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Nauji filmai – „Ir visi jų vyrai“

Migruojantys vaizdai
Nijolės Šaltenytės piešinių paroda galerijoje „Kairė–dešinė“

Kristina Stančienė

Nijolės Šaltenytės piešinių paroda – 
tai ir kelionė laiku, ir autorės kū-
rybos metamorfozių atspindžiai, ir 
jos estampuose atsikartojančių pa-
vidalų ikonografijos įvairovė. Gale-
rijos „Kairė–dešinė“ jau nuo kadais 
besitęsiančiame piešinio parodų ci-
kle grafikų (dirbančių daugmaž tra-
diciniame šios meno šakos lauke) 
kūryba nuskamba ypač įdomiai. 
A priori galime teigti, kad toks kū-
rybos pjūvis atskleidžia pirmapradę, 
spontanišką vaizdiniją, kuri, per-
kelta į kokią nors grafikos medžiagą, 
kinta: grynėja, aiškėja, praeidama 
tam tikrą patikrą, atranką. 

Taip yra ir su Šaltenytės pieši-
niais. Anksčiausi, 8-ojo dešimtme-
čio pradžios darbai – piešiniai su 
Salako, mažo miestelio Zarasų ra-
jone, architektūriniais motyvais, 

ekspresyvūs, išraiškingi portretai, 
medžių eskizai – parodo tiesio-
ginį menininkės santykį su natūra. 
Nieko nuostabaus – tai dar meni-
ninkės studijų tuometiniame Dailės 
institute laikų piešiniai. Vėlesniuose 
darbuose ji negrįžtamai atitolsta 
nuo tikrovės ir pasineria į siurrea-
listines vizijas, kuriose metaforų 
kalba, apibendrintomis, stilizuo-
tomis formomis kuriamas keistas 
ir paslaptingas žmonių ir žvėrių pa-
saulis. Šie nuolat keičiasi vaidmeni-
mis, jungiasi į fantastinius hibridus. 
Per „žvėriškus“ pavidalus Šaltenytė 
tiksliai ir poetiškai charakterizuoja 
egzistencines žmogiškosios būties 
problemas, savo herojams tenkan-
čius iššūkius, jų paklydimus, o kar-
tais – nušvitimą. Visa tai įvairiais 
pavidalais persikelia į „grynosios“ 
grafikos lauką – estampus. 

Užsiminus apie siurrealistinę Šal-
tenytės vaizdinių kalbą, verta akylai 

įsistebeilyti į 9-ajame dešimtmetyje 
sukurtų piešinių ciklą. Ne tik to-
dėl, kad tai ryškiausia šio stiliaus 
kvintesencija. Čia tarsi užmetamas 
tinklas ant stambiausių, pasaulinės 
reikšmės siurrealizmo „banginių“. 
Pro tinklo, arba pro reiklios ir sa-
vikritiškos menininkės įspūdžių, 
patirties atrankos „filtrą“ praslysta 
pamatiniai jo principai, kartais nu-
skambantys kaip replikos konkre-
tiems kūriniams. Na kaip čia nepri-
siminsi iš dangaus krentančių Rene 
Magritte’o džentelmenų, žiūrėda-
mas į Šaltenytės piešinį su kažko-
kiame nejaukiame vandenų krante 
išsirikiavusiomis juodomis figūro-
mis, kurios toldamos mažėja, kol vi-
siškai panyra į gelmę... Beje, dar ge-
riau atpažįstamas žinomų kūrinių 
parafrazes menininkė yra naudo-
jusi ir vėliau, pavyzdžiui, estampas 
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Muzikos samurajai atvyksta 
Šiek tiek apie „Nik Bärtsch’s Ronin“

M u z i k a

Algirdas Klova

Netrukus, kovo 2 d., Vilniuje, „Vai-
dilos“ teatro scenoje, išgirsime 
vieną įdomiausių Europos naujojo 
džiazo projektų „Nik Bärtsch’s Ro-
nin“. Girdėsime kompozicijas iš 
naujausio kvarteto albumo „Awase“, 
išleisto 2018 m. ir įrašyto kartu su 
Thomy Jordi (bosinė gitara), Kas-
peru Rastu (būgnai) bei Sha (bosi-
nis klarnetas ir altinis saksofonas). 
Albumą vinilo plokštelės bei CD 
formatu išleido gerai žinoma džiazo 
muzikos leidykla „ECM Records“. 
2001 m. kompozitorius, pianistas ir 
prodiuseris Nikas Bärtschas subūrė 
grupę „Ronin“ ir netrukus muzikos 
kritikai pavadino ją „fenomenu Eu-
ropos scenoje“.

Iš pradžių, manau, reikėtų trum-
pai užsiminti apie patį projekto au-
torių, grupės lyderį, šveicarą Niką 
Bärtschą, gimusį 1971 m. Ciuriche. 
Nuo aštuonerių metų jis lankė for-
tepijono ir perkusijos pamokas, vė-
liau su įvairiomis grupėmis grojo 
viską nuo fusion iki free-funk ir 
naujojo džiazo. N. Bärtscho susido-
mėjimas kompozicija išaugo ėmus 
studijuoti Johno Cage’o ir Mortono 
Feldmano muziką, potraukis prie 

džiazo susilpnėjo. 1997 m. jis sukūrė 
akustinę grupę „Mobile“, 2001 m. 
gimė grupė „Ronin“, pavadinta pa-
gal Japonijos istorijoje žinomos lais-
vai samdomų karių grupės, samu-
rajų be šeimininko, pavadinimą. Su 
šiuo kolektyvu N. Bärtschas siekė 
gyvai muzikuoti klubuose. Pianis-
tas apibūdino ansamblio stilistinį 
veidą kaip „Zen-funk“ ir „ritual 
groove“: „Mūsų muzika yra kažkur 
tarp džiazo ir šiuolaikinės kompo-
zicinės muzikos, progresyvios pop, 

ritualinės ir groove muzikos apskri-
tai.“ Dažnai ši muzika pavadinama 
minimalistiniu džiazu. Kartais 
sunku pastebėti kūrinių improvi-
zaciškumą, atrodo, kad muzika yra 
sukomponuota ir užrašyta. Gal taip 
ir yra? Kompozicijų frazės ir mo-
tyvai kartojasi, derinami ir sluoks-
niuojami, sukuriant besikeičiančius, 
sudėtingus ritminius ir derminius 
modulius, kurie ilgainiui lėtai per-
siformuoja, darydami didžiulį dra-
maturginį poveikį. Muzika beveik 

neplėtojama ir beveik neturi kulmi-
nacijų, ji ne tiek jausminė, kiek iš-
mąstyta šaltu protu. Ir man tai labai 
primena minimalizmą, kurio esu 
didžiulis šalininkas. 

N. Bärtscho kūrybai būdingas 
asketiškumas, tai atsispindi ir pa-
vadinimuose – tarsi patvirtinant 
grynosios muzikos idėją, visos 
kompozicijos vadinamos Modu-
liais (keičiasi tik jų numeriai). Vis 
dėlto manau, kad šie moduliai yra 
labiau konstrukciniai, o ne der-
miniai, nors galima surasti ir tai. 
N. Bärtschui modulis yra tarsi mu-
zikinė molekulė ir, anot jo, veikia 
kaip Arthuro Koestlerio holonas 
(dalykas, vienu metu gebantis būti 
ir visuma, ir kažko dalimi). Modulį 
gali sudaryti paprastas dviejų taktų 
motyvas arba jis gali apimti kelis 
elementus: sujungtų modulių sis-
temą, vidinius ritmo bei harmoni-
jos sluoksnius, kas veda prie dau-
giasluoksniškumo. Moduliai taip 
pat gali būti sluoksniuojami arba 
sujungiami, gali šiek tiek kisti, pri-
klausomai nuo instrumentuotės ar 
formos. 

Prieš daugiau negu dešimtmetį, 
rašydama apie šią grupę, muziko-
logė Jūratė Kučinskaitė atkreipė dė-
mesį, kad N. Bärtschas fortepijoną 

Algis Grigas                         
(1935 07 14– 2019 01 18)

Po atkaklios kovos su sunkia liga 
sausio 18 d. Čikagos priemiestyje 
mirė dainininkas, baritonas Algis 
Grigas. Gimęs Kaune, su tėvais Ju-
lija (Gaigalaite) ir Stasiu Grigara-
vičiais bei seserimi Milda (Griga-
ravičiūte-Mikėniene) pasitraukė 
iš Lietuvos per Antrojo pasaulinio 
karo audras. 

Būdamas šešiolikos metų vokalo 
mokėsi pas Alodiją Dičiūtę, vėliau 
pas garsius pedagogus Maurice’ą 
Sciappio ir Dimitri Onofrei. Sodraus 
ir ekspresyvaus balso solistas daž-
nai koncertuodavo su Čikagoje 
gyvuojančiu „Dainavos“ choru, 
Klivlando Čiurlionio ansambliu, 
atliko vaidmenis Čikagos lietuvių 
operos spektakliuose. 1982 m. dai-
navo prestižinėje „Carnegie Hall“ 
Niujorke, kartu su „Metropolitan“ 
operos soliste Marilyn Niska kūrė 
vaidmenį latvių kompozitoriaus 
Alfrēdo Kalniņio operoje „Banuta“. 
1985 m. buvo pirmasis išeivijos so-
listas, pakviestas dainuoti Lietuvos 
nacionaliniame operos ir baleto te-
atre, kur Čikagos lietuvių operos 
vadovo Alvydo Vasaičio diriguoja-
moje „Traviatoje“ atliko Žermono 
vaidmenį. 1984 m. išleista jo įrašų 
su „Philharmonia Hungarica“ sim-
foniniu orkestru plokštelė. Jo balsą 
taip pat girdime lietuvių liaudies 

muzikos plokštelėje „Eikime mudu 
abudu“, išleistoje tais pačiais metais 
Čikagoje.  

A. Grigas pasižymėjo verslumu 
ir visuomenine veikla. 1990 m. 
Vilniuje jo įkurta turizmo agen-
tūra „Lufthansa City Center“ iš-
ugdė ne vieną turizmo specialistą. 
Per agentūrą organizuoti Lietuvos 
ir išeivijos menininkų mainai, o 
ypač įsimintinas 1987 m. Lietuvos 
ir išeivijos solistų Virgilijaus Norei-
kos, Nijolės Ambrazaitytės, paties 
Algio Grigo ir Danutės Stankaity-
tės koncertas su Čikagos kameri-
niu orkestru (dir. Alvydas Vasaitis), 
sulaukęs garsaus kritiko Johno von 
Reihno dėmesio spaudoje. Šimtai 
lietuvių ir užsieniečių per pažinti-
nes keliones pamilo Lietuvą ir jos 
žmones. Agentūros įkūrimo me-
tais per du tūkstančius našlaičių iš 
visos Lietuvos buvo atvežti į kalė-
dinę šventę tuometiniuose Vilniaus 
sporto rūmuose. Kadangi A. Grigas 

pats sirgo diabetu, bendradarbiau-
damas su Kauno klinikų endokri-
nologijos gydytojais, vadovaujant 
dr. Vladimirui Petrenkai, pasirū-
pino, kad į Kauną atvyktų JAV dia-
beto asociacijos (ADA) specialistų 
delegacija. Po vizito besitęsiantis 
bendradarbiavimas davė rezultatų, 
susikūrė Lietuvos jaunimo diabeto 
stovykla, sėkmingai gyvuojanti iki 
šiol, trisdešimt antrus metus pade-
danti mokyti diabetu sergantį jau-
nimą tvarkytis su liga.

Šermenys vyks vasario 2 d. Palai-
mintojo Jurgio Matulaičio misijoje 
Čikagos priemiestyje Lemonte, o 
kremuoti palaikai bus atvežti į Lie-
tuvą šiais metais vėliau. Algio Grigo 
liūdi jo žmona Rūta (Domarkaitė), 
vaikai Audrius, Rimas, Paulius ir 
Dalia bei anūkai Vincas, Matas ir 
Lina Olšauskai. 

Emilija Sakadolskienė

In memoriam

„Alma Mater musica-
lis“ koncerte dainuoja 
„Liepaitės“ 
Vasario 4 d. 18 val. Vilniaus univer-
siteto Šv. Jonų bažnyčioje skambės 
Lietuvos muzikų rėmimo fondo ir 
bendrijos „Atgaiva“ koncertas iš ci-
klo „Alma Mater musicalis“. Daly-
vauja Vilniaus chorinio dainavimo 
mokyklos „Liepaitės“ moksleivės: 
II kl. mergaičių choras (vad. Jurgita 
Dirgėlaitė, koncertmeisterė Jurgita 
Danienė), Merginų choras (vad. Jo-
lita Vaitkevičienė, koncertmeisterė 
Eglė Kasteckaitė), fleitų ansamblis 
(mokyt. Ligita Liaudanskaitė) ir so-
listės – mokytojų Margaritos Be-
reščanskajos, Sigitos Dūdėnienės, 
Vidos Taurinskaitės-Rukšienės mo-
kinės. Koncertą veda muzikologė 
Laimutė Ligeikaitė.

„Liepaičių“ ištakos siekia 1963 m., 
kai jauni chorvedžiai L. Palinaus-
kaitė ir P. Vailionis prie Respubli-
kinių profsąjungų kultūros rūmų 
subūrė mergaičių choro studiją 

„Liepaitės“. 1992 m. studija buvo 
perorganizuota į Vilniaus chori-
nio dainavimo mokyklą, tvirtai 
įleidusią šaknis į Lietuvos kultūrinį 
gyvenimą. Chorų repertuare – nuo 
lietuvių liaudies dainų iki stam-
bios formos kūrinių su orkestrais. 
Mergaitėms dirigavo S. Sondeckis, 
J. Domarkas, G. Rinkevičius, R. Šerve-
nikas, M. Pitrėnas, T. Kaljuste (Estija) ir 
kt. Koncertinių kelionių maršrutai 

dažniausiai naudoja kaip mušamąjį 
instrumentą, ryškindamas perku-
sinę garso prigimtį. Seniai sakiau, 
kad fortepijonas yra mušamasis 
instrumentas. Tas puikiai atspindi 
ritminę muzikos pusę ir pabrėžia 
jos racionalumą. „Ronino“ mu-
zika ryškiai individuali. Ji apima 
skirtingų muzikinių pasaulių ele-
mentus, ar tai būtų funk, nauja 
klasikinė muzika, ar Japonijos ri-
tualinės muzikos garsai. Apskri-
tai, matyt, Rytų kultūra autorių 
domina labiausiai.

O ką gi reiškia naujausio albumo, 
kurį išgirsime gyvai, pavadini-
mas? „Awase“ – kovos menų ter-
minas, reiškiantis energijų judėjimą 
kartu. Tai – dinamiškos precizikos, 
mozaikiško ritmo ir minimalizmo 
metafora, apibrėžianti „Nik Bärtch’s 
Ronin“ kolektyvo kūrybą. Grupės 
lyderis, kalbėdamas apie albumą, 
užsiminė apie iš naujo atrastą kū-
rybinę laisvę, lankstumą, aiškumą ir, 
be abejonės, vis didesnį džiaugsmą 
per kiekvieną pasirodymą. Palinkė-
kime sėkmės ir lauksime koncerto. 

Albumą galima įsigyti „Rūdninkų“ 
knygyne Vilniuje. „Nik Bärtsch’s 
Ronin“ koncertas įvyks kovo 2 d. 

„Vaidilos“ teatre.

plačiai pasklidę po Europą. Kasmet 
mokykloje mokosi apie 400 moks-
leivių, kurios pagal amžiaus grupes 
sudaro septynis chorus. Gabiausios 
tęsia studijas Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijoje. Pirmuosius 
dainavimo ir koncertinius įgūdžius 
mokinės lavina pradinių klasių 
choruose (1–3 kl.). Jaunučių cho-
ras (4–5 kl.) yra dviejų tarptautinių 
konkursų laureatas. Jaunių choras 
(6–7 kl.) ne viename konkurse 
pelnė diplomus ir laureato vardus. 
Merginų choras (8–11 kl.) už akty-
vią koncertinę veiklą LLKC apdo-
vanotas „Aukso paukšte“ (2004), 
pelnė Grand Prix ir prizines vietas 
įvairiuose konkursuose. Merginos 
reprezentavo Lietuvą „J. S. Bacho 
savaitėje“, „Essentia Baltica“ Vokie-
tijoje, stojimo į ES renginiuose Du-
bline, išleido kompaktinę plokštelę. 
Pernai Merginų choras dalyvavo 
Laimio Vilkončiaus miuzikle „Be-
nediktas ir žirafa“ su Lietuvos vals-
tybiniu simfoniniu orkestru (dir. R. 
Šumila). Mokyklos 25-mečio jubi-
liejaus koncerte Kongresų rūmuose 
buvo pristatyta socialinių mokslų 
daktarės Inos Dagytės-Mituzienės 
knyga „Dainuokim: „Tegul skam-
bės Liepaičių dovana tėvynei liepų ir 
visų tėvynei“.

Koncerte vasario 4 d. skambės 
moksleivių atliekami L. Abario, B. Dva-
riono, G. Kuprevičiaus, J. Tamulionio, 
K. Vasiliauskaitės, K. A. Arneseno, 
Ē. Ešenvaldo, R. Rotherso kūriniai.

LMRF inf.
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Algis Grigas. 1990 m. Nu ot ra u ka i š  a sme ni ni o  a rchyvo

J . Holt h au s  nu ot r.„Nik Bärtsch’s Ronin“
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Paskutinė šaka giminės medyje
Įspūdžiai iš muzikinio teatro pasirodymo „ThisTree“ festivalyje „Prototype“ Niujorke 

M u z i k a

Gražina Montvidaitė

Šiuolaikinės operos ir muzikinio 
teatro festivalyje „Prototype“ Niu-
jorke atliktas kūrinys „ThisTree“ 
(„Šis medis“) yra autobiografinis 
pasirodymas. Pagrindinė jo vei-
kėja, autorė ir kompozitorė Leah 
Coloff – violončelininkė ir daini-
ninkė. Su moterų muzikine grupe L. 
Coloff dalyvavo HERE menų centro 
(HERE Arts Center) organizuoja-
moje rezidentų menininkų progra-
moje (sutrumpintai HARP), kurios 
metu gimė pirminis kūrinio „This-
Tree“ variantas. Beje, festivalinio 
kūrinio idėjos gimimas ir medžia-
gos gvildenimas rezidencijose yra 
būdingas ir kitiems šiuolaikinės 
operos bei teatro festivaliams. Kū-
rybines dirbtuves ar rezidencijas 
rengia festivaliai „Tête à Tête“ (Di-
džioji Britanija) ir NOA (Lietuva). 

„ThisTree“ pasirodymą kūrė vien 
moterys, prisidėdamos prie rezi-
dencijose lyčių lygybę skatinančios 
kampanijos. Kiek modifikuotas, iš-
grynintas kūrinys šiais metais pri-
statytas „Prototype“ festivalyje. 

Pasirodymo pasakojimas nuke-
lia kelis dešimtmečius į praeitį, bet 
nepristato jokio iškilaus žmogaus 
autobiografijos. Kaip tik priešingai, 
violončelininkė yra individualios, 
savitos istorijos pasakotoja, jai pri-
klauso visas istorijos turinys, emo-
cijos, pasakojimo forma – viskas 
autentiška, natūralu. Ieškodama 
tinkamiausio būdo pasakoti apie 
savo ir artimųjų gyvenimą, atlikėja 
išbandė įvairiausius griežimo vio-
lončele būdus, bet tik suderinusi 
dainavimą ir griežimą pasijuto 
natūraliausiai. 

L. Coloff, kaip ir daugelis mūsų, 
pamena ar gali papasakoti istoriją, 

tesiekiančią iki prosenelių. Pasakoti 
pradedama nuo vaikystės, tada pri-
jungiamos istorijos apie tėvų vai-
kystę, jų kilmę, šaknis kitose šalyse, 
senelių gyvenimą, nelengvą prose-
nelių apsisprendimą, lėmusį tolesnę 
šeimos istoriją. Greičiausiai kie-
kvienas savo genealoginį medį galė-
tume apibūdinti panašiai. L. Coloff 
darbas žavi paprastumu, žiūrovų 
skatinimu susitapatinti su jos isto-
rija. Atlikėja išsiskiria ir drąsa: ne-
lengva kalbėti apie šeimos istoriją, 
savo išgyvenimus bandant pastoti 
ir susitaikymą su mintimi, kad ji 
bus paskutinė savo giminės medžio 
šaka, nepaliksianti atžalų. Be to, au-
tentiškumas, kūrybiškas muzikinės 
išraiškos ir pasakojimo būdas išski-
ria ją iš knygose užrašytų ar žodžiu 
pasakojamų autobiografijų. 

Teatrališkumu dvelkia jau mu-
zikančių įėjimas į sceną. Pirmiau-
sia, užsivožusi didžiulę senovinę 
raudoną skrybėlaitę, apsigobusi 
ilgu apsiaustu, pasiūtu iš džinsų 
atraižų, į sceną žengia pasakotoja. 
Apsiaustą tarsi nuometą neša kitos 
atlikėjos. Violončelininkė nusimeta 
skrybėlaitę, apsiaustą ir lieka sce-
noje blizgančiu klasikiniu kostiumu, 
paprastai, kasdieniškai kalbėdama 
apie savo praeitį ir pradėdama pa-
sirodymą. Pasakojimą lydi įvairiais 
stiliais – nuo kantri, bliuzo iki roko 
ar improvizacijų – grojama mu-
zika. Ją keičiant kalbamiems intar-
pams pasirodymas darėsi panašes-
nis į koncertą nei į teatro spektaklį. 
Vienintelė papildoma vaizdo de-
talė – įrašai iš L. Coloff vaikystės, 
projektuojami ant įstrižai kom-
ponuotų baltų atraižų už atlikėjų. 
Vaizdai padėjo kurti atmosferą, ne 
konkrečią veiksmo vietą ar aplin-
kybę. Vaizdinė medžiaga malonino 
akį, tačiau didelės vertės kūriniui 

nepridėjo. Kur kas įdomesnė kū-
rinio muzikinė dalis. Įspūdingas 
violončelininkės instrumento val-
dymas ir griežimas visokiais įma-
nomais būdais (smarkiu pizzicato; 
trenkiant į stygas delnu ir taip jas 
nutildant, su įvairiausiais stygų už-
gavimo ir kabinimo variantais ir kt.) 
buvo derinamas su lūžtančiu, kar-
tais šiurkščiu ir nešlifuotu balsu. 
Dainavimas čia tik papildo muziką 
verbaliais akustiniais sąskambiais, o 
dainuojant žodžiai kartojami, kol 
netenka prasmės ir tampa aukščių 
ir vibracijų elementais. Šios detalės 
suteikia natūralumo, o kartu rodo 
nenuginčijamą atlikėjos talentą ir 
grojimo meistrystę. 

Moterų grupė – taip pat profesio-
nalių rinktinė: būgnais, prisitaiky-
dama prie visų pasakotojos judesių, 
grojo Bernice Brooks; bosine gitara 

būgnų ritmui pritarė Jennifer Mai-
dman, turėjusi porą savo solo vietų ir 
parodžiusi, kaip giliai jaučia muziką; 
trombonu pritarė Annie Whitehead; 
multiinstrumentininkės Jessica Lu-
rie (fleita ir saksofonas), Christina 
Courtin (smuikas ir pritariamasis 
vokalas) bei Hilary Hawke (bandža, 
klarnetas ir pritariamasis vokalas) 
padėjo kurti tokią turtingą faktūrą, 
kad skambesiu labiau priminė mažą 
orkestrą nei šešių moterų grupę. 
L. Coloff sukurta muzika ir žodžiai 
apėmė visą puokštę muzikinių stilių 
(kantri muzikos, pietietiškų akcentų 
pridėjo bandža ir pritariamieji 
balsai; roko muzikos prieskonių – 
būgnai ir bosinė gitara; klasikinės 
muzikos atspalvį – klarnetas su 
smuiku, fleita netikėtai tiko popmu-
zikos žanrui, o bliuzo nuotaiką kūrė 
saksofonas, būgnai ir violončelė). 

Maloniai nustebinusi muzikinė 
įvairovė ir neįprastos sudėties 
grupė tapo šio projekto sėkmės ga-
rantu. Dar daugiau įtaigumo jam 
pridėjo turinio intymumas, tikra 
gyvo žmogaus, sėdinčio priešais 
žiūrovą, išpažintis apie gyvenimo 
džiaugsmus ir nesėkmes, užkoduo-
tas genuose, atsineštas iš praeities, ir 
atvirą pabaigą, nes niekas nebaigta. 
Ši giminės medžio šaka perduos is-
toriją kitiems, ji keliaus iš lūpų į lū-
pas, galiausiai bus užrašyta ir taip 
taps nemirtinga. 

Kūrinys pradedamas ir baigia-
mas žodžiais, apibūdinančiais visą 
nupasakotą istoriją: „Nepalieku 
nieko, tik pirštų atspaudus ant tėčio 
įrašų kolekcijos“ („Leaving nothing 
but my fingerprints on my dad’s 
record collection“).

Lietuvos nacionalinis sim-
foninis orkestras kviečia 
artimesnei pažinčiai

Lietuvos nacionalinis simfoninis 
orkestras (LNSO) turi gražią tra-
diciją – publikai prisistatyti iš ar-
čiau, pasirodyti ne tik kaip kartu 
grojantis kolektyvas, bet ir kaip 
kiekvieno muzikanto gabumus pa-
laikantis ir puoselėjantis orkestras. 
Kasmet metų pradžioje LNSO ren-
gia muzikinį prisistatymą, kuriame 
visas būrys talentingų muzikantų 
demonstruoja savo meistriškumą 
atlikdami įdomias, retai skamban-
čias partitūras solo su orkestru. Tai 
muzikantai nuo stygininkų iki pū-
tikų, nuo pirmojo orkestro pulto iki 
boso partijų atlikėjo. Visi jie į sceną 
žengia kaip solistai!

Šių metų pasirodymo programa 
pavadinta „Orkestro DNR“, joje 
skambės įvairių epochų kūriniai, 

atspindintys kiekvieno soluo-
jančio instrumento galimybes ir 
virtuoziškumą. 

Įdomu, kad šiemet artimesnė pa-
žintis su orkestru vyks ne po įprasta 
Filharmonijos pastoge Vilniuje, o 
kituose Lietuvos miestuose. Mat už-
darius Nacionalinės filharmonijos 
Didžiąją salę remontui, LNSO dau-
giau keliauja po Lietuvą. Programą 

„Orkestro DNR“ numatyta atlikti 
Kaune ir Utenoje. 

Ką gi išgirs publika, kokius ins-
trumentus pamatys iš arčiau? 

Šįkart skambės daugiau pučia-
mųjų instrumentų solo. Oboji-
ninkas Tomas Bieliauskas atliks 
Antonio Vivaldi Koncertą obojui 
C-dur, RV 447, fagotininkas Ju-
lius Klimavičius gros Carlo Maria 

von Weberio „Vengrišką andante 
ir rondo“, valtornininkas Mindau-
gas Gecevičius dovanos Paulio Du-
kas „Vilanelę“, trombonininkas Albi-
nas Gražulis pamalonins Nino Rotos 
Concerto in C trombonui ir orkestrui 
fragmentais, klarnetininkas Andrius 
Žiūra interpretuos Aarono Coplando 
Koncertą klarnetui, fleitininkai Va-
lentinas Gelgotas ir Raimonda Virvy-
tienė džiugins Franzo ir Karlo Dop-
plerių „Fantazija operos „Rigoletas“ 
temomis“. 

Tarp išvardytųjų įvairių epochų au-
torių kūrinių skambės ir dvi šių laikų 
muzikos kompozicijos. Tai – kaimy-
ninės Latvijos kūrėjo Georgo Pelēcio 
miniatiūra, netradiciškai gretinanti 
du solistus – smuiką ir vibrafoną. So-
listų partijas atliks Agnė Švagždytė 
(smuikas) ir Andrius Rekašius (vi-
brafonas). Taip pat girdėsime LNSO 
violončelininko bei kompozitoriaus 
Arvydo Malcio „Izabelės sapną“ vio-
lončelei ir styginių orkestrui (2012), 
solo grieš violončelininkas Edmun-
das Kulikauskas.

P. Court  n uotr .Leah Coloff

Tik Kaune numatytas dar vienas 
programos kūrinys – Johanneso 
Brahmso Fragmentas iš Koncerto 
smuikui ir orkestrui D-dur, op. 77, 
o jį Kauno publikai dovanos cha-
rizmatiškoji smuikininkė Rasa 
Vosyliūtė.

Orkestrui diriguos maestro Ro-
bertas Šervenikas. Koncerto pro-
gramą turėtų komentuoti LNSO 
bičiulis, su šiuo orkestru seniai 
bendradarbiaujantis, muzikantus 
gerai pažįstantis bei žodžio kišenėje 
neieškantis muzikologas Viktoras 
Gerulaitis.

Su orkestru iš arčiau supažindi-
nanti programa yra edukacinio po-
būdžio, ją remia Lietuvos Respubli-
kos kultūros ministerija.

Intriguojantis orkestro muzikos 
koncertas „Orkestro DNR“ vyks va-
sario 3 d., sekmadienį, 14 val. Kauno 
valstybinėje filharmonijoje ir vasa-
rio 10 d., sekmadienį, 15 val. Utenos 
kultūros centre. 

LNF inf.

Anonsai

D. Mat ve je vo  nu ot r.
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I n  m e m o r i a m

Amžinai dvidešimt septynerių 
In memoriam Jonas Mekas 

Lukas Brašiškis

2019 m. sausio 23 d. socialiniai tinklai 
ir pasaulio spauda mirgėjo tūkstan-
čiais vieno žmogaus žibančiomis 
akimis ir su kino kamera rankose 
fotografijų. Tąryt mus paliko vie-
nas talentingiausių ir originaliausių 
Lietuvos menininkų, šalies kultūros 
ambasadorius, nepriklausomo kino 
krikštatėvis Jonas Mekas. 

„Kamerą į rankas paėmiau Jono 
dėka“ („I picked a camera because 
of Jonas“) – šis užrašas, padėtas ant 
spontaniškai sukurto ir vis didėjan-
čio altorėlio prie įėjimo į Antolo-
gijos kino archyvus, byloja Jono 
Meko svarbą nepriklausomo kino 
kūrėjams bei menininkams JAV ir 
visame pasaulyje. Turbūt nesuskai-
čiuotume visų žmonių, kurie buvo 
padrąsinti Meko. „Jonas Mekas yra 
vienas labiausiai įkvepiančių me-
nininkų, su kuriais man teko susi-
durti, tai poetinė kung fu meistro 
versija“, – rašo JAV kino režisierius 
Jimas Jarmuschas. „Užaugau Kvinso 
rajone. Keturiolikos pabėgau iš 
namų. Aštuoniolikos sutikau Joną 
Meką, kuris man davė kamerą…“ – 
taip savo autobiografiją pradeda 
amerikiečių menininkė Barbara 
Rubin, kurios atminimui išleistos 
knygos „Printed Matter“ prista-
tyme, pernai surengtame knygyne 
Niujorke, dalyvavo ir jos įkvėpėjas. 

Fenomenalia atmintimi ir trykš-
tančia energija pasižymėjęs lietu-
vių menininkas niekada nestokojo 
aktyvumo ir nuolatos dalyvaudavo 
renginiuose. Prieš dvejus metus 
skaitydamas paskaitą Niujorko uni-
versitete Mekas išsidavė, kad darbų 
turi ketveriems metams į priekį, to-
dėl artimiausiu metu negalės atsi-
dėti vien kūrybai. Nepaisant to, kad 
tada ėjo 95-uosius, žodžiai nuskam-
bėjo itin natūraliai. „Man Jonas 
svarbus ne todėl, kad jis daro įtaką, 
bet dėl to, ką jis įkūnija. Jis įkūnija 
kiną, jis įkūnija kultūrą, jis įkūnija 
gyvenimą“, – viename interviu yra 

pasakęs britų menininkas Douglas 
Gordonas. 

Mekas išėjo iš šio pasaulio, ta-
čiau tikrai nebus pamirštas ne tik 
dėl savo neišmatuojamo indėlio į 
kino istoriją, bet ir dėl savo gyve-
nimo filosofijos. Jis išėjo būdamas 
96-erių, tačiau visuomet jautėsi esąs 
27-erių.

„Aš visą savo gyvenimą dirbau 
jaunu tapti – / Ne, jūs negalite 
manęs įtikinti kad aš senstu, / Aš 
mirsiu dvidešimt septynerių.“ Šis 
rašytojo Johno Lelando primintas 
Meko eilėraštis byloja apie magišką 
jo asmenybės vitalizmą. Mekas ne-
bijojo mirties, sakydavo, kad mirtis 
yra natūralus dėsningumas, tačiau 
daug galvoti apie ją neverta. Kaip 
pasakojo geras Meko draugas, su-
sirgęs jis susitaikė, kad gali tekti 
išeiti, bet prisipažino manąs, kad 
anapus ir toliau bus labai užsiėmęs, 
kad laukia daug darbų. Jis sakė: 

„Ten viskas turėtų būti tvarkoje, bet 
dirbti man teks tam, kad ir čia būtų 
gerai.“ Mekas visuomet domėjosi 
misticizmu, skaitė įvairius religinius 

tekstus, tad jo tikėjimas besisukan-
čiu gyvenimo ir mirties ratu visai ne-
stebina. „Mes turime pasitikėti savo 
angelais“, – šiuos žodžius Mekas yra 
kartojęs ne kartą ir ne du. 

Angelai jam tikrai buvo dosnūs. 
Jonas gimė 1922 m. Semeniškių 
kaime. 1944-aisiais, karui įsibėgė-
jus, su broliu Adolfu paliko Lietuvą, 
tikėdamiesi pasiekti Vieną. Vis 
dėlto Vokietijoje broliai buvo išso-
dinti iš traukinio ir įkalinti privers-
tinio darbo stovykloje Elmshorne. 
Pasibaigus karui abu keliavo po 
Vokietiją apsistodami „dipukų“ 
stovyklose. 1946–1948 m. Mekas 
studijavo filosofiją Mainco univer-
sitete. 1949-ųjų pabaigoje Jungtinių 
Tautų pabėgėlių organizacijai tarpi-
ninkaujant broliai Mekai išvyko į 
JAV. Atvykę į Niujorką apsigyveno 
Viljamsburgo rajone Brukline. 

Praėjus vos keliems mėnesiams 
nuo tada, kai atvyko į Niujorką, Jo-
nas Mekas pasiskolino pinigų, nu-
sipirko savo pirmąją 16 mm „Bo-
lex“ kino kamerą ir pradėjo fiksuoti 
savo gyvenimo akimirkas. Kaip jis 

pats dienoraščiuose prisimena, Vo-
kietijoje kartu su broliu pažiūrėję 
kelis filmus jie ypač susidomėjo 
kinu ir dar prieš atvykdami į Niu-
jorką pradėjo rašyti įsivaizduojamų 
filmų scenarijus. Ir iš tikrųjų neil-
gai trukus Mekas įsitraukė į Ame-
rikos avangardinio kino kūrėjų 
gretas. Supratę naujojo (JAV avan-
gardinio bei Europos modernisti-
nio) kino formų refleksijos trūkumą, 
1954 m. broliai Mekai pradėjo leisti 
ir redaguoti žurnalą „Film Culture“ 
(„Kino kultūra“), po kelerių metų 
tapusį svarbiausiu avangardiniam 
kinui skirtu leidiniu JAV. Nuo 1958 m. 
Jonas Mekas buvo pakviestas rašyti 
dabar jau legendinę, meninį kiną 
platesniuose Niujorko gyventojų 
sluoksniuose išgarsinusią kino kri-
tikos skiltį tuo metu ypač populia-
riame „Village Voice“ žurnale. 

1962 m. Meko iniciatyva buvo 
įkurtas Kino kūrėjų kooperatyvas. 
Priežastį įkurti kooperatyvą Mekas, 
kaip jam buvo įprasta, apibūdino 
paprastai: „Kažkas turėjo būti da-
roma.“ Štai kaip jis tai prisiminė: 

„1962 metų sausio 7 dieną į savo pa-
lėpę Manhatane pasikviečiau apie 
dvidešimt avangardinio ir nepri-
klausomo kino kūrėjų mūsų pačių 
filmų platinimo centro kūrimo ap-
tarimui. Stanas Vanderbeekas, Ro-
nas Rice Rudy Burckhardtas, Jackas 
Smithas, Lloydas Williamsas, Ro-
bertas Breeris, Davidas Brooksas, 
Kenas Jacobsas, Gregory Marko-
poulos, Ray Wisniweskis, Docas 
Hume ir Robertas Downey, pa-
minint tik keletą iš jų, buvo tarp 
apsilankiusiųjų. Taip įsikūrė Kino 
Kūrėjų Kooperatyvas. Kitą dieną iš-
siuntinėjome skelbimus Amerikoje 
ir užsienyje. Mano palėpė tapo lai-
kinuoju kooperatyvo ofisu (jei pen-
keriems metams apibūdinti tinka 
vartoti žodį „laikinuoju“). Aš mie-
godavau po filmų montavimo stalu. 
Visa likusi buto dalis buvo naudo-
jama visuomet ten buvusių ir vieni 
kitiems savo filmus rodžiusių kino 
kūrėjų. Tai buvo ypatingai įdomus 
laikotarpis, ten rinkdavosi visi: Sal-
vadoras Dali, Allenas Ginsbergas, 
Andy Warholas, Jackas Smithas, 
Barbara Rubin – visi!“ 

Netradicinio kino kūrėjų kūrybos 
sąlygas palengvinančio kooperatyvo 
iniciatyva Mekas neapsiribojo. 1964 m. 
jo pastangomis buvo atidaryta Sine-
mateka, netrukus tapusi Antologijos 
kino archyvais, – iki šiol veikianti, 
viena didžiausių ir svarbiausių pa-
saulyje avangardinio kino peržiūrų 
ir archyvavimo institucijų, kuri 
Meko iniciatyva artimiausiais metais 
turėtų plėstis. Taigi „neturėjęs kur 
eiti“ (cituojant Meko dienoraštinės 
knygos pavadinimą), bet užsispy-
rimo ir kūrybinės motyvacijos nie-
kada nestokojęs atvykėlis iš Lietuvos 
nejučiomis tapo viena pagrindinių 
Niujorko ir visos Amerikos avangar-
dinio kino kultūros figūrų. 

Vykdydamas begalę organizaci-
nių ir kino sklaidos veiklų, Mekas 
nenustojo rašęs poezijos ir kūręs 
savo filmų. Jis išleido daugiau nei 
dvidešimt prozos ir poezijos knygų, 
kurios išverstos į daugiau nei tu-
ziną kalbų. Jo filmai tapo chres-
tomatiniais dienoraštinio kino 
pavyzdžiais, iki šiol rodomais įvai-
riuose pasaulio kino festivaliuose 
bei šiuolaikinio meno renginiuose. 
Tokie filmai kaip „Walden“ (1969), 
„Atsiminimai apie kelionę į Lietuvą“ 
(1972) ar „Lost Lost Lost“ (1975) tapo 
Amerikos nepriklausomo kino judė-
jimo klasika ir yra nagrinėjami ne 
tik kino kritikų, bet ir mokslininkų. 

Jonas Mekas su savo kamera ne-
siskyrė iki pat mirties (1990-aisiais 
16 mm „Bolex“ kamerą iškeitė į 
vaizdo ir vėliau skaitmeninę kame-
ras). 2007 m. jis sukūrė grandio-
zinį 365 dienų projektą – kiekvieną 
metų dieną filmavo ir internete 
pristatė po vieną filmą, o 2011 m. 
idėją kurti reguliariai pasirodan-
čius kasdieniškus filmus pratęsė jo 
„Nemigo naktų istorijos“. Taip pat 
per pastarąjį dešimtmetį jis nufil-
mavo ir pristatė ne vieną trumpo 
metražo filmą. Niekada nepamir-
šęs savo lietuviškosios tapatybės, 
kone epiniame penkių valandų 
trukmės filme „Lietuva ir Sovietų 
Sąjungos žlugimas“ (2009) Mekas 
prisiminė JAV televizijos vaidmenį 
nušviečiant istorinių pokyčių lai-
kais Lietuvoje vykusius įvykius. Jo 
darbai buvo ne tik rodomi viso 
pasaulio kino teatruose, bet ir eks-
ponuojami garsiuose muziejuose 
bei galerijose, tarp jų „Serpentine“ 
galerijoje Londone, Pompidou kul-
tūros centre Paryžiuje, Modernaus 
meno muziejuje Stokholme, Šiuo-
laikinio meno centre PS1 Niujorke, 
Nacionaliniame modernaus ir šiuo-
laikinio meno muziejuje Seule, 

„Documenta“ bienalėje Kaselyje, 
Venecijos meno bienalėse. 

Lygiai prieš dešimt metų Roter-
damo kino festivalyje porą dienų už-
sitęsusį mūsų pokalbį (https://www.
youtube.com/watch?v=7rE4ScQfJUc) 
Mekas baigė sakydamas, kad nors jis 
nepasitiki Vilniaus savivaldybės ir 
Kultūros ministerijos biurokratais 
ir jam labai nepatinka Lietuvoje vy-
raujantis administracinis mąstymas, 
jis visada rems jaunąją lietuvių kū-
rėjų kartą. Jis tikėjo, kad kuriantys 
žmonės privalo nuolatos keisti pa-
saulį. Įkvepiantys Meko žodžiai liko 
mano atmintyje. Jis bus prisimena-
mas kaip svarbus poetas, atsidavęs 
kino kūrėjas, aistringas kino kriti-
kas, daugelio menininkų rėmėjas ir 
draugas, o svarbiausia – nenugali-
mas avangardo kultūros ir kūrybiš-
kumo advokatas. Meko žodžiai ir 
filmai užtikrina, kad jis išlieka čia, 
su mumis. Gyvuok, Jonai, ir mes 
gyvuosim.

Niujorkas

Jonas Mekas

Kadras iš Jono Meko filmo „Atsiminimai apie kelionę po Lietuvą“
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Išlaisvinti tekstą
Andriaus Bialobžeskio ir Rimvydo Stankevičiaus Valhala 

T e a t r a s

Daiva Šabasevičienė  

Naujoji Jaunimo teatro premjera 
„Valhala. Poetiniai (išsi)tardymai“ 
drąsiai kalba apie mirtį, dūlėjimą, 
teisę išnykti. Spektaklio pagrindinis 
kūrėjas Andrius Bialobžeskis – dra-
matiško gyvenimo aktorius, ieškan-
tis harmonijos ir liekantis ištikimas 
savo draugams ir bendrakeleiviams. 

Dar 2011 m., minint šviesaus 
atminimo Sauliaus Mykolaičio 
(1966–2006) gimimo keturiasde-
šimt penkerių metų sukaktį, Bia-
lobžeskis sakė: „Kai beribio pasau-
lio platybėse pasigirsdavo mielas ir 
švelnus, tik artimiausiems skirtas 
Sauliaus pasisveikinimas: „Na, šūdo 
gabale, gyvulio tu šmote... tuoj kaip 
kalsiu į liūlį, nusikočiosi laiptais į 
komposto duobę...“, suprasdavau – 
už lango nuostabi diena. Šiandien 
bus laisvė ir laisvės – daug istorijų, 
alaus, dainų, svajonių ir sapnų, 
iliuzijų, į kurias taip jauku aklai 
pasinerti, ir pokalbiai, pokalbiai, 
pokalbiai, ir tirpstantis iki saulės 
patekėjimo laikas...“

Karta, kuri iki šiol neturi savo pa-
vadinimo (ir ačiūdie), vis dažniau 
prabyla apie tai, kas leidžia perskai-
tyti visą epochą. Kalavijai, įsmigę į 
žemę, turėjo užauginti geležinius 
vaikus, bet ne visiems pasisekė tą 
geležį perlaužti – greičiau liko pa-
laužti jie. Tai karta, kuri dar skaitė 
knygas, kuri išpažino Ericho Ma-
rios Remarque’o „Trijų draugų“ fi-
losofiją. Nors nepriklausomybės ge-
netiniu požiūriu niekaip nesusiesi 
su pokariu, tam tikri dalykai yra 
labai panašūs. Ir pokario vertybių 
žlugimo epochoje, ir mūsų tautos 
prisikėlimo istorijoje – perversmų 
ištroškusioje visuomenėje – drau-
gystė tapo vieninteliu pastoviu da-
lyku. Štai Vilniuje buvo Rimvydas 
Stankevičius, Saulius Mykolaitis ir 
Andrius Bialobžeskis. Ir nesvarbu, 
kas su kuo draugavo, – buvo tokia 
erdvė, į kurią patekdavo vienas į 
kitą panašūs. Kaip Stankevičius 
yra parašęs: „Tarp mirties ir gy-
vybės yra toks suplėkęs užantis – / 
Tai ertmė, kur nakvoti susirenka 
perkarę, persenę vėjai, / Tai vieta, į 
kurią iš bažnyčių atgabenami buvę 
šventieji – / Tai vieta, į kurią nė sy-
kio nebuvo užklydęs Dantė.“

Šiuolaikinis lietuvių poetas, kul-
tūros tyrinėtojas, žurnalistas Rim-
vydas Stankevičius neseniai Rašy-
tojų sąjungos išleistoje trilogijoje 

„Valhala“ remiasi senovės skandi-
navų mitologija. Kaip skelbia įvai-
rios enciklopedijos, „Valhala – tai 
vieta, kur dievas Odinas priim-
davo žuvusių didvyrių sielas; tai 
salė, turinti 540 durų; pro kiekvie-
nas jų petys petin gali įžygiuoti po 
800 vyrų; karžygiai ten leidžia laiką 
puotaudami, pramogaudami, kau-
damiesi“. Į šį rinkinį poetas sudėjo 

svarbiausius savo darbus, svarbiau-
sias tris knygas: „Laužiu antspaudą“, 

„Patys paprasčiausi burtažodžiai“ ir 
„Ryšys su vadaviete“. Nesunkiai iš-
ryškinęs semantines jungtis, poetas 
tapo teatro įkaitu. Taip ir būna: ro-
dos, pabaigi vieną darbą, o jis išpro-
vokuoja tolesnių veiksmų pradžią. 

Neseniai teko pasidžiaugti ste-
bint, kaip literatai rikiuoja savo dar-
bus, svajodami pamatyti naujausią 
Jaunimo teatro premjerą. Teatro 
bendruomenė taip pat buvo suintri-
guota, nes Bialobžeskis – mylimas 
aktorius. Tačiau du geri „kūnai“, dvi 
tobulos materijos, susijungusios į 
naują darinį, išprovokavo ypatingos 
įtampos vyksmą, kuris savo ener-
gija vos neišsprogdino neseniai at-
sidariusios naujos Jaunimo teatro 
erdvės – Studijos, kurioje ir įvyko 
premjera „Valhala. Poetiniai (išsi)
tardymai“. Jau vien spektaklio pa-
vadinimas išduoda, kad meninin-
kams visai nerūpi, ar žiūrovai įsi-
mins kūrinį, į kurį nusipirko bilietą, 
ar turės ilgiau mintinai pasimokyti, 
ar tiesiog paklausti „kur einat“ at-
sakys: „Į tą sudėtingo pavadinimo 
spektaklį“. Laisvam laisvė. 

Papuolęs į gana klaustrofobišką 
aplinką, kurioje žiūrovai susodi-
nami išilgai, tampi spektaklio ben-
drininku, ypač jei atsiduri toliausiai 
nuo išėjimo durų (Studijoje telpa 

pasiteisino, nes Brodskio eilės ta-
patinosi su Baryšnikovo gyvenimu, 
tačiau patyrus poezijos poveikį, 
Hermanio gana tiksliai interpre-
tuotą, antrą kartą liko tik režisūri-
nis kūnas, kuris pasirodė gana pa-
prastas. Ir, beje, daug paprastesnis 
nei, tarkim, Juozo Budraičio ir Os-
karo Koršunovo beketiškos „Pasku-
tinės Krepo juostos“, į kurią kritikai 
kažkada reagavo gan šaltai. Ne vel-
tui sakoma: savam krašte pranašu 
nebūsi. 

Bialobžeskiui nė motais, kas ir 
kaip sureaguos. Jis lyg ant lėkštu-
tės žiūrovų akyse padėjo savo širdį 
ir leido jai iškraujuoti. Bet kur šiuo 
atveju pasidėjo Stankevičiaus poe-
zija? Kol buvo galima girdėti ar bent 
jau „atsirinkti“ tariamus žodžius, 
vidinis veiksmas vyko, o augant ak-
toriaus emocinei įtampai ir ūmėjant 
garsiniam fonui viskas ėmė nive-
liuotis ir virsti sudėtinga kakofonija, 
kurioje tapo ankšta prasmėms. Kad 
Bialobžeskis šiandien yra vienas 
geriausių skaitovų, nepaneigsi. Tai 
puikiausiai įrodo jo įskaityta plokš-
telė „Valhala“ (https://www.pakartot.
lt/album/valhala-rimvydas-stanke-
vicius). Klausaisi ir verki – su akto-
riumi verkia ir tavo širdis. Bet vos 
tik poezija persikelia į pasaulyje 
turbūt žiauriausią darinį – teatrą, 
viskas subyra, pasislepia, dingsta. 

Aldona Bendoriūtė, Emilija Jau-
jininkaitė. Jie labai svarbūs, reži-
sierius juos gerbia, „nenaudoja“, 
kaip dažnai būna panašios formos 
spektakliuose, kaip pagalbinių 
darbininkų, atliekančių tam tikras 
funkcijas. 

Be to, Bialobžeskis tiek įsijautė 
į Stankevičiaus kūrinį, kad, ne-
palikdamas distancijos, tapo jos 
įkaitu. Neabejoju, jog toks svorio 
pasiskirstymas įvyko dėl to, kad 
susitapatino dvi giminingos sielos. 
Ir šiandien net nesvarbu, draugai 
ar ne draugai Stankevičius su Bia-
lobžeskiu, svarbu tai, kad aktorius 
autoriumi naudojasi tarsi atlikda-
mas savo išpažintį. Labai greitai 
ėmė rastis paties aktoriaus biogra-
fijos punktyrų. Ir nors nė vienas 
iš mūsų negalėtų paliudyti, kaip 
ir kada atlikėjas jautėsi, jis ne tiek 
žodžiais, kiek vidiniu balsu išsakė, 
išraudojo tai, ką yra patyręs ne 
vienas jo kartos menininkas: „Per 
žvilgsnį įtraukiu – / Per burną iškve-
piu. / Per odą įtraukiu – Per burną 
iškvepiu. / Per nukirptus, svilintus, / 
Kruvinus plaukus įtraukiu – / Ne-
šiojuos savy sulaikęs. / Per skausmo 
geluonį įtraukiu – / Per burną iškve-
piu.“ Arba: „Veidas paliečia plytelę, 
ant kurios užrašyta: „Stebuklas“. / 
Tai mano Sostinė, mano vainikas 
ir tikslas, tuo ir baigiu savo laišką. / 
Duonos riekė vietoj antspaudo. Vil-
nius. Katedros aikštė.“ 

Spektaklyje garsas virsta kūnu, o 
kūnas – muzika, čia pat gimstančiu 
džiazu. Viskas auga, ūmėja. Muzi-
kantai Mantvydas Leonas Pranu-
lis, Haroldas Parulis ir Domantas 
Razmus pasiduoda jausmų ir iš-
gyvenimų pliūpsniuose gyvenan-
čiam aktoriui, jie dar labiau kaitina 
atmosferą. Garsų ir muzikos kūrėjai 
labai tiksliai jaučia kiekvieną logi-
nės prasmės krustelėjimą, padeda 
artėti prie tam tikrų kulminacinių 
taškų. Todėl kai Bialobžeskis išsie-
loja pagrindinį „Valhalos“ motyvą 
(„Čia iš vidaus nėra durų. / Čia lai-
komi dingę be žinios kariai. / Nak-
timis – kai kelias valandas leidžia 
mąstyti – / Mes šaukiam ir šaukiam 
dalinio numerius – / Sakom sargams, 

kad skaičiuojam avis – jie nesu-
pranta – / Čia nevalia užmigti.“), 
galutinai įsitikini, kad aktorius ne 
Stankevičių statė, o pasakojo savo 
gyvenimą. Čia ribos nėra, jos ir ne-
turėtų būti, tačiau ar toks maksi-
malus atsivėrimas šiandien reika-
lingas? Atrodytų, kad ne tiesiogiai 
pasisavinant poeto žodžius, o nutie-
siant tam tikrus tiltus, taip lengvai 
neišduodant savęs, galima daug 
greičiau pataikyti į širdį. Neabejoju, 
kad daugiau nei pusei žiūrovų tos 
būsenų, kurias teko išgyventi tam 
tikros epochos draugams, nesu-
prantamos. Kažkuria prasme laikas 
jau „nuvažiavo“. O gyvenant kitame 
laike būtinas teatrinių priemonių 
pokytis. Ar kas nors gali užjausti 
personažą, kuris, gulėdamas ant 
knygų su zuikine kepure ir bepro-
tnamio „suknia“, šaukia: „Čia iš vi-
daus nėra durų“? Beprotnamiuose 
labai tylu, visas klyksmas sukišamas 
į tabletes. Vidinis šauksmas – labai 
subtilus dalykas, jo nevalia išrėkti 
tiesiai į veidą. Edvardo Muncho 
atkartoti neįmanoma. Gal būtų 
lengviau sušokti... Bialobžeskis 
nesidrovi jokių aplinkybių. Jo 
vaizdiniai galingi („medžiais lyg 
šiurpas nubėga nuoga med. se-
suo“) ir tuo pačiu metu paslepiami 
tirštame spektaklio audinyje. Pri-
valu išlaisvinti spektaklį. 

Kurdamas monospektaklį Bia-
lobžeskis nelieka vienas. Nors 
destrukcinė aplinka reikalauja vi-
siško išsivalymo ar atsiribojimo, 
ne vien dėl įvairių poetizmų, bet 
ir dėl harmonijos siekio įvedami, 
kaip jau minėta, gretutiniai per-
sonažai. Pagrindinė – moteris, lyg 
šventoji – Aldona Bendoriūtė. Ši 
aktorė, spektakliuose vis dažniau 
atliekanti misionieriškas funkcijas, 
šį kartą taip pat įsikūnijo į tariamą 
Mariją: „Eikš ant rankų – / Juk ži-
nai, turi susikaupti, išmokti matyti / 
Kelis ėjimus į priekį, / Suvokt visa 
tai, ką tau duodu.“ Bendoriūtė lyg 

apie šešiasdešimt žmonių). Išilgai 
išdėstytos teatrinės erdvės – lyg ir 
ne naujiena, tačiau „Valhala...“ sa-
vaip pralenkia visas panašias erdves, 
nes tai labai suspaustas spektaklis. 
Jame visko tiek daug – ir vaizdo, ir 
garso, kad akimirkomis norisi jį iš-
laisvinti. Laisvė reikalinga ne žiūro-
vui, laisvė reikalinga tekstui.

Andrius Bialobžeskis – didvyris. 
Šiais laikais statydamas spektaklį 
pagal poeziją primeni kamikadzę. 
Net Alvis Hermanis kažkuria pra-
sme palūžo, nors ir bandė pasislėpti 
už Michailo Baryšnikovo. Pirmą 
kartą žiūrint spektaklį „Brods-
kis / Baryšnikovas“ viskas labiau 

Gal taip atsitinka dėl to, kad akto-
rius, o šiuo atveju ir režisierius, per 
daug pasisavino autorių. Kiekvie-
nas žodis, sakinys, o vėliau – min-
tis spektaklyje tapo keistu, per daug 
nepoetiniu, per daug prozišku kū-
riniu. Paradoksas: poezija neleidžia 
kurti poetinio spektaklio. Įmanoma 
prielaida, kad pagrindinis spekta-
klio kūrėjas ir siekė kiek įmanoma 
labiau nutolti nuo poetinio lauko, 
tačiau būtų sunku tuo patikėti, nes 
jis įvedė realius personažus, kurie 
tarytum priklauso tik šiam laukui. 
Greta Bialobžeskio spektaklyje 
vaidina – peles, moterį, mirtį ir ką 
tik nori – Mindaugas Ancevičius, 

Medilės Šiaulytytės piešinys, atliktas per spektaklį „Valhala. 
Poetiniai (išsi)tardymai“

Andrius Bialobžeskis spektaklyje „Valhala. Poetiniai (išsi)tardymai“
L. Vanse vičien ės  n uotr .
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Šiandien mokysimės nesuprasti
Festivalis vaikams ir jaunimui „Kitoks ’19“

Kamilė Žičkytė

„Menų spaustuvė“ jau devintą kartą 
organizuoja tarptautinį festivalį vai-
kams ir jaunimui „Kitoks ’19“, tad 
galima sakyti, kad su naujais me-
tais atgimsta ir auga teatro žiūro-
vai. Šiųmetę programą sudaro po-
jūčių, cirko, dokumentikos, lėlių ir 
šokio spektakliai iš Švedijos, Belgi-
jos, Prancūzijos ir Ispanijos, skirti 
ir patiems mažiausiems, ir jau ne 
vaikams, bei edukaciniai mokslei-
vių ir jaunajai auditorijai kuriančių 
teatro praktikų užsiėmimai. Orga-
nizatorių atrinkti spektakliai – sti-
prūs, brandūs ir meniški. Iš festiva-
lio programos išskyriau tris, kurių 
kontekste norisi aptarti vaiko, spek-
taklio ir suaugusiojo santykį.

„Tuščiagalvis“ – „Tuning People“ 
ir „Kinderenvandevilla“ (Belgija)
spektaklis visiems, kam daugiau 
nei ketveri. Aktorius Roelis Swa-
nenbergas į sceną žengia tarsi į 
atliekomis ir senais žaislais užgrioz-
dintą sandėlį, kuriame elgiasi taip, 
kaip nėra priimtina. Visuomenė dar 

pasakytų „negražu“: pažiaumojęs 
gumą, klijuoja ją po stalu, valgo ant 
žemės nukritusį maistą. Ant galvos 
užsidėjęs didelį baltą tuščiavidurį 
kamuolį, ant jo klijuodamas įvairių 
spalvų ir formų lipdukus, segdamas 
nešvarias kojines ar plaukus, „val-
gydamas“, t.y. kišdamas į kamuolio 
vidų, po ranka pakliuvusius net pa-
čius šlykščiausius daiktus, aktorius 
sukuria Tuščiagalvį. Per spektaklį 
nekalbantis, bet išraiškingais kūno 
judesiais, veido mimika ir subtiliu 
humoru salę parvergiantis Swa-
nenbergas galvą kiša į milžinišką 
balioną, ant jo projektuoja savo 
atvaizdą, šaudo konfeti, šoka ant 
stalo, o sudžeržgus skambučiui iš 
elektrinės krosnelės traukia ką tik 
iškeptą pyragą. Šis, pasirodo, toks 
neskanus, kad, smaližių nelaimei, 
keliauja tiesiai į šiukšlių dėžę. Kar-
tais žodžių norint susikalbėti net ir 
tikrame gyvenime nereikia, o Tuš-
čiagalviui – tuo labiau. 

Nedrąsu ir šiek tiek nejauku buvo 
stebėti moksleivių grupes į teatrą 
atvedusius pedagogus ar kitus su-
augusiuosius. Juk scenoje atsispindi 

vaikų elgesys, o ne nepriekaištingas 
ir idealus, bet neegzistuojantis su-
augusio žmogaus pavyzdys. O tai, 
kas tikra, yra gyva ir paveiku: vai-
kai reaguoja į veiksmus, šlykštisi ar 
nepritaria, balsu kritikuoja ir pata-
rinėja Tuščiagalviui. Taip jie turi ga-
limybę tokį elgesį vertinti iš šalies, 
pažvelgti į save ir mokytis. 

Teksto nereikia ir spektaklio 
„Raudonas kamuolys“ kūrėjams 
iš Prancūzijos (trupė „La Balle 
Rouge“). Pritariant prancūziška 
romantika alsuojančiam akordeo-
nui, už juodos širmos pasislėpę 
aktoriai, vielutėmis preciziškai 
tiksliai valdydami porolonines fi-
gūras, pasakoja visai nepaprastą is-
toriją. Mėlyna, kaip viena žiūrovė 
sakė – princas, sutinka geltoną, t.y. 
princesę, ir įsimyli. Tuomet iš savo 
spalvų kaladėlių (mėlynos ir gel-
tonos) jie kartu sudėlioja pilį, pas-
kui „gimsta“ tėčio ir mamos vaikas – 
žalia figūrėlė. Gal šiek tiek naiviai 
šiandien atrodo idilė, kad pradėję 
gyvenimą šeimoje joje ir liksime. 
Augant vaikui didėja ir iš pradžių 
žaisti viliojęs raudonas kamuolys, 
čia galintis simbolizuoti ir vis di-
dėjančią meilę, laimę, ir egoizmą 
bei skausmą. Nes subyrėjus šeimai 
vaikas blaškosi nuo vieno prie kito 
ir lieka kamuojamas nežinios. Vis 
augantis raudonas kamuolys spek-
taklio pabaigoje tampa toks didelis, 
kad lyg balionas lengvai svaidomas 
vaikų rankų galiausiai skrieja aplink 
visą žiūrovų salę. Subtiliai ir tiks-
liai sunertos spektaklio dramatur-
gijos socialinis svoris palydimas iš 
džiaugsmo krykštaujančių pradi-
nukų juoko. 

Visiškai kitoks, santūrus ir tvar-
kingas, Švedijos cirko ir akroba-
tikos spektaklis „Tvarkos diena“ 

(trupė „Kompani Giraff “). Kūrėjų 
nuomone, tvarka – tai balansas, pa-
sireiškiantis aplinkoje, iš rekvizito 
dėliojant įvairias konstrukcijas, taip 
pat žongliruojant, atliekant akroba-
tinius triukus ar balansuojant ant 
kopėčių. Ne linijine istorija, o at-
likėjų Jenny Soddu ir Juliettos Bir-
keland santykiu ir balanso paieška 
grįstas spektaklis, rodos, kelia daug 
klausimų ir vaikams, ir tėvams, tur-
būt pratusiems prie tradiciškesnio, 
t.y. Lietuvoje dažnesnio bei len-
gviau suprantamo, tekstu, muziki-
niais intarpais ir ryškiaspalvėmis 
dekoracijomis „išmarginto“ scenos 
meno. Bet tai visai nereiškia, kad 
vieni spektakliai geresni už kitus ar 
kad jau yra atrasta „teisingo“ spek-
taklio vaikams formulė. Tačiau iki 
šiol šiuolaikinis cirkas buvo geriau 
pažįstamas suaugusiems žiūrovams, 
apsilankantiems rudenį vykstan-
čiame festivalyje „Naujojo cirko 
savaitgalis“, nei vaikams.

Mes augame, įgyjame daugiau ži-
nių, patirties, o mūsų vidinis vai-
kas po truputį nyksta ir juoktis no-
risi vis mažiau. Nebe vaikiškomis 
akimis žvelgiant, iš vienos pusės, 

džiugu, kad išskirtinei auditorijai 
skirto festivalio spektakliai į teatrą 
atveda ne tik šeimas, bet ir gausias 
moksleivių grupes, scenos menai 
vis dažniau įtraukiami į neforma-
lią švietimo sistemos programą. Iš 
kitos – darosi liūdna, kad festivalio 
pavadinimas „kitoks“ dažnai tampa 
suaugusiojo atsakymu į fantazijos 
labirinte klaidžiojančio jaunojo 
žiūrovo klausimus. Turbūt patys 
to nesuvokdami, dažnai inertiš-
kai vaikus mokome suprasti, pra-
tiname sekti žodžiais pasakojamą 
istoriją, atpažinti situacijas, geruo-
sius ir blogiukus, įvardyti spalvas, 
emocijas, todėl atpratiname inter-
pretuoti ir fantazuoti. Suaugęs žiū-
rovas savo nekompetenciją dažnai 
palydi ironija, o vaikui toks atsaky-
mas netinka. 

Festivalis „Kitoks“ turbūt ir yra 
būtent toks, kokio reikia ne tik jau-
najai kartai. Mums telieka mokytis 
ir mokyti mėgautis menu, o ne tik 
bandyti jį suprasti, analizuoti ir iš-
aiškinti. Juk čia ne iš mokyklos atse-
kusios aritmetikos ir chemijos for-
mulės, čia daug smagiau, čia – teatras.

D. Matv ejevo n uotr aukosScena iš spektaklio „Tuščiagalvis“

nematomas angelas per visą spek-
taklį sergi „dingusį be žinios karį“. 
Ir nors sakoma, kad reikia būti an-
gelu, kad to nesuprastum, Bendo-
riūtės akys ir laikysena išduoda, kad 
ji mato ir girdi daug daugiau, nei 
leista paprastam mirtingajam. 

Nors Bialobžeskis vaidina save, 
vis dėlto jam nerūpi įasmeninti si-
tuacijas, jis siekia išreikšti univer-
salią žmogaus būseną. „Publika ta 
pati, kaip anuolaik – / Kryžiai ir var-
nos, / Tu – visur, visais / Laikais toks 
pats“... Jam rūpi atvirai pasiguosti, 
dar kartą primenant apie žmogaus 
vienišumą, apie kraštutines jausmų 
būsenas: „Trečiąją dieną – iš kur?.. / 
Trečiąją dieną – į pragarus... / Tre-
čiąją dieną kur kas sunkiau / Sekėsi 
tverti neatsimerkus“... 

Įdomu tai, kad scenografė Ne-
ringa Keršulytė, kuri per daug ne-
mėgsta nutolti nuo kūrinių siužetų, 
jau kelintame spektaklyje padeda 
aktoriams „suminkštinti“, „subui-
tinti“ aplinkybes. Su ja jau seniai 
yra susikalbėjęs Rolandas Kaz-
las, „intensyviai pagalbai“  Keršu-
lytė pakviesta kuriant ir šį spekta-
klį. Sunku pasakyti, kas lėmė tokį 
pažodinį kūrinio perskaitymą, bet 
atrodo, kad taip sumanyta režisie-
riaus, o dailininkė tik pakviesta at-
likti, sustiprinti tam tikrus įvaiz-
džius. Ne tiesiogiai, bet bendra 
stilistika „Valhalos...“ vizualioji 
pusė primena Audriaus Puipos 
magiškojo realizmo akvareles. Ne 
veltui iš Romos trumpam į Vilnių 
sugrįžusi dailininkė ir scenografė 
Medilė Šiaulytytė spektaklio metu 

per kelias minutes nupiešė mato-
mos sceninės dalies eskizą (žr. ilius-
traciją). Maža Studijos erdvė visa 
tirštai užpildyta, kai kurie daiktai 
Ancevičiaus, Bendoriūtės ir Jau-
jininkaitės pastangomis šiek tiek 
migruoja. Naudojama ir dar viena 
sceninė priemonė – vaizdo pro-
jekcija, kurios autorius Kornelijus 
Jaroševičius. Tai, kas susiję su laiko-
tarpio atmosfera, konkrečių vaizdų 
turiniu, priklauso Keršulytei ir Jaro-
ševičiui, o tai, kas su jausmų pasau-
liu – aktoriams. Muzika, kaip dažnai 
ir būna gyvenime, – daugiafunkcė: ir 
atmosfera, ir lygiagretus personažų 
partneris. 

Aktorių Saulių Mykolaitį spekta-
klyje primena ne vien konkrečios 
detalės, bet visų pirma būsenos, 
kurios pareikalavo tramdomųjų 

Išlaisvinti tekstą
Atkelta iš  5  psl .

marškinių. Kai atsiduodi teatrui, tai 
tampa ypatingu išgyvenimu, iš ku-
rio negali lengvai išsilaisvinti. Todėl 

akivaizdu, kad praėjus pirmųjų 
spektaklių nerimui „Valhalos (išsi)
tardymai“ įgis antrą kvėpavimą. 

Aldona Bendoriūtė ir Andrius Bialobžeskis spektaklyje „Valhala. Poetiniai 
(išsi)tardymai“  L . Vansev ičien ės  n uotr .

Scena iš spektaklio „Raudonas kamuolys“
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Kaip susigrąžinti stebuklus
„Tvarkos diena“ festivalyje vaikams ir jaunimui „Kitoks ’19“

T e a t r a s

Goda Dapšytė

Mūsų gyvenimo pradžią žymi vir-
tinė pirmų kartų, pradedant pir-
mąja šypsena, pirmuoju žodžiu, 
dantuku, žingsniu ir t.t. Tėvai nere-
tai įvairiuose albumuose, nuotrau-
kose, o šiais laikais ir mobiliosiose 
programėlėse kruopščiai regis-
truoja šias pirmąsias savo vaikų kū-
dikystės patirtis. Tarp jų vis dažniau 
atsiduria ir pirmieji susidūrimai su 
menu. Apie parodas kūdikiams dar 
neteko girdėti, tačiau mažiausiems 
žiūrovams ir klausytojams pritai-
kytų spektaklių ir koncertų pasta-
raisiais metais vis gausėja. 

Pirmasis spektaklis – pirmoji 
žiūrovo patirtis, kuri mažylį šiais 
laikais gali ištikti neįprastai anksti, 
jau pirmaisiais gyvenimo mėnesiais. 
Tiesa, galima spėti, kad ši patirtis 
kur kas geriau įsimena tėvams. 
Greičiausiai jiems ji ir kur kas reikš-
mingesnė nei pasaulį dar tik prade-
dančiam pažinti mažyliui, kuriam 
ir kasdienybė neblogas spektaklis. 
Tokią patirtį kūdikius auginantiems 
tėvams šiemet vėl pasiūlė tarptau-
tinis festivalis vaikams ir jaunimui 

„Kitoks ’19“. Jau devintus metus įvai-
rioms amžiaus grupėms specialiai 
pritaikytus užsienio šalių kūrėjų 
teatro vaikams pavyzdžius prista-
tantis festivalis šiemet aprėpė itin 
plačią auditoriją – nuo naujagimių 
iki paauglių. 

Nors būtent patiems mažiau-
siems žiūrovams skirti pasirody-
mai sulaukia daugiausia žiūrovų 
dėmesio, apie juos sunkiausia kal-
bėti, o ypač rašyti. Tam, kad suvok-
tum šiuos spektaklius, nepakanka 
juos pasižiūrėti, juos reikia patirti. 
O kad tai pavyktų, turi rankose lai-
kyti kūdikį (jei ne savą, tai bent „pa-
siskolintą“ – dukterėčią, sūnėną ar 
pan.), mat tik per jo reakcijas gali 
mėginti pajusti ir suprasti mažyliui 
siūlomo veiksmo paveikumą. Bū-
tent tokiam suaugusiųjų dalyvavi-
mui palankų spektaklį-instaliaciją 

„Paslapčių sodas“ sukūrė Švedijoje 
gyvenanti serbų kilmės choreografė 
Dalija Acin Thelander. 

Juodosios „Menų spaustuvės“ 
salės viduryje choreografė ir šios 
instaliacijos scenos bei šviesų daili-
ninkė Acin Thelander sukūrė jaukią 
ir kartu paslaptingą erdvę, kupiną 
šilumos, ramių garsų, švelnių kvapų 

ir milžiniškus augalus primenančių 
dekoracijų. Šioje nepažįstamoje er-
dvėje veikia ne tik du šokėjai, bet ir 
gana įvairaus amžiaus mažyliai (šį 
potyrį kūrėjai siūlo išbandyti kū-
dikiams nuo gimimo iki metų am-
žiaus) bei dar nešliaužiojančius ir 
nevaikščiojančius kūdikius atsine-
šusieji. Būtent kartu su vaikais at-
ėjusiems suaugusiesiems ir tenka 
užduotis supažindinti mažuosius su 

„Paslapčių sodu“, jo augalais ir gy-
ventojais. Nuo tėčio ar mamos, ne-
šino ar vedino mažuoju tyrinėtoju, 
pasirinkimo gali priklausyti ne tik 
žiūrėjimo kampas, bet ir mažylio 
potyriai bei jų gausa (visai kaip kas-
dienybėje). Žinoma, kiek vyresni ir 
drąsesni mažyliai nevaržomi tyri-
nėja „Paslapčių sodą“ savarankiš-
kai – ropomis ar net bėgte. Kaip 
įprasta spektakliuose kūdikiams, 
vienas kitu mažieji žiūrovai domisi 
tikrai ne mažiau nei jiems kuriama 
fikcija. Tad šiuo atveju instaliacijos 
veikėjais tampa ir mažieji bei su-
augę žiūrovai, trumpam apsigyvenę 
jiems siūlomų pirmųjų sceninių pa-
tirčių sode. 

Šokėjai Noah Hellwigas ir Da-
lija Acin Thelander abu drauge ir 

kiekvienas atskirai minkštais, pa-
sikartojančiais, gyvūnų ir augalų 
judėjimą atkartojančiais judesiais 
kuria paslaptingas būtybes. Bliz-
giais, čežančios medžiagos kos-
tiumais vilkintys šokėjai šoka ir 
visiems susirinkusiems, ir kiekvie-
nam kūdikiui atskirai. Jie stengiasi 
atkreipti mažųjų žiūrovų dėmesį ir 
geba jį išlaikyti pasiūlydami mažy-
liui paliesti kostiumą, dekoraciją ar 
savo ranką, nukreipdami jo ar jos 
žvilgsnį švytinčio objekto link ar 
užhipnotizuodami smulkiais plaš-
takų judesiais. Šokėjai, vilkėdami 
blizgančius tamsius violetinius 
marškinius, pasiverčia tai raguota, 
tai sukumpusia, tai grakščia ir 
sparnuota būtybe, galinčia pažerti 
blizgių, kiaušinius primenančių 
kamuolėlių. Taigi mažieji žiūrovai 
stebi ir judančius šokėjų kūnus, ir 

čia pat vykstančias jų transformacijas. 
Tiesa, ne tik stebi – bet kada gali prie 
jų prisijungti ar tiesiog juos paliesti 
ir įsitikinti šokėjų tikrumu. 

Nors iš pirmo žvilgsnio suaugu-
siesiems sunkiai suprantami (nes 
gali pasirodyti nuobodūs ir primi-
tyvūs), spektakliai, skirti kūdikiams, 
kas kartą leidžia įsitikinti, kad teatras 
plačiąja prasme glaudžiai susijęs su 
žmogiškąja prigimtimi. Kai rankose 
laikomas kūdikis sutelkia žvilgsnį 
į veiksmą scenoje, kai jo akys ima 
sekti atlikėjų judesius ir jis kuriam 
laikui nuščiūva viską stebėdamas, 
kyla mintis, kad žiūrovais gims-
tame, o ne tampame. Ir nors šis 
teiginys ne tik sentimentalus, bet ir 
itin spekuliatyvus, rekomenduoju – 
pabandykite (jei ne su savu, tai bent 
su „skolintu“ kūdikiu), tai gali virsti 
įkainojama pirmąja patirtimi. 

Pats pirmas
„Paslapčių sodas“ festivalyje „Kitoks ’19“

Aušra Kaminskaitė

Šių metų festivalį „Kitoks“, skirtą 
vaikų ir jaunimo publikai, beveik 
būtų galima pavadinti objektų 
teatro festivaliu. Kūdikiams dedi-
kuotas „Paslapčių sodas“ mažuo-
sius kvietė liesti įvairias medžiagas 
bei daiktus, „Tuščiagalvio“ scena 
skendo rekvizite (ir jis visas buvo 
panaudotas), „Raudono kamuolio“ 
veikėjai gimė iš minkštų spalvotų 
figūrų, o „Tvarkos dienos“ atlikė-
jos nuolat palaikė fizinį kontaktą su 
jas supančiais rakandais. Tai, ma-
tyt, padiktavo tendencijos: „Kitoks“ 
savo kitoniškumą beveik kasmet 
grindžia dėmesiu vaizduotei ir kū-
rybiškumui – pirmiausia, žinoma, 
jaunųjų žiūrovų. O panaudoti daik-
tus kitaip nei įprasta kasdienėje bui-
tyje ir yra vienas sėkmingiausių 
būdų lavinti vaizduotę. Pastaruoju 
principu, galima sakyti, ir rėmėsi 
vienas įdomiausių festivalyje pri-
statytų darbų „Tvarkos diena“, buiti-
nėje ir darbui įprastesnėje aplinkoje 
atradęs gausybę būdų žaisti.

Trupės iš Švedijos „Kompani 
Giraff “ spektaklis „Tvarkos diena“ 
yra bene pirmas festivalyje „Ki-
toks“ pristatytas šiuolaikinio cirko 
spektaklis (būta įtraukiančių cirko 
elementus, tačiau šie tapdavo lygia-
verčiai šokiui, objektų teatrui ir kt.). 

Jame kuriama aplinka ir atmosfera 
visiškai priešinga tradicinio cirko 
pasirodymams, kurie vaikams kol 
kas yra įprastesni nei šiuolaikinės 
formos. „Tvarkos dienos“ siužeto 
nupasakoti neįmanoma: dvi „dažy-
tojų“ kombinezonus vilkinčios ar-
tistės Jenny Soddu ir Julietta Bir-
keland, vos patekusios į sceną, ima 
ardyti iš anksto sudėliotas „skulptū-
ras“ (jas, pasak režisierės Viktorios 
Dalborg, įkvėpė švedų menininkės 
Nannos Nordström darbai) ir kurti 
naujas, pasitelkdamos ir buityje 
naudojamus objektus, ir savo kūnus. 
Jos piešia, suka lanką, pradangina 
daiktus, stovi ant rankų ar galvos. 
Spektaklyje vyrauja pastelinės spal-
vos, švelni muzika ir takūs judesiai, 
leidžiantys artistėms išauginti neti-
kėtas situacijas, kai jos tampa gyvū-
nais, ramsčiais, scenografijos dali-
mis, o retkarčiais abi susijungia į 
vieną judančią figūrą. Dauguma 
režisūrinių sprendimų spektaklyje 
atrodo visai paprasti, tad „Tvarkos 
diena“ kelia ne tradiciniame cirke 
įprastesnę euforiją, bet susižavėjimą 
ir nuostabą, dėl kurių po spektaklio 
žiūrovai palieka salę ne apstulbinti, 
o tiesiog gerai nusiteikę.

„Tvarkos dienos“ režisierė sako, 
kad vienas pirmųjų spektaklio 
atlikėjų buvo profesionalus tru-
pės „Kompani Giraff “ magas, to-
dėl kūrinyje atsirado daug magijos 

elementų. Vilniuje „Tvarkos dieną“ 
žiūrėjusius vaikus būtent magija la-
biausiai stebino ir kėlė triukšmin-
giausias reakcijas. Pradingstantys 
nedideli objektai, beveik be pagal-
bos ore išsilaikantis lankas, pagal 
pageidavimus piešiantis arba ne 
dažuose išmirkytas teptukas – vai-
kams tai primena, kad stebuklai eg-
zistuoja, o suaugusieji, matyt, tyliai 
svarsto: kaip jos tai padaro? Magi-
jos triukus cirke būtų galima nau-
doti kaip suaugusiųjų cinizmo lygio 
indikatorių – dalis žmonių pasąmo-
ningai grįš į vaikystę ir džiaugsis fi-
zikos dėsnius neigiančiais vaizdais, 
kiti abejingai stebės veiksmą, nes už 
viso to teslypi rankų miklumas, o 
kažkam išsiaiškinti triukų paslaptis 
atrodys kur kas įdomiau nei stebėti, 
ką dar naujo vaizduotei pasiūlys dvi 
atlikėjos. Kitaip sakant, du iš trijų 
atvejų įrodo, kad magija – ne visai 
suaugusiųjų žanras.

Žinoma, yra kūrėjų, tikinčių, kad 
gali būti kitaip. 2017-aisiais „Mon-
tréal Complètement Cirque“ mu-
gėje lankęsis prancūzas Raphaëlis 
Navarro pristatė spektaklį „Rêveurs 
définitifs“ („Paskutiniai svajoto-
jai“), kurį priskyrė naujosios ma-
gijos žanrui. Naujoji magija – kaip 
ir naujasis cirkas – žiūrovus stebina 
tais pačiais principais kaip ir tradi-
cinės formos, tik išraiškos priemo-
nės čia artimesnės XXI a. žmonių 

psichologijai bei įpročiams. „Ma-
giški“ momentai kuriami švieso-
mis, videoprojekcijomis, pavyz-
džiui, žmogus šokdamas nueina 
už ekrano, už kurio yra puikiai 
matomas. Aplink jį ekrane pamažu 
kuriami jo „klonai“ ir kai jau ne-
besupranti, kuris žmogus tikras 
(nors esi tiksliai suskaičiavęs figū-
ras), visos jos (ir žmogus?) po vieną 
išnyksta iš ekrano. Ir nepaisant to, 
kad spektaklis nebuvo itin įspūdin-
gas, jis privertė pripažinti, kad net 
ir suuagusiems reikia apgaulingų 
stebuklų, tik, pageidautina, pateiktų 
tokiomis formomis, kurios nuste-
bintų ketvirtosios pramonės revo-
liucijos išaugintą žmogų.

Spektaklis-instaliacija „Paslapčių sodas“

Julietta Birkeland ir Jenny Soddu spektaklyje „Tvarkos diena“
D. Matv ejevo n uotr aukos

Vis dėlto „Tvarkos diena“ yra 4–8 
metų vaikams skirtas spektaklis, 
tad jame svarbiau tai, kas žmogui 
įgimta, nei tai, kas sužinoma ir iš-
mokstama. Galbūt todėl norėtųsi 

„Tvarkos dieną“ dedikuoti ne vai-
kams, bet visiems nepavargusiems 
žmonėms (tad vis tiek pirmiausia 
vaikams), gebantiems neužsimerkti 
prieš tai, kas paprasta, neintensyvu 
ir jautriai kūrybiška (ir, žinoma, 
profesionalu). „Tvarkos dienoje“ 
nereikia sunkiai dirbti bandant 
suprasti – užtenka atsipalaiduoti ir 

„išjungti“ skepticizmą, kad priešais 
atsivertų mielas, saikingas, skonin-
gas stebuklų kambarys.



8 psl. 7 meno dienos | 2019 m. vasario 1 d. | Nr. 5 (1284)

I n  m e m o r i a m

Į tylą (?)
Netekome architektės ir parodų dizainerės Gražinos Pajarskaitės (1944–2019)

Daugiau nebepamatysime lanks-
čios Gražinos (Gagos) povyzos 
nei Vilniaus, nei Kupiškio, nei Telšių 
gatvėse, per neužmirštuolių žydė-
jimą ji jau nebepaskambins telefonu 
ir kimiu balsu neva atsainiai nebe-
pakvies į senus savo šeimos namus 
Šimonyse pasidžiaugti pavasariu. 
Liūdna, gailu, ilgu. 

Gražiną mums primena ir pri-
mins jos bendramokslės Aleksan-
dros Jacovskytės nuotraukos MO 
muziejaus kolekcijoje ir albume 

„Vilniaus veidai“ (2014). Mums liko 
ir Gagos darbai – gražiausia pasau-
lyje vietinių kaimo amatininkų dir-
binių ekspozicija Kupiškio krašto-
tyros muziejuje, jos projektuotas 
Petro Repšio altorius Varnių kate-
droje, Lietuvos nacionalinio mu-
ziejaus salės... Galime pasiguosti 
ir tuo, kad vis daugiau sovietinio 
laikotarpio Gražinos darbų tampa 
architektūros ir skulptūros istorijos 
dalimi. Užfiksuotas jos dalyvavimas 
Gedimino Baravyko architektų ko-
mandoje, parengusioje konkursinį 
Paryžiaus Bastilijos aikštės operos 
teatro projektą, iš archyvų gelmės 
išnyra su skulptoriumi Kęstučiu Pa-
tamsiu kurto Salduvės monumento 
projektai, sovietinio Vilniaus pėd-
sekiai jau, regis, aptiko buvusios 
Marytės Melnikaitės (dabar An-
tano Juozapavičiaus) gatvės pirčių 
kompleksą – vieną logiškiausių ir 
skaidriausių to laiko pastatų, kuris, 
deja, neatlaikė permainų ir užleido 
vietą eiliniam anoniminiam stiklo 
ir gipskartonio dariniui. Akivaizdu, 
kad bendradarbiavimas su Petru 
Repšiu išgarsino Gagą už architektų 
pasaulio ribų: 1988 m. Vilniaus įkū-
rimo paminklo konkursui su šiuo 
dailininku sukurta koplytėlė buvo 
ne kartą reprodukuota įvairiuose 
leidiniuose, o 2008 m. užbaigtas 
dar vienas bendras Gražinos ir Petro 
kūrinys – Varnių katedros altorius – 
sulaukė net atskiro leidinio. Deja, 
Gražinos įrengtos parodos – Šiuolai-
kinio meno centro, Panevėžio gale-
rijos, jos draugų dailininkų Repšio, 
Sigitos Maslauskaitės-Mažylienės, 
Felikso Jakubausko ir daugelio kitų – 
teliko užfiksuotos po įvairius ar-
chyvus pasklidusiose fotografijose. 
Ši jos veiklos dalis – tikras efeme-
ras. Šiandien nebūtų lengva net pa-
prasčiausiai susekti ir suregistruoti, 
kiek ekspozicijų Gaga yra įrengusi 
ir apipavidalinusi. O to labai rei-
kėtų, nes ji – viena naujosios parodų 
architektūros, ekspozicijų dizaino 
pradininkė, prisidėjusi prie esminių 
pokyčių šioje sovietmečiu smarkiai 
marginalizuotoje srityje. 

Gražina 1968 m. baigė interjero 
architektūrą LSSR valstybiniame 
dailės institute. Baigiamajam dar-
bui projektavo parodų paviljonų 
kompleksą. Gavo paskyrimą į 
Miestų statybos ir projektavimo 
institutą. Kelią konkurencingame 

maskulistiniame architektų pasau-
lyje skynėsi nelengvai, tačiau dirbo 
su pačiais įdomiausiais architektais, 
to laiko korifėjais: padėjo Eduar-
dui Chlomauskui įrengti Sporto 
rūmus, vadovaujama Nijolės Bu-
čiūtės projektavo Operos ir baleto 
teatro interjerus, paskiau perėjo į 
Vytauto Čekanausko komandą, dar 
vėliau – pas Gediminą Baravyką. 
Čekanauskas, be kitų darbų, pa-
tikėjo jai įrengti LSSR komunistų 
partijos centro komiteto naujos 
būstinės interjerus. Šį objektą, ne-
paisant politinių konotacijų, Gra-
žina prisimindavo visai noriai, nes 
galėjo mėgautis prabanga rinktis 
geriausias tais laikais medžiagas ir 
meistrus. Baravykas skatino daly-
vauti konkursuose – ir su kitais, ir 
individualiai. Virtuali architektūra 
padėjo skleistis kūrybiškumui, kiek 
tai buvo įmanoma sovietmečio už-
daroje erdvėje. 

Visgi Gražina tikriausiai liks la-
biausiai žinoma bei vertinama kaip 
parodų ir muziejinių ekspozicijų 
novatorė, esmingai prisidėjusi prie 
to, kad ši, ilgus metus mėgėjų savi-
valei atiduota architektūros sritis, 
XX a. pabaigoje pagaliau atgautų 
svarbą ir taptų suvokiama kaip 
reikšmingos veiklos laukas, reika-
laujantis specifinių įgūdžių bei ge-
bėjimų. Gražinos karjeros posūkį 
ekspozicijų dizaino linkme paska-
tino kelios aplinkybės. Parodų ar-
chitektūra lūžio epochoje jai jau ne-
buvo jokia naujiena, ji buvo atlikusi 
užsakymų ir Lietuvoje, ir Maskvoje, 
tačiau 1988 m. išvykusi į Kanadą ap-
lankyti ten gyvenančios sesers įsiti-
kino, kad anaiptol neišnaudojo visų 
įmanomų galimybių. Kelionė su-
teikė daugybę įspūdžių, patirčių ir 
minčių. Be to, Sąjūdžio laikais pra-
dėjo byrėti sovietinės institucijos, 
iro ir Gražinos darbovietė Miestų 
statybos projektavimo institutas. 

Teko dairytis naujos vietos. Ga-
limybę pasireikšti parodų archi-
tektės amplua pasiūlė tuometiniai 
Dailės parodų rūmai, labai greitai 
transformavęsi į Šiuolaikinio meno 
centrą. Etapinis šio laikotarpio Gra-
žinos darbas – Ramintos Jurėnaitės 
kuruota paroda „Liaudies tradicija 
XX a. lietuvių dailėje“ (1988). Kas ją 
matė, tikrai nepamiršo. 

ŠMC architekte Gražina išbuvo 
iki 1997 m., kol nutarusi, kad centro 
meninės veiklos kryptis jai perne-
lyg radikali, perėjo dirbti į Lietuvos 
nacionalinį muziejų. Kurį laiką ji 
susitelkė į Kazio Varnelio namų-
muziejaus ekspozicijos tvarkymą, 
bet tuo nesiribojo. Pavyzdžiui, 1999 m. 
buvo Kauno tekstilės bienalės ar-
chitektė, imdavosi ir kitų ją sudo-
minusių užsakymų. Po kelerių metų 
Gražina susitelkė į LNM centrinių 
rūmų ekspozicinės erdvės per-
tvarką. Birutės Kulnytės ir Gražinos 
Pajarskaitės tandemas pavertė LNM 
moderniu, patraukliu muziejumi, 
kurio parodos inspiravo bendrus 
šalies parodų estetikos pokyčius 
net be platesnės reklamos, kurios 
muziejus tikslingai vengė. Atidos 
eksponavimo kultūrai pradus iš 
Gražinos perėmė ir Vilniaus ar-
kivyskupijos Bažnytinio paveldo 
muziejus. Juk bandomosios bū-
simo muziejaus parodos vyko po 
LNM stogu ir buvo įrengtos Gagos 
rankomis. 

Išėjusi į pensiją Gražina apsigy-
veno su mama gimtajame Šimonių 
kaime. Daugiausia laiko ji skyrė 
mamos priežiūrai, bet rado laiko 
bei energijos ir netoliese esančiam 
Kupiškio etnografijos muziejui. Jos 
profesinės veiklos geografija Kupiš-
kiu nesiribojo, siekė Panevėžį, Tel-
šius, kartais ir Vilnių. 

Gražina dirbo kantriai ir daug 
visą gyvenimą. Aišku, vengė išsi-
duoti, kiek jėgų ir energijos skiria 

darbui. Buvo bohemos žmogus, tad 
mieliau kalbėdavo apie kūrybą ir 
įkvėpimą, pripažinimą, tiksliau, jo 
stygių, o ne apie kasdieninę rutiną 
ir su ja susijusius banalius rūpesčius. 
Panieką kasdienybės banalumui ak-
centavo viskuo. Net vaikščiojo ir ju-
dėjo it tingi katė – iš lėto, neskubė-
dama, tarsi mėgaudamasi savo ilgo 
lieso kūno lankstumu, leisdama ir 
kitiems juo pasigėrėti. Savo dide-
les ir darbščias rankas Gaga mėgo 
maskuoti elegantiškomis pirštinė-
mis – ryški, įsimenanti jos nepa-
kartojamo stiliaus detalė. Tačiau 

Aleksandra Jacovskytė, Gražina Pajarskaitė. 1964 m.

Gražina Pajarskaitė. 2018 m.

Gaga užgeso taip, kaip gyveno – 
tyliai, beveik mistiškai. Kad sirgo 
nepagydomai – žinojom, kaip ži-
nojo ir ji pati, nutarusi iki galo 
nugyventi savo pačios sukurtame 
pasaulyje savo metodu, – nuo pra-
džios iki pabaigos. Baltų medinukų 
sodyba jos gimtinėje, Šimonių gi-
rios kaimynystėje, buvo jos visatos 
namai, į kuriuos galutinai sugrįžo 
jau po sakraliai globojamos moti-
nos mirties. Sugrįžo taip, lyg nie-
kada ir nebuvo išdavusi savo vietos, 
iš kurios tik retkarčiais ištrūkdavo į 
sujauktą pasaulį tarsi pasisvečiuoti, 
kaskart įspausdama prasmingus 
pėdsakus. Jų liudininkai, – tie, ku-
rie akylai stebėjo plačius jos mostus 
ar buvo jų apglėbti, – manau, nepa-
jėgs ištrinti tų esmingųjų patirčių 
iki savų užbaigimo dienų.

Atsisveikinant žmogus papras-
tai pamatuojamas jo nuveiktais 

norint išsiskirti ne tik pilkoje so-
vietmečio minioje, bet ir nepalygi-
namai margesnėje, turtingesnėje šių 
dienų Vilniaus gatvėje jai nereikėjo 
nė pirštinių. Gagai patiko būti ma-
tomai, nors buvimas kitokia turėjo 
savo kainą. Bet įtampą mėgo, nes 
įtampa ją skatino veikti. Ramybės 
ir tylos aplink Gagą niekada ne-
buvo. Dabar yra. Ir tai skaudžiai 
primins, kad Gražinos tarp mūsų, 
deja, nebėra.   

Giedrė Jankevičiūtė

darbais, kurių sąrašas šiuo atveju 
būtų ilgas, sodrus, gal net didingas. 
Tikiuosi (tikimės), kad neuždels-
dami jį sudarys kolegos menininkai, 
architektai, menotyrininkai, mu-
ziejininkai, parodų organizatoriai, 
kuratoriai...

O žmonės – jos artimieji, gimi-
nės – pareigą jau atliko, atsisvei-
kinę su Gražina šeštadienį, sausio 
26 dieną Šimonių kapinaitėse, Ku-
piškio raj. Šalia savo tėvų ji atgulė 
laukdama (kaip ir kasmet) savo 
puoselėtų rūtų žalumos.

Tie, kurie norėtų prisiminti 
Gražiną Pajarskaitę ir ją apmąs-
tyti, kviečiami vasario 2 d. 11 val. 
dalyvauti šv. Mišiose Dievo Gailes-
tingumo šventovėje,  Dominikonų 
g. 12, Vilniuje.

Jūratė Stauskaitė

J. Stauskaitės  n uotr.

MO  nu o s.



9 psl.7 meno dienos | 2019 m. vasario 1 d. | Nr. 5 (1284)

T a r p  d i s c i p l i n ų

Hapax legomenon
Artūro Railos kūrinys „Ad Fontes!“ uždaromoje „Sodų 4“

Linas Bliškevičius

Anno Domini 2019 pasirodė kvie-
timai į įvykį projektų erdvėje 

„Sodų 4“, antroje Lietuvos tarp-
disciplininio meno sąjungos 
(LTMKS) susirinkimų vietoje po 

„Malonioji 6“. Erdvės uždarymo 
renginiu hagiografiškai paskelbtas 
Artūro Railos šventųjų relikvijų pri-
siminimas. „Ad Fontes!“ (lot. link 
ištakų) – skelbė visuotinis LTMKS 
susirinkimas! O ištakos slypi emisi-
jos apaštalų darbuose – kūriniuose, 
kurie tada ir „pradėti vadinti šiuo-
laikiniu menu“. Istorija pasakoja, 
jog būta etapo, kurio metu nusta-
tyti meno mokymo, institucijų ir dis-
ciplinų, raiškos bei teoriniai klau-
simai, išleisti įvairūs dokumentai, 
bulės. Ir nors visa tai lydėjo vaidai 
dėl galios pozicijų, žemiškųjų gėry-
bių, ir tai buvo nemalonu, vienos 
erezijos, nepaisydami schizmos, 
meno tėvai sutartinai atsisakė – 
arijonistinė dogma buvo įveikta 
meną paskelbus kaip esantį keliuose 
asmenyse – tarpdisciplinišką. 

Tais laukinio kapitalizmo laikais 
įkurta „Metastudija“, o vėliau jos 
pagrindu ir LTMKS. Pastarosios 
sąjungos tiesioginė pasekmė ir 
buvo projektų erdvė „Sodų 4“ bei 
šios paskutinės apeigos, per kurias 
prikeltas vienas pirmųjų tarpdisci-
plininio meno kūrinių. Susirinko 
gausybė piligrimų. Sustoję ratu, jie 
pasitiko šventiką su muzikinėmis 
regalijomis rankose. Pasigirdo gi-
tariškasis choralas, ženklinantis 
tarpdisciplininio kūno transsubs-
tanciacijos dogmos tikrumą – čia 
ir dabar skulptūra, ugnis ir skaidrės 
virto stebuklą liudijančia videome-
džiaga bei lyg šventąja dvasia viską 
pripildančiu garsu. Dangiškosios 
muzikos apsuptyje ne liūdesys, o 
susikaupimas žymėjo maldininkų 
veidus, nes tai buvo mistinė patirtis, 
ir ji buvo gera. A. Raila ant grindų 

pateikė kabalistinę schemą, o ant 
sienos – skaidrių išklotinę lyg iš vi-
duramžių manuskriptų. Juos kon-
templiuodami dvasininkai, it į iko-
nostatą žvelgdami, savo protuose 
girdėjo angeliškas saliagas ir velniš-
kuosius rifus.

Visas šis apreiškimas buvo nuo-
roda į pradžių pradžią. Štai aš, sėdė-
damas savo darbovietėje – slaptuo-
siuose Vatikano archyvuose, radau 
tokį liudijimą apie Artūro Railos 
kalbą, pasakytą ištakose, lūžio metu, 
ir atskleidžiančią ne tik to meto re-
toriką, patosą, bet ir naujos epochos 
šauksmą: „Tada A. Raila, atsistojęs 
Areopago viduryje, prabilo: „Aka-
demščikai, man rodos, kad jūs vi-
sais atžvilgiais itin senoviški. Vaikš-
čiodamas ir apžiūrinėdamas jūsų 
kūrinius, radau vieną su užrašu: 

„Skulptūros dievui“. Taigi aš noriu 
skelbti jums tai, ką jūs nepažindami 
garbinate. Menininkas yra Meno 
ir visko, kas jame yra, kūrėjas, bū-
damas formos ir turinio valdovas, 
gyvena ne XIX amžiaus sąvokose 
ir nėra kitų rankomis kaustomas, 
tarsi jam reiktų tęsti kažką nugy-
vento. Jis juk pats visiems duoda 
gyvybę, alsavimą ir visa kita. Iš 
daugybės šaknų jis išveda savuo-
sius sprendimus Mene. Tai jis nu-
stato savo laiko raiškos ribas, kad 
pameistriai ieškotų savasties ir ta-
rytum apčiuopomis ją atrastų, nes 
ji visiškai netoli nuo kiekvieno iš 
mūsų. Juk mes gyvename, judame 
ir esame, kaip yra pasakę kai kurie 
jūsų būtovės slėpiniai: „Mes – Va-
karų kultūra.“ Todėl, būdami Va-
karų forpostu, neturime manyti, jog 
Menas panašus į klumpes, rūpin-
tojėlius, langų apvadus arba į figū-
ratyvinius, realistinius, tradicinius 
kūrinius. Ir štai menas nebepaiso 
anų neišmanymo laikų, bet dabar 
skelbia žmonėms, jog visiems visur 
reikia atsiversti. Atsivėrimas į Va-
karų rinką nustatė, kad dabar tei-
singai bus teisiamas menas, kuris 

prisikėlė iš numirusiųjų.“ Išgirdę 
kalbant apie prisikėlimą iš numi-
rusių, vieni ėmė tyčiotis, o kiti sakė: 

„Apie tai paklausysime kitą kartą.“ 
Šitaip A. Raila paliko jų būrį. Vis 
dėlto kai kurie stojo į jo pusę ir pri-
ėmė tikėjimą. Iš jų – naujoji karta 
ir visi bendraminčiai. Taip A. Railai 
ir suteikta Nacionalinė kultūros ir 
meno premija.“

Atsivėrus pasauliui bei atsitrau-
kus komunistams, A. Raila pradėjo 
savo eksperimentus, o vienas jų ir 
buvo jo paties kūryboje lūžį žy-
mintis darbas, tuo metu eksponuo-
tas Vilniaus menininkų rūmuose 
(dab. LR Prezidentūra). Jame vaiz-
duojamas menininko kurtos me-
džio skulptūros sudeginimas. Tai 
buvo it atsivertimas iš „medinuko“ 
į „medijuką“ – skulptūros sąvoka 
persikėlė į „80 skaidrių karuseli-
niam projektoriui“ (1993). Tačiau 
provaizdžio, pačios skulptūros vi-
zualumas vertė įžvelgti absoliučiai 
tikėtiną konotaciją – „Degantis 
krūmas“. Jis, nors ir buvo degantis, 
neišnyko liepsnose, o tapo doku-
mentuotu kadruose, kuriuose ir iš-
lieka šios teofanijos liudijimas. Sielą 
nušviečianti ugnis, kurios nebuvo 
pačiame renginyje, vis dėlto ema-
navo šilumą per neišsakymą, per 
nuorodas, kurios pasakoja meno 
ir paties žmogaus istoriją. 

Apie ugnį kalbėdamas, vienas 
garbus „teologas“ Umberto Eco 
teigė, jog „ji yra tas gaivalas, kuris, 
nors mūsų gyvenime išlieka pama-
tinis, labiausiai rizikuoja būti už-
mirštas“. Būtent šio pirminio prado 
funkciją dažnai perima elektra, ne-
matoma energija. Puikioje bažny-
tinėje metrikoje, LTMKS puslapyje 
letmefix.lt, galima rasti, jog skaidrių 
serija virtęs kūrinys buvo ekspo-
nuojamas projektuojant vaizdą ži-
dinyje, prie kurio dabar šildosi pre-
zidentė. Židinys simboliškai tapo 
kažkuo panašiu į namų ugnį pakei-
tusį televizorių. Bet liepsna yra sti-
presnė už įvairias laidas ir apskritai 
žemės gyventojų kultūrą lydi nuo 
pačių šaknų. Galbūt ugnies atra-
dimas žmogui ir tapo civilizacijos 
pradžia. Taip ir A. Railos prometė-
jiškasis aktas tapo simboliška nauja 
pradžia. 

„Ugnis yra kiekvienos transfor-
macijos įrankis ir norėdami ką 
nors pakeisti pasitelkiame ugnį“, 
tačiau tam, kad įvyktų transfor-
macija, kažkas turi būti sunaikinta 
ir perkelta į praeitį. Ir vis dėlto me-
nininko akyse tai negalėjo būti vien 
tik apostazė, kuri, anot kanonų tei-
sės, įvyksta tuomet, kai apie tai vie-
šai paskelbi. Jam reikėjo ne sunai-
kinti, o medijuoti, fiksuoti. Matyt, iš 
čia ir kyla įsimbolinimas, per kon-
tekstą atveriantis istorinį Lietuvos 
meno raidos etapą ir su juo susijusį 
kultą. Centru manojoje apvaizdoje 
tapo pradžių pradžios prisimini-
mas, įvaizdinantis herakleitiškąją 
pirmąją substanciją – ugnį, kurią 

Artūras Raila prie kūrinio „Metalo pjūklas degančiam medžiui“. Partitūra remiasi 
1993 m. kūriniu „80 skaidrių karuseliniam projektoriui“, ją atliko sunkiojo roko 
gitaristas Fisheris. Sausio 22 d. 17 val. 

pasitelkęs šis netikėlis pagonių 
mąstytojas norėjo atskleisti mintį, 
jog pasaulyje viskas kinta. Štai Bi-
blijoje ugnis tampa dieviškojo ap-
reiškimo vaizdiniu. Pseudodionisi-
jus Areopagietis ugnį šventųjų raštų 
kontekste suprato kaip „viršsubs-
tancinę substanciją“, neturinčią for-
mos. Matyt, tokia ugnies prigimtis 
ir simbolinis kapitalas paskatino 
A. Railos mistines vizijas, žymin-
čias gaivališką naujojo laiko pradžią 
ir nuolatinį bei stabilų, tiesiog fata-
listinį meno kismą. Savojo amžiaus 
pasišauktas A. Raila tapo vienu 
iš tų ganytojų, kurie išvedė me-
nininkus iš praeities vergijos ir 
nuvedė į „pieno ir medaus, ins-
taliacijų, performansų ir video-
darbų žemę“. Tiesa, nepaisant visų 

apreiškimų, Raila išliko kuklus ir 
nepriskiria sau nuopelnų, sakosi 
sąmoningai niekada neoponavęs 
instituciniam diskursui, o tiesiog 
daręs tai, kas tuo metu buvo pri-
valu. O privalu buvo veržtis iš mo-
nistinės meno sampratos. Taip ir 
buvo pradėta lietis iš taksono-
miškų disciplinų. 

A. Railos etapinio kūrinio atkū-
rimas, skirtas paskutinei „Sodų 4“ 
veikimo dienai ir žengimui kito 
adreso link, atskleidė šią dangiškąją 
ugningojo naujųjų meno formų už-
kariavimo viziją ir privertė atiduoti 
pagarbą menininkui, menui ir šir-
džiai mielai, mažytei savo forma, 
bet itin plačiai savo turiniu ir tiek 
daug įdomių parodų pristačiusiai 
LTMKS erdvei „Sodų 4“.

Nuotr aukos  iš  A . Railos  archyvo.

„80 skaidrių karuseliniam projektoriui“ fragmentas. 1993 m.
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Domina žiaurumo ištakos
Matteo Garrone apie filmą „Dogman“

Moterų filmų festivalis 
„Šeršėliafam“

Vasario 6 d. prasidedantis Tarptau-
tinis moterų filmų festivalis „Šeršė-
liafam“ šiemet kalbės apie socialinius, 
politinius ir asmeninius pokyčius. 
Festivalio programoje atsigręžiama 
į stiprias asmenybes, kuriančias ge-
resnį pasaulį. Dvyliktą kartą ren-
giamo festivalio seansai vyks kino 
teatre „Pasaka“ Vilniuje ir „Romu-
voje“ Kaune. Kitų miestų gyvento-
jai filmus galės pamatyti internetu, 

„ŽMONĖS Cinema“ namų kino 
platformoje.

„Norime žiūrovą ir provokuoti, 
ir įkvėpti. Todėl klausiame, ką ga-
lime asmeniškai nuveikti, kokių 

priemonių imsimės, kad kaip vi-
suomenė judėtume į priekį. Šių 
metų festivalio programos šerdis – 
pasakojimai, išsiskiriantys stipriais 
moterų charakteriais. Įdomu ir tai, 
kad didžioji dalis filmuose rodomų 
asmenybių yra iš tikrųjų gyvenu-
sios, kūrusios, kovojusios moterys“, – 
sako kino teatro „Pasaka“ direktorė 
Andrė Balžekienė. 

Su išties nepaprasta asmenybe, 
JAV aukščiausiojo teismo teisėja 
Ruth Bader Ginsburg supažindins 
net du festivalio filmai. Įkopusi į de-
vintąją dešimtį Ginsburg tapo viena 
ryškiausių ir netikėčiausių Ameri-
kos populiariosios kultūros ikonų. 
Sutrumpintai vadinama RBG, tei-
sėja visą gyvenimą atkakliai dirbo 
siekdama panaikinti teisinę dis-
kriminaciją lyties pagrindu. Šią 

ilgametę kovą atskleidžia „Oskarui“ 
nominuotas dokumentinis filmas 

„RBG“ („RBG“, rež. Betsy West, Ju-
lie Cohen, JAV, 2018). Vaidybinis 
garsios režisierės Mimi Leder fil-
mas „Nes ji yra moteris“ („On the 
Basis of Sex“, JAV, 2019), kuriame 
teisėjos vaidmenį sukūrė Felicity Jo-
nes, nukelia į ankstyvąjį Ginsburg 
gyvenimo laikotarpį – nuo studijų 
Harvardo teisės mokykloje iki pir-
mųjų svarbiausių laimėtų bylų. 

Kanų kino festivalyje pristatytas 
Evos Husson filmas „Saulės dukte-
rys“ („Les filles du soleil“, Prancū-
zija, 2018) papasakos apie Kurdis-
tane veikiantį moterų kovotojų būrį. 

„Saulės dukrų“ batalionas sudarytas 
iš buvusių „Islamo valstybės“ be-
laisvių. Šios moterys nesutiko likti 
aukomis ir kasdien rizikuodamos 

gyvybe kovoja su islamo ekstremis-
tais visais įmanomais ginklais.

Apie subtilesnę kovą – už teisę būti 
savimi ir nepasiduoti visuomenės 
primetamiems įvaizdžiams – kalba 
režisierė Agnieszka Smoczyńska 
(žiūrovams pažįstama iš filmo „Šo-
kių aikštelės dukterys“). Psichologi-
nis trileris „Fuga“ („Fuga“, Lenkija, 
2018) apie atmintį praradusią ir su 
šeima susvetimėjusią Aliciją nagri-
nėja socialinius tabu, verčiančius 
moterį besąlygiškai ir nekritiškai 
priimti visuomenės jai priskirtą 
motinos vaidmenį.

Apie garsioms moterims prime-
tamus įvaizdžius susimąstyti kvies 
vokiečių režisierės Emily Atef fil-
mas „3 dienos Kibrone“ („3 Tage 
in Quiberon“, Vokietija, Austrija, 
Prancūzija, 2018). Tai pasakojimas 

apie aktorę Romy Schneider, kuri 
išgarsėjo paauglystėje suvaidinusi 
Austrijos ir Vengrijos imperatorę 
Sisi. Šio vaidmens šešėlis ją ilgai 
persekiojo. Publika ir toliau no-
rėjo ją matyti trapios ir tyros mer-
ginos amplua, bet Schneider ėmėsi 
sudėtingų ir prieštaringų vaidmenų. 
Filme rodomos trys paskutinių ak-
torės gyvenimo metų dienos. Atvy-
kusi į Prancūzijos kurortą atsigauti 
nuo kamuojančių priklausomybių, 
ji sutinka duoti interviu žurnalui 

„Stern“... 
Lisos Immordino Vreeland fil-

mas „Peggy Guggenheim: priklau-
soma nuo meno“ („Peggy Gug-
genheim: Art Addict“, JAV, 2015) 
papasakos apie turtingos šeimos 

N u k elta į  1 1  p s l .

Nuo šio penktadienio Lietuvoje 
pradedamas rodyti Matteo Garrone 
filmas „Dogman“ (Italija, Prancū-
zija, 2018). Pagrindinį šunų kirpėjo 
vaidmenį filme sukūręs Marcello 
Fonte pernai Kanuose, kur įvyko 
filmo premjera, apdovanotas už 
geriausią vyro vaidmenį, taip pat 
gavo Europos kino akademijos 
apdovanojimą.

Matteo Garrone gimė 1968 m. 
Romoje, pripažinimo sulaukė po 
filmo „Taksidermistas“ („L’imbal-
samatore“, 2002), tačiau tarptau-
tinę šlovę jam pelnė Kanų festi-
valio Didžiuoju prizu ir Europos 
kino akademijos prizu už geriau-
sią metų filmą įvertinta „Gomora“ 
(„Gomorra“), sukurta pagal Ro-
berto Saviano knygą. Po šio filmo 
Garrone imtas vadinti italų neorea-
lizmo tradicijų paveldėtoju. 2012 m. 
jis pelnė dar vieną Kanų Didįjį prizą 
už filmą „Realybė“ („Reality“). Lie-
tuvos televizijos ne kartą rodė anglų 
kalba sukurtą Garrone filmą „Pa-
sakų pasaka“ („The Tale of Tales“, 
2015). Pateikiame režisieriaus inter-
viu žurnalams „GQ“ ir „AfišaDaily“ 
fragmentus. 

Tikroji atpildo istorija, kuria 
remiasi filmas, daug žiauresnė. 
Jūs pasitenkinote lengvesniu 
variantu. Kodėl?

9-ojo dešimtmečio Italijoje tai 
buvo labai žinoma istorija. Pirmąjį 
scenarijaus variantą parašiau prieš 
dvylika metų, dar prieš „Gomorą“. 
Vėliau prie jo gana dažnai grįžda-
vau, perrašinėjau. Džiaugiuosi, kad 
filmo ėmiausi dabar, brandesniais 
savo gyvenimo metais. 

„Dogman“ – ne visai filmas apie 
atpildą. Pagrindinis filmo herojus 
Marčelas nenori keršto, jis nori būti 
priimamas kaip lygus su kitais. Štai 
ir viskas. Mane visada labiau do-
mino konflikto psichologija, žmo-
giškojo žiaurumo ištakos, bet ne 
pats žiaurumas. Be to, kiek galima 
žiūrėti filmus apie padorius žmo-
nes, kurie virsta monstrais ir keršija 

skriaudikams! Man įdomesnis vei-
kėjas, kuris iš paskutiniųjų prieši-
nasi nuodingai aplinkai. 

Todėl ir pavertėte pagrin-
dinį veikėją „mažo žmogaus“ 
įsikūnijimu?

Pirmoji šviesi ir komiška filmo 
pusė atskleidžia visą Marčelo ne-
kaltybę. Tam tikra prasme jis naivus 
kaip vaikas. Jis garbina savo dukrelę, 
mėgsta savo darbą, bet šis mažutis 
mandagus žmogus gyvena jaus-
damas nuolatinę baimę. Ir iš visų 
jėgų stengiasi visiems patikti – ir 
geriems žmonėms, ir niekšams. Jis 
neišvengiamai patenka į kasdienio 
žiaurumo mašinos spąstus, iš kurių 
išsipainioti trukdo būtent tikėjimas, 
kad galima būti geram visiems. Šiuo 
požiūriu „Dogman“ yra šiuolaikinė 
pasaka, kaip ir ankstesni mano fil-
mai „Gomora“ ir „Pasakų pasaka“. 

Tačiau „Dogman“ intonacija 
labiau primena Jūsų anks-
tyvųjų filmų ir pirmiausia 

„Taksidermisto“.
Todėl, kad „Taksidermistą“ filma-

vome ten pat, netoli Neapolio, prieš 
septyniolika metų. Beje, „Gomora“ 
taip pat buvo filmuojama tose vie-
tose. Praėjo jau dešimt metų ir 
baisu tai pasakyti, regis, senstu! 
Vis dėlto „Dogman“ – ne mafijos, 
o paprasto miestelio, kuriame tu pa-
žįsti visus ir visi pažįsta tave, istorija. 
Tokiose uždarose bendruomenėse 
ypač svarbu atsikariauti gerą vardą. 
Marčelas tai ir daro. Tik kad ir kaip 
jis stengiasi pradėti gyvenimą iš 
naujo, tai neįmanoma. 

Nuo baimės iki prievartos 
filme – pavojingai trumpas 
atstumas. 

Ne tik Italijoje – visame pasaulyje 
baimė ir prievarta žengia koja ko-
jon, ir taip buvo, matyt, visada. Mes 
visi, pradedant valdžios žmonėmis ir 
baigiant mažais kaip mano Marče-
las, gyvename jausdami baimę – bi-
jome teroristų, nepažįstamų žmonių 

susibūrimų, bijome prarasti kon-
trolę... Ir šios baimės praveria mūsų 
tamsiąją pusę –įbaugintas žmogus 
anksčiau ar vėliau pradės elgtis 
agresyviai. Vis dėlto tikiuosi, kad 
mano požiūris – ne moralizuojantis, 
bet humanistinis: stengiuosi gilintis 
į veikėjų psichologiją ir analizuoti 
archetipus. 

„Dogman“ – dar vienas Jūsų 
sukurtas atviras šiuolaikinės 
Italijos portretas.

Žinoma, tai šiuolaikinės visuo-
menės metafora, ir ne tik italų. Ne-
noriu pamokslauti, bet pasaulinės 
tendencijos neįkvepia optimizmo. 
Tačiau tai nereiškia, kad kiekvienas 
žmogus negali joms pasipriešinti: 
būti doras, rūpintis kitais, iš visų 
jėgų kovoti su savo tamsiąja puse.

Pirmoje filmo pusėje Marčelas 
bando prisigerinti prie Simo-
nės tokiais pat būdais, kokiais 
moka nuraminti buldogą savo 
kirpykloje. 

Jų santykiai prieštaringi. Marče-
las ir bijo Simonės, ir juo žavisi, gali 
daug kam ryžtis, kad jį išgelbėtų. 
Marčelas nėra racionalus žmogus, 
todėl ir įdomus. 

Sunku patikėti, kad filme 
skamba tikrasis artisto balsas.

Mes jo nepergarsinome, tik truputį 
pakeitėme postprodukcijos stadijoje. 
Beje, šunys ne tik yra Marčelo atspin-
dys, jie dar ir pagrindiniai „Dogman“ 
įvykių stebėtojai, jų akimis matome 
Marčelo ir Simonės kovą. Būtent nuo 
šios scenos ir prasidėjo „Dogman“ 
sumanymas. Įsivaizdavau narvus, iš 
kurių įvairių veislių šunys stebi siau-
bingą dviejų žmonių, prarandančių 
žmogišką pavidalą, dvikovą. 

Marcello Fonte neįtikėtinai 
panašus į Busterį Keatoną – 
liūdnų akių nebyliojo kino ko-
miką, jis toks pat bejėgis. 

Marcello gimė skurdžiame Pietų 
Italijos kaime. Jo akyse – nuolatinė 

melancholija, išnykstančios se-
nosios Italijos ilgesys. Jis vaidina 
akimis, kaip vaidino ir nebyliojo 
kino aktoriai. Mes norėjome, kad 

„Dogman“ primintų nebyliojo kino 
epochą, bet kartu būtų universalus, 
suprantamas kiekvienam žiūrovui. 

Man pasisekė užaugti su 7-ojo 
ir 8-ojo dešimtmečio italų filmais 
ir Marcello man primena Ninetto 
Davoli personažus Piero Paolo Pa-
solini filmuose. Tačiau esu įsitikinęs, 
kad režisierius privalo ne tik moky-
tis iš didžiųjų praeities pavyzdžių, 
bet ir ieškoti savo kino kalbos. Bent 
jau stengiuosi, kad mano filmų per-
sonažai būtų gyvi, tikroviški. Kaip 
sakė Federico Fellini, filmai būna 
gyvi arba mirę.

Jūsų filmuose juntama italų 
neorealizmo įtaka. Kodėl 
Jums patinka kurti panašią 
atmosferą?

Įtakos tikrai yra. Daug mokiausi 
iš 1950–1960 m. italų kino meistrų, 
tokių kaip Roberto Rossellini. Sten-
giuosi kurti filmus, kuriuos būtų ga-
lima palyginti su jų. Neorealizmas 
atsirado, kai režisieriai norėjo su-
šiuolaikinti kiną. Aš taip pat sten-
giuosi kurti šiuolaikiškus ir asme-
niškus filmus. 

Ar galėtumėte imtis didelio ko-
mercinio projekto?

Galiu. Kartais filmuoju rekla-
mas, kad užsidirbčiau pinigų, – tai 
nesunku, atima daugiausia savaitę. 
Bet kurti kokį nors komercinį filmą, 
kuriame nėra vietos mano asmeny-
bei, o reikia tik mano rankų, – tokį 
filmą gali nufilmuoti bet kas, kam 
man jo imtis?

Dėl pinigų.
Filmai – mano gyvenimo dalis. 

Reklamą filmuoji daugiausia savaitę, 
o filmai dažnai kuriami metus. Ne-
galėčiau atiduoti dvejų savo gyve-
nimo metų tam, kas manęs visiškai 
nedomina. Be to, mėgstu filmuoti 
Italijoje, būti savo šalyje, šalia savo 
sūnaus. 

Bet Jums siūlo komercinius 
projektus?

Taip, į mane kreipėsi daug gar-
sių prodiuserių, ypač po „Gomoros“, 
bet visiems atsakiau. Nemėgstu 
sekti nurodymų, mane sunku kon-
troliuoti, nebūčiau su jais sutaręs. 
Be to, man užtenka tiek pinigų, kiek 
turiu.

O ką kuriate dabar?
„Pinokį“!

Scenarijų vėl pats parašėte?
Taip, pats, bet stengiausi likti 

maksimaliai arti Carlo Collodi pa-
rašyto originalo.

Vadinasi, tai bus filmas vai-
kams? Ar vėl reikia laukti 
pesimistinio?

Tai bus filmas šeimai. Stengiausi 
laikytis kuo arčiau originalo, o jis 
gana niūrus. Beje, „Dogman“ atsi-
rado iš dalies dėl „Pinokio“. Vaiki-
nas, su kuriuo kartu dirbame prie 
šio projekto, paprašė atidėti filma-
vimą dešimčiai mėnesių. Atsirado 
daug laisvo laiko ir mes paklausėme 
savęs, o kodėl nenufilmavus dar 
vieno filmo. Tad „Dogman“ – lyg 
apšilimas prieš „Pinokį“.

Parengė K. R.

Anonsai

„Dogman“
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Moterys ir aukštakulniai
Nauji filmai – „Ir visi jų vyrai“

K i n a s

paveldėtoją, neturėjusią jokio me-
ninio išsilavinimo, bet sukaupusią 
vieną įspūdingiausių meno kūrinių 
kolekcijų. Ši moteris pralenkė savo 
laiką ir tapo svarbia XX a. moder-
naus meno figūra. Ekscentriška ko-
lekcininkė sulaukė nemažai prie-
kaištų ir pašaipų, bet įnešė svarų 
indėlį į modernaus meno raidą.

Dokumentinis Kevino Macdo-
naldo filmas „Whitney“ („Whi-
tney“, D. Britanija, JAV, 2018) pa-
žvelgs į Whitney Houston, vienos 
talentingiausių visų laikų populia-
riosios muzikos atlikėjų, gyvenimą, 
jos stulbinančią karjerą ir drama-
tišką likimą. Nepaisant svaiginan-
čio populiarumo, atlikėjai teko ne 

kartą teisintis dėl afroamerikie-
čių bendruomenės lūkesčių nea-
titinkančio įvaizdžio, daugialypės 
seksualinės tapatybės ir sudėtingų 

Atkelta iš  10  psl .

Živilė Pipinytė

Mėgstu geras romantines komedi-
jas, priešingai nei dauguma kolegų, 
kuriems šis žanras sukelia įtarimų 
ar net alergiją. Man toks filmas – lyg 
geras torto gabalas, apie kurį kal-
bėjo dar Hichcockas. Ypač patinka 
ironiška šių meilės istorijų intona-
cija, priverčianti kitaip, iš distan-
cijos, pažvelgti ir į savus išgyveni-
mus. Naujo Donato Ulvydo filmo 

„Ir visi jų vyrai“ (Lietuva, 2019) 
plakate taip pat puikuojasi užra-
šas, kad tai romantinė komedija, o 
filmo pradžioje pagrindinė veikėja, 
šeimos santykių psichologė Jurga 
(Inga Jankauskaitė), kepa tortą savo 
vyro (Giedrius Savickas) keturias-
dešimt penktajam gimtadieniui. Ta-
čiau vyras pagaunamas in flagranti 
su kita moterimi tą akimirką, kai 
turėtų užpūsti žvakutes. 

„Ir visų jų vyrų“ kūrėjų tortas la-
biau primena mėgėjišką pusgaminį – 
nelabai juokingą, archajiškos kino 
kalbos (kur dar pamatysite gausiai 
lietaus aplaistytus dramatiškus epi-
zodus ar ant intelektualia veikla už-
siimančios moters nosies uždėtus 
akinius?), skirtą vidinei, neišpru-
susiai televizijos serialų auditorijai.

Sprendžiant iš siužeto, scena-
rijų Jonas Banys rašė remdamasis 
čekų režisieriaus ir scenaristo Jiří 
Vejděleko filmu „Ženy v pokušení“ 
(2010), kuris savo šalyje tapo žiū-
rimiausia metų komedija. Ulvydas 
moka kurti patrauklias reklamas, kad 
ir ką reklamuotų savo filmuose – no-
rinčias tapti prezidentėmis politikes, 
masinio vartojimo prekes ar lietu-
višką patriotizmą. „Ir visi jų vyrai“ 
man pasirodė pirmiausia Klaipėdos, 
jos senamiesčio ir Kuršių nerijos re-
klama. Įspūdingų uostamiesčio ir 
gamtos vaizdų fone (operatorius 
Tomas Vilys bei neįvardyti dronai) 
ir rutuliojasi veikėjų santykiai, nors 
kiekviename epizode taip pat ne-
pamirštama pareklamuoti įvairaus 

pobūdžio produktų, kavinių ar pas-
laugų („CityBee“, „Vero Cafe“, „Nu-
triless“, „Lorenzo“, lietuviško alaus 
ir t.t.). Prarūgusi lietuviška estrada 
(Ievos Norkutės ir dar kelios dai-
nos) bei 4-ojo dešimtmečio Holi-
vudą menanti Jono Jurkūno muzika 
ir tradiciškai prabangūs namų in-
terjerai tik paryškina eklektišką, 

„sumestinį“ filmo pobūdį. Tačiau 
Banys su Ulvydu filme vis dėlto su-
sitelkia į tai, ką labiausiai mėgsta 

„aptarinėti“ bulvarinė žiniasklaida: 
seksą, neištikimybę, moterų eman-
cipaciją ir maisto gaminimą. 

Pagrindinės filmo „Ir visi jų vy-
rai“ veikėjos – trys vienos šeimos 
moterys. Po skyrybų visai sutriku-
sios Jurgos motina Vilma (Kristina 
Kazlauskaitė) yra aktorė, kuri sten-
giasi visaip išsaugoti kadaise turėtą 
žvaigždės statusą, bet dar labiau 
stengiasi įrodyti sau ir pasauliui, 
kad amžius – ne problema. Ji avi 
tik aukštakulnius, vilki aptemptus 
drabužius, dėvi masyvius papuo-
šalus ir nuolat demonstruoja savo 
moteriškumą. Kazlauskaitė vaidina 
moterį, kuri nuo jaunų dienų yra 
įsitikinusi, kad viską gali išspręsti 
seksas. Ji nuolat jaučiasi esanti ko-
vinės parengties, tad net keista, kad 
Vilmai nepasiseka sugundyti žurna-
listo Dovydo (Andrius Bialobžes-
kis). Scenoje, kai su sangrijos bu-
teliu rankose Vilma nesėkmingai 
beldžiasi į Dovydo duris, matome 
tik apgailėtiną pagyvenusią mo-
terį, nors filmo kūrėjams tai, regis, 
juokinga. Vis dėlto Vilma – sudė-
tingiausias filmo personažas, tad 
akivaizdu, kad aktorei ją įdomu 
vaidinti, išbandant visus registrus – 
nuo groteskiško iki tragiško. Ta-
čiau Banys su Ulvydu to nemoka 
išnaudoti ir palieka daug atvirų 
klausimų, kurie padėtų paryškinti 
šios veikėjos charakterį. Pavyzdžiui, 
neatsako į klausimą, kodėl Vilma 
nepasakė dukteriai, kad jos tėvas 
buvo vienintelis tulžimi nesilais-
tęs teatro kritikas Banys (regis, greit 

bus galima sudaryti scenaristo Ba-
nio „žinučių“ kritikams antologiją). 
Šiaip ar taip, Vilma išreiškia Lietu-
voje vis dar egzotišką mintį, kad 
pagyvenusi moteris gali leisti sau 
daugiau nei tik auginti anūkus ar 
nostalgiškai prisiminti praeitį. Kita 
vertus, Vilma – tai visokių spalvotų 
žurnalų, liaupsinančių amžiną jau-
nystę ir plastines operacijas, idealas. 

Vilma nori padėti krizę išgyve-
nančiai dukteriai ir nusprendžia, 
kad geriausias vaistas bus naujas vy-
ras. Bet kad Jurga patrauktų kieno 
nors dėmesį, motinos galva, reikia 
ryškių drabužėlių, aukštakulnių 
batelių ir kelių gundymo pamokų. 
Inga Jankauskaitė ekrane gali būti 
įtikinama, šilta, lyriška, kandi, bet 
scenos, kuriose Jurga susidvejina ir 
kalbasi su savimi, – iš labai prasto 
teatro. Dar sunkiau patikėti, kad po 
motinos mirties Jurga iškeis pato-
gius batelius į aukštakulnius ir vil-
kėdama ryškiai raudoną suknelę iki 
žemės (kostiumų dailininkai – visų 
panašių lietuviškų filmų problema) 
patetiškai lyg monumentas pasa-
kys buvusiam vyrui, kad jai svar-
biau laisvė. Vis dėlto pasitelkę Jurgą 
filmo kūrėjai įteisina kitą „pažangią“ 
mintį, kad moteris gali turėti sek-
sualinių santykių su daug jaunes-
niu vyru, nors ir pabrėžiama, kaip 
svarbu laiku pasitraukti.  

Vilmos anūkė dvidešimtmetė 
Laura (Aušra Giedraitytė) – šiuo-
laikinė mergina, ji ganėtinai gašli, 
dažnai keičia meilužius ir, regis, ne-
turi jokių kitų charakterio bruožų 
bei savybių. Todėl jauna aktorė pri-
versta nuolat demonstruoti savo 
gražų, lankstų nuogą arba vos pri-
dengtą kūną ir atlikti akrobatikos 
pratimus net poetiškai į jūrą besi-
leidžiančios saulės fone.

Tačiau, kad ir kokios pažangios 
atrodytų Vilma, Jurga ir Laura, 
filmo kūrėjai neatsisako tradicinio 
lietuviško požiūrio į moteris. Jiems 
tai tik objektas, kuris tam, kad at-
kreiptų į save dėmesį, privalo turėti 

gražų (arba nelabai) kūną, apkars-
tyti jį ryškiais drabužėliais, mėgti 
aukštakulnius ir vyrų dėmesį. 
Trumpai tariant, elgtis taip, kad at-
kreiptų įvairių lietuviškų tuštybės 
mugių mėgstamų raudonųjų kilimų 
komentatorių dėmesį.

Vyrai filme – kaip ir kitose lietu-
viškose komedijose, skirtose liau-
džiai: jie primityvūs, neištikimi 
mačo ir kartu visaip moteris ap-
tarnaujantis personalas, beje, dar 
ir mėgstantis gaminti maistą. Juos 
vaidinantys Savickas, Audrius Bru-
žas, Bialobžeskis atrodo lyg trum-
pam atbėgę į šios juostos filmavimo 
aikštelę iš kitų ir todėl nespėję atsi-
sveikinti su ankstesniais savo per-
sonažais. Tik debiutantas Šarūnas 
Januškevičius vaidina taip mėgė-
jiškai, kad net pradedi gailėtis jo 
nuoširdaus Lauros vaikino Jokūbo.

Ankstesniuose filmuose „Tadas 
Blinda. Pradžia“, „Kaip pavogti 
žmoną“ ar „Emilija iš Laisvės alė-
jos“ Ulvydas, regis, dar bandė ieš-
koti įdomesnių ar iškalbingesnių 
mizanscenų, rakursų, montažinių 
sandūrų. Filme „Ir visi jų vyrai“ to 
neliko nė pėdsako. Jis primena į di-
delį ekraną perkeltą televizijos seri-
alo santrumpą, tik erotinės scenos 
išduoda režisieriaus norą lygiuotis 
į pornografijos klasiką. Filme daug 
stambių planų, kurie lyg ir turėtų 
atskleisti vidinius veikėjų išgyve-
nimus, tačiau režisieriaus darbo 
su aktoriais pėdsakų juose nema-
tyti. Kaip įprasta lietuvių komedi-
jose, visi vaidina, kaip kas moka ir 
sugeba, o apie aktorių ansamblį ga-
lima tik pasvajoti. 

Režisieriaus silpnybė akivaiz-
džiausia tose scenose, kurios galėtų 
sustyguoti pakrikusį filmo ritmą ir 
formuluoti akcentus. Pavyzdžiui, 
scena, kai paaiškėja ilgai slėpta Vil-
mos paslaptis, kad ji visą gyvenimą 
rašė dienoraštį. Filme Kazlauskaitė 
tik prieina ir iškilmingai atidaro di-
delio laikrodžio, kuriame slėpė die-
noraščius, dureles. Jokios įtampos, 
netikėtumo, scena net nebuvo pa-
rengta ankstesnės filmo eigos: tik 
išgirdome informaciją, kad Vilma 
rašys memuarus. Visiškai žlunga, 
manyčiau, esminė filmo scena, kai 
vakare Vilmos namų kieme prie di-
delio stalo susėda visi personažai 
ir prasideda įtemptas motinos bei 
dukters dialogas, turėjęs tapti filmo 
lūžiu, esminių visų trijų veikėjų vi-
dinių pokyčių pradžia. Režisierius 
nesugebėjo nei sukurti atmosferos, 
nei kitaip pabrėžti scenos svarbos, 
nors Jurga su motina pirmąkart kal-
basi atvirai, išsako visą gyvenimą 
kauptas nuoskaudas. Ekrane tik 
chaotiškai sumontuoti stambūs sė-
dinčiųjų ir kalbančiųjų planai (vei-
dai dar ir prastai, teatrališkai ap-
šviesti), kažkodėl įterpiama lėkštė 
Mindaugo pagamintų skanėstų, o 
siektiną dramatizmą imituoja laužo 
liepsna veikėjų fone ir scenos pa-
baigoje pasigirstanti garsi muzika. 
Taip „Ir visi jų vyrai“ tampa dar 
viena komedija, kuri neteikia jo-
kio malonumo, bet kuri, nepaisant 
kūrėjų intencijų, rodo vidutinių lie-
tuvių baimes, prietarus, troškimus 
ir neįtikėtiną viso to, kas pas mus 
vadinama komerciniu kinu, skurdą.

romantiškų santykių ir karjeros 
rūpesčius papasakos puikių atsi-
liepimų sulaukusi italų režisierės 
Gianni Zanasi komedija „Įkyrioji 
malonė“ („Troppa grazia“, Italija, 
2018), o dokumentinio ispanų ak-
toriaus Gustavo Salmerono filmo 

„Daug vaikų, beždžionė ir pilis“ 
(„Muchos hijos, un mono y un cas-
tillo“, Ispanija, 2017) heroje tapo jo 
ekscentriška mama Julita. 

Tapybiškas, į XIX a. vidurį nu-
keliantis Marine Francen „Sėjėjas“ 
(„Le semeur“, Prancūzija, Belgija, 
2017) – tai intriguojanti istorija apie 
kalnų kaimelį, iš kurio po valstybės 
perversmo prasidėjus represijoms 
buvo ištremti visi vyrai. Izoliuotos, 
vienos likusios moterys susitaria: 
pasirodžius bent vienam vyriškiui, 
jis turės priklausyti visoms. 

santykių su dominuoti siekiančiu 
pavydžiu vyru.

Šmaikščiai ir netikėtai apie 
šiuolaikinės moters motinystės, 

Lietuviško kino gerbėjus nudžiu-
gins Ramunės Rakauskaitės doku-
mentinio filmo „Kelionės namo“ 
premjera. Režisierė, žiūrovams pa-
žįstama iš filmų „Radviliada“, „Trys 
skrybėlės“, pristatys dar niekad kine 
nepasakotą istoriją apie pirmąsias 
Amerikos lietuvių patirtis grįžus ap-
lankyti okupuotos tėvynės.

Tarptautinis moterų filmų fes-
tivalis „Šeršėliafam“ 2018 m. vyks 
vasario 6–10 d. kino teatre „Pasaka“ 
Vilniuje ir vasario 9–10 d. „Romu-
voje“ Kaune. Moterų režisierių ir 
apie moteris sukurtų filmų sean-
sus lydės pristatymai ir diskusijos.

Rengėjų inf.

„Ir visi jų vyrai“

„3 dienos Kibrone“
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D a i l ė

„Dviese III“ – užuomina į garsiąją 
Antano Sutkaus Jeano-Paulio 
Sartre’o fotografiją (eksponuo-
tas 2016 m. asmeninėje parodoje 

„Viskas yra arti“ galerijoje „Kairė–
dešinė“). Baugūs, įtaigūs ir mąs-
lūs yra ir kiti šio laikotarpio grafi-
kės piešiniai, kuriuose ji vaizduoja 
žmogaus figūrą, tarsi išaugančią iš 
vešlios šakų raizgalynės, sutapatintą 
su paukščiais, brendančią per ne-
įžengiamus brūzgynus. Paukščiai 
čia lydi ir seka žmones, o šie kar-
tais visai išnyksta, tepalikdami savo 
kūnų išnaras – juodus vienuolio, o 
gal klajūno ar burtininko drabužius, 
liūdnai plaikstomus vėjo. 

Žinoma, kalbant apie Šaltenytės 
kūrybą, tiesiog neįmanoma apeiti 
techninių, plastinių arba „forma-
liųjų“ jos kūrybos aspektų. Štai ir 
šiame cikle dera subtilus, niuan-
suotų tonų piešinys pieštuku ir su 
juo kontrastuojanti sodri juoda 
dėmė, kuriai tenka ypatingas 
vaidmuo kiekvieno piešinio struk-
tūroje. Ji virpina žiūrovo emocijas 
savo nepermaldaujamu rūstumu 
ir veikia kaip likimo metafora, fi-
losofinis šviesiosios gyvenimo pu-
sės antipodas ar bauginantis mir-
ties dvelksmas. Pasakiški piešinių 
siužetai atrodo liūdni, fatališki, jų 
personažai – vieniši ir atsiriboję. 

Žvalgydamasi po šią parodą pa-
galvojau, kad siurrealistinė išraiška, 
šiaip giliau neįsišaknijusi lietuvių 
tapyboje, rado daugybę savitų in-
terpretacijų mūsų grafikos lauke. 

Anoks čia atradimas – tačiau juk 
tokia išraiška Šaltenytės kūryboje 
ilgainiui įgijo daugybę prasminių 
ir kompozicinių atspalvių, niuansų, 
variacijų. Vadinasi, ji gali būti be 
galo įvairi ir asmeninėje vieno me-
nininko kūryboje. Štai parodoje 
eksponuojami piešiniai, sukurti 
po 2013 m., atskleidžia, kaip ji ku-
ria dabar, kas jai šiuo metu svarbu 
ir įdomu. Juose fantastinė Šalte-
nytės ikonografija kinta, pasipildo 
naujais herojais ir paslaptingais 
virsmais. Grafinių ir tapybinių ele-
mentų dermė, įvairialypė išraiškos 
priemonių skalė, kur kas didesnis 
formatas, rafinuota elegancija, gos-
lumas, seksualumas ir netgi poli-
tinės, socialinės konotacijos – taip 
įvairėja, plečiasi ano, ankstyvojo 
menininkės plėtoto siurrealizmo ri-
bos. Vaizduojami dvigubi žmogaus 

ir gyvūno portretai, kai veikėjai 
tarsi apdovanojami panašiomis sa-
vybėmis, sutapatinami arba ironiš-
kai antrina vienas kitam. Žmogus 
zoomorfizuojamas, gyvūnas įgyja 
žmogiškų bruožų. Kai kuriuose 
piešiniuose tįstančios horizonta-
lios baltos linijos – lyg vaizdo trik-
džiai, šviesos atspindžiai ar „rastro“ 
dėmės, kuriančios širmą tarp žiū-
rovo ir piešinio figūrų, – sustiprina 
situacijos efemeriškumą. Angliškas 
žodelytis „ok“, kaip dūmų debesėlis 
pakibęs virš dviejų profiliu pavaiz-
duotų nelaimingų žmogėnų fizio-
nomijų, tapęs neatsiejama mūsų 
leksikono, o ypač virtualaus ben-
dravimo dalimi, tarsi visai nekal-
tas ir piešinyje atsidūręs atsitiktinai. 
Tačiau visi, pažįstantys Šaltenytę ir 
žinantys jos kūrybą, patvirtintų, 
kad ši lakios fantazijos menininkė 

yra ir analitikė, strategė, ir ne tik 
kūrybos plotmėje – ji ir parodų ren-
gėja, ir meninio gyvenimo organi-
zatorė, neliekanti nuošalyje nuo 
svarbių įvykių, procesų, išmintingai 
atstovaujanti meno žmonių intere-
sams įvairiose institucijose. Todėl 
net neabejoju, kad tokias užuomi-
nas Šaltenytė laido apeliuodama į 
skurdžią dabarties individo dvasinę 
būklę, negebėjimą bendrauti, už-
megzti ryšį (žmogystos šiame pie-
šinyje, nors ir yra arti viena kitos, 
žvelgia į priešingas puses). Kažkuo 
panašus ir kitas piešinys – ir vėl su 
galvomis, tik šįkart su trimis. Rė-
kiančių moterų veidus čia jungia 
juoda, kirbanti kupeta – tarsi ankšta 
kepurė, per prievartą užmaukšlinta 
ant jų galvų, uždengianti akis ir ne-
leidžianti stebėti, kas vyksta aplink, 
o viršutinėje piešinio dalyje įkom-
ponuotas užrašas „Europos Są-
junga“. Žinoma, tai naujųjų poli-
tinių aktualijų karikatūra, kelianti 
atvirus klausimus apie savivoką, 
apsisprendimą, mąstymo laisvę ir 
kritinį požiūrį. 

Parodos ekspozicija sukons-
truota ne chronologiniu principu, o 
atsižvelgiant į formų, išraiškos prie-
monių sąveiką. Tad priartėjus prie 
naujausių Šaltenytės kūrinių galima 
grįžtelėti laiku atgal ir apsistoti ties 
kita labai svarbia jos kūrybos da-
limi – knygų iliustracijomis. Šiam 
žanrui čia atstovauja piešiniai Ka-
zio Sajos apsakymų knygai „Stulpi-
ninkas“ (Rašytojų sąjungos leidykla, 

Migruojantys vaizdai
Atkelta iš  1  psl .

1999 m.). Tai vėlgi kitos meninės 
stilistikos pavyzdys – preciziški, 
smulkiausių detalių kupini pieši-
niai (tušu ir plunksna) atskleidžia 
menininkės gebėjimą kurti minia-
tiūrinius, o kartu monumentalius, 
apibendrintus pavidalus. Kruopšti 
piešinio technika ir fantastiniai 
vaizdiniai, įvairiausias metamor-
fozes patiriantys žmonės, augalai, 
gyvūnai čia dažnai griežtai išrikiuo-
jami į horizontalią liniją arba kom-
ponuojami popieriaus lakšto centre, 
sukuriant pasikartojančios, mitinės 
įvykių sekos įspūdį. Simbolistiniu 
principu gamta piešiniuose antro-
pomorfizuojama, vaizduojamos 
joje glūdinčios nematomos galios. 

Bendras parodos įspūdis – pie-
šinio vaidmuo Šaltenytės kūryboje 
yra dvejopas. Tai ir eksperimentų 
laukas, ir savotiška meditacija, 

„rankos pratybos“ (taip pati meni-
ninkė apibūdina naujesnius savo 
piešinius). Nors tarp piešinių ir es-
tampų – daug bendro, piešiniai nėra 
eskizai ar paruošiamoji medžiaga, 
jie tik nuoširdesni. Tiesiog šios 
grafikės kūryboje veikia migruo-
jantys vaizdai, be jokios žanro ar 
technologijų hierarchijos. Kartais 
užuomina piešinyje, regis, virsta 
svarbiu pasakojimu estampe. Arba 
atvirkščiai – iš estampo fragmento 

„išauga“ piešinys – tarsi iš sėklos, 
įkritusios į derlingą dirvožemį. 

Paroda veikia iki vasario 23 d.

„Kino pavasarį“ atidarys 
Kirillo Serebrennikovo 
filmas „Vasara“

Kovo 21 dieną „Kino pavasaris“ pra-
sidės garsiojo teatro ir kino režisie-
riaus Kirillo Serebrennikovo filmu 

„Vasara“ („Leto“), kuris baigtas kurti 
namų arešto sąlygomis. Tai roman-
tiška ir maištinga kelionė į 9-ojo 
dešimtmečio Leningradą  (dabar-
tinį Sankt Peterburgą), kurio po-
grindyje griaudi roko muzika, o 
jaunų žmonių širdys plaka laisvės 
troškimu.

Kanų kino festivalyje pristatyta 
rusų režisieriaus „Vasara“ prikaustė 
energija ir gyvybingumu, o garso 
takelis buvo pripažintas geriausiu. 
Deja, prieš Rusijos prezidento vyk-
domą politiką pasisakančiam K. Se-
rebrennikovui tąkart nebuvo lemta 
pasidžiaugti sėkme – Kanuose ap-
dovanojimo režisierius negalėjo at-
siimti, nes 2017 m. rugpjūtį buvo 
apkaltintas valstybės lėšų pasisavi-
nimu ir iki šiol jam paskirtas namų 
areštas. Akivaizdu, kad režisieriaus 
sulaikymas buvo planuotas valdžios 
struktūrų veiksmas siekiant užtil-
dyti Rusijos ideologiją kritikuojantį 

ir liberalias idėjas šalyje skleidžiantį 
kūrėją. Vis dėlto režisierius suge-
bėjo baigti filmą, ir šis tapo svarbia 
politine žinute apie laisvę.

„Mes laisvės siekėme vedami 
„Roko maršų“, o Sovietų Sąjungos 
politines permainas judino alter-
natyvioji Leningrado scena, ypač 
Viktoras Cojus, jo grupė „Kino“ ir 
kiti bendraminčiai. K. Serebrenni-
kovui pavyko prikelti tuos laikus 
ir juos vėl iš naujo padaryti aktua-
lius. Atidarymo filmu pasirinkdami 

„Vasarą“, išreiškiame palaikymą ne-
pagrįstai namuose įkalintam re-
žisieriui ir jo kūrybinėms idė-
joms“, – sako „Kino pavasario“ 
vykdomasis direktorius Algirdas 
Ramaška. Festivalyje buvo rodyti 
ir ankstesni K. Serebrennikovo dar-
bai – Vladimiro Putino valdymą 
kritikuojantis „Mokinys“ (2016) ir 

„Neištikimybė“ (2012).

Naujausiame filme režisierius, 
apsupdamas maištinga 9-ojo de-
šimtmečio nuotaika, grąžina žiū-
rovą į „perestroikos“ išvakares. Kai 
visu pajėgumu griaudėjo Lenin-
grado roko scena, gimė legendinė 
grupė „Kino“, jaunimui laisvę sim-
bolizavo „The Beatles“, Bobas Dy-
lanas, Davidas Bowie, „The Doors“ 
ar „Sex Pistols“, kuriuos taip pat 
girdime filme.

Minėtų įvykių fone susitinka 
vėliau grupės „Kino“ lyderiu tap-
siantis 19-metis V. Cojus, jo tuome-
tis įkvėpėjas Maikas Naumenka iš 
grupės „Zoopark“ ir jo gražuolė 
žmona Natalija. Jauni žmonės net 
neįtaria, kad ši vasara bus lemtinga, 
o jų draugystė, kaip ir jie patys, taps 
nemirštančia legenda, su kuria už-
augs net kelios kartos.

„Viliojantis, bet kartu nepermato-
mas meilės laiškas praeičiai, – taip 

„Vasarą“ pristato įtakingas britų lei-
dinys „The Guardian“. – Tai filmas 
apie kartą, kuri laukė „Stones“ vi-
nilinės plokštelės pasirodymo, o ne 
naujo „iPad“.“ Šiuo atveju „Vasara“ 
tampa tarsi tiltu, kuris jaunajai kar-
tai padeda atrasti santykį su sovie-
tmečiu, taip suvokiant ir įsisavinant 
laisvės svarbą.

„Kino pavasario“ inf.

Anonsai Viešų paskaitų ciklas 
VDA

Vilniaus dailės akademijos Dailės 
istorijos ir teorijos katedra rengia 
viešų paskaitų ciklą „Aktualioji dai-
lėtyra“, kuriame katedros dėstyto-
jai ir absolventai, VDA Dailėtyros 
instituto mokslininkai, kiti dailė-
tyros lauko profesionalai pristatys 
naujausius tyrimus dailės istorijos, 
kolekcionavimo, naujausių šiuolai-
kinės dailės procesų srityje.

Paskaitos nemokamos, jos vyks 
Vilniaus dailės akademijos parodų 
salėse „Titanikas“ (Maironio 3), 
Felikso Daukanto auditorijoje 
(Nr. 112). Paskaitų  pradžia – 18 val., 
trukmė – 1 val.

Vasario mėnesį numatytos dvi 
paskaitos:

Vasario 12 d. VDA Dailės isto-
rijos ir teorijos katedros profesorė 
dr. Giedrė Mickūnaitė  paskaitoje 

„Nauja Lietuvos viduramžių dailė“ 
pasakos apie pastarųjų dešimtme-
čių tyrimus, kurie praturtino Lie-
tuvos dailės paveldą sienų tapybos 
radiniais, leidžia pildyti ir peržiū-
rėti XIV a. pab. – XVI a. dailės isto-
rijos pasakojimą, svarstyti apie čia 
dirbusių meistrų kilmę ir užsakovų 
pageidavimus.

Vasario 26 d. VDA doktorantas 
Marius Daraškevičius paskaitoje 

„Magiškasis kambarys“: gyvybinga 
ir prisitaikanti vaistinėlės tradicija 
Lietuvos bajorų namuose“ aptars 
vaistinėlės patalpos dvaruose atsira-
dimo ir paplitimo priežastis, patal-
pos paskirtį, vietą namo planavimo 
struktūroje, ryšius su kitomis pa-
talpomis, interjero įrangą, taip pat 
vaidmenį dvaro kasdienybės kultū-
roje, atskleis namų planavimo kaitą 
XVIII a. pabaigoje – XX a. pradžioje, 
kaip buvo prisitaikyta prie pakitu-
sio higienos, asmeninės erdvės su-
vokimo, aktyvėjančio dvaro savi-
ninkų įsitraukimo į bendruomenės 
gydymą, valgymo ir svetingumo 
kultūros pokyčių.

Norinčius dalyvauti paskaitose 
kviečiame registruotis el. paštu dai-
letyra@vda.lt

Rengėjų inf.

Kirillo Serebrennikovo filmas 
„Vasara“

Sienų tapybos fragmentas

Ekspozicijos fragmentas
V. No mado  nu ot r.
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tės]. – Vilnius : [Ciklonas], 2017. – 247, [1] p. : iliustr., portr.. – Tiražas 200 egz.. – ISBN 978-
609-8122-43-5 (įr.)

Sugrąžintoji : [romanas] / Donatella Di Pietrantonio ; iš italų kalbos vertė Gitana Vanagaitė. – Vil-
nius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2018]. – 205, [1] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 
978-609-480-038-2 (įr.)

Šnipų palikimas : romanas / John Le Carré ; iš anglų kalbos vertė Gediminas Pulokas. – Vil-
nius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2018]. – 341, [2] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 
978-609-480-047-4 (įr.)

Tūla : [romanas] / Jurgis Kunčinas. – 7-asis leid.. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos lei-
dykla, [2018]. – 254, [1] p.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-9986-39-852-3 (įr.)

Viskas įskaičiuota : romanas / Rita Bany. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], 
[2018]. – 270, [2] p.. – ISBN 978-609-04-0461-4

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

FTB agentė Keitė (Emily Blunt) da-
lyvauja ypač slaptoje CŽV opera-
cijoje, kurios tikslas – sugauti di-
delio Meksikos narkotikų kartelio 
vadeivą. Keitė pamažu susipažįsta 
su operacijos ties teisės ir moralės 
riba subtilybėmis. Jos vedliais po 
nusikaltėlių pasaulio pragarą taps 
paslaptingas grupės vadas agentas 
Metas (Josh Brolin) ir mažakalbis 

„konsultantas“ Alechandro (Benicio 
Del Toro), kuris galbūt ir yra sika-
rijus (taip meksikiečių žargonu va-
dinamas samdomas žudikas). Taip 
trumpai būtų galima apibūdinti 
Deniso Villeneuve’o („Atvykimas“, 

„Bėgantis ašmenimis 2049“)  filmo 
„Sikarijus: narkotikų karas“ (LRT, 
šįvakar, vasario 1 d. 23 val.) siužetą 
ir nepasakyti nieko, nes tai tikrai 
nenuspėjamas filmas: jame dvi tar-
pusavyje susijusios istorijos, kurių 
fone vyksta amerikiečių specialiųjų 
tarnybų ir Meksikos narkotikų kar-
telių karas. 

Pirmąją istoriją matome iš Keitės 
perspektyvos. Blunt man priminė 
Jodie Foster tyrėją iš „Avinėlių ty-
lėjimo“. Stiprios ir drąsios moters, 
kuri priversta veikti vyrų pasau-
lyje, vaidmuo kuriamas kruopš-
čiai ir nuosekliai. Antroje istorijoje 
svarbiausias bus Alechandro. Ville-
neuve’as neleidžia atsipalaiduoti ir 
filmas iš tikrųjų gali įbauginti, nes 
įtikinamai rodomas pasaulis, ku-
riame žiaurūs žmonės stovi iš abiejų 
barikados pusių. Agentė Keitė balan-
suoja tarp jų, vis geriau suvokdama, 
kad gali tapti dar viena auka. Roge-
ris Deakinsas tą pasaulį nufilmavo 
taip, kad jis kartu ir baisus, ir gražus. 

Viename interviu į pastabą, kad 
„Sikarijus: narkotikų karas“ – tai 
pasakojimas apie pasaulį, kuriame 
pagrindiniu įstatymu tampa prie-
varta, agresija ir neteisybė, Ville-
neuve’as atsakė: „Nuo mažens gir-
dime per žinias tą pačią informaciją 
apie karus, sprogimus, tragedijas. 
Atsiranda užburto rato, nesibai-
giančių pasikartojimų įspūdis. Jei 
egzistuoja pragaras, tai man jis yra 
būtent pasikartojimų ciklas, kuriam 
neturime jokios įtakos. Tačiau prie-
vartos vertimas reginiu mane tik 
erzina. Norėjau muštynes, kanki-
nimus, nužudymus filme parodyti 
kitaip nei klasikiniuose veiksmo 
filmuose. Akiros Kurosawos „Sep-
tyniuose samurajuose“ yra graži 
scena, kai jaunas ir senas samura-
jai laukia miške ir kalbasi. Staiga 
jaunasis sako: „Artėja.“ Žinai, kad 
po akimirkos prasidės žudynės, bet 
ekrane nieko nevyksta. Matome tik 
trumpą kadrą, kuriame samurajus 
labai greitai užmuša niekdarius. To 
užtenka, nes didžiausias emocijas 
kine sužadina laukimas, baimė, tyla 
ir nejudrumas.“

Du Beno Afflecko filmai, ku-
riuos šį savaitgalį rodys LNK ir BTV, 
tradiciškesni, nors jų režisierius ir 
scenaristas, be abejo, pretenduoja 
į autorinio kino kūrėjo regalijas. 

LNK (šįvakar, vasario 1 d. 21 val.) 
parodys 2016 m. sukurtą „Nakties 
įstatymą“, BTV rytoj (2 d. 22 val.) – 
2010-aisiais pasirodžiusį „Miestą“. 
Abu filmus sieja nusikaltėlių tema 
ir Bostonas, abiejuose Affleckas 
vaidina ir pagrindinius vaidme-
nis. Nors, manyčiau, jo vaidyba – 
silpniausia šių filmų vieta, užtat 
Afflecko filmuose visada įsimena 
puikūs antrojo plano aktoriai.

„Nakties įstatymas“ – melancho-
liška ir nostalgiška retro drama, nu-
kelianti į 3-iąjį dešimtmetį. Bostono 
policininko sūnus ir Pirmojo pa-
saulinio karo veteranas Džo su-
grįžta į JAV, Europos karo laukuose 
praradęs visas iliuzijas. Jis gali išgy-
venti dviem būdais: arba pažeisda-
mas įstatymą, arba apsimesdamas, 
kad jį gina. Džo pasirenka pirmąjį, 
dirba butlegeriu – nelegaliai pre-
kiauja alkoholiniais gėrimais (ne-
seniai sukako šimtas metų, kai JAV 
buvo įvestas sausasis įstatymas), bet 
likimas iš niūraus Bostono nuves 
Džo į saulėtąją Floridą ir pavers jį 
įtakingu nusikaltėliu.

„Miestas“ – pasakojimas apie šių 
dienų Bostoną, kuriame kiekvienais 
metais įvyksta per tris šimtus bankų 
apiplėšimų. Dauguma plėšikų gy-
vena Čarlstono kvartale. Filmo vei-
kėjas Dagas – vienas iš jų. 

1976 m. Kanų „Auksine palmės 
šakele“ apdovanotą Martino Scor-
sese „Taksistą“ (TV1, šįvakar, 1 d. 
23.30) matė, ko gero, visi, tačiau 
siūlau neatsisakyti malonumo pa-
sižiūrėti filmą dar kartą. Juolab 
kad, man regis, jis vėl tapo aktu-
alus, nes į viršų kylant kraštutinių 
nacionalistų judėjimams klausimas, 
ar Vietnamo veteranas ir naktinis 
Niujorko taksistas Trevisas (Robert 
De Niro) yra teisus, ar toks pat pa-
vojingas psichopatas kaip ir jo ne-
kenčiami nusikaltėliai, stebint šalies 
politinį gyvenimą kyla vis dažniau. 

Scorsese – tikras psichologinių 
portretų ir įtemptos filmo atmos-
feros meistras. Trevisas jaučiasi 
vienišas, pažemintas, o neteisy-
bės pasaulis jį ir traukia, ir atstu-
mia. Taksistas nori grįžti į normalų 
gyvenimą, bet galiausiai patiki vi-
suotiniu blogiu. Pamažu bręsta jo 
pyktis ir noras imtis misijos – su-
sidoroti su tuo blogiu. Prieš pradė-
damas filmą Scorsese buvo paniręs 
į Fiodoro Dostojevskio „Užrašus iš 

mirusiųjų namų“, tad nenustebkite, 
jei Trevisas sužadins rašytojo kūry-
bos prisiminimus.

Kitu filmo personažu tapo mies-
tas. Jo gatvėse pilna žmonių, čia 
daugybė šlykščių vietų, jis primena 
labirintą ir kartu yra klaustrofobiš-
kas. Jis tamsus, bet švytintis dau-
gybe šviesų ir reklamų. Kaip ir film 
noir juostose, miestas čia simboli-
zuoja blogį ir kartu pateisina Tre-
viso pasikeitimą.

Visai į kitokį Niujorką perkels 
prancūzų režisieriaus Cedrico 
Klapischo 2013 m. filmas „Ki-
niška dėlionė“ (LRT, 2 d. 23 val.). 
Su ankstesniais Klapischo filmais 

„Europudingas“ (2002) ir „Europu-
dingas: Rusijos lėlytės“ (2005) „Ki-
nišką dėlionę“ sieja ir pasakojimas 
apie brendimą kultūros skirtumų 
bei stereotipų pasaulyje, ir tas pats 
personažas – rašytojas Ksavjė (Ro-
main Duris). Jaunystėje daug laiko 
paskyręs idealios moters paieškoms, 
jis, regis, apsiramino, vedė anglę 
Vendę (Kelly Reilly), susilaukė po-
ros vaikų. Tačiau Vendė nusprendė 
palikti vyrą ir išvažiuoti į Niujorką. 
Po kelių mėnesių paskui šeimą iš-
vyksta ir Ksavjė. Jis greit įsitikina, 
kad Vendė visai laiminga su Džonu 
(Peter Hermann). 

„Kiniška dėlionė“ ne tik apie jaus-
mus. Klapischas šaiposi iš ameri-
kietiško rojaus, kuriame Ksavjė jau-
čiasi antrarūšiu piliečiu ne tik todėl, 
kad prastai kalba angliškai, bet pir-
miausia todėl, kad yra buvęs vyras iš 
svetimos šalies. Tačiau pagrindinė 
tema – ir vėl brendimas. Režiserius 
klausia, ar tam, kad jaustumeisi su-
brendęs, turi išmokti prisitaikyti 
prie sąlygų ir keisti savo tikslus. At-
sakymas netiesioginis: Ksavjė rašo 
knygą apie savo gyvenimą, kurioje 
daug siužeto posūkių atrodo kaip 
pasiskolinti iš muilo operos. Bet jie 
tikri. Tad Klapischas moko susitai-
kyti su tuo, kad esame banalūs, juo-
kingi ir infantilūs, tik sunkiau susi-
taikyti su tuo, kad filmui šie bruožai 
taip pat būdingi. Nors Ksavjė prisi-
pažinimas „Paprastai žmonių gyve-
nimas juda iš taško A į tašką B, bet 
aš visada turiu problemų dėl taško 
B – jis nuolat keičia kryptį“ man 
labai artimas. Gal ne tik man?

Jūsų – 
Jonas Ūbis

„Sikarijus: narkotikų karas“

AtitAiSymAS

Redakcija papildo straipsnį „Išsipildžiusios svajos“ (Nr. 3 (1282). Kon-
certą „Romantizmo svajos“ tarp kitų M.K. Čiurlionio menų mokyklos Ba-
leto skyriaus mokytojų taip pat padėjo įgyvendinti Neli Beredina ir Deimantė 
Karpušenkovienė. 



14 psl. 7 meno dienos | 2019 m. vasario 1 d. | Nr. 5 (1284)

Vasario 1–10
 „7md“ rekomenduojaP a r o d o s

Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
XX a. Lietuvos dailės ekspozicija
iki 10 d. – paroda „Kolega iš kitos genties. 
Menininkas susitinka su verslininku“

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai
Lietuvos dailė XVI–XIX a.
Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai
XIX a. 6–8 dešimtmečio fotografijų 
paroda „Juozapas Čechavičius ir jo epocha 
fotografijoje“
Paroda „Nostra Vilna: 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
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 
ginkluotės ekspozicija
Pastarųjų metų Lietuvos archeologijos at-
radimų paroda

Bažnytinio paveldo muziejus
Šv. Mykolo g. 9
Paroda „Misijų stotelės. Lietuvių misionie-
rių šimtmečio kelias“
iki 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“

Valdovų rūmai
Katedros a. 4

„Aristotelis iš Akropolio. Antikos mąstytojo 
skulptūros paroda“

„Asmens tapatybės ir kelionės dokumentai 
Lietuvoje“

„Lietuva, Tėvyne mano… Adomas Micke-
vičius ir jo poema „Ponas Tadas“ (paroda 

skiriama Lietuvos ir Lenkijos valstybin-
gumo atkūrimo šimtmečiui)

Šiuolaikinio meno centras
Vokiečių g. 2
nuo 8 d. – Sharon Lockhart paroda 

„Rudzienko“
nuo 8 d. – Alejandro Cesarco paroda „Tak-
tikos ir metodai“

VDA parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
Sauliaus Vaitiekūno retrospektyvinė 
paroda „XXI amžiaus muziejus“

VDA galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki 2 d. – Gintarės Kuznecovaitės 
paroda „Alisa Stebuklų šalyje ir Veidrodžio 
karalystėje“
nuo 5 d. – Dominyko Sidorovo ir Kazimiero 
Brazdžiūno paroda „Apmatai“ 

VDA galerija „ARgenTum“ 
Latako g. 2
iki 9 d. – VDA Kauno fakulteto Stiklo meno 
ir dizaino 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
nuo 1 d. – Akvilės Magicdust personalinė 
paroda „Čia gyvename visi kartu“ 

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
Egono Persevico skulptūros ir Uldžio Rube-
zio tapybos paroda „Viduryje niekur“
iki 2 d. – paroda „Erdvės transformacijos: 
tarp eklektikos ir vienio“ 

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
Kristinos Norvilaitės naujų darbų paroda 

„Viską tau pasakysiu“

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

Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 2
iki 7 d. – Česlovo Lukensko kūrybos paroda 

„Reivo terminalas“

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus 
Pilies g. 40
iki 10 d. – Vilniaus kultūros centro 
Dailės studijos „Paletė“ paroda „Miesto 
atspindžiai“ 

Pylimo galerija
Pylimo g. 30
iki 9 d. – Daumanto Tomo Pilipavičiaus 
tapybos paroda „Mano miestas“

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

„The Rooster Gallery“
Gynėjų g. 14
Ramintos Blaževičiūtės paroda „Kelionė su 
dviem palydovais“

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“ 
Sauliaus Žiūros paroda „Vilniaus horizontai“ 

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

Namų galerija „Trivium“
Vilkpėdės g. 7–105
Andrei Antonau paroda „Teisė į poilsį“

„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 atviru-
kuose: iš LMA Vrublevskių bibliotekos fondų“

Lietuvos nacionalinė Martyno 
Mažvydo biblioteka
Gedimino pr. 51
Vienos knygos paroda „Lietuvių chartija“ 
Paroda „Sutikti. Nyla portretai“
Retų knygų ir rankraščių skyriaus paroda 

„De horribilibus monstris: fantastiniai gyvū-
nai bibliotekoje“
Paroda „Aš neturiu kito pasirinkimo“, 
skirta Pasaulio tautų teisuoliui Raouliui 
Gustafui Wallenbergui 
iki 10 d. – paroda „Praeities pėdsakai“, 
skirta Vilniaus Romos katalikų vyskupijos 
630-osioms įkūrimo metinėms
iki 3 d. – knygos „Sivužas“ iliustracijų paroda 

„Skalvijos“ kino centras
Goštauto g. 2 / 15
nuo 1 d. – Teklės Ūlos Pužauskaitės ko-
piuterinės grafikos paroda „Ir visos jos 
nuostabios“ 

„The Room“ galerija

Polocko g. 17

Martino Jankaus tapybos paroda „Po lap-

kričio saule“ 

„Editorial“ projektų erdvė
Latako g. 3
nuo 1 d. – Roberto Narkaus paroda „Sfinksas“

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 paroda „Gyvenimo scenos“
nuo 7 d. – paroda „Atminties kodas: Til-
mansų palikimas Kaune“ 

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
Paroda „Geriausias metų kūrinys“

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
Indrės Mikašauskaitės paroda „Laikolizė“ ir 
Sandros Kvilytės paroda „Corpus anima“ 

Kauno fotografijos galerija
Vilniaus g. 2
iki 3 d. – paroda „Svetur“ 

Klaipėda
Lietuvos dailės muziejaus Prano 
Domšaičio galerija
Liepų g. 33
iki 3 d. – Giedrės Masiulytės-Burbienės fo-
tografijų paroda „Nešantys viltį“ 

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

Šiauliai
„Laiptų“ galerija
„Žemaitės g. 83
iki 8 d. – Raimundo Sližio (1952–2008) ta-
pybos paroda
iki 8 d. – grafikos ir fotografijos paroda 

„Žiupsnelis druskos“ 

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

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

S p e k t a k l i a i

Vilnius 
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto 
teatras
1 d. 18.30 – „PIAF“ (pagal É. Piaf, G. Fauré, 
M. Ravelio ir kt. muziką). Choreogr. M. Bi-
gonzetti (Italija)
2 d. 18.30 – G. Puccini „BOHEMA“. Dir. 
N. Paszkowski (Italija), muzikos vad. ir 
dir. R. Šervenikas, dir. J. Geniušas, 
rež. C. Mazzavillani Muti (Italija)
3 d. 12 val. – K. Chačaturiano „ČIPOLINAS“. 
Dir. A. Šulčys
7 d. 18.30 – G. Sodeikos „POST FUTURUM“. 
Muzikos vad. ir dir. R. Šervenikas, 
dir. J. Geniušas
8, 9 d. 18.30 – A. Adamo „KORSARAS“. 
Choreogr. M. Legris (Prancūzija), muzikos 
vad. ir dir. V. Ovsianikovas (Rusija). 
Dir. R. Šervenikas

Nacionalinis dramos teatras
2 d. 18 val. Klaipėdos žvejų rūmuose – 
A. Čechovo „TRYS SESERYS“. Rež. Y. Ross
8 d. 17.30 Biržų kultūros centre – W. Shakes-
peare’o „ĮSTABIOJI IR GRAUDŽIOJI RO-
MEO IR DŽULJETOS ISTORIJA“. 
Rež. O. Koršunovas
Mažoji salė
2 d. 16 val. – L. Adomaičio „VOICEKAS“ (pa-
gal G. Büchnerį). Rež. A. Obcarskas
3 d. 17 val., 5 d. 19 val. – R. Granausko „DU-
BURYS“. Rež. S. Račkys
6, 7 d. 19 val. – M. von Mayenburgo „KAN-
KINYS“. Rež. O. Koršunovas 
8, 9 d. 19 val. – I. Bergmano „INTYMŪS PO-
KALBIAI“. Rež. V. Rumšas 
Studija
6 d. 16 val. – I. Šeiniaus „KUPRELIS“. Insc. 
aut. A. Vozbutas, rež. P. Markevičius

Valstybinis jaunimo                                   
teatras 
8 d. 18 val. teatro fojė – „LIŪDNOS DAINOS 
IŠ EUROPOS ŠIRDIES“ (pagal F. Dostojevs-
kio romaną „Nusikaltimas ir bausmė“). 
Rež. K. Smedsas (Suomija)

Dailė

Galerijoje „Kunstkamera“  – Sigitos Maslauskaitės-Mažylienės per-
sonalinė paroda „Kartotės ir pirmavaizdžiai“, joje menininkė tradicijos 
kartojimosi aspektą naudoja konceptualiai: sulieja simbolius su dabartimi, 
taip religinis turinys įgyja gyvasties. Vilniaus dailės akademijos „Titaniko“ 
parodų salėse vyksta Sauliaus Vaitiekūno retrospektyvinė paroda „XXI 
amžiaus muziejus“, tai labai savitas reginys su pretenzija priblokšti gigan-
tiškais užmojais. Abi parodos veikia iki vasario 16 d.

Muzika

Vasario 3 d., sekmadienį, 14 val. Užutrakio dvaro rūmuose koncertuoja 
tarptautinis talentingų atlikėjų trio „Xylos“. Tai jaunas ir dinamiškas an-
samblis iš Vienos, siekiantis įkvėpti naują gyvenimą klasikinio fortepi-
joninio trio repertuarui. Koncerte „Popietė su Xylos trio“ groja lietuvių 
smuikininkė Ieva Pranskutė, kroatų violončelininkas Mislavas Brajkovićius 
bei japonų pianistė Mayu Kotari. Visi šiuo metu studijuoja Vienos (Aus-
trija) muzikos ir vaizduojamųjų menų universitete. Trio atliks Josepho 
Haydno, Claude’o Debussy ir Aleksandro Zemlinskio fortepijoninius trio. 
Sausį ta pati programa skambėjo Vienoje (Austrija) ir sulaukė aukščiausių 
susižavėjusios publikos komplimentų.

Teatras

Vasario 6, 7 d. Oskaro Koršunovo teatre įvyks Pauliaus Ignatavičiaus 
pagal Rainerio Wernerio Fassbinderio pjesę „Kacelmacheris“ („Katzel-
macher“) režisuoto spektaklio „Imigranta non grata“ premjera. Kūrėjai 
klausia: „Kas nutinka, kai į ramią, nykią socialinės realybės kasdienybę 
netikėtai įsiterpia nepažįstamas, nelauktas, nepatikimai atrodantis imi-
grantas, kuris turi dar ir didesnį nei visi kiti penį? Pseudo mistinis roko 
spektaklis apie neapykantą kitokiam. Neapykantą, kuri glūdi mūsų pri-
gimtyje ir galbūt net neturi konkretaus adresato.“

Lietuvos nacionaliniame dramos teatre vasario 14, 15 d. gastroliuos Šiau-
lių dramos teatro spektakliai: Pauliaus Ignatavičiaus režisuota „Tobula 
pora (The perfect match arba Su Naujais metais, Ionesco!)“ bei Aleksan-
dro Špilevojaus „Bagadelnia“. 
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Vilniaus mažasis teatras
1, 7, 8 d. 18.30 – Žemaitės „MARTI“. 
Rež. G. Tuminaitė, dramaturgė P. Pukytė
2 d. 13.30, 15 val. – Teatralizuota ekskursija 
vaikams
3 d. 12 val. – „MANO BATAI BUVO DU“. Idė-
jos aut. ir rež. G. Latvėnaitė 
5 d. 18.30 – P. Pukytės „BEDALIS IR LABDA-
RYS“. Rež. G. Tuminaitė 
6 d. 18.30 – I. Margalit „TRIO (J. Bramso, 
R. Šumano ir K. Šuman meilės istorija)“. 
Rež. P. Galambosas (Vengrija) 
9 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MISTRAS“. 
Rež. R. Tuminas

Oskaro Koršunovo teatras
6, 7 d. 19 val. – PREMJERA! „IMIGRANTA 
NON GRATA“ (pagal R.W. Fassbinderio pjesę 

„Katzelmacher“). Rež. – P. Ignatavičius

Rusų dramos teatras
1 d. 18.30 – PREMJERA! M. Ivaškevičiaus 

„RUSIŠKAS ROMANAS“. Rež. O. Koršunovas 
2 d. 18.30 – PREMJERA! „IDIOTAS“ (pagal 
F. Dostojevskio romanus „Idiotas“ ir „De-
monai“). Rež. A. Jankevičius
3 d. 18.30 – A. Puškino „EUGENIJUS ONE-
GINAS“. Rež. J. Vaitkus
6 d. 18.30 – „VIENIŠAS ŽMOGAUS BALSAS“ 
(pagal S. Aleksijevič knygą „Černobylio 
malda“). A. Metalnikovos monospektaklis. 
Rež. V. Dorondovas (Erdvė A–Z)
7 d. 18.30 – D. Maslowskos „MUMS VISKAS 
GERAI“. Rež. E. Švedkauskaitė (Erdvė A–Z)

Vilniaus teatras „Lėlė“
Didžioji salė
2 d. 12 val. – S. Siudikos „TRYS PARŠIUKAI“. 
Rež. A. Mikutis 
3 d. 12 val.– „DAKTARAS DOLITLIS“ (pagal 
H. Loftingą). Rež. R. Driežis
8, 9 d. 18.30 – PREMJERA! „DAKTARAS 
GLASAS“ (pagal H. Söderbergo romaną). 
Rež. R. Kazlas, dail. N. Keršulytė
Palėpės salė
3 d. 16 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“ 
(Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut., 
rež. ir dail. A. Mikutis
9 d. 14 val. – „RAUDONKEPURĖ“ (pasakų 
apie Raudonkepuraitę motyvais). Rež. ir 
dail. V. Mazūras
Mažoji salė
2 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „BALTOS PA-
SAKOS“ (pagal H.Ch. Anderseno pasakas). 
Rež. N. Indriūnaitė
3 d. 14 val.– „AUKSO OBELĖLĖ, VYNO ŠU-
LINĖLIS“ (pagal lietuvių liaudies pasaką). 
Scen. aut. ir rež. R. Driežis
9 d. 12 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ 
IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių 
Grimmų pasaką). Rež. N. Indriūnaitė

„Menų spaustuvė“
1 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „LAISVINA-
MIEJI“. Aut. K. Legenis ir P. Šimonis
1 d. 18.30 Juodojoje salėje – PREMJERA! „CV, 
ARBA KAS AŠ ESU“. Rež. J. Tertelis (teatras 

„Atviras ratas“)
2 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „TIKROS PA-
SAKOS“. Rež. Ž. Mičiulytė
3 d. 19 val. Juodojoje salėje – „FEEL LINK“. 
Kūrėjai ir atlikėjai L. Žakevičius ir A. Gu-
daitė (urbanistinio šokio teatras „Low Air“)
4 d. 11 val. Studijoje III – „Šokio pirmadie-
niai mažyliams“ (šokio teatras „Dansema“)
5 d. 19 val. Kišeninėje salėje – PREMJERA! 

„THIS ORDER GOES WRONG“. Idėjos aut. 
D. Digimas, K. Dirsė, L. Kmieliauskaitė
5 d. 19 val. Juodojoje salėje – „AURA: 
SPRENDIMAS“. Choreogr. B. Letukaitė 
6 d. 18.30 Juodojoje salėje – „BRANGIOJI 
MOKYTOJA“ (pagal L. Razumovskajos 
pjesę). Rež. I. Stundžytė (teatras „Atviras 
ratas“)
6 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „SOMAHOLI-
DAYS“. Idėjos aut. V. Pitrinaitė 

8 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „LAISVINA-
MIEJI“. Aut. K. Legenis ir P. Šimonis
9 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „KAIP ŽVEJYS 
Į DANGŲ ĖJO“ (pasaka iš J. Basanavičiaus 
tautosakos bibliotekos). Scenogr. S. Degu-
tytė, muzikuoja G. Žilys (Stalo teatras)  
9 d. 18 val. Juodojoje salėje – A. Navicko 

„ALFA“. Rež., scenogr., kost. dail. Dr. GoraPa-
rasit (G. Minelgaitė), libreto aut. G. Laba-
nauskaitė. Atlikėjai N. Petročenko (mecoso-
pranas), N. Masevičius (bosas-baritonas), 
I. Savickaitė (aktorė), P. Kentra (el. gitara), 
A. Rimgailaitė (akordeonas), M. Zenkevi-
čiūtė (elektronika) 

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
1, 8 d. 18 val., 9 d. 17 val. Didžiojoje scenoje – 
J. Sobolio „GETAS“. Rež. G. Varnas (NKDT 
kartu su „Utopia“ teatru)
2 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „LABAS, 
LAPE!“ (pagal E. Daciūtės pasaką „Laimė 
yra lapė“). Rež. E. Kižaitė 
2 d. 18 val. Rūtos salėje – „ŠVENTĖ“ (J. Grušo 
novelių motyvais). Rež. A. Jankevičius 
3 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – M. Maeterlincko 

„ŽYDROJI PAUKŠTĖ“. Rež. V. Martinaitis
3 d. 19 val. Ilgojoje salėje – H. Ibseno „KAI 
MIRĘ NUBUSIM“. Rež. M. Klimaitė 
5 d. 14 val. Rūtos salėje – „LĖ-KIAU-LĖ-KIAU“. 
Rež. E. Kižaitė 
5 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Landsbergio 

„VĖJAS GLUOSNIUOSE“. Rež. G. Padegimas
5 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – H. Ibseno 

„JUNAS GABRIELIS BORKMANAS“. 
Rež. – G. Varnas (Valstybinis jaunimo teatras)
6 d. 18 val. Rūtos salėje – „TROJIETĖS“ (Euri-
pido tragedijų motyvais). Rež. P. Makauskas
6 d. 19 val. Mažojoje scenoje – B. Kapus-
tinskaitės „VIETINIAI“ (pagal K. Gibrano 
kūrybą). Rež. P. Markevičius
7 d. 18 val. Rūtos salėje – „ŠVENTĖ“ (J. Grušo 
novelių motyvais). Rež. A. Jankevičius 
7 d. 19 val. Mažojoje scenoje – P. Süskindo 

„KONTRABOSAS“. Rež. – V. Masalskis 
(Klaipėdos jaunimo teatras)

Kauno valstybinis muzikinis teatras
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
1 d. 19 val. – M. Duras „HIROŠIMA, MANO 
MEILE“. Rež. R. Abukevičius
2 d. 19 val., 3 d. 18 val. Centriniame knygyne 
(Laisvės al. 81) – „NOKTIURNAS“. 
Rež. G. Padegimas
3 d. 15 val. – A. Dilytės „NEGALIMA!“ 
Rež. A. Dilytė
6 d. 19 val. – šokio vakaras „3 IN 1“ 
7 d. 19 val. – „SOMAHOLIDAYS“. Idėjos aut. 
V. Pitrinaitė
8 d. 18 val. Utenos kultūros centre – I. Vyry-
pajevo „DREAMWORKS“. Rež. A. Jankevičius
8 d. 19 val. – „SAMURAJAUS KNYGA“. 
Rež. A. Jankevičius (sindikatas „Bad rabbits“)

Kauno lėlių teatras
2 d. 12 val. – „UTĖLIŲ SKURŲ SKRANDUTĖ“ 
(pagal A. Prakapienės papasakotą suvalkietišką 
pasaką). Aut. ir rež. M. Mažėtytė-Antanauskienė 
ir Al. Vosylienė (Marijampolės dramos teatras)
2 d. 12 val. – PREMJERA! „UŽBURTAS KAL-
NAS“. Aut. ir rež. A. Žiurauskas
3 d. 12 val. – „MAŽYLIS R-r-r-r“ (pagal 
T. Geizelio ir D. Biseto pasakas). Aut. ir 
rež. M. Jaremčiukas (Ukraina)
7 d. 18 val. – A. Giniočio autorinių dainų 
vakaras

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
2 d. 17 val. Didžiojoje salėje – A. Stasiuko 

„NAKTIS“. Rež. A. Jankevičius

3 d. 14 val. Didžiojoje salėje – A. Dilytės 
„DĖDĖS TITO DŽIAZAS“ (pagal P. Hackso 
knygą). Rež. A. Dilytė
9 d. 18.30, 10 d. 17 val. – PREMJERA! A. Ga-
lino „PARADAS“. Rež. – P. Gaidys, scenogr. 
šviesų ir kost. dail. – A. Šimonis, komp. – 
M. Bialobžeskis. Vaidina M. Urbonas, 
S. Gaudušytė, J. Viršilas, S. Buziliauskas, 
J. Vanžodytė, A. Skripkauskaitė

Klaipėdos muzikinis teatras
2 d. 12, 14 val. Žvejų rūmuose – K. Lučinsko 

„TIKROJI DINOZAURŲ ISTORIJA“. 
Choreogr. – A. Krasauksaitė
7 d. 11 val. Žvejų rūmuose – koncertas 

„Mažylis Mocartas“
7 d. 19 val. Žvejų rūmuose – „ALTORIŲ ŠE-
ŠĖLY“ (šokio spektaklis pagal V. Mykolaičio-
Putino romaną). Choreogr. A. Liškauskas
8 d. 19 val. Žvejų rūmuose – A. Adamo „ŽI-
ZEL“. Choreogr. M. Černeckas

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
2 d. 18 val. – T. Williamso „GEISMŲ TRAM-
VAJUS“. Rež. A. Latėnas
3 d. 18 val., 9 d. 15 val. Biržų kultūros centre – 
A. Špilevojaus „BAGADELNIA“. 
Rež. A. Špilevojus

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
1 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.
2 d. 18 val. – W. Russello „MOTERIMS IR JŲ 
VYRAMS“. Rež. L. Kondrotaitė
3 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. 
Rež. V. Mazūras 
3 d. 18 val. – „ZYGFRYDAS“ (pagal I. Šei-
niaus romaną „Siegfried Immerselbe atsi-
jaunina“). Rež. – G. Aleksa
7 d. 18 val. Jonavos kultūros centre – 
R. Thomas „VYRAS SPĄSTUOSE“. 
Rež. D. Kazlauskas 
7 d. 18 val. – „KOKIO GRAŽUMO SAULĖ“ 
(pagal D. Teišerskytės eiles ir D. Urbonie-
nės knygą „Sibiras vaiko akimis“). 
Rež. E. Matulaitė
8 d. 18 val. – D. Statkevičienės „GIMINĖS, 
ARBA KAM ZRAZŲ PAKARTOT“. 
Rež. A. Veverskis

K o n c e r t a i

Lietuvos nacionalinė filharmonija
3 d. 14 val. Kauno valstybinėje filharmonijoje, 
10 d. 15 val. Utenos kultūros centre – orkes-
tro muzikos koncertas „Orkestro DNR“. 
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkes-
tras. Solistai LNSO muzikantai: V. Gelgotas 
(fleita), R. Virvytienė (fleita), A. Gražulis 
(trombonas), A. Žiūra (klarnetas), J. Klima-
vičius (fagotas), E. Kulikauskas (violončelė), 
A. Švagždytė (smuikas), 
A. Rekašius (vibrafonas), M. Gecevičius 
(valtorna), T. Bieliauskas (obojus), R. Vosy-

liūtė (smuikas). Dir. R. Šervenikas. Koncertą 

veda muzikologas V. Gerulaitis. Progra-

moje A. Vivaldi, C.M. von Weberio, P. Dukas, 

N. Rotos, A. Malcio, G. Pelēcio, A. Coplando, 

F. Dopplerio, K. Dopplerio kūriniai

3 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino muzie-

juje – kamerinės muzikos koncertas „Vilniaus 

kvartetas ir Ugnius Pauliukonis“. Valstybinis 
Vilniaus kvartetas, U. Pauliukonis (fortepijo-
nas). Programoje A. Dvořáko kūriniai
7 d. 13 val. Ukmergės kultūros centre – kon-
certas visai šeimai „Orkestro formulė“. Lie-
tuvos nacionalinis simfoninis orkestras. 
Dir. I. Šimkus. Koncertą veda J. Jankaus-
kaitė. Programoje R. Wagnerio, S. Prokof-
jevo, A. Chačaturiano ir kt. kūriniai

9 d. 19 val. Valdovų rūmų Didžiojoje renesan-
sinėje menėje – „Orkestro ir fagoto meta-
morfozės“. Lietuvos kamerinis orkestras. 
Solistas G. Santana (fagotas). Dir. V. Kaliū-
nas. Programoje O. Narbutaitės, J. Haydno, 
H. Tomasi, R. Strausso kūriniai

Vilnius
Kongresų rūmai
1, 2 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
8 d. 19 val. – „Kareivio istorija“. J. Rezni-
čenko (klarnetas), A. Puplauskis (fago-
tas), A. Stankevičius (trimitas), P. Batvinis 
(trombonas), D. Syrets (mušamieji), 
T. Bandzaitytė (smuikas), A. Kučinskas 
(kontrabosas). Dir. R. Šumila. Programoje 
M. Daugherty, I. Stravinskio kūriniai

Lietuvos muzikų rėmimo fondas
5 d. 18.30 S. Vainiūno namuose – Vilniaus 
muzikinis atžalynas. Koncertas „Muzikinės 
miniatiūros“. Dalyvauja Vilniaus Karo-
liniškių muzikos mokyklos fortepijono 
dalyko VI–VIII ir kryptingo ugdymo klasių 
mokiniai 
6 d. 17.30 S. Vainiūno namuose – Trečiadie-
nio vakaras-koncertas profesoriaus S. Sondec-
kio atminimui. Koncertuoja šiauliečiai – moky-
tojos ekspertės N. Prascevičienės ugdytiniai iš 
Šiaulių S. Sondeckio menų gimnazijos, Šiaulių 
I muzikos mokyklos ir Šiaulių „Dagilėlio“ dai-
navimo mokyklos. Koncertmeisterė D. Šulcaitė
4 d. 18 val. Vilniaus universiteto šv. Jonų baž-
nyčioje – Lietuvos muzikų rėmimo fondo 
ir bendrijos „Atgaiva“ koncertas iš ciklo 

„Alma Mater musicalis“. Dalyvauja Vilniaus 
chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ 
chorai: II kl. mergaičių choras (vad. J. Dir-
gėlaitė, koncertmeisterė 
J. Danienė), Merginų choras (vad. J. Vait-
kevičienė, koncertmeisterė E. Kasteckaitė), 
mokytojų M. Bereščanskajos, S. Dūdėnie-
nės, L. Liaudanskaitės, V. Taurinskaitės-
Rukšienės mokinės. Programoje L. Abario, 
B. Dvariono, G. Kuprevičiaus, J. Tamulionio, 
K. Vasiliauskaitės, K.A. Arneseno, Ē. Ešen-
valdo, R. Rotherso kūriniai
10 d. 14 val. Vilniaus arkikatedroje ba-
zilikoje – Mažeikių rajono savivaldybės 
kultūros centro mišrus choras ,,Draugystė“ 
(meno vad. ir dir. R. Grušas, chormeister. 
N. Dapšienė, koncertmeister. I. Grušaitė), 
solistai D. Puišys (baritonas), V. Survilaitė 
(vargonai), I. Dvaržeckienė (fleita). Progra-
moje K. Kavecko, V. Klovos, J, Dambrausko, 
V. Bartulio ir kt. kūriniai. Renginio vedėjas 
muzikologas V. Juodpusis

Šv. Kotrynos bažnyčia

1 d. 19, 21 val. – „Radiohead Rewrite“. Atli-

kėjai orkestras „Niko“: A. Jusionytė, D. Si-

maškaitė, J. Ivanovaitė (smuikai), D. Dum-

čius (violončelė), V. Bačius (bosinė gitara), 

LNSO nariai V. Raškevičiūtė-Gelgotė (al-

tas), V. Gelgotas (fleita), svečias iš Švedijos 
P. Lundbergas (fortepijonas), Dž. Daugirda 
(mušamieji), P. Anderssonas (fortepijonas) 
ir kt. Dir. orkestro vadovas bei kompozito-
rius 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. Vaitiekūnas, pianistas P. Jaraminas, 
fleitininkė J. Staškienė, Vilniaus chorinio 
dainavimo mokyklos „Liepaitės“ chorai: 
Trečios klasės choras (vad. D. Mickevičiūtė), 
Jaunučių choras (vad. E. Jaraminienė), 
Jaunių choras (vad. A. Steponavičiūtė-Zup-
kauskienė). Koncerto scenarijaus aut. ir 
rež. E. Storpirštienė, dailininkai J. Česonytė, 
R. Gnižinskas, šviesų dail. T. Juozapaitis. 
Programoje Z. Bružaitės dainos
9 d. 18 val. – koncertas „Kelionė aplink pa-
saulį su Evelina Sašenko“. Atlikėjai 
E. Sašenko (vokalas), N. Bakula (akordeo-
nas), P. Zdanavičius (fortepijonas). Progra-
moje M. Legrando, J. Petersburskio, J. Kan-
dero, E. Piaf, A. Piazzollos kūriniai
10 d. 18.30 – koncertas „Samba fever“. Atli-
kėjai L. Vieira (vokalas), M.  van der Linden 
(cavaquinho, gitara, vokalas), B. Viricimo 
(bosinė gitara, vokalas), E. van Rijthovenas 
(klavišiniai), U. Demandtas (mušamieji)

Va k a r a i

Vilnius
Rašytojų klubas
6 d. 17.30 – rašytojos A. Ruseckaitės ro-
mano apie Salomėją Nėrį „Padai pilni vinių“ 
pristatymas. Dalyvauja knygos autorė 
A. Ruseckaitė, knygos redaktorė B. Balčienė, 
aktorė B. Mar, pianistas R. Zubovas
8 d. 17 val. – V.V. Landsbergio autorinis kū-
rybos vakaras. Renginys iš ciklo „Poezijos 
posmai virtę dainomis“. Dalyvauja rašytoja 
I. Ežerinytė

Nacionalinė dailės galerija
2 d. 14 val. – Naujos istorijos NDG. 
M. Jankauskaitės ekskursija iš ciklo, skirto 
permąstyti ir naujai pažinti XX–XXI a. Lie-
tuvos dailę ir jos reprezentaciją Nacionali-
nėje dailės galerijoje

Valdovų rūmai
5 d. 18 val. – vieša paskaita „Klasikų klubas 
keliasi į Valdovų rūmus“. Parodos „Aristo-
telis iš Akropolio. Antikos mąstytojo skulp-
tūros paroda“ renginių ciklas
7 d. 18 val. Renginių salėje – P. Załuskio 
(Lenkija) vieša paskaita „Vilniškiai Adomo 
Mickevičiaus bičiuliai“ bei E. Dzikowskos 
(Lenkija) vieša paskaita „Katalikai, unitai, 
protestantai ir masonai. Adomo Mickevi-
čiaus mokytojai Vilniuje“. Parodos „Lietuva, 
Tėvyne mano… Adomas Mickevičius ir jo 
poema „Ponas Tadas“ renginių ciklas

Nacionalinė M. Mažvydo                   
biblioteka
5 d. 17.30 Valstybingumo erdvėje – diskusija 

„Vizijos Vilniaus ateičiai“. Dalyvauja 
A. Degutis, R. Klonovski, V. Navickas, 
A. Stasiukynas ir E. Tamošiūnaitė, 
M. Baltrukevičius
7 d. 17.30 Konferencijų salėje – muzikologo 
V. Gerulaičio paskaita „Lietuvos šimtmečio 
muzika“
7 d. 18 val. Muzikavimo erdvėje – menų stu-
dijos „Garsas ir spalva“ mokytojų ir moki-
nių koncertas „Muzikiniai pašnekesiai“. 
V. Vanagaitės, J. Danielienės ir E. Oleškevič 
mokinių koncertas

Kaunas
M. Žilinsko dailės galerija
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 



7 meno dienos | 2019 m. vasario 1 d. | Nr. 5 (1284)16 psl.

Redaktorė – Monika Krikštopaitytė (dailė)
Atsakingoji sekretorė – Rūta Jakimavičienė

Kinas – Živilė Pipinytė | Teatras, šokis – Ieva Tumanovičiūtė
Muzika – Laimutė Ligeikaitė | Stilius – Rita Markulienė, Violeta Kundrotienė
Dizainas – Jokūbas Jacovskis | Maketas – Vanda Čemerkaitė
Finansininkė – Brigita Misiuvienė | Direktorius – Linas Vildžiūnas

© „7 meno dienos“. Kultūros savaitraštis. Išeina penktadieniais.  
Leidžiamas nuo 1992 m. sausio 10 d. Leidėjas VšĮ „7 meno dienos“,               
S. Konarskio g. 49, 03123 Vilnius. Tel. 2613039. El. paštas redakcija@7md.lt.     
ISSN 1392-6462. 4 sp. l. Tiražas 800 egz. 
Spausdino UAB „Valdo leidykla“, Gedimino g. 34, Ukmergė

Remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas 
Lietuvos kultūros taryba 
LR kultūros ministerija 

Savaitės filmai

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

Vasario 1–7
Ki no re per tu a ras

Apgaulinga ramybė  **
Matthew McConaughey personažo gyvenimas – karšta Karibų saulė, 

ištikimas laivas ir rizika. Vienintelė jo mylėta moteris ištekėjo už milijardie-
riaus ir gyvena viloje Majamyje. Tačiau staiga ji vėl atsiranda jo gyvenime 
ir maldauja apsaugoti. Steveno Knighto filme taip pat vaidina Anne Hathaway, 
Diane Lane, Jasonas Clarke’as, Jeremy Strongas (JAV, 2019). (Vilnius)
Belos kelionė namo  ***

Charleso Martino Smitho filmas – pasakojimas apie kalytę Belą, kuri 
nubėgo net 600 kilometrų, kad sugrįžtų pas savo šeimininką Luką, medi-
cinos studentą. Kelyje į namus Belos laukė daug nuotykių ir susitikimų – su 
įvairiais žmonėmis ir net su liūtuku. Belą įgarsino Bryce Dallas Howard, 
filme taip pat vadina Ashley Judd, Jonahas Haueris-Kingas, Edwardas Ja-
mesas Olmosas, Barry Watsonas, Alexandra Shipp (JAV, 2018). (Vilnius)
Dogman  ****

Niūri Matteo Garrone („Gomora“, „Pasakų pasaka“) pasaka, nuvaini-
kuojanti mitą apie Didžiąją Italiją, – vienas svarbiausių pernykščių Eu-
ropos filmų, Kanuose pelnęs prizą geriausiam aktoriui Marcello Fonte, o 
rudenį – ir tris Europos kino akademijos apdovanojimus. Tai pasakojimas 
apie „mažą žmogų“ – nedidelio miestelio šunų kirpėją, kuris pastoja ke-
lią vietiniam banditui. Visi meistelėnai žino, kad Marčelas nenuskriaustų 
net musės. Jis mėgsta savo darbą, augina dukrelę ir retkarčiais prekiauja 
kokainu. Kai narkomanas Simonė norės dar kartą pasinaudoti Marčelo 
naivumu, šis turės pagaliau pasipriešinti. Tikroji istorija, tapusi filmo pa-
grindu, daug žiauresnė, bet Garrone tvirtina, kad jį visada labiau domino 
konflikto psichologija, žiaurumo ištakos. Pasak režisieriaus, šiame filme 
jam buvo svarbus veikėjas, kuris iš visų jėgų priešinasi nuodingai aplin-
kai (Italija, 2018). (Vilnius)
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. Lanthimosas 
šią cinišką kostiuminę dvaro intrigų istoriją papasakojo temperamentingai 
ir nevengdamas pikto humoro (Airija, JAV, D. Britanija, 2018). (Vilnius)
Marija, Škotijos karalienė  ***

Britų teatro ir kino režisierės Josie Rourke filmas – spalvingas pasako-
jimas apie škotų karalienę Mariją Stiuart, kuri būdama šešiolikos tapo 
Prancūzijos karaliene. Po dvejų metų tapusi našle ji nusprendė pasiprie-
šinti tradicijai ir atsisakyti naujų vedybų. Grįžusi į Škotiją Marija Stiuart 
susigrąžino sostą, tačiau kitai Anglijos karalienei Elžbietai I tai nepatiko. 
Dvi stiprios moterys pradėjo kovą dėl valdžios ir nė viena nenorėjo nusi-
leisti. Pagrindinius vaidmenis filme sukūrė Saoirse Ronan ir Margot Robbie, 
taip pat vaidina Jackas Lowdenas, Joe Alwynas, Davidas Tennantas, Guy 
Pearce’as, Ianas Hartas (D. Britanija, 2019). (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)
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)

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
1–7 d. – Apgaulinga ramybė (JAV) – 15.55, 
19.10, 21.35
Trys didvyriai ir sosto paveldėtoja (Ru-
sija) – 11.30, 13.50 (lietuvių k.); 11.10, 13.15, 
15.40 (originalo k.)
Marija, Škotijos karalienė (D. Britanija) – 
13.10, 18.50, 21.40
Dogman (Italija, Prancūzija) – 16, 18.30
9, 10 d. – Lego filmas 2 (JAV) – 11, 13.30
5 d. – G. Bizet „Karmen“. Tiesioginės prem-
jeros transliacijos iš Niujorko Metropoli-
teno operos įrašas – 18 val.
5 d. – Alita: kovos angelas (3D, Kanada, Ar-
gentina, JAV) – 19 val.
7 d. – Šaltas kraujas (D. Britanija, Norvegija, 
JAV, Kanada) – 18.50
4 d. – NT Live'18. Aš nebėgu – 19 val.
1–7 d. – Ir visi jų vyrai (rež. D. Ulvydas) – 
11.20, 13.50, 16.20, 18.30, 21.10
1–4, 6, 7 d. – Žalioji knyga (JAV) – 12, 15, 18, 
20.30; 5 d. – 20.50
1–3, 5–7 d. – Favoritė (Airija, D. Britanija, 
JAV) – 13, 17.50, 20.30; 4 d. – 13, 20.50
1–5, 7 d. – Ralfas Griovėjas 2 (JAV) – 11.40, 
14.10, 16.40; 6 d. – 11.40, 14.10
1–7 d. – Belos kelionė namo (JAV) – 11, 13.35, 
16.30
1, 3, 7 d. – Bohemijos rapsodija (D. Britanija, 
JAV) – 15.20, 20.50; 2, 4, 5 d. – 15.20; 
6 d. – 15.20, 21.50
1–4 d. – T-34 (Rusija) – 13.35, 18.50; 7 d. – 13.35
1–4, 6, 7 d. – Laisvo elgesio močiutė 2: pa-
gyvenę keršytojai (Rusija) – 15.50, 18.15
1–7 d. – Stiklas (JAV) – 21 val.
1–3, 6, 7 d. – Silvio (Italija) – 20.50
2, 3 d. – Žmogus-voras. Į naują visatą 
(JAV) – 11.20
2, 3 d. – Grinčas (JAV) – 11 val.
2, 3 d. – Sniego karalienė: veidrodžių šalis 
(Rusija) – 11.30

Forum Cinemas Akropolis 
1, 2 d. – Apgaulinga ramybė (JAV) – 16.50, 
19.20, 20.40, 23.05; 3–7 d. – 16.50, 19.20, 20.40
1–7 d. – Trys didvyriai ir sosto paveldėtoja 
(Rusija) – 11.20, 14.45 (lietuvių k.); 10.10, 
12.15, 14.20 (originalo k.)

1, 2 d. – Marija, Škotijos karalienė (D. Brita-

nija) – 12.40, 17.40, 22.45; 3–7 d. – 12.40, 17.40

1–7 d. – Dogman (Italija, Prancūzija) – 

15.20, 20.20

9, 10 d. – Lego filmas 2 (JAV) – 10.30, 13 val.

5 d. – Alita: kovos angelas (3D, Kanada, Ar-

gentina, JAV) – 18.30

7 d. – Šaltas kraujas (D. Britanija, Norvegija, 

JAV, Kanada) – 18.40
1–4, 6, 7 d. – Ir visi jų vyrai (rež. D. Ulvydas) – 
13.45, 16.30, 19, 21.30; 5 d. – 13.45, 16.30, 19, 21.50
1, 4–7 d. – Belos kelionė namo (JAV) – 11.10, 
13.15, 16 val.; 2, 3 d. – 10.20, 11.10, 13.15, 16 val.

1, 2 d. – Laisvo elgesio močiutė 2: pagy-

venę keršytojai (Rusija) – 13.20, 18.20, 21.35, 

23.50; 3–7 d. – 13.20, 18.20, 21.35

1–4, 6, 7 d. – Ralfas Griovėjas 2 (JAV) – 11, 

13.25, 15.40; 5 d. – 11, 13.25

1–4, 6 d. – T-34 (Rusija) – 15.30, 18.40, 

21.40; 5, 7 d. – 15.30, 21.40

1–7 d. – Žalioji knyga (JAV) – 10.50, 18.30, 21.10

Bohemijos rapsodija (D. Britanija, JAV) – 

10.30, 18.05

1, 2 d. – Pabėgimo kambarys (P. Afrika, JAV) – 
16.20, 21.50, 23.35; 3–7 d. – 16.20, 21.50
1–7 d. – Žmogus-voras. Į naują visatą 
(JAV) – 13.35
Sniego karalienė: veidrodžių šalis (Ru-
sija) – 12.30
Akvamenas (3D, Australija, JAV) – 16.10
Favoritė (Airija, D. Britanija, JAV) – 19.10
1, 2 d. – Stiklas (JAV) – 21, 23.40; 3–7 d. – 21 val.
1–7 d. – Grinčas (JAV) – 10.40

Skalvija
Ciklas „Žiūrovams pageidaujant“
1 d. – Patersonas (JAV) – 16.40
Prancūzų kino festivalis „Žiemos ekranai“
Henri-Georges’o Clouzot filmų retrospektyva
2 d. – Žmogžudys gyvena dvidešimt pirma-
jame name (Prancūzija) – 17.20
1 d. – Įkalintoji (Prancūzija, Italija) – 19 val.
3 d. – Auksakalių krantinė (Prancūzija) – 16.40
3 d. – Atlygis už baimę (Prancūzija) – 20.30
Romy Schneider atminimui
2 d. – Henri-Georges’o Clouzot „Pragaras“ 
(dok. f., Prancūzija) – 20.40
3 d. – Tai, kas svarbiausia (Prancūzija, Ita-
lija, Šveicarija) – 18.40
1 d. – Gasparas vestuvėse (Prancūzija, Bel-
gija) – 21 val.
2 d. – Važiuojam, jaunuoliai! (Prancūzija) – 15.40
2 d. – Ulisas ir Mona (Prancūzija) – 19 val.
Programa vaikams
2 d. – Luizės žiema (Prancūzija, Kanada) – 14.10
3 d. – Paveikslas (Prancūzija, Belgija, Ka-
nada) – 13.20
3 d. – Jūsų Vincentas (Lenkija, D. Brita-
nija) – 14.50
4 d. – Marija, Škotijos karalienė (D. Brita-
nija) – 17.10; 5 d. – 20.40; 7 d. – 16.30
4 d. – Dogman (Italija, Prancūzija) – 19.30; 
5 d. – 18.40; 6 d. – 21.10; 7 d. – 18.50
6 d. – Šaltasis karas (Lenkija, D. Britanija, 
Prancūzija) – 19.20
7 d. – Favoritė (Airija, D. Britanija, JAV) – 20.50
4 d. – Seansai senjorams. Prie amžinybės 
vartų (Šveicarija, D. Britanija, JAV, Prancū-
zija, Airija) – 15 val.
6 d. – TKKF kino klubas. Tyla – tai krintan-
tis kūnas (dok. f., Argentina) – 17.10

Pasaka
Prancūzų kino festivalis „Žiemos ekranai“

1 d. – Amanda (Prancūzija) – 17 val.

1 d. – Malda (Prancūzija) – 19.15

1 d. – Maksas ir metalo prekeiviai (Italija, 

Prancūzija) – 21.30

2 d. – Sofija Antipolis (Prancūzija) – 19 val.

2 d. – Varnas (Prancūzija) – 21 val.

3 d. – Finalas (Belgija, Prancūzija) – 17 val.

3 d. – Pragaras (dok. f., Prancūzija) – 18.45

3 d. – Žmogžudys gyvena dvidešimt pirma-
jame name (Prancūzija) – 20.45
1 d. – Marija, Škotijos karalienė (D. Britanija) – 
17.15; 2 d. – 14.15; 3 d. – 14.30; 5 d. – 20.30
1 d. – Dogman (Italija, Prancūzija) – 19.45; 
2 d. – 16.45; 3 d. – 19.30; 4 d. – 20.30; 5 d. – 21.30
1 d. – Ekstazė (Prancūzija, Belgija, JAV) – 
21.45; 7 d. – 21 val.
2 d. – Žalioji knyga (JAV) – 14 val.; 4 d. – 20 val.
2 d. – Favoritė (Airija, D. Britanija, JAV) – 
16.30; 4 d. – 18 val.
2 d. – Apgaulinga ramybė (JAV) – 19 val.; 
6 d. – 19.45
2 d. – Silvio (Italija) – 21.15; 6 d. – 20.15
3 d. – Ralfas grovėjas (JAV) – 14.45
4 d. – Šaltasis karas (Lenkija, Prancūzija, 
D. Britanija) – 18.15
6 d. – Ciklas ispaniškai. Ay, Carmela! (Ispa-
nija) – 17.30

„Šeršėliafam“
6 d. – Kelionės namo (rež. R. Rakauskaitė) – 
18 val.
7 d. – Saulės dukterys (Prancūzija, Belgija, 
Gruzija, Šveicarija) – 18 val.
7 d. – Fuga (Lenkija) – 20.30

Mo salė
1 d. – Dogman (Italija, Prancūzija) – 18 val.; 
2 d. – 19 val.
1 d. – Marija, Škotijos karalienė (D. Brita-
nija) – 20 val.; 2 d. – 15 val.
2 d. – Išeiti iš namų (dok. f., rež. M. Sat-
kauskaitė) – 17.30
3 d. – Belos kelionė namo (JAV) – 15.30
3 d. – Apgaulinga ramybė (JAV) – 17.30
3 d. – Ir visi jų vyrai (rež. D. Ulvydas) – 19.45

Kaunas
Romuva
2 d. – Išeiti iš namų (dok. f., rež. M. Sat-
kauskaitė) – 14 val.
Prancūzų kino festivalis „Žiemos ekranai“
1 d. – Pirmakursiai (Prancūzija) – 18.30
2 d. – Gy (Prancūzija) – 15.45 
2 d. – Popierinės vėliavėlės (Prancūzija) – 
18 val.; 2 d. – Tai, kas svarbiausia (Prancū-
zija, Italija, Šveicarija) – 20.15 
3 d. – Paveikslas (Prancūzija, Belgija, Ka-
nada) – 14 val.; 3 d. – Gasparas vestuvėse 
(Prancūzija) – 15.45; 7 d. – 17.30; 3 d. – Švie-
siaplaukis gyvulys (Prancūzija) – 18 val.
5 d. – Henri-Georges’o Clouzot „Pragaras“ 
(dok. f., Prancūzija) – 18 val. 
5 d. – Auksakalių krantinė (Prancūzija) – 20 val. 
6 d. – Sezaras ir Rozali (Prancūzija, Italija, 
Vokietija) – 18 val. 
6 d. – Ulisas ir Mona (Prancūzija) – 20.15 
7 d. – Maksas ir metalo prekeiviai 
(Prancūzija,Italija) – 19.45 

„Marija, Škotijos karalienė“


