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Latvijos teatro režisieriaus Alvio 
Hermanio spektaklio „Brodskis / 
Baryšnikovas“ besidomintiems XX a. 
pabaigos–XXI a. pradžios kultūra 
reklamuoti nereikia – lygiai kaip ir 
aiškinti, kas yra spektaklio kūrėjai. 
Visi trys jau tapo ženklais, viene-
tais, kuriais matuojamas aukštasis 
menas, virto tikromis ir sukurtomis 
legendomis, palikusiomis pėdsaką 
ir Lietuvos kultūros erdvėje. 

2015 m. sukurto spektaklio gas-
troles Lietuvoje organizavusi Greta 
Cholina ir „Ars Magna“ Kauno ir 
Vilniaus žiūrovams leido pamatyti 
žmogų, kuris jau daugiau nei pus-
šimtį metų yra vienas didžiausių 
baleto pasaulio autoritetų, ir vien 
ši galimybė verta didelės padėkos 
bei pagarbos. 

Michailas Baryšnikovas, pernai 
atšventęs septyniasdešimtmetį, Lie-
tuvoje lankėsi pirmą kartą. Nors in-
teligentiška jau šviesaus atminimo 
kaimynė tvirtino, kad jis yra šokęs 
senajame Lietuvos operos ir baleto 
teatre Jono Basanavičiaus gatvėje, 
pasirodė, jog tai – tik neišsipildęs 
Lietuvos baleto aistruolių lūkestis, 
kurį skatino iš pradžių šykšti, tačiau 
pamažu vis gausėjanti informacija 
apie svaiginančią šokėjo sėkmę, lau-
kusią jo be jokių politinių motyvų 
pasiryžus tiesiog pabėgti iš Sovietų 
Sąjungos per tuometinio Lenin-
grado Sergejaus Kirovo teatro gas-
troles Kanadoje 1974-aisiais.

Lietuvoje matėme porą Alvio 
Hermanio spektaklių: Naujajame 
Rygos teatre sukurtą „Ilgą gyve-
nimą“, Maskvos Nacijų teatro „Šuk-
šino istorijas“; jo režisūrinę veiklą 
garsiose Europos operos scenose 

dažnai nušviečia teatrologė Rima 
Jūraitė.

Poeto, vertėjo, Nobelio literatūros 
premijos laureato Josifo Brodskio 
(1940–1996) ryšiai su Lietuva – ne tik 
Tomui Venclovai dedikuotas „Lietuviš-
kas divertismentas“ ar atminimo lenta 
Liejyklos gatvėje, bet ir iš lūpų į lūpas 
pasakojama istorija apie jo apsilan-
kymą Sudervės bažnyčioje, diskusi-
jos su kunigu Adolfu Trusevičiumi 
ir šio poetui ištarta ir kažkieno už-
rašyta brevijoriaus frazė: „Apgink 
mane, Dieve, nuo turto ir neturto, 
duok man tiek, kiek reikia gyveni-
mui.“ Sudervės bažnyčioje Brodskis 
skaitė Cypriano Kamilio Norwido 

„Pelenus ir deimantą“. Galbūt po 
šios bažnyčios skliautais, panirusios 
į neprilygstamą akustiką, galėjo su-
skambėti ir paties Brodskio eilės?

Michailas Baryšnikovas spektaklio „Brodskis / Baryšnikovas“ repeticijoje  T. Ivanausko n uotr .
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Balsio akordas
Jubiliejinių kompozitoriaus metų pirmojo koncerto Klaipėdoje įspūdžiai

M u z i k a

Vilhelmas Valaika

Galbūt daugelis žino tokį „Tris-
tano akordą“, jei ne patį sąskambį, 
tai bent jau pavadinimą. Šių eilučių 
autoriui nusišypsojo laimė išgirsti 
dar vieną akordą, kurį norėtųsi pa-
vadinti „Balsio akordu“. Tiesa, jis 
skiriasi nuo to Richardo Wagne-
rio išgauto ir užrašyto garsų deri-
nio, juolab kad kalbu net ne apie 
vieną sąskambį, bet apie jų gau-
sybę, išsiliejusią Klaipėdoje sausio 
15 dieną. Ši data svarbi, nes kasmet 
minime Klaipėdos krašto dieną – 
šiais metais šventėme jau 96-ąsias 
Klaipėdos sukilimo ir viso Klaipė-
dos krašto prijungimo prie Lietuvos 
metines. Šiemet ši data svarbi dar ir 
tuo, kad tądien oficialiai prasidėjo 
kompozitoriaus Eduardo Balsio 
(kurio gyvenimas buvo glaudžiai 
susijęs ir su Klaipėda, ir apskritai 
su Lietuvos pajūriu) metai. Ir pra-
sidėjo jie išties gražiu akordu. 

Dailiai ir skoningai dekoruo-
toje Klaipėdos Žvejų rūmų salėje 
įvyko iš pirmo žvilgsnio papras-
tas, bet, kita vertus, tikrai neeili-
nis koncertas (tokių ten po truputį 
gausėja). Juo Klaipėdos valstybi-
nis muzikinis teatras pradėjo švęsti 
E. Balsio 100-metį. Kiti renginio 
ypatingumo dėmenys susiję su 
pačia programa bei atlikėjais – ir 
viena, ir kita, deja, girdima ne taip 
jau dažnai. Koncerte skambėjo tik 
E. Balsio kūriniai, o juos atliko Klai-
pėdos atlikėjai: solavo smuikininkė 
Lina Marija Songailė, su ja ir dar 
atskirai grojo Klaipėdos valstybi-
nio muzikinio teatro simfoninis 

orkestras, vadovaujamas ir diriguo-
jamas taip pat klaipėdiečio maes-
tro Tomo Ambrozaičio. Kadangi šio 
orkestro pagrindinis darbas groti 
teatro spektakliuose, tai tokiu gry-
nai simfoninės muzikos amplua jis 
pasirodo nedažnai (po šio koncerto 
norisi pridurti „o gaila“).

Toliau narstant koncerto ypa-
tingumą būtina keletą žodžių tarti 
apie pačią muziką. Žinoma, ga-
lima burbtelėti: „Ką čia dar kalbėti, 
juk E. Balsys mūsų klasikas, apie jį 
prirašyta straipsnių, išleista knygų, 
esama prisiminimų.“ Vis dėlto kri-
tiko dalia (ir kartais privilegija) – ne 
tik vertinti naujoves, bet ir sugrįžti 
prie praeities dalykų bei išdėstyti 
savo požiūrį. Ypač džiugu kalbėti 
apie gerą muziką, nesvarbu, ar ji pa-
rašyta dabar, ar kažkada praeityje. 
Koncerte skambėję E. Balsio kūri-
niai – Pirmasis koncertas smuikui 
ir orkestrui bei siuita iš baleto „Eglė 
žalčių karalienė“ – parašyti praėju-
sio amžiaus šeštajame dešimtme-
tyje (siuitą jau galima kelti į sep-
tintąjį, nors pats baletas sukurtas ir 
pastatytas būtent šeštojo pabaigoje). 
Dar studijuojant yra tekę šių kūri-
nių „privaloma tvarka“ klausytis ir 
net mokytis kai kurias temas. Ta-
čiau kai kas nugrimzta užmarštin ir 
po daugelio metų viską išgirsti tarsi 
iš naujo. Tenka pripažinti, kad sau-
sio 15 d. klausantis abiejų kūrinių 
pirmas įspūdis ir buvo toks: nau-
jai klasiška, stipru, tikra. Iš tiesų 
puiki muzika (vėlgi gaila, kad ji 
mūsų koncertiniame repertuare 
palyginti reta viešnia).  

Pirmasis koncertas smuikui ir 
orkestrui parašytas 1954 m., kai 

stalinizmo tvaikas dar labai sunkiai 
sklaidėsi, taip pat ir meno sferoje. 
Taip, jame skamba liaudiški moty-
vai, intonacijos ar net citatos (kas 
buvo beveik privaloma), bet tai pa-
daryta ne nuobodžiai, ne banaliai, 
ne schematiškai socrealistiškai (to-
kia epocha...), bet profesionaliai, įti-
kinamai ir meistriškai. Nenuostabu, 
kad po premjeros Balys Dvarionas, 
pasak liudininkų, džiaugsmingai 
pareiškė, jog E. Balsio opusas – Jo-
hanneso Brahmso smuiko koncer-
tui prilygstantis kūrinys. Ir man 
kilo klausimas – kodėl gi jis taip 
retai pas mus skamba?

Panašiai galima kalbėti ir apie siuitą. 
„Eglės“ muzika tikrai neprarado gai-
vumo. Aiški struktūra, ryški ir įsi-
mintina melodika, drąsi ir, jeigu rei-
kia, aštri harmonija, vietomis skaidri, 
o vietomis tiršta, tembrų ir sąskam-
bių prisodrinta faktūra – visa tai su-
silieja į darnų garsų audinį. Galime 
drąsiai daryti išvadą, kad ir vienas, 
ir kitas E. Balsio opusas išlaikė laiko 
išbandymą ir posakis „moraliai pa-
seno“ jiems tikrai netinka. Belieka 
palinkėti mūsų atlikėjams ir koncer-
tinio gyvenimo vedliams bei orga-
nizatoriams dažniau atsigręžti į šio 
kompozitoriaus kūrybą ir dažniau 
įtraukti į reguliarų repertuarą.  

Čia pravartu sugrįžti prie vakaro 
atlikėjų – smuikininkės Linos Mari-
jos Songailės, Klaipėdos valstybinio 
muzikinio teatro simfoninio orkes-
tro ir maestro Tomo Ambrozaičio. 
Prisipažinsiu, dažniausiai tūnoda-
mas sostinės kultūriniame lauke 
šios jaunosios kartos smuikininkės 
nebuvau girdėjęs, nors jos studijų 
(E. Balsio menų gimnazija, Imolos 

muzikos akademija, Graco uni-
versitetas, Lugano konservatorija), 
konkursų, koncertų ir kitokios mu-
zikinės patirties kraitis tikrai įspū-
dingas. Koks buvo L.M. Songailės 
Balsio koncertas? Aiški ir logiška 
frazuotė, preciziški štrichai, puiki 
technika ir gražus garsas. Tai tik 
keletas trumpų apibūdinimų, ku-
riais būtų galima nusakyti solistės 
griežimą. Atlikėją galima vadinti 
ir E. Balsio smuiko koncertų spe-
cialiste, nes visus tris koncertus ji 
nagrinėjo savo studijų darbe. Turė-
kime vilties, kad tokių solinių kon-
certų išgirsime ir daugiau.  

Galiausiai didžiulį pagiriamąjį 
žodį tenka tarti pačiam orkestrui ir 
jo dirigentui. Esu šį orkestrą girdė-
jęs įvairiuose teatro spektakliuose 
ir koncertuose, yra buvę ir neblogų, 
ir ne visai sėkmingų šio kolektyvo 
pasirodymų. Tačiau kalbant apie šį 
renginį reikia pasakyti, kad orkes-
tras labiau nei maloniai nustebino. 
Jis įtikino ir įrodė, kad yra tvirtas, 

solidus kolektyvas, pajėgus atlikti 
(ir dar kaip atlikti!) sudėtingiausias 
partitūras. Visi styginiai, pučiamieji 
(ir mediniai, ir variniai) su sunkio-
mis partijomis susitvarkė tiesiog 
įspūdingai, trimitų „pasišokinėji-
mai“ baleto siuitoje kone vertė aik-
čioti iš smagumo. Žodžiu, puikus 
visų muzikantų, koncertmeisterių 
ir, svarbiausia, dirigento darbas. 
T. Ambrozaitis tvirtai valdė or-
kestrą (aiškiais, taikliais mostais, 
be nereikalingo „draskymosi“), pui-
kiai interpretavo šias išties talentin-
gai parašytas ir, kaip minėjau, laiko 
išbandymą neabejotinai atlaikiusias 
kompozicijas. 

Sutelktomis visų muzikantų (taip 
pat ir kitų Muzikinio teatro darbuo-
tojų) pastangomis tą sausio 15-osios 
vakarą į Klaipėdos Žvejų rūmų salę 
gausiai susirinkusi publika iš tiesų 
išgirdo tikrą Balsio akordą, skam-
biai, solidžiai ir įtikinamai paskel-
busį kompozitoriaus 100-mečio 
metų pradžią. Teaidi jis ir toliau. 

Ieva Bačiulytė

Prabėgo lygiai trys dešimtmečiai nuo 
to laiko, kai 1989 m. sausio 30 d. Lie-
tuvos nacionaliniame operos ir baleto 
teatre suskambo pirmieji maestro 
Gintaro Rinkevičiaus diriguojamo 
tuometinio Jaunimo simfoninio or-
kestro garsai. Sausakimša salė klausėsi 
užgniaužusi kvapą – tai buvo naujo 
kultūrinio reiškinio, naujos muziki-
nės eros pradžia. Ir nors šiandien Lie-
tuvos valstybinio simfoninio orkestro 
reikšme Lietuvos muzikinei kultūrai 
jau niekas neabejoja, kolektyvui vis 
dar tenka įrodinėti profesionaliosios 
muzikos svarbą, kovoti dėl simfoni-
nei muzikai pritaikytos koncertų salės. 
Vasario 1 ir 2 d. Vilniaus kongresų rū-
muose nuskambės 30-ojo gimtadie-
nio koncertai. Ta proga ir kalbiname 
orkestro įkūrėją, meno vadovą ir vyr. 
dirigentą Gintarą Rinkevičių. 

Maestro, kai 1985 m. laimėjote 
prestižinį Herberto von Kara-
jano dirigentų konkursą, Jums 
buvo pasiūlyta suburti savo 
orkestrą. Papasakokite, kokia 
buvo pradžia. 

Tai buvo ypatingas laikotarpis. 
Pats H. von Karajanas dirbo su ma-
nimi kaip su konkurso finalininku – 
esu laimingas žmogus, kad teko 
pamatyti jo akis. Galbūt ne vien 
dėl to, kad laimėjau H. von Kara-
jano konkursą, man buvo pasiū-
lyta įkurti simfoninį orkestrą. Po 
konkurso gavau pasiūlymą tapti 
Latvijos nacionalinio simfoninio 
orkestro vyriausiuoju dirigentu. 
Galbūt tai irgi tapo tam tikru po-
stūmiu. Lietuvoje jau seniai buvo 
galvojama apie naujo simfoninio 
orkestro steigimą, ir kaip tik susi-
klostė palanki situacija. Tuometi-
nis aukštojo ir specialiojo viduri-
niojo mokslo ministras Henrikas 

Zabulis, kuris ir įsteigė Jaunimo 
simfoninį orkestrą, kultūros mi-
nistras Jonas Bielinis ir finansų 
ministras Romualdas Sikorskis 
buvo simfoninės muzikos gerbė-
jai. Svarbus ir dar vienas momen-
tas – mūsų laisvės siekiai tuo laiku 
buvo neatsiejami nuo kultūrinių 
siekių, nacionalinis ir kultūrinis at-
gimimas ėjo kartu. Tai buvo pats 
laimingiausias ir daugiausia vilčių 
teikiantis laikotarpis. Kai dabar 
politika ir kultūra yra skirtingose 
barikadų pusėse – visiškai netei-
singa. Esu įsitikinęs, kad be kultū-
rinio atgimimo nebus sėkmingos 
ekonomikos ir sąžiningos politikos. 

Tuometinį orkestrą sudarė dau-
giausia jauni muzikantai. Jums 
pačiam buvo 28-eri. Atrodo, 
kad nestigo nei drąsos, nei am-
bicijų. Kokią tuo metu turėjote 
orkestro veiklos viziją? 

Simfoniniai orkestrai, kuriuose 
groja jaunimas, pasižymi polėkiu ir 
emocijomis, kurios galbūt kai kada 
ir trukdo akademinei atlikimo ko-
kybei, bet užburia ir pagauna pu-
bliką, nes yra didelė meilė muzikai. 
Aš manau, kad mes tai stengiamės 
išlaikyti visus tuos 30 metų. Neži-
nau, ar visada pavyksta.  

Tuomet taip buvo galvojama: 
kuriasi naujas simfoninis orkestras – 
antrasis, kuris galbūt taps konku-
rentu. Kaip bus su publika? Anuo-
met žmonės nelabai vaikščiodavo 
į simfoninės muzikos koncertus. 
Vieno orkestro Lietuvai buvo lyg 
ir per daug, o kai atsirado antras, 
dviejų orkestrų tapo per mažai. 
Todėl, kad tai konkurencija pačia 
geriausia prasme – atsiranda pro-
gramų, atlikėjų įvairovė. Galiu pa-
sakyti be perdėto kuklumo: mūsų 
orkestro gimimas tikrai pakėlė visą 
muzikinę kultūrą į kitą lygmenį, ir 

Filharmonijos simfoninis pradėjo 
rengti geresnes, įdomesnes progra-
mas. Pas mus visi supranta krepšinį, 
bet labai mažai kas supranta sim-
foninę muziką. O panašumų yra 
tikrai labai daug: jie turi treniruo-
tes, mes turime repeticijas; jie turi 
rungtynes, mes turime koncertus. 
Mes atstovaujame Lietuvos profesi-
onaliajai muzikinei kultūrai ir mūsų 
profesija turi būti laikoma tokia pat 
prestižine kaip medikų, chirurgų. 
Manau, nei biurokratai, nei didelė 
visuomenės dalis nesupranta, kam 
gi reikalinga profesionalioji muzika. 
Laikas suprasti.

Kas buvo sunkiausia per visus 
orkestro veiklos metus?

Manau, sunkiausia vis dėlto yra 
pasiekti, kad Lietuvos valstybiniame 

Kultūrinio atgimimo siekis
Pokalbis su maestro Gintaru Rinkevičiumi
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Lina Marija Songailė, Tomas Ambrozaitis ir Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 
orkestras O. K a sabovos  n uotr .



3 psl.7 meno dienos | 2019 m. sausio 25 d. | Nr. 4 (1283)

Klostosi dialogas
Mintys po Onutės Narbutaitės „Trijų Dievo Motinos simfonijų“ ir Mozarto muzikos koncerto                                             
su Lietuvos kameriniu orkestru

M u z i k a

simfoniniame orkestre grotų aukš-
čiausio lygio muzikantai. Lietuvoje 
yra daug gerų muzikantų, ir labai 
norisi, kad patys geriausi grotų pas 
mus. O geriausi kartais išvažiuoja į 
užsienį... Greta to, visą laiką vyksta 
kova už būvį. Ne taip paprasta, kai 
buvo vienas didžiulis konglomera-
tas – Nacionalinė filharmonija, Lie-
tuvos nacionalinis operos ir baleto 
teatras ir Kultūros ministerija, – ku-
riam vadovavo tie patys žmonės. 
Mes buvome atskira, tam tikra 
prasme konkuruojanti institucija. 
Konkurencija ne visada būna tik 
kūrybinė. Yra ne tik atlyginimų, bet 
ir finansavimo, pavadinimo skirtu-
mai. Biurokratų požiūriu, kažkodėl 
valstybinis ir nacionalinis simfoni-
nis orkestrai labai skiriasi. Nors iš 
esmės mes nesiskiriame nuo na-
cionalinės institucijos, su mumis 
groja visi tie patys solistai, gastro-
liuojantys dirigentai, mes atstovau-
jame Lietuvai prestižiniuose festiva-
liuose užsienyje ir pan. Labai sunku, 

kai simfoninio orkestro vertinimą 
lemia ne profesionalūs muzikiniai 
kriterijai. 

O kas, prabėgus trims dešimtme-
čiams, Jus labiausiai džiugina?

Labiausiai džiugina tie žmonės, 
dėl kurių mes grojame ir dėl ku-
rių gyvename, – publika. Mes tu-
rime savo gerbėjus, kurie ateina 
ir į ne pačios geriausios akustikos 
Vilniaus kongresų rūmų salę – ne-
rekonstruotą nuo pat pastatymo. Bet 

žmonės ateina klausytis muzikos, 
vadinasi, mes esame reikalingi. Taip 
pat mane labai džiugina orkestro 
muzikantai, kurie sąžiningai ir atsa-
kingai dirba savo darbą, nors atlygis 
yra visiškai kitoks, nei turėtų būti 
normalioje Europos šalyje. Lietuva 
per beveik tris nepriklausomybės 
dešimtmečius pasiekė labai daug, 
bet, žinoma, norėtųsi, kad ekono-
mine, politine ir visuomenės supra-
timo prasme viskas vyktų kur kas 
greičiau. Turime suprasti – jeigu 

nekreipsime dėmesio į kultūrą, 
mūsų ekonominė padėtis nesikeis. 

Ne vienus metus keliate ir 
Vilniaus kongresų rūmų re-
konstrukcijos klausimą. Rodos, 
pagaliau pranešta, kad ilgai 
laukta rekonstrukcija įvyks?

Taip, mes dabar turime didžiulį 
istorinį šansą už palyginti nedide-
lius pinigus Vilniaus kongresų rū-
muose padaryti gerą koncertų salę. 
Manome, kad už nepilnus 5 milijo-
nus eurų, kuriuos jau turime, ga-
lime įrengti tokią salę, kurioje 
nebus gėda apsilankyti publikai, 
muzikantams ir užsienio solis-
tams. Turiu omeny ne tik gražų in-
terjerą – bus labai smagu klausytis 
simfoninės muzikos, nes ji skambės 
turtingai akustine prasme. Tai bus 
visiškai kitas įspūdis žmogaus jaus-
mams, širdžiai, ausims, akims. To-
dėl mes būtinai turime tai padaryti. 

Kokios Jūsų kūrybinės svajonės, 
kurių dar nespėjote įgyvendinti? 

Dabar mano kūrybinėse sva-
jonėse yra Antonas Bruckneris ir 
Dmitrijus Šostakovičius. Esu nema-
žai dirigavęs jų kūrinių ir manau, 

kad tai genialūs kompozitoriai, ku-
rie tikrai verti daugiau dėmesio. Ir aš, 
kaip dirigentas, kartu su orkestru su-
pažindindamas publiką su šių kom-
pozitorių muzika, atlikčiau šviečia-
mąjį darbą.

Kaip Jūs matote ateities 
orkestrą? 

Manau, jog Lietuvai labai reika-
lingi skirtingi prestižinės muzikos 
kolektyvai. Lietuvos valstybinio 
simfoninio orkestro vieta yra šalia 
Nacionalinio simfoninio orkestro ir 
Nacionalinio operos ir baleto teatro, 
taip pat šalia kitų kamerinių ir sim-
foninių orkestrų, kurie, tikiuosi, 
dar susikurs didesniuose Lietuvos 
miestuose. Taip pat tikiuosi, kad 
ateityje simfoninės muzikos atli-
kėjo profesija Lietuvoje bus laikoma 
prestižine, kaip ją supranta Vakarų 
Europos šalys, nebus prilyginama 
visiems kultūros darbuotojams. Tai 
ne masinė profesija. Galbūt atrodo, 
kad aš aršiai ginu profesionaliąją 
muziką, bet, mano nuomone, ši 
muzika yra tam tikras dvasios gydy-
mas, kuris pagal svarbą turėtų būti 
prilyginamas darbui aukščiausio ly-
gio chirurgų, gydančių kūną. 

Atkelta iš  2  psl .

Vytautė Markeliūnienė     

Du sausio mėnesio koncertai – 13 
ir 19 dienomis, nors skambėję 
skirtingomis intencijomis, pa-
skatino atkreipti dėmesį į keletą 
šioje koncertų arkoje susidariusių 
prasmingų jungčių. Minint mūsų 
valstybei lemtingą Sausio 13-ąją, 
Operos ir baleto teatre išgirdome 
Onutės Narbutaitės „Tris Dievo 
Motinos simfonijas“, atliekamas 
Nacionalinio simfoninio orkestro, 
Kauno valstybinio ir Nacionalinės 
operos chorų, o sausio 19 d. Val-
dovų rūmų Didžiojoje renesansi-
nėje menėje skambėjo Wolfgango 
Amadeus Mozarto muzikos kon-
certas, griežiamas Lietuvos kame-
rinio orkestro, soluojant Vytautui 
Sriubikiui (fleita), Joanai Daunytei 
(arfa), Pijui Paškevičiui (obojus). 
Abiem koncertams dirigavo Ro-
bertas Šervenikas, paliudydamas 
reikšmingai vienijantį dirigento 
sugestijos, strategijos ir koncepci-
jos matmenį. Sykiu atskleisdamas 
Narbutaitės ir Mozarto muzikos 
ne regimąją, bet giliau juntamą gi-
minystę (turbūt neatsitiktinai, nors 
ir turint konkrečią Mozarto metų 
progą, Narbutaitės kūrybiniame 
kelyje 1991 m. radosi veberniškai 
puantilistinė kompozicija fleitai, 
smuikui, altui ir klavesinui „Mo-
zartsommer“). O šioji giminystė 
reiškiasi tikslių ir reikšmingų ju-
velyriškų detalių prasmėmis, są-
moningai suformuotų ažūrinių ar 
kategoriškų briaunų logika, efe-
meriškomis ar srūvančiomis garsų 

keteromis. Šių eilučių autorei jau 
kuris laikas Mozarto Lacrimosa iš 
jo Requiem ir Narbutaitės Stabat 
Mater Dolorosa iš „Trijų Dievo Mo-
tinos simfonijų“ – tolygūs meniniai 
dydžiai, nors ir suvokiant jų abso-
liutų individualumą, skirtingumą. 
Šedevro kerai... 

Seniau buvęs kai kurių Narbutai-
tės didžiųjų veikalų premjerų ren-
gėjas, R. Šervenikas vėliau turėjo 
progą ne kartą sugrįžti prie tų kū-
rinių, o tai gal savaip formavo (for-
muoja) ir kitos muzikos suvokimą? 
Gal lemtinga čia tapo kompozitorės 
opera „Kornetas“? Klausantis sau-
sio 19 d. Valdovų rūmuose vykusio 
Mozarto muzikos koncerto kažko-
dėl ši mintis ne kartą aplankė. 

Beje, minimas koncertas pradėjo 
Vilniaus filharmonijos egzilio se-
zoną – kol namai bus remontuo-
jami, koncertai glausis „išeivijoje“. 
Žinoma, pirmiausia tenka pasi-
džiaugti, kad tuos koncertus yra kur 
rengti ir kad jie svetingai priimami. 
Tačiau nesinori nutylėti ir naujomis 

sąlygomis besiklostančių aplinky-
bių. Pailga, siaura ir gili Didžioji re-
nesansinė menė, pripažinkime, turi 
ne vieną trūkumą, esminiai jų – ne-
kokia akustika bei koncertuojančių 
muzikų ir publikos (ne)kontaktas. 
Klausytis koncerto faktiškai nema-
tant koncertuojančiųjų – apsunki-
nantis dalykas, kurį dar kompli-
kuoja garso sklidimo niuansai. Ar 
nevertėtų sumontuoti kiek aukš-
tesnės scenos? Tai svarstytini ir, 
manytina (turint galvoje pozityvų 
taipgi ir konstruktyvų šios salės šei-
mininkų požiūrį), kad pakoreguo-
jami dalykai. 

Vienam kompozitoriui skirti 
koncertai ar net jų ciklai, ypač ne-
diktuojami jokios būtinybės (su-
kakties, jubiliejaus), – ambicingas 
sumanymas. Jie liudija tam tikrą 
kūrybinį potencialą, galimybę, ku-
rią lemia profesinė patirtis ir įgūdis. 
Šįkart Lietuvos kamerinis orkestras 
ryžosi atskleisti keleto metų tarps-
niu (1772, 1776, 1777, 1778) Mozarto 
sukurtų opusų įvairovę. Vakaro 
viduryje skambėję du Koncertai – 
fleitai, arfai ir orkestrui, obojui ir 
orkestrui – manifestavo, viena ver-
tus, instrumentinę ansamblinę vi-
sumą, kita vertus, iš operos sferos 
atkeliavusią kompozitoriaus patirtį. 
Kaip viename interviu sakė Niko-
lausas Harnoncourt’as: „Mozartas 
kaskart kūrė dialogiškai. Jam vi-
sada buvo svarbi diskusija. Kiekviena 
smuiko, kiekviena fortepijono so-
nata, kiekviena simfonija, kiekvie-
nas Mozarto fortepijoninis kon-
certas yra tarytum opera – kupini 
įvykių, veiksmo, ginčų. Svarbiausia 

išsiaiškinti, kas teikia klausimą, kas 
atsakymą, kokiu būdu klostosi dialo-
gas“ (Nikolaus Harnoncourt. Mo-
zart-Dialoge, Bärenreiter, 2009, 
p. 120). Gražus dialogas klostėsi 
fleitos, arfos ir orkestro koncerte 
(KV 299/297c). Bravo (!) retai sce-
noje soluojančiam V. Sriubikiui 
ir dažniau matomai J. Daunytei. 
Obojaus koncerte (KV 314) soluo-
jančiam P. Paškevičiui pirmoje da-
lyje norėjosi kiek palenktyniauti 
su orkestru, diktuojant greitesnį 
tempą, primetant savo partijos 
techninių užduočių sąlygotą greitį, 
tačiau Adagio non troppo dalyje jis 
pažabojo savo vidinį „pegasą“ ir 
tinkamai įsiliejo į dialogais grįstą 
muzikos audinį iki ciklo pabaigos. 

Koncertą įrėmino Mozarto Di-
vertismentas (KV 138) ir Serenata 
notturna (KV 239), kuriose trium-
favo Mozarto sąmojo menas. Gal 
kiek rutiniškai pateiktą Divertis-
mentą atsvėrė Serenata notturna, 
sukūrusi savotišką džiazo labora-
toriją – paskutinėje, Rondo, dalyje 
netikėtai išnyrančiomis soluojančių 

smuiko, alto, kontraboso ar tim-
panų improvizacijomis. Taip, ga-
lima įsivaizduoti, kad tai imponavo 
publikai, bet ar tai kiekvienu atveju 
atliepė Mozarto muzikos aplinkos 
sąmojo supratimą, jo muzikinės 
gramatikos taisyklių ir išimčių sis-
temą, palikčiau klaustuką. Kai kurie 
soluojančių atlikėjų epizodai panė-
šėjo į „pagal nuojautą“ sukurtą mu-
zikinį vaizdinį. Savojo laiko reflek-
sija? Gal. 

Vis dėlto koncerto visuma paliko 
darnų įspūdį, liudydama dirigento 
R. Šerveniko kontroliuojamą logiką, 
abipusį kontaktą su orkestru. Sai-
kingai dozuojamas garso stiprumas, 
subtilaus dinaminio plano strate-
gija, detalėmis atausta partitūrų 

D. Matv ejevo n uotr aukos

Vytautas Sriubikis

Joana Daunytė

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

Robertas Šervenikas

dramaturginė kreivė, stiliaus suvo-
kimas – visa tai liudija šio dirigento 
brandos metą. Beje, R. Šerveniko 

„namai“ – Nacionalinis operos ir ba-
leto teatras, kuriame pastaraisiais 
metais jo parengta nemažai veikalų. 
Tačiau žvalgantis po šio teatro būsi-
muosius sezonus R. Šerveniko pa-
vardę aptinki vis rečiau, netgi visai 
retai. Kas galėtų atsakyti kodėl? Ti-
kėčiausi sulaukti atsakymo.
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Režisieriaus dienoraštis
121 diena su teatru ir apie teatrą

T e a t r a s

Rasa Vasinauskaitė

Ketvirtajame šio „dienoraščio“ vir-
šelio puslapyje skaitome: „Žinoma, 
tai ne visai tikras dienoraštis. Nes aš 
iš anksto žinau, kad jį skaitys sve-
timi žmonės. Kam man to reikia? 
Geras klausimas. Na, pavyzdžiui, 
nenorėčiau, kad knygą apie mane ir 
mano darbą rašytų kas kitas. Nesu 
tikras, kad dar kas nors, išskyrus 
mane, įstengtų suprasti – ką aš iš 
tiesų veikiu ir kas už viso to slypi. 
Bandysiu parašyti pats.“

Skaitau šį „dienoraštį“ ir matau 
jo autorių – aukštą ir liekną, jau-
natvišką penkiasdešimt ketverių 
metų vyrą, septynių vaikų tėvą. 
Tik pasirodęs gimtąja režisieriaus 
kalba, „Dienoraštis“ buvo kaipmat 
išgraibstytas; 2017 m. išleistas ru-
siškai, o pernai gruodį išverstas į 
estų kalbą. Gruodžio 9–15 d. Ta-
line vykusio 10-ojo teatro festi-
valio „Žiemos pasaka“ programą 
sudarė būtent šio režisieriaus spek-
takliai: „Juodas pienas“, „Latviška 
meilė“, „Ilgas gyvenimas“, „Oblo-
movas“, „Brodskis / Baryšnikovas“, 

„Šukšino istorijos“. Taip, kalbu apie 
Alvį Hermanį, garsiausią šiandie-
nos latvių režisierių, Naujojo Ry-
gos teatro (NRT) įkūrėją ir meno 
vadovą, kurio „Dienoraštis“ pasi-
rodė ir pas mus. Jį iš latvių kalbos 
išvertė Audrius Musteikis, išleido 

„Krantų“ redakcija nedideliu tiražu, 
tad džiaugiuosi būdama tarp tų 350 
laimingųjų, kurie „Dienoraštį“ turi 
ir gali skaityti kada panorėję. 

Nes skaityti jį daugiau nei ma-
lonu. Visai ne todėl, kad Hermanis 
pravertų kažkokias slaptas režisū-
ros ar savo gyvenimo dureles (ži-
noma, šiek tiek praveria ir jas), o to-
dėl, kad tik jis moka taip paprastai 
dėstyti dalykus, kurie iš švelniai in-
tymių ar visuotinai aktualių staiga 
virsta taikliais aforizmais, anekdo-
tais, net etiudais ar spektaklių užuo-
mazgomis. Malonu dar ir tai, kad 
Hermanis neblefuoja – nesineria iš 
kailio norėdamas kažkam patikti ar 
įtikti; žino savo vertę, neslepia ra-
cionalumo (kartais – ir pažeidžia-
mumo), o vis sutvinksinčios žais-
mingos intonacijų gaidelės daro jį 
dar nuoširdesnį. Beje, „Dienoraš-
tis“ ir pats jo autorius bus pristatyti 
vasarį vyksiančioje Vilniaus knygų 
mugėje, tad kiekvienas galėsime 
pa(si)tikrinti spausdinto ir gyvai 
tariamo žodžio tikrumą.

„Dienoraštis“ – tai nedidukė, be-
veik kišeninė knygutė, kurioje Her-
manis fiksuoja 2015–2016 m. sezono 
darbus, keliones, susitikimus. Ke-
lionės šįkart (o iš tikrųjų jos tokios 
štai jau penkiolika metų) driekiasi 
nuo Rygos iki Vienos, nuo Pary-
žiaus iki Varšuvos, nuo Zalcburgo 
iki Punta Kanos, nuo Milano iki 
Niujorko, nuo Talino iki Venecijos 

lėktuvais, automobiliais, taksi. Be-
veik be atokvėpio, jei neskaičiuo-
sime su šeima praleistų savaitgalių. 
Apie juos Hermanis turi griežtą 
nuomonę: „Savaitgalį skiriu vai-
kams ir šeimai. Niekada nedirbu 
sekmadieniais ir tik išskirtiniais 
atvejais dirbu šeštadieniais. Nie-
kada nesupratau tų teatro sektantų, 
kurie repetuoja naktimis ir šventa-
dieniais. Arba jie neturi šeimų, arba 
talento, o pastarojo stygių kompen-
suoja papildomu darbu.“ Tai joks tų, 
kurie dirba šventadieniais, įžeidi-
mas – Hermanis prisipažįsta, kad 
galvoja, svarsto ir planuoja nuolat; 
iš čia – ir chroniška nemiga, ir ne-
išgydoma įtampa. Tad neatrodo 
keista, kai sako: „Manasis laikas 
būtų XIX amžius. Su savo tempu ir 
ritmu, kurie, mano galva, yra patys 

tinkamiausi žmogui kaip biologinei 
būtybei. Vėliau pereita prie tokio 
greičio, kuris jau grynai fiziologiš-
kai nebetinka mūsų būčiai. Kūnas 
tiesiog nebespėja.“

Įrašai prasideda 2015 m. liepos 
27 d. ir baigiasi 2016 m. birželio 27 
dieną. Kažin ar atsitiktinai pirmasis, 
paskutinės atostogų dienos, įrašas 
skirtas miškui, sodybai prie pat ri-
bos su Estija, archetipiniam latviui, 
kuris puikiai jaučiasi tik tada, kai pro 
langą nemato kito latvio (nes „aplin-
kinį pasaulį visada laikė priešišku ir 
blogu“), ir vieninteliam latvių litera-
tūroje pasakojimui apie berniuką 
Dauką, kuris lipa į valtį ir plaukia 
į jūrą, kad pažintų pasaulį. Latvių 
sąmonėje, kaip teigia Hermanis, įsi-
tvirtinusi nuomonė, kad berniukas 
turbūt pražuvo, ir niekas nė negal-
voja, kad jį paėmė koks nors pro 
šalį plaukiantis laivas ir savo ilgą 
gyvenimą jis nugyveno kur nors 
Niujorke ar Naujojoje Zelandijoje. 
Tad vakare išsipėręs latviškoje pir-
tyje Hermanis pradeda ir savo pa-
sakojimą: „Teatras – labai sadoma-
zochistiška aplinka. O sezonas bus 
gražus. Ir labai sunkus, žinau jau 
iš anksto.“

Nepaisant to, kad kiekvienas įra-
šas turi savo „istoriją“, kai kurios 
temos, o tiksliau – tam tikras lai-
kas, „Dienoraštyje“ nuolat sugrįžta. 
Pirmiausia tai laikas, skirtas Josifui 
Brodskiui ir Michailui Baryšniko-
vui – nuo repeticijų pastarojo vasar-
namyje Punta Kanoje iki premjeros 

Naujajame Rygos teatre. Baryšniko-
vas ir Brodskis buvo bičiuliai, iki 
šiol likę daug draugų ir pažįstamų, 
kurie, kaip sužinome vėliau, lan-
kėsi premjeriniuose spektakliuose 
Rygoje ir Niujorke. Dėl Brodskio 
Hermanis susirado Baryšnikovą – 
kilusį iš Rygos ir tapusį vienu gar-
siausių tuomečio Leningrado S. Ki-
rovo operos ir baleto teatro šokėjų, 
kuris 1974 m. pasiprašė JAV poli-
tinio prieglobsčio ir nuo to laiko 
ilgam buvo išbrauktas iš sovietinės 
baleto istorijos. Ir dėl Brodskio čia, 

„Dienoraštyje“, Hermanio kalba nuo 
konkretaus spektaklio pakrypsta 
prie poezijos apskritai, prie latvių 
poetų ir Aivaro Neibarto (apie jį 
Hermanis NRT 2018 m. pastatė 
spektaklį), tiesiog prie gerų eilių, 
kuriomis jis, Alvis Hermanis, gy-
dosi nuo dar vienos bemiegės nak-
ties ar svetur pajutęs savos kalbos 
alkį. Per poeziją prisiliečia ir prie 
Latvijos, ir prie latvių kalbos. Beje, 
latviškumas ne tik slypi tarp eilučių – 
Hermanis iš tikrųjų yra vienas tų 
režisierių, kuriems būti latviu daug 
svarbiau nei būti pasaulio piliečiu. 
Ir „Dienoraštyje“ latviškumas „kaž-
kokiu energiniu lygmeniu reiškiasi 
visur“, nes tai tam tikras būdas pri-
siliesti: „Taip, kaip prisiliečia latvis, 
kiti nemoka. O pats latvis kitaip 
nė nemoka. Net norėdamas ne-
mokėtų. Tai visiškai nekonvertuo-
jamas dalykas.“ 

Antras, galbūt pamatinis, arba 
pirminis, „Dienoraščio“ laikas – tai 
Hermanio vaikystė ir jaunystė, pri-
simenant, kad tėvai nieko jam ne-
drausdavo ir už nieką nebausdavo; 
kad 1981 m., būdamas šešiolikos, at-
ėjo į „Rygos pantomimą“ pas Ro-
bertą Ligerą ir nuo tol visada žinojo, 
jog bus režisierius; kad dar mažą jį 
užgrūdino Rygos „Dinamo“ ledo 
ritulio mokykla – charakteris ug-
dytas per kančias; kad studijų lai-
kais uždarbiaudamas skambindavo 
Rygos Šv. Gertrūdos bažnyčios var-
pais; kad apskritai jo charakterį for-
mavo gyvenimas Sovietų Sąjungoje, 
pasak Brodskio, „skatinusioje labai 
specifinį gyvenimo būdą... plečiant 
vidinę erdvę... į gylį...“. Kad tikrąjį 
pasirengimą gyvenimui, tikrą lūžį 
patyrė per dvejus Niujorke pra-
leistus metus, o 1992 m. grįžęs į 
Rygą pradėjo pats „kalti savo li-
kimą“. „Gyvenimas susideda iš nu-
galėtojų ir aukų. Pirmuosius dabar 
atpažįstu iš veido“, – sako Herma-
nis ir prisimena tuos, kurie darė 
įtaką: tai Grotowskis, Tarkovskis, 
Fellini, Eimuntas Nekrošius, Pina 
Bausch; 9-asis praėjusio amžiaus 
dešimtmetis, hipiška jaunystė, ke-
lionės autostopu po SSSR, Vilnius 
ir „Vaivos“ kavinė...

Na, o trečiasis – dabarties, ruti-
ninės teatro kasdienybės laikas, kai 

„niekada niekas nesikartoja, visada 
viskas kitaip negu praėjusį sykį, ir 

taip metai po metų – savotiškai net 
nuobodu“. Ir kaip tik šiame besikar-
tojančiame, bet ir nenuspėjamame 
laike viena po kitos įvyksta dramos 
ir operos spektaklių premjeros, su-
tarimai ir nesutarimai su teatrų 
intendantais, solistais, dirigentais, 
keičiasi kelionių maršrutai, radika-
lėja anksčiau liberaliomis laikytos 
pažiūros. „Dienoraštyje“ šis laikas 
sutampa su teroro aktais Paryžiuje ir 
Briuselyje, emigrantų minios plū-
dimu į Europą bei per visą Vokietiją 
ir plačiau nuskambėjusiu incidentu 
su Hamburgo „Thalia“ teatru – šiam 
tampant „pabėgėlių priėmimo centru“, 
Hermanis atsisako su juo bendra-
darbiauti. Režisierius nevynioja žo-
džių į vatą: „Dabar suprantu, kaip 
nacių laikais veikė gestapas ir jo 
skundikų tinklas. Nors vokiečių 
teatras ir medijos – kairieji radi-
kalai, metodai tokie patys. Kitokiai 
nuomonei vietos nepalikta.“ 2016 m. 
sausio 30 d. parašo: „Įvykiai, nutikę 
per tą laiką, tik patvirtino mano po-
zicijos prasmingumą. Visa Europa 
(ir netgi Vokietijos visuomenė) pa-
mažu grįžta į blaivų protą... Tačiau 
pats svarbiausias šio mėnesio nuti-
kimas – permainos manyje. Mano 
politinės pažiūros pasikeitė iš es-
mės. O politinės pažiūros – ne kas 
kita, kaip žmogaus vertybių skalė.“ 

Ir kaip tik šis rutininės teatro 
kasdienybės laikas leidžia sufor-
muluoti ne spontaniškas, o ne vie-
nus metus brandintas ir praktiškai 
patikrintas jo, Alvio Hermanio, 
režisūros ir vaidybos tiesas, akto-
riaus ir teatro sampratą. Hermanis 
iš tikrųjų niekada, juolab NRT, ne-
statė šiuolaikinės užsienio dramos, 
daugiausia, išskyrus operos pasta-
tymus, dirbo vokiškai kalbančiose 
šalyse ir repertuariniuose teatruose, 
ir tik todėl, kad juose sutiko akto-
rius profesionalus, ypatingas asme-
nybes. Hermanio posakius apie ak-
torius, režisūrą, vaidybos technikas 
norisi cituoti be paliovos – tokie jie 
taiklūs ir šmaikštūs; su jais galima 
ginčytis, bet nepripažinti jų reikštų 
visiškai nepriimti ir Hermanio teatro. 
Teatro, kuriame ypatingu būdu 
susilieja stanislavskiškas hiperrea-
lizmas, mejerholdiška biomecha-
nika ir brechtiškas racionalumas, o 
visko centre yra gebantis persikū-
nyti į kažką kitą aktorius. „Vokiečių 
ir rusų teatro mokyklos – lygiaver-
tės. Nors lyg ir paneigia, lyg ir prieš-
tarauja viena kitai, tačiau leidžiasi 
sujungiamos. Galimas daiktas, šis 
neįmanomas kokteilis – lakoniškiau-
sia formuluotė, kuria galima apibū-
dinti mano kuriamą teatrą.“ Tokie 
jo spektakliai ne tik svetur, bet visų 
pirma Naujajame Rygos teatre, ku-
ris nuo 1997 m., pasak Hermanio, 
yra jo gyvenimo projektas. Iki 2016 m. 
pastatyta apie 70 spektaklių, pusė 

Alvis Hermanis  J .  D e inato  nu ot r.

N u k elta į  5  p s l .

Scena iš spektaklio „Dvylika kėdžių“

Scena iš spektaklio „Juodas pienas“

J .  D e i nato  nu ot r.

 G .  M a lde ri o  n u o t r .
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Tačiau jos skambėjo salėje „Com-
pensa“, kuri šiai progai pagal išgales 
buvo sužmoginta ir daugiau mažiau 
pritaikyta kameriniam vieno akto-
riaus vaidinimui. 

Poetinės monodramos tradi-
cija Lietuvoje žinoma – užtenka 
paminėti poeto ir vertėjo Vlado 
Šimkaus eiles, kurias beveik prieš 
dešimt metų spektakliu „Geležis ir 
sidabras“ pavertė aktorius Rolandas 
Kazlas. Hermanio spektaklio, kurio 
pavadinimui pasirinktos pavardės-
ženklai – „Brodskis / Baryšnikovas“ – 
atsiradimo aplinkybes režisierius 
aprašo savo „Dienoraštyje“, kurį 
pernai, metams artėjant į pabaigą 
ir Latvijai minint šimto metų jubi-
liejų, išleido „Krantų“ redakcija (iš 
latvių kalbos vertė Audrius Mus-
teikis). Tad susitikimui buvo ga-
lima pasiruošti, bet net ir nežinant 
smulkmenų buvo akivaizdu, kad 
spektaklyje susijungė trijų įdomių 

menininkų kūrybos trajektorijos, 
suradusios būdą prabilti į žiūrovų 
širdis, sąmonę ir pasąmonę.

Spektaklyje sukurta nostalgiška 
„prarastojo laiko“ atmosfera įvaiz-
dinta blausiai švytinčia veranda su 
laiko nuglostytomis architektūri-
nėmis detalėmis, primenančiomis 
art nouveau statiniais garsėjančią 
Rygos architektūrą (scenografijos 
autorė – Kristīne Jurjāne). Erdvės, 
suskaidytos įstiklintomis sienomis, 
motyvą savo spektaklyje „Durys“, 
rudenį pastatytame Lietuvos nacio-
naliniame dramos teatre, naudojo ir 
norvegų choreografas Jo Strømgre-
nas bei dailininkė Goda Palekaitė – 
tai pasiteisinanti priemonė sluoks-
niuoti ne tik fizinę, bet ir metafizinę 
spektaklio erdvę, sukurti metafo-
rišką vaizdo ir atvaizdo, daikto ir jo 
atšvaito dialogą, atskleisti už žodžių 
ir sakinių atsiveriančius prasminius 
horizontus. 

Spektaklyje gretinami skirtingi 
garsiniai sluoksniai: skamba kad ir 
sustiprintas, tačiau tikras aktoriaus 
balsas, kurį papildo įrašytos eilės, 
taip raginant galvoti apie unika-
laus, nutinkančio „čia ir dabar“, ir 
įrašyto, įamžinto, bet gyvybę pra-
radusio laiko įtampą. Reikšmingas 
spektaklio garsinis elementas – Jimo 
Wilsono „Dieviškas svirplių choras“ 
su elektroninėmis variacijomis, pa-
nardinantis veiksmą į monotonišką, 
iliuziškai nekintamą aplinką, kuri 
yra ir sacrum, ir profanum tuo pat 
metu.

Choreografinė Baryšnikovo bio-
grafija spektaklyje pasitelkiama 
kaip neryškus nostalgiškas punk-
tyras, senstančiame kūne išlikę ju-
desio prisiminimai kartais stokoja 
organiškumo, bet pateisinami ži-
nant daugelį metų trukusią šo-
kėjo ir poeto bičiulystę, net ir tada, 
kai judesiai tarytum iliustruoja 

Pavėluotas liūdesys
Atkelta iš  1  psl .

jų svetur, ne Latvijoje, tačiau NRT – 
ypatinga kūrybinė oazė, kur galima 
patikėti, kad „repetuoti – tai mąstyti, 
neskubriai ir iš esmės kitų žmonių 
akivaizdoje“.

„Režisierius – tai žmogus, kuris 
angliškai vadinamas control freak. 
Visą laiką esi priverstas mąstyti apie 
tūkstančius dalykų ir mažmožių. O 
mažmožiai ir yra svarbiausi. Nuo-
latinis slėgis ir atsakomybės našta 
priveda prie to, kad vieną gražią 
dieną tu nebesi tu. Nebepriklau-
sai pats sau, nebepasitiki net savo 
instinktais. Pavirsti kažkokia funk-
cija. Instrumentu gaminiams, ku-
rie vadinami teatro spektakliais. Aš 
noriu susigrąžinti laisvę.“ 2016 m. 
kovo 13 d. (Florida), prabėgus trims 
dienoms po spektaklio „Brodskis / 

Baryšnikovas“ premjeros Niujorke 
ir atsiradus 10 laisvų dienų, Her-
manis parašo: „Kristynei [žmo-
nai] kyla mintis apiplaukti Ki Vesto 
salą vandens motociklais (apytikriai 
30 km). Niekada nesame taip darę. 
Tie motociklai, matyt, ir bus nuos-
tabiausias nuotykis iš visų, pami-
nėtų šiame dienoraštyje.“ 

Tai, kad „gyvenimas vis dėlto 
svarbiau už meną“, taip pat ne kartą 
suskamba „Dienoraštyje“. Ir nors 
čia gyvenimas su teatru nuolat kei-
čiasi vietomis, Hermanis palieka er-
dvės ne scenos, o kasdienybės maž-
možiams. Kartais net smulkmeniškai 
restauruotai žmogiškų ryšių ir san-
tykių, bendravimo ir pojūčių, nuo-
taikų ir atmosferų tikrovei. Šios tikro-
vės jo spektakliuose itin daug, man 
pačiai Hermanis atrodo tarsi teatro 
antropologas, nupučiantis dulkes 

tariamus žodžius. Tačiau Baryšni-
kovo aktorinis talentas, abstulbinęs 
jau Leonido Jakobsono jam pasta-
tytame „Vestryje“, po daugelio metų 
netekęs ryškaus, virtuoziško plasti-
nio akompanimento, nesumenko, 
pasirodė brandus ir išmintingas, 
vengiantis pernelyg ryškių spalvų 
ir akcentų.

Baryšnikovas šiame spektaklyje – 
tarsi Hermanio prieš penkiolika 
metų sukurto „Ilgo gyvenimo“ per-
sonažas, tik kur kas rafinuotesnis, 
iškalbingesnis, bet netekęs skai-
draus, graudaus paprastumo, kar-
tais lyg klimpstantis tirštose Brods-
kio poetinėse metaforose. Vietoj 

„Ilgame gyvenime“ suneštų daiktų 
sangrūdų čia tik keli objektai, nu-
rodantys į poetinių Brodskio vaiz-
dinių radimosi epochą, tačiau tuo 
pat metu tai kur kas talpesnės iko-
nografinės metaforos. Lagaminas 
su kuklia manta – amžinojo klajūno 
atributas,  žadintuvas – laikui skai-
čiuoti skirtas prietaisas, o juostinis 
magnetofonas netrunka priminti 
Samuelio Becketto „Paskutinę 

Krepo juostą“ su visomis šiame 
kūrinyje sutelktomis filosofinė-
mis ir egzistencinėmis potekstėmis.   

Vizualinės poetikos spektakliui 
suteikia apšvietimas (šviesų daili-
ninkas – Glebas Filštinskis), su ku-
rio pagalba kuriama ir asociatyvi 
spektaklio prasmių dramaturgija, 
ir trupančio, yrančio, kartais žiežir-
bomis iš gendančio elektros skydo 
pratrūkstančio laiko iliustracija. 

Lėtas, neskubrus spektaklio ritmas 
ilgainiui tarytum pradeda sukti 
spektaklį vienoje vietoje, užliū-
liuoja, trumpam nukelia kažkur už 
spektaklio ribų, pritrūksta meninės 
tylos, erdvės, kurioje liktų vietos ne 
vien Brodskio, Baryšnikovo ir Her-
manio, bet ir žiūrovo patirtims at-
siverti. Spektaklyje viskas tarytum 
prislopinta, apnešta laiko dulkė-
mis – sukuriama elegiška atmos-
fera, kurią, regis, jau teko patirti, ir 
spektaklio kūrėjų skleidžiamas liū-
desys atrodo nelyg pavėluotas, jau 
apmąstytas, jau išgyventas kažkada 
anksčiau, todėl nebe toks paveikus 
ir nuskaidrinantis.

nuo praėjusių epochų iškasenų ir 
eksponuojantis jas, nepaisydamas 
jokių šiandienos madų. „Atrodau 
tikras konservatorius. Taip, žinau. 
Bet didžiuojuosi, kad mano ver-
tybės – tokios labai old school. Prieš 
keletą metų Zalcburge duodamas 
interviu pasakiau, kad mano tiks-
las – tapti senamadiškiausiu XXI 
amžiaus režisieriumi...“ – sako ir, 
laukdamas Naujojo Rygos teatro 
rekonstrukcijos pabaigos, jaudi-
nasi, kad, kai viskas čia bus nauja, „ 
‚teatro vaiduoklis‘ nebūtų išguitas“. 
„Gal derėtų jį pervadinti į Senasis 
Rygos teatras?“ – svarsto.

Ir paskutinis paskutinio „Die-
noraščio“ puslapio įrašas: „Praėjo 
beveik metai, kai pradėjau rašyti 
šį dienoraštį. O dabar pajutau, kad 
laikas sustoti. Po penkių savaičių 
Zalcburge man premjera, atvyks 

Kristynė, paskui abudu važiuosime 
namo. Į Rygą. Į savo namus. O ru-
denį viskas prasidės iš naujo.“

...O „Brodskis / Baryšnikovas“ 
tarsi pats mus pasivijo. Ką tik pa-
rodyti spektakliai Kaune ir Vilniuje, 
sulaukę žiūrovų ir iš Rusijos, Bal-
tarusijos, Estijos, gal dar iš toliau. 
Greta manęs sėdinti pagyvenusi 
minskietė (atvyko keliais automo-
biliais, po spektaklio grįš namo) 
nekantravo pamatyti Baryšnikovą, 
nors žinojo, kad jis nešoks, skaitys 
Brodskio eiles. Visa „Compensa“ 
salė tą sausio 12-osios vakarą sėdėjo 
tarsi užgniaužusi kvapą, mirtinoje 
tyloje gaudydama kiekvieną ar-
tisto kvėptelėjimą, įsistebeilydama 
į menkiausią jo judesį ir įsiklau-
sydama į jo ir Brodskio skaitymą. 
Turbūt šių dviejų menininkų balsų 
ir intonacijų pynės, net savotiškas 

antrininkų dialogas, perkėlęs juos 
ir žiūrovus į visiškai šiandienos lai-
kui nepavaldžią ir trapią atminties / 
vaizduotės dimensiją, buvo svarbūs 
Hermaniui. Sukūrusiam savą mi-
nimalią ir lakonišką tarkovskiškos 

„Nostalgijos“ versiją: į kadaise pra-
bangią ir gyvą, o dabar tuščią ir ap-
leistą rygietiškai venecijietiško ju-
gendo stiliaus salę / erdvę / verandą 
atklysta ir į savo bičiulio kūną, žo-
džius, prisiminimus įsikūnija ki-
birkščiuojanti poeto siela. Senama-
diškai dabar skamba tas „įsikūnija“, 
bet be jo nebūtų Hermanio teatro, 
nebūtų ir šio apie „mirtį kaip kraš-
tutinę gyvybės apraišką“ mąstančio 
spektaklio. Jo gastrolės Lietuvoje 
dedikuotos režisieriaus Eimunto 
Nekrošiaus (1952–2018) atminimui.

Rasa Vasinauskaitė

Atkelta iš  4  psl .

T. Ivana usko n uotr aukos

Michailas Baryšnikovas spektaklio „Brodskis / Baryšnikovas“ repeticijoje 

Š o k i s ,  T e a t r a s 
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D a i l ė ,  T e a t r a s 

Kultūros audinio skiautelė
Vilniaus Jeruzalė. Vildžiūnų namų lėlių teatras

Aistė Kisarauskaitė

Šis pasakojimas – apie neilgai tru-
kusį sovietmečio laikotarpį, susijusį 
su Nikitos Chruščiovo vadovavimo 
pradžia, pilną laisvėjimo vilčių ir 
veržlios energijos. Nors netrukus 
prasidėjo stagnacija, vis dėlto bū-
tent tuomet buvo padėti pagrindai 
Lietuvos (ir daugelio kitų šalių) 
modernizmui. Naujų meno formų, 
tikros kūrybos (o ne sovietinio re-
alizmo kanono kartojimo) ilgesys 
skverbėsi visur, suvesdamas įvairių 
sričių kultūros žmones. 

Apie 1963 ar 1964 m. Dailės 
institutas (dabar Vilniaus dailės 
akademija) buvo gerokai mažes-
nis, jame galėjai įgyti tik tapybos 
(3 kurse pasiskirstančios į gryno-
sios, vadinamosios molbertinės, 
monumentaliosios ir teatro deko-
racijos katedras), grafikos, skulp-
tūros, architektūros, keramikos ir 
tekstilės specialybes. O ir viename, 
tarkim, skulptūros, kurse studentų 
skaičius dažnai neviršijo 4–5. To-
kioje negausioje bendruomenėje 
gabieji, veržlieji, pilni naujų kū-
rybinių sumanymų studentai greit 
atpažindavo vienas kitą. Mezgėsi 
įvairiausios pažintys. Nors, kita 
vertus, nemaža dalis draugų buvo 

„paveldėti“ – atėjo iš tėvų draugys-
čių. Pavyzdžiui, Algirdo Stepona-
vičiaus ir Saulės Kisarauskienės 

tėvai buvo bendradarbiai – dirbo 
toje pačioje „Spindulio“ spaustu-
vėje Kaune (ir Klaipėdoje, Juozo 
Steponavičiaus įsteigtoje „Ryto“ 
spaustuvėje, kol vokiečiai dar ne-
buvo užėmę šio miesto). Į „Spindulį“ 
užsukdavo daug žymių Lietuvos ra-
šytojų – Salomėja Nėris, Juozas Tu-
mas-Vaižgantas, Liudas Gira, Kazys 
Binkis ir kiti. Tad nors jaunasis Al-
girdas Steponavičius buvo dešim-
čia metų vyresnis už Saulę, spaus-
tuvininkų atžalos pažinojo vienas 
kitą, abiem visai dėsningai pasukus 
į grafiką, tapo ir draugais, o atsira-
dus gyvenimo partneriams pradėjo 
draugauti šeimomis. Birutė Žilytė 
ir Algirdas Steponavičius netru-
kus apsigyveno Jeruzalėje, kur ne-
toliese skurdžiomis sąlygomis sava-
rankišką gyvenimą kūrė Vildžiūnų 
šeima. Vlado Vildžiūno žmona Ma-
rija Ladigaitė ir Saulė Kisarauskienė 
Dailės institute kartu lankė vakarinį 
piešimą, tuo metu Marija mokėsi 
Maskvos poligrafijos institute ir, no-
rint tapti menininke, piešimas jai 
buvo labai reikalingas. Regis, ten ji 
susipažino ir su Vladu Vildžiūnu. 

Vildžiūnų namuose Jeruzalėje 
burdavosi spalvinga kompanija – 
menininkai, mokslininkai, rašy-
tojai, muzikologai ir muzikantai, 
įvairi kurianti kultūros bendruo-
menė. Dar buvo gyva ir senoji Ste-
fanija Ladygienė, nepaprastai kul-
tūringa moteris, laikiusi aukštai 

iškeltą intelektualinę kartelę. Drau-
gai susirinkdavo diskutuoti, pasi-
dalinti idėjomis, meno žiniomis, 
kurios, nors ir itin ribojamos, po 
Tarptautinio jaunimo festivalio 
1957 m. Maskvoje ir Nikitos Chruš-
čiovo inicijuoto Atšilimo sparčiai 
sunkėsi į Lietuvą. Prie kompani-
jos prisijungė Aušra Petrauskaitė, 
dar viena „draugystės paveldėtoja“, 
kurios namuose, pas žymųjį ope-
ros solistą Kiprą Petrauską ir Eleną 
Petrauskienę, nuo seno rinkdavosi 
kultūros elitas. Elena Petrauskienė 
(vadinama Liole) su Stefanija Ladi-
giene artimai draugavo, jos abi buvo 
mokiusios Sankt Peterburge. Dar 
vienas žmogus, „gavęs“ draugystę iš 
tėvų, – muzikologas Vytautas Lands-
bergis. Tėvas Vytautas Landsbergis-
Žemkalnis vienu metu buvo Marijos 
Ladigaitės tėvo generolo leitenanto 
Kazimiero Ladigos adjutantas. 

Tačiau Vildžiūnų namai Jeru-
zalėje tapo traukos centru ne tik 

„saviems“, tarkim, Kisarauskai ne-
truko atsivesti ir keistąjį tos epo-
chos herojų, grįžusį po kalinimo la-
geryje, intelektualą Justiną Mikutį. 
Šis draugų ratelyje vis skaitydavo 
improvizuotas paskaitas, cituodavo 
Vytautą Mačernį, Friedrichą Hölder-
liną, mėgo psalmes ir jas komentuo-
davo. Tai buvo tam tikra edukacija, 
tarkim, pirmoji V. Mačernio knyga 
pasirodė ne po vienų metų. Pasisė-
dėjimai su draugais Jeruzalėje buvo 

persunkti idealizmo, vilties ir pamažu 
grįžtančio gyvenimo džiaugsmo. 

Matyt, tos į privatų gyvenimą 
pamažu grįžtančios šypsenos ir pa-
gimdė Vildžiūnų namų lėlių teatrą. 
Naujametiniai spektakliai gerokai 
vėliau, Sąjūdžio ir Nepriklausomy-
bės laikais, tapo pretekstu ir Irmos 
Balakauskaitės bei Vytuko Pakalnio 

„Teatrui Ū“. Vildžiūnų lėlių teatras 
net scenos neturėjo – lėlės gyveno 
kartu su žiūrovais, t.y. artimesnių 
draugų būreliu. Tarp žiūrovų buvo 
ponia Elena Petrauskienė, Juozas 
Keliuotis, Geniušai – Rimas Ge-
niušas ir Irena Žemaitytė, Aldona 
Šapkauskaitė, kuri kartu su Vildžiū-
nais kūrė tekstus, o šie buvę eiliuoti! 
Spektaklio herojais dėsningai tapo 
savi. Deja, tekstai kol kas neatsirado, 
tad belieka pasikliauti prisiminimų 
nuotrupomis, tačiau visi pabrėžia 
jautrią ironiją ir gerą humorą, kurio 
buvo pilni herojų dialogai. Tuomet 
nebijota pasijuokti iš savo silpny-
bių: Vincas Kisarauskas, jau tuomet 
kūręs rūsčius paveikslus sukilėliams 
atminti, lėlės lūpomis postringavo – 

„keturios galvos ir aš, trys galvos 
ir aš, dvi galvos ir aš, galiausiai – 
aš“, Algirdą Steponavičių ir Birutę 
Žilytę vaizduojančios lėlės rimtai 
dėstė savo gyvenimo bei kūrybos fi-
losofiją – apie skruzdę, pasaulį, apie 
mažus ir didelius dalykus. Mikučio 
herojus skaitė Vytauto Mačernio ei-
lėraščius. Saulė Kisarauskienė buvo 

panaši į mūzą – lengva, trapi lyg jos 
grafikos linijos. Vytautas Landsber-
gis jau tada kalbėjo apie Mikalojų 
Konstantiną Čiurlionį ir, žinoma, 
fortepijoną, o Aušra Petrauskaitė 
svajojo apie sidabrinį batelį. 

Spektaklis buvo suvaidintas porą 
trejetą kartų, kelių Naujųjų metų 
proga. Vėliau, gana greitai, vilties 
ir kūrybinių ieškojimų atmosferą 
pakeitė tamsesnė stagnacijos banga, 
tačiau ji jau nebeturėjo Stalino re-
presijų baisumo. Jeruzalės ben-
druomenė pasklido įvairiais keliais, 
bet, kaip matome žvelgdami iš da-
barties, ne tik šio spektaklio lėlių 
prototipai, menininkai, mąstytojai 
ir kūrėjai, bet ir žiūrovai toliau nešė 
kiekvienas savo kūrybinį branduolį, 
ryškiai įtvirtindami jį istorijoje. 

Pasakojimas iš Valstybės pažinimo 
centro parodos „Kūrę savo Jeruzalę“. 
Kuratorė – menotyrininkė Jolanta 
Marcišauskytė-Jurašienė. Daugiau 
informacijos: pazinkvalstybe.lt

Ramunė Balevičiūtė

Lietuvos teatriniame kalendoriuje 
sausį drąsiai galima skelbti teatro 
vaikams mėnesiu: šiuo metu tra-
diciškai vyksta tarptautinis festiva-
lis vaikams ir jaunimui „Kitoks“, o 
neretai ir teatrai, nespėję į Kalėdų 
traukinį, pakviečia į premjeras. Šie me-
tai – ne išimtis. Kol „Menų spaustuvė“ 
viliojo „kitokio“ teatro vaikams mė-
gėjus, Lietuvos rusų dramos teatras 
(LRDT), nekreipdamas dėmesio į 
vakarietiškas madas ir tendencijas, 
pristatė „seną gerą“ klasiką – Antono 
Čechovo „Kaštonę“, mūsų kontekste 
tikriausiai geriau žinomą iš sovieti-
nio animacinio filmo. 

Sakau tai be jokios ironijos. Nors 
estetikos ir pačios spektaklio vai-
kams sampratos požiūriu festivalio 

„Kitoks“ atvežti spektakliai ir Rusų 
dramos teatro premjera skiriasi kar-
dinaliai, nedrįsčiau tvirtinti, kad 
antroji prastesnė. Taip, maskvietės 
režisierės Marinos Čaplinos „Kaš-
tonė“ yra išaugusi iš literatūrinio 
teatro tradicijos su nuoseklia isto-
rija ir aiškiai apibrėžtais personažais. 

Taip, spektakliu siekiama daugiausia 
palinksminti ir pamokyti. Taip, jis 
ryškus, garsus ir „šventiškas“. Taip, 
jis skirtas „visiems nuo 7 metų“. Bet – 
kodėl gi ne? Svarbu, kad vaikai pa-
tirtų scenos meno įvairovę. 

Taigi Marinai Čaplinai svarbiau-
sia papasakoti paprasto šunelio, o 
iš tiesų – mažo žmogaus istoriją. 
Tiesa, potekstės paliekamos tėvų 
namų darbams, nes scenoje vai-
kai mato gana linksmą Kaštonės 
istoriją, kurią paįvairina baimės ir 
liūdesio intarpai. Toji istorija apie 
atsitiktinai geraširdžio cirko artisto 
globon patekusį šunelį, kuris pro-
gai pasitaikius vis dėlto nedvejoda-
mas grįžta pas senąjį jį engusį šei-
mininką, papasakota aiškiai, taupiai 
ir skoningai. Kiekviena scena ap-
galvota, paremta tiksliu režisūriniu 
sprendimu. O režisūrinis teatras 
vaikams, reikia pasakyti, pas mus 
nedažnas reiškinys.

Visus personažus vaidina du 
skirtingi Rusų dramos teatro ak-
torių duetai: Juliana Volodko arba 
Aleksandra Metalnikova ir Julija 
Krutko arba Jevgenija Karpikova. 
Premjeros dieną (sausio 13-ąją) teko 

pamatyti antrąją aktorių sudėtį. Pir-
miausia, kas kelia susižavėjimą, – 
tai puiki aktorių sceninė kalba, lei-
džianti atsiskleisti Čechovo kalbos 
vaizdingumui. Nors spektaklis su-
kurtas klounados principu ir akto-
rės čia yra klounės, vaidinančios 
skirtingus personažus, jų vaidyba 
lengva, neperspausta, išryškinanti 
detales, neleidžianti žodžiui tapti 
nereikšmingam. Trumpai sakant, 
scenoje neišvystame nevaldomo 
balagano, kaip dažnai nutinka spek-
takliuose vaikams, kai aktorius nu-
bloškia į improvizacijos lankas.  

Aleksandra Metalnikova subti-
lesnė, trapesnė, labiau žadinanti 
empatiją, Jevgenija Karpikova – 

„garsesnė“, tiesmukesnė, linkusi 
į farsą. Tačiau amplua principas 
spektaklyje negalioja – abi artistės 
pasikeisdamos vaidina visus perso-
nažus: girtuoklį šeimininką stalių ir 
jo sūnų, naująjį šeimininką ir jo glo-
botinius katiną, žąsiną ir kiaulaitę. 
Žavus epizodas, kai jiedvi net susi-
ginčija, kuri vaidins Kaštonę. Atvi-
rai pabrėžiant žaidybinį vaidmenų 
kūrimo pobūdį išvengiama senti-
mentalumo ir publikos graudenimo. 

Į teatrinį žaidimą retsykiais įtrau-
kiami ir vaikai: paprašant vieno iš jų 
suvaidinti šunelį, žaidžiant su jais 
didžiuliais balionais ir mėtant į salę 
saldainius, kurie gyvūnėliams yra 

„fu“. Triukai negudrūs, neorigina-
lūs, tačiau dėl aktorių nuoširdumo 
nekyla noro spektaklio kūrėjus kal-
tinti publikos papirkinėjimu. 

Vizualiai Rusų dramos teatro 
„Kaštonė“ lakoniška ir tiksli. Pagrin-
dinė dailininkės, taip pat viešnios 
iš Maskvos, Aleksandros Abros-
kinos scenovaizdžio detalė – ne-
didelė mobili širma, vaizduojanti 

skirtingas veiksmo vietas. Virš jos, 
scenos palubėje, kabo gyvūnų galvų 
pavidalo lempučių debesys, pade-
dantys išgauti ir šventinę, ir ilgesio, 
ir baugaus sapno atmosferą.

Spektaklio pabaigoje jo kūrėjos iro-
niškai ir žaismingai atiduoda pagarbą 
stanislavskiškajai teatro tradicijai: ak-
torės iššauna iš butaforinio šautuvo, 
kuris, trumpai panaudotas pradžioje, 
visą laiką kabėjo širmos šone. Šiuo 
atveju tikrai nėra ko gėdytis priklau-
somybės senajai tradicijai, kuri LRDT 

„Kaštonėje“ visų pirma reiškia aukštą 
scenos kultūrą ir profesinę etiką. 

Šventiška ir jautri „Kaštonės“ istorija
Premjera vaikams Lietuvos rusų dramos teatre

Julija Krutko ir Juliana Volodko spektaklyje „Kaštonė“ L. Vanse vičien ės  n uotr .

Zigmas Banevičius prie Vlado 
Vildžiūno kuriamos Barboros 
Radvilaitės skulpturos
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Kelionė į Rusiją su Dostojevskio kompasu
„Idiotas“ Lietuvos rusų dramos teatre

T e a t r a s

Ieva Tumanovičiūtė

Į tėvynę kunigaikštis Levas Niko-
lajevičius Myškinas atvyksta pa-
žinti savo tautiečių. Lietuvos rusų 
dramos teatre gruodžio 15, 16 d. ir 
sausio 5 d. rodytame Agniaus Jan-
kevičiaus spektaklyje „Idiotas“ ši 
šalis – Rusija, kurioje iš Šveicari-
jos sugrįžęs Myškinas patiria tiek, 
kad vėl suserga. Ką pamato išeivis, 
bandantis susiorientuoti svečioje-
savoje šalyje? Keistas linksmybes, 
orgijas, korumpuotas sielas, radi-
kalius protestus, aršias diskusijas, 
cinizmą, beatodairišką kovą dėl as-
meninės gerovės. Kiekvienas jo su-
tiktasis dalyvauja orumo žeminimo 
varžybose, stengiasi gudriau mani-
puliuoti kitu ir išradingai jį sugėdinti, 
kad pasimėgautų savo pranašumu. 

Jankevičiaus spektaklis, paly-
ginti, tarkim, su autoriaus braižo 
persmelktu Eimunto Nekrošiaus 

„Idiotu“ ar kameriniu, šiaurietiš-
kai santūriu, psichologinių gelmių 
siekiančiu Povilo Makausko „Ap-
sėdimu“ pagal „Brolius Karamazo-
vus“, išsiskiria gaivališkumu. Nors 
punktyriškas ir eklektiškas, užtat 
energija ir temperamentu artimas 
ir Fiodoro Dostojevskio kūriniams, 
ir peleviniškam postmodernizmui, 
ir retkarčiais net filmo „Daun Haus“ 
(rež. Romanas Kačanovas, 2001) 
humorui. Kaip ir Dostojevskis, Jan-
kevičius siekia perprasti savo amži-
ninkus, suvokti, kas dedasi ne tik in-
divido psichikoje, bet ir visuomenėje. 

Spektaklyje išryškėja „valdan-
tieji“ ir „opozicija“, t.y. kapitalo ir 
privilegijų turinti grupė, palaikanti 
valdančiuosius, – Lebedevas, Fer-
dyščenka, Jepančinas bei prie jų 
prisiplakti siekiantis Gania, ir šio 
ketvertuko politinių pažiūrų opo-
nentai – jaunuoliai Ipolitas ir Bur-
dovskis. Šį visuomeninį chaosą 
aistromis ir dvasiniais ieškojimais 
papildo dramatiški Parfionas Ro-
gožinas ir Nastasja Filipovna. Nors 
romano „Idiotas“ vardais pavadinti 
spektaklio veikėjai nutolę nuo lite-
ratūrinių prototipų, tai netrukdo 
kurti šiuolaikinės aplinkos ir men-
taliteto, kuriuos pažinti stengiasi į 
Rusiją sugrįžęs kunigaikštis.

Romano perkėlimas į šiuolaikinį 
kontekstą leidžia nepaisyti XIX a. 
antrosios pusės socialinės hierar-
chijos ir spektaklio personažams su-
teikti kelių veikėjų bruožų. Tarkim, 
Ferdyščenka kalba Jepančino žmo-
nos Lizavetos Prokofjevnos, Eugeni-
jaus Pavlovičiaus ir Pticino žodžiais. 
O romane Lebedevas ir Ferdyščenka 
priklauso žemesnei socialinei pako-
pai nei generolas Jepančinas, todėl 
negali su juo bičiuliautis. Tačiau ko-
liažo principu spektaklyje sukurta 
komiška, šaržuota Jepančino, Le-
bedevo ir Ferdyščenkos trijulė at-
skleidžia šiuolaikinių valdančiųjų – 
ciniškų „dėdžių“, turinčių pinigų, 
ryšių ir reikalų, mentalitetą.

Aktorius Aleksandras Kanajevas 
plastiška, manieringa, šiek tiek fe-
minizuota kūno raiška kuria „slidų“, 
vikrų pataikūną Lebedevą. Tamsiai 
raudoną kostiumą vilkinčio, links-
mai nusiteikusio pamaivos nekan-
kina vidiniai prieštaravimai, jis su-
manus, gerai orientuojasi vyksme, 
tačiau dažnai nutyli savo požiūrį. 
Priešingai nei aktoriaus Arturo Svo-
robovičiaus Ferdyščenka, žirinovs-
kiška kalbos maniera išrėkiantis, 
tarkim, kad rusiškas liberalizmas 
neegzistuoja, nes liberalizmas iš es-
mės nėra rusiškas, jis atkeliavo iš 
kitur ir buvo primestas, todėl rusiš-
kas liberalas – visada kitas, svetimas. 
Kita vertus, nešiodamas katalikišką 
kryželį jis nemano prieštaraujantis 
nacionaliniams interesams. Intri-
gomis besimėgaujantis cinikas Fer-
dyščenka kiekvienu gestu demons-
truoja „sunkiai“ įgytą kapitalą bei 
galią ir kitiems kartindamas gyve-
nimą keršija už vargingą vaikystę. 
Be to, jis dar ir sentimentalus, tar-
kim, susigraudina išgirdęs širdingą 
Myškino kalbą. Pilkas jo kostiumas 
ir juodi akiniai atrodo šiuolaikiškai, 
palyginti su trijulės vado generolo 
Jepančino žandenomis, primenan-
čiomis Dostojevskio laikų madą ir 
pabrėžiančiomis jo amžių. Neat-
pažįstamai pasikeitęs aktorius An-
drius Darela kuria šiurkštų, įžūliai 
besijuokiantį, netekusį romane ap-
rašytų gerų manierų stačioką, jis 
tarsi amerikietiško B klasės filmo 
veikėjas grėsmingai vaikšto su beis-
bolo lazda „Wild wild east“ bare, 
kurio iškaba spindi neonu. Prirei-
kus Jepančinas moka likti nepas-
tebimas ir nuslėpti savo ribotumą.

Įsilieti į šią kompaniją siekia 
Gavrila Ardalionovičius Ivolginas 
(sutrumpintai Gania), iš romane 
aprašyto Jepančino sekretoriaus 
spektaklyje virtęs virėju-tarnu. Per 
Nastasjos Filipovnos gimtadienio 
šventę aktoriaus Viačeslavo Lukja-
novo Gania tampa eksperimento 
dalyviu ir patiria žiaurų sugėdi-
nimą bei pažeminimą, beveik ne-
pakeliamą tokiam garbėtroškai 
ir karjeristui, svajojančiam apie 
pripažinimą. Gania trokšta ne tik 
pinigų, bet ir pakilti į aukštesnį 
sluoksnį: politikos, visuomenės ir 
pan. – svarbu, ne kur tiksliai „pra-
simušti“, o kad jį gerbtų ir iš jo ne-
sijuoktų. Turėdamas pinigų jis vi-
siems įrodys, ko yra vertas. Turtas 
ir socialinis statusas jam reiškia 
orumą. „Valdančiųjų“ ketvertuko 
charakteriai spalvingi ir nenuspė-
jami. Kiekvienas iš jų gudrus ir 
prieštaringas, o pagaliau pasirodo 
esąs niekšas, siekiantis įrodyti savo 
reikšmę ir pasipelnyti. 

Ketvertuko antagonistus – jau-
nuosius radikalus Ipolitą (Maksi-
mas Tuchvatulinas) ir Burdovskį 
(Telmanas Ragimovas) apibūdina 
jų dainos žodžiai: „mes reikalau-
jame, o ne prašome“. Jie vaizduo-
jami kaip subkultūrinis jaunimas: 

pankas Burdovskis su raudona 
skiautere tarsi Piotras Pavlenskis 
prisikala sėklides prie grindinio, 
o Ipolitas su „#pay for Burdovsky“ 
marškinėliais surepuoja kunigaikštį 
juodinančią kalbą. Pasak jaunuo-
lių, Myškinas privalo materialiai 
atlyginti staiga atsiradusiam jį už-
auginusio ir Šveicarijoje gydžiusio 
Pavliščevo „sūnui“ Burdovskiui. 
Užėjus kalbai, kad advokatas Če-
barovas jaunuoliais pasinaudojo, 
vaizdo projekcijose šalia Krem-
liaus vaizdų pasirodo ir Aleksejaus 
Navalno nuotraukos. Jankevičius 
spektaklyje daro provokuojančias 
užuominas apie šiuolaikinę Rusijos 
politiką, tačiau rebuso iki galo neiš-
sprendžia, viena vertus, palikdamas 
tai žiūrovams, kita vertus, versda-
mas suabejoti, ar tai ne vien efek-
tingas triukas. Vis dėlto spektaklyje 
pabrėžiamas visuomenės susiskal-
dymas, abiejų opozicinių pusių ra-
dikalumas, atsisakymas klausytis, o 
demokratiški nuomonės išsakymai 
čia virsta netvarka ir chaosu, kurių 
dalyviais tampa ir žiūrovai. Spek-
taklyje nepalaikomi nei radikalūs 
opozicionieriai, nei valdančiųjų 
mentalitetą perteikiantis ketvertas. 

Nastasjos Filipovnos, Parfiono 
Rogožino ir Myškino charakteriai 
labiau individualizuoti ir psicholo-
giškai niuansuoti nei kitų spekta-
klio veikėjų. Atsisakius dalies ro-
mano „Idiotas“ siužetinių linijų ir 
personažų, pavyzdžiui, Jepančino 
dukterų su Aglaja priešakyje, šių 
trijų veikėjų ryšys pasikeičia. O Ki-
rilovo žodžiais iš „Demonų“ papil-
dytos Nastasjos ir Myškino mintys 
užduoda naujų klausimų. 

Apie nepakeliamą liūdesį dainuo-
janti Jevgenijos Gladij Nastasja iš 
arti rodoma ekrane. Tai leidžia įsi-
žiūrėti į jos veidą. Kaip ir Myškiną 
sukrėtusiame portrete, ji graži, iš-
didi ir nelaiminga. Per gimtadie-
nio šventę kurtizanė ne tekinama, 
kaip romane, bet tampa aukciono 
prizu. Iš jos lošia, jos geidžia, prisi-
bijo, gerbia, bet nemyli. Nusivylusi 
žmonėmis Nastasja tampa pagie-
žinga. Tiesiai per žiūrovų salę į va-
karėlį įžengęs Valentino Novopols-
kio Parfionas Rogožinas patraukia 
savo ryžtu ir kartu drovumu. Apie 
beribę aistrą byloja į kraštutinumus 
linkusio veikėjo išvaizda: raudonos 
kojinės, spalvoti marškiniai, auksi-
niai žiedai ir laikrodis, netgi auksi-
nės kortos rankose. Jo ryžtą rodo į 
šoną pasukta galva, niekinantis, bet 
dažnai į žemę įremtas žvilgsnis. Ro-
gožinas pasiruošęs viską paaukoti 
dėl Nastasjos, kuriai jo aistra bjauri 
taip pat, kaip ir kitų vyrų geismas. 

Spektaklyje kiekvienas veikėjas 
turi savo dainą ir monologą – išpa-
žinties akimirką. Novopolskio Ro-
gožinas atsiveria tyliai ir neskubriai 
dėstydamas savo jausmus, tarsi vis 
ruošdamasis atskleisti paslaptį. 
Mėgstamas jo paveikslas – Hanso 
Holbeino jaunesniojo „Kristaus 

kūnas karste“ – kaip motyvas vis 
pasirodo pailgame, aukštai ant ga-
linės sienos kabančiame ekrane. Ti-
kroviškas, išsekęs, žaizdotas Kris-
taus kūnas ima mistiškai sklaidytis 
ir nykti tarsi skausmas arba viltis, 
nes jo reikšmė iki galo neišgryninta, 
kaip ir dalies politinių rebusų. 

Kita vertus, religijos tema neat-
siejama nuo nacionalinės tautos 
idėjos. „Demonuose“ Šatovas Stav-
roginui primena jo paties pažiūras, 
kad tautos gyvybingumą palaiko 
Dievo – gėrio ir blogio sampratų – 
ieškojimas. Tautos ima nykti, kai 
dievai tampa bendri. Šios pažiū-
ros panašios į Myškino. Visuose 
religiniuose ir politiniuose deba-
tuose išlikdavęs nuošalyje, jis staiga 
pradeda kritikuoti katalikybę kaip 
didį blogį, Bažnyčią susiejusį su pa-
saulietine valstybe, turtais, galia ir 
pan., bei ginti stačiatikybę kaip vie-
nintelę iš tiesų rusišką religiją. Tai 
kunigaikštį sukompromituoja, virš 
jo ekrane ima pulsuoti raudonoji 
Kremliaus žvaigždė, nors ir iki tol 
jis anaiptol nevaizduojamas kaip 
herojus.

Senamadiškais drabužiais, tar-
pusavyje nederančiais megztiniu 
ir rusvomis kelnėmis, vilkinčio 
Valentino Krulikovskio Myškino 
judesiai sukaustyti, o balsas tylus. 
Iš pradžių jis pasirodo su nuosava 
kėdute kaip nepavojingas stebėtojas, 
galintis pakalbėti ir pasėdėti. Jo ne-
veiklumas, deja, nepaverčia jo neu-
traliu. Taip Myškinas šone prasėdi 
mergaitės prievartavimą. „Kodėl 
tu nieko nedarai? Svarbu, ne ką 
sakai, o ką darai“, – klausia pana-
šaus kaip mergaitė (Jelena Orlova) 
likimo Nastasja Filipovna ir išdėsto 
kunigaikščiui savo, o tiksliau – Ki-
rilovo iš „Demonų“, požiūrį, kad 
gyvenimas yra skausmas ir baimė, 
kuriems pasipriešinti galima tik at-
ėmus sau gyvybę ir taip pareiškus 
asmeninę valią. Tada išnyks Dievas 
ir pats žmogus taps už viską atsa-
kingas. Myškinas atsako, kad visi 
yra geri, tik ne visi tai žino, ir mer-
gaitės prievartautojai nežino, kad 
yra geri ir laimingi. Kadangi šie 
žodžiai „Demonuose“ priklauso 
tam pačiam Kirilovui, galima ma-
nyti, kad kunigaikštis kalba su sa-
vimi. Tai patvirtina ir mizanscenos, 
kuriose Nastasja stovi aukščiau už 
Myškiną arba jie kalba nežiūrė-
dami vienas į kitą, nors realusis 

ir minčių pasauliai ne visada aiš-
kiai atskiriami. Kritikė Aušra Ka-
minskaitė Nastasją tiksliai įvardijo 
kaip kunigaikščio sąžinę. Žiedi-
nėje spektaklio kompozicijoje fina-
las sutampa su spektaklio pradžia, 
kurioje Myškinas malda stengiasi 
nugalėti baimę susidurti su tautie-
čiais ir savo sąžine. „Sklaidantis“ 
Dievui, patvirtinančiam, kad visa 
suplanuota iš aukščiau, žmogus 
pats tampa atsakingas. 

Per dostojevskiškus personažus 
spektaklyje siekiama atskleisti šiuo-
laikinį mentalitetą, kurio esmė – sa-
viapgaulės mechanizmas, leidžiantis 
slėpti nuo savęs tikruosius moty-
vus, prisidengiant kilnesniais. To-
buli pasiteisinimo mechanizmai 
veikia taip, kad žmogus praranda 
sąžinę, nemato savo prieštaravimų 
ir tampa beveik nepakaltinamas. 
Spektaklyje kiekvienas veikėjas turi 
savo pažiūras, savo idee fixe ir savo 
temperamentą, pasireiškiantį kraš-
tutinumais, pusiausvyros stoka ir 
stipriomis aistromis. Šie psichologiš-
kai sudėtingi, nenuspėjami, neprogno-
zuojami tipažai veikia tarp valdančiųjų, 
opozicijoje ir kiekviename iš mūsų 
arba kitų, kuriems, kaip dainuoja vei-
kėjai, „šiame pasaulyje ne vieta“.

Brechtiškame spektaklyje situa-
cijos ir personažai parodomi taip, 
kad kritiškas žiūrovo protas galėtų 
juos analizuoti. Nors veikėjai daug 
pasakoja, dažnai jau apie buvusius 
įvykius, Rusų dramos teatro akto-
riai nepraranda temperamento ir 
emocijų, o tuo „Idiotas“ išsiskiria 
dažnai anemiškame šių laikų teatre, 
kuriame subtilūs ir estetizuoti vei-
kėjų jausmai kartais nebeturi jokios 
išraiškos. Retkarčiais spektaklyje 
pristinga režisūrinio reikšmių aiš-
kumo, tačiau personažų ir aktorių 
temperamentas, susijungęs su ru-
siškomis Jankevičiaus parinktomis 
dainomis, agresyviais garsiniais ir 
raudonos šviesos šūviais, besisu-
kančiu Lauros Luišaitytės juodu 
scenografijos stačiakampiu ir pro-
testų su užrašu „Rossija“ vaizdo 
projekcijomis (Rimas Sakalauskas), 
kuria koncertą, debatus bei bepro-
tišką šėlsmą, kartais nutraukiamą 
tyliais ir rimtais monologais. O pro 
visa tai prasismelkia mentaliteto ti-
krovė, kurią atskleidžia smulkios 
detalės, pavyzdžiui, frazė: „Gerai, 
kad mes akinius jam nupirkome“, 
skambanti tik ištarta rusiškai. 

Scena iš spektaklio „Idiotas“ L. Vanse vičien ės  n uotr .
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F o t o g r a f i j a ,  K u l t ū r o s  t r i b ū n a

Už uždarų durų
Arturo Valiaugos paroda „Perkurtos Velso istorijos“ 

Ugnė Marija Makauskaitė

„Pats viešojo meno terminas skamba 
neigiamai, nes ar ne taip mes vadi-
name prostitutę, fille publique, gatvės 
merginą?“ – samprotauja meno-
tyrininkas Klaussas Bussmannas. 
Šiandien ši mintis skamba gana 
suprantamai, ir ne tik termino, bet 
jau ir turinio prasme. Kad viešąjį 
meną suprantame tik kaip skulp-
tūrą, vis tenka įsitikinti, bet įdomu, 
kad net ir čia atsiranda problemų, 
dėl viešose vietose statomų skulp-
tūrų ir menotyrininkų vaidmens jas 
renkantis.

Londono nacionalinės portretų 
galerijos direktorė Sandy Nairne iš-
skiria ryškiausias meno viešoje er-
dvėje tradicijas: atminties (skulptū-
ros, monumentai) bei šiuolaikinę, 
patrauklią ir įtraukiančią šiuolai-
kinį žiūrovą. Pasak Nairne, daž-
niausiai problemų kyla atminties 
bloke dėl tradicija besiremiančių 
autorių įgūdžių ir vaizduotės sto-
kos, neužbaigto kūrinio realiza-
vimo ar meno kūrinio pastatymo 
kaip „priedo“ erdvėje. 

Dabarties Lietuvoje vis dar ne-
paisoma pakitusio meno diskurso. 
Dar 2017 m. Paulinos Pukytės ku-
ruota Kauno bienalė tai puikiai 

atskleidė: iš joje eksponuotų kūri-
nių ir žiūrovų reakcijos į juos pa-
aiškėjo, kad „menas ir gyvenimas 
yra tarsi du nesusisiekiantys indai“, 
kaip teigė pati kuratorė. 

Knygoje „The People’s Property? 
Power, Politics and the Public“ tei-
giama, kad vieša ir privati erdvė 
nėra priešingybės, gal net atvirkš-
čiai. Visa bėda, kad erdvės vis dar 
laikomos socialiai neutraliomis, 
vienodomis ir nediferencijuojamo-
mis, o toks niveliuojantis požiūris, 
manyčiau, prasiveržia ir į kitas sritis, 
susijusias su viešosiomis erdvėmis. 
Maždaug prieš metus T. Kosciuš-
kos gatvės skvere Vilniuje atideng-
tas paminklas broliams Vileišiams 
puikiai tai iliustruoja. Enciklope-
dijoje rašoma, kad viešasis menas 
prieš du šimtus (!) metų buvo trak-
tuojamas kaip realistinės žinomų 
žmonių skulptūros ant pjedestalo. 
Išeina paradoksali situacija: Vi-
leišiai, siekę Lietuvos globalumo 
pačia plačiausia prasme, brukami 
atgal į praeitį. Ir liūdniausia, kad 
tokių pavyzdžių Lietuvoje ne vienas 
ir ne du. Būtent čia atsiranda me-
notyrininko, kaip meno žinovo, vai-
dmens svarba. Tačiau visuomenei 
jį vis dar sunku suprasti, ir tai jo-
kia naujiena: Renesansas savo am-
žininkų buvo laikomas išsišokėlišku, 

pirmoji impresionizmo paroda su-
tikta skandalais, o Pompidou cen-
tras, švelniai tariant, vadintas ne-
gražiu. Kitaip sakant, šiandieninė 
situacija atliepia Timo Knoxo (Sir 
John Soane’s muziejus) mintį, kad 

„yra pavojus gatves pripildyti nesu-
skaičiuojamų Frankenšteino monstro 
memorialų“.

Sociologai atkreipia dėmesį į tai, 
kad menas taps viešas tik tada, kai 
bus adresuotas tam tikrai grupei 
žmonių, o ne tikintis, kad būdamas 
viešoje erdvėje kūrinys laikui bėgant 
taps svarbus. Tačiau kam reikalinga 
visuomenės reakcija, kai gali pasta-
tyti ką nors visiems įprasta? Politikos 
diktatūra meno laukui ypač skaudi 
šnekant apie viešąsias erdves, nes po 
poros mėnesių prastų meno kūrinių 
išstatymo jų nei iš šio, nei iš to nenu-
imsi. Tad ką veikia menotyrininkai?

Bėda ta, kad niekas jų nuomonės 
neklausia. Nieko keista, kad viešasis 
menas yra veikiamas institucinės ir 
politinės santvarkos, visuomenės 
vertybių, bet atrodo, jog dažniausiai 
prastas menas atsiranda dėl prastos 
organizacijos. Prisiminkime 2017 
m. konkursą „Kauno akcentai“. Po 
nugalėtojų paskelbimo netruko 
pasirodyti vienos komisijos narių, 
menotyrininkės doc. dr. Linaros 
Dovydaitytės straipsnis, kuriame 

teigiama, kad, be komisijos at-
rinktų septynių skulptūrų, pati sa-
vivaldybė išrinko dar penkias, tiesa, 
menotyrininkės teigimu, – tokias, 
kurios apskritai neturėtų būti įgy-
vendintos. Konkurso sąlygose at-
sisakyta įvardinti skaičių kūrinių, 
kurie privalės būti realizuoti, tad 
problema tarsi įveikta – paraiškas 
galima siųsti visus metus. Tačiau 
apie 2018 m. „Kauno akcentų“ ko-
misiją informacijos rasti nepavyko, o 
miesto erdvėse ir toliau vis atsiranda 
naujų skulptūrų, kurių meninė vertė 
labai abejotina ir primena pranašau-
tus Frankenšteino monstrus. 

Iš klaidų nesimokome: lietu-
viško kapitalo įmonių grupė UAB 

„ACME Grupė“ „dovanoja Lietu-
vai išskirtinę dovaną – skulptūrą 

„ė“, kuri bus pastatyta Kaune jau šį 
pavasarį. Apie projekto turinio gylį 
ar pretenduojančius menininkų kū-
rinius čia nesiplėsiu, kur kas juo-
kingesnis pats atrankos principas. 
Už kūrinį gali balsuoti ir publika: 
jos balsas prilygs vienam iš devynių 
komisijos narių. Be jų, balsą suda-
rys „ACME Grupės“ darbuotojai, 
projekto sumanytojas diplomatas 
Laimonas Talat-Kelpša, skulptoriai 
(Arūnas Sakalauskas, Stasys Žirgu-
lis), architektas (prof. Jonas Audė-
jaitis) ir žurnalistas (Edmundas 

Jakilaitis). Su visa pagarba komisi-
jai, bet nepaisant butaforiško visuo-
menės įtraukimo, atrodo, normalus 
viešosios erdvės niokojimas vyks vi-
siškai ignoruojant faktą, kad komi-
sijoje nėra nė vieno profesionalaus 
meno vertintojo? Bent jau toks dar 
nebuvo paviešintas. 

Nors pastaruoju metu viešasis 
menas išgyvena tikrą renesansą, 
akivaizdu, jog vis dar neįsikalam į 
galvas, kad jis nebėra didvyris ant 
arklio, o taisyklių tam išvengti ne-
turime. Ir tai ignoruodami darome 
meškos paslaugą daugeliui, jei ne 
visiems sektoriams: 2017 m. Micha-
elos Kastelman Čikagoje atliktas 
tyrimas atskleidė, kad menas vie-
šoje erdvėje ne tik prisideda prie 
ekonomikos vystymosi (jei konkre-
čiau – verslo plėtimosi), bet ir galbūt 
mažina nusikalstamumą. Maža to, 
prieš dvejus metus tarptautiniam 
fondui „The Knight Foundation’s 
Soul“ atlikus tyrimą paaiškėjo, kad 
viešasis menas gerina gyvenimo ko-
kybę. Blogas menas, reikėtų manyti, – 
blogina. Tad tik nustoję par(si)da-
vinėti suinteresuotoms grupėms ir 
atsigręžę į savo srities profesiona-
lus pagerinsime ne tik viešojo meno, 
bet ir savo pačių gyvenimą. Juk ne-
sitaisote dantų pas santechinką, tai 
kodėl kitaip turėtų būti su menu? 

Škac, menotyrininke, škac
Lietuvos Viešojo meno bėdos

Paulina Blažytė

Džiugu susidurti su stiprų idėjinį 
pagrindą turinčia fotografija. Ta-
čiau dar džiugiau, kai tokia foto-
grafija turi ir šį tą daugiau: galbūt 
nuteikia melancholiškai ar links-
mai, gal turi ironijos prieskonį ar 
paprasčiausiai yra maloni pažiūrėti? 
Arturas Valiauga man dar kartą pri-
minė, kiek daug skirtingų dalykų 
gali sutilpti fotografijos mene, – au-
toriaus parodoje „Perkurtos Velso 
istorijos“ „Prospekto“ galerijoje 
eksponuojama kūryba nestokoja 
nei įdomaus ir vertingo konteksto, 
nei originalumo ar estetinio patrau-
klumo. Žvelgiant subjektyviai pa-
pildomos vertės prideda ir tai, kad 
menininkas nežiūri į viską pernelyg 
rimtai, nevengia subtilios ironijos.

Tyrimas „Perkurtos Velso isto-
rijos“ remiasi viešųjų ir privačių 
erdvių klausimu: Jungtinėje Ka-
ralystėje ką nors paveldėjus pri-
valu sumokėti valstybei „mirties 
mokestį“, o neišgalint to padaryti 
kultūrinis paveldas (parkas, dvaras 
ar pilis) atitenka juo besirūpinan-
čiai organizacijai „National Trust“. 
Kilmingieji dažnai neturi lėšų to-
kiai duoklei sumokėti, tad pali-
kimu įsipareigoja rūpintis minėta 

organizacija, o paveldėtojams lei-
džiama ten gyventi iki mirties. Dalis 
tokių objektų tampa prieinami lanky-
tojams, tačiau juose yra ir teritorijų, į 
kurias draudžiama užeiti, jas sergi 
užrašas „privatu“. Valiauga dokumen-
tuoja Velso pietuose esančius Tredegar 
namą ir Dyffryn sodus, taip pat šiau-
rinėje dalyje įsikūrusius Penhryn pilį 
ir Plas Newydd vasarnamį su parku. 

Svarbi šių objektų dalis – juose 
sutinkami darbuotojai ir savanoriai. 
Šių asmenų ir aristokratiškų, gau-
siai dekoruotų interjerų jungtis fo-
tografijose dažnai tampa mįslingu 
reginiu. Kaip per parodos atida-
rymą šmaikštaudami sakė auto-
rius ir menotyrininkė Agnė Na-
rušytė, tokie vaizdai gali priminti 
televizoriaus ekrane matomus de-
tektyvinius serialus. Savanoriai ir 
darbuotojai išnyra menėse, kori-
doriuose ir nebyliai stebi, tarytum 
saugodami namuose užsilikusias 
paslaptis. Atmosferą tik dar la-
biau sustiprina apšvietimas ir fone 
šmėkštelintys šešėliai („Savanorė“) 
ar pravertos durys, pro kurias taip 
ir nedrįstama eiti („Įėjimas į salę“).

Tačiau tokios jungties rezultatas 
ne visuomet mįslingas – fiksuoda-
mas paveldo objektus fotomeni-
ninkas renkasi ir visai kitokį po-
žiūrio tašką. Kartais jis – komiškas, 

keliantis šypseną. Konkrečiu atveju 
norisi išskirti darbus „Virtuvėje“ ir 

„Arklidėse“. Pastarajame darbe au-
torius ironizuoja įamžindamas vy-
riškį su žaisliniu arkliuku rankose; 
komiškumui pasitarnauja ir dar-
buotojo / savanorio povyza, aki-
vaizdus pozavimas. O štai fotogra-
fija „Virtuvėje“ primena lėkštokas 
reklamas. Absurdiškumo įspūdį su-
stiprina ant stalo sukrauti butafori-
niai patiekalai ir užrašas „Life below 
stairs“ („Gyvenimas žemiau laiptų“), 
kartu ir pašiepiantis, ir atkreipiantis 
dėmesį į patarnautojų padėtį.

Panašaus pobūdžio reklaminius 
užrašus menininkas naudoja ir ki-
tose fotografijose – tai įdomus, netgi 
smagus sprendimas, pridedantis pa-
pildomą naratyvą ir raginantis pa-
mąstyti apie tai, kas slypi po matomų 
vaizdų paviršiumi. Štai, pavyzdžiui, 

„Valytojos“ portretą palydi sakinys 
„Life after Morgans“ („Gyvenimas 
po Morganų“), vėlgi tiesiogiai ak-
centuojantis įsiveržimą į buvusių 
šeimininkų namus, o „Vyrų kam-
baryje“ įamžintus daiktus papildo 
apie jų kilmę užsimenanti frazė 

„Fortune from both sugar and slate 
industries“ („Turtai, susikrauti kartu 
ir iš cukraus, ir iš šiferio pramonės“).

Net ir nepasitelkiant teksto negyvų 
objektų stebėjimas išnaudojamas 

kaip priemonė gilesnėms poteks-
tėms atskleisti. Gerai įsižiūrėjęs pa-
stebi, kad nuo keptos vištos lupasi 
dažai, kėdžių pamušalas pamažu 
virsta į skutus, o tolimuose praban-
gių namų užkaboriuose ant sulūžu-
sių čiužinių mėtosi klounų kaukės. 
Tokie vaizdai tarsi demaskuoja daž-
nai blizgučiais bandomą pridengti 
senkantį turtą ir pseudoprabangos 
tuštybę bei absurdą, kai beviltiškai 
stengiamasi išsaugoti kažką, kas jau 
seniausiai prarasta.

Norisi atkreipti dėmesį ir į parodos 
eksponavimo pobūdį, suteikiantį 
įvairovės. Esu įpratusi galerijose 
matyti fotografijas, eilėmis tvarkin-
gai sukabintas ant sienų, įpraustas į 
minimalistinius juodus rėmus, ku-
rių neišraiškingumas negožia meno 
kūrinio. Ir nors dažniausiai toks bū-
das veikia kuo puikiausiai, kiek ki-
taip interpretuojamas fotografijos ir 
erdvės santykis gali pasirodyti kaip 

tikra atgaiva. „Perkurtose Velso is-
torijose“ darbai aptaisomi įman-
triais rėmais, jie atsiduria ant že-
mės, nugula lentynėlese (pastarieji 
primena kažką, ką būtų galima rasti 
šeimos albumuose), net įsispaudžia 
sienose. Šie sprendimai padeda žiū-
rovui priartėti prie erdvių, apie ku-
rias jam pasakoja autorius. 

Manau, kad bene geriausiai Ar-
turo Valiaugos tyrimą apibūdina 
autoriaus fotografijos, kuriose – du-
rys su ant jų užkabintomis nuotrau-
komis. Nors vidun užeiti negalima, 
galima pamatyti, kas, tikriausiai, 
yra anapus. Panašiai ir su privačių 
erdvių virtimu viešomis – lankyto-
jui pasiekiama tik kažkokia namų ar 
jų istorijos dalis, bet tiek daug dar 
lieka paslėpta, užrakinta. Gali taip 
ir likti nesužinojęs, kad ta višta ant 
stalo – nudažytas medžio gabalas.

Paroda veikia iki vasario 16 d.

„Įėjimas į salę“
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D a i l ė

Sentimentalūs pastebėjimai
Keturių parodų apžvalga

Rita Mikučionytė

Išsiruošiau apžiūrėti parodų ve-
dama labai asmeniško pasakojimo 
apie tai, kaip mes mokėmės ir mo-
kome dailės. Šią jausmingą ekskur-
siją pradėsiu nuo savo mokytojo, 
tapytojo, ilgamečio Vilniaus J. Vie-
nožinskio dailės mokyklos direkto-
riaus Juozapo Miliūno (1933–2016) 
parodos „Tolumos, sutemos...“ ga-
lerijoje „Arka“. Taip nutiko, kad iš 
pradžių 2018 m. pabaigoje pasirodė 
dailininko kūrybos albumas „Tolu-
mos“ (dailininkas – Andrius Sur-
gailis, išleido Utenos kraštotyros 
muziejus). Kartu su Miliūnų šeima 
rengdama leidinį ir po to jam antri-
nančią parodą, susidūriau su keliais 
opiais klausimais. 

Pirmiausia – kūrybos palikimo 
problema: ką daryti mirus daili-
ninkui? Kas ir kaip turėtų rūpintis 
jo kūriniais? Gal yra kokių univer-
salių būdų, rekomendacijų ir pan.? 
Juozapo Miliūno atveju, jei ne sū-
naus, tapytojo Kristijono, inicia-
tyva, dailininko kraštiečių uteniš-
kių supratimas ir parama, šeimos, 
artimų bičiulių ir kolegų palaiky-
mas, turbūt nieko ir nebūtų. Manau, 
tai ne tik išeinančios mūsų moder-
nistų kartos klausimas – apskritai 
bendražmogiškų vertybių dilema. 
Gal išties reikia žvelgti į viską pa-
prasčiau – neprisirišti ir išdalinti 
arba elgtis dar radikaliau ir pradėti 
kurti tik skaitmeninėmis priemo-
nėmis... Nedatuoti, be pavadinimų 
kūriniai – vėlgi problema archy-
vuojant bet kurio menininko kū-
rybos palikimą.

Peržiūrėję Miliūnų šeimos rin-
kinį atradome daug primirštų ar 
mažai matytų Miliūno kūrybos 
pusių: eilės, piešiniai, pastelės tech-
nikos įvairovė, aliejinė tapyba ir jo 
paties fotografuotos skaidrės. Lyri-
nių ir neoromantinių nuotaikų ku-
pini dailininko kūriniai visų pirma 
atskleidė glaudų jo ryšį su gamta, 
nuoširdų dėmesį tikrovei – tai gim-
tosios Leliūnų apylinkės, Gudiškių 
sodyba, vaizdai pro langą ir gėlės 
ant palangės, artimų žmonių, ko-
legų portretai. Kita vertus, skirtingų 
žanrų darbuose ryškėja tapytojo pa-
veikslų energija su akivaizdžiomis 
gestinės tapybos apraiškomis, per-
imtomis dar studijuojant tuome-
čiame Dailės institute pas profeso-
rių Antaną Gudaitį. 

Miliūnas tapo pastelės meistru, ko 
gero, dėl ribotų kūrybos sąlygų (ne-
turėjo tinkamos dirbtuvės), o galbūt 

„nugalėjo“ dailininko romantinė pa-
saulėjauta, kuriai atliepti ypač tiko 
subtilūs pastelės tonai. Tvarkant be-
veik tūkstančio darbų palikimą (paro-
doje matome vos trisdešimt paveikslų) 
sužavėjo ypatingas pastelės technikos 
išmanymas ir neįtikėtinos švelniai iš-
tirpstančių, raizgiai vingrių, skubriais 
kirčiais sudėtų potėpių variacijos.

Parodoje „Tolumos, sutemos...“ 
matyti Miliūno kūrybos eiga, pra-
dedant skaidrėmis, aliejiniais etiu-
dais ir baigiant išgrynintos kompo-
zicijos nuotaikingomis pastelėmis. 
Tapytojas labai jautriai perteikia 
šviesą, ypač prieblandą, kurioje 
skleidžiasi visa apimantis vakaro 
slėpiningumas. Mano manymu, itin 
vertingas autoriaus fotografuotų 
skaidrių rinkinys. Tai ne tik užfik-
suoti realūs gamtovaizdžiai, kolegų 
portretai, bet ir meniškai apdoroti, 
aptapyti vaizdai, fotokoliažai etc.

Miliūnas buvo daugelio mūsų 
tapybos ir kompozicijos disciplinų 
mokytojas, visada dalykiškas, kartu 
atjaučiantis ir supratingas, tikintis 
sapnais, kartais rūstus, bet visada 
teisingas, atviras. Mums, tuome-
čiams paaugliams, gyvenusiems 
neinternetinėje laidinių telefonų 
eroje, jis atvėrė tikros tapybos grožį. 
Taip, keldamiesi vos prašvitus va-
saros paryčiais, mes atradome ple-
nerinės tapybos svaigulį, pajutome 
dažo slinkties paviršiumi magiją, 
potėpio jėgą. Iki šiol aliejinių dažų 
kvapas užburia. 

Kuo dabar domisi būsimieji me-
nininkai, manau, puikiai iliustruoja 
kita galerijoje „Arka“ veikianti eks-
pozicija. Tai Nacionalinės M.K. Čiur-
lionio menų mokyklos dvyliktos kla-
sės mokinių Justino Ermino ir 
Grigaliaus Grinčelaičio paroda 

„Skulptūra + video“. Nors ekspo-
nuojamus darbus esu mačiusi per 
Dailės skyriaus organizuojamas 
mokinių kūrybos peržiūras, vis 
dėlto šie talentingų autorių kūriniai, 
manau, gerokai pranoksta įprastas 
mokyklines užduotis. Matome šian-
dien itin populiarią realaus ir me-
namo objekto transformaciją, kuri 
žiūrovo akyse tampa savotiška, šiek 
tiek ironiška iliuzijų mįsle. Video-
filme užfiksuota trimatė skulptūra 
tarsi atkeliauja į ekspozicinę erdvę 
ir čia pat mūsų akyse vėl įgyja skaitme-
ninę formą. 

Justinas rodo titaniško triūso 
reikalaujantį, stop motion anima-
cijos technika sukurtą videodarbą 

„Savarankiška Skulptūra“, kuriame 
įvyksta metamorfozė – akmuo 
virsta medžiu, o medis akmeniu. 
Tai šmaikšti, riedulius telefonu įgar-
sinanti istorija apie paprasto gėlių 
vazono akmenėlio kelionę iš namų 
į mokyklą, kai pakeliui prisijungę 
kelio akmenys ir medžio pliaus-
kos miške stebuklingai pasikeičia. 
Čia pat eksponuojama skulptūra tą 
virsmą vaizdžiai iliustruoja – iš me-
dinių „akmenų“ išauga akmeninis 

„medelis“. 
Grigalius analizuoja mąstymo 

procesą, pasitelkdamas 3D mo-
deliavimą ir spausdinimą, kuris 
tampa išties aktualiu šių dienų 
skulptoriaus įrankiu. Tokia Au-
guste’o Rodino „Mąstytojo“ inter-
pretacija sudomina netikėtais po-
kyčiais: kamerinė forma tampa 
monumentalia keliaujančia skulp-
tūra, lyg apmąstančia savo egzisten-
cijos plotmes, todėl patenkančia į 
skirtingas situacijas (plaukia upe, 
pervežama automobiliu, pasirodo 
miesto panoramoje, išnyra parduo-
tuvės akvariume ar apdailos prekių 
skyriuje etc.). Pavadinčiau šį darbą 
savotišku Mindaugo Navako „Vil-
niaus sąsiuvinio“ perdirbiniu, šiuo-
laikiška skaitmenine versija.

Vilniaus rotušėje veikia vaikinų 
skulptorių klasės draugės grafikės 
Saulės Šmidtaitės paroda „Kely“. 
Jos piešiniai ir atspaudai iškart su-
žavi įspūdingu dydžiu (ilgoji popie-
riaus lakšto kraštinė siekia beveik 
7 m), čia daiktiškai vaizduojamas 
natūralaus dydžio troleibuso „ūsas“. 
Pabrėžtina, kad Saulė mėgsta įvai-
rius autorinių technikų atradi-
mus – piešia pirmiausia įtrindama 
popierių grafitu, tik po to trintuku 
formuodama šviesą ir konkrečias 
daikto detales. Greta piešinių au-
torė rodo ir tiesioginius atspaudus, 
kuriuos atspaudžia nuo metalo 

plokščių, palikdama rūdis tarsi 
laiko pėdsakus ir atverdama vaiz-
dingų faktūrų žemėlapius. Saulės 
kūriniuose, manau, labai ryški šių 
dienų meninėje kūryboje itin ak-
tuali pusiausvyra tarp atsitiktinių, 
neprognozuojamų procesų ir apgal-
votų, racionaliai ištobulintų meno 
strategijų. 

Be abejo, šios mokinių kūrybos 
parodos yra ir jų mokytojų – skulp-
torių Giedriaus Plechavičiaus ir Ri-
manto Milkinto, grafikų Vytenio 
Bauros ir Lino Blažiūno – nuopel-
nas. Kita vertus, galėčiau kalbėti 
apie tam tikrą ateinančios kartos 
kūrybos potencialą. Pamenu savo 
kartos „čiurlioniukus“ – Raimą 
Drąsutytę, Algį Lankelį, Deimantą 
Narkevičių, Kazį Venclovą, Lais-
vydę Šalčiūtę... 

Savo specializuotą pasižvalgymą 
po parodų erdves užbaigsiu su dai-
lės akademine bendruomene tie-
siogiai susijusio menininko, VDA 
Vilniaus fakulteto dekano Česlovo 
Lukensko paroda „Reivo termina-
las“, kuri veikia Dailininkų sąjun-
gos galerijoje. Vos spėjome atitokti 
nuo autoriaus mechaniniu piešimu 
sukurtų abstrakcijų (piešinių ir 
objektų paroda „Alex+Chesiux“ ga-
lerijoje „Akademija“, kuratoriai Al-
girdas ir Remigijus Gataveckai), kai 
vėl esame intriguojami retrospek-
tyviai apžvelgti esminę Lukensko 
kūrybos dalį.

Iš tikrųjų Česlovą Lukenską galė-
čiau drąsiai vadinti visų mūsų mo-
kytoju, kaip ir „Post Ars“ grupę, po-
sovietinėje erdvėje įteisinusią drąsų 
ir laisvą požiūrį į šiuolaikinį meną, 
ypač veiksmo meno formas. Kita 
vertus, parodos anotacijoje meni-
ninkas kalba apie paauglystėje ir 
ankstyvoje jaunystėje patirtus „per-
versinius priepuolius“, „susitapati-
nimą su uraganu, viesulu, ąžuolu, 
vandenynu, begalybe“ ir „depresi-
nius kliedesius“, kurie neabejotinai 
būdingi ne tik jaunatviškiems kū-
rybos proveržiams.

Parodoje „Reivo terminalas“ 
Lukenskas labai išradingai ir pa-
traukliai pristato svarbiausių savo 
performansų, sukurtų 1987–2019 
m., videodokumentaciją. Įprastai 
atvira, iš Vokiečių gatvės matoma 

Dailininkų sąjungos galerijos erdvė 
šįkart tampa izoliuota ir uždara per-
žiūrų kamera. Tai ypač vykęs archi-
tektūrinis sprendimas – niekas ne-
trukdo užsidėjus ausines susitelkti 
ties dešimtyje ekranų transliuo-
jamu vaizdu. Mano manymu, Lu-
kenskas – universalus menininkas, 
jaučiantis, net fiziškai veiksmuose 
išgyvenantis, laiko tėkmę, be to, or-
ganiškai jungiantis vaizdą ir garsą. 
Šie juslėmis išgyvenami ritminiai 
dalykai man yra tarsi neišvengiama 
laikina rišamoji medžiaga tarp be-
sikeičiančių, susipinančių vaizdų 
ir garsų. 

Prieš eidama į parodą buvau 
girdėjusi atsiliepimų apie ten ro-
domus „baisius vaizdus“, turbūt 
turėta omeny performansai su kiau-
lės galva ir jos dalimis (kiauliškos 
žmogiškos prigimties paralelės), 

„važinėjimas“ izoliuotoje „metalinio 
karsto“ ertmėje, žvangant jaunųjų 

„prižiūrėtojų“ grandinėms etc. Be 
abejo, drastiški sukrėtimai būdingi 
visai Lukensko kūrybai. 

Vis dėlto mano bendras „Reivo 
terminalo“ įspūdis kiek kitoks – kuo 
vyresnis autorius, tuo man jo kū-
ryba nuosaikesnė, lyriškesnė. Saky-
čiau, jautriai skenuodamas aplinkos 
situacijas ir virpesius menininkas 
greičiausiai perteikia ir mūsų pa-
čių gyvenimo pokyčius, pradedant 
posovietine metafizika ir baigiant 
pertekline gerove. Palyginau du 
analogiško sumanymo performan-
sus – „Kvėpavimas“ (1993, Kaunas, 
45 s) ir „Kvėpavimas I“ (2019, Vil-
nius, 2 min 55 s). Pirmajame aki-
vaizdus ir žiaurus deguonies trū-
kumas kvėpuojant per / į plastiko 
butelį, o antrasis vyksmas švelniai 
maskuojamas dengiant galvą juoda 
efemeriška skraiste (gal agroplė-
vele?). Labai savalaikis pasirodė 
spalvotais piešiniais apipavidalin-
tas asmeninio vaizdų archyvo foto-
koliažas („Dadasklaida“, 2013–2019, 
Vilnius, 5 min 23 s), ypač prie šir-
dies – metaforiškas ciklas „Deguliai“ 
(2018, Ukmergės r., 2 min 45 s). Ma-
nau, Lukenskas dar kupinas maiš-
tininko dvasios, kuria, tikėsimės, ir 
toliau įkvėps savo studentus ir kū-
rybos gerbėjus.

Saulė Šmidtaitė, iš parodos „Kely“ V. Nomado n uotr .

Juozapas Miliūnas, iš parodos „Tolumos, sutemos...“ A . Me ška usko  nu ot r.
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K i n a s

Plaukiame „Titaniku“
Agnieszka Holland apie kinematografininkų atsakomybę

Agnieszka Holland – viena garsiausių 
šių dienų lenkų kino režisierių. Ji 
kuria filmus bei serialus Europos 
šalyse ir JAV. Naujausio režisierės 
filmo „Ponas Džounsas“ („Mr. Jones“, 
Lenkija, D. Britanija, Ukraina) prem-
jera įvyks vasarį Berlyne – filmas 
įtrauktas į pagrindinę konkursinę 
Berlinalės programą. „Ponas Džoun-
sas“ pasakoja apie britų žurnalistą 
Garethą Jonesą, kuris 4-ajame 
dešimtmetyje rašė apie Holodomorą, 
bet niekas juo nenorėjo tikėti.

Pateikiame kalbą, kurią Holland pa-
sakė pernai, gruodžio 12 d., Romoje, 
La Sapienza universiteto senato 
salėje, atsiimdama šio universiteto 
garbės daktaro regalijas. 

Kai nusprendžiau, kad mano 
ateitis – filmų kūrimas (tada man 
buvo penkiolika), atrodė, kad kinas 
atitiko Lenino apibrėžimą: jis svar-
biausias iš menų. 7-ojo dešimtme-
čio viduryje meninis Europos (taip 
pat ir Azijos) kinas pasiekė savo rai-
dos viršūnę. Pagrindinį vaidmenį 
vaidino didieji kūrėjai ir asmeny-
bės: Bergmanas, Bressonas, Resnais, 
Fellini, Antonioni, Rossellini, Paso-
lini, Reedas, Wajda, Kurosawa, Ozu 
ir daug daug kitų.

Juos siejo viena: visi, būdami jau 
sąmoningi žmonės, iš arti arba iš 
tam tikros distancijos patyrė An-
trojo pasaulinio karo apokalipsę. 
Žmonija tada parodė savo baisiau-
sią veidą, o Holokaustas ir naiki-
nimo lageriai, regis, pasiekė tamsos 
ribą, už kurios poezija neįmanoma.

Jų kartos, mano tėvų kartos, pa-
tirtis buvo radikali. Kai kurie karą 
patyrė fiziškai – grėsmę gyvybei, 
baimę, kančią, neįmanomą mo-
ralinį pasirinkimą, bet visiems 
tai buvo egzistencinis sukrėti-
mas, turėjęs pakeisti tikrovės su-
vokimą, vertybių skalę, svarbumo 
hierarchiją. 

Tai nereiškia, kad visi ar net dau-
guma jų savo filmuose tiesiogiai 
lietė karo temą. Tačiau neabejoju, 
kad karo išgyvenimai suteikė jiems 
platesnę perspektyvą ir tam tikro 
gravitas (lot. sunkumo – K. R.); 
atsakomybės jausmą už tai, ką ir 
kaip pasakoja, suvokimą, kad pa-
saulis be galo sudėtingas, žmogus 
pasirengęs viskam, net didžiausiai 
niekšybei, o saugumo jausmas  vi-
sada trapus.

Ši patirtis turėjo ieškoti naujo 
turinio ir naujos kalbos, bet pir-
miausia suteikė jiems labai asme-
niško pasisakymo jėgą. Jų jautrumą 
maitino ir tikrovė, ir introspekcija, 
jie nenorėjo ir neprivalėjo slėptis 
už konvencijų ar tradicinių formų, 
būdami tikri, kad žiūrovai, kuriems 
pažįstamos jų baimės ir klausimai, 
seks iš paskos net tamsiu ir duobėtu 
keliu. Tai buvo nuostabūs kino me-
tai, atrodė, kad jis bręsta, vis labiau 

plėsdamas savo išraiškos priemo-
nes ir galimybes.

Kita, prieš pat karą gimusi karta 
ne tik atsiverė visiškai naujoms 
šiuolaikybės temoms – papročių, 
socialinėms, politinėms, bet pir-
miausia įvedė į kino kalbą tam tikrą 
anarchišką drąsą, kuri skirtingose 
šalyse pasireiškė 1968 m. revoliucija, 
studentų, hipių judėjimais, demo-
kratiniais judėjimais už geležinės 
uždangos. Tai Naujųjų bangų banga – 
čekų, prancūzų, „įtūžėlių“ britų.

Kinas ėmėsi anksčiau jau po-
ezijoje ar plastiniuose menuose 
egzistavusių stilių, tai neįtikėtinai 
priartėdamas prie kasdienybės, 
veristinio realizmo, tai vėl subjek-
tyvizuodamas, poetizuodamas ti-
krovę, įvesdamas į ją siurrealizmo, 
koliažo ar abstrakcijos stilistines 
figūras, žaisdamas laiku ir erdve, 
stengdamasis pagauti naujosios 
tikrovės permainų esmę. Po karo 
praėjo trisdešimt metų, pasaulis 
buvo padalytas, o naujoji karta 
norėjo radikaliai atsiskirti nuo vy-
resnės sustingimo. Godariškasis 

turtingame lenkų, o paskui ir pa-
saulinio kino žemėlapyje.  

Mano šalyje, Lenkijoje, 8-ajame 
dešimtmetyje aplink vyresnius 
kolegas Wajdą ir Zanussi susibūrė 
grupė kinematografininkų. Ko-
munizmo tikrovė buvo priešiška, 
bet kartu prisijaukinta.  Nuo 6-ojo 
dešimtmečio vidurio ji nebebuvo 
žiauri ideologinė stalinizmo ma-
šina. Valdantieji buvo ciniški val-
dininkai, kuriems labiausiai rūpėjo 
atsargus patogumas.

Paaiškėjo, kad susivieniję mo-
kame valdžią kartais apžaisti plės-
dami laisvės zoną. Išmokome ap-
gaudinėti cenzūrą, tikėdami, kad 
tarp mūsų ir žiūrovų – nuostabi 
sinergija. Šie išmoko skaityti filmo 
žinią, kai jos turinys nebuvo pateik-
tas tiesiogiai, pasižymėjo ypatingu 
intelektiniu sumanumu (kuris kažkur 
išnyko), kai reikėdavo iššifruoti me-
taforas, alegorijas, simbolius, pars pro 
toto (lot. dalis vietoj visumos – K. R.) 
ir kitas stilistines figūras. Mums rū-
pėjo kalbėti apie dabartį ir artiku-
liuoti bendrą mūsų pyktį.

Šis pyktis 1980 m. vasarą susitiko 
su pykčiu Gdansko darbininkų, ku-
rių streikas atvedė į didį „Solida-
rumo“ judėjimą.

Tada mes, lenkų kinematogra-
fininkai, pajutome svaiginantį 
veiksmingumą, kurio aš asmeniš-
kai išsigandau. Ar toks sutarimas 
ar net tarnavimas socialiniams 
lūkesčiams nėra konformizmas ir 
neveda į užsiėmimą propaganda? 
Meno funkcija – ne atsakinėti į nuo-
taikas, bet provokuoti, plėsti ribas, 
nujausti grėsmes, kurios dar neišsi-
rito, kurios dar tik pulsuoja kažkur 
giliai po paviršiumi.

Tada dar atrodė, kad nuo kino 
priklauso labai daug. 8-ajame 
ir 9-ajame dešimtmetyje ameri-
kiečiai Coppola, Scorsese, Halas 

savo filmus buvau įsitikinusi, kad 
mano vieta arti šio centro, nors, 
kita vertus, su pavydžiu susižavė-
jimu mėgavausi onirišku Tarkovs-
kio subjektyvizmu, įvairiais formos 
eksperimentais, o vėliau – radikaliu 
Haneke’s žiaurumu.

Nuo 10-ojo dešimtmečio pra-
džios pasaulis ėmė lėkštėti, išnyko 
geležinė uždanga, buvo sugriauta 
siena Berlyne, lenkų komunistai 
pasijuto bejėgiai ir atsisėdo prie 
apskritojo stalo su darbininkais ir 
disidentais, nenoromis atiduodami 
jiems visą valdžią. Žlugo SSRS, lai-
dodama (tada atrodė, kad visam 
laikui) totalitarizmo gundymus ir 
šviesios pasaulinio komunizmo 
ateities iliuzijas, visiems primestos 
visuotinės laimės idėją. Šias idėjas 
visiškai sukompromitavo milžiniški 
tikrojo komunizmo nusikaltimai ir 
orveliškas melas, tad niekas neti-
kėjo, kad jos gali atgimti.

Dar neįtikimesnis atrodė reikš-
mingas kokios nors formos fašizmo 
sugrįžimas. Holokausto skiepai, Eu-
ropos Sąjungos atsiradimas ir raida 
turėjo garantuoti tvarų atsparumą 
tokiai pagundai. Atrodė, kad ka-
pitalizmui, demokratijai, laisvajai 
rinkai alternatyvos nėra. Analitikai 
skelbė istorijos pabaigą. Tačiau po 
tariamai racionaliu tikrovės pavir-
šiumi kilo nauji iššūkiai ir baimės. 

SSRS buvo prakeiksmas ir sa-
viems, ir satelitinių šalių piliečiams, 
bet jos galia ir egzistavimas hu-
manizavo kapitalizmą Vakaruose. 
Kai ji žlugo, išnyko baubas, kuris 
tramdė žiaurų kapitalizmo ego-
izmą: turtingieji pradėjo turtėti 
greičiau, o vargšai – skursti, įstumti 
dar ir į gyvenimo skolon spąstus. 
Pagrindine pramoga tapo vartoji-
mas ir naujosios technologijos, su-
teikiančios visuotinę galimybę pa-
bėgti nuo tikrojo pasaulio.

Kinas tapo toks pat nuobodus 
kaip gyvenimo tikrovė aksiolo-
ginėje neoliberalizmo tuštumoje. 
Dauguma kinematografininkų 
neturėjo didelės žmogiškosios ar 
istorinės patirties, kad galėtų ją 
perteikti. Jie buvo labai efektyvūs, 
inovatyvūs amatininkai arba me-
nininkai, tačiau jiems stigo esmės. 
Centras, „vidurio“ kinas pradėjo 
trauktis ir prasidėjo panašus kaip 
muzikoje procesas: atsirado du 
priešingi poliai – nišinis, ambicin-
gas, sunkus „festivalinis“ kinas ir 
labiau „popsinė“, visiškai netekusi 
asmeninio tono pramoga, domi-
nuojama vietinių komedijų, arba 
holivudiniai, specialiųjų efektų 
pilni filmai apie superdidvyrius, 
arba šeimai skirti animaciniai fil-
mai, arba romantinės komedijos. 
Tai tokie žanrai, kurie, netekę kul-
tūrinės tapatybės ir asmeninio tono, 
yra suprantami ir patrauklūs visur.

Tuštumą, dingus „vidurio kinui“, 
užpildė ambicingi serialai. Gamta 

nekenčia tuštumos, o žmonės jau-
čia poreikį žiūrėti įdomias istorijas 
ir bendrauti su jų herojais. 

Dabar tai dinamiškiausiai besi-
vystanti audiovizualinės vaidybi-
nės naracijos sritis, taip pat ir po-
puliariausia. Ją remia revoliucinės 
platinimo būdo permainos – ka-
belinė televizija, internetas, VOD 
ir t.t. Serialų randasi vis daugiau ir 
po pirmosios novatoriškų kūrinių 
bangos jie vis labiau konvenciona-
lizuojami. Tačiau kai kurie jų temų 
ir filosofiniu lygmeniu susiremia su 
tikrais dabarties iššūkiais.

Nuo bendraamžių Vakaruose, o 
dar labiau nuo jaunesnių kinema-
tografininkų kartų mane skyrė tur-
tingesnė istorijos patirtis: gimiau 
netrukus po karo komunistinėje 
Lenkijoje, užaugau tarp griuvėsių, 
buvau pažymėta traumos, kurią pa-
tyrė mano tėvas žydas, komunistas, 
karo pradžioje pabėgęs į Sovietų 
Rusiją, ten kovojęs, nežinodamas, 
kad Lenkijoje per Holokaustą pra-
rado visą šeimą (jis niekad apie tai 
nekalbėjo), o kai jis prarado ir tikė-
jimą savo jaunystės idealais, bandė 
dar kartą kurti savo pasaulį iš naujo. 
Jam tai nepavyko. Buvo suimtas ko-
munistų saugumo ir, įbaugintas per 
tardymą, nusižudė. Man tada buvo 
trylika ir nuo tos akimirkos mano 
tėvo pavardė (kurią jo garbei išsau-
gojau ir ištekėjusi) komunistinėje 
Lenkijoje tapo savotiška žyme.

Jau studijuodama per Prahos pa-
vasarį išgyvenau vilčių sprogimą 
ir laisvės karnavalą, kaip tai pava-
dino Milanas Kundera. Paskui ma-
čiau sovietų tankus Prahos gatvėse 
1968 m. rugpjūtį, visuomenės pa-
sipriešinimą, pasibaigusį studento 
Jano Palacho susideginimu, tos pa-
čios visuomenės konformizaciją ir 
rezignaciją, susidūrus su žiauria 
jėga, prisitaikymą prie „normali-
zavimu“ vadinto melo. Apie visa tai 
po keturiasdešimt penkerių metų 
sukūriau mini serialą „Degantis 
krūmas“ – filmą, kuriuo ypač di-
džiuojuosi, nes jis, atgaivindamas 
prisiminimus, rodo bailumo ir 
drąsos mechanizmus romaus, bet 
iš tikrųjų slogaus, visuotinio spau-
dimo akivaizdoje. Tolesnė mano 
patirtis – tai kalėjimas ir politinis 
procesas, „Solidarumo“ revoliu-
cijos laikotarpis Lenkijoje, karinė 
padėtis, kuri tą dar vieną mano re-
voliuciją numalšino, politinė emi-
gracija, gyvenimas ir darbas dau-
gybėje šalių...

Visi XX a. istorijos sluoksniai – 
karai, totalitarizmas, kančia ir vil-
tis, gėrio ir blogio kova, kai gėris 
retai galėjo laimėti, ir tai sumo-
kėjęs milžinišką kainą, klostėsi 
mano sąmonėje į vieną ilgą pro-
cesą: Pirmasis pasaulinis karas 
nesibaigė, todėl atsirado naujas jo 
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revoliucingumas atrodė tikriausia 
tokios kalbos išraiška.

Šių dviejų kartų filmai buvo ku-
riami tada, kai pradėjau galvoti apie 
kiną kitaip nei žiūrovė. Ieškodama 
savo vietos turėjau savaip su jais 
susikauti, nusibraižyti savo žmo-
giškosios ir kūrybinės tapatybės 
žemėlapį ir kovoti už tai, kad šis 
mano asmeniškas žemėlapis tilptų 

Ashby ir daugelis kitų kūrė pleš-
rius, socialiai stiprius filmus, kurie 
kartu buvo patrauklūs žiūrovams. 
Europoje taip pat dar vis gimdavo 
įdomus „vidurio“ kinas, dažnai au-
torinis, kuriamas stiprių meninių 
asmenybių, filmai, kuriuose sudė-
tingas turinys buvo perteikiamas 
plačiajai publikai prieinamu, įdo-
miu būdu. Kurdama pirmuosius 

Agnieszka Holland

„Ponas Džounsas“
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Nei gudrus, nei gudresnis
Nauji filmai – „Žalioji knyga“

K i n a s

fragmentas – Antrasis pasaulinis 
karas ir Holokaustas, stalinizmo 
nusikaltimai ir jo lengvesni pakai-
talai po Stalino mirties, gulagai ir 
milijonų žmonių sulaužyti nugar-
kauliai, rasizmas, kolonializmas 
ir jo nesunaikinamos pasekmės. 
Ir žmonija, po kiekvieno žlugimo 
kylanti su nauja energija ir viltimi, 
kurioje jau glūdi būsimo žlugimo 
grūdas...

Sukūriau tris filmus, pasakojan-
čius apie Holokaustą, visus – pa-
prastų į Istoriją įveltų ir bandančių 
ją apgauti žmonių požiūriu. Taip 

pat parašiau kelis scenarijus šia 
tema. Intymiai bendraudama su 
Antrojo pasaulinio karo tikrove 
iš viso praleidau daugiau nei sep-
tynerius metus – ilgiau, nei truko 
tas karas. Esu įsitikinusi, kad jis 
galutinai nesibaigė, tik trumpam 
užsnūdo, pasislėpė po paviršiumi 
ir kiekvieną akimirką gali atsibusti 
vėl kiek kitokia, bet tokia pat ab-
surdiška ir žiauria forma. Todėl 
laikau savo pareiga jį prikelti savo 
filmuose. Dabarties šaknys ne tik 
praeityje – jos nenuilstamai ko-
egzistuoja. Čia. Dabar. Visą laiką. 
Užteks, kad žmones vėl užvaldys 
baimė, kuri generuoja neapykantą. 

Netikėtai (arba lauktai) mūsų lai-
kai pradėjo vėl atrodyti būtent taip. 

Įvairios dabarties baimės, nuo 
kurių niekas, išskyrus populistus, 
nesiūlo jokių vaistų, – apokalip-
tinės klimato grėsmės, tikėjimo 
demokratija ir žmogaus teisė-
mis krizė, didžioji globalizacijos 
banga, migracija, lyčių studijos ir 
su jomis susijusios papročių bei 
demografinės permainos, didžioji 
internetinė revoliucija, keičianti 
viską, pradedant informacijos ir 
turinio sklaida bei jų verifikavimu 
ir baigiant komunikacija bei žmo-
nių santykiais.

Kaip žmonės ir kaip planeta 
esame naujoje ir labai nesaugioje 
vietoje. Kitą dešimtmetį gali atsi-
tikti bet kas, net tai, kas blogiausia. 
Plaukiame „Titaniku“.

Santa Lingevičiūtė

Iš režisieriaus, išgarsėjusio filmu 
„Bukas ir bukesnis“ (1994), „gu-
draus“ siužeto nelabai verta tikėtis. 
Tada intelekto nesužaloti, bet gerų 
intencijų vedami Jimo Carrey ir 
Jeffo Danielso herojai išsiruošė į 
kelionę, kad grąžintų lagaminą su 
pinigais tikrajai jo savininkei. Šis 
filmas tapo kino teatrų hitu, maža 
to, buvo sukurti ir prequel’as, ir 
sequel’as, ir animacinis filmas, ir 
televizijos serialas. O Lietuvos tele-
vizijos „Buką ir bukesnį“ šventiniu 
laikotarpiu turbūt kartoja kasmet. 
Nuo tada broliai Peteris ir Bobby 
Farrelly įsitvirtino kaip saugus (te-
matiškai ir finansiškai) režisierių 
duetas. Kaip sakoma, jie tarytum 
tvarkingi „vyrukai iš kaimynystės“, 
su kuriais savaitgalį gali kepti deš-
reles, gurkšnoti alų ir žiūrėti kokį 
amerikietiškąjį futbolą ar beisbolą, 
kol desperatiškos jų namų šeimi-
ninkės aptarinėja ką kita, kas ne-
būtinai įdomiau. Arba pažiūrėti 
brolių sukurtus filmus, pavyzdžiui, 

„Pakvaišę dėl Merės“ (1998), „Aš, ki-
tas aš ir Irena“ (2000), „Trys vėplos“ 
(2012) ir pan. 

„Žaliąją knygą“ („Green Book“, 
JAV, 2018) Peteris Farrelly sukūrė 
be brolio Bobby, užtat paremtą ti-
kra istorija. O jei dar tiksliau – ne 
paremtą, o tikrą istoriją (taip sakė 
scenarijaus autorius, vieno iš filmo 
herojų sūnus, Nickas Vallelonga). 
Tačiau ta tikroji istorija arba „tiesa“ 
filmo visiškai negelbėja. Pirmiau-
sia pavadinimas faktiškai neturi jo-
kių sąsajų su filmu ir tai jau pirmas 
ženklas, kad vieno iš pagrindinių 
veikėjų – afroamerikiečio – gyve-
nimu bus perbėgta paviršiumi, kaip 
Viggo Mortenseno herojaus pirštais 
per šalia vis besimėtančią knygelę. 

Visas „Žaliosios knygos“ pava-
dinimas – „Žalioji (Greeno) knyga 
negrui vairuotojui“, 1936–1964 m. 
JAV naudota juodaodžių keliau-
tojų. Ji buvo sudaryta tam, kad pa-
dėtų afroamerikiečiams išvengti 

nemalonumų rasinės segregacijos 
metais. Joje nurodyti viešbučiai, 
moteliai, barai, restoranai, par-
duotuvės, aptarnaujančios juodao-
džius klientus, taip pat nurodyti ir 
miestai, kuriuose po saulėlydžio 
juodaodžiams negalima lankytis. 
Ją pirmąkart sudarė Victoras Gree-
nas – JAV pašto darbuotojas, tad 
tikslumo dėlei lietuviškai ji turėtų 
vadintis Greeno knyga.

Filmo scenarijus taip pat su-
trauktas iki dviejų popierinių he-
rojų paviršutiniško pasivažinėjimo 
po JAV pietus, o kiekvieną siužeto 
ar mašinos posūkį galima nuspėti 
šimto procentų tikslumu. Kaip ir 
savo „autografiniame“ filme, Pe-
teris Farrelly renkasi kelio filmo 
formatą. Formulė labai paprasta: 
du vyrai, vienas – gudrus italų kil-
mės baltaodis, kitas – šiek tiek gu-
dresnis, išsilavinęs, daktaro laipsnį 
turintis juodaodis pianistas. Tad 
du individai iš radikaliai skirtin-
gos socialinės aplinkos įsodinami 
į vieną automobilį ir paleidžiami per 
1962-ųjų Ameriką, kurioje jiems teks 

susidurti su „netikėtomis“ aplinky-
bėmis bei kliūtimis ir jas įveikti. Pa-
baigoje vienas iš kito kažko turėtų 
išmokti ir tapti geresni. Deja. Pa-
sinaudodamas išmaniųjų telefonų 
virtualiu asistentu „Siri“, labai 
taikliai filmo siužetą dviem saki-
niais nusakė „The New York Times“ 
kino kritikas A.O. Scottas: „Siri“, 
prašau pasakyti, kad jie ten neke-
liauja. Ak, bet jie keliauja...“

Taigi, Viggo Mortensenas įkūnija 
italą (?!) Tonį „Plepį“ Valelongą, gy-
venantį Niujorko Bronkso rajone. 
Jis uždarbiauja naktiniame bare 
arba išlošia pinigų dešrainių val-
gymo konkurse, tačiau nuolatinio 
darbo neturi. O jo reikia, nes turi 
žmoną ir du vaikus... Vieną dieną 
jam paskambina įtakingas baro klien-
tas ir pasako, kad kažkoks dakta-
ras Donas Širlis (Mahershala Ali) 
ieško asmeninio vairuotojo. Pasi-
rodo, jis yra juodaodis ir dar gy-
vena kaip atsiskyrėlis aristokra-
tas virš Niujorko „Carnegie Hall“. 
Aišku, rasistui Toniui, prieš tai savo 
namuose į šiukšlių dėžę išmetusiam 

stiklines, iš kurių juodaodžiai san-
technikai gėrė limonadą, tai ne itin 
imponuoja, bet siūlomas uždarbis 
vilioja. Abu iš pradžių kiek „pasi-
laužo“, bet po kelių ekrano laiko mi-
nučių kadilaku jau leidžiasi į Dono 
Širlio koncertinį turą po Amerikos 
pietus. Kelyje, aišku, jie sutiks daug 
rasistų ir, savaime suprantama, dak-
taras Širlis galantiškai manieringas 
ne šiaip sau – jis rasistų policininkų 
bus užtiktas nuogas su vyru, o To-
nis jį išpirks. Pakeliui bus skambiai 
svaidomasi frazėmis: „Jei aš nepa-
kankamai juodas ir nepakankamai 
baltas, tai pasakyk man, Toni, kas 
aš?“; „Aš juodesnis už tave, dak-
tare!“; „Niekada nelaimėsi smur-
taudamas. Laimi tik tada, kai iš-
saugai savo orumą“ ir pan. Pastaroji 
frazė – veikiau nuoroda į Martino 
Lutherio Kingo pacifistinę retoriką, 
nors 1962-aisiais afroamerikiečiai 
jau labiau linko į Malcolmo X agre-
syvesnę politiką, be to, po kelerių 
metų oficialiai susikurs ir „Juodųjų 
panterų“ partija. Tačiau režisieriui 
politinis kontekstas visiškai neį-
domus. Kaip neįdomus ir daktaras 
Donas Širlis. Tonis „Plepys“ filmo 
pabaigoje grįžta pas idealią šeimą 
kaip Tonis „Šekspyras“ (mat Širlis 
jį išmokė rašyti gražius laiškus žmo-
nai), o štai juodaodis muzikantas 
nepasikeičia: jis toks pat vienišas ir 
paslaptingas, nebent išmokęs ran-
komis valgyti Kentukio viščiuką. 
Tad net nekilsteli antakis, kai Ka-
lėdų vakarą jis pasibeldžia į Tonio 
šeimos duris. 

Kyla klausimas: kas šiandien dar 
gali žiūrėti tokius filmus apie labai 
ribotą rasės suvokimą? Juk pasi-
rodė puikių alternatyvų: Spike’o 
Lee „BlacKkKlansman“, Ryano 
Cooglerio „Juodoji pantera“, Steve’o 
McQueeno „Našlės“ ar Barry Jen-
kinso „Jei Bilo gatvė prabiltų“. Aki-
vaizdu, kad rasizmas baltaodžiam 
žiūrovui gali būti paaiškinamas tik 
per baltaodį protagonistą. Dau-
giau nei prieš penkis dešimtme-
čius pasirodė Normano Jewisono 
„Nakties karštis“ (1967) su tuo metu 

garsiausiu juodaodžiu aktoriumi 
Sidney Poitier, bet, rodos, Holivude 
per tiek metų niekas nepasikeitė. 
Tokie „paprasto gerumo“ filmai apie 
rasizmą iki šiol priimtini daugumai 
baltaodžių amerikiečių. „Nakties 
karštyje“ taip pat veikė storžievis 
baltaodis policininkas, vėliau daug 
ko pasimokęs iš Poitier pareigūno. 
Tai buvo baltaodžio personažo 
brandos kelionė, tad nenuostabu, 
kad aktorius Rodas Steigeris buvo 
apdovanotas „Oskaru“ už pagrin-
dinį vyro vaidmenį, o Poitier – net 
nenominuotas. „Žaliojoje knygoje“ 
Mortenseno herojus leidžiasi į labai 
panašią vidinės brandos kelionę ir 
jau kalbama, kad „Oskaro“ nomina-
cija jam garantuota, o štai nuosta-
busis Mahershala Ali turbūt vėl tu-
rės tenkintis antraplanio aktoriaus 
nominacija (kaip per „Auksinius 
gaublius“).

Baltaodžiai kino režisieriai ir sce-
naristai, ignoruodami afroameri-
kiečių tapatybės sudėtingumą, vis 
dar naudoja vadinamąjį „magiškojo 
negro“ archetipą. Farrelly – ne iš-
imtis. Dažnai toks veikėjas kantrus, 
protingas ar bent jau išmintingesnis 
už baltaodį ir turi tam tikrų „ma-
giškų galių“, mat funkcionuoja tik 
tam, kad baltaodis herojus subręstų. 
Mortenseno Tonis lyg ir subręsta, 
o Donas Širlis taip ir lieka paslap-
timi, o gal veikiau scenaristo – Tony 
Vallelongos sūnaus – kompromisu 
su savosiomis nuostatomis. Jis iš is-
torijos visiškai ištrynė tikrąjį dak-
tarą Doną Shirley – virtuozą pia-
nistą, kuriuo žavėjosi net Igoris 
Stravinskis ir kuris bendravo su 
Robertu F. Kennedy.

„Žalioji knyga“ buvo nominuota 
penkiems „Auksiniams gaubliams“, 
tris jų gavo. Neabejoju, nominuota 
bus ir ne vienam „Oskarui“. Ir ne-
svarbu, kad dar gyvus Dono Shirley 
artimuosius istorijos iškraipymas 
įsiutino, – kam jie rūpi? Svarbu, kad 
baltaodžiai pasijus daug tolerantiš-
kesni ir pažangesni, patapšnos vieni 
kitiems per petį ir gyvens toliau.

Tačiau kinematografininko po-
žiūriu, tai turi savų privalumų. Tai 
kelia mums naujus iššūkius, priver-
čia išeiti iš komforto zonos ir nau-
jai pažvelgti į tikrovę ir mus pačius. 
Pastarieji egzotiškų populistų lai-
mėjimai per rinkimus JAV, Brazi-
lijoje, Filipinuose (šiek tiek mažiau 
egzotiškų – Lenkijoje, Turkijoje ar 
Vengrijoje) rodo, kad tikrovė yra 
keistesnė už fikciją ir kad distopiš-
kos ar alternatyvios istorijos, tokios 
kaip „Kortų namelis“, susidūrusios 
su tuo, kas vyksta tikrovėje, atrodo 
lyg realybės šou porūšis. 

Mąstymo apie populizmo triumfą 
išeities taškas pastaraisiais metais 
gali būti suformuluotas kaip „fik-
cijų herojus realiame pasaulyje“. 

Tačiau šis fikcijų herojus įgijo pa-
čių realiausių žmonių palaikymą ir 
atvedė prie to, kad, pasak aimanuo-
jančių lyg Hamletas liberalų, „pa-
saulis prarado formą“. Negana to, 
prarandant formą masių parama 
visai nesumažėjo. Tad mums, ki-
nematografininkams, kyla klausi-
mas, ar ir kam galime turėti įtakos. 
Nes jei mūsų sugalvoti fikciniai per-
sonažai okupuoja tikrovę, gal turė-
tume įvesti tikrovę į savo filmus ir 
rodyti ją nesumeluotą, iš naujo kur-
dami tikrus herojus. Atsakomybė 
šiandien šaukiasi mūsų vaizduotės. 

Parengė K. R.

Atkelta iš  10  psl .

„Žalioji knyga“
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Valdžia dvokia
Nauji filmai – „Favoritė“

K i n a s

Živilė Pipinytė

Yorgoso Lanthimoso filmas „Favoritė“ 
(„The Favourite“, Airija, JAV, D. Brita-
nija, 2018), matyt, nuvils tuos, kurie 
tikėjosi puošnios kostiuminės dra-
mos apie XVIII a. Anglijos karališ-
kąjį dvarą, ir tuos, kurie laukė kažko 
panašaus į ironišką postmodernis-
tinį Peterio Greenaway’aus „Daili-
ninko kontrakto“ žaidimą. Su pana-
šiais filmais „Favoritę“ sieja nebent 
Sandy Powell („Įsimylėjęs Šekspy-
ras“, „Aviatorius“, „Kerol“) kostiu-
mai, tiksliai išryškinantys veikėjų 
charakterius ir esmę.

Kokią istoriją pasakos Lanthi-
mosas, aišku jau filmo pradžioje, 
kai deklasuota aristokratė Abigailė 
(Emma Stone) iš karietos iškrinta 
į purvą. Ji atvyko į rūmus prašyti 
pusseserės Saros Čerčil, Malboro 
hercogienės (Rachel Weisz) pagal-
bos. Tapusi Saros kambarine, Abi-
gailė greit susiorentuoja situacijoje. 
Karalystę iš tikrųjų valdo Sara, o ne 
ligota ir, kaip dabar pasakytų, ne vi-
sai adekvati karalienė Ana (Olivia 
Colman). Šalis kariauja su Prancū-
zija, opozicija siekia taikos sutarties, 
kuriai priešinasi Sara. Jos įtaka ka-
ralienei didžiulė, bet Abigailė ryž-
tasi užimti Saros vietą šalia Anos, 
nes, jos žodžiais tariant, sieloje ji 
visada išliko aristokratė. Lanthimo-
sas rodo Abigailės kelią iš purvo į 
valdžios spindesį.

Režisierius, regis, ir neslepia, kad 
kuria ne istorinę dramą, o šiuolai-
kinę satyrą apie valdžią, elitą, po-
litiką ir seksą – valdžios siekimo 
įrankį. Tarsi atsiliepdamas į femi-
nisčių šūkius, jis rodo trijų moterų 
meilės trikampį. Ana ir Sara yra 
meilužės, jos kartu nuo mažens, bet 
Anai reikia vis daugiau Saros meilės, 
nuo kurios ji jaučiasi priklausoma, 
ženklų. Ana nori, kad jos siektų, 
pavyduliautų, kad ją garbintų, ir 
tuo pasinaudoja dviveidė Abigailė, 
kuriai seksas – tik priemonė tiks-
lui įgyvendinti. Šia siužeto linija 
Lanthimosas formuluoja mintį apie 
tai, kaip valdžios sprendimai susiję 
su valdovų ar valdančiųjų meilės 
troškimais, ligomis ar kitokiomis 
priklausomybėmis. 

Vyrai – premjeras, opozicijos ly-
deris, Malboro hercogas, aristokra-
tai, parlamento nariai – filme yra tik 
fonas, antrasis planas, jie pabrėž-
tinai nevyriški, nuolat ties lytinės 
tapatybės riba: dėvi garbanų peru-
kus, dažosi veidą, dresuoja antis ir 
tampa intrigų aukomis. Tačiau poli-
tika filme rodoma kaip intrigų prie-
das, nes visiems veikėjams už mo-
kesčių didinimą, valstybės skolą ar 
karą svarbiau jų asmeninė valdžia, 
įtaka, meilė. Vis – vyrai ir mote-
rys – filme apsimetinėja, tad scenas 
parlamente ar karalienės buduare, 
kur sprendžiami valstybės politikos 
klausimai, Lanthimosas kuria kaip 
blogo teatro parodiją. 

Saros ir Abigailės santykiai rutu-
lioja rūmų intrigų temą. Iš pradžių 
ir Sara susižavi Abigaile, nori jai pa-
dėti išgyventi rūmuose. Tam skirtos 
šaudymo į balandžius pamokos, per 
kurias Sara moko kambarinę žiau-
rumo, intrigų, tvirtybės. Rodyda-
mas Abigailės šaudymo į gyvus tai-
kinius įgūdžių raidą Lanthimosas 
fiksuoja ir šių dviejų moterų san-
tykių įtampą, pamažu virstančią 
atviru karu.

Dialogai filme primena žodžių 
dvikovą. Jie šiuolaikiški ir Lanthi-
mosas to neslepia. Anos atsakymas 
Abigailę kritikuojančiai Sarai „Man 
patinka, kai jos liežuvis yra manyje“ 
skamba lyg queer filmo replika. Ta-
čiau dialogai, kad ir tokie Saros žo-
džiai Abigailei: „Aš dar padarysiu 
iš tavęs plėšrūnę“, „Gerumas – tie-
siausias kelias į bukumą“ ar balsu 
išsakomi Abigailės vidiniai mono-
logai, kuriuose ji dvejoja, ar tapti 
visiška niekše, turi ir antrąją pusę: 
personažų lūpomis Lanthimosas ir 
scenarijaus autoriai Deborah Da-
vis bei Tony McNamara dažniau-
siai pasako tai, ką kitas režisierius 
pasakytų vaizdais, veikėjų reakcija 
ar subtiliomis užuominomis.

Gal todėl atrodo, kad režisūri-
nis filmo sprendimas, nepaisant 
minėtų kostiumų ir įspūdingai 
tamsoje Robby Ryano nufilmuotų 
rūmų dekoracijų (kartais kadrai su 
žvakių apšviestais lubų dekoro or-
namentais net primena Sergejaus 

Eizenšteino „Ivaną Rūstųjį“), gana 
monotoniškas, nors kartais visai ne-
paaiškinami vaizdo sulėtinimai ar 
montažo kulbitai ir pagyvina pasa-
kojimo tėkmę. Filmo leitmotyvais 
tampa sėdinčios kėdėje karalienės 
vežiojimas vis tamsesniais ir ilges-
niais rūmų koridoriais, šaudymas 
į balandžius ar ekscentriška Anos 
meilė jos buduare gyvenantiems 
triušiams. Šiuos pasikartojančius 
motyvus Lanthimosas pateikia 
kaip metaforas, bet kam reikia 
metaforų, kai viskas ir taip paaiš-
kinta žodžiais? Nereikalingi atrodo 
ir žiaurumu bei erotika alsuojan-
tys intarpai – viešnamio, rūmų 
žaidimo, kai į apkūnų nuogalių su 
peruku mėtomi obuoliai, ir pan. 
Jie, kaip ir purvo vonia ar jautie-
nos mėsos gabalai, kuriais gydoma 
Anos podagra, turi pabrėžti, kokia 
iš tikrųjų vulgari ir baisi buvo epo-
cha, kurios foną filme kuria Pur-
cello, Bacho, Haendelio, Vivaldi 
muzika. Monotonijos filmui su-
teikia ir pagrindinių veikėjų stam-
būs planai, kurie visąlaik įterpiami 

į pasakojimą staiga, kaip vidinius 
jų išgyvenimus paryškinantys ak-
centai. Originalesni yra šokiai ar 
Abigailės ir Mashamo (Joe Alwyn) 
pasimatymas miške: šios scenos 
primena dvikovas, mūšius, o mo-
terys jose – piktus paukščius.

Trys „Favoritės“ aktorės vertos pa-
gyrų. Olivia Colman tiksliai pertei-
kia savo herojės vienišumą ir meilės 
troškimą: iš pradžių jos Ana gana 
groteskiška ir karikatūriška, bet pa-
mažu ji įgauna vis daugiau tragizmo. 
Ryžtinga ir tvirta Rachel Weisz Sara 
kupina tikro aristokratizmo. Emma 
Stone įtikinamai vaidina prasimušėlę, 
kuri pabaigoje vis dėlto susimąstys 
apie valdžios ir begalinės įtakos kainą. 

Lanthimoso filmai („Omaras“, 
„Šventojo elnio nužudymas“) man 
visada atrodė gana didaktiški ir pa-
prasti, nepaisant jų akivaizdaus ma-
nieringumo. Juos žiūrint dažniau-
siai kliūva minties banalumas. Ne 
išimtis ir „Favoritė“, privertusi dar 
kartą klausti savęs, kuo šis režisie-
rius ir jo kuriamas reginys taip ma-
sina ir kolegas, ir žiūrovus. 

Nostalgija nepadės

TV1 ir „LRT Plius“ įsikibę laikosi 
abejotinai skambančių rubrikų 

„Snobo kinas“ ir „Elito kinas“, bet 
tiems, kuriuos jie su didele panie-
kos doze vadina snobais ir elitu, 
dažnokai rodo paaugliams ar archa-
jiško kino gerbėjams skirtus filmus. 
Tačiau lietuviai – inertiški žmonės, 
jų nostalgiją žadina ne tik pasenu-
sios rubrikos. Todėl kai LRT žinių 
vedėjai priekaištauja rusams, esą šie 
linkę tapatintis tik su Antrojo pa-
saulinio karo pergalėmis, jaučiuosi 
nesmagiai, nes lietuvių žiniasklaida, 
ideologai, politikai, LRT laidos bei 
serialai pastaraisiais metais taip pat 
užsiima praeities šlovinimo išsiilgu-
sių patriotų aptarnavimu. Todėl ne-
stebina ir visuomenės veikėjai, prisi-
minę laikus, kai partija ir vyriausybė 
sprendė, koks menas reikalingas 
liaudžiai. Jie iki šiol nesuprato, kad 
mintis cenzūruoti kultūrą, literatūrą, 
meną jau atsidūrė istorijos šiukšlyne.

Šįvakar (25 d. 23.15) TV1 „Snobo 
kinas“ rodo Justino Chadwicko 
filmą „Tulpių karštinė“ (2017). Jo 
kūrėjai pabandė atkurti XVII a. Olan-
diją ištikusią finansinę epidemiją, 
kai tulpių svogūnėliai buvo vertin-
gesni ir už auksą. Jie pasirinko tra-
dicinį kino pasakojimo būdą, matyt, 

norėdami sužadinti žiūrovų nostal-
giją. Tačiau „Tulpių karštinė“ tapo 
įrodymu, kad esama tokių schemų, 
kurių prikelti neverta. Filmas buvo 
taisomas, keliolika kartų permon-
tuotas, galiausiai po poros metų iš-
leistas į ekranus, kliaujantis viltimi, 
kad romantiškos meilės istorijos vi-
sada turės paklausą. „Tulpių karštinės“ 
pagrindas – bestselerių autorės De-
borah Moggach knyga, pasakojanti 
apie našlaitę, kuri ištekėjo už turtingo 
pirklio. Gyvenimas nuobodus, nes 
mergina turi tik vieną užduotį – pa-
gimdyti paveldėtoją. Tačiau ji negali 
to padaryti. Viską dar labiau kompli-
kuoja jos gyvenime atsiradęs jaunas 
ir neturtingas tapytojas.

„Tulpių karštinės“ forma gali su-
žavėti, nes operatorius Eigilas Bryl-
das įkvėpimo sėmėsi iš senosios 

olandų tapybos, scenografų darbas – 
kruopštus, o pagrindinę heroję vai-
dinančios Alicios Vikander suknelės 
atrodo nuostabiai. Tačiau tai susiža-
vėjimas mirusia, nors ir puikiai kon-
servuota praeitimi. Ją gali prikelti tik 
stiprūs, ryškūs personažai, bet tokių 
filme, deja, nėra, nors „Tulpių karš-
tinė“ buvo sumanyta kaip naujas „Ti-
tanikas“ – didelė meilės istorija tikrų 
istorinių įvykių fone. 

Beje, filmo idėja atsirado beveik 
tuo pačiu laiku kaip „Titanikas“, dar 
prieš knygai pasirodant knygynuose. 
Ekranizaciją turėjo kurti Johnas 
Maddenas, o pagrindinius vaidme-
nis – Jude’as Law ir Keira Knightley, 
buvo pasodinta net dvylika tūkstan-
čių tulpių, bet britų vyriausybė pa-
keitė mokesčių įstatymą ir gamybą 
teko stabdyti.

Knightley netrukus suvaidino 
Davido Cronenbergo komiškoje 
dramoje „Pavojingas metodas“ 
(„LRT Plius“, 30 d. 21.50). Filmas 
rodomas jau ne pirmą kartą, tad tik 
priminsiu, kad tai pasakojimas apie 
Carlo Gustavo Jungo, Sigmundo 
Freudo ir Sabinos Spielrein meilės 
trikampį. Filmas sukurtas pagal 
Christopherio Hamptono pjesę, 
paremtą psichoanalizės pradininkų 
susirašinėjimu ir Spielrein dieno-
raščiais, tad skaičiusieji Aleksandro 
Etkindo knygą apie psichoanalizės 
istoriją Rusijoje (Spielrein gimė 1885 m. 
Rostove prie Dono, ten 1942 m. ją 
sušaudė naciai) galės kai kurias dra-
maturgo panaudotas citatas net pa-
lyginti. Knightley partneriai šiame 
filme – Viggo Mortensenas ir Michae-
las Fassbenderis iš arčiau įsižiūrėję į 
psichoanalizės pradininkus, savo per-
sonažuose atrado ir juokingų dalykų. 
Man regis, tai pabrėžia ir šviesūs, at-
virukus primenantys filmo vaizdai. 
Kai jaukiame ir šviesiame pasaulyje 
gyvenantys filmo veikėjai bando pra-
sibrauti į tamsias žmogaus psichikos 
gelmes, visai nekeista, kad randa ten 
tik slopinamus troškimus.

Panašių troškimų jie su kaupu 
rastų ir Claude’o Millero 2012 m. filme 

„Teresės nuodėmė“ (LRT, 27 d. 22.35), 
sukurtame pagal François Mauriaco 
romaną „Teresė Deskeiru“. Romanas 
pasirodė 1927 metais. Milleras gana 
tiksliai seka knyga, bandydamas 

pabrėžti ir tai, kas knygos pasirodymo 
metais liko tik užuominos, pavyz-
džiui, pagrindinės veikėjos Teresės 
ir vaikystės draugės Anos  santykiai. 
Teresė (Audrey Tautou) ištekėjo už 
Bernaro Deskeiru (Gilles Lelouche), 
nes tai leido sujungti dviejų įtakingų 
šeimų turtus. Ji ambicinga moteris, 
bet iš pradžių bando įsijausti į rūpes-
tingos žmonos ir mylinčios motinos 
vaidmenį. Tačiau Teresė vis labiau il-
gisi laisvės ir tikros meilės. Todėl bus 
apkaltinta bandymu nunuodyti savo 
vyrą įtartinais vaistais.

Vaistai svarbūs ir Michaelo Wal-
kerio trileryje „Nesumerkiant 
akių“ (BTV, šįvakar, 25 d. 23.25). 
Jo herojus dėstytojas Edas (Jeff Da-
niels) praleido bemiegę naktį lauk-
damas žmonos. Jam akivaizdžiai 
reikėtų psichoanalitikų pagalbos. 
Ši praverstų ir Joelio Schumacherio 

„Įsibrovimo“ (TV3, 30 d. 22 val.) po-
rai – verslininkui, prekiaujančiam 
briliantais, ir jo žmonai dizainerei. 
Kai jiems kils mirtinas pavojus, į 
paviršių pradės lįsti išdavystės ir 
melas. Filmas paremtas netikė-
tais veiksmo posūkiais ir primena 
daugybę panašių reginių, tačiau pa-
grindinius vaidmenis atlieka Nico-
las Cage’as ir Nicole Kidman, todėl 
žiūrovai tikisi šio to daugiau. Ge-
riau nesitikėti.

Jūsų – 
Jonas Ūbis

Rodo TV

„Favoritė“

„Teresės nuodėmė“
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M u z i k a
Bibliografinės žinios

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

MENAS. FOTOGRAFIJA

Inscenizuoti paveikslai = Staged pictures : [albumas] / Audrius Puipa, Gintautas Trimakas ; 
[vertimas: Kipras Šumskas] ; [tekstas: Agnė Narušytė]. – [Jonava] : [Nerutina], [2018]. – [10] 
lap. : iliustr.. – ISBN 978-609-8216-04-2

Įspūdingiausios pasaulio katedros / teksto autorė Graziella Leyla Ciagà ; [iš anglų kalbos 
vertė Jūratė Derukaitė]. – [Vilnius] : [AKTĖJA leidyba, prekyba], [2018]. – 216 p. : iliustr.. – 
Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-9955-21-500-4 (įr.). – ISBN 978-9955-21-320-8 (klaidingas)

Photoobjects / Arūnas Kulikauskas ; [translation by Jurij Dobriakov] ; [text by Nerijus Mi-
lerius]. – [Jonava] : Noroutinebooks, [2017]. – [37] lap. : iliustr.. – Tiražas 99 egz.. – ISBN 
978-609-95638-9-3

Raudona : spalvos istorija / Michel Pastoureau ; [iš prancūzų kalbos vertė Rasa Balčikonytė]. – 
Vilnius : Artseria, 2018. – 216 p. : iliustr.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-8154-13-9

GROŽINĖ LITERATŪRA

Apmąstymų keliu : [įžvalgos apie istoriją bei gyvenimo aktualijas, eilėraščiai] / Petras Ro-
manovas. – Klaipėda : S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2018. – 213, [2] p. : iliustr., portr.. – Ti-
ražas 100 egz.. – ISBN 978-9986-31-511-7 (įr.)

Els Moors : [eilėraščiai]. – [Druskininkai] : Poetinis Druskininkų ruduo, 2018. – 27, [1] p.. – 
(Versopolis). – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-95766-1-9

Įkvėpti vėjo ir dangaus : Margio novelės / Jeronimas Laucius. – Vilnius : Trys žvaigždutės, 
2018. – 173, [7] p. : iliustr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-431-106-2 (įr.)

Kayombo Chingonyi : [eilėraščiai] / [vertėjas Dominykas Norkūnas]. – [Druskininkai] : 
Poetinis Druskininkų ruduo, 2018. – 27, [1] p.. – (Versopolis). – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 
978-609-95766-2-6

Kaip svajonė virsta realybe : iš emigrantės gyvenimo / Julija Miliūtė. – Vilnius : Trys žvaigž-
dutės, 2018. – 227, [4] p. : iliustr.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-431-094-2 (įr.)

Krystyna Dąbrowska : [eilėraščiai]. – [Druskininkai] : Poetinis Druskininkų ruduo, 2018. – 
45, [1] p.. – (Versopolis). – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-95766-3-3

Mano draugas Lapinskas : apysaka / Vladislav Ogarkov ; [sudarė Natalja Ilinkovskaja-Učva-
tova] ; [iš rusų kalbos vertė Dalia Jakelaitytė]. – Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centras, 2018. – 132, [4] p. : iliustr., portr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 
978-609-8037-77-7

Nuogirdos / Ričardas Šileika. – Vilnius [i.e. Jonava] : [Nerutina], 2017. – [103] lap., sujungti 
metaliniu žiedu. – Tiražas 99 egz.. – ISBN 978-609-8216-00-4

Olena Huseinova : [eilėraščiai]. – [Druskininkai] : Poetinis Druskininkų ruduo, 2018. – 41, [1] 
p.. – (Versopolis). – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-95766-4-0

Po grūdą atminties aruodan / Ona Jankevičiūtė-Striškienė. – Panevėžys : [D. Rudžio in-
dividuali įmonė], 2018. – 120, [2] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN 
978-609-8202-13-7

Poetinis Druskininkų ruduo = Druskininkai Poetic Fall : almanachas / sudarytojai ir redakto-
riai Vytas Dekšnys, Marius Burokas. – [Vilnius] : [Vaga], [2018]. – ISSN 1822-3079

2018. – [2018]. – 255 p. : portr.

Seržantas Frostas : kriminalisto seržanto Džeko Frosto byla : detektyvas / James Henry ; iš 
anglų kalbos vertė Anita Kapočiūtė ir Margarita Vilpišauskaitė. – Vilnius : Briedis, 2018. – 
517, [1] p.. – (Detektyvų serija, ISSN 2351-7360). – ISBN 978-9955-26-657-0

Ansamblio „Musica    
humana“ ištikimybė  
tradicijoms ir Bachui

Lietuvos nacionalinės filharmo-
nijos 2019-uosius koncertų metus 
sausį pirmasis pradėjo ansamblis 

„Musica humana“. Šis nuo 1974-ųjų 
po Filharmonijos stogu gyvuojan-
tis kolektyvas į naujus metus įžengė 
atsinaujinęs – ansamblio įkūrėją ir 
ilgametį entuziastingą vadovą Al-
girdą Vizgirdą pakeitė maestro 
ugdytinis, kūrybingas kolega Ro-
bertas Beinaris. Ansamblio vairas 
perduotas, o su juo perimtos ir il-
gametės kolektyvo tradicijos, viena 
jų – Bacho muzikos puoselėjimas. 
Jau šį sekmadienį, sausio 27 d., 

„Musica humana“ kviečia klausytis 
Bacho ir jo amžininkų programos 

„Ant ištikimybės sparnų“.
Tai bus pirmasis šiemet Filhar-

monijos ir ansamblio „Musica hu-
mana“ rengiamo ciklo „J.S. Bacho 
muzikos visata“ koncertas. Vienos 
žymiausių XX a. monografijų apie 
Bachą autorius, teologas, vargoni-
ninkas, filosofas ir gydytojas Alber-
tas Schweitzeris taip nusako kom-
pozitoriaus vietą istorijoje: „Bachas 
yra pabaiga. Iš jo neišeina niekas, 
bet į jį sueina viskas.“ Bachui mi-
rus, jo muzika iš tikro kuriam laikui 
nugrimzdo į užmarštį, tačiau nuo 
XVIII a. pabaigos ji įkvėpė daugelį 
kompozitorių, tarp jų W.A. Mozartą, 
L. van Beethoveną ir ne vieną ro-
mantizmo epochos kūrėją. Bachui 
gyvam esant jo muzika buvo labai 
menkai žinoma (jis labiau garsėjo 
kaip puikus vargonininkas), o XX 
ir XXI a. muzikinėje panoramoje 
jis yra vienas dažniausiai atliekamų 
kompozitorių. „Musica humana“ 
tęsia savo muzikinę kelionę su Ba-
chu ir jo amžininkais.

Cikle „J.S. Bacho muzikos visata“ 
yra numatytos keturios koncerti-
nės programos. Trys jų (sausio 27, 
vasario 17 ir balandžio 7 d.) skam-
bės Vilniuje, Taikomosios dailės ir 

Anonsai dizaino muziejuje, viena (kovo 3 d.) – 
Trakų pilies Didžiojoje menėje. Vi-
suose ciklo koncertuose pasirodys 
prof. Algirdo Vizgirdos diriguoja-
mas ansamblis „Musica humana“ 
bei įvairūs lietuvių solistai, o pasku-
tiniame dalyvaus Remigijaus Ado-
maičio vadovaujamas ir diriguo-
jamas garsusis Šiaulių berniukų ir 
jaunuolių choras „Dagilėlis“. Cikle 
greta Bacho muzikos skambės įvai-
rūs užsienio ir Lietuvos kompozi-
torių kūriniai.

Pirmojoje ciklo programoje „Ant 
ištikimybės sparnų“ karaliaus Jo-
hannas Sebastianas Bachas ir Geor-
gas Friedrichas Händelis. Skambės 

orkestru, Vilniaus universiteto 
kameriniu orkestru, Baltarusijos 
kameriniu orkestru, diriguojamu 
Sauliaus Sondeckio, senosios mu-
zikos ansambliu „Affectus“ bei ki-
tais ansambliais, klavesinininkais ir 
vargonininkais iš Lietuvos ir užsie-
nio. Duetas koncertavo ne tik Lie-
tuvoje, bet ir Paryžiuje bei Žene-
voje. 2011 m. dainininkės stažavosi 

„Sablé“ senosios muzikos ir šokio 
akademijoje Prahoje bei Prancūzi-
joje. Abi atlikėjos dainuoja tarptau-
tiniame senosios muzikos ansam-
blyje „Canto Fiorito“, su juo atlieka 
viduramžių, Renesanso ir baroko 
programas ne tik Lietuvoje, bet ir 

operų, kantatų ir stambios formos 
instrumentinių kūrinių fragmentai. 
Solo dainuos šios programos spiri-
tus movens – vokalinis duetas „Duo 
Barocco“: Renata Dubinskaitė ir 
Saulė Šerytė (mecosopranai). Kartu 
dainuoti jos pradėjo 2010 m. ir su-
kūrė originalias baroko muzikos 
programas, tokias kaip „Paslėptoji 
opera“ (H. Purcello operinė kū-
ryba), „Ugningoji čakona“ (XVII a. 
italų ir ispanų dainos), „Sutemų 
skaitiniai“ (F. Couperino sakra-
linė muzika), „Sugrįžimas į Arka-
diją“ (C. Monteverdi arijos ir duetai) 
ir kt. Duetas koncertavo su choru 

„Jauna muzika“, Šv. Kristoforo 

tarptautiniuose muzikos festiva-
liuose Belgijoje, Vokietijoje, Di-
džiojoje Britanijoje, Austrijoje ir 
kt. šalyse, įrašė XVII a. LDK mu-
zikos kompaktinę plokštelę. Šiame 
koncerte R. Dubinskaitė ir S. Šerytė 
dainuos ir kartu, ir po vieną. O R. Du-
binskaitė dar ir ves koncertą, pristatys 
skambėsiančius kūrinius. 

Ansamblio „Musica humana“ ir 
dueto „Duo Barocco“ parengtas pir-
masis koncertas iš ciklo „J.S. Bacho 
muzikos visata“ vyks sausio 27 d., 
sekmadienį, 16 val. Taikomosios 
dailės ir dizaino muziejuje.

LNF inf.

Ansamblis „Musica humana“ D. Mat ve je vo  nu ot r.
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Sausio 25–vasario 3
 „7md“ rekomenduoja

Dailė

Atkreipkite dėmesį į Kristinos Inčiūraitės personalinę parodą „Limbo“ 
galerijoje AV17, Arturo Valiaugos fotografijų pasakojimą apie valstybės 
perimamą aristokratų turtą ir jame dar gyvenančius paveldėtojus bei is-
torijos entuziastus „Perkurtos Velso istorijos“ Prospekto fotografijos ga-
lerijoje ir Vilniaus fotografijos galerijoje veikiančią Audriaus Puipos ir 
Gintauto Trimako fotografijų parodą „Inscenizuoti paveikslai“, kuri is-
toriškai įdomi net keliais aspektais.

Muzika

Vasario 9 d. 19 val. Valdovų rūmų Didžiojoje renesansinėje menėje su 
Lietuvos kameriniu orkestru koncertuoja žinomas fagotininkas iš Pran-
cūzijos Guilhaume’as Santana – svarbiausias Mozarto orkestro, Vokie-
tijos radijo filharmonijos ir Liucernos festivalio orkestrų fagotininkas, 
kviestinis pagrindinis Berlyno filharmonijos, Amsterdamo karališkojo 

„Concertgebouw“ ir Europos kamerinio orkestrų fagotininkas. Vakaro 
programoje skambės koncertai fagotui ir orkestrui, kuriuos įrašęs so-
listas ketina išleisti naują savo kompaktinę plokštelę. Greta jų Lietuvos 
kamerinis orkestras pateikia subtilią Onutės Narbutaitės muzikinę drobę 

„Was There a Butterfly?“ („Ten buvo drugelis?“), kurios pasaulinė premjera 
įvyko Suomijoje, grojo Ostrobotnijos kamerinis orkestras, kurio užsakymu 
tas kūrinys ir parašytas. Koncerte taip pat išgirsime subtilaus lyrizmo ir 
apmąstymų persmelktas Richardo Strausso „Metamorfozes“ styginiams. 
Programai diriguoja Lietuvos scenoje vis dažniau matomas talentingas 
dirigentas Vilmantas Kaliūnas. 

Teatras

Sausio 24 ir 31 d. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre įvyks Jono 
Tertelio spektaklio „Teatralas“ pagal Thomo Bernhardo pjesę premjera. Ak-
toriaus Bruskono šeima atvyksta į Vokietijos provincijos miestelį Ucbachą 
ir vietinėje smuklėje ruošiasi vaidinti komediją. Žiūrovas tampa Bruskono 
pasiruošimo spektakliui liudininku. „Didysis Bruskonas“ viskuo pikti-
nasi, kandžiai terorizuoja ne tik užeigos savininką, bet ir savo šeimos 
narius. Spektaklyje siekiama ne viešai piktintis pasauliu, o pažvelgti į 
mums įprastą burbėjimą iš šalies ir priminti, kad pasaulis yra kaip 
teatras, kuriame vieni kitiems primetame socialinius vaidmenis. Kuo 
virsta žmogus juos atlikdamas?

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“

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai
Lietuvos dailė XVI–XIX a.
XIX a. 6–8 dešimtmečio fotografijų paroda 

„Juozapas Čechavičius ir jo epocha fotografijoje“
nuo 25 d. – paroda „Nostra Vilnz: pirmasis 
Vilniaus atvaizdas“

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
Arsenalo g. 3
Lietuvos archeologija

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

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 

Vilniaus gynybinės sienos bastėja
Bokšto g. 20 / 18
Vilniaus gynybinės sienos istorijos ir gin-
kluotės ekspozicija
Pastarųjų metų Lietuvos archeologijos at-
radimų paroda

Bažnytinio paveldo muziejus
Šv. Mykolo g. 9
Paroda „Misijų stotelės. Lietuvių misionie-
rių šimtmečio kelias“
iki II. 2 d. – paroda „Nugalėk blogį gerumu: 
palaimintasis Jurgis Matulaitis (1871–1927)“

MO muziejus
Pylimo g. 17
Paroda „Visas menas – apie mus“
Nomedos ir Gedimino Urbonų instaliacija 

„Villa Lituania“
iki 27 d. – fotografijų paroda „Praeinantis 
kasdienis gyvenimas“

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
Sauliaus Vaitiekūno retrospektyvinė 
paroda „XXI amžiaus muziejus“

VDA galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki II. 2 d. – Gintarės Kuznecovaitės 
paroda „Alisa Stebuklų šalyje ir Veidrodžio 
karalystėje“

VDA galerija „ARgenTum“ 
Latako g. 2
VDA Kauno fakulteto stiklo meno ir di-
zaino katedros studentų darbų paroda 

„Skaidrumo kryptys“ 

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

Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
Nijolės Šaltenytės piešiniai 
Gabrielės Vingraitės kūrybos paroda 

„Trajektorijos“

Prospekto fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
Arturo Valiaugos paroda „Perkurtos Velso 
istorijos“

Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
Audriaus Puipos ir Gintauto Trimako foto-
grafijų paroda „Inscenizuoti paveikslai“

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
iki 26 d. – Rūtos Matulevičiūtės paroda-
instaliacija „Wisdom Vendor“ („Išminties 
automatas“) 

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
Egono Persevico skulptūros ir Uldžio Rube-
zio tapybos paroda „Viduryje niekur“
iki II. 2 d. – paroda „Erdvės transforma-
cijos: tarp eklektikos ir vienio“ (Violeta 
Juodzevičienė, Gintaras Kušlys, Eugenijus 
Nalevaika, Rymantas Penkauskas, Gintau-
tas Velykis)

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7

iki 26 d. – Ugnės Žilytės paroda „Mažieji 

įkvėpimai“

iki 26 d. – paroda „Juozapas Miliūnas 

(1933–2016). Tolumos, sutemos...“ 

iki 26 d. – Grigaliaus Grinčelaičio ir Justino 

Ermino skulptūros ir videodarbų paroda 

Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1 / 13
Pauliaus Šliaupos paroda „Dès Vu“

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

Pylimo galerija
Pylimo g. 30
Daumanto Tomo Pilipavičiaus tapybos 
paroda „Mano miestas“

AV17 galerija 
Totorių g. 5
Kristinos Inčiūraitės paroda „Limbo“ 

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

„Nuodėmės“ 

Savicko paveikslų galerija
J. Basanavičiaus g. 11
Remigijaus Venckaus paroda „Solaris“

Galerija „Kunstkamera“
Ligoninės g. 4
Sigitos Maslauskaitės personalinė paroda 

„Kartotės ir pirmavaizdžiai“

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno 
galerija 
Vilniaus g. 39 / 6
Paroda „Vaikas manyje“

Vilniaus rotušė
Didžioji g. 31
Saulės Šmidtaitės paroda „Kely“ 
nuo 26 d. – Sauliaus Žiūros paroda „Vil-
niaus horizontai“ 

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų 
muziejaus Tolerancijos centras
Naugarduko g. 10 / 2 
Paroda „Tarp gyvenimo ir mirties: gelbė-
jimo istorijos Holokausto akivaizdoje“ 

„Galera“ 
Užupio g. 2 A
Tado Tručilausko darbų paroda „JAH3Lp“

Rašytojų klubas
K. Sirvydo g. 6
Indrės Ercmonaitės ir Kristos Kurilionok 
tapybos paroda 

Čiurlionio namai
Savičiaus g. 11
Jūratės Bučmytės ir Alberto Krajinsko 
akvarelių paroda „Pokalbis su Čiurlioniu“

LMA Vrublevskių biblioteka
Žygimantų g. 1
Mažoji paroda „Tarpukario Kaunas atvi-
rukuose: iš LMA Vrublevskių bibliotekos 
fondų“

Lietuvos nacionalinė Martyno 
Mažvydo biblioteka
Gedimino pr. 51
Vienos knygos paroda „Lietuvių chartija“ 
Paroda „Praeities pėdsakai“, skirta Vilniaus 
Romos katalikų vyskupijos 630-osioms 
įkūrimo metinėms
Paroda „Sutikti. NyLA portretai“
Retų knygų ir rankraščių skyriaus paroda 

„De horribilibus monstris: fantastiniai gy-
vūnai bibliotekoje“
nuo 30 d. – paroda „Aš neturiu kito pasi-
rinkimo“, skirta Pasaulio tautų teisuoliui 
Raouliui Gustafui Wallenbergui 
iki II. 3 d. – knygos „Sivužas“ iliustracijų 
paroda

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

„Skalvijos“ kino centras
Goštauto g. 2 / 15
iki 31 d. – Alexandre’o Clérisse’o šilkografi-
jos estampų paroda „Cyclocolor“ 

„The Room“ galerija
Polocko g. 17
Martino Jankaus tapybos paroda 

„Po lapkričio saule“ 

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės 
muziejus
V. Putvinskio g. 55
M.K. Čiurlionio biografijos ekspozicija
Paroda „Sugrįžęs į šviesą. Trapaus kūrinio 
istorija“
Stasio Eidrigevičiaus paroda „Hommage à 
Čiurlionis“ 

M. Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12
Prano Gailiaus retrospektyvinė paroda 

„Gyvenimo scenos“

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
XX a. 7–8-ojo dešimtmečio lietuvių daili-
ninkų kūrybos ekspozicija

Algimanto Miškinio Lietuvos dailės kolek-
cijos ekspozicija
Paroda „Geriausias metų kūrinys“
iki 27 d. – Rimanto Antano Šulskio 
(1943–1995) paroda „Pasivaikščiojimai 
su paukščiu“, skirta menininko 75 metų 
jubiliejui 

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių 
muziejus   
V. Putvinskio g. 64
iki 27 d. – Dogu Bankovo paroda „Esu tas 
priešas, kurį tu, mano drauge, nužudei“, 
skirta Pirmojo pasaulinio karo pabaigos 
100-osioms metinėms 

Istorinė Lietuvos Respublikos 
Prezidentūra
Vilniaus g. 33
Juliaus Miežlaiškio paroda „Vyčiai“
Paroda „Šimtmečio belaukiant: reikšmin-
giausi Pirmosios Lietuvos Respublikos įvy-
kiai (1918–1940 m.)“
nuo 31 d. – paroda „ypatinga dovana 
Lietuvai“, skirta kolekcininko, visuome-
nės ir kultūros veikėjo, Amerikos lietuvio 
Aleksandro Mykolo Račkaus 125-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“

Kauno fotografijos galerija
Vilniaus g. 2
iki II. 3 d. – paroda „Svetur“ (Ievos 
Baltaduonytės, Pauliaus Butkaus, Va-
lus Sonov, Sigito Baltramaičio, Vytenio 
Jankūno, Algimanto Kezio ir Jono Dovy-
dėno darbai)

Klaipėda
Lietuvos dailės muziejaus Prano 
Domšaičio galerija
Liepų g. 33
Paroda „Pranas Domšaitis (1880–1965). Ne-
matyti kūriniai“
iki II. 3 d. – Giedrės Masiulytės-Burbienės 
fotografijų paroda „Nešantys viltį“ 

KKKC parodų rūmai
Didžioji Vandens g. 2
iki II. 3 d. – VDA Telšių fakulteto dėstytojų 
kūrybos paroda „80+20“
iki II. 3 d. – Eglės Velaniškytės tapybos 
paroda „Aš ateinu“

Klaipėdos galerija
Bažnyčių g. 6
iki 31 d. – paroda „Art Sale“

Šiauliai
„Laiptų“ galerija
Žemaitės g. 83
Raimundo Sližio (1952–2008) tapybos 
paroda
Tarptautinė grafikos ir fotografijos paroda 

„Žiupsnelis druskos“ 

Šiaulių universiteto dailės galerija
Vilniaus g. 141
nuo 25 – Marijos Šileikaitės-Čičirkienės 
fotografijų paroda „Kelias. Pradžia“

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

Fotografijos galerija
Vasario 16-osios g. 11
iki 26 d. – Žilvino Kropo fotografijų paroda 

„Saulėraščių iliuminacija“ 
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Vilnius 
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto 
teatras
25 d. 18.30 – PREMJERA! B. Bartóko „STE-
BUKLINGAS MANDARINAS“. Choreogr. 
K. Pastoras; „HERCOGO MĖLyNBARZDŽIO 
PILIS“. Rež. C. Kaelis. Spektaklių muzikos 
vad. R. Šervenikas
27 d. 12 val. – R. Šerkšnytės „PENKI MERĖS 
STEBUKLAI“ (libreto aut. R. Skučaitė). Mu-
zikos vad. ir dir. J. Geniušas. Dir. 
M. Barkauskas 
28 d. 11 val. Kamerinėje salėje – koncertas 
kūdikiams „Muzika mažoms ausytėms“. 
Griežia LNOBT orkestro muzikantai: 
V. Makrickienė (smuikas), G. Kriščiūnaitė 
(smuikas), M. Makrickas (altas), M. Rut-
kauskas (violončelė). Koncerto vedėjas 
T. Dapšauskas, scenografė G. Jonaitytė
30 d. 18.30 – „ŽyDRASIS DUNOJUS“ (pagal 
J. Strausso muz.). Dir. M. Staškus
31 d. 18.30 – F. Leharo „LINKSMOJI NAŠLĖ“. 
Dir. J. Geniušas
II. 1 d. 18.30 – „PIAF“ (pagal É. Piaf, G. Fauré, 
M. Ravelio ir kt. muziką). Choreogr. M. Bi-
gonzetti (Italija)

Nacionalinis dramos teatras
25 d. 18 val. Utenos kultūros centre, 30 d. 
18 val. „Girstučio“ kultūros centre Kaune, 
II. 2 d. 18 val. Klaipėdos žvejų rūmuose – 
A. Čechovo „TRyS SESERyS“. Rež. y. Ross
Mažoji salė
25 d. 19 val. – „LEDO VAIKAI“. Rež. B. Mar
26 d. 19 val. – S. Turunen „BROKEN HEART 
STORy (SUDAUŽyTOS ŠIRDIES ISTORIJA)“. 
Rež. S. Turunen 
27 d. 16 val. – M. Myllyaho „CHAOSAS“. 
Rež. y. Ross 
30 d. 19 val. – M. Crimpo „LAIMĖS RESPU-
BLIKOJE“. Rež. M. Jančiauskas

Valstybinis jaunimo teatras 
25 d. 18 val. – M. Anderssono „BĖGIKAS“. 
Rež. O. Lapina
27 d. 12, 12.30, 13, 13.30 teatro fojė – T. Kavta-
radzės „APIE BAIMES“. Rež. O. Lapina
29 d. 18 val. – H. Ibseno „JUNAS GABRIELIS 
BORKMANAS“. Rež. G. Varnas
31 d. 18 val. – PREMJERA! R. Stankevičiaus 

„VALHALA. POETINIAI (IŠSI)TARDyMAI“. 
Rež. A. Bialobžeskis. Vaidina M. Ancevičius, 
A. Bendoriūtė, A. Bialobžeskis, 
E. Jaujininkaitė

Vilniaus mažasis teatras
25 d. 19 val. – I. Bergmano „DVASINIAI REI-
KALAI“. Rež. K. Glušajevas 
26 d. 18.30 – M. Gorkio „MOTINA (VASA 
ŽELEZNOVA)“. Rež. K. Glušajevas 
27 d. 12, 15 val. – „MAMA KATINAS“. 
Rež. E. Jaras
27 d. 18.30 – „NUOSTABŪS DALyKAI. 
TEATRAS KITAS KAMPAS“ (VšĮ „Improvi-
zacijos teatras“)
29 d. 18.30 – A. Čechovo „TRyS SESERyS“. 
Rež. R. Tuminas 
30 d. 18.30 – W. Gibsono „DVIESE SŪPUO-
KLĖSE“. Rež. U. Baialievas
31, II. 1 d. 18.30 – Žemaitės „MARTI“. 
Rež. G. Tuminaitė, dramaturgė P. Pukytė

Oskaro Koršunovo teatras
25 d. 19 val. OKT studijoje – I. Vyrypajevo 

„ŠOKIS DELHI“. Rež. O. Koršunovas

Rusų dramos teatras
25 d. 18.30 – M. Bulgakovo „ZOIKOS BU-
TAS“. Rež. R. Atkočiūnas
26 d. 18.30 – F. Veberio „KVAILIŲ VAKA-
RIENĖ“. Rež. M. Poliščiukas (Prancūzija)
27 d. 11, 13 val. – J. Ščiuckio „MOROZKO“. 
Rež. J. Ščiuckis 
27 d. 18.30 – P. Priažko „PUIKUS GyVENIMAS“ 
(su lietuviškais titrais). Rež. T. Jašinskas

30 d. 18.30 – „DOSTOJEVSKIO ANGELAI“ 
(F. Dostojevskio kūrinių motyvais). Scen. 
aut. ir rež. B. Mar (Erdvė A–Z)
31, II. 1 d. 18.30 – PREMJERA! M. Ivaškevi-
čiaus „RUSIŠKAS ROMANAS“. 
Rež. O. Koršunovas 

Vilniaus teatras „Lėlė“
Didžioji salė
26 d. 12 val. – S. Siudikos „PRINCESĖ IR 
KIAULIAGANyS“ (pagal H.Ch. Anderseną). 
Rež. A. Mikutis
27 d. 12 val. – „SNIEGO KARALIENĖ“. Pje-
sės aut. ir rež. N. Indriūnaitė 
II. 2 d. 12 val. – S. Siudikos „TRyS PARŠIU-
KAI“. Rež. A. Mikutis 
3 d. 12 val.– „DAKTARAS DOLITLIS“ (pagal 
H. Loftingą). Rež. R. Driežis
Palėpės salė
25 d. 18.30 – PREMJERA! „DORIANO GRĖ-
JAUS PORTRETAS“ (O. Wilde’o romano 
motyvais). Rež. G. Radvilavičiūtė, dail. 
R. Valčik, komp. R. Mačiliūnaitė 
Mažoji salė
26 d. 14 val. – „O VIEŠPATIE, VILNIUS!“
Rež. A. Storpirštis
27 d. 14 val. – Š. Datenio „EVOLIUCIJA“. 
Rež. Š. Datenis
31 d. 12, 18.30 – A. Jarry „KARALIUS ŪBAS“. 
Rež. ir dail. N. Tranteris

„Menų spaustuvė“
Festivalis „Kitoks ’19“
26 d. 15, 18 val. Kišeninėje salėje – „APIE 
MEILĘ, KARĄ IR KIŠKIO KOPŪSTUS“. 
Rež. A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)
26, 27 d. 19 val. Juodojoje salėje – PREM-
JERA! „SU(si)TIKIMAS“. Idėja, režisūra 
L. Liepaitės, choreogr. A. Gudaitė, L. Žake-
vičius (šokio teatras „Low air“) 
27 d. 15 val. Kišeninėje salėje – PREMJERA! 

„SIBIRO HAIKU“ (pagal J. Vilės knygą). Kū-
rybinė grupė: S. Degutytė, B. Ivanauskas, 
R. Valčik, M.L. Pranulis (Stalo teatras) 
27 d. 14, 16, 18 val. bute Justiniškėse – 

„VIENO BUTO ISTORIJA“. Idėjos aut. D. Za-
vedskaitė, rež. M. Klimaitė 
29 d. 19 val. Kišeninėje salėje – P. Süskindo 

„KONTRABOSAS“. Rež. – V. Masalskis (Klai-
pėdos jaunimo teatras)    
30 d. 18. 30 Kišeninėje salėje – „LIETAUS 
ŽEMĖ“. Rež. A. Giniotis (teatro laboratorija 

„Atviras ratas“)
II. 1 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „LAISVI-
NAMIEJI“. Aut. K. Legenis ir P. Šimonis
1 d. 18.30 Juodojoje salėje – PREMJERA! „CV, 
ARBA KAS AŠ ESU“. Rež. J. Tertelis (teatras 

„Atviras ratas“)

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
25 d. 18 val. Rūtos salėje – PREMJERA! 

„TROJIETĖS“ (Euripido tragedijų motyvais). 
Rež. P. Makauskas
25 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Landsbergio 

„VĖJAS GLUOSNIUOSE“. Rež. G. Padegimas
26 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklo-
daitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jaki-
mavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). 
Rež. A. Sunklodaitė
26, 27 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – J. Sobo-
lio „GETAS“. Rež. G. Varnas (NKDT kartu su 

„Utopia“ teatru)
27 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės 

„ANDERSENO GATVĖ“. Rež. I. Paliulytė 
29 d. 14 val. Rūtos salėje – „LĖ-KIAU-LĖ-
KIAU“. Rež. E. Kižaitė
29 d. 18 val. Mažojoje scenoje – J. Tumo-
Vaižganto „ŽEMĖS AR MOTERS“. 
Rež. T. Erbrėderis
30 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – W. Shakes-
peare’o „HAMLETAS“. Rež. V. Bareikis
31 d. 180 val. Rūtos salėje – J. Dell ir G. Si-
bleyras „TEGyVUOJA BUŠONAS!“ 
Rež. R. Vitkaitis

II. 1 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – J. Sobo-
lio „GETAS“. Rež. G. Varnas (NKDT kartu su 

„Utopia“ teatru)

Kauno valstybinis muzikinis teatras
25 d. 18 val. – R. Planquette’o „KORNEVI-
LIO VARPAI“. Dir. V. Visockis
26 d. 18 val. – I. Kálmáno „GRAFAITĖ MA-
RICA“. Dir. J. Janulevičius 
27 d. 12 val. – E. Chagagortiano „AUSINĖ 
KEPURĖ“. Dir. V. Visockis
27 d. 18 val. – J. Strausso „ŠIKŠNOSPAR-
NIS“. Dir. J. Geniušas
30, 31 d. 18 val. – F. Wildhorno „GRAFAS 
MONTEKRISTAS“ (pagal A. Dumas ro-
maną). Dir. J. Janulevičius
II. 1, 2 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

Kauno kamerinis teatras
25 d. 19 val. – PREMJERA! A. Oz „VĖJO PRI-
GIMTIS“. Rež. G. Aleksa
26 d. 11, 13.30, 16 val. – „ATVIRA ODA“. 
Rež. K. Žernytė (Pojūčių teatras) 
26 d. 18 val. – PREMJERA! „MARI KAR-
DONA“. Rež. A. Jankevičius
27 d. 18 val. – „4 MORTOS“. 
Rež. D. Rabašauskas
29 d. 18 val. – J. Cariani „NESAMAS MIES-
TAS“. Rež. A. Lebeliūnas
30 d 18 val. – I. Vyrypajevo „DREAMWORKS“. 
Rež. A. Jankevičius 
II. 1 d. 19 val. – M. Duras „HIROŠIMA, 
MANO MEILE“. Rež. R. Abukevičius

Kauno lėlių teatras
26 d. 12 val. – „PRINCESĖS GIMTADIENIS“. 
Rež.A. Stankevičius
27 d. 12 val. – „TIKROJI PELENĖS ISTORIJA“ 
(pagal Ch. Perrault pasaką). Insc. aut. ir 
rež.O. Žiugžda
II. 2 d. 12 val. – „UTĖLIŲ SKURŲ SKRAN-
DUTĖ“ (pagal A. Prakapienės papasakotą 
suvalkietišką pasaką). Aut. ir rež. M. Mažė-
tytė-Antanauskienė ir Al. Vosylienė (Mari-
jampolės dramos teatras)

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
26 d. 18.30 Kamerinėje salėje – M. Marko-
vićiaus „LABAS RyTAS, PONE TRIUŠI“. 
Rež. M. Pažereckas 
27 d. 12, 14 val. Didžiojoje salėje – „PŪKUO-
TUKO PASAULIS“. Kūrybinė grupė P. Ta-
molė, L. Liepaitė, A. Matulevičiūtė, 
T. Smulkis. Pasakotojo balsas V. Paukštė
31 d. 18.30 Didžiojoje salėje – G. Grajausko 

„PAŠALINIAMS DRAUDŽIAMA“. 
Rež. O. Koršunovas 

Klaipėdos muzikinis teatras
26 d. 18 val. Z. Liepinio „PARyŽIAUS KATE-
DRA“. Dir. T. Ambrozaitis
27 d. 13 val. Žvejų rūmuose – A. Kučinsko 

„ŽVAIGŽDŽIŲ OPERA“ (libreto aut. D. Če-
pauskaitė). Dir. E. Miknius

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras
25 d. 18.30 Didžiojoje salėje – M. Walczako 

„KASyKLA“. Rež. A. Areima
26 d. 18 val. – „VARDAN TOS…“ (pagal 
P. Vaičiūno dramą „Patriotai“). 
Rež. A. Giniotis
27 d. 12 val. – D. Čepauskaitės „KAŠTONĖ“ 
(pagal A. Čechovo apsakymą „Kaštonė“). 
Rež. A. Lebeliūnas
27 d. 18 val. – y. Reza „SKERDyNIŲ DIE-
VAS“. Rež. A. Lebeliūnas

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
25 d. 18 val. – A. Škėmos „PABUDIMAS“. 
Rež. ir scenogr. aut. A. Areima 

26 d. 18 val. – D. Statkevičienės „GIMINĖS, 
ARBA KAM ZRAZŲ PAKARTOT“. 
Rež. A. Veverskis 
27 d. 15 val. – „KOKIO GRAŽUMO SAULĖ“ 
(pagal D. Teišerskytės eiles ir D. Urbonie-
nės knygą „Sibiras vaiko akimis“). 
Rež. E. Matulaitė
27 d. 18 val. – M. Camoletti „PRANCŪZIŠ-
KOS SKyRyBOS“. Rež. D. Kazlauskas
29 d. 12 val. – „PATS BAISIAUSIAS SPEK-
TAKLIS“ (pagal H. Hoffmanno pasakas). 
Rež. L. Kurjački
29 d. 18 – „VIRIMO TEMPERATŪRA 5425“ 
(pagal V. Rimkaitės pjesę). Rež., scenogr. 
A. Areima (A. Areimos teatras)
31 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.

K o n c e r t a i

Lietuvos nacionalinė filharmonija
26 d. 13 val. Panevėžio bendruomenių rū-
muose – teatralizuotas koncertas visai 
šeimai „Žvaigždžių karų siuita“. Lietuvos 
nacionalinis simfoninis orkestras. Dir. 
R. Šervenikas. Programoje J. Williamso 

„Žvaigždžių karų siuita“
27 d. 12 val. Valdovų rūmų Renginių salėje – 
koncertas visai šeimai „Metų laikai“. Čiur-
lionio kvartetas. Koncertą veda S. Zajan-
čauskaitė. Programoje J. Haydno, E. Griego, 
B. Bartóko, W.A. Mozarto, A. Glazunovo, 
A. Vivaldi, P. Čaikovskio, M. Ravelio, 
A. Dvořáko kūriniai
27 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino 
muziejuje – kamerinės muzikos koncertas 

„J.S. Bacho muzikos visata I“. Ansamblis 
„Musica humana“, vokalinis duetas „Duo 
barocco“: R.Dubinskaitė, S. Šerytė (meco-
sopranai). Dir. A. Vizgirda. Koncertą veda 
R. Dubinskaitė. Programoje J.S. Bacho, 
G.F. Händelio, G.Ph. Telemanno kūriniai
3 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino 
muziejuje – kamerinės muzikos koncertas 

„Vilniaus kvartetas ir Ugnius Pauliukonis“. 
Valstybinis Vilniaus kvartetas, U. Pauliuko-
nis (fortepijonas). Programoje A. Dvořáko 
kūriniai
2 d. 17 val. Alytaus kultūros ir komunika-
cijos centre, 3 d. 14 val. Kauno valstybinėje 
filharmonijoje  – orkestro muzikos koncer-
tas „Orkestro DNR“. Lietuvos nacionalinis 
simfoninis orkestras. Solistai LNSO muzi-
kantai: V. Gelgotas (fleita), R. Virvytienė 
(fleita), A. Gražulis (trombonas), A. Žiūra 
(klarnetas), J. Klimavičius (fagotas), E. Ku-
likauskas (violončelė), A. Švagždytė (smui-
kas), A. Rekašius (vibrafonas), M. Gecevi-
čius (valtorna), T. Bieliauskas (obojus). 
Dir. R. Šervenikas. Koncertą veda muziko-
logas V. Gerulaitis. Programoje A. Vivaldi, 
C.M. von Weberio, P. Dukas, N. Rotos, A. Mal-
cio, G. Pelēcio, A. Coplando, F. Dopplerio, 
K. Dopplerio kūriniai

Vilnius
Kongresų rūmai
II. 1 d. 19 val. – jubiliejinis orkestro gimta-
dienio koncertas. Solistai I. Milkevičiūtė 
(sopranas), A. Grigorian (sopranas), D. Ge-
ringas (violončelė), V. Prudnikovas (bosas), 
E. Montvidas (tenoras), K. Smoriginas (ba-
ritonas), T. Girininkas (bosas), P. Geniušas 
(fortepijonas), L. Geniušas (fortepijonas), 
A. Paley (fortepijonas), D. Kuznecovaitė 
(smuikas), Kauno valstybinis choras (vad. 
P. Bingelis), Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras. Dir. G. Rinkevičius

Lietuvos muzikų rėmimo fondas
30 d. 17.30 S. Vainiūno namuose – Trečiadie-
nio vakaras-koncertas „Muzikinis Vilniaus 
kaleidoskopas“

Šv. Kotrynos bažnyčia
25–27 d. 18–23 val. – Vilniaus šviesų festiva-
lis. Jano Hadilo instaliacija „Rezonatorius“
II. 1 d. 19, 21 val. – „Radiohead Rewrite“. At-
likėjai orkestras „Niko“: A. Jusionytė, 
D. Simaškaitė, J. Ivanovaitė (smuikai), 
D. Dumčius (violončelė), V. Bačius (bosinė 
gitara), LNSO nariai V. Raškevičiūtė-Gel-
gotė (altas), V. Gelgotas (fleita), svečias iš 
Švedijos P. Lundbergas (fortepijonas), 
Dž. Daugirda (mušamieji), P. Anderssonas 
(fortepijonas) ir kt. Dir. orkestro vadovas 
bei kompozitorius G. Gelgotas. Programoje 
S. Reicho ir G. Gelgoto kūriniai
3 d. 15 val. – koncertas „Muzikinis blyksnis“. 
Atlikėjai Vilniaus Šv. Kristoforo kamerinis 
orkestras (meno vad. ir vyr. diri. M. Bar-
kauskas), aktoriai A. Lasytė ir D. Vaitie-
kūnas, pianistas P. Jaraminas, fleitininkė 
J. Staškienė, Vilniaus chorinio dainavimo 
mokyklos „Liepaitės“ chorai: Trečios kla-
sės choras (vad. D. Mickevičiūtė), Jaunučių 
choras (vad. E. Jaraminienė), Jaunių choras 
(vad. A. Steponavičiūtė-Zupkauskienė). 
Koncerto scenarijaus aut. ir rež. E. Storpirš-
tienė, dailininkai J. Česonytė, 
R. Gnižinskas, šviesų dail. T. Juozapaitis. 
Programoje Z. Bružaitės dainos

Va k a r a i

Vilnius
Rašytojų klubas
29 d. 17.30 – susitikimas su rašytoju, filo-
sofu A. Juozaičiu ir jo knygos „Tėvynės tuš-
tėjimo metas“ skaitymai. Dalyvauja poetas, 
filosofas V. Rubavičius, literatūros kritikas 
V. Sventickas, aktorius R. Abukevičius   
31 d. 17 val. – rašytojo A. Bieliausko knygos 

„Senė“ pristatymas. Dalyvauja literatūro-
logas P. Bražėnas, rašytojas, akademikas 
V. Martinkus, knygos redaktorė O. Gudžiū-
nienė, literatūros kritikas S. Lipskis, R. Var-
nienė-Janssen, I. Leliūgienė

Nacionalinė dailės galerija
31 d. 18 val. Konferencijų salėje – A. Švėgž-
dos (1941–1996) kūrybos albumo „Laimės 
šulinys“ (VDA leidykla) sutiktuvės. Daly-
vauja H. Šabasevičius, M. Iršėnas, R. Janu-
ševičiūtė, R. Rachlevičiūtė, V. Liutkus

Valdovų rūmai
26 d. 11, 13 val. – ekskursija su istorike 
Ž. Mikailiene po parodą „Lietuva, Tėvyne 
mano… Adomas Mickevičius ir jo poema 

„Ponas Tadas“ renginių ciklas

Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
25 d. 12 val. Kino salėje – filmas „Gustavo 
nuotykiai“ (rež. V. Lekavičius ir A. Gricius) 
26 d. 12 val. Vaikų ir jaunimo literatūros 
departamento skaitykloje – M. Marcinkevi-
čiaus knygos vaikams „Princesė“ (iliustr. 
V. Braškutė) pristatymas ir kūrybinės 
dirbtuvės

Kaunas
M. Žilinsko dailės galerija
II. 1 d. 17 val. – P. Gailiaus (1928–2015) gim-
tadienio paminėjimas jo parodoje „Gyve-
nimo scenos / Scènes de la vie de Pranas“. 
Dalyvauja muziejaus direktorius O. Dauge-
lis, poetas R. Rastauskas, Prano bičiulė 
R. Puniškaitė, knygos apie Gailių autorė 
J. Linkevičiūtė, galerininkai S. Makselienė 
ir E. Žukas, parodos kuratorės K. Civins-
kienė ir I. Dabašinskienė 

Istorinė LR Prezidentūra
31 d. 17 val. – leidinio „ypatinga dovana 
Lietuvai“, skirto kolekcininko, visuomenės 
ir kultūros veikėjo, Amerikos lietuvio Alek-
sandro Mykolo Račkaus rinkiniams įam-
žinti, pristatymas. Dalyvauja D. Dapkutė, 
O. Daugelis ir kt.
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Savaitės filmai

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

Sausio 25–31
Ki no re per tu a ras

Belos kelionė namo  ***
Charleso Martino Smitho filmas – pasakojimas apie kalytę Belą, kuri nu-

bėgo net 600 kilometrų, kad sugrįžtų pas savo šeimininką Luką, medicinos 
studentą. Kelyje į namus Belos laukė daug nuotykių ir susitikimų – su įvai-
riais žmonėmis ir net su liūtuku. Belą įgarsino Bryce Dallas Howard, filme 
taip pat vadina Ashley Judd, Jonahas Haueris-Kingas, Edwardas Jamesas 
Olmosas, Barry Watsonas, Alexandra Shipp (JAV, 2018). (Vilnius, Kaunas)
Favoritė  ****

Kino snobų favoritas graikas Yorgos Lanthimosas („Omaras“) šį filmą 
kūrė Didžiojoje Britanijoje. Jis perkels į XVIII a. pradžios Angliją. Šalis 
kariauja su Prancūzija, bet karalienės dvaro dėmesys sutelktas į ančių 
lenktynes ir naujieną – rinkoje pasirodžiusius ananasus. Karalienė (Oli-
via Colman) nuolat serga, o šalį valdo jos artima draugė ledi Sara (Rachel 
Weisz). Ji atsidavusi karalienei. Dvare atsiranda nauja tarnaitė Abigailė 
(Emma Stone) ir iškart sužavi Sarą. Kai Sarą vis labiau įtraukia karas 
ir politikos klausimai, Abigailė užima jos vietą šalia karalienės. Lanthi-
mosas šią cinišką kostiuminę dvaro intrigų istoriją papasakojo tempera-
mentingai ir nevengdamas pikto humoro (Airija, JAV, D. Britanija, 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 naujasis 
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 epizodas 
išplėstų ir papildytų dailininko paveikslus. Todėl ir operatorius Benoit 
Delhomme’as tikrąja to žodžio prasme tapo šį filmą, suteikdamas kadrams 
van Gogho paveikslų spalvas. Režisierius ir aktorius Willemas Dafoe liko 
ištikimi modernistiniam mitui apie genijų, nesugebantį prisitaikyti prie 
tikrovės. Paulį Gauguiną suvaidino Oscaras Isaacas, Theo van Goghą – Ru-
pertas Friendas, filme taip pat vaidina Madsas Mikkelsenas, Emmanuelle 
Seigner, Nielsas Arestrupas, Stella Schnabel (Prancūzija, 2018). (Vilnius)
Stiklas  ***

Regis, pastaraisiais metais M. Nighto Shyamalano filmai džiugino tik 
ištikimiausius režisieriaus gerbėjus. „Stiklas“ baigia trilogiją, kurią pradėjo 

„Nepalaužiamasis“ 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 ava-
rijos, ir su Samueliu L. Jacksonu, kuris visai ne toks trapus, kaip atrodo. 
Jie visi atsidurs vienoje ligoninėje... (JAV, 2018) (Vilnius)
Tranzitas  *****

Christianas Petzoldas ekranizavo 1944-aisiais parašytą Annos Seghers ro-
maną apie vokiečių emigrantus, kurie Marselyje bando gauti vizą ir išvykti į JAV 
ar Lotynų Ameriką. Režisierius atsisakė bet kokios istorinės rekonstrukcijos ir 
perkelė veiksmą į šių dienų Marselį, kuriame siautėja ne okupacinė vokiečių 
kariuomenė, o antiteroristinė policija ir žviegia „greitosios“. Bet šiuolaikiniai 
interjerai ir miesto vaizdai netrikdo ir padeda suvokti, kad karo pabėgėlio 
situacija nesikeičia. Iš nacių konclagerio, o vėliau ir iš okupuoto Paryžiaus 
pabėgęs Georgas (Franz Rogowski) atsiduria šiuolaikiniame Marselyje. Jis 
palaikomas rašytoju, kuris nusižudė, – į Georgo rankas atsitiktinai pateko jo 
rankraštis ir dokumentai. Rašytojo žmona Mari laukia iš Paryžiaus atvažiuo-
siančio vyro, kad galėtų gauti tranzitinę vizą JAV ambasadoje. Georgas ir Mari 
nuolat susiduria miesto gatvėse, tarp jų net užsimezga romanas, bet ji taip ir 
nesužinos, kas atsitiko jos vyrui. Petzoldas mėgsta antrininko temą ir, pana-
šiai kaip prieš kelerius metus sukurtame „Fenikse“, „Tranzite“ meilės  istoriją 
susieja su tapatybės ir likimo tema (Vokietija, Prancūzija, 2018). (Vilnius)
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 pietus. 
Ekrane – 1962-ieji ir rasinė segregacija dar nepanaikinta. Tačiau tikrais įvy-
kiais paremtas filmas kalba apie iki šiol skausmingas problemas. Taip pat 
vaidina Linda Cardellini, Sebastianas Maniscalco, Dimiteris D. Marinovas, 
Mike’as Hattonas (JAV, 2018). (Vilnius, Kaunas)

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
25–31 d. – Ir visi jų vyrai (rež. D. Ulvydas) – 
11, 13.25, 16.20, 19, 21.40
25–28, 30, 31 d. – Laisvo elgesio močiutė 2: 
pagyvenę keršytojai (Rusija) – 11.10, 16.15,  
19.20, 21.10; 29 d. – 11.10, 16.15, 18.30, 21.30
25–28, 30, 31 d. – Belos kelionė namo 
(JAV) – 11.20, 12.30, 14.45, 17 val.; 29 d. – 
11.20, 12.30, 14.45, 16 val.
30 d. – Apgaulinga ramybė (JAV) – 18.30
25–31 d. – „Žiemos ekranai 2019“ (žiūrėkite 
atskirą repertuarą)
25–31 d. – Ralfas Griovėjas 2 (JAV) – 11, 13.40, 
15.55, 18.20 (lietuvių k.); 26, 27 d. – 11.30 
(originalo k.)
25–31 d. – Žalioji knyga (JAV) – 13.20, 18.25, 
21.20
Favoritė (Airija, D. Britanija, JAV) – 13.10, 
16.10, 21.10
T-34 (Rusija) – 16, 18, 21.20
25–28, 31 d. – Stiklas (JAV) – 12, 21.30; 29 d. – 
12, 21.10
25–31 d. – Bohemijos rapsodija (D. Brita-
nija, JAV) – 13.20, 18.50
25, 28–31 d. – Grinčas (JAV) – 16.10; 
26, 27 d. – 11.15, 16.10
25–31 d. – Silvio (Italija) – 14.50, 21 val. 
26, 27 d. – Asteriksas: stebuklingojo gėrimo 
paslaptis (Prancūzija) – 11.30
25–31 d. – Žmogus-voras: į naują visatą 
(JAV) – 13.30; Geroji pusė (JAV) – 20.50;
Sniego karalienė: veidrodžių šalis (Ru-
sija) – 13.50
Spec. žvėrynas (rež. A. Lekavičius) – 19.10
27, 31 d. – Prie amžinybės vartų (JAV, D. Bri-
tanija, Prancūzija, Šveicarija) – 15.50
27, 31 d. – Kurjeris (JAV) – 18.30
25, 27, 29, 31 d. – Tarp mūsų, mergaičių... 
(rež. K. Gudavičius) – 21.45
26, 28, 30 d. – Merė Popins grįžta (JAV) – 15.50
26, 28 d. – Pašėlęs policininkas: naujameti-
nis nesusipratimas (Rusija) – 18.30
26, 28, 30 d. – Pabėgimo kambarys (P. Af-
rika, JAV) – 21.45

Forum Cinemas Akropolis 
25, 26 d. – Ir visi jų vyrai (rež. D. Ulvydas) – 
10.30, 13.30, 15.50, 18.30, 21.10, 23.40; 
27–31 d. – 10.30, 13.30, 15.50, 18.30, 21.10
25, 26 d. – Laisvo elgesio močiutė 2: pagy-
venę keršytojai (Rusija) – 17.20, 19.20, 21.30, 
23.50; 27–31 d. – 17.20, 19.20, 21.30
25–31 d. – Belos kelionė namo (JAV) – 10.20, 
12.35, 14.50, 17.05
30 d. – Apgaulinga ramybė (JAV) – 19.30
25–31 d. – T-34 (Rusija) – 12.20, 15.20, 20.50
Ralfas Griovėjas 2 (3D, JAV) – 11.10
Ralfas Griovėjas 2 (JAV) – 10.10, 13.10, 16.20
25, 27, 29, 31 d. – Bohemijos rapsodija 
(D. Britanija, JAV) – 10.40, 18.50, 16.10; 26, 
28, 30 d. – 10.40, 18.50
25, 26 d. – Stiklas (JAV) – 13.40, 18.10, 23.10; 
27–31 d. – 13.40, 18.10
25–31 d. – Sniego karalienė: veidrodžių ša-
lis (Rusija) – 11.45
25, 26 d. – Pašėlęs policininkas: naujameti-
nis nesusipratimas (Rusija) – 14, 19, 23.40; 
27–31 d. – 14, 19 val.
25, 28–31 d. – Grinčas (JAV) – 12.50; 26, 
27 d. – 10.50, 12.50
25, 26 d. – Pabėgimo kambarys (P. Afrika, 
JAV) – 16.30, 21, 23.30

26, 28, 30 d. – Žalioji knyga (JAV) – 11, 16.10, 
18.40
25–31 d. – Žmogus-voras: į naują visatą 
(JAV) – 13.50
Tarp mūsų, mergaičių... (rež. K. Gudavi-
čius) – 21.20
Akvamenas (3D, Australija, JAV) – 16 val.
Favoritė (Airija, D. Britanija, JAV) – 19.10
Kurjeris (JAV) – 21.40
Geroji pusė (JAV) – 21.45
Aš, tu, jis ir ji (Rusija) – 15 val.

Skalvija
25 d. – „Vilniaus gimtadienis“. Laikas eina 
per miestą (rež. A. Grikevičius), Baltojo 
laiko keleiviai (rež. R. Leipus), Pažvelk, tai 
Vilnius 
(rež. P. Savickis) – 17 val.
Prancūzų kino festivalis „Žiemos ekranai“
25 d. – Pragaras (dok. f., Prancūzija) – 19 val.; 
29 d. – 17 val.
27 d. – Maksas ir metalo prekeiviai (Pran-
cūzija, Italija) – 18.50
28 d. – Žmogžudys gyvena dvidešimt pirma-
jame name (Prancūzija) – 17 val.; 30 d. – 19.15
28 d. – Varnas (Prancūzija) – 19 val.
31 d. – Atlygis už baimę (Prancūzija) – 18.50
25 d. – Amanda (Prancūzija) – 20.50
26 d. – Luna (Prancūzija) – 18.30; 29 d. – 18.50; 
31 d. – 17 val.
26 d. – Besmegenis (Prancūzija) – 20.50
27 d. – Finalas (Prancūzija, Belgija) – 15 val.
27 d. – Gasparas vestuvėse (Prancūzija, Bel-
gija) – 15 val.; 28 d. – 17 val.
27 d. – Malda (Prancūzija) – 21 val.
30 d. – Sofija Antipolis (Prancūzija) – 21 val.
Programa vaikams
26 d. – Paveikslas (Prancūzija, Belgija, Ka-
nada) – 12.30
27 d. – Luizės žiema (Prancūzija, Kanada) – 13.30
26 d. – „Skalvijos“ kino akademijos rudens 
semestro darbų peržiūros – 14, 15.15, 16.30
29 d. – Favoritė (Airija, D. Britanija) – 
20.40; 30 d. – 17 val.
31 d. – Ekstazė (Prancūzija, Belgija, JAV) – 21.15

Pasaka
Prancūzų kino festivalis „Žiemos ekranai“
25 d. – Pirmakursiai (Prancūzija) – 17 val.
25 d. – Atlygis už baimę (Prancūzija) – 
21.15; 28, 30 d. – 20 val. 
26 d. – Luizės žiema (Prancūzija, Kanada) – 14.30
26 d. – Važiuojam, jaunuoliai! (Prancū-
zija) – 14.15
26 d. – Gasparas vestuvėse (Prancūzija, 
Belgija) – 16 val.; 29, 31 d. – 18 val.
26 d. – Tai, kas svarbiausia (Prancūzija) – 18.15
26 d. – Įkalintoji (Prancūzija) – 20.15
27 d. – Luna (Prancūzija) – 14.30; 28, 30 d. – 18 val.

27 d. – Paveikslas (Prancūzija, Belgija, Ka-
nada) – 16.30
27 d. – Auksakalių krantinė (Prancūzija) – 18.15
27 d. – Pragaras (dok. f., Prancūzija) – 20.30; 
31 d. – 20 val.
29 d. – Žmogžudys gyvena dvidešimt pir-
majame name (Prancūzija) – 20.15
25 d. – Ir visi jų vyrai (rež. D. Ulvydas) – 
19 val.; 27 d. – 21 val.; 28 d. – 18.15
25 d. – Silvio (Italija) – 21.30; 26 d. – 18.30; 
27 d. – 18 val.; 29 d. – 20.45
26 d. – Belos kelionė namo (JAV) – 16.15
26 d. – Bohemijos rapsodija (D. Britanija, 
JAV) – 21.15
27 d. – Šaltasis karas (Lenkija, Prancūzija, 
D. Britanija) – 16.15; 31 d. – 17 val.
28 d. – Prie amžinybės vartų (JAV, D. Brita-
nija, Prancūzija, Šveicarija) – 20.30
29 d. – Favoritė (Airija, D. Britanija, JAV) – 
18.15; 30 d. – 20.30
30 d. – Dogmanas (Italija, Prancūzija) – 18.30

MO salė
26 d. – Belos kelionė namo (JAV) – 15 val.
26 d. – Ir visi jų vyrai (rež. D. Ulvydas) – 17 val.
26 d. – Tranzitas (Vokietija, Prancūzija) – 19.15
27 d. – Favoritė (Airija, D. Britanija, JAV) – 15.30
27 d. – Ekstazė (Prancūzija, Belgija, JAV) – 18 val.
27 d. – Žalioji knyga (JAV) – 20 val.

Kaunas
Forum Cinemas
25, 26 d. – Ir visi jų vyrai (rež. D. Ulvy-
das) – 10.10, 14.15, 15.20, 17.50, 19.10, 20.25, 
23, 0.10; 27–31 d. – 10.10, 14.15, 15.20, 17.50, 
19.10, 20.25, 23 val.
25–31 d. – Belos kelionė namo (JAV) – 10.40, 
12, 16, 16.55
30 d. – Apgaulinga ramybė (JAV) – 19.20
25, 26 d. – Stiklas (JAV) – 13, 16.30, 19.20, 
22.10, 0.05; 27–29, 31 d. – 13, 16.30, 19.20, 
22.10; 30 d. – 13, 16.30, 22.10
25, 26 d. – Bohemijos rapsodija (D. Bri-
tanija, JAV) – 10.20, 15.40, 18.10, 24 val.; 
27–31 d. – 10.20, 15.40, 18.10
25–31 d. – Ralfas Griovėjas 2 (JAV) – 10.30, 
12.40, 13.20; Žalioji knyga (JAV) – 11, 12.50, 
18.40; Favoritė (Airija, D. Britanija, JAV) – 
13.50, 19 val.
Tarp mūsų, mergaičių... (rež. K. Gudavi-
čius) – 15.10, 20.10
Akvamenas (3D, Australija, JAV) – 15.50
Kurjeris (JAV) – 21.50; Grinčas (JAV) – 10.50
25, 27, 29, 31 d. – Silvio (Italija) – 21 val.
25–31 d. – Asteriksas: stebuklingojo gėrimo 
paslaptis (Prancūzija) – 13.05
26, 28, 30 d. – T-34 (Rusija) – 21 val.
25–31 d. – Geroji pusė (JAV) – 17.20
Pabėgimo kambarys (P. Afrika, JAV) – 22.20

„Belos kelionė namo“


