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Monika Krikštopaitytė

Kas čia per klausimas? Atrodo, 
viskas labai paprasta – paimi ge-
riausius pasaulio kūrinius (na ge-
rai – geriausius populiariausius) ir 
žiūri. Mona Liza šauni? Beethoveno 
Penktoji simfonija? Van Gogho 
autoportretas su nupjauta ausimi? 
Marina Abramovič Venecijos bie-
nalėje, ant kaulų kalno gramdanti 
nuo jų pūvančią mėsą? Christiano 
Boltanskio gedulo instaliacijos? 
Šarūno Saukos pragarai? Šaunūs? 
Siaurokas kriterijus, į jį meninin-
kai ir menas netelpa. Niekaip. Nė 
dešimčia procentų. Tačiau parodų 
komunikacijai, muziejaus parduo-
tuvei, bendravimo kultūrai tokios 
liniuotės visiškai pakanka. Svar-
biausia, kad skirtingų dalykų ma-
tavimai nebūtų painiojami.

Mėgstu geras istorijas (muziejus 
atsirado būtent iš tokios), džiau-
giuosi nauju muziejumi, rinkiniu, 
ir kaip tik dėl to su nerimu seku 
MO veiklą, kaip jie balansuoja ant 
lyno tarp šaunu ir prasminga. Nes 
tam, kad ateitų plačioji auditorija, 
reikėjo šaunumo. O kad ateitų 
nuolatiniai arba vadinamoji kul-
tūros bendruomenė – prasmingo 
turinio. Visu kūnu jaučiu pasiprie-
šinimą visai šauniai reklamai, nes 
į visą reklamą reaguoju vienodai. 
Kita mano pusė džiaugiasi, kad apie 
meną sužino vis daugiau žmonių, 
jis darosi madingas ir, nepaisant įsi-
skverbimo gylio, tai yra gerai, nes 
menas veikia kaip nematomas už-
kratas – pasireiškia netikėtai, kar-
tais po ilgo mygio. Į MO žmonės ir 
toliau eina šniūrais, vadinasi, ko-
munikacija veikia. Žmonės nori 
būti šaunūs. Tai yra dažniausiai 

šaunus poreikis. O kaip reikalai su 
menu ten? Atrodo, viskas bus ge-
rai – menui čia taikomi kiti krite-
rijai (kalbu tik apie parodas, apie 
kino programas galėtų kalbėti kino 
kritikai). 

Didžiojoje salėje rodomą naują 
parodą „Gyvūnas – žmogus – ro-
botas“ kuravo patyrusi menotyros 
profesionalė Erika Grigoravičienė, 
o rengiant šiuolaikinės dailės dalelę 
talkino jaunoji kolegė Ugnė Paber-
žytė. Patekus į parodos vidurius ga-
lima jaustis lyg didelio banginio kas 
skyrių vis naujai ryjama žuvele. Ke-
liauji ratu tarsi žarna ir matai daug 
kūrinių su žvėrimis, iš kurių ne-
daugelį pavadintum smagiais. Jau-
nimas iki dešimties metų, be jokios 
abejonės, čia ras ir mielų pudelių, ir 
papuoštą barsuką, gražų leopardą, 
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Nepatetiškai apie Beethoveną
Pokalbis su pianistu Daumantu Kirilausku

M u z i k a

Vytautė Markeliūninenė

Jau tapo įprasta, kad kasmet pianis-
tas Daumantas Kirilauskas parengia 
naują kompaktinę plokštelę. Ne, ne 
atsitiktinę, o įamžinančią subran-
dintą muzikinę programą. Pastarai-
siais metais greta Johanno Sebas-
tiano Bacho Partitų, Ludwigo van 
Beethoveno devynių fortepijoninių 
sonatų, Diabelli variacijų, op. 120, 
šiuolaikinių lietuvių kompozitorių 
kūrybos (naujausiame, 2018 m. iš-
leistame albume – Juliaus Andre-
jevo, Tomo Kutavičiaus, Felikso 
Bajoro, Juliaus Juzeliūno, Osvaldo 
Balakausko, Šarūno Nako, Loretos 
Narvilaitės, Jeronimo Kačinsko kū-
riniai), radosi ir dar vienas Beetho-
veno sonatų albumas. Jame, pava-
dintame „Pathétique“, įrašytos dar 
keturios Beethoveno sonatos: Nr. 8 
(„Patetinė“), 9, 10 ir 13. Vilniuje, kur 
nerasime nė vieno platesnius pro-
fesionalaus muziko poreikius ati-
tinkančio muzikinio knygyno su 
kompaktinių plokštelių parduotuve 
(tokio, kokius randame Leipcige 
ar Karlsrūhėje, Vienoje ar Berlyne 
etc.), taigi šiame nelabai linksmame 
kontekste nuolat D. Kirilausko įra-
šomi ir parengiami albumai, kaip 
ir reguliariai jo rengiami rečitaliai, 
suteikia muzikinės kultūros peiza-
žui jautrių, ambicingų ir viltingų 
spalvų. 

„Organum“ koncertų salėje ba-
landžio 10 d. įvyko naujojo D. Ki-
rilausko albumo „Pathétique“ sutik-
tuvės. Beje, kaip tik tą dieną pasiekė 
ir dar viena gera žinia – D. Kirilaus-
kas tapo austrų fortepijonų firmos 

„Bösendorfer“ atlikėjų sąrašo na-
riu. Greta Herberto von Karajano, 
Ersnsto Křeneko, Zoltáno Kodály 
(tai nariai iš „K“ raidės sąrašo) ir 
kitų. Ta proga Vienoje numatomas 
ir jo koncertas. Vakaro metu tarp 
atliekamų Beethoveno sonatų pia-
nistas dar stabtelėjo pokalbio, kurį 
čia ir pateikiame. Pianistą kalbino 
muzikologė Vytautė Markeliūnienė. 

Kas artimiau Tave pažįsta, 
žino Tavo aistrą kalnų slidi-
nėjimui. Tačiau ne kartą teko 
girdėti, kad vykdamas užsie-
nin užsisakai ir bilietus į kai 
kuriuos koncertus. Taigi, kal-
nai, koncertai ir pianistai, ku-
rių veikla domiesi. 

Labai geras gyvenimas... (salėje 
girdėti juokas). Kadangi šiemet jau 
esu beveik bedarbis, tai turiu dau-
giau laiko aplankyti kai kuriuos 
koncertus Europoje. Išties, gyvenu 
labai paprastą gyvenimą, nes darau 
tik du dalykus: pirma – groju, antra – 
slidinėju. Naujų kalnų teritorijų pa-
žinimas yra kaip naujo repertuaro 
kitam koncertų sezonui pasirinki-
mas. Tai labai įdomu, vienas kitą 
papildo.

Nėra įprasta atlikėjui domėtis 
kitų koncertais. Bet Tu, regis, 
noriai lankai tų pianistų kon-
certus, kurių veikla domiesi, ir, 
ko gero, šia veikla mieliau už-
siimi užsienyje? 

Abejoju, ar kuriam Lietuvoje gy-
venančiam pianistui nebūtų įdomu 
nueiti į Grigorijaus Sokolovo, Radu 
Lupu, Murray Perahia ar kito pana-
šaus kalibro pianisto koncertą. Juk 
jie beveik niekada neatvažiuoja į 
Lietuvą. Tokią pramogą sau suku-
riu, nes turiu draugų užsienyje, pas 
kuriuos kartais svečiuojuosi. Nega-
lėčiau teigti, kad labai dažnai vaikš-
tau į kolegų koncertus ar apskritai 
į koncertus Lietuvoje. Mėgstu vei-
kiau tą daryti ten, kur manęs niekas 
nepažįsta, kur galiu labiau susikon-
centruoti į muziką. Ir, žinoma, ten 
geresnės salės, o atlikėjai tokie, dėl 
kurių verta aukoti keletą valandų 
skrydžio. 

Gal pereikime prie Tavo paties 
darbo, kūrybos proceso: koks 
gi jis? Įrašų analizė, knygų 
skaitymas, rankraščių varty-
mas? Ar Tu nuolat nori mokytis 
naujus tekstus, naujus kūrinius? 

Taip, iki šiol mokausi vis naują 
repertuarą. Man vienas įdomiausių 
dalykų yra rinktis naują programą. 
Tai kur kas įdomiau nei kažkokio 
jau baigto etapo pakartojimas. Šiuo 
metu džiaugiuosi išleistomis šiomis 

charakterį. Man net keista, kaip 
tas natas kažkas iššifravo, publi-
kavo, kaip jas leidėjai galėjo suprasti. 

Praėjusių metų viduryje gro-
jai įspūdingą rečitalį Nidoje, 
Thomo Manno festivalyje, dar 
keliuose miestuose: pagrečiui 
skambėjo net penkios Beetho-
veno sonatos. Iki šiol kiek jau 
esi jų parengęs? O sykiu klau-
simą pratęsčiau mintimi, kad 
Tavo repertuare tikrai nema-
žai Beethoveno, nors ir Bacho 
daug, kūrinių sąraše matyti 
ir Fryderykas Chopinas. Vis 
dėlto daug kas Tave pirmiau-
sia sieja su Beethovenu. Gal šis 
susiejimas ypač sutvirtėjo po 
Diabelli variacijų? Kaip Beet-
hovenas veikia Tavo estetinį 
lauką, kaip formuoja ir kitą 
repertuarą? 

Negalėčiau pasakyti, kad groju 
labai daug Beethoveno. Lyginant su 
mano vokiečiais kolegomis, jo groju 
labai mažai – tik 13 sonatų, o jie vi-
sas 32 seniausiai pagroję. Žinoma, 
kadangi studijavau Austrijoje, pas 
profesorių Karlą-Heinzą Kämmer-
lingą, kuris buvo šios srities žinovas, 
natūralu, kad ta estetine kryptimi 
ir toliau einu. Nors kartais mėgstu 
nuklysti ir į įvairius klystkelius bei 
paskambinti ką nors visai kita. 

Beethovenas kaip ir Bachas – ne-
žinau, kurį pavadinčiau centriniu. 

Humoru gal to nepavadinčiau, 
veikiau žaismingumu, pokštu ar 
specifine emocija, kurios daug ap-
tinkame Josepho Haydno muzikoje. 
To yra ir Mozarto, ir Beethoveno 
kūryboje, tik pastarojoje daugiau 
dramatizmo, nors nelygu apie kurį 
jo kūrybos etapą kalbame. Pažvel-
gus plačiau į austrišką kultūrą, – pa-
siklausius jų orkestrų, pavienių or-
kestro muzikų, kažkiek pažįstant jų 
charakterį, tautos temperamentą, – ži-
noma, šias savybes galima atpažinti 
Vienos klasikų muzikoje. 

Turbūt nesiginčytumėm, kad 
Beethoveno kūryba labai pa-
veiki, valinga, atlikėjų nuolat 
vis iš naujo studijuojama. Ko 
gero, kiekvienas rimtas atli-
kėjas stengiasi susikurti savo 
vaizdinį, savo raiškos būdų 
sistemą. Pasitelkčiau kad ir 
kompozitoriaus bei dirigento 
Antono Weberno mintį, esą 
pagrindinis Beethoveno inter-
pretacijos principas – ne mo-
savimas kumščiais ar drastiški 
rubato, bet vidinis išraiškingu-
mas ir ekspresyvumas. Į Beetho-
veną Webernas žvelgė ne kaip į 
maištininką, bet kaip į žmogų, 
atradusį naują harmoniją ir 
grožį. O kokį savo Beethoveno 
vaizdinį esi susikūręs? 

Beethovenas labai įvairus. Ko 
gero, nesutikčiau su teigiančiais, 
kad turi vyrauti tik maištas. Jo kū-
ryba nevienoda. Štai sonatos, kurias 
šiandien atlieku – jos nemaištingos, 
lyriškesnės, kameriškesnės. Jei ly-
ginsime Beethoveno Trečiąjį forte-
pijoninį koncertą su Ketvirtuoju – jie 
taip pat labai skirtingi. Trečiasis kur 
kas dramatiškesnis, o Ketvirtasis – 
skaidrus, šviesus, jame daug lyrikos 
ir piano dinamikos. Kartais net pa-
mirštama, kad kai kuriuose Beet-
hoveno kūriniuose vyrauja piano 
dinamika, nors yra ir staigių cres-
cendo... Jo muzika labai įvairialypė, 

daugiaspalvė, joje yra ir maišto, ir 
dramatizmo, ir šviesių lyrinių nuo-
taikų, taip pat ir nostalgiškų, ir žais-
mingų. Joje viskas telpa. 

Theodoras Adorno kalba apie 
tokią kategoriją kaip Beetho-
veno muzikos etika, nes mano, 
kad šioji muzika neapsiriboja 
tik estetine raiška. Jis teigia, 
kad Beethoveno muzika rodo, 
kaip reikia elgtis, turėdamas 
galvoje, kad menas apskritai 
yra istorinis procesas, kuriame 
visada matomas santykis su 
visuomene, visuomeniniais 
procesais. Neprisirišant prie 
muzikos filosofijos, ar galėtum 
pasidalyti tuo etinio momento 
buvimu Beethoveno muzikoje? 

Iš to, kiek esu skaitęs apie Beet-
hoveną, iš jo muzikos, susidariau 
vaizdą, kad jis gal ir nebuvo labai 
švelnus žmogelis, altruistas. Man 
atrodo, kad jis buvo nuoširdus ir 
geras, bet kartu tiesus ir atviras, 
nelabai su kuo taikstydavosi. Tikrai 
nepataikavo niekam. Buvo labai ne-
priklausomas, galbūt vienišas. Kaž-
kuria prasme tai veikia ir mane. Ta-
čiau mano gyvenime yra ne vien 
Beethovenas. 

Įdomu, kad jo muziejuje Bo-
noje kabo eksponatas, kurio 
nugarėlėje parašyta: „Mielam 
draugui ir labai geram žmo-
gui“... Tai dedikuota Beetho-
venui. Nedažnam žmogui galė-
tume taip parašyti. 

Manau, kad Beethovenas tikrai 
nebuvo koks bjaurybė, kuris, sa-
kysime, meluoja, ką nors slepia ar 
kenkia kitam žmogui. Galbūt todėl 
jį pavadino „geru žmogumi“. Kaž-
kas, matyt, neblogai jį pažinojo...

Kalbino ir parengė 
Vytautė Markeliūnienė

keturiomis Beethoveno sonatomis, 
bet, tiesą sakant, jau gyvenu visai 
kitkuo – programa, kuri skambės 
už dviejų mėnesių. Tai bus dvi Ba-
cho Prancūziškos siuitos, Franzo 
Schuberto ir Ferenco Liszto sona-
tos. Su šia programa koncertuosiu 
rudenį. O dar įdomiau, ką grosiu 
2020 metais. Tam tikrų vizijų jau 
turiu. Žinoma, turbūt pats įdomiau-
sias etapas yra kūrybinis – supro-
jektuoti programą, kuri gali pavykti 
arba ne. Visada turiu vizijas, ką atei-
tyje, jei leis sveikata, dar norėčiau 
pagroti. O tada lygiagrečiai vyksta 
ir kitoks savęs lavinimas – knygų 
skaitymas, rankraščių vartymas. 

Beje, dėl Beethoveno rankraš-
čių – jie yra tokie subraukyti, kad 
kažką išsistudijuoti iš jų vargiai 
įmanoma... Nebent nujausti jo 

Mano repertuare jie abu centriniai 
ir visada jame bus. Bet, kadangi pa-
raleliai dar su manimi keliauja ir 
Lisztas, ir Schubertas, ir visa šiuo-
laikinė muzika, tai visas procesas 
vyksta lėčiau. Ar Beethovenas daro 
įtaką kitoms mano programoms? 
Galbūt taip. Pavyzdžiui, greta Beet-
hoveno negaliu sudėti dviejų Pro-
kofjevo sonatų, nes nelabai tinka į 
kompaniją. 

Viename straipsnių, nagri-
nėjančių klasicizmo muzikos 
idiomą, teko užtikti štai taip 
suformuluotą labai būdingą 
šios muzikos stiliaus savybę: 
šmaikštus, žaismingas, tipiš-
kas austriškas humoras (kaip 
komiškumo ir rimtų savybių 
derinys). Ar pritartum? 

Daumantas Kirilauskas ir Vytautė Markeliūnienė E . Kori e nė s  nu ot r.
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Simfonija su būtinu fortepijonu 
Lukas Geniušas skambino Johanneso Brahmso Antrąjį koncertą fortepijonui 

M u z i k a

Rita Aleknaitė-Bieliauskienė

Balandžio 18 d. Vilniaus Kongresų 
rūmuose Gintaro Rinkevičiaus di-
riguojamas Valstybinis simfoninis 
orkestras atliko Piotro Čaikovskio 
Pirmąją simfoniją g-moll, op. 13, „Žie-
mos svajos“ ir Johanneso Brahmso 
Antrąjį koncertą B-dur, op. 83. So-
listas – pianistas Lukas Geniušas.

Brahmsas šį Koncertą dedikavo 
savo mokytojui Hamburge Eduar-
dui Marxsenui. Premjera įvyko 
1881 m. lapkričio 9 d., fortepijono 
partiją sėkmingai atliko pats au-
torius, su juo grojo Alexanderio 
Erkelio diriguojamas Budapešto 
simfoninis orkestras. Koncertas 
tapo svarbiu pereinamojo laiko-
tarpio kūriniu: tarsi tiltelis iš la-
bai jausmingos romantikų raiškos 
į ekspresija jaudinančią vėlyvojo 
romantizmo epochą. Tai poetinė 
muzikinė pasaulio išraiška, kuriai 
įtakos turėjo Ludwigo van Beetho-
veno muzikinis mąstymas, Franzo 
Schuberto melika, harmoninės 
konstrukcijos. Iki šiol klausytojus 
žavi Brahmso temų turtingumas, 
emocionalumas, minties gelmė. Šis 
koncertas – grandiozinis kūrinys, 
vadinamas Symphonie mit obliga-
tem Klavier – simfonija su būtinu 
fortepijonu. 

Penkiasdešimt minučių muzi-
kos – visada iššūkis pianistui. Pats 
būdamas pianistas, šį keturių dalių 
opusą Brahmsas kūrė tarsi savimi 
nepasitikėdamas, susirašinėjo su 
artimiausiais draugais, tarėsi dėl 

vieno ar kito epizodo. Romantizmo 
klasika tapusio kūrinio orkestro ir 
fortepijono skambėsenos vienyje 
ieškojo tembrinės įvairovės ir ypa-
tingos vietos fortepijonui. Atskiri 
išplėtoti fortepijono solo epizodai 
netgi tapo savotiškais savarankiš-
kais intermezzo. Pirmoje dalyje tarsi 

geras orkestro ir Luko Geniušo 
tarpusavio supratimas, siekis 
įprasminti Brahmso mintijimus 
ne juos supriešinant, bet kuriant 
neatsiejamą aistringą muzikos 
lydinį. Skambėjo puikūs dialo-
gai ne tik ryškiame pirmos dalies, 
bet ir kituose epizoduose. Kad ir 

alto, medinių pučiamųjų grupės, 
fortepijono ir neforsuoto, „kvė-
puojančio“ orkestro deriniuose. 
Savotiškoje muzikos sukurtoje 
meditacijoje galima buvo justi par-
titūros rankraščio originale pažy-
mėtos eilutės prasmę: „Benedictus 
qui venit in nomine Domini“ („Pa-
laimintas, kuris ateina Viešpaties 
vardu“). 

L. Geniušo grojimo maniera ne-
paprastai palanki norint turtingas 
Koncerto harmonines konstrukci-
jas pripildyti skambesio pilnatvės. 
Kokybiškas klavišo gelmės pojūtis 
tiek grojant staccato, tiek legato. Jo-
kio paviršutiniškumo ir skambinant 
molto leggiero – sukauptas garsas, 
spalvingas harmoninis audinys, iš-
baigti epizodai. Pianisto ekspresija 
kartą „užnešė pirštus“ (pirmos da-
lies C numerio pasažuose), tačiau 
galima buvo žavėtis oktavų, sunkių 
akordinių pasažų precizika, labai 
tikslinga manualinės technikos 
kalba. 

Beethoveno ir Roberto Schu-
manno orkestro kalbos pagrindas 
talentingajam Brahmsui tapo gera 
baze atliepiant vengrų muzikos ko-
loritą ir aistringą savastį. Orkestras 
buvo puikus partneris. Koncerto 
klausiausi „pakabinta“ balkono pa-
lubėje, solisto nemačiau, bet orkes-
tras, kartu kurdamas vientisą drobę, 
beveik niekur jo neužgožė. 

Publikai prašant L. Geniušas pa-
skambino nuotaikingą Leonido De-
siatnikovo pjesę.

Stebina pianisto koncertinis už-
imtumas. Kovo mėnesį L. Geniušas 

koncertavo Niujorke, puikioje, jau-
kioje muziejaus „The Frick Col-
lection“ salėje. Parengė rečitalį 
Amsterdamo „Concertgebouw“, 
grojo „Kioi Hall“ Tokijuje. Gegu-
žės pradžioje jo laukia koncertai 
muzikos festivalyje „Pašėlusios 
dienos“ Tokijuje (kasmet didžiu-
liame 10 salių komplekse vienu 
metu nuo ryto iki vakaro vyksta 
klasikinės muzikos koncertai, per 
tris dienas jų surengiama apie 250). 
Gegužės pabaigoje Londone, „Bar-
bican“ centre, L. Geniušas dalyvaus 
Leonido Desiatnikovo autoriniame 
vakare. Dabar jau Vilniuje gyven-
siantis pianistas per metus surengia 
apie 60–70 koncertų. Pradėjo vesti 
meistriškumo kursus.

Piotro Čaikovskio Pirmoji simfo-
nija g-moll „Žiemos svajos“ pernai, 
besibaigiant metams, buvo atlikta 
Lietuvos nacionalinio simfoninio 
orkestro. Pats kūrinys įspūdžio ne-
padarė (rašyta „7 meno dienose“, 
2018 12 07). Po dabar aptariamo 
koncerto noriu prisiminti Hanso 
fon Bülowo mintį: „Nekaltinkime 
orkestro, o pažvelkime, kas stovi 
prie pulto.“ Gintaras Rinkevičius 
tame primityvokame tekste muzi-
kai suteikė prasmingą formą, su-
dėstė dramaturgiją, rado kontras-
tingų epizodų prasmių, išryškino 
artikuliacinius momentus. Aiškią 
formą įgavo ir fuga, kiek susvyra-
vusi, bet radusi taką į kulminaciją. 
Mano akyse Čaikovskio simfonija 
reabilituota. 

Luko Geniušo pianistinės įžvalgos
Mintys po LVSO ir Luko Geniušo koncerto

Edmundas Gedgaudas

Antrasis koncertas fortepijonui ir 
orkestrui... Johanneso Brahmso di-
dingojo kūrinio laukiau tarsi šven-
tės – juk labai retai turime progą 
gyvai išgirsti šį koncerto ir simfo-
nijos žanrus sujungusį opusą. O dar 
ir pirmaeilis pianistas, kurio evo-
liuciją galime stebėti ir vis naujai 
stebėtis. Pastaruoju metu Lukas 
Geniušas Vilniuje dažniau kon-
certuodavo „Vaidilos“ salėje, ku-
rios privalumus didina ir iš „Orga-
num“ fortepijonų salono parūpintas 

„Bösendorfer“ firmos koncertinis 
fortepijonas, ir geriausia Vilniuje 
akustika. 

Manau, kad ne tik aš jaučiu, jog 
be Brahmso muzikos mūsų gyve-
nime jau žiojėtų spraga. Dažname 
iš mūsų ji įsibuvo ne tik tomis 

akimirkomis, kai jos konkrečiai 
klausomės, – nes juk būna, kad pa-
kanka apie ją pagalvoti, ir ši mu-
zika jau su mumis. Lyg kokia ge-
roji namų dvasia, sugebanti švelniai 
bendrauti ar net paguosti. O juk, sa-
kytum, pernelyg atvirai nedemons-
truoja joje tūnančios neišmatuoja-
mos jėgos. 

Tačiau ir Piotras Čaikovskis, ku-
rio Pirmosios simfonijos trečioji re-
dakcija balandžio 18 d. irgi skam-
bėjo Kongresų rūmų salėje, sugeba 

„skverbtis į širdį“, tik gerokai kitaip. 
Gal būtent šiame „kitaip“ aptik-
tume ir jo paniekos ar net neapy-
kantos vokiečių genijaus kūrybai 
dingsčių? Taip, jie buvo amžinin-
kai, išreiškę labai skirtingų kultūrų 
godas, bet juk anuomet ir itin gau-
sūs Richardo Wagnerio muzikos 
gerbėjai nesusikalbėdavo su savo 
tautiečiais, kuriems buvo brangi 

Brahmso muzika... Kartais pagal-
voju, jog mums tą suprasti nelen-
gva gal ir todėl, kad tapome ne tiek 
tolerantiškesni, kiek abejingesni. Ar 
Brahmso laikais būtų įmanoma jo 
Antrąjį koncertą fortepijonui ir or-
kestrui gretinti su Čaikovskio „Žie-
mos svajomis“ pavadinta simfonija? 
Beje, kuris iš šių kūrinių dirigentui 
Gintarui Rinkevičiui yra branges-
nis? Abu lygiai arti širdies? Many-
čiau, kad bent jau viešumoje būtent 
taip, nes antraip ties dirigento pro-
fesionalumu šiandien išdygtų klaus-
tukas. O kuris mielesnis publikai, 
staugimais ir klyksmais pratęsusiai 
tuščiai patetišką Čaikovskio Pirmo-
sios pabaigą? Plojo stovėdami, ta-
čiau juk senokai ši aplinkybė visiš-
kai nieko nebereiškia.Vis dar prie 
to nepriprantu, gal kad ir neketinu 
pratintis. Aplodismentai stovint, 
kadaise rodę pagarbą išskirtiniam 

meno įvykiui (tokį faktą ir biografai 
pažymėdavo), šiandien jau „nulis“ – 
pakanka atsistoti dviem, kad ban-
dos jausmas pakeltų ir kitus.

Lukas Geniušas sudėtingą ketu-
rių dalių Brahmso kūrinį interpre-
tavo siųsdamas ganėtinai ryškias 
įžvalgas tiek dirigentui, tiek su 
pianistu drauge muzikuojančiam 
orkestrui. Būtent solisto jautriai 
suvoktame opuse slypėjo Antrojo 
koncerto esmė, nes nepaisant laiko 
ir kitokių negandų nuvarginto, jau 
pobaisiu tapusio tos salės fortepi-
jono, jautėsi į muziką įsitraukusio 
pianisto protas, dvasia, širdis... Gir-
dėjosi, kad Lukas šiam susitikimui 
su Brahmsu buvo itin rimtai pasi-
rengęs. Bet man, klausytojui, nutiko 
taip, kad sėdėjau parterio kairėje, 
ties pirmaisiais smuikais, patirda-
mas jų amato „spindesį ir skurdą“. 
Teisybė, smuikuoti jie moka, bet 

susidariau vaizdą, kad jiems viso-
kia muzika tėra natos, o toliau jau 
nesvarbu, kieno ir kokia dingstim 
jos parašytos.  

Per pertrauką save tyliai suba-
riau: „Ką, gal tu tikėjaisi solisto ir 
orkestro dialogo? Baik kliedėjęs...“ 
Bet visgi pagalvojau, kad sėdint 
balkone gal kiek kitaip įsijungtų 
ir nykioji salė. Atstumas tą „vergų 
darbą“ pridengtų ar net bandytų 
kurti prasmingesnę visumos iliu-
ziją. Beje, tą „erdvę“ (kaip dabar 
sakoma) maždaug mėnesį mintyse 
jau mačiau griaunamą, taip prade-
dant pažadėtą salės rekonstrukciją. 
Jei ji įvyks, tai kokia bus? Viliuosi 
(viltis juk miršta paskutinė), kad 
kažkuri ateities karta gal neišvys 

„iš pirštinių pasiūtų batų“, nes to-
kių jau apsčiai turime.

norėjosi atkreipti dėmesį į kompo-
zitoriaus siekį reikštis labiau po-
etiškai. Gal todėl tekste nemažai 
žymių dolce. II d. Allegro appas-
sionato kompozitorius kūrė kaip 
scherzo. Tokį charakterį orkestrui 
ir pasiūlė pianistas. Valtornos, pui-
kiai grojusios pirmąją Koncerto 
temą ir kitus epizodus, čia kiek 
atsipalaidavo. 

Nuo pat pirmojo valtornų ir for-
tepijono dialogo buvo jaučiamas 

interpretuojant trečią, Andante, 
dalį. Graži lyrika perteikiant pa-
sirinktos Brahmso dainos „Im-
mer leiser wird mein Schlummer“ 
(koncerto anotacijoje, greta kitų 
klaidų, neteisingas ir šios dainos 
pavadinimo vertimas. Miegas ne 

„gilėja“, bet priešingai – herojus 
bunda, o nubudimą sieja su ais-
tra, ateinančiojo laukimu). Puikiai 
šios emocijos buvo išreikštos in-
tymios nuotaikos violončelės solo, 

Lukas Geniušas ir Gintaras Rinkevičius D. Mat ve je vo  nu ot r.
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Ekspansija oro burbule
Performatyvus Vyčio Jankausko spektaklis

Š o k i s

Helmutas Šabasevičius

Pernai į trečią dešimtį įkopęs Vy-
čio Jankausko šokio teatras savo kū-
rybinę veiklą įprasmino atgaivin-
damas vieną iš geriausiai žinomų 
savo darbų – „Liepsnos virš šaltojo 
kalno“, o šiemet pristatė ir naują, jau 
keturioliktą darbą, kuriame ryškėja 
choreografo kūrybos atsinaujinimo 
kryptys. 

Balandžio 17 d. „Menų spaustu-
vėje“ įvyko spektaklio „Ekspansija. 
Visata įeina į mano kūną“ premjera. 
Čia šokio formos paieškos akivaiz-
džiai derinamos su performanso 
principais ir Vyčio Jankausko šokio 
teatro erdvėje, kurioje iki šiol daž-
niausiai buvo galima sutikti Lietuvos 
šokio kultūros pirmeivius, pristatoma 
jaunosios kartos atlikėja Viltė Švar-
plytė, kurios pavardė Lietuvos šiuo-
laikinio šokio kontekste mažai žinoma. 

Kaip judesio tyrėja pristatoma 
jauna menininkė į savo eksperi-
mentą įtraukė ir, pasak šviesaus 
atminimo Vitos Mozūraitės, pasku-
tinį Lietuvos šiuolaikinio šokio ro-
mantiką. Ankstesniuose darbuose 
daug dėmesio skyręs abstrakčiai ju-
desio raiškai ir jausminėms, esteti-
nėms judesio asociacijoms, šiame 
darbe Jankauskas šokį uždaro ana-
litinėje iš anksto pasirinktų sąlygų 
ir reikšmių erdvėje. 

Švarplytė šokio ir judesio mokėsi 
Škotijoje ir Austrijoje, bet savo, kaip 

atlikėjos, vardą Lietuvoje jai dar teks 
įrodinėti. Ji geba pasinerti į atlie-
kamo kūrinio erdvę, tačiau šiame 
spektaklyje labiau ryškėja ne kaip 
šokio, o kaip judesio menininkė (ju-
desio tyrimai deklaruojami ir trum-
pame jos veiklos pristatyme).

Judesys ir šokis – šių raiškos 
formų skirtumus apčiuopti, iš-
gryninti, atskirti, suvokti norisi 
vis dažniau ir labiau stebint šokio 
spektakliais įvardijamos produk-
cijos įvairovę. Jankauskui artima 
meditatyvi, kontempliatyvi jude-
sio raiška, todėl bendras skirtingų 
kartų ir skirtingos patirties kūrėjų 
darbas nestebina. Atsargūs, lėti 
koncentruoti Švarplytės judesiai 
oro burbule atitinka tą vaizdinį, 
kokį apie save yra sukūręs choreo-
grafas Jankauskas, tačiau kartais 
judesys čia atrodo savaiminis ir 
pritrūksta sunkiai nusakomo cho-
reografijos kūrėjo ir atlikėjo dialogo, 
kad abstraktus erdvinis veiksmas 
virstų konkrečia menine prasme. 

Vis dėlto išsilaisvinus iš burbulo 
Švarplytei pavyksta surasti ir uni-
kalų, asmenišką santykį su choreo-
grafiniu spektaklio audiniu, nors 
tas santykis gali būti išreiškiamas 
vos pastebimu judesio impulsu, len-
gvai nuvilnijančiu per pakeltą ant 
žemės tįsančio kūno ranką. 

Iš juostinio magnetofono, kurį 
veikiausiai daugelis spektaklio žiū-
rovų matė tik technikos muziejuose, 
skamba kompozitorių Gonerio ir 

Arvo Pärto muzika, taip pat atsklei-
džianti anotacijoje minimą proto ir 
vaizduotės įtampą, kuriai sukibirkš-
čiavus įsižiebia kūrybinė energija.

Kūrėjai dėmesį sutelkia į proto 
ir vaizduotės, „neveiklaus veikimo“ 
fenomenus. Neveiklumas šiame se-
anse sąlyginis, nes Švarplytė nuo-
lat veikia – tiek burbule, tiek iš jo 
ištrūkus akivaizdžios ir intelektu-
alinės, ir jausminės jos pastangos, 
tad žiūrovams taip pat tenka re-
gimų judesio konstruktų asocia-
cijomis užbaigti šį kūrinį, atsakant 
ir į menininkų keliamus klausimus, 
išdėstytus performatyvaus spektaklio 
programėlėje. 

Atsakyti į klausimą, ką šiandie-
nos žmogui reiškia neveiklumas, 
pauzė, tuštuma, galima labai įvai-
riai – net ir nesinaudojant keturias-
dešimt penkias minutes trunkančiu 
sceniniu veiksmu. Skirtingus atsa-
kymus lemia skirtinga patirtis, skir-
tingas nusiteikimas regimo kūrinio 
atžvilgiu, noras (arba nenoras) da-
lyvauti Jankausko ir Švarplytės siū-
lomame tyrime. Negali nepritarti 
jų kritiškam požiūriui į „veiksmo 
tikrovę“, kurioje laikas verčiamas 
pinigais, o intelektualinių ir kūry-
binių pastangų kursas apgailėtinai 
mažas. 

Išsivadavusi iš oro burbulo, atli-
kusi savo performansą, Švarplytė į 
ritinius suvynioja baltą linoleumą, 
lyg sunaikindama savo veiklos pėd-
sakus, parodydama šio kūrybinio 

veiksmo sąlygiškumą, nenaudin-
gumą, tačiau toks finalas neatrodo 
nuoseklus įsiskaičius į spektaklio 
pavadinime įvardintą teiginį. Gal-
būt nenuoseklumas – ir pačių kū-
rėjų siekiamybė, kūrybinio proceso 
aplinkkelis, nulemtas žinojimą ko-
reguojančių nuojautų, rizikos, galų 
gale ir tos pauzės, apie kurią skai-
tome spektaklio anotacijoje.

Gal tai ir paties choreografo po-
žiūrį į kūrybą apibendrinantis pri-
sipažinimas ar pasiteisinimas, pa-
aiškinantis neskubrų jo meninės 
veiklos ritmą, įsisąmonintą teisę 
prabilti tik tada, kai tuštumoje įsi-
žiebia patį menininką įtikinanti 
kibirkštis.

„Ekspansijos“ kūrėjų mintys, tin-
kančios forumo apie kūrybiškumą 
ir šiuolaikines jo formas diskusi-
jai, plastiniu lygmeniu aiškiai ne-
išartikuliuotos. Nors protu galima 
visiškai pritarti tam, ką skaitai, vis 
dėlto kontaktas su „Menų spaus-
tuvės“ Juodojoje salėje matomu 
reginiu nėra tolygiai intensyvus 

visą spektaklio laiką, galbūt todėl, 
kad tradiciškai tikiesi pajausti, kas 
iš tikrųjų rūpi kūrėjams, kaip aso-
ciaciją ar meninį signalą. „Menas 
yra ne tai, ką žmogus žino, o tai, ką 
jis jaučia. Visa kita yra mokslas“, – 
dar 1879-aisiais rašė Butrimonyse 
gimęs pasaulinio garso dailės istori-
kas Bernardas Berensonas. Žodžiai, 
visų pirma skirti dailės kūriniams, 
tinka visai meninei veiklai, ypač 
šiais planuojamos ir projektuoja-
mos, balais vertinamos kūrybos 
laikais. 

Nors menininkai laiko veiksmo 
ir tėkmės nedramatizuoja, perfor-
matyviame spektaklyje vis dėlto aiš-
kiai juntami bemiegio laiko bega-
lybės ir konkrečios laiko atkarpos 
baigtinumo motyvai. Palaipsniui 
bliūkštantis burbulas, kuriame lyg 
akvariume plūduriuoja atlikėja, vis 
dar prisimenamas pasibaigusios ir 
tuščiai besisukančios magnetofono 
juostos garsas primena: Et in Ar-
cadia ego.

Goda Dapšytė

Vienas iš šiuolaikinių kūdikius 
auginančių ir nemažai laiko na-
muose praleidžiančių mamų gal-
vos skausmų – kaip saugiai ir pa-
togiai prablaškyti kasdienę rutiną. 
O pasirinkimų šiais laikais tikrai 
nemažai (ir ne tik sostinėje): joms 
yra pasiryžę padėti įvairiausi sporto 
ir pokalbių klubai, medicinos kli-
nikos, siūlančios baseinus ir įvai-
rius mokymus, mamų konferencijų 
organizatoriai, masažo specialistai 
ir net miesto gidai (ekskursijos su 
vaikiškais vežimėliais, kai dalyvių 
skaičius viršija porą dešimčių, ry-
tinėse sostinės gatvėse atrodo gana 
įspūdingai). O kaipgi teatras?

Repertuaras kūdikiams

Per pastaruosius keletą metų 
smarkiai pagausėjo patiems ma-
žiausiems žiūrovams skirtų spek-
taklių. Regis, dar neseniai buvo ma-
noma, kad į teatrą vaikui keliauti 
nesulaukus kokių trejų ar daugiau 

metų – visiškai neverta. Be to, kon-
krečioms amžiaus grupėms, o ne 
abstrakčiai „vaikams“ skirtų spek-
taklių dar prieš gerą dešimtmetį 
nelabai buvo (išskyrus vieną kitą 
lėlių teatro pavyzdį, patvirtinantį 
taisyklę). O šį sezoną ant rankų at-
keliaujančius, vos kelių mėnesių te-
sulaukusius žiūrovus ir klausytojus 
kviečia jau ne tik tradiciniais tapę 
festivaliai „Kitoks“ ir „Labas!“, bet 
ir bent penketas šalies teatrų. Lietu-
vos nacionalinis operos ir baleto te-
atras siūlo pasiklausyti teatralizuoto 
styginių kvarteto koncerto „Muzika 
mažoms ausytėms“. Taip pat Vil-
niuje įsikūręs privatus teatras vai-
kams „Pradžia“ savo repertuare 
mažiausiesiems pristato du spek-
taklius: „Vėjai švilpia apie mažus at-
radimus“ (režisierė Eglė Kižaitė) ir 

„Upė“ (režisierė Ieva Jackevičiūtė). 
Klaipėdiečių šokio teatras „Judesio 
erdvė“ yra sukūręs spektaklių dipti-
chą „Debesų gaudyklė“ ir „Debesų 
žaidynės“ (choreografė ir režisierė 
Laura Geraščenko). O kita klaipė-
diečių šokio trupė – Šeiko šokio 

teatras – balandžio pabaigoje pri-
stato šokio spektaklio-instaliacijos 
kūdikiams „LUMI“, kurią sukūrė 
Švedijoje gyvenanti serbų kilmės 
choreografė Dalija Acin Thelan-
der, premjerą. 

Tačiau ši gausa – tik pastarųjų 
dvejų trejų metų tendencija. Na, o 
joje išsiskiria ir gausiausią bei įvai-
riausią kūdikiams skirtų spektaklių 
repertuarą siūlo šiuolaikinio šokio 
spektaklių kūdikiams pradininkė 
Lietuvoje choreografė Birutė Ba-
nevičiūtė kartu su jau daugiau nei 
dešimtmetį aktyviai veikiančiu šo-
kio teatru „Dansema“. Prasidėjusi 
nuo vaikams skirto tarptautinio fes-
tivalio, „Dansemos“ veikla plėtėsi 
ne tik gausinant repertuarą, bet ir 
geografiją. Norint pamatyti Lietu-
voje rodomus jų spektaklius, reikia 
akylai sekti „Dansemos“ repertuarą, 
mat trupė nuolat gastroliuoja įvai-
riose pasaulio šalyse: jei ne Kini-
joje (kur pastaruoju metu lankosi 
ypač dažnai), tai Belgijoje, Kroa-
tijoje, Nyderlanduose, Vokietijoje, 
Švedijoje, Palestinoje, Ukrainoje, 

JAV, Didžiojoje Britanijoje, Airi-
joje, Lenkijoje, Čekijoje, Estijoje 
ar Indijoje. 

Spalvoti žaidimai

Vieno iš „Dansemos“ šokio spek-
taklio kūdikiams pavadinimas – 

„Spalvoti žaidimai“ – taikliai apibū-
dina visą mažiausiems žiūrovams 
skirtą šio teatro repertuarą. Nors 
prasidėjo viskas nuo „Mozaikos“ 
(2012). Šis žaismingas ir spalvin-
gas šokio trio, skirtas vaikams nuo 
gimimo iki trejų metų, siūlo bene 
labiausiai žiūrovinę patirtį mažie-
siems, mat jų įsitraukimas veiksmo 
metu čia, lyginat su kitais šio tea-
tro spektakliais, minimalus. Ma-
žiesiems siūloma stebėti spalvotas 
minkštas formas, iš jų išsirangan-
čius ir vėl įsirangančius, jomis žai-
džiančius ir vėliau atpažįstamus 
pavidalus formuojančius šokėjus 
Giedrę Subotinaitę, Indrę Bacevi-
čiūtę, Mantą Stabačinską arba Ma-
rių Pinigį. Choreografija pagrįsta 
žaisme, aktyviu judėjimu, pasikar-
tojimais ir šiam kūdikių bei vaikų 

gyvenimo periodui būdingais žai-
dimais (ryškių mimikų kaita, slė-
pynės už pagalvėlių ir kt.).  

Tai pačiai amžiaus grupei skir-
tame šokio spektaklyje „Spalvoti 
žaidimai“ (2015) matyti ne tiek 
formos, kiek objektai. Galima at-
pažinti spektaklyje naudojamas ir 
savotiškai „veikiančias“ mažutes 
cirko palapines, minkštus kamuo-
lius, plastikinius lankus, minkštas 
klouno nosis, spalvotus kaspinus. 
Spektaklyje objektai pirmiausia 
įvairiais pavidalais atgyja šokėjos 
Subotinaitės dėka, o tuomet jau ma-
žiesiems leidžiama su jais susipa-
žinti, išbandyti jų formų ir faktūrų 
skirtumus. Atpažįstami buitiniai 
elementai, jungiami su judesiu, čia 
virsta paslaptingu mažojo cirko pa-
sirodymu su šokančiais nameliais ir 
dresuotais kamuolėliais. 

Na, o kiek labiau „berniukiš-
kuose“ ir siauresnei, 4–24 mėnesių 
amžiaus auditorijai skirtuose „Švie-
siukuose“ vaikai jau nuo spektaklio 

Mažiausioji šokio dalelė
Šiuolaikinio šokio spektakliai patiems mažiausiems „Dansemos“ repertuare

N u k elta į  5  p s l .

Viltė Švarplytė spektaklyje „Ekspansija. Visata įeina į mano kūną“ N. Juro n uotr .
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T e a t r a s

Marinos Rusija 
Berlyno teatro HAU gastrolės

pradžios drąsiai gali judėti po visą 
spektaklio erdvę, pripildytą dides-
nių ir mažesnių švieselių. Su įvai-
raus dydžio lempelėmis šokėjai 
Stabačinskas ir Pinigis šoka, jomis 
žaidžia ir net puošia savo spalvotus 
kostiumus, taip pat, žinoma, ska-
tina jomis pasigrožėti mažuosius. 
Šiame spektaklyje galima stebėti, 
kaip išradingai šokėjai derina cho-
reografinius elementus su dėmesiu 
kiekvienam vaikui ir kaip adaptuoja 
numatytus kombinacijos judesius 
pagal aplink juos bežaidžiančių 
vaikų kuriamas aplinkybes. 

Viena naujausių „Dansemos“ žai-
dimų aikštelių „Pievelė“ taip pat 
skirta kūdikiams nuo 4 mėnesių 
iki dvejų metų. Šio metų pradžioje 
pristatyto spektaklio struktūra kiek 
primena „Spalvotus žaidimus“, ta-
čiau po geltonąją šio spektaklio 
pievelę mažyliai ropoti, šliaužioti 
ir bėgioti gali jau nuo spektaklio 
pradžios. Subotinaitė mažiesiems 
tyrinėtojams padeda atrasti čia 
paslėptus spalvingus, minkštus lo-
bius, liesti skirtingas jų faktūras ir 
formas. 

Augti drauge

„Dansemos“ spektakliuose, ku-
riamuose kruopščiai atsižvelgiant 
į vaikų raidos psichologinius ypa-
tumus, mokosi ir stebisi ne tik kū-
dikiai, bet ir juos atlydėję tėvai, 
seneliai, dėdės ar tetos. Bene di-
džiausias iššūkis „Dansemos“ ku-
riamame mikropasaulyje yra me-
tamas būtent jiems. Suaugusieji čia 
primygtinai skatinami leisti mažie-
siems patiems susikurti savo spek-
taklio patirtį. Kitaip tariant, prieš 
kiekvieną spektaklį vaikus lydinčių 
asmenų yra paprašoma ne tik pa-
slėpti mobiliuosius telefonus, bet ir 

neskatinti mažųjų sutelkti dėmesį 
į vieną ar kitą objektą (atsisakyti 
kasdienybėje tokio įprasto „Žiū-
rėk, kas čia?“), nesiūlyti, ką daryti 
su šokėjų jiems pasiūlytu daiktu ir, 
daugelio „Dansemos“ spektaklių 
atveju, leisti laisvai judėti erdvėje. 
Čia priimamos visos mažųjų reak-
cijos ir sprendimai. Tačiau įdomu, 
kad toli gražu ne visiems tėvams 
(seneliams, dėdėms ir tetoms, kurie 
atlydėjo mažylį) lengva pasiduoti 
šioms taisyklėms ir neformuoti ma-
žylio žiūros taško. Kita vertus, čia 
pat tenka pripažinti, kad vis dau-
giau tėvų tokias taisykles priima 

kaip natūralias. Tuomet ir sau jie 
suteikia galimybę patirti ne ma-
žesnį pažinimo džiaugsmą stebė-
dami, kaip jų atžala ieško ir atranda 
tik jam vienam būdingą būdą pri-
imti ir suvokti aplinką, taip po tru-
putį pažinti sceninį pasaulį bei įgyti 
pirmąsias žiūrovo patirtis. 

Banevičiūtės spektakliai nėra 
skirti mažųjų pramogai. Jie ska-
tina tyrinėti ir atrasti, paliesti, atpa-
žinti, parodyti mamai ir / ar tėčiui. 
Taigi jie suteikia galimybę tėvams 
ir vaikams patirti abipusį pažinimo 
džiaugsmą. Be to, skirtingo amžiaus 
mažyliai juos suvokia ir patiria skir-
tingai, todėl, kitaip nei kituose, nara-
tyvu grįstuose spektakliuose vaikams, 
čia mažieji žiūrovai gali lankytis 
nuolat ir kas kartą juos patirti vis 
kitaip, pagal nuolat besikeičiančius 
savo raidos etapus, arba, kitaip ta-
riant, augti kartu su spektakliu. 

Mažiausia šokio dalelė

Šokio teatro „Dansema“ pavadi-
nimas – toli gražu ne atsitiktinis. Jis 
pavadintas semiotiko Algirdo Ju-
liaus Greimo išvestu žodžiu, reiš-
kiančiu mažiausią šokio dalelę. Ir 
tai puikiai atspindi šio šokio tea-
tro savastį. Tai teatras, kuriantis 
mažiesiems, tačiau neatsisakantis 

profesionalumo kriterijų ir esminių 
šokio, kaip sceninės kūrybos, prin-
cipų. Nors iš esmės visi kūdikiams 
spektaklius pristatantys teatrai jau 
atsisakė tiesmuko iliustravimo ir 

„u-tiu-tiu“ principu pagrįstų san-
tykių su mažaisiais žiūrovais, iš 
kitų lietuvių kūrėjų darbų Bane-
vičiūtės spektakliai išsiskiria tuo, 
kad, nepaisant aktyvaus mažųjų 
dalyvavimo, išlaiko aiškią spek-
taklio struktūrą: čia atsisakoma 
iliustratyvaus pasakojimo, tačiau 
atskiri epizodai jungiami remian-
tis ne tik vaikų psichologija, bet ir 
bendriniais šiuolaikinės choreogra-
fijos vystymo dėsniais. Čia vietos 
užtenka ir iliustratyviems epizo-
dams, ir abstrakčiai choreografijai, 
kurią atlieka vieni geriausių šalies 
šiuolaikinio šokio atlikėjų. Taigi 
mažiausiems žiūrovams siūloma 
visiškai pilnavertė pažintis ne tik 
su žaidimų, bet ir su šiuolaikinio 
šokio pasauliu, tiesiog pateikiama 
mažiausioji jo dalelė. Dansema. 

P. S. Europos kultūros sostine be-
siruošiančiame tapti Kaune balandį 
pristatyta naujausio „Dansemos“ 
spektaklio kūdikiams „Laikrodi-
ninkas“ premjera, tačiau apie jį – 
kitose publikacijose. 

Atkelta iš  4  psl .

Audronis Liuga

Devintojo dešimtmečio viduryje 
pradėjau mokslus Sankt Peterburge, 
tuometiniame Leningrade, ir spė-
jau pažinti Rusiją, kurioje dar skam-
bėjo šūkis „Lenino kapas – žmoni-
jos lopšys“. Bet laikai sparčiai keitėsi. 
Mūsų akademijos dėstytojai ne tik 
laisvai pasakojo apie XX a. pradžios 
Rusijos avangardą, bet ir dalinosi 
savo prisiminimais. Tarp jų buvo 
tokių, kurie Stalino laikais slėpė su-
šaudyto Vsevolodo Mejerholdo ar-
chyvus. Namo, kuriame užaugo Jo-
sifas Brodskis, pašonėje veikusiame 

„Spartako“ kino teatre žiūrėjome XX a. 
pirmos pusės rusų, prancūzų, vo-
kiečių kino avangardo filmus, at-
vežtus iš Belyje Stolbų archyvų Mas-
kvoje. Ten rodė tokias programas, 
kokias kažin ar išvystum kurioje 
nors pasaulio sostinėje. Peterburgo 
ir Maskvos scenos atsivėrė pasaulio 
teatrui. Pūtė wind of change... 

Jau vėliau, 10-ojo dešimtmečio 
pabaigoje, susipažinau su Marina 
Davydova. Ji tais pačiais perestroi-
kos metais baigė teatrologijos stu-
dijas GITIS’e ir su keliais bendra-
minčiais pradėjo rengti tarptautinį 
festivalį „Naujasis Europos teatras“ 
(NET). Tuo metu Vilniuje pradėjau 

„Naujosios dramos akciją“ (NDA). 
Tarpusavy keitėmės kai kuriomis 
idėjomis, dalyviais. NET egzistuoja 
iki šiol, tiesa, ne iš Rusijos valsty-
binio finansavimo, o remiamas li-
beralaus rusų oligarcho Michailo 
Prochorovo ir užsienio valstybių 
kultūros centrų. Rusijoje laikai labai 

pasikeitė. NET idėjų užauginti nau-
josios kartos rusų teatro meninin-
kai šiandien arba sėdi kaltinamųjų 
suole, arba rizikuoja ten atsisėsti. 
Naujais laikais Davydova atranda 
naują misiją. Ji neapsiriboja festi-
valiu NET, žurnalo „Teatr“, kurį iš 
esmės atnaujino ir pavertė naujų te-
atro idėjų ruporu, redagavimu. Pas-
taraisiais metais Marina daug ke-
liauja po Europą ir įvairių formatų 
renginiuose kalba apie liberalios 
kultūros situaciją šiandieninėje Ru-
sijoje apskritai, ir aiškina savo rato 
žmonių, atstovaujančių naujoms 
teatro idėjoms, pozicijas. Daugiau-
sia, žinoma, pasakoja apie plačiai 
nuskambėjusį režisieriaus Kirillo 
Serebrennikovo teismo procesą. 
Marinos skaitytos paskaitos Rusi-
joje ir pranešimai įvairiuose Euro-
pos miestuose inspiravo ją užsiimti 
kūrybine veikla. Savo debiutiniame 
projekte, sukurtame Berlyno HAU, 
ji nusprendė papasakoti apie libe-
ralios minties krachą tėvynėje, spė-
jusioje pamiršti jos jaunystės laikų 
permainas.        

Projektas „Amžinoji Rusija“ – tai 
iš esmės pačios Marinos monologas, 
padalintas į tris skirtingų veikėjų, 
istorinių asmenybių balsus. Politiko, 
menininko ir visuomenės veikėjos. 
Tų asmenybių, kurios įvairiais XIX a. 
pabaigos – XX a. vidurio perio-
dais buvo liberalios minties Rusi-
joje avangarde ir skirtingai bandė 
skleisti Apšvietos idėjas. Projekto 
autorė matematiškai tiksliai ir argu-
mentuotai pateikia avangardo, ku-
ris Rusijoje įkūnijo tikrąją revoliu-
cinę mintį, pralaimėjimo priežastis. 

O jos labai paprastos: per visus carų 
valdymo šimtmečius Rusijos liaudis, 
nepriklausomai nuo statuso hierar-
chijos laipteliuose, buvo įpratinta 
vergauti, tą daro iki dabar. Visas 
revoliucijas rengę liberaliai mąs-
tantys intelektualai ir jiems pri-
jaučiantys visuomenės sluoksniai 
neišvengiamai susidurdavo ir iki 
šiol susiduria su inertiška liaudies 
dauguma, kuria manipuliuoja įvai-
riomis politinėmis ideologijomis 
prisidengę nusikaltėliško plauko 
perėjūnai, tampantys diktatoriais 
vos tik pasiekia valdžios viršūnę. Pa-
sekmės – tai, ką matome pagrindi-
nėje „Amžinosios Rusijos“ projekto 
salėje: per daugiau kaip šimtmetį, 
praėjusį nuo paskutinio nuversto 
caro Nikolajaus II laikų, valdžios 
oficiozą įkūnijančiame interjere 
keičiasi tik dekoracijos, bet esmė 
lieka ta pati. Caro bet kokiu pavi-
dalu garbinimo ritualai liko nepa-
kitę iki mūsų dienų. 

Vienas iškiliausių XX a. pabaigos 
filosofų gruzinas Merabas Mamar-
dašvilis garsiajame savo pranešime 

„Mintis kultūroje“, perskaitytame 
perestroikos įkarštyje 1989-aisiais, 
pakomentavo tada dar šmėžavusį 
šūkį „Lenino kapas – žmonijos 
lopšys“: „Šitaip išreiškiamas mane 
jaudinantis dalykas: gyvenimas po 
mirties. Gyvenimas, imituojantis 
gyvenimą.“ Mamardašvilis teigia, 
kad „iš pradžių mes mirštame rai-
dėje, ženkle, o paskui pradedame 

„gyventi“ arba imituoti gyvenimą“. 
Iš čia jis kildina Rusijoje įvairiais 
istoriniais periodais paplitusį „mi-
rusiųjų kulto atgimimą“. Sukeitus 

vietomis Leniną ir carą esmė ne-
sikeičia. Ji nulemta tos pačios liau-
dies, kuri, anot klasiko, visais lai-
kais „tyli“. Štai apie tokią „mirtį 
raidėje, ženkle“ ir po jos vykstantį 

„gyvenimą“, cikliškai uždarą ir be-
sitęsiantį amžinybėje, ir pasakoja 
Davydova „Amžinojoje Rusijoje“. 

Visus „Amžinosios Rusijos“ ele-
mentus persmelkia projekto auto-
rės įniršis ir nusivylimas, atmiežtas 
karčia asmenine ironija. Galima ją 
suprasti. Tačiau gyvenimo ironija 
vis dėlto stipresnė, nes yra paprasta 
ir banali. Projektą „Amžinoji Rusija“ 
Maskvoje pristatyti buvo pasiryžęs 
teatras „Mejerholdo centras“. Buvo 
gautos gastrolėms reikalingos lėšos 
iš Goethe’s instituto, tačiau pasku-
tinę minutę teatro buhalterė užpro-
testavo, nes turi du vaikus ir nesu-
tinka dalyvauti tokioje avantiūroje. 
Tuo metu jau vyko teismo procesas 
prieš Serebrennikovą dėl tariamo 
lėšų švaistymo ir buhalterinių klas-
tojimų jo įkurtoje „Septintojoje stu-
dijoje“. Taigi Davydovos projekte 
ne kartą minimo pagrindinio XX a. 
pradžios Rusijos kultūros avangar-
disto vardu pavadinto teatro drą-
sius planus pakoregavo jo buhal-
terė. Nereikėjo nei dešimtmečius 
egzistavusios cenzūros įsikišimo, 
nei skambučio „iš aukščiau“. Štai 

čia ir glūdi šiandieninė „Amžino-
sios Rusijos“ fenomeno inkarnacija: 
visos revoliucijos baigiasi ten, kur 
prasideda valstybės lėšas apskai-
tanti buhalterija. Tačiau dar išlieka 

„avarinio išėjimo“ galimybė, kuria 
naudojasi ir pati projekto autorė. 

Vis dėlto liberalios politikos ir 
kultūros minties istorinis likimas 
Rusijoje yra tik viena medalio pusė. 
Kita – karštesnė. Pastarieji įvykiai 
kaimyninėse Rusijos šalyse, – pre-
zidento rinkimai Ukrainoje (svarbu 
ne tik jų nugalėtojas, bet ir visuo-
menės nuotaikas demonstruojan-
tys rezultatai), intelektualų per-
spėjimai apie galimą Baltarusijos 
prijungimą prie Rusijos per „liau-
dies valią“ išreiškiančią konstitucinę 
reformą ir, pagaliau, Estijos, kurioje 
gyvena daug etninių rusų, preziden-
tės primygtinis noras susitikti Mas-
kvoje su Putinu, – byloja apie šios, 
didžiausios mūsų laikų imperijos 
politines technologijas, kurios ne 
tik jos viduje, bet ir už jos ribų vis 
labiau užnuodija žmonių sąmonę ir 
šitaip terorizuoja atskiras valstybes. 
Šis fenomenas tikriausiai pasauliui 
taps lemiamas per artimiausią de-
šimtmetį. Ir jam būtų galima skirti 

„Amžinosios Rusijos“ tęsinį. Bet 
reikėtų suskubti, nes gali nebelikti 

„avarinio išėjimo“... 

„Amžinoji Rusija“  D. Matv ej evo n uotr .

Giedrė Subotinaitė spektaklyje „Pievelė“ L. Va nse vi či e nė s  nuot r.
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Skriski, skriski Lietuvėlėn (I)
Įspūdžiai iš XXI tarptautinio muzikos festivalio „Sugrįžimai“

Aldona Eleonora Radvilaitė

Kartu su vėsiu pavasariu į Lietuvą 
koncertuoti atvyko nemažai mūsų 
muzikų, tobulinančių meistriš-
kumą užsienio šalyse, pasikvietu-
sių talkinti ir savo kitataučius ko-
legas. Kaip gražiai ir informatyviai 
išleistame buklete rašo festivalį 

„Sugrįžimai“ rengiančio Lietuvos 
muzikų rėmimo fondo direktorė 
Liucija Stulgienė, „Lietuvoje gimę, 
užaugę ir išsimokslinę muzikinio 
pasaulio atstovai pripažįstami visur, 
todėl į Lietuvą jie gali pasikviesti ir 
tų šalių muzikus, su kuriais likimas 
lėmė darbuotis toli nuo gimtinės, 
kartu atlikti ir lietuvių kompozi-
torių kūrinius. Džiugu, kad ir XXI 

„Sugrįžimų“ festivalį turtins ne vie-
nas toks prasmingas susitikimas.“ 
Darbštus LMRF kolektyvas šiais 
metais suorganizavo 17 koncertų. 
Vien įvairiose sostinės salėse vyksta 
12 skirtingų koncertų, taip pat kon-
ferencija „Kuriu Lietuvą kaip mu-
ziką“, atviros meistriškumo pamo-
kos. Festivalio renginių geografija 
apima ir Kauno arkikatedrą bazi-
liką, Kauno valstybinę filharmoniją 
bei Šeduvos kultūros ir amatų cen-
trą. Pabaigos koncertas iškilmingai 
nuskambės balandžio 30 d. LR Vy-
riausybės rūmuose. Ypač reikia pa-
dėkoti šio festivalio vadovei Aušrai 
Duobienei už puikų organizacinį 
darbą, anglų kalbos žinias. 

Pirmasis „Sugrįžimų“ koncer-
tas įvyko kovo 27 d. Vilniaus pa-
veikslų galerijoje, kur sėkmingai 
pasirodė dvi vokalistės. Anastasija 
Lebedyantseva – mecosopranas iš 
Maskvos, nuo 2012 m. studijavusi 
Latvijos Jāzepo Vītolio muzikos 
akademijoje, o 2016 m. pradėjusi 
magistro studijas Lietuvos muzi-
kos ir teatro akademijoje (LMTA), 
prof. Irenos Milkevičiūtės kl. Taip 
pat pasirodė šios profesorės absol-
ventė Gabrielė Pintukaitė-Pocienė 
(sopranas), 2017 m. baigusi magis-
tro studijas, bendradarbiaujanti su 

„Vilnius City Opera“, terceto „Opera 
dell’Arte“ narė ir vokalo pedagogė 
Vilniaus Karoliniškių muzikos mo-
kykloje. Dainininkėms fortepijonu 
puikiai talkino rafinuotai ir preci-
ziškai skambinusi Evelina Pilipavi-
čiūtė-Juraškienė, anksčiau Vytauto 
Didžiojo universiteto Muzikos aka-
demijoje įgijusi pianistės specialybę, 
o 2015 m. baigusi prof. Vladimiro 
Prudnikovo vokalo klasę. Reiktų 
ypač pagirti jos pedagogę, paty-
rusią koncertmeisterę profesorę 
Audronę Eitmanavičiūtę. 

Koncerte skambėjo romantikų 
ir lietuvių autorių arijos, dainos, 
duetai. Jautėsi gana aukštas pro-
fesinis vokalisčių pasirengimas, 
gražiai skambėjo sodrus A. Lebe-
dyantsevos mecosopranas, gaivus 
G. Pintukaitės-Pocienės sopranas, 

žavėjo artistiškumas. Publika džiau-
gėsi girdėdama jaunais, skambiais 
balsais atliekamą žinomą muziką. 

Balandžio 1 d. „Sugrįžimų“ kon-
certas Vilniaus universiteto Šv. 
Jonų bažnyčioje buvo skirtas Pa-
saulio lietuvių metams, taip pat ir 
Giedriaus Kuprevičiaus 75-mečiui. 
Klausytojai koncerto pradžioje tu-
rėjo progą išgirsti populiarias kom-
pozitoriaus pjeses, o vakarą užbaigė 
įspūdingas Koncertas smuikui ir 
vargonams. Koncerte skambėjo ir 
mums dar nežinomų dabarties au-
torių kūriniai bei populiarūs pra-
eitų amžių opusai. Dalyvius pristatė 
ir apie kompozitorius papasakojo 
muzikologė Laimutė Ligeikaitė. 

Koncerte susitikome su smui-
kininku Borisu Livšicu. Jis gimė 
Vilniuje, studijavo LMTA, prof. 
Viktoro Radovičiaus kl., Izraelyje 
baigė Tel Avivo S. Rubino muzikos 
akademiją, griežė Izraelio, Šveica-
rijos kolektyvuose. Beje, atlikėjas 
griežia puikiu 1699 m. pagamintu 
italų meistro Giovanni Grancino 
smuiku. Koncertavo ir žinomas 
Lietuvos smuikininkas, buvęs ilga-
metis Lietuvos kamerinio orkestro 
koncertmeisteris Borisas Traubas, 
vargonavo M.K. Čiurlionio pianistų 
ir vargonininkų konkurso laureatė 
Jurgita Kazakevičiūtė. 

Tarsi simbolizuodami festivalio 
idėją, abu smuikininkai koncertą 
jautriai pradėjo naujausia G. Kupre-
vičiaus pjese „Tėvynės ilgesys“ pagal 
dainos „Skriski, skriski Lietuvėlėn“ 
motyvą. Po to B. Traubas solo pa-
griežė G. Kuprevičiaus „Šviesiąją 
raudą“ iš kamerinės simfonijos 

„Dovydo žvaigždė“, o J. Kazakevi-
čiūtė gražiai pratęsė šio kompozito-
riaus kūrinių pristatymą melodingu 

„Preliudu M.K. Čiurlionio atmini-
mui“ (Jūratės Landsbergytės trans-
kripcija vargonams). 

Koncerte turėjome progą pirmą 
kartą išgirsti Maskvoje gyvenančio 
kompozitoriaus Mikhailo Bronne-
rio opusą „Jokūbo kopėčios“ („Mei-
lės angelas“ ir „Liūdesio angelas“). 
Kūrinį gražiu smuiko skambesiu su 
subtiliu vargonų akompanimentu 
atliko B. Livšicas ir J. Kazakevičiūtė. 
Tik buvo neaiškus poetiškų kūrinio 
pavadinimų ryšys su pačia muzika. 
Dar vienas pirmą kartą nuskambė-
jęs kūrinys – JAV gyvenančio kom-
pozitoriaus Jakovo Jakoulovo „Sep-
tintasis fortas“ – sudomino įvairiais 
vargonų ir smuiko partijų efektais, 
meistriškai perteiktais atlikėjų. 

Angelų tematiką pratęsė ilgoka 
Heinricho Ignazo Franzo von Bi-
bero Pasakalija g-moll „Angelas 
sargas“ smuikui solo. Ją kruopščiai 
atliko B. Traubas. O Giuseppe’s Tar-
tini Sonatą „Didona abbandonata“ 
smuikininkas griežė su pianistu 
Aleksandru Vizbaru. Fortepijonas 
stovėjo arčiau publikos, o smuiki-
ninkas – už jo. Tokia padėtis kartais 
trukdė aiškiau girdėti smuiką. An-
samblio požiūriu panašiai nuskam-
bėjo ir šio dueto atliktas populia-
rusis Fritzo Kreislerio Preliudas ir 
Allegro Gaetano Pugnani stiliumi.

Dar vienas visiškai naujas M. Bron-
nerio dviejų dalių kūrinys „Padė-
kos“ („Padėkos vaikams“, „Padėkos 
tėvams“) įkvėpė atidžiai klausytis 
muzikos dėl B. Livšico ir J. Kaza-
kevičiūtės traktuotės. Nors kūrinio 
pavadinimas jautrus, girdėjome kelis 
epizodus, kuriuose vargonai skam-
bėjo tarsi grasinančiai, aštriai, o su 
jais kontrastuojantys šviesūs lengvi 
pasažai kėlė byrančių ašarų vaizdinį. 

Kai be pertraukos gerokai užsitę-
susio koncerto pabaigoje šie atlikė-
jai ėmėsi G. Kuprevičiaus Koncerto 
smuikui ir vargonams interpretaci-
jos, išlaikyti dėmesį jau buvo sunku, 
tad atidžiai sekti ir deramai įvertinti 
didelį šešių dalių Koncertą nesiry-
šiu. Tik pasvarstyčiau, ar nevertėjo 
kūrinio įkomponuoti į programos 
pradžią. Gal jis būtų publikos iš-
klausytas atidžiau.

Balandžio 8 d. Taikomosios dai-
lės ir dizaino muziejuje koncer-
tavo talentingi atlikėjai iš Vokieti-
jos. Fleitininkė Gabija Laurinaitytė 
mokėsi Vilniaus Algirdo muzi-
kos mokykloje bei Nacionali-
nėje M.K. Čiurlionio menų mo-
kykloje, nuo 2014-ųjų studijuoja 
Kelno aukštojoje muzikos ir šokio 
mokykloje, yra kelių konkursų lau-
reatė. Ten pat studijuoja ir pianistė 
Austėja Valušytė. Prieš tai ji mokėsi 
LMTA, 2017 m. baigė magistro stu-
dijas Diuseldorfo R. Schumanno 
aukštojoje muzikos mokykloje. 
Lietuvaitės atsivežė ir kolegą, ba-
ritoną Menno Kollerį, studijavusį 
Freiburge ir Diuseldorfe, šiuo metu 
daugiausia dėmesio skiriantį Lied 
žanrui ir oratorijoms. 

Koncerto pradžioje ir pabaigoje 
skambėjo stambesnės apimties 
opusai – Roberto Schumanno vo-
kalinis ciklas „Liederkreis“, op. 24, 
bei Paulo Hindemitho Sonata flei-
tai ir fortepijonui. Programos vidu-
ryje išgirdome įspūdingus, retai pas 
mus atliekamus kūrinius: Luciano 
Berio „Sequenza I“ fleitai solo, ba-
ritono su aktyvia fortepijono partija 
profesionaliai traktuotą, efektais 
paįvairintą Valentino Ruckebiero 
dainą „Bluetenblatt“ („Žiedlapis“) 
ir jauno mūsų kompozitoriaus An-
driaus Maslekovo „Čia – Ten – Nie-
kur (Odė džiaugsmui)“ pagal Jur-
gos Ivanauskaitės tekstą. 

Profesionalūs atlikėjai kruopščiai 
atliko kūrinius, publika džiaugėsi ir 
kokybiška ankstesnių epochų muzi-
kos traktuote, ir efektingomis mo-
derniomis pjesėmis. Tik koncerto 
pradžioje, per Schumanno ciklą, 
pianistė buvo dar nespėjusi prisitai-
kyti prie sudėtingos salės akustikos, 
todėl tyliuose vokalo epizoduose 
skambino per garsiai. Kituose kū-
riniuose ansamblio garso balansas 
buvo kuo puikiausias. 

Kitą dieną toje pačioje salėje kon-
certavo pianistai „Clementi Duo“: 
Alvyda Zdanevičiūtė ir Dong Joohn 
Lee. Duetas susikūrė 2014 m. ir iš-
kart tapo konkurso „Hannoversche 
Boerse der Musiktalente“ Hanove-
ryje laureatu. Alvyda mokėsi Aly-
taus muzikos mokykloje bei M.K. 
Čiurlionio menų mokykloje, šiuo 
metu studijuoja Hanoverio muzi-
kos, teatro ir medijų akademijos 
magistrantūroje. Jos kolega iš Pietų 
Korėjos 2017 m. aukščiausiu įver-
tinimu baigė tos pačios aukštosios 

mokyklos magistro studijas. Forte-
pijoninis duetas atliko Muzio Cle-
menti Sonatą Es-dur, op. 14 Nr. 3, 
Vlado Jakubėno pjeses iš baleto 
„Vaivos juosta“ (Sonatos Zubovie-
nės ir Roko Zubovo aranžuotė ke-
turioms rankoms). Po to skambėjo 
Eun Hye Kim „Chungseon Arari“ ir 
Franzo Schuberto Fantazija f-moll. 
Pianistai kruopščiai, dėmesin-
gai traktavo šiuos skirtingų stilių 
opusus. Jautėsi šiek tiek skirtingos 
jų individualybės, bet tai netrukdė 
bendrai muzikos interpretacijai. 
Kūriniai skambėjo ansambliškai 
darniai, tačiau palinkėčiau dar to-
bulinti muzikos tėkmės pojūtį, įtai-
giau perteikti nuotaikas. 

Muzikų rėmimo fondas pateikė 
gražią dovaną atverdamas festiva-
lio koncertams ir Lietuvos mokslų 
akademijos duris. Didžiojoje kon-
ferencijų salėje balandžio 11 d. kon-
certavo jau žinomos vokalo meis-
trės. Savo meistriškumą dar kartą 
patvirtino Lietuvos nacionalinio 
operos ir baleto teatro solistė bei 
LMTA docentė Julija Stupnianek-
Kalėdienė. Koncerte pasirodė ir jos 
auklėtinės. Iš Italijos atvyko Olesia 
Mamonenko, studijavusi Klaipėdos 
Eduardo Balsio menų gimnazijoje 
bei LMTA, šiuo metu magistro stu-
dijas tęsianti Parmos Arrigo Boito 
konservatorijoje. Pernai dalyvavo 
prestižiniame festivalyje „Ver-
diOff “ Parmoje, konkurse „Giu-
ditta Pasta“ pelnė Grand Prix. Su 
šia viešnia koncerte pasirodė ir kita 
J. Stupnianek-Kalėdienės studentė, 
LMTA magistrantė, mecosopranas 
Julija Smolič. Šioms trims puikioms 
dainininkėms akompanavo paty-
rusi pianistė koncertmeisterė Nijolė 
Baranauskaitė-Matukonienė. 

Įvairią programą, sudarytą iš 
smulkios formos kūrinių, arijų, du-
etų bei trio, užbaigė Dino Olivieri 
daina „Sugrįžk“, kuri ypač sužavėjo 
klausytojus. 

Visos trys dainininkės meistriš-
kai traktavo kūrinius, įpynė teatra-
liškų momentų. Ypač ryškiai kūri-
nių prasmę kūno kalba stengėsi 
perteikti įdomaus, švelnaus, bet 
ryškaus tembro (lirico spinto) sa-
vininkė O. Mamonenko. Maloniai 
nuteikė sodraus, tamsoko tembro 
J. Smolič balsas. J. Stupnianek-Kalė-
dienė ne tik meistriškai atliko sudė-
tingus virtuozinius kūrinių epizo-
dus, nuotaikingai juos interpretavo, 
bet ir žaviai vaidino. Publika ne-
gailėjo aplodismentų. Tiesa, labai 
skambi salės akustika vokalistėms 
kartais trukdė girdėti ir švariai in-
tonuoti, o publikai ne visada pa-
vykdavo aiškiai išgirsti dainuojamą 
tekstą užsienio kalba, nes, ypač kul-
minacijose, garsai susiliedavo. Tik 
rusų kompozitorių kūriniuose buvo 
aiškiausiai girdimi gerai artikuliuo-
jami žodžiai. 

Olesia Mamonenko, Nijolė Baranauskaitė-Matukonienė, 
Julija Stupnianek-Kalėdienė, Julija Smolič

Nu ot ra u ka Iš  a sme ni ni o  a rc hyvo



7 psl.7 meno dienos | 2019 m. balandžio 26 d. | Nr. 17 (1296)

Talentingosios muzikos pionierės
Apie muzikių įnašą į Lietuvos muzikinės kultūros istoriją

M u z i k a

Jonas Vytautas Bruveris

 
Dar pernai koncerte M.K. Čiurlio-
nio menų mokyklos salėje išklau-
syta didžiųjų koncertų salių verta 
programa ir jos atlikimas – smui-
kininkės Saulės Kondrotaitės pa-
griežta Johanno Sebastiano Ba-
cho Čakona iš Antrosios partitos 
smuikui solo ir Johanneso Brahmso 
Koncertas smuikui ir orkestrui, op. 
77 (fortepijonu skambino Inga Vyš-
niauskaitė), – paskatino mane žvilg-
telti į praeitį. Menininko kūryba yra 
unikalus įnašas į kultūrą, bet – ir jos 
eigos padarinys. 

Pasižvalgius atsivėrė įdomūs ne-
tolimos praeities bei senesnių laikų 
puslapiai, bylojantys apie tai, kaip į 
XX a. pradžioje atsikuriančios Lie-
tuvos muzikos kultūros sritis, ku-
riose tradiciškai dominavo vyrai, 
įsitraukė aukštą meistriškumą pa-
siekusios moterys. Pirmiausia dai-
nininkės. Tai Evelina Sirvydaitė-
Sonchi (Sonchi – suitalinta jos vyro 
Stanisławo Sąchockio pavardė, Ru-
sijoje jis vadintas Zonkindu). Buvo 
dainavusi Vakarų scenose, Maskvos 
Didžiajame teatre. Tapusi Sankt 
Peterburgo Marijos teatro soliste, 
pirmą kartą (su Česlovu Sasnausku) 
lietuvių koncerte dainavo 1896 m. 
kovo 31 d.; pasikvietusi to teatro 
operos žvaigždžių, instrumenti-
ninkų, pati surengė labdaros kon-
certų (1920 m. liepos 14 d. „Lietuva“ 
pranešė ją žadant grįžti į Lietuvą; 
deja...). Maskvoje garsėjo Liudvika 
Sipavičiūtė, Maskvos Didžiojo teatro, 
privataus Zimino operos teatro 
solistė, 1903 m. organizavusi Mas-
kvos lietuvių chorą, tapusi pirmąja 
mūsų chorvede. 1920 m. pabaigoje 
steigiant šiandieninį Operos ir ba-
leto teatrą, jau pakankamai turėta 
puikių dainininkių; nuo veiklos 
pradžios jo solistė bei muzikos 
mokyklos (1933 m. pertvarkytos į 
konservatoriją) pedagogė Vladis-
lava Grigaitienė su Oreste Marini 
(dirbo 1923–1937 m.) tapo pagrin-
diniais lietuvių vokalo pedagogikos 
kūrėjais. Anuomet iškilo pedago-
gikai itin daug nusipelniusios pia-
nistės Lidija Dauguvietytė-Malko 
(1883–1955), Aleksandra Dirvians-
kaitė (1886–1981), Elena Laumens-
kienė (1880–1960), Elena Bilmi-
niūtė-Čiurlienė (1892–?), Marija 
Alšlebėnaitė (1897–1976) ir kitos.

Savaip į lietuvių muzikos istoriją 
įsitraukė Papilio parapijos refor-
matų kunigo Adolfo Neimano duk-
terys Neimanytės, pianistės Elena 
(Servskienė, 1889–~1950 m. Sibire) 
ir Jadvyga (Ježek, 1892–1923). Mar-
tynas Yčas (1885–1941), vienas vei-
kliausių Lietuvos valstybės atkūrėjų, 
pasakojo (žr. jo str. Pirmas koncer-
tinis turné po Lietuvą. Atsiminimų 
žiupsnelis iš 1912 m., Naujoji Ro-
muva, 1934, nr. 176, p. 413–414), 
kad Vilniuje jam besikalbant su 
Miku Petrausku sumanyta surengti 

koncertų. Reikėjo pianisto akom-
paniatoriaus. Pasitaikė sutikti 
(M. Yčo greičiausiai pažįstamą) 
A. Neimaną, ir šis leido dukroms 
juose dalyvauti. Leidimą koncer-
tams davė tuomet Vilniaus guber-
natoriumi paskirtas Piotras Ve-
riovkinas (prieš tai tas pareigas ėjo 
Kaune). Koncertai įvyko Papilyje, 
Biržuose, Rokiškyje, Panevėžyje, 
Linkuvoje, Kėdainiuose, Ukmer-
gėje, Zarasuose, Raseiniuose, Tel-
šiuose ir Šiauliuose. Tai buvo toks 
pirmutinis didelio atgarsio sulau-
kęs lietuviškų koncertų turas, kur 
M. Petrauskas dainavo operų ari-
jas, liaudies dainas, seserys skam-
bino Fryderyko Chopino, Edvardo 
Griego, Piotro Čaikovskio kūrinius. 
E. Servskienė koncertuose dalyvau-
davo ir Nepriklausomybės laikais. 

P. Veriovkinas toli gražu nebuvo 
tipiškas caro valdininkas, pritarė 
mūsų tautiniam sąjūdžiui ir tapo 
kaip reta savita esminių Lietuvos 
istorijos pokyčių meto asmenybe. 
1915 m. paskirtas panašioms 
pareigoms Estijoje, paskiau bolše-
vikų įkalintas, bet išvaduotas, nuo 
1919 m. ūkininkavo savo Vyžuo-
nėlių dvare netoli Utenos, išmoko 
lietuvių kalbą. Jo dukra Anastazija 
Veriovkinaitė (Veriovkina-Korčins-
kaja) sukūrė tris nedidelius vaidme-
nis dviejuose 1922 m. Valstybės 
operos pastatymuose, o kita dukra 
Marija (Veriovkina-Kluge) 1921–
1925 m. buvo teatro solistė, sukūrė 
bene 11 svarbių antraeilių vaidmenų: 

„Fausto“ Zybelis, „Madam Baterf-
lai“ Suzuki, „Rigoleto“ Grafienė Ce-
prano (1924 m. gegužės 15 d. operos 
premjeroje), „Kaimo garbės“ Lola ir 
pan. Sovietų valdžia 1940 m. dvarą 
nacionalizavo, P. Veriovkiną įkalino, 
bet pabėgęs jis slapstėsi Kaune, kol 
1942 m. su šeima išvyko iš Lietu-
vos; mirė Italijoje 1946 m. (išsamų 

Algimanto Jazdausko straipsnį 
„Imperijai tarnavę, Lietuvą mylėję“ 
yra paskelbusi „Voruta“, 2012, nr. 15 
(753)–16 (754). Nemažai laiko Vy-
žuonėlių dvare praleido P. Veriov-
kino sesuo Mariana, garsi daili-
ninkė; 2007 m. Kultūros, filosofijos 
ir meno institutas išleido Laimos 
Laučkaitės knygą „Ekspresionizmo 
raitelė Mariana Veriovkina“. 

Opera yra žanras, kurio veikalų 
atlikimui reikia solisčių ir solistų, 
choro dainininkių ir dainininkų, 
baleto trupės moterų ir vyrų šo-
kėjų. Tokia lygybė nereikalinga tik 
orkestrui. Tad atsitiko taip (žinoma, 
dėl istoriškai susidariusios profe-
sijų pasirinkimo tradicijos), kad 
1939 m., kai Valstybės teatro or-
kestrą sudarė 61 narys, jame tebuvo 
vienintelė moteris – arfininkė Berta 
Berkovičienė (latvių smuikininko, 
dirigento Jēkabo Ozolo duktė, nuo 
1929 m. Kauno, paskiau ir Vilniaus 
konservatorijų pedagogo, orkestrų 
nario violončelininko Povilo Ber-
kavičiaus žmona (žr.: LLMA, f. 101, 
ap. 2, b. 5, 1939 m. teatro tarnautojų 
atlyginimų sąrašas, p. 11–12); beje, ji 
skambindavo iš Unės Babickaitės 
pasiskolinta arfa (žr.: Valerija Ba-
ranauskienė, Arfa amžių tėkmėje, 
Kaunas, 2017, p. 80; tą arfą galima 
pamatyti Teatro, muzikos ir kino 
muziejuje). 1923–1939 m. Klaipėdos 
muzikos mokyklą baigė 65 absol-
ventai, dar 9 baigė eksternu; tarp jų 
tebuvo 6 moterys – po 3 daininin-
kes ir pianistes (žr.: Danutė Petraus-
kaitė, Klaipėdos muzikos mokykla 
1923–1939, Klaipėdos universiteto 
leidykla, 1998, p. 244–248). 1935–
1939 m. toje mokykloje fortepijoną 
ir smuiką studijavo Kornelija Kali-
nauskaitė-Fledžinskienė, bet moks-
lus baigė Vilniaus konservatorijoje 
(atitinkamai 1945 ir 1948 m.); pa-
sižymėjo kaip solistė, ypač – kaip 

Lietuvos styginių kvarteto narė 
(1946–1980), pedagogė. 

Lietuvių muzikos istoriografi-
joje galima pastebėti kartais pasi-
reiškiantį polinkį tautinės kultūros 
raidą skirstyti į dvi dalis – namie 
ir emigracijoje, tenykščių reiškinių 
(lyg gretutinių ar šalutinių) neįtrau-
kiant į bendrąją kultūros raidą. Ta-
čiau štai pirmosios lietuvių vargoni-
ninkės (buvo ir chorvedės) atsirado 
JAV – jau tenai gimusios emigrantų 
dukterys. Tarp vyresniųjų buvo 
Kotryna Vinciūtė (1882–1973), 
Marijona Paleckaitė-Čižauskienė 
(1892–1968, be to, garsi dainininkė), 
Justina Karpiūtė (1904–1986, 1924–
1973 m. Vestvilio lietuvių Šv. Petro 
ir Povilo bažnyčios vargonininkė; 
anuomet daugiau kaip pusė už 231 
km nuo Čikagos esančio angliaka-
sių miestelio gyventojų buvo lie-
tuviai, bažnyčios choras suburtas 
1919 m., žr.: Samata. Trumpa L.V. 
(Lietuvos Vyčių – J. B.) choro is-
torija, Draugas, 1934 m. gegužės 9 
d., nr. 110, p. 4). Tačiau muzikos 
kultūrai ypač nusipelnė vienuolės 
kazimierietės. Šv. Kazimiero seserų 
kongregacija buvo įsteigta 1907 m. 
(Vatikane vedama jos steigėjos bei 
generalinės vyresniosios Kazimie-
ros Kaupaitės, motinos Marijos, 
1880–1940, beatifikacijos byla). 

Muzikos itin intensyviai buvo 
mokoma 1911 m. Čikagoje įsteig-
toje Šv. Kazimiero akademijoje. 
Štai 1931 m. jos mergaičių orkes-
tras miesto aukštesniųjų mokyklų 
orkestrų konkurse laimėjo pirmąją 
vietą. Orkestrą sudarė 15 smuiki-
ninkių, po vieną violončelininkę, 
kontrabosininkę, fleitininkę, obo-
jininkę, 6 klarnetininkės, 4 trimi-
tininkės, po 3 trombonininkes ir 
saksofonininkes, dar keletas kitų 
muzikių, – tai Lietuvoje neįma-
nomi dalykai. Tuos duomenis 
pateikusi D. Petrauskaitė (žr. 
jos knygą Lietuvių muzikinė kul-
tūra Jungtinėse Amerikos Valstijose 
1870–1990. Tautinės tapatybės kon-
tūrai, Vilniaus dailės akademijos 

leidykla, 2015, p. 212–213) rašo, kad 
orkestras kone kasmet laimėdavo 
įvairius konkursus, akademijos 
auklėtinės buvo kviečiamos į ki-
tus Čikagos orkestrus (tarp jų ir į 
Women’s Symphony Orchestra), ir 
tai buvo jo vadovų – smuikininko 
Guy Callowo ir sesers Bernardos, 
dirigentės, nuopelnas. Sesuo Ber-
narda – tai Batakiuose gimusi Ma-
rija Venskutė (1902–1998); mokėsi 
Šv. Kazimiero akademijoje, pas-
kui Čikagos ir kitose JAV muzikos 
mokslo įstaigose, įsitraukė ir į pa-
saulietinį lietuvių muzikos gyve-
nimą kaip dirigentė bei organiza-
torė, sukūrė įvairių žanrų religinių 
ir pasaulietinių kūrinių. Kitas pa-
vyzdys – Šv. Kazimiero akademijos 
1937-ųjų mokslo metų pabaigtuvių 
birželio 9 d. programa: iškilmėje 
dalyvavęs Akademijos simfoninis 
orkestras griežė E. E. Bagley–J. Ph. 
Sousos „Tautinio herbo“ maršą, F. 
Schuberto „Rosamundos“ uver-
tiūrą, R. Wagnerio „Tanhoizerio“ 
Maršą, Akademijos choras giedojo 
C. Francko „150 psalmę“, F. Schu-
berto „Ave Maria“, padainavo Ri-
čardo Kurdinaičio dainą „Audėjos“. 
1920 m. motina Marija su keletu 
seserų atvyko į Kauną. Apsigy-
veno siaubingai nuniokotame Pa-
žaislio vienuolyne, tvarkėsi, įkūrė 
kazimieriečių vienuoliją. Motina 
Marija ten prabuvo dvejus metus, 
išvyko palikusi čikagiškes jau su 
20-čia naujokių. Paskiau buvo at-
vykusi 1927 m., jau rado apie 100 
kazimieriečių. Kaune ir kitur jos 
įsteigė pradžios mokyklų, vaikų 
darželių, mergaičių amatų moky-
klų, mokytojavo, Kaune įsteigė ir 
mergaičių gimnaziją, kai kurios 
ėmėsi ir bažnyčių vargonininkės 
pareigų. Tad, aišku, atsižvelgiant 
į Margaritos Dvarionaitės repertu-
arą, kasdieninę dirigentės veiklą, ją 
vadinti pirmąja lietuvių simfoninio 
orkestro dirigente vis dėlto derėtų su 
tam tikromis išlygomis.

B.d.

Saulė Kondrotaitė ir Inga Vyšniauskaitė Nuotr auka iš  asmen in io  archyvo

Sesuo Bernarda – Marija Venskutė
Nu ot rau ka i š  J .  Ž i le viči a u s- J . Kre i vė no  l i e t uvi ško s  mu zi ko s  a rch yvo
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Pokalbis su savimi
Daivos Kairevičiūtės fotografijų paroda Marijos ir Jurgio Šlapelių namuose-muziejuje

F o t o g r a f i j a

Paulina Blažytė 

Pirma kilusi mintis kažkodėl buvo 
apie baroko formas. Gal dėl ryškių 
kontrastų, iš tamsos išnyrančių 
akinamai baltų ir tiesiog balkšvų 
banguojančių kūno linijų, gal dėl 
tą kūną apsivijusių audinio klosčių. 
Ilgiau pasivaikščiojusi pradėjau gal-
voti apie šokį, kai viršų ima ne vi-
suomet logiškai paaiškinami vidi-
niai impulsai ir judėjimas erdvėje 
tampa išgyventos emocijos išraiška. 

O Daivos Kairevičiūtės fiksuo-
jama moteris, jei ir nešoka, tai bent 
jau neabejotinai juda tamsioje, be-
galinėje erdvėje. Su pertrūkiais, gra-
cingai ir nepatogiai – visaip. Ir tai 
ji daro nuoga. Parodos „Kūnas o 
šešėlis“ Marijos ir Jurgio Šlapelių 
namuose-muziejuje anotacijoje 
(kurią, beje, turėjau susiieškoti 
feisbuke) rašoma apie savo šešėlio 
prisijaukinimą, moteryje besivar-
žančios vidinės gamtos stebėjimą ir 
atvirą kūniškumą, tarsi padedantį 
sugrįžti į „savo esmės įsčias“. Tokie 
raktiniai žodžiai man atrodo kažkur 
lyg jau girdėti, bet argi taip nesijau-
čiu ir kitose parodose? Kita vertus, 
juk pati ir ieškojau aprašymo – gal 
kitaip nebemoku vertinti? Nebeiš-
eina ateiti į parodą švaria galva, ją 
patirti be jokių išankstinių nuos-
tatų ir žinių, susidaryti savą įspūdį. 
Šiuolaikinis menas išmokė skaityti, 
iki kaklo pasinerti į kontekstą – tai 
jau tapo įpročiu, būtinybe net ir tais 
atvejais, kai galima tiesiog... Žiūrėti, 
pajusti, interpretuoti – net jei ir vi-
sai neteisingai. Juk kartais neapsa-
komai puiku stebėti filmą ar skaityti 
knygą, apie kuriuos nieko nežinai. 

Jie rutuliojasi kaip nenuspėjamas, 
jaudinantis nuotykis. 

Parodos aprašymą čia akcen-
tuoju todėl, jog man rūpi išsiaiš-
kinti, kodėl vaizduojamas būtent 
nuogas, o ne drabužių dangstomas 
kūnas. Tarsi turėčiau kokią baimę 
(ir gana pagrįstą), kad moters nuo-
gumas fotografijoje nebūtų tik kaž-
kas gražaus, patrauklaus, į ką būtų 
galima palaimingai bukai pavėpsoti. 
Tarsi nerimaučiau, kad atidengtos 
šlaunys ar krūtys netaptų vien indu 
fantazijoms – be jokios gelmės, be 
potekstės. Tačiau Daiva Kairevi-
čiūtė leidžia man lengviau atsi-
dusti – moters ji tikrai netraktuoja 

kaip akiai malonaus paveikslėlio be 
turinio. Ji mato ir rodo mums dau-
gialypę asmenybę.

Menininkei nuogo moters kūno 
vaizdavimas, kaip skirtingų idėjų ir 
charakteristikų išraiška, nėra nau-
jas ir nepažįstamas laukas. Tuo 
pasižymi ir jos sukurta grafika, 
kur kūnu galima dar laisviau ma-
nipuliuoti, jį modifikuoti ir keisti. 
Fiksuodama moters būsenų kaitą 

„Kūno o šešėlio“ serijoje Kairevi-
čiūtė išlieka gana subtili, tačiau fo-
tografijose akivaizdus ir tam tikras 
teatrališkumas. Dramos elementai 
tikrai nėra blogai ir čia jie neat-
rodo nenatūraliai ar perspaustai, 

paprasčiausiai visos į paviršių iš-
plaukiančios emocijos sustipri-
namos, o žiūrovui pateikiamas jų 
koncentratas. Fotografijose kompo-
nuodama vaizdą menininkė išardo 
kūną į fragmentus ir vėl klijuoja jį 
iš naujo – naudoja kelis planus, vie-
name atskleisdama atkarpą nuo no-
sies iki blauzdos, kitame – nuo pilvo 
iki kojų pirštų. Tokiu būdu fotogra-
fuojamoji tampa kita savo pačios 
versija, antrininke, o gal išvis sve-
timu, net nepageidaujamu asme-
niu, nepastebimai įsliūkinančiu į 
jam nepriklausančią erdvę.

Šis kelių tos pačios asmenybės versijų 
susikirtimas, jų pokalbis – ieškojimo 

ir judėjimo kelias, galbūt todėl jis 
taip primena šokį. Moteris nenu-
stygsta vietoje, ji galynėjasi su vi-
duje tūnančiais demonais, dvejonė-
mis, bando tuo pat metu ir apglėbti 
save, ir nuo savęs pabėgti. Pakyla 
iš savo kūno, stebi save miegančią, 
kiša sau koją, o tada padeda atsi-
kelti, rangosi, bandydama išsinerti 
iš nuosavos odos. Akimirkomis 
vaizdas išskysta ir lieka tik neryš-
kūs išsprūstančio silueto kontūrai, 
besiveržiantys iš fotografijos rėmų. 
O kitąkart moters kūnas labai ryš-
kus, jis formuoja šešėlių gaubiamas 
geometrines formas. Šia anatomija 
neabejotinai galima žavėtis ir gro-
žėtis, tačiau po išoriniais dalykais 
slypi kai kas gerokai įdomiau – savo 
asmens pažinimas ar bent jau ke-
lias iki jo. 

Kai esi nuogas, nėra kuo prisi-
dengti (akivaizdu). Lieki vienišas, 
neapsaugotas savo pirmapradėje 
būsenoje – nusimetus drabužius 
ne tik nebelieka priedangos, sle-
piančios gausybę linkių, išsišovimų, 
randų, raukšlių, bet ir prarandama 
privilegija apie save papasakoti tave 
dengiančiais sluoksniais. Telieki tu 
pats ir tavo kūnas – tai labai intymu, 
nesunkiai pažeidžiama. Daivos Kai-
revičiūtės fotografijos tokios ir at-
rodo – jos intymios, atviros, jose 
nėra kur pasislėpti. Na, yra ta men-
kutė audinio klostė, šalikėlis, tarsi 
suteikiantis fotografuojamai mo-
teriai saugumo jausmą. Tačiau iš 
esmės – nieko daugiau, tik ši tam-
soje skendinti moteris ir jos vidinis 
monologas.

Paroda veikia iki balandžio 28 d.

Ketvirtoji šiuolaikinės       
dailės kvadrienalė „Q19: 
Memorabilia. Įrašyti į 
atmintį“

Balandžio 24 d. LDS galerijoje 
„Meno parkas“ (Rotušės a. 27, Kau-
nas) atidaryta šeštoji šiuolaikinės 
dailės kvadrienalės „Q19: Memo-
rabilia. Įrašyti į atmintį“ paroda. 
Ją sudaro dvi kolekcijos: menoty-
rininkės Ritos Mikučionytės at-
rinktų kūrinių kolekcija „Spalva-
Šviesa“ ir menotyrininkės Nijolės 
Nevčesauskienės sudaryta ekspo-
zicija „Tikrovė – Mitas – Užmarštis“. 

Terminas memorabilia apibrėžia 
tai, kas pateikia įrodymų ar infor-
macijos apie praeities įvykius. Tai 
gali būti suvokiama ir kaip tam tikrų 
objektų kolekcionavimas siekiant 
ką nors prisiminti. Q19 koncep-
cijoje atmintis funkcionuoja kaip 
skirtingus praeities fenomenus at-
skleidžiantys ir saugantys požiūriai: 
šiuolaikinis menas kryptingai sklei-
džiasi per įvairias atminties formas, 
kurios gali būti sisteminamos ir per 

asmenines atminties reikšmes, ir 
per kolektyvinės atminties ženklus.

Kolekcijos „Spalva – šviesa“ ku-
ratorė Rita Mikučionytė sako: 

„Mano akiratyje – prisiminimai 
ir šviesa. Šviesa yra spalva. Pildy-
dama savuosius spalvų „portalus“ 
ir šviesos kapsulę mąsčiau apie re-
alią ir anapusinę šviesą, apie liūde-
sio ir ilgesio ūkuose paskendusius 
kūrinius, kartais ironiškus, kartais 
istoriškus, kartais retoriškus... Dė-
liojau savąjį parodos vaizdų žemė-
lapį, siekdama išsaugoti nostalgiškų 

praeities įvykių ir melancholiškų 
įspūdžių spindesį bei švytėjimą.“

Pristatomi autoriai: Ričardas 
Bartkevičius, Kunigunda Dinei-
kaitė, Vytautas Jurkūnas, Adelė 
Liepa Kaunaitė, Kęstutis Lupeikis.

Anot kolekcijos „Tikrovė – Mi-
tas – Užmarštis“ kuratorės Nijolės 
Nevčesauskienės: „LDS galerijoje 

„Meno parkas“ ekspozicija sufor-
muota tarsi dialogas tarp skirtingų 
kartų autorių, savitai brėžiančių 
ribas tarp realybės, tikrovės, mi-
tologizuoto pasaulio suvokimo ir 

šio pasaulio užmaršties. Tapyboje, 
tekstilėje, keramikoje, skulptūroje 
skirtingu atminties ir užmaršties 
lygiu ryškėja autoriai su koncep-
tualiuoju sandu. Skirtinga kalba 
perteikiami asmeniški, asociatyvūs, 
medžiagiški, trapūs pasakojimai.“

Pristatomi autoriai: Eglė Norkutė, 
Nerijus Erminas, Kęstutis Grigaliū-
nas, Audrius Gražys, Ina Budrytė, 
Jurga Šarapova, Marius Jonutis, 
Elvyra Kriaučiūnaitė, Danutė Gra-
žienė, Vytautas Tomaševičius, Ro-
mualdas Balinskas, Lina Ringelienė, 
Nijolė Vilutienė, Sigita Dackevi-
čiūtė, Algimantas Biguzas, Arūnė 
Tornau, Marta Vosyliūtė, Aistė Bu-
gailiškytė, Donara Manuk, Viktoras 
Paukštelis, Gustas Jagminas. 

Abi kolekcijas galite apžiūrėti iki 
gegužės 18 dienos. 

Q19 parodose 8-ose galerijose yra 
128-ų menininkų kūrinių. Kiekvie-
nai ekspozicinei erdvei sudaromos 
atskiros kolekcijos pagal kuratorių 
suformuotas potemes.

Kitos Q19 parodos:

2019 m. balandžio 12 d. – gegužės 
6 d. Dailininkų sąjungos galerijoje 
(Vokiečių g. 2, Vilnius);

2019 m. balandžio 12 d. – gegužės 
6 d. LDS „Arkos“ dailės galerijoje 
(Aušros Vartų g. 7, Vilnius);

2019 m. balandžio 12 d. – gegu-
žės 6 d. LDS Pamėnkalnio galerijoje 
(Pamėnkalnio g. 1, Vilnius);

2019 m. balandžio 12 d. – gegužės 
6 d. LDS Šv. Jono gatvės galerijoje 
(Šv. Jono g. 11, Vilnius);

2019 m. balandžio 19 – gegužės 
12 d. Klaipėdos kultūrų komunika-
cijų centre (Didžioji Vandens g. 2, 
Klaipėda);

2019 m. balandžio 24 d. – gegu-
žės 18 d. LDS Meno parko galerijoje 
(Rotušės a. 27, Kaunas);

2019 m. balandžio 29 d. – gegužės 
16 d. LDS „Galerija XX“ (Laisvės a. 
7, Panevėžys);

2019 m. balandžio 30 d. – gegužės 
25 d. LDS Vilniaus grafikos meno 
centro galerijoje „Kairė–dešinė“ 
(Latako g. 3, Vilnius).

Q19 organizatorius – Lietuvos 
dailininkų sąjunga, kuratorės: Rita 
Mikučionytė, Nijolė Nevčesaus-
kienė, Evelina Januškaitė. Daugiau 
informacijos: www.kvadrienale.lt

Rengėjų inf.

Kronika

Daiva Kairevičiūtė, iš parodos „Kūnas o šešėlis“

Kunigunda Dineikaitė, „Spalvinės asociacijos“. 2016 m.
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D a i l ė

paukštelių ir arkliuką. Apsilanky-
mas muziejuje suteiks trejopą pa-
žinimą: šiek tiek zoologijos sodo, 
šiek tiek keistenybių muziejaus (iš 
ko meno parodos ir kilo bei neretai 
grįžta, paroda pasakoja apie tai) ir 
meno užkrato. Pramogos funkciją 
paroda atlieka, tačiau jos pagrin-
dinė nauda yra smegenų lavinamoji. 

Kaip vakar atsimenu tamsiais 
žiemos vakarais vykusias Grigo-
ravičienės srautines paskaitas Vil-
niaus dailės akademijos Gotikinėje 
salėje, kai ji prie tribūnos užside-
gusi lempą lyg šviečianti burtininkė 
mums pasakojo apie Pigmaliono 
mitą (pasigamino sau moterį, kaip 
ir dabar toliau gaminamas moteriš-
kumas), mechanines žmogaus lėles, 
neurozių vaidybą fotoaparatui. Ža-
vėjomės keista keistų istorijų išmone 
ir jos gebėjimu susieti nesusiejamus 
dalykus per temą. Pasakojo ir apie 
keistuolį Aby Warburgą, kuris įsigi-
linimą į vaizdus pavertė metodu, ga-
linčiu rasti istorijos vaiduoklius. Bū-
tent dėl Erikos talento interpretuoti 
randant nematomus ryšius ir susie-
jant su aktualiausiomis problemo-
mis šiandien parodos labai laukiau. 

Labiausiai  nustebino,  kad 
daugmaž žinomų kūrinių telkinys 
gali virsti šių dienų aktualijų kons-
trukcija, kuri intelektualiai ir jaus-
miškai, bet ne isteriškai ir didak-
tiškai kviečia permąstyti žmogaus 
ir gyvūnų santykius. Mūsų, kaip 
vartotojų, akys dar labai sėkmin-
gai užsimerkia, kai geidžiami pro-
duktai susiję su gyvūnų žalojimu ir 
jų gyvenamos aplinkos niokojimu, 
tačiau mums primenama, kad ma-
šinos, netrukus perimsiančios po-
zicijas, traktuos mus taip pat, kaip 
mes gyvūnus. Jau dabar pasaulyje 
pasitaiko atvejų, kai žmogus su-
vokiamas tik kaip galvijas darbui, 
organų transplantavimui, ekspe-
rimentams, narkotikų gabenimui, 
vaikų išnešiojimui ir t.t. 

Galbūt todėl parodoje daugiau-
sia dėmesio skiriama gyvūnams, jų 
pasirodymo būdams mene, inter-
pretavimui potemėmis. Kiborgų 
motyvas išlenda Valentino Anta-
navičiaus, Vinco Kisarausko tapy-
boje, tačiau ir tas kažkoks žvėriškas. 
Tiesa, gyvūnai nėra visada tikri, jie 
ir sufantazuoti – žvilgsniu žudan-
tis Vilniaus baziliskas, Geležinis 
vilkas – argi ne lazerio šaudyklių 
ir elektrifikuotų žaislų prototipai? 
Giedriaus Jonaičio „Žvaigždžių bar-
sukas“ (2008) iš tikrų tikriausios iš-
kamšos, dabintas tikrais stirnos ra-
gais – o visi kiti gyvūnai netikri arba 
medijuoti: nuotraukose ar video-
medžiagoje, iš kurių nemaloniausi 
Česlovo Lukensko performansai su 
skerdena ir gyvais viščiukais (kartu 
su Robertu Antiniu). Lukenskas su 
kiaulės galva kraujo klane atrodo 
archajiškiausias iš visų, jis gerai žei-
džia mūsų plastmasėn laminuotą 
santykį su kiaule ir jos simbolika. 

Grigoravičienė fiksuoja įdomų 
gyvo–negyvo žaismą dailės kū-
riniuose. Natiurmortai (mirusi 
gamta) kartais traktuojami labai 
tiesiogiai – įtraukiant iškamšą 
(Aistės Kisarauskaitės nufotogra-
fuoti Vienožinskio mokyklos pa-
statymai moksleiviams) ar kailį su 
lapės galva, kokį prašmatnesnės 
tetos dėvėjo mano vaikystėje (No-
medos Saukienės tapyba). Džiau-
giamės matydami, kad „7 meno 
dienų“ meno projektų puslapio iš-
provokuotas Liudo Parulskio kū-
rinys irgi pateko į parodą. Tai tie 
egiptietiški kačiukai ant Žaliojo 
tilto vietoje skulptūrų. Per penke-
rius metus jis neprarado aktualumo, 
net atvirkščiai – merai lyg savo kie-
mui šiomis dienomis miesto skulp-
tūras užsisako Kinijoje, tarpusavyje 
išsirenka panašaus gerumo vėjaro-
džių. Įdomu, kas „smagesnio“ pla-
nuojama vietoj Cvirkos? Ar nesu-
kant sau galvos pratęs Reformatų 

„įsisavinimo“ ruožą?
Ignoruojant faktą, kad kuriant 

meną nukentėjo šiek tiek gyvūnų 
(tikėtina, kad ne nuo menininkų 
rankos), paroda labai veganiška. 
Joje, ir ypač kataloge, kuris yra ir 
įdomių tekstų rinkinys, ir trumpa 
dailės istorija, atsiskleidžia globa-
lus nerimas dėl žmonių naikinamos 
planetos ir neaišku kur vedančio, 
etikos problemų turinčio bio-
mokslo. Arnoldo Schwarzeneggerio 
suvaidintas Terminatorius grįžta 
kaip ir sakė, pradės mus diskrimi-
nuoti, laikyti tik organų auginimui. 
Greičiausiai pajungs kaip daržoves 
filme „Matrica“ ir galėsime geneti-
niame lygmenyje juokauti, kad me-
nas mus seniausiai perspėjo. Gal tik 
Duonio čiurlioniškos beždžionės 
ateis mūsų išgelbėti.

Tai, kas parodos pavadinime ge-
riausiai telpa į žodį robotas, ryškiau 
atsiskleidžia Paberžytės parinktoje 
dalyje. Čia ir garsiosios Hito Steyerl 

filmas „Takumo korporacija“ (2014), 
kurį įmantrioje architektūrinėje 
instaliacijoje stebėdamas pajunti, 
kaip labai medijuotas yra mūsų 
pasaulio ir net gamtos patyrimas. 
Prie laiptų spiralės siaučia Rimo 
Sakalausko ir Katjos Novitskovos 
išdidinti mikroskopiniai gyviai, 
puikiai galėję tapti įkvėpimo šal-
tiniu naujiems Vilniaus bazilisko 
veidams šalia daugybės kitų, kolek-
cionuotų nuo XVI amžiaus. Kino 
salėje rodomas Emilijos Škarnu-
lytės filmas „Sirenomelija“ (2017), 
tik ką pelnęs jai tarptautinę šlovę 
ir 100 000 dolerių, kur ji undinės 
kostiumu plauko lediniame Šaltojo 
karo laikų povandenių laivų bazės 
vandenyje. Atrodo mutavusi, trapi 
ir stipri vienu metu. 

Toji vėlyviausių kūrinių dalis 
rodo, kad idėja į meną įtraukti 
kažką ne iš meno toliau sėkmin-
gai gyvuoja nuo ready made laikų. 
Pirma buvo daiktai, dabar įtrau-
kiama viskas visomis formomis, 

kurias šiuo metu sugalvojo, o ki-
tas įtrauks vėliau. Meno kūriniuose 
pasirodo socialinės praktikos, vai-
kiški žaidimai, mankštos ir triukai, 
cirkas ir grožio industrija. Neringa 
Černiauskaitė su Ugniumi Gelguda, 
žinomi kaip Pakui Hardware, mąsto 
apie naujų gyvybių išradimus kryž-
minant pageidaujamas savybes, 
Viltė Bražiūnaitė ir Tomas Sinke-
vičius – apie lašišų dažymą lyg au-
tomobilių dėl patrauklumo. 

Taip slenkant ekspozicijos žarna 
link laiptų žemyn gyvenimas tik 
retkarčiais atrodo nelabai sudė-
tingas. Tiesą pasakius, tik „Kaimo 
idilės“ skyrelyje santykiai su gyvū-
nais geri, o gyvenimas paprastas ir 
ramiai tekantis. Gyvūnai parodoje 
pirmiausia išreiškia nevaldomus 
instinktus, yra iškeldinti į „Dievy-
bių ir pabaisų“ sritį, po to aptaria-
mos sąjungos su gyvūnais kaip Kitu, 
tada apžiūrimos miesto legendos, 
mirusių gyvūnų vaizdavimas, jų 
žudymo ritualai. Atkeliavus prie 

Ar menas turi būti šaunus?
Atkelta iš  1  psl .

„Daugiarūšės bendrijos“ lieka tik 
vienodai neguodžiančios „Ateities 
vizijos“. Apskritai paroda gana apo-
kaliptinė ir ta siaura prasme visai 
nešauni. Bet jei Lietuva taip džiu-
giai lankė Saukos pragarus, čia irgi 
ras kuo pasigąsdinti, ir dar geriau, 
nes nemaža dalis kūrinių turi geros 
ironijos ir smagaus humoro. 

Pirmoje MO parodoje „Visas 
menas apie mus“ (kuravo Raminta 
Jurėnaitė) pristatyta išskirtinai Lie-
tuvos scena, o „Gyvūnas – žmogus – 
robotas“ hibridiškas. Dominuoja 
vietiniai autoriai, ypač nuosekliame 
Grigoravičienės pasakojime, o jo 
antroje dalyje įdiegtos (kaip tas 
krabo naudingasis genas) kelios už-
sienio garsenybės. Olegas Kulikas, 
gerai žinomas dėl virtimo šunimi 
(pora nuotraukų iš „Ateities šeima“, 
1997), įtakingoji Hito Steyerl, links-
mųjų košmarų kūrėjas Mikelis Fi-
šeris, dar keli. Garsenybės, aišku, 
gerai rinkodarai. Ir nepasakytum, 
kad netinka į temą ar nedžiugina, 
bet chirurginės intervencijos siūlė 
vis tiek matyti. Gal dėl proporcijos.

Tai ar menas turi būti šaunus 
(fainas)? Sau atsakau, kad gali (kai 
tam yra lėšų), bet neturi. O visa 
kita (aplinka, dizainas, persona-
las) – žinoma, kodėl gi ne. Nors iš 
komunikacijos tikėčiausi daugiau 
kiborgo tarp šaunumo ir to para-
zitiško meno, kuris nepalieka venų 
iki gyvenimo galo. 

P.S. Jogintė Bučinskaitė jaudinosi, 
kad apie MO rašo redaktorė, ku-
rios knyga parduodama aprašomo 
muziejaus knygynėlyje. Dabar ten 
parduodamos dvi su manim susi-
jusios knygos, bet galiu nuraminti, 
kad išleistos knygos labai dažnai 
(kaip ir šiuo atveju) reiškia darbo 
santykių pabaigą. Jei bus naujų, bū-
tinai pranešiu.

Paroda veikia iki rugpjūčio 25 d.
G. Matul aičio  n uotr aukosHito Steyerl filmo „Takumo korporacija“ (2014) peržiūra

Donatas Jankauskas-Duonis, „Karaliai“. 2013 m.



10 psl. 7 meno dienos | 2019 m. balandžio 26 d. | Nr. 17 (1296)

K i n a s

Dvokiantis pasaulis
Nauji filmai – „Kenkenas ir ateiviai“

Santa Lingevičiūtė 

Po teroristinio išpuolio per Vely-
kas Šri Lankoje turbūt visi, apimti 
aklos neapykantos musulmonams, 
labiau ne aukų gailėjo, o mėgavosi 
dar viena galimybe garsiai pabrėžti, 
kokie tie „musliai“ laukiniai – juos 
reikia naikinti kaip tarakonus. Net 
buvo teiginių, kad pats laikas iš ka-
lėjimo paleisti Andersą Breiviką, o 
jei gyvas būtų Adolfas... Tačiau kai 
tokie pat teroristai krikščionys žudo 
žmones Naujojoje Zelandijoje ar 
šiaip koks nestabilus, egocentrizmo 
apsėstas baltaodis nukreipia žmo-
nių pilną lėktuvą į kalnus, o Las Ve-
gase pro langą šaudo į niekuo dėtus 
praeivius, mažai kas juos degina ant 
laužo, juo labiau nevadina teroris-
tais. Negana to, bando suprasti ar 
net aiškina, kad taip tiems arabams 
ir reikia. 

Kaip šauksi – taip ir atsilieps. 
Bėda ta, kad krikščionys, ir dar 
baltaodžiai, laiko save viršesniais. 
Labai gerbiu istorinį paveldą, bet 
net plika akimi buvo galima ma-
tyti, kiek dėmesio Vakarų žinias-
klaidoje skirta degančiai Paryžiaus 
Dievo Motinos katedrai ir kiek – iš-
puoliui Šri Lankoje. Juk tai tik JIE 
ir tai vyksta TEN. 

Pasitelkdamas groteską Bruno 
Dumont’as filme „Kenkenas ir atei-
viai“ („Coincoin et les z’inhumains“, 
Prancūzija, 2018) kaip tik ir ieško to 
sąlyčio tarp ten ir čia, tarp matomo 
ir nematomo. Tačiau jis nekuria po-
litinio kino, nes, pasak Dumont’o, 
politika yra tarytum simuliakras. 
Svarbiausia, kas slypi po ja, kokios 
vienos ar kitos politikos ištakos, ją 
veikiančios galios (ne visada api-
brėžiamos ir gal net antgamtinės), 

moraliniai ir estetiniai pasirinki-
mai. Dumont’as sutinka, kad sce-
narijų rašė tuomet, kai Prancūzi-
joje labiausiai buvo eskaluojamos 

„naujos“ seksualinės revoliucijos, 
prancūzų tapatybės ir imigrantų 
situacijos Kalė mieste temos. Ta-
čiau Dumont’as – ne aktyvistas, o 
filosofas ir režisierius, tad kasasi 
prie šaknų, o ne gramdo paviršių. 
Jis verčia savo personažus nusiimti 
kaukes ir šis veiksmas jį linksmina, 
nes daug ką pasako apie veikėjų (o 
ir mūsų) dvilypę prigimtį.

Šįkart Dumont’as seklų sto-
vintį vandenį sudrumsčia šiauri-
nės Prancūzijos provincijoje ir jis 
baisiai pradeda dvokti... Pasak re-
žisieriaus, būtina pasirinkti tikslią 
erdvę istorijai pasakoti, nes ji turi 
tapti visų groteskiškų ir net antgam-
tinių įvykių metafora. Pats juokauja, 
kaip atrodytų, jei savo istoriją būtų 
perkėlęs į dykumą. 

Vienas amerikiečių kritikas rašė: 
„Jei Spike’o Lee „Juodaodis iš Ku-
kluksklano“ ar Bootso Riley „At-
siprašau, kad trukdau“ („Sorry to 
Bother You“, 2018) neįtikino, kad 
politika, fantazija ir vaizduotė gali 
būti vienodai paveikios, – visa tai 
puikiausiai įrodo „Kenkenas“.“ 

Antrame filme pasakojama jau 
apie brandesnį Kenkeną. Pirmame 
filme („Mažasis Kenkenas“) vaiki-
nas retkarčiais pademonstruodavo 
rasistines nuotaikėles, o dabar jis 
jau prižiūri radikalių naciona-
listų susirinkimus. Rodos, nacio-
nalinė ir tarptautinė politika visa 
jėga įsibrovė į jo mažą izoliuotą 
kaimelį – pusę jo „okupavo“ juodi 
ir šiaip spalvoti tipai. Veikia ir 
kiti personažai iš ankstesnio se-
zono: policijos viršininkas Van 
der Veidenas (Bernard Pruvost), 

jo kolega Karpentjė (Philippe Jore) 
ir kiti Kenkeno draugai. Tik šįkart 
kaimelyje siautėja ne serijinis žudi-
kas, kišantis į karves žmogaus kūno 
dalis, o iš dangaus krenta juoda, 
dvokianti, neaiškios sudėties masė, 
kuri vėliau, pasirodo, virsta šviesa, 
prasiskverbia į žmogaus kūną ir šis 
išbezda savo kloną...

Dumont’as lyg ir kuria detekty-
vinį serialą, tačiau nusikaltimai taip 
ir nebūna atskleisti. Pirmame se-
zone Van der Veidenas tiesiog pri-
eina prie išvados, kad žemė kve-
pia skaniai, bet kažkas čia prarūgę. 
Antrame filme viskas dar absur-
diškiau, o policijos komisaro iš-
vados – kataklizminės: „Tai apo-
kalipsė. Pasaulio pabaiga.“ Toliau 
siužetas turi rutuliotis žiūrovo gal-
voje, nes jei jau nusprendėte žiūrėti 
Dumont’o komediją, turite susitai-
kyti su tuo, kad pamatyti dalykai 
jus trikdys. Bent jau taip sako pats 
režisierius. 

Tačiau Dumont’ui svarbiau ne 
istorija, o jos „tapymo“ procesas. 
Jis prisimena Monet šieno stirtas – 
rodos, jos tos pačios, bet kaskart 
pamatai kažką kita. Toks ir gyve-
nimas. Dumont’as yra sakęs, kad 
labai mėgsta Walto Whitmano 
poeziją, kur emocijos iškeliamos 
aukščiau už intelektą, laukinišku-
mas ir natūralumas – aukščiau už 
susivaržymą. Whitmanas puolė 
skaitytojus, versdamas juos atsi-
sakyti pretenzijos į žmogiškumą 
ir moralinę atsakomybę. Tokiu 
pat būdu Dumont’as bando ap-
nuoginti kiną: grąžinti žmogui jo 
kūną, širdį ir instinktyvią nuojautą. 
Tą, ką prarado intelektualai, gyve-
nantys mieste, nebe provincijoje, – 
sugebėjimą kurti nerimuotą savo 
gyvenimo poeziją.

Tačiau Dumont’as tikrai neima 
rankinės kameros ir nefiksuoja „re-
alaus“ gyvenimo, juk po juo slepiasi 
tikroji prigimtis: reikia prasibrauti 
iki kiekvienos būtybės architektū-
ros pamatų, kad suprastum, kaip ji 
buvo pastatyta. Tad, kaip ir anks-
tesniuose filmuose, režisierius mė-
sinėja kūną ir jame atranda dalykų, 
kurių žmogus negali paaiškinti 
protu, pavyzdžiui, važinėjimo auto-
mobiliu ant dviejų ratų, nevaldomo 
veido trūkčiojimo ir visų kitų nepa-
aiškinamų dalykų seriale. 

Socialinė tragedija (o tokios 
esama) slypi ne paviršiuje. Jos iš-
takos – kalba nebepaaiškinama 
neapykanta: juodaodžiams, kitai 
religijai, netradicinės seksualinės 
orientacijos asmenims etc. Galiau-
siai Dumont’o kine ji įgauna nepa-
kenčiamos smarvės masę iš dan-
gaus, krintančią ant ko papuola. 
Išorinė invazija tėra vidinė ir tampa 
nepasitikėjimo savimi, savo tapa-
tybe metafora, vienam išvirstančia į 
komediją, kitam – į pasišlykštėjimą 
ir atmetimą. Priklauso nuo to, kiek 
žiūrovas sau leis išorinius ateivius 

traktuoti kaip vidinius, kiek prisi-
leis Von der Veideno painiavą tarp 

„klonų“ ir „klounų“, leisis šokiruo-
jamas „normalaus“ kūno nenor-
malumo, nugriaus vidinę gynybinę 
sieną, kad pabūtų Rabelais Gargan-
tiua ir Pantagriueliu. Ir tai nereiškia, 
kad reikia grįžti tik prie pirminių 
pažinimo instinktų, atvirkščiai – 
per juos bandyti suvokti savo išla-
vinto proto labirintus ir jo sienas, 
nebijoti kartu patirti empatiją ir pa-
sišlykštėjimą, troškimą ir skausmą, 
geismą ir baimę, susižavėjimą ir 
sumišimą, protu paaiškinamus ir 
nepaaiškinamus dalykus. Svarbiau-
sia – atsikratyti išankstinių nuostatų. 
Tuomet, kaip ir filme, visos šešė-
liuose buvusios žmogaus variacijos 
pasirodys kartu: moterys, vyrai, vai-
kai, baltieji, juodieji, gyvi, mirusieji. 

Karnavalas filme labai svarbus, 
nes, anot Dumont’o, išverčia ver-
tybių vidurius ir rimtai traktuoti 
dalykai pradeda dvokti. O ir Jimas 
Sheridanas kadaise rašė: „Tapatybė, 
tapatybė, tapatybė. Mes taip ja rūpi-
namės, kad turbūt bijome, jog patys 
jos neturime.“

Kelionių filmai

Nors Suomiją pasiekia nedaug mi-
grantų, šalies kraštutiniai dešinieji 
skambina pavojaus varpais, pasi-
telkdami „islamizavimo“ ir „tero-
rizmo“ sąvokas. Miestų centruose 
vyksta rasistiniai incidentai, orga-
nizuojamos eitynės su fakelais. Li-
beralioji visuomenės dalis stengiasi 
priešintis, bet visuomenė skaldosi 
vis labiau. Didžioji Europos šalių 
dalis patiria panašią nuomonių 
poliarizaciją, o ksenofobinės nuo-
taikos grindžia kelius populistams 
ateiti į valdžią. Kad jie gali paprastai 
atsakyti į visus klausimus, jau ma-
tome ir Lietuvoje, net per preten-
dentų į šalies prezidentus debatus. 
Todėl siūlau atkreipti dėmesį į suo-
mės Elinos Hirvonen dokumentinį 
filmą „Lūžio taškas“ (LRT Plius, 
29 d. 23 val.). Vis dėlto, nepaisant 
niūraus filmo tono, jame blyksteli 

viltis: Suomijoje dar yra vietų, kur 
galima kalbėtis. Lietuvoje, deja, jų 
vis mažiau. 

Jei jau prabilome apie migraciją 
ir emigraciją, atkreipkite dėmesį ir 
Johno Crowley filmą „Bruklinas“ 
(TV3, 27 d. 21 val.) – jaunos emi-
grantės istoriją apie tai, kaip sunku 
prisitaikyti svetimoje šalyje. Filmas 
perkels į 6-ąjį XX a. dešimtmetį. Ai-
rija tada neturėjo ko pasiūlyti savo 

gyventojams. Kas galėjo, stengėsi 
vykti į JAV ir ten ieškoti laimės. 
Tokia ir filmo herojė Elis, kuri be 
džiaugsmo palieka gimtinę, nes taip 
nori jos sesuo. Elis sunku pritapti 
Niujorke, nors ji ir gyvena tarp savų. 
Gyvenimas pasikeičia, kai Elis susi-
pažįsta su simpatišku italu, bet jos 
jausmams teks išbandymas. Elis 
grįš į gimtąjį miestą, kur jos laukia 
motina ir žmogus, galintis pasiūlyti 

Elis viską, apie ką ji svajoja, ir pir-
miausia laimingą gyvenimą Airijoje. 

Filmo pagrindu tapo airių rašy-
tojo Colmo Toibino romanas, regis, 
išleistas ir Lietuvoje. Bet scenaristas 
Nickas Hornby, paėmęs iš knygos 
siužetą bei veikėjus, atsisakė pa-
grindinės „Bruklino“ minties, nes 
Toibinui rūpėjo pasakojimas apie 
airių emigraciją. Filme ši tema at-
sidūrė antrame plane. Tačiau nos-
talgiška gaida išliko, todėl beveik 
pasakišką atmosferą kuriantys 
kostiumai, scenografija, emigrantų 
gyvenimo scenelės gali sužadinti ir 
lietuviškus prisiminimus apie savus 

„amerikonus“. Patrauklūs ir filmo 
aktoriai Saoirse Ronan, Emory 
Cohenas, Domhnallas Gleesonas. 

Į beveik pasakišką atmosferą pa-
nardins ir Christopherio Menaul 
filmas „Vasara vasarį“ (LRT Plius, 
gegužės 1 d. 21 val.). Jis pasakoja 
apie XX a. pradžioje išgarsėjusią 
Niulino meno mokyklą. Vienas 
jos kūrėjų buvo Alfredas Munning-
sas (Dominic Cooper), dabar labai 

vertinamas meno kolekcionierių. 
Režisierius koncentruojasi į Mun-
nigso, Florence Carter-Wood ir Gil-
berto Evanso meilės trikampį. Šios 
meilės istorijos fonas – Kornvalio 
gamta ir artėjančio karo nuojauta. 

Sakykite, ką norite, bet niekas ne-
prilygsta nostalgijai, kurią žadina 
Woody Alleno filmai. 1987 m. pa-
sirodžiusios „Radijo dienos“ (LRT 
Plius, 27 d. 21 val.) priminė Fede-
rico Fellini „Amarcord“ nuskambė-
jusią tiesą, kad praeities įvykis nėra 
svarbus, svarbiau, kaip jis įsirašė į 
mūsų atmintį. Fellini intonaciją ga-
lima atpažinti ir „Radijo dienose“. 
Filmo veiksmo laikas ypatingas, nes 
4–5-ąjį dešimtmečius radijas JAV 
užėmė svarbią vietą kiekvieno ame-
rikiečio gyvenime. Tai buvo ne tik 
medija, bet ir kažkas daugiau – ra-
dijas jungė žmones nepriklausomai 
nuo jų socialinės padėties ar etninės 
grupės, ir net kinui sunkiai sekėsi 
konkuruoti su radiju. Ketvirtojo 

Rodo TV

N u k elta į  1 1  p s l .

„Bruklinas“

„Kenkenas ir ateiviai“



11 psl.7 meno dienos | 2019 m. balandžio 26 d. | Nr. 17 (1296)

Ko laukti Kanuose
K i n a s

Balandžio 18 d. Paryžiuje Kanų 
kino festivalio direktorius Thierry 
Frémaux ir festivalio prezidentas 
Pierre’as Lescure’as pristatė oficia-
liosios šiųmečio Kanų kino festivalio 
programos filmus. 72-asis festivalis 
vyks gegužės 14–25 d., jį atidarys 
Jimo Jarmuscho filmas „Mirusieji 
nemiršta“ („The Dead Don’t Die“). 

Šiemet pagrindinėje konkursi-
nėje programoje dėl „Auksinės pal-
mės šakelės“ varžysis devyniolika 
filmų, tik vienas iš jų – prancūzo 
Ladjo Ly „Vargdieniai“ („Les Mise-
rables“) – yra debiutinis. Nors pava-
dinimas sufleruotų, kad tai Victoro 
Hugo romano ekranizacija, filmas 
pasakoja apie šiuos laikus, apie 
jauną policininką, kuris pradeda 
dirbti Šerbure, kriminalistų briga-
doje. Festivalio senbuvio Arnaud 
Desplechino filmo „Rubė, šviesa“ 
(„Roubaix, une lumière“) veikėjai – 
taip pat policininkai. Prancūzijos 
Šiaurėje jie narplioja senos moters 
nužudymo mįslę. Suimtos įtaria-
mosios – dvi nužudytosios kaimy-
nės – narkomanės ir meilužės. Pa-
grindinius vaidmenis filme sukūrė 
Roschdy Zemas, Lea Séydoux, Sara 
Forrestier. 

Konkurse daug Kanuose ne kartą 
apdovanotų režisierių naujų filmų. 
Tikrų faktų įkvėptas Terence’o Ma-
licko filmas „Paslėptas gyvenimas“ 
(„A Hidden Life“) pasakoja apie 
austrą Franzą Jägerstätterį, kuris 
Antrojo pasaulinio karo metais atsi-
sakė kovoti vokiečių kariuomenėje 
ir buvo pripažintas išdaviku. Ma-
lickas pasakoja apie šio žmogaus 
tikėjimą, meilę žmonai ir vaikams, 
apie jo sugebėjimą išlikti laisvu 
žmogumi nepaisant visų aplinky-
bių. Pagrindinį vaidmenį sukūrė 
vokiečių aktorius Augustas Diehlis. 

Pedro Almodovaro filmo „Skaus-
mas ir šlovė“ („Dolor y gloria“) he-
rojus yra kenčiantis režisierius (An-
tonio Banderas). Pirmosios meilės, 
motina, mirtis, aktoriai, su kuriais 
jis dirbo, 7-asis, 9-asis dešimtmečiai 
ir dabartis, nesugebėjimas atriboti 
kūrybos nuo asmeninio gyvenimo 

iškyla veikėjo mintyse ir susitiki-
muose su draugais. Bet labiausiai jį 
kankina vidinė tuštuma, jos suvoki-
mas neleidžia dirbti toliau. 

Dukart „Auksinės palmės šake-
lės“ laureatai – broliai Jeanas-Pier-
re’as ir Lucas Dardenne’ai – į Kanus 
sugrįš su filmu „Jaunasis Achme-
das“ („Le Jeune Ahmed“) – pasa-
kojimu apie trylikametį belgą, ku-
riam Koranas sužadina naikinimo 
instinktus. Italas Marco Belocchio, 
kurio filmas „Kumščiai kišenėse“ 
tapo maištingojo 7-ojo dešimtme-
čio simboliu, Kanuose pristatys 
filmą „Išdavikas“ („Il Traditore“). 
Jis nukels į 9-ojo dešimtmečio pra-
džią, kai karas tarp Sicilijos mafijos 
klanų privertė „Cosa Nostra“ narį 
Tommaso Buscetta pabėgti į Bra-
ziliją, o jo artimieji buvo vienas po 
kito nužudyti. Suimtas ir iš Brazili-
jos deportuotas Buscetta nusprendė 
teisėjui Falcone pasakyti viską, ką 
žino apie mafiją. 

Du kartus „Auksine palmės ša-
kele“ apdovanotas britas Kenas 
Loachas filme „Atleisk, nepaste-
bėjome tavęs“ („Sorry We Missed 
You“) rodys sutuoktinių porą, kuri 
bandydama išsivaduoti iš skolų 
įkuria kurjerių firmą. Amerikie-
čių režisieriaus Iros Sachso filme 
„Frankie“ trijų kartų personažai 
per atostogas susitinka Portugali-
joje, istoriniame Sintros mieste, kad 
susidurtų su juos sukrėtusiu įvykiu. 
Pagrindinį vaidmenį šiame filme 
sukūrė Isabelle Huppert. 

Kanadietis Xavier Dolanas filme 
„Matijas ir Maksimas“ („Matthias 
and Maxime“) vaidina pats ir pa-
sakoja apie du vaikystės draugus, 
kurie susitinka norėdami sukurti 
mėgėjišką trumpo metražo filmą, 
bet tolesnė įvykių eiga išbalansuoja 
ir jų aplinką, ir juos pačius. Palesti-
nietis Elia Suleimanas taip pat pats 
vaidina savo filme „Tai turbūt ro-
jus“ („It must be heaven“). Filmo 
herojus palestinietis ieško vietos, 
kur galėtų įsikurti. Tačiau greitai 
naujo gyvenimo pažadas pavirsta 
absurdo komedija. Kad ir kur jis 
būtų – Paryžiuje ar Niujorke, kas 

nors jam vis primena apie tėvynę. 
Pasak režisieriaus, jo parabolė ana-
lizuoja tapatybės, tautybės temas ir 
formuluoja esminį klausimą – kur 
galima jaustis kaip namuose?

Kanų rengėjai nuolat kaltinami, 
kad konkurse per mažai moterų 
režisierių filmų. Šiemet jų taip pat 
nebus daug. Austrė Jessica Haus-
ner pristatys filmą „Mažasis Džo“ 
(„Little Joe“). Jo siužetas fantas-
tiškas: filmo herojė Alisa sukūrė 
naują augalą ir pavadino jį Mažuoju 
Džo – taip ji kreipiasi ir į savo sūnų. 
Tačiau netrukus visų žmonių, su-
sidūrusių su Alisos augalais, kū-
nai ima keistis. Prancūzės Céline 
Sciamma filmas „Jaunos merginos 
portretas ugnyje“ („Portrait de la 
jeune fille en feu“) pristatomas 
vienu sakiniu: „XVIII a. pabai-
goje vienoje izoliuotoje Bretanės 
saloje menininkas pakviečiamas 
nutapyti vestuvinį jaunos moters 
portretą“. Prancūzų aktorės ir re-
žisierės Justine Triet filme „Sibilė“ 
(„Sibyl“)pagrindinius vaidmenis 
sukūrė Virginie Efira, Adele Exar-
chopuolos, Gaspard’as Ullielis, San-
dra Hueller. Sibilė yra psichoana-
litike tapusi romanistė. Tačiau jos 
neapleidžia noras rašyti ir, regis, 
tarp savo pacientų ji ieško įkvėpimo, 
įrašinėdama jų prisipažinimus. Dar 
vienos prancūzės Mati Diop filmas 

„Atlantas“ („Atlantique“) nukels į 
Dakaro vargšų priemiestį ir pasakos 
apie jo gyventojus, nusprendusius 
palikti šalį ir ieškoti geresnio gyve-
nimo už vandenyno. 

Vienintelis konkurse filmas iš Vi-
durio ir Rytų Europos – rumuno 
Corneliu Porumboiu „Švilpikai“ 
(„Les Siffleurs“). Jo veikėjas – ko-
rumpuotas Bukarešto policininkas 
Kristis. Jis įtariamas susidėjęs su 
narkotikų kontrabandininkais. Ne-
tikėtai atsidūręs vienoje Kanarų sa-
loje jis yra priverstas mokytis senos 
švilpimo kalbos. Šios slaptos kalbos 
padedamas, grįžęs į Rumuniją, jis 
turės išvaduoti kalėjime kalintį ma-
fiozą ir padėti atgauti jo paslėptus 
milijonus. Tačiau Kristis įsimyli ir 
niekas nevyksta taip, kaip numatyta. 

Konkurse taip pat bus parodyti 
brazilų Klebero Mondocos Filho ir 
Juliano Dornelesso filmas „Bacu-
rau“, kuris nukels į tolimą Brazilijos 
provinciją. Čia režisierius atvyksta 
kurti dokumentinio filmo, bet pa-
mažu pradeda suprasti, kad vieti-
niai nėra tokie, kokiais apsimeta, 
ir kad jie turi pavojingų paslapčių. 
Garsaus Pietų Korėjos režisieriaus 
Bong Joon-ho filme „Parazitas“ 
(„Gisaengchung“) rodoma bedar-
bių šeima, kuri domisi kitos šeimos 
turtais. Bet aplinkybės susiklosto 
taip, kad abi šeimos, pačios to ne-
žinodamos, patenka į keistą istoriją. 
Jia Zhangke filme „Balčiausi yra pe-
lenai“ vaidinęs kinų aktorius ir reži-
sierius Diao Yinan Kanų konkurse 
pristatys savo režisuotą filmą „Lau-
kinių žąsų ežeras“ („Nan fang che 
zhan de ju hui“). Filmo herojai – nu-
sikaltėlis ir prostitutė, atsidūrę kriti-
nėje situacijoje, nusprendžia pasku-
tinį kartą išbandyti likimą. Didžiojo 
konkurso filmus vertins žiuri, ku-
riai šiemet vadovauja meksikiečių 
režisierius Alejandro Gonzálezas 
Iñárritu. 

Konkurse pristigo ilgai laukto 
Quentino Tarantino filmo „Kartą 
Holivude“ („Once Upon a Time 
in Hollywood“), bet spaudos kon-
ferencijoje Frémaux išreiškė viltį, 
kad Tarantino spės iki festivalio 
baigti montuoti filmą, kurio matytą 
fragmentą direktorius pavadino 

„nuostabiu“. Pagrindinėje Kanų 

programoje taip pat bus parodytas 
ir ne vienas nekonkursinis filmas. Iš 
labiausiai laukiamų – Dexterio Flet-
cherio „Rocketman“, į kurio prem-
jerą žada atvykti ir šio biografinio 
filmo herojus Eltonas Johnas, taip 
pat 1966 m. Kanuose triumfavu-
sio Claude’o Leloucho filmo „Vy-
ras ir moteris“ tęsinys „Gražiausi 
gyvenimo metai“ („Les plus belles 
annees d’une vie“). Vyks ir speci-
aliosios peržiūros. Jų programoje 
ir Wernerio Herzogo „Family Ro-
mance LLC“, ir nauji Alaino Cava-
lier, Abelio Ferraros filmai.

Antroje oficialiojoje Kanų pro-
gramoje „Ypatingas žvilgsnis“ („Un 
Certain Regard“) taip pat masina 
daug premjerų – iš šešiolikos at-
rinktų filmų net šešis sukūrė debiu-
tantai. Šioje programoje bus paro-
dytas naujas Kantemiro Balagovo 
filmas „Dylda“, dar vienas Bruno 
Dumont’o filmas apie Jeanne’ą d’Arc 

„Jeanne“, naujas portugalo Alberto 
Serros filmas „Laisvė“ („Liberté“). 
Iš Krymo kilusio Narimano Alijevo 
filmas „Namo“ („Evge“, Ukraina) 
pasakos apie tėvą ir jaunesnįjį 
sūnų, grįžtančius į Krymą, kad 
palaidotų Donbase žuvusį vyres-
nėlį. Šio konkurso filmus vertins 
žiuri, kuriai vadovaus Nadine La-
baki, pernai Kanuose apdovanota 
už filmą „Kafarnaumas“. 

Parengė Ž. P.

Kadras iš Pedro Almodovaro filmo „Skausmas ir šlovė“

dešimtmečio pabaigoje Holivudas 
net bandė perkelti į ekraną popu-
liarius radijo serialus ir jų žvaigž-
des. Užtat po gero dešimtmečio te-
levizija sėkmingai perėmė iš radijo 

„muilo operas“. 
Allenas rodo neturtingą žydų 

šeimą, gyvenančią, beje, taip pat 
Brukline. Čia daug įvairių dėdžių, 
tetų, kurių kiekvienas turi savo 
įpročius ir svajones. Kartu su kai-
mynais jie kuria spalvingą radijo 
gerbėjų bendruomenę. Kiekvie-
nas šeimos narys turi savo mėgs-
tamą laidą, o kartais radijas net 

įsikiša į jų gyvenimą: tetą Beą (Di-
anne West) sužadėtinis palieka tą 
akimirką, kai radijas transliuoja 
Orsono Welleso „reportažą“ apie 

ateivių iš kosmoso atvykimą į 
Žemę. (Allenas, žinoma, negalėjo 
apeiti fakto, kad radijo spektaklis 
pagal Herberto Wellso „Pasaulių 

karą“ sukėlė didžiulę amerikiečių 
bėgimo iš miestų bangą). Allenas 
panaudojo filme daugybę žinomų 
melodijų – filme skamba Millerio, 
Jameso, Goodmano muzika, auten-
tiški senų dainų įrašai. Nors ką da-
bar gali pasakyti dainos pavadini-
mas „La Cumparsita“?

Užtat žodį „programišiai“ žino 
visi. LRT (26 d. 22.50) parodys 
Michaelo Manno filmą „Progra-
mišiai“ (2015). Jo siužetas papras-
tas: po to, kai Kiniją ištiko jų Čer-
nobylis, kariškiai siunčia į Niujorką 
savo emisarą Čeną. Jis turi išlais-
vinti iš kalėjimo kursioką Nikolasą 
(Chris Hemsworth) – programišių, 
nuteistą dvylika metų kalėti už suk-
čiavimą su kreditinėmis kortelėmis. 

Mat tik Nikolasas gali išsiaiškinti, 
kas sukūrė grėsmę pasauliui ke-
liantį virusą.

Akivaizdu, kad Mannas – se-
nosios kartos režisierius: kas ne-
prisimena jo garsiojo „Karščio“? 
Todėl ir „Programišiai“ vis padvel-
kia Bondo nuotykiais, filme daug 
veiksmo scenų, bet, laimė, žiūrovai 
gali ne tik rūpintis pasaulio likimu, 
bet ir pasižvalgyti po Pekiną, Niu-
jorką, Kvalą Lumpurą, Los Andželą, 
Honkongą. Tokia visai velykinė ke-
lionė su vaizdo atrakcionais nespė-
jusiems pailsėti per šventes. 

Jūsų –
Jonas Ūbis

Atkelta iš  10  psl .

„Radijo dienos“
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Lemiamas Rudolfo Nurejevo šuolis
Ralphas Fiennesas ir Olegas Ivenka apie „Baltą varną“

K i n a s

Lietuvoje pradedamas rodyti gar-
saus britų aktoriaus ir režisieriaus 
Ralpho Fienneso filmas „Balta 
varna“ („The White Crow“, D. Bri-
tanija, Prancūzija, 2018). Tai bio-
grafinis pasakojimas apie rusų 
baleto šokėją Rudolfą Nurejevą, 
kuris 1961 m. iš Sovietų Sąjungos 
pabėgo į Vakarus ir ten tęsė kar-
jerą. Nuo Nurejevo mirties praėjo 
daugiau nei ketvirtis amžiaus, bet 
dėmesys šiam mįslingam, priešta-
ringam ir skandalingam kūrėjui 
neblėsta. Nurejevas tapo pirmąja 
baleto žvaigžde, iš gastrolių Vaka-
ruose atsisakiusia grįžti namo. Po jo 
buvo Michailas Baryšnikovas, Na-
talja Makarova, Aleksandras Godu-
novas. Jų likimai susiklostė skirtin-
gai, tačiau Nurejevas išsiskiria ne 
tik kaip šokėjas, bet ir kaip asme-
nybė. Paryžiaus operos primarijus, 
kurį supo tokio pat aukšto kalibro 
žvaigždės, po visą pasaulį išbarstyti 
namai ir vilos, atvirai demonstruo-
jamas homoseksualumas, tragiška 
ir simboliška mirtis nuo AIDS, su-
laukus vos penkiasdešimt ketve-
rių. „Baltos varnos“ centre – viena 
dramatiškiausių Nurejevo gyve-
nimo akimirkų, kai 1961 m., per 
Kirovo teatro gastroles Paryžiuje, 
teatro vadovybė ir KGB atstovas 
nusprendžia išsiųsti jauną šokėją 
atgal į SSRS ir išprovokuoja Nure-
jevą kreiptis į policiją su politinio 
prieglobsčio prašymu. 

Pateikiame Kubos Armatos in-
terviu su Fiennesu, daryto Tokijuje, 
kur režisierius pristatinėjo savo 
filmą, fragmentus bei ištrauką iš 
Alisos Markelovos pokalbio su Nu-
rejevą suvaidinusiu Olegu Ivenka, 
Totorijos Musos Džalilio teatro ba-
leto trupės premjeru.

Ralphas Fiennesas: tai filmas 
apie troškimą būti menininku 

Neseniai sukako dvidešimt pen-
keri metai, kai pasirodė Steveno 
Spielbergo filmas „Šindlerio 
sąrašas“. Kaip jis pakeitė Jūsų 
gyvenimą?

Filmas man buvo nepaprastai 
svarbus. Su šiuo projektu Spielber-
gas dirbo labai aistringai. Žinoma, 
jis ir anksčiau buvo sukūręs ne 
vieną puikų filmą, bet man atrodė, 
kad šis jam ypatingas. Kiekvienas, 
dirbęs prie filmo, įskaitant aktorius, 
jautė tą aistrą kiekviename žings-
nyje. Už Amono Goetho vaidmenį 
buvau pirmą kartą nominuotas 

„Oskarui“, tačiau ne tai svarbiausia. 
Darbas šiame filme buvo iš tų patir-
čių, kurios keičia gyvenimą. Nors, ži-
noma, nėra ko slėpti, tokie vaidmenys – 
nuostabi dovana kiekvienam aktoriui. 

Savo naujojo filmo tema pa-
sirinkote rusų baleto šokėjo 
Rudolfo Nurejevo gyvenimo 
istoriją. Kodėl?

Šia tema domėjausi ne vienus 
metus. Ko gero, dar net prieš tai, kai 

pradėjau režisuoti. Tai istorija apie 
jauną vyrą, kuris turi milžiniškų 
ambicijų ir stiprią valią, kad visiškai 
išnaudotų savo potencialą, bet atsi-
dūrė gyvenimo kryžkelėje. Jis turi 
priimti sprendimą, paveiksiantį visą 
tolesnį gyvenimą. Stipri Nurejevo 
asmenybė dažnai provokavo so-
vietų valdininkus. Pagalvojau, kad 
žvilgsnis į šį jaunatvišką charakterį, 
troškimas būti menininku, vedantis 
į susidūrimus, gali būti įdomus. Dar 
ir todėl, kad tai ideologijos pasirinki-
mas – sovietinės arba vakarietiškosios. 
Režisieriaus požiūriu tai stipri istorija.

Įspūdį padarė Nurejevo 
biografija?

Jaudino tai, ką šis vaikinas darė, 
kad įgyvendintų savo menines am-
bicijas. Man patiko jo stiprus cha-
rakteris. Žinoma, jis ne visada buvo 
malonus aplinkiniams, bet tai tik 
papildė jo sudėtingą prigimtį. Su-
kūriau jau du filmus su savo pro-
diusere, kuri turi baleto patirties. Kai 
kalbėjomės, ji gerai suprato, kodėl 
man tai svarbu, kodėl filmo tema tū-
nojo mano galvoje dvidešimt metų. 

Prisiminiau kadaise Jūsų pa-
sakytą mintį, kad gyvename 
laikais, kai pamirštama, kokie 
svarbūs gali būti filmai.

Kinas – puikus ir galingas ko-
munikacijos įrankis, galintis nešti 
tikrai svarbią žinią. Juk neatsitik-
tinai jis ne kartą niekingai buvo 
išnaudojamas propagandiniams 
tikslams. Tačiau verta šią situaciją 
apsukti – tegu kinas perteikia po-
zityvias vertybes, humanizmo idėją. 
Manau, kad tai ypač reikalinga da-
bar, matant, į kurią pusę suka pa-
saulis. Vis naujose šalyse į valdžią 
ateina dešiniosios, dažnai stipriai 
nacionalistinės jėgos. Tai gali ir turi 
kelti nerimą. Be abejo, susiduriame 
su galinga demokratinės tapatybės 
krize. Reikia išlaisvinti kine slypintį 
potencialą ir panaudoti jį geriems 
darbams. 

Kai kuriems aktoriams režisie-
riams kyla problemų, kai rei-
kia vaidinti savo filme. Jums 
tai pavyksta, nes vaidinote 
visuose trijuose savo režisuo-
tuose filmuose. Ar sunku sude-
rinti aktorystę ir režisūrą?

Nežinau, ar tai pavyksta, turiu 
vilties, kad taip (juokiasi). Iš pradžių 
nenorėjau vaidinti „Baltoje var-
noje“, nes kiekvienąkart, kai reikia 
derinti abu vaidmenis, patiriu di-
džiulę įtampą. Tačiau kai bandome 
surinkti pinigus filmo gamybai, jau-
čiu, kad tai gali padėti. Šįkart taip 
pat jaučiau „subtilų“ prodiuserių ir 
pardavimo agentų spaudimą, kad 
pasirodyčiau filme. Iš pradžių tru-
putį priešinausi, juolab kad reikėjo 
kalbėti rusiškai, bet galiausiai pro-
tas nugalėjo. Aktoriui labai sunku 
vaidinti ne gimtąja kalba. Tad laukė 
daug darbo. Laimė, aplinkui buvo 
daug gerų žmonių, kuriais galiu 
pasitikėti. 

Filme nuskamba žodžiai, kad 
balete viskas susiveda į taisykles. 
O kaip kine?

Aš nesutikčiau su tais žodžiais. 
Kiekviena taisyklė kine buvo su-
laužyta kurio nors iš nuostabių re-
žisierių. Nemanau, kad kuris nors 
menas priklausomas nuo taisyklių. 
Reikia tik surasti atitinkamą formą, 
kad papasakotum istoriją, perteik-
tum atitinkamą žinią ar suteiktum 
žiūrovui pramogą. Režisieriaus tu-
rimų priemonių vis daugėja. Kine 
taisyklės turi būti taikomos tik 
techniniams klausimams, pavyz-
džiui, kaip sustatyti šviesas ar įra-
šyti garsą. Už tai atsakingi žmonės 
laikosi tam tikrų taisyklių, nes to 
reikalauja jų darbas. Esu jiems dė-
kingas kaip režisierius, nes jų dėka 
jaučiuosi nesuvaržytas. 

Ar sunku kine rasti pusiaus-
vyrą tarp žinios ir pramogos?

Mėgstu žiūrėti filmus, kurie su-
teikia skirtingų interpretacijų gali-
mybę. Kai dirbu, stengiuosi nepa-
teikti žiūrovams ant padėklo visų 
sprendimų, nors suprantu, kad 
daug režisierių taip elgiasi. Tai 
trumpesnis kelias. Labai vertinu 
kūrėjus, kurie nekuria tokių filmų 
kaip aš. Žaviuosi Federico Fellini, 
kurio filmuose – tikras gyvenimo 
pagarbinimas, pripildytas siautu-
lingos šventės. Tai gryna beprotystė. 

Ar numanote, kaip filmas bus 
priimtas Rusijoje?

Be abejo, dabar galime stebėti 
įtampą tarp Britanijos ir Rusijos, 

tarp ES ir Rusijos. Vis dėlto tai ne 
tas pats, kaip anksčiau, kai sovietų 
ideologija buvo visiškai kitokia. Ta-
čiau man atrodo keista, kas dabar 
vyksta Rusijos kultūroje. Jau kurį 
laiką viskas ten sukasi aplink na-
cionalinę tapatybę. Tai matyti vis 
aiškiau. Kai rodžiau „Baltą varną“ 
Londono kino festivalyje, prisimi-
niau rusų režisierių Kirillą Sere-
brennikovą, kuriam skirtas namų 
areštas. Jis lyg ir gali dirbti, bet tikrai 
negalima pasakyti, kad yra laisvas 
žmogus. Neramina, kai menininkas 
baudžiamas už savo veiklą. Tai tam 
tikra žinia, perspėjimas. Girdėjau, 
kad vienas Rusijos kultūros depar-
tamentas stebi viską, kas sukuriama 
sovietų eros tema.

Jums dėl to neramu?
Reikia turėti omenyje, kad Nu-

rejevas suvokiamas kaip labai ru-
siškas menininkas, nors jo sek-
sualumas dabartinei valdžiai ir 
nepriimtinas. Įdomiausia, kad tai 
buvo tema, kuri nuolat sugrįždavo 
kalbantis su rusų investuotojais. 
Kiekvieną kartą jie manęs klaus-
davo, ar tai bus filmas apie jo as-
meninį gyvenimą. Atsakydavome, 
kad nebūtinai, tačiau kad vaizdas 
būtų kuo pilnesnis, turime parodyti, 
koks jis buvo. „Balta varna“ pasa-
koja apie tai, ką reiškia būti indivi-
dualistui. Nurejevas buvo toks, jam 
buvo nepriimtini jokie kompromi-
sai. Manau, kad represuoti meni-
ninkus, kurie yra žmogaus sielos 
pasiuntiniai, nenormalu. Tai tik 
rodo, kaip režimas bijo žmonių, ga-
linčių suteikti mums viltį, bet kartu 
ir provokuoti reakciją. Tai tiesiog 
silpnumo ženklas. 

Olegas Ivenka: šis vaidmuo 
mane pakeitė 

Kodėl iš daugybės pasiūlymų, 
gautų baigus Baltarusijos vals-
tybinį choreografijos koledžą, 
pasirinkote būtent Kazanę, 
Musos Džalilio teatrą?

Iš visų šalių pasirinkau Rusiją, 
nes tikras kokybiškas klasikinis 
baletas dabar egzistuoja tik čia. 
Žinoma, mano širdį paglostė žy-
mių teatrų kvietimai, bet vidinis 

„aš“ pasakė, kad reikia važiuoti į 

Kazanę. Pasitikiu savo intuicija ir 
visiems patariu įsiklausyti į vidinį 
balsą. 

Suvaidinote pagrindinį vaidmenį 
filme „Balta varna“. Kodėl pa-
sirinktas būtent Jūs?

Jei atvirai, nežinau. Nesistengiau 
gauti šio vaidmens bet kuria kaina. 
Supratau, kad turiu šansą, kokio gal 
daugiau ir nebus. Tada tiesiog da-
riau viską, ką galėjau, – mokiausi 
anglų kalbos, repetavau scenas, ieš-
kojau savyje Nurejevo. Pasakiau 
sau: „Padaryk viską maksimaliai 
gerai, ir bus kaip bus.“ 

Filme taip pat vaidina gar-
sus šokėjas Sergejus Poluni-
nas, kuris dažnai pavadinamas 
mūsų laikų Nurejevu. Kodėl jis 
negavo pagrindinio vaidmens?

Jis vaidina Jurijų Solovjovą. Taip 
nusprendė režisierius. 

Kuo Jūs artimas savo veikėjui, 
o kuo skiriatės?

Mus sieja siekis judėti pirmyn, 
noras atrasti naujus horizontus, ne-
stovėti vietoje. Skiriasi charakteriai 
ir seksualinė orientacija. Nors dabar 
aš jau daug ką perėmiau iš Nure-
jevo charakterio – tapau griežtesnis 
ir pagaliau supratau, ko noriu. Šis 
vaidmuo mane pakeitė. Tačiau vis 
dėlto Nurejevas buvo griežtesnis už 
mane. Kad įsigyvenčiau į vaidmenį, 
nuodugniai išstudijavau Rudolfo 
Nurejevo biografiją, jo vidinį pa-
saulį. Dabar jį puikiai suprantu – jo 
poelgius, požiūrį į žmones. Iš esmės 
tai įvyko režisieriaus dėka. Pasisekė, 
kad aktoriaus meistriškumo mane 
mokė Ralphas Fiennesas. Tai vadi-
nasi „teisingas startas“. Esu kaprizin-
gas mokinys ir labai reiklus, bet pir-
miausia sau. Dirbant su Fiennesu tai 
buvo į naudą. Labai gerai suprantu, 
kad kai su tavimi dirba toks meis-
tras, kaip jis, iš tavęs ir reikalaujama 
dvigubai. Žinau, kad man pavydi 
daug žinomų aktorių. Mačiau daug 
pavydžių ir piktų žvilgsnių. Todėl 
turėjau pateisinti į mane dėtas viltis. 
Galiu pasakyti, kad būti aktoriumi 
man patinka ne mažiau nei būti šo-
kėju. Ketinu ir toliau vaidinti. 

Parengė K. R. 

„Balta varna“

„Balta varna“
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Naujas „Teatro žurnalas“ – 
apie teatro ir visuomenės 
ryšį

Šią savaitę pasirodęs 2019 m. 
„Teatro žurnalo“ pavasario nume-
ris klausia, kaip teatras reaguoja į 
visuomenei aktualias diskusijas. Ar 
įmanoma teatru bei menu apskritai 
ne tik reflektuoti tai, kas jau įvyko, 
bet ir dalyvauti socialiniuose pro-
cesuose, provokuoti pokyčius. Ir ar 
turime savo teatre tokių menininkų 
aktyvistų kaip „Guerilla girls“, ku-
rių įvaizdis įkvėpė žurnalo dizainą 
sukūrusį Vilmantą Žumbį?

Tiesiausias kelias į aktualumą yra 
politinės temos, bet jos Lietuvos 
teatrui gana svetimos. Čia net ir ne-
prigijus politiniam teatrui į svarbias 
problemas teatralai vis tiek randa 
būdų sureaguoti. Konkrečias, ma-
žesnių Lietuvos miestų bendruo-
menes tyrinėja dokumentinis Jono 
Tertelio teatras, nepatogią Lietuvoje 

Kronika

Holokausto temą aktualizuoja Ya-
nos Ross ir Gintaro Varno spektakliai, 
o valstybiniuose teatruose bei me-
nininkų sindikate „Bad Rabbits“ 
nuolat girdimas socialiai angažuotą 
teatrą kuriančio Agniaus Jankevi-
čiaus balsas. Visi šie kūrėjai, jų 
teatras ir jo sukeltas poveikis – nau-
jajame „Teatro žurnalo“ numeryje. 

Šį kartą žurnale daug pokalbių 
ir dalijimosi asmenine patirtimi. 
Juk kalbantis lengviausia sužinoti, 

kokios ir kodėl kyla teatralų reak-
cijos į aktualijas. O atsvarą pokal-
biams sudaro teoriniai tekstai apie 
meno manifestus, sovietmečio at-
mintį teatre ir lyčių studijų taikymą 
teatro analizei. Taip pat šiame žur-
nalo numeryje prisimenama ir pra-
ėjusiai metais aktuali tema – nepri-
klausomybės šimtmečio minėjimai 
Baltijos šalyse. Kaip teatras prisi-
dėjo prie valstybės šventės, pasa-
koja teatrologės iš Latvijos ir Estijos.

Su žurnalu šį kartą publikuojama 
Dovilės Zavedskaitės-Statkevičie-
nės pjesė „Dramblys“, praėjusią 
vasarą tarptautiniame šiuolaikinės 
dramaturgijos konkurse „Talking 
about borders“ („Kalbėjimas apie 
sienas“) laimėjusi antrąją vietą. 

„Teatro žurnalą“ leidžia VšĮ 
„Teatro gatvė“, numerio redaktorė – 
Kristina Steiblytė, vyriausioji redak-
torė – Ramunė Balevičiūtė. Žurnalą 
galima įsigyti „Vagos“ knygynuose, 

„Narvesen“ parduotuvėse ir preky-
bos centruose. 

„Teatro žurnalo“ inf. 

MENAS

5 : [tarpdisciplininio edukacijos, rezidencijų ir parodų centro „Rupert“ 5 metų jubiliejinis 
leidinys] / sudarytojas Yates Norton ; vertėjai Justina Augustytė, Monika Kalinauskaitė, 
Kotryna Markevičiūtė ... [et al.]. – Vilnius : Rupert, 2018. – [70] atsk. įv. matmenų lapų : 
iliustr.. – ISBN 978-609-95587-3-8

Atrandu ir spalvinu Kėdainius = Discovering and colouring Kėdainiai : [leidinys su papildy-
tos realybės elementais] / [Arūnas Bėkšta, Audronė Pečiulytė] ; [į anglų kalbą vertė Ana 
Kirejeva]. – Vilnius : Gelmės, 2019. – [49] p., įsk. virš. : iliustr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 
978-609-8168-70-9

Dvarų istorija žadina vaizduotę : Ignalinos rajono dvarų ir dvarviečių albumas / [sudarė 
Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka]. – [Utena] : [Utenos Indra] ; Ignalina : 
Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2018. – 95, [1] p. : iliustr., portr.. – Tiražas 
150 egz.. – ISBN 978-609-455-427-8 (įr.)

Kinų šeji: rinktiniai kūriniai iš Kinijos nacionalinio dailės muziejaus = Chinese xieyi: selec-
ted works from the National Art Museum of China : [parodos katalogas, 2019, Vilnius] / Natio-
nal Art Museum of China ; vyriausiasis sudarytojas Wu Weishan ; [vertėjai Lolita Jablons-
kienė, Giedrius Gulbinas]. – [Vilnius] : [Nacionalinė dailės galerija], [2019]. – 203 p. : iliustr., 
portr.

Milda Bartnikaitė-Spindler. Kasdienės istorijos = Milda Bartnikaitė-Spindler. Life stories : 
[1977–2002 m. grafika iš Lietuvos dailės muziejaus rinkinių] : parodos katalogas [2018, Vil-
nius] / [sudarytojos Ilona Mažeikienė, Irena Dobrovolskaitė] ; [į anglų kalbą vertė Albina 
Strunga]. – Vilnius : Lietuvos dailės muziejus, 2018. – 61, [1] p. : iliustr., portr.. – Tiražas 
300 egz.. – ISBN 978-609-426-115-2

Modernėjantys tarpukario Biržai / [teksto autorius Dalius Mikelionis]. – [Biržai] : [Biržų 
krašto muziejus „Sėla“], [2018]. – [16] p. : iliustr.

Nei kartu, nei saldu : [plakato konkurso autorinių teisių tema parodos katalogas, 2018, Vil-
nius] / [projekto idėjos autorės Ula Šimulynaitė, Rusnė Šimulynaitė]. – [Vilnius] : Kūrybi-
nės idėjos, [2018]. – 46, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN 978-609-95913-6-0

Oskar Hansen. Atvira forma = Oskar Hansen. Open form : [parodos katalogas, 2017–2018, Vil-
nius] / [vertėjas Martynas Aleksa]. – Vilnius : Lietuvos dailės muziejus, [2018]. – 13, 13, [2] p. : 
iliustr.. – Tiražas 800 egz.. – ISBN 978-609-426-108-4

Romas Viesulas (1918–1986). Grafika = Romas Viesulas (1918–1986). Graphic art : [parodos 
katalogas, 2018, Vilnius] / [sudarytoja Regina Urbonienė] ; [vertėja Albina Strunga]. – Vil-
nius : Lietuvos dailės muziejus, 2018. – 255, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 300 egz.. – 
ISBN 978-609-426-117-6 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Dienoraštis : 1938 09 26 – 1992 04 09 / [Antanas Tamošiūnas]. – [Vilnius] : [BMK leidykla], 
[2019]. – 327, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN 978-609-468-185-1

Gyvenimo tėkmėje : Literatūros fakulteto klausytojų kūrybos rinkinys / Medardo Čoboto 
trečiojo amžiaus universitetas ; [sudarytojas Romualdas Šimkūnas]. – Vilnius : Kriventa, 
2019. – 215, [1] p. : iliustr., portr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-462-117-8

Jausmai iš praeities : lyrikos rinktinė : (antroji knyga) / Antanas Tveraga ; [panaudoti Kris-
tijono Tveragos piešiniai]. – Vilnius : Kriventa, 2019. – 399, [1] p. : iliustr.. – ISBN 978-609-
462-114-7 (įr.)

Kelias: Radžiūnai–Vilnius : atsiminimų takais / Vanda Kašauskienė. – Vilnius : Žuvėdra, 
2019. – 542, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – ISBN 978-609-8219-16-6 (įr.)

Laiškai, kad išgyventum… / Inutė Ona Litvinaitienė. – Vilnius : Kriventa, 2019. – 198, [2] p.. – 
ISBN 978-609-462-120-8 (įr.)

Lyg širdies daina : eilėraščiai / Stasys Arbačiauskas ; Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga. – Jo-
nava : Dobilo leidykla, 2019. – 99, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN 978-609-409-127-8

Paliekantys pėdsaką : publicistika, bibliografija / Algirdas Kavaliauskas. – Vilnius : [InSpe], 
2019. – 96 p. : iliustr., faks.. – Tiražas 150 egz.. – ISBN 978-9955-710-16-5

Saulė skęsta bangose : lyriškoji poezija / Liudvikas Galdikas. – Vilnius : Kriventa, 2019. – 231, 
[1] p. : iliustr., portr.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN 978-609-462-116-1 (įr.)

Seno namo istorijos ir kiti pasipasakojimai / Živilė Guogytė ; [parengė Gintė Maižikienė]. – 
[Vilnius] : [BMK leidykla], 2019. – 116 p.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN 978-609-468-189-9

Vienui viena : romanas / Mary Higgins Clark ; iš anglų kalbos vertė Vytautas Petrukaitis. – 
Vilnius : Alma littera, 2019. – 264, [1] p.. – Tiražas 2200 egz.. – ISBN 978-609-01-3632-4 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS IR JAUNIMUI

Best Lithuanian books for children and young adults, 2016–2018 : selection of the Lithuanian 
Section of IBBY / [translated by Darius Sužiedėlis] ; [texts by Eglė Baliutavičiūtė, Roma 
Kišūnaitė and Jolita Liškevičienė]. – [Vilnius] : Lithuanian Culture Institute, [2019]. – 103, 
[1] p. : iliustr.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-8015-67-6

Kokios spalvos yra bučkis? / Rocio Bonilla ; [vertė Laura Stašaitytė]. – [Vilnius] : Apkabink 
mėnulį, [2019]. – [30] p. : iliustr.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-95871-9-6 (įr.)

Majų kalendorius : [apysaka] / Viktorija Lederman ; iš rusų kalbos vertė Rytė Janauskaitė. – 
Vilnius : Gelmės, 2019. – 262, [2] p.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-8168-71-6

Senelis ir pašėlusi jo komanda / Danny Katz, Mitch Vane ; iš anglų kalbos vertė Ina Jakaitė. – Vil-
nius : Alma littera, 2019. – 180, [9] p. : iliustr.. – Tiražas 1800 egz.. – ISBN 978-609-01-3676-8 
(įr.)

Vilniaus universiteto 
440-mečiui skambės               
B. Kutavičiaus „Epitafija 
praeinančiam laikui“  

Minint 440-ąsias Vilniaus univer-
siteto įkūrimo metines, yra proga 
išgirsti vieną didingiausių muzi-
kinių Vilniaus miesto ir universi-
teto kultūros istorijos įamžinimo 
paminklų – Broniaus Kutavičiaus 
simfoniją-oratoriją „Epitafija pra-
einančiam laikui“ („Epitaphium 
temporum pereunti“; lotynų ir lie-
tuvių kalba) chorui ir orkestrui. Šis 
kūrinys ir neseniai atgaivinta Juozo 
Žilevičiaus Simfonija gegužės 3 d. 
skambės Vilniaus universiteto Šv. 
Jonų bažnyčioje. Išvakarėse pro-
grama bus atlikta Kauno valstybi-
nėje filharmonijoje. 

Išskirtinę lietuviškos muzikos 
programą parengė Lietuvos na-
cionalinis simfoninis orkestras 
(LNSO), Kauno valstybinis ir „Vil-
niaus“ chorai. Kūrinius diriguos 
ypatingą dėmesį šiuolaikinei muzi-
kai bei lietuvių autoriams skiriantis 
Robertas Šervenikas. Jis, be kita ko, 
yra daugelio Lietuvos kompozitorių 
kūrinių pirmasis dirigentas, įrašęs 
kelias dešimtis šiuolaikinės muzi-
kos kompaktinių plokštelių, nema-
žai jų „Naxos“, „Finlandia Records“ 
ir kitose įrašų kompanijose.

Programos pradžioje numatyta 
neseniai atgaivinta XX. a. pirmo-
sios pusės kompozitoriaus, var-
gonininko, dirigento, pedagogo 
Juozo Žilevičiaus Simfonija f-moll. 
Šis kūrinys, parašytas autoriui stu-
dijuojant 1919 m. Sankt Peterburge 
ir po kelerių metų atliktas Kaune, 
laikomas pirmąja lietuviška simfo-
nija. Deja, per karą kūrinio parti-
tūra sudegė Šiauliuose. Simfoniją 
2017 m. iš užmaršties prikėlė kom-
pozitorius ir LNSO violončelinin-
kas Arvydas Malcys (redakcija ir 
instrumentuotė). 

Pasak A. Malcio, muzikologei 
Danutei Petrauskaitei darbuojan-
tis Čikagos Lituanistikos ir tyrimo 
centrui priklausančiame J. Žilevi-
čiaus–J. Kreivėno lietuviškos mu-
zikos archyve, atsitiktinai pavyko 
rasti šios simfonijos juodraštinį 
pirmosios dalies partitūros variantą, 
kuris leidžia susidaryti vaizdą apie 
kūrinio tematinę medžiagą, me-
lodijos ir formos ypatumus. Tad 
ir kilo mintis atrastą kūrinio fra-
gmentą prikelti naujam gyvenimui. 
Nebuvo išbrauktas nė vienas J. Žile-
vičiaus parašytas taktas. A. Malcys 
nustatė optimalius epizodų tempus, 
suteikiančius muzikai kontrastų ir 
gaivumo; sutvarkė metriką ir taktus, 
štrichus, akcentus, dinamiką, pri-
dėjo daugiau tembrų.

Po didelės pertraukos Lietuvos 
klausytojai koncerte galės prisi-
minti ir lietuviškos muzikos sim-
bolio Broniaus Kutavičiaus opusą. 
Jo simfonija-oratorija „Epitafija 
praeinančiam laikui“ („Epitaphium 
temporum pereunti“) chorui ir or-
kestrui sukurta 1998 metais. Pirmą-
sias dvi šio kūrinio dalis kompozi-
torius buvo sukūręs dar 1973-aisiais, 
Vilniaus miesto 650 metų jubiliejui. 
Praėjus dvidešimt penkeriems me-
tams, prie jų grįžo – taisė, keitė ins-
trumentų sudėtį ir parašė dvi nau-
jas dalis pagal Sigito Gedos tekstus 
(pirmosioms dviem buvo naudoti 
tekstai iš Bychovco kronikos ir 

Žygimanto Liauksmino „Ars et 
praxis musica“). 

Keturių dalių veikalas simbo-
liškai įgarsina reikšmingiausias 
Vilniaus istorijos datas – Lietuvos 
krikštą, Vilniaus miesto ir univer-
siteto įkūrimą, Katedros atšventi-
nimą. Kūrinyje akivaizdžios B. Ku-
tavičiaus kultūrinių kūrybos ištakų 
žymės: sąlygiškai vadintas „pago-
niškasis pradas“ ir vėlesnė nacio-
nalinės bei tarptautinės kultūros 
tradicija. Pirmoje dalyje naudo-
jamą tekstą apie kunigaikščio Ge-
dimino sapną choras ne išdainuoja, 
bet dramatiškai išskanduoja, tarsi 
pagonišką užkeikimą. Tauri antros 
dalies muzika šlovina vieną seniau-
sių Europos universitetų. Tarp tre-
čios ir ketvirtos dalies tekstų yra ir 
poeto Sigito Gedos eilės, pertei-
kiančios sielos pokalbį su motina 
Vilniuje, prie televizijos bokšto, ar 
primenančios Katedros sugrąži-
nimą tikintiesiems. Šv. Jonų baž-
nyčioje skambėsiantis kūrinys de-
dikuojamas 440-osioms Vilniaus 
universiteto įkūrimo metinėms. 

Koncertas „Epitafija praeinan-
čiam laikui“ vyks gegužės 2 d., ke-
tvirtadienį, 18 val., Kauno valstybi-
nėje filharmonijoje ir gegužės 3 d., 
penktadienį, 19 val. Vilniaus uni-
versiteto Šv. Jonų bažnyčioje. 

LNF inf.

Anonsai

Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras LNF  nu ot r.
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Balandžio 26–gegužės 5
„7md“ rekomenduoja

Dailė

Vilniaus dailės akademijos „Titaniko“ parodų salėse iki gegužės 18 d. 
veikia trys labai kontrastingos parodos. Šiuolaikinio meno flangui ats-
tovauja Konstantino Gaitanži projektas „Monstruarium“, tiriantis, kaip 
mes konstruojame ir įsivaizduojame monstrus ir kitas pasaulio baisybes. 
Istorinis žvilgsnis pasitelkiamas pasakojant apie Vytauto Povilaičio (1927–
2009) abstrakcijas ir beveik abstrakcijas parodoje „Nykstantys siužetai“. 
Ir trečioji – dramatiška, ekscentriška, siekianti kompensuoti mados is-
torijos Lietuvoje trūkumą Renatos Maldutienės paroda „Spalvų namai“. 

Muzika

Besibaigiant Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro 78-ajam kon-
certų sezonui, gegužės 10 d. 19 val. koncertų salėje „Compensa“ kolektyvas 
dovanoja įsimintiną vakarą. Diriguojant Modestui Pitrėnui, su orkestru 
solo griežia armėnų kilmės violončelininkas Narekas Hakhnazaryanas, 
2011 m. pelnęs aukso medalį tarptautiniame P. Čaikovskio violončeli-
ninkų konkurse, sužavėjęs publiką pernykščiame Filharmonijos sezono 
atidarymo koncerte. Šį vakarą N. Hakhnazaryanas atliks ypatingo emo-
cionalumo Antoníno Dvořáko Koncertą violončelei ir orkestrui h-moll. 
Greta šios kompozicijos – du simfoninės muzikos puslapiai. Tai nuotai-
kingas italų kompozitoriaus Alfredo Casellos divertismentas, lyg muzikinė 
duoklė Paganini, ir rusų autoriaus Igorio Stravinskio siuita, į kurią jis 
sudėjo ryškiausius savo baleto rusų liaudies pasakų motyvais fragmentus.

Teatras

Balandžio 27, 28 ir 30 d. Nacionaliniame Kauno dramos teatre įvyks 
Aido Giniočio režisuoto spektaklio „Senos damos vizitas“ pagal Friedri-
cho Dürrenmatto tragikomediją premjera. Pasak režisieriaus, „spekta-
klyje yra trys svarbiausi veikėjai – tai senoji dama Klara, jos jaunystės 
draugas Ilis ir miestelio bendruomenė. Visos pjesės intrigos rezgamos 
šiame trikampyje. Tos intrigos neprarado savo aktualumo nuo pat pjesės 
sukūrimo, nes mes vis dar gyvename pasaulyje, kuris pernelyg rūpinasi 
materialinėmis vertybėmis. Pagrindiniai keliami klausimai – kiek ir ką 
mes galime parduoti už pinigus?“ Pagrindinius vaidmenis spektaklyje 
kuria Jūratė Onaitytė ir Liubomiras Laucevičius. 

Balandžio 29 d. prasideda „Naujasis Baltijos šokis“. Iki gegužės 12 d. 
vyksiančio festivalio programa – www.newbalticdance.lt.

P a r o d o s

Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
XX a. Lietuvos dailės ekspozicija
Paroda „Nebaigti reikalai. Apie meninę ko-
munikaciją paštu“
iki V. 4 d. – paroda „Kinų šeji: rinktiniai 
kūriniai iš Kinijos nacionalinio dailės 
muziejaus“

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
iki V. 5 d. – retrospektyvinė Šveicarijos 
lietuvių menininkų Juzefos Katiliūtės ir 
Gabrieliaus Stanulio kūrybos paroda („Kū-
rybinių tandemų“ 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“
Giedriaus Kazimierėno paroda
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 
ginkluotės ekspozicija
Pastarųjų metų Lietuvos archeologijos at-
radimų paroda

Bažnytinio paveldo muziejus

Šv. Mykolo g. 9

Paroda „Vilniaus vienuolijos ir jų lobynai. 

Bernardinės“

Paroda „Atradimai: Markučių Šv. Barboros 

koplyčios fasado ikonos“

iki V. 3 d. – paroda „Misijų stotelės. Lietu-

vių misionierių šimtmečio kelias“

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
Elenos Brebenel (Kanada) paroda „Bio-inspi-
red Craft | Biologinių procesų įkvėpti amatai“ 

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
XIX–XX a. pirmos pusės liaudies meno 
rinkiniai

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

Prospekto fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
iki V. 4 d. – 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
iki V. 5 d. – 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: Me-
morabilia. 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
Šiuolaikinės dailės kvadrienalės „Q19: Memora-
bilia. Įrašyti į atmintį“ paroda „Spalva –  šviesa“

iki 29 d. – paroda „Jos“ (Gabrielė Šermukš-
nytė, Monika Furmana, Kristina Kurilionok, 
Donara Manuk, Meda Norbutaitė, Aistė 
Jurgilaitė ir Jolanta Stoškienė)

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus 
Pilies g. 40
iki 28 d. – Daivos Kairevičiūtės fotografijų 
paroda „Kūnas o šešėlis“ 

Pylimo galerija
Pylimo g. 30
iki V. 4 d. – Antano Kmieliausko ir Ramu-
nės Kmieliauskaitės tapybos paroda „Lau-
kiant vasaros“

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

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
iki 29 d. – 51-oji Lietuvos karikatūristų 
paroda „Rinkis čia“
iki 29 d. – paroda „Jansas (tapyba, objektai, 
fotografija, 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
iki 29 d. – Giedrės Motuzaitės-Matuzevi-
čiūtės fotografijų paroda „Maisto globali-
zacija: 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 tapyba

Lietuvos nacionalinė Martyno 
Mažvydo biblioteka
Gedimino pr. 51
Vienos knygos paroda „Lietuvių chartija“ 
iki V. 2 d. – Fotografijų paroda „Wernerio 
Herzogo pasauliai“
iki 28 d. – Vilniaus dailės akademijos 
Skulptūros katedros studentų „Pavasario 
paroda 2019“

„Skalvijos“ kino centras
Goštauto g. 2 / 15
iki 30 d. – Malvinos Jelinskaitės paroda 

„Koliažai be pavadinimo“ 

„The Room“ galerija
Polocko g. 17
Inos Budrytės tapybos paroda „Saulės!“ 

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

Antakalnio galerija
Antakalnio g. 86
iki V. 1 d. – Rasos Vasilevičiūtės paroda

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės 
muziejus
V. Putvinskio g. 55
Michelio Goussard’o (Prancūzija) paroda 

„Plačiai atmerktomis akimis. Šampanės 
fragmentai“ 

M. Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12
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...“

Adelės ir Pauliaus Galaunių namai
Vydūno al. 2
Aušros Andziulytės ir Laimos Drazdauskai-
tės akvarelių paroda „Lygiagretės“

Galerija „Meno parkas“
Rotušės a. 27
Marko Mäetammo paroda „Pasaulis aplink 
mane (juda vis greičiau ir greičiau)“
Šiuolaikinės dailės kvadrienalės „Q19: Me-
morabilia. Įrašyti į atmintį“ paroda

Kauno fotografijos galerija
Vilniaus g. 2

„Inventorizacija. 1979–2019“

Kauno apskrities viešoji biblioteka
Radastų g. 2
Vaikų knygų iliustruotojų paroda „Bėgimas 
su vilkais“
nuo 29 d. – Gražinos Pašakarnienės foto-
grafikos paroda „Aguonų šokis“ 

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

KKKC parodų rūmai
Didžioji Vandens g. 2
Šiuolaikinės dailės kvadrienalės „Q19: Me-
morabilia. Įrašyti į atmintį“ paroda „Įkū-
nyta atmintis“

Šiauliai
„Laiptų“ galerija
Žemaitės g. 83
nuo 26 d. – Audriaus Puipos (1960–1997) 
akvarelės, grafikos paroda 

Dailės galerija
Vilniaus g. 245
nuo 26 d. – medijų meno festivalis 

„Enter ’17“

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

„Sublime II“ 

Šiaulių universiteto dailės galerija
Vilniaus g. 141
iki V. 4 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
iki V. 5 d. – Tribhuvan Kumar Deo (Indija) 
fotografijų paroda „Himalajų nuotaikos“
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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
29 d. 11 val. Kamerinėje salėje – koncertas 
kūdikiams „Muzika mažoms ausytėms“. 
Griežia LNOBT orkestro muzikantai: 
V. Makrickienė (smuikas), G. Kriščiūnaitė 
(smuikas), M. Makrickas (altas), M. Rut-
kauskas (violončelė). Koncerto vedėjas 
T. Dapšauskas, scenogr. G. Jonaitytė
V. 2 d. 18.30 – LTBA gala koncertas
3 d. 18.30 – E. Balsio „EGLĖ ŽALČIŲ KARA-
LIENĖ“. Choreogr. G. Williamsonas 
(D. Britanija). Dir. M. Staškus 
4 d. 19 val. – A. Raudonikio autorinis 
vakaras

Nacionalinis dramos teatras
30 d. 18.30 Lietuvos rusų dramos teatre – 
A. Puškino „BORISAS GODUNOVAS“. 
Rež. E. Nekrošius
V. 3 d. 17 val., 4 d. 16 val. Klaipėdos žvejų 
rūmuose – M. Ivaškevičiaus „IŠVARYMAS“. 
Rež. O. Koršunovas
Mažoji salė
26 d. 19 val. – PREMJERA! D. Zavedskaitės 

„ORFEO. MIESTO ŠVIESOS“. Rež. N. Jasins-
kas, dail. L. Židonytė, komp. M. Zenkevi-
čiūtė, choreogr. A. Gudaitė. Vaidina 
N. Savičenko, V. Mockevičiūtė, M. Dirgin-
čius, K. Lebedytė 
28 d. 19 val. – „TAMOŠIUS BEKEPU-
RIS“. Rež. C. Graužinis („cezario grupės“ 
spektaklis)
V. 3, 4 d. 20.30 – „Naujasis Baltijos šokis ’19“: 

„TITANAI“. Rež., choreograf., atlikėjas 
E. Laskaridis (Graikija)

Valstybinis jaunimo teatras 
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
30 d. 18.30 – Žemaitės „MARTI“. 
Rež. G. Tuminaitė, dramaturgė P. Pukytė
V. 2 d. 18 val. Kauno „Girstučio“ kultūros 
rūmuose – M. Ivaškevičiaus „MADAGAS-
KARAS“. Rež. statytojas R. Tuminas, rež. 
A. Dapšys
3 d. 19 val. – I. Bergmano „DVASINIAI REI-
KALAI“. Rež. K. Glušajevas 

Oskaro Koršunovo teatras

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

TRANCE“. Rež. K. Gudmonaitė 

30, V. 10 d. 19 val. OKT studijoje – M. Vil-

džiaus, G. Labanauskaitės „Y: ALISA“. 

Rež. A. Leonova

Rusų dramos teatras

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

V. 2 d. 18.30 – M. Valiuko „KREIDA“. 

Rež. G. Surkovas (Erdvė A–Z)

3 d. 18.30 – „IDIOTAS“ (pagal F. Dostojevs-

kio romanus „Idiotas“ ir „Demonai“). 

Rež. A. Jankevičius

Vilniaus teatras „Lėlė“
Mažoji salė
26 d. 18.30 – A. Jarry „KARALIUS ŪBU“ (pa-
gal A. Jarry pjesę). Rež. ir dail. N. Tranteris
27 d. 12, 14 val., 28 d. 12 val. – PREMJERA! 

„RAUDONOJI KNYGA“ (pagal N. Indriūnai-
tės pjesę). Rež. E. Piotrowska 

„Menų spaustuvė“
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“)
29 d. 11 val. Studijoje III – „Šokio pirmadie-
niai mažyliams“ (šokio teatras „Dansema“)
30 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „LIETAUS 
ŽEMĖ“. Rež. A. Giniotis (teatro laboratorija 

„Atviras ratas“)
Naujasis Baltijos šokis '19
V. 2 d. 19 val. Juodojoje salėje – „IŠ DRAM-
BLIO KAULO IR MĖSOS – SKULPTŪROS 
IRGI KENČIA“. Choreogr. M. Monteiro Frei-
tas (Žaliasis Kyšulys, Portugalija)
3 d. 18 val. Kišeninėje salėje – „GILIAI PO 
ODA“. Choreogr. B. Abou Diab (Libanas)
3 d. 19 val., 4 d. 17 val. Juodojoje salėje – „DAR 
BLOGIAU“. Choreogr. G. Miotto (Olandija)
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 
V. 2 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – M. Frischo 

„BIOGRAFIJA: VAIDINIMAS“. Rež. G. Varnas
3 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „BARBORA“ 
(pagal J. Grušo dramą „Barbora Radvi-
laitė“). Rež. J. Jurašas 

Kauno valstybinis muzikinis teatras
26 d. 18 val. Šakių kultūros centre – I. Kálmáno 

„SILVA“. Rež. R. Bunikytė, dir. V. Visockis
V. 4 d. 17 val. Marijampolės kultūros centre – 
koncertas motinos dienai 

Kauno kamerinis teatras
26 d. 18 val., 27 d. 16 val. – PREMJERA! 

„NIGGAZ“. Rež. – A. Jankevičius. Vaidina 
G. Ladygaitė, G. Šepliakovaitė, S. Špakovska
27 d. 11, 13.30 – „ATVIRA ODA“. Rež. K. Žer-
nytė (Pojūčių teatras) 
28 d. 11, 15, 17 val. – „MOZAIKA“. Choreogr. 
B. Banevičiūtė (šokio teatras „Dansema“)
28 d. 20 val. – improvizacijų vakaras „PA-
SKUTINIS LAIŠKAS IŠ VIENUOLYNO“. Atli-
kėjas K. Marčiulynas
30 d. 18 val. – I. Vyrypajevo „DRE-
AMWORKS“. Rež. A. Jankevičius
V. 2 d. 18 val. – Th. Wilderio „UPĖS PO 
ŽEME“. Rež. G. Padegimas
3 d. 19 val. – „4 MORTOS“. 
Rež. D. Rabašauskas

Kauno lėlių teatras
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
27 d. 18 val. – A. Puškino „BORISAS GODU-
NOVAS“. Rež. E. Nekrošius (Nacionalinis 
dramos teatras)
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
30 d. 12 val. Didžiojoje salėje – „DŽIUNGLIŲ 
KNYGA: MAUGLIO BROLIAI“. 
Rež. K. Kondrotaitė

V. 2, 3 d. 18.30 Mažojoje salėje – A. Strind-
bergo „TĖVAS“. Rež. M. Ķimele

Klaipėdos muzikinis teatras
27 d. 18 val. Koncertų salėje – koncertas 

„Operetės šventė“. Dir. S. Domarkas

Šiauliai
Šiaulių dramos 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
V. 2 d. 18 val. – Motinos dienai skirtas kon-
certas „Gerumo sparnai“
3 d. 18.30 – Y. Rezos „SKERDYNIŲ DIEVAS“. 
Rež. A. Lebeliūnas

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
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, 
V. Šiaučiūnaitė, J. Tamošiūnas
V. 2, 3 d. 18 val. – T. Bernhardo „TEATRA-
LAS“. Rež. J. Tertelis

K o n c e r t a i

Lietuvos nacionalinė filharmonija
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. Petročenko (altas), E. Davi-
dovičius (tenoras), N. Masevičius (bosas-
baritonas). Dir. A. Čepaitė. Programoje 
W.A. Mozarto „Didžiosios 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 valstybinis 
choras, Šiaulių valstybinis kamerinis cho-
ras „Polifonija“, choras „Vilnius“. 
Dir. T. Ambrozaitis. Programoje L. van Bee-
thoveno Simfonija Nr. 9 d-moll, op. 125 
30 d. 18.30 val. Klaipėdos koncertų sa-
lėje – orkestro muzikos koncertas „Teisutis 
Makačinas ir barokas“. Lietuvos kamerinis 
orkestras. Solistas L. Lapė (trimitas). 
Dir. R. Šervenikas. Programoje T. Makačino, 
G. Torelli, L. Boccherini kūriniai

V. 2 d. 18 val. Kauno valstybinėje 

filharmonijoje, 3 d. 19 val. Vilniaus 

universiteto Šv. Jonų bažnyčioje – orkestro 

muzikos koncertas „Epitafija praeinančiam 

laikui“. Lietuvos nacionalinis simfoninis 

orkestras, Kauno valstybinis choras, choras 

„Vilnius“. Dir. R. Šervenikas. Programoje 

J. Žilevičiaus, B. Kutavičiaus kūriniai

4 d. 12 val. Valdovų rūmų Renginių salėje – 
teatralizuotas koncertas visai šeimai „Lėlės 
kelionė“. Čiurlionio kvartetas. Aktorė 
L. Muštašvili, scenarijaus aut. J. Zajančaus-
kaitė, teksto autorė M. Sakalauskaitė. Pro-
gramoje J. Haydno, L. van Beethoveno, 
A. Dvořáko, M. Ravelio, D. Šostakovičiaus, 
Ph. Glasso kūriniai
5 d. 12 val. Valdovų rūmų Renginių salėje – 
koncertas visai šeimai „Tau, Mamyte“. 
Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos 
jaunučių chorai (vadovės E. Narmontienė, 
D. Leipuvienė, R. Kuncienė, koncertmeis-
terės S. Skučienė, L. Kuliešiuvienė). Da-
lyvauja D. Juozapavičiūtė (fleita), V. Be-
naitienė (gitara), meno vad. V. Miškinis. 
Aktoriai M. Jackus, E. Šimelionė. Progra-
moje A. Šenderovo, D. Zakaro, J. Tamulio-
nio, L. Vilkončiaus, L. Abario, O. Narbutai-
tės ir kt. kūriniai

Lietuvos muzikų rėmimo fondas
XXI tarptautinis muzikos festivalis 

„Sugrįžimai“
26 d. 18 val. Kauno valstybinėje filharmoni-
joje – M. Žaliukaitė-Limantas (mecosopra-
nas, Lietuva, JAV), N. Katilienė (sopranas), 
D. Staponkus (baritonas) koncerte Kaune 
E. Perkumaitė (fortepijonas), M. Limantas 
(parodos autorius, Lietuva, JAV)
26 d. 18 val. Taikomosios dailės ir dizaino 
muziejuje, 28 d. 14 val. Šeduvos kultūros ir 
amatų centre – „Edson Ensemble“: R.J. Ed-
sonas (R. Kažukauskas) (fleita/altinė fleita, 
Lietuva, Olandija), A. Jakimenko (klar-
netas/bosinis klarnetas, Uzbekija, Olan-
dija), Ū. Klebanovaitė (smuikas, Lietuva, 
Olandija), A. Musteikytė (altas, Lietuva, 
Olandija), G. Steponavičius (kontrabosas, 
Lietuva, Olandija)
29 d. 16.30 Vilniaus Karoliniškių muzikos 
mokykloje – Atvira meistriškumo pamoka
30 d. 16 val. LR Vyriausybės rūmuose – Dres-
deno filharmonijos styginių kvartetas ir 
svečiai: D. Stulgytė-Richter (smuikas, Lie-
tuva, Vokietija), D. Nittel (smuikas, Aus-
trija), M. Gilitchensky (altas, Izraelis), 
H.-L. Raatz (violončelė, Vokietija), D. Jun-
gnickel (smuikas, Vokietija), R. Yoshizumi 
(fortepijonas, Japonija), E. Davidovičius 
(tenoras), A. Vizbaras (fortepijonas)
30 d. 18 val. S. Vainiūno namuose – Muziki-
nis Vilniaus atžalynas. „Pavasario žiedai“. 
Koncertuoja Vilniaus „Lyros“ muzikos mo-
kyklos fortepijono klasės septintokai.

Vilnius
Koncertų salė „Compensa“
26 d. 19 val.– „Martynas Levickis: kitos pla-
netos“. Atlikėjai M. Levickis (akordeonas), 
Kauno valstybinis choras (vad. P. Bingelis), 
Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. 
Dir. G. Rinkevičius. Programoje M. Majku-
siako, A. Piazzollos, G. Holsto kūriniai

Valdovų rūmai
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. Jonų bažnyčia
27 d. 18 val. – koncertas „Pašnekesiai su 
J.S. Bachu“. Koncerte dalyvauja vargoni-
ninkė F.V. Raščiutė, fleitininkė M. Petkaus-
kaitė ir sopranas K. Petrauskaitė

Šv. Kotrynos bažnyčia
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)
29 d. 18 val. – koncertų ciklas „Vasaros nak-
tys“ skirtas, Lietuvos muzikos patriarcho 
J. Naujalio metams. Dalyvauja vyrų choras 

„Sakalas“ (meno vad. R. Makarevičius, dir. 
J. Motiejūnas), Dainos mylėtojų klubo miš-
rus choras „Alumni Vilnenses“ (meno vad. 
A. Kriūnas)
30 d. 19 val. – koncertas „Pavasario įkvėpti“. 
Atlikėjai R. Difartas (vokalas, gitara), 
A. Difartė (vokalas), L. Žilinskaitė (kanklės), 
R. Vaicekauskienė (smuikas)
V. 2 d. 19 val. – koncertas „Legendinių kino 
filmų kompozitorių muzika“. Atlikėjai 
Vilniaus Šv. Kristoforo kamerinis orkestras 
(meno vad. ir vyr. dir. M. Barkauskas), 
K. Vaiginis (saksofonas). Programoje 
R. Molinelli, N. Rota, E. Morricone’s ir kt. 
kūriniai

Kaunas
Kauno apskrities viešojoji biblioteka
26 d. 17 val. – romansų ir baladžių vakaras 

„Sustok, akimirka“. Atlikėjai S. Martinai-
tytė ir jos studentai G. Skromanaitė, B. Xu 
(Kinija), V. Džulna, R. Jasikas, I. Krasnenko 
(Ukraina), A. Sultanova (Kazachstanas), 
M. Zemiakas (Lenkija), G. Cicėnaitė. Pia-
nistė ir vakaro vedėja A. Eitmanavičiūtė

Va k a r a i

Vilnius
Valdovų rūmai
V. 2 d. 18 val. Renginių salėje – kultūrologų 
ir literatūros tyrėjų suėjimas „Simonas 
Daukantas šviežiai: sugrįžtuvės ir sugrą-
žintuvės“. Parodos „Simonas Daukantas. 
Aš dėl lietuvystės pamatus dedu“ renginių 
ciklas. Dalyvauja A. Martišiūtė-Linartienė, 
R. Bončkutė, B. Speičytė,  G. Subačius, 
S. Pivoras, V. Girininkienė

Nacionalinė dailės galerija
26 d. 16 val. NDG auditorijoje – Pekino 
universiteto profesorius C. Leiluo paskaita 

„Tradicinio meno edukacija Kinijoje“; 17 val. – 
kinų kalbos pamoka kartu su VU Konfuci-
jaus instituto dėstytoja C. Lan 

Čiurlionio namai
30 d. 18 val. – N. Gaidauskienės monogra-
fijos „Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė: mo-
dernėjančios savimonės kontūrai“ pristaty-
mas. Dalyvauja N. Kardelis, A. Kučinskienė, 
A. Andrijauskas, knygos autorė N. Gaidaus-
kienė ir kt. Pašnekovus kalbina Čiurlionio 
namų direktorius, pianistas R. Zubovas

Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
26 d. 18 val. Renginių erdvėje – renginių 
ciklas „Atviras pokalbis“. Susitikimas su 
Ch.D. Kelley (JAV, Latvija)
26 d. 12 val. Kino salėje – dokumentinis 
ciklas „Kelias į namus“ su S. Eidrigevičiumi 
(rež. A. Matvejevas)
27, 28 d. – „Open House Vilnius 2019“ ren-
giniai Nacionalinėje bibliotekoje
Filmų programa „Wernerio Herzogo 
pasauliai“
30 d. 18 val. Kino salėje – „Žalioji kobra“ 
(1987 m.)
V. 2 d. 18 val. Kino salėje – Mano mylimiau-
sias priešas“ (1999 m.)

2 d. 17.30 Konferencijų salėje – muzikologo 

V. Gerulaičio paskaita „J. Basanavičius – 

J. Naujalis – J. Mačiulis-Maironis: trys Lie-

tuvos lyderiai ar trys senienos?“

V. 2 d. 18 val. – Just. Marcinkevičiaus ei-

lėraščių rinktinės vaikams „Vaikų žemė“ 

pristatymas. Dalyvauja knygos iliustratorė 
A. Nananai, kūrėjo duktė J. Marcinkevičiūtė 
ir anūkė S. Bandoriūtė bei „Vėjų teatro“ 
aktoriai 
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Savaitės filmai

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

Balandžio 26–gegužės 2
Ki no re per tu a ras

Ačiū Dievui  ****
Naujausio prancūzų režisieriaus François Ozono filmo premjera įvyko 

vasarį Berlyno kino festivalyje. Filmas paremtas garsia byla: 1971–1991 m. 
kunigas Bernard’as Preynat rūpinosi Liono apylinkių skautais ir vasaros 
stovyklose seksualiai išnaudojo maždaug 70 nepilnamečių. Liono arkivys-
kupas kardinolas Philippe’as Barbarinas apie tai žinojo ir mažiausiai kele-
rius metus bandė viską nuslėpti. Filmo herojai, būdami jau suaugę vyrai, 
nusprendžia paduoti kunigą į teismą (Prancūzija, 2019) (Vilnius, Kaunas)
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 apmąstymus apie gyvenimo prasmę 
ir moralinę atsakomybę. Taip pat vaidina Zsoltas László, Ostapas Vaku-
liukas, Maria Ryaboshapka (Lenkija, Ukraina, Vengrija, Lietuva, 2018). 
(Vilnius, Kaunas)
Kafarnaumas  ****

Pernai Kanuose žiuri prizu apdovanotas ir „Oskarui“ nominuotas trečia-
sis vaidybinis aktorės ir režisierės Nadine Labaki filmas perkelia į Libaną 
ir rodo šių dienų atstumtuosius bei pažemintuosius. Pagrindinis filmo 
herojus dvylikametis Zainas nusprendžia paduoti į teismą savo tėvus už 
tai, kad šie jį pagimdė, bet negali nei išmaitinti, nei leisti mokytis (Liba-
nas, Prancūzija, JAV, 2018). (Vilnius, Kaunas)
Meilužės  ***

Trys paprastos Maskvos gyventojos – medicinos seselė, studentė ir ak-
torė – atsitiktinai susitinka bare ir išsiaiškina, kad visos išsiskyrė su myli-
mais vyrais, nesugebėjusiais nutraukti santuokos. Merginos nusprendžia 
jiems atkeršyti. Tačiau kai tikslas jau pasiektas, joms kyla mintis padėti 
panašioms į save ir demaskuoti dviveidžius meilužius bei neištikimus 
vyrus. Jelenos Chazanovos komedijoje pagrindinius vaidmenis sukūrė 
Paulina Andrejeva, Aleksandra Bortič, Julija Aleksandrova, Marija Šala-
jeva, Sergejus Garmašas, Goša Kucenka, Jurijus Stojanovas (Rusija, 2019). 
(Vilnius, Kaunas, Klaipėda)
Skaisti kaip sniegas  ***

Jauna ir graži Kler (Lou de Laâge) po tėvo mirties tampa piktos pamo-
tės Mod (Isabelle Huppert) pavydo objektu. Mod nusprendžia atsikratyti 
Kler. Tačiau merginą nuo mirties išgelbsti paslaptingas vyras, atvežęs ją 
į savo fermą. Kler nusprendžia likti kaime. Netrukus septyni jo gyvento-
jai negalės atsispirti Kler grožiui ir žavesiui. Jos gyvenimas ima keistis – 
Kler patiria radikalias permainas, pradeda suvokti savo kūną ir jausmus. 
Anne Fontaine su humoru perskaitė pasaką apie Snieguolę ir septynis 
nykštukus. Taip pat vaidina Charles’is Berlingas, Damienas Bonnard’as, 
Jonathanas Cohenas, Richard’as Frechette’as, Vincent’as Macaigne’is, Pa-
blo Pauly, Benoit Poelvoorde’as, Agata Buzek (Prancūzija, Belgija, 2019). 
(Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai)

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
26–V. 2 d. – Keršytojai. Pabaiga (JAV) – 
14.15, 18, 21.40
Keršytojai. Pabaiga (Digital, JAV) – 11, 16.45, 
20.30
Balta varna (D. Britanija, Prancūzija) – 
11.20, 18.40
Skaisti kaip sniegas (Prancūzija, Belgija) – 
16.20, 21.30
Mylėk ir šok (Prancūzija, Belgija) – 15.35, 18.50
11 d. – F. Poulenco „Karmeličių dialogai“. 
Tiesioginė premjeros transliacija iš Niu-
jorko Metropoliteno operos – 19 val.
28 d. – Didžioji kelionė (JAV) – 14.05
V. 2 d. – Be šansų (JAV) – 21.10
27 d. – Motoroleris, Mongol Rally ir aš
(dok. f., Lietuva) – 16 val.

Forum Cinemas Akropolis 
26, 27 d. – Keršytojai. Pabaiga (JAV) – 10.40, 
14.20, 16.40, 18, 20.20, 21.50; 28–V. 2 d. – 10.40, 
14.20, 16.40, 18, 20.20, 21.50, 22.50, 23 val.
26–V. 5 d. – Keršytojai. Pabaiga (Digital, 
JAV) – 11.50, 15.30, 19.10
26, 28, 30, V. 2 d. – Balta varna (D. Britanija, 
Prancūzija) – 11, 21 val.; 27, 29, V. 1 d. – 11 val.
27, 29, V. 1 d. – Skaisti kaip sniegas (Prancū-
zija, Belgija) – 21 val.
26–V. 5 d. – Mylėk ir šok (Prancūzija, Bel-
gija) – 16.30
28 d. – Didžioji kelionė (JAV) – 10.30
V. 2 d. – Be šansų (JAV) – 19.10

Skalvija
26 d. – Balta varna (D. Britanija, Prancūzija) – 
17 val.; 27 d. – 14.30; 28 d. – 16 val.; 29 d. – 
14.50 (seansas senjorams); 30 d. – 18.50
26 d. – Skaisti kaip sniegas (Prancūzija) – 
21.10; 27 d. – 18.40; 30 d. – 21.10
27 d. – Išgyventi vasarą (rež. M. Kavtara-
dzė) – 20.30; 28 d. – 14.10; 30 d. – 17 val.; 
V. 2 d. – 18.40
28 d. – Vagiliautojai (Japonija) – 20.30; 
V. 2 d. – 20.30
29 d. – Kenkenas ir ateiviai (Prancūzija) – 19.10
V. 1 d. – Rūgštus miškas (dok. f., rež. 
R. Barzdžiukaitė) – 15 val.
V. 1 d. – Kafarnaumas (Libanas, Prancūzija, 
JAV) – 16.20
V. 1 d. – Whitney (dok. f., D. Britanija, 
JAV) – 20.30
Slovakų kino dienos
26 d. – Signum laudis (Čekoslovakija) – 19.25
27 d. – Stanko (Slovakija) – 17 val.
Ciklas „Karlsono kinas“ / „Atostogos kine“
26 d. – Mano mažoji sesutė Mirai (Japo-
nija) – 15 val.
27 d. – Karalienės korgis (JAV) – 12.40
28 d. – trumpametražių filmų programa 

„Magiški virsmai“ – 12.10
28 d. – Kino klasikos vakarai: Jono Meko 
filmai. Prisiminimai iš kelionės į Lietuvą 
(JAV) – 18.30 (seansą pristatys kino kritikas 
N. Kairys)
29 d. – Specialūs seansai. Senas šautuvas 
(rež. J.V. Tūras) – 17.10 
V. 2 d. – Riteris ir freilina. Portretas Lietu-
vos fone (dok. f., rež. P. Medvedevas) – 18 val.

Pasaka
26 d. – Whitney (dok. f., D. Britanija, JAV) – 
19, 21 val.; 27 d. – 20.45; 28 d. – 19 val.; 
30 d. – 20.15; V. 1. d. – 18.15; 2 d. – 20.15 

26 d. – Išgyventi vasarą (rež. M. Kavtara-
dzė) – 17 val.; 27 d. – 15, 21.30; 28 d. – 14, 
18.45; 29 d. – 17 val.; 30 d. – 20.30; V. 1. d. – 
16.15, 18.30
26 d. – Skaisti kaip sniegas (Prancūzija, 
Belgija) – 21.30; V. 1. d. – 21 val.
26 d. – Gražus sūnus (D. Britanija) – 17.30
26 d. – Vagiliautojai (Japonija) – 21.15; 
29 d. – 20.15
27 d. – Gordonas ir Padi (Švedija) – 13.30
27 d. – Valstybės paslaptis (rež. D. Ulvydas) – 
14, 17 val.; 28 d. – 16.45; 29 d. – 17.45; 
V. 1. d. – 20.45; (dok. f, Prancūzija) – 18 val.
27 d. – „Architektūros fondo kinas“. Kool-
haas Houselife (dok. f, Prancūzija) – 19.15
27 d. – Balta varna (D. Britanija, Prancūzija) – 
16 val.; 28 d. – 14.15; 29 d. – 19.45; 
V. 1. d. – 16 val.
27 d. – Kafarnaumas (Libanas, Prancūzija, 
JAV) – 18.30; 28 d. – 20.45
27 d. – Putino liudininkai (Latvija, Čekija, 
Šveicarija) – 21 val.; 28 d. – 18.30; 30 d. – 
18 val.; V. 1. d. – 18.45; 2 d. – 18.15
27 d. – Rūgštus miškas (rež. R. Barzdžiu-
kaitė) – 13.45
27 d. – Širdžių dama (Danija, Švedija) – 
15.15; 30 d. – 20 val.
27 d. – Mylėk ir šok (Prancūzija, Belgija) – 
19.30; 28, V. 1. d. – 20.30
28 d. – „Architektūros fondo kinas“. Mori-
yama-San (dok. f, Prancūzija) – 17.30
29 d. – Angelas (Argentina, Ispanija) – 
18 val.
30 d. – Tobulas vyras (Prancūzija) – 18.30, 
18.45
V. 1. d. – Panikos ataka (Lenkija) – 16.30
2 d. – „Architektūros fondo kinas“. Vo-
yage Autour De La Lune (dok. f, Prancū-
zija) – 18.30
2 d. – Netikėta meilė (Argentina) – 20 val.
2 d. – Ačiū Dievui (Belgija, Prancūzija) – 20.30

Mo salė

27 d. – Išgyventi vasarą (rež. M. Kavtara-

dzė) – 15 val.; 2 d. – 18.30

27 d. – Putino liudininkai (Latvija, Čekija, 

Šveicarija) – 17.15

27 d. – Whitney (dok. f., D. Britanija, JAV) – 

19.15; 28 d. – 15 val.

28 d. – Rūgštus miškas (dok. f., rež. R. Barz-

džiukaitė) – 17.30

28 d. – Skaisti kaip sniegas (Prancūzija, 

Belgija) – 19 val.

Kaunas
Forum Cinemas
26–V. 2 d. – Keršytojai. Pabaiga (JAV) – 
10.10, 13.50, 17.30, 21.10, 22.10

Keršytojai. Pabaiga (Digital, JAV) – 11.30, 
15.10, 18.55
26, 28, 30 d. – Balta varna (D. Britanija, 
Prancūzija) – 22.20
27, 29, V. 1 d. – Skaisti kaip sniegas (Prancū-
zija, Belgija) – 22.20
26–V. 2 d. – Mylėk ir šok (Prancūzija, Bel-
gija) – 15.10
11 d. – F. Poulenco „Karmeličių dialogai“. 
Tiesioginė premjeros transliacija iš Niu-
jorko Metropoliteno operos – 19 val 
28 d. – Didžioji kelionė (JAV) – 12.40
V. 2 d. – Be šansų (JAV) – 20.15

Romuva
26 d. – Whitney (dok. f., D. Britanija, JAV) – 
18 val.; 27 d. – 20.45
26 d. – Vagiliautojai (Japonija) – 20.30
27 d. – Rūgštus miškas (dok. f., rež. R. Barz-
džiukaitė) – 14 val.
27 d. – Ačiū Dievui (Prancūzija) – 15.30 
27 d. – Kafarnaumas (Libanas, Prancūzija, 
JAV) – 18.15 
28 d. – Pirmieji kovotojai su mafija (dok. f., 
rež. D. Dargis, K. Petkevičius) – 14 val.
28 d. – Išgyventi vasarą (rež. M. Kavtara-
dzė) – 15.30
28 d. – Netikėta meilė (Argentina) – 17.30 

KLAIPĖDA
Forum Cinemas
26–V. 2 d. – Keršytojai. Pabaiga (JAV) – 
10.20, 14.20, 18, 21.40
Keršytojai. Pabaiga (Digital, JAV) – 12.20, 
16, 19.40
26, 28, 30 d. – Balta varna (D. Britanija, 
Prancūzija) – 20.30
27, 29, V. 1 d. – Skaisti kaip sniegas (Prancū-
zija, Belgija) – 20.30
14 d. – F. Poulenco „Karmeličių dialogai“. 
Tiesioginė premjeros transliacija iš Niu-
jorko Metropoliteno operos – 19 val.
28 d. – Didžioji kelionė (JAV) – 13.40
V. 2 d. – Be šansų (JAV) – 18.25

Šiauliai
Forum Cinemas
26, 27 d. – Keršytojai. Pabaiga (JAV) – 14.20, 
18, 21.40, 22.50; 28–V. 2 d. – 14.20, 18, 21.40

26–V. 2 d. – Keršytojai. Pabaiga (Digital, 

JAV) – 11.50, 19.10

26, 28, 30 d. – Balta varna (D. Britanija, 

Prancūzija) – 21.20; 27 d. – 23.59; 

V. 2 d. – 21.45

26 d. – Skaisti kaip sniegas (Prancūzija, 

Belgija) – 23.59; 27, 29, V. 1 d. – 21.20

28 d. – Didžioji kelionė (JAV) – 12.50

V. 2 d. – Be šansų (JAV) – 19.10

„Skaisti kaip sniegas“


