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pradėti jokio straipsnio kitaip nei in 
memoriam Notrdamui. Su bet ko-
kia tema būčiau radusi sąsają.

***
Kas dabar paštu siunčia atviru-

kus? Beveik niekas. O meną siun-
čia. Laisvydė Šalčiūtė ir Kęstutis 
Grigaliūnas siunčia kūrinius drau-
gams kaip kalėdinius sveikinimus. 
Ričardas Šileika siunčia literatūri-
nius atvirlaiškius, kad ir paštinin-
kai turėtų ką pasiskaityti. Vienoje 

Brangūs skaitytojai,

Jūsų skiriami 2 proc. pajamų mokesčio – mums didelė parama.
Pildydami Valstybinės mokesčių inspekcijos formą FR0512, 

nurodykite VšĮ „7 meno dienos“ įmonės kodą 302725178.

Norėdami paremti „Kino“ žurnalą, nurodykite 
VšĮ Žurnalas „Kinas“ įmonės kodą 300007987.

Reikalingą formą galima užpildyti internete, 
Mokesčių inspekcijos tinklalapyje www.vmi.lt.

 
Dėkojame visiems mus palaikantiems.

Linksmų 
šventų Velykų!

Agnė Narušytė

Paštas dar visai neseniai buvo vie-
nintelis būdas pasikalbėti su toli gy-
venančiais žmonėmis ar tartis dėl 
susitikimo. Gerokai per lėtas. Ir te-
lefonai ne visada buvo po ranka. To-
dėl tekdavo iš anksto griežtai sutarti 
vietą ir laiką. 1993 m. pirmą kartą 
važiuodama į Paryžių susitariau su 
drauge po savaitės sekmadienį susi-
tikti prie Notrdamo – Dievo Moti-
nos katedros – šeštą valandą vakaro. 
Nes ją geriausiai įsivaizdavome – ne 
tik iš architektūros istorijos studijų, 
bet ir iš Victoro Hugo romano, ku-
ris katedrą ir išgelbėjo XIX amžiuje. 
Revoliucijai atskyrus valstybę nuo 
Bažnyčios, katedra dūlėjo apleista, 
bet rašytojas taip gyvai pavaizdavo 
kiekvieną jos užkaborį, – o jų tiek 
daug! – kad prancūzai ėmėsi ją res-
tauruoti. Dar važiuodama įkaitu-
siu autobusu, ką tik prasmukusiu 
pro vokiečių muitininkus, svajojau 
apie jos amžiną vėsą, apie chime-
ras, rymančias virš naktinio miesto 
Brassaï fotografijose, apie šviesą, su-
smulkintą spalvotais vitražų stikliu-
kais, apie filigraniškai iš įvairiausių 
formų plytelių sumūrytą fasadą, 
banguojančias arkas, šventumu 
šnabždančią tamsą. 

Tą sekmadienį sėkmingai susi-
tikome, nors ir nustebino romane 
neaprašyta turistų minia. O šios 
savaitės pirmadienį Notrdamas 
sudegė. Ne visai – išliko karkasas, 
du bokštai, sienos, galbūt ir rozetės. 
Prezidentas prisiekė atstatyti šį ne 
tik prancūzų, bet ir visos Europos 
kultūros simbolį. Katedra atlaikė 
aštuonis šimtmečius – revoliucijas, 
komunas, okupaciją – ir užsilieps-
nojo ėmus atnaujinti smailę, kad 
pastatas lengviau „atlaikytų laiką“. 
Neatlaikė. Kaip ir degančius Niu-
jorko bokštus dvynius, stebėjome šį 
gaisrą realiu laiku. Jei tai būtų įvykę 
pašto visagalybės laikais, žinia būtų 
atėjusi gerokai vėliau. Laiškai ne 
tik sulėtindavo laiką, bet ir bran-
dindavo palaimingą nežinojimą, 
laukimą kažko, to pasaulio, kurio 
galbūt ir nėra, ir nebūdavo, kol iš 
jo neatkeliaudavo žinia, sveikini-
mas, daiktas ar koks meno kūrinys. 
Kaip supratote, šią savaitę negaliu 

pusėje – šaukšto nuotrauka, kvitas, 
kasdieniškas, bet kažkuo keistas 
skelbimas, o kitoje – tekstas, pa-
vyzdžiui: „akys sąla, aha, bet, anot 
maximos filosofų, etiketėje pavaiz-
duoti produktai nebūtinai yra sude-
damieji šios prekės komponentai, 
absoliučiai nevaldoma situacija – 
arba nušienauti, arba nusigręžti. 
mostelėjau, kostelėjau, švystelėjau. 

Paštas nori būti 
„nulaužtas“
Paroda „Nebaigti reikalai“ Nacionalinėje 
dailės galerijoje

G. Grigėn aitės  nuotr .
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Richardo Strausso gala koncertas
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Nauji filmai – „Valstybės paslaptis“ 
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Adomo Danusevičiaus paroda „Purvas ir    
gėlės“ galerijoje „Vartai“
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Bravo, maestro!
Richardo Strausso kūriniai su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru ir solistėmis 

M u z i k a

Kristupas Antanaitis

Du žodžiai, apibūdinantys gran-
diozinį, beveik trijų valandų kon-
certą. Tačiau į šiuos žodžius telpa 
labai daug. Visų pirma, bravo su-
šukti reikia paskutiniam tikram ro-
mantikui, vokiečių kompozitoriui ir 
dirigentui Richardui Straussui, ku-
rio 155-osioms gimimo ir 70-osioms 
mirties metinėms dedikuotas kon-
certas skambėjo balandžio 13-osios 
pavakarę Vilniaus koncertų salėje 

„Compensa“. Antrasis bravo lekia 
Lietuvos nacionaliniam simfoni-
niam orkestrui bei solistėms Vik-
torijai Miškūnaitei, Guntai Gelgotei 
ir Anastasiai Lebedyantsevai, ku-
rios savo balsais papildė orkestrą ir 
sukūrė tikrą stebuklą, atlikdamos 
ištrauką iš vienos populiariausių 
Strausso operų „Rožės kavalierius“ – 
mūsų scenose dar nestatyto veikalo. 
Na, o visų didžiausi plojimai ir su-
sižavėjimo šūksniai skirti maestro 
Modestui Pitrėnui, orkestro meno 
vadovui ir vyriausiajam dirigentui. 
Be šio muzikos mago sunku įsivaiz-
duoti grandiozinę ir patoso kupiną 
Strausso muziką. Tiesa, muzikos 
magu buvo vadinamas legendinis 
dirigentas Jonas Aleksa (1939–2005), 
tačiau M. Pitrėnas jau seniai užsi-
tarnavo klausytojų bei muzikantų 
pagarbą. Tai rodo ne tik didelis di-
rigento užimtumas Lietuvoje ir už-
sienyje, bet ir publikos reakcija. Be 
kita ko, M. Pitrėnas diriguoja taip 
plastiškai, jog publika gali jį stebėti 
lyg šokantį. Iš tiesų, preciziškas 
M. Pitrėno tikslumas, grakštumas 
ir kvėpavimas kartu su orkestro 
muzikantais buvo labai jaučiamas ir 

itin reikalingas, nes ir publika kvė-
pavo kartu su juo. Tad reziumuojant 
koncertą galima pasakyti bravo ne 
tik Straussui, bet ir M. Pitrėnui. 

Koncertą pradėjo simfoninė po-
ema „Štai taip Zaratustra kalbėjo“ 
(„Also sprach Zaratustra“), op. 30. 
Šis monumentalus kūrinys, sukur-
tas pagal Friedricho Nietzsche’s vei-
kalą, yra itin paveikus. Pirmoji to 
priežastis – didžiulis orkestras, kurį 
sudaro 6 valtornos, 4 trimitai, 2 bo-
sinės tūbos ir vargonai. O antroji 
priežastis – visiems puikiai pažįsta-
mas motyvas, kuris skamba kūrinio 
pradžioje. Nenustebčiau, kad šį mo-
tyvą daugelis žino ne kaip Strausso 
kompoziciją, o kaip garsaus ameri-
kiečių režisieriaus Stanley Kubricko 
filmo „2001-ųjų kosminė odisėja“ 
garso takelį. Tačiau tai kūrinio nė 
kiek nesumenkina, o padaro jį dar 
patrauklesnį, nes juk klausytojui, 
atėjusiam į koncertą ir išgirdusiam 
pirmuosius taktus, smagu išgirsti 
jau pažįstamą muziką. Orkestro 
didybė, balansavimas tarp atskirų 
dinamikos polių, kaip tarp šiaurės 
ir pietų, visiškas paklusimas diri-
gentui ir absoliutus susiklausymas 
bei susigrojimas – tokia koncerto 
pradžia iškart užbūrė klausytojus.

Pirmą dalį užbaigė finalinis So-
fijos, Maršalienės ir Oktaviano 
trio iš operos „Rožių kavalierius“ 
(„Der Rosenkavalier“), op. 59. So-
fiją dainavo Gunta Gelgotė (sopra-
nas), Oktavianą – latvė Anastasia 
Lebedyantseva (mecosopranas), o 
Maršalienės partiją atliko Viktorija 
Miškūnaitė (sopranas). Negalėčiau 
ginčytis, kuri solistė dainavo ge-
riau. Visos pasirodė puikiai. Matyt, 
M. Pitrėnas ne veltui pasirinko šias 

tris operos padangę užkariavusias 
ar bent jau lipančias į olimpo vir-
šūnę solistes. Tačiau V. Miškūnaitės 
balso branda buvo akivaizdi. Gir-
dėjome, jog solistė scenoje jaučiasi 
drąsiai ir užtikrintai.

Antrą koncerto dalį pradėjo „Ke-
turios paskutinės dainos“ („Vier 
letzte Lieder“) sopranui ir orkestrui, 
AV 150 / op. posth. Šį visos Strausso 
kūrybos testamentą sudaro 4 dalys: 

„Pavasaris“ („Frühling“, Hermanno 
Hesse’s ž.), „Rugsėjis“ („September“, 
H. Hesse’s ž.), „Rengiantis miegoti“ 
(„Beim Schlafengehen“, H. Hesse’s ž.) 
ir „Vakaro žaroje“ („Im Abendrot“, Jo-
sepho von Eichendorffo ž.). Šis kūri-
nys (tarp kurio dalių M. Pitrėnas ne-
leido publikai ploti) yra ilgametės 
Strausso kūrybos apibendrinimas, 
charakteringas vėlyvojo kompozi-
toriaus stiliaus pavyzdys, dar vienas, 
jau paskutinis jo instrumentuotės 
triumfas. Nors kūrinys parašytas 
iškart po Antrojo pasaulinio karo, 
1948-aisiais, muzikoje jaučiama 

Vienos prabanga ir rafinuotumas. 
V. Miškūnaitė, prieš koncertą kal-
binta radijo laidoje, pasakojo, jog 
šias dainas yra dainavusi prieš be-
veik dešimtmetį viename konkurse, 
tačiau tąkart jai nepavyko galuti-
nai įtikinti komisijos ir ji užėmė an-
trąją vietą. Balandžio 13-ąją dau-
giau kaip tūkstantis žmonių buvo 
liudininkai, kaip puikiai solistė yra 
įvaldžiusi didžiojo vokiečių geni-
jaus meistrystę. Skamba dar vienas 
šūksnis bravo!

Koncertą vainikavo Siuita iš ope-
ros „Rožių kavalierius“. Ši puiki 
opera, sukurta jau po skandalus 
sukėlusių operų „Elektra“ ir „Sa-
lomėja“, buvo sutikta griausmin-
gai. Kūrinyje jaučiamas Wolfgango 
Amadeus Mozarto šešėlis ir XVIII a. 
Vienos dvasia. Siuita – tai visos ope-
ros, trunkančios beveik tris valan-
das, trumpas apibendrinimas, san-
trauka, kuri puikiai perteikia visas 
emocijas. Maestro M. Pitrėnas taikliai 
ir žaismingai sudėliojo programą. 

Finalinį siuitos valsą publika prašė 
pakartoti, ką orkestras ir padarė.

Nuostabus ir žaismingas kon-
certas, matyt, pateks į istoriją, nes 
bent jau Lietuvoje niekas taip kom-
pozitoriaus jubiliejaus nemini, o ir 
užsienio orkestrų afišose ši pavardė 
itin dažnai nefigūruoja. Tačiau salė, 
kurioje vyko koncertas, nepritai-
kyta tokiems rimtiems renginiams. 
Šalia ištaigingų fojė sietynų, gražių 
baldų, paveikslų ir kitų eksponatų 
nekaip dera didžiulis rėmėjų prekės 
ženklas vienoje iš ložių bei raudo-
nos kino teatro kėdės. Na ir, žinoma, 
sporto arenos durys į salę bei užra-
šai ant jų, draudžiantys įsinešti gė-
rimus ir maistą... Tiesa, laimė, kad 
remontuojant Nacionalinės filhar-
monijos salę galima bent čia prisi-
glausti. Ir vėl belieka apgailestauti, 
kad per šitiek metų Lietuva nepasi-
statė nė vienos modernios koncertų 
salės. Aukšto lygio orkestrą tikrai 
turime. Beliko pasistatyti orkestro 
namus. 

D. Matv ejevo n uotr .

Edmundas Gedgaudas

Balandžio 10-osios vakaras nedi-
delėje modernaus fortepijonų ir 
pianinų salono „Organum“ salėje. 
Jo šeimininkas Dainius Sverdio-
las pasakoja, kad šios dienos rytą 
firma „Bösendorfer“ dar neturėjo 
Lietuvai atstovaujančio pianisto, 
bet vidurdienį interneto žinutė jau 
skelbė, kad juo tapo Daumantas Ki-
rilauskas. Jis, tęsdamas Beethoveno 
sonatų fortepijonui įrašus, pristato 
naują „Bösendorfer“ firmos forte-
pijonu „Organum“ salėje įrašytą 
kompaktinę plokštelę „Pathétique“ 
(2018, garso režisierius Arūnas Zu-
jus). Į tuo pačiu instrumentu skam-
binamas porą sonatų iš naujosios 
CD įterpiamas pokalbis su Vytaute 
Markeliūniene. Daumantas sako 

jau gyvenąs tolesniu savo veiklos 
etapu, tad ši kompaktinė plokštelė 
jam jau praeitis. Kadangi ne sykį 
teko iš paties pianisto išgirsti apie 
tai, kad „jau viskas“, daugiau nebeį-
rašinėsiąs ir nekoncertuosiąs, buvo 
malonu iš jo lūpų sužinoti apie vis 
dėlto egzistuojančią ir tolesnę jo 
įrašų perspektyvą. 

Atsakinėdamas į  pašnekovės 
klausimus, jis trumpai prisimena 
apie pasigėrėtinose didmiesčių 
salėse girdėtus gerus koncertus, 
mini savo pomėgį slidinėti ir, ne-
slėpdamas itin originalaus humoro 
jausmo, samprotauja apie tai, kad 
kartais tenka išmokti ir įrašinėti 
jam nepatinkantį kūrinį. Nemėgsta 
pompastiškų, itin populiarių tapu-
sių opusų, o tarp jų yra „Patetine“ 
(„Pathétique“) pavadinta Beet-
hoveno sonata. Gan ironiška, bet 

būtent šis pavadinimas puikuojasi 
ir ant naujo D. Kirilausko CD, api-
mančio keturias šio kompozitoriaus 
sonatas (8, 9, 10 ir 13), jas komen-
tuojantį Edvardo Šumilos tekstą, 
padėkas. CD išleistas skoningai, 
dizaineris Dovydas Čiuplys nau-
dojo Dmitrijaus Matvejevo ir Jur-
gio Karnavičiaus nuotraukas. Beje, 
pianisto nemėgstamoji Grande So-
nate Pathétique (tokiam pirmojo 
sonatos leidėjo pasiūlytam pava-
dinimui pritarė ir pats kompozito-
rius) jo repertuare atsirado tada, kai 
ne itin pajėgi Daumanto studentė 
panūdo ją būtinai parengti. Tad ne-
lengvo darbo procesas tarsi savaime 
šio kūrinio išmokė ir pedagogą. Iš 
tiesų „nežinomi Viešpaties keliai“, 
ir nebent tik jie paaiškintų šį pa-
radoksą. Keistokai situacijai, saky-
tum, prieštarauja ir labai nuoširdi 

Daumanto įrašytos „Patetinės“ in-
terpretacija, tad galima įtarti, jog 
šią „įsibrovėlę“ pianistas vis dėlto 
nuoširdžiai pamilo. 

Sonatų įrašo klausaisi vis pagal-
vodamas apie ne kiekvienam pa-
siekiamą jaunatviško gaivumo ir 
patirties vienybę. Dar ir apie tai, 

kad muzikos įtrauktas Dauman-
tas atveria prasmes, kurių galėtum 
valandomis klausytis nė sekundę 
nenuobodžiaudamas. Manau, kad 
šitokios įžvalgos atsiveria tik muzi-
kos pašauktiesiems, tad Daumantas 

Pašaukimo galia
Daumanto Kirilausko kompaktinės plokštelės pristatymas

N u k elta į  3  p s l .

Daumantas Kirilauskas D. Minioto n uotr .
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Šventė ir nepaliaujamas triūsas
Vincės Jonuškaitės-Zaunienės dainininkių konkursui pasibaigus

M u z i k a

Giedrė Kaukaitė

Balandžio 10 d. Lietuvos muzikos 
ir teatro akademijos Didžiojoje 
salėje vyko tradicinis, jau 20-asis, 
Vincės Jonuškaitės-Zaunienės dai-
nininkių konkursas. Laureačių kon-
certo pradžioje publikai priminusi 
V. Jonuškaitės-Zaunienės biografiją, 
muzikologė Beata Baublinskienė 
pabrėžė, jog klausydamiesi šios tar-
pukario Lietuvos dainininkės įrašų 
ne tik girdime balsą, kaip unikaliau-
sią instrumentą, bet ir atpažįstame 
ypač ryškią, orią asmenybę ir tvirtą 
charakterį, girdime aukštą profesio-
nalumo lygį. Dainininkė ypatinga 
ir tuo, kad, švytėdama visais pa-
grindiniais mecosoprano vaidme-
nimis operos scenoje, pirmoji įtei-
sino koncertų dainininkės statusą, 
įtraukdama į programas ir lietuvių 
liaudies dainas. 

Akademinio skautų sąjūdžio 
fondo (Čikaga) iniciatyva LMTA 
rengiamas dainininkių konkursas – 
graži pagarbos išraiška lietuvių ope-
ros žvaigždei, tikrai primadonai. 
Pasak fondo atstovės Jolitos Bu-
zaitytės-Kašalynienės, konkursas 
yra simbolinis dainininkės sugrį-
žimas į namus ir „kelių Lietuvų 
suvienijimas“ – ikikarinės ir pa-
sitraukusios bei tos, kuri kėlėsi ir 
kūrėsi iš naujo. „Norėjome, kad 
tai būtų ne tik šio konkurso, bet ir 
visų buvusių konkursų dalyvių, o 
ypač visų pedagogų, šventė“, – sakė 
J. Buzaitytė-Kašalynienė. 

Jau dvidešimt metų konkurso 
programa kelia įprastus akademi-
nius reikalavimus: baroko arba kla-
sicizmo arija; romantizmo epochos 
arba XX–XXI a. arija, romansas 
arba Lied; lietuvių kompozitoriaus 
originalus kūrinys ir harmonizuota 
(arba be pritarimo) lietuvių liaudies 
daina. Šioji, kaip ir daugelio kon-
kursų, programos klišė atspindi 
pastovumą, gerą progą tobulėti, 
kasdienių studijų programas krei-
piant į dalyvavimą konkurse, tikin-
tis pasirodyti platesnei auditorijai 
ir sulaukti išsamesnio aptarimo. 

Vertinama pažymint balso kokybę, 
muzikalumą, artistiškumą. Kone 
svarbiausia šioms savybėms pade-
monstruoti – tinkamas repertua-
ras. Dabar, kai konkursas tradiciš-
kai rengiamas jau du dešimtmečius, 
verta atsigręžti ir pasidalyti nepre-
tenzingais įspūdžiais apie jo vyksmą 
ir tendencijas. 

Pastovus perklausų lankytojas 
pastebės, jog daugybė konkursi-
nių kūrinių vis tie patys: Johanno 
Sebastiano Bacho „Quia respexit“, 

„Mein gläubiges Herze“, Wolfgango 
Amadeus Mozarto „Voi, che sapete“ 
ir „Non so piu“, Despinos arija, Giu-
seppe’s Verdi Oskaro kupletai, Gia-
como Puccini Mimi arija „Donde 
lieta usci“, Miuzetės valsas ir Lau-
retos arija, Broniaus Budriūno 

„Tykiai, tykiai“, Antano Belazaro 
„Obelys“, „Pienė“, Balio Dvariono 
„Pušys“, Juozo Tallat-Kelpšos „Ne 
margi sakalėliai“... Dažna ir Alek-
sandro Kačanausko „Kad aš našlai-
tėlė“, tik kažin ar ji laikytina harmo-
nizuota liaudies daina – savo forma 
veikiau tai originali daina, gal net 
baladė, tik ne pagal originalų poeto, 
o pagal liaudies tekstą. Dažna pozi-
cija konkurse – ir kuris nors trum-
pas Felikso Bajoro fragmentas iš jo 

„Sakmių siuitos“, kaip „šiuolaikiškas, 
trumpas ir kontrastingas“. Tas ar ki-
tas „Sakmių“ fragmentas, išplėštas 
iš ciklo visumos, nuskamba keis-
tokai, mat šio ciklo dainos atlieka-
mos attacca. Tiesa, vis dažniau pa-
dainuojama efektinga Kunigundos 
arija iš Leonardo Bernsteino opere-
tės „Kandidas“, prieš gerą dešimtmetį 
pirmąsyk LMTA nepaprastai įspū-
dingai nuskambėjusi iš studentės 
Anetės Graudinios lūpų.  

Nesunku suprasti, kodėl dažnai 
pasirenkamas vis tas pats repertua-
ras. Tai geri, patikrinti kūriniai, pa-
togūs dainuoti, jie teikia saugumo 
jausmą bei pasitikėjimą, išryškina 
galimybes, leidžia pasireikšti. Ta-
čiau būtų galima sau atrasti ir ki-
tiems parodyti daugybę kitų puikių 
kūrinių, praturtinant tiek asmeninį, 
tiek viso konkurso repertuarą. Ne-
jau vartomas vis tas pats nedidelis 

natų rinkinių pluoštas? Dažnesnis 
konkurso klausytojas taip pat ap-
tiks, kad ankstesnėse perklausose 
skambėjusios didžiosios bel canto 
arijos šiuo metu iš repertuaro kaž-
kodėl išnyko.  

Renkantis konkursui ankstesniųjų 
epochų repertuarą, dominuoja Mo-
zartas. Tačiau šio autoriaus darna ir 
paprastumas apgaulingi: kūrinio de-
talių nepaisymas dažnai palieka me-
chaniško nekonfliktiškumo įspūdį – 
nelyginant plaukimas upe pasroviui, 
nepastebint, kad srovė turi krantus, 
dugną, užutėkius ir sūkurius, gel-
mes ir seklumas, o dar ir peizažą 
aplink, dangų... Kalbu apie dermių 
kaitos girdėjimą, moduliacijų ir se-
kvencijų prasmę bei reikšmę, apie 
simetriją ir dinamikos kontrastus, 
išlaikant pulsą, saiko jausmą.

Nelengva dalyvėms savo progra-
mose nuspręsti lietuvių liaudies dai-
nos vietą. Susidarė įspūdis, kad liau-
dies daina, kaip visaverte konkurso 
dalimi, nėra pasitikima: programos 
pradžioje ji dažniausiai skirta tarsi 
prasidainavimui, o tikrasis daina-
vimas akivaizdžiai prasideda tik 
nuo antrojo kūrinio; liaudies dai-
nai programos vidury tenka neaiš-
kus „tarp kitko“ vaidmuo; ir tik pro-
gramos pabaigoje, ir jei atliekama 
be pritarimo, daina, regis, būna su-
prasta, deramai įvertinta ir pagrįs-
tai pagerbta – juk dainavimo būdas 
čia išskirtinis, savitas, ir klasikinės 
emisijos nebereiks ieškoti. Šiuo po-
žiūriu nepamirštamą įspūdį paliko 
ankstesniuose konkursuose Gabrie-
lės Kupšytės padainuota „Leliumai“ 
ir Eglės Šlimaitės „Auga vuobėlelė“. 
Buvo dainuojamas ne siužetas, o 
būsena. Keistu būdu tai priminė 
Bacho sakralumo erdvę. 

Reta šio ir buvusių konkursų da-
lyvė, pasirinkusi rusų kompozito-
riaus romansą, geba padainuoti jį 
su tinkamu slaviško romantizmo 
skoniu ir tradicija bei šiam stiliui 
būdinga nostalgija. Kalbų mokėji-
mas ir taisyklinga tartis yra vienas 
svarbiausių dalykų. Matyt, retas 
jaunas žmogus bemoka rusų kalbą 
tiek, kad galėtų skaityti turtingą 
šios tautos poeziją bei prozą ir taip 
įgyti minėtą stiliaus pajutimą. Klau-
sydamasi šių metų konkurso, savo 
menamą prizą užrašų knygelėje 
už geriausią rusų kompozitoriaus 
kūrinio atlikimą paskyriau Verai 
Pavlovskajai, atlikusiai fragmentą 

„Su aukle“ iš Modesto Musorgskio 
vokalinio ciklo „Vaikų kambarys“.

Grįžtant prie lietuvių kompozi-
torių kūrinių, prizas už geriausią 
lietuvių autoriaus kūrinio atlikimą 
toje mano užrašų knygelėje tenka 
Gabrielei Kiršaitei – už subtilų ir 
nuotaikingą „Undinės“ fragmentą 
iš Giedriaus Kuprevičiaus ciklo „8 
metafiziniai romansai“. O ankstes-
niame konkurse dėmesį yra pa-
traukęs visiškai negirdėtas kom-
pozitoriaus Jono Jurkūno kūrinys 

balsui ir fortepijonui „Apie ką visa 
tai?“ pagal Gintaro Grajausko ori-
ginalios idėjos išmintingai ironišką 
tekstą. Tąsyk už lietuvių autoriaus 
kūrinio įtaigų atlikimą pirmenybę 
suteikiau Gabrielei Kupšytei. Lai-
kas, pasirodo, bėga dar greičiau, nei 
kad paverkaujame, juk Jurkūnas ir 
Grajauskas jau bemaž pusamžiai 
autoriai... Konkursas galbūt galėtų 
imtis iniciatyvos bendradarbiauti 
su Lietuvos kompozitorių sąjunga 
ir pateikti naujų lietuvių kameri-
nės vokalinės muzikos kūrinių ar 
atrasti rečiau atliekamų ir taip pri-
sidėti prie lietuvių profesionaliosios 
muzikos sklaidos.

20-asis konkursas buvo kaip 
žadėta, šventiškas: pagerbtas iški-
liosios V. Jonuškaitės-Zaunienės 
atminimas, dalyvavo ankstesnių 
konkursų laimėtojos. Jos dabar 
sėkmingai žengia tolesniu profe-
sionalaus dainavimo keliu. Greta 
šių metų laureačių Austėjos Zin-
kevičiūtės – I premija, prof. Ire-
nos Milkevičiūtės kl. (II premijos 
laureatė Kamilė Balabonaitė, prof. 
Vladimiro Prudnikovo kl., koncerte 
nedalyvavo), Erikos Kviatkovskos – 
III premija, doc. Jolantos Čiurilaitės 
kl., ir diplomantės, pelniusios prizą 
už lietuvių liaudies dainą, Lorijanos 
Laurinskaitės, doc. Aušros Stasiū-
naitės kl., baigiamajame vakare dai-
navo 19-ojo konkurso pirmos pre-
mijos laureatės Eglė Stundžiaitė ir 
Monika Kučinska, 18-ojo ir 19-ojo 
konkursų antrųjų premijų laureatė, 
dabar Londono Karališkosios aka-
demijos auklėtinė Gabrielė Kupšytė, 
12-ojo ir 14-ojo konkursų antrųjų 
premijų laureatė Ilona Pliavgo bei 
11-ojo konkurso antrosios premi-
jos laureatė, Nacionalinio operos 
ir baleto teatro solistė Viktorija 
Miškūnaitė. 

Džiugu, kad konkurso pianistai 
nepavargsta profesionaliai ir jau-
triai akompanuoti. Aukštą lygį kas-
kart inspiruoja profesoriaus Jurgio 
Karnavičiaus akompanavimas. Šie-
met diplomu apdovanota pianistė 
Lina Giedraitytė. 

Šiųmečio konkurso atradimas – 
profesorės Irenos Milkevičiūtės 
klasės II kurso studentė Austėja 
Zinkevičiūtė. Jaunoji dainininkė, 

„Liepaičių“ chorinio dainavimo mo-
kyklos absolventė, ugdyta mokyto-
jos Vidos Taurinskaitės (taip pat bu-
vusios I. Milkevičiūtės studentės), 
pakerėjo turtinga prigimtimi: pui-
kiais vokaliniais duomenimis, na-
tūralia balso emisija, muzikalumu, 
savitvarda ir stabilumu, puikiu sko-
niu bei išmintimi atliekant jos neil-
gai patirčiai gana sudėtingą reper-
tuarą. Įkvėptai ir subtiliai skambėjo 
jos dainuojama Mimi arija iš ope-
ros „Bohema“ III veiksmo, netikė-
tai santūriai, kone rūsčiai traktuota 
ilgesingoji Budriūno „Tykiai, tykiai“, 
giliai išjaustas Sergejaus Rachmani-
novo „Sapnas“, o retai atliekamas 
puikus Belazaro romansas „Laiškas“ 
nustebino jaunutės dainininkės as-
menybės branda. Iš visos širdies lin-
kiu Austėjai ištvermės, tikėjimo ir 
pasitikėjimo nuosekliai ir kantriai 
studijuojant, perprantant vokalo 
lobynų paslaptis bei ištvermingai 
atlaikant dainininkės kelio sunku-
mus. Tebūnie šis laimėjimas – kil-
nus įpareigojimas ir įsipareigojimas 
tarnystei.

V. Jonuškaitės-Zaunienės dai-
nininkių konkursas pradeda tre-
čią dešimtmetį. Tegul sėkmingai 
tęsiasi jo šviesi misija, jungianti 
ir vienijanti ikikarinę, pokarinę, 
atgimusiąją ir dabartinę Lietuvą, 
mėginančią kantriai ištverti visus 
išbandymus.

būna teisus be užuolankų rėždamas 
tiesą apie nūnai sklindantį polinkį 
painioti dresūrą su tikruoju pia-
nisto menu.  

Kadaise nudžiugau perskai-
tęs Romaino Rolland’o mintį apie 

„Patetinės“ teatrališkumą. Gal mane 
veikė ir tai, kad šiurpinantį Rugiero 
Leonkavallo „Pajacų“ prologo grožį 
(dainuojant Antanui Sodeikai!) sie-
jau su kompozitoriaus pranašau-
jamu operų posūkiu į verizmą? Bet 
argi Beethoveno sonatos, tasai „for-
tepijono Naujasis Testamentas“, ne 
menkiau iškalbingai nepranašauja 
romantizmo? Tą juk vienaip daro 

„Patetinė“, visiškai kitaip trisdešimt 
antroji, taigi – paskutinė... 

Dar nežinia, kaip D. Kirilauskui 
susigrupuos kitas Beethoveno so-
natų pluoštas, bet šį kartą po „Pa-
tetinės“ plokštelėje girdime dvi ypač 
skaidrias 14-ojo opuso sonatas – de-
vintąją ir dešimtąją. Pastarąją kur-
damas dar trisdešimties nesulaukęs 
pianistas ir kompozitorius pajuto 
silpstant ausis. Ir nors tai buvo 
tik pirmieji artėjančio kurtumo 
ženklai, mes žinome, kad pasku-
tinius savo opusus Beethovenas 
kūrė netekęs galimybės išgirsti 
juos atliekant. 

O naujajame Daumanto įraše 
skambančia Tryliktąja sonata Es-dur 
šis žavus „paradas“ užbaigiamas.

Atkelta iš  2  psl .

K . Kur ien iaus  n uotr .

Lorijana Laurinskaitė, Erika Kviatkovska, Austėja Zinkevičiūtė
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Jaunojo teatro distopijos ir priemonė 
nuo susvetimėjimo
Tarptautinis studentų teatro festivalis Čekijoje 

T e a t r a s

Vaiva Martišauskaitė

Neretai susidaro įspūdis, kad jau-
nieji vaidybos bei režisūros studen-
tai Lietuvoje veikia lyg uždaros ben-
druomenės, kažin ar suinteresuotos 
ir kitų, o ne vien savo ir savo draugų 
kūryba. Nuolat repetuodami tam-
siose auditorijose, susitelkę į pa-
grindinį tikslą – egzaminą, jie 
retai pasirodo scenose, todėl su-
sipažinti su naujais vardais, o juo 
labiau – jų darbais, beveik nėra ga-
limybių. Žinoma, visai kitas atve-
jis, jei jaunąjį kūrėją per egzaminą 
pastebi kuris nors teatras ir studentas 
gauna vaidmenį ar galimybę statyti 
spektaklį rimtoje institucijoje. O ką 
daryti, jei tokia „šlovės valanda“ ne-
ateina? Kartais atrodo, kad užduo-
tis įžvelgti „jaunosios kartos teatro 
tendencijas“ tampa beveik neįma-
noma, tačiau dar mažiau žinome 
apie tai, kuo ir kaip gyvena kitos 
Europos teatro mokyklos.

Brno mieste Čekijoje balandžio 
2–6 d. vyko tarptautinis studentų 
teatro festivalis „Setkání/Encoun-
ter“ („Susitikimas“). Susikūręs kaip 
projektas, pristatantis Višegrado ša-
lių aukštųjų mokyklų spektaklius, 
per beveik tris dešimtmečius ren-
ginys išaugo į penkių dienų studen-
tiško teatro maratoną, leidžiantį 
susipažinti su plačiu Europos bei 
tolimųjų šalių (šiemet – Filipinų) 
kontekstu. Vienuolika pagrindinės 
programos spektaklių (iš Vokietijos, 
Lenkijos, Čekijos, Rusijos, Slova-
kijos, Filipinų, Latvijos, Kroatijos, 
Austrijos ir Bulgarijos) papildė Off 
programos spektakliai, kūrybinės 
dirbtuvės, diskusijos ir, žinoma, 

vakarėliai. Festivalio mastą geriau-
siai rodo skaičiai: 29 kartą organi-
zuojamas renginys subūrė beveik 
200 Janáčeko muzikos ir scenos 
menų akademijos studentų, ku-
riuos koordinavo 30-ies vadybos 
studentų komanda, padedama 
teatro fakulteto dėstytojų.

Pagrindinė festivalio tema ne-
buvo aiškiai suformuluota, tačiau 
oficialiuose pristatymuose kartojosi 
raktiniai žodžiai „atsinaujinimas“, 

„išgijimas“, o pats teatras vadintas 
gydomąja priemone nuo šiuolaiki-
nio pasaulio susvetimėjimo. Pro-
gramos sudarytojai šiomis nuoro-
domis, rodos, vadovavosi laisvai ir 
suformulavo savus kriterijus (ten-
dencijas?). Kiekvienas iš vienuoli-
kos spektaklių buvo a) paremtas 
gerai žinomo dramaturgo pjese; b) 
politiškai aktualus; c) distopiškas; 
arba vienu metu patenkantis į dvi 
ar net visas tris kategorijas. Viena 
vertus, tokia kūrinių atranka sudaro 
įspūdį, kad Europos teatro mokyklos 
juda viena kryptimi ir tragedijos 
nuojauta lyg juodas debesis kybo 
virš kiekvieno jaunojo menininko 
galvos. Kita vertus, aiškūs ir vienodi 
turinio kriterijai leidžia lyginti jo 
įgyvendinimo skirtumus.

Įspūdingą spektaklį pagal Frie-
dricho Dürrenmatto pjesę „Romu-
las Didysis“ (rež. Claudia Bossard) 
pristatė studentai iš Graco (Aus-
trija). Pasakojimas apie Romos im-
perijos žlugimą ir vien savo višto-
mis, o ne žmonėmis besirūpinantį 
imperatorių Romulą – groteskiš-
kas, energingas ir tikslus. Oranži-
niai kostiumai bei scenografija ne 
tik perspėjo apie artėjantį pavojų, 
bet ir priminė pūvančio kiaušinio 

trynio spalvą – valstybę, gendan-
čią iš vidaus. Vadovų neveiksnu-
mas priimant esminius strateginius 
sprendimus, žmogų žlugdantis biu-
rokratijos aparatas, korupcija, polit-
korektiškumas, lyčių lygybė... Spek-
taklyje svarstomos problemos, per 
amžius išliekančios „kaip niekad 
aktualios šiandien“. Rodos, puikiai 
pasirinkta pjesė pasitarnavo pir-
miausia kaip įkvėpimo šaltinis, su-
teikiantis priimtiną formą kalbėti 
apie visuomenės pūlinius. Intelek-
tualus ir šmaikštus visuomeninės, 
politinės Europos situacijos ko-
mentaras tarpais priartėdavo prie 
plonytės ribos tapti naivoka, net pi-
gia komedija ir vis dėlto sėkmingai 
išsilaikė prie pirmojo varianto.

Reikia pripažinti, kad pagrindi-
niai studentų teatro festivalio daly-
viai – aktoriai, dažnai vedami pro-
fesionalaus režisieriaus. Spektakliai 
statomi kaip atsiskaitymo darbai, 
kuriuose kiekvienas iš atlikėjų turi 
lygias teises ir laiko atkarpą pasiro-
dyti. Tačiau pristatyti ir keturi jau-
nųjų režisierių darbai, tapę savo-
tiška atgaiva. Šiuose spektakliuose 
egzistavo pagrindiniai ir antrapla-
niai veikėjai, be užmojų visiems ak-
toriams skirti vienodą sceninį laiką. 
Juose taip pat buvo įvairių pro-
blemų dėl dramaturginės medžia-
gos valdymo, tempo ir užduočių ak-
toriams suformulavimo, bylojančių 
apie mokymosi procesą ir patirties 
trūkumą. Šeimininkų Janáčeko mu-
zikos ir scenos menų akademijos 
studentai pristatė spektaklį pagal 
Sarah Kane pjesę „Fedros meilė“, 
režisuotą ketvirto kurso studentės 
Alexandros Bolfovos. Darbas pasi-
žymėjo estetiškumu, pakankamai 

aiškia koncepcija (privataus ir vie-
šojo gyvenimo paradoksai) bei am-
bicingumu, kurio neslėpti gali tik 
studentas. Keturis kartus padaugi-
nusi Fedros ir Hipolito personažus 
režisierė sukūrė sudėtingą sceninį 
veiksmą, klaidinantį ir net šiek tiek 
varginantį, tačiau kartu itin įdomų. 
Pjesės turinį skirtingai interpretuo-
jančios aktorių poros nepildo viena 
kitos, neplečia darbo koncepcijos, 
užtat leidžia suvokti spektaklio kū-
rimo procesą, susipažinti su „atra-
dimais“, kuriuos jaunieji kūrėjai pa-
tyrė vykstant repeticijoms. 

Latvijos kultūros akademijos 
studentai pristatė objektų spektaklį 

„Nykstanti ateitis“ (rež. Davide 
Giovanzana), žiūrovus nukeliantį 
į tris futuristinius pasaulius. Žanro, 
stiliaus ir prieigos prie problemos 
požiūriu darbas išsiskyrė iš drami-
nių spektaklių gausybės. Trijose 
spektaklio dalyse studentai tiria 
žmogaus kūną, žavisi namų apy-
vokos prietaisais tarsi archeolo-
gai, siekiantys išsiaiškinti praeities 

paslaptis, ir pasakoja akmens am-
žiaus laikus menančią istoriją apie 
žmogų ir bendruomenę, jos santykį 
su aplinkiniais padarais ir pirmojo 
šuns prisijaukinimą. Pasitelkę ne tik 
įvairius, netikėtus objektus bei teks-
tūras, bet ir filmavimo kameras, at-
likėjai veda žiūrovus į kasdienybės 
refleksijos kelionę, priverčiančią 
pamiršti tai, prie ko jau seniai esi 
pripratęs, ir iš naujo nudžiugti at-
radus dulkių siurblio ar elektrinio 
gręžtuvo veikimo principą.

Europa verčia suabejoti ne tik 
ateitimi, bet ir praeitimi, tapatybe, 
tiesa ir pan. Festivalio programa, 
žinoma, neatspindi visapusiško 
Europos teatro mokyklų vaizdo. 
To daryti nė neketina, ir vis dėlto 
keista, kad „studentiškumą“ šven-
čiantis festivalis pagrindinėje spek-
taklių programoje triuškina žiūrovą 
distopiškais vaizdiniais, o Off ren-
giniuose ne tik linksmina vakarė-
liuose su balkanų didžėjais, bet ir 
priverčia šeimininkės akademijos 
rektorių šokinėti ant batuto.

„Orfeo. Miesto šviesos“

Pavasarį Lietuvos nacionalinis dra-
mos teatras (LNDT) žiūrovus pa-
kvies į tris jaunųjų kūrėjų premjeras. 
Tai bus LNDT organizuoto Jaunųjų 
kūrėjų programos konkurso laimė-
tojų darbai. Pirmasis debiutuos Lie-
tuvos muzikos ir teatro akademijos 
(LMTA) studentas Naubertas Ja-
sinskas. Balandžio 25 d. žiūrovams 
jis pristatys šiuolaikiškai interpre-
tuotą Orfėjo ir Euridikės mitą, ku-
riame atskleis šiuolaikinio žmogaus 
baimes, neveiksnumą ir tragiškus 
pasirinkimus.

Spektaklio „Orfeo. Miesto švie-
sos“ pjesę rašo dramaturgė Dovilė 
Zavedskaitė. Vaidinti savo pirma-
jame spektaklyje režisierius pa-
kvietė ne tik jaunus kolegas Matą 
Dirginčių, Kamilę Lebedytę, bet ir 
patyrusias aktores Nelę Savičenko 

bei Vitaliją Mockevičiūtę. „Nelė ir 
Vitalija yra mano profesinės simpa-
tijos, man visą laiką buvo malonu į 
jas žiūrėti scenoje, ir ne veltui sa-
koma – svajok drąsiai. Pasvajojau, 
pasiūliau joms vaidmenis ir jos su-
tiko. Man labai patinka kūrybinis 
procesas. Kiekviena repeticija – 
atradimas. Gal jaunesni aktoriai 
iš pradžių ir jautė dėstytojo ir stu-
dento santykį, bet Nelė ir Vitalija  
labai mus palaikė. Jos suvokia, kad 
atėjo į jauno režisieriaus pastatymą, 
į mano pirmą viešą spektaklį. Jos 
sutiko žinodamos, kad bus jauna 
komanda“, – sako Jasinskas, reži-
sūros magistrantūrą studijuojantis 
pas Yaną Ross.

Spektaklio scenografiją ir kos-
tiumus kuria Lina Židonytė, mu-
ziką – Monika Zenkevičiūtė, 
choreografiją – Airida Gudaitė, 
vaizdo projekcijos patikėtos Kor-
nelijui Jaroševičiui, šviesos – Vi-
liui Vilučiui. 

Kurdami spektaklį menininkai 
atsispiria nuo Orfėjo ir Euridikės 
mito, tragiškos Švedijos didžė-
jaus Avicii istorijos ir savo pa-
čių patirties. Visa tai juos atvedė 
prie neveiksnumo temos. „Kūry-
bos procesą įsuko suvokimas, kad 
dauguma mūsų yra užsikirtę, lyg 
skleistume ne dinamišką, judrų 
garsą, bet nuolatos pasikartojantį 
motyvą. Pradėjome analizuoti, ko-
dėl nesugebame pajudėti iš vietos, 
kad padėtume sau. Todėl spekta-
klyje daug mėginimo stebėti, paste-
bėti save, atsisukti, „pasiimti“ save 
iš ten, kur baisu. Pagrindinis neju-
drumo šaltinis spektaklyje – nege-
bėjimas susitaikyti su kito mirtimi, 
dėl kurios jautiesi kaltas. Visas 
spektaklis – fragmentiška, sa-
pniška kelionė po Euridikės min-
ties žemėlapius, bandant suvokti 
Orfėjo jausenas ir perdirbti ka-
muojantį nerimą dėl to, kas įvyko. 
Spektaklyje „Orfeo. Miesto šviesos“ 

balansuojama tarp mėginimo pasi-
kalbėti ir supratimo, kad pokalbis 
niekada neįvyks“, – teigia režisie-
rius ir dramaturgė.

Paklaustas, kodėl savo pirma-
jam spektakliui pasirinko antikinę 
tragediją, jaunasis režisierius sako, 
kad graikų mitais susidomėjo dar 
paauglystėje, 9–10 klasėje: „Jie 
man padarė labai ryškų įspūdį, 
pasirodė sodrūs, įdomūs. Mite 
antgamtiniai elementai yra labai 
arti žmogaus. O būtent Orfėjo 
ir Euridikės mitas man pasirodė 
vienas paprasčiausių ir supranta-
miausių, labiausiai įstrigo. Vėliau 
citatas iš jo ėmiau pastebėti visur: 
spaudoje, literatūroje, muzikoje. 
Įvairūs kūrėjai tuos ženklus ak-
tyviai naudoja. Kai studijų me-
tais LMTA pradėjome nagrinėti 
literatūrą, paaiškėjo, kad pagal šį 
mitą parašyta labai daug pjesių, 
yra daug kontekstų. Pasijutau ne 
vienas.“ 

Režisierius įsitikinęs, kad jei žiū-
rovas šio mito nežino, tai perskaitys 
istoriją tokią, kokia ji yra scenoje: 

„Nereikia manyti, kad jei nežinau 
Orfėjo ir Euridikės, negaliu ateiti į 
spektaklį. Žinoma, tie, kurie susi-
pažinę su mitu, praplės akiratį, nes 
mes per jį veriame visą spektaklį. 
Tačiau man atrodo, kad visi daugiau 
mažiau numano, kas tas Orfėjas ir 
Euridikė, kaip visi kažką žino apie 
Dzeusą ar Heraklį. Taip, tai trage-
dija, bet spektaklis bus spalvingas, 
žaismingas, greito tempo. Bus tikrai 
įdomu.“

Spektaklį „Orfeo. Miesto šviesos“ 
finansuoja Kultūros ministerija, jis 
kuriamas bendradarbiaujant su Lie-
tuvos muzikos ir teatro akademija. 
Premjera LNDT Mažojoje salėje 
įvyks balandžio 25 ir 26 dienomis.

Pagal Aušros Pociūtės 
parengtą LNDT inf.

Premjeros

Scena iš spektaklio „Romulas Didysis“  J .  Gel l n er  n uotr .
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Nykstantys personažai iš arti
„Scenos iš vedybinio gyvenimo“ Lietuvos nacionaliniame dramos teatre

Ingrida Ragelskienė

Prieš 46-erius metus skyrybų sta-
tistikos kreivė Švedijoje šovė į viršų. 
Didysis režisierius Ingmaras Ber-
gmanas patenkintas dalijo inter-
viu, mįslingai šypsojosi ir pats sau 
plekšnojo per petį. Skyrybų bumas 
sutapo su jo premjera – daugiau nei 
trys milijonai švedų žiūrėjo Ber-
gmano TV serijas „Scenos iš vedy-
binio gyvenimo“. Vadinasi, televizi-
jos produkcijos vartotojai pamatė, 
savo ankštose virtuvėse, svetainėse, 
miegamuosiuose aptarė bergmaniš-
kas aistras ir padarė išvadas? Gana 
greitai skyrybų skaičius normali-
zavosi, o režisieriaus laukė asme-
ninio gyvenimo golgota: nuslėpti 
mokesčiai, beprotnamis, emigracija, 
meilės dramos, dar keletas gimsian-
čių neurotiškų, bet gana talentingų 
vaikų ir prakeikta diarėja.

Prieš mėnesį Lietuvos nacionali-
nio dramos teatro (LNDT) Mažo-
joje salėje tyliai, be fanfarų gimė tų 
pačių „Scenų iš vedybinio gyvenimo“ 
įkvėpto inscenizacijos autoriaus ir re-
žisieriaus Vytauto Rumšo spektaklis. 
Premjera akivaizdžiai gana nepatogi 
visų pirma pačiam teatrui, rekons-
trukcijos išvakarėse sezoną garsiai 
dedikavusiam „posttiesos“ dekons-
trukcijai ir mega ryškių jaunųjų kū-
rėjų išsisakymui. Sunku apibrėžti, 
kas šiame kontekste yra „Scenos iš 
vedybinio gyvenimo“. Jei „posttiesa“ 
ir gaivalinga kūrybine jaunyste čia 
net nekvepia, ar tai tiesiog unikali 
galimybė puikiam aktoriui kartą 
per metus suvaidinti režisierių? O gal 
profesinė Rumšo treniruotė prieš sta-
tant kitą istorinę dramą po Pažaislio 
skliautais? Ar tiesiog odė aktoriui as-
menybei, aktoriui žyniui ir gelbėjanti 
ranka normalaus profesinio krūvio 
stokojantiems savo kolegoms, LNDT 
trupės šviesuliams? 

Neslėpsiu, esu skeptiškai nusitei-
kusi dėl galimo šio spektaklio po-
veikio Lietuvos visuomeniniams 
procesams. Manau, jokia kreivė, 
išėjus po trijų valandų santūrios, 
kruopščiai suvaidintos dramos, 
nei tautinėje, nei asmeninėje sta-
tistikoje į padanges nešaus. Mums, 
žiūrovams, greičiau gresia turinin-
gas vakaras su itin gera literatūra, 
meistriškais dialogais bei galimybe 
atnašauti kelių aktorių meistrystei 
ir pasimėgauti jų gebėjimu atsiverti 
aktorinei laisvei, ištirpstant didžia-
jame Bergmane. Atidesnis žiūrovas 
Rumšo spektaklyje pamatys ir pačią 
rečiausią, šiuolaikiniame Lietuvos 
teatre beišnykstančią personažų 
rūšį – inteligentiškus žmones, ge-
bančius reflektuoti aplinką, savo 
jausmus, užmegzti ir palaikyti dia-
logą. Marginalai vis labiau vargina, 
ypač profesionaliajame teatre, kar-
tais tikrai nuoširdžiai norisi pro sce-
nos rakto skylutę pažiūrėti į nor-
malios poros gyvenimą. „Scenose iš 
vedybinio gyvenimo“ vyras – psicho-
logas, profesorius, žmona – skyrybų 
advokatė. Abu puikiai save realizavę 
profesiniame gyvenime. Poros gy-
venime vyrauja santarvė – panaši 
pasaulėžiūra, vienas kito suprati-
mas, seksualinis suderinamumas. 
Taip atrodo laiminga santuoka. Kol 
paaiškėja, kad trečias vaikas šei-
moje nepageidaujamas, vyrą dar-
binėse kelionėse lydi jauna meilužė, 
santuokos, sukurtos be meilės, vi-
sada baigiasi skyrybomis, o išmokti 
kalbėtis su savo artimaisiais galima 
tik perėjus visus šeiminio gyvenimo 
pragaro ratus.

Dailininkė Virginija Idzelytė 
„Scenas iš vedybinio gyvenimo“ 
įrėmina santūriai prabangiomis, 
standartinį made in Scandinavia 
atspindinčiomis scenovaizdžio li-
nijomis. Ant lakoniškų, spalviškai 
grynų paviršių matoma kiekviena 

dėmelė. Ir tai pretekstas šeimos 
galvai – Povilo Budrio vaidina-
mam Johanui – tapti dėmes valan-
čiu, baldus perstatančiu, su gražia 
aplinka humaniškai bendraujančiu 
individu. Vyras, organiškai čium-
pantis šluostę į rankas, bent lašui 
nukritus ant šeimos kilimo, vertas 
išsamesnės analizės. Jam siaubin-
gai nepasisekė dėl gyvenimo par-
tnerės. Kodėl tobulam, jautriam, 
išmintingam, jausmingam, subti-
liu humoro jausmu pasižyminčiam 
gražuoliui teko šita nerangi, nesim-
patiška, nervinga, neatsipalaidavusi, 
nuobodi ir net infantiloka 46-erių 
metų moteris? Ji vardu Marianė ir 
jau antroje scenoje aktorės Adrijos 
Čepaitės vaidinama herojė pasiims 
mūsų, žiūrovų, širdis ir kaip paukš-
čiukus sušildys užantyje. Kas atsi-
tinka, kodėl „Scenų iš vedybinio 
gyvenimo“ vyras ir moteris tampa 
tokie neapibrėžiami, nenusakomi 
ir kartu visiškai mums atsivėrę bei 
suprantami nuo pirmų spektaklio 
veiksmo minučių?  

Kaltas stambus planas – iš Ber-
gmano kino filmų žinomas triukas, 
kai žiūrovui leidžiama pasijusti 
skustuvu, slankiojančiu dygiais, 

tirštai išmuiluotais, kruopščiai 
skutamais herojaus skruostais. 
Arba liežuviu, ragaujančiu druską 
ant jaunos merginos odos. Spekta-
klyje patenki į akistatą su labai as-
meniška patirtimi. Autoriaus išgy-
venimai yra tapę spektaklio aktorių 
savastimi ir kartu kiekvieno iš spek-
taklio kūrėjų tikrumo, pasinėrimo 
į temą lakmuso popierėliu. Budrio 
Johanas scena po scenos juda link 
asmeninio išsilaisvinimo, dvasinės 
brandos golgotos. Finale tariesi re-
gintis patį Autorių, atradusį ramybę 
savo saloje, pagaliau susukusį vėly-
vos meilės lizdą ir glaudžiantį prie 
širdies mylimąją, kartu perėjusią 
ugnį ir vandenį. Aktorius stebė-
tinai tiksliai kuria vientisą, preci-
ziškai niuansuotą, dygų, dėmesį 
kaustantį herojaus charakterį. Jis 
mus nusiveda ten, kur siela galiau-
siai išverčiama į kitą pusę. Ir tai yra 
vienas stipriausių ir brangiausių po-
tyrių, kartais, bet pernelyg retai, iš-
gyvenamų teatre. 

Vis dėlto Johanas spektaklyje yra 
vienas, o Budrys mūsų teatre – vie-
nintelis toks. Žinia, jis gali išsi-
versti be režisieriaus, o kiti akto-
riai šaukiasi juos ramiai ir tiksliai 

suvaldančios rankos. Kai scenoje 
priešpriešinamos dvi poros – kol 
kas laimingi, harmoningi Johano ir 
Marianės santykiai bei Pėterio (Sau-
lius Balandis) ir Katarinos (Toma 
Vaškevičiūtė) danse macabre pries-
konį turinti žūtbūtinė kova, situa-
cija ima panašėti į negrabiai sukaltą 
koncertinį numerį. Nedarnus, diso-
nuojantis aktorių ketvertas išbalan-
suoja spektaklio ritmą, bandant kuo 
tiksliau laikytis veiksmo schemos 
dūžta indai, yra kostiumų ir san-
tykių siūlės, ima kvepėti prisvilusiu 
Bergmanu. Man ir, manau, daliai 
buvusiųjų su manimi tą vakarą Ma-
žojoje LNDT salėje šis autorius yra 
brangus, aš sergu dėl jo, tapatinuosi 
su juo, man ypač svarbus kiekvie-
nas spektaklis, įkvėptas Bergmano, 
ir cikliškas grįžimas prie jo peržiū-
rint filmą po filmo, skaitant eilutę 
po eilutės. Tai autorius, verčiantis 
pasitempti kiekvieną, einantį į akis-
tatą su jo kūryba, ir akimirksniu 
nuginkluojantis nepasiruošusius. 

Šiandien Bergmano „Scenos iš 
vedybinio gyvenimo“ yra tapusios 
tiksliu ir bekompromisiu atsivė-
rimu, išpažintimi, apibendrinan-
čia viską, kas buvo pasakyta apie 
šeiminius santykius iki tol ir po to. 
Spektaklio kūrėjai apčiuopė mūsų, 
lietuvių, nenorą, nemeilę, nemokė-
jimą kalbėtis apie giliai glūdinčias 
asmenines santykių problemas bei 
ribines emocijas. Tik ar būtent nuo 
Bergmano daugiatomių raštų rei-
kia pradėti mokytis santykių abė-
cėlės? Abejočiau. Kada tokio pobū-
džio scenos taps visuotinai įdomios, 
pasiekiančios tikslų adresatą, įtrau-
kiančios ir paveikios dabarties 
kontekste? Manau, tai priklauso 
nuo maksimalaus sąžiningumo ir 
atvirumo nepakeliamai, bet apva-
lančiai tiesai: keisti, harmonizuoti 
santykius žmonės privalo norėdami 
išlikti. 

Adrija Čepaitė ir Povilas Budrys spektaklyje „Scenos iš vedybinio gyvenimo“

D. Matv ejevo n uotr .

W.A. Mozarto Didžiosios 
mišios Vilniaus Šv. Jonų 
bažnyčioje

Vilniaus universiteto Šv. Jonų baž-
nyčioje balandžio 26 d. skambės 
Wolfgango Amadeaus Mozarto Di-
džiosios mišios. Jas atliks Lietuvos 
kamerinis orkestras (meno vadovas 
ir dirigentas Sergejus Krylovas) ir 
choras „Vilnius“ (vyr. dirigentas Ar-
tūras Dambrauskas), solistai Lina 
Dambrauskaitė (sopranas), Nora 
Petročenko (altas), Edgaras Davi-
dovičius (tenoras), Nerijus Mase-
vičius (bosas-baritonas), dirigentė 
Adrija Čepaitė. 

Wolfgango Amadeaus Mozarto 
„Didžiosios mišios“ c-moll dviem 
sopranams, tenorui, bosui, cho-
rui ir orkestrui – tai kūrinys, Mo-
zarto palikimo tyrinėtojų neretai 

apibūdinamas kaip įvairių stilių 
junginys, čia gausu ir barokinės 
polifonijos, ir skaidrios homofoni-
nės faktūros, derinami bažnytinis 
ir pasaulietinis stiliai. Mišios, be to, 
taikliai atspindi ir tuometinio Zal-
cburgo atmosferos pompastiką, ir 
Vienos muzikinio gyvenimo patir-
tis. Atvykęs į Vieną ir lankydamasis 

sekmadienio koncertuose barono 
Gottfriedo van Swieteno namuose, 
Mozartas išgirdo Händelio ir Ba-
cho kontrapunktus, jų įtaka „Di-
džiosiose mišiose“ akivaizdi. 

„Didžiosios mišios“ buvo rašo-
mos 1782–1783 m. – pereinamuoju 
kompozitoriaus gyvenimo laiko-
tarpiu tarp Zalcburgo ir Vienos. 

1783 m. sausio 4 d. laiške savo tė-
vui Mozartas užsiminė, kad dar 
tuomet, kai buvo nevedęs, pasiža-
dėjo sukurti kūrinį savo išrinktajai 
Constanze Weber, sutikusiai tapti 
jo žmona, ir kad kūrinys, į kurį su-
dėjo visus savo lūkesčius, jau pu-
siau baigtas. Iš rankraščio, esančio 
Valstybinėje bibliotekoje Berlyne, 
atrodytų, jog gegužės mėnesį Moza-
rtas paliko kūrinį neužbaigtą. Kyrie, 
Gloria, Sanctus ir Benedictus visiš-
kai baigti, Credo baigiasi ties „Et in-
carnatus est“ ir nėra styginių partijų, 
o Agnus Dei visiškai neparašytas. 

Nežiūrint to, Mozartas savo pa-
žadą tesėjo ir per koncertą 1783 m. 
spalio 26 d. benediktinų vienuolyno 
Šv. Petro bažnyčioje dirigavo savo 
Mišias (trūkstami numeriai buvo 
užpildyti ankstesniais kūriniais). 
Constanze, tuo metu jau kompo-
zitoriaus žmona, giedojo vieno iš 
sopranų partiją.

Balandžio 26-osios vakarą Vil-
niuje kūrinį interpretuos įsimintini 

Anonsai atlikėjai, diriguos Adrija Čepaitė –
su įvairiais Lietuvos orkestrais, o 
ypač turiningai su Lietuvos kame-
riniu orkestru (LKO) bendradar-
biaujanti dirigentė, patirties besi-
semianti ir kituose Europos šalių 
orkestruose. Verta paminėti, kad 
2017 m. A. Čepaitė su LKO įrašė ir 
išleido kompaktinę plokštelę (įrašų 
kompanija „Telos Music“, 2017), ku-
rioje skamba iškilių lietuvių kom-
pozitorių – Broniaus Kutavičiaus, 
Osvaldo Balakausko, Algirdo Mar-
tinaičio – kūriniai. Plokštelės pri-
statymo turas „Lietuvybės kodas“ 
buvo skirtas Lietuvos valstybės at-
kūrimo 100-mečio sukakčiai.

Nacionalinės filharmonijos balan-
džio 26 d., penktadienį, rengiamo 
koncerto Vilniaus universiteto Šv. 
Jonų bažnyčioje pradžia – 19 val. Ge-
gužės 16 d. 18 val. koncertas „Mozarto 
Didžiosios mišios“ skambės Ukmer-
gės kultūros centre.

LNF inf.
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Visus vienijanti dirigentė
Užsienio spauda apie Mirgą Gražinytę-Tylą

Tarptautinis interneto portalas 
„Classic FM“ šiemet paskelbė ge-
riausių pasaulyje moterų dirigenčių 
dešimtuką. Pirmąją vietą užėmė Mir-
ga Gražinytė-Tyla, pasaulio koncertų 
sales užkariavusi savo neįtikėtina 
energija ir aistra. Užsienio spauda 
negaili dėmesio dirigentei, šiuo metu 
Birmingamo (D. Britanija) simfoninio 
orkestro vadovei. Beje, Vasario 
16-ąją M. Gražinytei turėjo būti 
įtekta Nacionalinė kultūros ir meno 
premija, bet ceremonijoje laureatė 
nedalyvavo dėl svarbios priežasties – 
pirmą kartą Birmingame su savo 
orkestru pristatė Mikalojaus Kons-
tantino Čiurlionio simfoninę poemą 

„Jūra“. Kovo mėnesio straipsnyje the-
guardian.com apie M. Gražinytę-Tylą 
rašo Fiona Maddocks. Dalindamiesi 
autorės mintimis ir, pasirodo, pa-
našiomis kultūrinėmis aktualijomis, 
pateikiame straipsnio fragmentus. 
M. Gražinytė-Tyla pasakoja apie 
darbo ir laisvalaikio suderinimą, 
moterų dirigenčių iškilimą ir kultūrai 
skiriamų lėšų mažinimo problemą. 

Vėjuotą kovo rytmetį viename iš 
Birmingamo pasivaikščiojimo takų 
buvo galima išvysti įprastą miesto 
sceną – vaikštinėjančią jauną mo-
terį, vilkinčią ploną švarkelį, spor-
tines kelnes, avinčią laisvalaikio 
batelius, su ausinėmis ir vandens 
buteliuku rankoje. Tai Mirga Graži-
nytė-Tyla, su kažkuo įnirtingai kal-
banti telefonu apie baritonų balsus. 

Mirga Gražinytė-Tyla 2016-aisiais 
tapo Birmingamo miesto simfoni-
nio orkestro (BMSO) ir chorų vy-
riausiąja dirigente. Tuomet mums 
mergina dar nebuvo gerai žinoma, 
o ištarti jos pavardę atrodė gana 
keblu. Tačiau būdama užsispy-
rusi ir charizmatiška, neilgai tru-
kus ji užkariavo daugelį pasaulio 
koncertinių salių. M. Gražinytė 
nevengia ir išbandymų: drauge 
su žinomu britų violončelininku 

Sheku Kannehu-Masonu ėmėsi 
gaivinti mažai žinomą XX a. lenkų 
ir žydų kilmės kompozitoriaus 
Mieczysławo Weinbergo kūrybą. 

„M. Weinbergas paliko didžiulį 
pluoštą kūrinių, tad aš dar tik pra-
dedu pažintį su jo kūryba. Mane 
nepaprastai žavi kompozitoriaus 
muzikinės formos samprata, ins-
trumentų derinimo subtilybės, 
harmonija, virtuoziniai momen-
tai... M. Weinbergo vardas turi 
būti žinomas taip pat gerai kaip ir 
Ludwigo van Beethoveno ar Johanno 
Sebastiano Bacho“, – mintimis dalijosi 
M. Gražinytė.

Vos prieš porą mėnesių entuzi-
astingoji dirigentė tapo pirmąja is-
torijoje moterimi dirigente, pasi-
rašiusia išskirtinę sutartį su įrašų 
kompanija „Deutsche Grammop-
hon“. Gegužės mėnesį pasirody-
siantis M. Weinbergo kūrinių albu-
mas bus pirmasis M. Gražinytės ir 

„Deutsche Grammophon“ bendra-
darbiavimo vaisius. „Ši sutartis – tai 
didžiulė atsakomybė. Labai svarbu 
parengti įrašą, turintį ilgalaikę išlie-
kamąją vertę“, – priduria dirigentė. 

Su M. Gražinyte susitikome 
BMSO patalpose. Muzikė atrodė 
trykštanti energija, nepastebimi 
jokie galimi nuovargio ženklai. 
Pokalbyje Mirga dalinosi ir ne to-
kia šviesia darbo su Birmingamo 
orkestru puse: „Orkestro vaidmuo 
mūsų mieste itin sudėtingas. Labai 
sunku nuspėti publikos skonį. Tam 
prireiks laiko.“  

Apie tai, jog M. Gražinytė pir-
mauja moterų dirigenčių gretose, 
byloja 2012-aisiais jai įteiktas 
Zalcburgo dirigentų festivalio ap-
dovanojimas; 2014 m. sudaryta 
dvejų metų sutartis Los Andželo 
orkestro dirigento asistento par-
eigoms užimti; dabar – BMSO vy-
riausiosios dirigentės pozicija. Nors 
jau ir turėdama savo išskirtinį di-
rigavimo braižą, ji nevengia remtis 

tokiais iškiliais dirigentais kaip Si-
monas Rattlas, Sakaris Oramo 
ar buvęs BMSO vadovas Andris 
Nelsonas.  

Nuo to laiko, kai Mirga pradėjo 
gyventi ir dirbti Birmingame, įvyko 
nemažai pokyčių. Štai kinų diri-
gentė Elim Chan buvo pakviesta 
diriguoti Karališkajam Škotijos 
nacionaliniam orkestrui, ameri-
kietė smuikininkė ir dirigentė Ka-
rina Canellakis užėmė Nyderlandų 
radijo filharmonijos orkestro va-
dovo pareigas, ukrainiečių kilmės 
batutos meistrė Dalia Stasevska 
pakviesta diriguoti BBC simfoni-
niam orkestrui. Taip pat minimi 
Susannos Mälkki, Jessicos Cottis, 
Alices Farnham bei daugelio kitų 
moterų dirigenčių vardai. M. Gra-
žinytė pasakoja: „Kartą man viena 
ponia sako: „Juk šiandien turime 
tiek daug dirigenčių moterų!“ – Ži-
noma, turime, – atsakiau. – Kuo jų 
daugiau, tuo jaučiu didesnį paska-
tinimą tobulėti.“ 

Pirmojo sezono darbų įkarštyje 
muzikų bendruomenę pasiekė žinia 
apie būsimą M. Gražinytės moti-
nystę. Dirigentė drauge su vyriau-
siuoju BMSO vadovu Stephenu 
Maddocku šią žinią priėmė ramiai 

ir aptarė tolimesnius planus grįžus 
iš motinystės atostogų. M. Gražiny-
tės sutuoktinis – taip pat muzikas. 
Jie gyvena Zalcburge, tačiau diri-
gentei ten pabūti tenka nepilnus 
aštuonis mėnesius per metus. Ba-
tutos meistrė nėra linkusi atvirauti 
apie savo asmeninį gyvenimą, ta-
čiau mielai dalijasi motinystės įspū-
džiais: „Nenumaniau, jog po šeimos 
pagausėjimo taip greitai sugrįšiu į 
muzikos pasaulį. Dabar mokausi 
derinti profesiją su šeimyniniu 
gyvenimu. Tai nėra taip paprasta, 
kaip gali atrodyti iš šalies. Pakito 
mano kūnas, požiūris į tam tikrus 
dalykus.“ Prie mažylio priežiūros 
prisideda ir M. Gražinytės šeimos 
nariai, tačiau labai dažnai jis yra or-
kestro repeticijų „dalyvis“. „Vaikas 
beveik visada šalia manęs. Natūralu, 
jog naujajam šeimos nariui reika-
linga ypatinga priežiūra ir dėmesys. 
Tad man labai pasisekė, kad sulau-
kiu pagalbos iš artimųjų“, – sako 
dirigentė. Išties, muzikei artimųjų 
pagalba dabar ypač reikalinga, nes 
gegužės mėnesį jos laukia koncer-
tinis turas po Europą su bičiule pi-
aniste Yuja Wang.  

Dirigentė pasidalijo ir finansi-
niais užkulisiais: „Yra problemų, 

kurių vien įkvėpimu ar meile muzi-
kai neišspręsi. Britų orkestrai, kaip 
ir BMSO, dirba labai sunkiai, bet, 
kitaip nei Vokietijoje ar Austrijoje, 
sulaukia mažai palaikymo iš vyriau-
sybės. Arba palyginkime repeticijų 
galimybes. Pavyzdžiui, vienas di-
džiausių pasaulio orkestrų – Vienos fil-
harmonijos simfoninis – kasmet ren-
gia koncertus Naujųjų metų proga, 
kuriuose įprastai kasmet groja val-
sus. Jų pasirodymui skiriamos še-
šios repeticijos, taip pat generalinė. 
Jeigu tai koncertas, kurį filmuoja 
televizija, jiems skiriamos dar dvi 
papildomos repeticijos. Tuo tarpu 
mūsiškis tenkinasi viena arba ge-
riausiu atveju dviem repeticijomis 
prieš koncertą. Tai yra labai aiškus 
finansų stokos ženklas. Nuo 2010-ųjų 
miesto skiriamos lėšos sumažėjo 65 
proc., t.y. 1,3 milijono svarų ster-
lingų per metus. Ką tik sužinojome, 
kad sumažinta dar 10 proc.“

Netrukus, po savaitės, M. Gra-
žinytės laukė koncertas su smui-
kininku Gidonu Kremeriu. Tai 
projekto „Baltijos kelias“ dalis. 
Primenamas unikalus trijų Balti-
jos valstybių – Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos – susikabinimas už rankų ir 
laisvės sieko pademonstravimas pa-
sauliui 1989-aisiais. „Prieš 30 metų 
Lietuvą vienijančios jėgos dainavo. 
Dešimtys tūkstančių žmonių išėjo į 
aikštes, laukus ir kartu dainavo. Ne-
reikia daug metų mokytis dainuoti 
ir muzikuoti kartu. Kiekvienas gali 
tai daryti.“

Birželio 9-ąją Birmingame vyks 
dainų šventė, kurioje dalyvaus ir 
BMSO chorai. „Šis festivalis – tai 
diena, kai visuomenė susivienija. 
Visi Britanijoje dabar turėtų tai da-
ryti – dainuoti kartu. Ne tūkstančiai. 
Milijonai!“ – susijaudinimo neslėpė 
dirigentė.

Pagal užsienio spaudą vertė ir 
parengė Lukrecija Stonkutė

Mirga Gražinytė-Tyla D. Matv ejevo n uotr .

Festivalis „Resurrexit“                          
žada daug geros 
muzikos

Įsibėgėjęs pavasaris į Lietuvą vi-
lioja vis šiltesnius orus, o nuo-
latinis šv. Velykų palydovas fes-
tivalis „Resurrexit“ žada atnešti 
galingą pliūpsnį geros muzikos ir 
džiaugsmo. Renginio gerbėjai tikrai 
ras iš ko rinktis. XXXVII festiva-
lio „Resurrexit“ kūrybinė grupė šie-
met kviečia apsilankyti devyniuose 
koncertuose, kurie vyks balandžio 
22–28 d. Šiauliuose, Baisogaloje ir 
Plungėje.

Šiauliuose Kristaus prisikėlimo 
rytas kiekvienais metais būna ypa-
tingas – tik mūsų miesto katedroje 
susirinkę tikintieji gali klausytis 
profesionalaus „Polifonijos“ choro 
atliekamų giesmių. Prisikėlimo 

Mišios skelbia apie antrą šv. Ve-
lykų dieną prasidėsiantį profesio-
nalaus meno festivalį „Resurrexit“, 
žinomą ne tik mūsų šalyje, bet ir 
visoje Europoje.

Balandžio 22-ąją, antrą šv. Ve-
lykų dieną, šiauliečiai ir miesto 
svečiai bus kviečiami į Šiaulių Šv. 
apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje 
įvyksiantį atidarymo koncertą, ku-
riame pasirodys Šiaulių valstybinis 

kamerinis choras „Polifonija“ ir 
2018 m. susibūręs profesionalių 
muzikantų ansamblis „AR’s Mu-
sica“. Atlikėjai įžiebs muzikinę fes-
tivalio „Resurrexit“ ugnį ir kvies 
švęsti šv. Velykas mėgaujantis ba-
roko šedevrais. Koncerte „Baroko 
šviesoje“ susitiks klasikinis barokas 
ir šiuolaikinės jo interpretacijos.

Balandžio 23 d. Šiaulių kameri-
nėje salėje „Polifonija“ svečiuosis 
kroatų atlikėjai – Zagrebo gitarų 
kvartetas. Koncerte „Bersiada: 
kompozitorius Bersa ir jo amži-
ninkai“ skambės Lietuvoje mažai 
žinomo kroatų kompozitoriaus Bla-
goje Bersos ir jo garsiųjų amžininkų 
M. Ravelio, C. Debussy, M. de Fal-
los, kūrusių XIX–XX a. sandūroje, 
muzika.

Balandžio 24-ąją, trečią festi-
valio dieną, Šiaulių Švč. Mergelės 
Marijos Nekaltojo prasidėjimo baž-
nyčioje vyks jaunųjų Lietuvos ta-
lentų – smuikininkės Linos Marijos 

Songailės ir vargonininko Vilimo 
Norkūno – koncertas „Skamban-
tys šimtmečiai“, skambės XVII–
XVIII a. genijų J.S. Bacho, G. Muffato 
ir T.A. Vitali kūriniai. 

Balandžio 25 diena skirta atlikė-
joms moterims. „Resurrexit“ ger-
bėjų laukia net du koncertai Šiau-
lių kamerinėje salėje „Polifonija“ ir 
Baisogalos dvaro rūmuose.

Šiaulių publiką džiugins pro-
grama „Elegantiška muzika“, atlie-
kama išskirtinių viešnių iš Prancū-
zijos – styginių kvarteto „Akilone“ 
(Quatuor Akilone). Keturių jaunų, 
žavių moterų muzikavimas kas-
kart stebina menine branda, jėga 
ir nuostabia instrumentais išgau-
namų garsų spalva. 

Baisogalos ir viso Radviliškio 
rajono gyventojus į koncertą „Tres 
salvete – trys pasisveikinimai“ kvies 
kitas menininkių trio: dainininkė 
Diana Tiškovaitė, aktorė Nomeda 
Bėčiūtė ir kanklininkė Regina 

Marozienė. Savo nepakartojama 
akustika stebinančioje Baisogalos 
dvaro rūmų salėje skambės balso, 
žodžio ir instrumento improvizaci-
jos – pamąstymai apie tai, kas mes, 
iš kur mes, kaip mes, kokie mes...

Balandžio 26 d. sulauksime 
dviejų muzikos meistrų iš Lenki-
jos ir Latvijos pasirodymų. Virtu-
oziškas, nepaprastai lakios bei tur-
tingos muzikinės vaizduotės lenkų 
pianistas Wojciechas Waleczekas 
parengė programą „Europinis re-
čitalis“, skirtą didžiausios ES plėtros 
bangos 15 metų sukakčiai paminėti. 
Šiaulių kamerinėje salėje „Polifo-
nija“ jis atliks net 25 pjeses fortepi-
jonui, kurių kiekviena reprezentuos 
skirtingas valstybes, prisijungusias 
prie Europos Sąjungos iki 2004-ųjų.

Gitaros muzikos gerbėjus į Plun-
gės Oginskių dvaro rūmus kvies Latvi-
jos muzikos kūrėjas ir atlikėjas 

Anonsai
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Teatro apdovanojimai: nuo objektyvumo 
iliuzijos iki subjektyvios realybės
Pokalbis su „Auksinių scenos kryžių“ komisijos nare Margarita Alper 

T e a t r a s

Monika Meilutytė

Kasmet kovą teatro bendruomenė 
suklūsta: mėnesio pradžioje išren-
kami „Auksinių scenos kryžių“ nomi-
nantai, o kovo 27-ąją – Tarptautinę 
teatro dieną – paskelbiami Lietu-
voje geriausiais pripažinti darbai ir 
kūrėjai (tiesa, šiemet ceremonija 
vyko kovo 29-ąją Valstybiniame 
Šiaulių dramos teatre). Geriausiais 
juos paskelbia komisija, sudaryta iš 
mažiau nei 10-ies teatro ekspertų, 
kurių pasirinkimas po apdovanoji-
mų dalies menininkų pradedamas 
kritikuoti. Apie tai, kaip komisijos 
darbas atrodo iš vidaus žvelgiant į 
jį naujomis akimis ir kokie įspūdžiai 
lieka po kelionių į daugelį Lietuvos 
teatrų, kalbėjomės su „Auksinių sce-
nos kryžių“ komisijos nare, teatrologe 
Margarita Alper.

„Auksinių scenos kryžių“ ko-
misijos narė esate pirmą kartą. 
Kuo džiugus ir kuo sudėtingas 
Jums pasirodė šis darbas?

Man turbūt sudėtingiausias daly-
kas – per trumpą laiką, tai yra nuo 
sausio vidurio, kai baigiamas pa-
raiškų priėmimas, iki kovo pradžios, 
kai jau skelbiami nominantų sąrašai 
(kaip numatyta nuostatuose), pa-
žiūrėti visus pateiktus spektaklius. 
Žinoma, kažkiek jų buvau mačiusi, 
tačiau tiek, kiek šiemet gauta pa-
raiškų – 104, net fiziškai sunku 
pamatyti. Juk kalbame ne tik apie 
Vilnių. Manau, būtina koreguoti 
nuostatus, nusistovėjusią tvarką. 
Ir ne tik dėl to, kad per pusantro 
mėnesio neįmanoma pažiūrėti visų 
spektaklių, o yra atvejų, kad būtent 
tuo metu spektakliai nerodomi, tai 
ypač aktualu nerepertuariniams 
teatrams. Komisija turėtų žiūrėti 

spektaklius visus metus. Manau, 
kad nuostatus būtina išdiskutuoti 
drauge su esamais, buvusiais ko-
misijos nariais, menininkais, išsi-
aiškinti, kokių jie mato trūkumų, 
kad kilus kokiam klausimui ne-
būtų atsišaudoma frazėmis – „taip 
numatyta nuostatuose“ ar „tokios 
yra taisyklės“, tarsi jų nebūtų galima 
pajudinti. Taip pat reikėtų, kad ir 
patys kūrėjai, teatrai atsakingiau 
teiktų spektaklius apdovanojimams 
gauti, o ne absoliučiai viską, ką per 
tuos metus pastatė, kad pirmiausia 
atranka vyktų teatre. Juolab kad ir 
komisijos nariai gali siūlyti nepa-
teiktą spektaklį į nominacijas, jei 
būtų praleistas geras pastatymas. 
Gal nuskambės šiek tiek utopiškai 
ir naiviai, bet norėtųsi, kad „Auksi-
nių scenos kryžių“ apdovanojimai 
taptų švente, o ne didžiausiu metų 
teatriniu pasipiktinimu, susiprie-
šinimu dėl to, kad „ir vėl ne taip, 
ne tiems, ne tam, vėl begalviai sėdi 
komisijoje“ ir t.t.

Kai sutikau su ministerijos pasiū-
lymu ir ėmiau žiūrėti spektaklius, 
pasakiau sau, kad mano pozicija 
bus tokia: siūlydama nominantus 
į trejetuką, norėčiau, kad į jį patektų 
trys darbai ar kūrėjai, už kuriuos 
galėčiau guldyti galvą, nesvarbu, 

kuris laimėtų „Auksinį scenos 
kryžių“, ir nepaisant to, kam pati 
atiduosiu savo balsą. Tikriausiai 
kiekvienam iš mūsų buvo kokių 
nors neatitikimų dėl asmeninių ir 
komisijos nominantų ar laureatų. 
Dirbant devyniese tenka susitaikyti, 
kad galutinis sprendimas nebūtinai 
sutaps su tavuoju.

Tarkim, mano galva, neabejo-
tinai geriausias sezono moteriškas 
vaidmuo buvo Nelės Savičenko So-
fija Tolstaja „Rusiškame romane“. O 
Darius Meškauskas, nors ir buvo 
apdovanotas, bet, mano nuomone, 
greta Mamos Drąsos vaidmens turėjo 
būti įvardytas ir jo sukurtas Karvelis 

„Kalės vaikuose“. Šiais pavyzdžiais tik 
noriu parodyti, kad bendras komi-
sijos sprendimas nebūtinai atitinka 
kiekvieno asmeninį pasirinkimą. 

Visų žmonių skonis skirtingas. 
Sakydama „skonis“ turiu omenyje, 
kad jis apima išsilavinimą, intelektą, 
patirtį, – tai yra skonis, nes visi šie 
dalykai jį suformuoja. Skonis – tai 
nėra „patiko“ ar „nepatiko“. 

Oskaras Koršunovas, šiemet 
nominuotas „Auksiniam sce-
nos kryžiui“, bet jo negavęs, 
spaudoje kritikavo komisijos 
darbą. Pavyzdžiui, jis teigė 

nebetikįs komisijos objekty-
vumu, jam pasirodė nepri-
imtina, kad apdovanojimas 
nebuvo skirtas šviesaus at-
minimo režisieriui Eimuntui 
Nekrošiui, ir t.t. Kaip vertinate 
tokius pasisakymus? 

Nemanau, kad verta komentuoti 
nuomones. Visi turime skirtingą 
nuomonę įvairiais klausimais ir 
galime ją išsakyti. Objektyvios tie-
sos nebūna. Nebus tokios komisi-
jos ir tokių sprendimų, kuriais visi 
būtų patenkinti. Protingi žmonės 
gali būti skirtingos nuomonės, ne-
būtinai dėl to vienas iš jų kvailas. 
Kita vertus, abejonės, kodėl tas ar 
kitas negavo, reiškia ir nuvertinimą 
tų žmonių, kurie apdovanoti. 

Kadangi turite žiūrovams ir 
kūrėjams retai pasitaikan-
čią galimybę – pamatyti visus 
ar beveik visus per praėju-
sius metus Lietuvoje sukurtus 
spektaklius, kokias teatro ten-
dencijas pastebėjote 2018-ųjų 
teatro panoramoje?

Galbūt galėčiau išskirti keletą as-
pektų. Nemažai tokių nacionalinės 
dramaturgijos darbų, kai autoriai 
kuria naudodami dokumentinio 
teatro, verbatim, principus, pavyz-
džiui, „Bagadelnia“, „Nežinoma 
žemė. Šalčia“. Taip pat Šiaulių teatro 
spektaklyje „Mindaugas“ greta 
Justino Marcinkevičiaus teksto 
naudojama interviu su šiaulie-
čiais medžiaga, „Mamoje Drą-
soje“ šalia Bertolto Brechto teksto 
atsiranda šauktinių istorijos, spek-
taklis „Seen“ sukurtas remiantis ty-
rimu ir t.t. 

Kitas dalykas – nemažai spektaklių, 
kuriuose sunku būtų išskirti (ar 
atskirti), o ir nesinorėtų to daryti, 
pagrindinį ar nepagrindinį aktorių, 
norisi kalbėti apie aktorių ansamblį, 
apie „susigrojimą“, kai aktoriai sce-
noje veikia kaip vienetas. Tai buvo 
itin ryšku spektakliuose „Autono-
mija“, „Durys“, „Nežinoma žemė. 
Šalčia“, „Doriano Grėjaus portre-
tas“, „Bagadelnia“. Čia vėl galėčiau 
grįžti prie nuostatų, kad galima būtų 
įvesti naują nominaciją, jei ji natūra-
liai kyla iš pamatytų spektaklių, ta-
čiau tuomet reikėtų atsisakyti kaž-
kurios iš esamų, antraip ji atsirastų 
kitos sąskaita. Nes pagal nuostatus, 
pačias nominacijas galima keisti, tu-
riu omenyje, jų pavadinimus, jų gali 
būti mažiau, bet negali būti daugiau. 

Ar buvo tokių spektaklių ar darbų, 
kurie Jums asmeniškai padarė 
įspūdį, tačiau į nominantų sąrašą 
nepateko? Ar apskritai pastarai-
siais metais Jums buvo kokių nors 
teatro atradimų?

Taip, buvo tokių spektaklių, dėl 
kurių man gaila, kad liko tarsi 

nepastebėti. Vienas tokių, nors ir 
pelnė porą nominacijų, Árpádo 
Schillingo darbas Jaunimo teatre 

„Autonomija“. Tai vienas tų sezono 
darbų, kai labiausiai galėčiau išskirti 
dėmesį teatro raiškai, formai, turiu 
omenyje, ne temai, ne problemai, 
nors ir tai, be abejo, svarbu. Spek-
taklyje yra neišbaigtumo gerąja 
prasme, to buvimo scenoje čia ir 
dabar jausmo, kai norisi pasižiūrėti, 
kaip viskas atrodys kitą dieną. Juo 
labiau kad tą vakarą, kai žiūrėjau 
spektaklį, jis tarsi „nėjo“. „Autono-
miją“ išskirčiau už tą teatro magijos 
pojūtį, kai tu neseki siužeto, žiūri 
teatrą, už sukeltas asociacijas. Dėl 
to paties galėčiau paminėti ir „Sibiro 
haiku“ muzikinį segmentą, kai trys 
muzikantės (aktorės) sukuria spekta-
klio atmosferą. Man turbūt didžiau-
sią įspūdį visuose spektakliuose daro 
gebėjimas sukurti atmosferą. Gal tai 
nebūtinai bus visas spektaklis, gal 
tik kelios jo minutės, tačiau vertin-
gos minutės.

Jau kelerius metus „Auksinių 
scenos kryžių“ ceremonija ke-
liauja po skirtingus Lietuvos 
miestus. Šiemet šventės šeimi-
ninkas buvo Valstybinis Šiaulių 
dramos teatras. Kokius įžvelgiate 
privalumus ir trūkumus idėjos, 
kad apdovanojimai vyktų ne tik 
Vilniuje, kaip būdavo anksčiau?

Nematau skirtumo dėl to, kurio 
miesto teatro salėje tai vyksta. Čia 
jau priklauso nuo ceremonijos sce-
narijaus autoriaus, režisieriaus, kaip 
bus išnaudota ta konkreti erdvė. 
Galima kalbėti apie renginio ko-
kybę, o ne vietą, kurioje jis vyksta. 
Apskritai nesu mėgėja tokio tipo 
renginių, vadinamųjų „kapustnikų“. 
Bet kiek esu stebėjusi „Auksinių 
scenos kryžių“ teikimo ceremoni-
jas, norėtųsi daugiau dėmesio no-
minuotiems kūrėjams, spektakliams, 
o ne sceniniams veiksmams ir pasi-
rodymams, kurie dažniausiai atsieti 
nuo to. Nes mes sužinome, kas lai-
mėjo, pamatome tuos žmones, bet 
kiti nominantai lieka tarsi šešėlyje, 
nors trejetukuose išskiriami ryš-
kiausi sezono darbai.

Ko palinkėtumėte kūrėjams, 
svajojantiems gauti „Auksinį 
scenos kryžių“?

Nemanau, kad kūrybos tikslas tu-
rėtų būti apdovanojimas. O juokais 
galėčiau pasakyti, kaip galima tą ap-
dovanojimą pasiekti. Vienoje spek-
taklio „Mama Drąsa“ scenoje Meš-
kausko motušė Kuraž traukia burtus 
savo vaikams ir vis ištraukia kryžių. 
Ir, tą patį kryžių ištraukusi dukrai, ji 
staiga atsisuko į salėje sėdinčius mus, 
komisijos narius, ir metė mums skirtą 
frazę: „Girdėjot? Kiekvienam po kry-
žių!“ Na, ir burtai išsipildė.

„Auksinių scenos kryžių“ teikimo ceremonija Valstybiniame Šiaulių dramos teatre
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Kasparas Zemītis. Puošnioje rūmų 
menėje gitaros garsai suskambės 
ypatingai. Subtilioje programoje 

„Audra tyloje“ savo vietą ras ir Ba-
cho, ir garsiosios airių roko grupės 

„U2“ muzika. Klausytojai taps ir 
premjeros liudininkais – čia pirmą 
kartą bus atliktos Lietuvoje dar ne-
skambėjusios, paties K. Zemīčio 
sukurtos Mišios gitarai ir mišriam 
chorui. Ypatingas vaidmuo šiame 
išskirtiniame įvykyje patikėtas 
Šiaulių valstybiniam kameriniam 
chorui „Polifonija“. Premjerinį kū-
rinį diriguos Povilas Vanžodis.

Balandžio 27 d. Velykų varpai 
skambės Šiaulių Švč. Mergelės Ma-
rijos Nekaltojo prasidėjimo bažny-
čioje. Prieš dvylika metų festivalyje 
„Resurrexit“ apsilankiusio estų 

ansamblio „Arsis“ pasirodymas su-
laukė ypatingo klausytojų dėmesio. 
Šiemet kolektyvas ir vėl koncertuos 
Šiauliuose. Šis ansamblis turi uni-
kalią rankinių varpų kolekciją. Di-
džiulis malonumas ne tik klausytis 
išskirtinio varpų skambesio, bet ir 
stebėti atlikėjus.

Per Atvelykį, balandžio 28 d., 
įvyks „Resurrexit“ kulminacija – 
uždarymo koncertas Šiaulių ka-
tedroje. Festivalį vainikuos vienas 
garsiausių klasikinės muzikos kū-
rinių – L. van Beethoveno IX sim-
fonija, dar vadinama „Džiaugsmo“ 
ar „Epine“. Joje panaudotas Frie-
dricho Schillerio poemos „Odė 
džiaugsmui“ tekstas, kurį ketvirto-
joje simfonijos dalyje atlieka solistai 
ir choras. Garsioji „Odė džiaugsmui“ 
dabar yra Europos Tarybos, o nuo 
1993 m. – Europos Sąjungos himnas. 
Įstabią muziką publikai dovanos 

visas būrys ryškiausių Lietuvos 
atlikėjų. Tikra renginio puošmena – 
jauni, bet pripažinimą ne tik Lietu-
voje, bet ir užsienyje pelnę solistai 
Viktorija Miškūnaitė, Jovita Vaš-
kevičiūtė, Tomas Pavilionis ir Liu-
das Mikalauskas. Garsių muzikos 
kolektyvų – Lietuvos nacionalinio 
simfoninio orkestro, Kauno vals-
tybinio choro, chorų „Vilnius“ ir 

„Polifonija“ – muzikavimas nuspal-
vins Prisikėlimo šventę didingais ir 
pakylėtais tonais. Diriguos Tomas 
Ambrozaitis, festivalio „Resurrexit“ 
ir choro „Polifonija“ meno vadovas 
ir vyriausiasis dirigentas.

Renginio organizatorius Šiaulių 
valstybinis kamerinis choras „Poli-
fonija“ kviečia apsilankyti koncer-
tuose ir mėgautis džiaugsmu, kurį 
teikia festivalis „Resurrexit“.

Rengėjų inf.

Atkelta iš  6  psl .
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Ateitis yra dabar
Apie kažką, bet ne apie Jakubo Chomos parodą „Resilience“ projektų erdvėje „Editorial“

D a i l ė

Linas Bliškevičius

Prieš išlįsdamas į saulės šviesą žai-
džiau „World of Warcraft“ ir tikri-
nau savo veikėjo DPS (padaroma 
žala per sekundę) ant Training 
Dummie’so (treniravimosi mane-
kenas), tokio mechaninio NPC’o 
(nežaidėjo veikėjas, arba botas). Ar 
nebus taip, kad koks nors per daug 
savimi pasitikintis kritikas nelaiko 
menininkų savo Training Dum-
mie’ais? Panašu, kad tokių rašytojų 
yra. Bet daugelis meno lauko žmo-
nių vis dėlto kaltinami tokia netikė-
liška veikla kaip NPC’ai – nesugebė-
jimu mąstyti atsižvelgiant į tikrovę, 
arba kaip tai apibūdina urbandictio-
nary.com: „kai kurie žmonės prisi-
ima NPC’o vaidmenį, iščiurškia 

„nuomones“, kurios užprogramuo-
tos jiems iščiurkšti, ir jie tai kar-
toja, lyg priklausytų kokiam kultui.“ 
Taip, kai kurie mėgsta kartoti viso-
kias tiesas, kurios jau seniai prara-
dusios tiesos statusą, nes dabar yra 
šaunus naujas pasaulis, kuriame yra 
tik posttiesa. Tiesa, šis pasaulis aps-
kritai yra post, nes viskas yra post, 
o tai reiškia, kad mes gyvename to-
kiame laike, kuris yra vėlesnis negu 
yra. Taigi, kaip ir parašyta pavadi-
nime, ateitis yra dabar. Estetika, 
kurios reikalauja ateitis, irgi turi 
būti post, nes jei tokia nebūtų, tai 
mes jau žinotume reikšmes. Kaip 
to įrodymą galima atsiversti vogtą 
Jacques’o Rancière’o knygą „The 
Future of Image“ („Vaizdo ateitis“) 
PDF formatu ir rasti tokį sakinį 124 
puslapyje, kuriame cituojamas kitas 
žmogus: „aš išėjau į lauką pasisioti“. 
Kaip tai susiję? Šiuo metu nežinau, 
bet ateityje, manau, paaiškės... kai 
bus postpost.

Jakubas Choma – čekų meninin-
kas, kuriantis „skulptūrinius kolia-
žus arba kompleksiškas, daugias-
luoksnes terpes“, kuriose matosi 
stipri ekranų turinių įtaka ir sinte-
tiški vaizdiniai be tikrumo likučių. 
Taip galiu teigti, nes kai per socia-
linį tinklą paklausiau autoriaus, ar 
nesuklydau išvydęs lazerį instaliaci-
joje, man buvo atsakyta: „Tai yra ne-
šiojamasis lazerinis graveris, jis tru-
putį „performino“ per atidarymą. 
Jis veikia per aplikaciją mano iš-
maniajame, per bluetooth’ą.“ Aš 
atsakiau: „Wow, the future is now“ 
(Oho, ateitis yra dabar). Tuomet 
menininkas pridūrė: „Tai buvo 
kažkas panašaus į performatyvų 
veiksmą, „variklio“ deginimą (tai-
symąsi?), tai atviras klausimas, arba 
į tai gali būti žiūrima kaip į kažko-
kią kalbą, kurios tu nesupranti, ar 
kažką panašaus.“ Matyt, į šią atei-
ties estetiką raktas ne čia, nors toks 
menininko požiūris man patinka. 
Jis verčia užsibūti mąstant apie ne-
reprezentuojamybę ir tai, jog objek-
tinės raiškos tinklinė prasmė įgauna 
radikalų informacinį perviršį, per 

platų konotacinį lauką, kad aps-
kritai susivoktum, apie ką kalbama, 
nes tai yra postkalba – intelektu-
alinis statinys, kuris nugalėjo mus 
kaip ateities robotai ir dirbtinio 
intelekto mašinos, galų gale sunai-
kinsiančios žmoniją. Bet šita save 
išpildanti pranašystė prasidėjo da-
bar ir tuo pat metu, kai prasidėjo atei-
tis – internetas.

Kai į meną pradėjo smelktis in-
ternetas su visu savo tinkliniu mąs-
tymu, nuvedančiu iki antivakserių 
(arba postvakserių), tokiam įsilie-
jimo fenomenui buvo sukurtas ter-
minas – postinternetas. Šio termino 
kritikai tikina, kad prieš tai inter-
netas turi nustoti egzistavęs. Bet čia 
atsiskleidžia kitas aspektas, fiktyvūs 
interneto klodai įsismelkė į kultūrą 
ir žmogiškąjį mąstymą taip, kad 
tapo žmogaus tęsiniais, jo atmintis 
dabar debesyje, jo akys – jam nepa-
žįstamų žmonių telefonų kameros, 
jo skonis – kažkas labai keisto, to, 
ko negalėjai pamatyti, nes nebuvo 
interneto, jo protas – protaujančių 
algoritmų kūrinys. Pasikartojan-
tis pertekliaus ir suprantamumo 

ribų išsiplėtimo už suvokiamumo 
ribų motyvas man primena, jog 
čia reikia naujos sąvokos – postin-
formacija. Ir net nenustebau, kai į 
paieškos sistemą įvedęs žodį „pos-
tinformacija“ radau diagnozę the-
guardian.com – mes jau gyvename 
postinformacijos amžiuje. Dabar 
dominuoja tyčiniai absurdiški as-
meniniai naratyvai ir pajuokos bei 
džiungles primenantys perkrauti 
pasaulėvaizdžiai. Stebėdamas, kaip 
kai kas neįtikėtinus faktus priima 
kaip tiesą, iškart prisimenu vieną 
filmuką youtube.com, kaip vienas 
žmogus nebeatskiria tikrų antraš-
čių nuo tų, kurios pasirodo „The 
Onion“ (satyrinis leidinys, kuriantis 
netikras, kartais beprotiškai kvai-
las naujienas). Panašu, kad daugias-
luoksnis tinklas leido atsirasti tokiai 
fikcinių naratyvų masei, jog sistema 
nebeatsilaiko.

Parodos pavadinimas „Resilience“ 
(savybė greitai atsikurti po kažko, 
atsparumas, smūginis tąsumas) 
mane nuveda į mintį, kad galbūt 
menas yra tikresnis už tikrovę dėl 
to, jog veikdamas tiesiogiai jis ne-
slepia savo fikcinio dėmens, neapi-
brėžtumo ir dėl to yra atsparesnis už 
tiesas. Tačiau wikipedia.com randu, 
jog šis terminas susijęs su menu ir 
turi papildomą reikšmę: „tai yra 
meno kūrinio gebėjimas pasitelkus 
estetiką išlaikyti savo specifiškumą 
kitų objektų atžvilgiu, nepaisant vis 
didėjančios kūrinių kūrimo subjek-
tyvacijos“, mene tai pasireiškia 

„kaip atsakymas į laipsnišką grožio 
panaikinimą XX a. ir iš to sekan-
čią neįmanomybę apibrėžti meno 
kūrinio“. Šis fenomenas vadina-
mas postapibrėžtine meno būsena, 
kuri neleidžia mums rasti jokių žo-
džių, tinkamai reprezentuojančių 

meną, nes paprasčiausiai tokiu 
būdu darytume klaidą, kurią ap-
mąsto filosofinės hermeneutikos 
atstovai, – mes interpretuotume 
kūrinį, kurdami naują, o tai būtų 
postkūrinys, veikiantis kaip nuo-
roda į savo provaizdį ir dėl to tik 
dar labiau apsunkinantis užduotį, 
nes postkūrinys papildytų kūrinio 
konotacijų lauką ir todėl pats turėtų 
kisti, ir visi įsikalintų amžinos in-
terpetacijų sinchronijos rate. Taigi 
šios parodos eksponatai priešinasi 
interpretacijoms, tačiau neišvengia-
mai jų prašosi, nes žmogaus pro-
tas nemėgsta tuštumos. O toji proto 
tuštuma ir tampa pirma vieta, ku-
rią užpildo „kažkas“, bet nebūtinai 
tiesa. Taip šis menininkas (galbūt 
net pats to nežinodamas) sukuria 
postpasaulio analogiją, nukelian-
čią į netikrybės terpę ir keliančią 
tokius tikrus jausmus, kokius man 
kelia „World of Warcraft“, antivak-
seriams – jų informacinis burbulas, 
bet kokios meno kritikos adekvatu-
mas, humanisto teigimas, kad dabar 
bus posthumanizmas. 

Akistatoje su aporija suprantu 
atsakymą, kad vis dėlto šitas teks-
tas yra tarsi DPS’o tikrinimas ant 
Training Dummie’so, kuris žaidime 
„World of Warcraft“ yra nesunaiki-
namas taip, kaip nesunaikinamas 
menininko kuriamas prasminis 
sprūdis. Bet man lieka klausimas – 
tai kokia gi tai estetika? Nesvarbu, 
kas nors kada nors išsiaiškins, kad 
tai postestetika, ir viskas grįš į savo 
vietas, tarsi nieko nebuvo.

Paroda veikia iki gegužės 11 d. 
Projektų erdvės „Editorial“ (Latako g. 3, I a., 
Vilnius) dirba ketvirtadieniais–penktadie-
niais 15–19 val., šeštadieniais 12–16 val.

Jono Rustemo „Veneros 
gimimas“ 

Balandžio 18 d. 11 val. Vilniaus pa-
veikslų galerijoje (Didžioji g. 4) 
pristatytas vieno žymiausių XIX 
a. pradžios vilniečių, Vilniaus uni-
versiteto Piešimo ir tapybos kate-
dros profesoriaus Jono Rustemo 
paveikslas „Veneros gimimas“ iš 
Ramučio Petniūno privačios ko-
lekcijos. Dalyvavo Lietuvos dailės 
muziejaus direktorius dr. Arūnas 
Gelūnas, kūrinio savininkas ko-
lekcininkas Ramutis Petniūnas, 
J. Rustemo kūrybos tyrinėtoja dr. 
(hp) Rūta Janonienė (Vilniaus dai-
lės akademijos Dailėtyros institu-
tas), Prano Gudyno restauravimo 
centro restauratorius technologas 
Tomas Ručys. Renginys buvo trans-
liuojamas gyvai Lietuvos dailės mu-
ziejaus „Facebook“ paskyroje. 

Jonas Rustemas visų pirma ži-
nomas kaip portretistas, tačiau yra 
nutapęs įvairaus žanro kūrinių, tarp 
jų – mitologinių kompozicijų. Var-
šuvos nacionaliniame muziejuje yra 
saugoma J. Rustemo ankstyvojo kū-
rybos periodo drobė „Dianos po-
ilsis“. Iš rašytinių šaltinių žinome, 
kad Vilniuje buvo J. Rustemo ta-
pytas paveikslas „Veneros gimimas“ 
(prieš 1820 m. jį kopijavo dailininko 
mokiniai). Šis kūrinys iki šiol buvo 
laikomas dingusiu.

Lietuvos dailės istorijos kon-
tekste „Veneros gimimas“ yra įdo-
mus ne tik kaip mitologinio žanro 
J. Rustemo kūryboje pavyzdys (Lie-
tuvoje daugiau jų neturime), bet ir 
kaip XIX a. pradžios Vilniuje dar 
gana retas moters aktas, tikėtina, 
tapytas iš natūros. J. Rustemas ne 
kartą piešė ir tapė aktus – tą liudija 
skirtingo laikotarpio dailininko kū-
riniai („Vergių pardavimas“, „Mau-
duolės“ ir kt.). Vilniaus universi-
tete savo mokiniams jis taip pat 

duodavo piešti gyvą modelį. Tiesa, 
tuomet universitete aktams pozuo-
davo tik vyrai. Moterų aktai, kaip ir 
ankstesniais amžiais, buvo piešiami 
dailininkų dirbtuvėse, o jiems po-
zavo dailininkų žmonos ir mylimo-
sios. Taip buvo ir šį kartą.

Dr. (hp) Rūta Janonienė, paly-
ginusi Veneros atvaizdą su J. Rus-
temo tapytais portretais, pastebėjo 
jos portretinį panašumą su antrąja 
dailininko žmona Ona Pučinskaite-
Zeidleriene (yra išlikę du jos portre-
tai, vienas iš jų saugomas Lietuvos 
dailės muziejuje). Našlę O. Zeidle-
rienę J. Rustemas vedė tik 1826 m., 
bet su ja artimai bendravo jau 
XIX a. pirmame dešimtmetyje. Vil-
niuje vieša paslaptis buvo tai, kad su 
šia moterimi J. Rustemas susilaukė 
dviejų vaikų, gimusių dar jos pir-
mam vyrui esant gyvam. 

Paveikslo istorija dar iki galo 
neišaiškinta, tačiau yra pagrindo 
manyti, kad kūrinys buvo J. Rus-
temo mokinio Jono Banevičiaus 

rinkiniuose. Jį kolekcininkas įsi-
gijo iš asmens, gyvenusio Vilniuje, 
Tilto g. 15 (teigiama, kad paveikslas 
ten buvo jau karo metais). XX a. pra-
džioje Tilto g. stovinčiame name, 
tuomet pažymėtame 19 numeriu, 
gyveno J. Banevičiaus marti Ste-
fanija Banevičienė, kuri buvo pa-
veldėjusi uošvio sukauptą meno 
kūrinių kolekciją ir netgi norėjo 
įkurti muziejų, bet vėliau kolekciją 
išpardavė.

Iki šių metų gruodžio 31 d. J. Rus-
temo „Veneros gimimas“ bus ekspo-
nuojamas Vilniaus paveikslų galeri-
jos XVI salėje greta kitų dailininko 
kūrinių, kad visi, besidomintys jo 
kūryba ir XIX a. pradžios Vilniaus 
kultūriniu gyvenimu, galėtų pama-
tyti paveikslą.

LDM inf.

Anonsas

Jakub Choma, ekspozicijos fragmentas. 2019 m.

Jonas Rustemas, „Veneros gimimas“, fragmentas. XIX a. 1-asis deš.
Nuotr auka iš  Ramučio  Petn iūn o kol ekci j os
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aha, dar po vieną. pomidorus Kal-
varijų turguje perku iš anykštėnės. 1G au-
tobuse, žiū, skulptorius Mindaugas 
Šnipas maigo savo skambinamąjį 
daiktą. Jam išaiškinu tokią tiesą: ir 
XX amžiaus pradžioje, ir XXI am-
žiaus pradžioje kaimietį į miestą 
trenktis priverčia geležies reikalai. 
Ir rodau jam iš kišenės ištrauktą 
skolintą. Viens! akys vis susiranda 
prieglobstį.“ Dabar akys vis dažniau 
susiranda prieglobstį internete, kur 
susirašinėjimas greitesnis, nesu-
reikšmintas paveikslėliais, takus ir 
begalinis. Parodos „Nebaigti reika-
lai“ kuratorės Ieva Pleikienė, Aistė 
Kisarauskaitė ir Danutė Gambickaitė 
šios naujoviško susirašinėjimo sri-
ties beveik nelietė, apsiribojo dviem 
elektroninio pašto žinučių pagrindu 
sukurtais videofilmais (Kristinos In-
čiūraitės ir Vitalijaus Strigunkovo).

Paroda iš dviejų dalių: Ievos Plei-
kienės mokslinio tyrimo rezultatus 
pristatančios sovietmečio „meno 
paštu“ apžvalgos ir Sąjūdžio lai-
kais prasidėjusio eksperimenta-
vimo su paštu kaip komunikaciją 
įgalinančia ir trikdančia institu-
cija. Abiejų bangų sukėlėjai savaip 
išprotėję, savaip išnaudoję ir laužę 
pašto konvencijas. Erdviame Naci-
onalinės dailės galerijos vestibiu-
lyje pirmiausia aptinki „šiuos lai-
kus“. Jie pristatyti sunkiasvorėmis 
siuntų dėžėmis su perspėjamuoju 
užrašu „fragile“. Turinys iš tiesų tra-
pus – maži popierėliai, karpinėliai, 
lankstinukai, poezija, koliažai, iš-
galvoti pašto ženklai, atvirukai ir 
laikraščiai. Sovietinė dalis ekspo-
nuojama viršuje, 5 salėje „ištišku-
sioje“ Roberto Narkaus instaliaci-
joje, padarytoje iš senų kontoros 
baldų. Jie „nusileido tarsi kometa“, 
kuri duždama lyg savaime susikon-
figūravo į stalčių kalėdinę eglutę, 
veidrodžių buduarus, lentynų, 
durų ir skelbimų stulpų katedras. 
Po šiuos atsitiktinumo griuvėsius 
reikia vaikščioti atsargiai, kad ne-
tyčia ko nenubrauktum kuprine ar 
drąsesniu mostu. O laiškai slapstosi 
visur, tie intymūs, šmaikštūs, o kar-
tais rimti akiplėšos. 

Nors mano šeima nepriklausė jo-
kiai bohemai ar menininkų sambū-
riui, tokių laiškų gaudavome ir mes. 
Mat mūsų daugiabutyje gyveno dvi 
dailininkės – Alfreda Gintalienė ir 
Valė Vaitkienė, kurios (kiek pa-
menu) dar ir siūdinosi sukneles 
pas mano močiutę. Prieš Kalėdas 
(ar Naujuosius) iš jų būtinai gau-
davome autorinių, kuria nors gra-
fikos technika atspaustų atvirukų 
neįprastos formos voke, kartais irgi 
papuoštame paveikslėliu. Atviruke 
dažnai būdavo vaizduojamas Vil-
nius, šventiškas ir paslaptingas. Ka-
dangi tais laikais pramogų trūko ir 
laikas slinko lėtai, ilgai tyrinėdavau 
kruopščiai išraižytas detales tarsi 
mėgindama perskaityti prana-
šystę būsimiesiems metams. Par-
odoje pamačiau, kad tai buvo po 

visą Lietuvą išsklidęs ir nubanga-
vęs reiškinys, kurio dalyvių net ne-
įmanoma suskaičiuoti, kai kurie gal 
net nežino, kad dalyvauja parodoje.

Taip pat sužinojau, kad tai pra-
sidėjo nuo konkretaus įvykio: 
1962 m. Vincas Kisarauskas, Bi-
rutė Žilytė ir Rimtautas Gibavičius 
Lietuvos dailininkų sąjungos nau-
jametei loterijai parengė atspaudų 
aplanką „Parnografika“, kurio vieną 
iš dešimties egzempliorių buvo ga-
lima išlošti. Po dar kelių panašių 
pasilinksminimų grafikai pradėjo 
vienas kitą sveikinti savadarbiais 
atvirukais. Ir kodėl gi ne – savo 
presais jie galėjo atspausdinti visą 
tiražą, nereikėjo kiekvieno išpiešti 
atskirai. Netrukus užsikrėtė ir kiti, 
pavyzdžiui, fotografai, kurie irgi ga-
lėjo lengvai dauginti vaizdus. Vitas 
Luckus, aišku, privalėjo perspjauti 
visus, tad nusifotografavo su savąja 
Tania persivilkę daktarais, „remon-
tuojančiais“ didelį šunį, o paskuti-
nius savo gyvenimo metus pasitiko 
išsiviepęs, išpūtęs žandus, keldamas 
pilnutėlį alaus bokalą. 

Nedailininkai irgi juto spaudimą. 
Štai žymiajam dailės kritikui Alfon-
sui Andriuškevičiui ilgainiui tapo 
gėda siųsti pirktinį atviruką. Tad – 
kur dėsies? – teko juos gaminti 
pačiam: klijuoti iškarpų hibridus. 
Kartą sveikinimu jis pavertė savo 
paties ir Gražinos Kliaugienės laidą 
sukritikavusį straipsnį „Reikėjo iš-
samesnių dailės parodos vertinimų.“ 
Visada jų reikia, visada kam nors 
trūksta analizės ar bent sakinio apie 
jos ar jo kūrinį, bet 1983 m. kritika 
reiškė privalomą viešą pasmerkimą 
ir televizinės karjeros pabaigą. O 
pirktinius atvirukus siuntinėti tikrai 
gėda, kai tau atsiunčia meno kūrinį.

Kurdami atvirukus dailininkai 
galėjo nepaisyti jokių ideologinių 
ar estetinių reikalavimų, tad eks-
perimentavo, pokštavo, išradinėjo 
naujas formas. Pavyzdžiui, galėjo 
suvarstyti nupieštą korsetą tikrais 
batų raišteliais (1972 m. asamblia-
žas!). Septintojo dešimtmečio antroje 
pusėje kurį laiką mėgautasi kon-
grevu – reljefiniais visokių ge-
ležėlių (smeigtukų, monetų, lai-
krodžio detalių) įspaudais. Paskui 
prasidėjo popartiški koliažai, ku-
riuose permontuotos iliustracijos 
iš visokiausių žurnalų virto insti-
tucine kritika. O Lietuvoje Juozo 
Miltinio kvietimu apsigyvenęs estų 
literatas Tõnu Kõivas atvirukus 
piešė tiesiog rašomosios mašinė-
lės raidelėmis ir skyrybos ženklais. 

Buvo ir rimtoji to susirašinėjimo 
dalis. Juk paštas – tai ir galimybė 
susižinoti su pasauliu už geleži-
nės uždangos, kuri pasirodė be-
santi „nailoninė“, anot muzikolo-
gių. Tvirta, bet peršviečiama. Taigi 
Jurgis Mačiūnas Vytautui Lands-
bergiui siuntinėjo Fluxus instruk-
cijas, kaip susikurti „post įvykį“ ar 

„ne skulptūrą“, o dailininkai mė-
gino pasaulį supažindinti bent su 

mažosiomis savo meno formomis – 
ekslibrisais. Kurį laiką jiems taip 
sekėsi, kad Lietuva atskirai nuo 
Sovietų Sąjungos buvo tarptauti-
nės Malborko (Lenkija) šiuolaiki-
nio ekslibriso bienalės dalyvė. Bet 
KGB tai netrukus susekė, tad adre-
sus ant vokų perbraukdavo ir grą-
žindavo siuntėjui, tarkim, Valenti-
nui Antanavičiui. Iš tikrųjų – anais 
laikais siųsdamas laišką už sienos 
niekada nežinojai, ar jis nukeliaus ir 
kas jį skaitys pakeliui. Nežinojimas 
netgi savaip jaudino, o žinojimas, 
kad niekada su tais žmonėmis nesu-
sitiksi, skatino avantiūras. Nes juk 
visi 1982 m. skaitėme amerikietės 
mokinės Samanthos Smith laišką 
Jurijui Andropovui, kuris jai atsa-
kydamas pakvietė paviešėti Arteke. 

Rašydamas nepažįstamajam ga-
lėjai netikėtumu paįvairinti „nuo-
bodulio visuomenę“. Pavyzdžiui, 
Artūras Barysas-Baras (ne paro-
dos dalyvis) susirašinėjo su JAV 
įrašų firmomis ieškodamas negir-
dėtos avangardinės muzikos. Pir-
maisiais nepriklausomybės metais 
Kęstutis Grigaliūnas galėjo rašyti 
garsiajam menininkui ir Fluxus 
kuratoriui Jonui Hendricksui pra-
šydamas knygos – ir ją gauti, nors 
ant voko užklijavo paties susikurtą 
pašto ženklą FLUXPOST. Puikiai 
tą laisvės jausmą prisimenu, nes 
ir pati rašiau Nicéphoro Niépce’o 
muziejui į Šaloną prie Sonos (Pran-
cūzija) prašydama knygų apie foto-
grafijos išradimą – ir keletą metų 
gaudavau jų leidinius. Magėjo ir už-
sisakyti kokį nors „Artforum“, iš-
siėmus prenumeratos kortelę, bet 
pastebėjau, kad kartu reikia išsiųsti 
ir čekį. O kas tas čekis? Kiti buvo 
drąsesni. Vaidas Jauniškis savo 
draugui Ferdinandui ėmė ir juokais 
užsakė „Newsweek“ be jokio čekio – 
ir Ferdinandas žurnalus gavo! (Įro-
dymai parodoje.) Tiesa, įsiskolino 
62 dolerius, o tai buvo baisūs pi-
nigai. Kai jų pradėjo ieškoti ne tik 
mandagioji redakcija, bet ir Mas-
kvos biuras, draugai, pasitelkę jau 

tada puikias anglų kalbos žinias, 
surašė atsiprašymo laišką ir gavo 
nuodėmių atleidimą. Juk buvome 
skurdus trečiasis pasaulis. Dabar 
tokia istorija nesibaigtų linksma 
iš laiškų ir žurnalų surišta knygele. 
O gal net neprasidėtų, nes mažai 
kas į laiškus beatsako, net neranda 
laiko paieškoti tikrojo adresato, kai 
nepažįstamajam siųstas laiškas pa-
simeta. Vieną tokį, parašytą jaunos 
prancūzės, galerijos saugotą kokius 
aštuonerius metus, neseniai perda-
viau adresatei – Akvilei Anglickaitei. 

O prasidėjus Sąjūdžiui meni-
ninkai ne tik susirašinėjo, bet ir 
netingėjo išradinėti būdus, kaip 

„nulaužti“ valstybinį paštą. Juk jei 
jau laisvė, tai ji turi būti absoliuti 
ir visur. Idėjų centras buvo Vilniaus 
universiteto (tada jis vadinosi ki-
taip) bibliotekos Grafikos kabine-
tas, kurio direktorius Linas Jablons-
kis priimdavo draugus pasibūti ir 
pasidomėti pasauliu. Remdamiesi 
Niujorko komunikacijos mokyklos 
iniciatoriaus Ray’aus Johnsono pa-
vyzdžiu, jie vieni kitiems siuntinėjo 
savadarbius atvirlaiškius, o iš tiesų – 
ką pakliuvo. Aleksas Andriuškevi-
čius man minėjo siuntęs įvairius 
plokščius daiktus (tai galėjo būti net 
ir bato padas). Ir ką gi – jie „praei-
davo“. Sauliaus Paukščio įsteigtas 
meilės laiškų paštas – gerokai švel-
nesnis, tik tiek, kad nelegalus. Jam 
buvo gaminami specialūs vokai ir 
pašto ženklai, kurių teisėtumą paš-
tas patvirtindavo antspaudais. 

Vyko ir rimtos meno akcijos, 
kurioms paštas buvo esminė prie-
monė. Ypač kai reikia „nulaužti“ 
meno institucijų sistemą. Regis, 
tokiu tikslu 10-ojo dešimtmečio 
pabaigoje Kostas Bogdanas atvir-
laiškiais kuratoriams ir kultūros po-
litikams įrodinėjo: „aš esu meninin-
kas“. Na ir kas, kad tu menininkas? 
Kam tu reikalingas kapitalistinėje 
santvarkoje? Kažkas maždaug tokią 
mintį ir brūkštelėjo ant atvirlaiškio, 
kažkas teiginį išbraukė. Bet dabar 
toks laiškelis tikriausiai atrodytų 

dar keistesnis. Nepriklausomy-
bės pradžioje reikėjo nukelti geni-
jus nuo pjedestalo (kad ir į batus 
pripilant druskos), o dabar niekas 
nebesuprastų, kam to reikia, nes 
ant pjedestalų – tik senovės politi-
kai. Menininkams valstybėje – ne 
vieta. Ir menininkėms. Vienos mė-
gina valstybės atstovus meno rei-
kalams papirkti, kaip Laura Garbš-
tienė – 2008-aisiais ji kiekvienam 
kepė specialios formos sausainius 
ir juos siuntinėjo paštu (atgal gavo 
keletą sausainių nuotraukų). Kitos 
pasipriešina aršiau. 2012 m. „Cool-
tūristės“ nespalvotas „7 meno die-
nas“ privertė įvesti raudoną spalvą, 
kad išryškėtų, kaip retai Vene-
cijos bienalėje valstybėms atsto-
vauja moterys, – žr. meno projektą 

„Women in Red“. Laikraštis kartu 
su laiškeliu „RED IS SEXY – WE 
WANT MORE!“ buvo išsiuntinėtas 
bienalei ir ES kultūros institucijoms. 
Per šešerius metus laiškai suveikė: 
šiemet Lietuva pagaliau bus „sexy“.

Nors čia prirašiau nemažai pa-
vardžių ir pavyzdžių, kur kas 
daugiau jų liko už teksto. Paro-
doje pabuvau labai triukšmingoje, 
linksmoje, kirbančioje idėjomis 
kompanijoje. Tik ji jau – praeityje, 
net linksmieji nepriklausomybės 
pradžios pokštai nebepakartojami 
dabar, kai pakanka ką nors smagaus 
ar kandaus įmesti į socialinius tin-
klus. Ir vis dėlto šie reikalai dar ne-
baigti. Pavyzdžiui, Šileika ir toliau 
kuria poeziją autobusuose ir siun-
tinėja ją draugams SMS žinutėmis 
ar atvirlaiškiais. Įsivaizduoju, kaip 
paštininkė skaito jo dailyraštį apie 

„Maximos“ filosofus ir, trumpam 
pamiršusi reklaminius lapelius bei 
sąskaitas, nusijuokia. Paštas, tikiu, 
nori būti „nulaužtas“, bet dauguma 
laužytojų pasitraukė į virtualiąją 
erdvę. Vargu ar ši paroda ką nors 
prišauks atgal, bet ji bent jau pamė-
tėja į aną laiką, kai reikėjo pralaužti 
sienas – išorines ir vidines.

Paroda veikia iki gegužės 19 d.

Paštas nori būti „nulaužtas“
Atkelta iš  1  psl .

G. Gr igėn aitės  nuotr .
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K i n a s

Susižavėjimo kupinu žvilgsniu
Nauji filmai – „Valstybės paslaptis“ 

Živilė Pipinytė

Kalbinamas Edmundo Jakilaičio 
ir Nemiros Pumprickaitės, Dona-
tas Ulvydas neslėpė susižavėjimo 
savo filmo „Valstybės paslaptis“ 
(Lietuva, 2019) heroje. Net pradė-
jau tikėti, kad tai bus autorinis ir 
nuoširdus režisieriaus pasakojimas 
apie Dalią Grybauskaitę. Pamaniau, 
gal jam tikrai pavyko suprasti, kaip 
atsitiko, kad buvusią komunistę, 
buvusią Aukštosios partinės mo-
kyklos Vilniuje dėstytoją lietuviai 
išsirinko prezidente. Juk asmeninis 
virsmas gali „iš vidaus“ daug pasa-
kyti ir apie šalį, kelis dešimtmečius 
išgyvenančią transformaciją – su-
dėtingą perėjimą iš sovietinės sis-
temos į kapitalistinę. Kino salėje 
supratau, kad klydau. Autorinio 
požiūrio naujame Ulvydo filme ne 
daugiau ir ne mažiau nei kituose jo 
filmuose, t.y. nė kiek. Užtat „Vals-
tybės paslaptyje“ nenuskamba nė 
vienas kritiškas žodis apie Grybaus-
kaitę. Tik pagyrimai, komplimentai, 
net susižavėjimo šūksniai. Bene dau-
giausia jų ištaria Vytautas Landsber-
gis. O su mano klausimu Ulvydas su-
sidoroja labai paprastai: problemiški 
Grybauskaitės praeities momentai 
pateikiami kaip oligarchais įvardi-
jamų priešų pinklės, juos tarsi pa-
naikina ilgas prezidentės monologas 
apie tai, kad ją pripažino, suprask, ir 
atleido, tremtiniai. Jokių asmeninių 
refleksijų, jokių argumentų. Kam gi-
lintis į istoriją, jei tautos žiedas viską 
atleido? Galima sėkmingai tęsti pa-
sakojimą apie Grybauskaitės indėlį 
į Lietuvos ir pasaulio istoriją.

„Valstybės paslaptis“ – ne tik 
atvira panegirika, bet ir Preziden-
tūros politologų stropiai sustyguota 
paskaita: visi akcentai sudėlioti tiks-
liai, palaipsniui einama nuo vienos 
svarbios temos prie kitos, tiesa, 
apie vidurį filmas pradeda klimpti, 
nes tarsi ir nuskamba aukščiausia 
gaida – Europos premijos teikimas 
Achene 2013 m., lydimas holivudi-
nio patoso persmelktos Kipro Ma-
šanausko muzikos, o pasakojimas 
vis dar tęsiasi toliau.

Iš pat pradžių filme Grybauskaitė 
pateikiama kaip kovotoja su vidaus 
priešais – „oligarchais“. Konkrečiai 
jie neįvardijami, tačiau sumontuo-
tos kronikos kadruose galima pa-
matyti gerai pažįstamus veidus, net 
Artūro Zuoko. Priešų kėslais paaiš-
kinama net „tulpių pašto“ ar Dai-
vos Ulbinaitės istorija. Tokiu pat 
principu rutuliojama ir kita tema – 
prezidentės kova su „Leo LT“. Tada 
tampa akivaizdu, kad „Valsybės pa-
slapties“ tikslas – iš naujo sukurti 
pastarųjų dešimties metų Lietuvos 
istoriją. Vėliau bus dar ir kitos te-
mos – teismų sistemos pertvarka, 
prokuroro paieškos ir susikirtimai 
su Seimu, energetinė nepriklau-
somybė, santykiai su Vladimiru 
Putinu bei Rusija, leidžiantys su-
formuluoti kitą svarbų akcentą – 
Rusijos grėsmę, ir perėjimas prie 
NATO temos: prezidentę matome 
karo laive, kariniame sraigtaspar-
nyje, lėktuve, prie kulkosvaidžio ir 
tarp tankų. Taip filme pamažu perei-
nama prie tarptautinio Grybauskai-
tės indėlio ir svarbos pristatymo. 
Mirga Briuselio, Vašingtono, Var-
šuvos, kitų pasaulio miestų vaizdai, 

ES vadovų posėdžių ir susitikimų 
kadrai, daug pokalbių su svarbiais 
Europos politikais, kurie, ypač 
Angela Merkel, vis pabrėžia, kokia 
svarbi yra Lietuvos prezidentės po-
zicija, kaip ji moka kalbėti tiesiai, 
nevyniodama žodžių į vatą. Ir taip 
iki pat filmo pabaigos – pagyrimai, 
rankų paspaudimai, komplimentai.

Į oficiozinę kroniką (kartu su 
Ulvydu titruose nurodytas Prezi-
dentūros operatorius Valentinas 
Voitovas, naudojami LRT archy-
vai) vis įterpiami Ulvydo nufil-
muoti pokalbio su Grybauskaite 
kadrai, kai ji pati pasimėgaudama 
vairuoja automobilį. Tiek tos asme-
ninės intonacijos filme, nors gana 
iškalbingas ir prezidentės polinkis 
nuolat fotografuoti ir fotografuo-
tis. Jis, matyt, taip pat priskirtinas 
prie, prezidentės žodžiais, „žmo-
giškų silpnybių“. Grybauskaitė pa-
lyginti daug kalba apie save, vis pa-
brėždama savo charakterio stiprybę, 
intuiciją ir tai, kaip svarbu neturėti 
šeimos ar artimųjų, kurie ją pada-
rytų pažeidžiamą. Jai nuolat antrina 
patarėjos ir patarėjai, aistringai be-
sižavintys savo vadove. Tačiau gim-
tadienio šventė kavinėje, susirinku-
siųjų kūnų kalba kartais byloja visai 
ką kita. Laimė, energingas monta-
žas (žiūrėdama filmą vis galvojau, 
kaip išversti rusišką tokio tipo mon-
tažo pavadinimą „narezka“) ir la-
bai stambūs kalbančiųjų planai lei-
džia išvengti nepatogių asociacijų. 
Tiesa, filmo pradžios pokalbyje su 
Jensu Stoltenbergu nuskambėjęs 
vieno iš Prezidentūros klerkų pa-
sakymas, kad Grybauskaitė galėtų 
vėl kandidatuoti po penkerių metų 

pertraukos trečiai kadencijai, ne-
pageidautinų asociacijų vis tiek 
sukelia. 

Tradiciškai pasakojimą „sušildo“ 
kadrai iš kelionės į Laplandiją, kur 
prezidentė lydėjo vaikų namų au-
klėtinius, ir jos prisiminimas apie 
berniuką, kuris būdamas šalia Ka-
lėdų Senelio paprašė Grybauskaitę, 
kad ši nuvestų jį „susiuko“. Totali-
tarinės kino propagandos patirtis 
Ulvydo įsisavinta gana gerai, ačiū 
Leni Riefenstahl ir Dzigai Vertovui, 
tik man pristigo tokio pobūdžio fil-
muose rodomo pagrindinio perso-
nažo dėmesio kultūrai. Bet gal vals-
tybės paslapties su kultūra niekaip 
ir nesusiesi? Kultūra visada atvira. 
Pabaigoje dar bus dvynių krikšty-
nos ir kunigas Julius Sasnauskas, o 
finalinius titrus iliustruos nepavykę 
dubliai, kai prezidentė ne taip ištaria 
žodžius ar šaiposi. Žiūrovams šiltų 
emocijų niekad nebūna per daug.

Visuose savo filmuose – ir vaidy-
biniuose, ir dokumentiniuose – Ul-
vydas ką nors reklamuoja: maisto 
papildus lieknėjančioms, madin-
gas paslaugas ir kavines, miestus 
ir idėjas ar patriotišką Lietuvos 
istoriją. Man regis, šįkart „Valsty-
bės paslaptis“ reklamuoja ne tik 
prezidentę, bet ir būtent per pas-
tarąjį dešimtmetį atgimusią, dar iš 
sovietinių laikų pažįstamą valsty-
bės ir jos vadovo susiliejimo idėją. 
Filme prezidentė dažnai tapatinama 
su valstybe, jos stiprybė ir valdžia – 
su šalies. Pastaraisiais metais vals-
tybės sakralizavimas vyksta gana 
sparčiai, prie to prisideda ir sakra-
linės partizanų aukos mito kūrimas. 
Minėtuose pokalbiuose su Jakilai-
čiu ir Pumprickaite Ulvydas neslėpė 
norėjęs, kad „Valstybės paslapties“ 
premjera įvyktų prieš prezidento 
rinkimus. Pažiūrėjusi filmą supra-
tau, ką jis norėjo pasakyti. 

Slovakų kino dienos 
„Skalvijoje“

Iškart po švenčių, balandžio 24 d., 
„Skalvijoje“ prasidės Slovakų kino 
dienos, kurių programą parinko 
Slovakijos ambasada Rygoje. Bus 
parodyti keturi skirtingu laikotar-
piu sukurti slovakų filmai. Juos bus 
galima pamatyti su nemokamais 
bilietais.

Slovakų kino pradžia – 2-asis 
XX a. dešimtmetis, pirmosios sė-
kmės jis sulaukė 1933 m., kai Ve-
necijos kino festivalyje buvo ap-
dovanotas Karolio Plickos filmas 

„Žemė dainuoja“ („Ziem spieva“). 
1935 m. pasaulyje plačiai buvo ro-
domas Martino Fričo filmas „Ja-
nošikas“ („Janošik“), pasakojantis 
apie garsų slovakų „svieto lygintoją“. 
Tarp pirmųjų slovakų kino organi-
zatorių buvo ir Janosas Kadaras, ku-
ris 1965 m. kartu su Elmaru Klosu 
sukūrė „Oskaru“ apdovanotą filmą 

„Parduotuvė aikštėje“ („Obchod na 
korze“). 

Anonsai
Antrojo pasaulinio karo metais 

Slovakijoje buvo kuriama tik kino 
kronika, tačiau po 1945-ųjų filmų 
gamyba išaugo. 6-ajame dešimtme-
tyje kiną ėmėsi valdyti valstybė. Pa-
našiai kaip ir kitose šalyse už gele-
žinės uždangos, slovakų filmuose 
vyravo socialinių permainų kaime 
ir mieste temos. 

Iki pat 7-ojo dešimtmečio slo-
vakų kinui buvo būdingas folklo-
rizmas ir akademizmas. Pakilimo 
nacionalinis kinas sulaukė 7-ojo de-
šimtmečio pradžioje, kai visoje Če-
koslovakijoje pakilo Naujoji banga. 
Vienas svarbiausių jos kūrėjų buvo 
slovakas Štefanas Uheris (1930–
1993), kuris vėliau buvo vaizdžiai 
pavadintas čekoslovakų Naujosios 
bangos Jonu Krikštytoju. Jo filmas 

„Saulė tinkle“ („Slnko v sieti“, 1963), 
pasakojantis apie dviejų paauglių 
meilę, žymėjo naujo požiūrio į na-
cionalinį kiną pradžią. 

Kitas svarbus šio laikotarpio fil-
mas buvo Peterio Solano „Boksi-
ninkas ir mirtis“ („Boxer a smrť“, 
1962), kuris bus parodytas 24 d. 
19 val., atidarant savaitę. Kon-
centracijos stovyklos viršininkas 

Kraftas atsitiktinai sužino, kad ka-
linys Kominekas yra boksininkas. 
Kominekas tampa Krafto treni-
ruočių partneriu ir įgyja privi-
legijų. Tačiau po draugo mirties 
jis nusprendžia maištauti. Filmas 
rodo, kaip asmenybė degraduoja 
totalitarinio režimo sąlygomis, at-
sigręžia į paprastų žmonių mora-
lines dilemas. 

Vieno garsiausių slovakų kino 
kūrėjų Jurajaus Herzo filmas „La-
vonų degintojas“ („Spalovač mr-
tvol“, 1968) pratęsė filme „Parduo-
tuvė aikštėje“ („Obchod na korze“) 
pradėtą Holokausto temą. 7-ajame 
dešimtmetyje išryškėjo ir bene ge-
riausiai pasaulyje žinomų slovakų 
režisierių Jurajaus Jakubiskos bei 
Dušano Hanako talentas. 

1968-aisiais numalšinus Prahos 
pavasarį, kino kontrolė sugriežtėjo. 
Daugelis kūrėjų atsigręžė į istoriją, 
slovakų dokumentiniuose filmuose 
ima dominuoti supoetintas požiū-
ris į praeitį, kaimo gyvenimą, buitį. 

Iš 9-ojo dešimtmečio filmų kartu 
su Hanako, Jakubiskos kūriniais 
išsiskyrė ir Martino Hollý jau-
nesniojo filmas „Signum laudis“ 

(1980), kurio istorija rutuliojasi 
Rytų fronte Pirmojo pasaulinio 
karo metais. Eilinis Hoferikas aklai 
vykdo aukštesniųjų karininkų nu-
rodymus, kurie duodami impera-
toriaus vardu. Psichologinė įtampa 
auga sulig kiekviena karo scena. 
Filmą bus galima pasižiūrėti 26 d. 
19.25. 

9-asis dešimtmetis slovakų kinui 
buvo bene sėkmingiausias, 10-asis – 
blogiausias. Suirus Čekoslovakijai, 
filmų gamyba Slovakijoje visiškai 
sumenko. Ekonomika transfor-
mavosi, pinigų kultūrai stigo, kino 
studija „Koliba“ buvo privatizuota. 
Originalius, fantasmagoriškus, 
magiškojo realizmo dvasia sukur-
tus Martino Šuliko filmus dažniau 
buvo galima pamatyti prestiži-
niuose užsienio kino festivaliuose 
nei namie. 

Pastaraisiais dešimtmečiais dau-
guma slovakų filmų yra bendros 
gamybos su kitomis šalimis. „Skal-
vijoje“ bus galima pamatyti du tarp-
tautinio pripažinimo sulaukusius 
slovakų filmus. 

Ivano Ostrochovský filmo „Koza“ 
(Slovakija, Čekija, 2015) herojus 

yra boksininkas Peteris Balažas, 
pravarde Koza. Jis kartą dalyvavo 
olimpinėse žaidynėse, tačiau dabar 
su savo mergina Miša išgyvena ne 
pačius geriausius laikus. Miša pa-
stoja, bet ketina vaiko atsisakyti. 
Koza nusprendžia grįžti į ringą, lai-
mėti pinigų ir įtikinti Mišą išsau-
goti vaikelį. Koza leidžiasi į sportinį 
turą, tačiau smūgius ringe pakelti 
lengviau nei laimėti kovą su likimu. 
Atlantos olimpinių žaidynių dalyvis 
Peteris Balažas filme vaidina save. 
Taip pat ir treneris Janas Franekas 
(25 d. 19 val.). 

Balandžio 27 d. 17 val. bus ga-
lima pasižiūrėti Rasťo Borošo filmą 

„Stanko“ (2016) apie autsaiderį, dir-
bantį Italijos ūkiuose. Namie jis vi-
siems prisimelavęs, todėl niekas juo 
nebetiki, niekas neskolina pinigų. 
Paolo suteikia jam paskutinį šansą, 
bet ne už dyką – Stanko iš Slova-
kijos turi atvežti merginą. Stanko 
apie merginos likimą negalvoja, 
jam svarbiausia įvykdyti užduotį. 

„7md“ inf.

„Valstybės paslaptis“
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Kurdamas nesiremiu autoritetais
Xaco Baño apie filmą „Risčia“

K i n a s

Šiais metais „Kino pavasaryje“ buvo 
gausu premjerų, prie kurių prisidėjo 
lietuviai. Viena tokių  – bendros 
Ispanijos ir Lietuvos gamybos filmas 

„Risčia“. Jį režisavo debiutuojantis 
režisierius iš Ispanijos Xaco Baño. Iki 
tol jis kūrė trumpo metražo filmus ir 
buvo pakviestas dirbti „Kino pavasa-
rio“ trumpo konkurso žiuri. Režisierių 
Vilniuje kalbino Laura Šimkutė.

„Kino pavasaryje“ esate trumpo 
metražo filmų konkurso komi-
sijos narys. Kaip į ją patekote?

Mane festivalis pasikvietė pats. 
Kodėl – nežinau. Tiesą sakant, esu 
trumpametražių filmų gerbėjas, 
juos mėgstu net labiau. Manau, kad 
trumpas formatas yra atviresnis ir 
suteikia daugiau kūrybinės erdvės. 
Kai turi pinigų pilnametražiam fil-
mui, reikia persvarstyti, kaip viską 
padaryti kuo teisingiau, viskuo kaip 
įmanoma labiau pasirūpinti. Net jei 
esi drąsus, kurdamas pilnametražį 
filmą turi būti labai preciziškas. Kita 
vertus, trumpametražiai filmai yra 
ta erdvė, kurioje galima užsiimti 
formos, naujų kalbos būdų paieš-
komis. Tai tyrinėjimui skirta zona. 
Man, kaip kuriančiam žmogui, tai 
daug artimesnis dalykas už ban-
dymą sukurti tobulą filmą. Užtenka 
puikių filmų, dabar reikia tikrų, ne-
meluojančių. Gerų filmų jau yra net 
per daug. Tai pinigų klausimas – jei 
turi pinigų, gali viską nušlifuoti iki 
tobulybės. 

Kokia trumpametražių filmų 
situacija Ispanijoje?

Ispanijoje gyvena maždaug 48 
milijonai gyventojų, tad, savaime 
suprantama, kuriančiųjų trumpa-
metražius filmus yra nemažai. Taip 
pat nemažai ir kino festivalių, mano 
nuomone, jau net per daug. Šiais 
metais trumpametražis filmas iš Is-
panijos buvo nominuotas „Oska-
rui“, prieš trejus metus taip pat buvo 
nominuotas, ispanams pavyko lai-
mėti apdovanojimą Kanuose. Ma-
nau, kad Ispanijoje gera kūrybinė 
aplinka trumpukams kurti. Tačiau 
ispanų kino industrija nėra labai 
atvira jų kūrėjams, sunkiai įsileidžia 
naujus žmones. Jai reikia filmų vis 

tomis pačiomis temomis, tų pačių 
veidų ekrane. Tad atsiranda skirtis 
tarp jaunų kūrėjų ir industrijos. 

Kiekviename festivalyje turbūt 
galima pamatyti, kas aktualu 
šių dienų žmogui, kokios te-
mos ir formos ateina į madą. 
Kokias tendencijas galima 
buvo įžvelgti šių metų „Kino 
pavasaryje“?

Žiūrėdamas lietuviškų trumpa-
metražių programą pastebėjau, kad 
jie primena ištraukas iš pilnametra-
žių filmų: nėra užbaigtumo, susi-
daro įspūdis, jog istorijas galima 
plėtoti. Jei ruošiesi kurti trumpą 
filmą, turi sukurti pasaulį, kuris 
sutilptų į šitą formatą. Reikia su-
sikurti savo taisykles, tada ir pra-
sideda tikroji kūryba. Taip, galima 
pademonstruoti, kad gerai išma-
nomos naratyvo taisyklės, gražiai 
sudėlioti kadrus, kitaip tariant, už-
daryti filmą į taisyklingumo rėmus. 
Iš trumpų filmų reikalauju daugiau – 
išeiti iš tų rėmų. Jei kalbėtume apie 
temas, žiūrėdamas pirmąją kon-
kurso dalį atkreipiau dėmesį, kad 
filmai daugiausia pasakoja apie tėvų 
ir vaikų santykius. 

Pakalbėkime apie Jūsų filmus. 
Kas Jus įkvepia? Gal galite at-
skleisti savo asmeninę filmo 
kūrimo formulę?

Į šį klausimą gana sunku atsakyti, 
nes reikia prisiminti savąjį režisie-
riaus kelią. Iš tiesų į kiną atėjau to-
dėl, kad nežinojau, ką noriu daryti 
gyvenime. Niekada nebuvau sinefilas, 
laisvalaikiu nefilmuodavau. Dvejus 
metus universitete studijavau inžine-
riją, tačiau supratau, kad ši veikla ne 
man, kad noriu kūrybos, nes negalė-
čiau visą dieną praleisti tarp skaičių. 
Taigi, net ir nematęs daugybės filmų, 
neskaitęs scenarijų, kitaip tariant, ne-
turėdamas jokių kino pagrindų, vien 
vedamas intuicijos, pasukau į kiną, 
kuriame, atrodė, galiu atrasti save. 
Kurdamas filmą nesistengiu remtis 
jokiais autoritetais, semtis idėjų iš kitų 
filmų – kuriu savo taisykles, skirtas 
konkrečiam kūriniui, kurių filmuo-
damas ir laikausi. Turbūt padeda inži-
nerijos mokslai, nes mano metodas 
labai tikslus.

Filme „Risčia“, kurį prista-
tėte „Kino pavasaryje“, kalbate 
apie žmones, įstrigusius savo 
pasaulyje, vienišus, nesusikal-
bančius su aplinka. 

Taip, žinoma, tie žmonės vieniši. 
Tačiau, mano akimis, jie ne tiek 
vieniši, kiek atsisakantys savęs ir 
savo poreikių – jiems svarbiausia 
tai, ko reikia kitiems. Norėjau su-
kurti filmą apie šeimą, gyvenančią 
autentiškoje kultūrinėje aplinkoje. 
Viena iš priežasčių, kodėl perso-
nažai gali atrodyti vieniši, ta, kad 
nenorėjau kurti netikro, fiktyvaus 
pasakojimo (fiction). Pasitelkda-
mas fikcijos įrankius bandau pri-
artėti prie pasakojimo, kuris arti-
mesnis dokumentikai. Personažai 
nėra vienasluoksniai, jie neišgyvena 
akivaidžių vidinių permainų (cha-
racter arc). 

Taip pat tai filmas apie žmogų ir 
gyvūnus. Norėjau žmogų sulyginti 
su gyvūnu. Tokiu atveju atsiranda 
bendravimo barjeras, nes tik ben-
dravimas, kalba mus paverčia žmo-
nėmis. Šitaip gali atsirasti nesusi-
kalbėjimas, dėl kurio ir pajaučiama 
vienatvė. 

Per susitikimą su žiūrovais mi-
nėjote, kad „Risčia“ yra filmas, 
kuriame žmonės kovoja su sti-
priais, kone gaivališkais savo 
troškimais. 

Taip, kiekvienas personažas ko-
voja su savo gyvūniškąja dalimi. Pa-
vyzdžiui, šeimos tėvas – tai gyvūnas, 
ieškantis vietos, kurioje galėtų ra-
miai numirti. Jis buvo drąsus, ener-
gingas, bet dabar yra senas žmo-
gus ir vis bando išeiti iš namų. Šis 
personažas gana artimas man, nes 
primena mano senelį. Jis nelabai su-
pranta emocijų, yra kietas vyrukas. 
Tokie žmonės gerai sutaria su gy-
vūnais, nes su jais gali būti jautrūs, 
nereikia užsidėti šarvų ir svarstyti, 
ką gyvūnas pagalvos ir kokį įspūdį 
susidarys. Karmen – gyvūnas, ku-
ris nori pabėgti, pradėti visiškai ki-
tokį gyvenimą, išeiti iš gaujos. Ta-
čiau žmogiškumas neleidžia jai to 
padaryti – ją stabdo serganti mama, 
kurią reikia prižiūrėti. Šitaip ji išgy-
vena moralinę dilemą, vidinę kovą 
tarp to, kur ją veda instinktas, ir to, 

kas atrodo socialiai priimtina. Lui-
sas – gaujos vadas, kuris stengiasi 
neparodyti, ką jaučia, nes vyrui ne-
galima būti jautriam. Tačiau, ma-
nau, tokiam personažui svarbu su-
vokti, kad būdamas jautrus netampi 
silpnas, – yra per daug stereotipų, 
bandančių nusakyti, ko reikia no-
rint būti vyru. 

Žirgų vaizdai sudaro nemažą 
filmo dalį. Kaip žirgai atsidūrė 
filme? 

Žirgus galima laikyti „Risčios“ 
pradžia. Filmo pabaigoje matome 
dvikovą tarp žmogaus ir žirgo, la-
bai norėjau panaudoti tokį įvaizdį. 
Tokio noro vedamas, atsispirdamas 
nuo šios idėjos, ir konstravau visą 
istoriją. Taip atsirado ir filmo kul-
minacija, kuri, manau, įdomi ir ne-
įprasta – joje tik žirgai, nes norėjau, 
kad šioje vietoje prabiltų instinktas. 
Tokia ir filmo konstrukcija: iki kul-
minacijos matome preciziškai sudė-
liotus kadrus su žmonėmis, o pabai-
goje viską perima intuicija. Manau, 
kad tai savotiškas kūrybinio pro-
ceso simbolis: kurdamas filmą turi 
suderinti logiką su intuicija, atrasti 
balansą, šitaip bandydamas sukurti 
kažką visiškai naujo. 

„Risčia“ – lėto tempo filmas, 
veiksmas vyksta Ispanijos 
kaime. Kiek jis autentiškas?

Dauguma filmų, kuriuose ban-
doma parodyti kaimo gyvenimą, 
mano akimis, yra melagingi. At-
rodo, kad tuos filmus kuria reži-
sieriai, gyvenantys mieste. Dabar 

XXI amžius, ir, manau, atėjo lai-
kas bandyti parodyti tikrąjį kaimo 
gyvenimą. Daugelio filmų veikė-
jai – turtingi žmonės, gyvenantys 
mieste ir išvykstantys į kaimą, kad 
patirtų gamtos grožį, įkvėptų gryno 
oro. Jei visą gyvenimą gyveni kaime, 
jautiesi visiškai kitaip. Yra daug ap-
ribojimų, mažai žmonių aplink, tuš-
tuma. Manau, kad tempas, kurį pa-
sirinkau „Risčioje“, atspindi tikrąjį, 
autentišką gyvenimo provincijoje 
pojūtį ir vaizdą. Man labai svarbu 
žiūrovams parodyti tikrovę, o ne tai, 
ką jie norėtų pamatyti. 

„Risčioje“ nėra muzikos. Kodėl 
nusprendėte nenaudoti muzi-
kinio garso takelio?

Man muzika – tai žmogaus proto 
sukurtas dalykas, kuris filme tampa 
įrankiu, padedančiu manipuliuoti 
auditorija, nusakančiu, kokius daly-
kus turi jausti žiūrovas atitinkamais 
momentais. Sprendimą priėmiau 
racionaliai, norėdamas priversti 
žiūrovus mąstyti savarankiškai, 
nemėtydamas lengvų užuominų. 

„Risčia“, manau, labiau kalba ins-
tinktui nei racionaliam protui, todėl 
tegu žiūrovai klausosi savęs, tegu tai 
būna atvira erdvė, kurioje jie gali iš-
bandyti šitokią filmo formulę. Man 
sakė, kad filmas labai griežtas, tam-
sus, jame nėra emocijų. Bet jame 
tiesiog nėra tiesioginio manipulia-
vimo emocijomis.

Kalbėjosi Laura Šimkutė 

„Risčia“

Skamba festivalio              
„Sugrįžimai“ koncertai 

Įsibėgėja kovo 27 d. prasidėjęs XXI 
tarptautinis muzikos festivalis „Sugrįži-
mai“, kuriame  – 17 koncertų, dalyvauja 
17 užsienyje gyvenančių Lietuvos mu-
zikų, 11 jų kolegų užsieniečių, 18 Lietu-
voje gyvenančių atlikėjų. Koncertuoja 
atvykę iš Šveicarijos, Prancūzijos, Vo-
kietijos, Belgijos, Portugalijos, Nyder-
landų, Norvegijos, Švedijos, Pietų Ko-
rėjos, D. Britanijos, Uzbekijos, Italijos, 
Austrijos, Izraelio, Japonijos ir JAV. 

Balandžio 23 d. 18 val. Vilniaus ro-
tušėje, balandžio 26 d. 18 val. Kauno 
valstybinėje filharmonijoje pasiro-
dys dainininkai Miglė Žaliukaitė-Li-
mantas (Lietuva, JAV), Natalija Ka-
tilienė, Deividas Staponkus, pianistė 
Eglė Perkumaitė. Balandžio 26 d. 18 
val. Taikomosios dailės ir dizaino 
muziejuje, balandžio 28 d. 14 val. 
Šeduvos kultūros ir amatų centre 
gros tarptautinis kolektyvas iš Ny-
derlandų „Edson ensemble“: Remi 
J. Edson (Remigijus Kažukauskas, 
fleita), Antonas Jakimenko (klar-
netas), Ūla Klebanovaitė (smuikas), 
Audinga Musteikytė (altas), Gedi-
minas Steponavičius (kontrabosas). 

Balandžio 30 d. 16 val. festivalį 
užbaigs koncertas LR Vyriausybės 
rūmuose. Koncertuos patyrusių 
meistrų ansamblis iš Vokietijos. 
Tai įvairioms šalims atstovaujantis 
Dresdeno filharmonijos styginių 
kvartetas ir solistai: Dalia Stulgytė-
Richter (smuikas), Denise Nittel 
(smuikas), Matanas Gilitchensky 
(altas), Hansas-Ludwigas Raatzas 
(violončelė), Deborah Jungnickel 
(smuikas), Rieko Yoshizumi (for-
tepijonas), Edgaras Davidovičius 
(tenoras), Aleksandras Vizbaras 
(fortepijonas).

Lietuvos muzikų rėmimo fon-
das projektą vykdo nuo 1993 m., 

kai jaunieji Lietuvos muzikai, 
1990–1992 m. išvykę studijuoti į 
Vakarų Europą ar JAV, įsitvirtino 
įvairiose šalyse, o fondas pradėjo 
kviesti juos koncertuoti Lietuvoje. 
Nuo 1999 m. pradėtas rengti tarp-
tautinis muzikos festivalis „Sugrį-
žimai“. Kiekviename festivalio kon-
certe, greta klasikinių ir romantinių 
opusų, atliekami Lietuvos autorių 
kūriniai, kuriuos muzikai įsiparei-
goja pagroti ir užsienyje. Taip pa-
skleista jau per šimto Lietuvos kom-
pozitorių kūryba. 

„7md“ inf.
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Kas išlieka visam laikui
Claire Denis apie „Gyvenimą aukštybėse“ 

K i n a s

Ką tik „Kino pavasaris“ surengė 
prancūzų kino režisierės Claire 
Denis filmų retrospektyvą, o kino 
teatruose jau galima pamatyti nau-
jausią jos filmą „Gyvenimas aukš-
tybėse“ („High Life“, 2019). Jis 
nukelia į ateitį. Mirti nuteisti nusi-
kaltėliai gali išvengti bausmės, jei 
sutiks skristi į kosmosą, už Saulės 
sistemos ribų. Paranoja ir izoliacija 
priveda filmo personažus prie pa-
vojingų psichologinių ir seksualinių 
eksperimentų. Išgyventi pavyks tik 
daliai kosmoso keliautojų. Pagrin-
dinius vaidmenis filme sukūrė Ju-
liette Binoche, Robertas Pattinso-
nas, Mia Goth, André Benjaminas, 
Agata Buzek. Pateikiame Antono 
Dolino pokalbio su režisiere, iš-
spausdinto meduza.io, fragmentus.

„Gyvenimas aukštybėse“ – pir-
mas Jūsų filmas anglų kalba. 
Kas privertė pereiti prie sveti-
mos kalbos?

Veiksmas vyksta kosmose, o ten 
egzistuoja tik dvi kalbos – anglų ir 
rusų. Nei prancūzų, nei portugalų, 
nors greit atsiras dar ir kinų. Bet ko-
kiu atveju anglų kalbą moku geriau 
nei rusų. Tačiau aš esu pratusi dirbti, 
kai bendraujama keliomis kalbomis. 
Dalis „Gyvenimo aukštybėse“ fil-
mavimo grupės buvo iš Vokietijos.

Anglų kalba suteikia naujas ak-
torių atrankos galimybes. Vargu 
ar būtumėte galėjusi panaudoti 
Robertą Pattinsoną prancūziš-
kai kalbančiame filme.

Nežinau. Kad ir kaip būtų, jis pats 
pasiprašė pas mane. Jis seniai no-
rėjo dirbti su manimi, o šis scena-
rijus jį ypač sudomino. Taip viskas 
ir susiklostė.  

Šuo Jūsų filme primena ir 
„Stalkerį“, ir kosmonautę 
Laiką. Prisiminiau ir Stanley 
Kubricko „2001 metų kosminę 
odisėją“. Ar šios mano asocia-
cijos paaiškina tai, kas vyksta 
ekrane?

Ne ne ne, jos niekur neveda. Šuo 
atskleidžia Roberto personažo pra-
eitį, o ji svarbi, kad rutuliotųsi siu-
žetas. Ir tiek! Laika niekuo dėta, ir 
nepamirškite, kad ji skrido Saulės 
sistemoje, o mano veikėjai nuskrido 
daug toliau. Nors kiekvienas iš jų – 
kaip Laika: žmonės čia niekuo ne-
siskiria nuo gyvūnų, nes su jais 
taip pat atliekami bandymai. Bet ir 
Kubrickas užsiėmė kažkuo visiškai 
kitu nei mano sau kelti uždaviniai. Jis 
bandė sukurti laiko kilpą, sujungda-
mas tolimą žmonijos ateitį ir jos at-
siradimo momentą. Neįtikėtina! Aš 
nesiekiau nieko panašaus. Tarkovs-
kis – taip, jis man buvo labai svarbus. 

Tačiau labiausiai mane įkvėpė 
naujausi astrofizikos tyrinėjimai. 
Juodoji materija, juodosios skylės. 
Juk dabar galima matematiškai tiks-
liai įrodyti jų egzistavimą, tai jau 
nebe mokslinės hipotezės. Visata 
nepaklus žmogui. Apie tai kalba 
naujausi laiko tyrinėjimai ir mane 
tai taip pat jaudina. Kas žino, kas 
ir kaip pasikeis rytoj? „Gyvenimas 

aukštybėse“ – mokslinis filmas tiek, 
kiek mokslinis gali būti meninis 
prasimanymas. Tačiau vis dėlto 
man svarbiausia – ne mokslas.

O kas?
Žinoma, kad žmonės. Tai, kaip 

jie, tegu ir būdami kaliniai, išnau-
dojami mokslui. Tai siaubinga, 
todėl mano filme jie nepasižymi 
jokiu didvyriškumu. Čia jums ne 

„Tarp žvaigždžių“. Piliečiai skun-
dėsi, kad valstybė leidžia tiek daug 
pinigų mirti nuteistų kalinių išlai-
kymui, ir klausė, ar negalima jų 
kaip nors panaudoti visuomenės 
labui. Aš pagalvojau: štai jums ir 
filmo siužetas. 

Mes taip ir nesužinome, ko-
kius nusikaltimus padarė Jūsų 
veikėjai.

Nežinau, kaip paaiškinti, bet visai 
nenorėjau kurti nusikaltimų kata-
logo. Atskleidžiu tik tą informaciją, 
kuri man pačiai atrodo svarbi. Beje, 
ar tai apskritai svarbu? Nebent mo-
ters gydytojos atveju, nors abejoju. 
Be to, šuo padeda labiau suprasti 
pagrindinį veikėją. Kuo mažiau 
apie tai žinai, tuo geriau... Pasaky-
siu taip: kaliniai mažai kuo skiriasi 
nuo mūsų. Nuo manęs taip pat. 
Kiekvienas svajoja apie geresnį li-
kimą, kiekvienas nori lemties per-
mainos. Kievienas tikisi, kad atsiras 
viltis – artumo, supratimo, meilės. 

Kiek tos viltys bus pateisin-
tos? Jei ne filmo personažų, tai 

žiūrovų. Jūsų požiūris atrodo 
kraštutinai pesimistinis.

Kai buvau mergaitė, man atrodė, 
kad du pasauliniai karai išmokė 
žmoniją kažko svarbaus: huma-
nizmo, kiekvieno konkretaus gy-
venimo vertės suvokimo. Maniau, 
kad karų daugiau nebebus. Matote, 
kaip aš klydau. Gyvenimas Žemėje 
kiekvienais metais vis sunkesnis. 

Jūsų filmai dažnai susiję su 
seksu, „Gyvenimas aukšty-
bėse“ – ne išimtis. Kaliniai 
kosminiame laive tenkina savo 
poreikius kambaryje, skirtame 
masturbuotis.

O kuo dar jiems užsiimti, kai yra 
izoliuoti ir neturi jokių vilčių dėl atei-
ties? Vienam užtenka tos kameros, ki-
tas kraustosi iš proto, nes nori daugiau.

Didžioji Jūsų gyvenimo dalis 
praėjo Afrikoje. Kaip tai pa-
veikė Jūsų kūrybą ir mąstymą?

Manau, kad stipriai, nors apskai-
čiuoti būtų sunku. Afrikoje pralei-
dau vaikystę, o juk mus visus sufor-
mavo tai, ką išgyvenome vaikystėje. 

Vaikystė – laikas ir vieta, kur nuolat 
sugrįžtame, ir ne tik kūryboje, bet ir 
gyvenime. Afrika – tai kitas žvilgsnis, 
skonis, tikėjimas. Man pasisekė, kad 
tai patyriau. Vaikystė – tai mano tė-
vai. Mano mama mirė vos prieš me-
tus, tėvo nėra jau seniai. Mama išėjo 
iš gyvenimo būdama šviesios sąmo-
nės, aš buvau šalia ir galvojau apie tai, 
kaip stipriai mano likimas susietas 
su motina, kokia svarbi mano filmų 
medžiaga buvo vaikystė, kuri būtų 
buvusi kitokia be jos. Taip ir pradedi 
galvoti, kas tu toks, iš kur atėjai. 

Prisimenu, man septyneri metai, 
Afrikoje mes randame šuniuką, aš 
prie jo prisirišu, o paskui išvažiuo-
jame į Prancūziją ir aš tą šuniuką 
palieku, išsiskiriu su juo. Iki šiol 
prisimenu savo pirmojo šuns kvapą. 
Sriubos, kuria mane maitino mama, 
kvapą. Mažučiai prisiminimai mil-
žiniškame begaliniame pasaulyje. 
Prisimenu begalybės pojūtį. Ir tai, 
kaip gyvenimas sumažėjo, kai mes 
atsidūrėme Prancūzijoje. Tai išlieka 
visam gyvenimui. 

Parengė K. R.

Trys seserys

Woody Allenas yra sakęs, kad min-
tis parašyti „Hanos ir jos seserų“ 
(„LRT Plius“, 20 d. 21 val.) sce-
narijų gimė kažkelintą kartą per-
skaičius Levo Tolstojaus „Aną Ka-
reniną“. Pagrindinės filmo herojės 
yra trys seserys Hana, Holė ir Li. 
Vyriausioji Hana (Mia Farrow) yra 
garsi teatro aktorė, mylinti žmona 
ir motina, protinga ir žavi moteris. 
Holė (Dianne Wiest) svajoja tapti 
aktore, rašytoja ir dar dievai žino 
kuo, o Li (Barbara Hershey) yra 
seno dailininko mizantropo mei-
lužė, gyvenanti jo šešėlyje. Hana – 
tikra atrama savo vietos gyvenime 
vis dar ieškančioms seserims, nors 
šios, regis, to nepastebi ir nevertina. 
Viskas pradeda griūti, kai Hanos vy-
ras Eliotas (Michael Caine) suvo-
kia, kad pamilo Li, o Holė sutinka 
buvusį Hanos vyrą, neurotiką Mikį 
(pats Allenas). Ateina akimirka, kai 
Hana supranta, kad ir ji tokia pat 
vieniša ir sutrikusi, kaip ir visi. Kad 
susitaikytų su savimi, ji turi pasi-
rinkti – būti nepriklausoma nuo 
šeimos ar likti su ja. Režisierius 
kelerius metus trunkantį veiksmą 

sujungia Hanos Padėkos dienai ren-
giamų pietų motyvu.

Kai žiūrėjau filmą pirmą kartą 
(jis sukurtas 1986 m.), guodė jaus-
mas, kad tai, ką patiriu realybėje, 
gali būti suprasta, išgyventa ir kaž-
kur toli. Allenas geba suteikti pa-
guodos žiūrovams, tiesiog sakyda-
mas, kad kiekvienas gali patekti į 
panašią kaip filme situaciją, patirti 
panašius jausmus, kad būti juokin-
gam, keistam ar melancholiškam – 
visai normalu. Gal todėl intymi jo 
filmų intonacija niekad neprimena 
apsinuoginimo pozos, nors Hanos 
butas tada, kai buvo kuriamas fil-
mas, priklausė tuometei Alleno 
partnerei Miai Farrow, o Normą 
suvaidinusi Maureen O’Sullivan 
(beje, pirmoji Tarzano mergina 
kine) iš tikrųjų yra Farrow mama; 
taip pat filme pasirodo du tikri ir 

du įvaikinti Farrow vaikai. Tols-
tojus buvo teisus: šeima – neišse-
miama tema. 

1999 m. sukurto Michaelo Win-
terbottomo filmo „Stebuklų šalis“ 
(„LRT Plius“, 24 d. 21.30) herojės 
Nadia (Gina McKee), Debė (Shir-
ley Henderson) ir Molė (Molly Par-
ker) taip pat yra seserys. Jos seniai 
paliko tėvų namus ir ieško laimės 
Londone. Viena jų pernelyg išranki 
vyrų atžvilgiu, naudojasi pažinčių 
biurų paslaugomis, bet ją žemina 
vyrų požiūris, todėl Nadia pasi-
junta dar labiau vieniša. Kirpėja 
Debė tenkinasi kiekvienu, ji augina 
devynerių metų sūnų ir nevengia 
pramogų. Trečioji, Molė, atrodo 
laiminga gyvendama santuokoje. 
Ji nekantriai laukia gimsiančio kū-
dikio, nors jos vyras neatrodo su-
brendęs – meta darbą ir dingsta. 

Dar yra brolis Darenas, kuris pa-
bėgo iš namų. Visų keturių tėvai jau 
seniai nesikalba, o motinos depre-
sija vis gilėja. 

Winterbottomas rodo kelias per-
sonažų gyvenimo dienas, ir reikia 
pripažinti, kad jos neatrodo opti-
mistiškai. Režisierius dėlioja perso-
nažų gyvenimą lyg mozaiką – visu-
mos pojūtis atsiras vėliau. „Stebuklų 
šaliai“ būdingas reportažo pasako-
jimo stilius, rekvizitų nedaug, ap-
švietimas natūralus. Tačiau vei-
kėjų kasdienybėje pamažu ryškėja 
didžiuliai jausmų klodai, visi ieško 
meilės ir šilumos. Moterų pasaulis 
filme pilnas nusivylimų, vyrų – tuš-
tumos ir vienatvės.  

Šių dienų šeimos problemas ana-
lizuoja ir islandų režisieriaus Haf-
steinno Gunnaro Sigurdssono filmas 

„Po medžiu“ (TV3, 20 d. 21 val.), ku-
rio herojai taip pat galėtų būti mūsų 
kaimynai. Agnes užtinka vyrą žiū-
rintį pornografiją ir išveja jį iš namų. 
Atlis sugrįžta pas tėvus, kurie ka-
riauja su kaimynais dėl medžio, au-
gančio ties dviejų sklypų riba. Kol 
Atlis kovoja su Agnes dėl teisės būti 
su dukrele, tėvų ir kaimynų aistros 
įsiplieskia dar stipriau. 

Optimizmo šventinį savaitgalį 
suteiks nebent Craigo Gillespie 
filmas „Svarbiausios valandos“ 

(TV3, 21 d. 22.30), kurio pagrindu 
tapo tikri 1952 m. įvykiai, kai JAV 
pakrantės apsauga per audrą bandė 
gelbėti naftos tankerio ekipažą. Šis 
filmas – apie paprastus, atsakomybę 
už kitus prisiimančius žmones, bet 
taip pat ir apie stichiją. Kova su ja 
ir pripildys neišvengiamo tokiais 
atvejais optimizmo. 

Tikrų istorijų mėgėjams LRT 
(20 d. 23.30) primins populiarų 
10-ojo dešimtmečio filmą – Geor-
ge’o Millerio „Lorenzo aliejų“. Jis 
pasakoja apie didvyriškas vienos 
poros, kurią suvaidino Nikas Nolte 
ir Susan Sarandon, pastangas išgy-
dyti sūnų, sergantį smegenų liga. Jie 
net išranda unikalų vaistą. 

Pirmadienį, kai rašau šią apž-
valgą, visi tik ir kalba apie naujas 

„Sostų karų“ serijas. Nenoriu nieko 
įžeisti, bet nesu serialo entuziastas – 
jis man nuobodus. Jo veikėjai vis 
kalba apie artėjantį šaltį ir žiemą. 
Tačiau šį vakarą daug baisesnė už 
serialo kūrėjų fantaziją man at-
rodo liepsnose skendinti Pary-
žiaus Dievo Motinos katedra – lyg 
artėjančių siaubingesnių permainų 
ženklas.

Jūsų –
Jonas Ūbis

Rodo TV

„Po medžiu“

„Gyvenimas aukštybėse“
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D a i l ė

Karolina Rimkutė

Jau trečią savaitę vienam draugui 
negrąžinu pasiskolinto Witoldo 
Gombrowicziaus „Kosmoso“, mat 
niekaip neįstengiu perskaityti. Taip 
yra tikrai ne dėl to, kad man kaip 
nors neįtinka šis lenkų rašytojas ar 
stinga laiko. Priešingai, laiko skai-
tyti atrandu ir, viena važiuodama 
troleibusu, vis iš naujo perskaitau 
keletą pirmųjų puslapių, kur ap-
rašomos romano veikėjos Lenos 
lūpos: slidžios kaip šliužas, įkaiti-
nančios slidų ir glitų kūnišką gei-
dulį. Kaskart perskaitau ir paskęstu 
mintyse apie šį patrauklumo ir 
bjaurumo žaismą, kuris puikiai 
perteikia aistringą potraukį kūnui – 
trokštame jo gaivališkai, su visais 
jo syvais, kurie be geismo greičiau-
siai veiktų atstumiančiai, kaip slidus 
šliužas. Šie rašytojo žodžiai kuriam 
laikui apsigyveno mano sąmonėje 
ir nukeliavo į „Vartų“ galeriją, kur 
susitiko su taip pat geidulingai gli-
čia Adomo Danusevičiaus kūryba 
tryliktoje personalinėje jo parodoje 

„Purvas ir gėlės“.
Spalvingų gėlių žiedų ir drėgnos 

žemės draugystė yra siejama skys-
čių, vandens lašų, kurie išaugina 
augalą purve, taip pat skysčiai pul-
suoja ir toliau, pačioje gėlėje. Van-
duo žymi transgresuojančią gy-
vybę ir pro kraštus besiveržiantį 
geismą gyventi. Geisme atsiran-
dantys patrauklūs kūniški skysčiai 
šioje parodoje nurodo į pirmapradį 
būties elementą – vandenį, kuris 
apvalaus kristalo forma pasirodo 
ir pačioje ekspozicijoje. Panašiai 

Kūno atminties asambliažai
Adomo Danusevičiaus paroda „Purvas ir gėlės“ galerijoje „Vartai“

kaip Gombrowicziaus šliužiškas 
slidumas, skysčiai erotika tvink-
čioja Danusevičiaus keramikos 
glazūroje, blizgioje perlų motinos 
tapyboje ir, sumišę su trykštančiu 
kūniškumu, virsta neapibrėžiamų 
formų kosminiu erosu. Vaizdiniai 
tarsi ištirpsta tapyboje, o tapyba 
kaip medija sukūniškėja, tampa la-
biau keramiška nei tapybiška. Gli-
tus spindesys apgaubia ne tik vul-
vakriaukles ir vulvažuves ar fališkus 
grybus ir koralus – jis padengia ir 
savo dažo mase klampius paveiks-
lus, atrodančius it drėgnas purvas.

Žinoma, ne visi eksponuojami 
objektai tviska ir jie kalba ne vien 
apie kūniškus jausmus. Jolantos 
Marcišauskytės-Jurašienės kuruo-
toje parodoje galima išvysti atrinktą 
pastarųjų trejų metų Danusevičiaus 
kūrybą – laikotarpio, kuriame lie-
tuviams nuo 2008-ųjų puikiai pa-
žįstama menininko kūrybinė linija 
pradeda smarkiai keistis. Anksčiau 
tyrinėjęs hegemoniško vyriškumo 
maskuotes homoseksualiai tapaty-
bei, vėliau menininkas pradėjo gi-
lintis į tam priešingą – subordinuotą 
vyriškumą ir kempo estetiką, kurią 
Lietuvoje dar prieš porą metų pri-
statė „The Rooster gallery“. Keletas 
kūrinių, eksponuotų ten, matomi ir 
čia, tačiau taip pat yra ir daug dau-
giau nedidelio kelioninio formato ta-
pybos darbų iš įvairių 2016–2019 m. 
sukurtų menininko ciklų, kalbančių 
ne tik apie kempiškąjį blizgesį (beje, 
tapybos kūrinių mozaika ant sienos, 
beveik įsirėmusi į puošnų galerijos 
frizą, smagiai sustiprina sąsają su 
kempo estetika), bet ir geismo repre-
zentavimą už reprezentacijos ribų. 

Nors parodos ekspozicija nėra 
išdėstyta chronologiškai, ji atvirai 
kviečia nuodugniau patyrinėti aki-
vaizdų Danusevičiaus meninės raiš-
kos kismą. Šalia įėjimo padėta me-
nininko daktaro disertacija plačiai 
supažindina su teorinėmis ir prak-
tinėmis įtakomis jo kūrybai, salėse 
išklijuotos Gerharto Hauptmanno 
ir Karlo Gustavo Jungo apybraižos 
atitolina žiūrovą nuo seniau matytų 
subordinuotų ir hegemoninių vy-
riškumo formų tyrinėjimų, nurodo 
jų pabaigą. Išsilaisvinus nuo ka-
mufliažinio vyriškumo ir kempiško 
blizgesio sociovizualinių koduočių 
queer kontekste analizės, prasideda 
naujas menininko kūrybinis etapas, 
kuris yra labiau queer nei bet kada 
iki šiol. Anksčiau Danusevičius kal-
bėjo apie queer tapatybę, o dabar 
jis išgyvena ir išjaučia vaizdinius iš 
kūniškosios atminties ir pateikia tai 
per queer estetiką – besivadovauda-
mas vizualiais metodais, kurie prie-
šinasi reprezentaciniams režimams. 
Anksčiau apibūdinti kaip gestiški, 
dabar tapybos objektai darosi vis la-
biau fragmentiški. Kaip LRT laidoje 

„Kultūros diena“ transliuotame in-
terviu įvardijo pats autorius, tai – 
smūginė tapyba. 

Menininkas nebesistengia repre-
zentuoti tapatybės ar jos problema-
tikos heteronormatyvioje aplinkoje, 
nors kūryba toliau kalba apie sek-
sualumą ir lytiškumą. Jaučiami tam 
tikri lyčių skirtingumai, parodoje 

dominuoja grėsmingos dantytos 
kriauklės, žuvys ir koralai, prime-
nantys vulvas, tačiau čia pat žiū-
rovo mėginimas paviršutiniškai 
pritempti kūrinius į lyčių galios 
žaidimų diskursą yra sutrukdo-
mas, nes šalia ant grindų taip pat 
pūpso ir slidžiai švelnios, malonios 
kriauklės, o tekstas ant sienos siūlo 
užuominą: visa tai juk apie gaiva-
lišką seksualumą, kai „vienoje pu-
sėje šiepiasi nasrai, kitoje – bučiniui 
pražiotos lūpos.“

Kitaip tariant, darbams, kupi-
niems kartais žaismingos ir švel-
nios, kartais žvėriškai agresyvios, 
tačiau visuomet erotinės energijos, 
taikoma antireprezentacinė prieiga – 
nėra apibrėžto kūno, kuris galėtų 
būti paverčiamas objektu, jis per-
nelyg ištirpęs arba užslėptas, atvaiz-
duojamos tik abstrakčios dalys arba 
formos, nustumiančios kūną už re-
prezentacijos ribų. Tai veikiau kūno 
atminties asambliažai, veikiantys 
be kūniškosios tapatybės. Kaip 
savo disertacijoje teigia Danuse-
vičius, susapnuotas gėlėmis pražy-
dusių fragmentiškų galvų motyvas 
žymi kokybinį perėjimą kūryboje, 
pradedama koncentruotis į meninę 
raišką nemedijuojant paties vaizdo, 
o kuriant naujas realybes. 

Čia galima pastebėti gilų sąryšį 
su Gilleso Deleuze’o ir Felixo Guat-
tari plėtota „kūno be organų“ są-
voka, kuri paneigia tapatybę ir per 
eksperimentus, disartikuliacijas 

kuria ją iš naujo. Tokiam meni-
niam perkonstravimo siekiui pa-
deda Danusevičiaus kūryboje iš-
liekanti kempiška estetika, savo 
esme perkoduojanti socialinius 
tapatybės konstruktus, juos igno-
ruojanti ir taip išlaisvinanti objektą 
nuo reprezentacinių režimų. Taigi 
vaizduojamas kūnas tampa antire-
prezentacinis ir todėl veikia kaip 
kūniška jausmo išraiška, šiuo 
atveju – geismo įkūnijimas. 

Lenos lūpos Gombrowicziaus 
„Kosmose“ neatsiskiria nuo Lenos 
tapatybės. Ne lūpos, bet Lena re-
dukuojama iki slidaus kaip šliužas 
geismo objekto, nes lūpos yra jos 
kūno, jos kūniškosios tapatybės da-
lis. Čia ir išryškėja vienas esminių 
išskirtinumų Danusevičiaus nau-
joje kūryboje – vulvakriauklės ir 
falagrybiai neturi savininko, kaip 
kūno asambliažai jie egzistuoja sa-
vaime, o tai panaikina galimybę kito 
žmogaus kūną sudaiktinti. Vaizduo-
tėje atpažįstamos užuominos į žmo-
giškas kūno dalis tėra užuominos, 
todėl vujeristinis žvilgsnis negali 
atsirasti. Danusevičius sugamtina 
seksualinę simboliką ir tokiu būdu 
išlaisvina geismo raišką į tai, kas yra 
neapibrėžiama, – paverčia abstrak-
čiu fragmentu, iš kurio pulsuoja gli-
tus kūniškos gyvybės geismas.

Paroda veikia iki gegužės 10 d.

Artėja medijų meno   
festivalis „Enter 17“

Balandžio 26 d.–gegužės 18 d. Šiau-
liai prisipildys meno. Balandžio 
26 d. 17.30 Fotografijos muziejuje 
(Vilniaus g. 140) atidaroma Virgi-
nijaus Kinčinaičio paroda „Sublime 
II“ (pristato Vilniaus rotušė). Ba-
landžio 29 d. (pirmadienį) 18 val. 
aikštėje prie Šiaulių dailės galeri-
jos vyks šokio spektaklis „Origa-
mis“, atliekamas „Satchie Noro & 

Silvain Ohl“ (Prancūzija), jį pristato 
„Naujasis Baltijos šokis“. 

Gegužės 3 d. (penktadienį) 17 
val. – festivalio atidarymas, prista-
toma teminė medijų archeologijos 
paroda „Agregatai“, joje dalyvauja 
Matas Janušonis, Tomas Daukša, 
Marius Bumbulis, Donatas Lin-
kus, Tomas Andrijauskas, Osvalda 
Mickutė, Gailė Cijūnaitė, Ignas 
Achramavičius (kuratorius Virgi-
nijus Kinčinaitis). 

Veiks animacinio kino teatro ins-
taliacija „Anima/Animale“, jos da-
lyviai: Hannes & Johannes, Jenny 

Jokela, Daukantė Subačiūtė, Jo-
lita Online, Arvydas Gudas, Mar-
tynas Villimavičius, Maža Ausis, 

Kronika
Shaltimira, Akvilė Magicdust, 
Žvėrūna, Emilija Juzeliūnaitė, 
Agnė Poškutė, Staselė Jakuns-
kaitė, Lina Vyšniauskaitė, JOE 
BICHARD, Alex Grigg, Justė Ur-
bonavičiūtė, Teklė Ūla Pužauskaitė 
(kuratorė Žvėrūna).

Gatvės meno projektus Šiaulių 
dailės galerijoje (Vilniaus g. 245) ir 
patalpose prie galerijos (Vilniaus 
g. 237) kurs Žvėrūna, Eglė Narbu-
taitė, Kasparas Gruslys. Zubovų 
rūmuose (Aušros al. 50) 18.30 vyks 
performansas „Siena“, dalyvaujant: 
Gintautui Lukošaičiui, Gintautui 

Gascevičiui, Rolandui Dovydaičiui, 
Mindaugui Lukošaičiui.

Mažojoje Šiaulių dramos teatro 
salėje (Tilžės g. 155) gegužės 15 d. 
(trečiadienį) 18 val. bus pristatyta 
Ričardo Norvilos ir „The New Oslo 
Losers Trio“ audiovizualinė poema 

„Šiauliai“, vyks diskusija „Gimtasis 
miestas – vidinės imperijos širdis“. 
Renginys nemokamas.

Išsamesnė renginių ir vakarėlių 
programa www.siauliugalerija.lt

Rengėjų inf.

M. Kri kšto pa i t yt ė s  nu ot ra u ko s
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Balandžio 19–28
 „7md“ rekomenduoja

Dailė

Paklaidžioti po atmintį arba apžiūrėti dar kartą ir kitaip tai, kas įsiminė 
Lietuvos dailininkų sąjungos kuratoriams, kviečia per kelias galerijas ir 
net kelis miestus išsidriekusi kvadrienalė „Q19: Memorabilia. Įrašyti į at-
mintį“. Parodos veiks iki gegužės 25 d. Daugiau informacijos: ldsajunga.lt

Muzika

Gegužės 3 d. 19 val. Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčioje Lietuvos 
nacionalinis simfoninis orkestras, Kauno valstybinis choras ir choras „Vil-
nius“ parengė išskirtinę lietuviškos muzikos programą, kurioje skamba 
su Lietuvos kultūros istorija susiję kūriniai. Vienas tokių – neseniai at-
gaivinta Juozo Žilevičiaus Simfonija f-moll, kurią iš užmaršties prikėlė 
kompozitorius ir LNSO violončelininkas Arvydas Malcys (redakcija ir 
instrumentuotė). Po didelės pertraukos koncerte prisimenamas ir lietuviš-
kos muzikos simbolio Broniaus Kutavičiaus opusas. Jo simfonija-oratorija 

„Epitafija praeinančiam laikui“ („Epitaphium temporum pereunti“) chorui 
ir orkestrui šį kartą skambės pažymint 440-ąsias Vilniaus universiteto 
įkūrimo metines. Programos dirigentas Robertas Šervenikas.

Teatras

Balandžio 25 ir 26 d. Lietuvos nacionaliniame dramos teatre įvyks spek-
taklio „Orfeo. Miesto šviesos“ premjera. Pasak spektaklio režisieriaus 
Nauberto Jasinsko ir dramaturgės Dovilės Zavedskaitės, „Orfėjo ir Euri-
dikės mitas, Švedijos didžėjaus Avicii istorija ir mūsų pačių patirtys atvedė 
prie nejudrumo temos. Kūrybos procesą įsuko suvokimas, jog dauguma 
mūsų yra užsikirtę, lyg skleistume ne dinamišką, judrų garsą, bet nuola-
tos pasikartojantį motyvą. Pradėjome analizuoti, kodėl nesugebame pa-
judėti iš vietos, kad padėtume sau. (...). Pagrindinis nejudrumo šaltinis 
spektaklyje – negebėjimas susitaikyti su kito mirtimi, dėl kurios jautiesi 
kaltas.“ Spektaklyje vaidina Matas Dirginčius, Kamilė Lebedytė, Vitalija 
Mockevičiūtė ir Nelė Savičenko.

P a r o d o s

Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
XX a. Lietuvos dailės ekspozicija
Paroda „Kinų šeji: rinktiniai kūriniai iš Ki-
nijos nacionalinio dailės muziejaus“
Paroda „Nebaigti reikalai. Apie meninę ko-
munikaciją paštu“

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai
Lietuvos dailė XVI–XIX a.
Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai
Paroda „Vilnius dailėje. 1939–1956“
Jono Rustemo paveikslas „Veneros gi-
mimas“ iš Ramučio Petniūno privačios 
kolekcijos 

Radvilų rūmai
Vilniaus g. 24
Europos dailė XVI–XIX a.

„Dubingių ir Biržų kunigaikščiai Radvilos“
Lietuvių liaudies meno paroda „Mediniai 
stebuklai“ 
Paroda „Vilniaus priemiesčių topografija. 
XVIII a. pab. – XIX a. pr. Vilniaus gimnazi-
jos mokinių braižyti žemėlapiai“

Taikomosios dailės ir dizaino muziejus
Arsenalo g. 3A
Paroda „Paryžiaus mados magai. 1920–
1999 m.“ 

Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A. Goštauto g. 1
Retrospektyvinė Vytauto Kasiulio kūrybos 
ekspozicija
Retrospektyvinė Šveicarijos lietuvių me-
nininkų Juzefos Katiliūtės ir Gabrieliaus 
Stanulio kūrybos paroda („Kūrybinių tan-
demų“ projekto parodų ciklas)

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“

Paroda „Atradimai: Markučių Šv. Barboros 

koplyčios fasado ikonos“

MO muziejus
Pylimo g. 17
Paroda „Gyvūnas – žmogus – robotas“

Valdovų rūmai
Katedros a. 4

„Žmonės, grąžinę praeitį. Mindaugo Meš-
kausko ferotipų magija“
Paroda „Simonas Daukantas: „Aš dėl lietu-
vystės pamatus dedu“

Šiuolaikinio meno centras
Vokiečių g. 2
nuo 26 d. – Marijos Olšauskaitės paroda 

„Mūsų vardu“

VDA parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
Vytauto Povilaičio paroda „Nykstantys 
siužetai“ 
Renatos Maldutienės paroda „Spalvų 
namai“
Konstantino Gaitanži „Monstruarium“

VDA galerija „Artifex“
Gaono g. 1
iki 20 d. – Roberto Burtono (D. Britanija) 
paroda „Galingi šnabždesiai“ 
nuo 24 d. – Elenos Brebenel (Kanada) 
paroda

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

A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“
Dominikonų g. 15 
Dailininkų Tamošaičių kūryba

Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
iki 27 d. – austrų menininkų kūrybos 
paroda „Linija po linijos“

Prospekto fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
Jolantos Dolewskos (Glazgas) paroda 

„Šiame tuščiame slėnyje“

Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
Genevos Sills paroda „Kūgiai ir kiaušiniai“

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
Šiuolaikinės dailės kvadrienalės „Q19: Me-
morabilia. Įrašyti į atmintį“ paroda 

„Mitas – Tikrovė – Užmarštis“

Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39
Adomo Danusevičiaus paroda „Purvas ir 
gėlės“

Galerija „Aidas“
A. Jakšto g. 9
Algirdo Petrulio kūrybos paroda, minint 
dailininko debiuto Lietuvos viešajame 
meno gyvenime 80-metį

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
Egono Persevico skulptūros ir Uldžio Rube-
zio tapybos paroda „Viduryje niekur“
Šiuolaikinės dailės kvadrienalės „Q19: Me-
morabilia. Įrašyti į atmintį“ paroda „Už-
marštis – Mitas – Tikrovė

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
Šiuolaikinės dailės kvadrienalės „Q19: 
Memorabilia. Įrašyti į atmintį“ paroda „Ne_
fiksuojanti laikmena“
Andriaus Kviliūno personalinė paroda 

„Mano svečių dainos“

Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1 / 13
Mariaus Jonučio naujausių darbų paroda

Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 2
Paroda „Jos“ (Gabrielė Šermukšnytė, Mo-
nika Furmana, Kristina Kurilionok, Donara 

Manuk, Meda Norbutaitė, Aistė Jurgilaitė ir 
Jolanta Stoškienė)
Šiuolaikinės dailės kvadrienalės „Q19: Me-
morabilia. Įrašyti į atmintį“ paroda „Spalva 
šviesa“

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus 
Pilies g. 40
Daivos Kairevičiūtės fotografijų paroda 

„Kūnas o šešėlis“ 

Pylimo galerija
Pylimo g. 30
Antano Kmieliausko ir Ramunės Kmie-
liauskaitės tapybos paroda „Laukiant 
vasaros“

AV17 galerija 
Totorių g. 5
iki 27 d. – Edith Karlson (Estija) persona-
linė paroda „Keturių raidžių pasaulis“ 

Jono Meko vizualiųjų menų centras
Malūnų g. 8
iki 20 d. – Beno Šarkos ir Remigijaus Trei-
gio keliaujanti fotografijų paroda „Vidur-
nakt ir giliau“

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno 
galerija 
Vilniaus g. 39 / 6
iki 20 d. – Adelės Liepos Kaunaitės paroda 

„Medžių rasė ART LAB“ 

Vilniaus rotušė
Didžioji g. 31
51-oji Lietuvos karikatūristų paroda „Rin-
kis čia“
Paroda „Jansas (tapyba, objektai, fotogra-
fija, video)“

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų 
muziejaus Tolerancijos centras
Naugarduko g. 10 / 2 
Leonido Plotkino fotografijų paroda „Am-
žinybės nostalgija. Indijos subkontinento 
istorija, religija ir mitai“

Namų galerija „Trivium“
Vilkpėdės g. 7–105
Spiffy Tumbleweed paroda 

„Pirmiausia – pinhole“

Lietuvos nacionalinė UNESCO galerija
Šv. Jono g. 11
Giedrės Motuzaitės-Matuzevičiūtės fo-
tografijų paroda „Maisto globalizacija: iš 
praeities į dabartį“ 

„Galera“ 
Užupio g. 2 A
Aleksandro Belianskio (Ukraina) grafika

Užupio meno inkubatoriaus projektinė 
erdvė „Kalnas“
Krivių g. 10 A
Fedoro Aleksandrovičiaus (Ukraina) darbų 
paroda „Laukiantys angelo“

Grafo galerija
Trakų g. 14
Babelio Mnauaro paroda „Blueprint of life“ 

Rašytojų klubas
K. Sirvydo g. 6
Oksanos Juozaitienės tapybos paroda 

„Pavasaris“

Lietuvos nacionalinė Martyno 
Mažvydo biblioteka
Gedimino pr. 51
Vienos knygos paroda „Lietuvių chartija“ 
Fotografijų paroda „Wernerio Herzogo 
pasauliai“
iki 28 d. – Vilniaus dailės akademijos 
Skulptūros katedros studentų „Pavasario 
paroda 2019“

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos 
karo akademijos Karo mokslų ir 
technologijų biblioteka

Šv. Ignoto g. 6

Tado Dambrausko fotokonkurso „Lietuvos 

kariuomenė fotografijoje 2018“ paroda 

Stasio Vainiūno namai
A. Goštauto g. 2
iki 25 d. – Irenos Antaninos Suveizdienės 
tapybos darbų paroda „Tu mano Lietuva“

„Skalvijos“ kino centras
Goštauto g. 2 / 15
Malvinos Jelinskaitės paroda „Koliažai be 
pavadinimo“ 

„Editorial“ projektų erdvė
Latako g. 3
Jakubo Choma (Čekija) paroda 

„Resilience“

Antakalnio galerija
Antakalnio g. 86
Rasos Vasilevičiūtės paroda „Pajautos“

VDU Švietimo akademija
T. Ševčenkos g. 31
Tarptautinio simpoziumo „Mark Rothko 
2018“ paroda

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės 
muziejus
V. Putvinskio g. 55
M.K. Čiurlionio biografijos ekspozicija
Paroda „Sugrįžęs į šviesą. Trapaus kūrinio 
istorija“
Michelio Goussard’o (Prancūzija) paroda 

„Plačiai atmerktomis akimis. Šampanės 
fragmentai“ 

M. Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12
Atnaujinta XX a. pradžios belgų dailės 
ekspozicija 

Atnaujinta simbolistinės Europos dailės 
ekspozicija 
Paroda „Atminties kodas: Tilmansų paliki-
mas Kaune“
Paroda „Tarptautinė tekstilės trienalė. Bal-
tijos šalių tekstilė“
iki 28 d. – Japonijos pluošto meno paroda 

„Pynimas“

Kauno paveikslų galerija
K. Donelaičio g. 16
Paroda „Kūrinio genomika“
iki 28 d. – taktilinė paroda „Blind date“
iki 28 d. – Žilvino Valeikos fotografijų 
paroda „Kai Tu šalia, aš galiu...“

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
Marko Mäetammo paroda „Pasaulis aplink 
mane (juda vis greičiau ir greičiau)“
nuo 24 d. – LDS kvadrienalės „Q19: Memo-
rabilia. Įrašyti į atmintį“ paroda

Kauno fotografijos galerija
Vilniaus g. 2

„Inventorizacija. 1979–2019“

Kačerginės daugiafunkcis centras
J. Janonio g. 31 
Adelės Velykienės tapybos paroda „Kad 
viskas žydėtų“ 

Klaipėda
Lietuvos dailės muziejaus Prano 
Domšaičio galerija
Liepų g. 33
Paroda „Pranas Domšaitis (1880–1965). Ne-
matyti kūriniai“
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KKKC parodų rūmai
Didžioji Vandens g. 2
nuo 19 d. – šiuolaikinės dailės kvadrienalės 

„Q19: Memorabilia. Įrašyti į atmintį“ paroda 
„Įkūnyta atmintis“

Baroti galerija
Aukštoji g. 12
iki 24 d. – Jūratės Mykolaitytės tapyba

Galerija „si:said“
Daržų g. 18
iki 26 d. – Ai Sugiura (Japonija) paroda 

„Some ways to know spring has sprung“

Šiauliai
„Laiptų“ galerija
Žemaitės g. 83
iki 25 d. – Rimo Zigmo Bičiūno tapybos 
darbų paroda 
iki 23 d. – Ritos Ruškytės fotografijų 
paroda „Laiptai“

Dailės galerija
Vilniaus g. 245
nuo 26 d. – medijų meno festivalis „EN-
TER ’17“

Fotografijos muziejus
Vilniaus g. 140
nuo 26 d. – Virginijaus Kinčinaičio paroda 

„Sublime II“ 

Šiaulių universiteto dailės                        
galerija
Vilniaus g. 141
nuo 19 d. – Andriaus Seselsko skulptūros ir 
grafikos darbų paroda „Sekantys baltieji“

Panevėžys
Panevėžio miesto dailės galerija
Respublikos g. 3
Keramikos paviljone – Eglės Einikytės-Nar-
kevičienės paroda „InSide-OutSide“ arba 

„Išorė apie vidų“ 

Fotografijos galerija
Vasario 16-osios g. 11
Tribhuvan Kumar Deo (Indija) fotografijų 
paroda „Himalajų nuotaikos“

S p e k t a k l i a i

Vilnius 
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto 
teatras
26, 27, 30 d. 18.30 – vienaveiksmių baletų 
vakaras „Baletų triptikas“
28 d. 12, 14 val. Kamerinėje salėje – S. Mic-
kio „ZUIKIS PUIKIS“. Dir. J.M. Jauniškis

Nacionalinis dramos teatras
Mažoji salė
25, 26 d. 19 val. – PREMJERA! D. Zavedskai-
tės „ORFEO. MIESTO ŠVIESOS“. Rež. 
N. Jasinskas, dail. L. Židonytė, komp. 
M. Zenkevičiūtė, choreogr. A. Gudaitė. Vai-
dina N. Savičenko, V. Mockevičiūtė, 
M. Dirginčius, K. Lebedytė 
28 d. 19 val. – „TAMOŠIUS BEKEPU-
RIS“. Rež. C. Graužinis („cezario grupės“ 
spektaklis)
Studija
24 d. 19 val. – I. Šeiniaus „KUPRELIS“. Insc. 
aut. A. Vozbutas, rež. P. Markevičius

Valstybinis jaunimo teatras 
19 d. 18 val. Studijoje – PREMJERA! R. Stan-
kevičiaus „VALHALA. POETINIAI (IŠSI)
TARDYMAI“. Rež. A. Bialobžeskis 
20 d. 12 val. Mažojoje salėje – V.V. Landsber-
gio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. 
Rež. A. Vidžiūnas 
23, 24 d. 18 val. Mažojoje salėje – „ŠVEIKAS“ 
(pagal J. Hašeko romaną). Rež., scenogr. ir 
inscenizac. aut. A. Juška 
25 d. 18 val. Mažojoje salėje – „APSĖDIMAS“ 
(pagal F. Dostojevskio romaną „Broliai Ka-
ramazovai“). Rež. P. Makauskas 

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

Vilniaus mažasis teatras
26, 27 d. 18.30 – PREMJERA! „AŠ NIEKO 
NEATSIMENU“ (pagal A. Millerio 
pjesę). Rež. K. Glušajevas, scenogr. ir 
kost. dail. M. Jacovskis, komp. T. Stirna, 
videomeninink.M. Žukauskas, šviesų dail. 
E. Sabaliauskas. Vaidina E. Gabrėnaitė, 
G. Girdvainis
28 d. 12 val. – „MANO BATAI BUVO DU“. 
Idėjos aut. ir rež. G. Latvėnaitė 

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

„ŠOKIS DELHI“. Rež. O. Koršunovas
23–25 d. 19 val. OKT studijoje – B. Brechto 

„VESTUVĖS“. Rež. O. Koršunovas
26 d. 19 val. OKT studijoje – „TRANS TRANS 
TRANCE“. Rež. K. Gudmonaitė 

Rusų dramos teatras
19 d. 18.30 – M. von Mayenburgo „URO-
DAS“. Rež. A. Špilevojus
20 d. 12 val. – PREMJERA! „MUSĖ“ (pagal 
R. Muchos poeziją). Rež. A.  Sunklodaitė 
(Erdvė A–Z)
20 d. 18.30 – N. Gandževi „SEPTYNIOS 
GRAŽUOLĖS“ (su lietuviškais titrais). 
Rež. J. Vaitkus
24 d. 18.30 – A. Gribojedovo „VARGAS DĖL 
PROTO“. Rež. J. Vaitkus
25 d. 18.30 – G.B. Shaw „PIGMALIONAS“. 
Rež. L. Urbona
26 d. 18.30 – L. Tolstojaus „ANA KARE-
NINA“. Rež. E. Mitnickis (Ukraina)
27 d. 18.30 – J. Misto „MADAM RUBINŠ-
TEIN“. Rež. R. Banionis

Vilniaus teatras „Lėlė“
Didžioji salė
12, 13 d. 18.30 – PREMJERA! „DAKTARAS 
GLASAS“ (pagal H. Söderbergo romaną). 
Rež. R. Kazlas
14 d. 12 val. – „BATUOTAS KATINAS“ 
(Ch. Perrault pasakos motyvais). 
Rež. A. Mikutis
Palėpės salė
25 d. 18.30 – „DORIANO GRĖJAUS POR-
TRETAS“ (O. Wilde’o romano motyvais). 
Rež. G. Radvilavičiūtė 
28 d. 16 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal 
K. Binkio poemą). Scenarijaus aut., rež. ir 
dail. R. Driežis
Mažoji salė
13 d. 12 val. – „ČIA BUVO / ČIA NĖRA“. 
Rež. Š. Datenis
20, 27 d. 12, 14 val. – PREMJERA! „RAUDO-
NOJI KNYGA“ (pagal N. Indriūnaitės pjesę). 
Rež. E. Piotrowska 
26 d. 18.30 – A. Jarry „KARALIUS ŪBU“ 
(pagal A. Jarry pjesę). Rež. ir dail. 
N. Tranteris
28 d. 12 val. – „AUKSO OBELĖLĖ, VYNO 
ŠULINĖLIS“ (pagal lietuvių liaudies pa-
saką). Scen. aut. ir rež. R. Driežis

„Menų spaustuvė“

19 d. 19 val. Juodojoje salėje – „CONTEMPO-

RARY?“ (jaunųjų scenos menininkų pro-

grama „Atvira erdvė’13“)

19 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „LAISVINA-

MIEJI“. Aut. K. Legenis ir P. Šimonis

20 d. 15 val. Kišeninėje salėje – „SIBIRO 

HAIKU“ (pagal J. Vilės knygą). Kūrybinė 

grupė S. Degutytė, B. Ivanauskas, R. Valčik, 

M.L. Pranulis (Stalo teatras) 

27 d. 15, 17 val. bute Justiniškėse – „VIENO 

BUTO ISTORIJA“. Idėjos aut. D. Zavedskaitė, 

rež. M. Klimaitė 
28 d. 14 val. – „ŠILTNAMIS ATSIVERIA“ 
(pažintiniai pasivaikščiojimai po „Menų 
spaustuvę“)

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
27, 28, 30 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – 
PREMJERA! F. Dürrenmatto „SENOS DA-
MOS VIZITAS“. Rež. A. Giniotis
28 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „LABAS, 
LAPE!“ (pagal E. Daciūtės pasaką „Laimė 
yra lapė“). Rež. E. Kižaitė 

Kauno valstybinis muzikinis teatras
19 d. 19 val. Šiaulių arenoje, 26 d. 18 val. 
Šakių kultūros centre – I. Kálmáno „SILVA“. 
Rež. R. Bunikytė, dir. V. Visockis
24 d. 12 val. Marijampolės kultūros centre – 
Z. Bružaitės „GRYBŲ KARAS IR TAIKA“. 
Dir. V. Visockis 

Kauno kamerinis teatras
19 d. 19 val. – A. Oz „VĖJO PRIGIMTIS“. 
Rež. G. Aleksa
27 d. 11, 13.30 – „ATVIRA ODA“. Rež. K. Žer-
nytė (Pojūčių teatras) 
28 d. 11, 15 val. „MOZAIKA“. Choreogr. 
B. Banevičiūtė (šokio teatras „Dansema“)
30 d. 18 val. – I. Vyrypajevo „DRE-
AMWORKS“. Rež. A. Jankevičius

Kauno lėlių teatras
22 d. 12 val. – „UŽBURTOS PILIES PASLAP-
TIS“. Rež. O. Žiugžda
27 d. 12 val. – „KUDLIUS IR MIŠKO BRO-
LIAI“ (pagal J. Lukšos Daumanto atsimini-
mus). Rež. A. Sunklodaitė
28 d. 12 val. – „ZUIKIO KAPRIZAI“. 
Rež. A. Stankevičius

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
25 d. 19 val. – P. Süskindo „KONTRABO-
SAS“. Rež. V. Masalskis (Klaipėdos jaunimo 
teatras)
Nacionalinio dramos teatro spektakliai
25 d. 18val. – K. Binkio „ATŽALYNAS“. 
Rež. J. Vaitkus
27 d. 18 val. – A. Puškino „BORISAS GODU-
NOVAS“. Rež. E. Nekrošius
26 d. 18.30 Didžiojoje salėje – G. Grajausko 

„MERGAITĖ, KURIOS BIJOJO DIEVAS“. 
Rež. J. Vaitkus
28 d. 17 val. Didžiojoje salėje – A. Juozaičio 

„KARALIENĖ LUIZĖ“. Rež. G. Padegimas

Klaipėdos muzikinis teatras
25 d. 19 val. Žvejų rūmuose – J. Steino, 
J. Bocko, Sh. Harnicko „SMUIKININKAS 
ANT STOGO“. Dir. S. Domarkas
27 d. 18 val. Koncertų salėje – koncertas 

„Operetės šventė“. Dir. S. Domarkas

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
19 d. 18.30 – A. Nicolaj „RUDENS ISTORIJA“. 
Rež. J. Žibūda
23 d. 18.30 – „RIEŠUTŲ DUONA“ (pagal 
S. Šaltenio apysaką). Rež. A. Giniotis 
(„Keistuolių teatras“)
26 d. 18.30 Mažojoje salėje – „TOBULA 
PORA“ („THE PERFECT MATCH, ARBA SU 
NAUJAIS METAIS, IONESCO!“) (pagal 
E. Ionesco pjesę „Kliedesiai dviem“). 
Rež. P. Ignatavičius
27 d. 18.30 – M. von Mayenburgo „SKULP-
TŪRA“. Rež. P. Ignatavičius
28 d. 18 val. – A. Špilevojaus „BAGADEL-
NIA“. Rež. A. Špilevojus

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
20 d. 18 val. – W. Russello 

„MOTERIMS IR JŲ VYRAMS“. 
Rež. L. Kondrotaitė
26, 27 d. 18 val. – PREMJERA! V. Šukšino 

„PAŠNEKESIAI MĖNESĖTĄ NAKTĮ“. 
Rež. K. Siaurusaitytė, scenogr. M. Nekro-
šius. Vaidina T. Gryn, D. Kalkauskas, 
V. Kupšys, A. Preidytė, I. Savickaitė ir kt.

K o n c e r t a i

Lietuvos nacionalinė filharmonija
19 d. 18 val. Utenos kultūros centre – 

„Septyni paskutiniai žodžiai“. Valstybinis 
Vilniaus kvartetas. Programoje J. Haydno 

„Septyni paskutiniai mūsų Išganytojo 
žodžiai ant kryžiaus“. Skaitomas 
tekstas iš V.A. Dambravos knygelės 

„Septyni žodžiai“
26 d. 19 val. Vilniaus universiteto Šv. Jonų 
bažnyčioje – orkestro muzikos koncertas 

„Mozarto Didžiosios mišios“. Lietuvos ka-
merinis orkestras, choras „Vilnius“ 
(vyr. dir. A. Dambrauskas). Solistai 
L. Dambrauskaitė (sopranas), N. Petro-
čenko (altas), E. Davidovičius (tenoras), 
N. Masevičius (bosas-baritonas). Dir. 
A. Čepaitė. Programoje W.A. Mozarto „Di-
džiosios mišios“ c-moll, KV 427
28 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino 
muziejuje – Atvelykio koncertas. Ansamblis 

„Vilniaus arsenalas“: L. Šulskutė (fleita), 
R. Romoslauskas (altas), S. Okruško (forte-
pijonas). Programoje L. van Beethoveno, 
A. Kučinsko, J. Françaix, A. Piazzollos 
kūriniai
28 d. 15 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje – 

„Remix. Con variazioni“. Iš ciklo „Muzika 
Trakų pilyje“. Čiurlionio kvartetas. Progra-
moje J.S. Bacho, H. Purcello, J. Haydno, 
M.K. Čiurlionio kūriniai
28 d. 16 val. Šiaulių Šv. Petro ir Povilo ka-
tedroje – festivalis „Resurrexit“. Lietuvos 
nacionalinis simfoninis orkestras. Solistai 
V. Miškūnaitė (sopranas), J. Vaškevičiūtė 
(mecosopranas), T. Pavilionis (tenoras), 
L. Mikalauskas (bosas), Kauno valstybi-
nis choras, Šiaulių valstybinis kamerinis 
choras „Polifonija“, choras „Vilnius“. Dir. 
T. Ambrozaitis. Programoje L. van Beetho-
veno Simfonija Nr. 9 d-moll, op. 125 

Lietuvos muzikų rėmimo fondas
Muzikos festivalis „Sugrįžimai“
23 d. 18 val. Vilniaus rotušėje, 24 d. 11 val. 
Senjorų socialinės globos namuose, 26 d. 
18 val. Kauno valstybinėje filharmonijoje – 
M. Žaliukaitė-Limantas (mecosopranas, 
Lietuva, JAV), N. Katilienė (sopranas), 
D. Staponkus (baritonas) koncerte Kaune 
E. Perkumaitė (fortepijonas), M. Limantas 
(parodos autorius, Lietuva, JAV)
24 d. 18 val. S. Vainiūno namuose – D. Puodžiuko 
ir A. Puodžiuko ugdytinės A. Ursul ir V. Virši-
laitė (smuikas), G.A. Bajoraitė (fortepijonas)
26 d. 18 val. Taikomosios dailės ir dizaino 
muziejuje, 28 d. 14 val. Šeduvos kultūros 
ir amatų centre – „Edson Ensemble“: R.J. 
Edsonas (R. Kažukauskas) (fleita, Lietuva, 
Olandija), A. Jakimenko (klarnetas, Uzbe-
kija, Olandija), Ū. Klebanovaitė (smuikas, 
Lietuva, Olandija), A. Musteikytė (altas, 
Lietuva, Olandija), G. Steponavičius (kon-
trabosas, Lietuva, Olandija)

Vilnius
Koncertų salė „Compensa“

26 d. 19 val.– „Martynas Levickis: 
kitos planetos“. Atlikėjai M. Levickis (akor-
deonas), Kauno valstybinis choras (vad. 
P. Bingelis), Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras. Dir. G. Rinkevičius. Programoje 
M. Majkusiako, A. Piazzollos, G. Holsto 
kūriniai

Valdovų rūmai
23 d. 18 val. – M. Felletár (arfa) senosios 
muzikos koncertas. Programoje XVI–XVII a. 

vengrų ir kitų šalių kompozitorių kūriniai, 
taip pat to meto poetų – M.K. Sarbievijaus, 
K. Donelaičio, W.Shakespeare’o eilės
26 d. 19 val. – penkių jaunųjų Maknickų 
(Lietuva, JAV) koncertas. Jonas Maknic-
kas (smuikas), Julius Maknickas (violon-
čelė), Greta Maknickaitė (smuikas), Justas 
Maknickas (fortepijonas), Ignas Maknickas 
(fortepijonas). Solistams akompanuoja 
E. Budžemaitė. Programoje J.S. Bacho, 
F. Chopino, G. Fauré, S. Rachmaninovo, 
G.F. Händelio, D. Popperio ir kt. kūriniai

Šv. Kotrynos bažnyčia
22 d. 19 val. – Vilniaus savivaldybės 
choro„Jauna muzika“ koncertas „Pra-
džioje“. Solistės N. Petročenko (mecoso-
pranas) ir I. Skorubskaitė (sopranas). Dir. 
choro meno vad. V. Augustinas. Progra-
moje A. Coplando, E. Whitacre’o, O. Gjeilo, 
S. Pauluso, W. Hawley kūriniai
23 d. 19 val. – M. Levickis (akordeonas), 
Vilniaus miesto ansamblis „Mikroorkéstra“. 
Programoje C. Gesualdo, A. Vivaldi, J.S. Ba-
cho, F. Chopino kūriniai
24 d. 19 val. – I. Zasimauskaitė, styginių 
kvartetas
25 d. 19 val. – I. Narkutė (vokalas, klaviši-
niai), A. Driukas (gitara)
26 d. 19 val. – S. Petreikis (pučiamieji), 
D. Petreikis (gitara, saksofonas), V. Mi-
keliūnas (smuikas), D. Žostautas (bosinė 
gitara), V. Vainilaitis (būgnai), K. Pavalkis 
(klavišiniai), V. Pupšytė (solistė)

Kaunas
Kauno apskrities viešojoji biblioteka
26 d. 17 val. – romansų ir baladžių vaka-
ras „Sustok, akimirka“. Atlikėjai S. Marti-
naitytė ir jos studentai G. Skromanaitė, 
B. Xu (Kinija), V. Džulna, R. Jasikas, 
I. Krasnenko (Ukraina), A. Sultanova (Ka-
zachstanas), M. Zemiakas (Lenkija), 
G. Cicėnaitė. Pianistė ir vakaro vedėja 
A. Eitmanavičiūtė

Va k a r a i

Vilnius

Valdovų rūmai
20 d. 11, 13 val. – ekskursija po parodą „Si-
monas Daukantas. Aš dėl lietuvystės pama-
tus dedu“ su S. Daukanto kūrybos ir biogra-
fijos tyrėja V. Girininkiene

Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
19 d. 12 val. Kino salėje – dokumentinis ci-
klas „Kelias į namus“ su B. Jonuškaite 
(rež. A. Matvejevas)
26 d. 12 val. Kino salėje – dokumentinis 
ciklas „Kelias į namus“ su S. Eidrigevičiumi 
(rež. A. Matvejevas)
23 d. 18 val. Renginių erdvėje – D. Vaitkevi-
čienės paskaitų ciklas „Durys į baltų dievų 
pasaulį“: „Žeme žemele, tu mus nešioji, tu 
mus sotini“
24 d. 18 val. Konferencijų salėje – D. Šabase-
vičienės knygos „Juozo Budraičio teatrinis 
likimas“ pristatymas
Programa „Wernerio Herzogo pasauliai“
23 d. 18 val. Kino salėje – „Voicekas“ (1979 m.) 
25 d. 18 val. Kino salėje – „Tamsos imperijos 
aidai“ (1990 m.) 

Kaunas
M. Žilinsko dailės galerija
25 d. 17.30 – T. Rutkausko paskaita „Seno-
vės Egipto Mirusiųjų knyga“

ATITAISYMAS

Redakcija atsiprašo už klaidingą straipsnio (Nr. 15 (1294) apie Pauliaus 
Ignatavičiaus spektaklį „Katzelmacher* imigranta non grata“ pavadinimą. 
Dovilės Zavedskaitės recenzija vadinasi „Atmetimo reakcija“.
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Savaitės filmai

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

Balandžio 19–25
Ki no re per tu a ras

After. Kai mes susitikom  **
Uoli mokinė ir pavyzdinga duktė Tesa Jang pradeda studijuoti koledže. 

Ji labai ambicinga, žino, ko nori pasiekti, kuo tapti. Tačiau suplanuotas 
gyvenimas subyrės kaip kortų namelis, kai Tesa sutiks paslaptingąjį Har-
diną Skotą. Jo kūnas išmargintas tatuiruotėmis, žvilgsnis niūrus, o elgesys 
maištingas. Hardinas įkūnija viską, ko Tesa iki šiol stengėsi išvengti. Ta-
čiau jis atvers Tesai jausmų, geismų ir aistrų pasaulį. Filmą pagal Annos 
Todd skaitalą jaunimui režisavo Jenny Gage. Vaidina Josephine Langford, 
Hero Fiennes-Tiffinas, Selma Blair, Jennifer Beals, Peteris Gallagheris 
(JAV, 2019). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai)
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, nors vilties išsigelbėti 
mažai. Jis išmoks kovoti su šalčiu, medžioti, jam teks rūpintis mergina, 
su kuria atsitiktinai suvedė likimas. Pagrindinius vaidmenis Joe 
Pennos filme sukūrė Madsas Mikkelsenas, Maria Thelma Smaradottir 
(Islandija, 2018). (Vilnius, Kaunas) 
Dambis  **** 

Naujas režisieriaus Timo Burtono kūrinys – garsiojo „Disney“ studijos 
filmo perdirbinys, kuriame pamatysime Coliną Farrellą, Michaelą Kea-
toną, Danny DeVito, Alaną Arkiną ir Evą Green. Tačiau pagrindinis filmo 
veikėjas yra mokantis skraidyti drambliukas didelėmis ausimis, kurį vos 
gimusį cirko impresarijus pavedė globoti buvusiai cirko žvaigždei Holtui 
ir jo vaikams. (JAV, 2019). (Vilnius, Kaunas, Klaipėda)
Gyvulėlių kapinės  ***

Pagal Stepheno Kingo romaną sukurtas filmas pasakoja apie gydytojo 
Luiso Krido šeimą, kuri iš Bostono persikelia į namą kaime. Šalia namų 
miške gydytojas aptinka niūrias naminių gyvūnų kapines. Būtent jose 
Luisas laidoja namiškių numylėtinę katę, patekusią po sunkvežimio ratais. 
Tačiau ši netektis išprovokuoja siaubingus įvykius, kurie Kridams sako, 
kad mirusieji turi likti mirę. Kevino Kolscho ir Denniso Widmyerio filme 
vaidina Jasonas Clarke’as, Johnas Lithgow, Amy Seimetz, Jete Laurence, 
Hugo Lavoie, Lucas Lavoie (JAV, 2019). (Vilnius)
Jaunoji žvaigždė  ***

Mažame Europos miestelyje gyvenanti paauglė svajoja apie dainininkės 
šlovę. Tai jai padėtų pabėgti ne tik iš miestelio, bet ir iš nykios kasdienybės. 
Violeta nusprendžia dalyvauti tarptautiniame konkurse ir pasitikrinti savo 
talentą bei ambicijas. Masinei lietuvių – „Eurovizijos“ atrankų žiūrovų – 
auditorijai šis muzikinis Maxo Minghellos filmas turėtų suteikti peno ap-
mąstymams. Filme vaidina Elle Fanning, Zlatko Buričius, Rebecca Hall, 
Agnieszka Grochowska, Clara Rugaard (JAV, D. Britanija, 2018). (Vilnius)
Eteris  ***

XX a. pradžia, Podolė. Gydytojas (Jacek Poniedziałek) žavisi eteriu – ši 
substancija malšina skausmą ir atima sąmonę, ji paslaptinga ir mirtinai 
pavojinga. Kai jo veiklos auka tampa jauna moteris, gydytojas nuteisia-
mas mirti, tačiau bausmės jam pavyksta išvengti. Jis randa darbą austrų 
karo tvirtovėje, kuriai vadovauja komendantas (Andrzej Chyra). Gydy-
tojas ne tik užsiima oficialia praktika, bet ir tęsia eksperimentus su eteriu, 
pasitelkdamas ir gyvuosius, ir mirusiuosius. Jis nori kuo daugiau sužinoti, 
kaip eteris leidžia manipuliuoti skausmu, geismu ir kitų žmonių valia. Jo 
tikslas – užvaldyti žmonių protus. Šioje variacijoje „Fausto“ tema lenkų 
režisierius Krzysztofas Zanussi tęsia apmastymus apie gyvenimo prasmę 
ir moralinę atsakomybę. Taip pat vaidina Zsoltas László, Ostapas Vaku-
liukas, Maria Ryaboshapka (Lenkija, Ukraina, Vengrija, Lietuva, 2018). 
(Vilnius, Kaunas)
Meilužės  ***

Trys paprastos Maskvos gyventojos – medicinos seselė, studentė ir aktorė – 
atsitiktinai susitinka bare ir išsiaiškina, kad visos išsiskyrė su mylimais 
vyrais, nesugebėjusiais nutraukti santuokos. Merginos nusprendžia jiems 
atkeršyti. Tačiau kai tikslas jau pasiektas, joms kyla mintis padėti pana-
šioms į save ir demaskuoti dviveidžius meilužius bei neištikimus vyrus. 
Jelenos Chazanovos komedijoje pagrindinius vaidmenis sukūrė Paulina 
Andrejeva, Aleksandra Bortič, Julija Aleksandrova, Marija Šalajeva, Ser-
gejus Garmašas, Goša Kucenka, Jurijus Stojanovas (Rusija, 2019). (Vilnius, 
Kaunas, Klaipėda)

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
19–25 d. – Verkiančios moters prakeiksmas 
(JAV) – 13.10, 16.20, 18.40, 21 val.
19–23 d. – Jaunoji žvaigždė (JAV, D. Britanija) – 
13.20, 16.40; 24, 25 d. – 13.20, 16.40, 18.50
19, 20, 22–25 d. – Drakoniuko Riešutėlio 
nuotykiai: atostogos džiunglėse (Vokietija) – 
11.30, 13.40, 15.40; 21 d. – 13.40, 15.40
22 d. – Meilė ir gailestingumas (Lenkija) – 11, 
15.50, 18.20; 23, 24 d. – 15.30, 18.40; 25 d. – 15.30
19 d. – Išgyventi vasarą (rež. M. Kavtara-
dzė) – 11.10, 16.20, 18.20, 21 val.; 20, 23, 
24 d. – 11.10, 16.20, 18.20, 20.30; 21 d. – 
16.20, 18.20, 20.30; 22 d. – 11.10, 16.20, 
18.40, 20.30; 25 d. – 11.10, 16.20, 18.20
19–24 d. – Milijardas (Rusija) – 20.30; 
25 d. – 18.10, 20.30
Profesorius ir pamišėlis (Airija) – 13.45, 
21 val.
19–25 d. – Vilniaus tarptautinis kino fes-
tivalis „Kino pavasaris“ (žiūrėti programą 
www.kinopavasaris.lt)
24 d. – „Pamatyk kine“. Metalinis apvalka-
las (JAV, 1987) – 19 val.
25 d. – Keršytojai. Pabaiga (JAV) – 18.30

Forum Cinemas Akropolis 
19, 20 d. – Verkiančios moters prakeiksmas 
(JAV) – 16, 13.30, 18.20, 21.10, 23.20; 21 d. – 
16, 13.30, 18.20, 21.10; 22–24 d. – 16, 18.20, 
21.10; 25 d. – 16, 19.20
19, 20 d. – Jaunoji žvaigždė (JAV, D. Brita-
nija) – 15.10, 18.30, 21.10, 23.10; 21–24 d. – 
15.10, 18.30, 21.10; 25 d. – 15.10, 21.10
19 d. – Išgyventi vasarą (rež. M. Kavta-
radzė) – 10.10, 17.20, 19.30, 23.30; 20 d. – 
10.10, 17.20, 19.30, 21, 23.30; 21 d. – 17.20, 
19.30, 21 val.; 23, 25 d. – 10.10, 17.20, 19.30, 
21 val.; 24 d. – 10.10, 17.20, 19.20
19, 20 d. – Milijardas (Rusija) – 18.40, 21.30, 
23.20; 21–24 d. – 18.40, 21.30; 25 d. – 21.30 
19, 20, 22–25 d. – Drakoniuko Riešutėlio 
nuotykiai: atostogos džiunglėse (Vokie-
tija) – 10.40, 12.30, 14.40, 16.40; 21 d. – 12.30, 
14.40, 16.40
19 d. – Profesorius ir pamišėlis (Airija) – 
23.30; 20 d. – 21, 23.20; 22, 24 d. – 21 val.
22 d. – Meilė ir gailestingumas (Lenkija) – 
12, 17 val.; 23–25 d. – 17 val.
25 d. – Keršytojai. Pabaiga (JAV) – 18.30

Skalvija
19 d. – Jaunoji žvaigždė (D. Britanija, 
JAV) – 17 val.; 20 d. – 16.20; 23 d. – 20.50; 
24 d. – 17 val.
19 d. – Išgyventi vasarą (rež. M. Kavtara-
dzė) – 18.50; 20 d. – 18.10 (seanse dalyvaus 
kūrybinė grupė); 22 d. – 17.10; 23 d. – 19 val.; 
24 d. – 21.10; 25 d. – 17.10
19 d. – Ačiū Dievui (Prancūzija, Belgija) – 
20.40; 25 d. – 20.30
20 d. – Rūgštus miškas (dok. f., rež. R. Barz-
džiukaitė) – 15 val.
20 d. – Gyvenimas aukštybėse (Vokietija, 
Prancūzija, D. Britanija, Lenkija, JAV) – 20.40
22 d. – Kenkenas ir ateiviai (Prancūzija) – 19 val.
Slovakų kino dienos

24 d. – Boksininkas ir mirtis (Čekoslova-

kija) – 19 val.

25 d. – Koza (Slovakija, Čekija) – 19 val.

22 d. – Eteris (Lenkija, Lietuva, Ukraina, 

Vengrija) – 15 val. (seansas senjorams)

23 d. –  Senas šautuvas (rež. J.V. Tūras) – 17 val. 
Ciklas „Karlsono kinas“ / „Atostogos kine“
20 d. – trumpametražių filmų programa 

„Magiški virsmai“ – 13 val.
23 d. – Karalienės korgis (JAV) – 15 val.
24 d. – Stebuklų parkas (JAV) – 15.10
25 d. – Didžioji skruzdėlyčių karalystė 2 
(Prancūzija) – 15.10

Pasaka
19 d. – Valstybės paslaptis (rež. D. Ulvydas) – 
17.15; 20 d. – 19 val.; 20 d. – 15.15; 22 d. – 16.15; 
23 d. – 18.15; 24 d. – 20.30
19 d. – Išgyventi vasarą (rež. M. Kavtara-
dzė) – 19.15, 19.30, 21.30; 20 d. – 15, 19.15; 
22 d. – 16, 20.15; 23 d. – 18 val.; 24 d. – 20.15; 
25 d. – 18.15
19 d. – Putino liudininkai (Latvija, Čekija, 
Šveicarija) – 21 val.; 20 d. – 17 val.; 
22 d. – 18.15; 23 d. – 20.30; 24 d. – 18.15; 
25 d. – 18.30
19 d. – Jaunoji žvaigždė (JAV, D. Britanija) – 
17.30; 20 d. – 17.15; 25 d. – 20.30
19 d. – Šefas Flynnas (D. Britanija) – 17 val.
19 d. – Kafarnaumas (JAV, Libanas, Prancū-
zija) – 18.45; 20 d. – 21 val.; 22, 24 d. – 18 val.
19 d. – Netikėta meilė (Argentina) – 21.15; 
20 d. – 13.15; 22 d. – 20.45
20 d. – Mano mažoji sesutė Mirai (Japonija) – 
13 val.; 22 d. – 16.30
20 d. – Stebuklų parkas (JAV) – 13.30
20 d. – Vagiliautojai (Japonija) – 21.15; 
23 d. – 20.45
20 d. – Ačiū Dievui (Belgija, Prancūzija) – 
20.30; 23 d. – 20.15; 25 d. – 18 val.
22 d. – Vasara (Prancūzija, Rusija) – 20.30
22 d. – Dvilypiai gyvenimai (Prancūzija) – 
18.30; 24 d. – 20 val.
23 d. – Pasaulis priklauso tau (Prancūzija) – 18.30
24 d. – Rūgštus miškas (dok. f., rež. R. Barz-
džiukaitė) – 18.30
25 d. – Barbicania (dok. f., Prancūzija) – 20.15
25 d. – Angelas (Argentina, Ispanija) – 20.45

Mo salė
20 d. – Mija ir baltasis liūtas (Prancūzija, 
Vokietija, PAR) – 15 val.
20 d. – Išgyventi vasarą (rež. M. Kavtara-
dzė) – 17 val.
20 d. – Putino liudininkai (Latvija, Čekija, 
Šveicarija) – 19 val.

Kaunas
Forum Cinemas

21 d. kino teatras nedirbs

19 d. – Verkiančios moters prakeiksmas 

(JAV) – 20.20, 22.20, 23.30; 20 d. – 14.50, 

20.20, 22.20, 23.30; 22 d. – 14.50, 20.20, 

22.20; 25 d. – 14.50, 22.20

19–22, 24 d. – Išgyventi vasarą (rež. M. Kavta-
radzė) – 11, 18, 21.10; 23 d. – 11, 17.50, 18, 21.10; 
25 d. – 11, 18, 21.40
19–25 d. – Drakoniuko Riešutėlio nuo-
tykiai: atostogos džiunglėse (Vokietija) – 
10.20, 14.30
19, 23 d. – Jaunoji žvaigždė (JAV, D. Brita-
nija) – 13.10, 14.50, 19.30; 24, 25 d. – 13.10, 
14.50
22–25 d. – Meilė ir gailestingumas (Len-
kija) – 17.10
24 d. – „Pamatyk kine“. Metalinis apvalka-
las (JAV, 1987) – 19.30
25 d. – Keršytojai. Pabaiga (JAV) – 18.30

Romuva
19 d. – Senas šautuvas (rež. J.V. Tūras) – 
17 val. 
19 d. – Išgyventi vasarą (rež. M. Kavtara-
dzė) – 19.15; 20 d. – 18.30; 23 d. – 20 val.; 
24 d. – 18 val. 
19 d. – Gražus sūnus (D. Britanija) – 21 val.; 
24 d. – 20 val. 
20 d. – Eteris (Lenkija, Ukraina, Vengrija, 
Lietuva, Italija) – 14 val. 
20 d. – Risčia (Ispanija, Lietuva) – 16.30; 
23 d. – 18 val.; 25 d. – 17 val. 
20 d. – Netikėta meilė (Argentina) – 20.30 
25 d. – Pirmieji kovotojai su mafija (dok. f., 
rež. D. Dargis, K. Petkevičius) – 19 val.

KLAIPĖDA
Forum Cinemas
19–25 d. – Verkiančios moters prakeiksmas 
(JAV) – 15.20, 19.30, 21.50
Išgyventi vasarą (rež. M. Kavtaradzė) – 
14.40, 16.50, 19 val.
19–24 d. – Milijardas (Rusija) – 13, 20.10; 
25 d. – 13, 21.40
Jaunoji žvaigždė (JAV, D. Britanija) – 18 val.
22 d. – Meilė ir gailestingumas (Lenkija) – 
10.20, 17.40; 23, 24 d. – 17.40
25 d. – Keršytojai. Pabaiga (JAV) – 18.30

Šiauliai
Forum Cinemas
19, 20 d. – Verkiančios moters prakeiksmas 
(JAV) – 16, 19.10, 21.30, 23.15; 21–25 d. – 16, 
19.10, 21.30
19, 20, 22–25 d. – Drakoniuko Riešutėlio 
nuotykiai: atostogos džiunglėse 
(Vokietija) – 10.10, 15.30; 21 d. – 15.30
19–25 d. – Išgyventi vasarą (rež. M. Kavta-
radzė) – 13.40, 20.40
19, 20 d. – Jaunoji žvaigždė (JAV, D. Brita-
nija) – 18.20, 23.05; 21–25 d. – 18.20
22 d. – Meilė ir gailestingumas (Lenkija) – 
11.30, 17.30; 23–25 d. – 17.30
25 d. – Keršytojai. Pabaiga (JAV) – 18.30

„Jaunoji žvaigždė“


