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Nauji filmai – „Kelionės namo“

Nugriauti abejingumo 
sieną
Pokalbis su menininke ir kuratore Aukse Petruliene

Auksė Petrulienė – pirmosios Lie-
tuvoje bendruomenių platformos 
muziejuje „Mažosios istorijos“ Na-
cionalinio M.K. Čiurlionio muzie-
jaus Paveikslų galerijoje iniciatorė 
ir kuratorė, neseniai surengusi ir 
personalinę parodą. Pirmoji „Mažųjų 
istorijų“ paroda „Didžioji pramonė“ 
parodyta 2017 m. gegužę.

Per dvejus metus rengiant 
parodas bendradarbiavote jau 
ne su viena bendruomene: bu-
vusių Kauno tekstilės fabrikų 

„Drobė“ darbuotojais, Petra-
šiūnų, „Girstos“ gyventojais, 
medžių gynėjais. Kaip manote, 
kuo šios parodos kitokios? 

Tokios parodos visuomet siūlo ki-
tokį požiūrio kampą, savitą rakursą. 
Bendruomenė dovanoja parodai 
ypatingus „akinius“ – kitaip nei 
įprasta muziejuje, bendraautoriais 

tampa ne meno ir kultūros lauko 
žmonės, bet visai kitų sričių eks-
pertai. Todėl iškart esame išgelbėti 
nuo stereotipinio požiūrio. Mes 
atsispiriame nuo turimo objekto ir 
sklendžiame link kasdienės aplin-
kos rekonstravimo, asmeninių is-
torijų bei žmogiškų dalykų ir neiš-
vengiamai – link emocijų. Tokias 
parodas aiškiausiai išskiria judesys 
nuo objekto, kūrinio, daikto link 
žmogaus. Taip pavyksta ištyrinėti 
netikėtą lopinėlį konteksto, kuris 
supa daiktą. Kartais net pavyksta 
užčiuopti gyvą laikmečio nervą. Tai 
savotiškas praeities tyrinėjimo, gal 
greičiau atgaivinimo, būdas. 

Pirmoji paroda „Didžioji pra-
monė“ tyrinėjo praeitį, t.y. 
sovietmetį, tuomet veikusius 
Kauno tekstilės fabrikus ir 
aplinkinių rajonų gyvento-
jus. Kas paskatino atsigręžti 

į dabartį antrojoje parodoje 
„Nukirstas miestas – persodin-
tas žmogus“? 

Posūkis nuo praeities tyrinėjimo 
link šiandienos aktualijų buvo neiš-
vengiamas. 2017 m. rudenį kapstė-
mės „Drobės“ fabriko griuvėsiuose, 
rinkome ne tik objektus, bet ir žmo-
nių emocijas, nuoskaudas dėl žlu-
gusio fabriko, privatizacijos eros 
nusikaltimų. Apžiūrinėdama su-
daužyto keraminio pano fragmen-
tus, pažinau keramikės Elvyros 
Teresės Petraitienės braižą – jos kū-
rinys anuomet puošė fabriko fojė. 
Tada atėjo žaibiškas suvokimas – o 
juk po gero dešimtmečio kas nors, 
dabar dar vaikas, laikydamas ran-
koje atsitiktinai rastą praeities 
Kauno nuolaužą, paklaus manęs – 
kodėl niekas to nesustabdė ir kas 
turėjo, privalėjo tai padaryti? Visi 

D. P etrul io  n uotr.Jonavos Ramybės skveras
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Emocionali mintis. Mokytojas ir mokiniai
Kompozitoriaus Eduardo Balsio 100-mečiui

M u z i k a

Jurgita Valčikaitė-Šidlauskienė

Šie metai ypatingi daugeliu pras-
mių. Kompozitoriaus bei peda-
gogo Eduardo Balsio 100-metis, be 
abejonės, skatina iš naujo atversti 
jo kūrybos puslapius, nauju žvilgs-
niu pažvelgti į jo meninį palikimą, 
kuris anaiptol neapsiriboja muzikos 
kūryba. Svarbios ir ištisos kartos 
profesoriaus mokinių, pakreipu-
sių lietuvių muzikos istorijos liniją 
pačiomis įvairiausiomis kryptimis. 

Siekiant suvokti Balsį, jo mu-
zikos monumentalumą, svarbu 
pajusti ir epochą, kurioje gyveno 
menininkas. Kovo 1-ąją Klaipėdos 
koncertų salėje vykusiame koncerte 
tai pajusti padėjo renginio vedėjas, 
muzikologas Viktoras Gerulaitis. 
Simboliška, jog būtent Klaipėdoje, 
kurioje prabėgo būsimo muziko 
vaikystė, prasidėjo renginių ciklas, 
skirtas kompozitoriaus 100-osioms 
gimimo metinėms paminėti. Klai-
pėda ir jos krantus skalaujanti jūra 
paliko ryškią žymę kompozitoriaus 
kūryboje. Jūra, audringa ir rami, 
gili ir bekraštė, – tokia, kokia tapo 
kompozitoriaus muzika. 

Prisiminti Balsio asmenybę pa-
dėjo pageltusio laikraščio skiautė, 
1976-ųjų „Literatūros ir meno“ 
fragmentas – pirmasis Gerulaičio 
ir Balsio pokalbis, kuriame aptin-
kame raktą į Balsio mąstyseną, sti-
lių. Prancūzų kompozitorius Arthu-
ras Honeggeris yra pasakęs, kad 
muzika – tai menas, kuris pasiekia 

širdį per mintį ir sužadina mintį per 
širdį. Balsys į muzikologo cituotą 
mintį atsakė: „Visiškai sutinku su 
tokiu ryšio tarp kompozitoriaus ir 
klausytojo apibūdinimu. Tik jeigu 
kūrėjui pirma gimsta mintis, jaudi-
nanti jį, tai klausytoją muzika pa-
siekia per jausmų pasaulį, sužadin-
dama mintį.“ – „Bet galbūt mums 
šiandien svarbiau kaip tik mintis?“ – 
anuomet kompozitoriaus pasitei-
ravo jaunasis muzikologas. Kom-
pozitorius atsakė genialiai: „O jeigu 
tai emocionali mintis? Man regis, 
mene kitokia ji ir negali būti. Rašy-
kite nors ir banalybes. Svarbu, kad 
jos būtų tikrai nuoširdžios. Anks-
čiau ar vėliau ateis mintis, kuri at-
mes, nubrauks tai, kas nereikalinga. 
Svarbiausia jausmų uždegta ugnelė, 
o mintis privers ją suliepsnoti.“

„Emocionali Balsio mintis“ neap-
leido per visą renginį. Balsys – ne-
įtikėtinas kompozitorius, padaręs 
neįtikėtiną pažangą. Nuo paprasto 
liaudies dainų citavimo, anuomet 
kone privalomo, per kūrybos de-
šimtmetį pasiekė „Dramatines 
freskas“, kuriose panaudojo dode-
kafoniją. Tokį stulbinamą kūrybinį 
progresą, anot Gerulaičio, Lietu-
voje parodė tik Mikalojus Kons-
tantinas Čiurlionis. 

Koncertą, kuriame griežė Klai-
pėdos kamerinis orkestras (meno 
vadovas Mindaugas Bačkus), sim-
boliškai pradėjo vienas ankstyvųjų 
Balsio kūrybos opusų – styginių 
kvartetas, pradėtas rašyti dar kon-
servatorijoje. Tai viso labo trečias 

kvartetas, sukurtas Lietuvoje, po 
Čiurlionio ir Juozo Gruodžio. Kvar-
tetas kurtas ilgai – ketverius metus, 
baigtas 1952 metais. Dėl objektyvių 
priežasčių, siekiant įtikti atlikėjams, 
kompozitorius daug kartų jį kore-
gavo, pildė ir taisė. Plačiai žinoma, 
koks nuostabus instrumentuotės 
meistras buvo Balsys. Ne išimtis ir 
jo kvartetas. Labai spalvingas, kone 
simfoniškas. Todėl kvarteto versija 
kameriniam orkestrui tik išryškino 
bethovenišką užmojį, Balsio kūry-
boje labai jaučiamą. 

Aranžuotė kameriniam orkestrui, 
tenka sutikti, itin vykusi, tarsi pa-
dėjo atskleisti kompozitoriaus už-
koduotą emocionalią mintį. Pagyrų 
vertas ir Klaipėdos kamerinis or-
kestras, kurį meno vadovas Bačkus 
subrandino iki tikrai profesionalaus 
kolektyvo lygio. Pirmoji kvarteto 
dalis – Adagio. Allegro molto ed 

agitato – suskambo ypač sklandžiai 
ir lengvai, išlaikydama Balsiui bū-
dingą rimtį. Kontrastingos antroji 
ir trečioji – Vivace ir Adagio molto 
cantabile – leido aiškiau pajusti 
aliuziją į Beethoveno kūrybą, tokią 
kontrastingą, didingą ir ekspresyvią. 
Toks buvo ir finalas – Allegro con 
brio. Ugningai, kaip nurodyta parti-
tūroje, orkestrą vedė tiek dirigentas 
Vytautas Lukočius, tiek jo mostams 
paklūstantys muzikantai, kurių ne 
vienam ėmė trūkinėti stryko siūlai. 

Taip didingai suskambus moky-
tojo kūriniui, eilė atėjo jo moki-
niams. Anatolijus Šenderovas, be 
abejonės, itin charakteringas mu-
zikos kūrėjas, išsiskiriantis savo 
naudojamos technikos lankstumu. 
Šenderovo „Trio grosso“ dedikuo-
tas su orkestru grojusiam forte-
pijoniniam trio „FortVio“: Indrė 
Baikštytė (fortepijonas), Ingrida 

Rupaitė-Petrikienė (smuikas), Po-
vilas Jacunskas (violončelė). Aki-
vaizdu, atlikėjams buvo vienas ma-
lonumas griežti jiems dedikuotą 
Šenderovo kūrinį. Organiškumas, 
kurį demonstravo kolektyvas, dar-
niai muzikuodamas su kameriniu 
orkestru, lydėjo per visą kūrinį. 
Spalvingas ir subtilus, audringas ir 
dramatiškas „Trio grosso“ pratęsė 
emocionalią koncerto mintį. 

Panaši nuotaika vyravo ir antroje 
koncerto dalyje. Vidmanto Bartu-
lio „I like Schubert“ įgavo kontem-
pliatyvų pobūdį. Kūrinys priminė 
lėtai tekantį upės vandenį – tarsi 
nepastebimai, neapčiuopiant nei 
pradžios, nei pabaigos. Autorius 
idėjų sėmėsi iš žymiojo romantiko 
kūrybos fragmentų, meistriškai 
juos įliejo į naują, skaidrų audinį, 
kuriam lengvumo suteikė subtilus 
orkestro muzikavimas. 

Orkestras atliko ir Fausto Latėno 
Styginių kvartetą Nr. 2 „Šviesiam 
atminimui“, turintį ryškių sąsajų su 
klezmerių tradicija. Nors kompozi-
torius, teatro muzikos profesionalas, 
demonstruoja visiškai kitokią kūry-
binę išraišką, programoje jis dar-
niai įsiliejo į visumą, nesukurdamas 
pernelyg didelio kontrasto. Ko gero, 
tam įtakos turėjo vieninga moky-
tojo ir mokinių emocionali mintis, 
lydėjusi nuo pradžios iki pabaigos. 
Verta pagirti renginio programos 
sudarytoją Ingridą Rupaitę-Petri-
kienę, per visų autorių muziką ra-
dusią raktą į Balsio mintis ir kūrybą. 

Rita Nomicaitė

Kovo 11-osios išvakarėse (kovo 10 d.) 
LDK valdovų rūmų Renesansinėje 
menėje įvyko koncertas tarsi su 
smagiomis politikos ir kultūros są-
sajomis. Pasaulio klasikos apsuptų 
esto bei latvio kūrinių programą 
sumanė ir su Lietuvos kameriniu 
orkestru atliko gana jaunas (ne-
trukus sulauksiantis 40-ies metų) 
smuikininkas ir dirigentas Hugo 
Ticciati. Jis gimė Jungtinėje Kara-
lystėje, gyvena Švedijoje, koncer-
tuoja didžiosiose Europos ir JAV 
salėse. Atlikėjas nuolat skiria dė-
mesio mūsų kraštų kompozito-
riams – bendradarbiauja su Arvo 
Pärtu, Erkki-Svenu Tüüru, Pēteriu 
Vasku ir kitais. Svarbiausia – mumis 
domisi savo toną turintis smuiki-
ninkas, subtilus muzikantas.

Koncertą pradėjo Johanno Sebas-
tiano Bacho Brandenburgo koncer-
tas Nr. 3 G-dur vien styginiams. Šis 
koncertas neturi solistų, ansambliui 
vadovaujantis muzikantas atlieka 
primarijaus funkcijas. Linksmuolis 
H. Ticciati uždavė greitą tempą, tad 
motoriško judėjimo kontrapunk-
tai nuskambėjo kiek mechaniškai, 
stengiantis vieniems nuo kitų neat-
silikti, ypač finale. Vietoj klavesino 
kadencijos, tarp dviejų Allegro, pa-
sigirdo viso orkestro klasteris – vė-
liau paaiškės jo neatsitiktinis vaidmuo 
koncerto programoje.

P. Vasko braižo sekėjo Arturo 
Maskato Concerto grosso smuikui, 
violončelei, styginiams ir mušamie-
siems puikiai skambėjo dėl atlikėjų, 
o solo violončele griežė svečias iš 
Vokietijos Julianas Arpas, H. Tic-
ciati kamerinio ansamblio bičiulis. 
Po pertraukos sklendžiant pjesei 

„Fratres“ (smuikui, styginiams ir 
mušamiesiems) įsitikinome, kad 
opuso autorius A. Pärtas ne vel-
tui gėrisi H. Ticciati interpretaci-
jos gelme. Attaca būdu barokinį 
pokalbį perėmęs Bacho Adagio (iš 
Koncerto smuikui ir styginiams 
E-dur) pratęsė didingo liūdesio bū-
seną. Tik mūsų publikai, ko gero, 
buvo mažiau įprasta, kad diriguo-
jantis solo partijos atlikėjas negožia 
orkestro, groja bendrame audinyje 
švelniu garsu lygiai su visais. 

Ryškesnį artistinį sąmojį paju-
tome skambant temperamentin-
gam Antonio Vivaldi Koncertui 
styginiams d-moll. O Bacho ir 
Vivaldi kūriniai taip pat buvo su-
jungti, tačiau jau ne liuftpauze, bet 
išradingesniu pokštu: dar vienas 
orkestro klasteris glissando būdu 

„užčiuožė“ pustoniu aukštyn nuo 
Bacho koncerto tonacijos cis-moll 

į Vivaldi opuso tonaciją d-moll ir 
neskubriai lyg žiedas išsiskleidė į 
trigarsį. Subtilus H. Ticciati, kaip 
dirigento, humoro jausmas nuspal-
vino ir Igorio Stravinskio Concerto 
in D, tarsi operetę. Nors programos 
kompozicijoje ji kiek priminė bisą, 

žavus koncertas įžiebė norą išgirsti 
ir tikrą pakartojimą ar tęsinį. 

Koncertą Nacionalinė filharmo-
nija organizavo su LDK valdovų 
rūmų muziejaus rengiamu V tarp-
tautiniu Marco Scacchi senosios 
muzikos festivaliu.

Šmaikštūs baroko klasteriai
Žvilgsnis į Lietuvos kamerinio orkestro ir smuikininko bei dirigento Hugo Ticciati koncertą Valdovų rūmuose

D. Biel kausko n uotr .Trio „FortVio“ ir Klaipėdos kamerinis orkestras

D. Matv ejevo n uotr .Hugo Ticciati, Julian Arp, Lietuvos kamerinis orkestras



3 psl.7 meno dienos | 2019 m. kovo 15 d. | Nr. 11 (1290)

Kai suskamba naujai
Pokalbis su kompozitoriumi ir dirigentu Laurynu Vakariu Lopu

M u z i k a

Laimutė Ligeikaitė

Netrukus, kovo 23 d., Kauno valsty-
binėje filharmonijoje įvyks Lietuvos 
nacionalinio simfoninio orkestro 
koncertas „Rimties valanda“, kurio 
programoje – išskirtiniai monu-
mentalūs kūriniai. Greta užsienio 
autorių Ludwigo van Beethoveno 
Koncerto smuikui D-dur (solistė 
Mari Samuelsen) ir Franciso Pou-
lenco „Stabat mater“ sopranui, cho-
rui ir orkestrui (solistė Dovilė Ka-
zonaitė, Kauno valstybinis choras) 
išgirsime ir vieną ryškiausių Lau-
ryno Vakario Lopo opusų – „Sta-
cijas“. Tokia proga ir prisimindama 
pernai rudenį švęstą gražią kom-
pozitoriaus sukaktį, pakalbinau šį 
įvairioje kūrybinėje veikloje pa-
skendusį autorių.

Skambės Jūsų muzikinių ap-
mąstymų kupina simfoninė 
kompozicija „Stacijos“, tiksliau, 
nauja jos versija, įtraukianti ir 
solistę bei chorą. Prašau papa-
sakoti apie kūrinio ir jo at-
naujinimo idėjas. Ir prašyčiau 
prisiminti ankstesnį kūrinio 
atlikimą. 

Tiksliai įvardyti kūrinio atsira-
dimo idėjos negalėčiau. Pirminė 
užduotis buvo diplominis darbas, 
kurį pradėjau patariamas savo Mo-
kytojo Eduardo Balsio. Tuo metu 
tai buvo tik muzikinės tematikos, 
kompozicinės technikos principų 
paieškos. Kaip žinome, profesorius 
mus apleido 1984 m. lapkritį, o mes, 
jo kompozicijos klasės diplomantai, 
likome našlaičiai. Per nepilnus me-
tus tai buvo antra didelė mano ne-
tektis, kuri apvertė aukštyn kojom 
diplominio darbo koncepciją. Pa-
grindine simfoninio kūrinio ašimi 
tapo Jos didenybė Mirtis. Apie ją 

„sukosi“ kitos – kova už gyvenimą, 
Viltis, Tikėjimas ir Meilė. Pirminis 
kūrinio pavadinimas buvo „Musica 
casare“. Atrodė, kad tuo kūrinio gy-
vavimas ir pasibaigs, juk daugumos 
diplominių darbų vieta stalčiuje. 
Bet po daug metų dėl man neži-
nomų priežasčių galvoje suskambo 
paskutinių taktų, ketvirtos valtor-
nos partijos trijų natų slinktis: B, A, 
Cis (Balsys). Tuo metu eskizavau 
koncertą klavesinui, kurio antroje 
dalyje galvojau panaudosiąs BACH 
garsaeilį. Taigi, gimė idėja sujungti 
šių natų kombinacijas (panaudo-
jant horizontaliai ir vertikaliai) 
ir įtraukti į naują „Musica casare“ 
versiją. Kartu pasikeitė ir kūrinio 
idėja – į pirmą planą iškilo kova už 
Tikėjimą, Viltį ir Meilę. Geriausiai 
visą šių dorybių siekiamybę atsklei-
džia Jėzaus gyvenimas ir paskutinė 
kelionė į Amžinybę. Taigi labiau-
siai tiko pavadinimas „Stacijos“, jis 
ir sudėjo visus galutinius kūrinio 
taškus. 

Beje, reikėtų paminėti ne ma-
žiau svarbią ir kitą kūrinio „at-
naujinimo-perkodavimo“ prie-
žastį: man besidarbuojant prie 
kūrinio, skirto Maironio metams 
(choro „Jauna muzika“ užsaky-
mas), Ukrainos kompozitorių kū-
rybos namuose Vorzelyje, buvau 
pakviestas dalyvauti 2013 m. XXIII 
tarptautiniame festivalyje „Muziki-
nės sezono premjeros“ Ukrainoje. 
Ne veltui sakoma, jog reikia atsi-
durti laiku ir vietoje, ir tave lydės 
sėkmė. Po pusmečio partitūrą už-
baigiau ir su dideliu jauduliu lau-
kiau vertinimo komisijos atsakymo, 
nes puikiai žinojau, kokio tai aukšto 
meninio lygio renginys. Žinia buvo 
džiaugsminga. Negana to, turėjau 
galimybę padirbėti su geriausiu 
Ukrainos simfoniniu orkestru ir 
jam diriguoti savo „Stacijas“. 

Paskutinė kūrinio versija, kurią 
išgirsime Kaune, buvo inspiruota 
Modesto Pitrėno. Su juo mus sieja 
labai ilga ir artima pažintis, tad 
drįstu teigti, kad jo galvoje su-
skambėjęs choras ir solistė (-as) 
neatsitiktiniai. Tai galėjo išgirsti 
tik Aukščiausiojo globoje esantis 
ir Jo vedamas žmogus.

Jūsų kūryboje yra nemažai sa-
kralinės muzikos opusų, pre-
mijuotų konkursuose: tai mo-
tetas lygių balsų chorui „Judas 
mercator“ (I premija Juozo 
Naujalio konkurse); „Gloria“ iš 

„Missa brevis quasi grigalis“ (III 
premija tarptautiniame sakra-
linių kūrinių chorui konkurse 

„Polifonija 2013“) bei nepremi-
juoti, bet labai šiltai sutinkami 

„Missa brevis“ vaikų chorui ir 
„Te Deum“ vyrų chorui, variniams 
pučiamiesiems, mušamiesiems ir 
vargonams; maldos-giesmės „Iš 
Tavo rankos“ versijos aukštam 
balsui su vargonais bei vaikų cho-
rui ir simfoniniam orkestrui. Kas 
Jus veda prie sakralinės muzikos 
kūrybos? Ar ši muzikos kalba sim-
bolizuoja Jūsų braižą?

Kurti tokią muziką mane inspi-
ruoja galimybė nuoširdžiai pasi-
melsti ir justi Jo palaimą. Bet jeigu 
pradėčiau save analizuoti, kokia 
muzikine kalba kalbu, nusikalbė-
čiau... Be abejo, tokie žanrai sąly-
ginai diktuoja ir savitą kalbą.

Jūs kuriate įvairiausių žanrų 
muziką. O kokie Jums arti-
miausi arba įdomiausi?

Nedrįstu kuriam nors žanrui 
teikti pirmenybės. Didesnė dalis kū-
rinių parašyti konkrečiam atlikėjui, 
kolektyvui, konkrečiai progai. Šių 
aplinkybių visuma ir lemia žanro 
pasirinkimą. Kita vertus, jį lemia ir 
meninė bei idėjinė koncepcijos. 

2018 m. tarptautinio Juozo 
Pakalnio konkurso privalomu 

kūriniu marimbai solo atrink-
tas (konkurso būdu) Jūsų kū-
rinys „Sąšauka“. Beje, su juo 
konkurso dalyvis iš Prancū-
zijos laimėjo I vietą. Kokias 
raiškos priemones naudojate 
rašydamas kūrinį soliniam 
instrumentui, kas yra labai ne-
menkas iššūkis?

Nors šiam instrumentui muša-
mųjų ansamblyje esu parašęs ne 
vieną kūrinį, ši užduotis buvo ir 
sunki, ir be galo įdomi. Teko susi-
pažinti su keletu įdomių, talentingų 
atlikėjų, kūrinių bei aranžuočių 
šiam spalvingam instrumentui. Stu-
dijavau ir atlikėjų, ir instrumento 
technines galimybes. Pasinaudojau 
beveik visomis raiškos priemonė-
mis, kurios man padėjo muziką 

„nutapyti“ kur kas spalvingiau, nei 
tai būčiau daręs be išsamių studijų.

Kadaise pradėjote nuo estra-
dinės dainos „Pūtė vėjas“, su 
kuria Janina Miščiukaitė lai-
mėjo I vietą konkurse „Vil-
niaus bokštai“. Kokių dar turė-
jote kūrybinių pasiekimų šioje 
srityje? Ir kaip palygintumėte 
to laiko ir dabarties situaciją 
popmuzikos lauke?

Su estradine muzika bendravau 
netrumpai. Teko vadovauti ir gau-
siam mėgėjų kolektyvui, instru-
mentiniam-vokaliniam ansambliui 

„Vėtrungė“, su kuriuo sėkmingai pa-
sirodydavome perklausose, kon-
kursuose, vėliau buvome pakviesti 
koncertuoti kaip Nacionalinės fil-
harmonijos kolektyvas. Kauno fes-
tivalyje „Gintarinė triūba“ mano iš-
plėtota lietuvių liaudies daina „Ant 
kalno malūnėlis“ pelnė I premiją, 
o Jerevane (Armėnija) tapome 
tarptautinio politinės dainos festi-
valio diplomantais. Labai artimai 
bendravau su legendinio kolek-
tyvo „Nerija“ vadovu Romualdu 
Bieliausku, „Vilniaus aidų“ vadovu 
Andriumi Kulikausku.

Praeityje visas scenos menas pa-
tyrė šiandien sunkiai suvokiamų 
draudimų bei apribojimų. Kita 
vertus, į sceną ir eterį tuomet ne-
galėjo patekti menkaverčiai darbai. 
Vyko labai griežta ir profesionali 
kūrinių įsigijimo atranka, klau-
sytojas buvo savotiškai apsaugo-
tas nuo menkavertės produkcijos. 
Na, o dabar laisvė visur! Grojame 
ir dainuojame, ką norime ir kaip 
mokame. O apie lietuviškumą net 
užsiminti neverta, nes didesnė da-
lis dainų atliekama angliškai. Pro-
fesionalų kūryba nuėjo į užmarštį. 
Eteris užterštas paties žemiausio 
lygio „muzikėle“, ir apmaudžiau-
sia, kad klausytojai (vartotojai) to-
kios produkcijos geidžia ir nuošir-
džiai ja mėgaujasi. Yra Lietuvoje 
profesionalių šios srities kūrėjų ir 
atlikėjų. Bet jų mažuma ir jie nėra 
tiek paklausūs. Tokią situaciją, deja, 

palaiko ir medijos – galingos publi-
kos skonio formuotojos.

Jūsų jubiliejiniame koncerte 
skambėjo daug nuotaikingų 
dainų vaikų chorui. Kas ska-
tino kurti šią muziką?

Pirmiausia – kokybiško vaikų re-
pertuaro stygius. Lemiamos reikš-
mės turėjo tai, kad savo chorve-
džio karjerą pradėjau „Ąžuoliuko“ 
chore. Esu vadovavęs jaunučių cho-
rui (man talkino du chormeisteriai: 
ilgametė choro „Dobilas“ meno 
vadovė Gražina Vaišnoraitė ir dar 

„žalias“ chorvedys Vladimiras Pru-
dnikovas). Taigi, buvau labai priar-
tėjęs prie vaikiško vokalo ir vaikiš-
kos reakcijos į melodinius vingius 
bei harmonines slinktis. 

Įkurtam LRT vaikų chorui va-
dovavo taip pat buvęs „ąžuoliukas“ 
Arvydas Girdzijauskas, tad buvau 
kviečiamas patalkinti ir šio choro 
darbe. Su Arvydu užsimezgė ilga-
metė draugystė, jis prašydavo ką 
nors chorui „brūkštelėti“. Dabar 
Arvydas direktoriauja Klaipėdos 
Vydūno gimnazijoje ir labai pro-
duktyviai bei sėkmingai vadovauja 
jaunių chorui, esu jam parašęs gan 
sudėtingų partitūrų, su kuriomis 
vaikai puikiai „susidorojo“. Dabar-
tines Vilniaus kultūros centro LRT 
vaikų chorų vadoves Reginą Malec-
kaitę ir Saulę Kriščiūnaitę pažįstu 
taip pat seniai. Tai aukštos prabos 
muzikantės, puikiai išmanančios 
vaikiško dainavimo subtilybes. 
Joms galima patikėti bet kokio su-
dėtingumo kūrinius ir tikėtis pui-
kaus atlikimo. Tai, kad mano kon-
certui per trumpą laiką jos parengė 
tokį gausų pluoštą kūrinių, galima 
pavadinti fantastika. Ko gero, klau-
sytojams net nekilo mintis, su ko-
kiomis užduotimis teko susidurti. 
Mažieji choristai taip meniškai ir 
įtaigiai atliko visą programą, kad, 
rodės, dainuoti jiems – vieni juokai. 
Jaučiu begalinį susižavėjimą ir pa-
garbą tiek vadovų darbu, tiek vaikų 

gebėjimu mobilizuotis ir, kas svar-
biausia, girdėti, klausytis.

Pradėjęs dirbti Juozo Tallat-
Kelpšos konservatorijoje (tuo 
metu – aukštesnioji muzikos 
mokykla) perėjote prie sim-
foninio dirigavimo: tapote 
simfoninio orkestro, kuriam 
vadovavo Augustinas Armo-
nas, antruoju dirigentu, o 
nuo 1982 m. – meno vadovu ir 
dirigentu. Vėliau vadovavote 
Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos studentų orkes-
trui, organizavote tarptauti-
nes orkestrų vasaros stovyklas.          
J. Tallat-Kelpšos mokykloje su 
orkestru dirbote 40 metų. Jūsų 
jubiliejinį koncertą puikiu mu-
zikavimu papuošė Jūsų subur-
tas ir vadovaujamas Vilniaus 
Juozo Tallat-Kelpšos konserva-
torijos absolventų simfoninis 
orkestras. Kas ypač svarbaus 
sieja Jus ir absolventus iki šiol? 
Kokiomis vertybėmis dalijatės, 
kokio atsako sulaukiate?

Absolventų simfoninį orkestrą 
teko suburti (įvairiomis progomis) 
net tris kartus. Šis „susibėgimas“ – 
ketvirtas. Esu, ko gero, vienas lai-
mingiausių mokytojų, galinčių pa-
sigirti tokia ugdytų profesionalių 
muzikantų gausa. Džiaugiuosi jų 
pasiekimais ir sceninėje, ir pedago-
ginėje veikloje. Dabar mes galime 
apie daug ką padiskutuoti. Ne pa-
slaptis, kai ko dabar aš mokausi iš jų. 
Kokiomis dalinamės vertybėmis? 
Ogi tomis pačiomis, kurias skie-
pijau būdamas jų mokytoju: meile 
Muzikai, pagarba Žmogui. Kokio 
sulaukiu atsako? Žmogiškos šilu-
mos ir nuoširdumo, kurio nenusi-
pirksi nė už jokius pinigus.

Ačiū už pokalbį.

Kalbino ir parengė 
Laimutė Ligeikaitė

Laurynas Vakaris Lopas A. Mockaus  n uotr .
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Spektaklių herojai ateina patys
Pokalbis su Birute Mar

T e a t r a s

Brigita Kulbytė

Saulės spalvos striuke pasipuošusią 
Birutę Mar sutikau ateinančią Ge-
dimino prospektu. Jos dienos grafi-
kas perpildytas darbų ir susitikimų. 
Ji sveikinasi ir kviečia į teatrą pasi-
kalbėti. Jos energija – lyg pavasaris, 
kurio taip ilgimės. 

Jūsų pokalbis su teatrologe 
Daiva Šabasevičiene 2001 m. 
prasidėjo taip: „Praėjus tre-
jiems metams nuo pirmojo 
Tavo monospektaklio „Žodžiai 
smėlyje“, šiandien jau galima 
sakyti: „Birutės Marcinkevičiū-
tės monoteatras“. Tad kodėl 
Birutės Mar Solo teatras su-
brendo tik dabar, praėjus be-
veik dvidešimtmečiui?

Turbūt todėl, kad nesu iš drąsiųjų, 
galinčių išsyk pasakyti: „Kursiu 
savo teatrą.“ Reikėjo daug ką išban-
dyti ir atrasti, pačiai patikėti savimi 
ir viduje užaugti.

Jei nuo pat pradžių: aktorys-
tės ir režisūros mokiausi Sankt 
Peterburge, 1993 m. grįžusi į Lie-
tuvą Kauno dramos teatre pasta-
čiau diplominį režisūros spektaklį. 
Tuometiniam Akademinio dra-
mos teatro vadovui Jonui Vaitkui 
pakvietus, persikėliau gyventi ir 
dirbti į Vilnių – tapau Akademinio 
teatro aktore. Tada labiausiai norė-
jau vaidinti, būti scenoje. Lietuvoje 
tuomet buvo įdomus gyvenimas – 
išsilaisvinimo, istorinių permainų 
metas! Tačiau teatre po keleto metų 
pajaučiau stingulį, apie 1997-uosius 
teatrai ištuštėjo, Akademinio teatro 
Didžiojoje salėje būdavo kokie pen-
kiasdešimt žmonių – ir tai atrodė 
daug. Keitėsi vadovai, nebuvo re-
žisieriaus, vienijančio trupę. O vi-
duje – tiek jaunatviškos energijos, 
regis, galėtum kalnus nuversti. Taip 
norėjau mokytis toliau, rasti ben-
draminčių, kurti ir apkeliauti visą 
pasaulį! Peteris Brookas ir Jerzy 
Grotowskis buvo mano įkvėpimo 
šaltinis, ypač traukė mintis, kad 
teatras – tai kelionė, galimybė pa-
žinti kitas kultūras.

Tuomet iškeliavau į Japoniją (mo-
kiausi Tokijuje tradicinio japonų 
šokio ir teatro) – metai ten labai pa-
gilino ir praplėtė teatro suvokimą. 
Mes Europoje įpratę prie tradicinės 
teatrinio mokymo krypties – Sta-
nislavskio metodo. Japonų teatras 
radikaliai kitoks. Jo esmė – sąlygiš-
kumas, sceninis minimalizmas, ten 
labiausiai vertinama formos preci-
zija, kūno plastiškumas. Tai buvo 
puiki sceninės koncentracijos mo-
kykla. Ten ir atradau „vieno akto-
riaus teatrą“: aktorius ten – solistas, 
pasakojantis istoriją žiūrovui, greta – 
pritariantis orkestras, muzikantai ar 
choras. Be to, ten teatras labai muzi-
kalus. O aš vaikystėje taip svajojau 

groti smuiku (deja, vietoj jo teko 
vienuolika metų mokytis nemėgs-
tamo pianino...). Taigi, Japonijoje 
išvydau „savo“ teatrą: tarp muzikos 
ir dramos, kur aktorius – savotiškas 
muzikantas.

Grįžusi iš Japonijos sukūriau 
„Žodžius smėlyje“. Per premjerą 
Mažojoje salėje buvo saujelė žiū-
rovų, beketiška Solo teatro pra-
džia... Turbūt spektaklis būtų labai 
greitai numiręs, jei ne sėkmė tarp-
tautiniuose festivaliuose, ji paska-
tino toliau eiti šiuo dar neišmintu 
keliu. Po keleto metų sukūriau 
antrąjį monospektaklį – Margue-
rite Duras „Meilužį“, vėliau „An-
tigonę“... Susipažinau su daugeliu 
monoteatro kūrėjų Europoje, da-
rėsi vis įdomesnės šio žanro ribos 
ir galimybės. Taip nejučia susibūrė 
bendraminčių entuziastų grupelė, 
savotiškas „teatras teatre“ – kom-
pozitorius Antanas Kučinskas, 
dailininkė Jolanta Rimkutė, video-
menininkas Andrius Jakučionis, 
režisierės asistentė Regina Garuo-
lytė, scenos dailininkas Remigijus 
Jančauskas, vėliau prisijungė garso 
režisierius ir videomenininkas Ka-
rolis Bratkauskas...

Supratau, kad ne visados lengva 
įtikinti teatro vadovybę savo idėjo-
mis ir kad teisingas posakis „inici-
atyva baudžiama“. Teatre teko pa-
kovoti ir už „Antigonę“ (tuometinis 
teatro meno vadovas pasakė, kad 
statyti Sofoklį – dabar jokios pras-
mės), ir už „Poetę“ (ją teko pasiūlyti 

tada besikuriančiai „Menų spaus-
tuvei“, nes manajame teatre irgi 
buvo pasakyta, kad „Salomėjos 
nereikia...“). Ir idėjos kurti „Grimo 
operą“ tuomet gimtasis teatras nepa-
laikė – ją sėkmingai sukūrėme Os-
karo Koršunovo teatre.     

Visų tų išbandymų turbūt reikėjo, 
kad sustiprėčiau, nesustočiau, ei-
čiau toliau. Taip atsirado kamerinių 
spektaklių repertuaras, jie, nors jau 
neberodomi Nacionaliniame ar ki-
tuose teatruose, tebėra gyvi, kvie-
čiami į festivalius, kitus Lietuvos 
miestus.

O paskutinis akstinas oficia-
liai įkurti Solo teatrą buvo Daivos 
Šabasevičienės pernai sumanytas 
projektas „Lietuvos teatro amžius“. 
Daivai pasiūlius prisidėti, išsyk pa-
galvojau – noriu sukurti spektaklį 
apie Moniką Mironaitę. Taip gimė 

„Lietuviškoji Nora“, kurią pradė-
jome repetuoti pas mane namuose, 
ir tai virto savotiška „pogrindine 
kūryba“, tokia gyva ir prasminga. 
Ne valdiškai, neskaičiuojant repe-
ticijų valandų, spontaniškai – pri-
sidėjus puikiems aktoriams Vytau-
tui Anužiui, Aleksui Kazanavičiui, 
Mindaugui Capui.

Pirmoji Solo teatro premjera 
„Lietuviškoji Nora“ (Henriko Ib-
seno pjesės „Lėlių namai“ ir Mi-
ronaitės gyvenimo ir kūrybos mo-
tyvais) įvyko. Po premjeros, aišku, 
susidūrėme ir su kita puse – kai ne-
turi nei aptarnaujančio personalo, 
kai po spektaklio reikia patiems 

surinkti rekvizitą, išskalbti drabu-
žius, galvoti, kur viską sandėliuoti... 
Tačiau tai ir savotiškai žavu, ta ener-
gija išlieka spektaklyje.

Dabar jau galiu garsiai ištarti, kad 
Solo teatras – tai kūrybos labora-
torija, kur mėginsiu įkūnyti keis-
čiausias savas idėjas. Kalbėti apie 
man svarbias temas ir vertybes. Nū-
dienos teatras tapo toks fragmen-
tiškas, tiek trumpalaikių projektų, 
akcijų. Tai, žinoma, atspindi epochos 
ritmą, bet man teatras – tai gilesnio 
išgyvenimo lygmuo. Norisi tokį jį 
ir kurti.

Pagrindiniai Jūsų spektaklių 
herojai – istorinės Lietuvos 
asmenybės. „Jis ir Ji“ sutin-
kame Joną Biliūną ir jo žmoną, 

„Unėje“ susipažįstame su aktore 
Une Babickaite, „Poetėje“ – su 
Salomėja Nėrimi, o „Lietuviš-
koje Noroje“ – su aktore Mo-
nika Mironaite. Kodėl renka-
tės kurti spektaklius žymių 
žmonių laiškų ir dienoraščių 
motyvais?

Visaip būna, bet dažniausiai 
spektaklių herojai ateina patys. Bi-
liūno ir jo žmonos laiškų fragmen-
tus prieš gerą dešimtmetį manęs pa-
prašė paskaityti viename Biliūnui 
skirtame renginyje, tuomet ir su-
žavėjo jo ir Julijos Janulaitytės-Bi-
liūnienės meilės atvirlaiškiai. Taip 
pat ir idėja spektakliui „Unė“ kilo, 
kai perskaičiau jos dienoraščius 
per knygos pristatymą ir pajutau: 
bet juk tai unikali medžiaga spek-
takliui! Salomėja Nėris tapo „sava“ 
perskaičius Viktorijos Daujotytės 
knygą „Salomėjos Nėries ruduo“. 
Monikos Mironaitės asmenybę 
prisiminiau, kai Daiva Šabasevi-
čienė pasiūlė prisidėti prie „Lietu-
vos teatro amžiaus” renginių ciklo. 
Istoriniai herojai, jų dienoraščiai 
ir laiškai tikresni už išgalvotą lite-
ratūrą, iš jų man bene įdomiausia 
kurti dramaturgiją. Kiek ten aistros! 
Perskaičiusi Marinos Cvetajevos, 
Boriso Pasternako ir Rainerio Ma-
ria Rilke’s laiškų romaną supratau, 
kad tokios pjesės neišgalvotų joks 
rašytojas. Taip atsirado spektaklis 

„Laiškai į niekur“. Vėliau „Ledo vai-
kai“ – pagal mano tėvų ir kitų Lietu-
vos tremtinių Sibire prisiminimus. 

Savo kūryba supažindinate 
pasaulį su Lietuvos kūrėjais, 
mūsų istorija, juk užsienyje 
esate visada laukiama. Kodėl 
liekate Lietuvoje, kai yra tiek 
galimybių svetur?

Gera justi laisvę keliauti, kurti, 
išbandyti save kitur. Labai įdomu 
buvo praėjusiais metais padirbėti 
Zalcburgo miesto teatre Austrijoje, 
kur režisuoti mane pakvietė tuo-
metinė teatro muzikos vadovė di-
rigentė Mirga Gražinytė-Tyla. Sta-
tėme Broniaus Kutavičiaus operą 

„Kaulo senis ant geležinio kalno“ ir 
oratoriją „Jeruzalės vartai“. Tai buvo 
vienas įdomiausių ir sudėtingiau-
sių ligi šiol mano kūrybinių darbų: 
dirbti nebe su savo nedidele trupe, 
bet su vaikų ir suaugusiųjų chorais, 
solistais, orkestru. Visi – skirtingų 
tautybių, patirčių, kalbantys skir-
tingomis kalbomis. Ir per ganėtinai 
trumpą laiką turi pasiekti rezultatą. 
Ateiti į repeticijas reikėjo kruopščiau-
siai pasiruošus.  

Bet po visų kelionių, festivalių 
man būna be galo gera sugrįžti į 
Lietuvą. Nors „savam krašte pra-
našu nebūsi“, kurti čia sudėtingiau 
ir finansine prasme, ir, to visai ne-
norėdama, vis tiek pradedi kažkam 
kliudyti – juk teatro menininkų 
rinka Lietuvoje maža, visi vienas 
su kitu konkuruoja, kažkam imi 
atrodyti pernelyg daug keliaujanti 
ir t.t., susiduri ir su natūraliu žmo-
gišku pavydu. Bet vis tiek. Nors ir 
sunkiau, Vilniuje kurti gera.

Prasminga ir atstovauti Lietuvai 
užsienio teatro festivaliuose – ten 
nuvažiavus galima sutikti įdomių 
žmonių, pasisemi minčių, savaip 
paaugti. Ir vėl grįžti. Viduje kažkas 
sako, kad reikia grįžti. Tikriausiai 
siela žino, kur ir kada kiekvienam 
skirta būti. Svarbi man ir lietuvių 
kalba – scenos instrumentas. Esu 
aktorė, tad savąja kalba labiausiai ir 
giliausiai galiu pažadinti kitų emo-
cijas, mintis.

Mūsų jau šiek tiek paliestas, 
tačiau neišplėtotas klausimas – 
greitas gyvenimo tempas. Kaip 
Jūs sugebate susikoncentruoti, 
viską suspėti?

Ir aš tiek visko nespėju! Neuž-
tenka laiko rašymui, nes viskas 
priklauso nuo spektaklių grafiko. 
Nors jau po truputį mokausi ne-
persiplėšti. Dabar, kai leidžiu savo 
premjerą, tą mėnesį susiplanuoju 
taip, kad beveik nebūtų kitų paša-
linių darbų. Kad niekas neblaškytų, 
kad galėtum galvoti tik apie tai.

Šiaip laikas dabar labai įdomus. 
Tiek virtualių ir visokių realybių... 
Reikia pastangų susikoncentruoti, 
neužmiršti svarbiausio. Per de-
šimt minučių internete gauni tiek 
informacijos.

Štai 1998 m., gyvendama Toki-
juje, su namiškiais susiskambin-
davau kartą per savaitę – nebuvo 
tada mobiliųjų, žinučių, elektroni-
nių laiškų. Išliko daug popierinių 
laiškų iš susirašinėjimo su drau-
gais, tėvais – dabar jie atrodo tokie 
brangūs. Ir laikraščius, pavyzdžiui, 

„7 meno dienas“, pamenu, man tėvai 
į Japoniją atsiųsdavo paštu, laukda-
vau jų ištisą savaitę.

O dabar viskas taip greitai. Atsi-
darai feisbuką ir ten prasmengi. Tuo 

N u k elta į  5  p s l .Birutė Mar spektaklyje „Ledo vaikai“
D. Mat ve je vo  nu ot ra u ko s

Birutė Mar spektaklyje „Poetė“
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Š o k i s

Šokio dienoraščiai
Vasaris

tarpu atrodo viskas įdomu – pamatai 
žmones, kurių seniai nebuvai sutikęs, 
sužinai, kas vyksta svetur, visame pa-
saulyje, ir... po valandėlės junti, kad 
galvoje pilna informacijos, kuri yra 
tarsi viską užklojęs rūkas... Ir tada 
sakai: stop. Visko per daug. Geriau 
gyventi savą gyvenimą.

Kokie laukia artimiausi 
darbai?

Šie metai prasidėjo labai darbin-
gai. Klaipėdos koncertų salėje balan-
džio mėnesį laukia operos vaikams 
ir visai šeimai – Kutavičiaus „Kaulo 

Helmutas Šabasevičius

Sausio pabaigoje užklupęs ir bai-
giantis vasariui atsinaujinęs gri-
pas gerokai patrumpino planuotų 
pamatyti šokio spektaklių sąrašą, 
tačiau simboliniame dienoraštyje 
liko vienas kitas įrašas, užfiksavęs 
tiesioginius ir netiesioginius Lietuvos 
šokio kultūros įspūdžius.

Vasario 8 d.
Spalvingame romantiniame 

Adolphe’o Adamo balete „Kor-
saras“ – svarbus įvykis Lietuvos 
baleto mokyklai plačiąja prasme. 
George’o Gordono Byrono aprašyto 
korsaro Konrado vaidmenį sukūrė 
Ignas Armalis. Iki šiol šį vaidmenį 
be pamainos šoko LNOBT baleto 
trupės pagrindinis šokėjas Ge-
nadijus Žukovskis, Baltarusijos 
choreografijos koledžo auklėtinis, 
Vilniuje dirbantis nuo 2010-ųjų. 
Armalis, Nacionalinės M.K. Čiur-
lionio menų mokyklos Baleto sky-
riuje klasikinio šokio mokęsis pas 
Danielių Kiršį, šį sezoną sukūrė ir 
daugiau pagrindinių vaidmenų – 
Džoną Klaipėdos valstybinio mu-
zikinio teatro spektaklyje „Graikas 
Zorba“, Princą LNOBT „Spragtuke“, 
tačiau Konradas – pats sudėtin-
giausias, reikalaujantis ypač daug 
ištvermės bei artistinio azarto, ku-
rio pirmajam spektakliui pakako, 

o būsimuosiuose turėtų atsirasti 
dar daugiau. Dar vienas debiu-
tas šiame spektaklyje – energinga, 
žvitri Anastasijos Čumakovos Zul-
mėja, puiki karštakošio Birbanto – 
Danielio Dolano partnerė.

Vasario 14 d.
Šokis, judesys, vis dažniau in-

tegruojamas į šiuolaikinio teatro 
spektaklius, tampa reikšminga per-
sonažo kūrimo priemone ir svarbia 
įvairiausiomis strategijomis suge-
neruotos jo tapatybės dalimi. Šiuo 
požiūriu įsiminė Šiaulių dramos teatro 
spektaklis „Tobula pora (The Per-
fect Match, arba Su Naujais metais, 
Ionesco!)“, kurį pastatė režisierius 
Paulius Ignatavičius. Severino Nor-
gailos Svetimas – neabejotinai savas 
šiame absurdo teatro principus kū-
rybingai interpretuojančiame ko-
liaže. Ypatinga aktoriaus energija, 
kurios pripildytas kiekvienas jude-
sys, skatina vertinti jo vaidmenį ne 
tik šiuolaikinio teatro, bet ir šiuo-
laikinio šokio kontekste.

Vasario 15 d.
Savarankiškas dueto „B&B“ narės, 

šiuolaikinio šokio atlikėjos, aktorės 
ir choreografės Gretos Grinevičiū-
tės darbas „Šokis dulkių siurbliui 
ir tėčiui“ atsirado padedant dra-
maturgei Kristinai Steiblytei ir re-
žisieriui Pauliui Markevičiui, kuris 
spektaklyje atlieka ir partnerio, šou 

vedėjo funkcijas. Jau keletą metų vi-
siškai atsisakius bet kokių TV pas-
laugų sunkoka suprasti, kodėl TV 
pokalbių šou principai jau kelintą 
kartą pasirodo patrauklūs šokio kū-
rėjams. Šokis, choreografija yra tik 
nedidelis šio spektaklio elementas, 
jį užgožia tekstas, kostiumai, švie-
sos – lyg kūrėjai juo nepasitikėtų, 
lyg jis atrodytų nepajėgus išsakyti 
jų norimas idėjas. Tikriausiai taip ir 
yra, taip ir turėtų būti atskirų žanrų 
tapatybės skirtumus praradusiame 
scenos mene. Bet ir šiame spektaklyje 
paveikesni atrodė nebylūs kūno ir 
greta jo ar aplink jį esančių sce-
nos objektų ir kostiumų kontaktą 
atskleidžiantys epizodai, kuriuose 
nesislapstoma už taip dažnai mūsų 
teatro kultūroje sutinkamos ironi-
jos kaukės, o judesys tampa abs-
trakčia priemone perteikti žodžiais 
neišreiškiamas nuojautas – kaip 
garsas muzikoje.

Vasario 21 d.
Vilniaus knygų mugė pareikalavo 

daug dėmesio ir laiko. Nors leidi-
nių pristatymų, susitikimų ir dis-
kusijų gausybėje su šokiu susijusių 
renginių tarytum ir nebuvo, viena 
kita pernai pasirodžiusi knyga taip 
pat prisideda prie geresnio Lietu-
vos šokio kultūros pažinimo. Na-
cionalinis M.K. Čiurlionio dailės 
muziejus išleido dailėtyrininkės, 
architektūros istorikės Linos Prei-
šegalavičienės monografiją „Tauti-
nės modernybės architektas: Vla-
dimiro Dubeneckio gyvenimas 
ir kūryba. 1888–1932“, kurioje yra 
įdomios medžiagos ir apie pirmąją 
Lietuvos baleto pedagogę, choreo-
grafę, dailininkę Olgą Švede-Dube-
neckienę-Kalpokienę – pateikiama 
įdomių faktų apie šios menininkų 
poros asmeninę ir kūrybinę partne-
rystę, taip pat minimi ir paties Du-
beneckio scenovaizdžiai Pavelo Pe-
trovo pastatytiems baletams: Léo 
Delibes’o „Silvijai“ ir Igorio Stra-
vinskio „Skaidriajam paukščiui“.

Dar vieną knygą, susijusią su teatro 
ir judesio menu, išleido Lietuvos 
teatro, muzikos ir kino muziejus – tai 

„Giedrius Mackevičius (1945–2008) 
ir jo Teatras“, kurią sudarė mu-
ziejaus darbuotoja Liucija Armo-
naitė. Knygoje gausu informacijos 
apie pirmuosius Lietuvos mimus, 
kuriems vadovavo Modris Teniso-
nas ir kurie, trupę perkėlus į Kauną, 
Kauno muzikiniame teatre buvo 
įdarbinti „baleto artisto“ parei-
gose. Giedriaus Mackevičiaus kū-
rybiniame kelyje Rusijoje dažnai 
sutinkamos baleto pasaulio garse-
nybės – jo darbais žavėjosi Maja Pli-
seckaja, 1989-aisiais Mackevičiaus 
vadovaujamas Maskvos plastinės 
dramos teatras parengė spektaklio 

„Labirintai“ premjerą (muziką su-
kūrė Alfredas Schnittke, libretą – 
vienas garsiausių XX a. pabaigos 
baleto šokėjų Vladimiras Vasilje-
vas). Knygoje aprašomi ir Macke-
vičiaus pastatyti baletai: „Septyni 
tango iki Amžinybės“, „Koliažas-2“ 
(1991), „Labirintai“, „Ydų slenkstis“ 
(1992) – visi Jekaterinburgo choreo-
grafijos trupėje „Balet plius“, „Gies-
mių giesmė“ (1993), „Spalvų liūde-
sys“ (1994), „Ir sudužo veidrodis... 
(Aisedora)“ (1995) – visi Giedriaus 
Mackevičiaus teatre „Oktaedras“ 
Maskvoje ir kiti.

Vasario 23 d.
Savo „Dienoraštį“ Vilniaus 

knygų mugėje ketinęs pristatyti Al-
vis Hermanis buvo priverstas likti 
Rygoje – spręsti Naujajame Ry-
gos teatre statomo spektaklio pro-
blemų. Tačiau knyga buvo aptarta, 
o joje nemaža vietos skiriama kaip 
tik „Dienoraščio“ rašymo metu 
vykusiam darbui su baleto garse-
nybe Michailu Baryšnikovu – nuo 

senis ant geležinio kalno“ – premjera, 
šįkart jau su lietuvių solistais, Klai-
pėdos kameriniu orkestru ir choru 

„Aukuras“.
O rudenį planuojame Solo teatro 

premjerą „Buda palėpėje“ pagal 
jaunos japonų kilmės rašytojos Ju-
lie Otsukos romaną. Tai irgi doku-
mentiniu pagrindu sukurta istorija 
apie „fotografijų nuotakas“ japones, 
kurios prieš Antrąjį pasaulinį karą 
emigruodavo į JAV, ieškodamos ge-
resnio gyvenimo ir asmeninės lai-
mės, bet susidurdavo su visai kito-
kia realybe – vietoj išsvajoto rojaus 
patekdavo į vergiją, kur teko gyventi 
ir dirbti sunkiausiomis sąlygomis. 
Vėliau, prasidėjus Antrajam pasau-
liniam karui ir Japonijai užpuolus 
Ameriką, japonų emigrantai JAV 

buvo sunaikinti keistomis aplinky-
bėmis, niekas tiksliai nežino nei kur, 
nei kaip. Istorija savaip susišaukia 
ir su Lietuvių tremtinių likimu, ir 
su šiuolaikinių emigrantų likimais.

„Buda palėpėje“ parašyta labai ne-
tikėtu ir įdomiu stiliumi: merginų 
istorijas autorė aprašo daugiskaitos 
asmeniu – mes. Lyg tai būtų apiben-
drintas epinis pasakojimas iš dau-
gybės mažų istorijų – choro balsas. 
Man įdomiausia, kaip scenoje per-
teikti šią šiuolaikinio „choro“ isto-
riją, susipinančią iš daugybės skir-
tingų likimų, balsų.

Ačiū už pokalbį.

Kalbino ir parengė Brigita Kulbytė

Atkelta iš  4  psl .

kūrybinių ieškojimų iki praktinių 
patarimų, kaip kovoti su baleto ar-
tistą dažnai ištinkančiomis trau-
momis. „Geriausia priemone išti-
kus traumai jis laiko vaiko šlapimo 
kompresus. Apie tai esu girdėjęs ir 
iš kitų baleto veteranų“, – dalinasi 
dienoraščio autorius.

Vasario 24 d.
Vilniaus miesto operos („Vilnius 

City Opera“) premjera – Piotro Čai-
kovskio „Pikų dama“ – nuosekliai 
pratęsia šios menininkų grupės 
estetinę programą, kurioje svarbiau-
sia – rėksmingos klasikinių kūrinių 
dekonstrukcijos pasitelkiant įvai-
riausius vizualinius triukus (šiuo 
atveju – Rimo Sakalausko vaizdo 
projekcijas ir siluetais bei faktūro-
mis provokuojančius Juozo Statke-
vičiaus kostiumus, kurių ekscen-
triškos klostės, galvos apdangalai 
ir ilgos dirbtinių plaukų sruogos 
prislopino vieną patraukliausių 
šio spektaklio komponentų – orga-
nišką, argumentuotą Asmik Grigo-
rian vaidybinę plastiką (laimei, tai 
neturėjo įtakos jos sukurtam pui-
kiam vokaliniam Lizos paveikslui). 
Režisierės Dalios Ibelhauptaitės 
pomėgis herojų įvaizdį paryškinti 
vulgarokomis erotinėmis detalėmis 
pritarimo sulaukė ir iš britų chore-
ografo Johno Rosso. Jo pastatytiems 
epizodams pristigo erdvinės artiku-
liacijos, ją užgožė bakchanališkas 
šokėjų elgesys, galbūt ir pateisina-
mas režisūrinės spektaklio koncep-
cijos, tačiau paskendęs – išskyrus 
iš šokėjų rankų avanscenoje sufor-
muotą déjà vu bangą – vizualinių 
įspūdžių margumyne.

Scena iš operos „Pikų dama“ D. Matv ejevo n uotr .

Marija Kastorina ir Ignas Armalis balete „Spragtukas“
M. Alek sos  n uotr .

Greta Grinevičiūtė spektaklyje „Šokis dulkių siurbliui ir tėčiui“ V. R u zgai t ė s  nu ot r.
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T e a t r a s

Mindaugas – tai mes
Nikolo Darnstädto spektaklis Šiaulių dramos teatre 

Miglė Munderzbakaitė

Vokiečių režisierius Nikolas Darns-
tädtas Valstybiniame Šiaulių dra-
mos teatre aktualizavo Mindaugo 
mitą, arba, pasak jo, pačią karaliaus 
Mindaugo idėją. Kuriuo iš Justino 
Marcinkevičiaus sukurtų metrašti-
ninkų – Juoduoju ar Baltuoju – tapo 
režisierius, palikime spręsti kiekvie-
nam žiūrovui. Praėjusių metų ru-
denį, tęsiantis valstybės šimtme-
čiui dedikuotų kūrinių maratonui, 
sukurtas spektaklis ne tik dekons-
truoja Mindaugo mitą, bet ir ska-
tina mąstyti, diskutuoti apie kitus 
lietuviškumo simbolius.

Darnstädto spektaklį inspiravo 
Justino Marcinkevičiaus dviejų 
dalių drama „Mindaugas“, Lie-
tuvos teatro istorijoje statyta ne 
kartą, o nepriklausomybės metais 
periodiškai vis inscenizuojama 
Liepos 6-osios proga. 1994 m. re-
žisierė Irena Bučienė, nuosekliai 
sekdama rašytojo tekstu, sukūrė 
didingą spektaklį Vilniaus Žemu-
tinės pilies griuvėsiuose. Puikiai 
parinkta erdvė, pagrindinių akto-
rių Regimanto Adomaičio ir Eglės 
Gabrėnaitės vaidyba bei kompozi-
toriaus Broniaus Kutavičiaus mu-
zika atspindėjo Marcinkevičiaus 
dramos istorinį ir psichologinį as-
pektus. Ne mažiau sudėtingą dra-
mos versiją 2006-aisiais Trakų pi-
lies erdvėse sukūrė režisierius Gytis 
Padegimas. Šis pastatymas, nors ir 
nekonfrontavo su tekstu ir jo idė-
jomis, pasitelkdamas dabarties de-
tales kūrė distanciją su Mindaugo 
laikų istorija. 

Šiek tiek anksčiau nei Darnstädto 
„Mindaugas“ pasirodė Marijos 

Simonos Šimulynaitės sukurtas 
šiuolaikinio šokio ir vaizdo spek-
taklis, kuriame per vizualius spren-
dimus siekiama kūrinį priartinti 
prie šių dienų konteksto, išsaugant 
Marcinkevičiaus dramos siužetą. 
2018-aisiais įvyko ir Anželikos Cho-
linos režisuoto miuziklo „Mindau-
gas karalius“ premjera. Spektaklyje 
pasitelkus šiuolaikinius vizualinius 
ir muzikinius sumanymus kuriama 
istorinė, herojiška Mindaugo figūra. 
Nors „Mindaugas“ perkeliamas ir 
į kitas medijas (pvz., animacinius 
trumpametražius filmus), radika-
lesnį žvilgsnį ir drąsesnį bandymą 
interpretuoti kūrinį kol kas pasiūlė 
tik iš svetur atvykęs režisierius.

Darnstädto „Mindaugas“ suda-
rytas iš keturių šaltinių. Pirmasis – 
istorinis, imaginacinis Mindaugo 
portretas, sukurtas idealizuojant 
priimtinus bruožus, nes Lietuvai 
reikalingas herojus. Antrasis – Mar-
cinkevičiaus drama „Mindaugas“, 
reikšmingai prisidėjusi prie Min-
daugo kulto plitimo, pagrindinį he-
rojų vaizduojanti kaip kenčiantį, be-
siaukojantį ir teisingą. Darnstädtui 
drama tampa pretekstu kalbėti apie 
Mindaugo ir kitus tautiškumo mi-
tus. Nors daliai žiūrovų toks požiū-
ris gali pasirodyti kaip nepagarba 
mūsų klasiko kūrybai, pasak re-
žisieriaus, „neretai publiką verta 
sutrikdyti, kad dialogas įvyktų“. 
Trečiasis spektaklio šaltinis – tai 
kritiška Mindaugo figūros reflek-
sija. Ketvirtasis – dokumentinė me-
džiaga: aktoriai rinko informaciją, 
klausinėjo žmones apie Lietuvą, 
meilę tėvynei ir karalių Mindaugą, 
kuris, pasak kūrėjų, – tai šiandie-
niniai mes. Lakoniškomis istori-
nėmis nuotrupomis pasižymintys 

klausiamųjų komentarai perteikia 
sentimentus lietuviškam gamtos 
peizažui bei pabrėžia sudėtingus 
tarpusavio santykius. Sujungiant 
šiuos keturis istorinį kontekstą ir 
dabarties aktualijas atspindinčius 
šaltinius, Mindaugo figūra reflek-
tuojama kaip vienas iš tautiškumo 
mitų.

Kadangi vienas personažas ne-
gali įkūnyti visų Mindaugui pri-
skiriamų reikšmių ir kontekstų, 
kiekvienas spektaklio aktorius tam 
tikru metu virsta Mindaugu. Inga 
Jarkova, Lina Gečaitė, Gintarė Ra-
moškaitė, Monika Šaltytė, Juozas 
Bindokas, Anupras Jucius ir Aidas 
Matutis kuria keistas raguotas, ilga-
pirštes būtybes, virstančias sudėtin-
gais ir daugiaprasmiais personažais. 
Kvestionuodamas Mindaugo mitą 
spektaklis siūlo įvairias jo versijas, 
pasak Gintauto Mažeikio: „Haliu-
cinuojantis būdraujančios sąmonės 
karalius yra kolektyvinis, daugelio, 
ne tik vyrų, bet ir moterų. Štai ko-
dėl spektaklyje Mindaugą kartais 

vaidina moterys – dažnai kuri nors 
isteriška, klykianti, vadovaujanti ir 
imituojanti vyrišką mačo, seksistą 
ir kariūną.“ Režisierius ne tik keičia 
išorinį Mindaugo įvaizdį, bet ir jo 
asmenybę parodo įvairiais ir neti-
kėtais rakursais tarsi klausdamas: 
o kodėl Mindaugas negalėjo būti 
būtent toks? 

Ne viename interviu Darnstädtas 
pabrėžia, kad jam svarbus teatrališ-
kumas ir teatre jo nedomina „ne-
vaidyba“. Tai rodo jo 2016 m. sukur-
tas spektaklis „Lošėjas“ („Spieler“) 
pagal Fiodorą Dostojevskį, taip 
pat ir „Mindaugas“. Iš pradžių su-
dėtingoje sceninėje konstrukcijoje 
keisti, raguoti personažai atlieka 
ritualinio šokio judesius, pagaliau 
virstančiais nuoroda į Platono olos 
alegoriją. Per spektaklį paliečiami 
pagrindiniai Marcinkevičiaus dra-
mos įvykiai, pasitelkiami ir pažo-
diniai fragmentai, tačiau aktorių 
judesiai, gestai, balso intonacijos 
bei įterpiami komentarai kuria iro-
nišką, kartais net pašaipų santykį, 

nes tariamas tekstas kontrastuoja 
su vaizdu. Čia svarbus ir kompo-
zitoriaus Lukaso Darnstädto indė-
lis, tarkim, aktoriams skanduojant 
reikšminius žodžius, netikėtose 
vietose pasigirstantys įvairūs gar-
sai kuria užkalbėjimo efektą ir mis-
tišką atmosferą. Šią papildo Sinos 
Manthey sumanyta gigantiška, be-
sisukanti konstrukcija su įvairiomis 
monumentaliomis figūromis, nuro-
dančiomis į mūsų istorijos reliktus, 
atkeliavusius ne tik iš Mindaugo 
laikų, bet ir iš reikšmingą įspaudą 
formuojant istorinius mitus pali-
kusio sovietmečio. Kostiumų dai-
lininkė Laura Kirst, videoprojekcijų 
menininkas Jannikas Schneideris 
ir šviesų dailininkas Darius Mali-
nauskas kuria siurrealų, įtraukiantį 
spektaklio vizualumą, primenantį ir 
vokiečių ekspresionizmo kino este-
tiką, ir Davido Lyncho kūrybą (pvz., 
filmas „Vidinė imperija“). Šios prie-
monės padeda atsiskleisti Mažei-
kio įvardytam „haliucinuojančiam“ 
Mindaugui.

Sceną išplečia ekrane transliuo-
jami personažų klaidžiojimai po 
kitas erdves bei Lietuvos paieškos 
vaizdai. Spektaklyje Mindaugas 
tampa ir detektyvu, ieškančiu pa-
mestos taip ilgai lipdytos Lietuvos, 
tapusios graikiniu riešutu.

Vokiečių kūrybinės grupės „Min-
daugo“ versija – tai bandymas kartu 
su žiūrovais kvestionuoti kolektyvi-
nėje pasąmonėje įsitvirtinusią ne-
ginčytiną ir idealizuojamą istorinę 
figūrą. Kartu per Mindaugo mito 
dekonstravimą klausiama, ką reiš-
kia šiandien būti valstybės ir tau-
tos dalimi. 

Scena iš spektaklio „Mindaugas“ S . Janka usko n uotr.

Pavasarį rekonstruoja-
mas Nacionalinis dra-
mos teatras kviečia į 
premjeras

2018 m. rudenį rekonstrukciją pra-
dėjęs Lietuvos nacionalinis dramos 
teatras (LNDT) su Didžiosios salės 
spektakliais intensyviai gastroliuoja 
visoje Lietuvoje, o pavasarį žiūro-
vus pakvies net į penkias premjeras 
(keturios iš jų vyks Mažojoje salėje, 
viena – ne teatro erdvėse), taip pat 
pristatys dvi partnerių sukurtas 
naujienas.

Pirmoji 2019 metų LNDT prem-
jera – Vytauto Rumšo režisuotos 

„Scenos iš vedybinio gyvenimo“. 
Tai antrasis V. Rumšo spektaklis 
pagal Ingmaro Bergmano kūrybą – 
2016 m. jis pristatė „Intymius pokal-
bius“. Naujasis spektaklis bus tarsi 
tęsinys, kurio jungiamosiomis da-
limis taps Virginijos Idzelytės sce-
nografija, autoriaus tekstą skaitantis 
Juozas Budraitis ir kai kurie aktoriai. 

„Scenose iš vedybinio gyvenimo“ 
vaidins Evaldas Jaras, Povilas Bu-
drys, Adrija Čepaitė, Dalia Storyk, 
Toma Vaškevičiūtė, Jurga Kalvaitytė, 
Vesta Grabštaitė, Saulius Balandis ir 
Salvijus Trepulis. Spektaklio prem-
jera LNDT Mažojoje salėje įvyks 
kovo 15, 16 dienomis. 

Balandžio 25 d. teatras pakvies 
į debiutinį jauno režisieriaus Nau-
berto Jasinsko spektaklį „Orfeo. 
Miesto šviesos“. N. Jasinskas yra 
vienas iš trijų LNDT skelbto Jau-
nųjų kūrėjų programos konkurso 
laimėtojų. Pasitelkęs klasikinį Or-
fėjo ir Euridikės mitą, jis ketina 
atskleisti šiuolaikinių jaunuolių 
tragedijas. Spektakliui pjesę rašo 
dramaturgė Dovilė Zavedskaitė. 
Vaidins Nelė Savičenko, Vitalija 
Mockevičiūtė, Matas Dirginčius ir 
Kamilė Lebedytė. 

Gegužės 16 d. režisierė Giedrė 
Kriaučionytė-Vosylienė pristatys 
premjerą pagal Virginijos Rimkai-
tės pjesę „Virimo temperatūra 5425“. 
Ši pjesė 2016 m. buvo pristatyta 
LNDT festivalyje „Versmė“. Spek-
taklyje vaidins Rimantė Valiukaitė, 

Vytautas Rumšas, Algirdas Daina-
vičius, Paulius Matuzas. Premjera 
įvyks LNDT Mažojoje salėje

Gegužės 25 d. įvyks kitų LNDT 
Jaunųjų kūrėjų programos kon-
kurso laimėtojų Romualdo Kręże-
lio ir Monicos Duncan premjera 

„Shell-Ter“. Šiuo metu Berlyne ap-
sistojęs teatro ir performatyvaus 
meno kūrėjas lenkas R. Krężelis ir 
Niujorke gyvenanti vizualaus meno 
kūrėja, choreografė M. Duncan 
kartu su Lietuvos kūrėjais sukurs 
judesio instaliacijos projektą, na-
grinėjantį namų sąvoką šiandien. 
Ar vis dar yra vieta, kurią galime 
vadinti namais? Nuolat keičiantis 
aplinkybėms, keliaujant iš vieno 
projekto į kitą, iš šalies į šalį gal 
namai keliauja kartu? 

Birželio 5 d. įvyks trečiojo kon-
kurso laimėtojo, queer kultūros 
atstovo, Maciejaus „Gąsiu“ Gos-
niowskio performansas „Border-
line Queen. Kerštas“. Iš Lenkijos ki-
lęs aktorius, šokėjas, queer grupės 

„Glitter Confusion“ atlikėjas ir tekstų 
bendraautoris yra dirbęs su reži-
sieriumi Krzysztofu Warlikowskiu 

spektaklyje „Mes iškeliaujame“ 
(„Wyjeżdżamy“), taip pat su Marta 
Ziółek, Jaceku Łumińskiu. LNDT 
konkursui jis pasiūlė performaty-
vaus žaidimo idėją. Kūrybinė grupė, 
kurią sudarys queer scenos atstovai 
iš Lenkijos ir lietuvių menininkai, 
kvies žiūrovus dalyvauti ryškiame 
vakarėlyje, leistis į netikėtą nuo-
tykį, vyksiantį ne teatro patalpose, 
o klubinėje aplinkoje, ir nusimesti 
mąstymo stereotipus, pažinti įvai-
rialypę ir spalvingą drag kultūrą, 
kelti klausimus apie lyties raiškos 
formas, praplėsti individo laisvės 
sąvokos supratimą. 

Lietuvos nacionalinio dramos 
teatro partneriai taip pat pristatys 
dvi naujienas. Kovo 25 d. pirmą 
kartą Vilniuje bus parodytas latvių 
spektaklis „TWHYS. The war hasn‘t 
started yet. / Karas dar neprasidėjo“. 
Latvių režisierė Lera Surkova, pasi-
rinkusi Michailo Durnenkovo pjesę, 
kurią jis parašė Glazgo teatro už-
sakymu, dirbti pakvietė tris skir-
tingus aktorius: latvę Guną Zariņą, 
lietuvį Gytį Ivanauską ir rusą Alek-
sandrą Malikovą. G. Zariņa – viena 

garsiausių Latvijos aktorių, dirbanti 
su Alviu Hermaniu. Spektaklis vie-
nintelį kartą, kovo 25 d., bus rodo-
mas LNDT Mažojoje salėje.

Balandžio 12–14 d. teatro gerbėjų 
laukia išskirtinis įvykis – LNDT į 
Lietuvą atveža garsios Rusijos teatro 
kritikės ir prodiuserės Marinos Da-
vydovos spektaklį „Amžinoji Ru-
sija“, sukurtą Rusijos Vasario re-
voliucijos 100-ųjų metinių proga 
Berlyno „HAU Hebbel am Ufer“ 
teatre. „Amžinoji Rusija“ yra M. Da-
vydovos kuriamo diptiko apie Rusi-
jos istoriją pirmoji dalis. Antrosios 
dalies („Checkpoint Woodstock“) 
premjera jau šių metų balandį įvyks 

„Thalia“ teatre Vokietijoje, Lietuvoje 
jį bus galima pamatyti rudenį. O 

„Amžinojoje Rusijoje“ žiūrovai tikrąja 
to žodžio prasme galės įžengti į Ru-
sijos istoriją. Didžiulė instaliacija 
suteiks progą atėjusiems judėti er-
dvėje bei laike ir taip pamatyti Ru-
siją iškart po 1917-ųjų. Lietuvoje 
spektaklis bus parodytas aštuonis 
kartus „Menų spaustuvėje“ Vilniuje.

LNDT inf.

Anonsai
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Apie suodžius ir scenas
Ričardo Šileikos paroda „Mizanscenos“ namų galerijoje „Trivium“

F o t o g r a f i j a

Kinų meno tradicija ir 
dabartis Nacionalinėje 
dailės galerijoje

Kovo 15 d. Nacionalinėje dailės ga-
lerijoje Vilniuje atidaroma paroda 

„Kinų šeji: rinktiniai kūriniai iš Ki-
nijos nacionalinio dailės muziejaus“, 
kurią sudarė Kinijos nacionalinio 
dailės muziejaus kuratoriai. Šeji, 
kitaip laisvo potėpio menas, yra 
svarbi kinų meno tendencija, be-
siremianti menininko intuityvaus 
žinojimo ir intelektinės patirties iš-
raiška. Spaudos konferencija vyks 
tą pačią dieną 11 val. Nacionalinės 
dailės galerijos auditorijoje. Joje da-
lyvaus Nacionalinės dailės galerijos 

vadovė Lolita Jablonskienė ir Kini-
jos nacionalinio dailės muziejaus 
atstovai Yan Dongsheng ir Wei 
Xiangqi.

2017 m. Pekine esančiame Kini-
jos nacionaliniame dailės muzie-
juje buvo surengta paroda „Lie-
tuvos dailė: peizažinis mąstymas“, 
pristačiusi Kinijos žiūrovams iš-
skirtinius Lietuvos dailės muziejaus 
XX–XXI a. rinkinio kūrinius ir žy-
miausių šiuolaikinių Lietuvos me-
nininkų darbus iš jų dirbtuvių bei 
privačių kolekcijų: tapybą, skulp-
tūrą, piešinius, fotografiją, insta-
liacijas ir videomeną. Šią parodą 
Pekine aplankė ir Lietuvos menu 
domėjosi per 97 000 žiūrovų.

2019 kovo 15 – gegužės 4 d. Naciona-
linėje dailės galerijoje Vilniuje Lie-
tuvos žiūrovams  pristatoma Kinijos 

nacionalinio dailės muziejaus ku-
ratorių parengta paroda „Kinų šeji: 
rinktiniai kūriniai iš Kinijos nacio-
nalinio dailės muziejaus“. Šeji, laisvo 
potėpio menas, kaip jau minėta, yra 
viena iš kinų meno tendencijų. Prie-
šingai, nei nuo Renesanso laikų ti-
kroviškumo siekusi Europos šalių 
dailė, kinų dailė netobulino daiktų 
vaizdavimo, o labiau pabrėžė me-
nininko vidinio pasaulio ir jo emo-
cijų raišką. Šeji mene siekiama ne 
panašumo, o harmonijos tarp išori-
nio pasaulio ir savęs. Parodoje pri-
statomi 73 kūriniai, kuriuos sukūrė 
28 įvairiomis tradicinėmis techniko-
mis dirbantys dailininkai. Parodos 
lankytojai Vilniuje turės išskirtinę 
galimybę išvysti šiuolaikinę kinų ta-
pybą tušu, aliejinę tapybą, akvarelę, 
grafiką ir skulptūrą.

Pasak Kinijos nacionalinio dailės 
muziejaus direktoriaus Wu Weis-
hano, „parodoje eksponuojamuose 
dailės kūriniuose galima pastebėti 
ne tik tradicinės kinų dailės raiš-
kos ir prasmės tęstinumą bei kaitą, 
bet ir klasikinės ar modernios eu-
ropietiškos dailės elementų skolini-
mąsi ar supanašėjimą su jais. Tai, be 
abejo, yra savitos menininkų pasau-
lėžiūros išraiška, kurioje vienodai 
atsispindi tiek 5000 metų senumo 
Kinijos civilizacijos kultūriniai pa-
siekimai, tiek XX a. dėl Kinijos ir 
Vakarų kultūrų sąveikos susifor-
mavusios naujos idėjos. Tačiau 
šiandieninės Kinijos visuomenės 
kultūrinėms nuostatoms dar svar-
besni ateities globaliame kultūri-
niame kontekste apmastymai, ku-
riuose pabrėžiama vietos tradicijų 

Anonsai

Aurelija Maknytė

Aistės Kisarauskaitės namų galerija 
„Trivium“ štai kviečia į virtuvės vi-
ryklių, paprastai kalbant – pečiukų 
parodą. Smagu, kai namuose – pe-
čiukai. Ir kaip smagu, kad už tų 
pečiukų tūno jų autorius – Ričar-
das Šileika. Įsivaizduoju, kaip jis 
per parodos atidarymą išlenda iš 
užpečkio ir tupi. Atidarymo nuo-
traukų galerijoje mačiau, kad Vilma 
Samulionytė jį pakėlė ir išsinešė. 
Paklausiau Ričardo – tai kurgi jis 
buvo išneštas? Sako – nežinau. Ri-
tualai nebūtinai turi būti paaiš-
kinti. Juk nežinome, kodėl reikia 
patupėti šalia Šileikos, net jeigu ir 
žinome, kad tai yra NTKP – Na-
cionalinio tupėjimo kilnojamasis 
punktas. Nuolatos matomas žais-
mingas Ričardo santykis su pasau-
liu – per tekstą, per veiksmą, per 
žinutę, per daiktus – toks įkvepian-
tis, kad netikėtai galvoje susidėliojo 
keli sakiniai apie parodą. Žinoma, 
tie sakiniai irgi kažkokie nepasi-
duodantys ramiai tvarkai, mintys 
šuoliuoja įkvėptos šmaikštuoliškai 
šileikiško kažko. 

Ta proga atsiverčiu kadais iš Ri-
čardo gautą jo knygelę „Ričardo 
Šileikos vardo provincija nr. 345“. 
Joje – daugybės kaimelių ir mies-
telių įvykių ir gyvenimo trupiniai. 

Ar nuotrupos. Kaip ir jo kolekcio-
nuojamos nuogirdos. Šmaikščios 
ir dramatiškos. Jei dramatiškos – 
tai vis tiek kažkaip linksmai. Bal-
tus knygos viršelius puošia, o gal 
greičiau – tepa penki ryškiai juodi 
pirštų atspaudai. Ričardas gal pe-
čiuką kuopė. Bet apie suodžius – 
kiek vėliau. 

Turbūt ryškiausiai pastaruoju 
metu sublizgėjęs kaip nuogirdų 
meistras ir smėlio beigi geležėlių 
kolekcininkas, Ričardas atidžiai 
įsiklauso į daiktų plepėjimą – foto-
grafuoja juos savo mamos pečiuko 
aikštelėje, tarsi aktorius, scenoje 
laukiančius aplodismentų. Atrodo, 
štai – pasižiūrėsiu parodą, išeisiu 
iš Aistės namų, ir tos nuotraukos 
krašte kukliai kabančios užuolaidė-
lės užsitrauks, paslėpdamos sceną 
iki kito spektaklio pradžios. 

Užuolaidėles jau mačiau Ričardo 
kūryboje. Jas buvo galima net pačiu-
pinėti „Skalvijos“ kino teatre 2014 m. 
vykusioje parodoje. Tuomet „Skal-
vijos“ kavinukėje buvo galima įsitai-
syti ant tikrų (?) traukinio vagono 
kėdžių, o ant sienos stebėti nuo-
traukose vagono langais įrėmintus 
aštuonis peizažus. Tikros užuolaidė-
lės kabėjo už nuotraukų, tai yra – už 
vagono langų. Jeigu keliaujant tokiu 
vagonu nepatiktų peizažas ar skaisti 
saulė, užtraukti užuolaidos negalė-
tume. Bet jeigu mes nepatiktume 

peizažui, jis lengvai paslėptų mus 
nuo savo panoraminio žvilgsnio. 

Taigi, sėskime su Ričardu į trau-
kinį ir grįžkime į kaimą, prie jau 
minėto mamos pečiuko teatro. Už-
pečky paliksiu taip mėgstamus foto-
grafijose ieškoti ir atrasti Barthes’iš-
kus studium ir punctum. Lai šildosi. 
Veronikos pečiukas pastaruoju 
metu atlieka tik šildymo funkciją 
ir prie maisto gamybos neprisideda. 
Paklaustas, kiek laiko fotografavo 
pečiuko scenas, Ričardas atsako, 
kad „atsakymas neaiškus. Kadangi 
anksčiau prie negatyvų nežymėjau 
datų, tai metai – viso labo būtasis 
kartinis laikas.“ 

Apie dešimtmetį būtojo kartinio 
laiko Ričardo kaupiamos pečiuko 
mizanscenos man atrodo kaip re-
veransas kantrioms Balio Buračo 
kelionėms, XX a. pradžioje fiksuo-
jant nykstančią buitį. Buračas, kaip 
muziejininkas ir etnografas, jautė 
būtinybę fiksuoti nykstančius pa-
pročius – bet argi papročiai gali būti 
be buities? Nėra abejonių, kad pe-
čius arba krosnis, kol neatsirado 
elektra, buvo ypač svarbi buities 
dalis. Štai mitologijoje ji minima 
ir kaip vaikų atsiradimo (o, įmetė 
pro kaminą...) vieta, ir kaip auku-
ras, ir dar kaip visa ko buvimo ir 
atsiradimo vieta. Apie krosnį kaip 
pragarą ir įvairių veiksmų vietas 
galima pasiskaityti Dainiaus Ra-
zausko-Daukinto knygoje „Kros-
nis mitologijoje: baltų mitologijos 
ir ritualo tyrimai“ (Vilnius: Aidai, 
2011). Kristijono Donelaičio „Me-
tuose“ kakaliu vadinamas pečiukas 
ar krosnis pasirodo beveik 20 kartų. 

„Snargliau! eik pirma mokykis ka-
kalį šildyt“ – ak, kokios žaismingos 
patyčios. O gal pamokslas, sunku 
jau dabar pasakyti... 

O ko gi moko Veronikos iš Aris-
tavos kaimo pečiukas? Matau puo-
dus, lėkštes, kitus indus. Šildosi ko-
jinės virš geltono meliono (turbūt 
brolis buvo atvažiavęs). Juokiasi 
puodas, kad katilas juodas. Tar-
kutės dvi plepa. Pradžiūvo bateliai, 

pradžius ir varškė. Ir t.t. Ričardo 
parodos pavadinimas – „Mizansce-
nos“ – neleidžia užsimiršti, kad esi 
teatre. Vadinasi, reikia tyliai stebėti. 
Aktoriai nerėkauja. Pantomimos 
profesionalai. Dialogai ir pokalbiai 
tegimsta žiūrovo galvoje. Ne viskas, 
kas svarbu, yra pasakoma garsiai. 

„Visas pasaulis – scena“, – tarė 
(tiksliau, feisbuke rašė) Kasparas 
Pocius, apsilankęs Mamontovo 
koncerte. Paminėjo ir vargšą Jo-
riką. Tuo metu kaip tik galvojau 
apie daikto buvimo vietą žmogaus 
pasaulyje ir Šileikos pečiukuose. 
Tie tuščiaviduriai tarsi kaukuolės, 
puodai ir stiklainiai, nors rūdija ar 
kitaip keičiasi, tokie amžini ir tokie 
pilni kažkokios nematerialios, bet 
prasmingos buities. Žiūriu į tokią 
buitį, matau ir būtį. Mūsų nebe-
bus, o tie pečiaus daiktai, tikėtina, 
vis dar atliks kažkokią funkciją ar 
veiksmą. Net jei bus kiauri ar ki-
taip susidėvėję. Vargšas puodas. Gal 
ekologiškai reinkarnuosis į naujus 
puodus ar kokio elektromobilio vi-
daus organą ar žmogaus egzoske-
leto sraigtelį. Šekspyras, gal šiltai 
prie pečiuko sėdėdamas, pastebėjo, 
kad gyvenime kaip teatre – kiekvie-
nas atlieka kažkokį vaidmenį. O tie 
suodžiai… Dabar tie juodi puodų 
dugnai galerijos erdvėje matiniame 
nuotraukos paviršiuje kvepia raša-
linio spausdintuvo dažais. Irgi iš suo-
džių pagamintais.

Aptinku suodžių juodumo piršto 
atspaudą dar viename Šileikos kū-
rybos stalčiuke – degtukų dėžu-
tėje. Ričardas patikslina – taip, tai 
jo piršto atspaudas. „Tą moku da-
ryti. Juk dirbau Radviliškio poli-
cijos komisariate. Kriminalistikos 
skyriuje. Ekspertu viršila. Viena 

iš užduočių – „nuimti“ pirštų at-
spaudus nuo gyvųjų ir mirusiųjų.“ 
Va taip va. Suodžiai – ne šiaip koks 
dažas. (Beje, kokybiškiausi suo-
džiai – tai pigmentas, gaunamas iš 
degintų kaulų.) Minėtas atspaudas 
degtukų dėžutėje eksponuojamas 
kaip mažosios galerijos ekspona-
tas. Tokių miniatiūrinių galerijų 
Ričardas sukūręs bene tris šimtus. 
Plastmasiniai, metaliniai, surūdiję 
ir apynaujai daikčiukai tose dėžu-
tėse man primena „Trivium“ galeri-
joje eksponuojamas pečiukų scenas 
su daiktais. Tik pečiukuose daiktus 
sudėlioja kasdienės buities ritmas, 
metų laikai, atvykę svečiai ar namiš-
kiai. Tai specialiai nerežisuoti spek-
takliai. O mini galerijų spektakliukų 
aktoriai surinkti vadovaujantis jau 
visai kitu scenarijumi. Ir spektakliai 
prasideda atidarius degtukų dėžu-
tes. Uždarai tokią dėžutę – aktoriai 
lauks kito seanso. Galbūt jau kitoje 
lentynoje ar kitoje kišenėje, nes to-
kius mini teatriukus Ričardas nere-
tai padovanoja. Galvoju – įdomu, 
ar padovanojo kam nors tą dėžutę 
su savo suodino piršto atspaudu? 
Ir labai tikiuosi, kad jau nebedir-
bančio kriminalistikos skyriaus 
eksperto viršilos Ričardo Šileikos 
pirštų atspaudų suodžiai yra nuo 
vis dar gyvo ir veikiančio Veronikos 
Šileikienės, gyvenančios Aristavos 
kaime Kėdainių rajone, pečiaus. 

Baigti norėčiau vakar matytu skel-
bimu apie tai, kad atiduodamas pečius. 
Išsiardyti ir išsivežti reikia patiems. Ir 
jau visiškai baigdama norėčiau pridėti 
pareiškimą: „Ričardai Šileika, prašau 
man išrašyti ir išduoti pažymą, kad 
susipažinai su šiuo tekstu.“

Paroda veikia iki balandžio 3 d.

reikšmė bei užsienio kultūrų ele-
mentų asimiliacija.“

Parodą Vilniuje lydės ir speciali 
kartu su Kinijos nacionalinio dai-
lės muziejaus specialistais parengta 
edukacinė programa. Prieš parodos 
atidarymą kovo 15 d. 16 val. vyks 
vieno iš parodos kuratorių Wei Xi-
angqi paskaita apie kinų šeji meną, 
o 18 val. atidarant parodą kinų meis-
trai Zhou Xiaolu ir Shao Xiaofeng 
gyvai demonstruos šeji tapymo 
techniką.

Paroda organizuojama pagal dai-
lės parodų mainų sutartį tarp Kini-
jos nacionalinio dailės muziejaus ir 
Lietuvos dailės muziejaus.

LDM inf.

 A u to ria u s  nu ot ra ukos
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D a i l ė

esame atsakingi už tai, kas vyksta 
aplink mus, – praradimai gali būti 
negrįžtami. Architektūrinis pavel-
das, kraštovaizdis, senieji miesto 
medžiai – viskas jautru ir lengvai 
sunaikinama. 

Paskutinę šios žiemos dieną 
ekspoziciją taip pat papildė ir 
Jūsų piešinių paroda „Pyktis 
ir protestas. Pokytis“ bei tam 
tikras jos tęsinys – fotopa-
roda lauke, „Galerija be sienų“ 
erdvėje. Kaip kilo mintis su-
rengti šią parodą?

2017 m. vasarą dalyvavau Kauno 
„medžių kare“ – su bendraminčiais 
subūrę iniciatyvinę grupę „Stop 
kaštonų giljotinai“ dvi savaites gy-
nėme A. Smetonos alėjos medžius. 
Jau antrą kaštonų gynimo dieną 
tapo aišku – tai ne apie medžius, tai 
apie žmones, apie pažeistas mūsų 
teises. Kas daugiau, jei ne meninin-
kas, turi stoti ir sakyti – čia vyksta 
blogis, nusikaltimas. Piešti pradė-
jau praėjus beveik metams po įvy-
kių, turėjau dar kartą pergalvoti pa-
tirtis. Norėjau į A. Smetonos alėją, 
sunkių prisiminimų vietą, sugrą-
žinti piešinius – mūsų išgyvenimų 
liudininkus. Aš manau, kad pieši-
nys yra nuoga tiesa – baltas audinys, 
sugeriantis spontanišką liniją.

2018 m. gruodį piešiniai sugrįžo 
į tą A. Smetonos alėjos atkarpą, ku-
rioje 2017 m. rugpjūtį buvo nukirsti 
paskutiniai kaštonai, o medžių gy-
nėjai policijos išvaikyti ar suimti. 
Piešinius laikė tikri šių įvykių daly-
viai, jie rikiavosi gatvėje sukurdami 
gyvą piešinių instaliaciją. Taip at-
sirado Dariaus Petrulio fotografijų 
ciklas, eksponuojamas „Galerija 

be sienų“ erdvėje. Čia užfiksuotas 
ir Jonavos Ramybės skveras. 2018 
m. spalį, rekonstruojant šį istorinį 
parką, nukirsti brandūs medžiai, 
tarp jų – galingi kaštonai. Taigi pie-
šinių ir „žmonių alėjos“ – lyg gyvas 
priekaištas dėl negrįžtamai sunai-
kinto grožio, dėl skriaudos, prarasto 
saugumo.

Vienas iš „Mažųjų istorijų“ 
tikslų – suteikti balsą ir ga-
limybę būti išgirstiems. Ko-
kių „balsų“ šiandien trūksta? 
Kokios istorijos turėtų būti 
išgirstos?

Ilgai nutylėtos. Ginčytinos. Ver-
čiančios galvoti. Jau geriau pik-
tinančios nei nuobodžios. Mane 
ypač baugina noras turėti vieną 
nuomonę, baigtinį nuosprendį. 
Minia negali nuolat žygiuoti drą-
siu žingsniu pirmyn, kartais reikia 
sudvejoti. Man regis, šiandienos vi-
suomenė žingsniuoja į prarają. To-
dėl meno pasaulis privalo griebtis 
to, ką per amžius ir darė, – prie-
šintis, maištauti, stabdyti tą minios 
judėjimą neteisingai suvokto pro-
greso kryptimi.

Kodėl tai svarbu daryti bū-
tent muziejuje – didelėje 
institucijoje?

Nacionalinis M.K. Čiurlionio mu-
ziejus turi nuostabią atsiradimo isto-
riją. Tai – to meto visuomenės noras 
ir apsisprendimas turėti muziejų. Jo 
statyboms aukojo daugybė žmonių – 
nuo garsenybių, galingų organiza-
cijų iki nedidelių darbo kolektyvų. 
Jau vien todėl tai – žmonių muziejus. 

Mieste žmonių balsas vis mažiau 
girdimas. Eteris užgožtas politikos 

ir verslo ruporų. Muziejus saugo 
meno kūrinius, kurie kaip ir jų 
kūrėjai, yra amžinas maištas prieš 
daugumą, tai – aršūs visuomenės 
kritikai, nesuprasti vizionieriai. 
Muziejus saugo liudininkus – meno 
kūrinius ir jų autorių idėjas, kurie 
gali suteikti šiuolaikinei diskusijai 
plačią perspektyvą. Taip „medžių 
gynėjų“ bendruomenė buvo susti-
printa parodoje „Nukirstas mies-
tas – persodintas žmogus“ – čia ri-
kiavosi medžio ir žmogaus ryšius 
liudijantys autentiški objektai: nuo 
baublio iki Fluxus judėjimo. 

Šiandien vis dažniau kalbama 
ir apie „muziejaus balsą“. Kaip 
manote, ar svarbu, kad muzie-
jus taptų ne tik pasyviu saugo-
toju, bet ir aktyviu valstybės, 
miesto dalyviu / kūrėju?

Man regis, muziejui trūksta drą-
sos daryti įtaką dabarčiai. Manau, 
kad čia sukaupta praeitis turi būti 
gyvame santykyje su dabartimi, 
nuolatiniame dialoge. Ypač meno 
muziejus – jis privalo kritikuoti da-
bartį visų laikų menininkų ir jų kū-
rinių balsais, kolekcijomis, kurias 
saugo. Meno prigimtis maištinga, 
muziejus sprogs, jei ir toliau taip 
menkai nutekins šiandienos visuo-
menei saugyklose suslėgtą maištin-
gąjį užtaisą. Kalbu apie nuosaikias 
muziejaus parodose nagrinėjamas 
temas. Manau, šiuolaikinis muzie-
jus negali likti neutrali vieta. Jis turi 
užimti aiškią poziciją pagrindinių 
žmogiškųjų vertybių klausimu 
ir kartu būti įsikūnijusi įvairovė. 
Muziejus turi likti laisvas nuo ri-
bojančių ir nurodinėjančių politi-
nių įtakų. Paskutiniai du teiginiai 

skamba utopiškai. Bet vis tiek – mu-
ziejus turi saugoti žmogiškumą.

Artėjant „Mažųjų istorijų“ 
dvejų metų sukakčiai, kaip 
apibendrintumėte šį laiko-
tarpį? Gal galėtumėte pasi-
dalinti laimėjimais, kilusiais 
iššūkiais? 

Praėję metai „Mažosioms isto-
rijoms“ buvo puikūs. „Didžiosios 
pramonės“ atradimai – dirbtinė 

„Kaspino“ aorta ir „Inkaro“ sport-
bačiai – drauge su fabrikų bendruo-
menės ekspertize ir herojais pateko 
į šimtmečio dizaino istoriją – NGD 
parodoje „Daiktų istorijos“ jie su-
laukė ypatingo susidomėjimo. 

Vasaros paviljonas ir šaunieji „Of-
fice De Architectura“ praėjusiais 
metais laimėjo apdovanojimą ar-
chitektūros apžvalginėje parodoje 

„Žvilgsnis į save“ , „Galerija be sienų“ 
pateko į geriausių Lietuvos archi-
tektūros objektų, sukurtų 2017 ir 
2018 metais, penketuką. Metų pa-
baigoje „Mažosios istorijos“ ir „Ga-
lerija be sienų“ atsirado tarp įsimin-
tiniausių Kauno iniciatyvų.

Ir pagaliau – „Mažosios istori-
jos“ pirmą kartą pasiūlė edukaci-
nes programas. Vienos edukacinės 
programos pavadinimas – „Statyti. 
Tiltus, ne sienas“. Kodėl tuo tiltu 

neateina tiek daug žmonių, kaip 
mes norėtume? Turbūt todėl, kad 

„Mažosios istorijos“ kuria dėmesio 
lauką nepatogiai atminčiai ir šian-
dienos problemoms. Nugriauti abe-
jingumo sieną nėra taip lengva.

Kas „Mažųjų istorijų“ laukia 
ateityje?

Visame šiame konfliktiškame 
fone, susijusiame su miesto viešo-
siomis erdvėmis ir piliečių dalyva-
vimu, pasibaigus parodai „Nukirs-
tas miestas – persodintas žmogus“ 
mes tęsime virtualų „Miestiečių 
manifestą“ ir „Miesto akupunk-
tūrą“ – jautrių miesto taškų žymė-
jimą, bendros miesto vizijos kūrimą 
www.besienu.com puslapyje.

O jau gegužę „Mažųjų istorijų“ ir 
„Galerijos be sienų“ erdvė prisipil-
dys popieriaus. Šiuo metu drauge 
su J. Janonio popieriaus fabriko 
bendruomene, menininkais ir mu-
ziejininkais ruošiame parodą „At-
minties popierius“. Procesas labai 
primena popieriaus gamybą – mė-
giname pasemti ir suteikti formą 
prisiminimams, kurie mirksta 
klampiame, didžiuliame atminties 
vandenyje lyg išsklidusi, balzgana 
popieriaus masė. 

Kalbino Agnė Taliūtė

Nugriauti abejingumo sieną
Atkelta iš  1  psl .

Elona Lubytė

2019 m. kovo 5 dieną, eidama 
97-uosius, Albukerkyje (JAV Nau-
josios Meksikos valstija) mirė Lie-
tuvos ir JAV aplinkos menininkė, 
eksperimentinių tampriųjų au-
dinių struktūrų vizionierė Alek-
sandra Fledžinskaitė-Kašubienė 
(Kašuba). 

Menininkė gimė 1923 m. Lietu-
voje, Aleksandros Zubovaitės-Fle-
džinskienės ir Jono Fledžinsko šei-
moje, su broliais ir seserimi augo 
Ginkūnų dvare, prie Šiaulių. Karo 
metais mokėsi Kauno taikomosios 
ir dekoratyvinės dailės institute ir 
Vilniaus dailės akademijoje. 1944 m. 
artėjant frontui su savo mokytoju 
ir būsimu vyru, skulptoriumi Vy-
tautu Kašuba, pasitraukė į Vakarus, 

1947 m. emigravo į JAV, 1963–2001 m. 
gyveno ir dirbo Niujorke, 2001 m. 
persikėlė gyventi į Naujosios Mek-
sikos valstiją.

A. Kašuba įsiliejo į XX a. 6–7 de-
šimtmečio Niujorko meninį gyve-
nimą gyvai pažindama naujas meno 
praktikas: 6-ajame dešimtmetyje 
lankė skulptorės Louise Nevelson 
studijoje vykusius sekmadienio 
4-os valandos menininkų susiti-
kimus-forumus (4 o’clock Forums), 
dalyvavo „Eksperimentų mene ir 
technologijoje“ (Experiments in Art 
and Technology) sąjūdžio parodoje, 
1968–1969 m. vykusioje Bruklino 
muziejuje.

Menininkė išbandė įvairias raiš-
kos priemones – figūrinę keramiką, 
mozaiką, iš plytų, marmuro, gra-
nito kūrė abstrakčius sieninius rel-
jefus, skirtus viešosioms JAV miestų 

erdvėms. Bene garsiausias tokių rel-
jefų pavyzdys – 1986 m. įgyvendinta 
Pasaulio prekybos centro Niujorke 
sieninė puošyba, sunaikinta kartu 
su pastatu per 2001 m. rugsėjo 
11-osios teroro išpuolį. 

Originaliausią A. Kašubos kū-
rybos dalį sudarė nuo XX a. 8-ojo 
dešimtmečio menininkės tyrinėtos 
eksperimentinės tampraus sinteti-
nio audinio struktūros. Vieną pir-
mųjų ji instaliavo savo studijoje su-
kurdama penkių organinių erdvių 
buveinę („Gyvenamoji aplinka, 
43W90-oji gatvė“, Niujorkas, 1971–
1972), kurią aplankyti kvietė Fluxus 
sąjūdžio lyderio Jurgio Mačiūno su-
projektuotas kvietimas. 

Eksperimentus su tampriųjų 
audinių struktūromis menininkė 
nuosekliai tęsė kurdama instalia-
cijas skirtinguose JAV muziejuose, 

dalyvaudama su savo Niujorko 
menų kolegijos studentais Vuds-
toke vykusiame renginyje „Whiz 
Bang Quick City“, kuriame per 24 
valandas pastatė tampriųjų audinių 
būstą ir gyveno jame renginio metu 
(1972), taip pat taikomųjų tyrimų 
meno ir mokslo projektuose Fila-
delfijos tekstilės ir mokslo koledže 
(1977, 1983–1984, 1989).  

O persikėlusi gyventi į Naujosios 
Meksikos valstiją sukauptą patirtį 
taikė gyvenimo būdui – pasitel-
kusi į pagalbą vietinius meistrus 
romantiškame dykumų peizaže 
pastatė „buveinių-kiautų“ Akmenų 
kalvos namą su priestatu (reziden-
cija) į svečius atvykstantiems me-
nininkams ir gyveno jame iki 2012 
metų. Įsikūrusi nuošaliame gam-
tos prieglobstyje menininkė toliau 
kūrė eksperimentinių organinių 

gyvenviečių (globalių kaimų) ir bu-
veinių modelius. Čia pradėjo rašyti. 

A. Kašuba anglų kalba rašė apie 
savo šeimą, vaikystę (Child Ticking. 
A Memoir, 2001), emigracijos (On 
the way to America. To my daughter 
Guoda Kasuba Bur. In OIKOS. 
Lietuvių migracijos ir diasporos 

Kūrusi ateitį
In memoriam Aleksandra Kašuba

N u k elta į  9  p s l .

Susitikimas su bendruomene

Aleksandra Kašuba, Gyvenamoji 
aplinka, 43W90-oji gatvė, Niujorkas. 
1971–1972 m. 

Men in in kės  skaitmenin is  archyvas
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F o t o g r a f i j a

Jei matai, kaip auga palmė
Virginijaus Kinčinaičio paroda „Sublime“ Vilniaus rotušėje

Monika Krikštopaitytė

Socialiniai tinklai ir šiaip interne-
tas turi barokinio miesto žavesio, 
kai išsukus iš siauros nutriušusios 
gatvelės staiga ir netikėtai prieš 
pat akis atsiveria kilnūs trimačiai 
bažnyčios fasadai su teatrališko-
mis garbanomis, tauriu marmuru 
ar jo imitacija. Stumdant žodinę ir 
vaizdinę informaciją tinkle, virtu-
aliu būdu pažįstantiems Virginijų 
Kinčinaitį prieš akis anksčiau ar vė-
liau vis išdygsta prikaustantis vaiz-
das. Toks, kad sustoji ir aikteli, įsi-
žiūri, imi spręsti paveikumo rebusą. 
Net ištraukus Kinčinaičio vaizdus 
iš dėkingai margo konteksto į pa-
rodinę Vilniaus rotušės erdvę, jų 
magija niekur nedingo, tik šiek 
tiek pasikeitė. 

Jie nebeužklumpa taip staiga 
ir netikėtai, o susigrupavę po du, 
po keturis virsta erdvinėmis laiko, 
vietų, reikšmių figūromis. Kačių 
giminė apsigyvena viename bloke: 
gipsinė cirko reklama, dieduko ne-
matomas katinas transportavimo 
dėžėje, žvėris ant kieme padžiautos 
pagalvės užvalkalo ir tobulą vaizdelį 
kuriančios iškamšos. Štai jums ke-
turi aspektai, bendrumai ir skirtu-
mai, bet visi turi keistumo. 

Keistumas yra vienas iš nuolati-
nių Kinčinaičio nuotraukų, darytų 
telefonu ir ištrauktų pro instagramo 
kvadratą, bruožų. Ne paprastas 
keistumas, o toks, sakykim, poeti-
nis ar prozinis, kai įprasta reikšmė 
kinta naujai ar kitaip peržengia kal-
bos ribą. O gal ir kultūros, stereo-
tipų sienas. Ir tai daro ne kaip nors 
politiškai angažuotai, o su entuzi-
azmu atradėjo, kuris ir pats dar ne-
žino, kuo viskas baigsis, bet aiškiai 
jaučia, kad kadras gyvas, pulsuoja, 
kad skleistis turi potencialo. 

Gal todėl Kinčinaitis, nors turi 
kuo puikiausią iškalbą bei ne-
mažą patirtį (yra prirašęs šimtus 

straipsnių, daugybę kartų kalbėjo 
kitų autorių parodų atidarymuose, 
išleido kelias savo knygas), visai 
nenori kalbėti apie tas nuotrau-
kas. Nes nuotraukos šiuo atveju ir 
yra jo kalba. Ir ji gerai artikuliuota, 
nes autoriaus vaizdinis raštingumas 
kuo puikiausias, o vaizdų gyveni-
mas yra ne kartą tapęs jo menoty-
rinių tyrimų objektu.

Kalbėtojų funkciją atidaryme 
buvo pakviesti atlikti žymus foto-
grafas Algimantas Aleksandravi-
čius ir meno kritikė – aš, nes nuo-
lat feisbuke ir spaudoje raginau 
Kinčinaitį rengti parodą, kai prieš 
kokius penkerius metus menotyri-
ninkė Erika Grigoravičienė atvėrė 
akis, kad tieji vaizdai gerokai pra-
noksta feisbuko lygį. Man teko ilgai 
laukta proga ir rašyti anotaciją, ir 
priimti kelis nepelnytus sveikini-
mus už parodos kuravimą. Tačiau 
parodą pirmą kartą pamačiau kartu 
su visais. Aleksandravičius patikino 
žiūrovus dėl kūrinių kokybės ir ne 
bet kokios, o fotografinės, taip pat 
teigė, kad ekspozicija yra geriausia, 
ką jam teko matyti per dvejus metus. 

Kinčinaitis savo taupioje kalboje 
patvirtino mano įtarimą, kad čia 
kūryba naudojama bendravimui. 
Vaizdai tinklais sklinda kaip laiškas. 
Regėjimo liudijimas. Tačiau kitą 
mano įsitikinimą – kad chroniškas 
gerų kadrų matymas yra profesinės 
ligos pasekmė – autoriaus pasako-
jimas iš dalies paneigė. Pasirodo, 
įsižiūrėjimo meditacijas Kinčinai-
tis įvaldė dar būdamas mokyklinio 
amžiaus, kai tekdavo po 7–8 valan-
das laukti traukinio namo, kai sė-
dėdavo stotyje ir stebėdavo žmones, 
šešėlius, matė net, kaip palmė auga. 
Vaizduotės geba prakalbinti vaizdą 
pravertė ne tik interpretuojant kitų 
kūrinius, kurstė apetitą gyvenimui, 
bet visgi labiausiai suvešėjo ir atsi-
skleidė jo, kaip smalsaus keliautojo 
ir klajotojo, produkuojamų vaizdų 
asortimente. 

Tyčia panaudojau tokį specifinį 
žodį kaip „asortimentas“, nes ben-
dra kolekcija nesibijo eklektikos ir 
aukštųjų bei žemųjų kultūros / socia-
linių lygių maišymo. Jo nuotraukų 
turinys nevientisas ir kintančio sti-
liaus. Vienur nuotraukų ketvertas 

ne iki galo aiškių. Kaip gerame ro-
mane ar detektyve. Daug sluoks-
nių ir tas sustabdantis jausmas, 
kad tai, ką matai, kalba kažkodėl 
ką kita, nei turėtų. O dar prisideda 
vaizdų tarpusavio santykiai: mar-
murinio atleto ir medžio torsas, 

susiklosčius aplinkybėms atpažįsta 
ir spaudžia mygtuką. 

Fotografuodamas Kinčinaitis ne 
tik fiksuoja, jis iš karto interpretuoja 
vaizdą. Beveik niekada jam vaizdas 
nėra nuogas, pirmapradis ar tuščias. 
Jo vaizdo matymas prisodrintas 
kultūrinio konteksto, atsikartojimo, 
prisiminimo, įsivaizduoto anksčiau 
patyrimo. Kiekvienas kūdikis, nuo-
galius ar senukas turi prototipą ta-
pyboje, grafikoje, skulptūroje ar 
mite, poezijos reginyje. Kiekvienas 
šviesos šuoras ar seno namo šešėlis 
turi reikšmingos formos atitikmenį, 
todėl Kinčinaičio vaizdai artėja prie 
kalbos ženklų, nuo kurių kadaise 
pabėgo, tik išsaugoję patyriminį 
sluoksnį.

Nors kiekvienas pristatomas 
vaizdas yra tarsi aplipęs praeities 
vaizdais, reikšmėmis ir kultūro-
mis, nė iš tolo nesijaučia kai ku-
rių autorių patiriamos desperaci-
jos, nusakomos nuogąstavimu, kad 

„viskas jau atlikta, viskas jau pada-
ryta, nebeliko ką sukurti“. Netgi 
atvirkščiai – Kinčinaičio vaizdų 
pasaulio turtingumas ugdo erdvinį 
mąstymą, pasaulio tarpusavio ryšių 
sudėtingumo pajutimą, plečia ben-
drumo suvokimą. O tai reiškia, kad 
jungia žmoniją, kalba universalia 
kalba! Analogijų radimas tarp ne-
panašių nei kontekstu, nei sandara 
vaizdų teikia pasaulio logikos, taigi 
ir saugumo pojūtį. Turėdamas to-
kius gebėjimus, Kinčinaitis galėtų 
būti didis manipuliatorius, ideo-
logų svajonių darbuotojas – pavo-
jingas žmogus. Tačiau jo meistriš-
koje vaizdų iškalboje glūdi išmintis, 
gyvenimo geismas ir svarbiausia – 
geras humoras. Ir tai keičia viską 

– sekti Kinčinaičio vaizdų pasaulį 
yra nepamainomas malonumas, 
kiekviename vaizde atskirai ir gru-
pėmis, trokštant, kad tik niekada 
nesibaigtų.

Paroda veikia iki kovo 31 d.

studijos, 2012 nr. 2) išgyvenimus 
ir kūrybą (Kasuba works, 2011, 
perleista LDM lietuvių kalba 
2012; The Mind Gazing at It-
self, 2016, prieiga per internetą: 
hps://www.kasubaworks.com/the‐
mind‐gazing‐at‐itself‐2016.html). 
Lietuviškai galima susipažinti su 
knyga „Algirdo Juliaus Greimo ir 
Aleksandros Kašubienės laiškai 
1988–1992“ (Vilnius: Baltos lan-
kos, 2008; laiškai yra saugomi VU 
rankraštyne). 

Mes su menininke susipaži-
nome 2013-ųjų pavasarį. Vykau į 
Albukerkį aptarti galimybės įgy-
vendinti Nacionalinės dailės gale-
rijoje (NDG) A. Kašubos 1975 m. 
tampriųjų audinių ir neoninių 

šviesų instaliaciją „Spektro užuo-
mina“. Sumanymas pavyko, pas 
menininkę apsilankęs NDG archi-
tektas Aleksandras Kavaliauskas, 
dirbdamas drauge su ja, pažino 
tampriųjų audinių membrami-
nio tempimo principus, gavo aiš-
kias instrukcijas, kaip įgyvendinti 

„Spektro užuominų“ projektą. O 
jo pristatymas parodoje (2014–
2015) suteikė pirmosios pažinties 
su A. Kašubos kūryba galimybę 
Lietuvoje. 

Mūsų bendradarbiavimas tę-
sėsi, 2018–2019 m. menininkė Lie-
tuvos dailės muziejui padovanojo 
150 kūrinių, sukurtų 1953–2018 
m., unikalią tapybos, tekstilės 
darbų, keraminių plytelių pano, 
skulptūrinių reljefų, koliažų, akva-
relių, eksperimentinių tampraus 

audinio struktūrų instaliacijų 
projektų, vizionieriškų organinės 
architektūros modelių, viešo-
siose JAV erdvėse įgyvendintų 
skulptūrinių objektų brėžinių 
kolekciją. Taip pat – 7900 vienetų 
skaitmeninių vaizdų archyvą. Su 
menininke sutarėme, kad jos do-
vana bus pristatyta per pirmą Alek-
sandros Kašubos retrospektyvą 
NDG, 2020-ųjų pabaigoje. 

Paskutinė menininkės darbų 
siunta muziejų pasiekė š. m. kovo 
1 dieną. Pranešusi, kad siunta sėkmin-
gai atkeliavo, sulaukiau Aleksan-
dros atsakymo: „Tai dabar jau ga-
lima giliai giliai atsikvėpti. O tau 
tikrumoje prasideda kitas darbas.“

Daugiau informacijos apie meni-
ninkės kūrybą rasite jos interneto 
puslapyje www.kasubaworks.com.   

Atkelta iš  8  psl .

Aleksandra Kašuba, Pasaulio prekybos centro Niujorke reljefas. 1986 m.

A. Norvilos  n uotr .

atrodo kaip gryniausia grafika, ki-
tur – kaip tapyba ar tiesiog klasi-
kinė fotografija. Čia, žiū, socialinės 
temos, o čia – jau nendrių poezija... 
Modernisto stilių, žinoma, toks ne-
vienalytiškumas labai žalotų, bet ne 
dabarties menininką, kuriam už sti-
lių daug svarbiau principai, logika, 
struktūra. 

Visų šių skirtingų nuotraukų tas 
pats kraujas – jose vaizdas reiškia 
daugiau nei patį save. Visur bus 
koks nors turinio ir formos san-
tykis, santykis su provaizdžiais, 
su istorijomis, su prasmėmis, su 
regos choreografija, teorija ir t.t. 
Labai daug santykių. Netikėtų ir 

futbolo vartų naktį ir stotelės 
stačiakampis, muziejų erdvės su 
kūrinių erdvėmis ir veidrodžio 
labirintai, skulptūros ir lankyto-
jai, palapinės trikampis ir mūri-
nis bokštas. 

Maniau, kad kadrus Kinčinaitis 
bresoniškai gaudo, bet pasirodo, 
dalis jų yra ne tiek surežisuoti, 
kiek išlaukti ilgėliau galvojant apie 
objektą. Štai, pavyzdžiui, Šiuolaiki-
nio meno centro stogas, pagautas su 
lėktuvo kelio dūmų juosta, atrodo 
tarsi krematoriumo kaminas. Kin-
činaitis pasakojo, kad ilgai galvojo, 
ką čia galima su tuo pastatu daryti. 
Taigi šiek tiek planuoja, tačiau tik 

V. Nomado n uotr .
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Kitokie filmai
Vienuolika „Kino pavasario“ filmų, kuriuos verta pamatyti

Prieš kiekvieną „Kino pavasarį“ 
potencialius žiūrovus užgriūva tiek 
daug rekomendacinių sąrašų, kad, 
matyt, atėjo laikas sudarinėti ir 
nerekomenduojamų filmų sąrašą. 
Tačiau šįkart dar siūlome tuos, kurių 
patartume nepražiopsoti. Ne todėl, 
kad tai būtų pripažinti šedevrai. 
Kartais įdomiau stebėti kino eks-
perimentus, kartais kyla noras pasi-
grožėti režisierių fantazijos sukurtais 
vaizdais, pasinerti į jų sužadintą me-
lancholiją ar prisiliesti prie istorijų, 
kurios atrodys nepatogios malonių 
įspūdžių ieškantiems žiūrovams. 

„Kino pavasaris“ suteiks tokių progų. 
Nors rengėjai nesako, kas pasirodys 
ekranuose festivaliui jau pasibaigus, 
šiuos pamatyti kino teatrų repertu-
are tikimybė gana menka.

„Andželo istorija“ („Angelo“, 
Austrija, Liuksemburgas, 2018)

Markusą Schleinzerį sudomino 
Angelo Solimano (1721–1796) – pa-
slaptingo Vienos gyventojo, tapusio 
miesto mitologijos dalimi, istorija. 
Jis ir tapo režisieriaus, debiutavusio 
pasakojimu apie pedofilo pagrobtą 
berniuką („Michaelis“), antrojo 
filmo veikėju. Apie šį istorinį per-
sonažą vis dar žinoma labai mažai, 
mat šeimų, kuriose jis augo, archy-
vai neprieinami tyrinėtojams. Ber-
niukas – vergas Andželas – iš Af-
rikos buvo atvežtas į Vieną ir tapo 
egzotišku miesto salonų papuošalu. 
Vizualiai gražus, bravūriškai suvai-
dintas, intelektualiai rafinuotas fil-
mas yra ir tiksli kolonizacijos me-
chanizmų analizė. Todėl Andželas 
traktuojamas ne kaip žmogus, o 
kaip užkariautojų laukianti svetima 
žemė be savosios tapatybės. Beje, 
šiuo personažu domėjosi ir austrų 
kino kūrėjai Michaelis Glawoggeris, 
Haraldas Sicheritzas.

„Angelas“ („El angel“, Argen-
tina, Ispanija, 2018)

Septyniolikmetis Karlitas pra-
dėjo nuo vagysčių. Jis įsilauždavo 
į turtingų žmonių namus. Atsitik-
tinai nužudęs apsaugininką, vaiki-
nas tapo tikru žudiku. Režisierius 
Luisas Ortega filmą parėmė tikrais 
įvykiais, bet Karlito istorija gana 
netipiška. Nors įrodyta, kad jis 
nužudė vienuolika žmonių, Kar-
lito negalima pavadinti serijiniu 
žudiku. Greičiau tai buvo sociopa-
tas, kuris žudė, nes reikėjo pašalinti 
kliūtį. Tačiau režisierius nesistengia 
rasti įtikinamų motyvų, juo labiau 
vertinti savo personažo. Labiausiai 
Ortegą domina estetinis kontrastas 
tarp veikėjo elgesio ir jo išorės, mat 
Karlitas labai gražus. Todėl Argen-
tinos žiniasklaida ir vadino jį An-
gelu. Visiškas veikėjo amoralumas 
režisieriui tampa gana siurrealis-
tiško humoro šaltiniu – kai kurios 
scenos atrodo lyg būtų parašytos 
Witkacy. Filmo atmosferą persmel-
kia erotizmas, bet nepamirštas ir 

politinis žudynių kontekstas: Ar-
gentiną tada valdė karinė chunta ir 
prievarta buvo virtusi kasdienybe. 
Gal turinio filme ir pristigs, bet jis 
intriguoja, įtraukia, žavi specifine 
poezija ir gera argentinietiška roko 
muzika. 

„Balčiausi yra pelenai“ („Jiang 
hu er nv“, Kinija, Prancūzija, Ja-
ponija, 2018)

Tai pasakojimas apie meilę nero-
mantiškais turbokapitalizmo laikais 
ir kartu originalaus gangsterių kino 
pavyzdys, sukurtas bene svarbiau-
sio šių dienų kinų kino meistro Jia 
Zhang-ke. Filmo herojė yra Qiao 
(Tao Zhao), kuri myli provincijos 
nusikaltėlį Biną. Diskotekos užka-
boriuose pora įrengė nelegalų žai-
dimų saloną. Netikėta konkuruo-
jančios gaujos ataka privers Qiao 
rinktis. Ji išgelbės Biną, bet kartu jį 
ir praras. Režisierius ir vėl filmavo 
savo gimtinėje – didžiausiame Šansi 
provincijos mieste, kuris kartu ir 
šiuolaikiškas, ir paniręs į amžių glū-
dumą siekiančią tradiciją. Jis gili-
nasi į personažų, kuriems teks bran-
giai mokėti už nuodėmes ir garbę, 
jausmus, bet kartu meistriškai rodo, 
kaip veikėjų likime atsispindi visos 
XXI a. Kinijos problemos. 

„Begalinis futbolas“ („Fotbal 
infinit“, Rumunija, 2017)

Vienas rumunų Naujosios ban-
gos kūrėjų Corneliu Porumboiu su-
grįžo į gimtąjį miestą, kad papasa-
kotų apie savo pažįstamo – vietinio 

valdininko Laurentiu Ginghinos – 
pastangas reformuoti futbolą, nes 
šiuolaikinis žaidimas kelia didelę 
grėsmę žmonių sveikatai. Tuo įsi-
tikino ir pats filmo herojus, jaunys-
tėje porą kartų susilaužęs koją. Lau-
rentiu nori sukurti tokias futbolo 
taisykles, kurios padėtų išvengti 
traumų. Porumboiu filme jo idė-
jos, braižomos schemos tampa saty-
riška šiuolaikinės Rumunijos me-
tafora, parabole apie posovietinę 
visuomenę, vis dar neatsikratančią 
utopinių idėjų, bet kartu ir jautriu 
pasakojimu apie neįgyvendintas 
ambicijas. Todėl su filmo perso-
nažais gali susitapatinti visi, sva-
jojantys ne tik apie naują Vilniaus 
stadioną ir kitokias permainas. 

„Jei Bylo gatvė prabiltų“ („If Be-
ale Street Could Talk“, JAV, 2018)

Naujas pernykščio „Oskaro“ lau-
reato Barry Jenkinso („Mėnesiena“) 
filmas – pirmoji anglų kalba sukurta 
rašytojo Jameso Baldwino ekrani-
zacija. Rašytojui filmas ir dedikuo-
tas. Jaudinanti meilės istorija perkels 
į XX a. 8-ąjį dešimtmetį. Režisierius 
ją rekonstruoja pasitelkdamas de-
vyniolikmetės Tiš požiūrį. Tiš myli 
savo sužadėtinį – savamokslį skulp-
torių Fonį, jie rengiasi vestuvėms. 
Bet Fonis apkaltinamas išprievar-
tavęs puertoamerikietę Viktoriją, 
nors nusikaltimo ir nepadarė – jį 

„pakišo“ rasistas policininkas. Vik-
torija palieka JAV ir grįžta namo, 
o nėščios Tiš motina Šeron (Re-
gina Rene King šiemet apdovanota 

„Oskaru“ už šį vaidmenį) vyksta jai 
iš paskos, kad rastų Fonio nekal-
tumo įrodymų. Jenkinsas – itin 
subtilus ir jausmingas stebėtojas, 
jis jautrus niuansams, detalėms ir 
rodo tai, ko iki jo kine apie juoda-
odžius amerikiečius nebuvo. 

„Man nesvarbu, jei į istoriją 
įeisime kaip barbarai“ („Îmi este 
indiferent dacă în istorie vom in-
tra ca barbari“, Rumunija, Čekija, 
Prancūzija, Bulgarija, Vokietija, 
2018)

Filmo pavadinimas – maršalo 
Ionos Antonescu žodžiai, pasakyti 
Rumunijos Ministrų taryboje 1941-
ųjų liepą, kai prasidėjo etniniai va-
lymai Rytų fronte. Radu Jude’s tra-
gikomedijos herojė yra menininkė 
Mariana, kurios performanso tema – 
žydų žudynės Odesoje 1941 m., miestą 
užėmus rumunų armijai. Iš pradžių 
visi stengiasi sutrukdyti Marianai, 
bet kai spektaklis pagaliau sukur-
tas, jo efektas stebina. Jude’s filmo 
konstrukcija sudėtinga, bet aki-
vaizdu, kad režisierius nuosekliai 
rekonstruoja Rumunijos istoriją. Jį 
domina ir atskirų žmonių, ir vals-
tybės nusikaltimai. Jude naudo-
jasi kino kronika, vaidybiniais 
bei dokumentiniais filmais apie 
maršalą Antonescu, bet pirmiau-
sia jis remiasi Walterio Benjamino 
tekstais. Šį filmą papildys Jude’s 
dokumentinis dešimties minučių 
filmas „Dvi maršalo egzekucijos“ 
(„Cele doua executii ale maresa-
lului“, 2018), kuriame sugretinti 
1946 m. nufilmuoti mirties baus-
mės Antonescu vykdymo vaizdai 
ir kaip ši scena atkurta vaidybi-
niame 1994 m. Sergiu Nicolaescu 
filme.

„Mūsų laikas“ („Nuestro tiempo“, 
Meksika, Prancūzija, Vokietija, 
Danija, Švedija, 2018)

Carlosas Reygadasas – vienas 
garsiausių „lėtojo kino“ kūrėjų. Jis 
nepripažįsta jokių kompromisų. 
Gal todėl žiūrėti šio meksikiečių 
režisieriaus filmus visada yra gana 
sunkus darbas, atveriantis naujas 
ne tik kino, bet ir savivokos gali-
mybes. Naujausias Reygadaso fil-
mas pasakoja apie sutuoktinių 
porą Chuaną ir Esterą, kurie nuo 

sostinės gyvenimo bėga į atokią 
rančą, augina bulius ir auklėja savo 
vaikus. Abu yra intelektualai: Chu-
anas – garsus poetas, Ester – an-
glų literatūros dėstytoja, jų namai 
pilni knygų. Paaiškėja, kad filmo 
pradžioje sužavinti jų šeimyninio 
gyvenimo idilė yra kruopščiai su-
konstruota: Ester neištikima vyrui, 
ir jis tai žino. Anksčiau ar vėliau at-
eis akimirka, kai Chuanas nebega-
lės su tuo taikstytis. Pagrindinius 
veikėjus suvaidino pats režisierius 
ir jo žmona, filmų montuotoja Na-
talia López. Reygadasas lyg po didi-
namuoju stiklu tyrinėja asmeninės 
laisvės ir šeimos gyvenimo ribas, 
kartais nevengdamas ir komiškos 
intonacijos, kuri sušvelnina atviras 
erotines filmo scenas. 

„Kleras“ („Kler“, rež. Wojciech 
Smarzowski, Lenkija, 2018)

Tai svarbiausias pastarųjų metų 
lenkų filmas, viršijęs visus lanko-
mumo rekordus. „Kleras“ – pirma-
sis filmas, kuriame atvirai kalbama 
apie šių dienų Katalikų bažnyčią 
Lenkijoje ir apie jos įtaką politi-
kams: milžinišką šventovę statantis 
ir turtais bei galia besimėgaujantis 
arkivyskupas Mordovičius (Janusz 
Gajos) telefonu reikalauja, kad į 
mišias atvyktų šalies prezidentas 
su žmona. Kurija filme – tikras 
korupcijos lizdas: užsakymus čia 
laimi arkivyskupui artimi žmonės, 
Liaudies Lenkijos laikais perse-
kioję kunigus. Vienas pagrindinių 
veikėjų – kunigas Lisovskis (Jacek 
Braciak) – šantažuoja net arkivys-
kupą, kad šis išleistų jį į Vatikaną. 
Lisovskis yra pedofilas. Tačiau tai 
išsiaiškinęs kunigas Kukula (Arka-
diusz Jakubik), kuris pats vaikys-
tėje buvo išnaudojamas kunigo, 
lieka neišgirstas net žiniasklaidos 
ir apimtas nevilties susidegina per 
mišias. Tik varganos parapijos ku-
nigas, vis dažniau išgeriantis Try-
busas (Robert Więckiewicz), su-
geba išsaugoti sąžinę – jis meta 
kunigystę, kad būtų kartu su my-
lima moterimi (Joanna Kulig), kuri 
laukiasi jo kūdikio. Pagrindinis 

„Andželo istorija“

„Balčiausi yra pelenai“

„Jei Bylo gatvė prabiltų“

N u k elta į  1 1  p s l .
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Filmas gimsta iš ryšių su žmonėmis
Nicolas Philibert’as apie filmą „Kiekviena akimirka“

K i n a s

filmo leitmotyvas – kunigų pedo-
filų skriauda. Į „Klerą“ vis įterpiami 
jų aukų prisiminimai. 

Smarzowskis „Klere“ – labiau pu-
blicistas nei menininkas, bet filmas 
neprimena publicistinio straipsnio, 
nes režisierius formuluoja teiginius, 
pasakodamas jaudinančias kunigų 
istorijas, pabrėždamas klerikalų 
godumą ir prabangos troškimą, 
melą, girtuoklystę, susiliejimą su 
valdžia, abejingumą paprastiems 
tikintiesiems.

„Putino liudininkai“ („Svideteli 
Putina“, Latvija, Šveicarija, Čekija, 
2018)

Dokumentiniai Vitalijaus Mans-
kio filmai visada sukelia diskusijas, 
nesvarbu, ar jis filmuoja Šiaurės Ko-
rėją, ar savo gimines karo padaly-
toje Ukrainoje. Naujausias jo fil-
mas taip pat išprovokavo diskusiją 

apie asmeninę režisieriaus kaltę: 
Manskis buvo apkaltintas kadaise 
kartu su kitais prisidėjęs prie Pu-
tino mito kūrimo. Filmo veiksmas 
prasideda 1999 m. gruodžio 31 d., 
kai rusams buvo pristatytas naujasis 
jų prezidentas. 

Pasitelkęs iš maksimaliai arti už-
fiksuotus unikalius kadrus – doku-
mentinius liudijimus, Manskis rodo, 
kaip vyko Vladimiro Putino atė-
jimo į valdžią operacija. Jis filmavo 
Boriso Jelcino namuose, kandidato 
į prezidentus Vladimiro Putino 

rinkimų štabe, užfiksavo savo po-
kalbius su ką tik išrinktu Rusijos 
prezidentu. Manskio filmo herojais 
tapo daug iš politikos ar iš šio pa-
saulio jau pasitraukusių žmonių ir, 
žinoma, nebylioji rusų liaudis. „Pu-
tino liudininkai“ tiksliai užfiksavo 
būseną, kai epocha baigiasi ir isto-
rija ima gręžtis atgal. Tai vienu žo-
džiu (deja, neišverčiamu į lietuvių 
kalbą) tiksliai apibūdino Jelcinas, 
kuris, paklaustas, kaip jam skamba 
Putino sugrąžintas SSRS himnas, 
atsako: „Krasnen’ko“ („Raudonai“).

„Tarp dviejų vandenų“ („Entre 
dos aguas“, Ispanija, 2018)

Isakio Lacuestos filmas tapo San 
Sebastiano ir Mar del Platos festiva-
lių nugalėtoju. Jame susipina fikcija 
ir dokumentika, praeitis ir dabartis. 
Režisierius grįžta prie savo garsiojo 
filmo „Legenda apie laiką“ (2006) 
veikėjų ir tęsia pasakojimą apie du 
brolius, gyvenančius Ispanijos Pi-
etuose. Vadinamas ispaniška „Vai-
kyste“ (Richardas Linklateris savo 
herojų taip pat filmavo keliolika 
metų), Lakuestos filmas jautriai stebi 
dviejų vyrų santykius – jų kūnus, po-
kalbius, gestus. Šio melancholiško 
filmo veikėjai – du broliai čigonai 
Isra ir Cheito, kurie kadaise nu-
traukė santykius. Dabar Isra grįžta 
iš kalėjimo, o Cheito baigia tarnybą 
laivyne. Jie grįžta į gimtąjį miestą, 
nori padėti vienas kitam ir susitai-
kyti su skaudžia praeitimi. 

„Žmogus, kuris visus nuste-
bino“ („Čelovek, kotoryj udivil 
vsech“, Rusija, Estija, Prancūzija, 
2018)

Filmo herojus Jegoras – miški-
ninkas ir profesionalus medžiotojas. 
Jis gyvena Sibire, yra pavyzdingas 
vyras ir šeimos tėvas. Staiga Jego-
ras sužino, kad jam – auglys ir liko 
gyventi tik keli mėnesiai. Nepadeda 
nei tradicinė medicina, nei šama-
nai, todėl Jegoras nusprendžia ap-
gauti mirtį ir pakeisti savo tapatybę, 
kaip tai gelbėdamasis nuo mirties 
padarė senojo Sibiro epo veikėjas 
Žamba. Jegoras nusprendžia tapti 
moterimi. Natalijos Merkulovos ir 
Aleksejaus Čupovo („Intymios vie-
tos“) filmo premjera įvyko Veneci-
joje, kur filmas ir ypač aktorius Jev-
genijus Cyganovas sulaukė liaupsių. 
Bet „Žmogus, kuris visus nustebino“ 
kalba ne apie lytinės tapatybės pro-
blemas ar Sibiro kaimiečių toleran-
tiškumą. Tai greičiau metafora, fil-
mas apie permainas, kurioms tenka 
pasiryžti, kad išgyventum, apie 
sugebėjimą priimti permainų bū-
tinybę ir kad kartais tik baimė gali 
tapti vienintele paskata keistis. 

Parengė Ž. P.

„Man nesvarbu, jei į istoriją įeisime kaip barbarai“

Atkelta iš  10  psl .

Vieno talentingiausių prancūzų do-
kumentininkų Nicolas Philibert’o 
filmo „Kiekviena akimirka“ („De 
chaque instant“, 2018) herojai – 
grupė būsimų slaugytojų. Režisie-
rius rodo tris šių jaunuolių studijų 
etapus: teorinį, mokomąjį ir prak-
tiką su tikrais pacientais. Režisie-
riaus žvilgsnis atskleidžia šios retai 
pastebimos profesijos pasirengimo 
kainą, kartu jis fiksuoja jaunų žmo-
nių pasiryžimą padėti kitiems ir jais 
rūpintis. 

Philibert’as (g. 1951) išgarsėjo 
filmu „Kurčiųjų šalis“ (1992). Di-
džiulės sėkmės sulaukė jo filmas 

„Būti ir turėti“, pasakojantis apie 
mažo kaimelio mokytoją, kuris iš-
kart moko kelias klases. Jis buvo 
apdovanotas Europos kino akade-
mijos prizu geriausiam dokumen-
tiniam filmui. Philibert’o kūryba ži-
noma ir pas mus – buvo surengta jo 
filmų retrospektyva, naujus filmus 
rodė Vilniaus dokumentinių filmų 
festivalis ir „Kino pavasaris“. Nau-
jausiąjį „Kiekviena akimirka“ taip 
pat bus galima pamatyti šiųmečio 

„Kino pavasario“ programoje.

Pirmiausia domina Jūsų dėme-
sys skirtingoms profesijoms 
ir atidus žvilgsnis į kasdie-
nybę tiek naujausiame, tiek ir 
ankstesniuose filmuose. Gal 
galėtumėte daugiau apie tai 
papasakoti?

Esu tas, kuris tiki, kad filmo gro-
žis ir svarba yra susiję su jo tema. 
Manau, kad galima sukurti gražų 
ir įdomų filmą, paremtą kasdienio 
gyvenimo detalėmis, nes jos susi-
deda iš tikrų, mažų dalykų, kurie 
brangūs ir svarbūs. Mane domina 

darbas, patinka filmuoti dirbančius 
žmones, nes tada gali atskleisti, su 
kokiomis problemomis ir išban-
dymais jie susiduria. Dažniausiai 
jie susiduria su savimi ir savo gali-
mybių ribomis. Tai filmui suteikia 
daug medžiagos ir pripildo emocijų.

Šįkart pasirinkote pasakoti 
apie slaugytojus. Ar Jus paska-
tino permainos šioje srityje 
Prancūzijoje, galbūt paveiku-
sios medicinos studentus? 

Tai nėra filmas apie medicinos 
studentus, jis apie būsimuosius 
slaugytojus, o tai ne tas pats. Bet 
tai, kas mane domina, nėra būdinga 
tik Prancūzijai. Man įdomesni uni-
versalūs dalykai. Visose pasaulio 
šalyse yra jaunų žmonių, norinčių 
tapti slaugytojais. Jie, dar būdami 
labai jauni, dažnai 18–20 metų, su-
siduria su būsimos profesijos pro-
blemomis: liga, senatve, praradimu, 
gyvenimo pabaiga, mirtimi. Filmas 
kurtas Prancūzijoje, bet jo tema 
svarbi ir būdinga visiems. Kūriau 
filmą apie rūpinimąsi, apie tai, ką 
reiškia prižiūrėti ligonį, kitaip sa-
kant, ką reiškia būti atidžiam kito 
poreikiams. Būtent tai yra tikrasis 
filmo siužetas.

Stebėjote šiuos studentus ilgą 
laiką. Ar sunku buvo priartėti 
prie jų? Kokių kilo sunkumų?

Filmuojant visada kyla sunkumų 
dėl įvairiausių priežasčių. Tačiau tie 
sunkumai neužgožia noro įsigilinti 
į problemas. Šiuo atveju buvau ne-
paprastai laimingas galėdamas su-
tikti visus tuos jaunus žmones, ku-
rie tvirtai įsipareigoja daryti tai, ką 
daro. Šie prancūzų jaunuoliai kilę 

iš skirtingų socialinių grupių, yra 
skirtingos odos spalvos, bet jie pa-
sirengę padėti kitiems žmonėms, 
net žinodami, kokie sunkumai jų 
laukia ateityje. Tai sunkus dar-
bas, dirbti reikia ilgai ir už gana 
nedidelį atlygį. Tačiau jie vis tiek 
renkasi šią profesiją, nori būti 
naudingi, ir mane tai verčia pa-
miršti visus sunkumus, su kuriais 
susidūriau.

Kai su kolegomis kalbėjomės 
apie filmą, vieningai sutarėme, 
kad „Kiekviena akimirka“ ke-
lia klausimą, ką reiškia būti 
žmogumi. Stebėdami jaunuo-
lius matome, kaip jie mokosi 
rūpintis kitais ir tuo, koks 
turi būti atstumas tarp jų ir 
pacientų. To turime mokytis 
visi. Mokomės, kaip arti ga-
lime būti šalia vienas kito. Tai 
tarsi graži metafora, patiriama 
iš filmo – tikslaus profesijos 
tyrimo. 

Žinote, neateinu su pranešimu, 
ką norėčiau pasakyti žmonijai, 
nesu toks pretenzingas ar ambicin-
gas. Manau, jei turi labai konkretų 
tikslą, jis sugriauna filmo paslaptį ir 
tikrąjį jo grožį. Mano filmai gimsta 
susitikimuose su žmonėmis. Žings-
nis po žingsnio filmas kuriamas iš 
ryšių su žmonėmis. Dažnai žmonės 
klausia, kodėl pasirinkau vieną ar 
kitą temą, ir kartais tiesiog nežinau, 
ką atsakyti. Tai keista ir aš nenoriu 
žinoti. Kartais bandau sužinoti, bet 
galų gale vis tiek nežinau. Tačiau 
manau, kad yra paralelių tarp šio 
klausimo ir tinkamo atstumo. Šią 
problemą sprendžia ir režisieriai, 
ypač kuriantys dokumentinį kiną. 

Kadras iš filmo „Kiekviena akimirka“

Turime rasti tinkamą atstumą su 
žmonėmis. Nebūti pernelyg arti, 
neperžengti tam tikros ribos.

Paminėjote dokumentinio 
kino atsakomybę. Ar dažnai 
galvojate apie dokumentinio ir 
vaidybinio kino skirtį? Ar Jums 
ji svarbi? 

Visada sakau, kad mano būdas 
kurti dokumentinį filmą – tai dar 
vienas būdas kurti vaidybinį. Ži-
noma, neprašau žmonių apsimesti, 
filmuoju juos tokius, kokie jie yra. 
Bet dirbu su savo vaizduote, pa-
sitelkdamas savo jautrumą ir 
subjektyvumą. Taigi, manau, galų 
gale mano filmai yra arčiau mano 
vaizduotės negu objektyvus dalykų 
suvokimas ar tikrovės reprezenta-
vimas. Filmai visada yra subjekty-
vūs: kai pastatote kamerą vienoje 
ar kitoje vietoje, jūs jau renkatės. 
Paimkite tris skirtingus režisierius – 
turėsite tris skirtingus filmus. Taigi 
filmai iš tikrųjų yra apie tikrovės 
interpretavimą.

Gal galite daugiau papasakoti 
apie dokumentinio kino reži-
sieriaus etiką?

Didžioji mano darbo dalis – 
kuriam laikui sutelkti žmonių 
dėmesį į tam tikrą centrą, tarsi 
apšviesti juos, bet po to jų gyve-
nimas tęsiasi toliau. Todėl turime 
būti atsargūs dėl to, ką paliksime 
po savęs, pabaigę filmuoti. Tu-
rime prisiimti etinę atsakomybę. 
Kamera gali sužeisti, pakenkti, 
pažeminti žmones, ir turime būti 
atidūs, kad nepadarytume nieko 
blogo, nes tai jų gyvenimas. Kai 
filmuojame, pastatome juos į 
laiko ir erdvės rėmą, taip tarsi už-
fiksuojame ir įrėminame tam tikrą 
žmogaus atvaizdą. Taip pat svarbu, 
į kokį kontekstą šį atvaizdą įrašy-
sime ir koks bus galutinis vaizdas. 
Jei nenorime padaryti žalos, reikia 
subtilumo, pagarbos ir gerų norų.

Kalbėjosi 
Mantė Valiūnaitė
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Pirmieji susitikimai
Nauji filmai – „Kelionės namo“

K i n a s

Gal Kanuose už režisūrą apdo-
vanoti „Baigiamieji egzaminai“ 
(„LRT Plius“, 20 d. 21.30) – ir ne 
geriausias vieno rumunų Naujosios 
bangos kūrėjų Cristiano Mungiu 
filmas, bet jis kelia aktualius klau-
simus, su kuriais susiduria ne vie-
nas, gyvenantis pokomunistinėje 
erdvėje. Pirmiausia apie tai, kaip 
subręsta visagalė korupcija. 

Provincijos gydytojas Romeo ir 
jo žmona Magda 1991-aisiais grįžo 
į Rumuniją iš emigracijos kurti 
naujos visuomenės. Bet jų kilnūs 
norai susidūrė su socialine netei-
sybe, žmogėdriška rinkos ekono-
mika ir jausmu, kad jų pastangos 
niekam nereikalingos. Dabar jie 
daug dirba, kad išgyventų, seniai 
nebemyli vienas kito, bet susitaikė ir 
su tuo, nes turi vieną tikslą – šviesią 
vienintelės dukters Elizos ateitį. Jie 
tikisi, kad po baigiamųjų egzaminų 
Eliza išvyks mokytis į D. Britaniją 
ir gyvens taip, kaip svajojo jos tė-
vai. Elizai, žinoma, nuo to ne len-
gviau, ji nejaučia dėkingumo, nors 
ir suvokia tėvų auką. Baigiamųjų 
egzaminų išvakarėse ją užpuola, 
sužaloja ir beveik išprievartauja. 
Todėl tėvui rūpi, kad egzaminų re-
zultatai būtų puikūs – jis pasiren-
gęs viskam, kad taip atsitiktų, ir aiš-
kina dukteriai, kad „kartais dideli 

dalykai priklauso nuo visai menkų 
sprendimų“. Taip Romeo paleidžia 

„ranka ranką plauna“ mechanizmą. 
Bet tai, kas daugumos režisierių 
filmuose būtų politinis kaltinimas 
valdžiai, Mungiu filme tampa su-
trikusio žmogaus drama. Romeo, 
kurį suvaidino Adrianas Titienis, 
nepavadinčiau tragiška figūra, bet 
jo elgesys liudija ne tiek moralinį 
dviprasmiškumą, kiek kilnų norą 
apsaugoti dukterį.

Vis dar tikiu, kad kinas turi at-
siliepti į aktualias socialines pro-
blemas. Jis gali turėti sutaikantį ir 
terapinį pobūdį, juk toks bet kokio 
masinio meno tikslas. Seniai nebe-
svajoju sulaukti panašaus lietuviško 
filmo. Vietoj socialinio mums per-
šamas patriotinis ritualinis kinas, 
skatinantis kentėti ir mirti už tė-
vynę, arba lėkštos komedijos, siū-
lančios tapatintis su jų veikėjais – 
vartojimo manijos apimtais idiotais.

Su gyvenimo absurdu sutaiko 
Woody Alleno filmai. Vieną jų 
šeštadienį (16 d. 21 val.) vėl rodys 

„LRT Plius“. Tai 1979 m. pasirodęs 
„Manhatanas“ – nostalgiškai ne-
spalvotas, skendintis George’o Gersh-
wino „Rhapsody in Blue“ Alleno 
meilės Niujorkui prisipažinimas. 

„Manhatanas“ – liūdnas filmas. Al-
leno personažas čia yra televizijos 

scenaristas Aikas, dukart išsisky-
ręs ir trokštantis mesti nusibodusį 
darbą. Jis mano, kad televizija ne-
turi teisės kvailinti visuomenės. Ai-
kas nori rašyti knygą. Tapęs bedar-
biu jis persikelia į mažesnį butą ir 
užmezga romanus su intelektuale ir 
feministe buvusia geriausio draugo 
meiluže bei septyniolikmete mo-
kine. Taip Aikas vėl atsiduria už-
burtame melo ir veidmainysčių rate.

Allenui jo filmas nepatiko, jis net 
pasiūlė studijai padėti „Manhataną“ 

„ant lentynos“ ir vietoj jo nemoka-
mai sukurti kitą. Bet „Manhatanas 
buvo labai sėkmingas filmas, o bė-
gant metams virto kultiniu, nors re-
žisierius iki šiol jį laiko blogiausiu.

Kad kūrėjai dažnai negali pasi-
žiūrėti į save iš šalies, liudija ir Pe-
terio Segalo „Didžioji kova“ (TV1, 
šįvakar, 15 d. 23 val.). Du boksinin-
kus, besirengiančius po trisdešim-
ties metų vyksiančiam revanšui, 
jame vaidina Sylvesteris Stallone ir 
Robertas De Niro. Kol vyksta pa-
sirengimas kovai, tarp jų kursuoja 
graži blondinė (Kim Basinger), lei-
džianti suprasti, kad su abiem „kaž-
kas buvo“. 

„Didžioji kova“, matyt, taip pat 
skirta socialinei problemai – sena-
tvei, nors filmas kaip tik ir pabrėžia: 
nemaloniausias senatvės bruožas 

tas, kad ji neišvengiama ir gerai 
numatoma. Kita vertus, pastarai-
siais metais masiškai kuriami filmai 
apie visokius sugrįžtančius senu-
kus ir senutes kaip tik turi suteikti 
vilties, kad net sulaukęs septynias-
dešimties ar daugiau turi būti pa-
sirengęs lemties posūkiams, kartais 
net maloniems.

Bijau senatvės, o dar labiau – 
aukščio. Todėl pasižiūrėsiu Roberto 
Zemeckio filmą „Pasivaikščioji-
mas“ (LNK, šįvakar, 15 d. 20.30). Jo 
pagrindu tapo prancūzo Philippe’o 
Petit, kuris 1974 m. be jokių apsaugų 
perėjo lynu tarp dviejų Pasaulinio 
prekybos centro bokštų Niujorke, 
istorija. Mačiusiems „Oskaru“ ap-
dovanotą dokumentinį Jameso 
Marsho filmą, bus įdomu palyginti, 
nes Zemeckis savąjį kuria ties kelių 
žanrų riba, lyg ir artikuliuodamas 
metaforą apie nepripažintą meni-
ninką. Pagrindinį veikėją suvaidino 
Josephas Gordonas-Levittas. Jis 

daug malonesnis nei didybės ma-
nijos apsėstas plepusis prototipas. Į 
pabaigą Zemeckis lyg ir praranda 
pasivaikščiojimo idėją. Jos vietą 
užima „amerikietiškos svajonės“ 
pagarbinimas, nors jis nuskamba 
greičiau kaip perspėjimas prieš JAV 
mitologiją, galinčią įkvėpti įvairiau-
sias kvailystes, pavyzdžiui, mėsai-
nių rijimo konkursą. 

Neseniai kažką panašaus ma-
čiau Lietuvos televizijų žiniose, kur 
viena lietuvių kilmės amerikietė ak-
torė audringai džiaugėsi lietuvišku 
pasu. Ko gero, sumanyta kaip pa-
skatinimas referendume balsuoti už 
dvigubą pilietybę, šios akcijos idėja, 
bent jau man, atsitrenkė į naujos 
pilietės interviu nuskambėjusius 
prisipažinimus apie milžinišką jos 
skrybėlaičių kolekciją – tikrą neval-
domo vartojimo apologiją.

Jūsų – 
Jonas Ūbis

Lemties posūkiai
Krėsle prie televizoriaus

Živilė Pipinytė

Prisiminimų negalima suvaidinti. 
Kai Ramunės Rakauskaitės filmo 

„Kelionės namo“ (Studija „Nomi-
num“, Lietuva, 2018) herojai pri-
simena savo keliones į dar oku-
puotą Lietuvą, jų veidai nušvinta 
ir, regis, sugrįžta pirmojo susiti-
kimo jaudulys. Supranti, kokios 
jos buvo svarbios, juk neatsitikti-
nai skamba žodžiai „kitoks pasau-
lis“, „lyg sapnas“, „jaučiausi pusiau 
apsvaigęs“. To jausmų pakilumo 
negali užgožti nei konkreti patir-
tis susidūrus su sovietine buitimi, 
KGB sekimu ar „socializmo pasie-
kimų“ propaganda. Šie Kornelijaus 
Jazbučio, Henrietos Vepštienės bei 
jos dukters Indrės, Birutės ir Vy-
tauto Zalatorių, Petro Vytenio Ki-
sieliaus, Dainos Čyvienės, Teresos 
Bogutos ir J. Kimo Arbo atsivėrimai, 
liudijantys neišsenkančią meilę tė-
vynei, filme vertingiausi. 

Tačiau ne mažiau svarbus ir re-
žisierės bandymas rekonstruoti tą 
laiką, kai prasivėrus geležinei už-
dangai emigrantai pradėjo lankytis 

Lietuvoje, vežti savo vaikus, susi-
tikti su artimaisiais. Rakauskaitė 
siūlo filme pasižiūrėti į Lietuvą (jei 
teisingai supratau, 7-ojo ir 8-ojo de-
šimtmečių) jų akimis ir pabandyti 
suprasti, kokia ji buvo, ypač tiems, 
kurie niekad nesusidūrė su sovie-
tine tikrove.

Bet pirmiausia ji pateikia glaustą 
priešistorę: ekrane slenkant kroni-
kos kadrams vyresni filmo herojai 
prisimena, kaip pabėgo iš Lietuvos, 
kaip Vokietijoje gyveno DP (perkel-
tųjų asmenų) stovyklose. Prisimena 
ir pirmuosius įspūdžius atsidūrus 
JAV – ryškias spalvas, spalvingus 
moterų drabužius ir net šiukšles 
gatvėse. Nors filme apie tai tiesiai ir 
nekalbama, archyviniai ir neseniai 
nufilmuoti „Dainavos“ stovyklos, 
kurioje lietuviukai mokosi šokių 
bei dainų, vaizdai rodo, kaip atvy-
kėliams buvo svarbu išsaugoti lie-
tuviškumą, o kartu ir tikėjimą, kad 
grįš namo.

„Kelionės namo“ sukuria iliuziją, 
kad matai Lietuvą pirmąkart atvy-
kusiųjų akimis. Vaizdas stereosko-
pinis: tai ir nuostaba, kaip ilgai ga-
lima kramtyti gumą ar nesuprasti 

angliškos dainos apie laisvę, ir 
nuoskauda, kad neleidžiama ap-
lankyti tėviškės kaimo, ir lietuvių 
gražuolių baimė, nes kiekviena 
gali būti užverbuota KGB, ir filmų 
apie pilnus sovietinių žmonių šal-
dytuvus seansai. Daug prisiminimų 
susiję su artimaisiais. Ir, žinoma, 
nuolat skamba  komiškos detalės: 

„privalomi“ lietuviški šakočiai lauk-
tuvių, gausiai alkoholiu aplaistyti 
pasisėdėjimai ar „Tarybų Lietuvos“ 
kadrai, aiškinantys amerikiečiams, 
kad netrukus juos pralenksime. To-
kios detalės leidžia Rakauskaitei 
truputį suvaldyti iš prisiminimų 
sklindantį patosą, bet kaip jo nebus, 
jei gimtajame motinos kaime Te-
resa Boguta pasijunta lyg įžengusi 
į tėvo paveikslą – sodą su aviliais.  

Režisierė taikliai panaudoja ir 
keliautojų mėgėjiškai nufilmuotus 
Lietuvos vaizdus: sovietinės kas-
dienybės nykumą pabrėžia vargani 
drabužiai, daugiabučiai, garbės len-
tos, o pilkumą tik paryškina plaz-
dančios raudonos vėliavos ir ab-
surdiški šūkiai. Ne visi atvykėliai 
pasinerdavo į nostalgiškus prisimi-
nimus – Petro Vytenio Kisieliaus ir 

Dainos Čyvienės prisiminimai liu-
dija pastangas padėti savilaidai, po-
grindžiui, kartu ir būsimai Lietuvai.

Netikėčiausi filme prisiminimai 
apie sugrįžimą iš Lietuvos, mat da-
lis emigrantų buvo įsitikinę, kad 
bendrauti su giminaičiais, likusiais 
tėvynėje, negalima, kad tai kolabo-
ravimas. Todėl Birutės Zalatorie-
nės prisiminimai apie laišku gautą 
raudoną vėliavą ar naktį raudonai 
nudažytą jų namo fasadą ir „svei-
kinimai tapus komunistais“ – taip 
tautiečiai reagavo į jų šeimos ke-
lionę – tik dar kartą patvirtina, kad 
lietuviai kaip niekas kitas moka ne-
kęsti vieni kitų. 

„Kelionės namo“ sužadino vai-
kystės prisiminimus. Nors mūsų 
šeimoje emigrantų nebuvo, pri-
simenu žiniasklaidos ir kino kro-
nikų gausiai rodomus „pažangius“ 

Amerikos lietuvius, juokingas jų 
moterų skrybėlaites ir neskoningus 
papuošalus, „iš siuntinių“ mamos 
pirktas medžiagų atraižas ir pirmų 
mokslo metų proga padovanotą 
žalią nailono suknelę. Regis, filmo 
herojai ar kiti gimines lankę ame-
rikiečiai matė egzotišką, tegu oku-
puotą, bet sapnų ir legendų šalį. Aš 
prisimenu kitaip, nes čia gyvenau ir 
buvau jų nematomos ir nesuprastos 
Lietuvos dalis. Rakauskaitės filmas 
bando megzti dialogą – ir vieniems, 
ir kitiems siūlo pasižiūrėti į prisi-
minimus lyg į „kito“ atspindį vei-
drodyje. Suprasti, kiek daug lemia 
asmeninės patirtys, ideologija, kon-
krečios aplinkybės. Net jei šis dialo-
gas vyksta tik žiūrovų mintyse, jis 
kuria bendrą istorinę atmintį. 

„Manhatanas“

„Kelionės namo“
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„XXI a. metų laikai“ – 
kitoks simfoninis 
koncertas  

Kovo 16 d. Lietuvos nacionalinio 
simfoninio orkestro (LNSO) lau-
kia intriguojantis kūrybinis nuo-
tykis. „Compensa“ salėje orkestras 
koncertuos su kompozitoriumi 
bei dirigentu Gediminu Gelgotu ir 
jo vadovaujamu ekstravagantišku 
ansambliu NIKO (Naujų idėjų ka-
merinis orkestras). O solo smuiku 
grieš Romanas Kimas, vienas ryš-
kiausių jaunosios kartos smuiko 
virtuozų, savo inovatyviu grojimo 
stiliumi nuolat plečiantis smuiko 
technikos ribas. Skambės programa 

„XXI a. metų laikai“ – šiuolaikinės 
Arvo Pärto ir Gedimino Gelgoto 
kompozicijos bei šiuolaikiškai 
Maxo Richterio interpretuojami 
baroko maestro Antonio Vivaldi 

„Keturi metų laikai“.
Apie šio koncerto solistą Romaną 

Kimą legendinis smuikininkas Ivry 
Gitlis sakė: „Vienas nuostabiausių 
smuikininkų, kuriuos girdėjau nuo 
to meto, kai gimiau pats – o nuo 
tada juk praėjo gana daug laiko!“ 
Šiuo metu Vokietijoje reziduojan-
tis 26-erių metų smuikininkas gimė 
Kazachstane, totorių, baltarusių ir 
korėjiečių šeimoje. Griežti smuiku 
R. Kimas pradėjo būdamas penke-
rių metų, o jau septynerių pelnė 
pirmuosius apdovanojimus nacio-
naliniuose konkursuose. Būdamas 
16-os metų R. Kimas pradėjo studi-
juoti Kelno aukštojoje muzikos mo-
kykloje, prof. Viktoro Tretyakovo 
smuiko klasėje. 2012 m. smuikinin-
kas pelnė pirmąją premiją tarptau-
tiniame konkurse „Valsesia Musica“, 
o iškovojęs pirmą vietą Tarptauti-
niame Kelno muzikos konkurse 
debiutavo su garsiuoju Vakarų 
Vokietijos radijo orkestru. 2013 m. 
radijo stotis „WDR 3 TonArt“ trans-
liavo smuikininkui skirtą valandos 
trukmės laidą. R. Kimas pasirody-
mus rengia Vokietijoje, Ispanijoje, 
Izraelyje, Italijoje, Rusijoje ir Pietų 
Korėjoje, tokiose koncertų salėse 
kaip Kelno filharmonija, Ham-
burgo „Laeiszhalle“. Smuikininkas 

ne tik aktyviai koncertuoja visame 
pasaulyje, bet ir pats kuria muziką 
bei įspūdingas įvairių kūrinių aran-
žuotes smuikui solo.

Koncerte su LNSO R. Kimas at-
liks Gedimino Gelgoto Koncertą 
smuikui Nr. 1. Šis kūrinys Lietuvoje 
skamba pirmą kartą, o jo pasaulinė 
premjera įvyko 2018 m. liepą Bad 
Kisingerio vasaros festivalyje Vo-
kietijoje (muzikavo Baltijos šalių fil-
harmonijos orkestras, dirigavo estų 
maestro Kristjanas Järvi, solo par-
tiją griežė šveicarų smuikininkas 
Davidas Nebelas). Vokiečių muzi-
kos kritikai po premjeros rašė: „Itin 
ryškios muzikinės spalvos, jų idilė 
sudarė įspūdį, tarytum kompozi-
torius „išgirdo“ gamtą.“ Beje, tuo 
pačiu metu kaip ir Vilniuje, 2019 m. 
kovo 16 d., šis Koncertas skambės 
ir Talino filharmonijoje, jį atliks 
pasaulinės premjeros muzikantų 
trupė.

Šiuolaikinės muzikos progra-
moje dar skambės legendinio estų 
minimalizmo kompozitoriaus Arvo 
Pärto kūrinys „Gulbės giesmė“, 
2013 m. Zalcburgo „Mozarto sa-
vaitės“ užsakymu aranžuotas sim-
foniniam orkestrui. Kūrinys buvo 
sumanytas kaip chorinė kompozi-
cija su vargonų akompanimentu, 
o tekstui kompozitorius pasirinko 
ištraukas iš anglų kardinolo Johno 
Henry Newmano (1801–1890) trak-
tato „Littlemore Tractus“. 

Antroje koncerto dalyje – britų 
kompozitoriaus Maxo Richterio 
originali versija pagal Antonio Vi-
valdi „Metų laikus“. 2012 m. pa-
sirodęs rekompozicijų albumas, 

Anonsai

galima sakyti, sukėlė tikrą sumaištį 
tradicinių šio barokinio opuso in-
terpretacijų pasaulyje. Tai visiškai 
naujas, gaivus ir drąsus požiūris į 
bene vieną populiariausių kūrinių 
smuikui. M. Richterio versija buvo 
pavadinta „Recomposed by Max 
Richter: Vivaldi, The Four Seasons“ 
ir ilgainiui tapo gana dažnai grie-
žiamu šiuolaikiniu kūriniu. Be to, 
šis perdirbinys įsitvirtino ir NIKO 
repertuare – pamėgtas publikos, jis 
tapo savotiška lietuvių kolektyvo 
vizitine kortele. Šįkart šiuolaikinę 

„Metų laikų“ versiją atliks NIKO bei 
LNSO stygininkai. 

Visą vakaro programą diriguos 
Gediminas Gelgotas. Apie šį kūry-
bingą lietuvių muziką ir jo įkurtą 
ansamblį NIKO amerikiečių mini-
malizmo žvaigždė Terry Riley, ne-
slėpdamas susižavėjimo, taip yra 
sakęs: „Tai, ką jūs darote, – iš tiesų 
efektinga. Man patinka, kai atlikė-
jai groja atmintinai. Man patinka 
jūsų muzikantų jautrus vibrato ir 
dėmesys garso grynumui. Žaviuosi, 
kad jums tai svarbu, kad esate iš-
alkę muzikos, kuri skleidžia taiką.“ 
G. Gelgoto muzika į klasikinių kon-
certų sales pritraukia naują, jau-
nesnę publiką. Užvaldantys ritmai, 
derantys su minimalizmo stiliaus 
persmelktomis melodijomis, suku-
ria ypatingą stilių.

G. Gelgoto diriguojamo LNSO, 
NIKO ir smuikininko Romano 
Kimo koncertas „XXI a. metų lai-
kai“ vyks kovo 16 d., šeštadienį, 
19 val. koncertų salėje „Compensa“.

LNF inf.

Ansamblis NIKO, vadovas Gediminas Gelgotas

MENAS

Išgelbėti kačiuką! : paskutinė (o gal pirma) jums reikalinga knyga apie scenarijų rašymą / 
Blake Snyder ; [vertėja Erika Petravičiūtė]. – Vilnius [i.e. Klaipėda] : Liūtai ne avys, 2019. – 
311, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 1300 egz.. – ISBN 978-609-96033-4-6 (įr.)

Lietuvos muzikologija = Lithuanian musicology / redakcinė kolegija: vyriausioji redaktorė 
Gražina Daunoravičienė … [et al.]. – Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2018. – 
ISSN 1392-9313

T. 19 (2018). – 2018. – 199, [1] p. : iliustr., faks., nat., portr.. – Tiražas 200 egz.

Muzikos komponavimo principai = Principles of music composing / Lietuvos muzikos ir teatro 
akademija, Lietuvos kompozitorių sąjunga ; redakcinė kolegija: vyr. redaktorius ir suda-
rytojas Rimantas Janeliauskas … [et al.]. – Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 
2017. – ISSN 2351-5155

[T.] 17, Ratio versus intuitio : 17-oji tarptautinė muzikos teorijos konferencija, Vilnius, 2017 
lapkričio 8–10. – 2017. – 183, [1] p. : iliustr., nat.. – Tiražas 50 egz.

Nailono uždanga. – [Vilnius] : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2018. – 2 t.. – (Įr.)

[T. 1], Šaltasis karas, tarptautiniai mainai ir lietuvių muzika : [monografija] / Rūta Stanevi-
čiūtė, Danutė Petrauskaitė, Vita Gruodytė. – 2018. – 352, [3] p. : iliustr., faks., portr.. – Tira-
žas 400 egz.. – ISBN 978-609-8071-45-0

[T. 2], Lietuvių muzikų užsienio korespondencija, 1945–1990 / [sudarė Rūta Stanevičiūtė, Da-
nutė Petrauskaitė, Vita Gruodytė]. – 2018. – 603, [1] p., 40 iliustr. lap. : faks.. – Tiražas 400 
egz.. – ISBN 978-609-8071-46-7

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Absoliutus įrodymas : [detektyvinis romanas] / Peter James ; iš anglų kalbos vertė Dalia Paslaus-
kienė. – Kaunas : Jotema, [2019]. – 528 p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-9955-13-801-3 (įr.)
Chirurgas : [Ricoli ir Ailz trileris] / Tess Gerritsen ; iš anglų kalbos vertė Paulina Kruglins-
kienė. – 3-ioji laida. – Kaunas : Jotema, [2019]. – 367, [1] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 
978-9955-13-807-5

Frankenšteinas Bagdade : romanas / Ahmed Saadawi ; [vertė iš anglų kalbos Matas Gele-
žauskas]. – Vilnius [i.e. Klaipėda] : Liūtai ne avys, 2018. – 303, [1] p.. – Tiražas 2000 egz.. – 
ISBN 978-609-96033-1-5

„Gaidžio“ baras : [romanas] / John Grisham ; iš anglų kalbos vertė Bronislovas Bružas. – 
Kaunas : Jotema, [2019]. – 365, [2] p.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-9955-13-802-0 (įr.)

iPhuck 10 : [romanas] / Viktor Pelevin ; iš rusų kalbos vertė Dalia Saukaitytė. – Vilnius : So-
foklis, 2019. – 316, [3] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-444-280-3 (įr.)

Izabelė : romanas / Renata Šerelytė. – Vilnius : Alma littera, 2019. – 166, [2] p.. – Tiražas 
2000 egz.. – ISBN 978-609-01-3594-5 (įr.)

Kaip aš gelbėjau savo gyvenimą : [romanas] / Marianne Power ; iš anglų kalbos vertė Sigitas 
Parulskis. – Vilnius : Alma littera, 2019. – 335, [1] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-
01-3614-0 (įr.)

Krucifiksas : [detektyvinis romanas] / Chris Carter ; iš anglų kalbos vertė Vilma Krinevičienė. – 
Kaunas : Jotema, [2019]. – 383, [1] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-9955-13-805-1 (įr.)

Oginskis. Polonezas : 1791–1822 metų drama / Arvydas Juozaitis. – Vilnius : Alma littera, 
2019. – 139, [5] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-01-3591-4

Paskolink man savo gyvenimą : prancūziškos meilės, nemeilės ir kiti prieskoniai / Erika Um-
brasaitė. – Vilnius : Alma littera, 2019. – 302, [2] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-
01-3527-3 (įr.)

Prezidentas : politinis trileris / Andrius Tapinas. – Vilnius : Alma littera, 2019. – 277, [2] p.. – 
Tiražas 8000 egz.. – ISBN 978-609-01-3642-3 (įr.)

Skausmas : [romanas] / Zeruya Shalev ; iš hebrajų kalbos vertė Kristina Gudelytė-Lasman. – 
Vilnius : Sofoklis, 2019. – 383, [1] p.. – Tiražas 1700 egz.. – ISBN 978-609-444-281-0 (įr.)

Tykusis amerikietis : [romanas] / Graham Greene ; iš anglų kalbos vertė Silvija Lomsargytė-
Pukienė. – 5-asis patais. leid.. – Vilnius : Sofoklis, 2019. – 254, [2] p.. – Tiražas 1500 egz.. – 
ISBN 978-609-444-278-0 (įr.)

Trečioji auka : [detektyvinis romanas] / Lisa Gardner ; iš anglų kalbos vertė Dalia Paslaus-
kienė. – Kaunas : Jotema, [2019]. – 400 p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-9955-13-809-9 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS IR JAUNIMUI

13-os aukštų namelis medyje / Andy Griffiths ; iliustravo Terry Denton ; iš anglų kalbos vertė Ina Jakaitė. – 
Vilnius : Alma littera, 2019. – 244, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 1800 egz.. – ISBN 978-609-01-3586-0 (įr.)

Anė iš Žaliastogių : [romanas] / Lucy Maud Montgomery ; iš anglų kalbos vertė Viltaras Alks-
nėnas ; iliustravo Aida Janonytė. – Vilnius : Alma littera, 2019. – 377, [4] p. : iliustr.. – („Pe-
gaso“ vaikų kolekcija, ISSN 2538-8126 ; 1). – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-01-3184-8 (įr.)

Apsimesti princese / Connie Glynn ; iš anglų kalbos vertė Gabrielė Virbickienė. – Vilnius : 
Alma littera, 2019. – 297, [7] p. : nat., portr.. – Tiražas 1700 egz.. – ISBN 978-609-01-3593-8 (įr.)

Bent kartą : [romanas] / Morris Gleitzman ; iš anglų kalbos vertė Gabrielė Virbickienė. – 
Vilnius : Alma littera, 2019. – 158, [2] p.. – Tiražas 1700 egz.. – ISBN 978-609-01-3570-9 (įr.)

Devyni žingsneliai pasakų debesimis : inscenizacijos / Regina Katinaitė-Lumpickienė. – 
Utena : Kamonada, 2017. – 135, [1] p.. – Tiražas 200 egz.. – ISBN 978-609-8011-59-3

Haris Poteris ir Azkabano kalinys : [apysaka] / J.K. Rowling ; iš anglų kalbos vertė Zita Marienė. – 
Vilnius : Alma littera, 2019. – 334, [2] p.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-9955-08-087-9 (įr.)

Kino klubo filmų pro-
gramoje – „Portugalijos 
mįslė“ 

Kovo ketvirtadienių vakarais Lie-
tuvos kinematografininkų sąjungos 
Kino klubas kviečia žiūrėti pirmą-
kart Lietuvoje rengiamos progra-
mos „Portugalijos mįslė“ filmus. 

„Portugalijos mįslė“ – tai Kine-
matografininkų sąjungos iniciatyva 
parengta programa, atspindinti 
šiuolaikinės Portugalijos aktuali-
jas, nuotaikas, autorių kino stra-
tegijas. Programą sudarė seniausia 
Portugalijos kino draugija „Clube 
Português de Cinematografia – 
Cineclube do Porto“. Porte klubas 
rodys lietuviškus filmus „Adomas 
nori būti žmogumi“, „Niekas neno-
rėjo mirti“, „Velnio nuotaka“, „Jaus-
mai“, rudenį Porto tarptautiniame 

festivalyje bus surengta šiuolaikinio 
Lietuvos kino panorama.

Kovo 21 d. 18 val. žiūrovus kvies 
dokumentinis režisierės Susanos 
de Sousa Dias filmas „Blanki šviesa“ 
(„Luz obscura“, 2017). Pasitelkdama 
Portugalijos policijos (1926–1974 m.) 
nuotraukas, autorė siekia atskleisti 
autoritarinės sistemos poveikį šeimai. 
Pasaulinė filmo premjera įvyko Tarp-
tautiniame dokumentinio kino fes-
tivalyje „Cinéma du Réel“ Paryžiuje. 

Portugalų kino dienas kovo 28 d. 
užbaigs dokumentinis režisieriaus 
José Vieiros filmas „Prisimenant 
šviesią ateitį“ („Souvenirs D’un Fu-
tur Radieux“, 2014). Tai dokumen-
tinis pasakojimas apie du lūšnynus 
pietiniame Paryžiaus priemiestyje 
Massy prieš 40 metų ir dabar. Filme 
lyginami tie lūšnynai, kuriuose gy-
veno autorius, ir tie, kuriuose da-
bar gyvena rumunai. Režisierius 

svarsto, kas yra svetingumas ir kaip 
keitėsi požiūris į emigraciją. 

Paskatintas Portugalijoje vyku-
sių politinių permainų, Vieira nufil-
mavo apie tris dešimtis dokumenti-
nių filmų, kuriuose atkūrė imigrantų 
kolektyvinę atmintį ir bendrą istoriją.

Kino klubo renginiai yra atviri 
ir nemokami, jie vyksta kiekvieną 
ketvirtadienį 18 val. Kinematografi-
ninkų sąjungoje. Adresas – Vasario 
16-osios g. 8, durų kodas – 25.  

LKS inf.
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„Blanki šviesa“
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Kovo 15–24
 „7md“ rekomenduoja

Dailė

MO muziejus keičia pagrindinę ekspoziciją, o kol vyksta darbai, pristato 
mažąją parodą „Atspirties taškas“, kuri veiks iki balandžio 14 dienos. Joje 
žiūrovų dėmesio siekia perspektyvūs jauni autoriai bei kuratoriai ir gerai 
žinomi brandesni kūrėjai, kuriuos vienija tai, kad moka naudotis ironija. 
Ekspozicija atsiskleidžia tik tam, kas ją liečia. Parodos menininkai: Geistė 
Marija Kinčinaitytė, Eglė Ulčickaitė, Liudas Parulskis, Jurga Barilaitė, Vy-
tautas Viržbickas ir Andrej Polukord, kuratoriai Gabrielė Radzevičiūtė ir 
Marius Armonas, patirčių dizaineriai Justas Motuzas, Lukas Valiauga bei 
Inga Galvanauskaitė ir garso režisierius Antanas Dombrovskij. 

Muzika

Kovo 16 d. 19 val. koncertų salėje „Compensa“ su Lietuvos nacionaliniu 
simfoniniu orkestru muzikuoja kompozitoriaus ir dirigento Gedimino 
Gelgoto 2006 m. įkurtas ansamblis NIKO (Naujų idėjų kamerinis orkes-
tras). Tai stygininkų kolektyvas, kurio muzikantai į savo pasirodymus įtrau-
kia choreografiją, vaidybą, taip sukurdami unikalią atlikimo koncepciją. 
Atlikėjai scenoje pasirodo su Kazachstane gimusiu totorių, baltarusių ir 
korėjiečių kilmės smuikininku Romanu Kimu, šiuo metu reziduojančiu 
Vokietijoje. Vakaro programoje – šiuolaikinės Arvo Pärto ir G. Gelgoto 
kompozicijos bei šiuolaikiškai Maxo Richterio interpretuojami Antonio 
Vivaldi „Keturi metų laikai“.

Teatras

Rygos muzikos namuose „Daile“ Leros Surkovos režisuotas spektaklis 
„Karas dar neprasidėjo“ („TWHYS. The War Hasn’t Yet Started“) pagal 
Michailo Durnenkovo pjesę kovo 25 d. rodomas Lietuvos nacionalinio 
dramos teatro Mažojoje salėje. Spektaklyje vaidina Guna Zariņa, Gytis 
Ivanauskas ir Aleksandras Malikovas. Pasak kūrėjų, „spektaklio veikėjai – 
tokie pat žmonės kaip mes, gyvenantys bet kuriame pasaulio mieste: tėvai 
ir vaikai, vyrai ir žmonos. Juos slegiančios problemos slegia ir kiekvieną 
iš mūsų – baimė netekti artimųjų ir nutraukti šeiminius saitus, naujosios 
technologijos, apleisti bejėgiai seneliai kaime. Vartotojų visuomenė, įpra-
tusi rinktis tai, kas geriausia, ir pamirštanti tikruosius jausmus. Į gatves 
besiliejanti agresija ir įvairios eskapizmo formos.“ Muziką spektakliui 
kuria Olia Krikova ir Richardas Plešanovas, scenografiją ir kostiumus – 
Mara Broka.

P a r o d o s

Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
XX a. Lietuvos dailės ekspozicija
nuo 15 d. – paroda „Kinų šeji: rinktiniai 
kūriniai iš Kinijos nacionalinio dailės 
muziejaus“
nuo 22 d. – paroda „Nebaigti reikalai. Apie 
meninę komunikaciją paštu“

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai
Lietuvos dailė XVI–XIX a.
Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai
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

Lietuvos nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1 
Senosios Lietuvos istorija XIII–XIX a.
Lietuvių liaudies menas
Kryždirbystė
Tarpukario Lietuvai skirta ekspozicija
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 gin-
kluotės ekspozicija
Pastarųjų metų Lietuvos archeologijos at-
radimų paroda

Bažnytinio paveldo muziejus
Šv. Mykolo g. 9
Paroda „Vilniaus vienuolijos ir jų lobynai. 
Bernardinės“
Paroda „Misijų stotelės. Lietuvių misionie-
rių šimtmečio kelias“

MO muziejus
Pylimo g. 17
Paroda „Atspirties taškas“ (Geistė Marija 
Kinčinaitytė, Eglė Ulčickaitė, Liudas Pa-
rulskis, Jurga Barilaitės, Vytautas Viržbic-
kas ir Andrejus Polukordas)

Valdovų rūmai
Katedros a. 4

„Žmonės, grąžinę praeitį. Mindaugo Meš-
kausko ferotipų magija“

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

VDA parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
Paroda „Mortality check“

VDA galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki 16 d. – VDA Tekstilės katedros 1993–
1999 m. Tekstilės programos studentų ir 
absolventų Vaivos Abromaitytės, Gerdos 
Navickaitės, Indrės Sofijos Ditkovskės, 
Martyno Gedimino, Giedriaus Bagdono 
ir dėstytojos Eglės Gandos Bogdanienės 
paroda „Septynios istorijos Gabrielei“ iš 
parodų ciklo „Sugrįžimai“
nuo 19 d. – Dainiaus Liškevičiaus paroda 

„Epitafija“ 

VDA galerija „ARgenTum“ 
Latako g. 2
Dovilės Kondrašovaitės autorinės juvelyri-
kos paroda „Tėkmė“ 

VDA parodinė erdvė „Krematoriumas / 
meno krosnys“
Maironio g. 6, II vidinis kiemas
Paroda „BOD /Tibetas“

Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
Meninės knygrišystės paroda „Dezideratai“ 
Danutės Gražienės paroda „Žvilgsnis“ 

Prospekto fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
Jindřicho Štreito fotografijų paroda „Kur 
namai mano?“

Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
iki 16 d. – Mindaugo Ažušilio fotoparoda

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“
nuo 17 d. – 13-oji Baltijos šalių šiuolaikinės 
keramikos paroda „Pavasaris 2019“

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

Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 2
Paroda „Jos“ 
Viginto Stankaus retrospektyvinė paroda 

„Tylioji abstrakcija“ 

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

Pylimo galerija
Pylimo g. 30
iki 23 d. – Rimo Bičiūno ankstyvosios tapy-
bos paroda „Jaunas“ 

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

„Nuodėmės“ 

Justino Vienožinskio dailės mokykla
S. Konarskio g. 37–2
iki 16 d. – Kristijono Miliūno paroda 

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

Algirdas ir Remigijus Gataveckai, Andrius 
Miežis, Birutė Zokaitytė, Eglė Ganda Bog-
danienė, Eglė Lekevičiūtė, Jolanta Kizy-
kaitė, Jurga Šarapova, Kęstutis Grigaliūnas, 
Kristina Norvilaitė, Linas Liandzbergis, 
Rokas Dovydėnas, Severija Inčirauskaitė-
Kriaunevičienė, Vilmantas Markevičius)

Vilniaus rotušė
Didžioji g. 31
Virginijaus Kinčinaičio paroda „Sublime 
(mobiliografija)“
Paroda „Kunigaikščių Giedraičių žemės 
beieškant“ 

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų 
muziejaus Tolerancijos centras
Naugarduko g. 10 / 2 
iki 17 d. – paroda „Tarp gyvenimo ir mir-
ties: gelbėjimo istorijos Holokausto 
akivaizdoje“ 

Namų galerija „Trivium“
Vilkpėdės g. 7–105
Ričardo Šileikos paroda „Mizanscenos“ 

Grafo galerija
Trakų g. 14
Babelio Mnauaro paroda 

„Blueprint of life“ 

Rašytojų klubas
K. Sirvydo g. 6
Mindaugo Valiuko fotografijos
nuo 18 d. – Vaidos Marijos Knabikaitės ta-
pybos paroda „Taro paslaptys“

Čiurlionio namai
Savičiaus g. 11
Rimvydo Kepežinsko kaligrafijos paroda 

„Raidėlynas“

„The Room“ galerija
Polocko g. 17
Lino Leono Katino tapybos paroda „Nir-
vana (su pakulomis)“

Antakalnio galerija
Antakalnio g. 86
Lino Leono Katino tapybos paroda „Kita 
pusė“ 

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės 
muziejus
V. Putvinskio g. 55
Paroda „Sugrįžęs į šviesą. Trapaus kūrinio 
istorija“
nuo 15 d. – Michel’io Goussard’o (Prancū-
zija) paroda „Plačiai atmerktomis akimis. 
Šampanės fragmentai“ 

M. Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12
Paroda „Atminties kodas: Tilmansų paliki-
mas Kaune“
Tarptautinės Rygos tekstilės trienalės 
paroda „Tapatybė“ 

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
Paroda „Vytautas Povilaitis. Ėjimas į 
tapybą“ 
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
Aldonos Keturakienės paroda „Ciklai“ 

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
nuo 15 d. – Henriko Čerapo paroda 

„Aftermath“

Kauno fotografijos galerija
Vilniaus g. 2
Bahadir Aksan (Turkija) ir Lidijos Kaleini-
kovaitės paroda

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

„Natiurmortai“

KKKC parodų rūmai
Didžioji Vandens g. 2
nuo 15 d. – Dalios Truskaitės paroda „Ne 
apie“
Povilo Ramanausko paroda „Keliaujantis 
potėpis“
Rosandos Sorakaitės tapybos paroda „At-
minties spalva“

Baroti galerija
Aukštoji g. 12
Redos ir Arūno Uogintų paroda „Archeo-
logai 25“

Šiauliai
„Laiptų“ galerija
Žemaitės g. 83
Juozo Pranckevičiaus tapybos darbų 
paroda „Peizažo refleksijos“ 
Siglos Ščeponavičiūtės fotografijų paroda 

„Pas Dani genties papuasus“

Dailės galerija
Vilniaus g. 245
Rolano Stankūno tapyba
Mykolės tapybos paroda

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

 „Galerija XX“  
Laisvės a. 7

„Panevėžio dailės dienos 2019“

S p e k t a k l i a i

Vilnius 
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto 
teatras
15, 16 d. 18.30 – S. Prokofjevo „ROMEO IR 
DŽULJETA“. Dir. M. Pitrėnas
17 d. 12 val. – J. Tamulionio „BRUKNELĖ“. 
Dir. A. Šulčys
18, 25 d. 11 val. Kamerinėje salėje – koncer-
tas kūdikiams „Muzika mažoms ausytėms!“. 
Griežia LNOBT orkestro muzikantai: 
V. Makrickienė (smuikas), G. Kriščiūnaitė 
(smuikas), M. Makrickas (altas), M. Rut-
kauskas (violončelė). Koncerto vedėjas 
T. Dapšauskas, scenogr. G. Jonaitytė
21, 23 d. 18.30 – V. Bellini „KAPULEČIAI IR 
MONTEKIAI“. Dir. S. Quatrini (Italija)
22 d. 18.30 – P. Čaikovskio „GULBIŲ EŽE-
RAS“. Dir. R. Šervenikas

Nacionalinis dramos teatras
15 d. 18 val. Alytaus kultūros ir komunikaci-
jos centre, 17 d. 18 val. Šiaulių dramos teatre – 
K. Binkio „ATŽALYNAS“. Rež. J. Vaitkus
Mažoji salė
15, 21 d. 19 val. 16 d. 16 val. – PREMJERA! 
I. Bergmano „SCENOS IŠ VEDYBINIO GY-
VENIMO“. Insc. aut. ir rež. V. Rumšas, dail. 

V. Idzelytė, muziką kūrė ir parinko A. Ku-

činskas. Vaidina E. Jaras, P. Budrys, 

A. Čepaitė, S. Balandis, S. Trepulis, T. Vaš-

kevičiūtė, J. Kalvaitytė, V. Grabštaitė, 

D. Storyk, J. Budraitis

17 d. 12, 14 val. – C. Brandau „TRIJULIS 

AUKŠTYN KOJOM“. Rež. G. Kriaučionytė

22 d. 19 val. – I. Bergmano „INTYMŪS PO-

KALBIAI“. Rež. V. Rumšas 

Valstybinis jaunimo teatras 
15 d. 18 val. Mažojoje salėje – „ŠVEIKAS“ 
(pagal J. Hašeko romaną). Rež., scenogr. ir 
inscenizac. aut. A. Juška 
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16 d. 18 val. „Menų spaustuvėje“– J. Logano 
„RAUDONA“. Rež. V. Masalskis
17 d. 12, 12.30, 13, 13.30, 15, 15.30, 16, 16.30 
teatro fojė – T. Kavtaradzės „APIE BAI-
MES“. Rež. O. Lapina
20 d. 13 val. Teatro fojė – A. Pukelytės edu-
kacinis projektas „PABĖGIMAS IŠ TEATRO“
21 d. 18 val. Keistuolių teatre – Žemaitės 

„TRYS MYLIMOS“. Rež. A. Latėnas
22 d. 18 val. Rokiškio kultūros centre – „CIN-
KAS (ZN)“ (pagal S. Aleksijevič knygas). 
Rež. E. Nekrošius

Vilniaus mažasis teatras
15 d. 18.30 – M. Gorkio „MOTINA (VASA 
ŽELEZNOVA)“. Rež. K. Glušajevas 
16 d. 18.30 – „MANNO LAIMĖ (pagal 
Th. Manno noveles). Rež. G. Balpeisova
17 d. 12 val. – „MANO BATAI BUVO DU“. 
Idėjos aut. ir rež. G. Latvėnaitė 
17 d. 19 val. – „NUOSTABŪS DALYKAI. 
TEATRAS KITAS KAMPAS“ (VšĮ „Improvi-
zacijos teatras“)
19 d. 18.30 – N. Erdmano „SAVIŽUDIS“. Insc. 
aut. T. Stirna, rež. G. Tuminaitė
20 d. 18.30 – I. Margalit „TRIO (J. Bramso, 
R. Šumano ir K. Šuman meilės istorija)“. 
Rež. P. Galambosas (Vengrija) 
21 d. 18.30 – I. Bergmano „DVASINIAI REI-
KALAI“. Rež. K. Glušajevas 
22 d. 18.30 – W. Gibsono „DVIESE SŪPUO-
KLĖSE“. Rež. U. Baialievas

Oskaro Koršunovo teatras
15, 21 d. 19 val. – PREMJERA! L.S. Černiaus-
kaitės „LIUČĖ ČIUOŽIA“. Rež. O. Koršunovas
18, 19 d. 19 val. OKT studijoje – I. Vyrypajevo 

„ŠOKIS DELHI“. Rež. O. Koršunovas

Rusų dramos teatras
15 d. 18.30 – PREMJERA! „IDIOTAS“ (pagal 
F. Dostojevskio romanus „Idiotas“ ir „De-
monai“). Rež. A. Jankevičius
16 d. 18.30 – A. Jankevičiaus „LEDAS“ (pagal 
V. Sorokino romaną). Rež. A. Jankevičius
17 d. 12, 15 val. – A. Puškino „PASAKA APIE 
CARĄ SALTANĄ“. Rež. P. Vasiljevas
20 d. 18.30 – A. Strindbergo „KREDITO-
RIAI“. Rež. D. Meškauskas (Erdvė A–Z)
22 d. 18.30 – E.-E. Schmitto „DVIEJŲ PA-
SAULIŲ VIEŠBUTIS“. Rež. S. Račkys

Vilniaus teatras „Lėlė“
Didžioji salė
16 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „GRYBŲ 
KARAS“. Rež. A. Mikutis
17 d. 12 val. – S. Siudikos „PRINCESĖ IR 
KIAULIAGANYS“. Rež. A. Mikutis
Palėpės salė
21, 22 d. 18.30 val. – „DORIANO GRĖJAUS 
PORTRETAS“. Rež. G. Radvilavičiūtė
Mažoji salė
16 d. 14 val. – „ČIA BUVO / ČIA NĖRA“. 
Rež. Š. Datenis
17 d. 14 val. – „O VIEŠPATIE, VILNIUS!“. 
Rež. A. Storpirštis

„Menų spaustuvė“
15 d. 19 val. Juodojoje salėje – spektaklis-
koncertas „NEIŠMOKTOS PAMOKOS“. 
Rež. ir pjesės aut. – A. Špilevojus
15 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „SAULĖTOJI 
LINIJA“ (pagal I. Vyrypajevo pjesę). Kūrė-
jai J. Tertelis ir V. Šumilovaitė-Tertelienė 
(teatras „Atviras ratas“)
16 d. 11, 15 val. Kišeninėje salėje – „SPAL-
VOTI ŽAIDIMAI“. Choreogr. B. Banevičiūtė 
(šokio teatras „Dansema“)
16 d. 14 val. – „ŠILTNAMIS ATSIVERIA“ 
(pažintiniai pasivaikščiojimai po „Menų 
spaustuvę“)
16, 17 d. 14, 16, 18 val. bute Justiniškėse – 

„VIENO BUTO ISTORIJA“. Idėjos aut. D. Za-
vedskaitė, rež. M. Klimaitė 
17 d. 11 val. Juodojoje salėje – „MOZAIKA“. 
Choreogr. B. Banevičiūtė (šokio teatras 

„Dansema“)

17 d. 13, 16 val. Kišeninėje salėje – „TIKROS 
PASAKOS“. Rež. Ž. Mičiulytė
20 d. 19 val. Juodojoje salėje – „CONTEMPO-
RARY?“ („Atvira erdvė‘13“)
21 d. 19 val. Stiklinėje salėje – J. Paškevičiaus 

„RIBOS“. Rež. T. Montrimas (jaunųjų scenos 
menininkų programa „Atvira erdvė“)
22 d. 19 val. Juodojoje salėje – „GODOS“. 
Choreogr. A. Ekenes, P. Holden (Norvegija), 
B. Letukaitė, komp. A. Jasenka (Kauno šo-
kio teatras „Aura“) 

„Meno fortas“ 
Bernardinų g. 8
16 d. 19 val. – „JIS IR JI“ (pagal J. Biliūno ir 
J. Janulaitytės-Biliūnienės laiškus). Scen. 
aut. ir rež. B. Mar (Solo teatras)

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
Tarptautinis interaktyvus teatro festivalis 

„Nerk į teatrą 2019“
15 d. 10.30 Tavernos salėje – Teatro dirb-
tuvės „Protagonistas“. Su psichodramos 
specialiste G. Kazakevičiene
15 d. 11, 13, 15.30 Ilgojoje salėje – Pasima-
tuok režisieriaus profesiją. Su režisieriumi 
P. Makausku
15 d. 11, 12.30 – Pasimatuok šviesų daili-
ninko profesiją. Su šviesų dailininku 
V. Šerstabojevu 
15 d. 13, 15 val. Dekoracijų gamybos ceche – 
Pasimatuok scenografo profesiją. Su sceno-
grafe M. Vosyliūtė 
15 d. 13, 15 val. Rūtos salėje – „ROMEO IR 
DŽULJETA“. Rež. L. Åkerlund („Kompani13“, 
Norvegija)
15 d.14.30 Mažojoje salėje – Psichodrama – 
sielos veidrodis. Su psichodramos specia-
liste D. Rudokaite
15 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – Just. Mar-
cinkevičiaus, N. Darnstädto „MINDAUGAS“. 
Rež. N. Darnstädtas (Vokietija)
15 d. 19 val. Ilgojoje salėje, Tavernos salėje – 
Naktinės dirbtuvės „Menas nemiega“. 
Su I. Andriuškevičiumi, K. Bielskyte, 
V. Švarplyte
16 d. 10, 11, 12 val. Rūtos salėje – 7 intelektų 
lavinimo programa
16 d. 13, 14, 15 val. Rūtos salėje – Pojūčių 
užsiėmimas
16 d. 10.30, 12 val. Mažojoje scenoje – „PLŪ-
DURIUOKI“. Rež. S. Thorsen  („Kompani13“, 
(Norvegija)
16 d. 11, 13 val. Tavernos salėje – dirbtuvės 
šeimai „Vaizduotė ir fantazija“. Su aktore 
K. Savickyte
16 d. 11, 13 val. Dekoracijų gamybos ceche – 
Scenografijos dirbtuvės šeimai. Su sceno-
grafe M. Vosyliūtė
16 d. 15, 17 val. – „SKRAJOJANČIOS PLUNKS-
NELĖS“. Rež. Ch. McCormick, T. Grétarsdóttir 
(„Fidgetfeet“, Airija)
16 d. 17.30, 18, 18.30 – 2500 žingsnių po 
teatro erdves
17 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „A-HOLE 
FUCKIN LOSER“. Rež. A.S. Brown (Izraelis)
19, 20 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – PREM-
JERA! I. Kálmáno „SILVA“. Rež. R. Bunikytė, 
dir. V. Visockis, scenogr. ir kost. dail. 
K. Daujotaitė (Kauno muzikinis teatras)
19 d. 18 val. Mažojoje scenoje – J. Tumo-
Vaižganto „ŽEMĖS AR MOTERS“. 
Rež. T. Erbrėderis
20, 22 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo 

„PALATA“. Insc. aut. ir rež. R. Kazlas
Nacionalinio dramos teatro spektakliai
21 d. 19 val. – „LEDO VAIKAI“. Rež. B. Mar 
22 d. 19 val. – L. Adomaičio „VOICEKAS“ 
(pagal G. Büchnerį). Rež. A. Obcarskas 

Kauno kamerinis teatras
15 d. 19 val. – „FERDINANDAS BRUNAS“. 
Rež. O. Simonova (Prancūziškojo teatro 
trupė „Komsa“, Ukraina)

16 d. 18 val. – „REIKALAI“. Rež. P. Markevi-
čius (Meno ir mokslo laboratorija)
17 d. 11 val. – edukacinis-kūrybinis užsiėmi-
mas šeimai „Pagauk laimės paukštę“ („Ele-
mentoriaus bites“)
17 d. 12, 14 val. – „BALTAS NIEKAS, ARBA 
DRAUGYSTĖ TYLIAI“. Rež. R. Dominaitytė 
(Knygos teatras)
21 d. 18 val. Kėdainių kultūros centre – 
M. Duras „HIROŠIMA, MANO MEILE“. 
Rež. R. Abukevičius
23 d. 18 val. – „SAMURAJAUS KNYGA“. 
Rež. A. Jankevičius
24 d. 11 val. – „ŠVIESIUKAI“ („Dansema“)

Kauno lėlių teatras
16 d. 12 val. – „ŽALIAS ŽALIAS OBUOLIU-
KAS“. Rež. A. Lebeliūnas
17 d. 12 val. – „PRINCESĖS GIMTADIENIS“. 
Rež. A. Stankevičius

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
15 d. 18.30, 17 d. 17 val. Mažojoje salėje – 
J. Pulinovič „ELZĖS ŽEMĖ“. Rež. P. Gaidys
17 d. 12 val Didžiojoje salėje – „PŪKUOTUKO 
PASAULIS“. Kūrybinė grupė P. Tamolė,
 L. Liepaitė, A. Matulevičiūtė, T. Smulkis
22, 24 d. 14 val. – spektaklis-ekskursija apie 
Klaipėdos dramos teatrą „Kėdė iš kome-
dijų namo“

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

„TIKROJI DINOZAURŲ ISTORIJA“. Choreogr.  
A. Krasauskaitė
16 d. 18.30 Žvejų rūmuose – Romansų vakaras
17 d. 13 val. Žvejų rūmuose – A. Kučinsko 

„MAKARONŲ OPERA“. Dir. D. Zlotnikas
20 d. 19 val. Žvejų rūmuose – M. Theodo-
rakio „GRAIKAS ZORBA“. Choreogr. ir 
libreto aut. L. Massine, muzikos vad. ir dir. 
M. Staškus
21 d. 11 val. Žvejų rūmuose – Klaipėdos vals-
tybinio muzikinio teatro koncertas kūdi-
kiams „Mažylis Mocartas“
22 d. 19 val. Žvejų rūmuose – „BONI IR 
KLAIDAS“. Dir. V. Konstantinovas

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
16 d. 18 val. – M. von Mayenburgo „SKULP-
TŪRA“. Rež. P. Ignatavičius
17 d. 12 val. – „KUKUČIO KELIONĖ“ . Insce-
nizacijos aut. ir rež. I. Norkutė
19 d. 18 val. Kupiškio rajono savivaldybės 
kultūros centre – „VISU GREIČIU ATGAL!“ 
Rež. A. Lebeliūnas

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
15–17 d. 18 val. – PREMJERA! F. Durren-
matto „FIZIKAI“. Rež. ir scenogr. 
A. Areima.  Vaidina G. Arlauskas, A. Kėleris, 
L. Kondrotaitė, K. Legenis, L. Mališauskaitė, 
L. Martinonytė, E. Pavilionis, J. Skukauskaitė, 
V. Šiaučiūnaitė, P. Šimonis, J. Tamošiūnas, 
R. Teresas 
17 d. 15 val. – „KOKIO GRAŽUMO SAULĖ“ 
(pagal D. Teišerskytės eiles ir D. Urbonie-
nės knygą). Rež. E. Matulaitė
22 d. 18 val. – PREMJERA! I. Bručkutės 

„HOTEL UNIVERSALIS“. Rež. A. Gornatkevi-
čius. Vaidina A. Danusas, S. Duoplys, 
K. Kasperavičius, A. Kėleris, L. Kondrotaitė, 
J. Nemanytė, E. Pavilionis, J. Skukauskaitė

K o n c e r t a i

Lietuvos nacionalinė filharmonija
16 d. 19 val. koncertų salėje „Compensa“ – 
orkestro muzikos koncertas „XXI a. metų 
laikai“. Lietuvos nacionalinis simfoninis 
orkestras NIKO (Naujų idėjų kamerinis or-
kestras). Solistas R. Kimas (smuikas). Dir. 

G. Gelgotas. Programoje A. Pärto, G. Gel-
goto, A. Vivaldi–M. Richterio kūriniai
17 d. 12 val. Vilniuje, Valdovų rūmų Renginių 
salėje, – koncertas visai šeimai „Menų pa-
kylėti“. Valstybinis Vilniaus kvartetas, 
M. Rostropovičiaus labdaros ir paramos 
fondo „Pagalba Lietuvos vaikams“ globo-
jami jaunieji atlikėjai: A. Gečaitė (smuikas), 
L. Jurgutavičiūtė (smuikas), MA.L. Lizzi 
(akordeonas), R. Makštutis (klarnetas), 
S. Poška (fortepijonas), J. Vozbutas (akor-
deonas), U.L. Žuklytė (smuikas). Dalyvauja 
dailininkė J. Stauskaitė. Koncertą veda mu-
zikologė L. Navickaitė-Martinelli. Progra-
moje P. de Sarasate’s, H. Wieniawskio, 
M. de Falla, J.N. Hummelio, G. Hermosos, 
A. Piazzollos, P. Čaikovskio kūriniai
17 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino 
muziejuje – kamerinės muzikos koncertas 

„Muzikinis domino“. Domino duo: 
R. Lipinaitytė (smuikas), I. Baikštytė (forte-
pijonas). Dalyvauja L. Lapė (trimitas), 
A. Rekašius (perkusija). Programoje J. Jur-
kūno, E. Ewazeno, J. Juozapaičio, A. Šende-
rovo, M. Salyno kūriniai
23 d. 17 val. Kauno valstybinėje filharmoni-
joje – orkestro muzikos koncertas „Rimties 
valanda“. Lietuvos nacionalinis simfoninis 
orkestras. Solistės M. Samuelsen (smuikas), 
D. Kazonaitė (sopranas), Kauno valstybinis 
choras (meno vad. ir dir. P. Bingelis). Dir. 
M. Pitrėnas. Programoje L. van Beethoveno, 
L.V. Lopo, F. Poulenco kūriniai 
24 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino 
muziejuje – orkestro muzikos koncertas 

„Klaipėdos kamerinis orkestras ir Vilhelmas 
Čepinskis“. Klaipėdos kamerinis orkestras 
(meno vad. ir solistas M. Bačkus). Solistas 
V. Čepinskis (smuikas). Programoje F. Men-
delssohno-Bartholdy, E. Lolashvili, 
O. Golijovo, A. Piazzollos, W. Ebanno–
V. Čepinskio kūriniai

Vilnius
Lietuvos muzikų rėmimo fondas
20 d. 17.30 S. Vainiūno namuose – Trečia-
dienio vakaras-koncertas. Svečiuose Kauno 
valstybinio muzikinio teatro solistė ir po-
etė V. Sagaitytė su savo eilių knyga „Ta iš-
dainuota meilė...“ bei kolegomis daininin-
kais A. Cicėnaite, S. Jonaityte, H. Barausku, 
aktoriumi ir režisieriumi R. Vaitkevičiumi. 
Koncertmeisterė B. Šernaitė-Barauskienė

Valdovų rūmai
Tarptautinis Marco Scacchi senosios muzi-
kos festivalis
16 d. 18 val. III manieristinėje antikameroje – 
vilanelų koncertas „Mirštu dėl tavęs, o tu 
to nežinai...“. Senosios muzikos ansamblis 

„Chiaroscuro“: R. Vosyliūtė (vokalas), 
V. Norkūnas (klavesinas, vargonai), I. Bau-
blytė (išilginės fleitos, gotikinė arfa), 
S.S. Lipčius (liutnia, barokinė gitara), 
M.D. Zorzano Barbosa (viola da gamba), 
aktorius Dž. Gvozdzinskas, scenogr. 
A. Šulcaitė, šviesų dail. R. Petrauskas
20 d. 18 val. III manieristinėje antikameroje – 
koncertas „Gaudeamus omnes“. Senosios 
muzikos ansamblis „Cordaria“ (Lietuva, 
Šveicarija): R. Vosyliūtė (vokalas), K. Haun 
(cinkas, išilginė fleita), E. Mory (barokinis 
smuikas), J. Martling (teorba, liutnia), 
V. Norkūnas (klavesinas, vargonai)
23 d. 18 val. Didžiojoje renesansinėje menėje – 
festivalio baigiamasis koncertas „Parthenia 
Inviolata or Mayden-Musicke“. Atlikėjai 
A. Rotaru (klavesinas), D. Stabinskas (viola 
da gamba). Programoje dalyvauja N. Petro-
čenko (sopranas), N. Masevičius (bosas). 
Programoje XVII a. Londono namų muzika

Šv. Kotrynos bažnyčia
18 d. 19 val. – Kristupo festivalis: Daniel 
Kemish: „Under the same sky“. Atlikėjas 

D. Kemishas (vokalas, gitara, D. Britanija). 
Programoje naujo albumo „Under The 
Same Sky“ pristatymas
21 d. 18 val. – labdaros koncertas „Vaikai 
vaikams“. Atlikėjai Šv. Kristoforo kamerinis 
orkestras (meno vad. ir vyr. dir. M. Barkaus-
kas), M. Rostropovičiaus fondo globojami 
jaunieji atlikėjai: J. Drakšas (trimitas), 
A. Gečaitė (smuikas), R. Juknevičiūtė (vio-
lončelė), L. Jurgutavičiūtė (smuikas), 
R. Makštutis (klarnetas), N. Straukaitė (ba-
letas), J. Vozbutas (akordeonas), 
U.L. Žuklytė (smuikas)
23 d. 19 val. – koncertas „Samba Touré“ 
(Malis). Atlikėjai S. Touré (gitara, vokalas), 
D. Sissoko (ngoni, tamani, vokalas), 
S. Kane (kalebašas, vokalas), M. Sidibé (bo-
sinė gitara). Programoje naujausio albumo 

„Wande“ pristatymas

Muzikos galerija
15 d. 18 val. – pianistės O. Gražinytės solinis 
rečitalis „Pavasariniai skambesiai“. Pro-
gramoje F. Chopino, W.A. Mozarto, L. van 
Beethoveno, P. Čaikovskio kūriniai

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės 
muziejus
17 d. 15 val. – fortepijono trio „Meta“ kon-
certas „Nuo romantizmo iki šių dienų“. 
Programoje B. Smetanos, F. Latėno, A. Šen-
derovo bei F. Say kūriniai 

Va k a r a i

Vilnius
Rašytojų klubas
18 d. 17.30 – rašytojos V.M. Knabikaitės 
kūrybos vakaras su nauju istoriniu romanu 

„Taurė, gyvatė ir svastika“. Vakare bus ati-
daryta V.M. Knabikaitės tapybos paroda 

„Taro paslaptys“. Kartu su autore dalyvauja 
rašytojai G. Adomaitytė, V. Girdzijauskas, 
knygos redaktorė D. Tarvydaitė. Vakaro ve-
dėjas literatūrologas R. Tamošaitis
20 d. 17.30 – Pasaulinei Žemės dienai skir-
tas publicistikos ir poezijos vakaras „Lietu-
vos kaimas: vakar, šiandien, rytoj“ su nauja 
Č. Skaržinsko eseistikos knyga „Kvepiantis, 
skambantis laikas“. Dalyvauja V. Knašys, 
A. Svitojus, S. Kašauskas, Č. Skaržinskas, 
A. Kalinauskas, J. Šalkauskas, A. Antanavi-
čius. Renginio vedėjas R. Sadauskas  

Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
15 d. 12 val. Kino salėje – filmo „Tumo ko-
deksas“ (rež. E. Belickas) peržiūra ir susiti-
kimas su režisieriumi
15 d. 18 val. Renginių erdvėje – knygos 

„Staigmena gyventi“ pristatymas
19 d. 18 val. Konferencijų salėje – daini-
ninkės G. Kaukaitės kūrybinės veiklos 
50-mečiui skirtas vakaras. Dalyvauja kom-
pozitorius F. Latėnas, rašytojas V. Sventic-
kas, aktorius E. Stancikas. Renginį mode-
ruoja muzikologė J. Katinaitė
21 d. 17.30 Valstybingumo erdvėje – filmo 

„Lūžio prie Baltijos“ dalis „Vytautas Lands-
bergis: nuo Čiurlionio į Sąjūdį“ (rež. 
A. Marcinkevičiūtė) peržiūra ir diskusija. 
Dalyvauja prof. V. Landsbergis ir kompozi-
torius, F. Bajoras. Diskusiją moderuoja 
V. Valiušaitis

Kaunas
Istorinė LR Prezidentūra
15 d. 17 val. – biografinio televizijos laidų 
ciklo „Traukinys į mirtį“ dalies, skirtos pa-
skutiniam 1918–1940 m. Lietuvos Respubli-
kos vidaus reikalų ministrui brig. gen. 
K. Skučui, pristatymas. Renginyje daly-
vauja filmo kūrybinė grupė
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Savaitės filmai

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

Kovo 15–21
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. 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 iš-
gyvenantys vyrai, sukūrę pirmą sinchroninio plaukymo grupę. Nepaisant 
aplinkinių pašaipų, jie treniruojasi prižiūrimi Delfin, buvusios vandens ba-
leto žvaigždės. Kartu jie patirs nuotykį, padėsiantį susidoroti su asmeninėmis 
problemomis, geriau suprasti ne tik save, bet ir kitus, atrasti gyvenimo tikslą. 
Pagrindinius vaidmenis sukūrė Mathieu Amalricas, Guillaume’as Canet, Be-
noit Poelvoorde’as, Jeanas-Hugues’as Anglade’as, Virginie Efira, Leila Bekhti 
(Prancūzija, 2018). (Vilnius)
Dogman  ****

Niūri Matteo Garrone („Gomora“, „Pasakų pasaka“) pasaka – vienas svar-
biausių 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. Jis 
mėgsta savo darbą, augina dukrelę ir retkarčiais prekiauja kokainu. Kai nar-
komanas Simonė norės dar kartą pasinaudoti Marčelo naivumu, šis turės 
pagaliau pasipriešinti. Tikroji istorija, tapusi filmo pagrindu, daug žiauresnė, 
bet pasak režisieriaus, šiame filme jam buvo svarbus veikėjas, kuris iš visų 
jėgų priešinasi nuodingai aplinkai (Italija, Prancūzija, 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 nau-
jieną – rinkoje pasirodžiusius ananasus. Karalienė (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. Lanthimosas 
šią cinišką kostiuminę dvaro intrigų istoriją papasakojo temperamentingai 
ir nevengdamas pikto humoro (Airija, JAV, D. Britanija, 2018). (Vilnius)
Kolibrio projektas ***

Pusbroliai Vensanas (Jesse Eisenberg) ir Antonas (Alexander Skarsgård) 
gyvena aukštųjų technologijų pasaulyje, kur kiekviena sekundės dalis gali 
kainuoti milijardus. Jie nusprendžia įgyvendinti seniai sumanytą projektą. 
Regis, viskas apgalvota iki smulkmenų, bet pusbrolių kelyje į sėkmę at-
siranda jų buvusi šefė Eva (Salma Hayek). Ji neturi jokių principų ir yra 
geniali. Dabar ji – didžiausia brolių priešė. Statymai dideli, pralaimėjęs 
praras viską, arba atvirkščiai – gaus kažką, kas neturi vertės. Režisieriaus 
Kino Nguyeno filme taip pat vaidina Michaelas Mando, Antonas Kovalis, 
Tyleris Elliotas Burke’as (Belgija, Kanada, 2018). (Vilnius, Kaunas, Klai-
pėda, Šiauliai, Panevėžys)
Kurskas ****

Dano Thomaso Vinterbergo („Medžioklė“, „Komuna“) vaidybinio filmo 
pagrindu tapo rusų povandeninio laivo avarija 2000-aisiais. Nors sprogi-
mai laive ir tapo didžiosios jo įgulos dalies mirties priežastimi, dalį jūrei-
vių buvo galima išgelbėti. Tačiau Rusijos valdžia slėpė nuo šalies gyven-
tojų, kas vyksta Barenco jūroje, ir iš pradžių atsisakė užsienio pagalbos. 
Svarbiau už žmonių gyvybę buvo politika, strategija ir karo paslaptys. 
Vinterbergas filme koncentruojasi į individus ir jų jausmus, bet kartu ku-
ria postsovietinio imperinio mentaliteto portretą. Filmo pagrindu tapo 
Roberto Moore’o knyga apie „Kursko“ tragediją. Pagrindinius vaidmenis 
sukūrė Léa Seydoux, Matthiasas Schoenaertsas, Colinas Firthas, Micha-
elas Nyqvistas, Maxas Von Sydowas (Belgija, Prancūzija, Liuksemburgas, 
2018). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys)
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)

„Kolibrio projektas“

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
15–21 d. – Kurskas (Belgija, Prancūzija, 
Liuksemburgas) – 14, 16.35, 19.10, 21.45
Nauji Aladino nuotykiai (Prancūzija) – 
11.20, 16.30
Kolibrio projektas (JAV) – 13.50, 19, 21.40
16, 17 d. – Kamčiatkos meškos. Gyvenimo 
pradžia (dok. f., Rusija) – 16.30, 19.30; 16, 
17 d. – 11.15, 16.40, 19.30; 18, 19, 21 d. – 16.40, 
19.30; 20 d. – 16.40
19 d. – Mes (JAV) – 18.50
21–IV. 4 d. – Vilniaus tarptautinis kino fes-
tivalis „Kino pavasaris“ (žiūrėti programą 
www.kinopavasaris.lt) 

Forum Cinemas Akropolis 
15–21 d. – Kamčiatkos meškos. Gyvenimo 
pradžia (dok. f., Rusija) – 10.20, 16.30
Nauji Aladino nuotykiai (Prancūzija) – 11.50
15, 16 d. – Kolibrio projektas (JAV) – 14.10, 
19, 23.30; 17–21 d. – 14.10, 19 val.
15, 16 d. – Kurskas (Belgija, Prancūzija, 
Liuksemburgas) – 15.30, 18, 21.20, 23.15; 
17–21 d. – 15.30, 18, 21.20
19 d. – Mes (JAV) – 18.30
21–IV. 4 d. – Vilniaus tarptautinis kino fes-
tivalis „Kino pavasaris“ (žiūrėti programą 
www.kinopavasaris.lt)

Skalvija
15 d. – Favoritė (Airija, D. Britanija, JAV) – 
18.50; 16 d. – 16.20; 18 d. – 17 val.
15 d. – Kolibrio projektas (Belgija, Kanada) – 
21.05; 16 d. – 18.40; 17 d. – 21 val.; 19 d. – 
21 val.; 20 d. – 18.50
16 d. – Valdžia (JAV) – 20.45; 18 d. – 19.20
17 d. – Nes ji yra moteris (JAV) – 16.10
18 d. – 3 dienos Kibrone (Vokietija, Austrija, 
Prancūzija) – 14.40 (seansas senjorams); 
20 d. – 16.40
20 d. – Baseino valdovai (Prancūzija) – 21 val.
15 d. – Daug vaikų, beždžionė ir pilis (dok. f., 
Ispanija) – 17 val.
Lietuvių kino seansai
16 d. – Kelionės namo (dok. f., rež. R. Ra-
kauskaitė) – 15 val.; 17 d. – 14.50; 19 d. – 
17.10; 21 d. – 16.50
19 d. – Sengirė (dok. f., rež. M. Survila) – 
18.30 (seanse dalyvaus režisierius)
Ciklas „Karlsono kinas“
16 d. – Snieguotos lenktynės (Kanada) – 13 val.
17 d. – Belos kelionė namo (JAV) – 12.50
Kino klasikos vakarai
17 d. – Marokas (JAV) – 18.30 (filmą pristatys 
kino kritikas D. Gluščevskis)
Vilniaus kino festivalis „Kino pavasaris“
21 d. – Vasara (Rusija, Prancūzija) – 18 val.
21 d. – Dykvietė (Danija, Islandija) – 20.30

Pasaka
15 d. – Kelionės namo (dok. f., rež. R. Ra-
kauskaitė) – 17.30; 16 d. – 14.30
15 d. – 100 daiktų ir nieko daugiau (Vokie-
tija) – 19 val.; 16 d. – 20.45; 17 d. – 16.15; 18, 
20 d. – 18.15; 19 d. – 20.45; 21 d. – 20.15
15 d. – Bohemijos rapsodija (D. Britanija, 
JAV) – 21.15
15 d. – Įkyrioji malonė (Italija) – 17.15
15 d. – Kolibrio projektas (JAV) – 19.30; 17, 
19 d. – 21 val.
15 d. – Baseino valdovai (Prancūzija) – 
21.45; 16 d. – 21.15; 17 d. – 19 val.
15 d. – Dogman (Italija, Prancūzija) – 17 val.; 
16 d. – 16.30

15 d. – Ekstazė (Belgija, Prancūzija) – 19.15; 
16 d. – 21.30; 17 d. – 18.45; 18 d. – 20.45; 
21 d. – 18.15
15 d. – Silvio (Italija) – 21.30; 16 d. – 18.30; 
17 d. – 20.45; 19 d. – 20.15; 20 d. – 20.30
16 d. – Marina Abramovič: dalyvauja meni-
ninkė (dok. f., JAV) – 16 val.; 19, 20 d. – 18 val.
16 d. – Žalioji knyga (JAV) – 18.15; 17, 19 d. – 18.30
16 d. – Kaip prisijaukinti slibiną 3 (JAV) – 
14 val.; 17 d. – 14.30
16 d. – Favoritė (Airija, D. Britanija, JAV) – 16.15
16 d. – Nes ji yra moteris (JAV) – 18.45; 
18 d. – 20.15; 19 d. – 18.15
16 d. – Sėjėjas (Prancūzija, Belgija) – 14.15
17 d. – Dviračiais per Tadžikiją (rež. A. Gu-
revičius) – 14.15
17 d. – 3 dienos Kibrone (Vokietija, Austrija, 
Prancūzija) – 16.45; 18 d. – 18 val.; 
20 d. – 20.30
17 d. – Riba (Švedija, Danija) – 21.30
17 d. – Per tave visos bėdos (Prancūzija) – 14 val.
17 d. – Šaltasis karas (Lenkija, D. Britanija, 
Prancūzija) – 16.30; 18 d. – 18.30
18 d. – Arktis. Įkalinti ledynuose (Islan-
dija) – 20.30
20 d. – Klubas „Studio 54“ (dok. f., JAV) – 20.15
Vilniaus kino festivalis „Kino pavasaris“
21 d. – Vasara (Rusija, Prancūzija) – 18 val.
21 d. – Geros mergaitės (Meksika) – 20.45
21 d. – Šefas Flynnas (dok. f., D. Britanija) – 18.30
21 d. – Tie, kurie dirba (Belgija, Šveicarija) – 20.30

Mo salė
15 d. – Nes ji yra moteris (JAV) – 18 val.; 
17 d. – 15 val.
15 d. – Klubas „Studio 54“ (dok. f., JAV) – 
20.30; 16 d. – 19.45
16 d. – Arktis. Įkalinti ledynuose (Islan-
dija) – 15.30
16 d. – Namė (Gruzija, Lietuva) – 17.30
17 d. – Marina Abramovič: dalyvauja meni-
ninkė (dok. f., JAV) – 17.30
17 d. – Kelionės namo (dok. f., rež. R. Ra-
kauskaitė) – 19.45

Kaunas
Forum Cinemas
15–21 d. – Kolibrio projektas (JAV) – 18.30, 22.25
Nauji Aladino nuotykiai (Prancūzija) – 12.50
Kamčiatkos meškos. Gyvenimo pradžia 
(dok. f., Rusija) – 15.10; Kurskas (Belgija, 
Prancūzija, Liuksemburgas) – 20.50, 23.20
19 d. – Mes (JAV) – 18.20
21–IV. 4 d. – Vilniaus kino festivalis „Kino 
pavasaris“ (žiūrėti programą www.kinopa-
vasaris.lt) 

Romuva
15 d. – Kamčiatkos meškos. Gyvenimo pra-
džia (dok. f., Rusija) – 17.15; 17 d. – 14 val.; 
19 d. –18 val.  

15 d. – Kelionės namo (dok. f., rež. R. Ra-
kauskaitė) – 18.30; 16 d. – 14 val.
15 d. – Riba (Švedija, Danija) – 20 val. 
16 d. – Žalgirio mūšis (dok. f., Lietuva, Len-
kija, Vokietija) – 16 val. 
16 d. – 3 dienos Kibrone (Austrija, Prancū-
zija, Vokietija) – 18 val.; 17 d. – 17.15; 
19 d. – 19.30 
16 d. – Klubas „Studio 54“ (dok. f., JAV) – 
20.15; 21 d. – 20.30 
17 d. – Daug vaikų, beždžionė ir pilis (dok. f., 
Ispanija) – 15.15
20 d. – Išeiti iš namų (dok. f., rež. M. Sat-
kauskaitė) – 17.30 
20 d. – Lietuvos šokio kūrėjų portretai (dok. f., 
rež. M. Paplauskas) – 19.30 
21 d. – „Kino pavasaris“. Vasara (Rusija, 
Prancūzija) – 18 val. 

KLAIPĖDA
Forum Cinemas
15–21 d. – Kamčiatkos meškos. Gyvenimo 
pradžia (dok. f., Rusija) – 10.20, 14.15
Kurskas (Belgija, Prancūzija, Liuksembur-
gas) – 15.50, 20.50; Nauji Aladino nuoty-
kiai (Prancūzija) – 11.55; Kolibrio projektas 
(JAV) – 21.50; 19 d. – Mes (JAV) – 18.20

Šiauliai
Forum Cinemas
15, 16 d. – Kurskas (Belgija, Prancūzija, Liuk-
semburgas) – 13.10, 17.40, 23.20; 17–21 d. – 
13.10, 17.40
15–21 d. – Kolibrio projektas (JAV) – 15.45, 
21 val.; Kamčiatkos meškos. Gyvenimo pra-
džia (dok. f., Rusija) – 12.25
Nauji Aladino nuotykiai (Prancūzija) – 10.50
19 d. – Mes (JAV) – 19.10

Panevėžys 
Forum Cinemas Babilonas
15–21 d. – Kamčiatkos meškos. Gyvenimo 
pradžia (dok. f., Rusija) – 12.30
Kurskas (Belgija, Prancūzija, Liuksembur-
gas) – 21.20
Kolibrio projektas (JAV) – 20.40
19 d. – Mes (JAV) – 18.10
15, 18–21 d. – Kaip prisijaukinti slibiną 3 
(JAV) – 12.45, 15.15, 17.45; 16, 17 d. – 10.20, 
12.45, 15.15, 17.45
15–21 d. – Pasmerkti. Kauno romanas (rež. 
R. Rudokas) – 14.05, 16.20, 20.20
16, 17 d. – Žalgirio mūšis (Lietuva, Lenkija, 
Vokietija) – 10.10; Kapitonė Marvel (3D, 
JAV) – 18.35; Kapitonė Marvel (JAV) – 13 val.
16, 17 d. – Lego filmas 2 (JAV) – 10.30
15–21 d. – Ir visi jų vyrai (rež. D. Ulvydas) – 15.45
15–18, 20, 21 d. – Arktis. Įkalinti ledynuose 
(Islandija) – 18.20


