuolaikiniu 
menu nusivylusiųjų akys. 

Paroda veikia iki sausio 12 d. Paulina Pukytė, „Muilas“. 2001 m.

Paulina Pukytė, „Gėlė – tai nesėkmė“. (Fragmentas (judesio knygutė). 2001 m. 

A. Vasil enko n uotr aukos

Mados kolekcija „Aksesuarai“. Detalė.  1999 m. VDA „Titaniko“ n uotr .
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K i n a s

Kiekvienas yra kaltas
„Žiemos ekranuose“ – Henri-Georges’o Clouzot retrospektyva

Sausio 24 d. Vilniuje vėl prasidės 
prancūziškieji „Žiemos ekranai“. Pa-
žintį su šių metų festivalio programa 
pradedame nuo režisieriaus Henri-
Georges’o Clouzot (1907–1977) re-
trospektyvos. Iš vienuolikos režisie-
riaus sukurtų filmų joje bus pristatyti 
šeši – „Žmogžudys gyvena dvidešimt 
pirmajame name“ („L’assasin habite 
au 21“, 1942), „Varnas“ („Le Cor-
beau“,1946), „Auksakalių krantinė“ 
(„Quai des Orfevres“, 1947), „Atly-
gis už baimę“ („La salaire de la peur“, 
1953), „Apsėstieji“ („Les diaboliques“, 
1955), „Įkalintoji“ („La prisonniere“, 
1967) ir dokumentinis filmas „Henri-
Georges’o Clouzot „Pragaras“ („L’en-
fer d’Henri-Georges Clouzot“, rež. 
Serge Bromberg, Ruxandra Medrea, 
2009), pasakojantis apie nebaigtą 
režisieriaus filmą.

Henri-Georges’as Clouzot de-
biutavo palyginti vėlai, nors prieš 
tapdamas režisieriumi jis gana ge-
rai pažino kino gamybos paslaptis 
Paryžiuje ir Berlyne, kur garsiojoje 
Babelsbergo studijoje buvo Anato-
le’io Litvako asistentas ir panašiai 
kaip Berlyne 3-iajame dešimtme-
tyje gyvenęs Alfredas Hitchcockas 
patyrė didžiulę vokiečių kino eks-
presionizmo įtaką: visų Clouzot 
filmų kadruose matyti, kiek daug 
dėmesio režisierius skyrė apšvieti-
mui, šviesos ir šešėlių kuriamai dra-
maturginei įtampai. Clouzot dažnai 
pavadinamas prancūzų Hitchcocku, 
nors juos sieja gal tik niūri pasaulio 
vizija, kai kiekvienas yra arba gali 
būti kaltas. 

Clouzot svajojo tapti jūrininku, 
bet sukliudė prastas regėjimas. Jis 
studijavo prestižinėje École libre des 
sciences politiques ir norėjo tapti di-
plomatu, tačiau pašlijus šeimos fi-
nansinei padėčiai, rekomenduotas 
draugo – vėliau legendinio žur-
nalisto Pierre’o Lazareffo, pradėjo 
dirbti „Paris-Midi“ ir „Paris-Soir“ 
redakcijose, rašė dainų tekstus, 
buvo garsių žurnalistų „negru“. 
1934-aisiais Clouzot dėl ligos buvo 
priverstas nutraukti veiklą ir ketve-
rius metus praleido ligoninėse bei 
sanatorijose, kur ėmėsi pjesių (pir-
mąją sukūrė būdamas septynerių) 
ir kino scenarijų. 

Naciams okupavus Prancūziją 
Clouzot pradėjo dirbti kino studi-
joje „Continental Films“, kurios ini-
ciatorius buvo Hitlerio propagan-
dos ministras Josefas Goebbelsas. 
Clouzot vadovavo scenarijų skyriui. 
Dalis prancūzų režisierių buvo emi-
gravę, dalis slapstėsi, todėl susidarė 
galimybė debiutuoti jauniesiems – 
buvusiems režisierių asistentams, 
scenaristams. 1942 m. kaip režisie-
rius debiutavo ir Clouzot. Filmo 

„Žmogžudys gyvena dvidešimt 
pirmajame name“ pagrindu tapo 
belgų rašytojo Stanislaso-André 
Steemano knyga. Filme jau galima 

įžvelgti stiliaus, kuris netrukus įsi-
galės Holivude ir bus pavadintas 
film noir, bruožų. 

Filmo „Žmogžudys gyvena dvi-
dešimt pirmajame name“ veiksmas 
vyksta Paryžiuje. Čia siautėja žudi-
kas maniakas, kiekvienąkart palie-
kantis Diurano vizitinę kortelę. Įta-
ręs, kad žudikas gyvena „Mimozos“ 
pensione, policijos komisaras Ven-
sas (Pierre Fresnay) nusprendžia 
ten įsikurti apsimetęs pastoriumi. 
Tarp jo kaimynų – kriminalinių 
knygų autorius, iš kolonijų atvy-
kęs gydytojas, miuzikholo fakyras, 
aklas boksininkas. Paaiškėja, kad 
žmogžudys yra ne vienas.

Antrasis Clouzot filmas „Varnas“ 
sukėlė didžiulį skandalą, kurio at-
garsiai vis dar girdimi prancūzų 
kino istorikų darbuose. Clouzot 
filmo pagrindu pasirinko tikrą is-
toriją, įvykusią 3-iojo dešimtme-
čio pradžioje, tačiau iš tikrųjų „Var-
nas“ – negailestingas Prancūzijos 
provincijos miestelio bendruome-
nės paveikslas. Čia siautėja ano-
nimas, pasirašinėjantis Varnu. Jis 
juodina garbingiausius piliečius, o 
rezultatas – visi pykstasi su visais, 
mieste įsigali įtarumo atmosfera, 
įvyksta savižudybė, prasideda suė-
mimai. Išsiaiškinti, kas kaltas, sten-
giasi miestelio gydytojas (Pierre 
Fresnay). Viena garsiausių filmo 
scenų, kai Pierre’o Larquey perso-
nažas, pasitelkęs siūbuojantį švies-
tuvą, aiškina gydytojui, kad taip, 
kaip nėra ribos tarp tamsos ir švie-
sos, jos nėra ir tarp gėrio ir blogio. 
Riba nuolat juda, keičiasi. Moralinis 
reliatyvizmas – viena svarbiausių 
Clouzot temų. 

Filmo scenarijus buvo parašytas 
dar prieš karą, bet tai, kad „Var-
nas“ sukurtas „Continental Films“, 
sustiprino įtarimus. Pogrindinis 
komunistų partijos laikraštis ap-
kaltino Clouzot, kad šis apšmeižė 
prancūzų tautą, filmą pasmerkė ir 
Prancūzijos katalikų bažnyčia, pa-
vadindama jį amoraliu. Režisierius 
buvo atleistas iš studijos, esą jis ne-
skatina rašyti anoniminių laiškų, 
kurie tokie naudingi visuomenei. 

Po karo Clouzot buvo apkaltintas 
kolaboravęs su naciais, dvejus me-
tus jam buvo uždrausta dirbti kine.

Kiekvienas naujas Clouzot filmas 
atrodo vis niūresnis. 1947 m. Ve-
necijos kino festivalyje už režisūrą 
apdovanotos „Auksakalių kranti-
nės“ (vėl pagal Stanislaso-André 
Steemano knygą) herojė daini-
ninkė Ženi (Suzy Delair) aplanko 
seną prodiuserį (Charles Dullin), 
tikėdamasi, kad šis pasirūpins jos 
karjera. Pavydusis Ženi vyras (Ber-
nard Blier) nori atsikratyti konku-
rento, tačiau kažkas tai padaro už jį. 
Filme įsimena meistriškai kuriama 
mažųjų Paryžiaus teatrų, kuriuose 
mėgo lankytis Clouzot, atmosfera 
ir du vaidmenys – didžiojo Louis 
Jouvet vaidinamas policijos ins-
pektorius Antuanas, auginantis iš 
kolonijų parsivežtą juodaodį ber-
niuką, ir Simone Renant fotografė, 
įsimylėjusi Ženi.

1949 m. filme „Manon“ Clouzot 
į Antrojo pasaulinio karo metus 
perkėlė klasikinį pasakojimą apie 
Manon Lesko. 1949 m. pasirodė 

„Žano sugrįžimas“ („Le Retour de 
Jean“) – trečioji kartu su André Cay-
atte’u, Georges’u Lampinu ir Jeanu 
Dréville’iu kurto filmo „Sugrįžimas 
į gyvenimą“ („Retour a la vie“) apie 
milijonų prancūzų, karo belaisvių, 
deportuotųjų  ir konclagerių kali-
nių, sugrįžimą 1945-aisiais, dalis. 
1950-aisiais pasirodė „Miket ir jos 
motina“ („Miquette et sa mere“), 
nukelianti į XX a. pradžią ir pasako-
janti apie provincialę, kuri svajoja 
tapti aktore. „Miket ir jos motinos“ 
filmavimo aikštelėje Clouzot sutiko 
stažuotoją Vérą Amado Gibson – 
brazilų ambasadoriaus ir rašytojo 
dukterį, kurią 1950-ųjų sausį vedė. 
Clouzot norėjo sukurti dokumen-
tinį filmą apie žmonos gimtinę, bet 
techninės ir cenzūros problemos 
pasirodė per didelės, o projektas 
pernelyg ambicingas. Tačiau iš bra-
ziliškosios Clouzot patirties gimė 
knyga „Dievų arklys“ („le Cheval 
des Dieux“), kurios skaitytojas atsi-
duria Bahios regiono gelmėse, tarp 
burtininkų.  

Kita vertus, pažintis su Lotynų 
Amerika, be abejo, prisidėjo ir prie 
bene garsiausio Clouzot filmo at-
siradimo. 1953 m. jo „Atlygis už 
baimę“ (pagal Georges’o Arnaud 
romaną) tapo iškart trijų festiva-
lių – Venecijos, Berlyno ir Kanų – 
nugalėtoju (tada dar buvo galima 
rodyti filmą visuose). Amerikiečiai 
iki šiol filmą laiko pavyzdiniu tri-
leriu. Tai pasakojimas apie keturis 
nevykėlius europiečius, bandančius 
palikti varganą Lotynų Amerikos 
užkampį, į kurį juos nubloškė liki-
mas. Apylinkėse kilus gaisrui nu-
spręsta, kad jį gali numalšinti tik 
didžiulis nitroglicerino sprogmuo. 
Tačiau pirmiau reikia tą nitroglice-
riną atvežti dviem sunkvežimiais. 
Kelias blogas, tad sunkvežimiai gali 
sprogti nuo kiekvieno rimtesnio su-
purtymo. Pavojingą misiją išgyvens 
tik vienas iš keturių – jį suvaidinęs 
Yves’as Montand’as po filmo tapo 
žvaigžde. Tačiau ir šio personažo 
laukia tragiška pabaiga: nereikia 
pamiršti, koks madingas tada buvo 
prancūzų egzistencializmas.

Clouzot dažnai buvo vadinamas 
mizantropu ir niekad neslėpė savo 
skeptiško požiūrio į pasaulį bei 
žmones. Jo filmų veikėjai silpni, 
bjaurūs, pavojingi, žiaurūs, mote-
rys meluoja, siekia manipuliuoti 
kitais. Šis požiūris ryškus ir filme 

„Apsėstieji“ (1955, pagal Boileau ir 
Narcejaco romaną), beje, kurtas 
gimtajame režisieriaus Niore. Čia 
nužudyti despotišką internato di-
rektorių (Paul Meurisse) kartu 
rengiasi jo žmona (Vera Clouzot) 
ir meilužė (Simone Signoret). Ta-
čiau netrukus įvykstantis siužeto 
posūkis toks netikėtas, jog režisie-
rius kreipėsi į kino kritikus, kad šie 
neatskleistų filmo pabaigos. 

1956 m. Clouzot sukūrė pilna-
metražį dokumentinį filmą „Pi-
casso paslaptis“ („Le Mystere Pi-
casso“), kuris dabar greičiausiai 
būtų pavadintas eksperimentiniu: 
režisierius panaudojo peršviečiamą 
drobę, kad kamera galėtų stebėti ta-
pančio dailininko veidą. 1957-aisiais 
pasirodė jaunuosius „Cahiers du 
cinéma“ kritikus – būsimus Nau-
josios bangos režisierius – ir 
ypač François Truffaut papikti-
nęs Clouzot filmas „Šnipai“ („Les 
espions“), kurio pagrindinis veikė-
jas – psichiatras; 1960 m. – krimi-
nalinė drama „Tiesa“ („La Verité“). 
Pastarajame filme geriausią savo 
vaidmenį – meilužio nužudymu 
apkaltintos merginos – sukūrė tų 
laikų prancūzų kino žvaigždė Bri-
gitte Bardot. Aktorė skundėsi, kad 
dirbti su Clouzot labai sunku, fil-
muojant jie net trankydavo vienas 
kitam antausius.

1960 m. staiga mirė Vera Clou-
zot. Režisierius pasinėrė į depre-
siją ir keleriems metams išvyko iš 
Prancūzijos. 1964-aisiais jis grįžo, 

nusprendęs Naujosios bangos kū-
rėjams įrodyti, kad anachronizmu, 
improvizacijos baime jų kaltintas 
režisierius geba sukurti naują kino 
kalbą. Atlikti pagrindinį vaidmenį 

„Pragare“ jis pakvietė Romy Schnei-
der. Ji turėjo suvaidinti liguistai pa-
vydaus vyro (Serge Reggiani) žmoną. 
Clouzot norėjo, kad pasakojimas 
būtų pateiktas vyro požiūriu, kad 
ekrane atsispindėtų jo psichinė bū-
sena. Todėl jam reikėjo originalių 
vaizdo efektų, nes vyras vis labiau 
artėja prie beprotybės, ir vaizdas 
bei garsas turėjo tapti jo būsenos 
atitikmeniu. Todėl, pavyzdžiui, 
scenoje, kai žmona su meilužiu 
čiuožia vandens slidėmis, vanduo 
staiga nusidažo raudonai. 

Filmo bandymus parodęs kopro-
diuseriams iš „Columbia Pictures“, 
Clouzot gavo neribotą biudžetą. Fil-
mavimo aikštelėje dirbo trys opera-
torių grupės, geriausi profesionalai. 
Tačiau po kurio laiko gamybos ne-
sugebėjo kontroliuoti nei specia-
liaisiais efektais susirūpinęs reži-
sierius, kuris nuolat keitė scenarijų, 
nei prodiuseriai. Reggiani susirgo, 
su Schneider Clouzot nuolat pykosi. 
Buvo akivaizdu, kad Clouzot nesu-
gebės baigti filmo. Netrukus jį ištiko 
infarktas. Filmas liko nebaigtas. 

„Pragaras“ buvo prisimintas tik 
1994 m., kai savą filmo versiją (vi-
sai nevykusią) sukūrė Claude’as 
Chabrolis. 2007-aisiais kino isto-
rikas ir dokumentininkas Serge’as 
Brombergas įstrigo lifte su antrąja 
Clouzot žmona Ines de Gonzales 
ir ji papasakojo, kad turi „Pragaro“ 
medžiagą – trylika valandų ban-
dymų ir prifilmuotos juostos. Tai 
ir tapo filmo „Henri-Georges’o 
Clouzot „Pragaras“ pagrindu. Ga-
lima tik nujausti, kad Clouzot „Pra-
garas“ galėjo tapti šedevru. Tai, ką 
rodo Brombergas, yra genialumo, 
bet kartu ir beprotybės liudijimas – 
būtent ties jų riba dažnai ir gimsta 
šedevrai.

1968 m. pasirodė paskutinis 
Clouzot filmas „Įkalintoji“, kuriame 
Laurent’as Terzieffas sukūrė vieną 
geriausių savo kino vaidmenų – šiuo-
laikinio meno galerijos direktoriaus, 
kuriam teikia malonumą fotogra-
fuoti nuogas moteris jas žeminan-
čiomis pozomis. Šiame filme Clou-
zot, ko gero, vienas pirmųjų kine 
prabilo apie fotografijos vaizdo ir 
seksualinių fantazijų ryšį. Režisie-
rius turėjo daug sumanymų, tačiau 
jų nepavyko įgyvendinti, nes drau-
dimo kompanijos negalėjo garan-
tuoti, kad nekils sveikatos problemų. 
Clouzot mirė nuo širdies smūgio 
1977-aisiais. Jo filmai nuolat prisi-
menami, kuriami jų perdirbiniai, 
bet iki šiol nė vienas jų neprilygo 
originalui.

Parengė Ž. P.

„Auksakalių krantinė“
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Tikri ir fantastiški nutikimai 
Ką žiūrėti 2019 metais

K i n a s

„Stiklas“ („Glass“)
Regis, pastaraisiais metais M. Nighto 

Shyamalano filmai džiugino tik išti-
kimiausius režisieriaus gerbėjus. 

„Stiklas“ žada sugrįžimą prie jo 
karjeros pradžios formos, kai pa-
sirodė „Šeštasis pojūtis“. „Stiklas“ 
baigia trilogiją, kurią pradėjo „Ne-
palaužiamasis“ ir pratęsė „Skilimas“. 
Naujame filme laukia susitikimas su 
Jamesu McAvoy’umi, kurio veikėjas 
šuoliuoja tarp daugybės tapatybių, 
su Bruce’u Willisu, atradusiu savyje 
antgamtinių jėgų po traukinio ka-
tastrofos, ir su Samueliu L. Jacksonu, 
kuris visai ne toks trapus, kaip at-
rodo. Jie visi atsidurs vienoje ligo-
ninėje... Nuo sausio 18 d.

„Favoritė“ („The Favourite“)
Kino snobų favoritas graikas Yor-

gos Lanthimos („Omaras“) šį filmą 
kūrė Didžiojoje Britanijoje. Jis per-
kels į XVIII a. pradžios Angliją. Ša-
lis kariauja su Prancūzija, bet ka-
ralienės dvaro dėmesys sutelktas į 
ančių lenktynes ir naujieną – rin-
koje pasirodžiusius ananasus. Kara-
lienė (Olivia Colman) nuolat serga, 
o šalį valdo jos artima ir atsidavusi 
draugė ledi Sara (Rachel Weisz). 
Dvare atsiranda nauja tarnaitė Abi-
gailė (Emma Stone) ir iškart sužavi 
Sarą. Abigailei tai šansas sugrįžti 
prie aristokratiškų šaknų. Kai Sarą 
vis labiau įtraukia karas ir politi-
kos klausimai, Abigailė užima jos 
vietą šalia karalienės. Lanthimosas 
šią cinišką kostiuminę dvaro intrigų 
istoriją pasakoja temperamentingai 
ir nevengdamas pikto humoro. Nuo 
sausio 18 d.

„Dogman“
Niūri Matteo Garrone („Go-

mora“, „Pasakų pasaka“) pasaka, 
nuvainikuojanti mitą apie Didžiąją 
Italiją, – vienas svarbiausių pernykš-
čių Europos filmų, Kanuose pelnęs 
prizą geriausiam aktoriui Marcello 
Fonte, o rudenį – ir tris Europos 
kino akademijos apdovanojimus. 
Tai pasakojimas apie „mažą žmogų“ – 
nedidelio miestelio šunų kirpėją, 
kuris pastoja kelią vietiniam ban-
ditui. Tikra istorija, tapusi filmo 
pagrindu, buvo daug žiauresnė, 
bet Garrone tvirtina, kad jį visada 
labiau domina konflikto psicholo-
gija, žiaurumo ištakos. Pasak re-
žisieriaus, šiame filme jam buvo 
svarbus veikėjas, kuris iš visų jėgų 
priešinasi grėsmingai aplinkai. Nuo 
vasario 1 d. 

„3 dienos Kibrone“ („3 Tage in 
Quiberon“) 

Vokiečių režisierė Emily Atef 
sukūrė garsios kino aktorės Romy 
Schneider portreto eskizą. Schnei-
der išgarsėjo, kai dar paauglė su-
vaidino Austrijos ir Vengrijos im-
peratorę, vadintą Sissy. Vėliau ji 
filmavosi Prancūzijoje, kur Schneider 
tapo žiūrovų numylėtine, ji vaidino 
Luchino Visconti, Claude’o Sautet, 

Bertrand’o Tavernier, Andrzejaus 
Żuławskio filmuose. Atef filme ro-
domos kelios aktorės gyvenimo 
pabaigos dienos, kurias ji 1981 m. 
praleido prancūzų kurorte, tikė-
damasi išsivaduoti nuo priklau-
somybių. Tačiau sveikata vis blo-
gėja ir Marie Bäumer meistriškai 
suvaidinta Romy pasikviečia seną 
draugę Helgą. Sutikusi duoti inter-
viu „Stern“ žurnalistui, aktorė pa-
mažu atskleidžia vis daugiau pa-
slapčių. Premjera vasario 7 d. 

„Vice“
„Didžiosios skolos“ autorius Ada-

mas McKay’us šįkart pasinėrė į Va-
šingtono koridorius bei kabinetus 
ir sukūrė filmą apie  politiką Dicką 
Cheney, kuris, pasak režisieriaus, 
buvo  43-iojo JAV prezidento Ge-
orge’o Busho vyriausybės pilkasis 
kardinolas. Filme rodoma, kaip ne-
vykėlis tampa įtakingu biurokratu, 
kaip gimsta jo troškimas siekti pre-
zidentūros. Dar didesnes išorines 
permainas patyrė šiam vaidmeniui 
neįtikėtinai pasikeitęs Christianas 
Bale’as. Taip pat filme vaidina Amy 
Adams, Steve’as Carellas ir Samas 
Rockwellas. Nuo vasario 7 d.

„Kaprizinga malonė“ („Troppa 
grazia“)

Italo Gianni Zanasi filmo he-
rojė vieniša mama Liucija (Alba 
Rohrwacher) turi rasti pusiausvyrą 
tarp savo paauglės dukters, sudėtin-
gos meilės istorijos ir geodezinin-
kės profesijos. Ji nusprendė nutylėti, 
kad statomas pastatas kelia grėsmę 
aplinkai. Paslaptinga moteris bando 
įtikinti, kad probleminėje vietoje 
reikia statyti bažnyčią. Liucija tiki 
stebuklais... Nuo vasario 7 d.

„Alita: kovos angelas“ („Alita: 
Battle Angel“)

Nuo 2014-ųjų didžiuosiuose 
ekranuose nematytas Roberto Ro-
driguezas („Nuo sutemų iki auš-
ros“, „Mačetė“) už 200 milijonų 
dolerių ekranizavo populiarią ja-
ponų mangą (jos teises anksčiau 
nusipirko Jamesas Cameronas, bet 
nusprendė filmo pats nerežisuoti ir 
liko jo prodiuseriu). Tolimoje atei-
tyje kovotoja kiborgė stengiasi pri-
siminti savo praeitį, kai buvo išgel-
bėta iš šiukšlyno. Nuo vasario 14 d.  

„Kapitonė Marvel“ („Captain 
Marvel“)

Štai jums ir moterų padėties per-
mainų Holivude ženklas – „Oskaro“ 
laureatė Brie Larson prisijungė 
prie komiksų didvyrių galerijos 
kaip pirmoji moteris su jai vienai 
skirtu filmu, kurį režisavo Anna 
Boden ir Ryanas Fleckas. Šiuo 
atveju buvusi JAV oro pajėgų pi-
lotės DNR susijungė su nežemiš-
kos civilizacijos genetine medžiaga. 
Larson pilotė tokia galinga, kad ka-
pitonas Amerika gali tik pavydėti. 
Nuo kovo 8 d.

„Us“ 
Jordanas Peele’as debiutavo 

siaubo filmu „Pradink!“, kuris tapo 
viena didžiausių pastarųjų metų 
sensacijų. Naujame filme psicho-
loginio siaubo taip pat su kaupu. Jo 
herojai – šeima su dviem vaikais – 
vyksta atostogauti. Netrukus jų 
name paplūdimyje pasirodo ne-
kviesti svečiai. Filmo veikėjai nu-
stebs, kad nepažįstamieji tokie pa-
našūs į juos. Pagrindinius vaidmenis 
filme sukūrė Lupita Nyong’o, Wins-
tonas Duke’as, Elisabeth Moss ir Ti-
mas Heideckeris. Nuo kovo 15 d.

„Dambis“ (Dumbo“)
Naujas Timo Burtono kūrinys – 

garsaus „Disney“ studijos filmo per-
dirbinys, jame pamatysime Coliną 
Farrellą, Michaelą Keatoną, Danny 
DeVito, Alaną Arkiną ir Evą Green. 
Tačiau pagrindinis filmo veikėjas yra 
mokantis skraidyti drambliukas di-
delėmis ausimis, kurios tampa pa-
šaipų objektu. Nuo kovo 29 d.

„Ad Astra“ 
Amerikiečių režisierių Jamesą 

Gray’ų („Prarastasis miestas Z“, 
„Tarp dviejų mylimųjų“, „Kartą Niu-
jorke“) sunku įtarti simpatijomis 
kosmoso kelionėms, bet naujojo 
filmo veikėją, kurį suvaidino Bradas 
Pittas, jis išsiuntė į Saulės sistemos 
pakraštį ieškoti tėvo (Tommy Lee 
Jones), dingusio prieš dvidešimt 
metų beieškant nežemiškos gyvy-
bės. Galima spėti, kad šis mokslinės 
fantastikos filmas skatins egzistenci-
nius apmąstymus. Nuo gegužės 24 d.

„Karalius Liūtas“ („King Lion“)
„Disney“ studija įsitikinusi, kad 

kiekviena karta nusipelno savo pa-
sakojimo apie liūtuką, kuris neteko 
tėvo dėl valdžios ištroškusio dėdės 
kaltės, nors režisierius Jonas Favreau 
(„Džiunglių knyga“) neslepia, kad is-
toriją šiek tiek pakeitė. Aišku tik tai, 
kad tradicinę animaciją šiame filme 
pakeitė fotorealistinė (motion cap-
ture) kompiuterinė, tad net svarstoma, 
ar tai vis dar animacija. Nuo liepos 19 d.

„Kartą Holivude“ („Once Upon 
a Time in Hollywood“) 

Quentinas Tarantino, pasitelkęs 
du personažus – išblėsusią televizi-
jos vesternų žvaigždę ir jo geriausią 
draugą, pasakoja apie jų kaimynys-
tėje įvykusią tragediją, kai savo vi-
loje Charleso Mansono sektos na-
rių buvo žiauriai nužudyta Romano 
Polanskio žmona, kylanti žvaigždė 
Sharon Tate, ir jos svečiai. Filme 
vaidina Leonardo DiCaprio, Bradas 
Pittas, Margot Robbie, Alas Pacino 
ir niekam nežinomas jaunas lenkų 
aktorius Rafałas Zawierucha. Grei-
čiausiai nuo rugpjūčio 9 d. 

„Artemis Faulas“ („Artemis 
Fowl“)

Pagal kūrėjų sumanymą, jau-
nasis vunderkindas ir legendinių 

nusikaltėlių palikuonis paauglys 
Artemis Faulas turėjo tapti naujuoju 
Hariu Poteriu. Kennetho Branagh 
filme sutilpo tik dvi airių rašytojo 
Eoino Colferio knygos. Iš viso jų 
yra aštuonios, tad užteks ne vienam 
tęsiniui. Nuo rugpjūčio 9 d. 

„Tai 2“ („It. Chapter Two“)
Pagal Stepheno Kingo siaubo ro-

maną sukurto filmo tęsinys. Veiks-
mas rutuliojasi praėjus dvidešimt 
septyneriems metams. Veikėjai 
(juos vaidina Jessica Chastain, Ja-
mesas McAvoy’us, Xavier Dolanas, 
Billas Skarsgärdas ir kiti) suaugo 
ir nusprendė pasipriešinti klounui, 
sugriovusiam jų vaikystę. Jų tikslas – 
kartą ir visam laikui baigti mirtinus 
Penivaizo žaidimus. Režisierius An-
drésas Muschietti. Nuo rugsėjo 6 d.

 
Filmai, kurių išleidimo datos 

nepavyko rasti

„Džokeris“ („Joker“)
Vienas pačių blogiausių komiksų 

ir kino veikėjų sulaukė tik jam 
skirto filmo. Šįkart baisuoklį su-
vaidino Joaquinas Phoenixas. Į ko-
mikso ekranizaciją vieną geriausių 
šių dienų aktorių įviliojo režisierius 
Toddas Phillipsas, išgarsėjęs trilo-
gija apie pagirias Las Vegase. Prieš 
tapdamas Nusikaltimų kunigaikš-
čiu Džokeris bus pradedantysis ko-
mikas Arturas Flekas. 

„Kur yra Ana Frank?“ („Where 
is Anne Frank?“)

Izraelio režisierius Aris Folma-
nas, pasitelkęs animaciją, visada 
pasakoja sudėtingas istorijas. Gar-
siame filme „Valsas su Baširu“ jis 
perteikė Izraelio kareivio išgyveni-
mus. Ne vienus metus kurto filmo  

„Kur yra Ana Frank?“ herojė – įsi-
vaizduojama mergina, kuriai Anne 
Frank skyrė savo dienoraštį. Ji ap-
sigyvena Frank namuose Amster-
dame, keliauja po Europą ir sugrįžta 
į Anos Frank laikus.

„Pilsudskis“ („Piłsudski“) 
Michało Rosos filme Piłsuds-

kis – ne maršalas vešliais ūsais, o 
iš Ukmergės kilęs teroristas, apsi-
metėlis beprotis, kalinys, avantiū-
ristas, kovotojas už nepriklauso-
mybę, svajojęs atkurti Abiejų Tautų 

Respubliką. Jį suvaidino Borysas 
Szycas. Tikėkimės, kad lietuvių pla-
tintojams ir festivalių kuratoriams 
filmas nesukels baimės būti apkal-
tintiems patriotizmo stoka.

„Dagilis“ („The Goldfinch“)
Amerikiečių rašytoja Donna 

Tartt parašė vos tris romanus, bet 
visi tapo bestseleriais. Lietuviškai iš-
leista tik viena jos knyga „Slapta is-
torija“. „Dagilis“ (2014 m. apdovano-
tas Pulitzerio premija) pasakoja apie 
brendimą ir meną. Šio romano he-
rojus – niujorkietis Teodoras, pra-
radęs mamą per teroristų išpuolį 
Metropoliteno meno muziejuje. Jį 
ekranizavo Johnas Crowley („Brukli-
nas“). Filme vaidina Nicole Kidman, 
Sarah Paulson ir Anselis Elgortas.

„Mirusieji nemiršta“ („The Dead 
Don’t Die“)

Filme „Išgyvena tik mylintys“ 
papasakojęs apie vampyrus, Jimas 
Jarmuschas tęsia nemirtingumo 
tyrinėjimus naujame filme apie 
zombius. Įdomu, kuo taps jo filme 
gyvieji numirėliai, jei vampyrai 
buvo dvasios aristokratai. Kol kas 
apie filmą mažai kas žinoma, bet 
Billo Murray’aus, Adamo Driverio, 
Tildos Swinton, Steve’o Buscemi, 
Tomo Waitso, Chloë Sevigny pa-
vardės įkvepia kantriai laukti.

„Radegund“
Terence’o Malicko filmo premje-

ros laukta jau pernai, bet režisie-
rius, žinia, kuria ilgai. Šis filmas bus 
istorinis ir skirtas austrui Franzui 
Jaegerstaetteriui, kuris atsisakė tar-
nauti Trečiojo reicho kariuomenėje 
ir 1943 m. buvo nuteistas mirti. Vė-
liau Katalikų bažnyčia jį paskelbė 
kankiniu ir beatifikavo. Pagrindinį 
vaidmenį filme sukūrė Augustas 
Diehlis.

Lietuvių platintojai – ne iš tų, 
kurie noriai dalijasi savo planais, 
todėl šis sąrašas iš dalies primena 
pageidavimus. Dauguma repertu-
aro filmų paaiškėja po to, kai yra 
parodomi didžiųjų festivalių pro-
gramose ar gauna „Oskarus“. Da-
lis jų patenka tik į kino festivalius, 
dalis taip ir nepasirodo ekranuose. 

Parengė Ž. P.

„Favoritė“
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Norėjo kaip geriau 
Nauji filmai – „Kaltė“

K i n a s

Santa Lingevičiūtė

Tamsiame ekrane skamba telefo-
nas, po kelių sekundžių stambiu 
planu filmuojama ausis, ant ku-
rios uždedamos ausinės. Kamera 
lėtai atsitraukia, kol ekrane išryš-
kėja policininko Asgerio profilis. 
Jis bus pagrindinis ir vienintelis 
(jei neįtrauksime antraplanių vei-
kėjų, kurie tarnauja kaip rekvizi-
tas) ekrane matomas personažas vi-
sas 85 minutes. Šios filmo „Kaltė“ 
(„Den Skyldige“, Danija, 2018) laiko 
minutės neišsitęs, tačiau jų užteks 
įtampai pamažu auginti, kulmina-
cijai ir atomazgai pasiekti. 

Asgeris dirba bendrosios pagal-
bos centre. Pirmos filmo scenos, ro-
dos, nieko įdomaus nežada, nebent 
dar vieną eilinę socialinę dramą. Su 
skambinančiaisiais jis bendrauja at-
sainiai: perdozavusiam vyrui mo-
ralizuoja, kad narkotikai negerai, 
apvogtam atšauna, kad nereikėjo 
atsidurti Kopenhagos raudonųjų ži-
bintų kvartale, ir neskuba siųsti pa-
galbos. Tad iš pokalbių detalių kons-
truojamas personažas – joks herojus. 
Galima sakyti, net antipatiškas tipas, 
turintis išankstinių nuostatų. Tad kai 
atsiliepia į skambutį, pakeisiantį jei ne 
jo gyvenimą, tai bent naktį, – nujauti, 
kad šis netobulas personažas kažką 
padarys ne taip. Tiesiog susimaus. 

Jam skambina pagrobta moteris, 
o Asgeris bandys jai desperatiškai 

padėti, net peržengdamas savo 
kompetencijas. Po truputį aiškėja 
ir Asgerio motyvas bei noras būti 
didvyriu būtent tą akimirką. Viskas 
būtų tik spėlionės, jei skandinavų 
kinas negarsėtų savuoju noir žanru. 
Tokiuose filmuose istorija dažniau-
siai rodoma policininko požiūriu, 
interjerai arba gamta – niūrūs ir ny-
kūs, tokia pat ir vyraujanti nuotaika 
bei moraliniai pasirinkimai. Aišku, 
tokiuose filmuose laimingos pabai-
gos nelauk – vidury ar pabaigoje 
tikrai kas nors bus nužudytas arba 
pasielgs netinkamai. Net ir mėgs-
tamiausias herojus. Vienas tokių 
pavyzdžių – danų ir švedų seri-
alo „Tiltas“ (nuo 2011 m.) detekty-
vai švedė Saga bei danas Martinas. 
Scenaristai tikrai bando jų psichi-
nio stabilumo ribas. Turbūt neat-
sitiktinai ir „Kaltėje“ psichiatrijos 
ligoninė – Elsinore (Helsingiore), 
Hamleto gimtinėje .

Jeanas-Lucas Godard’as yra sakęs, 
kad viskas, ko reikia filmui, – tai 
mergina ir ginklas. Debiutuojančio 
danų režisieriaus Gustavo Möllerio 
įtemptam trileriui užteko vieno ak-
toriaus (Jakob Cedergren), patalpos, 
apsiribojančios dviem kabinetais, ir 
telefono. Visa kita paliekama žiū-
rinčiojo fantazijai, kuri dėl tokios 
ribotos vaizdinės informacijos per 
laukus gali pasileisti galvotrūk-
čiais. Juk dažnai blogu tonu tampa 
visa ko parodymas ir paaiškinimas. 
Tada nori nenori darai išvadą, kad 

režisierius nepasitiki ne tik žiūrovu, 
bet ir savimi bei pats įgrūda pasy-
viam vartotojui į rankas spragėsių. 
Juk kinas – kaip ir literatūra: svarbu 
ne tik tai, kas parodyta ar parašyta, 
bet ir tai, kas vyksta žiūrinčiojo ar 
skaitančiojo galvoje. „Kaltės“ teks-
tas toks vizualus, kad žiūrintysis 
gali nebesuvokti, ką matė iš tiesų, 
o ką sukūrė savo vaizduotėje. Šiurpą 
kelia ne tik tai, kas vyksta kitame te-
lefono gale, bet ir tai, kas vyksta As-
gerio galvoje, kai naudojami agre-
syviai stambūs planai.

Aišku, tokių vieno aktoriaus tri-
lerių būta ir daugiau. Panašus buvo 
ir Joelio Schumacherio filmas ab-
surdiškai išverstu pavadinimu 

„Taikinys telefono tinkle“ („Phone 
Booth“, 2002), kuriame skambinan-
čiojo įkaitu tapo Colinas Farrellas, 
ar Rodrigo Cortéso „Palaidotas“ 
(„Buried“, 2010) apie Irake gyvą 
karste užkastą JAV pilietį, turintį 
tik žiebtuvėlį ir mobilųjį telefoną. 
Dar artimesnis – Steveno Knighto 

„Lokas“ („Locke“, 2013). „Kaltė“ daž-
nai lyginama su pastaruoju, tačiau 
abu filmai artimi forma, ne turi-
niu. Tomo Hardy Lokas visą ke-
lią važiuoja mašina ir be perstojo 
kalbasi telefonu, tačiau filmo pa-
baigoje, atvykęs iki taško B, jis jau 
patyrė daugybę vidinių permainų, 
jo gyvenimas kardinaliai pasikeitė. 

„Loke“ nemažai simbolikos, buvimo 
ir pokalbių su savimi (tiksliau, mi-
rusiu tėvu). „Kaltė“ – labiau įtempto 

siužeto trileris, o Asgerio negalėji-
mas fiziškai būti įvykio vietoje ver-
čia jį imtis desperatiškų ir kartais 
net nelogiškų sprendimų. 

Mölleris neneigia, kad matė vi-
sus šiuos filmus, tačiau ne jie tapo 
jo filmo atspirties tašku. Istorija 
gimė jam klausantis 911 pagalbos 
skambučių „YouTube“, kai girdimi 
tik pokalbiai, o vaizdą galvoje su-
sikuria klausantysis. Vis dėlto 
jaunam režisieriui labai svarbus 
tapo garso aspektas, būtent jo pa-
naudojimas (kad ir valytuvų gar-
sas pagrobėjo mašinoje, žingsniai 
tuščiame name) kuria papildomą 
įtampą ir manipuliuoja žiūrovo 
fantazija. Įdomu ir tai, kad juosta 
buvo filmuojama chronologiškai. 
Pagrindinis aktorius tikrai skam-
bino ir atsiliepdavo į tikrus skam-
bučius. Nebuvo ir jokių repeticijų, 
panaudoti tik pirmi dubliai, tad, 
anot Möllerio, Jakobas Cedergre-
nas iš tiesų prakaitavo, mat nematė 
ir nė vieno aktoriaus, esančio ki-
tame telefono gale, – visi jie sėdėjo 

kitame kambaryje ir kalbėdami ste-
bėjo jį ekrane. 

Beveik visi kūrybinės grupės 
nariai kartu su režisieriumi ką tik 
baigė Nacionalinę Danijos kino 
mokyklą ir akivaizdu, kad „Dogma 95“ 
jiems puikiai išdėstyta, nes filmo 
minimalizmas, asketiškumas gana 

„dogmiškas“. Be to, režisierius są-
moningai save varžė ir būdamas 
debiutantas nenorėjo šokti aukš-
čiau bambos (kur tas mūsų prade-
dančiųjų kuklumas?), suplakti visko 
į vieną filmą ar pasipuikuoti savo 
kinematografiniu „išprusimu“. Ir 
manau, kad Mölleris dėl to tik iš-
lošė: jei būtų atsiradę veiksmo epi-
zodai, didesnis biudžetas spec. efek-
tams – filmas būtų buvęs „mažesnis“, 
o dabar būtent dėl režisūrinės savi-
cenzūros jis tapo „didesnis“.  

Nusikaltimai ir penktieji pus-
lapiai visada domina nemažą dalį 
visuomenės. Lietuvių kūrėjams ne-
reikėtų net išgalvoti panašių scena-
rijų, užtektų prisiminti Dembavos 
tragediją.

Jevgenija Ginzburg dėsto rusų lite-
ratūrą Kazanės universitete. Kartu 
su vyru, partijos veikėju Pavelu 
Aksionovu, jie augina sūnų Va-
silijų. Jevgenija tiki komunizmo 
idealais. Kai po Sergejaus Kirovo 
nužudymo Stalino represijos vis 
labiau įsisiūbuoja, Jevgenija atsi-
sako pasmerkti savo kolegą, pa-
vadintą liaudies priešu. Aplink vis 
tirštėja baimės ir įtarumo atmos-
fera, artimiausi žmonės skundžia 
vieni kitus, bet ištikima savo ver-
tybėms Jevgenija nepastebi, kad ir 
aplink jos kaklą jau apsivijo virvė. 
Ji važiuoja į Maskvą ieškoti teisy-
bės... 1937-aisiais Jevgenijos vyras 
bus sušaudytas, ji pati po penkių 
mėnesių tardymų ir kankinimų bus 
nuteista dešimt metų kalėti ir atsi-
durs Kolymos lageriuose. Gyvulių 
vagonuose vežamos kalinės tikisi, 
kad Kolymoje jų gyvenimas page-
rės. Jos dar nesuvokia, kad jų laukia 
badas, pažeminimas, mirtis. 

Olandės Marleen Gorris (beje, ji 
pirmoji moteris režiserė, pelniusi 

„Oskarą“ už užsienio kalba sukurtą 
filmą „Antonijos kambarys“) filmas 

„Viesulo centre“ (LRT, 12 d. 23.30) 

sukurtas Jevgenijos Ginzburg (1904–
1977) atsiminimų knygos „Staigus 
maršrutas“ („Krutoj maršrut“) mo-
tyvais. Ginzburg buvo istorikė, žur-
nalistė. Jos tėvai (beje, motina kilusi 
iš Vilniaus) 1937 m. taip pat buvo 
suimti kaip „liaudies priešo“ tėvai. 
Ginzburg kalėjo Butyrkų kalėjime 
ir Jaroslavlio politizoliatoriuje, Ko-
lymos lageriuose. Pasibaigus baus-
mės laikui ji dar aštuonerius metus 
liko tremtyje. Reabilituota beveik 
dešimt metų gyveno Lvove, kur ir 
parašė pirmąjį atsiminimų variantą. 
Tačiau 1965-aisiais, sustiprėjus vadi-
namųjų Ukrainos nacionalistų per-
sekiojimui ir bijodama vėl patekti į 
kalėjimą, rankraštį sunaikino. „Stai-
gus maršrutas“ pasirodė 1967 metais. 
Jį išleido viena Milano leidykla. Tai 
buvo vienas pirmųjų literatūros kū-
rinių, pasakojančių apie Stalino lage-
rių siaubą. Pamenu, skaičiau dar sa-
vilaidos egzempliorių, išspausdintą 
mašinėle ant rūkomojo popieriaus 
lapų.

Ginzburg sūnų nuo liūdno vaikų 
namų auklėtinio likimo išgelbėjo se-
nelė. Vasilijus Aksionovas (1932–2009) 
tapo garsiausiu ir populiariausiu 

Chruščiovo „atlydžio“ rašytoju, bet 
8-ajame dešimtmetyje buvo privers-
tas emigruoti. 1981 m. jo parašyta para-
bolė „Krymo sala“ pastaraisiais metais 
prisimenama gana dažnai.  

Bijau, kad Gorris jos herojės pa-
tirtis, gyvenimas lageryje – vis dėlto 
sunkiai suvokiami dalykai, nors fil-
mas ir nenuslysta iki katastrofiško 

„Tarp pilkų debesų“ lygio, juolab 
kad „Viesulo centre“ vaidina ne tik 
Larso von Triero filmo „Prieš ban-
gas“ išgarsinta Emily Watson, bet 
ir Ulrichas Tukuras, Ianas Hartas, 
Benjaminas Sadleris. 

Amerikiečių fermerių šeimos 
tragediją „Karaliaus Lyro“ moty-
vais paremtame romane „Tūkstan-
tis  akrų“ aprašė Jane Smiley (g. 1949 
m.). Jocelyn Moorhouse jį ekrani-
zavo 1997 m. Filmą „Tūkstantis 
akrų“ sekmadienio naktį (13 d. 
00.05) rodys LRT. Tai pasakoji-
mas apie Larį Kuką (Jason Robards), 
milžiniškos fermos savininką, ku-
rio noras padalinti žemę trims duk-
terims – Rouz (Michelle Pfeiffer), 
Džinei (Jessica Lange) ir Kerolai-
nai (Jennifer Jason Leigh) – sukėlė 
sumaištį ir pyktį. Filmas rodo, kaip 

pradeda kilti į paviršių šeimos pa-
slaptys, neišsakytos skriaudos, ilgai 
slopinti troškimai ir neapykanta. 

Toddo Hayneso „Kerol“ (TV1, 
šįvakar, 11 d. 23.10) – tai anksty-
vojo, pseudonimu pasirašyto gar-
sios detektyvų kūrėjos Patricios 
Highsmith (1921–1995) romano 

„Druskos kaina“ ekranizacija. 
Kerol prototipe tapo viena Pits-

burgo aukštuomenės ponia, su kuria 
rašytoja turėjo romaną, tačiau knygą 
įkvėpė vienoje Niujorko universali-
nių parduotuvių prieš 1948-ųjų Kalė-
das pamatyta dama, vilkinti kailiniu 
manto. Rašytoja tada dirbo žaislų 
skyriaus pardavėja. Highsmith prisi-
minė, kad pagrindinię siužeto liniją 
sugalvojo tą patį vakarą, o kitą rytą 
susirgo vėjaraupiais: „Aukšta tem-
peratūra skatina vaizduotę.“ 

„Kerol“ prasideda romano para-
šymo metais – 1952-aisiais. Prade-
dančioji fotografė Tereza (Rooney 
Mara) susipažįsta su turtinga aukš-
tuomenės dama Kerol (Cate Blan-
chett). Tarp jų užsimezga meilės ry-
šys, keliantis grėsmę abiejų moterų 
reputacijai ir ateičiai. Kerol vyras 
net grasina po skyrybų atimti iš 
žmonos dukterį. Haynesas rodo šią 
istoriją stilizuodamas (ar net este-
tizuodamas) epochą, subtiliai, tarsi 
ausdamas filmą iš niuansų, pusto-
nių, užuominų, žvilgsnių, spalvų ir 
kvapų. „Kerol“ – filmas apie meilės 
kainą, pasirinkimą ir apie tai, kaip 
susižavėjimas gali tapti jausmu, pa-
liekančiu žymę visam gyvenimui. 

Jūsų – 
Jonas Ūbis

Trys knygos 
Krėsle prie televizoriaus

„Kerol“

„Kaltė“



13 psl.7 meno dienos | 2019 m. sausio 11 d. | Nr. 2 (1281)

T e a t r a s

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

Bibliografinės žinios

FOTOGRAFIJA

Tado Dambrausko fotokonkursas „Lietuvos kariuomenė fotografijoje“ = Tadas Dambrauskas 
Photography Competition “Lithuanian Armed Forces in Photography”. – [Vilnius] : [Lietuvos 
Respublikos krašto apsaugos ministerija], [2005]-    .

2018 / [į anglų kalbą išvertė Skirmantė Andrašiūtė]. – [2018]. – 130, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 
1000 egz.. – ISBN 978-609-412-158-6

GROŽINĖ LITERATŪRA

Akimirkos duoklė gyvenimui : eilėraščiai / Zigmas Akramavičius ; [dailininkė Laura Balti-
jutė]. – Šiauliai [i.e.Vilnius] : Litera, 2018. – 166 p. : iliustr., portr.. – Tiražas 70 egz.. – ISBN 
978-609-8144-96-3

Kol laša ilgesio medus : eilėraščiai / Vilija Kaškelytė-Narvydienė. – Vilnius : Litera, 2018. – 
182, [7] p.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-8144-90-1

Kraujo ryšiai : [detektyvinis romanas] / Angela Marsons ; iš anglų kalbos vertė Bronislovas 
Bružas. – Kaunas : Jotema, [2018]. – 351 p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-9955-13-770-2 (įr.)

Liovenšioldų žiedas ; Šarlota Liovenšiold ; Ana Sverd : [romanai] / Selma Lagerlöf ; iš švedų 
kalbos vertė Eugenija Stravinskienė. – Kaunas : Jotema, [2018]. – 591, [1] p.. – Tiražas 1500 
egz.. – ISBN 978-9955-13-773-3 (įr.)

Nebūna džiaugsmo be ašarų : romanas / Vytautas Atkočiūnas. – Vilnius : Litera, 2018. – 247, 
[1] p.. – Tiražas 30 egz.. – ISBN 978-609-8144-99-4

Nes tu šviesa : [poezija] / Asta Vėževičiūtė. – Šiauliai : Titnagas, 2018. – 27, [1] p.. – Tiražas 
50 egz.. – ISBN 978-609-8176-25-4

Prie ištakų savo : [kūrybos rinktinė] / Danutė Andrijauskienė ; [sudarytojas Stasys Tu-
mėnas]. – Vilnius : Litera, 2018. – 301, [1] p. : iliustr., nat.. – Tiražas 150 egz.. – ISBN 
978-609-482-001-4

Raidės man kaip žvaigždės : nepoezijos rinkinys / Lukas Petrauskas ; [dailininkas Justas Vė-
bra]. – Šiauliai [i.e. Vilnius] : [Litera], 2019. – 220, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 
978-609-482-002-1

Sausra : [romanas] / Jane Harper ; iš anglų kalbos vertė Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė. – 
2-oji laida. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2018]. – 335, [1] p.. – Tiražas 3500 egz.. – ISBN 
978-609-479-094-2 (įr.)

Sielos šokis audroje : [eilėraščiai] / Sigita Jocaitė-Jonutienė. – Šiauliai [i.e. Vilnius] : Litera, 
2018. – 218, [2] p. : portr.. – Tiražas 150 egz.. – ISBN 978-609-482-004-5

Sugrįžimas į Aliaską : [romanas] / Kristin Hannah ; iš anglų kalbos vertė Sandra Siauro-
dinė. – Kaunas : Jotema, [2018]. – 511, [1] p.. – Tiražas 2400 egz.. – ISBN 978-9955-13-769-6 
(įr.)

Šuns širdis : [apysaka, apsakymai] / Michail Bulgakov ; iš rusų kalbos vertė Jurgis Gimberis. – 
4-oji laida. – Kaunas : Jotema, 2018. – 223, [1] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-9955-13-775-7 
(įr.)

Tabakininkas : romanas / Robert Seethaler ; iš vokiečių kalbos vertė Rūta Jonynaitė. – Vil-
nius : „Baltų lankų“ leidyba, [2018]. – 199, [1] p.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-609-479-
121-5 (įr.)

Žolės gyvenimas : [atsiminimai] / Valda Daunienė, Regina Narušytė. – Vilnius : Litera, 2018. – 
125, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 200 egz.. – ISBN 978-609-8144-94-9

Anonsai

Festivalis „Kitoks ’19“ 

Vilniaus „Menų spaustuvė“ sausio 
12–20 d. jau devintą kartą kvies į 
festivalį vaikams ir jaunimui „Ki-
toks“, kuriame šiemet pasirodys 
trupės iš Švedijos, Belgijos, Pran-
cūzijos ir Ispanijos. Festivalio pro-
gramos spektakliai skirti įvairių 
amžiaus grupių žiūrovams – nuo 
kūdikių iki paauglių. Šalia meni-
nės „Kitokio“ programos vyks ir 
edukaciniai užsiėmimai: jaunųjų 
kritikų veikla ir seminaras „Tabu 
teatre vaikams“. „Džiaugiuosi, kad 
pagaliau pavyko į festivalio pro-
gramą įtraukti spektaklius, kuriuos 
jau senokai norėjau parodyti mūsų 
publikai. Dalyvauti festivalyje su-
tiko viena įdomiausiai šiuo metu 
kūdikiams kuriančių menininkų 
Europoje – Dalija Acin Thelander, 
ji pristatys neįprastos trukmės ir 
formos projektą, skirtą patiems 
mažiausiems. Keletą metų vyko ir 
spektaklių „Rankos“ („El Patio 
Teatro“) bei „Tuščiagalvis“ („Tuning 
People & kinderenvandevilla“) atvy-
kimo planavimas. Šiųmetė pro-
grama – aukštos kokybės klasikos, 
tikro ir nuoširdaus teatro vaikams 
ir jaunimui derinys“, – sako progra-
mos sudarytoja Jolita Balandytė.

Laisvė kūdikiams

Nors spektakliai kūdikiams Lie-
tuvoje jau nėra naujiena, iš Švedijos 
atvykstanti serbė Dalija Acin The-
lander tėvus su vaikais iki metų am-
žiaus kviečia į neįprasto formato 
pasirodymą – spektaklį-instalia-
ciją. „Paslapčių sodas“ – tai jude-
sio spektaklio ir atmosferinės me-
ninės instaliacijos derinys. Įvairių 
formų, spalvų, garsų, tekstūrų, juti-
minių stimuliacijų ir kvapų pilnoje 
erdvėje žiūrovai galės laisvai judėti 
ir savo tempu patirti specialiai kū-
dikių lavinimui sukurtą pasaulį. 
Pasak autorių, instaliacijos aplinka 
skatina kūdikio smalsumą, drąsina 
tyrinėti, taip pat leidžia atsipalai-
duoti. Suaugusieji kviečiami judėti 
su kūdikiais ir visus jų atradimus 

patirti kartu. Kūrėjai spektaklio 
formatą siekė pritaikyti prie daž-
nai nenuspėjamo gyvenimo su kū-
dikiu ritmo, todėl „Paslapčių sode“ 
žiūrovai galės lankytis sausio 12 ir 
13 d., o į tris valandas trunkančią 
pasirodymo sesiją atvykti ir iš jos 
išvykti jiems patogiu metu – būti, 
kiek panorės.

Objektų teatras 

Šiemet festivalio organizatoriai 
pristato net tris spektaklius, ku-
riuose svarbūs aktorių ir lėlininkų 
valdomi objektai. Belgų trupės 

„Tuning People & kinderenvan-
devilla“ aktorius Roelis Swanen-
bergas, pasitelkdamas kasdienius 
daiktus, tampa berniuku, kuris, 
ant galvos užsidėdamas baltą ka-
muolį, patenka į naują, nepažintą 
pasaulį. 7–11 metų vaikams reko-
menduojamas spektaklis „Tuščia-
galvis“ vyks sausio 14 ir 15 dieno-
mis. Prancūzų „Compagnie La 
Balle Rouge“ objektų spektaklyje 

„Raudonas kamuolys“ sausio 16 ir 
17 d. minkštos figūros, didelis rau-
donas kamuolys ir gyva akordeono 
muzika pasakos apie dviejų žmonių 
gyvenimą, meilę, vaiko gimimą ir 
augimą. Atpažįstamas gyvenimo si-
tuacijas atrasti kviečiantis poetiškas 

„Raudonas kamuolys“ rekomenduo-
jamas 5–9 metų žiūrovams. Trečią 
objektų spektaklį „Rankos“, skirtą 
6–12 metų vaikams, pristato „El Pa-
tio Teatro“ iš Ispanijos. Tai per molį 
pasakojama istorija apie mažą vei-
kėją, turintį didelį norą – ištrūkti iš 
parduotuvės vitrinos ir pabėgti nuo 
kitų jos gyventojų. Festivalio užda-
rymo spektaklis rodomas sausio 19 
ir 20 dienomis.

Šiuolaikinis cirkas vaikams

Švedija – kokybiško ir profe-
sionalaus šiuolaikinio cirko šalis, 
kurios cirko pasirodymus įprasta 
matyti kitame „Menų spaustu-
vės“ festivalyje, tačiau šį kartą 
švedų cirkas pristatomas ir „Kito-
kio ’19“ programoje. Sausio 18 ir 
19 d. „Kompani Giraff “ atkeliauja 
su šiuolaikinio cirko spektakliu 

„Tvarkos diena“, rekomenduojamu 

4–8 metų vaikams. Nors spektaklio 
žiūrovų amžius nedidelis, cirko ir 
teatro kritikas Jussi Tossavainenas 
sako, kad vadinti jį cirku vaikams 
net šiek tiek įžūlu, nes toks kūrinys 
labai reikalingas ir nuo kasdienybės 
pavargusiems suaugusiems žiūro-
vams. Cirko atlikėjos Jenny Soddu 
ir Julietta Birkeland, naudodamos 
pažįstamus namų apyvokos daik-
tus, scenoje kuria gyvas skulptūras. 
Profesionali akrobatika, koncentra-
cija ir truputis magijos joms padeda 
ieškoti tobulos pusiausvyros. Vaiko 
interpretacijoms atvira spektaklio 
istorija skatina išlaisvinti vaizduotę 
ir patikėti, kad galime kur kas dau-
giau nei atrodo.

Paaugliams – dokumentinis 
teatras

Kasmet festivalyje stengiamasi 
pristatyti bent vieną spektaklį, 
skirtą paaugliams. Šiemet tai do-
kumentinis švedų monospektaklis 

„Lapkričio 20-oji“, kalbantis apie 
tikrus 2006-ųjų įvykius Vokietijoje, 
jaunuoliui surengus ginkluotą iš-
puolį savo mokykloje. Kurdamas 
spektaklį švedų dramaturgas Lar-
sas Norénas analizavo tikrus šios 
tragedijos faktus, skaitė jaunuolio 
dienoraštį ir įrašus socialiniuose 
tinkluose, žiūrėjo vaizdo įrašą, kurį 
vaikinas filmavo prieš įžengdamas 
su ginklu į mokyklą. Tai pasako-
jimas apie patyčias, neapykantą 
mokyklai ir visa tai, kas pagaliau 
privertė jaunuolį žengti šį žingsnį. 
Sausio 18 d. rodomas „Jupither Jo-
sephsson Theatre Company“ spek-
taklis rekomenduojas jaunimui nuo 
15 metų.

Pagal „Menų spaustuvės“ inf.

Scena iš spektaklio „Tuščiagalvis“
C. He rma ns  nu ot r.
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Sausio 11–20
 „7md“ rekomenduoja

Netekus mylimo vyro 
Jurgio Gimberio šią sunkią 

valandą reiškiame gilią 
užuojautą rašytojai 

Dovilei Zelčiūtei-Gimberienei, 
kitiems artimiesiems ir visai 

literatūros bendruomenei.

Bičiuliai iš OKT / Vilniaus miesto teatro

Dailė

Sausio 11 d. 18 val. MO muziejuje bus pristatytas menininkų Nomedos 
ir Gedimino Urbonų 52-ajai Venecijos bienalei sukurtas projektas „Villa 
Lituania“, pasakojantis apie Rusijos perimtą Lietuvos diplomatinio korpuso 
pastatą Romoje. Okupuotą ir negrąžintą. Pokalbyje su menininkais, kurį 
moderuos menotyrininkė dr. Lina Michelkevičė, taip pat bus papasakota 
apie kitas dueto veiklas bei anksčiau MO vietoje stovėjusio kino teatro 

„Lietuva“ istorija, kai vyko garsioji viešąjį interesą gynusi visuomeninė ir 
politinė akcija – „Pro-testo laboratorija“. Tai gera proga paklausti apie dau-
gybę kitų garsių žmonių, kurie buvo projektų bendraautoriai ir aktyvūs 
veikėjai, pasigrožėti dizainerių įnašu į Urbonų koordinuotus projektus. 

Muzika

Lietuvos nacionalinės filharmonijos Didžioji salė oficialiai uždaryta 
remontui, tačiau koncertinė veikla dėl to nenutrūksta, renginiai vyks įvai-
riose Vilniaus ir kitų miestų salėse. Sausio 19 d. 19 val. Valdovų rūmų Di-
džiojoje renesansinėje menėje karaliaus Wolfgangas Amadeus Mozartas! 
Anot kompozitoriaus Giedriaus Kuprevičiaus, „Mozarto muzika turi tiek 
paslapčių, kiek kartų ją beklausysi. Ji, kaip ir vaikystėje skaitytos pasakos, 
su metais atveria kitas prasmes, kitus minties sluoksnius, skelbia kitus 
klausimus ir laukia kitokių atsakymų.“ Šį vakarą Lietuvos kamerinis or-
kestras, dirigentas Robertas Šervenikas ir solistai interpretuos Mozarto 
Koncertą arfai, fleitai ir orkestrui C-dur, Koncertą obojui ir orkestrui C-dur, 
nuotaikingą Divertismentą Nr. 3 ir populiariąją „Serenata notturna“.

Teatras

Režisieriaus Povilo Makausko spektaklio „Trojietės“ dramaturgiją sudaro 
Trojos karo motyvai iš Euripido tragedijų „Ifigenija Aulidėje“ ir „Trojietės“, 
taip pat fragmentai iš Margaret Atwood „Penelopiados: mito apie Penelopę 
ir Odisėją“ ir Svetlanos Aleksijevič knygos „Karo veidas nemoteriškas“ bei 
kita dokumentinė medžiaga. Pasak Makausko, „šiandien matau reikiamybę 
apmąstyti pacifizmo ir taikos idėjas. Europoje kylančio nacionalizmo ir 
radikalizmo pavojai traukia interpretuoti amžinai aktualius antikinius 
tekstus tarsi nerimo kupinus perspėjimus. Pagrindinė mūsų spektaklio 
tema – karo auka. Ją noriu atskleisti žmogiškųjų tragedijų koliažu, ana-
lizuojančiu platų karinės tematikos spektrą: karo absurdą, moters auko-
jimą, smurtą prieš moteris, žiaurumą, nacionalizmo pasekmes, patriar-
chato krizę, netekčių bei karo traumų temas.“ Spektaklio premjera įvyks 
sausio 18, 19 ir 25 d. Nacionaliniame Kauno dramos teatre, Rūtos salėje.

P a r o d o s

Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
XX a. Lietuvos dailės ekspozicija
Paroda „Kolega iš kitos genties. Meninin-
kas susitinka su verslininku“
iki 20 d. – Antano Sutkaus fotoparoda 

„Kosmos“

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
Retrospektyvinė paroda „Eva Kubbos: tarp 
horizontų“ 

Lietuvos nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1 
Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.
Lietuvių liaudies menas; Kryždirbystė
iki 13 d. – paroda „Tradicinė latvių apranga“
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
Paroda „Knygos menas“

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

„Tautinis atgimimas ir valstybės kūrimas: 
medaliai, monetos“

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“
Fotografijų paroda „Praeinantis kasdienis 
gyvenimas“
nuo 11 d. – Nomedos ir Gedimino Urbonų 
instaliacija „Villa Lituania“

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
iki 12 d. – Paulinos Pukytės paroda „Kažkas yra“
nuo 17 d. – Sauliaus Vaitiekūno retrospek-
tyvinė paroda „XXI amžiaus muziejus“

VDA galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki 12 d. – Marijos (Marijonos) Rinkevičiū-
tės-Žilevičienės paroda

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

Šiuolaikinio meno centras
Vokiečių g. 2
iki 13 d. – Valdo Ozarinsko retrospektyva 
Eli Cortiñas paroda „Remiksuotojai nie-
kada nemiršta“

„JCDecaux premija“

Prospekto fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
iki 12 d. – Algirdo Šeškaus paroda „dav day“

Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
iki 19 d. – Alvydo Donėlos fotografijų 
paroda „Paraiškos“

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
Rūtos Matulevičiūtės paroda-instaliacija 

„Wisdom Vendor“ („Išminties automatas“) 

Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39
Julijono Urbono paroda „Planeta iš 
žmonių“ 

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
iki 12 d. – paroda „Meilės ežeras“

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
Ugnės Žilytės paroda „Mažieji įkvėpimai“
Paroda „Juozapas Miliūnas (1933–2016). 
Tolumos, sutemos...“ 

Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 2
Česlovo Lukensko kūrybos paroda „Reivo 
terminalas“

Pylimo galerija
Pylimo g. 30
iki 19 d. – naujametinė tapybos paroda 

„Pavasaris ateis“ (Jonas Čeponis, Vincentas 
Gečas, Aloyzas Stasiulevičius, Leonardas 
Tuleikis, Rimas Bičiūnas, Raimondas Mar-
tinėnas, Jonas Daniliauskas, Galius Kličius, 
Solomonas Teitelbaumas)

AV17 galerija 
Totorių g. 5
iki 19 d. – Nerijaus Ermino paroda „Mąs-
tantis vandenynas. Svečiai“

Jono Meko vizualiųjų menų                
centras
Malūnų g. 8
Svajonės ir Pauliaus Stanikų paroda 

„Nuodėmės“ 

Savicko paveikslų galerija
J. Basanavičiaus g. 11
iki 15 d. – Jūratės Mitalienės tapyba

Teatro, muzikos ir kino muziejus
Vilniaus g. 41
Iš teatro, muzikos ir kino muziejaus rinki-
nių. XIX a.–XX a. pirmoji pusė

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno 
galerija 
Vilniaus g. 39 / 6
nuo 11 d. – paroda „Vaikas manyje“

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

Namų galerija „Trivium“
Vilkpėdės g. 7–105
iki 16 d. – Irenos Giedraitienės paroda 

„Karuselė“

Grafo galerija
Trakų g. 14
iki 18 d. – Linos Murel Jardorf paroda „Me-
nas ir meilė“ 

Rašytojų klubas
K. Sirvydo g. 6
Ramunės Sladkevičiūtės-Dainienės tapy-
bos paroda „Pelargonijos“ 

Lietuvos nacionalinė Martyno 
Mažvydo biblioteka
Gedimino pr. 51
Vienos knygos paroda „Lietuvių chartija“
nuo 12 d. – knygos „Sivužas“ iliustracijų 
paroda 

Lietuvos medicinos biblioteka
Kaštonų g. 7
Michailo Aizeno fotografijų paroda „Van-
duo (ir šviesa)“

Stasio Vainiūno namai
A. Goštauto g. 2
Paroda „Lietuvos dailininkų dovanos Sta-
sio Vainiūno namams“

„Skalvijos“ kino centras
Goštauto g. 2 / 15
Alexandre’o Clérisse’o šilkografijos es-
tampų paroda „Cyclocolor“ 

Galerija TSEKH
Vytenio g. 6
iki 14 d. – Imanto Selenio paroda „Hawaii“

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės 
muziejus
V. Putvinskio g. 55
M.K. Čiurlionio biografijos ekspozicija
Paroda „Sugrįžęs į šviesą. Trapaus kūrinio 
istorija“
iki 20 d. – paroda „Varkalis. Knygos, plaka-
tai, piešiniai“ 

M. Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12
Simbolistinės Europos dailės ekspozicija 
Konstantino Žardalevičiaus tapybos 
paroda „Aseminė tapyba, kas tai?“
Prano Gailiaus retrospektyvinė paroda 

„Gyvenimo scenos“

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
XX a. 7–8-ojo dešimtmečių lietuvių daili-
ninkų kūrybos ekspozicija
Algimanto Miškinio Lietuvos dailės kolek-
cijos ekspozicija
Rimanto Antano Šulskio (1943–1995) 
paroda „Pasivaikščiojimai su paukščiu“, 
skirta menininko 75 metų jubiliejui 
iki 13 d. – Audronės Petrašiūnaitės siuvi-
nėtų kilimų ir grafikos paroda

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

Maironio lietuvių literatūros muziejus
Rotušės a. 13
Ekspozicija „Lietuvių literatūra – trumpai 
ir žaismingai“ 
Ekspozicija „Požemio galerija: rašytojai 
meno kūriniuose“ 
Paroda „Nauji eksponatai iš Australijos“

iki 19 d. – Aleksndros Laucevičiūtės-Čip-
kienės darbų paroda 

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
Kaido Ole’s (Estija) ir Jono Gasiūno paroda 

„Družba“

Kauno fotografijos galerija
Vilniaus g. 2
Paroda „Svetur“ (Ievos Baltaduonytės, Pau-
liaus Butkaus, Valus Sonov, Sigito Baltra-
maičio, Vytenio Jankūno, Algimanto Kezio 
ir Jono Dovydėno darbai)

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

KKKC parodų rūmai
Didžioji Vandens g. 2
nuo 11 d. – VDA Telšių fakulteto dėstytojų 
kūrybos paroda „80+20“
nuo 11 d. – Eglės Velaniškytės tapybos 
paroda „Aš ateinu“

Klaipėdos galerija
Bažnyčių g. 6
Paroda „Art Sale“

Šiauliai
„Laiptų“ galerija
Žemaitės g. 83
Raimundo Sližio (1952–2008) tapyba
nuo 11 d. – tarptautinė grafikos ir fotografi-
jos paroda „Žiupsnelis druskos“ 

Dailės galerija
Vilniaus g. 245
iki 17 d. – Algimanto Aleksandravičiaus 
paroda „Šimtmečiui šimtas“ (portretai)

Šiaulių universiteto dailės galerija
Vilniaus g. 141
Sigito Laurinavičiaus, Egidijaus Radvensko, 
Artūro Stančiko tapybos bei keramikos 
paroda „3D“

Panevėžys
Panevėžio miesto dailės galerija
Respublikos g. 3
Keramikos paviljone – Rūtos Šipalytės 
personalinė paroda „Miestai. Keliaujantys 
namai“

Fotografijos galerija
Vasario 16-osios g. 11
Žilvino Kropo fotografijų paroda „Saulėraš-
čių iliuminacija“ 

S p e k t a k l i a i

Vilnius 
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto 
teatras
11, 12 d. 18.30 – S. Prokofjevo „ROMEO IR 
DŽULJETA“. Dir. M. Staškus
17, 19 d. 18.30 – G. Puccini „MADAM BA-
TERFLAI“. Dir. M. Staškus

Nacionalinis dramos teatras
11 d. 18 val. Klaipėdos žvejų rūmuose – Molière’o 

„TARTIUFAS“. Rež. O. Koršunovas
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15, 16 d. 18.30 Lietuvos rusų dramos teatre, 
19 d. 18 val. Šiaulių dramos teatre – A. Če-
chovo „TRYS SESERYS“. Rež. Y. Ross
Mažoji salė
11 d. 19 val. – A. Jevsejevo, E. Vitkutės „NE-
ŽINOMA ŽEMĖ. ŠALČIA“. Rež. J. Tertelis
12 d. 19 val., 13 d. 16 val. – J. Strømgreno 

„DURYS“. Rež. J. Strømgrenas 
15, 16 d. 19 val. – I. Bergmano „INTYMŪS 
POKALBIAI“. Rež. V. Rumšas 
17 d. 16 val. – I. Šeiniaus „KUPRELIS“. Insc. 
aut. A. Vozbutas, rež. P. Markevičius
17, 18 d. 19 val. – M. Nastaravičiaus „DEMO-
KRATIJA“. Rež. P. Ignatavičius
19 d. 16 val. – „DREAMLAND“. 
Rež. M. Jančiauskas 
20 d. 12, 14 val. – C. Brandau „TRIJULIS 
AUKŠTYN KOJOM“. Rež. G. Kriaučionytė
Studija
12, 17 d.16 val. – I. Šeiniaus „KUPRELIS“. 
Insc. aut. A. Vozbutas, Rež. P. Markevičius 

Valstybinis jaunimo teatras 
18, 19 d. 18 val. – PREMJERA! R. Stankevi-
čiaus „VALHALA. POETINIAI (IŠSI)TARDY-
MAI“. Rež. A. Bialobžeskis. Vaidina 
M. Ancevičius, A. Bendoriūtė, A. Bialobžes-
kis, E. Jaujininkaitė (Studija)
20 d. 15, 15.30, 16, 16.30 teatro fojė – T. Kavta-
radzės „APIE BAIMES“. Rež. O. Lapina

Vilniaus mažasis teatras
11, 12 d. 18.30 – Žemaitės „MARTI“. 
Rež. G. Tuminaitė, dramaturgė P. Pukytė
13 d. 12, 14 val. – „MANO BATAI BUVO DU“. 
Idėjos aut. ir rež. G. Latvėnaitė
15 d. 18.30 – „PASIKALBĖK SU MANIMI EI-
LĖMIS“. Idėjos autorė V. Bičkutė, koordina-
torė M. Kimelė (Ryga, Latvija). Vaidina 
V. Bičkutė, J. Bareikis, V. Kochanskytė, 
M. Valiukas
17 d. 18.30 – N. Erdmano „SAVIŽUDIS“. Insc. 
aut. T. Stirna, rež. G. Tuminaitė
18 d. 18.30 – „MANNO LAIMĖ (pagal Th. Manno 
noveles). Rež. G. Balpeisova
19 d. 18.30 – W. Gibsono „DVIESE SŪPUO-
KLĖSE“. Rež. U. Baialievas
20 d. 18.30 – „FANTAZIJUS“ (pagal A. de 
Musset pjesę). Rež. G. Tuminaitė

Oskaro Koršunovo teatras
13, 19 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! 
M. Vildžiaus, G. Labanauskaitės „Y“. Rež. 
A. Leonova, scenogr. I. Komissarova, mu-
zika A. Šiurio, videodail. V. Narbutas. Vai-
dina V. Novopolskis, Š. Zenkevičius, 
I. Šepetkaitė, A. Šuminskaitė
14, 15 d. 19 val. OKT studijoje – A. Čechovo 

„ŽUVĖDRA“. Rež. O. Koršunovas
16, 17 d. 20 val. OKT studijoje – N. Gogolio 

„PAMIŠĖLIS“. Rež. O. Koršunovas. Vaidina 
E. Pakalka
18 d. 19 val. OKT studijoje – M. Gorkio 

„DUGNE“. Rež. O. Koršunovas
19 d. 15 val. Marijampolės dramos teatre – 
B. Brechto „VESTUVĖS“. 
Rež. O. Koršunovas

Rusų dramos teatras
11 d. 18.30 val. – PREMJERA! M. von May-
enburgo „URODAS“. Rež. A. Špilevojus
12 d. 18.30 – A. Čechovo „MEŠKA“. 
Rež. K. Krasilnikovaitė
12 d. 18 val. Utenos kultūros centre – „VIENI-
ŠAS ŽMOGAUS BALSAS“ (pagal S. Aleksije-
vič knygą „Černobylio malda“). A. Metalni-
kovos monospektaklis. Rež. V. Dorondovas 
13, 20 d. 12, 15 val. – PREMJERA! A. Čechovo 

„KAŠTONĖ“. Rež. M. Čaplina 
18, 19 d. 18.30 val. – PREMJERA! J. Misto 

„MADAM RUBINŠTEIN“. Rež. R. Banionis

Vilniaus teatras „Lėlė“
Didžioji salė
12 d. 12 val. – „PINOKIS“ (muzikinis spek-
taklis vaikams pagal C. Collodi pasaką). 
Rež. Š. Datenis

13 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „GRYBŲ 
KARAS“. Rež. A. Mikutis
18 d. 18.30 val. – „NE PAGAL ŠIO PASAULIO 
MADĄ“ (fantazija apie poetą K. Donelaitį). 
Insc. aut. ir rež. R. Kazlas
19 d. 12 val. – S. Siudikos „TRYS PARŠIU-
KAI“. Rež. – A. Mikutis 

20 d. 12 val. – „BATUOTAS KATINAS“ 

(Ch. Perrault pasakos motyvais). 

Rež. A. Mikutis
Palėpės salė
13 d. 16 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ 
(H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). 
Rež. ir dail. R. Driežis
20 d. 16 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“ 
(Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut., 
rež. ir dail. A. Mikutis
Mažoji salė
12 d. 14 val. – „ČIA BUVO / ČIA NĖRA“. 
Rež. Š. Datenis
13 d. 14 val. – „GĖLIŲ ISTORIJOS“ (pagal 
A. Saksės knygą „Pasakos apie gėles“). Pje-
sės aut. ir rež. N. Indriūnaitė
17 d. 18.30 val. – A. Jarry „KARALIUS ŪBAS“. 
Rež. ir dail. N. Tranteris 
19 d. 14 val. – R. Mikučio „LIUNĖS NUOTY-
KIAI“. Rež. A. Grybauskaitė
20 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ 
IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių 
Grimmų pasaką). Rež. N. Indriūnaitė

„Menų spaustuvė“
Festivalis „Kitoks ’19“
12, 13 d. 10, 14 val. Juodojoje salėje – „PA-
SLAPČIŲ SODAS“. Choreogr., scenos ir 
šviesų dizainas D.A. Thelander (Švedija)
14 d. 12, 18 val., 15 d. 10 val. Juodojoje salėje – 

„TUŠČIAGALVIS“ (Belgija)
16 d. 10, 18 val., 17 d. 10 val. Juodojoje salėje – 

„RAUDONAS KAMUOLYS“ (Prancūzija)
18 d. 10, 12 val., 19 d. 12 val. Kišeninėje salėje – 

„TVARKOS DIENA“ (Švedija)
18 d. 18 val. Juodojoje salėje – „LAPKRIČIO 
20-OJI“ (Švedija)
19 d. 18 val., 20 d. 12, 15 val. Kišeninėje salėje – 

„RANKOS“ (Ispanija)

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
11 d. 18 val. Mažoje scenoje – M. von May-
enburgo „BJAURUSIS. SKALPELIO PJŪVIS“. 
Rež. V. Malinauskas 
12 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „AN-
DERSENO GATVĖ“ (H.Ch. Anderseno bio-
grafijos ir pasakų motyvais). Rež. I. Paliulytė 
12 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – J. Sobolio 

„GETAS“. Rež. G. Varnas (NKDT kartu su 
„Utopia“ teatru)
13 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „BŪTYBĖS“. 
Rež. E. Kižaitė 
13 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „GENTIS“ 
(pagal I. Simonaitytės romaną „Aukštujų 
Šimonių likimas“). Rež. A. Jankevičius 
16 d. 14 val. Didžiojoje scenoje – W. Shakes-
peare’o „HAMLETAS“. Rež. V. Bareikis
16 d. 19 val. Mažojoje scenoje – B. Kapus-
tinskaitės „VIETINIAI“ (pagal K. Gibrano 
kūrybą). Rež. P. Markevičius
17 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Landsber-
gio „VĖJAS GLUOSNIUOSE“. 
Rež. G. Padegimas
18, 19 d. 19 val. Rūtos salėje – PREMJERA! 

„TROJIETĖS“ (Euripido tragedijų motyvais). 
Rež. P. Makauskas  
19 d. 15 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės 

„LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. I. Paliulytė

20 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „LABAS, 

LAPE!“ (pagal E. Daciūtės pasaką „Laimė 

yra lapė“). Rež. E. Kižaitė 

20 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „BARBORA“ 

(pagal J. Grušo dramą „Barbora Radvi-

laitė“). Rež. J. Jurašas. Adaptacijos autorė 

A.M. Sluckaitė 

Kauno valstybinis muzikinis                
teatras
11, 12 d. 18 val. – F. Wildhorno „GRAFAS 
MONTEKRISTAS“ (pagal A. Dumas ro-
maną). Dir. J. Janulevičius
13 d. 12 val. – T. Kutavičiaus, V. Palčinskai-
tės „NYKŠTUKAS NOSIS“. Dir. V. Visockis
13 d. 18 val. – E. Johno, T. Rice’o „AIDA“. 
Dir. J. Janulevičius
16 d. 18 val. – O. Nicolai „VINDZORO 
ŠMAIKŠTUOLĖS“. Dir. J. Janulevičius
17 d. 18 val. – P. Abrahamo „BALIUS SAVO-
JOJE“. Dir. J. Janulevičius
19 d. 18 val. – F. Wildhorno „DŽEKILAS IR 
HAIDAS“. Meno vad. K.S. Jakštas. Rež. 
V. Streiča, muzikinis vad. ir dir. R. Šumila, 
dir. E. Pehkas
20 d. 12 val. – W.A. Mozarto „MAŽOJI 
BURTŲ FLEITA“. Dir. V. Visockis
20 d. 18 val. – J. Strausso „KITA PELENĖS 
ISTORIJA“. Choreogr. ir insc. aut. G. San-
tucci (Italija). Dir. V. Visockis

Kauno kamerinis teatras
11 d. 18 val. – T. Jansono „NACIONALINĖS 
DARŽOVĖS“. Rež. A. Dilytė
12 d. 11, 13.30, 16 val., 13 d. 14, 16.30 val. – 

„ATVIRA ODA“. Rež. K. Žernytė (Pojūčių 
teatras) 
12 d. 18 val. – „MARI KARDONA“. 
Rež. A. Jankevičius
13 d. 12 val. – D. Bisseto „MEGZTINIS“. 
Rež. G. Aleksa
15 d. 18.30 – „SEEN“. Rež. A. Kavaliauskaitė 
(Alytaus miesto teatras) 
17 d. 18 val. – M. Jones „AKMENYS JO KIŠE-
NĖSE“. Rež. G. Padegimas
18, 19 d. 18 val. – L. Janušytės „KOREKTŪ-
ROS KLAIDA“. Rež. A. Dilytė
19, 20 d. 19 val. Centriniame knygyne (Lais-
vės al. 81) – „NOKTIURNAS“. 
Rež. G. Padegimas
20 d. 15 val. – A. Dilytės „NEGALIMA!“ 
Rež. A. Dilytė

Kauno lėlių teatras
12, 13 d. 12 val. – „MEŠKIUKO GIMTADIE-
NIS“. Rež. R. Bartninkaitė
19 d. 12 val. V. ir S. Ratkevičių lėlių muziejuje – 

„PELIUKO PASAKŲ DIRBTUVĖLĖ“. Aut. ir 
rež. G. Radvilavičiūtė
20 d. 12 val. – „ALIO ALIO, ŽEME!“ (pagal 
V.V. Landsbergio kūrinį „Arklio Domi-
nyko kelionė į žvaigždes“). 
Rež. G. Damanskytė

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
11 d. 18.30 Kamerinėje salėje – P.O. Enquisto 

„LŪŠIES VALANDA“. Rež. M. Ķimele
12 d. 18.30 Mažojoje salėje – R. Bugavičutes-
Pēces „MAMA DRĄSA“ (pagal B. Brechtą). 
Rež. E. Seņkovas (Latvija) 
13 d. 17 val. Didžiojoje salėje – A. Juozai-
čio „KARALIENĖ LUIZĖ“. 
Rež. G. Padegimas
19 d. 18.30 Didžiojoje salėje – S. Šaltenio 

„KALĖS VAIKAI“. Rež. E. Nekrošius
20 d. 17 val. Mažojoje salėje – A. Strindbergo 

„TĖVAS“. Rež. M. Ķimele

Klaipėdos muzikinis teatras
12 d. 12 val. Žvejų rūmuose – N. Sinkevičiū-
tės „PASAKA BE PAVADINIMO“
15 d. 19 val. Žvejų rūmuose – koncertas, skir-
tas E. Balsio jubiliejinių metų pradžiai
16 d. 19 val. – D. Goggino „ŠOUNUOLYNAS“. 
Dir. V. Konstantinovas
17 d. 19 val. Žvejų rūmuose – V. Ganelino, 
S. Gedos „VELNIO NUOTAKA“. Dir. M. Staš-
kus, V. Lukočius, D. Pavilionis
18 d. 19 val. Žvejų rūmuose – M. Theodora-
kio „GRAIKAS ZORBA“. Choreogr. ir libreto 
aut. L. Massine, muzikos vad. ir dir. 
M. Staškus

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
12 d 18 val. – PREMJERA! A. Špilevojaus 

„BAGADELNIA“. Rež. A. Špilevojus
13 d. 10, 11.30 Mažojoje salėje – „VANDENI-
NIS NUOTYKIS“. Idėjos aut. ir rež. 
B. Banevičiūtė
13 d. 18 val. – A. Tarno „DIBUKAS“. 
Rež. R. Banionis
17 d. 18.30 A. Sireikos krepšinio akademijoje 
(Ežero g. 11) – I. Fornes „DUMBLAS“. 
Rež. A. Kahnas, G. Palekaitė
18 d. 18.30 Mažojoje salėje – G. Labanaus-
kaitės „IŠRINKTIEJI“. Rež. M. Klimaitė
19 d. 18 val. – A. Čechovo „TRYS SESERYS“. 
Rež. Y. Ross (Nacionalinis dramos teatras)
20 d. 12 val. – „BEBENČIUKAS IR LAUMĖ“ 
(K. Kubilinsko ir P. Cvirkos pasakų moty-
vais). Rež. I. Norkutė
20 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
11 d. 18 val. – PREMJERA! T. Bernhardo 

„TEATRALAS“. Rež. J. Tertelis, dail. B. ir 
P. Bocullaitės, komp. M. Bialobžeskis. Vai-
dina A. Kėleris, V. Kupšys, I. Savickaitė ir kt.
13 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. 
Rež. V. Mazūras 
13 d. 18 val. – R. Granausko „RŪKAS VIRŠ 
SLĖNIŲ“ (insc. aut. R. Šerelytė). Rež. 
R. Banionis
15 d. 12 val. – „ANĖ IŠ ŽALIASTOGIŲ“ (pa-
gal L.M. Montgomeri romaną). 
Rež. A. Gluskinas 
18 d. 18 val. – „KOKIO GRAŽUMO SAULĖ“ 
(pagal D. Teišerskytės eiles ir D. Urbonie-
nės knygą „Sibiras vaiko akimis“). 
Rež. E. Matulaitė
18 d. 18 val. – R. Thomas „VYRAS SPĄS-
TUOSE“. Rež. D. Kazlauskas 
19 d. 18 val. – N. Vorožbit „SAŠA, IŠNEŠK 
ŠIUKŠLES!“. Rež. S. Moisejevas
20 d. 18 val. – N. Simono „PASKUTINYSIS 
IŠ AISTROS KAMUOJAMŲ MEILUŽIŲ“. 
Rež. G. Gabrėnas

K o n c e r t a i

Lietuvos nacionalinė filharmonija
13 d. 18 val. Lietuvos nacionaliniame operos 
ir baleto teatre – „Trys Dievo Motinos sim-
fonijos“. Sausio 13-osios aukų atminimui. 
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkes-
tras, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto 
teatro choras (meno vad. Č. Radžiūnas), 
Kauno valstybinis choras (meno vad. ir vyr. 
dir. P. Bingelis). Dir. R. Šervenikas. Progra-
moje O. Narbutaitės „Trys Dievo Motinos 
simfonijos“ 
17 d. 13 val. Utenos kultūros centre – teatra-
lizuotas koncertas visai šeimai „Žvaigždžių 
karų siuita“. Lietuvos nacionalinis simfo-
ninis orkestras. Dir. R. Šervenikas. Progra-
moje J. Williamso „Žvaigždžių karų siuita“

19 d. 19 val. Valdovų rūmų Didžiojoje rene-

sansinėje menėje – orkestro muzikos kon-

certas „Mozarto muzikos efektas“. Lietuvos 

kamerinis orkestras. Solistai V. Sriubikis 

(fleita), P. Paškevičius (obojus), J. Daunytė 

(arfa). Dir. R. Šervenikas. Programoje 

W.A. Mozarto kūriniai 

Vilnius
Lietuvos muzikų rėmimo fondas

13 d. 14 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje – 

Laisvės gynėjų dienai atminti. Lietuvos 

dailės muziejaus vyrų choro „Varpas“ kon-

certas (choro meno vad. ir dir. J. Kalcas). 

Vargonuoja R. Marcinkutė Lesieur. Rengi-
nio vedėjas muzikologas V. Juodpusis. Pro-
gramoje harmonizuotos lietuvių liaudies 
dainos, G. Purlio, J. Naujalio, E. Elgaro, 
C. Francko ir kt. kūriniai

Šv. Kotrynos bažnyčia
11 d. 18 val. – folkloro ansamblio „Erqvani“ 
koncertas (Gruzija)
12 d. 19 val. – akustinis „Colours Of Bubbles“ 
koncertas „Home“
13 d. 16 val. – Šv. Kristoforo kamerinio 
orkestro koncertas „Vilties šviesa, tauria 
gaida“. Dalyvauja Vilniaus miesto savi-
valdybės Šv. Kristoforo kamerinis orkes-
tras (meno vad. ir vyr. dir. M. Barkauskas), 
Vilniaus kultūros centro moterų choras 

„Liepos“ (meno vad. ir dir. A. Steponavi-
čiūtė-Zupkauskienė), Vilniaus chorinio 
dainavimo mokyklos „Liepaitės“ jaunučių 
choras (meno vad. ir dir. E. Jaraminienė), 
Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos 

„Liepaitės“ jaunių choras (meno vad. ir dir. 
A. Steponavičiūtė-Zupkauskienė), Vilniaus 
kultūros centro teatro studijos „Elemento-
rius“ moksleiviai (vad. E. Storpirštienė)
18 d. 18 val. – V. Spivakovo fondo stipendi-
ninkai. Atlikėjai V. Malininas, T. Vladimiro-
vas. Programoje J.S. Bacho, F. Schuberto, 
S. Rachmaninovo, F. Liszto kūriniai
19 d. 18 val. – koncertas „Baltos varnos su 
styginių kvartetu“. Atlikėjai M. Andrijaus-
kaitė-Bakanauskienė, T. Andrijauskaitė, 
J. Bakanauskas, T. Urbanavičius, T. Dešukas, 
M. Nugaras
20 d. 18, 20.30 – „Freaks On Floor“ su sty-
ginių kvartetu

Va k a r a i

Vilnius
Valdovų rūmai
12 d. 11 val. – ekskursija su istoriku E. Gudu 
po parodą „Lietuva, Tėvyne mano… Ado-
mas Mickevičius ir jo poema „Ponas Tadas“

Nacionalinė dailės galerija
11–13 d. – susitikimas su A. Sutkaus paro-
dos „Kosmos“ katalogo „Planet Lithuania“ 
leidėju G. Steidlu: 11 d. 18 val. – filmas 

„Kaip sukurti knygą su Steidlu“; 12 d. 14 val. – 
„Steidl“ leidinių pristatymas; 12 d. 16 val. – 
G. Steidlo paskaita „Analogo renesansas 
skaitmeniniame pasaulyje“

Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
11 d. 12 val. Kino salėje – filmo „Mes dainuo-
sim“ (rež. R. Mullan) peržiūra
14 d. 17.30 Valstybingumo erdvėje – diskusija 

„Vizijos Vilniaus ateičiai“. Dalyvauja R. La-
pinskas, I. Laurušonė, V. Navickas, V. Sinke-
vičius  ir L. Stoškus. Diskusiją moderuoja 
M. Baltrukevičius
15 d. 18 val. Konferencijų salėje – Jurgos ir 
Pauliaus Jurkevičių knygos „Romanas su 
Italija. Ketvirtis amžiaus Romoje – kaip 
viena diena“ pristatymas
16 d. 17 val. Valstybingumo erdvėje – A. Ei-
dinto ir R. Lopatos dokumentų rinkinio 

„Lietuvos vyriausybių 1918–1920 metų po-
sėdžių protokolai“ sutiktuvės
16 d. 17.30 Konferencijų salėje – S. Žvirgždo 
paskaitos apie fotografiją. „Kuršių nerija 
fotografijose ir atvirukuose“
17 d. 17.30 Valstybingumo erdvėje – V. Hunto 
knygos „Kruvini miškai. Antrojo pasaulinio 
karo pabaiga Kuršo katile“ pristatymas

Kaunas
M.K. Čiurlionio dailės muziejus
17 d. 17.30 – studijos „Dailės kritikos (meta)
metodologijos ir metmenys“ pristatymas. 
Dalyvauja R. Diržys, K. Šapoka ir kt. 
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Savaitės filmai

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

Sausio 11–17
Ki no re per tu a ras

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

fermoje, mirtinai nuobodžiauja per mišias ir mėgsta šokius. Jos literatūrinis 
talentas akivaizdus, todėl mergina įsidarbina vietinio laikraščio redaktoriaus 
asistente. Netrukus prasidės Astrid ir dvigubai už ją vyresnio vedusio Blom-
bergo romanas. Būtent šis romanas ir jo pasekmės (nėštumas, vaiko gimimas) 
užima didelę biografinio filmo apie rašytoją Astrid Lindgren dalį. Pernille 
Fischer Christensen filme pagrindinius vaidmenis sukūrė Alba August, Hen-
rikas Rafaelsenas, Trine Dyrholm (Švedija, Danija, 2018). (Vilnius, Kaunas)
Kaltė  ****

Vakaras bendrojo pagalbos telefono būstinėje. Policininkas Asgeris (Jakob 
Cedergren) nekantriai laukia, kada baigsis jo pamaina. Išgėrę vairuotojai, 
apvogti prostitučių klientai, pokštininkai erzina Asgerį, bet išsigandusios 
moters skambutis sužadina nerimą. Moteris pagrobta, automobilis važiuoja 
nežinoma kryptimi. Asgeris bando padėti pagrobtajai remdamasis savo patirtimi, 
intuicija ir telefonu... Debiutanto Gustavo Möllerio filmas pristatytas „Os-
karui“. Filmo veiksmas neperžengs būstinės ribų, bet įtampa nuolat stiprės, 
pasakojamos istorijos vingiai liks nenuspėjami iki paskutinių akimirkų 
(Danija, 2018). (Vilnius, Kaunas)
Prie amžinybės vartų  ****

Režisierius Julianas Schnabelis („Skafandras ir drugelis“) pats yra dai-
lininkas. Todėl nenuostabu, kad mėgsta kurti filmus – meilės laiškus ki-
tiems menininkams. Toks buvo jo filmas „Basquiat“ (1996), toks ir nau-
jasis pasakojimas apie Vincentą van Goghą. Naujame filme Schnabelis 
rodo van Goghą paskutiniais jo gyvenimo metais. Pasak režisieriaus, jis 
norėjo suteikti filmui parodą primenančią struktūrą, kad kiekvienas epi-
zodas išplėstų ir papildytų dailininko paveikslus. Todėl ir operatorius 
Benoit Delhomme’as tikrąja to žodžio prasme tapo šį filmą, suteikdamas 
kadrams van Gogho paveikslų spalvas. Schnabelis rekonstruoja kūrybos 
procesą, kuria portretą žmogaus, kurio drobėse atsispindi giliausi jo jau-
trumo sluoksniai. Režisierius ir aktorius Willemas Dafoe liko ištikimi 
modernistiniam mitui apie genijų, nesugebantį prisitaikyti prie tikrovės. 
Paulį Gauguiną suvaidino Oscaras Isaacas, Theo van Goghą – Rupertas 
Friendas, filme taip pat vaidina Madsas Mikkelsenas, Emmanuelle Seigner, 
Nielsas Arestrupas, Stella Schnabel (Prancūzija, 2018). (Vilnius, Kaunas)
Silvio ****

Naujojo Paolo Sorrentino („Didis grožis“, „Jaunystė“) filmo veikėjas – 
buvęs italų premjeras, milijardierius, žiniasklaidos magnatas ir skandalistas 
Silvio Berlusconi. Režisierius tvirtina pasakojantis išgalvotus ir galbūt tikrai 
buvusius įvykius, bet tai nėra biografinis filmas. Pasak jo, „Berlusconi – tai 
fenomenas. Socialinis ir psichologinis.“ Šį fenomeną Sorrentino analizuoja 
kartu su aktoriumi Toni Servillo, stengdamiesi suprasti, ar galima turėti viską – 
meilę, pinigus, valdžią ir pripažinimą (Italija, Prancūzija, 2018). (Vilnius, Kaunas)
Žalioji knyga  ****

Kas galėjo pagalvoti, kad „Buko ir dar bukesnio“ režisierius Peteris Farrelly 
atsidurs tarp prestižinių premijų kandidatų. Naująjį jo filmą amerikiečių 
kritikai išrinko geriausiu, o užsienio – įteikė jam du „Auksinius gaublius“. 
Vienu jų apdovanotas Mahreshala Ali vaidina pasaulinio garso juodaodį 
muzikantą, kuris pasamdo vairuotoju ir apsaugininku buvusį sportininką, 
italų kilmės Tonį (Viggo Mortensen), kad šis jį lydėtų turnė po JAV Pietų 
valstijas. Ekrane – 1962-ieji ir rasinė segregacija dar nepanaikinta. Tačiau 
tikrais įvykiais paremtas filmas kalba apie iki šiol skausmingas problemas. 
Taip pat vaidina Linda Cardellini, Sebastianas Maniscalco, Dimiteris D. Ma-
rinovas, Mike’as Hattonas (JAV, 2018). (Vilnius, Kaunas)

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
11–17 d. – Ralfas Griovėjas 2 (JAV) – 11, 13.05, 
15.35, 18.05, 19 val. (lietuvių k.); 12, 13 d. – 
11.10 (originalo k.)
11–17 d. – Ralfas Griovėjas 2 (3D, JAV) – 12, 
14.30 (lietuvių k.); 13.40 (originalo k.)
Aš, tu, jis ir ji (Rusija) – 11.30, 17, 21.20
Žalioji knyga (JAV) – 15.50, 20.50
Prie amžinybės vartų (JAV, D. Britanija, 
Prancūzija, Šveicarija) – 13.15, 18.40
12, 14, 16 d. – Spec. žvėrynas (rež. A. Leka-
vičius) – 18.40
12 d. – F. Cilea „Adriana Lekuvrer“. Tie-
sioginė premjeros transliacija iš Niujorko 
Metropoliteno operos – 19.55 
20 d. – L. Minkaus „Bajaderė“. Tiesioginė 
transliacija iš Maskvos Didžiojo teatro – 17 val.
17 d. – Favoritė (Airija, D. Britanija, JAV) – 
21 val.
11–17 d. – Bohemijos rapsodija (D. Britanija, 
JAV) – 11.20, 15.45, 18.15, 21.10
Grinčas (JAV) – 11, 13.30, 15.35
11, 14–16 d. – Silvio (Italija) – 17.40, 20.35; 
12, 13 d. – 12.30, 17.40, 20.35; 17 d. – 20.35
11–17 d. – Asteriksas: stebuklingojo gėrimo 
paslaptis (Prancūzija) – 11.10, 13.45
Pašėlęs policininkas: naujametinis nesusi-
pratimas (Rusija) – 16.05, 21.30
Pabėgimo kambarys (P. Afrika, JAV) – 19.20, 
21.45
11–16 d. – Kurjeris (JAV) – 18.50, 21.30; 
17 d. – 21.30
11–17 d. – Tarp mūsų, mergaičių... 
(rež. K. Gudavičius) – 16.10, 21.20
12, 13 d. – Žmogus-voras: į naują visatą 
(JAV) – 11.30
Sniego karalienė: veidrodžių šalis (Ru-
sija) – 13.55
Merė Popins grįžta (JAV) – 15.45
Eglutės. Finalas (Rusija) – 16.45
11, 13, 17 d. – Tarp pilkų debesų 
(rež. M. Markevičius) – 14.15; 15 d. – 11, 14.15
11, 13, 17 d. – Širdys (rež. J. Krisiūnas) – 18.40
11, 14 d. – Kamanė (3D, JAV) – 18.20
13, 17 d. – Akvamenas (3D, Australija, 
JAV) – 18.20
12, 14, 16 d. – Šaltasis karas (Lenkija, Pran-
cūzija, D. Britanija) – 14.15

Forum Cinemas Akropolis 
11, 14–17 d. – Ralfas Griovėjas 2 (JAV) – 12.05, 
14.35, 17.05; 12, 13 d. – 10.20, 12.05, 14.35, 17.05
11–17 d. – Ralfas Griovėjas 2 (3D, JAV) – 
11.10, 13.40, 16.10, 18.40
11, 12 d. – Aš, tu, jis ir ji (Rusija) – 13.55, 19.05, 
21.25, 23.30; 13–17 d. – 13.55, 19.05, 21.25
11–17 d. – Prie amžinybės vartų (JAV, D. Bri-
tanija, Prancūzija, Šveicarija) – 10.30, 20.50
Žalioji knyga (JAV) – 13, 21.20
11, 14–17 d. – Spec. žvėrynas (rež. A. Lekavi-
čius) – 15.50
17 d. – Favoritė (Airija, D. Britanija, JAV) – 18.30
11–17 d. – Tarp mūsų, mergaičių... 
(rež. K. Gudavičius) – 12.50, 17.15, 19.20, 21.30
11, 12 d. – Pašėlęs policininkas: naujame-
tinis nesusipratimas (Rusija) – 15.10, 19.35, 
21.50, 23.50; 13–17 d. – 15.10, 19.35, 21.50
11–17 d. – Grinčas (JAV) – 10.10, 10.50, 13.10, 
15 val.
11, 14–17 d. – Asteriksas: stebuklingojo gė-
rimo paslaptis (Prancūzija) – 11.20, 12.40; 
12, 13 d. – 11.20, 12.40, 15.50

11, 12 d. – Bohemijos rapsodija (D. Britanija, 
JAV) – 11, 18, 23.10; 13–17 d. – 11, 18 val.
11, 12 d. – Pabėgimo kambarys (P. Afrika, JAV) – 
16.50, 19.45, 23.40; 13–17 d. – 16.50, 19.45
11–17 d. – Sniego karalienė: veidrodžių šalis 
(Rusija) – 14.45
Žmogus-voras: į naują visatą (JAV) – 10.40, 
13.20
11–16 d. – Kurjeris (JAV) – 16, 18.30; 17 d. – 16 val.
11, 12 d. – Eglutės. Finalas (Rusija) – 17.25, 
23.40; 13–17 d. – 17.25
11–17 d. – Kamanė (3D, JAV) – 15.50
Akvamenas (3D, Australija, JAV) – 18.20
Silvio (Italija) – 21 val.

Skalvija
11 d. – Žalioji knyga (JAV) – 16.30; 12 d. – 20.40; 
14 d. – 17.10; 15 d. – 20.50; 16 d. – 18.30; 17 d. – 16.40
12 d. – Prie amžinybės vartų (Šveicarija, 
D. Britanija, JAV, Prancūzija, Airija) – 18.30; 
13 d. – 20.50; 14 d. – 15 val. (seansas senjo-
rams); 15 d. – 16.50; 16 d. – 21 val.; 17 d. – 19.10
12 d. – Tyli naktis (Lenkija) – 14 val.; 16 d. – 16.30
14 d. – Namas, kurį pastatė Džekas (Danija, 
Prancūzija, Vokietija, Švedija) – 19.50
11 d. – Išeiti iš namų (dok. f., rež. M. Sat-
kauskaitė) – 21.30
12 d. – Spec. žvėrynas (dok. f., rež. A. Leka-
vičius) – 16 val. (seanse dalyvaus režisie-
rius); 15 d. – 19 val.; 17 d. – 21.15
12 d. – Troliai Mumiai ir žiemos pasaka 
(Suomija, Lenkija) – 12.20
13 d. – Asteriksas: stebuklingojo gėrimo 
paslaptis (Prancūzija) – 13 val.
13 d. – Tonis Erdmanas (Vokietija, Aus-
trija) – 15 val.
13 d. – Kino klasikos vakarai. Skrydis virš ge-
gutės lizdo (JAV) – 18 val. (seansą pristatys 
M. Valiūnaitė)

Pasaka
11 d. – Prie amžinybės vartų (JAV, D. Brita-
nija, Prancūzija, Šveicarija) – 20.30; 12 d. – 15.15, 
18.15; 13 d. – 14.15, 21 val.; 14, 15 d. – 18.15; 
16 d. – 18 val.; 17 d. – 20.45
11 d. – Styx (Austrija, Vokietija) – 18 val. 
(„Lux“ viešas nemokamas seansas)
11 d. – Spec. žvėrynas (rež. A. Lekavičius) – 
20.15; 12 d. – 19 val.; 16 d. – 18.30 
11 d. – Per tave visos bėdos (Prancūzija) – 17 val.; 
12 d. – 20.15; 13 d. – 16.45; 15 d. – 18.45; 
17 d. – 18.30
12 d. – Ralfas grovėjas (JAV) – 13.45
12 d. – Kitoje durų pusėje (dok. f., Kataras, 
Prancūzija, Serbija) – 16 val. („Lux“ viešas 
nemokamas seansas) 
12 d. – Žalioji knyga (JAV) – 20.30; 13 d. – 
18.15; 14 d. – 20.15; 15 d. – 18.30; 17 d. – 21.15
12 d. – Asteriksas: stebuklingojo gėrimo 
paslaptis (Prancūzija) – 13.30
12 d. – Išeiti iš namų (rež. M. Satkauskaitė) – 
17.30; 14 d. – 18 val.; 16 d. – 18.15
12 d. – Silvio (Italija) – 21 val.; 13 d. – 18 val.; 
14, 15 d. – 20.30; 16 d. – 20.15; 17 d. – 18.15
12 d. – Astridos Lindgren jaunystė (Švedija, 

Danija) – 14 val.; 13 d. – 14.30; 

16 d. – 19.45

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

čius) – 14 val.

13 d. – Kariaujanti moteris (Islandija, Pran-

cūzija, Ukraina) – 16 val. („Lux“ viešas ne-

mokamas seansas)

13 d. – Šaltasis karas (Lenkija, Prancūzija, 

D. Britanija) – 16.30; 14 d. – 18.30; 

16 d. – 20.30

13 d. – Bohemijos rapsodija (D. Britanija, 
JAV) – 20.45; 15 d. – 21 val.; 17 d. – 18 val.
13 d. – Izabelė ir jos vyrai (Prancūzija) – 
18.45; 14 d. – 21 val.
13 d. – Namas, kurį pastatė Džekas (Danija, 
Prancūzija, Vokietija, Švedija) – 20.30; 
15 d. – 20.45; 17 d. – 20.30
14 d. – Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta 
(rež. A. Matelis) – 19.30

MO salė
12 d. – Ralfas Griovėjas 2 (JAV) – 15 val.
12 d. – Prie amžinybės vartų (JAV, D. Britanija, 
Prancūzija, Šveicarija) – 17.15; 17 d. – 18.30
12 d. – Žalioji knyga (JAV) – 19.30

Kaunas
Forum Cinemas
11, 12, 14–17 d. – Ralfas Griovėjas 2 (JAV) – 
10.10, 12.40, 15.15, 17.50, 20.10; 13 d. – 10.10, 
12.40, 15.15, 16.55, 17.50, 20.10
11–17 d. – Ralfas Griovėjas 2 (3D, JAV) – 11, 
13.30, 16 val
11 d. – Prie amžinybės vartų (JAV, D. Britanija, 
Prancūzija, Šveicarija) – 19.30; 12–17 d. – 11.10, 
19.30
11–14, 16, 17 d. – Žalioji knyga (JAV) – 10.40, 
18 val.; 15 d. – 10.40
11, 14–17 d. – Spec. žvėrynas (rež. A. Lekavi-
čius) – 16.55
15 d. – F. Cilea „Adriana Lekuvrer“. Tie-
sioginė premjeros transliacija iš Niujorko 
Metropoliteno operos – 19.55
20 d. – L. Minkaus „Bajaderė“. Tiesioginė 
transliacija iš Maskvos Didžiojo teatro – 17 val.
17 d. – Favoritė (Airija, D. Britanija, JAV) – 19.25
11–17 d. – Tarp mūsų, mergaičių...
(rež. K. Gudavičius) – 13.50, 15.55, 18.30, 
22.20, 23.15
Pabėgimo kambarys (P. Afrika, JAV) – 10.20, 
15.30, 20.25, 22.50; Bohemijos rapsodija 
(D. Britanija, JAV) – 16.10, 18.50, 20.40
11–15, 17 d. – Kurjeris (JAV) – 12.50, 22.40; 
16 d. – 12.50, 17.40, 22.40
11–17 d. – Asteriksas: stebuklingojo gėrimo 
paslaptis (Prancūzija) – 12.30, 14.50
11, 13–17 d. – Akvamenas (3D, Australija, 
JAV) – 15.45, 22 val.; 12 d. – 15.45
11–17 d. – Silvio (Italija) – 19.10, 21.50
Grinčas (JAV) – 10.30, 13.40
Žmogus-voras: į naują visatą (JAV) – 10.50
11, 15 d. – Širdys (rež. J. Krisiūnas) – 19.30
11, 13, 15, 17 d. – Kamanė (3D, JAV) – 13.20
12, 14, 16 d. – Merė Popins grįžta 
(JAV) – 13.20

Romuva
11 d. – „Lux“ kino dienos. Styx (Vokietija, 
Austrija) – 17.30 
11 d. – Saulėlydis (Vengrija, Prancūzija) – 
20 val.; 16 d. – 17 val.
12 d. – Šaltasis karas (Lenkija, Prancūzija, 
D. Britanija) – 14 val. 
12 d. – „Lux“ kino dienos. Kitoje durų pusėje 
(dok. f., Prancūzija, Serbija) – 16 val. 
12 d. – Kaltė (Danija) – 18.45 
12 d. – Silvio (Italija Prancūzija) – 20.30; 

13 d. – 16 val.; 16 d. – 19.45; 17 d. 17.30  

13 d. – „Lux“ kino dienos. Kariaujanti mote-

ris (Islandija, Prancūzija) – 14 val. 

13 d. – Suspirija (JAV, Italija) – 19 val. 

15 d. – Astridos Lindgren jaunystė (Šve-

dija) – 17.30 

15 d. – Širdys (rež. J. Krisiūnas) – 20 val. 

17 d. – Mergina (Belgija) – 20.30 

„Žalioji knyga“


