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Gyvasis muzikos šaltinis 
Vilniaus miesto savivaldybės Šv. Kristoforo kamerinio orkestro 
25-mečiu pasidžiaugiant

Laimutė Ligeikaitė

Metų pradžia pažėrė gražių jubiliejų, 
kuriuos švenčia vienas ar kitas Lie-
tuvos kolektyvas. Neseniai nugriau-
dėjęs Lietuvos valstybinio simfo-
ninio orkestro įkūrimo 30-metis 
priminė ir anuomet sklandžiusias 
netikrumo nuotaikas – kam ir ko-
kia čia kuriama alternatyva, ar rei-
kia „dar vieno“ simfoninio orkestro 
ir pan. Po penkerių metų į panašią 
distanciją su kliūtimis įšoko kitas 
kolektyvas. 1994-aisiais tarsi koks 
jaunesnis brolis į sceną žengė Vil-
niaus kamerinis orkestras, suburtas 
altininko, muzikologo, nepakarto-
jamo humoristo ir šiaip vieno in-
telektualiausių kultūros pasaulio 
žmonių, profesoriaus Donato Kat-
kaus. Tada vėl imta šnibždėtis apie 
alternatyvą dešimtmečius skai-
čiuojančiam Sauliaus Sondeckio 
Lietuvos kameriniam ir panašias 

„sąmokslo teorijas“. Palyginti su 
solidžiu, idealiai klasikinio sukir-
pimo LKO, naujokas įsiveržė kaip 
koks basas hipis, laisvas nuo visokių 
kanonų, tradicijų ir „nusistovėjusių 
ryšių“, bet trykštantis jaunatvišku 
entuziazmu ir užsispyrimu. Tiesa, 
galima sakyti, kad orkestras gimė 
iš antro karto, mat lietuviška aistra 
susiskaldymui pasireiškė tuoj pat. 
Po kelių mėnesių dalis muzikantų 
atsiskyrė ir kolektyvą D. Katkui 
teko suburti iš naujo. Dirigentas 
prisimena, kaip paskambino Ra-
mintai Lampsatytei į Hamburgą ir 
pasiskundė, kad jį „ištvojo“ iš orkes-
tro ir šis nebeturi net pavadinimo, 
kurį „išsinešė naujieji vadovai“. Ir 
R. Lampsatytė tarstelėjo naują idėją: 

„Yra Šv. Martyno orkestras, o jūs pa-
sivadinkite Šv. Kristoforo orkestru.“     

Dabar atrodo keista, kad pir-
minė įkūrėjo mintis buvo specia-
lizuotis baroko muzikoje. Tai ga-
lima suprasti, juk prieš 25 metus 

dar nedaug kas išmanė baroko sti-
listiką, o jos interpretacijos suprati-
mas formavosi sekant vien Vakarų 
muzikantų pavyzdžiu. Tad Šv. Kris-
toforo orkestras būtų užėmęs gana 
laisvą nišą. Pamažu besitobulinant 
ir besiklausant geriausių pavyzdžių, 
baroko muzikos buvo pagrota ne-
mažai. Tačiau viskas pakrypo kita 
linkme – orkestras tapo absoliučiu 
šiuolaikinės, ypač lietuvių autorių 
muzikos atlikimo lyderiu. 

Vartau orkestro 25-mečiui ką 
tik gražiai išleistą knygą „Metraš-
tis: 25-eri Šv. Kristoforo kameri-
nio orkestro metai“ (sudarytoja 
Rasa Murauskaitė). Kompozitorė 
Onutė Narbutaitė rašo: „Šv. Kristo-
foro orkestro sukūrimas iš pradžių 
galėjo atrodyti šiek tiek iš „katkiš-
kos“ avantiūros srities. O galiausiai 
paaiškėjo, kad tai buvo mūsų kul-
tūrinio gyvenimo ir ypač lietuvių, 
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Tūzai ir perteklius
Piotro Čaikovskio operos „Pikų dama“ premjera Vilniaus kongresų rūmuose

M u z i k a

ir apskritai šiuolaikinės muzikos 
kameriniam orkestrui egzista-
vimo Lietuvoje būtinybė.“ Greta 
kruopščiai surinktų visų koncertų 
programų bei Lietuvos ir užsienio 
kritikų atsiliepimų fragmentų, kny-
goje publikuojami ištikimų orkes-
tro bendraminčių kompozitorių, 
atlikėjų, muzikologų pasisakymai, 
kurie ir rimtai, ir šmaikščiai liudija 
kolektyvo ir jo ilgamečio vadovo 
svarbą muzikos sklaidai, o kas dar 
svarbiau – šiltą, kūrybišką drau-
gystę, ištikimybę toms pačioms 
vertybėms ir jų kūrimą nelengvu 
menininkams metu.

„Apie lietuvišką muziką turėčiau 
pradėti kalbėti nuo kvarteto. Dėl 
lietuviškos muzikos buvau tiesiog 
pamišęs! Kai studijavau, visi mano 
draugai buvo kompozitoriai“, – pa-
sisako pats D. Katkus. Ir prisipažįsta, 
kad su Šv. Kristoforo kameriniu or-
kestru yra pagroję visus Broniaus 
Kutavičiaus, Osvaldo Balakausko, 
Felikso Bajoro, Antano Rekašiaus 
kūrinius styginiams. „Kadangi 
Balakauskas tuo metu buvo LMTA 
Kompozicijos katedros vedėjas, 
be to, ir mano draugas, kartą at-
ėjau pas jį ir pasakiau: reikia, kad 

kompozitoriai įgautų rašymo įgū-
džių, – tegul bakalaurai rašo būtent 
mūsų orkestrui.“ Išties, nuo 1998-ųjų 
iki šiol orkestras atlieka visus LMTA 
bakalauro studijas baigiančių kom-
pozitorių kūrinius. Šios iniciatyvos 
kontekste gimė ir vienas geriausių 
Ramintos Šerkšnytės kūrinių „De 
profundis“ – bakalauro darbas, 
pirmą kartą (ir dar daugelį kartų) 
atliktas Šv. Kristoforo orkestro ir 
dabar keliaujantis po garsiausių 
Europos orkestrų repertuarus. O 
kompozitorė jubiliejiniame metraš-
tyje savo įrašą baigia tokiais žo-
džiais: „Donatas visada yra atviras 
žmonėms, kurie turi idėjų. Amžius, 
pripažinimas – nesvarbu. Pats svar-
biausias kriterijus – talentas. Kodėl 
mes skanduojame „Mūsų, mūsų!“ 
ir savinamės gabiausius žmones tik 
tuomet, kai jie, nesulaukę galimy-
bės debiutuoti, jau yra išvykę? Mes 
turime duoti pradžią. Mes turime ne 
pasyviai laukti, ką man „duos“ už-
sienis ar Lietuva, bet kaskart savęs 
paklausti – ką aš dėl savo gimtosios 
šalies galiu padaryti? Donatas savo 
darbais į šį klausimą atsako kasdien.“

Profesorius Vytautas Landsbergis 
knygoje prisimena: „Berods pirmas, 

pamėginęs suburti naujus entuzias-
tus ir pradėjęs koncertuoti su „dar 
vienu“ kameriniu orkestru, buvo 
Jonas Aleksa. Rutina alsuojančioje 
sovietijoje tai buvo nelengva, ir 
J. Aleksos kamerinis greit užgeso. 
Bet neužgeso idėja, ir po tam tikros, 
nemažos pauzės, žiū, išsišoko Do-
natas Katkus. (...) Valstybei antro 
kamerinio orkestro nebūtų reikėję, 
bet reikėjo muzikams (tie pradėjo 
griežti Kaune, Klaipėdoje, Šiau-
liuose), ir Donatas rado ne valstybę, 
o savivaldybę. Čia pat Vilniuje, tad 
iniciatorius labai sėkmingai užkalė 
ir pavadinimą: „Šventojo Kristoforo 
orkestras“. Kiti nepasiglemš.“

Po savivaldybės sparnu prisi-
glaudus saugiau, iš pradžių, ne-
turint kitos erdvės, net repetuota 
posėdžių salėje. Nors būta (gal ir 
dabar yra?) visko – ir miesto val-
dininkų nepasitikėjimo, ir finansa-
vimo sunkumų, ir daugybė plačiau 
nežinomų peripetijų. Įsivaizduoju, 
kad maestro D. Katkus turėjo mo-
suoti ne tik batuta, bet beveik ir 
kardu. Tačiau šiems, anot Zitos Kel-
mickaitės, Vilniaus miesto muziki-
nės kultūros kareiviams tęstinumą 
išlaikyti pavyko. Kaip tai svarbu 

kolektyvui! Negana to, orkestras 
tapo tikru sostinės kultūros veidu, 
reprezentuojančiu ne tik Vilniaus 
kompozitorių, bet ir visos Lietu-
vos muziką pasaulyje. Antai nese-
niai sugrįžo iš gastrolių Sakartvele 
(Gruzijoje), JAV, rengiasi kelionei į 
Izraelį ir t.t. O kiek suorganizuota 
ir atlikta labdaringų koncertų mies-
telėnams, kiek generuota originalių 
idėjų! Šventiškos nuotaikos pagauta 
linkėčiau, kad sostinės savivaldybė 
ir toliau būtų tikra orkestro užuo-
vėja. O kadangi šiomis dienomis 
sklando rinkimų į savivaldą nuo-
taikos, agituočiau rinkti tokį merą, 
kuris bent kartą būtų apsilankęs 
klasikinės muzikos koncerte, ku-
riam menas, kultūra nėra bepras-
miai žodžiai ar nežinoma žemė ir 
kuris supranta, kad miestui (juolab 
sostinei) turėti orkestrą – prestižo 

reikalas. Ilgametes tradicijas puose-
lėjančių Europos miestų gyventojai 
išlaikyti savo orkestrą laiko garbe ir 
būtinybe. Labai norisi tikėti, kad ir 
vilniečiai, ir miesto valdžia šią tiesą 
jau pajuto, juolab ir lankydamiesi 
įdomiuose, nekasdieniškuose ko-
lektyvo koncertuose. 

Dabar Šv. Kristoforas vėl atjau-
nėjo: nėra abejojančių, kad per-
nai D. Katkus orkestrą perdavė į 
labai geras rankas. Naujasis meno 
vadovas – vienas talentingiausių 
Lietuvos dirigentų Modestas Bar-
kauskas – jau parengė nemažai 
įspūdingų, aukšto meninio lygio 
koncertų. O pastarieji – orkestro 
25-mečio vakarai – patvirtino be-
sitęsiantį gražų dviejų kartų maes-
trų kūrybinį bendradarbiavimą ir 
siekius naujiems kūrybiniams at-
sivėrimams. Mūsų visų džiaugsmui. 

Gyvasis muzikos šaltinis 
Atkelta iš  1  psl .

Rasa Murauskaitė

„Vilnius City Opera“ pasižymi 
dviem stiprybėmis. Visų pirma – 
puikia vadyba ir viešaisiais ryšiais. 
Vienoje scenoje Lietuvoje matyti 
tokias mūsų operos žvaigždes kaip 
Asmik Grigorian, Kostas Smorigi-
nas, Kristianas Benediktas, Jurgita 
Adamonytė – neeilinis įvykis. Galų 
gale į Dalios Ibelhauptaitės kūry-
binę komandą įtraukti dizaineris 
Juozas Statkevičius, videomeninin-
kai Rimas Sakalauskas ir Linartas 
Urniežius, britų choreografas Joh-
nas Rossas ir, žinoma, Lietuvos vals-
tybinis simfoninis orkestras bei jo 
meno vadovas Gintaras Rinkevičius. 
O ir šurmulys, kaskart kylantis viešo-
joje erdvėje, kai laukiama jų premjerų, 
sunkiai palyginamas su kitais šalies 
akademinio meno reiškiniais.

Antra svarbi „Vilnius City Opera“ 
savybė – atvirumas jaunimui. Jų pa-
statymuose nuolat dalyvauja stu-
dentai arba neseniai studijas baigę 
solistai, kuriems tai puiki aikštelė 
sceniniams eksperimentams. Štai ir 

„Pikų damoje“ nedidelius vaidmenis 
gavo tokie talentingi jauni daininin-
kai kaip tenoras Edgaras Davido-
vičius (Čekalinskis) ar Eglė Stun-
džiaitė (Prilepa). 

Vis dėlto stebint ir klausantis 
„Pikų damos“ premjeros vasario 24 d. 
neapleido jausmas, jog Vilniaus 

kongresų rūmuose viešpatauja 
perteklius, patosas, o retkarčiais – 
ir beskonybė. Begaliniai kostiumų 
medžiagų sluoksniai, makabriški 
perukai, o tik tada muzika – atrodė, 
deja, kad šios premjeros prioritetai 
dėliojami būtent tokia tvarka. Net 
ir puikūs solistai, kurių talentas 
kiaurai skrodė operai sunkiai pa-
siduodančias rūmų sienas, atrodė 
it įkalinti gana statiškos režisūros 
ir impozantiškų kostiumų. Galbūt 
ironija, galbūt parodija, o galbūt – 
ne visai taiklus šūvis?

Sceninis patosas, o ir chaosas 
pasireiškė masinėse scenose, kai 
choreografiniai numeriai virsdavo 
nemenka suirute, atitraukdavo dė-
mesį nuo esmingiausio operos ele-
mento – muzikos. Opera – sudėtin-
gas sintetinis žanras, tačiau daugelis 
režisierių, solistų, kritikų sutaria: 
drama ir visas sceninis vyksmas 
vis dėlto kyla būtent iš muzikos. 
Šioje „Pikų damos“ interpretaci-
joje, viena vertus, muzika lyg tapo 
tarnaite, tarsi atskiru elementu nuo 
to, kas vyksta scenoje. Kita vertus, 
būtent išskirtiniai solistai yra pati 
nuostabiausia šio pastatymo da-
lis. Vien ko verta galimybė stebėti 
III veiksmo II sceną, kurioje Liza 
(A. Grigorian) lūkuriuoja Germano 
(K. Benedikt), draskoma dvejonių 
ir baimės. Ši scena – tai bene visų 
įmanomų žmogaus jausmų kvin-
tesencija. Meilė ir aistra maišosi su 

baime ir neapykanta, trumpalaikiu 
vilties ir džiugesio blyksniu pama-
čius atskubantį mylimąjį ir mirtinu 
nusivylimu supratus, kad iškrito 
nelaiminga korta, nes mylimasis iš 
tikrųjų pamišo. Trijų kortų paslap-
ties ir galimos sėkmės apsvaigintas, 
mylimąją jis iškeičia į lošimo stalą. 
A. Grigorian pasirodymą tiesiog ma-
gišką padarė ne tik puikus vokalas, 
bet ir asmenybės jėga, nuginkluo-
janti charizma. Šios solistės kuriama 
Liza yra tikras sprogimas, tad net ir 
K. Benedikto Germanas šalia jos vis 
dėlto kiek nublanko. Juo labiau kad 
nuo pat pradžių tiek jo gestuose, tiek 
balse buvęs didus dramatizmas tarsi 

nuslopo po pamišimo scenos, ku-
rioje ta kulminacija, kai aiškų protą 
keičia beprotybė, lyg ir neįvyko. 

Šarmo pastatymui suteikė puikus 
Kosto Smorigino pasirodymas. Jo 
Tomskis savo žavesiu vis prasklai-
dydavo bendrą įtampos ir drama-
tizmo nuotaiką. Manau, operos 
gurmanams atradimu galėjo tapti 
ir princą Jeleckį dainavęs Ilja Ka-
tiuchinas – jo sodriai švelnus bari-
tonas kaskart jam uždainavus glostė 
ausį. Pagyrų vertas ir Kauno valsty-
binis choras – jo įtaigūs pasirody-
mai išties darė įspūdį. „Pikų damą“ 
dirigavęs Ričardas Šumila buvo aki-
vaizdžiai įsigilinęs į kūrinį ir puikiai 

transliavo partitūros diktuojamą es-
tetinį ir emocinį turinį. Tik operos 
pradžioje šiek tiek trūko atlikėjų ir 
orkestro koordinacijos.

Gaila, kad visi šie puikūs solistai ir 
choras tarsi stokojo režisūrinės erdvės. 
Vaizdas scenoje, susidėjęs iš tų ba-
rokiškai ironiškų kostiumų ir šįkart 
neypatingai sužavėjusių vaizdo pro-
jekcijų, rodėsi, turėjo paveikti, bet... 
nepaveikė. „Kas tas mūsų gyveni-
mas? Žaidimas!“, – paskutinėje sce-
noje Germano lūpomis skamba gar-
siosios arijos žodžiai. Tačiau šį kartą 
operos statytojams, nors ir turintiems 
visus įmanomus tūzus, laimėti parti-
jos, mano nuomone, nepavyko. 

Ingrida Rupaitė-Petrikienė ir Modestas Barkauskas
M. Še škaičio  n uotr .

Asmik Grigorian (Liza) ir Kristianas Benediktas (Vaidas Vyšniauskas, Germanas) D. Matv ejevo n uotr .
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Kiekvienas mato muziką per savo akinius 
Pokalbis su kompozitoriumi Vykintu Baltaku 

M u z i k a

Brigita Jurkonytė

Visuomet malonu susitikti intelektu-
alaus ir jaukaus pokalbio su Lietuvoje 
intensyviai šiuolaikiškas idėjas sklei-
džiančiu menininku. Apie Lietuvos mu-
zikos ir teatro akademijos šiuolaikinės 
muzikos programos studentų projektus, 
kurių pastarasis įvyko sausį festivalyje 

„GED42“, apie koncertuose nuskam-
bėjusius mums mažai pažįstamus 
Karlheinzo Stockhauseno opusus „Solo 
[Nr. 19]“, „Dr. K-Sextett“, „Tierkreis“ 
ir nenuilstantį kūrybinį gyvenimą 
pasakoja kompozitorius, dirigentas 
ir Lietuvos ansamblių tinklo vadovas 
Vykintas Baltakas. 

Jūs intensyviai skleidžiate šiuo-
laikinės muzikos idėjas Lietuvoje. 
Pastarasis renginys – projektas 

„GED42“. Koks tai laiptelis link to, 
ką siekiate įgyvendinti?

Aš tą darau labai nuosekliai, nes 
studijuojant Lietuvoje man pačiam 
trūko informacijos apie modernų 
ir šiuolaikinį komponavimą, apie 
gyvus kompozitorius ir jų kūrinių 
atlikimą – ne apytikrį, o tikrą ir 
gerą, kai grojama tai, kas parašyta. 
Ne veltui Lietuvos ansamblių tinklo 
atliekamų kompozitorių serijoje tu-
rime įvairiausias partitūras – nuo 
Mauricio Kagelio iki jauniausių lie-
tuvių kompozitorių. Man įdomu į 
Lietuvą atvežti tai, ką mes čia ma-
žiau žinome. Ir atvirkščiai – iš Lie-
tuvos išvežti lietuvišką muziką. To-
kiomis idėjomis grįstas ir „GED42“ 
projektas. Aš labai džiaugiuosi, kad 
Lietuvos muzikos ir teatro akade-
mijos rektorius pakvietė mane ir 
Liudą Mockūną kurti šią studijų 
programą, skirtą šiuolaikinės mu-
zikos specializacijos magistrantams. 

Gal galite išsamiau pristatyti 
šią šiuolaikinės muzikos stu-
dijų programą?

Šiuolaikinės muzikos studijos 
turi dvi specializacijas. Pirmoji sie-
jama su improvizacinės šiuolaikinės 
muzikos atlikimu, ją kuruoja Liu-
das Mockūnas ir Arnas Mikalkėnas. 
Mudu su Indre Baikštyte dirbame 
su kamerine rašytine (sukurta) mu-
zika. Lyginant su klasikine muzika, 
šiuolaikinio meno dėstymo prin-
cipai yra panašūs. Vienintelis skir-
tumas – mes daugiau dirbame su 
garsais, jie yra plečiami visai kitaip 
negu klasikiniuose kūriniuose. 

Kokių specialybių studentai 
gali pasirinkti šią mokymosi 
programą?

Susirenka skirtingų specialybių 
studentai – vieni besimokydami 
klasikinės muzikos nusprendžia 
pasitobulinti vienoje iš siūlomų 
specializacijų, o buvę džiazo stu-
dentai dažnai pasirenka improvi-
zacinės šiuolaikinės muzikos kryptį. 
Kita vertus, specializacijos neturi 

griežtos atskirties, studentai gali 
prisiliesti prie kitų veiklos. Pastebė-
jau, kad klasikinės muzikos studen-
tai, kurie niekada nebuvo susiję su 
improvizacija (kas nėra itin gerai), 
labai susižavi ir susidomi, neretai po 
metų tobulinimosi jau sunku juos 
atskirti nuo ilgametę patirtį turin-
čių improvizatorių. Džiazo srities 
jaunieji muzikantai taip pat neven-
gia groti ansambliuose kompozito-
rių parašytus kūrinius, nors jų visai 
kitoks fonas, background’as ir priėji-
mas prie kompozicijos. Ši programa 
leidžia visiems abiejų specializacijų 
studentams tapti kitokio mąstymo 
žmonėmis. Tai jau nebėra orkestro 
muzikantai, kurie tik retkarčiais at-
lieka šiuolaikinę muziką. Jie tampa 
specializuotais atlikėjais. Norėdami 
gilintis, visą semestrą koncentruo-
jamės į tam tikrą temą arba svarbų 
autorių. Pastarojo semestro tema 
buvo Stockhauseno kūryba. Beje, 
labai džiaugiamės LMTA tarptau-
tinio bendradarbiavimo galimybė-
mis, su mūsų studentais nuolatos 
dirba užsienio pedagogai. Pernai 
gruodžio mėnesį buvo iš Belgijos 
atvykusi Stockhauseno žinovė, fl-
eitininkė Karina de Fleyt.

Ar Jūsų diriguojami kūriniai, 
pavyzdžiui, projekto koncer-
tuose pristatyti Stockhauseno 
opusai, turi įtakos Jums kaip 
kompozitoriui?

Nuolatos diriguojamos kompo-
zicijos daro įtaką, žinoma, netie-
sioginę. Daugelis „GED42“ pro-
jekte skambėjusių Stockhauseno 
kūrinių iki tol buvo mano mažiau 
analizuoti, todėl teko skirti laiko jų 
nagrinėjimui. Juk per visą semestrą 
ir ruošiantis koncertui buvo studi-
juojama net apie tris valandas gry-
nos šio kompozitoriaus muzikos. 
Daugiausia dėmesio pareikalavo 
keblios Stockhauseno notacijos 
aiškinimas studentams, jos paver-
timas garsais. Man kūrinio natos 
yra tik instrukcijos, priemonės. 
Visas likęs darbas jau yra ta tikroji 
muzika. Šioje vietoje nėra didelio 
skirtumo nuo klasikinės muzikos 
studijų. Tas pats dažnai atliekamas 
Wolfgangas Amadeus Mozartas taip 
turi būti įaugęs į kraują, kad atlie-
kant autorius tarsi ištirptų ir liktų 
tik jo muzikos suvokimas. 

Lietuvoje nuolat demonstruo-
jate avangardo ir kitų Vakarų 
šiuolaikinių autorių kompo-
zicijas. Padiskutuokime lietu-
vių kūrybos tapatumo ir šiuo-
laikiškumo klausimais. Kokia 
Jūsų nuomonė apie nacio-
nalinį lietuvių kompozitorių 
braižą šiandienos kūryboje? 
Tobulinantis kompozicijos 
srityje, man asmeniškai teko 
pastebėti, kad jaunieji latvių 
kompozitoriai kryptingai sie-
kia nacionalinių elementų 
adaptavimo. Ar nacionalinis 

stilius turėtų tapti vienu iš 
šiuolaikinės muzikos siekių, 
kaip ir kitose Baltijos šalyse? 

Manau, Lietuva ir kitos Baltijos 
šalys patiria didžiulę kadaise susi-
formavusių stereotipų įtaką. Dažnai 
tenka girdėti – „štai ir vėl pasiklau-
sysime Pēterio Vasko melancholijos, 
vėl verksime koncerte“, arba „dar 
kartą išgirsime Arvo Pärto mini-
malizmą“. Klausytojai visai neap-
galvotai latvišką ar estišką muziką 
dažnai sieja tik su kokiu vienu 
kompozitoriumi, viena asmenybe. 
Dažnai kaimynų muzikos stereo-
tipai klijuojami ir lietuviškai mu-
zikai, kas mus niveliuoja ir trikdo 
lietuviškos muzikos sklaidą svetur. 
Taip neturėtų būti. Juk mes turime 
tiek daug skirtingos ir įdomios mu-
zikos! Kompozitoriai yra skirtingi ir 
neturi stengtis kurti menamo stere-
otipinio nacionalinio stiliaus. Pri-
simenu vieną incidentą per studi-
jas Vokietijoje. Studentei iš Kinijos 
buvo išsakyta kritika, neva kodėl ji 
į savo muziką neįtraukia rytietiškų 
elementų ir kuria vakarietiškai. Bet 
jei ši autorė savo kompoziciją skirtų 
atlikti rytietiškoms kanklėms, ar kas 
nors pasikeistų jos kūrinyje? Ma-
nau, kad komponuojant bet kokiu 
stiliumi pati muzika natūraliai spin-
duliuoja asmenybę, tautybę ir mąs-
tymą, jeigu kompozitorius yra pa-
siekęs autentiškos saviraiškos lygmenį. 
Tuomet nebūtina naudoti jokių pa-
pildomų nacionalinių elementų, nes 
kultūrinis kontekstas to autoriaus 
kūryboje prasiveržia natūraliai. 

Gal galite pateikti bent kelis 
Jums asmeniškai labiausiai im-
ponuojančius autorius, kurie 
organiškai ir beveik nepaste-
bimai atskleidė modernų lie-
tuvišką charakterį, kartu ne-
atsisakydami noro domėtis ir 
kitais muzikos stiliais? 

Ypač vertinu tai, ką savo laiku 
padarė Osvaldo Balakausko, Bro-
niaus Kutavičiaus, Felikso Bajoro 
ir Vytauto Barkausko karta. 

Jie tarsi nuvertė sieną?
Taip, jie nuvertė sieną savo savitu, 

bet nedirbtiniu tautiškumu ir kitų 
stilių įtraukimu. Stebėtinas džiazo 
stiliaus adaptavimas Balakausko 
kūryboje. Jis mažai naudojo džiazo 
ritmų ar harmonijos. Džiazas jo kū-
ryboje glūdi muzikinio mąstymo 
gelmėje. O dėl įtakų – vis dėlto pa-
stebiu, kad lietuviai yra patyrę sti-
presnę kitų šalių, o ne Baltijos kul-
tūros įtaką. 

Gal išduotumėte, kokios šalies 
muzikoje randate akivaizdaus 
panašumo su lietuvių kompo-
zicijos menu? 

Neįtikėtina, kiek daug panašumo 
randame su lenkų muzika. Būtent 
ta mano minėta karta daug patir-
ties ir žinių sėmėsi per „Varšuvos 
rudens“ festivalius. Kaip tik šiuo 

metu rengiame programą kovo 30 d. 
koncertui, kuris vyks Poznanės 
tarptautiniame šiuolaikinės mu-
zikos festivalyje „Poznan Musical 
Spring“, ir tas sąsajas stengiamės 
atskleisti. Skambės Osvaldo Bala-
kausko, Vytauto Germanavičiaus, 
mano, taip pat lenkų kompozitorių 
Barbaros Kaszubos, Katarzynos Da-
nel, Arturo Cieślako kompozicijos. 

Būna, kad lietuviškos premje-
ros miršta jau po pirmojo pa-
sirodymo. Ar nemanote, kad 
garso įrašai turi kur kas di-
desnę išliekamąją vertę? 

Be abejo, taip. Lietuvos ansam-
blių tinklas yra įrašęs ne vieną kom-
paktinę plokštelę, nuolat stengia-
mės fiksuoti geriausias premjeras 
ar labiausiai pavykusį atlikimą. O 
kalbant apie įdomias istorijas, vis 
pamenu Balakausko „Concerto RK“ 
smuikui ir kameriniam orkestrui 
(1997) įrašymo aplinkybes. Kadangi 
kūrinys buvo atliktas tik vieną kartą 
ir nelabai sėkmingai, parodęs inicia-
tyvą atgaivinti šį koncertą – vėl jį 
atlikti bei įrašyti – netgi sulaukiau 
kolegų atkalbinėjimų. Perskaitęs 
partitūrą pastebėjau, kad šis kūri-
nys tikrai nėra menkesnis už kitus 
Balakausko opusus. Manau, kad 
garso įrašas išgelbėjo „Concerto 
RK“ nuo „nesėkmingo kūrinio“ 
etiketės, priklijuotos po nepasise-
kusios premjeros. Deja, žūsta daug 
geros muzikos...

Šiuo metu dėstote kompoziciją 
ir Mastrichto konservatorijoje 
Nyderlanduose. Kaip Jums pa-
vyksta atrasti raktą į kiekvieno 
jaunojo kompozitoriaus vidų, 
asmeninę kūrybos kryptį, kad 
ji netarnautų jokiems tuo metu 
publikos mėgstamiems stiliams? 

Esu dar jaunas dėstytojas. Bet 
manau, kad mes neturime nurodi-
nėti, kas, mūsų manymu, kūryboje 
yra teisingiausia. Neprivalu statyti 

„meno kombinato“ ir sustumti visus 
savo studentus į kažkokį „teisingą“ 
stilių. Jaunam kompozitoriui siekiu 
padėti suprasti, kuria kryptimi jis 
eina, kas slypi jo viduje, ir ieškoti 
būdų tuos muzikinius norus išreikšti 
natomis. Beje, tarp mano studentų 
yra ir vienas šešiasdešimtmetis mu-
zikos mokytojas, kuris nusprendė 

patobulinti savo komponavimą. 
Neįsivaizduojate, kaip aš juo džiau-
giuosi! Tai vienas laisviausių ir savo 
mąstymu jauniausių mano klasės 
studentų!

Kaip patį save apibūdintumėte 
kaip kompozitorių, kokios 
mintys Jums yra aktualiausios? 
Gal šiuo metu numatomos ir 
naujų opusų premjeros? 

Kiekvienas kompozitorius mato 
muziką per savo akinius. Kartais tai 
rizikinga, nes verčia likti komforto 
zonoje. Dažnai komforto zona už-
daro autorių tarsi į vidinį urvą, apri-
bojantį jo kūrybiškumą. Išlaisvinus 
save nuo vienų apribojimų, tuoj pat 
susikuriami kiti. Ir tai – nuolatinis 
procesas. 

Daug mąstau apie naratyvą mu-
zikos kūrinyje, stengiuosi atrasti 
naujų formos išraiškos galimybių, 
kurios nesiremtų tradicine linearaus 
naratyvo forma. Ne visi kūriniai pri-
valo turėti tašką A, kuris pereina į 
taškus B ir C. Ne visada svarbus pa-
sakojimas, istorija. Tai labiau klasiki-
nis-romantinis mąstymas. Pasaulyje 
yra daug ir kitokių muzikos išraiš-
kos būdų – štai lietuviškos sutartinės, 
indų ragos ar džiazas dažnai neturi 
krypties, tai labiau būsena.

Kalbant apie naujus opusus, vi-
sai neseniai, vasario 10 d., „Eclat“ 
muzikos festivalyje Štutgarte (Vo-
kietija) įvyko mano kompozicijos 

„Sandwriting II“ simfoniniam or-
kestrui premjera. Ją atliko vienas 
svarbiausių Vokietijos orkestrų – 
Štutgarto SWR, diriguojamas ameri-
kiečio Brado Lubmano. Šiais metais 
pirmą kartą nuskambės ir naujas 
kūrinys fleitai solo bei elektroni-
kai Venecijos bienalėje su „Hermes“ 
ansambliu iš Belgijos, videomeni-
ninku Kurtu Ralske iš Niujorko, 
Lježo elektroninės muzikos studija 

„Centre Pousseur“. Taip pat rengia-
mas naujas kūrinys sopranui solo, 
jį festivalyje „Musica Sacra Maas-
tricht“ atliks Irene Kurka. Gegužės 
9 d. Kanadoje, Monrealyje, pirmą 
kartą bus atliktas mano kiek anks-
čiau parašytas kūrinys „Saxopho(e)
nix“ saksofonų trio, jį interpretuos 

„Quasar Sax Quartet“. 

Dėkoju už pokalbį!
Kalbino Brigita Jurkonytė  

Vykintas Baltakas T. Ter eko n uotr .
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Šiuolaikinės muzikos pliūpsnis Helsinkyje
Įspūdžiai iš festivalio „Musica Nova“

M u z i k a

Goda Marija Gužauskaitė

Vasario 2–10 d. Helsinkį buvo už-
liejusi šiuolaikinės muzikos banga – 

„Musica Nova“. Tai didžiausias kas 
antrus metus rengiamas naujosios 
muzikos festivalis Suomijoje. Šiais 
metais renginiai buvo orientuoti į 
transatlantinį dialogą, kurio, pa-
sak festivalio meno vadovo ir di-
rigento Andre de Ridderio, dabar 
itin trūksta. Festivalis pristatė net 28 
vakaro programas, pasižyminčias 
žanrine ir stilistine muzikos įvai-
rove. Tarp atlikėjų: fleitos virtuozė 
Lina Andonovska, seserų Katios 
ir Marielle Labèque fortepijoninis 
duetas iš Prancūzijos bei savitu at-
likimo tembru išsiskiriantis smui-
kininkas Pekka Kuusisto. Taip pat 
grojo Helsinkio filharmonijos, Hel-
sinkio kamerinis bei Suomijos ra-
dijo orkestrai, ansambliai NYKY ir 
mums gerai pažįstami „Crash“ bei 

„Intercontemporain“. Tiesą sakant, 
profesinis smalsumas gyvai išgirsti 
būtent pastarojo legendinio kolek-
tyvo pasirodymą paskatino susi-
domėti „Musica Nova“ festivaliu ir 
daugiau nei savaitę gyventi šiuolai-
kinės muzikos ritmu.  

Iš instrumentinės muzikos kon-
certų, ko gero, labiausiai įsiminė 
styginių trio „Kuusisto–Sirota–
Hohti“ bei smuikininko Pekka Kuu-
sisto solo pasirodymas su orkestru. 
Trio nariai – suomis Pekka Kuusisto 
(smuikas), amerikietė, Juilliardo 
mokyklos absolventė Nadia Sirota 
(altas) bei suomis Markus Hohti 
(violončelė) – nenusileido vienas 
kitam nei artistiškumu, nei profe-
sionalumu. Skambėję kūriniai (solo, 
dviem ar trims atlikėjams) pareika-
lavo preciziško ir įtaigaus atlikimo. 
Vyravo minimalistinės muzikos 
nuotaika, kuriai sustiprinti neretai 
buvo pasitelkiama fonograma. La-
biausiai įsiminė amerikietės Missy 
Mazzoli kūriniai „Vespers“ (smui-
kui ir fonogramai) ir „A Thousand 
Tongues“ (violončelei ir elektroni-
kai) bei šiuolaikinės muzikos atli-
kimą išmanančių muzikantų inter-
pretacija, apimanti ne tik įvaldytą 
virtuozinę techniką, bet ir garso 
spalvą bei kūrinio visumą. 

Suomių smuikininko P. Kuusisto 
artistiškumu klausytojai galėjo ge-
rėtis ir kitą vakarą, jam atliekant 
Daníelio Bjarnasono koncertą 
smuikui ir orkestrui (Suomijos 
radijo simfoniniam orkestrui di-
rigavo André de Ridderis). Kūri-
nys prasidėjo tarsi nerūpestingu 
solisto švilpavimu, peraugusiu į 
sudėtingus flažoletų pasažus. Prie 

„nėriniuotos“ solo partijos faktū-
ros prisijungęs orkestras palaips-
niui padėjo išauginti kulminaciją 
ir atskleisti kūrinio visumą. Per-
šasi mintis, jog muzika buvo ra-
šoma žinant P. Kuusisto artistines 

galimybes ir griežimo manierą, 
pasižyminčią nenudailintu, kar-
tais lyg nepažabotu, džeržgiančiu 
garsu bei laisvu įvairių, atlikėjo sa-
viraiškai pavaldžių griežimo tech-
nikų disponavimu. 

Kalbant apie simfoninės muzi-
kos kūrinius, kurių festivalyje ne-
trūko, verta paminėti islandų kom-
pozitorės Annos Thorvaldsdottir 

„Metacosmos“, kuris po pernai ba-
landį įvykusios pasaulinės premje-
ros Niujorke jau spėjo įsitvirtinti 

Suomijoje Helsinkio kameri-
nis choras (meno vadovas Nilsas 
Schwekendiekas). Jis atliko naują 
Steingrimuro Rohloffo kūrinį 

„Nothing More“, savo sudėtinga 
akordine faktūra pareikalavusį ne-
menkų choro pastangų, taip pat 
nuskambėjo jau minėtos A. Thor-
valdsdottir kūrinys „Ad Genua“ 
bei garsioji Davido Lango kantata 

„Mergaitė su degtukais“. Pirmasis 
kūrinys išsiskyrė tiršta, sekundų 
intervalų kupina harmonija, o 

priešingose scenos pusėse pasta-
tytais dviem mušamųjų komplek-
tais. Kompozitorius su ansambliu 
dirba ir kaip dirigentas, tad jautėsi, 
jog muzika kurta išmanant šio ko-
lektyvo bei solisto galimybes. Kiti 
programos kūriniai – taip pat iš 
ansamblio repertuaro: Pierre’o-
Yveso Macé „Rumorarium“ ir pa-
ties vakaro dirigento Enno Poppe’s 

„Koffer“. Nors ši muzika, atrodo, la-
biau tęsia postavangardo kryptį nei 
ieško naujų kelių, dėl nugludinto 
atlikimo suskambėjo gana stilingai. 
Gaila, kad šiam legendiniam kolek-
tyvui po dešimtmečio pertraukos 
atvykus į pagrindinę Helsinkio 
koncertų salę susirinkę klausyto-
jai užpildė vos trečdalį jos – galbūt 
pritrūko reklamos.

Didelį įspūdį paliko ir kūriniai su 
vaizdo projekcijomis. Tai kartais šo-
kiruojantys, tačiau paveikūs ameri-
kietės Nicole Lizée „Tarantino Etu-
des“, Jacobo TV (Tero Veldhuiso) 

„Lipstick“ ir jauno airių kompozi-
toriaus Samo Perkino „Grey Area“. 
Kūriniai skirtingi, tačiau turintys 
bendrą bruožą – per subtilią garso 
ir vaizdo simbiozę puikiai atsklei-
džia pagrindinę mintį. N. Lizée nuo 
vaikystės eksperimentuoja su seno-
viška garso ir vaizdo įranga ir tik 
būdama paauglė, kur kas vėliau nei 
pradėjo kurti muziką, ėmė užraši-
nėti savo kūrinius natomis. Žino-
damas tokius jos darbus kaip „Ta-
rantino Etudes“ bei „Black MIDI“ 
pradedi suprasti tokio kompozi-
cinio proceso sudėtingumą. Daž-
niausiai Nicole dirba su vaizdo me-
džiaga, kurią „kilpindama“ („loop“ 
technika) tarsi kitaip kontekstuali-
zuoja, iliustruodama ją ansamblio 
atliekamais garsais. Jos mėgstama 

„glich“ technika leidžia atrasti mu-
zikos atžvilgiu raiškius videofra-
gmentus ir sukurti įdomias vaizdo 
bei garso sąsajas. Šie kūriniai ku-
pini humoro, kartais peraugančio 
į groteską. Panašią vaizdo ir garso 
koreliacijos idėją galima įžvelgti 
ir Jacobo TV kūrinyje „Lipstic“. 
Kompozitorius vaizdą šmaikščiai 
iliustruoja garsais, stengiasi per-
teikti šių dienų vartotojiškumą. 
Kiek kitoks pasirodė S. Perkino 
kūrinys „Grey Area“ arba „Pasiva-
žinėjimas riedlente su „Crash“ an-
sambliu“. Būdamas ir kompozito-
rius, ir riedlentininkas S. Perkinas 
praleido ne vienus metus bandyda-
mas suprasti šių dviejų sričių su-
derinamumą savo gyvenime, tad 
naujausiame kūrinyje tai stengiasi 
perteikti pasitelkdamas vaizdo me-
džiagą bei „Crash“ ansamblio gar-
sus. Vaizdo projekcijoje matome 
sulėtintą jaunuolio pasivažinėjimą 
riedlente tuščiomis naktinėmis 
gatvėmis. Žibintų šviesų mirkčio-
jimas, lėti ir užtikrinti pasispyrimai, 
posūkiai ar užšokimai ant šaligatvio – 
visa tai iliustruojama ansamblio 

atliekamais garsais. Nors kūrinys, 
atrodytų, itin iliustratyvus, jis išsi-
skiria muzikos ir vaizdo savaran-
kiškumu. Kaip ir Samo gyvenime, 
taip ir kūrinyje – šios dvi sritys dar-
niai egzistuoja ir atskirai, ir kartu. 
Abipusis medijų interaktyvumas 
bei kūrinio epiškumas paliko ne-
išdildomą kelionės į savęs pažinimą 
įspūdį.

Laukiamiausios festivalio pro-
gramoje, ko gero, buvo operų „Jää“ 
(„Ledas“) ir „Flash Flash“ premje-
ros. Į šias operas bilietai buvo par-
duoti iš anksto, o „Jää“ surengtas 
net papildomas pasirodymas. Ly-
gindami šiuos du kūrinius rastume 
daugiau skirtumų nei panašumų, 
tačiau abu vienaip ar kitaip pasi-
rodė verti dėmesio. 

„Jää“ pastatyta pagal Ullos-Le-
nos Lundberg to paties pavadinimo 
bestseleriu tapusią novelę, kuri 
2012 m. pelnė didžiausią literatū-
ros apdovanojimą Suomijoje – prizą 

„Finlandia“. Kūrinys pasakoja apie 
jauną pastorių, su šeima atvykusį 
dirbti į vieną Suomijos salą. Gyve-
nimas naujoje parapijoje ir neįpras-
tos gamtos sąlygos veikia vietinių 
žmonių ir pastoriaus šeimos gyve-
nimą. Nors būta ne vienos idėjos 
statyti šį kūrinį, pirmąjį rašytojos 
palaiminimą gavo Helsinkio ope-
ros ir baleto teatras. Muziką kūręs 
bei operą dirigavęs kompozitorius Ja-
akko Kuusisto prisipažino, jog ilgus 
metus gyveno panašiomis sąlygo-
mis kaip ir pagrindinis operos he-
rojus – saloje, nenuspėjamos jūros 
apsuptyje, – tad įsijausti į siužeti-
nes linijas ir veikėjų išgyvenimus 
buvo itin įdomi ir kompozitoriui 
artima kūrybinė užduotis. J. Kuu-
sisto jau yra sukūręs penkias operas, 
muzikinę pasaką vaikams bei mu-
ziką dviem kino filmams, tad buvo 
malonu klausytis profesionaliai su-
kurtos muzikos operai. Nors ji ne-
pasižymi novatoriškumu, puikiai 
atkleidė siužetą. Scenografija bei 
vaizdo projekcijos, ko gero, paliko 
didžiausią įspūdį. Skambant operos 
uvertiūrai visą sceną užimančioje 
projekcijoje buvo matyti užšalusi 
jūra ir ledo lyčių atsiskyrimas, o 
kitoje scenoje raibuliuojantis van-
duo, rodėsi, užtvindo visą sceną ir 
joje esantį chorą. Nors vaizdo pro-
jekcijos pasirodė gana nuosaikios, 
jos subtiliai ir įtaigiai perteikė siu-
žeto turinį. Taip pat norisi paminėti 
choro ir orkestro profesionalumą, o 
solistai stengėsi ne tik parodyti savo 
balso galimybes, bet perteikti ir at-
skleisti operos turinį. „Jää“ paliko 
itin gerą įspūdį, nes visi ją sudaran-
tys komponentai buvo lygiaverčiai 
ir stiprūs.
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ir Berlyno filharmonijos orkestro 
repertuare. Nuosekliai pinamas 
trapus muzikinis kūrinio audinys 
kartkartėmis buvo paryškinamas 
neospektriniais atspalviais. Muzi-
koje subtiliai atskleidžiama plas-
tiška ir daininga violončelių me-
lodija kur kas geriau įsimena nei 
šiuolaikiniam orkestriniam kū-
riniui būdingi, vos ne privalomi 

„tembriniai ieškojimai“. Praėjus be-
veik 50 metų nuo spektralizmo atsi-
radimo, šiuolaikinės muzikos festi-
valiuose vis dar vyrauja šią tradiciją 
tęsiantys nauji kūriniai. Tokiuose 
koncertuose dažnai kyla mintis, jog 
tebeieškoma naujos muzikinės kal-
bos, kuri galėtų atgaivinti šiuolai-
kinę orkestrinę muziką.

Festivalis pristatė ir du chorinės 
muzikos koncertus, pirmame jų 
dainavo vienas profesionaliausių 

paskutinis – repetityviškomis bei 
kiek monotoniškomis ritminėmis 
figūromis. Helsinkio kamerinis 
choras dainavo profesionaliai, in-
tonaciškai bei ritmiškai tiksliai, ta-
čiau jam (taip pat ir antrame kon-
certe dainavusiam politechnikos 
vyrų chorui) pritrūko savitų garso 
spalvų, kuriančių tam tikrą kūrinio, 
o ir koncerto nuotaiką. Tokios sub-
tilybės lemia kolektyvų charakte-
ristiką bei tembrinę kūrinių skam-
besio kokybę, kurios koncerte kiek 
pasigedau.  

Laukiamiausias festivalio kon-
certas – ansamblio „Intercontem-
porain“ pasirodymas – nenuvylė. 
Kolektyvas visiškai įtikino savo 
interpretacija. Bruno Mantovani 
kūrinys „Cadenza No. 1“ dedikuo-
tas perkusijos virtuozui Gilles’iui 
Durot, o šis puikiai pagrojo opusą 

Pekka Kuusisto, Suomijos radijo simfoninis orkestras, dirigentas André de Ridderis
O rga ni zato ri ų  nu ot ra u ko s

Ansamblis „Intercontemporain“
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Kas čia nejuokingo?
„Domino“ teatro spektaklis „Įeiti draudžiama“

Aušra Kaminskaitė

Laidoje „Greiti pietūs“ Algis Rama-
nauskas kartą užsiminė, kad vienas 
teatras, su kuriuo jis turi reikalų, 

„komercinis, anot kritikų, yra to-
dėl, kad ten labai daug komedijos“. 
Būtų įdomu išgirsti tikrąją frazę, iš 
kurios buvo susidarytas toks įspū-
dis, nes sunku įsivaizduoti sąvo-
koms ypač jautrų kritiką, kome-
diją vienareikšmiškai tapatinantį 
su komercija. Vis dėlto negalima 
atmesti fakto, kad „Domino“ teatro 
(kurį Ramanauskas greičiausiai ir 
turėjo omenyje, nes būtent jame 
yra sukūręs keletą vaidmenų) reper-
tuaras eliminuotas iš kritikų veiklos 
ir netgi diskusijų lauko, spektakliai 
nelankomi ir, žinoma, nerecenzuo-
jami. Vis dėlto „Domino“ gyvuoja 
beveik dvylika metų, tad norisi ti-
kėti: kad ir kokius šis teatras keltų 
tikslus ar kokius žanrus rinktųsi, jo 
spektaklių kokybė pamažu gerėja.

Ilgai nesilankydamas kurio nors 
teatro ar režisieriaus spektakliuose, 
regis, prarandi teisę jį kritikuoti – 
komentarai galbūt apibūdins jau 
neberodomus darbus ir galės būti 
lengvai atremti atsakymu „tai buvo 
seniai ir netiesa“. Todėl artėjant 
dvyliktajam „Domino“ teatro gim-
tadieniui pats laikas užeiti į vieną 
naujausių teatro spektaklių „Įeiti 
draudžiama“ ir patikrinti, kokią 
komediją šiandien kuria būrį pui-
kių aktorių įdarbinęs ir buvusio Lie-
tuvos nacionalinio dramos teatro 
generalinio direktoriaus vadovau-
jamas teatras.

Prancūzų dramaturgo Floriano 
Zellerio pjesę „Įeiti draudžiama“ 
pastatė lenkų režisierius Marcinas 
Sławińskis, „Domino“ teatre dir-
bantis šeštą kartą. Naujausias jo 
darbas – (be abejo) situacijų ko-
medija apie vidutinio amžiaus vyrą 
Oskarą (Vaidotas Martinaitis), ku-
ris netikėtai randa ir nusiperka, jo 
žodžiais tariant, itin retą plokštelę 
ir nori jos pasiklausyti, tačiau kas-
kart jam priėjus prie patefono kas 
nors nutinka: įsiveržia susisielojusi 

žmona Sofija (Vitalija Mockevi-
čiūtė), paskambina nenutylanti 
motina, pradeda gręžti santechni-
kas ar apsilanko koks nors artimas, 
bet netikėtas svečias. Norėdamas 
tokiomis aplinkybėmis pasiklausyti 
savo mėgstamos muzikos Oskaras 
iš visų jėgų stengiasi atsikratyti jį 
supančių žmonių ir galiausiai (spo-
iler alert) jam tai pavyksta: meilužė 
Elza (Neringa Varnelytė) jį palieka, 
nebegalėdama pakelti sąžinės grau-
žaties dėl susitikinėjimo su draugės 
vyru; žmona, sužinojusi apie neiš-
tikimybę, irgi jį palieka ir išvyksta 
su buvusiu vienkartiniu meilužiu – 
geriausiu Oskaro draugu Pjeru (Ne-
rijus Gadliauskas), tikruoju, kaip 
paaiškėja, Oskaro neformaliajai 
subkultūrai atsidavusio sūnaus Se-
bastiano (Dovydas Stončius) tėvu; 
galiausiai – lenkas santechnikas Leo 
(Gytis Ivanauskas), kuris pasirodo 
esąs nelegaliai dirbantis portuga-
las, prakiurdo kanalizaciją ir už-
pila išmatomis ne tik Oskaro, bet 
ir lenko kaimyno Kazimiero (Juo-
zas Gaižauskas) butą. Pagaliau li-
kęs vienas Oskaras įsijungia plokš-
telę ir neilgai trukus suvokia, kad ji 
subraižyta. Štai toks veikalas apie 
nesėkmingą vieno žmogaus dieną.

Situacijų komedijos pavadinimas 
greičiausiai kilo akcentuojant žanro 
komiškumo šaknis – juoką čia ke-
lia viena po kitos užgriūvančios 
situacijos, neleidžiančios veikėjui 
pasiekti tikslo ir kaskart pasukan-
čios įvykius naujų iššūkių link. Jos 
nepalaužia jo, tik nuvargina, vers-
damos nuolat suktis ar stabdyti at-
riedančią naują problemų bangą. 
Tokia neišsprendžiamų bėdų vir-
tinė, atmiešta paslaptimi, lydinčia 
situacijas išspręsti bandantį pagrin-
dinį veikėją, būdinga ir klasikinėms 
Eugène’o Scribe’o bei Molière’o ko-
medijoms, tad tapatinti žanrą su 
komercija nebūtų teisinga – situa-
cijų komedija pernelyg artima žmo-
gaus prigimčiai, kad būtų apkaltinta 
vien poreikiu užsidirbti. Tik kas ke-
lia juoką masei „Įeiti draudžiama“ 
žiūrovų? Publika čia kvatoja maty-
dama vidutinio amžiaus sociopatą, 

nusispjovusį ant šeimos, su kuria 
gyveno 30 metų, juokiasi iš trisde-
šimtmečio goto, kuris verkdamas 
išpažįsta savo kompleksus dėl tėvo 
meilės stygiaus, šaiposi iš dešimtme-
čius nelaimingą meilę išgyvenančio 
kvailelio ir jam skirto likimo būti 
išnaudotam... Juoktis, žinoma, ga-
lima iš bet ko – humoras ir absur-
das visais laikais buvo svarbi žmo-
nijos kasdienio gyvenimo dalis, be 
to, būtent humoro forma buvo lei-
džiama (juokdariams) išsakyti kri-
tiką atžvilgiu tų, kuriems niekas 
nedrįsdavo prieštarauti. Su sąlyga, 
kad juokaujantysis prisiims kvailio 
vaidmenį.

Spektaklio „Įeiti draudžiama“ ak-
toriai nėra kvailiai ir tokiais neap-
simetinėja. Jie tvarkingai, saikingo-
mis pastangomis atlieka savo darbą. 
Atsakingiausiai personažus, regis, 
kuria Ivanauskas ir Stončius, sce-
noje praleidžiantys mažiau laiko nei 
dauguma kitų. Galbūt kaip tik dėl 
to į juos žiūrėti įdomiausia: trum-
piau pasirodydami, aktoriai gali 
koncentruotai suvaidinti asmeni-
nes „dramas“ ir palikti jomis „su-
šildytą“ sceną vidutinio amžiaus 
sociopatų vaidmenų meistrui Mar-
tinaičiui, kurio Oskaras – lygiai 
toks pat kaip jo vaidintas Deividas 
Mortimoras prieš keletą metų ma-
tytame to paties režisieriaus spekta-
klyje „Šeimyninis įvykis“. Visi „Įeiti 
draudžiama“ aktoriai tvarkingai 
transliuoja žiūrovams pjesės tekstą, 
neužmegzdami vienas su kitu jo-
kio juntamo kontakto – tarsi netu-
rėtų menkiausio santykio su aplin-
kiniais ir leistų visą veiksmą kurti 
žodžiams, pasirūpindami vien tin-
kamu jų išsakymo ritmu.

Tuštuma – žodis, taikliausiai 
apibūdinantis po spektaklio ap-
lankantį jausmą. Žinoma, nedera 
tapatinti tuštumos su juoku – šis 
pernelyg dažnai kyla atsispirdamas 
nuo tvirto, didele patirtimi grįsto 
ar netgi tragiško pagrindo. Ne vie-
noje pasakėčioje ar pasakoje juo-
kas įvardijamas kaip paskutinė, 
skaudžiausia žmogaus reakcija, at-
skleidžianti visišką bejėgystę. JAV 

populiarus late night show žanras 
(Lietuvoje tai bando kurti „Laiky-
kitės ten“ autoriai) kelia juoką gre-
tindamas nelyginamus reiškinius 
ir paremdamas tai jutiminiu ar in-
telektualiu paradoksu. Didžioji da-
lis žymiausių pasaulio komikų yra 
intelektualai, baigę geriausius kole-
džus ir universitetus, nestokojantys 
inteligencijos net juokaudami bui-
tinėmis temomis, – būtent taip jie 
atskiria komiškus žanrus nuo pa-
prastų patyčių. Tad netrūksta pa-
vyzdžių, įrodančių gilią, turtingą 
juoko prigimtį.

Tokiame kontekste itin sunku 
suprasti, ką juokingo žmonės at-
randa spektaklyje „Įeiti draudžiama“. 
Jautresniam, vidutinio amžiaus 
krizių dar nepatyrusiam, dešim-
tajame dešimtmetyje gimusiam 
žmogui (pvz., teksto autorei) sunku 
įžvelgti ką nors juokingo situacijoje, 
kurioje visi vieni kitus seniai suėdė 
tenkindami savo fizinius poreikius –
žemiausias Maslow piramidės pa-
kopas. Bet kiekvienas juokiasi iš 
skirtingų dalykų, tad stebint spektaklį 

„Įeiti draudžiama“ ir nerandant, ką 
jame analizuoti (greičiausiai dėl mi-
nėto ryšių tarp aktorių stygiaus ir 
energiškai nesivystančio veiksmo), 
norisi analizės objektu rinktis patį 
juoką, kurį aktoriai geba sukelti 
daugybei žiūrovų. Čia galima pri-
siminti „Idioteatro“ monospektaklį 

„Urvinis žmogus“, kuriame aktorius 

(teko matyti tik Darių Meškauską, 
nors vaidmenis atliko ir Vaidotas 
Martinaitis bei Dainius Kazlaus-
kas) tris valandas palaikė nuolatinį 
ryšį su publika, kūrė scenoje nesi-
ilsintį personažą, žaidė ir juokino 
remdamasis ne tik atpažįstamo-
mis situacijomis grįstu tekstu, bet 
ir virtuoziška vaidyba. Daugumos 
spektaklio „Įeiti draudžiama“ ak-
torių vaidyba nepasiūlė antro isto-
rijos plano, nors negalima neigti, 
kad pirmąjį pristatė techniškai ko-
kybiškai. Tačiau prisiminus vieno 
žymiausių juoko tyrinėtojų Henri 
Bergsono idėją, kad juokas dažnai 
kyla iš neatitikimo, susidūrus ne-
suderinamiems dalykams, vien-
planiškumą norėtųsi laikyti pras-
tos komedijos bruožu. Kita vertus, 
Bergsonas gana kategoriškai juoką 
tapatino su kito žmogaus pažemi-
nimu, ir šią filosofo tezę „Domino“ 
teatras pateisino.

Spektaklyje „Įeiti draudžiama“ 
neradau nei prasmės, nei kome-
dijos. Tačiau atsižvelgdama į būrį 
žmonių, kurie po spektaklio kalbė-
josi apie „visai smagų“, „juokingą“, 

„labai patikusį“ kūrinį, įspūdžius 
noriu baigti taip, kaip jie baigiami 
mėnraščio „370“ recenzijose.

Rekomenduojama: tiems, kurie jau 
lankėsi „Domino“ teatre ir žino, kad 
tokie spektakliai jiems kelia juoką.

Nerekomenduojama: visiems 
kitiems.

Scena iš spektaklio „Įeiti draudžiama“  M. S ir uso n uotr.

Kiek kitokį įspūdį paliko Juhani 
Nuorvalos šiuolaikinės operos 

„Flash Flash“ premjera. Nors opera 
sukurta dar 2006 m., pirmą kartą 
parodyta tik šių metų festivalyje. 
Pagrindinis operos veikėjas – 
legendinis poparto kūrėjas Andy 
Warholas, gulintis ligoninės pala-
toje po operacijos ir permąstantis 
savo gyvenimą. Operoje atsklei-
džiama narcisistinė kūrėjo asme-
nybė, ilgus metus garbinta jo se-
kėjų. Kyla klausimas, kas šia opera 

norėta pasakyti. Ar kad šiuolaiki-
nis pasaulis pilnas tuštybės, varto-
tojiškumo ir turėtume atsigręžti į 
tikrąsias vertybes? Ar gal dorovės 
normų nebėra ir jas turime susi-
kurti patys? Taip pat liko neaišku, 
kodėl buvo pasirinktas A. Warholas, 
kurio personažas operoje funkcio-
navo tik kaip ligos patale gulinti ir 
apie aistrą įvairaus pobūdžio var-
totojiškumui kalbanti persona. Ne-
paisant to, sužavėjo scenografija ir 
režisūriniai sprendimai. Dar salės 
prieangyje darbuotojai žiūrovams 
dalijo kaukes, kurias turėjome dė-
vėti pasirodymo pradžioje. Kai ku-
rios kaukės vaizdavo žymių žmonių 
veidus, tad pagrindinis veikėjas nuo 

scenos galėjo gėrėtis „elito publika“, 
susirinkusia pasižiūrėti jo pasiro-
dymo. Akis paganyti buvo galima ir 
į kostiumus, kurie atitiko menamą 
laiką ir žavėjo savo spalvingumu, 
ryškumu bei prabanga. Nors kom-
pozitorius J. Nuorvala itin vertina-
mas kaip unikalios mikrotoninės 
harmonijos sistemos kūrėjas, ope-
ros muzika buvo perkrauta garsų 
gausa ir į pirmos dalies pabaigą pra-
dėjo varginti. Kadangi opera neilga 
ir kūrėjai nenorėjo leisti žmonėms 
palikti salės per pertrauką (kurios 
tikrai reikėjo po tokios spalvų ir 
garsų gausos), kūrybinė grupė su-
galvojo puikią išeitį – surengti per-
trauką tiesiog scenoje. Netikėtai 

Atkelta iš  4  psl .

užsidegė šviesos, aktoriai nusiėmė 
perukus ir pradėjo repetuoti, kar-
totis tekstą. Salės darbuotojai tvarkė 
sceną ir minimaliai keitė dekoraci-
jas. Toks šou pagyvino nuotaiką, o 
lengviau stebėti antrą operos dalį 
padėjo nemokamai išdalinta ko-
kakola... Visa tai, ko gero, skelbė 
socialinę žinutę apie mūsų varto-
tojišką kasdienybę tiek santykiuose, 
tiek buityje, tiek ir kultūriniame 
gyvenime. 

Festivalis „Musica Nova“, pa-
teikęs galybę įvairaus žanro kon-
certų bei pasirodymų, paliko so-
lidų įspūdį. Kiekviename koncerte 
buvo galima gerėtis atlikėjų profe-
sionalumu, įtaigiu kūrinių atlikimu, 

nugludinta interpretacija. Vien jau 
tokie atlikėjai kaip Pekka Kuusisto, 
Gillesas Durot, Lina Andonovska, 
ansambliai „Crash“ ar „Inter-
contemporain“ bei festivalyje pri-
statyti kompozitoriai, be abejonės, 
yra vieni geriausių šiuolaikinės mu-
zikos padangėje, o juos išvysti šiais 
metais panoro itin gausus klausy-
tojų būrys. Visa tai byloja, jog šiuo-
laikinė muzika domina ir yra lau-
kiama, kai festivalis gali pasiūlyti 
plačią ir įvairiapusę renginių paletę.

Goda Marija Gužauskaitė
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Skirtingos senatvės
Šiaulių dramos teatro gastrolės Vilniuje

Ieva Tumanovičiūtė

Vasario 14 ir 15 d. Lietuvos naciona-
linio dramos teatro Mažojoje salėje 
parodyti du Valstybinio Šiaulių dra-
mos teatro (VŠDT) spektakliai „Tobula 
pora...“ ir „Bagadelnia“. Abiejuose 
kūriniuose veikia garbingo amžiaus 
personažai, bet viename specifinė 
senatvė yra metafora, o kitame – 
gyvenimo tarpsnis. 

„Tobula pora (The Perfect Match, 
arba Su Naujais metais, Ionesco!)“

Eugène Ionesco vienaveiksmėje 
pjesėje „Kliedesiai dviem“ Jis ir Ji 
kartu gyvena septyniolika metų, 
Pauliaus Ignatavičiaus spektaklyje – 
keturiasdešimt. Godos Palekaitės 
sukurtame kambaryje, apibrėžtame 
dviejų stačiu kampu sustatytų sienų, 
apklijuotų įvairiais gėlių raštų ta-
petais, fotelyje sėdi Jis, o neįgaliojo 
vėžimėlyje – Ji. Kambario viduryje 
tarp keturių kilimų guli disko ru-
tulį apsikabinęs Kalėdų Senelis. Jam 
dingus, Jis ir Ji pradeda lėtai judėti: 
Jis lėtai įjungia radiją, lėtai išvynioja 
ledinuką, Ji ima kriokti „Ėėėė“ ir 
privažiavusi su vėžimėlio ratais tol 
trankosi į Jo fotelį, kol Jis atiduoda 
Jai saldainį. Ši scena be žodžių api-
bendrina jų santykius, netrukus jie 
Ionesco dialogais pradeda ginčytis 
apie nereikšmingus dalykus ir taip 
tęsiasi iki pabaigos. Tačiau į uždarą 
šios poros gyvenimą įsiterpia pa-
saulis už kambario sienų, jį išradin-
gai sukuria aktorius Severinas Nor-
gaila, tarsi Arielis įsiverždamas į jų 
namus skirtingais pavidalais.   

Ionesco pjesėje ne tik poros 
kambaryje, bet ir išorėje vyksta 
karas. Veikėjai girdi šūvius, gra-
natos sprogdina jų buto langus, ta-
čiau įsigilinę į tarpusavio konfliktą 
jie beveik nekreipia į tai dėmesio. 
Ionesco vaizduoja absurdišką ir 
beprasmišką situaciją – karą kare, 
kuris rodo žmonių santykius mikro 
ir makro lygmenimis. Pagal Ignata-
vičiaus interpretaciją, už izoliuoto 

buto sienų vyksta ne karas, bet 
šiuolaikinis gyvenimas, gąsdinan-
tis pagyvenusią porą savo perversiš-
komis naujovėmis. Be groteskiškų 
Svetimo-Ateivio pasirodymų, išori-
nis pasaulis pasireiškia šiuolaikine 
muzika ir per nedidelius ekranus 
scenos šonuose rodomais vaizdais 
(kompozitorius ir vaizdo projekcijų 
autorius Dominykas Morkūnas), 
kuriuose vyrauja nuorodos į queer 
kultūrą. Ekrane pasirodo LGBT+ 
vaivorykštės vėliava, vedėjas pra-
neša apie tos pačios lyties asmenų 
santuokos įteisinimą ir pan. Suju-
dintos lyties ir seksualumo normos 
seneliams, matyt, reiškia, kad „dan-
gus griūva“, ši tema apibendrina 
jiems neaiškų šiuolaikinį pasaulį.

Jis ir Ji nuolatos ginčijasi, vienas 
kitą įžeidinėja, erzina, priekaiš-
tauja vienas kitam dėl sugriauto 
gyvenimo ir pan. Visos frazės gir-
dėtos, banalios, jų perdėta gausa 
gali pasirodyti kaip komiškas ab-
surdas arba kelti nuobodulį. Tačiau 
absurdo kūrėjams svarbu išryškinti 
visuomenėje pasireiškiančias me-
chaniško, pasikartojančio žmonių 
elgesio schemas. Spektaklyje ši ne-
tobula pora neišsiskiria, nes juos 
vienija išorinio pasaulio nesuvoki-
mas, be to, tarp žiaurių barnių jie 
slaugo vienas kitą. Tokie santykiai 
jiems reiškia aiškumą ir stabilumą 
pasaulyje, kuriame groja neaiški 
muzika, vaikšto neapibrėžtos ly-
ties žmonės ir t.t.  

Pagrindinis klausimas: kodėl 
veikėjai susvetimėjo su pasauliu? 
Tai, žinoma, lemia ne jų amžius. 
Tokia senatvė, kokia pavaizduota 
spektaklyje „Tobula pora...“, yra 
siaurų pažiūrų, nepriklausančių 
nuo amžiaus, kritiška metafora. 
Režisierius pabrėžia riboto mąs-
tymo ir vaizduotės, dažnai nu-
lemtų nežinojimo, menko išsilavi-
nimo ar tiesiog smalsumo stokos, 
absurdą. Buitiškame gyvenimo rate 
užsisklendusi senukų pora įkūnija 
siauraprotiškumą, kurį rodo ir jų 
tarpusavio santykiai, ir ryšys su iš-
oriniu pasauliu. 

Kad senatvė spektaklyje yra me-
tafora, pabrėžia aktoriai Aidas Ma-
tutis ir Gintarė Ramoškaitė, speci-
fine kūno raiška bei grimu, perukais 
ir drabužiais kuriantys dvigubai už 
save vyresnius personažus. Iš pra-
džių Ramoškaitės Ji, nors ir sėdinti 
neįgaliojo vežimėlyje, atrodo akty-
vesnė, nes jos balsas garsus ir pik-
tas, o Jis, atvirkščiai, gali judėti, bet 
kalba silpnu, dūstančiu balsu. Meta-
morfozėmis stebina Svetimą-Ateivį 
vaidinantis Norgaila, neseniai su-
kūręs pagrindinį vaidmenį filme 

„Purpurinis rūkas“ (rež. Raimundas 
Banionis). Įspūdingo apšvietimo ly-
dimas (šviesų dailininkas Darius 
Malinauskas) Norgailos Svetimas 
pasirodo kaip meistras, groteskiš-
kai taisantis radiją, kaip apsvaigęs 
Naujųjų metų šventėjas, negalintis 
išeiti pro duris, kaip Kalėdų Sene-
lis, kaip queer kabareto daininin-
kas, kaip drugelį šokantis baleto 
artistas ir pan. Pastarojo epizodo 
išeities taškas vulgarus, bet siaura-
protiškumas ir negali būti subtilus, 
tarkim, Jis internetu naudojasi tik 
pornografijai žiūrėti. 

Nors šūviu spektaklis galėjo ir 
baigtis, papildomas finalas sufle-
ruoja, kad visa tai galėjo būti tik 
apsvaigusio Kalėdų Senelio sapnas.

„Bagadelnia“

Jau spektaklio „Bagadelnia“ pro-
gramėle, kurią sudaro keli atvirukai 
(vienas su aktorių parašais), doku-
mentinių pokalbių su pagyvenu-
siais žmonėmis ištraukos ir auto-
riaus laiškas su kreipiniu „mielas 
bičiuli“, siekiama užmegzti asme-
nišką santykį su žiūrovu. Spektaklį 
pradeda dramaturgas ir režisierius 
Aleksandras Špilevojus, paaiškin-
damas, kad parašyti pjesę jį įkvėpė 
senelių globos namuose išgirstos 
istorijos. Jis taip pat išdėsto spek-
taklio žaidimo taisykles: žiūrovai 
tam tikrais momentais galės pasi-
rinkti vieną iš dviejų pasakojimų. 
Taip siekiama palaikyti tiesioginį 
ryšį su žiūrovu, tačiau ne visiems 
toks familiarumas priimtinas. 

Senelių globos namų, vadinamų 
„Bagadelnia“, gyventojus vaidina vy-
resnieji VŠDT aktoriai, išsiskirian-
tys profesionaliu balso valdymu, jo 
išraiškingumu bei taisyklingu ta-
rimu. Spektaklio personažus kuria 
po kelis aktorius: Vilniuje linksmą 
grupės „The Doors“ gerbėją Vincą 
vaidino Sigitas Jakubauskas, rimtą, 
kritiško proto Agotą – Vilija Palec-
kaitė, vienišių ironišką Valerijų – An-
tanas Venckus, lyrišką Emą – Nijolė 
Mirončikaitė, o uždarą Rapolą – Juo-
zas Bindokas. Veikėjai įsitaiso ant 
sofos ir kelių fotelių (scenografė 
Rūta Lendraitytė Utalla), virš jų iš 
ekranų sujungtoje mozaikoje rodo-
mos jaunystės nuotraukos ar siužetą 
iliustruojančios vaizdo projekcijos 
(autoriai Andrejus Špilevojus ir Au-
relijus Čiupas). Po scenoje esančiu 
gatvės žibintu vyksta intymūs ar są-
lygiški epizodai.

Kasdieniuose personažų po-
kalbiuose paliečiamos įvairios te-
mos: religija, Lietuvos okupacija, 
Holokaustas, eutanazija ir t.t. Ta-
čiau jos lieka neišplėtotos, nepa-
sirinkta ir viena pagrindinė. Nuo 
pradžių aktoriai apie savo perso-
nažus kalba arba pirmuoju, arba 
trečiuoju asmeniu. Tai leidžia pa-
sakoti tikras ar išgalvotas istorijas 
ir išvengti sudėtingų emocijų vai-
dybos, nes didžioji veiksmo dalis – 
dalinimasis prisiminimais. Tačiau 

Scena iš spektaklio „Tobula pora (The Perfect Match, arba Su Naujais metais, 
Ionesco!)“  S . Jan kausko n uotr .

pasakojimuose kliūva žodžių srau-
tas – daugelyje vietų mintis galima 
reikšti lakoniškiau. Tai padėtų iš-
laikyti įtampą, trauktų žiūrovų dė-
mesį ir tekstas nebūtų nuspėjamas. 
Tragikomiškas „Bagadelnios“ situa-
cijas dramaturgas Špilevojus „skan-
dina“ bereikalingu literatūriškumu, 
todėl atrodo, kad pjesei trūko re-
daktoriaus. Kiekvieno pasakojimo 
struktūra taip pat galėtų būti geriau 

„suveržta“, kad įgytų tokią precizišką 
formą, pavyzdžiui, kaip Martino 
McDonagh „Pagalvinio“ istorijos. 

Spektaklis skyla į dvi dalis: iki 
pabėgimo ir po jo. Antroji da-
lis, kai „Bagadelnios“ kasdienybę 
herojai papildo vaizduote, tampa 
dinamiškesnė ir komiškesnė. Vis 
dėlto spektaklio pabėgimo scenai, 
savo laisve turėjusiai prilygti bent 
žvejybos epizodui iš Milošo For-
mano filmo „Skrydis virš gegutės 
lizdo“ pagal Keno Kesey romaną, 
pritrūko dinamikos. Po to einan-
tys epizodai – susitikimas su Jimu 
Morrisonu, marihuanos rūkymas, 
laiškas Kalėdų Seneliui – praskai-
drino ir veikėjų, ir žiūrovų nuotaiką. 
Spektaklio muziką (kompozitorius 
Paulius Trijonis) papildančios gru-
pės „The Doors“ dainų ištraukos su-
teikia kūriniui maištingos jaunystės 
polėkio. Tačiau „Bagadelnios“ kū-
rėjams būtina valingai išgryninti 
idėjas ir raiškos priemones. 

Jokūbo Viliaus Tūro fil-
mas kvies kalbėtis apie 
sunkumus
Kovo 7 d. 19 val „Skalvijos“ kino 
centre įvyks režisieriaus Jokūbo 
Viliaus Tūro pirmojo vaidybinio 
trumpametražio filmo „Senas šau-
tuvas“ premjera. Filmas gvildena 
vieną skaudžiausių ir vis dar labiau-
siai mūsų šalyje stigmatizuojamų 
temų – savižudybę.

Kasmet Lietuvoje nusižudo apie 
800 žmonių. Nors ir bandoma apie 
savižudybių problemą kalbėti gar-
siau, visuomenėje dar vyrauja klai-
dinga nuostata, kad kalbėjimas apie 
savižudybę gali paskatinti žudytis. 

Kartu su viena iš filmo prodiuse-
rių Viktorija Akavickaite režisierius 
Tūras filmo idėją ir scenarijų plėtojo 
daugiau nei metus. Bendradarbia-
vimas su psichikos sveikatos spe-
cialistais, asociacijos „Artimiems“ 

nariais, Savižudybių prevencijos 
biuro darbuotojais leido geriau 
suprasti, ką išgyvena artimojo sa-
vižudybę patyręs žmogus.

„Senas šautuvas“ pasakoja apie 
trisdešimtmetį Gediminą, gedintį 

savižudės mylimosios. Naktimis jis 
dirba taksistu, tačiau vis didėjantis 
sielvartas, savigrauža dėl mylimo-
sios mirties, motinos alkoholizmas 
ir liga, iš barų vežiojamų keleivių 
priekabės bei cinizmas bloškia Ge-
diminą į emocinę prarają. Skaus-
minga patirtis tirpdo menkus noro 
gyventi likučius. Jis apsilanko pas 
psichologą, psichiatrą, savipagalbos 
grupėje, tačiau kasdien darosi vis 
sunkiau. Buvusiam chirurgui Ka-
šėtai gyvenimą paįvairina telesko-
pas. Priešais gyvenantis Gediminas 
tampa jo stebėjimo objektu. Vieną 
dieną senasis kaimynas pasižiūri 
pro teleskopą ir lemiamu momentu 
pamato Gediminą...

Operatoriaus Giedriaus Jur-
konio nufilmuota drama kvies 

Anonsai kalbėtis apie sunkumus, psichikos 
sveikatą, ieškoti pagalbos ir nelikti 
abejingiems esantiesiems šalia. Pa-
grindinius vaidmenis filme sukūrė 
Šarūnas Zenkevičius ir Liubomiras 
Laucevičius. Taip pat vaidina Eglė 
Valadkevičiūtė, Aldona Bronislava 
Dausienė, Lina Rastokaitė-Siauru-
saitienė, Vytautas Kontrimas, Simo-
nas Storpirštis. 

Po seanso vyks diskusija su kū-
rybine grupe ir psichikos sveikatos 
specialistais. 

Filmą sukūrė VšĮ „Studija 2“. 
Filmo gamybą iš dalies finansavo 
Lietuvos kino centras, Lietuvos na-
cionalinis radijas ir televizija ir aso-
ciacija LATGA. 

„Studija2“ inf.

„Senas šautuvas“
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Emancipacijos diskursai
Kas kalba tautinėje sakykloje?

K u l t ū r o s  t r i b ū n a

Ugnė Litvinaitė

Konferencija „Emancipacijos dis-
kursai nepriklausomoje Lietuvoje“ 
jau ketverius metus paeiliui vasario 
17-ąją sujudina tądien dar ore tvy-
rantį, nors jau vakarykštį šventinį 
patosą. Kaip ir šio projekto pirm-
takės, 1918 m. vasario 17 d. tūkstan-
čiais išėjusios į gatves reikalauti į 
Lietuvos Tarybą įtraukti visuome-
nei nusipelniusias to meto moteris, 
šiuolaikinės Emancipacijos dienos 
konferencijos organizatorės bei 
pranešėjos primena apie visuome-
nės įvairovę ir vieną pagrindinių 
demokratijos kultūros užduočių 
jos teisingai paisyti. 

Kad ši žinia vis dar aktuali, iš-
kalbingai rodo pati Nacionalinės 
emancipacijos dienos atsiradimo 
ir minėjimo istorija. Pirmasis ren-
ginys inicijuotas po to, kai Atviros 
Lietuvos fondo 25-mečio minėji-
mui skirtoje diskusijoje apie ne-
priklausomos Lietuvos raidą min-
timis prie ilgo stalo dalijosi net šeši 
pašnekovai, tarp kurių nebuvo nė 
vienos pašnekovės. O pernai, per 
šimtąsias valstybės metines išreiš-
kus norą garsiai paminėti tas, ku-
rios savo pasiekimais kūrė valstybę, 
tačiau nebuvo įtrauktos į formalias 
jos kūrėjų gretas, taip pat paskelbti 
tikslą daugiau šios visuomenės pu-
sės nepamiršti, Lietuvos naciona-
linio muziejaus vadovybė atsisakė 
leisti tai simboliškai padaryti Si-
gnatarų namų balkone. Tuomet 
100 Lietuvą kūrusių moterų pa-
vardės bei Vasario 17-osios dekla-
racija (http://manoteises.lt/peticija/
vasario-17-osios-deklaracija/) buvo 
perskaityta šalia esančio viešbučio 

„Narutis“ balkone.
Kas verčia moteris „tautos saky-

kloje“ matyti kaip nuokrypį nuo 
normalumo, o gal net kaip pavojų 
valstybei, kurį verta išstumti iš vals-
tybės legitimuojamo diskurso? Ar 
simbolinę reikšmę valstybingumui 
turinčioje vietoje stovinčios akade-
mikės, kultūros veikėjos ir žmogaus 
teisių gynėjos, skelbiančios lygia-
teisiškumo principą demokrati-
nėje Lietuvoje, kuo nors neatitinka 
mūsų valstybės vaizdinio?

Mūsų „balkonai“ ir „sakyklos“, 
kuriuose kuriama ir švenčiama Lie-
tuva, vis dar rezervuoti tam tikram 
tipui. Dauginamas nacionalinis 
vaizdinys – ar kaip istorinę vertę jau 
įgijusi signatarų nuotrauka, ar kaip 
ją dar tik įgyjantis šiandienio mi-
nistrų kabineto užfiksavimas – suf-
leruoja itin vienalytį (ak, tas žodžių 
žaismas!) visuomenės suvokimą ir 
atstovavimą. Jei ne – tam yra skai-
čiai, paslaugiai pateikiami paties 
Lietuvos statistikos departamento 
atskiru leidiniu. Moterys sudaro 
mažumą Seime (21 proc.), savival-
dybių tarybose (25 proc.), o šiemet 
Vyriausybė tapo nei daugiau, nei 
mažiau – vienvyrė. Nors viešajame 

sektoriuje moterų dauguma, į viršū-
nes jos vis dar nepriimamos, išskyrus 
pavienius atvejus – turėdami prezi-
dentę, retai girdime ją kalbant apie 
moterų teisių padėtį šalyje. Femi-
nistinės idėjos viešajame diskurse 
vis dar nepriimtinos – nebent kaip 
sensacija, išsišokimas, ideologinė 
veikla, kažkodėl suvokiama kaip 
nutolusi nuo realių moterų patirčių.

Generuojamas dirbtinis visuo-
menės vienio paveikslas, tampan-
tis tautos įsikūnijimu, jos balsu, 
paradoksaliai ją nubalsina. Visuo-
menės grupės, netelpančios į tautos 
vaizduotę, dažnai netenka ir gali-
mybių sulaukti deramos pagarbos 
savo poreikiams. „Emancipacijos 
diskursai“ šiame kontekste tampa 
vieta, o gal idėja, sukviečiančia tuos 
nubalsintuosius ir taip sukrutinan-
čia norą nepriklausomą Lietuvą ne 
tik garbinti ir dauginti mums atpa-
žįstamomis formomis, bet ir reflek-
tuoti, permąstyti per joje išsilaisvi-
nimą (ar nulaisvinimą) patiriančias 
grupes iš nacionalinės euforijos ir 
pačios nacionalinės vizijos paribių.

Užsukus į Nacionalinę dailės ga-
leriją vasario 17-ąją jų buvo galima 
išgirsti daug ir labai skirtingų, kal-
bėjusių tiesiogiai ar bandytų ats-
tovauti, įgarsinant tyrimų ar ak-
tyvizmo būdu liudytas patirtis: iš 
viešojo, ekonominio, akademinio 
lauko išstumtų neįgaliųjų, kovas su 
vėjo malūnais primenančius žygius 
už sveikatos apsaugą ir aplinkos 
tausojimą inicijuojančių Klaipė-
dos bendruomenės motinų, vaikus 
sūpuojančių paauglių, seksualinio 
išnaudojimo aukų, galiausiai ir mo-
terų, kurios skirtingais būdais ko-
voja už šių problemų pripažinimą. 
Ir gal čia renginį būtų galima ap-
kaltinti fragmentiškumu, jei ne 
vienybė vieno paprasto tikslo at-
žvilgiu, kurį turbūt geriausiai arti-
kuliavo viena iš renginio iniciatorių 
menotyrininkė Laima Kreivytė, – 
tvaresnė visuomenė mums visiems.

Plačiausia diskusija šiais metais 
teko moters kaip motinos temai, jos 
atgarsiai nuvilnijo ir per kalbėjusius 
kitomis temomis. Ir ne veltui. Gal 
iš pirmo žvilgsnio paradoksalu, bet 
tradicionalistinių pažiūrų visuome-
nėje, kokia Lietuva vis dar yra lyčių 
vaidmenų klausimu, motinos yra 
apleistos. Šį balsą konferencijoje 
įgarsinusi – iš retkarčiais trūkinė-
jusio pasakojimo buvo girdėti, kad 
tai tapo viena pirmųjų galimybių 
tą daryti – šiuolaikinę motinystę 
analizuojanti tinklaraštininkė Mi-
glė Mekšrūnaitė, pasinaudojant 
jos pačios metafora, išdrįso išlipti 
iš „rožinio kokono“. Pasak jos, už 
šios dirbtinės idilės fasado, kur kul-
tūroje vyraujantys įvaizdžiai bruka 
jauną mamą, – daug skausmo ir vie-
nišumo savo varguose, apie kuriuos 
žinoti iki ten patenkant konstruo-
jamas diskursas neleidžia. Įkritusi į 
patirtis, kurios kontrastuoja su tu-
rėtais lūkesčiais, staiga pervargusi ir 

sutrikusi mama tampa antinorma. 
Nuovargis, iš dalies dėl nepropor-
cingai tenkančios naštos, palieka 
šias patirtis beginkles, neaprašytas, 
neišgarsintas – bei sykiu uždaras 
palikuonėms, kurios tą turės išgy-
venti pačios, ir vėl nespėdamos nei 
jų reflektuoti, nei reikalauti valsty-
binio sektoriaus pagalbos, nei tu-
rėdamos resursų peržengti stigmą 
apie motinystę kalbėti viešai. Moti-
nystės patirtis tampa ta, apie kurią 
nedera kalbėti, komentavo prane-
šimą kartu rengusi dr. Aliona Šlaj. 

„Ir tau niekas nesako, kad... yra 
sunku“, – reflektavo M. Mekšrū-
naitė. Būtų teisinga pasakyti, kad 
niekas to ir nepripažįsta: Lietuva 
tragiškai atsilieka Europoje pagal 
valstybės suteikiamas vaikų prie-
žiūros paslaugas, moterys prisiima 
praktiškai visą namų ruošos darbų 
naštą ir didžiąją dalį vaikų priežiū-
ros (Ugnė Litvinaitė, „Leiskite joms 
dirbti“. IQ, 2018 liepa). 

Čia itin aktualiai įsipina Rytų 
Europos feminisčių suvažiavimo 
organizatorės, save kairiąja femi-
niste laikančios Viktorijos Kolbe-
šnikovos pastaba, kad visuomenės 
keliami reikalavimai šeimoms už-
siimti vaikų lavinimu, skirti pa-
kankamai dėmesio kultūrai ir so-
cializacijai, einantys greta su gana 
aiškiai juntama elito panieka tiems, 
kurie neskaito knygų ir nesupranta 
aukštųjų dimensijų, neturi jokios 
prasmės sunkiai dirbančios šeimos 
kasdienybėje. Kaip, neprisiimdama 
vaikų auginimo naštos dalies, vi-
suomenė gali to tikėtis? Tenka pri-
pažinti, nebent iš turtingų šeimų. 

Vieša paslaptis, kad motinomis 
nepriklausomoje Lietuvoje ne vie-
nai tenka tapti dar neišaugus vai-
kystės. Ši problema skaudi, kad ir 
kelintą sykį būtų nagrinėjama, nes 
vieša paslaptis netampa viešu reikalu – 
situacija nesikeičia nuo 2000-ųjų, 
kaip teigė Lietuvos socialinių ty-
rimų centro jaunesnioji mokslo 
darbuotoja Vaida Tretjakova. Pro-
blema išstumta iš diskusijos – ne tik 

viešos, bet ir ten, kur yra aktualiau-
sia – mokyklose. Citatos iš moksli-
nio tyrimo interviu su mokytojais 
juodu ant balto bylojo, kad net ma-
tydami akivaizdų poreikį jie palieka 
merginas klimpti santykiuose be jo-
kių kelrodžių – dėl to atsiranda vai-
kai be tėvų, motinos be išsilavinimo 
ir šeimos skurdo rizikoje (daugiau 
žr: Domantė Juknonytė, „V. Tretja-
kova apie paauglių nėštumus: lyti-
nis švietimas dažnai grįstas susilai-
kymu nuo lytinių santykių“, 15min.lt, 
2019-02-21)

Čia pat aktuali tampa ir turbūt 
priešinga patirtis – bevaikės moters. 
Šalia manęs sėdėjusi ponia šilta šyp-
sena dėkojo už plojimus skaidrei, 
citavusiai vieną tyrimo dalyvių: nie-
kam gimdyti vaikų ji neįsipareigo-
jusi ir neprivalėjusi, sakė ji. Moteris, 
neturinti vyro ir / ar vaikų, Lietu-
voje – dėl tų pačių tradicionalistinių 
nuostatų ir įvaizdžių, su pasisma-
ginimu išnaudojamų net rinkimų 
kampanijose (tikriausiai daugeliui 
žinomas premjero Sauliaus Skver-
nelio pranešimas prisistatant kan-
didatu į prezidentus: „Atėjo laikas 
šaltuose valstybės vadovo rūmuose 
girdėti krykštaujančių vaikų juoką, 
jausti šeimos šilumą. Tik mylintis 
ir mylimas žmogus gali būti atsa-
kingas ir rūpintis kitais.“ Žr. dau-
giau: www.lrytas.lt) – neretai vis dar 
suprantama kaip nevisavertė. Ko-
dėl? Ar žmogiškumas matuojamas 
reprodukcinių organų naudojimo 
rezultatais?

Kai kurių tikrai taip, ir pačia 
bjauriausia prasme. Daugelį kon-
ferencijos klausytojų turbūt šoki-
ravo viešumon retai iškylanti pre-
kybos žmonėmis ir prostitucijos 
aukų realybė, praskleista Kovos 
su prekyba žmonėmis ir išnaudo-
jimu centro vadovės Kristinos Mi-
šinienės. Aštuoniolika metų šioje 
srityje dirbanti nevyriausybinio 
sektoriaus atstovė neslėpė, kad vis 
dar tiekiame moterų kūnus į Va-
karų Europą. „Išsigelbėjusios“ au-
kos neretai lieka prostitutėmis. 

Save kaip gynėją matančios mo-
ters balse skambėjo per tiek metų 
neišsekęs siaubas – aukų niekas ne-
užstoja. Mane nupasakotas viduryje 
dienos gatvėje prievartaujamos mo-
ters vaizdinys persekiojo panašiai 
kaip okupacijos istorijos atmintyje 
išlikusios partizanų kūnų pametimo 
miestų aikštėse motinoms ir kitiems 
jų mylimiesiems po kojų scenos.

Vasario 16-ąją žiūroną nukrei-
piame į simbolinę tautos pakylą, o 
17-ąją turime galimybę jį padėti į 
šalį ir atviromis akimis pažvelgti į 
savo visuomenę tokią, kokia ji yra 

– su visais jos nariais, jų skaudu-
liais ir sunkumais. Ir feminizmas 
yra svarbi to dalis, nes atskleidžia 
vienus didžiausių. Klausantis (!) 
skirtingai feminizmą Lietuvoje 
įdarbinančių moterų, staiga ima 
vertis klodai autentiškos lietuvės 
patirties – kaip išsivadavusios iš so-
vietmečio, bet ne iš sunkios savo ly-
čiai priskiriamos naštos, kaip moti-
nos, plaukiančios nuovargyje, kaip 
tos, kurią išnaudoja ir prievartauja, 
kaip tos, kurią patogiai pamiršta ar 
perlipa. Visa tai ir dar daug nesu-
minėtų patirčių, kaip ir daugybė 
skirtingų feminizmų, – tai erdvės, 
tušti kambariai, kuriuos kvietė už-
pildyti originalia lietuviška kūryba 
vertėja ir redaktorė, pirmojo femi-
nizmo teoriją lietuviškai prista-
čiusi antologijos „Feminizmo eks-
kursai“ sudarytoja Karla Gruodis. 
Ir nors aktyvi Sąjūdžio laikų kul-
tūrinio lauko veikėja teigė matanti 
didžiulį skirtumą tarp požiūrio į 
moteris dabar ir prieš trisdešimt 
metų, kai nepriklausomybės auš-
roje atvyko į Lietuvą pirmą kartą, 
iš aktualijų bent man matyti – tik 
tokia pati aktyvi veikla šiandien, 
kokia valstybės gimimo metu virė 
akademikių ir rašytojų būreliuose, 
ateityje leis vėl didžiuotis padaryta 
pažanga – ar bent sulaikytu regresu, 
prieš kurį šiandien pamažu krenta 
kaimyninės šalys.

D. Mikonytės  n uotr.Nacionalinė emancipacijos diena
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Kūnai su vaizduote
Vieno kūrinio interpretacija

D a i l ė

Monika Krikštopaitytė

Tschabalala Self (g. 1990) užaugo 
Niujorko Harlemo rajone, kur vy-
rauja afroamerikiečių kultūra, o 
kvaili baltųjų juokeliai apie juo-
daodžius būtų, švelniai tariant, 
nesuprasti. Vienas iš menininkės 
projektų buvo skirtas jos vaikystės 
vietinei krautuvei ir žmonėms – tiems, 
kurie ten dirbo ar lankėsi. Eilės li-
monadų, skalbinių minkštiklis, le-
dai su visu savo oraliniu žavesiu, 
atšaut pasirengę paaugliai ir kiti 
žmogiški personažai. Jų visų kū-
nai netaisyklingi, jusliški. 

Menininkės pasaulis yra tarsi 
išvirkščia pusė blizgiųjų žurnalų 
pasaulio, kur kiekvieno oda glotni, 
linijos tobulos, lytys dvi ir aiškiai at-
skirtos, ištaros prasmingai optimis-
tiškos, atrodo, kad niekas iš atvaiz-
duotųjų net neprakaituoja ir neturi 
kitų fiziologinių savybių. T. Self kū-
rybos raktažodis yra kūnas, tik su 
visu žemišku kūniškumu. Ji mąsto 
per kūną, vaizduoja jo pojūčius iš-
didindama tai, kas persmelkia kitką, 
rodo, kur veda vaizduotė žvelgiant 
į kitus žmones. O ten, kur nuveda, 
dalyvauja ir prietarai, ir apdaro 
svarba kuriant vaidmenį, ir meni-
ninkės noras kalbėti kuo atviriau, 
neatsiprašinėjant už netobulumą ir 
nenormatyvumą.

T. Self vaizduojamas kūnas 
dažniausiai geidulingas. Nors jos 

kūriniuose pamatysime daug krūtų, 
išraiškingų sėdynių, veržliai nusi-
teikusių ir besiilsinčių falų, jos dar-
bai nepornografiški. (Svarstant, ar 
filmas pornografinis, vienas iš kri-
terijų yra lyties rodymas, bet kur 
tada patenka moterų, vyrų ir nu-
distų paplūdimių, gydymo įstaigų, 
buitinio plikinėjimo ar paprasto 
meilikavimo tarp artimų žmonių 
vaizdinija?) Šalia erotikai naudo-
jamų kūno dalių jos darbuose yra 
ir drimbančios papilvės, raukšlių 
komplektai, kelnių spaudžiami 
riebūs šonai, nepatrauklios veido 
išraiškos – kitas nuogumas. Autorės 
vaizdai provokuoja iš naujo spręsti, 
kas yra normalu ir patrauklu, kas 
mums brukama, o kas ir kaip mus 
veikia, ką pastebime, kas lieka pasą-
monėje? Kada ir kaip kūnas tampa 
nebepriimtinas ir kodėl? 

T. Self kaip išdykęs vaikas džiau-
giasi savo personažų seksualumu, 
potraukiais ir įvaizdžiais. Meni-
ninkė veikia neinfantiliai, tiesiog 
tokia pozicija nėra persunkta už-
spausto ir dėl to išsigimusio perver-
syvumo. Ji greičiau impulsyvi, drąsi 
ir sekanti gyvą smalsumą. Darbai 
ne tik apie kūną, bet ir kūniški tech-
nologiniu atžvilgiu. 

Kūrinyje „Mane“ menininkė 
derina tapybą su tekstile. Dažo vi-
sai nedaug, piešinys padarytas iš 
skirtingos tekstūros audinių plotų 
ir siuvimo mašinos siūlių. Milži-
niškas darbas iš tolo atrodo kaip 

klasikinis koliažas, prancūziškojo 
modernizmo pusbrolis, tačiau iš 
arčiau ima pulsuoti siuvimo ritmo 
gyvastimi, amžina tekstilės meno 
pagunda liesti. Pirštų galiukai pa-
tys tiesiasi link leopardo kailio rašto 
liemenės, norisi lyg šv. Tomui neti-
kinčiajam besti pirštu tarp šonkau-
lių, o paskui pažiūrėti, kaip sujungti 
sąnariai. 

Beliečiant, kad ir tik mintimis, 
lino, medvilnės, nagų blizgučių ir 
sintetinio kailio paviršius, anks-
čiau ar vėliau reginys išsiplečia iki 
bendro vaizdo, kuriame lieti kaž-
kieno kūną. Atšokus reikia greitai 
suprasti, ar kūnas norėjo būti liečia-
mas, ar aš norėjau jį liesti, kokia čia 
situacija, kokie mūsų vaidmenys. Ar 
užimu peržengusiojo ribą vaidmenį, 
ar tas impozantiškas išsiskėtęs sė-
dėtojas gudriai įviliojo į spąstus? Ar 
man tai patiko ir t.t. Visa trikdančių 
klausimų begalybė. 

Kalbant formaliau – menininkė 
nagrinėja queer tapatybes ir keis-
tus pojūčius žmonių, kurie yra įsi-
tikinę savo normalumu, nors, pra-
dėjus aiškintis, niekas nebežino, ką 
tai reiškia. T. Self personažai labai 
simpatingi, nors šiek tiek komiški, 
tačiau orūs, neneigiantys savo ti-
krovės ir, manau, tuo kelia slaptą 
susižavėjimą bei pavydą pagrindi-
nių religijų disciplinuotų kūnų gy-
ventojams. Autorė yra padariusi 
įspūdingą karjerą ir tai jai tik pa-
deda įsisąmoninti, kad kūryba yra 

Aistė Mikštė

Pažintis su Kristijono Miliūno kū-
ryba įvyko visiškai atsitiktinai: ne-
tarpininkaujant parodų erdvėms, 
kultūrinei spaudai ir net pačiam 
tapytojui. Justino Vienožinskio 
mokykloje, tapybos klasėje, ieško-
dama priemonės užduočiai atlikti, 
atsitiktinai kampe aptikau daug 
didelio formato kartonų su užkli-
juota žinia „užtapymui“. Pradėjusi 
juos traukti, apsalau nuo atradimo 
džiaugsmo – tai buvo kuo puikiausi 
tapybos darbai (mano vertinimu), 
skirti išmesti (autoriaus vertinimu), 
o kaip vėliau sužinojau – nemaža 
dalis jų buvo tapytojo studijų laikų 
darbai. Išsidalinome juos su ben-
dramokslėmis, didžiąją dalį pri-
glaudžiau pati, o jau vėliau žinia 
apie gelbėjimo akciją pasiekė ir 
K. Miliūną. Tad teko susipažinti ir 
prisipažinti akis į akį apie šį poelgį, 
nulėmusį pamąstymus apie galimą 
tolesnį bendradarbiavimą. 

„Mano tapyba (...) ramiai gyvena 
VJVDM rūsyje, dalis darbų išdova-
nota pažįstamiems. Jeigu ir toliau 
viskas taip sėkmingai klosis, mano 
darbus, įtariu, pirmieji atras kinų 
archeologai, atkasiantys Vieno-
žinskio dailės mokyklos pamatus.“ 
Galiu tik pasidžiaugti, kad spėjau 

užbėgti už akių kinų archeologams 
ir darbus radau pirmiau, nei kad 
tapytojas 2009 m. su niūria autoi-
ronija prognozavo Kristinai Stan-
čienei jų pokalbyje (artnews.lt, pa-
vadinimu „Ištrauktas iš pogrindžio? 
Pokalbis su tapytoju Kristijonu 
Miliūnu“). 

Tapytojas parodose dalyvauja 
nuo 1998 metų. Ši paroda – trečioji 
personalinė. Dvi pirmosios taip pat 
surengtos J. Vienožinskio dailės mo-
kykloje – tai „Natiurmortai“ 2004 m. ir 

„Akrilai“ 2006 m. (beje, parodos vei-
kimo laikotarpiu visi 24 akrilai buvo 
pavogti). Jungtinės parodos, kuriose 
Kristijonas Miliūnas dalyvauja, pa-
mažu virsta nekukliu sąrašu. 

Tiek šio menininko vertybinėje 
sistemoje, tiek kūrybinėje tėkmėje 
jaučiamas nuoseklumas. Pirmuoju 
atveju jis laikosi stabilios nuostatos, 
kad jo asmeninis menas niekada 
nepaklus sukomercintų kūrybos 
tendencijų užgaidoms, užsakovų 
pasisvaičiojimams arba tapymui 
pagal padiktuotą idėją ar terminą. 
Tad šiuo požiūriu jis save drąsiai 
įvardija užribio menininku, o Kęs-
tutis Šapoka straipsnyje apie parodą 

„Turbulencija – trys požiūriai“ jį 
vadina „iš „pogrindžio“ ištrauktu“ 
tapytoju. Tad visi likę stebintieji 
galime pasidžiaugti Lietuvos vizu-
alinio meno undergraundo kūrėju, 

kaip tam tikros subkultūros reiš-
kinio dalyviu. Kristijonas Miliū-
nas – tapytojas, kuris šiuo kūrybi-
niu „žanru“ užsiima ne išorinių jėgų 
spaudžiamas, o vedamas tik savo vi-
dinio poreikio. 

Kūrybinėje tėkmėje išlaikomas 
kolorito stabilumas ir objektus gau-
bianti mistinė sutema. Recenzijose 
tapytojas tituluojamas „tamsiosios 
tapybos“ atstovu ir, regis, per daug 
šiam titului nesipriešina. Išimtis, 
kai šviesos žybsniai apstulbina ste-
bintįjį, – tai projektas „Storyboard“, 
kuriame autorius dalyvavo Šiuolai-
kinio meno centre, parodos „Kaip 
aš čia patekau“ kontekste. Tačiau 
čia šviesa ne kviečia pasišildyti ir 
jaukiai pamedituoti, bet yra maka-
briška, šalta ir kelia nerimą, kaip 
dažniausiai būna operacinėse. Tarsi 
efektas, skirtas tik geriau išprepa-
ruoti amžinoje tamsoje skendinčio 
padaro būtį. Tad šviesiausiems ta-
pybos darbams galima priskirti tik 

ir politinis veiksmas – ji įvaizdina 
savo ir panašių į save patirtis. Tų, 
kurie ilgai buvo nematomi. 

Šis tekstas yra „Lewben Art 
Foundation“ projekto „Savas 

kambarys“ dalis, kuriuo siekiama 
propaguoti menininkių kūrybą. 
Kūrinį galima pamatyti gyvai paro-
doje „Parado ištrauka“ Lietuvos 
dailininkų sąjungos galerijoje (Vo-
kiečių g. 2, Vilnius) iki kovo 8 d.

Šviesa
Kristijono Miliūno paroda Justino Vienožinskio mokykloje

N u k elta į  9  p s l .

Tschabalala Self, „Mane“. 2016 m.

A u to rė s  nu ot r.
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D a i l ė

Diplomatas? Deputatas? Advokatas? 
Biznesmenas! 
Paroda „Kolega iš kitos genties. Menininkas susitinka su verslininku“ Nacionalinėje dailės galerijoje

Linas Bliškevičius

Andrejaus Polukordo instaliacija 
Nacionalinėje dailės galerijoje, pa-
vadinta „Galeristo įrankiai“, – vis-
kas, ko reikia respektabiliam vers-
lininkui, kuris panoro išbandyti 
savo jėgas meno rinkoje. Galeri-
jos direktoriumi prisistatantis me-
nininkas savo darbą eksponavo 
grupinėje parodoje, kurios tema – 
menininko kolaboracijos su versli-
ninku problema, tokio bendradar-
biavimo plėtros galimybės. Tačiau 
būtent Polukordas išsiskyrė ištisa 
ikonografine sistema ir keistumu, 
nusviedžiančiu į tuos laikus, kai 
net ir aukščiausi pareigūnai gy-
veno pavojuje.

Hibridines kūrybos strategijas 
taikantis menininkas per pasta-
ruosius metus pasiūlė gausybę skir-
tingų projektų, kurie stebina įvai-
rove, turinio amplitude. Nusiteikęs 
kaip takiosios modernybės čiabu-
vis, prisiminiau dar Vilniaus dailės 
akademijoje regėjęs vieną įdomiai 
apsirengusį verslininką, kuris ne-
paleidžia iš rankų diplomato. Per-
sunktas performatyvumas, į kurį 
savaime įsitraukė ir mano pama-
tymas, privertė pasižiūrėti atidžiau. 
Bet žvilgsnį vis dėlto nugali esmės 
neapčiuopiamumas, kylantis iš bar-
jero, kurį turi kiekvienas žmogus ir 
kurį pažįsta kaip paprastas pilietis, 
sužinojęs, kad jo mylimas politikas 
ne toks švarus ir nepildo pažadų. 
Tai yra toji riba, kuri neleidžia iki 
galo pažinti kito, bet netrukdo ti-
kėti ir mėgautis reginiu.

Suskliaudus filosofines proble-
mas, prieš akis iškilo ir kiti aspek-
tai, istorijos apie žmones, kuriuos 
itin mėgo peikti tie, kurie ne už 
tokią Lietuvą kovojo. Naudojama 
abejotinos reputacijos verslininko 
atributų ikonografija yra tiesioginė 
nuoroda į laukinio kapitalizmo 

laikus ir tuomet iškilusius biznes-
menus, kurie su neaiškios kilmės 
kapitalu labai daug nuveikė tėvy-
nės labui. „Nuo nulio“ pradedantys 
didieji oportunistai savo veikla už-
siėmė tada, kai tai buvo pavojinga, 
nes visur savo aštuonkojo čiuptu-
vus išraizgiusi mafija siekė atsiriekti 
dalį sėkmės. Sproginėjo bombos, 
žudyti žurnalistai, prokurorai, prie 
Salomėjos Nėries mokyklos profe-
sionaliai, snaiperio šūviu anapilin 
buvo pasiųstas Daškinis, šėlo gau-
jos, brigados ir gyvenimas virė. Kai 
kurie verslininkai, žaidę nešvarius 
žaidimus, kartais sugebėdavo su 

mafija puikiai sutarti, užsukti biz-
niuką, „pasiimti“ turto, o kartais net 
prisidėti prie valstybės valdymo ir 
turėt itin dailius bei vešlius ūsus. 
Taip lyg netyčia menininko instalia-
cijoje atsiradę antrankiai šalia sena-
madiško kostiumo, dabar tinkančio 
tik tam, kuris jau 20 metų nepirko 
naujo, liudija apie laisvosios rinkos 
formavimosi istoriją, kuri iki galo į 
paviršių turbūt ir neiškils, nors iki 
dabar formuoja politinę tikrovę.

Teisingose situacijose besisukan-
tis menininkas panašiai slepia savo 
tikrąją tapatybę ir sukuria puikų 
efektą – niekada neaišku, kas rimta, 

o kas atsitiktinumas, kokia tiksliai 
ideologinė nuostata, kur tik žaidi-
mas su atmintyje įsirėžusiais įvaiz-
džiais, o ką ten reikia suvokti itin 
analitiškai. Neskoningi kaklaraiš-
čiai iki dabar mėgstami ūsuotais 
bebrais vadinamų politikų, diplo-
matai, kurių viduje menas (nors 
gali būti ir rašalo bonkė, ir atkąs-
tas sumuštinis, jei nesisuka biznis), 
odekolonas, kurio būdavo galima 
rasti prie gėrimų tuose baisiuose 
metaliniuose kioskuose, kur visuo-
met nepilnamečiams parduodavo 
cigarečių ir kramtoškių su plikom 
mergom, juodi batai, kėdė, it pa-
vogta iš įmonės, kurią privatizavus 
jos turtas buvo išparduotas metalo 
laužui ir plytoms, kolūkinio baroko 
stiliaus plėtotei, – tai tie objektai, 
kurie kuria sistemą, į save įtrau-
kiančią visa, kas tinka pagal ko-
notacijas. Tai svarbios detalės, lei-
džiančios menininkui suformuoti 
ne tiesiog personažą, bet laiko pjūvį.

Ši kūryba pajuntama ir ne vien 
atsiminimais, vaizdiniais. Čia do-
minuoja komiškumas, kuris, kaip 
teigia Henri Bergsonas, „gali ras-
tis tik iš to, kas yra griežtai žmo-
giška. (...) Galima juoktis iš kepu-
rės, tačiau tokiu atveju juokiamės 
ne iš veltinio ar šiaudų kuokšto, bet 
iš formos, kurią jam suteikė žmo-
nės, nes jis įgavo žmogiškojo įno-
rio formą.“ Įnoriai dažnai lemia 
tai, kad atsiranda disonansas tarp 
to, ką turi, ir to, ką nori turėti, – iš 
čia ir auksinio „Rolex“ padirbinys, 
auksinės grandinėles, ant kurių ka-
bėdavo mergelės Marijos atvaizdas, 
vos matomas pro plaukuotą krūtinę 
ir dūmus. Tačiau 10-ojo dešimtme-
čio ikonografijos esencija, būtinieji 
atributai, atsidūrę instaliacijoje, turi 
pasiūlyti kokią nors reikšmę. Gal-
būt pats menininkas dabar yra pa-
našioje padėtyje, kaip kadaise buvo 
verslininkas. Jis turi būti labai išra-
dingas, kartais teisingai kopijuoti 

tai, ką matė Vakaruose, o jei nori 
prakusti, turi gauti rimtą valstybinį 
užsakymą, pasitrinti prie lovio arba 
pirkti investicinius čekius ir pavo-
gęs viską slapstyti, nuo teisėsaugos. 
Ir puikiai visa tai supratęs Polukor-
das ieško savo kelio ir jam pavyksta 
demaskuoti žiupsnį realybės, kuri 
su kintančiais laikais tik sušvelnėjo 
ir įgavo subtilesnes formas. Bet iš 
principo visi menininkai priversti 
iš dalies būti ir biznesmenais. 

Polukordas viename interviu 
atskleidžia, jog jis ir yra „daryto-
jas“, o ne menininkas. Jis daro dėl 
to, kad darytų, ir tik mes, žiūrovai, 
priskiriame jam patogų vardą. Jis 
yra „Galerie Uberall“ („Galerija Vi-
sur“) direktorius ir teigia, kad yra 

„pasmerktas sujungti save su menu 
ir tuo verslu...“ Nors Polukordas vis 
dėlto užsiima reprezentacijomis ir 
jas atlieka ten, kur įprastai yra me-
nas, ir taip, kaip įprasta meninin-
kams, bet ši pretenzija į „nemeni-
ninką“ galbūt tėra pėdų mėtymas, 
kaip performatyvus dokumentų 
naikinimas kontoroje. Bet už tai 
nei mafija, nei teisėsauga Polukordo 
nepersekios, nes jis geba ištraukti iš 
savo sąmonės archetipus, kuriuos 
pasitelkdamas manipuliuoja mūsų 
pačių patirtimis. Jis pataiko savo at-
gaivinamąja strategija atlikdamas 
performatyvų muziejų. Bet sudė-
tinga tai, kad jo kūryba tampa iškart 
pagaunama, bet kažkaip ir lieka ne-
suprantama. Atrodo, kad galima su-
regzti naratyvą, įkontekstinti, pa-
daryti tinkamas jungtis, bet nekyla 
noro tai daryti. Toks prieigos būdas 
atrodo perteklinis. Siūlydamas ko-
legoms pažvelgti į jo kūrybą lauki 
ne teorinių įžvalgų, o to žvilgsnio, 
kuris palydėtas šypsenos liudija, jog 
užčiuopia, apie ką ir yra visa tai. Jo 
kūrybos nesinori dekonstruoti, 
kaip nesinori aiškint anekdoto.

Paroda veikė iki vasario 24 d.

pilkais tonais nutapytus paveiks-
lus, tačiau ir šie subtiliai suponuoja 
mintį, ar tik aplinkinis pasaulis nėra 
beviltiškai persmelktas nuobodulio 
bei absurdo. 

Šioje parodoje tarsi prieštarau-
jančiu pavadinimu „Šviesa“ eks-
ponuojamuose darbuose, kurie 
formuojami gauruotais potėpiais 
ir retais spalviniais intarpais, parody-
tas dar skvarbesnis panirimas į gelmę, 
mažai pasiekiamą šviesos blyksnių. 

Paroda sudaryta iš trijų ciklų, su-
skirstyšų pagal tapybos metus: tai 
2017, 2018 ir 2019 m. darbai. Ne-
paisant plastinės vaizdinių kaitos, 

visos trys dalys tarpusavyje organiš-
kai susijusios, o ciklus išskaidžius 
susidėliotų nors ir kitokia, tačiau 
kraujo ryšiais tarpusavyje susijusių 
dalių „mozaika“. 2017 m. darbai ke-
lia minčių apie pasaulio sutvėrimą – 
neapčiuopiama esatis murkdosi 
tirštoje, dar neištyrinėtoje tamsos 
substancijoje. Dar šiame pačiame 
cikle chaosas pamažu rimsta, kol 
įgyja griežtą, tarsi pikselinę struk-
tūrą, mintį nukreipiančią virtualios 
realybės link. 

Remdamasi tokia dalių kompo-
zicija erdvėje, kokia yra dabar, galiu 
teigti, kad visoje šioje mažaspalvėje 
darbų komandoje spalviniu (ta-
čiau ne šviesiniu) požiūriu išsišoka 
2018 m. ciklas. Tarsi 2017 m. ciklo 
paskutinė dalis santūriai, dar vis 

tūnančioje prieblandoje „įvažiuotų“ 
į spalvomis išauštantį jubiliejinių 
šalies metų ciklą. Išnyra geome-
trinės figūros, pamažu išsiryškina 
mėlynų tonų vaizdai, vietomis net 
gaudami karštų spalvų potėpį. Ne-
apleidžia mintis apie kūrimą, for-
maciją, tačiau kažko lokalesnio. 
Ciklo kulminacija – trispalvis pei-
zažas, galutinis įsikūrimo taškas, 
nuo kurio žaibiškai nutolstama 
galbūt ten, kur vaizdas stebimas 
iš paukščio skrydžio, kol sueižėja į 
smulkias dalis. O tada ir paskutiniai 
keli ciklo darbai, kaip šipuliai, fra-
gmentiškai išsisklaido parodinėje 
erdvėje, jie eksponuojami pavieniui. 
Juose nebelieka to spalvinio pulso, 
o vėl grįžtama į geometriškai struk-
tūruotą, pilkšvai žalsvų tonų rutiną. 

2019 m. ciklas – tai tarsi tapybi-
nis epilogas, paletės požiūriu grąži-
nantis prie pirmojo ciklo, prie pa-
čios „pradžių pradžios“. Tačiau prie 
tos pačios dviejų nespalvų paletės – 
juodo ir mažiau juodo – nedrąsiai 
išsėlina šviesa. Čia nėra dinamikos, 
nes sulaikę kvėpavimą ir nuščiuvę iš 
nuostabos matom – viltingai švinta. 
Dar šiek tiek, ir apakins sprogimas. 
Bet niekas nesprogsta, nieko neatsi-
tinka. Tiesiog nusileidžia uždanga, 
nes paskutinis ciklo darbas – tai tas 
juodas riebus taškas, užbaigiantis 

„Šviesos“ ekspoziciją.
Ši paroda – lyg pasyviai agresy-

viu kartėliu paveiktas glūdėjimas 
belaukiant šviesos. Mažaformatė 
akrilinė tapyba, eksponuojama si-
metriškoje parodinėje erdvėje, yra 

Atkelta iš  8  psl .

tarsi aliuzija į povandeninį laivą 
su iliuminatoriais, pro kuriuos 
sunkiai įžvelgiama, per tiesioginį 
kontaktą nepažini, šviesos nepati-
rianti svetima erdvė – Hado Respu-
blikos kraštovaizdis. O gal šviesaus 
potėpio, prašalinančio tapybiškas 
tamsumas, nebuvimas – tai kartu 
ir mįslinga uždanga tikinčiųjų bei 
skeptikų smalsumui tonizuoti ir 
priversti juos ilgiau pakontem-
pliuoti tai, ko nėra. Ir klausti: „Ko-
dėl ir kur?“

Paroda veikia iki kovo 16 d.
Vilniaus Justino Vienožinskio dailės 
mokyklos galerija (S. Konarskio g. 37)
Dirba pirmadieniais–penktadieniais 
16–20 val., šeštadieniais10–14 val.

A . Va si le nko  nu ot r.

G . G ri gė na i t ė s  nu ot r.
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K i n a s

Marlene Dietrich šuolis į Holivudą 
Josefo von Sternbergo filmas „Marokas“

Prie ankstyvosios kino klasikos 
„Skalvijos“ kino centre tradiciškai su-
grįžtama rudenį, festivalyje „Pirmoji 
banga“. Kovą prisiminti laikus, kai į 
kino juostą įrašytas garsas filmuose 
tik atsirado, žiūrovai bus kviečiami į 
kino klasikos vakarų seansus. Juose 
bus rodomas Josefo von Sternbergo 
(1894–1969) filmas „Marokas“ („Mo-
rocco“, 1930), kuris aktorei Marlene 
Dietrich atnešė pasaulinės kino 
žvaigždės statusą.

Vokiečių aktorei Dietrich 4-asis 
dešimtmetis buvo lemtingas: 
1930-aisiais pasirodė ją išgarsinęs 
filmas „Žydrasis angelas“. Į Ber-
lyną pirmojo garsinio filmo kurti 
iš Holivudo pakviestas Josefas von 
Sternbergas, pastebėjęs jaunos 
žemu balsu dainuojančios aktorės 
talentą, skyrė jai pagrindinį kaba-
reto dainininkės vaidmenį. Iškart 
po „Žydrojo angelo“ triumfo reži-
sierius ir aktorė išvyko į Holivudą. 
Pirmas čia sukurtas jų bendras fil-
mas ir buvo „Marokas“. Vaidmuo 
šiame filme pelnė aktorei „Oskaro“ 
nominaciją ir davė pradžią beveik 
penkiasdešimt metų trukusiai jos 
karjerai Holivude. Visą gyvenimą 
von Sternbergas buvo vadinamas 
Dietrich Pigmalionu – jis ją pavertė 
žvaigžde. Po daugelio metų režisie-
rius yra prisipažinęs: „Nesakykite, 
kad Marlene užpildo mano kūrinį, 
kad jame karaliauja, jį valdo ir su-
teikia jam gyvybės... Marlene mano 
filmuose nėra Marlene. Marlene – 
tai aš, ir ji tai žino geriau už kitus.“

Dietrich sėkme taip pat rūpinosi 
kino studija „Paramount Pictures“. 
Iš Vokietijos atvykusi Dietrich tu-
rėjo konkuruoti su tuomete „Me-
tro-Goldwyn-Mayer“ studijos 
žvaigžde švede Greta Garbo. Todėl 
neatsitiktinai ir „Maroką“ lydėjo re-
klaminė frazė: „Moteris, kurią nori 
pamatyti visos kitos moterys“.

Dietrich herojė dainininkė Emi 
Žoli atvyksta į Maroką pasirašiusi 
kontraktą su vietos kabareto „Lo 
Tinto“ savininku. Galima spėti, kad 
jos karjera nesiklosto sėkmingai. 
Kabarete dainininkės pasirodymu 
susižavi jaunas Svetimšalių legiono 
kareivis Tomas Braunas. Emi Žoli 

myli jaunuolį, bet jai peršasi turtuo-
lis. Iš pradžių dainininkė pasirenka 
jį, tačiau vėliau Emi supras, kad ne-
gali gyventi be Tomo. Filmas bai-
giasi scena, kai nusiavusi basutes 
ir sviedusi jas į smėlį Emi leidžiasi 
vytis tolstančio legionierių pulko.  

Ši scena (beje, kaip ir visas fil-
mas) tapo ne vieno feministinės 
kino teorijos ir kritikos straips-
nio objektu. „Autorių kolektyvo“ 
pasirašyta filmo analizė, pasiro-
džiusi 1970 m. žurnale „Cahiers du 
cinéma“, dabar jau laikoma vienu 
ryškiausių tekstų apie socialines 
kino funkcijas. Šis straipsnis bai-
giasi teze, kad pagrindinis filmo 
akcentas yra „meilės troškimas, tai 
yra erotinis ryšys, neturintis kainos. 
Daktaras Lacanas mus moko, kad 
tokia meilė yra ne kas kita, kaip do-
vanojimas kažko, kas neegzistuoja“. 

Filmo sukūrimo metais bene 
skandalingiausia scena buvo pir-
masis Dietrich vaidinamos daini-
ninkės pasirodymas kabarete. Ji 
vilki vyrišką fraką, o vėliau pabu-
čiuoja salėje sėdinčią merginą. Ši 
scena tapo ir aktorės, ir filmo vi-
zitine kortele ir pirmąja, kurioje 
rodomas dviejų moterų bučinys. 
Seksualios kabareto daininin-
kės – kerinčios moters, turinčios 
vyriškų bruožų, įvaizdį vėliau mėg-
džiojo daugelis Holivudo žvaigž-
džių. Dietrich partneriu filme 
tapo populiarusis Gary Cooperis, 
jau tuomet moterų numylėtinis, 

vėliau sukūręs svarbius vaidmenis 
Alfredo Hitchcocko filmuose. Tur-
tuolį suvaidino Adolphe’as Men-
jou, kine debiutavęs dar 1914 me-
tais. Po Antrojo pasaulinio karo jis 
tapo vienu aktyviausių komunistų 
Holivude gaudytojų. 

Filmo scenarijus sukurtas pagal 
Jules’io Furthmano romaną „Emi 
Žoli“ („Amy Jolly“), herojės vardu 
buvo planuojama pavadinti ir filmą. 
Jo veiksmas nukelia į Šiaurės Afriką, 
tačiau egzotiški „Maroko“ krašto-
vaizdžiai atkurti studijoje. 

Pasak kino istoriko Charleso Sil-
verio, von Sternbergas buvo pirma-
sis režisierius, kuris suvokė garso 
kine galimybes, atkurdamas vėly-
vojo nebyliojo kino skaidrumą ir 
grožį. Viena tai lėmusių priežasčių – 
kaip jis akcentavo tylos svarbą kine. 

„Maroke“ gausu ilgų kadrų, kurių 
pagrindas – vien tik pribloškian-
tys vaizdai, papildyti muzika ir fo-
niniais garso elementais.

***
1992 m. pasirodžiusioje prisi-

minimų knygoje „Ačiū Dievui, 
esu berlynietė“ („Ich bin, Gott sei 
Dank, Berlinerin“) Marlene Die-
trich taip prisiminė „Maroko“ fil-
mavimo pradžią. 

„Filmu „Marokas“ prasidėjo 
Sternbergo ir Marlene Dietrich 
bendradarbiavimas JAV. Man buvo 
labai sunku, nes turėjau kartu ir 
taisyklingai kalbėti angliškai, ir 
daryti paslaptingos moters įspūdį. 
Mįslingumas niekad nebuvo mano 
stiprybė. Žinojau, ko iš manęs lau-
kia, bet nesugebėjau sukurti pa-
slaptingos atmosferos. „Žydrasis 
angelas“ buvo kitoks filmas – pras-
čiokiškos, įžūlios, gašlios ir staigios 
merginos vaidmuo buvo visiška 

„paslaptingos moters“, kurios iš ma-
nęs Sternbergas reikalavo „Maroke“, 
priešingybė. 

Pirmą sceną filmavome vienos 
„Paramount“ studijos Holivude 
paviljone. Veiksmo vieta buvo 
laivas, įplaukiantis į Kasablanką 
ar kitą egzotišką uostą. Žiūrėjau 
į tolį, atsirėmusi į turėklus (ka-
mera iš kairės), o kai atsisukau ir 
griebiau savo vienintelį lagaminą, 

jis taip nesėkmingai atsidarė, kad 
visi daiktai iškrito. Tada prie ma-
nęs priėjo kažkoks džentelmenas 
(Adolphe Menjou), kad padėtų su-
rinkti daiktus, ir pasakė: „Ar galiu 
padėti, mademoiselle?“ 

Žodis „mademoiselle“ turėjo iš-
kart suteikti virš daiktų palinku-
siai moteriai paslaptingą charak-
terį. Mano atsakymas buvo: „Ačiū, 
man nereikia pagalbos.“ 

Tačiau tą dieną pagalba man būtų 
labai pravertusi. Priešingai nei dau-
guma vokiečių, nesakiau „sssanks“, 
tačiau mano „th“ žodyje „thanks“ 
tikrai nebuvo tobula. Be to, filma-
vimo aikštelėje susigrūdo šimtai 
žmonių, norinčių pamatyti naują 
atvykėlę Marlene Dietrich (du labai 
keisti žodžiai). 

Gerai žinojau, ką darau blogai. 
Stengiausi su, mano galva, ameri-
kietišku akcentu sakyti: „Thanks, I 
don’t need any help“, prispausdama 
liežuvį prie gomurio, kad „l“ būtų 
gerklinis. Sternbergas, taip pat su-
vokdamas akimirkos svarbą, bet 
kaip visada be galo kantrus, liepė tą 

frazę kartoti nežinau kiek kartų, kol 
„help“ ištariau taisyklingai. Tik dabar 
suprantu, kad šis pirmasis sakinys 
ir pirmoji scena turėjo milžiniškos 
reikšmės filmo ir niekam nežinomos 
vokietės Marlene Dietrich sėkmei. 
(Kai paprašiau Sternbergo leisti pa-
keisti pavardę, jis atsakė: „Netrukus 
visi ją žinos.“) 

Dienai baigiantis pasipylė ašaros. 
Ne grupės akivaizdoje, bet grimo 
kambaryje, stebint grimuotojai Dot, 
aprengėjams ir kirpėjoms...To jau 
man buvo per daug! Norėjau grįžti 
į Vokietiją. Jei nuo šiol toks turi būti 
mano gyvenimas, nenoriu jo. Ber-
lyne palikau vyrą ir dukterį – iškart 
pas juos grįžtu. 

Sternbergas atėjo prie grimo 
kambario durų, tyliai pasibeldė 
ir įėjo. Per dvidešimt minučių jis 
sugrąžino man drąsą. Jis pasakė: 

„Niekad nenutrauk sutarčių – tai 
taisyklė numero uno. Niekad ne-
atsisakyk – taisyklė numero duo. 
Kitaip tariant, pasilik.“ 

Kaip jam turėjo būti sunku rū-
pintis jauna, jautria moterimi, kuri 

nesuprato jo tikslų nei norų, ką jau 
kalbėti apie svajones, kad būsiu jo 
Trilby, jo Eliza Dulitl, jo Galatėja. 
Svajones sukurti nuosavą, idealą 
atitinkančią moterį, panašiai kaip 
dailininkas ją kuria drobėje. Kaip 
jis galėjo mane ištverti? Nesugebu 
atsakyti į šį klausimą. Nesupra-
tau, apie ką jis galvoja, nežinojau 
jo tikslų. Sternbergas nusprendė 
padaryti iš manęs žvaigždę, bet aš 
tam buvau abejinga. Iš tikrųjų, jis 

„sukirpinėjo“ nežinomą berlynietę 
pagal savo matmenis. Tiesa, aš bu-
vau jauna, mane buvo lengva su-
žeisti, ir buvau tam, kad sužavėčiau 
gausius amerikiečių žiūrovus, bet 
savo akyse likau tuo, kuo buvau vi-
sada: vokiete, dirbančia savo darbą, 
ir nieko daugiau. 

Nenorėjau vakarais eiti į priėmi-
mus. Jis sutiko. Man buvo svarbūs 
tik namai. Neprotestavo. Norėjau 
atsivežti dukrelę į JAV. Sutiko. Net 
paskambino mano vyrui (pati ne-
turėjau tiek drąsos) ir paklausė, ar 
galiu atvažiuoti ir pasiimti Marią. 
Kartą ir visam laikui pripildė mane 

Marlene Dietrich ir Gary Cooperis filme „Marokas“

drąsos ir pasitikėjimo, bent jau taip 
tada atrodė mums abiem. 

Jis buvo išpažinčių klausytojas, 
kritikas, mokytojas, atidus visiems 
mano poreikiams, jis man patar-
davo, rūpinosi mano reikalais, buvo 
agentas ir spaudos atstovas, padėjo 
gyventi santarvėje su savimi ir savo 
namais, buvo mano absoliutus po-
nas, nesvarbu, ar kalbėjomės apie 
būtinybę įsigyti rolsroisą ir samdy-
tis vairuotoją, ar kad pasirašyti če-
kius yra svarbus darbas. Jis išmokė 
ne tik profesijos ir anglų kalbos, bet 
ir tūkstančio kitų dalykų. Vienas 
Dievas žino, ko iš jo sužinojau! Ne-
manau, kad būčiau jam kada nors 
už tai padėkojusi. Tačiau, kiek pa-
menu, jis ir nemėgo padėkų.“

„Marokas“ bus rodomas „Skalvi-
jos“ kino centro rengiamuose kino 
klasikos vakaruose kovo 3 d. (prista-
tys Neringa Kažukauskaitė), 10 d. 
(pristatys Izolda Keidošiūtė), 17 d. 
(pristatys Dmitrijus Gluščevskis).

Pagal „Skalvijos“ inf.Gary Cooperis filme „Marokas“

Marlene Dietrich ir Josefas von Sternbergas Berlyno stotyje 1930 m.
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Nesigėdiju savo personažų
Spike’as Lee apie „Juodaodį iš Kukluksklano“

K i n a s

Iki „Kino pavasario“ atidarymo ne-
liko nė mėnesio, todėl pradedame 
pristatyti šiųmetės filmų programos 
autorius. Pirmadienį „Oskarą“ už 
geriausią adaptuotą scenarijų at-
siėmęs Spike’as Lee yra kino reži-
sierius, scenaristas, prodiuseris ir 
aktorius. Jis kuria ir filmus, kovo-
jančius su rasizmu, ir filmus, visiš-
kai atitinkančius Holivudo žanrų 
kanoną, taip pat dokumentinius fil-
mus, vaizdo klipus, reklamas. Gimęs 
1957 m. Atlantoje, užaugęs Brukline, 
Lee visada buvo juodaodžių ameri-
kiečių balsas, neatsitiktinai būtent 
jis sukūrė vaidybinį filmą apie maiš-
tininką Malcolmą X. „Kino pava-
saris“ parodys pernai sukurtą Lee 
filmą „Juodaodis iš Kukluksklano“ 
(„BlacKkKlansman“). Filmas pa-
remtas tikra istorija. Jo herojus Ro-
nas (John D. Washington) tampa 
pirmuoju juodaodžiu policininku 
viename Kolorado valstijos mieste. 
Kartą radęs skelbimą apie priėmimą 
į Kukluksklaną, jis skambina nuro-
dytu numeriu ir apsimeta „juodžių“ 
nekenčiančiu suprematistu. Sky-
riaus vadas siūlo Ronui susitikti. 
Vietoj jo į susitikimą nueis Rono 
kolega žydas Flipas (Adam Driver). 
Toliau jie abu turės veikti kaip vie-
nas asmuo – telefonu kalbėsis Ro-
nas, tiesiogiai – Flipas. 

Pateikiame režisieriaus pokal-
bio su žurnaliste Anna Serdiukow 
fragmentus.

Girdėjau, kad gana dažnai šai-
potės iš amerikiečių politinio 
korektiškumo. 

Mane erzina bet koks korektišku-
mas – ir politinis, ir papročių. Ži-
noma, gerbiu tam tikras taisykles 
ir normas: žinau, kaip elgtis tualete, 
valgydamas naudojuosi peiliu ir ša-
kute, nevagiu, moku kelių eismo 
taisykles ir sveikinuosi su kaimyne, 
kai sutinku ją šalia namų, nors ir 
nejaučiu didelės simpatijos. Tačiau 
kasdien pernelyg aukštai pakelta sa-
voir-vivre kartelė nėra gerai.

Kodėl?
Užtenka suprasti, kokią įtaką 

politika padarė mūsų kalbai ir ko-
munikavimo būdui. Dabar garsiai 
negalima sakyti „žydas“, nes tai 
epitetas, tapęs rasizmo apraiška. 
Net kine. Tada kaip turėčiau va-
dinti draugą, kurio vardas Elkanas 
ir kuris išpažįsta judaizmą? Judė-
jumi? Jis nėra nei izraelitas, nei he-
brajas... Būdamas mažas dažnai ap-
šaukdavau draugus nekorektiškai 
(mūsų laikų požiūriu) – vadinau 
juos „bacardi“, „smala“, „cukraus 
pudra“, „geltonu“. Ir ką? Ir nieko. 
Jie mane vadino panašiai.

„Bacardi?“
Tai draugas iš Puerto Riko.

Niekas neįsižeisdavo?
Buvome nuostabi skirtingos odos 

spalvos vaikų šutvė. Mūsų namuose 

buvo išpažįstamos skirtingos reli-
gijos, kalbama itališkai, angliškai, 
ispaniškai, lenkiškai, o kartais ir 
žargonu. Vienas buvo turtingas, ki-
tam sumetėme, kad nusipirktų ke-
puraitę, apie kurią svajojo... Dabar, 
kai tiek draudimų, nurodymų, for-
mulių, kurios tarsi turėtų pabrėžti 
pagarbą, yra tik blogiau.

Ką turite galvoje?
Kas yra politinis korektiškumas? 

Nieko daugiau, tik elegantiškas 
būdas ką nors traktuoti iš aukšto: 
duoti jam suprasti, kad vis dėlto yra 
blogesnis – kitoks, su žyme, atskir-
tas. Kad jam būtina „speciali globa“. 
Todėl norma liaujasi būti norma ir 
tampa išimtimi. Pavyzdžiui, žodis 

„afroamerikietis“. Dauguma nenori 
būti taip vadinami. Toks meilus ir 
nenuoširdus baltosios visuomenės 
leksikonas erzina. Ar sakote savo 
draugei, norėdama pabrėžti socia-
linę grupę, kuriai abi priklausote, – 

„mano baltoji drauge, eime į miestą 
pasilinksminti, gal kokie baltaodžiai 
kaip tik bus mūsų paslaugoms“?

Žinoma, kad ne, kam siaurinti 
pasirinkimo galimybę?

(Juokiasi). Tai skamba taip, lyg 
kiekviename žingsnyje pabrėžtu-
mėte, kad moterys dabar turi rin-
kimų teisę. Tai žemina, nors kai ku-
rie, matyt, tebemano, kad moteris 
vis dar privalo už tai dėkoti... Labas, 
baltasis, heteroseksualus, išsilavi-
nęs pasauli, mes to jau mokėmės, 
dabar kovokime dėl kitų dalykų: aš 
esu juodas, jis – geltonas, kažkas 
kitas – kaip latė su plakta grieti-
nėle. Eikime toliau. Pasvarstykime, 
ką daryti su iškovotomis teisėmis. 
Kaip jomis pasinaudoti? Kaip pa-
dėti badaujantiems (jau šitiek metų) 
Afrikos vaikams? Arba kodėl vis dar 
visuotinai neprieinami vaistai nuo 
AIDS? Mane tai kankina, o jūsų – 
ne? Tiesa ta, jog visi šie gražūs api-
brėžimai sugalvoti, kad oficialiai 
būtų galima kartu funkcionuoti 
vadinamajame civilizuotame pa-
saulyje. Bet, patikėkite, tokie api-
brėžimai kaip „pirmasis juodaodis 
režisierius“, „geriausias juodaodis 
aktorius“ ir pan. nepadeda. Jie ku-
ria barjerus, skatina naujus getus ir 
visai nenaikina senų. 

Sakote, visa tai tik vitrina?
Taip. Tarsi viskas gerai – mylime, 

toleruojame vieni kitus. Sugalvo-
jome net specialius pavadinimus 
mūsų juodiesiems broliams, kad 
jiems būtų geriau gyventi tarp 
mūsų. Bet pirmiausia rūpi, kad ge-
riau gyventų – be sąžinės priekaištų, 
patogiau – mūsų baltieji broliai ir 
sesės. Neturiu iliuzijų – didžioji va-
dinamosios tolerantiškos, išsilavinu-
sios Amerikos dalis tyliai vadina mus 

„šiukšlėmis“ ir balsuoja už Trumpą. 

Norite kalbėtis apie 
prezidentą?

Nėra apie ką kalbėti. Kiekvienas 
mato, koks jis, ką čia dar pridursi. 
Amerika išsirinko, nieko nepada-
rysi. Teks už tai sumokėti. 

Kaip?
Stengiuosi apie tai negalvoti. 

Tad dar grįžkime į vaikystės 
laikus.

Gimiau Atlantoje, bet netrukus 
kartu su tėvais persikėliau į Bru-
kliną Niujorke. Ten turėjau tikrų 
gerų draugų. Dabar kiekvienas 
mūsų užsiima savo reikalais, kar-
tais tai visiškai skirtingos profesi-
jos. Turint omenyje kino kamerą, 
artimiausias man, matyt, yra Šo-
koladinis Joe. 

Taip pat dirba kine?
Jis tapo pornožvaigžde. Niekad 

nebuvau tokio kino mėgėjas, to-
dėl nesekiau jo karjeros. Su kitais 
taip pat nenutraukiau ryšių, nors 
draugystės laikui bėgant suyra. Il-
giuosi vaikystės, tačiau stengiuosi 
neišskysti. Visi anksčiau ar vėliau 
pateksime ten pat. 

Esate kilęs iš meniškos šeimos, 
kurioje daug dėmesio skirta 
išsilavinimui. Kaip tai paveikė 
Jūsų profesiją?

Tai turėjo milžiniškos įtakos. 
Kiek save prisimenu, norėjau būti 
menininkas. Šeima tikėjo manimi, 
nors ir ne visai žinojo, kuo užsi-
imsiu būdamas režisierius ir kokia 
bus mano kasdienybė. Režisūrą 
pasirinkau todėl, kad kinas atrodė 
naudinga medija. Žinoma, iš pra-
džių buvo televizija, bet kinas greit 
tapo pirmąja meile. Viena vertus, 
jis atrodė šiek tiek pasakiškas, kita 
vertus, žinojau, kad galiu būti svar-
bus balsas ginant silpnesnius, reika-
lingus pagalbos, kad galiu atkreipti 
dėmesį į neatidėliotinas problemas. 
Būti kaip skustuvas.

Koks buvo tas Jūsų pradžios 
kinas?

Kaip magija. Perkeldavo mane į 
kitą pasaulį. Mačiau, kaip jis vienija 
žmones kino teatruose, kaip jie re-
aguoja, nepaisant amžiaus, kilmės, 
išsilavinimo. Tačiau gana greit su-
pratau, kad yra kitų, geresnių reži-
sierių, kurie ekrane seka pasakas, ir 
kad tai ne man. 

Nenorėjote vienyti žmonių?
Ne. Maniau, kad kinas gali padėti 

priartinti svarbias, iki tol marginali-
zuotas arba išstumtas „mano kiemo“ 
istorijas. Profesinio kelio pradžioje 
žmogus kupinas idealų. Norėjau, 
kad mano filmuose atsirastų mani-
festo elementas. Laimei, tai praėjo, 
nors visada stengiuosi, kad mano 
filmai pasisakytų už žmogų ar už 
reikalą. Filmai suteikė jausmą, kad 
galiu kurti kažką įdomaus, bet kartu 
ir naudingo. Kinas vis dar traukia, 
tai mano aistra, bet pasakoti būtent 

tokias, o ne kitokias istorijas – taip 
pat mano pareiga. 

Kokias?
Nenoriu mokyti, greičiau noriu 

rodyti pasaulį, kuris iki šiol apei-
namas viešajame diskurse. Suteikti 
balsą tiems, kurie jo anksčiau ne-
turėjo. Kad ir filmai „Malcolmas 
X“ arba „Crooklyn“ – autobiogra-
finė istorija apie paprastus žmones, 
vykstanti Brukline 8-ojo dešimtme-
čio pradžioje. Koks tas mano kinas? 
Ko gero, paprasčiausia būtų sakyti, 
kad nesigėdiju nei herojų, apie ku-
riuos pasakoju, nei vietų, iš kurių 
esu kilęs. Tai mano pasaulis. Iki 
dabar. 

Iš kur žinojote, kad būsite 
išklausytas?

Bet juk juodaodžiai – tai dau-
giau nei pusė JAV kino žiūrovų! 
Mechanizmas paprastas: nuspren-
džiau portretuoti pasaulį, kurį pa-
žįstu geriausiai, vadinamąją juodąją 
Ameriką, tik mano filmuose bus de-
konstrukcija to, ką žiūrovas tikisi 
pamatyti ekrane. Juodaodžiai mano 
filmuose iš pat pradžių buvo pir-
mame plane, o ne kaip pretekstas, 
spalvinga trečiojo plano detalė. No-
rėjau kurti kiną, nedauginantį rasi-
nių klišių ar pasaulėžiūros schemų. 
Tai sukėlė šoką. 

Prodiuseriams?
Taip. Paaiškėjo, kad juodaodis 

ne visada turi vaidinti nusikaltėlį 
ar prievartautoją, kad jis gali būti 
verslininkas arba tipas, kurį pamilo 
baltoji moteris. Dar vienas šokas! 
Bet buvo taip, kaip suplanavau, – 
žiūrovai tai nupirko. Nes toks yra 
gyvenimas. Tie pasakojimai tiesiog 
buvo apie juos, apie mišrių ben-
druomenių problemas ir jų kasdie-
nybę. Iki šiol mano filmai kuriami 
su mintimi apie juodaodžius. Gal 
dominantė ir yra juoda, bet iš to, 
ką žinau, baltųjų režisierių niekas 
neklausia, kodėl jų filmuose vaidina 
tiek daug baltaodžių. Pasakoju apie 
pasaulį, kurį pažįstu, o tas pasaulis 
yra spalvingas, tikrai ne tik juodas 
ir baltas. Tokia mano perspektyva. 
Žmonės tai vertina. Niekad niekam 
nesuteikiau pirmenybės dėl odos 
spalvos. Tikėjau, kad geras kinas 
apsigins pats. 

Geras – tai koks?
Kiekvienam reikia kažko, kas 

jį reprezentuotų, taip pat ir kine. 
Žinoma, nenorėjau užsisklęsti 

apibrėžtų ir lengvai nuspėjamų pa-
sakojimų rate. Juk  ne tik juodao-
dis turėti teisę pasakoti istorijas apie 
juodaodžius. Kartais patys užsida-
rome savo minčių ar kalbos getuose. 

Filmų kūrimas vis dar teikia 
Jums malonumo? 

Filmuoju non stop, ne tik vaidybi-
nius filmus. Mėgstu dokumentinius, 
nes yra istorijų, kurios pernelyg „di-
delės“ vaidybiniam filmui, jas reikia 
pasakoti pasitelkiant faktus. Kartais 
kuriu muzikinius klipus. Jiems bū-
dingos santrumpos, iki kelių minu-
čių susitraukusi fabula, ir tai kino 
treniruotės atmaina. Muzikos kli-
pai – mano sparingo partneriai. 
Jų padedamas galiu patikrinti, ar 
vis dar esu geros formos, ar mano 
kalba suprantama jauniems.  

Jūsų vaizdo klipai gauna pri-
zus, juos žiūri milijonai, vadi-
nasi, ne taip jau blogai...

Bet tai nereiškia, kad gerai. Kol 
kas spėju, bet kartais ir uždūstu. 

Yra vaistų.
Kol kas nevartoju, bet jaučiu, kad 

man lipa ant kulnų. Mėgstu jaunus. 
Sergu už juos. Žiūriu į internetą 
įmestus mėgėjiškus filmus. Ma-
tau daug talentingų žmonių, kurie 
greičiausiai niekad neprasimuš. Ža-
viuosi jų aistra. Tai, ką jie daro, daž-
nai būna geriau už profesionalius 
mano kolegų filmus. Juose yra gai-
vumo, poreikio eksperimentuoti. Jie 
liudija, ką nori žiūrėti gatvė. Reikia 
klausytis gatvės balso, kiekvienas 
kažkurioje gyvena, kartu su kitais 
kuria vietos kraštovaizdį. Pamirš-
tame apie tai, nes žmonių bendra-
vimas persikėlė į socialines medijas. 

Kiekvienas yra anonimiškas?
Ir narciziškas, išskirtinis. Mėgstu 

savo gatvę, pažįstu kaimynus, kal-
buosi su jais. Su vienais amžinai 
pykstuosi dėl jų katino, kuris nuo-
lat tuštinasi mano sode, su kitais 
kepame kepsnius kas keletą mėne-
sių. Nuo to viskas ir prasideda, kad 
gali susitikti su žmogumi ir pažiū-
rėti jam į akis. Truputį pasikalbėti, 
pasisveikinti arba pasiginčyti, per-
siimti jo istorija. 

Kiekviena istorija svarbi?
Kiekviena yra medžiaga filmui. 

Tik klausimas, kaip ją papasakoti. 

Parengė K. R. 

„Juodaodis iš Kukluksklano“
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Troškimų įkaitai
Krėsle prie televizoriaus

K i n a s

Pirmasis žurnalo numeris papras-
tai supažindina su artėjančio „Kino 
pavasario“ programa. Ne išimtis ir 
ką tik pasirodęs „Kinas“ – jame 
rasime ir įdomiausių filmų prista-
tymą, ir pokalbį su turkų režisie-
rumi Nuri Bilge Ceylanu, kurio 

„Laukinė kriaušė“ tikrai papuoš 
festivalio programą. Tai filmas pa-
siilgusiems neskubaus, įdėmaus 
žvilgsnio į save ir supančią tikrovę. 
Tokių pastaraisiais metais kuriama 
vis mažiau, nes būti lėtam, susimąs-
čiusiam ar melancholiškam, regis, 
nebemadinga. Tačiau režisierius 
to nebijo ir prisipažįsta: „Esu labai 
melancholiškas žmogus, todėl gy-
venimas man dažnai gali pasirodyti 
beprasmiškas, bet kurdamas filmus 
galiu apie tą melancholiją papasa-
koti ir kartais ją įveikti.“

Geri filmai padeda įveikti ne tik 
melancholiją, bet ir pasidygėjimą 
tikrove, kuris, bent jau mane, šiais 
šiaudinių patriotų laikais aplanko 
vis dažniau. Žurnale aptariami fil-
mai padeda suprasti, kad žmonės 
ir jų pažiūros bei elgesio motyvai 
gali būti labai įvairūs, kad nega-
lima teisti žmonių, taikant visiems 

vienintelį savo matą. Tokie filmai 
skatina pažvelgti giliau, pamatyti, 
kas slypi už banalių žodžių ar pa-
prastų jausmų. Matteo Garrone’s 
filmą „Dogman“ recenzuoja Santa 
Lingevičiūtė, Thomaso Stuberio 

„Krautuvų valsą“ – Auksė Kancere-
vičiūtė, Bryano Singerio „Bohemi-
jos rapsodiją“ – Ilona Vitkauskaitė, 
Adamo McKay’aus „Valdžią“ – Ži-
vilė Pipinytė, Gasparo Noe „Eks-
tazę“ – Laura Šimkutė, Yorgoso 
Lanthimoso „Favoritę“ – Rim-
gailė Renevytė, Gustavo Mollerio 

„Kaltę“ – Ramūnas Pronckus, Ali 
Abbasi „Ribą“ – Agnė Mackevi-
čiūtė, o „Namų kino“ filmus kaip 
visada šmaikščiai pristato Pronckus. 
Šie filmai lyg ir sufleruoja, kad kino 
teatrų repertuaras pastaruoju metu 
tapo daug įvairesnis, bet neapsi-
gaunu: jei ne platintojai iš „A-One 
Films“, vargu ar dažnai išsirengčiau 
į kiną.

Iš arčiau šiame „Kine“ taip pat 
pristatomos, sakyčiau, į vieną 
sklandų apibūdinimą nesutelpan-
čios asmenybės. „Pirminių potyrių 
kinas“ – tai Neringos Kažukauskai-
tės argentiniečio Paryžiuje Gasparo 

Noé, portretas. Savo filmuose jis 
analizuoja meilę, erotiką, prievartą 
ir taip nuolat verčia gręžtis į „seksu-
alinės revoliucijos“ laikus, svarstyti 
jos pasekmes ir praradimus. Šios 
revoliucijos vaikus dažnai vaidina 
anglų aktorius Gary Oldmanas, ku-
rio kūrybinę biografiją, pavadintą 

„Darbininkų klasės herojus“, parašė 
Ilona Vitkauskaitė. 

Pastaraisiais metais lietuviški fil-
mai sukelia vis daugiau diskusijų. 
Deja, FB tautos diskusijos labiau 
politinio pobūdžio – vertinamas ne 
filmas, o jo kūrėjų požiūris į Lie-
tuvos istoriją. Recenzuodama Rai-
mundo Banionio filmą „Purpurinis 
rūkas“ Vitkauskaitė pabrėžia, kad 

„istoriniai filmai daugiau pasako 
apie dabartį, jos konfliktus, ideolo-
giją ir įtampas nei praeitį“. Ji tiksliai 
konstatuoja, kad „šiuolaikiniame 
lietuvių istoriniame kine, kuriame 
dominuoja praeities heroizacijos ir 
romantizacijos tendencijos, aukos 
ir kančios įvaizdinimas, apsiribo-
jama didesne ar mažesne ideologi-
nių naratyvų estetine puošyba“. Kuo 
prie šios tendencijos nepritampa 

„Purpurinis rūkas“, skaitykite patys.

Vilija Dailidienė išsamiai apta-
ria Eimunto Belicko dokumentinį 
filmą „Tumo kodeksas“, Elena Jasiū-
naitė – Donato Ulvydo romantinę 
komediją „Ir visi jų vyrai“. Lietu-
viškąją žurnalo dalį tęsia Brigitos 
Kulbytės pokalbis su aktoriumi Ma-
rijumi Elijumi Martynenka, kuris 
filmuojasi Šarūno Barto filme 

„Sutemose“. Beje, šis filmas, kaip ir 
„Purpurinis rūkas“, nukels į poka-
rio laikus Lietuvos provincijoje. Lu-
kas Brašiškis straipsnyje „Amžinai 
dvidešimt septynerių“ atsisveikina 
su sausį mirusiu poetu, filmininku, 
JAV pogrindinio kino popiežiumi 
vadintu Jonu Meku.

Lietuviškų sąsajų rasime ir Izoldos 
Keidošiūtės pokalbyje su lenkų kino 
žvaigžde Grażyna Szapołowska, kuri 
sausį viešėjo Vilniuje ir Valdovų rū-
muose pristatė Andrzejaus Wajdos 
filmą „Ponas Tadas“. Skiltyje „Kino 
istorijos“ Pipinytė rašo apie nema-
tomas filmų sąsajas ir prisimena ka-
daise pasaulyje populiarų Albert’o 
Lamorisse’o filmą „Raudonas balio-
nas“. Kadras iš šio filmo papuošė ir 
žurnalo, kuris šiemet pasirodys kas 
du mėnesiai (!), viršelį. 

Paskutinio puslapio feljetone Pi-
pinytė primena, kad kino kultūra 
kainuoja brangiai. Deja, pas mus 
kino kultūra vis dar lieka kultūros 
paraštėse. Bet ji neatsiranda sa-
vaime. Tai didžiulis, dažnai nema-
tomais ryšiais susijęs darinys, kurį 
sudaro kino teatruose rodomi fil-
mai, profesionalios jų recenzijos, 
nacionalinė filmoteka, palaikanti 
žiūrovų ir kino istorijos ryšį, skir-
tingiems žiūrovams skirti periodi-
niai leidiniai, ne tik pseudomoks-
liniu žargonu parašytos įmantrios, 
bet ir visiems suprantamos knygos 
bei laidos apie kiną. Viskas, kas pri-
mena, kad kinas – svarbi kiekvieno 
iš mūsų kasdienybės dalis. 

Jūsų – 
Jonas Ūbis

Kasdienybės dalis
Naujo „Kino“ skaitymo malonumai

Honoré de Balzaco filosofinis 
etiudas „Šagrenės oda“ pasirodė 
1831-aisiais. Jo herojus Rafaelis de 
Valentenas jaunas, neturtingas ir 
ambicingas. Jis svajojo praturtėti ir 
išgarsėti, bet pralošęs paskutinius 
pinigus nusprendžia nusižudyti. 
Laukdamas tinkamos akimirkos 
nušokti nuo tilto į Seną, jaunuolis 
užklysta į antikvarinę krautuvėlę 
ir tampa magiškos šagrenės odos 
savininku. Nuo šios akimirkos pil-
dysis visi Rafaelio troškimai, bet su 
kiekvienu išsipildžiusiu noru šagre-
nės oda trauksis ir gyvenimas trum-
pės. „LRT Plius“ vasario 4 d. 21.30 
parodys 2010 m. belgų režisieriaus 
Alaino Berlinerio televizijos filmą 
„Šagrenės oda“. Akivaizdu, kad 
Balzaco žmogiškosios komedijos 

veikėjai gyvena tarp mūsų, tik 
gal turi dar daugiau troškimų nei 
anksčiau. 

Amerikietė Loie Fuller 1887-ųjų 
Niujorke svajojo užkariauti Ame-
riką ir tapti didžia aktore. Per pa-
sirodymą ji susipainiojo suknelėje, 
bet negriuvo ir toliau sukosi šilko 
bangose. Šokiruoti žiūrovai ne-
nujautė, kad tapo istorinio įvykio 
liudininkais, – jų akyse prasidėjo 
modernizmo epocha, o šokis vė-
liau bus pavadintas „serpentino šo-
kiu“. („YouTube“ galima pamatyti 
1901 ir 1905 m. šokėjos filmukus.) 
Loie Fuller (1862–1928) tapo bro-
lių Lumière’ų ir Toulouse-Lautreco 
mūza, Paryžiaus kabareto „Folies 
Bergere“ žvaigžde, naujosios kar-
tos simboliu. Tada apie ją rašė, kad 

šokdama ji virsta gyva gėle, druge-
liu, paukščiu, ugnimi. 

Filme „Šokėja“ („LRT Plius“, 6 d. 
21.30) debiutuojančiai režisierei ir 
garsiai fotografei bei vaizdo klipų 
autorei Stephanie Di Giusto pavyko 
perteikti tą naujumo sprogimą, 
Fuller šokį lydėjusį entuziazmą ir 
susižavėjimą. Ji buvo gyvas mo-
dernizmo fetišas, tapytojų, poetų, 
mokslininkų, Rumunijos karalienės 
draugė. Savo šokiuose ji atskleidė 
pirmiausia moteriškumą. Kita ver-
tus, jos šokis buvo ir naujoviškos 
technikos, šviesų kuriamos pionie-
riškos scenografijos triumfas. Ne-
atsitiktinai šokėją suvaidino pran-
cūzų dainininkė Soko (beje, prasta 
aktorė): Di Giusto rodo savo heroję 
kaip šiuolaikinių koncertų – per-
formansų, kuriuose atlikėjas tampa 
šviesų ir garsų spektaklio, cirko fe-
jerijos elementu, pradininkę. Ful-
ler padėjo kitai amerikietei Isado-
rai Duncan (Lily Rose Depp), bet 
jų meilės ryšys ir išsiskyrimas (abi 
buvo biseksualios) vis dėlto greičiau 
fantazija, nes likęs ne vienas liudi-
jimas, kad abi nemėgo viena kitos.  

Biografiniai filmai pastaraisiais 
metais tapo populiariu žanru ir, re-
gis, jau niekas nereikalauja, kad au-
toriai paisytų tikslių faktų. Tačiau 

„Šokėja“ išsiskiria paviršutiniškumu, 
banalia dramaturgija. Galima sakyti, 
kad Di Giusto „meluoja“ kiekvie-
name žingsnyje, tad svarbiausi yra 

herojės pasirodymai, kuriuos filme 
stengtasi atkurti tiksliai. Neatsitik-
tinai filosofas Jacques’as Rancière’as 
Fuller šokiuose matė galimybę nau-
jai suvokti kūną ir meną. 

TV3 2 d., 21 val., regis, tikrai 
parodys mano jau rekomenduotą 
Piotro Domalewskio „Tylią naktį“, 
bet siūlau nepamiršti ir kito filmo, 
kuris, bent jau man, visada žadina 
susižavėjimą. Tai 1997 m. pasiro-
dęs postmodernistinis Johno Woo 

„Dviveidis“ (TV3, 3 d. 23 val.). Pa-
sakojimas apie nusikaltėlį, teroristą 
Kastorą Trojų (Nicolas Cage), ku-
rio, ištikto komos, veidą persodina 
doram FTB agentui Šonui Arčeriui 
(John Travolta), kupinas kvapą 
gniaužiančių gaudynių, triukų, 
susišaudymų, dvikovų, klasikinės 
literatūros ir kino citatų, bet neiš-
vengiamai tampa Woo filosofiniu 
apmąstymu, parabole apie gėrį ir 
blogį žmogaus viduje. Woo rodo, 
kaip doras žmogus Arčeris, ne-
šiodamas savo pikčiausio priešo 
(Trojus yra Arčerio sūnaus mirties 

kaltininkas) veidą, pradeda abe-
joti savo tapatybe. Viena įsiminti-
niausių filmo scenų, kai atsigavęs 
iš komos Trojus (jam persodintas 
Arčerio veidas) ir policininkas tai-
kosi vienas į kitą. Ji trunka trumpai, 
bet suvokus, kad kiekvienas jų mato 
save, bet kartu ir savo priešą, atsi-
veria dar vienas filmo lygmuo. An-
trininko tema neišsemiama ir kine. 

1998-aisiais Martinas Scorsese 
uždavė savo kolegoms penkis klau-
simus apie tai, kur link eina kinas. 
Atsakydamas į pirmąjį, Woo rašė: 
„Šiuolaikinis kinas tapo perne-
lyg paprastas, jis prarado savo iš-
raiškingumą. Didžioji dalis filmų 
tenkinasi istorijų perpasakojimu. 
Stengiamasi jas padaryti kuo ma-
lonesnes ir todėl visaip „išpuošti“, 
bet rezultatas toks, kad filmai vi-
siškai netenka turinio ir niveliuoja 
režisieriaus asmenybę.“ 

Jūsų – 
Jonas Ūbis

„Šagrenės oda“

„Dviveidis“



13 psl.7 meno dienos | 2019 m. kovo 1 d. | Nr. 9 (1288)

K i n a s ,  M u z i k a

„Kino pavasaryje“ – nau-
jausi garsių meistrų 
filmai

Kasmet festivalio „Kino pavasaris“ 
organizatoriai atiduoda pagarbos 
duoklę režisierių meistrystei, suda-
rydami kino pasaulyje pripažintų 
kino kūrėjų programą „Meistrai“. 
Šiemet joje puikuojasi 23 filmai iš 
viso pasaulio.

Šešiems „Oskarams“ nominuo-
tas, daug diskusijų sukėlęs režisie-
riaus Spike’o Lee filmas „Juodaodis 
iš Kukluksklano“ („BlacKkKlans-
man“) formuluoja aštrų Donaldo 
Trumpo valdomos šalies komen-
tarą. Irane namų arešto bausmę 
atliekantis Jafaras Panahi naujau-
sioje dramoje „Trys veidai“ („Three 
Faces“), Kanuose įvertintoje už ge-
riausią scenarijų, kritikuoja gimtąjį 
šalį ir pasakoja apie aplinkybių ne-
paisantį žmogaus laisvės siekį. Šie-
met „Kino pavasarį“ atidarys taip 
pat namų arešto sąlygomis Rusi-
joje gyvenančio ir kuriančio Ki-
rillo Serebrennikovo drama „Va-
sara“ („Leto“), kupina muzikos ir 
maišto nostalgijos. Festivalio žiū-
rovams puikiai pažįstamas Vitalijus 
Manskis filme „Putino liudininkai“ 
(„Svideteli Putina“) leidžiasi devy-
niolika metų atgal – į 2000-uosius, 
kai dar mažai kam žinomas politi-
kas pradėjo siekti prezidento posto.

Prancūzų dokumentininkas Ni-
colas Philibert’as plačią žmogaus 
jausmų amplitudę atskleidžia filme 

„Kiekviena akimirka“ („De chaque 
instant“), siekdamas sunkiai medi-
cinos slaugytojo profesijai grąžinti 
orumą. Portretų meistrė britė Kim 
Longinotto dokumentiniame filme 
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„Medžiojant mafiją“ („Shooting 
the Mafia“) pasakoja apie drąsią 
sicilietę fotožurnalistę Letizią Bat-
taglią, kuri pradėjo visą gyvenimą 
truksiančią kovą su mafija pačiu 
kruviniausiu šiuolaikinės Italijos 
istorijos laikotarpiu.

Nusikalstamų grupuočių pasaulį 
vaizduoja ir režisierius Jia Zhang-
ke. Filme „Balčiausi yra pelenai“ 
(„Ash is The Purest White“) jis 
svarsto, kas nutiko Kinijos visuo-
menei po kultūrinės revoliucijos ir 
kapitalizmo bumo. Olivier Assay-
aso komedijoje „Dvilypiai gyveni-
mai“ („Doubles vies“), pasitelkiant 
intelektualius ir šmaikščius pokal-
bius, apmąstomas skaitmeninių 
technologijų dominavimas. Japonų 
kino meistras Hirokazu Kore-eda 
2018 m. Kanų „Auksine palmės ša-
kele“ apdovanotoje dramoje „Va-
giliautojai“ („Shoplifters“) klausia, 
kas žmones daro šeima.

Pagal Haruki Murakami apsa-
kymą sukurta Pietų Korėjos poeto ir 
režisieriaus Lee Chang-dongo mis-
tinė drama „Degantis“ („Burning“) 
pasakoja apie vaikiną, ieškantį din-
gusios merginos. Šiuolaikiniu kino 
filosofu vadinamas turkas Nuri 
Bilge Ceylanas į „Meistrų“ pro-
gramą grįžta su drama „Laukinė 
kriaušė“ („The Wild Pear Tree“), 
kurios nepaprasto grožio kadruose 

Anonsai telpa metaforos apie gyvenimą ir 
likimą.

Taip pat bus rodomas Berlyno 
kino festivalio konkursinėje pro-
gramoje šiemet pristatytas kana-
diečio Denis Côté filmas „Vaiduo-
klių miestelio antologija“ („Ghost 
Town Anthology“). Prancūzų re-
žisierius Bruno Dumont’as, kurio 
filmai ne kartą rodyti festivalyje, šį 
kartą bus pristatytas serialu – „Ma-
žojo Kenkeno“ tęsiniu „Kenkenas 
ir ateiviai“ („CoinCoin et les Z'inhu-
mains“), kuriame režisierius pateikia 
taiklią šiuolaikinės Europos metaforą.

Programoje atsidūrė net du fes-
tivalyje viešėjusio eksperimentato-
riaus Beno Riverso trumpametra-
žiai filmai „Jau, pagaliau!“ („Now, 
At Last!“) ir „Medžiai bus nukirsti“ 
(„Trees Down Here“), taip pat ne-
seniai Lietuvoje savo kūrybos re-
trospektyvą pristačiusio garsiausio 
Tailando režisieriaus Apichatpongo 
Weerasethakulo trumpametražis 
filmas „Mėlyna“ („Blue“).

Programoje „Meistrai“, kurią 
pristato „Vilniaus pergalė“, taip pat 
bus galima pamatyti meksikiečio 
Carloso Reygadaso („Mūsų laikas“, 

„Our Time“), amerikiečio Harmony 
Korine’o, („Pajūrio šlaistūnas“, „The 
Beach Bum“), italo Paolo Virzì („Ma-
giškos naktys“, „Magical Nights“), 
lenkų Wojciecho Smarzowskio 
(„Kleras“, „Kler“) ir Krzysztofo 
Zanussi („Eteris“, „Ether“), indo-
neziečio Garino Nugroho („Kū-
niški prisiminimai“, „Memories of 
My Body“) ir kitų garsių pasaulio 
režisierių filmus.

Visus programos „Meistrai“ fil-
mus rasite https://kinopavasaris.lt/
lt/programa?p=724.

„Kino pavasario“ inf.

„Turandot“ pastatymo 
kūrėjai pasiruošę su-
sitikimui su Vilniaus 
publika
Jau šį savaitgalį Lietuvos naciona-
liniame operos ir baleto teatre pri-
statoma Robino Wilsono režisuota 
Giacomo Puccini opera „Turandot“. 
Apmaudi spektaklio kostiumų va-
gystė, kaip ir buvo žadėta, nesu-
trukdė premjerai pasirodyti laiku. 

„Šio „Turandot“ pastatymo isto-
riją galėčiau pavadinti odisėja. Su-
tartis dėl R. Wilsono režisuojamos 
operos buvo sudaryta dar 2012 m., 
ją pasirašė trijų pasaulio teatrų va-
dovai: Madrido „Teatro Real“, To-
ronto „Canadian Opera Company“ 
ir LNOBT. Tad sumanymas buvo 
vystomas ilgai ir kruopščiai, o sausį 
patirta vagystė jau sudėliotus pla-
nus gerokai išmušė iš vėžių. Tačiau 
siuvėjos dirbo neskaičiuodamos va-
landų, ir galime pasidžiaugti, kad 
vyksta paskutiniai naujai siūtų kos-
tiumų primatavimai. Todėl drąsiai 
kviečiame operos gerbėjus į prem-
jerą“, – spaudos konferencijos pra-
džioje pabrėžė LNOBT generalinis 
direktorius Jonas Sakalauskas. 

Jau savaitę Vilniuje dirbantis 
režisierius R. Wilsonas akcentavo, 
kad „Turandot“ libreto pagrindas 

yra pasaka: „O pasakose kitaip sto-
vima, kitaip sėdima, kitaip vaikš-
toma – personažų judesiai jose 
yra kitokie. Aš nekenčiu natūra-
lumo – tiesiog negaliu jo pakęsti 
scenoje. Tai, kas scenoje natūralu, 
žiūrovui atrodo kaip ištisinis me-
las, nes pati scenos prigimtis nėra 
natūrali. Ir vienintelis būdas tokio 
melo išvengti – visiškas dirbtinu-
mas. Sunkiausia užduotis bet ku-
rio teatro artistui – išmokti stovėti 
scenoje. Vakarietiškos teatro aka-
demijos to nemoko, nors Kinijoje 
arba Japonijoje tai sugeba net vai-
kai. Tik išmokęs stovėti scenoje 
gali pradėti mokytis joje judėti. O 
didžiausio meistriškumo pareika-
lauja menas stovėti scenoje taip, kad 
žiūrovas jaustų tavyje siaučiantį lau-
kinį žvėrį“, – kalbėjo R. Wilsonas. 

„Turandot“ pastatymo režisūros 
bendraautorė Nicola Panzer teigė, 
kad statytojų komandos darbas su 
šiuo spektakliu prasidėjo pernai va-
sarą „Watermill“ centre Niujorko 
Long Ailande – ten bendramin-
čių apsuptyje buvo generuojamos 
pirmosios idėjos. „Jas išmėginti 
padėjo jauni menininkai – „Wa-
termill“ centro studentai, kasmet į 
Long Ailandą suvažiuojantys iš viso 
pasaulio. „Turandot“ pastatymas 
žiūrovams gali pasirodyti ganėtinai 
paprastas, tačiau iš tiesų taip nėra, 
nes jame itin svarbi šviesų schema: 

kone kiekvieną judesį scenoje lydi 
šviesos pokyčiai. Nebūtinai jie ryš-
kūs ir visų pastebimi, tačiau žmo-
gaus pasąmonė pajėgi sugauti netgi 
palyginti menkus šviesos pasikeiti-
mus“, – tvirtina N. Panzer.

Pastatymo muzikos vadovas ir 
dirigentas Modestas Pitrėnas pa-
brėžė, kad paskutinė Puccini ra-
šyta ir nespėta užbaigti „Turandot“ – 
plačių užmojų opera, reikalaujanti 
didelės sudėties orkestro, didingo 
choro ir nemažai solistų. „Ji – tarsi 
kompozitoriaus testamentas. Pas-
taruoju metu teko diriguoti daug 
panašių „testamentų“ – Franzo 
Schuberto Nebaigtąją simfoniją, Gus-
tavo Mahlerio Nebaigtąją simfoniją... 
Man patinka tokių kūrinių paslaptin-
gumas. Juos tyrinėdamas jaučiuosi 
kaip savo senelių namo kaime palė-
pėje: apžiūrinėdamas daiktus bandau 
įspėti praeities gyvenimus. O Puccini 
gyvenime daug mįslių, ir mėginti jas 
įminti buvo didelis malonumas“, – 
neslepia M. Pitrėnas. 

„Turandot“ spektakliai LNOBT bus 
rodomi kovo 1, 2, 8, 9 ir balandžio 6 
dienomis. Negailestingos princesės Tu-
randot partiją juose atliks teatro solis-
tės Sandra Janušaitė ir Viktorija Miš-
kūnaitė, o jos širdį atšildžiusio princo 
Kalafo – Kristian Benedikt ir Mikheil 
Sheshaberidze.

LNOBT inf. 

Premjeros

„Degantis“
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Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
XX a. Lietuvos dailės ekspozicija

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai
Lietuvos dailė XVI–XIX a.
Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai
iki 3 d. – XIX a. 6–8 dešimtmečio fotogra-
fijų paroda „Juozapas Čechavičius ir jo epo-
cha 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.“ 
Salvinijos Giedrimienės retrospektyvinė 
tekstilės paroda „Kelias“

Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A. Goštauto g. 1
Retrospektyvinė Vytauto Kasiulio kūrybos 
ekspozicija
iki 10 d. – retrospektyvinė paroda „Eva 
Kubbos: tarp horizontų“ 

Lietuvos nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1 
Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.
Lietuvių liaudies menas
Kryždirbystė
Tarpukario Lietuvai skirta eksozicija
Paroda „Lietuvos partizanų 1949 m. vasario 
16 d. deklaracija ir jos signatarai“
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

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 ginkluo-
tės ekspozicija
Pastarųjų metų Lietuvos archeologijos at-
radimų paroda

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

MO muziejus
Pylimo g. 17
iki 10 d. – Nomedos ir Gedimino Urbonų 
instaliacija „Villa Lituania“

Šiuolaikinio meno centras
Vokiečių g. 2
Sharon Lockhart paroda „Rudzienko“
Alejandro Cesarco paroda „Taktikos ir 
metodai“
Paroda „Uodega ir galvos“ 

VDA galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki 9 d. – Rūtos Naujalytės paroda „Mano 
Meile, surysiu Tave gyvą“

VDA galerija „ARgenTum“ 
Latako g. 2
iki 8 d. – Romualdo Inčirausko darbų paroda

Prospekto fotografijos galerija
Gedimino pr. 43

Jindřicho Štreito fotografijų paroda „Kur 
namai mano?“Vilniaus fotografijos 
galerija
Stiklių g. 4
Mindaugo Ažušilio fotografijų paroda

Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39
Lino Jusionio personalinė paroda „Augalai, 
kaminai ir plynės“

Galerija „Aidas“
A. Jakšto g. 9
Galerijos „Aidas“ veiklos 25-mečiui skirta 
paroda

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
Egono Persevico skulptūros ir Uldžio Rube-
zio tapybos paroda „Viduryje niekur“

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
Paroda „Imaginarium. [Pa]tyrimai“ (Julija 
Pociūtė, Agnė Jonkutė, Paulius Rainys, Eglė 
Pilkauskaitė, Karolis Vaivada, Gintarė Sta-
šaitytė, Valda Verikaitė)
Andriaus Makarevičiaus paroda „Stoties ra-
jono pasakojimai arba Mandelos efektas“

Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1 / 13
Andrio Vītoliņio darbų paroda „Giliai 
įkvėpkite prieš naują pradžią“

Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 2
iki 9 d. – paroda „Parado ištrauka“

Pylimo galerija
Pylimo g. 30
iki 2 d. – Rūtos Katiliūtės mokinių tapybos 
paroda „Spalvų vėjai“ (Jurgita Aniulė, Vio-
leta Bičkutė, Aurelija Markevičienė, Edita 
Vieraitienė)

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

„Nuodėmės“ 

Vilniaus rotušė
Didžioji g. 31
nuo 2 d. – Virginijaus Kinčinaičio paroda 

„Sublime (mobiliografija)“
nuo 4 d. – paroda „Kunigaikščių Giedraičių 
žemės beieškant“ (Aistės Gabrielės Čer-
niūtės, Viktoro Paukštelio, Vido Poškaus, 
Mindaugo Skudučio darbai)

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

Seimo rūmai
Gedimino pr. 53
Leonardo Skirpsto fotografijų paroda „Mai-
danas, 2014-ųjų vasaris“
iki 8 d. – Sauliaus Tamulio kaukių paroda 

„Nuo Užgavėnių iki Užgavėnių“

iki 4 d. Vitražo galerijoje – paroda „Lietuvos 

Nepriklausomybė – nuolatinis budėjimas. 

Justinas Staugaitis“

iki 4 d. – Renatos Lauraitytės tapybos 

darbų paroda „Antrojo laipsnio kalba“

Rašytojų klubas
K. Sirvydo g. 6
nuo 4 d. – Mindaugo Valiuko fotografijų 
paroda

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus 
Pilies g. 40
Fotografijų paroda „1937–1939 m. Vilnius 
šveicarų inžinieriaus Alfredo Rietmann 
akimis“ 

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 „Žygiui pasiruošę: JAV lietuvių or-
ganizacijos 1905–1939“
nuo 1 d. – dailininkės scenografės Gražinos 
Marijos Masytės-Baskienės paroda 

„The Room“ galerija
Polocko g. 17
nuo 6 d. – Lino Leono Katino tapybos paroda 

„Nirvana (su pakulomis)“

„Editorial“ projektų erdvė
Latako g. 3
iki 3 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“
iki 3 d. – Stasio Eidrigevičiaus paroda 

„Hommage à Čiurlionis“ 

M. Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12
Paroda „Atminties kodas: Tilmansų paliki-
mas Kaune“
iki 3 d. – Prano Gailiaus retrospektyvinė 
paroda „Gyvenimo scenos“

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
Taktilinė paroda „Blind date“
Žilvino Valeikos fotografijų paroda „Kai Tu 
šalia, aš galiu...“
Auksės Petrulienės piešinių paroda „Pyktis 
ir protestas. Pokytis“ 

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių 
muziejus   
V. Putvinskio g. 64
Paroda „Tartu 6+6 Kaunas“ 

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
iki 9 d. – Adelės Pukelytės ir Onės Maldo-
nytės paroda „Between“
iki 9 d. – jaunųjų Lietuvos tapytojų 
platformos „Kontr-argumentas“ paroda 
(Kazimieras Brazdžiūnas, Vita Opols-
kytė, Dominykas Sidorovas, Adelė Puke-
lytė, Rūta Vadlugaitė, Darius Jarusevičius, 
Tomas Daukša, Sonata Riepšaitė, Ban-
ginis Justas, Artūras Mitinas, Kristina 
Mažeikaitė)

Kauno fotografijos galerija
Vilniaus g. 2
iki 3 d. – Giedriaus Liago paroda

Klaipėda

Lietuvos dailės muziejaus Prano 
Domšaičio galerija

Liepų g. 33

Paroda „Pranas Domšaitis (1880–1965). Ne-

matyti kūriniai“

KKKC parodų rūmai
Didžioji Vandens g. 2

iki 10 d. – jungtinė Klaipėdos menininkų 

paroda „Islandija. Kvadratinė šaknis iš 13 

horizonto“ (Žaneta Jasaitytė-Bessonova, 

Irma Leščinskaitė, Eglė Ščerbinskaitė, Ma-

rius Ščerbinskas ir Mikas Zabulionis) 

Šiauliai
„Laiptų“ galerija
Žemaitės g. 83
nuo 1 d. – Siglos Ščeponavičiūtės fotogra-
fijų paroda „Pas Dani genties papuasus“
iki 6 d. – Monikos Bičiūnienės (1910–2009) 
tapybos darbų ir Palmiros Damijonaitienės 
tautinių juostų paroda

Dailės galerija
Vilniaus g. 245
iki 2 d. – Daliboro Tanko (Paryžius) grafi-
kos paroda „Portretai: diena iš dienos“ 

Šiaulių universiteto dailės galerija
Vilniaus g. 141
iki 6 d. – jubiliejinė paroda „Žiemga-
lai 30“

Panevėžys
Panevėžio miesto dailės galerija
Respublikos g. 3
Keramikos paviljone – Eugenijaus Čibinsko 
paroda „Sąmoningi atsitiktinumai“

 „Galerija XX“  
Laisvės a. 7
iki 7 d. – Bolesvovo Tuskėno paroda

Druskininkai

M.K. Čiurlionio memorialinis muziejus
M.K. Čiurlionio g. 35
Johanneso Hänscho (Vokietija) tapybos 
paroda „Kaip mylėti savo šalį“

V.K. Jonyno galerija
Turistų g. 9 
Vytauto Kazimiero Jonyno (1907–1997) paroda 

„Déjà vu“
nuo 2 d. – grafinio dizaino paroda „Keliau-
jančios raidės“

S p e k t a k l i a i

Vilnius 
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto 
teatras
III. 1, 2, 8, 9 d. 18.30 – PREMJERA! „TURAN-
DOT“. Rež., scenogr. ir šviesų dail. 
R. Wilsonas, muzikos vad. ir dir. M. Pitrė-
nas, dir. M. Staškus
5, 6 d. 18.30 – „BARBORA RADVILAITĖ“ 
(pagal S. Vainiūno, A. Malcio, H.M. Górec-
kio ir kt. muziką). Dir. R. Šervenikas

10 d. 12 val. – B. Pawlowskio „SNIE-
GUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. 
Dir. A. Šulčys

Nacionalinis dramos teatras

1 d. 18 val. Panevėžio bendruomenių rū-

muose, 3 d. 18 val. Jonavos kultūros centre, 7, 

8 d. 18 val. Klaipėdos žvejų rūmuose – 

W. Shakespeare’o „ĮSTABIOJI IR GRAU-

DŽIOJI ROMEO IR DŽULJETOS ISTORIJA“. 

Rež. O. Koršunovas
Mažoji salė
5 d. 19 val. – M. Myllyaho „CHAOSAS“. 
Rež. Y. Ross 
6 d. 19 val. – M. von Mayenburgo „KANKI-
NYS“. Rež. O. Koršunovas
Studija
6 d. 18 val., 10 d. 16 val. – I. Šeiniaus „KU-
PRELIS“. Insc. aut. A. Vozbutas, rež. 
P. Markevičius

Valstybinis jaunimo teatras 
4 d. 18 val. Rusų dramos teatre – PREM-
JERA! Ö. von Horvátho „VIENOS MIŠKO 
PASAKOS“. Rež. Y. Ross
5 d. 18 val. Rusų dramos teatre – „CINKAS 
(ZN)“ (pagal S. Aleksijevič knygas). 
Rež. E. Nekrošius 
7 d. 18 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje sa-
lėje – „BROLIAI LIŪTAŠIRDŽIAI“ (pagal 
A. Lindgren knygą). Rež. K. Dehlholm
8, 9 d. 18 val. Mažojoje salėje – PREMJERA! 

„FIKCIJOS“ (J.L. Borges apsakymų moty-
vais). Rež. A. Juška. Vaidina A. Bialobžeskis, 
A. Kazanavičius, A. Sakalauskas, 
M. Ivanauskas
10 d. 12, 13.30, 15 val. teatro fojė – „KALTŪ-
NAS“. Rež. S. Norkutė

Vilniaus mažasis teatras
1, 10 d. 18.30 – Žemaitės „MARTI“. 
Rež. G. Tuminaitė, dramaturgė P. Pukytė
2 d. 18.30 – J. Tumo-Vaižganto „DĖDĖS IR 
DĖDIENĖS“. Rež. G. Tuminaitė
5 d. 18.30 – P. Pukytės „BEDALIS IR LABDA-
RYS“. Rež. G. Tuminaitė 
6 d. 18.30 – A. Čechovo „TRYS SESERYS“. 
Rež. R. Tuminas 
7 d. 18.30 – W. Gibsono „DVIESE SŪPUO-
KLĖSE“. Rež. U. Baialievas
8 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGAS-
KARAS“. Rež. statytojas R. Tuminas, rež. 
A. Dapšys

Dailė

Verta aplankyti latvių menininko Andrio Vītoliņio parodą „Giliai įkvėp-
kite prieš naują pradžią“ galerijoje „Meno niša“ (iki kovo 14 d.) ir būtina 
atrasti Virginijaus Kinčinaičio mobiliografinę fotografiją parodoje „Sublime“ 
Vilniaus rotušėje (iki kovo 31 d.).

Muzika

Kovo 10 d. 19 val. Valdovų rūmų Didžiojoje renesansinėje menėje Lie-
tuvos kamerinis orkestras pasirodo su ypatingo publikos susidomėjimo 
sulaukusiu, D. Britanijoje gimusiu smuikininku Hugo Ticciati. Kompo-
zitorius Arvo Pärtas šį jauną atlikėją apibūdinto kaip žmogų, turintį retą 
sugebėjimą perteikti muzikos gelmę. H. Ticciati yra ir šio vakaro progra-
mos „Baroko dialogai“ sumanytojas. Koncerte dalyvauja vokiečių violon-
čelininkas Julianas Arpas. Skambės didžiųjų baroko meistrų J. S. Bacho ir 
A. Vivaldi bei XX–XXI a. sūnų – I. Stravinskio, A. Pärto ir A. Mas-
kato – kūriniai.

Teatras

Kovo 12–17 d. Nacionaliniame Kauno dramos teatre vyks festivalis „Nerk 
į teatrą 2019“. Po ilgesnės nei metų pertraukos sugrįžtantis festivalis tapo 
tarptautiniu ir interaktyviu – jo programoje daugiau nei 40 renginių: trijų 
užsienio trupių pasirodymai, eksperimentinė premjera ir įvairios dirbtuvės. 
Į festivalį atvyksta menininkai Arielis Sereni Brownas ir Asafas Shoutenas 
(Izraelis), trupė „Kompani13“ (Norvegija) ir oro šokio teatras „Fidget Feet“ 
(Airija). Prie jų jungiasi „Labaiteatras“ su muzikiniu spektakliu „Aplink 
pasaulį 2“ ir Valstybinio Šiaulių dramos teatro spektaklis „Mindaugas“. 
Festivalį pradeda specialiai jam sukurta premjera „Kaunas WiFi“,  o už-
baigia svečių iš Izraelio spektaklis „A-hole Fuckin Loser“. 



15 psl.7 meno dienos | 2019 m. kovo 1 d. | Nr. 9 (1288)

9 d. 12 val. – „BRANGUSIS ATRAKCIONŲ 
PARKO DĖDE!“. Rež. O. Lapina
9 d. 18 val. Utenos kultūros centre – „MANNO 
LAIMĖ (pagal Th. Manno noveles). 
Rež. G. Balpeisova

Oskaro Koršunovo teatras
4 d. 17, 19 val. OKT studijoje – M. Gorkio 

„DUGNE“. Rež. O. Koršunovas
5 d. 19 val. OKT studijoje – A. Čechovo „ŽU-
VĖDRA“. Rež. O. Koršunovas

6 d. 19 val. Menų spaustuvėje – W. Shakes-

peare’o „HAMLETAS“. Rež. O. Koršunovas

7 d. 19 val. OKT studijoje – „TRANS TRANS 

TRANCE“. Rež. K. Gudmonaitė 

8 d. 19 val. OKT studijoje – T. Dorsto, U. Eh-

ler „AŠ, FOJERBACH“. Rež. L. Židonytė

9 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! 

M. Vildžiaus, G. Labanauskaitės „Y: ALISA“. 

Rež. A. Leonova

Rusų dramos teatras
1, 2 d. 18.30 – J. Misto „MADAM RUBINŠ-
TEIN“. Rež. R. Banionis
3 d. 12, 15 val. – J. Popovo „SNIEGUOLĖ IR 
SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Rež. J. Popovas 
3 d. 18.30 – M. Valiuko „KREIDA“. 
Rež. G. Surkovas (Erdvė A–Z)

Vilniaus teatras „Lėlė“
Didžioji salė
7, 8 d. 18.30 – PREMJERA! „DAKTARAS 
GLASAS“ (pagal H. Söderbergo romaną). 
Rež. R. Kazlas, dail. N. Keršulytė
9 d. 12 val. – „DAKTARAS DOLITLIS“ (pagal 
H. Loftingą). Rež. R. Driežis
10 d. 12 val. – S. Siudikos „TRYS PARŠIU-
KAI“. Rež. A. Mikutis
Palėpės salė
2, 10 d. 16 val. – „RAUDONKEPURĖ“ (pa-
sakų apie Raudonkepuraitę motyvais). 
Rež. ir dail. V. Mazūras
Mažoji salė
1 d. 18.30 val. – PREMJERA! A. Jarry „KA-
RALIUS ŪBAS“. Rež. ir dail. N. Tranteris
2 d. 12 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal 
K. Binkio poemą). Scenarijaus aut., rež. ir 
dail. R. Driežis
3 d. 12 val. – R. Mikučio „LIUNĖS NUOTY-
KIAI“. Rež. A. Grybauskaitė
9 d. 14 val. – „AUKSO OBELĖLĖ, VYNO ŠU-
LINĖLIS“ (pagal lietuvių liaudies pasaką). 
Scen. aut. ir rež. R. Driežis
10 d. 14 val. – Š. Datenio „EVOLIUCIJA“. 
Rež. Š. Datenis

„Menų spaustuvė“
1 d. 19 val. Juodojoje salėje – „KURMIS“. 
Choreogr. M. Praniauskaitė
2 d. 18 val. Juodojoje salėje – „MANO PITE-
RIS PENAS“. Choreogr., rež. A. Šeiko (šokio 
teatras „PADI DAPI Fish“)
2 d. 15 val. Kišeninėje salėje – PREMJERA! 

„SIBIRO HAIKU“ (pagal J. Vilės knygą). Kū-
rybinė grupė S. Degutytė, B. Ivanauskas, 
R. Valčik, M.L. Pranulis (Stalo teatras) 
3 d. 12, 15 val. Juodojoje salėje – „STEBU-
KLINGAS SODAS“ (pagal S. Lagerlöf kūrinį). 
Rež. S. Degutytė („Stalo teatras“) 
3 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „BANANA 
DREAM“. Idėja ir Choreogr. A. Lisičkinaitė 
ir G. Grinevičiūtė
4 d. 11 val. Studijoje III – „Šokio pirmadie-
niai mažyliams“ (šokio teatras „Dansema“)
5 d. 19 val. Juodojoje salėje – „DVI KORĖ-
JOS“. Rež. K. Gudmonaitė (Klaipėdos jau-
nimo teatras) 
7 d. 19 val. Kišeninėje salėje – PREMJERA! 

„THIS ORDER GOES WRONG“. Idėjos aut. 
D. Digimas, K. Dirsė, L. Kmieliauskaitė
8, 9 d. 19 val. Juodojoje salėje – PREMJERA! 

„SU(si)TIKIMAS“. Idėja, režisūra L. Liepaitė, 
choreogr. A. Gudaitė, L. Žakevičius (šokio 
teatras „Low air“) 
8 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „SAULĖTOJI 
LINIJA“ (pagal I. Vyrypajevo pjesę). Kūrėjai 

J. Tertelis ir V. Šumilovaitė-Tertelienė (tea-
tras „Atviras ratas“)
9 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „LIETAUS 
ŽEMĖ“. Rež. A. Giniotis ( „Atviras ratas“)
9 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „GĖDA PE-
LĖDA“ (teatras „Atviras ratas“)
10 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „KAIP ŽVE-
JYS Į DANGŲ ĖJO“ (pasaka iš J. Basana-
vičiaus tautosakos bibliotekos). Scenogr. 
S. Degutytė, muzikuoja G. Žilys (Stalo 
teatras)

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
1 d. 18 val. Ilgojoje salėje – „KETURI“ (pagal 
V. Pelevino romano „Čiapajevas ir Pustota“ 
ištraukas). Rež. K. Gudmonaitė
2 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodai-
tės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakima-
vičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). 
Rež. A. Sunklodaitė
2 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – G.E. Les-
singo „NATANAS IŠMINTINGASIS“. 
Rež. G. Varnas
3 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „AŠ – MOL-
JERAS“. Rež., dramaturgė ir aktorė 
I. Paliulytė 
5, 6 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo 

„PALATA“. Insc. aut. ir rež. R. Kazlas 
6 d. 18 val. – PREMJERA! I. Bručkutės „HO-
TEL UNIVERSALIS“. Rež. A. Gornatkevičius 
(J. Miltinio dramos teatras)
7 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – M. Frischo 

„BIOGRAFIJA: VAIDINIMAS“. Rež. G. Varnas
8 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Landsbergio 

„VĖJAS GLUOSNIUOSE“. Rež. G. Padegimas
9, 10 d. 18 val. Rūtos salėje – PREM-
JERA! „KAUNAS WI-FI“. Rež. – A.S. Brown 
(Izraelis)
10 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – M. Maeter-
lincko „ŽYDROJI PAUKŠTĖ“. 
Rež. V. Martinaitis

Kauno valstybinis muzikinis teatras
1, 2 d. 18 val. – I. Kálmáno „MISTERIS X“. 
Rež. V. Streiča, dir. J. Janulevičius
3 d. 12 val. – „SNIEGO KARALIENĖ“. 
Dir. J. Janulevičius
3 d. 18 val. – J. Strausso „VIENOS KRAU-
JAS“. Dir. V. Visockis
6, 7 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
9, 10 d. 18 val. – PREMJERA! I. Kálmáno 

„SILVA“. Rež. R. Bunikytė, dir. V. Visockis, 
scenogr. ir kost. dail. K. Daujotaitė

Kauno kamerinis teatras
1 d. 16 val. – Barokinio teatro triukšmų ma-
šinų kūrybinės dirbtuvės
2 d. 18 val. Operomanija: „BLOGI ORAI“. 
Idėjos aut. ir rež. A. Bumšteinas
3 d. 11, 15, 17 val. – „SPALVOTI ŽAIDIMAI“. 
Choreogr. B. Banevičiūtė (šokio teatras 

„Dansema“)
5 d. 18 val. – M. Jones „AKMENYS JO KIŠE-
NĖSE“. Rež. G. Padegimas
6 d. 19 val. – „DIOR IN MOSCOW“ (Šeiko 
šokio teatras) 
8 d. 19 val. – PREMJERA! A. Oz „VĖJO PRI-
GIMTIS“. Rež. G. Aleksa
9 d. 11.30, 14 val. – „ATVIRA ODA“. 
Rež. K. Žernytė (Pojūčių teatras)
9 d. 18 val. – M. Duras „HIROŠIMA, MANO 
MEILE“. Rež. R. Abukevičius
10 d. 14 val. – „ALKSNIŠKĖS“. 
Rež. G. Padegimas

Kauno lėlių teatras

2, 3, 9 d. 12 val. – „ELNIUKO IŠPAŽINTIS“ 

(pagal V. Pšavelos kūrinį). Aut. ir rež. N. Sa-

bašvili (Sakartvelas)

10 d. 12 val. – „ZUIKIO KAPRIZAI“. 

Rež. A. Stankevičius

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos                 
teatras
1, 2 d. 18.30 – PREMJERA! A. Galino „PARA-
DAS“. 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
7, 8 d. 18.30 Mažojoje salėje – A. Strindbergo 

„TĖVAS“. Rež. M. Ķimele
8 d. 18.30 – poezijos ir muzikos vakaras 

„Jausmų džiazas“ su E. Jackaite ir V. Labučiu
9 d. 18.30 Didžiojoje salėje – S. Šaltenio 

„KALĖS VAIKAI“. Rež. E. Nekrošius

Klaipėdos muzikinis teatras
2 d. 18 val. – D. Goggino „ŠOUNUOLYNAS“. 
Dir. V. Konstantinovas
3 d. 13 val. – A. Kučinsko „BULVINĖ PA-
SAKA“. Dir. D. Zlotnikas
7 d. 11 val. Žvejų rūmuose – Klaipėdos vals-
tybinio muzikinio teatro koncertas kūdi-
kiams „Mažylis Mocartas“

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
2 d. 18 val. – M. Pagnolio „DUONKEPIO 
ŽMONA“. Rež. A. Lebeliūnas
3 d. 12 val. – D. Čepauskaitės „KAŠTONĖ“ 
(pagal A. Čechovo apsakymą „Kaštonė“). 
Rež. A. Lebeliūnas
3 d. 18 val. Mažojoje salėje – PREMJERA! 

„TOBULA PORA“ („THE PERFECT MATCH, 
arba SU NAUJAIS METAIS, IONESCO!“) 
(pagal E. Ionesco pjesę „Kliedesiai dviem“). 
Rež. P. Ignatavičius
6 d. 18 val. Rokiškio kultūros centre – A. Špi-
levojaus „BAGADELNIA“. Rež. A. Špilevojus
7 d. 18.30 Mažojoje salėje – G. Labanauskai-
tės „IŠRINKTIEJI“. Rež. M. Klimaitė
8 d. 18 val. – „VARDAN TOS…“ (pagal P. Vai-
čiūno dramą „Patriotai“). Rež. A. Giniotis
9 d. 18 val. – „NEBYLYS“ (pagal J. Tumą-
Vaižgantą). Rež. J. Vaitkus 
10 d. 18 val.  – A. Špilevojaus „BAGADEL-
NIA“. Rež. A. Špilevojus

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
1 d. 18 val. – PREMJERA! T. Bernhardo „TE-
ATRALAS“. Rež. J. Tertelis, dail. B. ir 
P. Bocullaitės, komp. M. Bialobžeskis. Vai-
dina A. Kėleris, V. Kupšys, I. Savickaitė ir kt.
3 d. 18 val. – B.-M. Koltès „ROBERTO 
ZUCCO“. Rež. A. Gornatkevičius
8 d. 18 val. – PREMJERA! M. Vildžiaus „SA-
PIENS“. Rež. A. Leonova, scenogr. I. Komis-
sarova, videopr. V. Narbutas, komp. A. Šiu-
rys. Vaidina A. Šuminskaitė, Š. Zenkevičius 
9 d. 18 val. Rokiškio kultūros centre – 
D. Statkevičienės „GIMINĖS, ARBA KAM 
ZRAZŲ PAKARTOT“. Rež. A. Veverskis

K o n c e r t a i

Lietuvos nacionalinė filharmonija
3 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino 
muziejuje – kamerinės muzikos koncertas 

„Moters meilė ir gyvenimas“. Valstybinis 
Vilniaus kvartetas. Solistė J. Šležaitė (so-
pranas). Programoje R. Schumanno kūriniai
3 d. 15 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje – 
kamerinės muzikos koncertas „J.S. Bacho 
muzikos visata III“. Ansamblis „Musica 

humana“. Solistai E. Stundžiaitė (sopranas), 

A. Vizgirda (fleita), R. Beinaris (obojus), 

R. Lipinaitytė (smuikas), E. Petkus (violon-

čelė), D. Butkevičius (kontrabosas). Dir. 

A. Vizgirda. Programoje J.S. Bacho, T. Albi-

noni, A. Corelli, G.F. Händelio kūriniai

5 d. 11 val. Šalčininkų r. savivaldybės kultūros 

centre – ciklo „Muzikos enciklopedija gyvai“ 

koncertas „Vaikų albumas“. Valstybinis 

Vilniaus kvartetas, D. Rudvalis (kontra-
bosas). Koncertą veda muzikologė J. Šle-
kaitienė. Programoje P. Čaikovskio „Vaikų 
albumas“
8 d. 18 val. Vilkaviškio kultūros centre – or-
kestro muzikos koncertas „Moterys, valsas 
ir daina“. Lietuvos nacionalinis simfoninis 
orkestras. Solistė V. Miškūnaitė (sopranas). 
Dir. J. Domarkas. Programoje J. Strausso, 
W.A. Mozarto, L. Van Beethoveno ir kt. 
kūriniai
10 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino 
muziejuje – Čiurlionio kvartetas, R. Taalas 
(fortepijonas). Programoje F. Schuberto, 
A. Dvořáko kūriniai 
10 d. 19 val. Valdovų rūmų Didžiojoje rene-
sansinėje menėje – orkestro muzikos kon-
certas „Baroko dialogai“. Lietuvos kameri-
nis orkestras. Solistai H. Ticciati (smuikas), 
J. Arp (violončelė). Programoje J.S. Bacho, 
A. Maskato, A. Pärto, A. Vivaldi, I. Stravins-
kio kūriniai

Vilnius
Kongresų rūmai
III. 1 d. 18 val. Marijampolės kultūros centre – 
I. Prudnikovaitė (mecosopranas), Lietuvos 
valstybinis simfoninis orkestras. Dir. 
G. Rinkevičius. Programoje C.M. von Webe-
rio, P. Čaikovskio kūriniai
8 d. 19 val. – „Corinne Chapelle: smuiko ro-
mantika“. C. Chapelle (smuikas), Lietuvos 
valstybinis simfoninis orkestras. Dir. 
A. Poga. Programoje C. M. von Weberio, 
F. Mendelssohno, J. Brahmso kūriniai

Lietuvos muzikų rėmimo fondas
6 d. 17.30 S. Vainiūno namuose – Trečiadie-
nio vakaras-koncertas. Dalyvauja Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos profesorė 
I. Laurušienė ir jos dainavimo klasės stu-
dentės I. Tarulytė, E. Volodkovič, T. Se-
pashvili ir koncertmeisterė G. Muralytė. 
Vedėja R. Aleknaitė-Bieliauskienė
9 d. 14 val. S. Vainiūno namuose – dainuoja 
Pakruojo kultūros centro Rozalimo kultū-
ros namų moterų choras „Gaudulė“. Pro-
gramoje K. Brundzaitės, A. Raudonikio, 
G. Kuprevičiaus, F. Latėno, V. Malinausko, 
V.J. Lyguto ir kt. kūriniai
4 d. 18 val. Vilniaus universiteto šv. Jonų baž-
nyčioje – „Alma mater musicalis“ koncertų 
ciklas. V. Palčinskaitės kūrybos vakaras. 
Dalyvauja V. Palčinskaitė, L. Varanavičienė, 
V. Kazlauskas, V.M. Zabrodaitė (fleita), 
L. Balachovičiūtė (fleita), M. Sedleckaitė 
(fortepijonas), N. Baranauskaitė (fortepi-
jonas), S. Beatričė (fortepijonas). Koncerto 
vedėja muzikologė L. Ligeikaitė
10 d. 14 val. Vilniaus arkikatedroje bazili-
koje – Sakralinės muzikos valanda, ski-
riama Kovo 11, Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo dienai. VDU Švietimo akademijos 
mišrus choras „Ave vita“ (choro meno vad. 
ir dir. K. Barisas, chormeister. G. Barisaitė), 
vargonininkas R. Mitkus, solistės A. Če-
panonė ir G. Barisaitė. Renginio vedėjas 
muzikologas V. Juodpusis

Šv. Jonų bažnyčia
2 d. 18 val. – A. Isakovo vargonų koncertas 

„O Mensch, bewein“. Programoje D. Buxtehu-
de’s, J.S. Bacho, M. Zarinio, C. Francko, 
M. Dupre ir M. Regerio kūriniai 
vargonams

Šv. Kotrynos bažnyčia
2 d. 19 val. – „Subtilu-Z“ naujo albumo 

„Play Life“ pristatymo koncertas. Atlikėjai
L. Vaitkus (birbynė, lumzdelis), P. Velikis 
(akordeonas), D. Mihailovas (akordeonas), 
V. Švažas (perkusija)
4 d. 18 val. – koncertų ciklas „Vasaros nak-
tys“, skirtas J. Naujalio metams. Dalyvauja 
VDU Švietimo akademijos mišrus choras 

„Ave Vita“ (meno vad. ir dir. K. Barisas), mu-
zikos kritikė R. Bieliauskienė
7 d. 19 val. – Franko Sinatros dainos su 
Kristoforo orkestru. Atlikėjai Vilniaus 
Šv. Kristoforo kamerinis orkestras (meno 
vad. ir vyr. dir. M. Barkauskas), M. Vilius 
(vokalas), P. Jaraminas (fortepijonas)

„Vaidilos“ teatras 
2 d. 20 val. – „Nik Bärtsch's Ronin“ kon-
certas. N. Bärtsch (fortepijonas), T. Jordi 
(bosinė gitara), K. Rast (būgnai), Sha 
(klarnetas). Programoje naujausios gru-
pės kompozicijos iš tik ką pasirodžiusio 
albumo „Awase“ 

Va k a r a i

Vilnius
Rašytojų klubas
1 d. 17 val. – koncertas „Laimės jums lin-
kiu“. Dainuoja LMTA doc. J. Leitaitė ir jos 
kamerinio dainavimo klasės studentės 
E. Finagėjevaitė (sopranas) ir Š. Kilsch 
(sopranas), groja pianistas J. Suchano-
vas. Dalyvauja poetė R. Skučaitė. Koncerte 
skambės dainos pagal poetės R. Skučaitės 
eiles. Renginys iš ciklo „Poezijos posmai 
virtę dainomis“ 
4 d. 18 val. – rašytojo, dainų autoriaus ir at-
likėjo M. Valiuko autorinis kūrybos vakaras. 
Vakare bus atidaryta M. Valiuko fotografijų 
paroda. Renginys iš ciklo „Poezijos posmai 
virtę dainomis“. Kartu su autoriumi daly-
vauja aktorė V. Bičkutė, dainų autorius ir 
atlikėjas D. Žvirblis, rašytojas R. Kmita 
6 d. 18 val. – pokalbis „Apie valstybę, suve-
reną ir nacionalizmą“. Pasitinkant rašytojo, 
filosofo V. Rubavičiaus knygą „Nacionalinis 
tapatumas, kultūrinė atmintis ir politika“. 
Kartu su autoriumi dalyvauja politologas 
V. Sinica. Renginį veda rašytoja B. Jonuškaitė

Valdovų rūmai
2 d. 10–18 val. – Gardžios aristokratiškos 
Užgavėnės Valdovų rūmuose
3 d. 10–15 val. – Šv. Kazimiero diena Val-
dovų rūmų muziejuje
8 d. 17 val. – knygos „Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės bajorų namai XVI a. – XVII 
a. pirmoje pusėje“ pristatymas. Dalyvauja 
knygos autorė N. Dambrauskaitė, R. Pe-
trauskas, J. Karpavičienė V. Radzevičius

Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
1 d. 17 val. Valstybingumo erdvėje – G. K. Svi-
derskytės knygos „Lituanica. Nematoma 
pusė“ pristatymas. Dalyvauja knygos au-
torė, redaktorius N. Šepetys, žurnalistas 
D. Pancerovas
1 d. 17 val. Renginių erdvėje – V. Juškutės 
knygos „Vilniaus kuluarai“ pristatymas. 
Dalyvauja knygos autorė, architektas 
A. Ambrasas ir kompozitorius Š. Nakas
4 d. 17.30 Valstybingumo erdvėje – L. Kojalos 
knygos „Europa? Pokalbiai su preziden-
tais, ministrais, patarėjais ir taksistais apie 
mūsų ateitį“ pristatymas
4 d. 18 val. Renginių erdvėje – J. Viršilienės 
ir G. Zabielos knygos „Atgimę piliakalniai“ 
pristatymas
6 d. 18 val. Konferencijų salėje – tautosa-
kininkui prof. A. R. Niemi skirtas minė-
jimas ir S. Skrodenio monografijos „Pro-
fesorius Aukusti Robert Niemi ir Lietuva“ 
pristatymas
7 d. 17.30 Konferencijų salėje – muzikologo Vik-
toro Gerulaičio paskaita „Kodėl pasaulio fil-
harmonijose vyrauja praėjusių laikų muzika?“

LKS Kino klubas
Vasario 16-osios g. 8
7 d. 18 val. – operatoriaus A. Kemežio atmi-
nimui skirta retrospektyva. Dokumentinis 
filmas „Pokalbiai rimtomis temomis“ (rež. 
G. Žickytė)
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Savaitės filmai

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

Kovo 1–7
Ki no re per tu a ras

Arktis. Įkalinti ledynuose  ***

Arktikos tundros viduryje, kur temperatūra gali siekti 70 laipsnių šalčio, 
sudūžta lėkuvas su vieninteliu keleiviu. Šis ištraukia iš lėktuvo viską, 
ko gali prireikti, ir nusprendžia judėti pirmyn, nepaisydamas to, kad 
vilties išsigelbėti mažai. Jis išmoks kovoti su šalčiu, medžioti, jam teks 
rūpintis mergina, su kuria atsitiktinai suvedė likimas. Pagrindinius 
vaidmenis Joe Penna filme sukūrė Madsas Mikkelsenas, Maria Thelma 
Smaradottir (Islandija, 2018). (Vilnius) 
Baseino valdovai ****

Protingas ir linksmas pramoginis filmas ne taip dažnai pasirodo mūsų 
ekranuose. Gilles’io  Lellouche’o filmo veikėjai – vidutinio amžiaus krizę 
išgyvenantys vyrai, sukūrę pirmą sinchroninio plaukymo grupę. Nepai-
sant aplinkinių pašaipų, jie treniruojasi prižiūrimi Delfin, buvusios van-
dens baleto žvaigždės. Kartu jie patirs nuotykį, padėsiantį susidoroti su 
asmeninėmis problemomis, geriau suprasti ne tik save, bet ir kitus, at-
rasti gyvenimo tikslą. Pagrindinius vaidmenis sukūrė Mathieu Amalricas, 
Guillaume’as Canet, Benoit Poelvoorde’as, Jeanas-Hugues’as Anglade’as, 
Virginie Efira, Leila Bekhti (Prancūzija, 2018). (Vilnius)
Benas grįžo į namus ****

Kalėdų išvakarėse į Holės (vienas geriausių pastarųjų metų Julios Ro-
berts vaidmenų) ir jos antrojo vyro Nilo (Courtney B. Vance) namus 
tiesiai iš priklausomybių gydymo įstaigos grįžta dvidešimtmetis sūnus 
Benas (Lucas Hedges). Nilas, prieš metus susidūręs su tokiu sugrįžimu, 
nėra sužavėtas posūnio atvykimo, panašiai kaip Beno sesuo. Tik motina 
pasitinka jį išskėstomis rankomis, nors prieš tai paslėpė vaistus ir papuo-
šalus. Veiksmas trunka vieną dieną, visi abejoja, ar Benas ištvers. Iš pra-
džių filmas panardina į kamerinę šeimos dramą, bet netrukus atsiras ir 
intriga, nes kažkuris iš senų Beno draugų pavogs jo šunelį ir Benas kartu 
su motina išsirengs į jo paieškas. Peterio Hedgeso filme taip pat vaidina 
Kathryn Newton (JAV, 2018). (Vilnius)
Dogman  ****

Niūri Matteo Garrone („Gomora“, „Pasakų pasaka“) pasaka, nuvainikuo-
janti mitą apie Didžiąją Italiją, – vienas svarbiausių pernykščių Europos filmų, 
Kanuose pelnęs prizą geriausiam aktoriui Marcello Fonte, o rudenį – ir tris 
Europos kino akademijos apdovanojimus. Tai pasakojimas apie „mažą žmogų“ – 
nedidelio miestelio šunų kirpėją. 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 pa-
sipriešinti. Tikroji istorija, tapusi filmo pagrindu, daug žiauresnė, bet pasak 
režisieriaus, šiame filme jam buvo svarbus veikėjas, kuris iš visų jėgų prieši-
nasi nuodingai aplinkai (Italija, Prancūzija, 2018). (Vilnius)
Greta  ***

Neseniai Manhatane įsikūrusi jauna vieniša mergina atsitiktinai susi-
pažįsta su paslaptinga našle. Tarp jų užsimezga draugystė. Našlė apgaubia 
merginą dėmesiu. Bet greitai viena iš jų supras, kad atsidūrė melo glėbyje. 
Pagrindinius vaidmenis Neilo Jordano filme sukūrė Chloé Grace Moretz, 
Isabelle Huppert (JAV, Airija, 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 („Oskaru“ apdova-
nota Olivia Colman) nuolat serga, o šalį valdo jos artima draugė ledi Sara 
(Rachel Weisz). Dvare atsiranda nauja tarnaitė Abigailė (Emma Stone) ir 
iškart sužavi Sarą. Kai Sarą vis labiau įtraukia karas, 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)
Žalioji knyga  ****

Kas galėjo pagalvoti, kad „Buko ir dar bukesnio“ režisierius Peteris Far-
relly taps „Oskaro“ laureatu? Apdovanotame jo filme Mahreshala Ali vai-
dina 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 segrega-
cija dar nepanaikinta. Tačiau tikrais įvykiais paremtas filmas kalba apie iki 
šiol skausmingas problemas (JAV, 2018). (Vilnius)

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
1, 3–7 d. – Arktis. Įkalinti ledynuose (Is-
landija) – 13.20, 19.30, 21.50; 2 d. – 13.30, 
19.30, 21.50
1 d. – Tobolas (Rusija) – 11.10, 15.40, 18.50; 
2–7 d. – 11.10, 15.40, 18.10
1–7 d. – Greta (Airija, JAV) – 15.55, 19.10, 21.40
1 d. – Kiaurymė (Airija) – 18.20, 21.10; 
2–7 d. – 18.20, 20.40
Žalgirio mūšis (Lenkija, Lietuva, Vokietija) – 
13.30, 18.15
Baseino valdovai (Prancūzija) – 18.30, 21.10
2 d. – G. Donizetti „Pulko duktė“. Tiesio-
ginė premjeros transliacija iš Niujorko Me-
tropoliteno operos – 19.55
10 d. – P. Čaikovskio „Miegančioji gražuolė“. 
Tiesioginė transliacija iš Maskvos Didžiojo 
teatro – 17 val.
7 d. – Kapitonė Marvel (3D, JAV) – 18.30
1, 2 d. – Japonijos kino festivalis
1 d. – Studio 54 (dok. f., JAV) – 21 val.
1, 3–6 d. – Pasmerkti. Kauno romanas
(rež. R. Rudokas) – 12, 14.15, 16.40, 18.40, 
21.50; 2, 7 d. – 12, 14.15, 16.40, 21.50
1–7 d. – Snieguotos lenktynės (Kanada) – 11, 
13, 15.10, 17.20
1, 3–7 d. – Belos kelionė namo (JAV) – 11, 
13.40, 16.20; 2 d. – 11, 13.40
1, 3–7 d. – Žalioji knyga (JAV) – 13.30, 19 
val.; 2 d. – 19 val.
1, 3–7 d. – Purpurinis rūkas (rež. R. Banio-
nis) – 11.20, 15.55; 2 d. – 11.20 
1 d. – Ir visi jų vyrai (rež. D. Ulvydas) – 13.40, 
16.40; 2–7 d. – 13.40, 16.40, 20.40
1, 4–7 d. – Didžioji skruzdėlyčių karalystė 2 
(Prancūzija) – 14, 16.20; 2, 3 d. – 11.40, 14, 
16.20
1–7 d. – Alita: kovos angelas (Kanada, Ar-
gentina, JAV) – 16.10, 21.30
2–7 d. – Alita: kovos angelas (3D, Kanada, 
Argentina, JAV) – 18.50
1, 4–7 d. – Lego filmas 2 (JAV) – 13.50; 2, 3 
d. – 11.20, 13.50 (lietuvių k.); 2, 3 d. – 11.10 
(originalo k.)
1, 3–7 d. – Valdžia (JAV) – 21 val.
1–7 d. Ralfas Griovėjas 2 (JAV) – 11.30
Šv. Agota (JAV) – 20.30

Forum Cinemas Akropolis 
1, 2 d. – Tobolas (Rusija) – 14.35, 19.10, 20.30, 
23.35; 3–6 d. – 14.35, 19.10, 20.30; 7 d. – 14.35, 
19.10, 21 val.
1, 2 d. – Arktis. Įkalinti ledynuose (Islan-
dija) – 16, 18.10, 20.40, 22.50; 3–7 d. – 16, 
18.10, 20.40
1, 2 d. – Kiaurymė (Airija) – 17.10, 21.35, 23 val.; 
3–7 d. – 17.10, 21.35
1, 2 d. – Greta (Airija, JAV) – 15.20, 21.30, 
23.45; 3–7 d. – 15.20, 21.30
1–7 d. – Žalgirio mūšis (Lietuva, Lenkija, 
Vokietija) – 13.10
7 d. – Kapitonė Marvel (3D, JAV) – 18 val.
1, 2 d. – Pasmerkti. Kauno romanas (rež. 
R. Rudokas) – 11.20, 13.35, 17.20, 19.35, 21.50, 
22.40; 3–7 d. – 11.20, 13.35, 17.20, 19.35, 21.50
1–7 d. – Lego filmas 2 (JAV) – 11.10, 12.20, 
14.50, 17 val.

1–6 d. – Ir visi jų vyrai (rež. D. Ulvydas) – 

16.50, 18, 20.20; 7 d. – 16.50, 18.20, 20.20

1–6 d. – Snieguotos lenktynės (Kanada) – 

10.10, 13.45, 15.50

1, 2 d. – Alita: kovos angelas (Kanada, Ar-
gentina, JAV) – 10.50, 15.40, 21, 23.30; 
3–7 d. – 10.50, 15.40, 21 val.
1–6 d. – Alita: kovos angelas (3D, Kanada, 
Argentina, JAV) – 18.20
1, 2 d. – Šv. Agota (JAV) – 19.20, 21.40, 
23.50; 3–7 d. – 19.20, 21.40
1, 4–7 d. – Ralfas Griovėjas 2 (JAV) – 13.20; 
2, 3 d. – 10.40, 13.20
1–7 d. – Belos kelionė namo (JAV) – 11, 12.30
Septynios vakarienės (Rusija) – 15, 19.30
Didžioji skruzdėlyčių karalystė 2 (Prancū-
zija) – 10.30, 13 val.
Purpurinis rūkas (rež. R. Banionis) – 14.40
Trys didvyriai ir sosto paveldėtoja (Rusija) – 
10.20 (lietuvių k.); 12.40 (originalo k.)
1, 3, 5, 7 d. – Žalioji knyga (JAV) – 17.40
2, 4, 6 d. – Kaip aš tapau vietiniu (Ru-
sija) – 17.40

Skalvija
1 d. – Moteris, vyras ir šuo (Bulgarija, Vo-
kietija, Prancūzija) – 17 val.; 2 d. – 14.40; 
5 d. – 19.20; 6 d. – 17 val.
1 d. – Baseino valdovai (Prancūzija) – 19 val.; 
2 d. – 16.40; 3 d. – 20.30; 4 d. – 14.40; 5 d. – 
17 val.; 6 d. – 21 val.
1 d. – Arktis. Įkalinti ledynuose (Islandija) – 
21.15; 2 d. – 19 val.; 3 d. – 14.30; 4 d. – 17 val.
2 d. – Greta (Airija, JAV) – 21 val.; 3 d. – 
16.30; 5 d. – 21.10; 6 d. – 19 val.; 7 d. – 17 val.
7 d. – Studio 54 (dok. f., JAV) – 21 val.
3 d. – Kino klasikos vakarai. Marokas (JAV) – 
18.30 (filmą pristatys kino kritikė 
N. Kažukauskaitė)
Ciklas „Karlsono kinas“
2 d. – Didžioji skruzdėlyčių karalystė 2 
(Prancūzija) – 13.50
3 d. – Snieguotos lenktynės (Kanada) – 
12.30
4 d. – Specialūs seansai. Mažesnysis brolis 
Augustinas Dirvelė (dok. f., rež. J. Lingys) – 
19 val.
7 d. – Senas šautuvas (rež. J.V. Tūras) – 
19 val. (po seanso vyks diskusija su filmo 
kūrybine grupe ir psichinės sveikatos 
specialistais)

Pasaka
1 d. – Žalgirio mūšis (Lenkija, Lietuva, Vo-
kietija) – 17 val.; 2 d. – 14 val.; 5 d. – 17 val.
1, 5 d. – Baseino valdovai (Belgija, Prancū-
zija) – 19 val.; 2, 3 d. – 16.30; 4 d. – 18.45; 
6 d. – 19.15; 7 d. – 18 val.
1 d. – Greta (Airija, JAV) – 21.30; 2, 3 d. – 
21 val.; 6 d. – 20 val.
1 d. – Šaltasis karas (Lenkija, D. Britanija, 
Prancūzija) – 17.15

1 d. – Moteris, vyras ir šuo (Bulgarija, Vo-
kietija, Prancūzija) – 19.15; 2 d. – 16 val.; 
3 d. – 14.30; 4 d. – 17 val.
1 d. – Arktis. Įkalinti ledynuose (Islandija) – 
21.15; 2–4 d. – 19 val.; 5 d. – 19.15; 6 d. – 18 val.; 
7 d. – 20.30
1 d. – Sėjėjas (Prancūzija, Belgija) – 17.30
1 d. – Saulės dukros (Prancūzija, Belgija, 
Gruzija) – 19.30
1 d. – Ekstazė (Belgija, Prancūzija) – 21.45
2 d. – Dviračiais per Tadžikiją (rež. A. Gure-
vičius) – 14.30; 5 d. – 17.15
2 d. – Žalioji knyga (JAV) – 18 val.; 3 d. – 
18.45; 7 d. – 18.15
2 d. – Silvio (Italija) – 20.30
3 d. – Riba (Švedija, Danija) – 21 val.
3 d. – Benas grįžo į namus (JAV) – 14.15; 
4 d. – 21.15
3 d. – Favoritė (Airija, D. Britanija, JAV) – 16.15
3 d. – Valdžia (JAV) – 21.15
4 d. – Išeiti iš namų (rež. M. Satkauskaitė) – 
17.15
5 d. – Ekstazė (Belgija, Prancūzija) – 21.30
5 d. – Dogman (Italija, Prancūzija) – 21.15
6 d. – Ciklas ispaniškai. Apaštalas (Ispa-
nija) – 17.30
7 d. – Studio 54' (dok. f., JAV) – 20.45

Mo salė
1 d. – Veidas (Lenkija) – 17.30
1 d. – Žalgirio mušis (Lenkija, Lietuva, Vo-
kietija) – 19.30
1 d. – Riba (Švedija, Danija) – 21.30
2 d. – Arktis. Įkalinti ledynuose (Islan-
dija) – 17.30
2 d. – Dogman (Italija, Prancūzija) – 19.30
7 d. – Voyage Autour de la Lune (Prancū-
zija) – 18 val.

Kaunas
Romuva
1 d. – Moteris, vyras ir šuo (Bulgarija, Vo-
kietija, Prancūzija) – 18 val.; 2 d. – 20.30; 
5 d. – 20 val.
1, 6 d. – Plaustas (dok. f., Švedija, Danija, 
JAV, Vokietija) – 20 val.
2 d. – Žalgirio mūšis (Lietuva, Lenkija, Vo-
kietija) – 14 val.
2 d. – Veidas (Lenkija) – 18.30 
3 d. – Dviračiais per Tadžikiją (rež. A. Gure-
vičius) – 14 val.; 5 d. – 18 val. 

3 d. – Riba (Švedija, Danija) – 18.15 

6 d. – Prancūzų kino vakaras: Laiminga pa-

baiga (Prancūzija, Vokietija, Austrija) – 

17.30

7 d. – Įkyrioji malonė (Italija) – 17.45 

7 d. – Studio 54' (dok. f., JAV) – 20 val.

„Baseino valdovai“


