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Jūratė Katinaitė 

Operos „Kelionė į Tilžę“ premjera 
buvo ypač laukiama kaip Eduardo 
Balsio 100-mečio renginių svar-
biausia intriga. Dauguma Balsio 
įvairių žanrų kūrinių atlikėjų pri-
simenami ne tik sukakčių proga, 

„Eglė – žalčių karalienė“ (1965) – 
daugiausia pastatymų sulaukęs 
nacionalinis baletas, oratorija „Ne-
lieskite mėlyno gaublio“ (1969) irgi 
nuskamba gyvai dažniau nei kom-
pozitoriaus jubiliejiniai minėjimai. 
Tik ne „Tilžė“. Nuo pat pirmojo 
pastatymo LNOBT 1980 m. opera 
nepatraukė nei teatrų vadovų, nei 
statytojų dėmesio, nors bandymų 
sudominti būta. Turime gana fra-
gmentuotą nacionalinės operos is-
toriją – vieną kitą tarpukariu su-
kurtą operą ir gana produktyvų šiuo 
požiūriu sovietmetį. Tačiau čia jau 
vien dėl ideologinių priežasčių sąra-
šas gerokai patrumpėja, jei jau im-
tume vardyti meniniu požiūriu am-
bicingesnius kūrinius. Tai operos 
herojė – įsitikinusi komjaunuolė, 

tai ateistas, tai 1944-aisiais į Vaka-
rus pasitraukę „paklydę paukščiai“.

Yra lyg ir ideologiškai niekuo 
dėtų operų, juolab viena kita arija 
gražiai nuskamba koncertuose. 
Tačiau, ištraukus visą veikalą iš 
archyvų į sceną, gali ir meškos 
paslaugą padaryti. Geriau tegu sau-
giai guli tautinės atminties chresto-
matijose ir palaiko mitą apie ryš-
kią nacionalinės lietuvių operos 
tradiciją. Prisimenu, kaip dėl to-
kių priežasčių būgštauta laukiant 
Juliaus Juzeliūno dešimtmečiais 
įstrigusios „Žaidimo“ premjeros 
2006 metais. Ir buvome maloniai 
nustebinti. Opera pasirodė stilinga 
ir gyvybinga. Dėl „Tilžės“ būgš-
tauta mažiau, mat gana sėkmingas 
Balsio kūrinių gyvavimas koncertų 
salėse bei šlovinga kompozicijos 
profesionalo, ypač orkestruotės iš-
manytojo, legenda teikė pasitikė-
jimo veikalu, nors sklandė gandai 
apie nesėkmingą 1980-ųjų prem-
jerą, kurią atsimena vyresnė karta. 
Tąsyk muzikinė medžiaga buvusi 
per sudėtinga solistams ir orkes-
trui, o režisierius patyrė visišką 

nesėkmę. Dalį kaltės neva prisiė-
męs pats kompozitorius, supratęs, 
kad ekspresyvus, tirštas orkestro 
skambesys gožė dainininkų pa-
stangas. Būta priekaištų ir dėl ne-
suvaldyto stiliaus bei formos.

1999 m. minint kompozitoriaus 
80-ąsias gimimo metines, dirigen-
tas Robertas Ševenikas su būreliu 
LNOBT solistų, Kauno valstybi-
niu choru bei Lietuvos nacionali-
niu simfoniniu orkestru parengė 
operos fragmentus. Štai tuomet jau 
kita karta gavo progą įsitikinti, kad 
veikalo esama efektingo, emocingo, 
įtraukiančio, atliepiančio ekspresio-
nistinę estetiką, o šėlstančios audros 
scena savo jėga prilygsta vagneriškam 

„Skrajojančiam olandui“. Ir vėl at-
gimė viltis pristatyti sceninę prem-
jerą. Juk verta! Prireikė dar poros 
dešimtmečių, kol tai vilčiai buvo 
lemta išsipildyti.

Šią misiją prisiėmė Klaipė-
dos valstybinis muzikinis teatras 
(KVMT), mat didžiojoje Vilniaus 
scenoje keletą metų sprendimai 

„P rokadr as“ /  K VMT nuotr .
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buvo atidėliojami vykstant val-
džios kaitai. Ir tai klaipėdiečiams 
išėjo į naudą. Uostamiesčio teatras 
ne tik tapo Balsio šimtmečio sos-
tine (šiemet pristatė baleto, operos 
premjeras, koncertines programas – 
iš viso 14 renginių), bet ir prisidėjo 
gaivinant nacionalinį operos mitą, 
kuris atkūrus nepriklausomybę 
ilgam buvo įstrigęs. Nuo „Tilžės“ 
iki Broniaus Kutavičiaus „Lokio“ 
(2000) didžiojoje Vilniaus operos 
scenoje nebuvo pastatyta nė viena 
nauja lietuvių opera. Keli Giedriaus 
Kuprevičiaus ir Audronės Žigaity-
tės veikalai parodyti Kauno ir vėlgi 
tos pačios Klaipėdos scenose. Ne 
itin reikšmingai reikalai pagerėjo 
ir XXI amžiuje. Nacionalinės ope-
ros tradicija tarytum persikėlė į 
vaikišką repertuarą, kur ji pasitin-
kama palankiau. Kitaip tariant, jei 
naujų operų niekas nepageidauja 
statyti, tai jos ir nekuriamos, ne-
susiklosto nei komponavimo, nei 
atlikimo, nei klausymo tradicijos. 
Tuomet kiekvienas gaivesnių sąs-
kambių veikalas priimamas kaip 
svetimkūnis, žalojantis jautrias bel 
canto technikos išpuoselėtas daini-
ninkų balso klostes ir nekaltas Giu-
seppe’s Verdi muzikos užliūliuotas 
publikos ausis. Nesakau, kad kom-
pozitoriai sceninius veikalus gali iš-
mokti rašyti, tik jei jų mokytojai ir 
draugai juos rašo. Tobulėti galima 
ir kitais būdais – tiesioginiais ar 
nuotoliniais, tačiau jei nėra palan-
kios kultūrinės terpės (kompozici-
nės, atlikimo ir klausymo tradicijų), 
šedevras išdžiūvusiame grunte ne-
išaugs. Kaip sakoma, šventa vieta 
tuščia nebūna: kelioms kompo-
zitorių kartoms trypčiojant ir lū-
kuriuojant, kol teatrų intendantai 
pasibels į jų namų duris, jaunieji 
nutarė nebelaukti ir prieš dešim-
tmetį susibūrė į Naujosios operos 
akciją (NOA), kuri jau pastatė dau-
giau nei 40 operų ir tarpdisciplini-
nių meninių projektų. Ir randasi 
komponavimo, atlikimo įgūdžiai, 
ir publikos nestokojama. Ir kuklūs 
biudžetai procesų neparalyžiuoja. 
Iš tos bazės išaugo netgi venecijie-
tiškas „Auksinis liūtas“.

Grįžkime prie lietuviškosios 
operos mito, reikalingo pirmiau-
sia mūsų pačių kultūrinei savimo-
nei ir savigarbai. Nuo šiol brėždami 
jo kontūrą nuo „Birutės“ iki „Kor-
neto“ ir NOA, svariai pasiremsime 
nebe tik „Gražina“ ir „Pilėnais“, bet 
ir „Žaidimu“ bei „Kelione į Tilžę“, 
vėlesniais „Mažvydu“, „Karaliene 
Bona“. O neseniai prikeltą „Dalią“ 
ir „Radvilą Perkūną“ greičiausiai 
įvertinsime kaip reikšmingas tra-
dicijos atramas, kurios, aiman, ge-
riau tegu ilsisi archyvų lentynose, o 
apie jų istorinį vaidmenį ir orumą 
tebyloja mažieji šedevrai – Jaunojo 
Bajoro daina, Dalios arija, Skudučio 
baladė... Yra dar vienas intriguojan-
tis pretendentas į mito schemą. Tai 

Vytauto Barkausko „Legenda apie 
meilę“ (1975). Gražu būtų ją aktua-
lizuoti ir pasitikrinti anksčiau, nei 
sulaukus kompozitorius šimtmečio.

Ką mums atskleidė „Tilžės“ (Bal-
sys pats parašė libretą pagal Her-
mano Sudermanno novelę) pa-
statymas? Pirmiausia dar sykį 
įsitikinome, kad Balsys – ekspre-
syvus, emocingas kūrėjas, kad jo 
komponavimo technika – vėlyvojo 
romantizmo ir XX a. modernistinių 
krypčių bazė, kurios elementus jis 
kruopščiai atsirinko, o šiuokart dar 
skrupulingai pritaikė dodekafoni-
jos metodą. Balsio partitūroje gir-
dėti turtinga Vakarų muzikos tradi-
cija, o paskirus jos eksponuojamus 
komponentus nuo eklektikos pojū-
čio apsaugo kompozitoriaus intui-
cija, dinaminių proveržių kontrolė, 
būdingi intonaciniai, tembriniai ir 
ritminiai „autografai“. Tiesa, par-
titūrą pagarbiu atstumu peržiū-
rėjo ir šiek tiek paredagavo vienas 
iš Balsio mokinių – Giedrius Ku-
previčius. Balsio – orkestruotės au-
toriteto – mokiniai gerai išmokyti 
jausti orkestrą. Kuprevičius – vie-
nas produktyviausių šalies kom-
pozitorių veikiausiai dar ir dėl to, 
kad partitūros užpildymas orkes-
tro partijomis mokytojo dėka yra 
gana lengvai jam įveikiamas dar-
bas. Šiuokart jis kolegiškai ištiesė 
gelbstinčią ranką Mokytojui. O 
pagalbos reikėjo. Teko pašvelninti 
varinių pučiamųjų gūsius, idant ne-
gožtų dainininkų, atsisakyti kelių 
nemotyvuotai veiksmą stabdančių 
interliudų (galbūt anuomet jie buvo 
reikalingi kokiai scenovaizdžio kai-
tai uždengti ar pan.?), patrumpinti 
vien orkestrinėmis priemonėmis iš-
plėtotą ilgą finalą. Savo redakcines 
korekcijas Kuprevičius skrupulin-
gai aprašė ir net paviešino sociali-
niuose tinkluose. 

Štai tokia tiršta, variu žaižaruo-
janti partitūra pateko į naujojo 
pastatymo vadovo Tomo Ambro-
zaičio rankas, tapdama turbūt su-
dėtingiausiu veikalu jo karjeroje ir 
KVMT istorijoje. Ir jei nelaikysime 
nuodėme kelių slystelėjimų, kūri-
nys perprastas ir paruoštas dorai, 
užtikrintai. Dirigentui galynėjantis 

su „plokščia“ Žvejų rūmų salės 
akustika, visgi pavyko perteikti ir 
sodriųjų, „varinių“ partitūros pusla-
pių dramatizmą, ir lyrinių epizodų 
įtaigą. Neabejotina, kad ši muzika 
svariai prisidėjo stiprinant orkestro 
pajėgumą.

Pastatymo režisierius Gytis Pa-
degimas rinkosi saugią, nuosaikią 
kūrinio interpretaciją, kurią XXI a. 
estetikos pojūčiu papildė spalvinga, 
sodri, tai iliustratyvių, tai veiksmą 
sustiprinančių, tai komentuojan-
čių, tai muzikos ritmą ir intensy-
vumą atitariančių Linarto Urnie-
žio vaizdo projekcijų „partitūra“. 
Balsiui, anuometinių technolo-
gijų entuziastui, norėjusiam ope-
roje naudoti ir kino, ir fonogramų 
priemones, tai atrodo ypač tinkama. 
Birutės Ukrinaitės scenografija ir 
kostiumai – apibendrinto istori-
nio stiliaus, plėtojami lyg psicho-
loginiai ir emociniai tipažai. Indrės 
naminės aprangos siluetui trapumo, 
tyrumo ir baugštumo suteikia per-
regimos, efemeriškos detalės. Til-
žėje, kai Ansas pagaliau iš naujo 
pamato savo žmoną kaip gražią ir 
patrauklią, šokant menuetą jos kos-
tiumas virsta puošniu, ryškiu ele-
gantiškos damos apdaru. 

Pagrindinis scenografijos kom-
ponentas – medinio burlaivio kon-
tūrai, tampantys tai Balčių kiemu, 
tai kavine Tilžėje, tai marių vaiduo-
kliu, – nuo pat operos pradžios pra-
našauja nelaimę. 

Šio pastatymo naudai būtina pa-
brėžti sceninio veiksmo – mizans-
cenų, personažų judesių, vaizdo 
projekcijų ritmo ir muzikos dermę. 
Padegimas – girdintis režisierius, 
jam kompozitoriaus partitūra yra 
ne konkurentas, o tikslas. Tai vis re-
čiau besutinkama operos teatruose. 

Pirmajame spektaklyje (lapkri-
čio 22 d.) pagrindinius vaidmenis 
atliko jauni, karjerą pradedantys 
dainininkai Rapolas Baranauskas 
(Ansas), Agnė Stančikaitė (Indrė) 
ir Gabrielė Kuzmickaitė (Bušė), 
kuriems ši opera – tikras krikštas, 
žengiant į sudėtingesnės muzikos 
pasaulį. Šis trio spinduliavo mocar-
tišką gaivumą ir vitališkumą. Voka-
liniu požiūriu išskirčiau Agnę Stan-
čikaitę, kurios dainavimo technika 
brandesnė, balsas skamba užtikrin-
čiau ir takiau, o malonus tembras 
leidžia tikėtis išaugsiant stiprią 
vokalistę. Pagal vokalinės parti-
jos apimtį ir emocinę skalę drįsčiau 
teigti, kad Indrė ir yra pagrindinis 
operos personažas. Tuo dar labiau 
įtikino antrosios premjeros (lapkri-
čio 24 d.) Indrė – Rita Petrauskaitė, 
jau tapusi pagrindine KVMT pri-
madona. Jos vokalinės ir artistinės 
savybės bei sceninė patirtis leido 
artistei kurti personažą ir vokalinė-
mis, ne tik aktorinėmis priemonė-
mis. Vienokia Indrė – namie, siau-
tėjant Bušei, kitokia – plaukiant 
su Ansu, kai nerimas ir baimė pasiekia 
kraštutinę įtampą, dar kitokia – paga-
liau atsipalaidavusi nuo šokio ir rožių 
likerio Tilžėje. Ansas – statiškesnis 
personažas su glaustesne vokaline 
partija. Mindaugas Zimkus tiksliai 
pabrėžė vaidmens atraminius taš-
kus, metamorfozę Tilžėje, vokalas 

skambėjo raiškiai ir įtikinamai. Jo-
vitai Vaškevičiūtei Bušė – lengvai 
perkrimstas riešutėlis, net gaila, 
kad II veiksme ji nebepasirodo, tik 
skamba jos replikos Indrės ir Anso 
mintyse.

Kompozitoriaus valia nedaug 
darbo tenka ir chorui (vadovas Vla-
dimiras Konstantinovas), jis puikiai 
atliko Sielininkų dainą, na, ir pri-
tarė Tilžės kavinės artistės „Dainai 
apie žuvėdrą“. Čia reikėtų stabtelėti 
vėl prie partitūros, į kurią Balsys 
įtraukė vieną savo mėgstamo žanro – 
estradinės muzikos – dainą, kurią 
parašė išplėtotos baladės forma ir 
pats labai vertino. Kad ir kokia no-
vatoriška aniems laikams ši kompo-
zicija, stilistiškai ji operoje skamba 
lyg svetimkūnis, kad ir Kuprevi-
čiaus patrumpintas, pakoreguotas. 
Kadangi kompozitorius (sykiu ir 
libretistas) pateikia ją kaip kavinės 
dainininkės atliekamą numerį, ga-
lima ją tiesiog priimti kaip žanrinį 
inkliuzą, kokių operoje yra dar keli – 
menuetas, sielininkų choras... Ne-
gana to, autorius „Žuvėdrai“ suteikė 
dramaturginį svorį – apie vienišas, 
besparnes gulbes skambanti daina 
Indrei primena juodu su Ansu. Su-
sijaudinusi mintyse ji skubriomis 
replikomis jai pritaria. Išteisinant 

„Žuvėdros“ intarpą galima pami-
nėti ne tik seną operos žanro klišę – 
įtraukti divertismentus, baletinius 
numerius ar pastoralę kaip Piotro 
Čaikovskio „Pikų damoje“, bet ir tai, 
kad jau praėjus kelioms dienoms 
po premjeros „Žuvėdra“ vis dar 
skamba atminty rašant šias eilutes. 
Tad tebūnie kompozitoriaus valia.

„Kelionė į Tilžę“ įvyko ir pavyko. 
Glausta jos apimtis tinkama šių 
laikų skubančiai publikai. Tikėki-
mės, kad šis pastatymas įtvirtins 
Balsio kanoną ne tik koncertinėje, 
bet ir operos scenoje.

Jūratė Katinaitė

Ilga kelionė į Tilžę
Atkelta iš  1  psl .

Rita Petrauskaitė (Indrė)

Agnė Stančikaitė (Indrė), Rapolas Baranauskas (Ansas) „P rokadr as“ /  K VMT nuotr aukos
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Fortepijono fiesta prasidėjo
Įspūdžiai iš Vilniaus fortepijono festivalio pradžios koncertų

M u z i k a

Aldona Eleonora Radvilaitė 

Lapkričio 23 d., po atnaujinimo 
darbų, Lietuvos nacionalinė fil-
harmonija atvėrė duris naujam 
koncertų sezonui, parengusi ir 
informatyvius, rafinuotai gražius 
katalogus tiek rudens ir 2020 m. 
pavasario koncertams, tiek Šešta-
jam Vilniaus fortepijono festivaliui 

„Moters meilė ir gyvenimas“, įkur-
tam ir vadovaujamam Nacionalinės 
premijos laureatės Mūzos Rubac-
kytės. Atgaivintoje filharmonijoje 
sklandė šventinė nuotaika ir dėl 
ypatingo Vilniaus fortepijono festi-
valio pradžios koncerto „Namų pa-
šventinimas“. Grojo Lietuvos nacio-
nalinis simfoninis orkestras (meno 
vadovas ir vyr. dirigentas Modestas 
Pitrėnas ), dirigavo italų dirigentas 
Renato Balsadonna, solistė – dau-
gybę apdovanojimų už svarbų vai-
dmenį Lietuvos įvaizdžio sklaidai 
Prancūzijoje ir visame pasaulyje 
pelniusi profesorė Mūza Rubackytė. 

Savo dešimtmetį švenčiantis, kas 
dveji metai vykstantis festivalis šie-
met skiriamas pianistės ir kompo-
zitorės Claros Schumann gimimo 
200-osioms metinėms. „Pagerb-
dami vieną iškiliausių moterų pia-
nisčių ir kompozitorių, pagerbiame 
ir ją įkvėpusius bei jos įkvėptus 
genialius šią moterį mylėjusius vy-
rus – Robertą Schumanną ir Johan-
nesą Brahmsą bei daug kitų iškilių 
romantizmo epochos asmenybių. 
Taip pat šį festivalį dedikuoju Ana-
pilin išėjusiai savo mylimai Mamai 
Taïsai Teresei Gomolickaitei-Ru-
backienei, savo tetai Irenai Gomo-
lickaitei, močiutei Marijai Gomolickie-
nei – moterims, įkvėpusioms mano 
gyvenimo temą“, – sakė M. Rubac-
kytė. Melomanai buvo pamaloninti 
ir naujausia pianistės kompaktine 
plokštele „Melancolia“, joje skamba 
ne tik M. Rubackytės, bet ir jos gy-
venimo moterų atliekami kūriniai.

Pirmoje pradžios koncerto dalyje 
pakilią, šventišką publikos nuotaiką 
atitiko Ludwigo van Beethoveno 
uvertiūra „Namų pašventinimas“, 
op. 124, ir Roberto Schumanno 
Simfonija Nr. 4 d-moll, op. 120. 
Keturių skirtingų dalių (atliekamų 
be pertraukos) simfonija, lyginant 
su kompozitoriaus fortepijoniniu 
palikimu, yra labiau klasikinė, jos 
ritmika ir harmonija paprastesnės, 
melodija aiškesnė. Tačiau šį kartą 
nuolat pasikartojančios temos buvo 
traktuojamos visiškai analogiškai, 
be jokių dinamikos pokyčių ar 
spalvų, tad simfonija kiek prailgo. 
Net lyriniuose epizoduose pasige-
dau išraiškos, polėkio. Dėl pabrėž-
tinai stangraus ritminio piešinio su 
tarsi muzikos judėjimą stabdančio-
mis maršo ritmo atramomis bei ne-
išraiškinga dramaturgine plėtote 
abu kūriniai supanašėjo. Dalykiš-
kas teksto perteikimas, pučiamųjų 
instrumentų dominavimas styginių 

atžvilgiu ir daug triukšmingo skam-
besio vis dėlto labai patiko gausiai 
susirinkusiems puošniems klau-
sytojams, kurių keletas net sušuko 
bravo po pirmos simfonijos dalies. 

Po pertraukos kiek lanksčiau 
buvo traktuotas Johanneso Brahmso 
Koncertas fortepijonui ir orkestrui 
Nr. 1 d-moll, op. 15. Rašydamas šį 
kūrinį kompozitorius tarėsi su 
Clara, reagavo į jos pastabas. Prieš 
orkestruodamas opusą, dar parengė 
versiją dviem fortepijonams. M. Ru-
backytei šis opusas savaip brangus: 
kaip minėjo spaudos konferenci-
joje, kadaise jos mama, baigdama 
konservatoriją, atliko būtent šį 
koncertą. Patyrusi pianistė M. Ru-
backytė, turinti platų ir sudėtingą 
repertuarą (apie 40 koncertinių 
programų ir 40 koncertų su orkes-
tru), kaip visada, skambino virtuo-
ziškai, su jai būdingu ryžtu, energija, 
pasitelkdama ir išraiškingus kūno 
judesius, ir, beje, įspūdingo grožio 
koncertinę suknelę. Tik gaila, kad 
orkestras kartais goždavo trapius, 
greitus pasažus, todėl aiškiausiai 
fortepijonas girdėjosi pianistės solo 
epizoduose. 

Publikai reikalaujant bisų, maes-
tra paprastai, meistriškai paskam-
bino Franzo Schuberto–Ferenco 
Liszto „Tu mano ramybė“. Žaviai, 
artistiškai M. Rubackytei dėkojo ir 
scenoje jos bisą išklausęs dirigentas 
R. Balsadonna. 

***
Maloniai nuteikė lapkričio 24 d. 

filharmonijos Didžiojoje salėje vy-
kęs dieninis koncertas visai šeimai 

„Maestra ir jaunieji talentai“, į kurį 
gausiausiai susirinko jaunos šeimos 
su vaikučiais (buvo net ant rankų 
laikomų kūdikių, kurie kartkartė-
mis pravirkdavo). Su Valstybiniu 
Vilniaus kvartetu (Dalia Kuzneco-
vaitė, Artūras Šilalė, Girdutis Ja-
kaitis ir Augustinas Vasiliauskas) 
koncerto pabaigoje skambino pati 
maestra M. Rubackytė. Koncerte 
pasirodė jaunieji atlikėjai – Mstislavo 

Rostropovičiaus labdaros ir paramos 
fondo „Pagalba Lietuvos vaikams“ sti-
pendininkai, nuoširdžiomis emoci-
jomis praturtinę kūrinių interpreta-
cijas. Renginį nuotaikingai vedusi 
muzikologė Lina Navickaitė-Mar-
tinelli sumaniai pakvietė maestrą 
vaikučiams paaiškinti šio renginio 
idėją. Profesorė M. Rubackytė la-
bai maloniai papasakojo apie de-
vynmetės Claros Wieck (ateityje – 
Schumann) ir paauglio Roberto 
Schumanno susitikimą, draugystę, 
besimezgančią meilę, muzikinius 
Roberto laiškus Clarai ir kitus įdo-
mius dalykus. 

Koncertą pradėjo jauniausia 
dalyvė, smuikininkė Liepa Jurgu-
tavičiūtė, sėkmingai dalyvavusi 
daugiau kaip 14 konkursų, įvairiau-
siuose festivaliuose ir meistriškumo 
kursuose. 2016 m. jai suteiktas Jau-
nosios Šiaulių miesto šviesuolės 
vardas. Už aktyvią koncertinę vei-
klą ir Šiaulių miesto garsinimą Šv. 
Kazimiero ordinas ją apdovanojo 
sidabrine „Angelo globėjo“ statu-
lėle. Šiuo metu ji yra Nacionalinės 
M.K. Čiurlionio menų mokyklos 

prof. Rusnės Mataitytės smuiko 
klasės mokinė. Subtiliai akompa-
nuojant kvartetui Liepa jautriai 
pagriežė Jules’io Massenet „Medi-
taciją“ iš operos „Tais“. Įtaigi buvo 
jos atliekamo kūrinio dramatiška 
kulminacija. 

Gana ilgame 4 dalių Bernhardo 
Henriko Crusello Divertismente C-dur, 
op. 9, šauniai greitus pasažus obojumi 
išgrojo daugelio tarptautinių kon-
kursų laureatas Pijus Paškevičius – 
Vilniaus J. Tallat-Kelpšos konser-
vatorijos prof. Roberto Beinario 
obojaus klasės auklėtinis. 

Dešimties pirmųjų vietų ir trijų 
Grand Prix tarptautiniuose kon-
kursuose laimėtojo Roko Makštu-
čio klarneto garsai darniai susiliejo 
su kvartetu atliekant Andantino iš 
Johanneso Brahmso Kvinteto klar-
netui ir styginių kvartetui h-moll, 
op. 115. Jaunasis talentas mokosi 
Kauno J. Naujalio muzikos gimna-
zijoje, mokytojo Vitaliaus Žemaičio 
klarneto klasėje. 

Į sceną įžengusį pianistą Simoną 
Pošką Vilniaus kvarteto nariai su-
tiko pakilę nuo kėdžių. Jautriai 

muziką traktuojantis Simonas yra 
laimėjęs ne vieną Grand Prix, jam 
buvo suteiktos vardinės stipen-
dijos ir kvietimai dalyvauti tarp-
tautinėse pianistų akademijose 
Lenkijoje, Lietuvoje, Prancūzi-
joje, Suomijoje ir Vokietijoje. Šie-
met Vilniaus miesto savivaldybė jį 
įvertino Mažuoju Šv. Kristoforo 
apdovanojimu. S. Poška mokosi 
Nacionalinėje M.K. Čiurlionio 
menų mokykloje, mokytojos 
Eglės Jurkevičiūtės-Navickienės 
fortepijono klasėje, yra globojamas 
M. Rubackytės. Simonas profesiona-
liai, grakščiai, ansambliškai darniai 
interpretavo Schumanno Scherzo 
iš Fortepijoninio kvinteto Es-dur, 
op. 44. Skaidrūs ir greiti fortepi-
jono pasažai skriejo sinchroniškai 
su lengvučiais virtuoziniais kvar-
teto atitikmenimis. 

Kitokią nuotaiką išgirdome 
smuikininkės Ugnės Katinskaitės 
su kvartetu pagriežtame Brahmso 
Scherzo. Muzika buvo sodresnė, 
dramatiškesnė, ją vykusiai per-
teikė jaunoji atlikėja –13-os tarp-
tautinių ir respublikinių konkursų 
laureatė bei specialiųjų prizų laimė-
toja. Ugnė mokosi M.K. Čiurlionio 
menų mokykloje, prof. R. Mataity-
tės klasėje, bei „Accademia Perosi“ 
Italijoje, pas prof. Pavelą Bermaną. 

M.K. Čiurlionio menų mokyklos 
mokytojo Domo Jakšto auklėtinę 
violončelininkę Rugilę Juknevičiūtę 
kvartetas vėl sutiko stovėdamas. 
Rugilė įvertinta įvairiais apdovano-
jimais, pelniusi pirmas vietas tarp-
tautiniuose konkursuose Paryžiuje 
ir Poznanėje. Jautriai ir subtiliai su 
kvarteto švelniu pritarimu Rugilės 
atlikta Gabrielio Fauré Elegija, op. 24, 
sujaudino ir sužavėjo. 

Ryškiai koncertą užbaigė au-
dringi Brahmso Scherzo skambesiai 
iš Fortepijoninio kvinteto f-moll, 
op. 34, kūrinį meistriškai efektin-
gai traktavo pati M. Rubackytė ir 
Valstybinis Vilniaus kvartetas, per 
visą koncertą patikimai talkinęs ir 
jauniesiems talentams, ir maestrai. 

Mūza Rubackytė D. Matv ejevo n uotr aukos

Valstybinis Vilniaus kvartetas, Mūza Rubackytė, Lina Navickaitė-Martinelli ir jaunieji atlikėjai
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Grįžtame į „vargonininkų gadynę“?
Mintys po VIII Tarptautinio M.K. Čiurlionio vargonininkų konkurso 

M u z i k a

Eglė Šeduikytė

Daugiau nei 50 metų skaičiuojantis 
M.K. Čiurlionio pianistų ir vargo-
nininkų konkursas atspindi Lietu-
vos fortepijono ir vargonų atlikimo 
mokyklų pasiekimus ne tik savoje 
šalyje, bet ir pasauliniame kon-
tekste. Kuo šis, VIII tarptautinis 
M.K. Čiurlionio vargonininkų kon-
kursas buvo išskirtinis? Visų pirma 
dalyvių iš viso pasaulio gausa ir itin 
aukštu jų pasirengimo lygiu. Dvi-
dešimt du vargonininkai iš JAV, 
D. Britanijos, Rusijos, Kinijos, Pietų 
Korėjos, Italijos, Austrijos, Čekijos, 
Belgijos, Vengrijos bylojo apie ben-
drą koncertinio vargonavimo meis-
triškumo kilimą ir koncertuojančio 
vargonininko populiarumą akade-
minės muzikos pasaulyje. 

Tačiau yra ir kitas, nedžiuginantis 
veiksnys, išskiriantis šį konkursą iš 
kitų. Iki šiol M.K. Čiurlionio pianistų 
ir vargonininkų konkurse lietuviai 
ne tik visuomet dalyvaudavo, bet 
ir laimėdavo laureatų vardus. Pas-
taruosiuose trijuose konkursuose 
pirmąsias vietas laimėjo Mona Rož-
destvenskytė (2015), Karolina Juo-
delytė (2011) ir Jurgita Kazakevičiūtė 
(2007). O šiais metais M.K. Čiurlio-
nio konkurse nedalyvavo nė vienas 
vargonininkas iš Lietuvos... Kas 
atsitiko? Išsisėmėme, pavargome 
ar neturime jaunųjų vargonininkų 
pamainos?

Žvelgdami istoriškai, pamaty-
sime, jog Lietuvos vargonavimo 
tradicijų formavimuisi būdingi 
stiprūs pakilimai ir atoslūgiai, lyg 
vandenyne, veikiamame povan-
deninių ir požeminių jėgų. Var-
gonų menas Lietuvoje, paveiktas 
keleto ryškių asmenybių, sugebė-
jusių inicijuoti vargonininkų profe-
sinį augimą nuo pirmųjų žingsnių 
iki pakylėtų profesinių aukštumų, 
šiandien skaičiuoja 125 metus nuo 
gyvavimo pradžios. Nors pirmųjų 
vargonų atsiradimas Lietuvoje sie-
jamas su XV a. pradžia, dar ilgą 
laiką jais grojo, jų klausėsi ir juos 
naudojo ne lietuviai, bet atvykėliai 
iš svečių šalių, todėl to dar negalime 
laikyti lietuvių profesinės tapatybės 
dalimi. Tik XIX a. pabaigoje Juozo 
Naujalio inicijuotas vargonininkų 
sambūris išsivystė į aktyvų sąjūdį, 
sudariusį sąlygas atsirasti Lietuvos 
vargonų mokyklai ir aktyviam kon-
certiniam vargonavimui, grįstam 
europinėmis tradicijomis. Antra-
jam pasauliniam karui sutrikdžius 
visą kultūrinį gyvenimą, vargonai, 
kaip religinio kulto instrumentas, 
nukentėjo labiausiai. Sovietmečiu 
jie buvo išstumti iš kultūrinio ir 
koncertinio gyvenimo.

Antroji stipri banga, sukėlusi var-
gonų renesansą Lietuvoje, plūste-
lėjo po 12 metų trukusios tylos, 
1962-aisiais, Leopoldui Digriui 

grįžus po studijų Maskvoje ir tuo-
metėje Lietuvos valstybinėje kon-
servatorijoje įsteigus vargonų 
klasę. Atsivėrė didingas vargonų 
meno pasaulis. Nuo 1965 m. vykęs 
M.K. Čiurlionio pianistų konkursas 
atkakliomis L. Digrio pastangomis 
1968-aisiais tapo ir vargonininkų. 
Konkursas ir Vilniaus vargonų fes-
tivalis įkvėpė daug lietuvių kompo-
zitorių kurti vargonams. Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę konkur-
sas tapo tarptautinis, žinomas pa-
saulyje, jame dar ryškiau Lietuvos 
vardą garsino dalyvaujantys lietu-
viai. Paradoksas, bet visą šią, rodos, 
jau nesustabdomą vargonų mašiną 
užkūręs L. Digrys, sugrįžus bažny-
čios vargonininko specializacijai į 
Lietuvos muzikos ir teatro akade-
mijos Vargonų katedrą, netrukus 
buvo priverstas pasitraukti į po-
grindį, o kito tokio ryškaus, kon-
certines vargonininkų ambicijas 
žadinančio vedlio neatsirado.

Nesant galimybei aptarti savos 
mokyklos atstovų pasirodymų ką 
tik nuaidėjusiame konkurse, tenka 
konstatuoti itin aukštą užsienio da-
lyvių profesinį lygį. Kone kiekvieno 
pasirodymas nuo pat pirmojo turo 
prilygo puikiam koncertui. Soli-
džiai žiuri, kuriai atstovavo pa-
saulyje žinomi vardai Christophe 
Montoux (Prancūzija), Martinas 
Sanderis (Vokietija), Juanas Para-
dell Solé (Vatikanas), Andrzejus 
Chorosińskis (Lenkija, pirminin-
kas) bei mūsų šalies atstovai L. Di-
grys, Renata Marcinkutė-Lesieur 
ir Leonidas Melnikas, buvo tikras 
iššūkis, ypač per pirmąjį turą, iš sti-
prių dalyvių išskirti pačius stipriau-
sius. II ture, kuriame vargonavo 12 
dalyvių, pradėjo ryškėti lyderiai, su-
gebėję per trumpą repeticijų laiką 
įvaldyti Šv. Kazimiero bažnyčios 
akustinę erdvę ir parodyti geriau-
sius registruotės, artikuliacijos ir 
interpretacinius sprendimus. Kai 
kurie, virtuoziškumu sužibėję I ture, 
antrajame neatlaikė konkurencijos 
interpretacijos požiūriu. Taip atsi-
tiko su tais, kurie, siekdami išsi-
skirti savita artikuliacija ar regis-
truote, prarado ryšį su epocha ir 

perdėta saviraiška suardė kūrinio 
vientisumą. III ture keli iš pačių iš-
tvermingiausių ir stabiliausiai var-
gonavusių 6 dalyvių sugebėjo dar 
ir nustebinti. Į nugalėtojų trejetą 
prasiveržė čekas Filipas Šmerda, 
kuriam trečios vietos pakopą už-
leido visus anksčiau žavėjęs ameri-
kietis, daugelio konkursų laureatas 
Tyleris Jasonas Boehmeris.

Per tris turus skambėjo visų 
epochų vargonų repertuaras, lei-
džiantis vargonininkui atsiskleisti 
visais įmanomais rakursais. I ture 
Vilniaus evangelikų liuteronų baž-
nyčioje dalyviai varžėsi Laimio Pi-
kučio ir vokiečių firmos „Orgelbau 
Klais Bonn“ vargonais atlikdami 
efektingą ankstyvojo baroko meistro 
Nicolauso Bruhnso Didįjį Preliudą 
e-moll, virtuozišką tiek technikos, 
tiek stilistikos atžvilgiu. Vienas iš 
dviejų „18 Leipcigo choralų“ pasi-
rinktinų Trio super „Allein Gott in 
der Hoh sei Ehr“ buvo ištvermės 
išbandymas – nesuklupti apie 5 
minutes be atvangos ir jokio ato-
kvėpio trijuose manualų ir pedalų 
linijose plėtojant choralo tematiką. 
O ankstesniems M.K. Čiurlionio 
vargonininkų konkursams rašyti 
šių dienų lietuvių kompozitorių 
Vidmanto Bartulio, Vytauto Bar-
kausko, Fausto Latėno ir Algirdo 
Martinaičio opusai kiekvieno da-
lyvio buvo perteikti savitu braižu 
ir emociniu krūviu, interpretuojant 
juos vis kitomis registrų spalvomis. 
Tradiciškai specialiai konkursui su-
kurto opuso, kuris šįsyk buvo užsa-
kytas Anatolijui Šenderovui, deja, 
neišgirdome, kaip ir galimai dau-
gelio kitų šiemet šį pasaulį paliku-
sio kompozitoriaus kūrinių. Galbūt 
todėl konkurso repertuare trūko 
šiuolaikiškumo, leidžiančio susi-
vokti, kas aktualu vargonų kūry-
boje, kokios tendencijos, naujovės.

II ture plačioje Šv. Kazimiero baž-
nyčios akustinėje erdvėje karaliavę 
didieji Johanno Sebastiano Bacho 
preliudai, fantazijos ir tokatos su fu-
gomis, atliekami vokiškais „Ober-
linger Orgelbau“ vargonais, bylojo 
apie aukštą vargonininkų meis-
triškumo lygį. XX a. kompozitorių 

Olivier Messiaeno, Petro Ebeno, 
Thierry Escaicho ir Sofijos Gubai-
dulinos kūriniuose vargonininkai 
atskleidė individualų braižą ir re-
gistrų spalvomis tapė vaizdinius, 
stengdamiesi nenutolti nuo įsivaiz-
duojamų kompozitoriaus užmačių. 
II ture visi atlikėjai grojo Čiurlionio 
Fugą cis-moll, beje, vienintelę pa-
ties Čiurlionio užrašytą vargonams, 
dedikuotą jo tėvui vargonininkui. 
Buvo įdomu klausytis, kaip Čiur-
lionį jaučia ir interpretuoja kitų ša-
lių atlikėjai.

Konkurso finišą pasiekę atka-
kliausi dalyviai pirmąsyk šio kon-
kurso istorijoje varžėsi ne Vilniuje, 
bet pilnutėlėje Klaipėdos Šv. Pran-
ciškaus Asyžiečio bažnyčioje, griež-
dami puikiais austriškais „Rieger 
Orgelbau“ vargonais. III ture skam-
bėjo visiems dalyviams privaloma 

„Pasaulio sutvėrimo“ vizijas įkūni-
janti Čiurlionio Fuga b-moll, į kurią 
kiekvienas atlikėjas buvo maksima-
liai sutelkęs savo dėmesį. Po kon-
kurso paklausti, kokį įspūdį paliko 
pirmoji pažintis su mūsų muzikos 
genijumi, vargonininkai užsiminė, 
kad Čiurlionis jiems yra didžiu-
lis atradimas, pasiliksiantis jų re-
pertuare. Platesnis nei anksčiau 
pasirinkimas buvo iš didžiųjų ro-
mantikų Césaro Francko, Ferenco 
Liszto, Maxo Regerio stambios for-
mos opusų, o laisvai pasirinktoje 
programoje likę 6 finalininkai var-
gonavo rečiau Lietuvoje atliekamus 
grandiozinius XX a. kūrėjų Louiso 
Vierne’o, Maurice’o Duruflé, Char-
lesio Tournemire’o kūrinius. 

Laureatais tapo stabiliausiai groję 
ir maksimaliai savo fizines, emoci-
nes ir dvasines jėgas atskleidę var-
gonininkai. Ypatingu meistriškumu, 
muzikalumu, minties gelme ir vir-
tuoziškumu pasižymėjusi Hyun 
Sun Park iš Pietų Korėjos tapo I pre-
mijos laureate. Meistriškas ir sta-
bilus vargonavimas buvo būdingas 
ir II premijos laureatui Janui Šprtai 
iš Čekijos. Jei būtų galima padalyti 
pirmąją vietą, turbūt ji būtų skirta 

jiems abiem. Beje, I ir II premijų 
laureatai yra žinomo vokiečių var-
gonininko prof. Martino Sanderio 
mokiniai. Na, o III vietą laimėjo 
vienas jauniausių konkurso daly-
vių dvidešimtmetis čekas Filipas 
Šmerda, visus pribloškęs ypatingu 
emociniu proveržiu III ture. Diplo-
mus pasidalijo amerikietis Tyleris 
Jasonas Boehmeris, čekas Josefas 
Kratochvílas ir korėjietė Somang Lee. 

Kiekvienas tarptautinis rengi-
nys garsina šalį, kurioje vyksta, o 
šis konkursas – itin gerai organi-
zuotas, sklandžiai vykęs, akylai se-
kamas, klausomas ir prižiūrimas 
kompetentingos tarptautinės žiuri – 
svečiams turėjo palikti kuo geriau-
sius įspūdžius. Vienas svarbių kon-
kurso veiksnių yra ir Čiurlionio bei 
šiuolaikinių lietuvių kompozitorių 
kūrinių vargonams sklaida pasau-
lyje, o itin aukštas užsienio dalyvių 
lygis ir uždegantis jų meistriškumas 
galėjo tapti stipriu stimulu jaunie-
siems Lietuvos vargonininkams. 

Dar vienas teigiamas veiksnys 
yra tas, jog konkursas atskleidė vi-
dines Lietuvos vargonų mokyklos 
problemas. Šv. Kazimiero bažny-
čioje vykusiame laureatų koncerte 
apsilankęs profesorius Vytautas 
Landsbergis taikliais žodžiais iš-
reiškė susirūpinimą jaunosios lie-
tuvių vargonininkų kartos ateitimi. 
Precedento dar neturėjęs lietuvių 
vargonininkų nedalyvavimas savoje 
šalyje vykstančiame prestižiniame 
konkurse priverčia susimąstyti, ar 
nėra pamažu grįžtama į „vargo-
nininkų gadynę“ (V. Landsber-
gio sąvoka, naudota jo straipsnyje 

„Vargonininkų gadynė“, Pergalė, 
1976, Nr. 9, apibūdinanti laiką iki 
sistemingo vargonininkų mokymo 
tarpukario Lietuvoje). Gal visgi ug-
dytojai sugebės susitelkti dėl idėjos, 
sukaupus visas jėgas, pastangas bei 
pasiryžimą, pažvelgti viena kryp-
timi ir iki kito konkurso susigrą-
žinti gerą vargonininko atlikėjo 
vardą Lietuvoje.

Hyun Sun Park

Filip Šmerda Jan Šprta

U. Budn ikaitės  n uotr a ukos
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M u z i k a

Didžiosios pianistų varžytuvės Lietuvoje
Mintys po VIII Tarptautinio M.K. Čiurlionio pianistų konkurso

Živilė Ramoškaitė

Esu girdėjusi, kad pirmo konkurso, 
dar ne tarptautinio, pirmosios pre-
mijos laureatą Augustiną Maceiną 
jo profesorė Aldona Dvarionienė 
užrakindavo savo kambaryje, kad 
jokie pašaliniai dalykai netrukdytų 
pasirengti konkursui. Šiandien tokį 
rūpestį ir motinišką globą sunku 
įsivaizduoti. Ko gero, įsikištų kokia 
nors žmogaus teisių padėtį stebinti 
organizacija. Tačiau profesionalus 
rengiantys muzikos pedagogai žino 
ir supranta, kad be didelio darbo ir 
tikro rūpesčio stipraus muzikanto 
neužauginsi. Tai ką daryti, kai ta-
lentingam žmogui pritrūksta valios 
dirbti? Kas nors tikrai pasakys, kad 
tai to besimokančiojo problema, ir 
bus teisus. Kitas pasakys, kad reikia 
rasti būdą jį paveikti, ir taip pat bus 
teisus. Trečias pasakys, nenori – ne-
reikia, gali iš viso nesimokyti... O 
jeigu tai nepaprastas talentas?! 

Visi šiame konkurse dalyvavę 
pianistai parodė geriausias savo 
savybes. Jei ir ne visa programa 
kuriam nors pasisekė, tai nereiškia, 

šalių, lygiai pusę sudarė Lietuvos 
piliečiai, tarp kurių buvo pianistas, 
prisistatęs kaip dviejų valstybių – 
Lietuvos ir Lenkijos – atstovas. Po 
vieną dalyvį atvyko iš Bulgarijos, 
Suomijos, Italijos, Pietų Korėjos, 
Rusijos, Izraelio ir Honkongo, po 
tris – iš Latvijos ir Ukrainos. (Kon-
kurso knygelėje rasime dar septy-
nis pianistus, kurie planavo daly-
vauti, bet neatvyko.) Konkursantus 
vertino tarptautinė žiuri: pirmi-
ninkas Ianas Fountainas (D. Bri-
tanija), nariai – Pieras Francesco 
Forlenza (Italija), Petras Geniušas 
(Lietuva), Ilja Ivaris (Estija), Juris 
Kalnciemas (Latvija), Jurgis Karna-
vičius (Lietuva), Rolandas Krüge-
ris (Vokietija). Komisija dirbo pagal 
tarptautiniuose Europos ir pasaulio 
konkursuose nusistovėjusias nor-
mas. Jau senokai atsisakyta žodi-
nių aptarimų, kuriuos atmetus iš-
nyksta galimybė vienam ar kitam 
komisijos nariui primesti savo nuo-
monę. Tiesiog rašomi balai ir bal-
suojama. Pianistai, nepatekę į kitą 
turą, gali pasikalbėti su žiuri nariais 
ir išgirsti jų nuomonę. Šia galimybe 
pastaruoju metu pasinaudoja vis 
daugiau konkursantų. Po pirmojo 
turo į profesorių J. Karnavičių krei-
pėsi net dešimt pianistų. Tikriausiai 
nemažai konsultacijų suteikė ir kiti 
žiuri nariai. J. Karnavičiaus klausiau, 
ar skiriasi šis konkursas nuo pra-
ėjusio. Pasak profesoriaus, aname 
dalyvavo 39 pianistai, taigi skaičius 
buvo didesnis. Šiame konkurse da-
lyvių buvo kiek mažiau, tačiau ben-
dras lygis nebuvo žemesnis. 

Sena tiesa sako, kad pralaimėju-
sių konkurse nebūna, nes kiekvie-
nam dalyviui jis tampa dideliu 
žingsniu į priekį. Šįkart susiklostė 
taip, jog aukštesnius apdovanoji-
mus laimėjo užsienio svečiai. Pir-
moji premija atiteko Aleksandrui 
Kashpurinui iš Rusijos, antroji – 
Young Ho Park (Pietų Korėja), 
dvi trečiąsias premijas pasidalino 
Lietuvos pianistės Gabrielė Sut-
kutė ir Neringa Valuntonytė. Lie-
tuvai ir Lenkijai atstovavęs Edvinas 
Švaikovskis apdovanotas diplomu. 
Konkursantams buvo įteikta įvairių 
organizacijų įsteigtų specialių prizų, 
apie kuriuos galima pasiskaityti 

konkurso tinklalapyje, čia paminė-
siu tris: Nacionalinės filharmonijos 
koncertas 2020 m. sezone atiteko 
A. Kashpurinui, publikos prizas – 
G. Sutkutei, S. Karoso labdaros ir 
paramos fondo prizas už geriausią 
M.K. Čiurlionio kūrinio atlikimą 

– Linai Žutautaitei. Į konkurso fi-
nalą pateko dar vienas, pirmame 
ir antrame ture stipriai pasirodęs 
pianistas iš Honkongo Yoe Zhan-
gas. Tačiau klausydami finalo su-
pratome, kad jo pasirinktas Ser-
gejaus Rachmaninovo Koncertas 
Nr. 3 nebuvo reikiamai parengtas. 
Teiravausi kelių komisijos narių 
apie šią nemalonią staigmeną ir 
supratau, kad jie apie tai sužinojo 
tuo pačiu metu, kaip ir salėje klau-
siusi publika. Gal pats pianistas, 
o gal organizatoriai vis dėlto tu-
rėjo priimti atitinkamą sprendimą, 
kad išvengtume tokio akibrokšto... 
Užtat atsirado puiki proga išsa-
miai aptarti „didelį skandalą“ vie-
šojoje erdvėje. Žiuri narys P. Ge-
niušas į tai pažvelgė filosofiškai, 
pasak jo, „konkursuose atsitinka 
visko, išėjo kaip ir liapsusas, bet 
juk liapsusai – įdomu. Beje, klau-
sydamasis šio pianisto stebėjausi, 
kaip puikiai jis grojo tas koncerto 
vietas, kurias mokėjo. Gal net ge-
riau už kitus. Jauniems žmonėms 
sunku išlaikyti galvoje ir rankose 
beveik tris valandas muzikos, o tiek 
susidaro per visus konkurso turus...“ 

Kadangi mane pačią itin ma-
loniai nustebino lietuvių pianis-
čių komanda konkurse, apie jas 
klausinėjau kelių komisijos narių. 
Mūsų konkursantes nuoširdžiai gyrė 
J. Kalnciemas, P.F. Forlenza, J. Kar-
navičius, P. Geniušas. Dauguma 
minėjo minimalų balų skirtumą 
tarp kai kurių gerai pasirodžiusių 
antrame ture ir patekusių į trečiąjį. 
Neslėpsiu, didelę simpatiją jau-
čiau jauniausiai konkurso dalyvei 
G. Sutkutei, ypač sustiprėjusią po 
nuostabiai atlikto Maurice’o Rave-
lio Valso. Apie jos Valsą susižavė-
jęs kalbėjo P.F. Forlenza, taip pat 
J. Kalnciemas, įvertinęs ir veržlią 
šios pianistės Rachmaninovo An-
trojo koncerto interpretaciją. Pati 
pianistė po konkurso jautėsi pui-
kiai ir džiaugėsi laimėta trečiąja 
premija. Apie Ravelio Valsą ji sakė, 
kad grodama tiesiog mėgavosi mu-
zika. Kadangi Gabrielė vienuolika 
metų šoko, jai labai artimas šokis. 
O Rachmaninovo Antrasis koncer-
tas? „Tai mano kūrinys. Aš jį jaučiu. 
Kai kam gali nepatikti, ką aš dariau, 
bet vis tiek grojau taip, kaip jaučiu, 
ir savo idėjų neišduodu. Tai labai 
asmeniška“, – sakė pianistė.

Net keturi iš šešių finalistų su 
Lietuvos nacionaliniu simfoniniu 
orkestru, diriguojamu Modesto 
Pitrėno, atliko Rachmaninovo kon-
certą. Tris kartus teko išklausyti šio 
kompozitoriaus Antrąjį ir vieną-
syk – Trečiąjį (tą, nepasisekusį). 
Svarsčiau, kodėl būtent Rachma-
ninovas? P. Geniušas patikino, kad 
yra vadinamieji konkursiniai ir ne-
konkursiniai koncertai, o Rachma-
ninovas – taip, konkursinis, kaip 
ir Piotras Čaikovskis. Įdomiausia, 
kad trys pianistai pateikė tris gana 
skirtingas Antrojo koncerto inter-
pretacijas, todėl tris kartus to paties 
kūrinio klausytis neprailgo. Pagy-
rimo nusipelno ir mūsų Naciona-
linis simfoninis orkestras, ypač jau-
triai ir atsidavusiai talkinęs visiems 
pianistams. 

Pabaigai pateiksiu trumpą po-
kalbį su 1978 m. M.K. Čiurlionio 
pianistų konkurso pirmosios pre-
mijos laureatu, o dabar žiuri nariu, 
Latvijos muzikos akademijos forte-
pijono katedros vedėju J. Kalnciemu. 

Paklaustas apie aną ir šį konkursą 
pašnekovas sakė: „Labai džiau-
giuosi sugrįžęs į konkursą kitu sta-
tusu. 1978-ųjų konkursą prisimenu 
iki šiol, nes man tai buvo pirmasis 
stambus ir labai įdomus konkursas. 
Žinoma, prisimenu ir tada išmok-
tus kūrinius, kurie lydi mane iki 
šiol. Tada irgi buvo stipri konku-
rencija, kaip ir dabar. Kalbant apie 
šį konkursą, mano nuomone, kai kurie 
pianistai galėjo patekti į trečią turą, 
grojo puikiai. Bet taip susiklosto, iš-
krinta tokie žiuri balai, kad patenka 
būtent šie. Tiesiog padeda sėkmė! 

kad joje visai nebuvo sėkmingai in-
terpretuojamos muzikos. Banaliai 
skamba, bet konkursas tapo tikra 
fortepijono muzikos švente. Kiek 
daug solidžių rečitalių išgirdome! 
Tiesa ir tai, kad konkursas yra kon-
kursas, viską privalai atlikti švariai 
iki smulkmenėlės, o lygia greta at-
skleisti savo muzikos suvokimą, 
skonį, asmenybę. Klausytis kon-
kurso ypač įdomu, kai dar ir pana-
šiai kaip vertinimo komisijos narys 
sprendi, kas eis toliau, paskui – dar 
toliau. Taip pasitikrini savo girdė-
jimo ir klausymosi lygį, ką išgirdai 
gerai, o kas liko nepastebėta. Ne-
same antžmogiai, kartais galime ir 
suklysti. Pagaliau yra dar ir skonių 
skirtumai. Greta akivaizdžių lyde-
rių visada atsiranda gal ir ne tobulai 
grojančių, bet savitų jaunų muzikų, 
kuriems pajunti didžiulę simpatiją. 

Šiek tiek tikslios statistikos. Kon-
kurse dalyvavo 26 pianistai iš 11 

Džiaugiuosi dėl pirmą premiją lai-
mėjusio A. Kashpurino. Mes jam 
dar 2017 m. skyrėme Grand Prix 
Jāzepo Vītolio konkurse. Pianistas 
keičiasi, tapo laisvesnis, puikūs jo 
technikos pasiekimai, skambėjimas, 
gelmė, artistiškumas.“ 

Labai šiltai J. Kalnciemas atsi-
liepė apie lietuvius. „Jūsų fortepi-
jono mokykla labai stipri. Žiūrė-
kime į tuos pedagogus, kurie šiuos 
konkursantus išmokė, prie kurių 
jie baigė mokyklą. Dabar skai-
tome pavardes profesorių, kurie 
juos perėmė, kai didžiausias darbas 
jau buvo atliktas. Pianistai stiprūs 
techniškai, drąsiai imasi sunkiausių 
programų. Labai stiprios merginos!“ 
O paklaustas, ko nepamirš sugrįžęs 
į Rygą, profesorius atsakė: „Buvo 
daug nepamirštamų momentų. Pir-
mame ture girdėjau labai gerai at-
liktų kūrinių, bet tie pianistai ne-
pateko į antrą turą. Antrame taip 
pat buvo labai gerų dalykų. Negaliu 
vardyti pavardžių, nes bijau kurios 
nors nepaminėti. Kalbant apie kon-
kurso visumą, esu patenkintas ga-
lutiniu mūsų komisijos sprendimu.“ 

Young Ho Park

Gabrielė Sutkutė

Edvinas Švaikovskis ir LNSO

Neringa Valuntonytė ir Modestas Pitrėnas

Aleksandr Kashpurin „K il ima s  Arts“ n uotr aukos 
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Š o k i s

Perdegimo variklis
„Nuepiko“ šokio spektaklis „Perdegimas“

Tautvydas Urbelis

Šiandien žmogus sugeba išlaikyti 
dėmesį 8 sekundes (2000-aisiais – 
12 s), jūros lygis nuo 1930-ųjų iki 
2017-ųjų pakilo 7,5 cm, 2015-aisiais 
7,8 procento vaikų Amerikoje tu-
rėjo aktyvumo ir dėmesio sutri-
kimų, 2018-aisiais žmogus online 
praleidžia 6,8 valandos per dieną. 

Kai kurie iš šių faktų tikri, kiti 
išsigalvoti, treti gali būti įrašyti 
kažkur tarp šių sunkiai apčiuo-
piamų priešpriešų. Vieniems jie ke-
lia siaubą, kitiems – mazochistinį 
pasitenkinimą pajutus artėjančios 
apokalipsės dvelksmą, o treti dėl 
negrįžtamai sunykusio gebėjimo 
koncentruoti dėmesį tik perbėgo 
akimis raides, kurios taip ir nesu-
sijungė į vientisą tekstą. Kad ir kaip 
būtų, esame nuolatinėje informaci-
jos tėkmėje ir vis dažniau kyla noras 
pasiduoti ir plūduriuoti šioje visa 
apimančioje būsenoje. Šokio tru-
pės „Nuepiko“ trijulė – Marius Pi-
nigis, Marius Paplauskas ir Andrius 
Stakelė – savo naujausiame darbe 

„Perdegimas“ siūlo choreografinę 
šio amžiaus iššūkių interpretaciją, 
per pasirodymą tampančią nerimo 
amžiaus simptomu.

„Perdegimas“ žymi tematinį 
šuolį nuo pastarojo maskara-
diško „Nuepiko“ pasirodymo „(g)
round zero“. Šį kartą ne Michaelas 

Jacksonas, „Mortal Kombat“ ar 
„Backstreet Boys“, o Renesanso 
tapytojas Hieronymus Boschas ir 
norvegų antropologas Thomas Hyl-
landas Eriksenas tapo pagrindiniais 
įkvėpimo šaltiniais. Pastarasis atsto-
vauja Zygmunto Baumano minties 
tradicijai, kurios ištakos – metanos-
talgijos atsidusimas ir entuziazmo 
stokojantis kvietimas susimąstyti. 
O pirmojo įtaka buvo aiškiai jun-
tama jau pačioje spektaklio pra-
džioje, dar renkantis žiūrovams, 
vienam iš šokėjų (Paplauskas) po 
sceną nervingai tampant suglebusį 
savo partnerį (Pinigis). Dviejų pus-
nuogių kūnų sąveika nuosekliai in-
tensyvėjo – vienas vis labiau pana-
šėjo į atletišką lavoną, o ant kito 
ryškėjo pirmieji prakaito lašai. 
Karštligiškiems judesiams besiprie-
šinanti suglebusio kūno statika sce-
noje virto nuolatine frikcija. Kaip ir 
Boscho paveiksluose, Nacionalinio 
Kauno dramos teatro scenoje kūnai 
ištrūko iš įprastų žmogiškos laiky-
senos pančių ir paniro į animalistinį 
plastiką. Tiesa, kitaip nei Boscho 
apokaliptinėse vizijose, šiandienos 
pragare nėra nusidėjėlius svilinan-
čių liepsnų ar šiurpulingų demonų. 
Šiandienos pragaras yra apšviestas 
dienos šviesos LED’ų, o pasmerk-
tieji vilki nebrangius kostiumus. 
Šiandien makabriški ritualai vyksta 
bendradarbystės (coworking) er-
dvėse, tarškant šimtams klaviatūrų 

ir tolumoje caksint stalo teniso ka-
muoliukui. Nusidėjėlius kankina ne 
derva ir įkaitinti metaliniai strypai, 
o neblėstantis produktyvumo feti-
šas. Ir net pasidavęs, suglebęs, o 
galbūt paprasčiausiai miręs kūnas 
nepaliekamas ramybėje – jį tempia, 
purto ir velka į kostiumą, kol jis 
galiausiai antiklimatiškai sugrįžta 
į gyvenimą.

O kas laukia „prisikėlusio“ kūno, 
net nėra taip svarbu. Tiek pasiro-
dyme, tiek ką tik aprašytame šiuo-
laikiniame pragare ne įvykiai, o jų 
nebuvimas žymi laiko tėkmę. Cho-
reografija kurį laiką funkcionuoja 
kaip erdvės užpildas, pabrėždama 
judėjimo betiksliškumą. Kaip ir 
šimtai judesių, kuriuos atliekame 

„nuo aštuonių iki penkių“, praran-
dančių savo prasmę pridėtinės ver-
tės svaigulyje. 

Tačiau kas užpildo likusias valan-
das, skirtas tam, kad atsitrauktume 
nuo gniuždantį tempą diktuojan-
čios darbo erdvės? „Nuepiko“ atsa-
kymas aiškus – „technūškė“. Tiks-
liau, asociacijų tinklas, kurį turėtų 
aktyvuoti besikartojantis šokių mu-
zikos ritmas. Scenoje pusnuogiai 
kūnai pasiduoda mechaniškiems 
ritmams, jų akys godžiai ryja rau-
doną šviesą ir abejonių čia jau ne-
kyla: prieš mūsų akis – hedonizmas 
par excellence. Akivaizdu, kad 150 
dūžių per minutę tempas ir stro-
boskopo šviesos suteikia tik laikiną 

iliuziją bėgantiems nuo beprotiško 
pasaulio tempo. Per pasirodymą 
noras beatodairiškai nerti į greičio 
ir akceleracijos sūkurį sulaukia ties-
mukų kritikos kirčių. „Perdegime“ 
šie trumpalaikiai troškimai – tik dar 
viena greitėjančio pasaulio grimasa. 

Priešpaskutinėje pasirodymo 
dalyje panaudoti juodi odiniai ba-
tai ir juodos plastiku padengtos 
sodininko pirštinės tapo stipriau-
siais, deja, neišnaudotais, pasiro-
dymo akcentais. Apatiniais, batais 
ir pirštinėmis mūvintys trys vyrai 
pradėjo lėtą ritualą. Tačiau vietoj 
jaudinančių nuorodų į geidulingas 
perversijas, BDSM šiurpuliukus ir 
hedonizmo vakarėlius žiūrovai iš-
vydo išsikvėpusį trijų vyrų bran-
dos ritualą. Šokėjai grūmėsi, vargo 
ir siekė įtvirtinti savo dominavimą 
scenoje. Tai, ko gero, asmeniškiau-
sia pasirodymo dalis, kurioje minėti 
simboliai pranyko savianalizės se-
anse. (Per)degimas virto vos ruse-
nančia liepsna, o ši – vargiai įžiū-
rimomis žarijomis. 

Melancholiška pasirodymo pa-
baiga įžiebė paradoksalią viltį, kad 
galbūt tikras ir aistringas perdegi-
mas iš tiesų yra mūsų išsigelbėji-
mas. Nauja žmogaus generuojama 
energijos forma, kuri galiausiai 
sustyguos pakrikusį klimatą ir ati-
tolins neišvengiamą planetos galą. 
Įkaitę, liepsnojantys žmonių kūnai 
generuos energiją, kraus elektro-
mobilius ir tieks elektrą duomenų 
saugojimo bokštams. Žaižaruojan-
tys kūnai nušvies dangų ir kolek-
tyvinę sąmonę. Galiausiai suan-
glėjusius kūnus atidžiai nagrinės 
ateities archeologai, mėgindami 
įminti trumpą, bet audringą prieš 
tai buvusios civilizacijos gyvavimą. 
Nors „Nuepiko“ stengėsi kritiškai 
pažvelgti į perdegimo fenomeną, 
šokėjų judesiuose, jų žvilgsniuose ir 
alsavime buvo galima įskaityti, kad 
perdegimo patirtis turi daugiau po-
tencialo, negu pasirodymas mums 
atskleidė. Būtent šis potencialas ir 
kurstė vaizduotę.

Spektaklis „Sulėtintai“ 
LNDT 
Gruodžio 5, 7 ir 8 d. Lietuvos nacio-
nalinis dramos teatras Nacionalinėje 
dailės galerijoje pristatys premjerą 

„Sulėtintai“. Naująjį spektaklį reži-
suoja Prancūzijoje gimusi, dabar 
Lenkijoje gyvenanti dokumentinio 
teatro kūrėja Anna Smolar. Spektaklį 
apie smurtą darbo vietoje ji kuria 
su lietuvių aktoriais, jie prisideda ir 
prie „Sulėtintai“ dramaturgijos. Smo-
lar savo darbams pasirenka sociali-
nes, ne visada patogias, bet aktualias 
temas. Kodėl šįkart ji renkasi kalbėti 
apie piktnaudžiavimą galia darbo 
vietoje ir ką reikėtų pakeisti visuo-
menėje, kad geriau suprastume vieni 
kitus, ji pasakoja Aušrai Pociūtei.

Jūsų naujojo spektaklio pava-
dinimas – prieveiksmis, tai ne-
dažna teatro afišose. Kas sle-
piasi už žodžio „Sulėtintai“?

Kai pradėjome galvoti apie 
smurto darbe ir visuomenės san-
tykių temą, aplankė jausmas, kad 
mūsų komandą labiausiai domina 
šių dalykų naratyvo pasikeitimas. 
Ar įmanoma bendruomenei su-
kurti naujus naratyvus apie tai, 
kaip visuomenėje atrodo santykiai 
tarp žmonių? Taigi galvodami apie 
naują kalbą, naujus apibrėžimus ir 
dialektus, supratome, kad turime 

Premjeros sutelkti dėmesį į mažus dalykus, tu-
rime įžengti į pilkąsias santykių zo-
nas ir vengti supaprastinto skirstymo: 

„smurtautojas – auka“, „juoda – balta“, 
kad reikia parodyti šio dalyko kom-
pleksiškumą. Norėdami tai padaryti 
jautėme, kad reikia viską sulėtinti. 
Nustoti vadinti dalykus vienareikš-
miškai, tiesmukai ir parodyti diau-
gialypiškumą bei subtilius niuansus. 

(...) Ieškome daugiau perspek-
tyvų. Kaip grupė teatro žmonių 
stengiamės stebėti save ir ieškoti 
mažų gestų kasdieniame gyvenime, ku-
rie priveda iki smurto kultūros. Ji tam 
tikra prasme yra normalizuota kiekvie-
name iš mūsų, nes nebepastebime da-
lykų, į kuriuos iš tikrųjų turėtume rea-
guoti, pasakyti „ne“ arba juos sustabdyti. 

Smurtas – plati sąvoka. Ko-
kiam smurtui skiriate daugiau-
sia dėmesio? 

Kai kalbame apie smurtą, ne-
turime omenyje vien tiesioginio 

ir akivaizdaus smurto, kalbame ir 
apie psichologinį, ir apie simbolinį 
smurtą, kurį slepia smulkmenos. 
Kalbame ir apie seksualinį prieka-
biavimą, asmenines ribas, bet visa 
tai yra labai susiję. Viskas prasideda 
žodžiais, hierarchijų sukūrimu, kai 
vieni žmonės gauna daugiau galios 
ir įtakos už kitus. Viskas prasideda 
nuo kultūros, kai vengiame mokyti 
vaikus apie jų teises ir ribas, kurias 
turi kiekvienas asmuo ir kurių ne-
galima peržengti. Tad su tuo susiju-
sios problemos yra sisteminis aplai-
dumas, pasyvumas, nusigręžimas.

Taip pat keliame klausimus apie 
organizuotą tylos sistemą, nagrinė-
jame, kaip liudininkai didina spau-
dimą aukai tylėti, nekalbėti. Nes jei 
kažkas pradeda kalbėti – tai kelia 
grėsmę. Ir ne tik išnaudojamiems, 
bet ir liudininkams arba anksčiau 
išgyvenusiems panašius dalykus, 
tačiau nereagavusiems. Kai toks 
žmogus pamato, kad kitas kalba, jis 

jaučia didelį diskomfortą dėl savo ty-
lėjimo. Tai skausminga patirtis.

Savo spektakliams renkatės te-
mas, kurios visuomenėje dažnai 
įvardijamos kaip tabu: žydų ir 
lenkų santykiai spektakliuose 

„Dibukas“, „Lenkų aktoriai“, mo-
terų alkoholikių problemos spek-
taklyje „Pats geriausias vyras Že-
mėje“, mokslo etikos klausimai 
spektaklyje „Henrietta Lacks“. Ar 
naujajame spektaklyje „Sulėtin-
tai“ nagrinėjamos temos irgi yra 
tabu visuomenėje?

Taip, manau, tai tabu. Žmonės 
apie smurtą darbo vietoje kalba vis 
daugiau, bet ne visada taip, kad daly-
kai keistųsi. Tad spektaklyje keliame 
klausimą, ar esame pajėgūs susėsti 
kartu prie stalo ir sutarti dėl naujo 
būdo kurti hierarchijas, kurti galią, 
kuri nevestų prie išnaudojimo. Juk 
hierarchija ir galia tam tikra prasme – 
natūralūs dalykai. Mums jų reikia, 
mums reikia lyderystės, reikia žmo-
nių, kurie prisiimtų didesnę atsako-
mybę, ir t.t. Bet kaip sukurti būdą 
dirbti kartu, gaminti prekes, kurti vi-
suomenę, turinčią didesnį supratimą 
apie galimas piktnaudžiavimo for-
mas ir suvokimą, kur jis prasideda?

Spektaklyje nagrinėjate Meistro, 
Didžiojo menininko autoriteto 
temą. Kodėl pasirinkote šią temą?

Menininkai yra atspirties taškas. Mes 
rodome ir kitus galios objektus – įmonių 

vadovai, generaliniai direktoriai mus 
irgi domina. Rytis Saladžius vaidins 
galerijos direktorių, norime paro-
dyti, kad galia yra ne ten, kur manome. 
Piktnaudžiavimas galia gali slypėti 
skirtinguose lygmenyse. Iš tiesų dė-
mesį spektaklyje labiausiai telkiame 
į liudininkus. Norime parodyti, jog 
kiekvienas, esantis salėje, net ir žiū-
rovai, yra įtraukti į tą temą. Kai kal-
bame apie didį menininką, klausiame, 
kas sukuria tuos maestro, kas duoda 
jiems galią, kodėl mums jų reikia, kas 
duoda impulsą siekti susikurti stabus, 
iškelti juos ant pjedestalo. Kodėl su-
teikiame jiems daugiau galios, nuo-
pelnų, platesnes ribas? Tai įdomus 
klausimas, nes visa tai yra tarsi šan-
tažas, į kurį esame įpainioti. Juk sa-
koma, kad jei nori didžio meno, daug 
pasiekusių žmonių – turi sumokėti 
kainą. Ta kaina yra jų peržengtų ribų 
toleravimas. Tik sumokėjęs tą kainą 
gausi puikų meną, kitus pasiekimus. 
Bet juk tai yra šantažas, kai turi rink-
tis: arba smurtas, arba pasiekimai. Ir 
visa tai yra melas. Mūsų socialiniai ry-
šiai, kolektyvinės taisyklės yra paremta 
žodžiais, kuriuos priimame kaip sa-
vaime suprantamus. Pavyzdžiui, ak-
toriams sakoma, kad norėdami būti 
geri menininkai jie turi kentėti. Būti 
kritikuojamam, pajuoktam yra darbo 
dalis. Tai baisus melas. Tai būdas dau-
ginti smurtą ten, kur piktnaudžiavi-
mas nebūtinas ir netgi destruktyvus.

Pagal LNDT inf.

Scena iš spektaklio „Perdegimas“ D. Matv ejevo n uotr aukos

Spektaklio „Sulėtintai“ repeticija
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Apie mirtį – švelniai. Vaikams 
Spektaklis „Antis, Mirtis ir tulpė“ Vilniaus teatre „Lėlė“

T e a t r a s

Ramunė Balevičiūtė

Nors tabu teatre vaikams vis ma-
žėja, kalbėtis su mažaisiais žiūrovais 
rimtomis ir ne visada linksmomis 
temomis vis dar ryžtasi nedažnas 
teatro kūrėjas. Šiuolaikinė literatūra 
vaikams šiuo požiūriu yra toli pra-
lenkusi scenos meną. Tad natūralu, 
kad teatro vaikams kūrėjai, ieško-
dami temų ir istorijų, gręžiasi į li-
teratūrą. Tokia ir naujoji Vilniaus 

„Lėlės“ teatro premjera. 
„Lėlės“ teatrui pakvietus, į Lietuvą 

iš Prancūzijos grįžusi lėlininkė Jū-
ratė Trimakaitė su tarptautine ko-
manda sukūrė jautrų, poetišką ir 
kartu žaismingą spektaklį „Antis, 
Mirtis ir tulpė“ pagal to paties pa-
vadinimo Wolfo Erlbrucho paveiks-
lėlių knygą (ją 2018 m. išleido „Odi-
lės“ leidykla). Lėlių teatro spektaklį 
kurti pagal paveikslėlių knygą gana 
rizikinga, tačiau režisierė kartu su 
dailininke Cerise Guyon rado ori-
ginalią išeitį: iš knygos jos „pasisko-
lino“ – bet nenukopijavo! – tik per-
sonažų Anties ir Mirties įvaizdžius, 
kas vaikams, varčiusiems knygelę, 
gali sukelti atpažinimo džiaugsmo, 
tačiau visą istoriją įvilko į kitokios 
vaizdo estetikos formą, o kartu 
suteikė jai papildomą prasminį 

lygmenį ir taip išryškino Erlbrucho 
pasakojime užkoduotą parabolę 
apie gyvenimo ir mirties susietumą. 

Vokiečių iliustruotojas ir rašyto-
jas Wolfas Erlbruchas (g. 1948 m.), 
Hanso Christiano Anderseno me-
dalio ir Astrid Lindgren atminimo 
premijos laimėtojas, – pačių neį-
prasčiausių istorijų autorius. Dar 
prieš dešimtmetį leidykla „Nieko 
rimto“ išleido jo knygą „Ponia 
Majer, paukštelė“ (taip pat jo ilius-
truotą Giocondos Belli pasako-
jimą „Kaip atsirado drugeliai“). 
Išskirtinis jo istorijų vaikams bruo-
žas tas, kad jose nėra vaikų. Ir tas 

keistuoliškas istorijas nelengva 
perprasti iš pirmo karto. Tai lyg 
žaisminga provokacija, vilionė leis-
tis į interpretacijų žaidimą, netu-
rintį vieno teisingo atsakymo. Pats 
Erlbruchas yra sakęs, kad jo tikslas – 
suartinti vaikus su tėvais, kad jie 
kalbėtųsi, diskutuotų. 

„Anties, Mirties ir tulpės“ isto-
rija – vos kelių sakinių. Ir ji labai 
neįprasta. Sykį Antį aplanko Mir-
tis, tarp jų pamažu užsimezga drau-
gystė, ir vieną dieną Antis iškeliauja. 
Ši istorija – iš tų, kurias gali per-
mesti akimis per kelias minutes 
arba skaityti lėtai, stabtelėdamas 

ties kiekvienu sakiniu, dar ir dar 
kartą grįžti atgal. „Lėlės“ teatro spek-
taklyje šią istoriją pasakoja (taip pat 
perpasakoja ir dialogus) ramus, net 
meditatyvus aktorės Elvyros Piš-
kinaitės balsas. Taip leidžiama įsi-
klausyti į kiekvieną žodį, pajusti 
talpiose frazėse slypinčią gelmę 
ir švelnų humorą. Tiesa, vaikams 
tekstas tikriausiai sukels daugybę 
klausimų, bet tai ir yra viena iš 
meno misijų. 

Tačiau scenos „ekrane“ regime 
ne tik Anties ir Mirties persona-
žus – mažytes lėlytes. Čia rutulio-
jasi ir kita istorija – mamos ir vaiko. 
Iš pradžių matome tik didelį ža-
lia suknele apvilktą moters torsą, 
kuriuo kaip kalnu ropščiasi maža 
vaiko lėlė (lėles valdo aktoriai Si-
gita Mikalauskaitė, Lijana Muš-
tašvili, Asta Stankūnaitė, Erika 
Gaidauskaitė ir Elvyra Piškinaitė). 
Kitoje scenoje vaikas jau paauga, o 
mama sumažėja. Jos plaukai virsta 
tvenkiniu, kuriame turškiasi Antis 
ir Mirtis. Galų gale vaikas suauga, 
o mama tampa mažytė mažytė. 
Paskutinėje scenoje regime tik di-
džiulį vaiko delną, kaip upės ban-
gose sūpuojantį ir Antį, ir mamą. 
Delnas pasvyra, ir įsivaizduojama 
upės tėkmė nuneša mylinčiuosius 
ir mylimus. 

Apgaubta švelnios Thomo Demay 
muzikos ir Felixo Bataillou šviesų 
žaismo, ši istorija virsta subtiliu sceni-
niu haiku apie gyvenimo cikliškumą 
ir meilę, išvaduojančią nuo mirties 
baimės. Manyčiau, to spektakliui 
būtų pakakę. Tačiau jo kūrėjai nu-
sprendė pridėti dar ir edukacinį ly-
gmenį ir į spektaklį įvedė Sodininko 
personažą. Jis gana sklandžiai įpintas 
į spektaklio dramaturgiją: pradžioje 
pasodina tulpių svogūnėlius, iš ku-
rių pabaigoje išauga gėlės. (Erlbru-
cho knygoje tulpė šmėsteli tik ilius-
tracijose ir išlieka ne mažiau už pačią 
Mirtį mįslinga veikėja.) Sodininkas 
ne tik praveda gamtos pamokėlę apie 
gėlių auginimą, bet ir šiek tiek pa-
aiškina vaikams „Anties, Mirties 
ir tulpės“ veiksmą. Nors aktorius 
Deivis Sarapinas su publika stengiasi 
bendrauti neinfantiliai, ši interakcija 
ir kalbėjimas apie tokius kasdieniš-
kus dalykus, jau neminint svogūnėlio 
sodinimo žaidimo, šiek tiek suteršia 
trapų istorijos grožį. Galima nujausti 
tokio spektaklio kūrėjų sprendimo 
motyvus, tačiau aš būčiau už tai, kad 
kartais vaikus, net ir visai mažus, rei-
kia užlieti pasaulio grožiu, liūdesiu 
ir neperprantamybe. Kad, kaip sakė 
Erlbruchas, būtų apie ką mąstyti ir 
apie ką kalbėtis. Juolab kai aplink 
tiek vaikams peršamo primityvumo.  

Ieva Tumanovičiūtė

Oskaro Koršunovo teatro „Psichozė 
4.48“ – nepatogus spektaklis. Tai ne-
pagražintas ir nepalengvintas su-
sitikimas su ribinės būsenos žmo-
gumi. Spektaklyje atveriama tai, ką 
išstumia sveikos psichikos mecha-
nizmai, kad save apsaugotų. Tačiau 
kyla klausimas dėl viso to prasmės.  

Spektaklio režisierė Kornelija 
Krasilnikovaitė, dar studijuodama 
Klaipėdos universitete, sukūrė 
darbą apie psichikos sutrikimus 

„Balti namai“ (2014). Lietuvos rusų 
dramos teatre pastačiusi Antono 
Čechovo „Mešką“ (2015) – teatra-
lišką pokštą pagal roko muziką – bei 
režisavusi kelis socialiai atsakingus 
renginius, tokius kaip „Pride Voices“ 
(2016) ir „Įvairovės balsai“ (2018), 
pasirinkdama Sarah Kane pjesę 

„Psichozė 4.48“ (premjera rugsėjo 
25 d.) ji plėtoja studijų metais su-
dominusią temą.

Sudėtinga ir visais atžvilgiais ne-
patogi paskutinė Kane pjesė per-
teikia sunkios depresijos būseną. 
Kūrinys be veikėjų sudėliotas iš 
atskirų fragmentų, juose vyrauja 
minties šuoliai, padrikos, rišlumo ir 

prasmės netenkančios frazės, pavie-
niai žodžiai, skaičiai. Tekste atpažįs-
tami prieštaringo santykio su savo 
tapatybe, kūnu, lytimi, geismu, psi-
chikos liga, visuomenės normomis, 
artimaisiais, kūryba bei bibliniai 
motyvai. Spektaklio kūrėjai atidžiai 
seka dramaturgės tekstu, nenutol-
dami nuo jo ieško sceninės išraiškos 
priemonių kiekvienam tekstiniam 
fragmentui apipavidalinti. 

Nors pjesėje yra ir dialogų, di-
džioji jos dalis sukurta kaip min-
čių srauto monologas, nukreiptas 
į tikrą ar įsivaizduojamą kintantį 
adresatą – gydytoją, mylimąją ir 
t.t., kuriam siekiama ką nors įro-
dyti, patraukti jo dėmesį, apkaltinti, 
išlieti nuoskaudą, pyktį ir pan. Kra-
silnikovaitė pasirenka du persona-
žus – pacientę ir gydytoją. Į OKT 
studiją besirenkančius žiūrovus jie 
pasitinka skirtinguose ilgos pilkos 
patalpos galuose. Tarp juodų kė-
džių, ilgų ant grindų išdėliotų šal-
tos šviesos lempų, mikrofono stovo 
ir laidų rutuliojasi šių veikėjų (ne)
santykiai. 

Justinos Jukonytės Ji išsako di-
džiąją dalį dramaturgės teksto. 
Dalis Vilniaus žiūrovų pirmą kartą 
susitinka su Klaipėdos lėlių teatro 

aktore, anksčiau vaidinusia Pane-
vėžio Juozo Miltinio dramos 
teatre. Ji kuria įžūlią, provokuojan-
čią ir egocentrišką veikėją, stipriai 
kenčiančią ir retkarčiais net pikt-
džiugiškai besimėgaujančią savo 
beprotybe, kurią demonstruoja 
Jam – Dariaus Gumausko gydytojui 
psichiatrui, vienintelei savo publikai. 
Jis – susitvardęs ir šaltai mandagus 
profesionalas, junginėjantis šviesas, 
tvarkantis aplinką, tarsi būtų ne tik 
jos asmeninio teatro žiūrovas, bet ir 
asistentas bei partneris. Vyraujantis 
jo bruožas – nuovargis. Per spektaklį 
ji vis labiau panašėja į išprotėjusį 
pranašą, o jis – į abejingą liudytoją, 
artimą žiūrovui. 

Šis gydytojo ir pacientės santy-
kis pretenduoja į platesnę analogiją, 
metančią kaltinimą mums, žiūro-
vams, mums, visuomenei, mums, 
piliečiams, kad esame kaip šis gy-
dytojas – iš išorės santūrūs, manda-
gūs, iš tolo užjaučiantys, bet iš tiesų 
pavargę, išsekę, abejingi ir ignoruo-
jantys ženklus. Vytauto Narbuto vi-
deoprojekcijose trumpam pasirodo 
Greta Thunberg ir protestuojantys 
aplinkosaugos aktyvistai, dega baž-
nyčia, tačiau daktaras į tai žiūri taip 
pat ramiai kaip futbolo rungtynes. 

Jis neturi jėgų reaguoti, viskas jį var-
gina, kelia nuobodulį, apatiją. Su-
kandęs dantis jis valo nuo grindų 
kraują iš jos riešų. Tokie kaip ji – 
jam papildomas rūpestis, problema, 
darbas, kurio jis nekenčia. Jis tik 
nori užsimiršti ir truputį pailsėti 
su „normaliais“ žmonėmis.

Čia nuolatos matuojamas Juko-
nytės veikėjos normalumas: ji tes-
tuojama, girdoma vaistais. Lyties 
bruožus maskuojančius juodus 
marškinėlius ir žalsvas kelnes-kom-
binezoną vilkinčios veikėjos jude-
sius persmelkia destruktyvios emo-
cijos. Videoprojekcijoje bėga balti 
tarakonai, plaukia mėnulio pilnatis, 
kartu su grėsmingu garsu trūkinė-
jantis vaizdas atspindi kartkartėmis 
veikėją apimantį siaubą: ji stiebiasi 
ant puspirsčių, ramsto sienas, su-
siriečia ant grindų. Protarpiais, 

atvirkščiai, ji rami ir racionali, tik 
manieringi rankų judesiai išduoda 
jos būklę. Ji viską supranta, bet ne-
gali atbukinti savo jautrumo, iš-
spręsti prieštaravimų bei susitai-
kyti su nemeile. 

Nors Jukonytės veikėjos skaus-
mas abejonių nekelia, nuo jo norisi 
nusigręžti, nes neįmanoma į jį adekva-
čiai reaguoti, atsakyti. Suprantama, 
kad svarbu rodyti ir matyti šią žmo-
giškos būties pusę, dažnai visuo-
menės išstumiamą ir ignoruojamą. 
Bet kol kas OKT spektaklis „Psichozė 
4.48“ neįtikina, kad kaktomuša susi-
durti ir pusantros valandos žiūrėti į 
slegiančią bei varginančią veikėjos 
kančią ir beprotybę yra prasminga. 
Iki galo neišryškėjus kūrėjų mo-
tyvams, ši nuoga psichozė veda į 
aklavietę.

Aklavietė
„Psichozė 4.48“ Oskaro Koršunovo teatre

Darius Gumauskas ir Justina Jukonytė spektaklyje „Psichozė 4.48“

 D. Matv eje vo  nu ot ra u ko s
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F o t o g r a f i j a

Laikų žvalgyba
Gedimino Pranckūno fotografijų paroda „Pakraščiais. Peizažo likučiai“ 

Monika Krikštopaitytė

Kam reikėjo solidaus autoriaus 
vardą įtvirtinusiam Gediminui 
Pranckūnui rengti parodą, beje, 
jau antrąkart, tokioje studentiš-
koje, „ne formato“ galerijoje kaip 

„Krematoriumas / Meno krosnys“ 
(Vilniaus dailės akademijos kieme, 
suodžiais aprūkytame rūsyje), kuri 
tuo ir gera, kad čia gali reikštis ne 
iki blizgesio sušukuoti reiškiniai? 
Dėl geros kompanijos? Vasarą čia 
šėlo Jurga Šarapova, širdis tvilkė Ti-
betui skirta paroda apie laisvę. O gal 
todėl, kad mūsų galerijose vyrauja 
(kuklesnius atbaidantis) pasisiū-
lymo paprotys, tarpinėse erdvėse 
mažiau streso. Į ši klausimą „ko-
dėl“ vis dėlto geriau atsako parodos 
objektas – miesto (buvę) pakraščiai 
fotografijose. Tada ši galerija tinka, 
nes pati yra tarsi pakraštys, kur lei-
džiama per daug nesurimtėti. Bet 
Pranckūno paroda rimta ir tech-
nologiniu požiūriu, ir pranešimu, 
ir poveikiu. 

Šis fotomenininkas visuomet 
telkė dėmesį į marginalijas (fotogra-
favo nykstančius metalinius miesto 
elementus, vandens kolonėles), de-
tales (bažnyčios kolonų, klauptų ir 
kt. briaunos, siluetai), pilkąsias zo-
nas (šventoriaus pakraščiai, šviesa 
erdvėje, slenkstis). Daugiausia jo 
akylo dėmesio sulaukė Vilnius, 
nes fotografija šiam menininkui 
tarsi kasdienis buvimas. Ten, kur 
būna, ten akys ir kliūna, nors yra 
tyčia apkeliavęs įvairias (45) bažny-
čias, kai kūrė ciklą „Priešnavis. Pa-
skutinė pakyla“ (2018). Anksčiau 
Pranckūno darbo vaisiais galėjo 
pasinaudoti ir istorikai, pavyzdžiui, 
susidomėję miestą naujinant pražu-
vusiomis detalėmis, o pastaraisiais 
metais tirpstančio laiko jausmo me-
nininkas ieško nebe objektų portre-
tuose, o stebėdamas erdvę. Nuo to, 
ką galima buvo pavadinti menine 

dokumentika, dar labiau tolstama 
į meno, poezijos ir filosofijos pusę. 
Iš dokumentikos telikę faktai ir ke-
lios detalės.

Tačiau parodos kūriniai nuo že-
mės visai neatitrūko, jie nepreten-
duoja į grynąją abstrakciją ar šiaip 
gražias (pagautas), tik techniškai 
puikias nuotraukas. Šį kartą Pranc-
kūnas stebi miesto pakraščius, ku-
rie pagal dabartinės Vilniaus plė-
tros diapazoną yra beveik miesto 
centras, tačiau išsaugoję ribožen-
klio savybių savo reikšminiu tuš-
tumu. Tai gamtos ploteliai, tarsi 
pauzės tarp vieno ir kito laiko rea-
lijų ir urbanistinių įvykių (pvz., tarp 
seno pramoninio rajono ir naujo 
aplinkkelio viaduko). Pakeitus re-
gos režimą, šiuos žaliuosius intarpus 
galima pamatyti ir kaip tyrą gamtą, 
kur lengva pasijusti esant už miesto. 

Atrodo, kad menininką turinio 
požiūriu domino kintanti erdvės 
reikšmė. Todėl matyti ne tik archa-
jiškai atrodanti kalvos ketera, žo-
lynų miškas, susiliejantis su pušyno 

juosta, bet kyšteli ir lauko žibinto 
galva, prekybos centro vėliavos, 
daugiabučio siluetas ar kuolo, atsa-
kingo už medelio tiesumą, vertikalė. 
Žiūrovas gali stumdyti savo suvo-
kimo fokusą nuo miesto į užmiestį 
savarankiškai. Bet tas dvilypumas 
dilgina praėjusiu laiku, o gamta 
guodžia savo vešlumu, cikliškumo 
kurstoma viltimi. Gamta mieste 
apskritai džiugina, ypač šiais rūs-
čiais įsisavinimo laikais.

Rodoma vaizdų seka leidžia min-
timis susikurtame žemėlapyje pa-
tirti senojo Vilniaus vaiduoklį. Jo 
kontūrai netikslūs, besimainantys, 
jo neįmanoma aprėpti kaip vienio, 
nes toks miestas per arti, per didelis 
laike ir erdvėje, šalia jo tegali su-
prast savo menkumą, tokį nepro-
porcingą miesto reikšmei. Šis Vil-
nius – ne istorinis, bet turintis daug 
istorijų ir subjektyvių matymų. Jis 
tikresnis už istorinį.

Ne mažiau įtaigos Pranckūno 
fotografijose yra formos požiū-
riu. Naudotos senos 6 x 6 ir 6 x 9 

analoginės kameros, nuotraukos 
spaustos pigmentine giclée technika. 
Žolynų plotai veikia kaip atskira 
forma, bet dėl fotografijos magijos 
ryškus gali būti ir kiekvienas stiebe-
lis, lapelis. Taip nerėksmingas vaiz-
das tampa reginiu. Dar šiam auto-
riui būdingi keli planai, leidžiantys 
žvilgsniui patirti gelmę, bei rėmi-
nanti (dažniausiai augmenija) kom-
pozicija. O čia man vėl kaip veikėjas 
pasirodo Vilnius, tiksliau, jo baro-
kas, kai einant gatve už posūkio at-
siveria vešlios formos, viduje – rė-
mintos gelmės. Tik fotografijose 
šie efektai pasireiškia itin subtiliai, 
lyg prasimuštų pro pasąmonę patys, 
net neprašyti.

Užfiksuotoje miesto gamtoje ga-
lima gėrėtis ir ornamentais. Apva-
lūs lapai ant sugulusios brūkšniais 
žolės, pušyno ritmas ir daubos 
ovalas. Kitaip tariant, menininką 
domina nereprezentatyvių vietų 
grožis ar paslaptis. Nuoseklus dė-
mesio telkimas ne į įvykių epicentrą, 
o į ramias, tylias, veik neregimas 

ir kitaip sunkiai sureikšminamas 
vietas kalba apie vertybes. Tokios 
vertybės žavi retumu ir prasmin-
gumu. Jos yra ne apie nugalėjimą, 
o apie stebėjimą ir patyrimą. Imi 
net pavydėti menininkui įsiklau-
symo į aplinką.

Nors Pranckūno fotografijoje 
daug vaizdo ir turinio sluoksnių, 
ciklo idėja kaip visada labai išgry-
ninta, pasiekiama ir nepretenzinga. 
Suvokęs jį jaudinančią mintį, me-
nininkas panyra tarsi į meditaciją, 
kasdienio žiūrėjimo ritmą, lyg vie-
nuolis kruopščiai atlieka klajonių 
ir analoginės fotografijos ritualus, 
džiaugdamasis kiekviena sėkme 
ir pasirengęs magijoje neišven-
giamiems force major’ams. Šiuo 
atveju kūrybos procesas irgi labai 
susijęs su laiko patyrimu. Atrodo, 
kad Pranckūnas jį bando lėtinti ar 
bent jau patirti kuo giliau ir kuo 
atokiau nuo šurmulio. 

Paroda veikia iki gruodžio 10 d.

Holokaustą menantis 
Kauno bienalės kūrinys 

Specialiai 12-ajai Kauno bienalei 
sukurtas menininko iš Ukrainos 
Mykolos Ridnyi darbas „Dingęs 
bagažas“ dar kurį laiką bus prista-
tomas mieste. Vieną juodžiausių 
ir skaudžiausių istorijos periodų – 
Holokaustą prisiminti skatinantis 
kūrinys šią vasarą buvo eksponuo-
jamas Kauno geležinkelio stotyje. 
Pasibaigus parodai „Po išvykimo 
| Prieš atvykstant“, milžiniškos 
dviejų metrų vazos su Kauno geto 
kasdienybę atspindinčiais piešiniais 
buvo perkeltos į naują ekspozicijos 
vietą – Kauno IX forto muziejų. 

Menininko, filmų kūrėjo ir kura-
toriaus M. Ridnyi darbas „Dingęs 

bagažas“ – bene jautriausias šių 
metų Kauno bienalės kūrinys. 
Eksponuotas vienoje pagrindinių 

ir matomiausių miesto erdvių, prie-
šais Kauno geležinkelio stotį, darbas 
bienalės lankytojams ir praeiviams 

siekė aktualizuoti skaudžią istorinę 
atmintį. M. Ridnyi įkvėpė Esther 
Lurie – žydų kilmės menininkė iš 
Kauno ir jos piešinių serija, kurioje 
vaizduojami geto herojai, gatvės ir gy-
venimo sąlygos. 1941–1944 m. Kauno 
gete kalėjusi menininkė savo pieši-
nius slėpė keraminiuose puoduose, 
o šiuos, gelbėdama nuo nacių, už-
kasė žemėje. Vis dėlto piešiniai 
niekada nebuvo rasti, o istorija il-
gainiui tapo legenda. Savo instalia-
cijoje M. Ridnyi paslepia E. Lurie 
piešinius ir lankytojai juos gali ma-
tyti tik pro mažas skylutes vazų vir-
šuje. Niurnbergo teisme gyvaisiais 
liudytojais pripažinti piešiniai, vaiz-
duojantys tamsiąją Kauno ir žydų 
mažumos jame istoriją, nepalieka 
abejingų.

„Tai yra bene pirmas kartas, 
kai Kauno bienalės inicijuotas, 

Kronika
specialiai Kauno miestui sukurtas 
naujas meno kūrinys sulaukia tiek 
daug susidomėjimo iš potencia-
lių pirkėjų. Kol nežinome tolesnio 
kūrinio likimo, „Prarastas bagažas“ 
bus eksponuojamas Kauno IX forto 
muziejuje. Manau, kad unikali šio 
muziejaus aplinka ir specifinė te-
matika tik sustiprins kūrinio pavei-
kumą. Kita vertus, jaučiu, jog Est-
her Lurie kūryba jau seniai turėjo 
būti IX forto muziejaus ekspozici-
jos dalimi, ir labai džiaugiuosi, kad 
glaudus tarpinstitucinis bendradar-
biavimas bent laikinai padėjo pra-
turtinti muziejaus ekspoziciją“, – sako 
Kauno bienalės vadovė Kotryna Že-
maitytė ir kviečia aplankyti kūrinį 
naujoje vietoje.

Rengėjų inf.

Gediminas Pranckūnas, iš ciklo „Pakraščiais. Peizažo likučiai“. 2019 m.

Gediminas Pranckūnas, iš ciklo „Pakraščiais. Peizažo likučiai“. 2019 m.
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T a r p  d i s c i p l i n ų

Neišmestos istorijos (iš galvos)
Rūtos Spelskytės paroda „Elniaragio ūsas“ VDA parodų salėje „Titanikas“

Agnė Narušytė

„Apskrita bala. Graži, taisy-
klinga forma vidury miško. Suku 
ratus apie ją ir versijas. Galvoju, 
reikėtų įbristi. Atrodo, geriau ne-
reikia. Pavasarį, žiemą, rudenį, ru-
denį, vasarą.

Prisiruošiu. Įmerksiu kamerą. 
Bus matyt.

O. Bala išdžiūvus. Dabar ne to-
kia ir gili.

Jos dugne – jokios mistikos, 
juoda žemė ir tiek.“

Rašant apie Rūtos Spelsky-
tės parodą sunku nepacituoti jos 
anotacijos teksto, bent jo pradžios. 
Nes Rūtos rasti, pagaminti, nufo-
tografuoti objektai iškrito iš ilgojo 
teksto, o gal atvirkščiai – įsibrovė 
į jį ir ten gyvena kiek kitaip negu 
čia, galerijoje. Tas tekstas – tai jos 
meno daktaro disertacija, apginta 
aną penktadienį: „Kaip išmesti iš 
galvos. Istorija apie meilę, karą ir 
debesis“. Buvau to išmetimo pro-
ceso viena iš vadovių, tad viską susi-
dėjau į savo galvą. Dabar einant nuo 
vieno objekto prie kito, trumpi pa-
sakojimai, raudona lipnia juostele 
priklijuoti ant sienos, išnyra kaip 
tos didžiosios kelionės nuotrupos – 
į aukščiausius kalnus, į bokštus, į 
mūšių vietas, į praeitį, į svetimus 
sodus. Tad esu beveik tikra, kad 
man ši paroda reiškia ką kita, nei 
to ilgojo teksto neskaičiusiems.

Neskaičiusiems ryšiai tarp 
objektų gali atrodyti nepaaiški-
nami. Tarp milžiniško geležingos 
žemės rato ir buteliukų su dviejų 
Birvos ežerų vandenimis. Tarp 
ąžuolo gabaliuko ir dviejų lėktuvų. 
Tarp dviejų galvų – ant ledo žuvu-
sios stirnos ir tamsoje žemę kni-
susio šerno. Turbūt akivaizdžiau-
siai daiktus čia sieja įsiklausymas 
į Žemę – planetą, kurią sudaro ne 
tik žemė, joje ir ant jos auganti gy-
vybė, bet ir debesys. Į tai nurodo ir 
parodos pavadinimas, kuriame pa-
minėtas elniaragis yra milžiniškas, 
menininkės pagamintas ir tuoj pat 
sudaužytas – dabar drybso apvir-
tęs ant nugaros, jo ūsai beviltiškai 
siekia dangaus. Rūta minėjo, kad 
elniaragio ūsas angliškai yra feeler – 
čiuopiantis, gaudantis aplinką kaip 
antena, susijęs su veiksmažodžiu 

„jausti“ (to feel). Atėjus į šią parodą 
reikia nusimesti racionalizavimo 
pareigą ir gaudyti tas nematomas 
bangas, sklindančias iš visų tų žolių, 
šiltnamių, į drabužio formą subliuš-
kusio oro baliono, mažyčio žemės 
rutulio, žvėrių pėdų, atneštų tiesiai 
iš miško. O viską pasižiūrėję turė-
tume nusiauti batus ir įlįsti į jurtą, 
pasėdėti ant kailio ir pasiklausyti 
tylaus tų padarų, augalų ir mineralų 
nesusikalbėjimo.

Be to, parodos suvokimą vei-
kia ir žiūrovo interesai. Argi ne-
rašė kadaise Alfonsas Andriuške-
vičius, kad kritikos straipsnis tai 

pirmiausia – rašančiojo pokalbis su 
pačiu savimi? O kalbiesi daugiausia 
su tuo, kuris tavyje nerimauja dėl 
kokio nors nebaigto darbo. Aš vis 
dar taisinėju knygą apie laiką, tad ir 
man duotu elniaragio ūsu gaudau 
laiko trukmes ir tėkmes.

Matau, kad Rūtą domina augalų 
ir mineralų „atsimenamas“ jos pa-
čios neišgyventos praeities laikas, jo 
sankabos su asmeniniu ir istorijos 
laiku. Tyrinėdama didžiuosius žmo-
nijos „nesusikalbėjimus“ – karus – 
ir nuvykusi į vietas, kur vyko mū-
šiai, ji randa tik užžėlusius bombų 
paliktus kraterius, rekonstruotus 
pastatus, aukų kraujo nebeprisi-
menančias pievas. Karas išlieka tik 
datose ir aukų skaičiuose, taip pat – 
liudininkų pasakojimuose, pavyz-
džiui: „Sprogstant atominei bom-
bai Hirosimoje Akira Kumo buvo 
panėręs ežero vandenin. Jam išky-
lant viskas plykstelėjo keista šviesa. 
Jo mylimos merginos, stovėjusios 
prie medžio ant kranto, nebebuvo, 
tik išsilydęs laikrodis. Ji virto dul-
kėmis, dulkių debesiu ir kelias sa-
vaites lijo juodais lašais. Po mirties, 
sakė Akira Kumo, jis irgi nori virsti 
pelenais ir debesimi.“

„Jam iškylant“ – labai trumpas 
laikas, kaip fotografija, per kurią iš 
žmogaus lieka „tik išsilydęs laikro-
dis“, o ilgesys trunka ilgai – tiek, 
kiek debesys. Blyksnio neįmanoma 
suspėti nufotografuoti. Pastebėjusi, 
kad nei fotografija, nei piešiniai ne-
perteikia tikrosios karo patirties, 
menininkė nusprendžia viską už-
miršti – „apgauti atmintį, ištrinti 
tikrąja to žodžio prasme ar kaž-
kaip įmantriai persukti laiką“. Ne-
sėkmingai išmėginusi tris išmetimo 
iš galvos būdus, ji pasitraukia į ap-
leistą, suartą sodą ir ima kataloguoti 
ten dygstančius augalus, kiekvieno 
atvaizdą atspausdina giclée tech-
nika. Juodame aksominiame fone 
tarsi išsiuvinėti augalai pamažu iš-
ryškina kažkieno puoselėtą sodą, 
kurio pati Rūta niekada nematė. 

Tad galbūt ir pievos atsimena ka-
daise vykusius mūšius? 

Mąstydama apie tūkstantmečius 
medžius, kurie stebėjo mūšius, apie 
cikliškai tebeaugančias gėles, kurias 
Napoleonas sodino prieš mirtį Šv. 
Elenos saloje, iš savo išslinkusių 
plaukų ji audžia kilimėlį tebeau-
gantiems skirtingais laikais mirusių 
mergaičių plaukams atminti. Mi-
niatiūriniame šiltnamyje – uždaroje 
ekosistemoje – Rūta augina augalus, 
kurie pajuoduoja ir supelija. Iš po-
pieriaus ji gamina garsių šiltnamių 
modelius, renka graužikų paliktus 
medinius „triufelius“, iš nukirstos 
šimtametės liepos šakos išdrožia 
stumbro nosį. Turbūt ne iškart 
matosi, kad dauguma Rūtos pa-
gamintų objektų – subtilių, trapių, 
gražių – yra paminklai mirusiems. 
Ne tragiškai, o todėl, kad gamtoje 
taip reikia. Apie mirtį užsimena 
tie šalia prikabinti pasakojimai. 
Tačiau kartu jie sudaro paties gy-
venimo sukurtą atsitiktinumų mo-
zaiką. Tik Rūtai pastebimi maži ir 
kitiems nereikšmingi įvykiai veda 
ją kažkur be žemėlapio, gundo sukti 

ratus, klausti, piešti, fotografuoti, 
ardyti, kad galiausiai rastų paprastą 
žemę ar medžio gabalą. Pavyzdžiui, 
istorija apie nukirstą obelį, kurios 
kamieno atmintyje paslėptos senos 
žaizdos: „o žmogus, sodinęs obelį, pa-
klaustas, kas gi nutiko medžiui, sako 
neatsimenąs“. 

Kad pabėgtų nuo tos daugybės 
svetimų mirčių, Rūta imasi tyri-
nėti lėtuosius procesus. Ji augina 
akmenis ir druskos kristalus: „Bo-
raksas, druska, magnio sulfatas, 
vario sulfatas, amonio sulfatas su-
sikristalizavo per kelias savaites ar 
mėnesius, kalkėms prireikė kelerių 
metų, tulžies akmens amžių sun-
kiau nustatyti, o pateikiamų Nor-
vegijos jūroje tėčio sugautos men-
kės otolitų (vestibiuliarinio aparato 
dalis) kalcio kristalų formos rievė-
tumas leidžia tiksliai pasakyti žu-
vies amžių.“ Auginimą, mirkymą, 
drožimą, lankstymą, virtualių „sė-
klų“ kūriniams rinkimą knygose 
apie karus sieja pačios meninin-
kės atliekamas eksperimentas su 
savo gyvenimo laiku, iškeitus di-
namišką, trūkčiojantį, greitėjantį 

miesto laiką į ciklišką, lėtą, tolygų 
gyvenimą gamtoje, kur ji aptinka 

„laiką kaip lankstomą medžiagą ir 
tvarstį“ – laiką, kuriuo galima gy-
dyti žaizdas, o ne laukti, kol „laikas 
užgydys“. Tuomet laikas nepalieka-
mas eiti savaime, bet panaudojamas 
sąmoningai lėtinant, vyniojant, su-
rišant. Kaip tai daryti – kitas klau-
simas, kurį menininkė ir sprendžia 
eksperimentuodama su sėklomis, 
sutikdama savo herojus debe-
syse – beje, juos ji turi pažinti, kad 
jos lėktuvas sėkmingai skristų. 

Vis tiek ją pasiveja karo atmin-
tis – Ėriškių miške rastos dviejose 
bombų išmuštose duobėse susida-
riusios balos. Karo būta visur, auga-
lai ir žemė jį prisimena, bet mintis 
krypsta į lėtųjų procesų refleksiją, 
užlyginančią traumines patirtis. 
Tad žvelgdama į ežerus Rūta nebe-
galvoja apie nesusikalbėjimus. Ilgai 
mirkyto ąžuolo spalva jai primena 
vandenyne ilgai gulėjusį Antoine’o 
de Saint-Exupéry lėktuvą, numuštą 
nacių naikintuvo per karą. Ąžuolo 
nudažytu vandeniu ji lieja akvarelę 
rašytojo nupieštai aviai (ji buvo pa-
slėpta dėžutėje) atminti. Ir mąsto apie 

„12-ka metų mirkomo ąžuolo vandens 
spalvą. Murex spalvą. Pyrocystis fusi-
formis spalvą. Apie vandenyje esančių 
druskų akmenėjimą į aštrias formas. 
Apie akmenėjimo laiką. Laiką.“ 

Kol Rūta konstruoja ir dekons-
truoja gyvus ir negyvus radinius, 
jos galvoje „prasilenkia“ įvairios 
kitų būtybių, esinių, reiškinių trukmės, 
istoriniai laikotarpiai ir staigios tra-
gedijos, palikusios ilgas pasekmių 
šliūžes. Kelionės po parodą pabai-
goje tą betikslį procesą užbaigia 
skruzdėlės. Kol Rūta gamino po-
pierinę skruzdėdą, jai po kojomis 
skruzdėlės iš nuokarpų ir nukritu-
sių plaukų pamažu statė skruzdė-
lyną. Vėl gyvenimui. 

O ta pradžioje minėta bala – tai 
bombos išmuštas krateris. Ir jokios čia 
mistikos – žmonės nesusikalba, ir tiek.

Paroda veikia iki lapkričio 30 d.

V. Nomado n uotr aukosEkspozicijos fragmentai
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T e a t r a s

Prieš srovę
Šiuolaikinės dramaturgijos festivalio „Versmė 2019“ patirtys

Ingrida Ragelskienė

Kuo ilgiau gyvenu, tuo labiau įsiti-
kinu, kokia teisi buvo mama, saky-
dama, kad žmonės yra be galo sudė-
tingi ir įdomūs. Viena iš vietų, kur 
tokių – sudėtingų ir įdomių – ga-
lima sutikti ypač daug, yra šiuolai-
kinis teatras ir jo pašauktoji jaunųjų 
kūrėjų karta. Jie – beveik trisdešimtme-
čiai nepriklausomybės vaikai, iš 
mūsų, žiūrovų, nebesitikintys atsi-
ribojimo, pasyvaus vertinimo ir tik 
stebėjimo. Šių jaunų menininkų po-
zicija man visiškai priimtina. Daž-
niausiai tokiame teatre jautiesi gy-
vesnis, dalyvaujantis, įsitraukiantis 
ir beveik kažką lemiantis, svarbus. 
Lapkričio 9 d. Lietuvos nacionali-
nio dramos teatro Studijoje prasidė-
jęs šiuolaikinės dramaturgijos festi-
valis „Versmė“ priminė, kokia plona 
riba belikusi tarp teatro ir gyvenimo, 
jai peržengti užtenka kiekvieno žiū-
rovo pasirinkimo – būti arba ne 
to vakaro spektaklio bendrininku, 
bendraminčiu. 

Trumpo pasakojimo „Dedukas“ 
autorė ir atlikėja Kristina Marija 
Kulinič pirmą „Versmės“ vakarą 
pabuvo savotišku keltininku, neį-
kyriu palydovu smalsiam žiūrovui, 
pasiryžusiam paklajoti po jos sene-
lio biografiją. Susodinusi žiūrovus 
ratu, jauna menininkė spektaklio 
pradžioje sukūrė savotišką perfor-
manso dalyvių verbalinę bendrystę, 
padėjusią juokingai graudžią 

pasaką be pabaigos apie „opapa, už-
mušusį savo mylimą šunį dėl kąsne-
lio mėsos“ vizualizuoti bei išgyventi 
visais užaštrėjusiais pojūčiais. Ma-
nau, jau tą akimirką kartu su Kuli-
nič parinkome savotišką prasminį 
raktą, leidusį atrakinti paslaptingą 
jos vaikystės atsiminimų skrynutę. 

Man šioje patirtyje vertingiau-
sias tapo suvokimas apie mūsų 
prisiminimų bendrumą. Per spek-
taklį išgyvenau trumpą viziją apie 
mus vienijantį mitologinį vaikys-
tės rojų, kuriame pasaulis, jo nau-
jas, bauginantis ir žvėrišką smal-
sumą keliantis turinys mūsų tyko 
savo formomis, kvapais, emoci-
jomis bei netikėčiausiais pavida-
lais už kiekvieno įvykio ir artimo 
žmogaus frazės. „Dedukas“ leidžia 
prisijaukinti mintį, kad kiekvienas 
savo gyvenimą galime traktuoti 
kaip siužetą, o savo poelgius ver-
tinti lyg visa tai iš šalies stebintis hi-
potetinis žiūrovas. Kokia idėja slypi 
už to sudaužyto stiklainio su aviečių 
uogiene ir kodėl mano širdis virto 
mažu guminiu kamuoliuku, pakliu-
vusiu į seilėtus šuns nasrus? Maž-
daug tokius klausimus uždavė tas 
vidinis žiūrovas, regintis jau nebe 
scenas iš „Deduko“, o savo gyve-
nimo dramą, bet vis dar baugščiai 
judantis griežta performanso kū-
rėjos ranka suvaldytomis sceninės 
erdvės kreivėmis.   

Ir man nuo vaikystės girdėtas 
klausimas „Ką žmonės pagalvos?“ – 
klasikinė normalumą, įprastumą 

bei menininkės artimo žmogaus, 
senelio, pasaulio sandaros pama-
tinę idėją atspindinti tezė – tapo 

„Deduko“ naratyviniu karkasu. Ku-
linič, meistriškai įtraukdama mus, 
konstravo sudėtingo žmogaus 
charakterio, gebančio ištirpti ben-
druomenėje, tapti jos pilkosios ma-
sės dalimi ir kartu nuolat konflik-
tuojančio, atmušančio suvaržymus 
ir abejotinas vertybes, universalų 
modelį. Gebėjimas matyti pasaulį 
remiantis aiškiomis, talpumu ir iš-
mintimi gluminančiomis etinėmis 
ir estetinėmis kategorijomis, dis-
tiliuoti šio gyvenimo esenciją su 
nuoširdžiu smalsumu ir kantrybe, 
tiesiog stebėti ir neapsimetinėti, 
neimituoti jausmų, kad ir kaip tai 
būtų nepatogu, – šios unikalios sa-
vybės „Deduko“ autorės Kulinič yra 
paveldėtos kaip ypač vertingas ne-
materialusis kraitis, galintis duoti 
didelius dividendus šiuolaikinei 
teatro scenai. 

Kulinič savo „Deduko“ pri-
statyme išnaudojo performanso 
menininkės laisvę nuolat grįžti 
prie bandymo apibrėžti, įsivar-
dyti, ištirti save. Antrą festivalio 

„Versmė“ vakarą pristatyta Dovilės 
Zavedskaitės pjesė „Mums nieko 
neatsitiko“ nustebino autorės ta-
lentu suvaldyti jos pristatymo me-
ninę visumą, režisuoti atrandant 
naujas prasmines jungtis, kuriant 
autentišką sceninę realybę, pasi-
telkiant logiką ir valią organizuoti 
mūsų, žiūrovų, judėjimo srautą ir 

įtraukimo taškus. Zavedskaitė pir-
mąją savo pjesės skaitymo mizans-
ceną sukonstravo salės prieangyje. 
Šviesos taškas nukreipia kiekvieno 
įeinančio pro duris į Studiją dėmesį 
į keletą eilučių baltame popieriaus 
lape: „Čia mano mama. Vadindavau 
mamuku. Penkiasdešimt devintų 
gimimo. Baigė biologiją. Dėstė an-
glų kalbą. Turėjo baseino „Hermis“ 
abonementą. Klausėsi „Hiperbolės“ 
ir Gyčio Paškevičiaus. Prie lovos tu-
rėjo Paškevičiaus portretą. Paskui 
susirgo depresija. Paskutinįkart 
kalbėjomės 2012.11.11 perpiet. Buvo 
pralinksmėjusi.“ 

Dvi nuolat susipinančios gy-
venimo linijos – mamos ir teksto 
autorės – iškristalizuoja veriančią 
viziją šeimos, kurioje kertiniais bū-
ties ramsčiais tampa nekalbėjimas, 
vengimas spręsti emocines krizes, 
vienatvės šaltis. „Mums nieko ne-
atsitiko“ tampa savotiškai bendrine 
Lietuvos visuomenės dvasinės bū-
senos ir kiekvieno iš mūsų asmeni-
nio skausmo metafora. Dvidešimt 

trys Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos antro kurso vaidybos 
studentai padėjo perskaityti Za-
vedskaitės pjesės „špargalkes“. Nu-
ginkluojančiu jautrumu įtraukdami 
kiekvieną žiūrovą į bendruomenę 
formuojančius žaidimus, jie mus 
išmokė suvaidinti žmones, tą lap-
kričio 11-osios vakarą rateliu vienas 
kitam į ausį šnabždančius paslaptis 
šeimos, kurios nebėra. Pjesę skai-
čiusieji jaukinosi mus ironija, kuri 
negniuždo, dosniu buvimu šalia, 
nesidrovint žodis po žodžio iš sa-
vęs iškalbamo skausmo ir nebėgant 
nuo kartais banalios kasdienybės, 
kuri apgaubia ir apsaugo kaip tas 
šiurkštus mėlynas megztukas.  

LNDT Studija du pirmuosius 
„Versmės“ vakarus buvo virtusi sa-
votiškais namais – pripildytais isto-
rijų, bendrystės, atvirumo ir atjau-
tos. Autobiografinės dramaturgijos 
jėga yra neišmatuojama ir net gyvy-
biškai būtina, čia ir dabar mokantis 
per pasakojimą, atsivėrimą, dalini-
mąsi ir bendrystę sveikti ir gyventi. 

Spektaklis „Mano fėjų 
herbariumas“ NKDT

Gruodžio 7, 8 ir 19 d. Nacionali-
niame Kauno dramos teatre įvyks 
spektaklio visai šeimai „Mano fėjų 
herbariumas“ pagal Benjamino La-
combe’o ir Sébastieno Pérezo knygą 
premjera. 

Spektaklyje pasakojama istorija 
apie išgalvotą rusų kilmės bota-
niką Aleksandrą, kuris nuklysta į 
paslaptingą mišką, ieškodamas ne-
mirtingumo paslapčių. Gavęs slaptą 
užduotį, jis iškeliauja į tolimą, le-
gendomis apipintą Prancūzijos 
mišką ieškoti ypatingų augalų ne-
mirtingumo eliksyro gamybai. Įsi-
rengęs namelį-laboratoriją, jis lieka 
vienui vienas laukiniame gamtos 
pasaulyje ir pradeda savo moks-
linius tyrinėjimus. Nuo ryto iki 
vakaro stebi įvairius augalus, tiria 
jų gydomąsias savybes, kol vieną 
dieną aptinka... juose gyvenančias 
būtybes. Prieš mokslininko akis 
ima vertis neįtikėtinas, stebuklin-
gas fėjų pasaulis. Ilgainiui jis pa-
tiria, kad tie keisti mažyčiai pada-
rėliai – tai jaučiančios, mąstančios 
ir bendraujančios būtybės, galin-
čios verkti, šokti ar gydyti. Pasinė-
ręs į įstabiuosius savo atradimus, 

mokslininkas Aleksandras pamilsta 
magiškuosius miško gyventojus ir 
stoja jų ginti nuo tų, kurie iš gamtos 
tikisi tik praktinės naudos. Po dvejų 
metų spaudoje pasirodo žinutė, kad 
botanikas Aleksandras paslaptingai 
dingo. Kas atsitiko tyrinėtojui? Ar 
jis atrado nemirtingumo eliksyrą? 

Režisierius Povilas Makauskas 
ir spektaklio kūrybinė komanda 
kuria spektaklį-reginį, mėgindami 
nuostabų ir stebuklingą fėjų pasaulį 
perkelti į teatro sceną. Tai kerinčių 
vaizdų kupinas pasakojimas apie 
tai, kad mes visi esame stulbinančio 

Premjeros

Šešioliktasis „Teatro 
žurnalas“: kaip įvertinti 
kritiką?

Naujas „Teatro žurnalo“ numeris 
skirtas tiems, apie kuriuos papras-
tai nerašoma – kritikams. Žmo-
nėms, kurie dažnai taria paskutinį 
žodį spektaklio kūrybos procese, 
nes būtent jie turėtų geriausiai su-
prasti rezultatą. O ar supranta kriti-
kai save? Ar gali paaiškinti kritikos 
procesus patys juose dalyvaudami 
ir juos kurdami?

Iki šiol spaudoje sporadiškai 
šmėžavę tekstai apie kritikos ir 
kritikų situaciją sulaukė reakcijų, 
įrodančių, kad teatro analitikų si-
tuacija nėra išskirtinė, būdinga 
siauram menu besidominčiųjų ra-
teliui. Visų pirma kritikas – vie-
šumoje savo nuomonę ir kūrybą 
pristatantis žmogus, todėl jam ky-
lantys fundamentalūs klausimai 
(pavyzdžiui, ar aš jau pasirengęs 

Kronika

kitiems kalbėti taip ir apie tai, apie 
ką noriu?) aktualūs kiekvienam to-
kio pobūdžio veikla užsiimančiam 
profesionalui.

Šis žurnalas tapo proga pamatyti, 
kad scenos menų kritikos problemos 
neretai kyla ne dėl srities ar profesi-
jos specifiškumo ir taurumo, bet dėl 
visuomeninių reiškinių, su kuriais 
susiduria kiekvienas, patiriantis so-
cialinį gyvenimą. Negalima neigti 
ir to, kad ši tema tenkina kritiko 
ego – daug metų analizuojantiems 
aplinkinių reiškinių problemas ir 
besistengiantiems padėti jiems 
gimti, tobulėti, būti pripažintiems 
natūraliai kyla klausimas: o kas 

padės man, kas visuomenei paaiš-
kins mano darbo idėjas ir prasmes?

Šiame „Teatro žurnalo“ nume-
ryje šiek tiek paaiškinama ir kur 
kas daugiau aiškinamasi. Ką šian-
dien reiškia būti kritiku ir kaip 
realybė koreliuoja su paplitusiais 
stereotipais? Kokie kritikai ruošti 
ir ruošiami XX ir XXI a. moky-
klose? Kokios kritikos formos pa-
traukliausios ir adekvačiausios me-
dijų ir socialinių tinklų amžiuje ir 
kiek forma svarbi vieniems pirmųjų 
skaitytojų – spektaklių kūrėjams? 
Tai – vos keletas perspektyvų, iš ku-
rių naujame „Teatro žurnale“ nagri-
nėjamas kritikos reiškinys, jo pro-
blemos, prasmė ir poreikis.

Drauge su žurnalu publikuojama 
Conoro McPhersono pjesė „Šven-
tas Mykolas“ – beveik stereotipinio 
kritiko monologas, kurį išvertė ir 
2002-aisiais „Naujosios dramos 
akcijos“ metu skaitė teatro kritikas, 
dabartinis Jaunimo teatro vadovas 
Audronis Liuga.

„Teatro žurnalą“ leidžia VšĮ „Teatro 
gatvė“, numerio redaktorė – Aušra Ka-
minskaitė, vyriausioji redaktorė – Ra-
munė Balevičiūtė. Žurnalą galima 
įsigyti „Vagos“ knygynuose, „Nar-
vesen“ parduotuvėse ir prekybos 
centruose. 

„Teatro žurnalo“ inf.

Kristina Marija Kulinič pasakojime „Dedukas“ D. Matv ejevo n uotr .

gamtos pasaulio dalis. Jis kviečia 
neprarasti ryšio su gėle ar medžiu, 
stabtelėti, įsiklausyti, įsižiūrėti ir at-
siverti gamtos magijai. 

Pagal NKDT inf. 

Povilas Makauskas spektaklio 
„Mano fėjų herbariumas“ repeticijoje

NKDT  nu ot r.
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Šiuolaikiniai žmonės negali suprasti, 
ką jaučia 
Anna Parmas apie filmą „Dabar jau skyrybos!“

K i n a s

Nuo penktadienio Lietuvos ekra-
nuose pasirodo Annos Parmas fil-
mas „Dabar jau skyrybos!“ („Da-
vai razvediomsia!“, Rusija, 2019). 
Tai pilnametražis režisierės ir sce-
naristės, kuri geriau žinoma iš jos 
kurtų grupės „Leningrad“ vaizdo 
klipų, filmas. Šiemet festivalyje „Ki-
notavr“ jis pelnė prizus už geriau-
sią scenarijų ir debiutą. Annos Mi-
chalkovos filme suvaidinta Maša yra 
sėkmės lydima gydytoja. Ji daug 
dirba ir nepastebi, kad vyras susi-
rado kitą. Tačiau pratusi visada lai-
mėti Maša nesirengia lengvojo kul-
tūrizmo trenerei atiduoti savo vyro. 

Iškart po festivalio „Dabar jau 
skyrybos!“ sulaukė prieštaringų 
vertinimų. Pateikiame Konstan-
tino Šavlovskio pokalbio su Par-
mas, išspausdinto „Kommersant 
Weekend“, fragmentus.

Ar „Dabar jau skyrybos!“ ko-
medija, ar tragedija?

Jei atvirai, mes, žinoma, kūrėme 
tragikomediją. Kai kalbama apie 
skyrybas, tai negali būti tiesiog 
gegų rinkinys.

Daug metų sakėte, kad norite 
sukurti komediją apie skyry-
bas. Ar tai asmeninė istorija?

Žinoma, pradėjau filmuoti iš 
egoistinių paskatų. Galiu pasakyti, 
kad išgyvenau kažką panašaus, ta-
čiau visai ne taip, kaip mano herojė. 
Vis dėlto asmeniškumo filme labai 
daug. Bet tai ne tik mano asmeninė 
patirtis. Ko gero, turėjau sukurti šį 
filmą, kad galutinai paleisčiau tą is-
toriją iš savo gyvenimo. 

Vadinasi, tai dar ir savotiška 
terapija?

Taip, bet ne tik man. Filmo ap-
tarimai kartu su žiūrovais po kelių 
klausimų apie artistus susitikimo 
pradžioje virsta kolektyviniu psi-
choterapijos seansu, nes žmonės 
atsistoja ir pasakoja savo istorijas, 
savo draugų istorijas. Festivalyje 

„Zerkalo“ prie manęs priėjo vyriš-
kis ir paklausė: „Mano žmona sako, 
kad galiu jai būti neištikimas, bet ji 
apie tai neturi sužinoti. Kaip ma-
note, kaip man elgtis?“ Po tokio 
nuoširdaus pasitikėjimo kupino 
klausimo tiesiog praradau žadą. Su-
pratau, kad filmo reikia ne tik man.

Pastaraisiais metais rusų kine 
„filmais įvykiais“ tampa pasa-
kojimai apie tarpusavio san-
tykius. Tiksliau, apie tai, kuo 
jie baigiasi, kai žmonės nežino, 
kaip pasielgti. Prieš dvejus 
metus visi aptarinėjo ir lygino 
Boriso Chlebnikovo „Aritmiją“ 
ir Andrejaus Zviagincevo „Ne-
meilę“. Šiemet – Niginos Saiful-
lajevos „Ištikimybę“ („Vernost“) 

ir „Dabar jau skyrybos!“. Šie du 
filmai daug kuo panašūs – ir 
skyrybų tema, ir herojų pro-
fesija. Vadinasi, kažkas tokio 
sklando ore?

Man regis, šiuolaikiniai žmonės 
negali suprasti, ką jaučia. Jie net ne-
sugeba įvardyti savo jausmų. Ką aš 
jaučiu? Ar tai pyktis? Įtūžis? Nusi-
vylimas? Kas apskritai man darosi? 
Kiekvienas savo filme bandome 
skirtingai atsakyti į šį kolektyvinį 
klausimą: ką mes jaučiame? 

Ar vyrai ir moterys skirtingai 
reaguoja į Jūsų filmą? 

Taip. O geriausią vyrišką reak-
ciją, regis, aprašė mano bičiulis re-
žisierius Borisas Chlebnikovas. Jis 
vienas pirmųjų pasižiūrėjo filmą, 
dar negalutinai sumontuotą. Jis 
pareikalavo galimybės žiūrėti vie-
nas. Mes, žinoma, klausėmės už 
durų, nes buvo svarbu suprasti, ar 
Borisas juoksis, ar ne. Jis kelis kar-
tus nusijuokė, bet ne taip dažnai, 
kaip mums norėjosi. Paskui išėjo 
iš kambario ir pasakė: „Juokinga.“ 
Ir pridūrė: „Žinai, keistas jausmas. 
Atrodo juokinga ir įdomu, bet kaž-
kodėl žiūri filmą lyg šikną suraukęs.“ 

Beje, o kaip atsitiko, kad abu 
su Chlebnikovu tuo pačiu laiku 
filmavote Anną Michalkovą, 
skyrę jai paprastos moters 
vaidmenį (turimas omenyje 
Chlebnikovo serialas „Paprasta 
moteris“ – K. R.)? 

Net neįtariau, kad bus toks suta-
pimas! Nors kai primygtinai reika-
lavau, kad vaidintų Anna Michal-
kova, žinojau, kad ji filmuojasi pas 
Borisą, ir spėjau, jog gali būti suta-
pimų. Prisipažinsiu, kad „Paprastos 
moters“ scenarijaus neskaičiau. Bet, 
pirmiausia, Anna – didelė aktorė, 
todėl ji sukūrė du skirtingus pa-
veikslus. Antra, man regis, kai mūsų 
istorija baigiasi, kaip tik prasideda 
Chlebnikovo serialo istorija. Ir pa-
vadinime „Paprasta moteris“ atsi-
randa tos pačios kabutės. Todėl, jei 
jau lygintume, aš kaip tik ir rodau, 
kaip ir kodėl paprasta moteris virsta 

„paprasta moterimi“. 

Moterys lengviau juokiasi iš 
savęs nei vyrai?

Manau, kad visus žmones, ir vy-
rus, ir moteris, vienodai galima da-
linti į mokančius ir nemokančius iš 
savęs pasijuokti. Bet aš stengiuosi 
nesijuokti iš savo herojų. Aš rodau 
situacijas, kuriose žmonės atrodo 
truputį neadekvačiai, bet nesišaipau 
iš jų. Nes aš vis tiek esu šios istori-
jos viduje ir truputį susitapatinu su 
filmo heroje. 

Kartu esate ir viduje, ir 
išorėje?

Kad pasižiūrėtum į situaciją iš 
šalies ir pamatytum joje tai, kas 
juokinga, reikia laiko. Jei visa būsi 
viduje, būtinai kas nors pasikreips, 
atsistosi vieno kurio pusė. Jei filme 
būtų pasislinkta herojės pusėn, tai 
jau būtų lyg manifestas, kurio vi-
siškai nenorėjau kurti. Filme ma-
nifestas yra, bet jis ne apie tai, kas 
teisus, o kas ne. 

Koks jis?
Jis toks, kad nereikia savo asme-

ninės laimės pririšti prie ko nors 
ar prie kažko. Jei prisiriši prie kon-
kretaus žmogaus, mažų mažiausiai 
esi pasmerktas nervų krizei. Mano 
asmeninė istorija ir asmeninės dar 
milijono moterų istorijos tokios, 
kad mes susikaupiame ties vienu 
vyru, pagražiname jį, sugalvojame jį 
sau ne tokį, koks yra. Mylime iš visų 
jėgų, o paskui nustembame, kad jis, 
pasirodo, visiškai kitas žmogus: ir 
išduoda, ir arbūzus valgo su žieve.

Finale sakote, kad visaver-
tei šeimai vyras nereikalin-
gas. Ši mintis skamba gana 
revoliucingai. 

Šis finalas ir yra apie tai, kad laimė, 
tiesą sakant, nepriklausomas dalykas. 

Bet rodote šeimą, kuri visiš-
kai neatitinka idealios šeimos, 
apie kurią visiems pasako-
jama nuo mažens ir kurios iš 
tikrųjų niekas nematė, įvaiz-
džio. Ar tai, kad kalbate pasi-
telkusi liaudiškos komedijos 
žanrą, tai yra paprastai ir su 
humoru, gali padėti žmonėms 
liautis kankintis dėl visų šių 
neatitikimų? 

Bat juk čia ir glūdi neurozės 
priežastis. Žmonės nesugeba išsi-
aiškinti savo jausmų, nes įsivaiz-
davimai, diegti nuo vaikystės, – 
vienokie, o realybė kitokia. Todėl 
mes, beje, rodome šeimą, kurioje 
žmona dirba, o vyras šeimininkauja 
namie ir augina vaikus. Jiems susi-
klostė taip, kaip dar milijonui pačių 
paprasčiausių šeimų. Tik apie jas 
filmų niekas nekuria ir mokykloje 
apie tai nepasakoja. Man regis, hu-
moras turi tą laimingą bruožą, kad 
su juo lengiau išgyventi kokią nors 
situaciją, susitaikyti su ja, ypač jei iš 
jos dar galima ir pasijuokti. 

Kokias komedijas mėgstate?
Labai mėgstu Georgijaus Daneli-

jos komedijas, jo „Rudens maratoną“ 
galiu žiūrėti nuo bet kurios vietos ir 
daugybę kartų. „Mimino“ – taip pat. 
Mėgstu Eldaro Riazanovo filmus 

„Tarnybinis romanas“, „Saugokis au-
tomobilio“. Dar labai mėgstu brolius 
Coenus ir Quentiną Tarantino – jų 
filmuose viskas persmelkta humoro, 
kad ir kokio žanro tie filmai būtų. 

Kaip manote, kodėl sovietinių 
komedijų aukso amžiuje, kai 
buvo sukurti „Rudens marato-
nas“ ir „Tarnybinis romanas“, 
moterys komedijų nekūrė? 

Atsakymas – statistikoje. Viena 
vertus, sovietmečiu, žinoma, buvo 
moterų režisierių, bet jų buvo daug 
mažiau. Kita vertus, kiek komedijų 
režisierių buvo tada ir kiek yra da-
bar? Sakoma, kad komedija – len-
gvasis žanras. Bet, akivaizdu, jį 
kurti nelengva. Komedijų režisie-
rių yra mažiau nei kitų režisierių. 
Na, ir sudarę paprastą lygtį gausime 
atsakymą: Alla Surikova komedijos 
lauke kovėsi viena. 

Jei sovietines komedijas būtų 
kūrusios moterys, ar jose būtų 
kas buvę kitaip?

Iš šios dienos perspektyvos 
spręsti sunku. Be to, būtų keista taip 
staiga bandyti pakeisti Riazanovo 
ar Danelijos lytį. Bet pasižiūrėkite: so-
vietinių komedijų herojai – daugiau-
sia vyrai. Tai logiška? Juk kas svarbu 
kuriant humorą? Labai svarbu at-
pažįstamumas. Kai vyrai režisie-
riai filmuoja komedijas apei mote-
ris, dažniau būna nejuokinga, nes 
tai netiesa, tai neatpažįstama. O kai 
moteris kuria apie moterį, atsiranda 
tikslumas, o tai viena sudėtinių hu-
moro dalių. Moteris čia stipresnė. 
Kitaip tariant, viskas priklauso nuo 
herojaus pasirinkimo. Visa kita – 
juokinga arba nejuokinga. Humo-
ras neturi lyties. 

Ar Jums patinka dabartinės 
rusų komedijos?

Rusų komedijų paprasčiausiai 
yra labai mažai. Pieva iš esmės tuš-
čia. Galbūt užimtas vienas kampelis 
ir viduryje keli išminti takeliai. Pas 
mus dažnai manoma, kad galima 
paimti amerikiečių kino lekalus, 
ir iškart viskas pavyks. Tačiau bet 
kokia schema užmuša humorą. Aš 
mėgstu tokį humorą, kai juokiesi ir 
pradedi analizuoti, bet nesupranti, 
kodėl nusijuokei būtent dabar. 
Amerikiečiai turi konvejerį ir ma-
šiną, jų gegų srautas nesibaigiantis, 

bet už jų matyti visos komandos 
darbo metai. Kai su vaikais žiūriu 

„Karibų jūros piratus“, žinau, kad 
po triuko būtinai bus pokštas, o po 
pokšto – triukas. Suprantu, kad ir 
mes būtinai norime padaryti kažką 
panašaus, bet tada imkime ir padir-
bėkime rimtai. O pas mus filmo žiū-
rėti neįmanoma, nes žinai, kaip po 
sekundės tave bandys prajuokinti. 
Iki tol, kol pokštas bus ištartas, tu 
jau žinai ne tik kad jis bus pasaky-
tas, bet ir koks jis bus. Todėl gerų 
komedijų yra mažai. Ir dar – hu-
moras labai susijęs su laiku bei kon-
tekstu. Kai visuomenę blaško tai į 
vieną, tai į kitą pusę, kai ji neturi 
vertybių sistemos, žinoma, galima 
juoktis ir iš to, kad visi blaškosi į 
skirtingas puses, bet tai taip pat bus 
sujaukta. Lieka tai, kas asmeniška. 
Pavyzdžiui, tas pats Kryžovnikovas 
(Žora Kryžovnikovas – populiarios 
komedijos „Kartu!“ autorius – K. R.) 
dirba asmeninėje teritorijoje. Kai 
nori bandyti išeiti kitur, pavyzdžiui, 
į istoriją žmogaus, kuris ieško sa-
vęs, kaip filme „Mimino“, – juoktis 
tampa daug sudėtingiau. Neaišku, 
kaip ir iš ko. 

Komediją apie skyrybas, kurios 
laiminga pabaiga neatitinka 
visuotinai priimto įsivaizda-
vimo apie laimingą finalą, jau 
nufilmavote. Kas toliau? Ko-
medija apie mirtį? 

Jei rimtai, galvojau apie tai, nes 
komedija apie mirtį – labai gun-
dantis dalykas. Bet sudėtingas. Esu 
bailė, todėl, matyt, reikia tą kiaušinį 
dar perėti. Tačiau turiu vieną seną 
idėją, prie kurios vis artėju. Labai 
noriu sukurti kovinį filmą. Komišką 
kovinį filmą. Labai mėgstu tokius 
filmus. Tiksliau, manau, kad ko-
vinis filmas be humoro – visai ne 
kovinis. Pusė žanro. Kiek pamenu, 
pas mus jo iš esmės nėra. Trumpai 
tariant, norėčiau sukurti „Kietą rie-
šutėlį“ – domina istorija žmogaus, 
kuris visai nesirengė gelbėti pasau-
lio, bet kažkodėl jam teko to imtis.

Parengė Kora Ročkienė

„Dabar jau skyrybos!“
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Svetimi žaidimai
Krėsle prie televizoriaus 

K i n a s

„Kartojote kaip mantrą gerovės vals-
tybės sampratą. Tokioje valstybėje 
yra kiekvienam prieinami pigūs bu-
tai, prieinamos ligoninės, tikrai ne-
mokama sveikatos apsauga ir edu-
kacija. Gerovės valstybėje kiekvienas 
jaučiasi saugus gatvėje ir netampa 
dešiniųjų fanatikų mušimo ar paty-
čių auka (...)“, – taip atsakydamas į 
ministro pirmininko kalbą Seime 
kalbėjo jaunas politikas. Nesukly-
dote – per dvidešimt minučių tru-
kęs jo pasisakymas skambėjo ne 
Lietuvos, o Lenkijos Seime. Inter-
nete jis sulaukė daugybės peržiūrų 
ir buvo pavadintas geriausia šios 
kadencijos Seimo kalba. Panašių 
jaunų politikų mūsų Seime ieškoti 
nereikia, ir neabejoju, kad greit 
tokių nebus, nes lenkas Adrianas 
Zandbergas atstovauja kairiesiems 
intelektualams, kurie pas mus rete-
nybė ir suvokiami kaip visuomenei 
pavojingi atskalūnai ar net Maskvos 
agentai. Todėl horizonte nematyti 
nei gerovės valstybės, nei rimtų per-
mainų, o visuomeninėje televizijoje, 
užėjus kalbai apie mokesčius ir vals-
tybės biudžetą, girdėti tik verslo ry-
klių staugesys. 

Galimybę išgirsti vargšus suteiks 
bulgarų kūrėjai Kristina Grozeva ir 
Petaras Valchanovas. Jų filmą „Pa-
moka“ ketvirtadienį („LRT Plius“, 
gruodžio 5 d. 21.30) parodys, ži-
noma, „Elito kinas“. Filmo herojė 

Nadežda, anglų kalbos mokytoja, 
gyvena Bulgarijos provincijoje ir 
patenka į padėtį be išeities, mat ne-
vykėlis vyras paėmė paskolą ir už-
statė šeimos namus. Apie tai moky-
toja sužino tik ant namų slenksčio 
sutikusi antstolį. Nadežda negali 
sau leisti panirti į neviltį, nes ant 
jos pečių – ketverių metų dukrelė ir 
infantilus vyras. Ji elgiasi taip, kaip 
esant panašiai situacijai, matyt, pa-
sielgtų kiekvienas neturtingas žmo-
gus: ima paskolas skolai mokėti, už-
stato šeimos sidabrą, bet galiausiai 
jai teks parduoti ir idealus. 

Realistinis „Pamokos“ stilius iš-
kart primena slegiančią Rytų ir Vi-
durio Europos tikrovę vaizduojan-
čius jaunų rumunų ar kroatų filmus. 
Kita vertus, „Pamokos“ kūrėjai taip 
spaudžia savo heroję į kampą, kad 
realistinis vaizdas pradeda aižėti ir 
į paviršių ima kilti brolių Coenų 
filmų pasaulį primenantis absurdas. 

Kuo labiau filmo veikėjai bando 
vaidinti atsakingus žmones, tuo la-
biau savo elgesiu primena vaikus. 
Todėl vis dažniau kyla noras šūk-
telėti: „Tik nedaryk to“, bet tai, ži-
noma, nepadės. Aktorė Margarita 
Gosheva beveik visą laiką lieka 
kadre ir iš tikrųjų laiko filmą ant 
savo pečių. Tik gaila, kad filmo 
kūrėjams pristigo humoro jausmo, 
nes jis galėtų užglaistyti tą distan-
ciją, kuri „Pamokoje“ atsiranda tarp 

realistinės konvencijos ir herojų po-
elgių absurdo.

Regis, Bertoltas Brechtas yra klau-
sęs, kuo skiriasi banko apiplėšimas 
nuo jo įsteigimo. Šis klausimas ga-
lėjo tapti Davido Mackenzie filmo 

„Bet kokia kaina“ šūkiu. „Bet ko-
kia kaina“ (LNK, 3 d. 22.30) – tai 
dviejų brolių istorija. Jie pasiprie-
šina bankų korporacijai, organi-
zuoja banko skyrių apiplėšimus, 
nes nori išsaugoti savo šeimos 
ateitį. Visa tai vyksta ties Teksaso 
ir Naujosios Meksikos riba, mono-
toniškame peizaže, kurio ramybę 
drumsčia tik vietinę naftą vežantis 
geležinkelis. Gyventojai čia taip pat 
nugrimzdę į skolas, todėl visur ma-
tyti skelbimai, žadantys padėti jas 
restruktūrizuoti ar siūlantys grei-
tuosius kreditus. 

Anglas Mackenzie pasakoja apie 
krizę, ištikusią JAV po 2008-ųjų, 
bet pasitelkia vesterno konvenciją, 
primenančią brolių Coenų „Šioje 
šalyje nėra vietos senukams“. „Bet 
kokia kaina“ daug gero kino ele-
mentų: operatorius Gilesas Nutt-
gensas vienu panoraminiu kadru 
gali perteikti informaciją apie pa-
saulį, kuriai kitiems prireiktų gana 
ilgos dialogų scenos, įtaigią muziką 
sukūrė Nickas Cave’as, gerai vaidina 
Chrisas Pine’as ir Jeffas Bridgesas, 
bet panašių filmų matėme jau 
daug, o režisieriui koją pakišo ir 

ambicijos palenktyniauti su kino 
postmodernizmo pranašais. 

Brianas De Palma – amerikie-
čių klasikas, vienas pirmųjų kino 
postmodernistų, ištikimas Alfredo 
Hitchcocko sekėjas. Dauguma jo 
filmų („Randas“, „Neliečiamieji“, 

„Karlito kelias“ ar „Gyvatės žvilgs-
nis“) analizuojami kino mokyklose. 
Jis pats jau ne vieną dešimtmetį gy-
vena Europoje. Į čia kurtą filmą apie 
tarptautinio terorizmo grėsmę „Do-
mino“ (LNK, 2 d. 22.30) De Palma 
perkėlė hičkokišką žvilgsnio vizua-
lizavimo ir saspenso kūrimo princi-
pus: visus savo prievartos aktus tero-
ristai tiesiogiai fiksuoja kameromis, 
kad galėtų iškart įkelti į jutubą, to-
dėl dalį filmo įvykių stebime savižu-
džių akimis, kai kartu su kamera jie 
nukreipia savo ginklą į beginklius 
žmones. Tokių scenų filme ne viena, 
panaši filmą ir užbaigs, tačiau bene 
iškalbingiausios yra žudynės, kai 
kino festivalio svečiai kyla raudonu 
kilimu nuklotais laiptais. 

„Domino“ siužetas apie teroristus 
aktualus, bet toks nuspėjamas, kad 
net apmaudu, nors filme susipina 
du ar net trys paraleliniai policijos 
ir CŽV tyrimai, o veiksmui įpusė-
jus atsiranda ir meilės trikampio 
motyvas. 

Danų policininkas Kristianas 
kartu su nužudyto porininko Larso 
meiluže policininke Aleks ieško 
žudiko visoje Europoje – jų marš-
rutas driekasi iš Danijos į Belgiją, 
Olandiją ir net Ispaniją. Kristianas 
ir Aleks nežino, kad žaidžia pagal 
jiems primestas taisykles, bet dėl to 
jie netampa tragiškesni ar gilesni. 
Vis dėlto manau, kad tai neatbai-
dys „Sostų karų“ gerbėjų nuo susi-
tikimo su pagrindinius vaidmenis 

„Domino“ sukūrusiais aktoriais Ni-
kolajumi Costeriu-Waldau ir Ca-
rice van Houten. 

Jūsų – 
Jonas Ūbis

Paskelbtas pirmasis arabų   
kritikų premijos laureatas

Šeštadienį Kaire paskelbtas pir-
masis arabų kritikų premijos, ski-
riamos europietiškam filmui, lau-
reatas. Šią premiją įsteigė Europos 
kiną pasaulyje platinanti organiza-
cija FFP (European Film Promotion) 
ir Arabų kino centras (Arab Cinema 
Center, ACC). 42 kino kritikai iš 13 
arabų šalių laureatu išrinko Teo-
nos Strugar Mitevskos filmą „Die-
vas yra, jos vardas Petrunija“. Jis 
išrinktas iš 24 filmų, kuriuos pri-
statė Europos nacionalinio kino 
institucijos. Jo premjera įvyko šie-
met Berlyno kino festivalyje, šį sa-
vaitgalį filmą bus galima pamatyti ir 
Lietuvoje vyksiančio festivalio LUX 
programoje. 

Benas Affleckas kurs filmą apie 
Afriką

Aktorius ir režisierius Benas 
Affleckas rengiasi ekranizuoti isto-
rinį Adamo Hochschildo romaną 

„Karaliaus Leopoldo vaiduoklis“ 
(„King Leopold’s Ghost: A Story 
of Greed, Terror and Heroism in 
Colonial Africa“). Filmo veiksmas 
nukels į XIX a. Afriką, į Kongą. 
Kai žemės čia nusiperka belgų ka-
ralius Leopoldas ir ima masiškai 
naikinti juodaodžius gyventojus, 
šie pasipriešina karaliaus armijai. 

Pasipriešinimo kova taps keisto 
amerikiečių misionieriaus, anglų 
žurnalisto ir airių šnipo ryšio pa-
grindu. Kartu jie atskleis pasau-
liui belgų ir turtingiausiu pasaulio 
žmogumi tapusio Leopoldo žiau-
rumus Konge ir padės žmogaus tei-
sių judėjimo pagrindus. Leopoldo 
nurodymu vykdyta „civilizacine 
misija“ susidomės Markas Twai-
nas, Georges’as Meliesas, Arthuras 
Conan Doyle’is, Josephas Conradas 
ir daug kitų įtakingų to meto žmo-
nių. Hochschildo knygoje teigiama, 
kad buvo nužudyta aštuoni milijo-
nai gyventojų. Filmo prodiuseriai – 
pats Affleckas ir Martinas Scorsese.

Bus „Džokerio“ tęsinys

Venecijoje „Auksiniu liūtu“ ap-
dovanoto ir visus lankomumo re-
kordus viršijusio „Džokerio“ (fil-
mas jau uždirbo per milijardą 
dolerių) režisierius Toddas Phillip-
sas pranešė, kad mielai imsis tęsinio. 
Bet kol kas neaišku, ar Joaquinas 
Phoenixas suinteresuotas grįžti prie 
Džokerio vaidmens.

Davidas Fincheris grįžta prie 
„Kinų kvartalo“

Davidas Fincheris kurs serialą – 
Romano Polanskio filmo „Kinų 
kvartalas“ („Chinatown“) priešis-
torę. Jis turėtų pasirodyti „Netflix“ 
platformoje. Kartu su Fincheriu 
scenarijų rašys ir „Kinų kvartalo“ 
scenaristas Robertas Towne’as. 

„Kinų kvartalas“ pasirodė 1974 m., 
jo veiksmas nukelia į 4-ojo dešim-
tmečio Los Andželą. Tai film noir 
dvasia sukurtas pasakojimas apie 
privatų detektyvą, kuris, pasamdy-
tas sekti neištikimo vyro, įsipainioja 
į korupcijos skandalą ir žmogžu-
dystės bylą. „Kinų kvartalas“ lai-
komas vienu geriausių visų laikų 
amerikiečių kriminalinių filmų. 
Pagrindinį vaidmenį jame sukūrė 
Jackas Nicholsonas, pagrindinį pik-
tadarį įkūnijo vienu film noir pradi-
ninkų laikomas režisierius Johnas 
Hustonas. Serialas pasakos apie de-
tektyvo jaunystę. 

Baigtas filmuoti vaidybinis   
filmas apie Jelizavetą Glinką

Režisierė Oksana Karas („Geras 
berniukas“, „Virš debesų“) baigė 
filmuoti vaidybinį filmą „Daktarė 
Liza“ („Doktor Liza“) apie labda-
ros fondo „Spravedlivaja pomošč“ 
įkūrėją Jelizavetą Glinką. Pagrin-
dinį vaidmenį kuria Čiulpan Cha-
matova, filme taip pat vaidina 
Konstantinas Chabenskis, Andre-
jus Burkovskis, Julija Aug, Tatjana 
Dogileva. Filmas pasakoja apie 
vieną Jelizavetos Glinkos gyve-
nimo dieną. Pasak Karas, „mūsų 
beprotiškais laikais, deja, tirpsta 
universalūs, bendražmogiški, hu-
manistiniai principai. Mes norime 
juos prisiminti ir parodyti, kad yra 
žmonių, kurių gyvenimo pagrin-
das – būtent šie principai.“ Glinka 

žuvo prieš trejus metus, kai į Juo-
dąją jūrą nukrito į Siriją skrendantis 
rusų lėktuvas. Filmas pasirodys kitų 
metų rudenį. 

Serialo „Draugai“ rekvizitas bus 
parduodamas per labdaros akciją

Gruodžio 3 d. „Warner Bros.“ 
kartu su platforma „Prop Store“ ren-
gia labdaros akciją serialo „Draugai“ 
25-mečio garbei. Bus parduodamas 
serialo rekvizitas, kostiumai, deko-
racijos. Tarp jų ir garsioji kavinės 

„Central Perk“ sofa, Monikos kala-
kutas, Fibės sesers pornografinės 
vaizdajuostės, pliušinis pingvinas 
Džojis. Akcija vyks iki gruodžio 17 
dienos. Visi uždirbti pinigai bus 
perduoti labdaros organizacijai 

„The Trevor Project“, užsiimančiai 
savižudybių prevencija tarp jaunų 
LGBT bendruomenės narių. 

Dexteris Fletcheris grąžins į 
ekranus Drakulą

Po muzikinių filmų apie savo 
amžininkus „Bohemijos rapsodija“ 
ir „Rocketman“ Dexteris Fletche-
ris studijos „Universal“ prašymu 
atsigręš į praeitį ir filme „Renfil-
das“ („Renfield“) iš naujo pažvelgs 
į Bramo Stockerio romaną „Dra-
kula“. Romane Renfildas yra lunati-
kas, naujame filme jis taps Drakulos 
tarnu. Kol kas daugiau detalių neat-
skleidžiama. Žinoma tik tiek, kad 
filmo veiksmas rutuliosis mūsų 
dienomis, o jo sumanymo auto-
rius – „Gyvųjų numirėlių“ serialo 
kūrėjas Robertas Kirkmanas. 

Parengė Ž. P.

Kino naujienos trumpai

Kadras iš filmo „Kinų kvartalas“

„Bet kokia kaina“
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Konservų gatvė : [romanas] / John Steinbeck ; iš anglų kalbos vertė Virgilijus Čepliejus. – 
Kaunas : Jotema, [2019]. – 190, [1] p.. – Tiražas 1950 egz.. – ISBN 978-9955-13-856-3 (įr.)

Malda už Oveną Minį : romanas / John Irving ; iš anglų kalbos vertė Nijolė Regina Chije-
nienė. – Vilnius : Alma littera, 2019. – 693, [2] p.. – („Pegaso“ kolekcija, ISSN 2351-5236). – 
Tiražas 4000 egz.. – ISBN 978-609-01-3898-4 (įr.)

Mūsų nerimo žiema : romanas / John Steinbeck ; iš anglų kalbos vertė Lilija Vanagienė. – 
Kaunas : Jotema, [2019]. – 383, [1] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-9955-13-852-5 (įr.)

Niekada neprasitark : [detektyvinis romanas] / Lisa Gardner ; iš anglų kalbos vertė Sandra 
Siaurodinė. – Kaunas : Jotema, [2019]. – 416 p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-9955-13-
854-9 (įr.)

Svetimi namai : romanas / Rebecca Fleet ; iš anglų kalbos vertė Inga Stančikaitė. – Vilnius : 
„Baltų lankų“ leidyba, [2019]. – 282, [1] p.. – Tiražas 2200 egz.. – ISBN 978-609-479-265-6 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS IR JAUNIMUI

365 pasakos prieš miegą / [sudarytoja Birutė Lenktytė-Masiliauskienė]. – Kaunas : Debesų 
ganyklos [i.e. Terra publica], [2019]. – 269, [1] p. : iliustr.. – ISBN 978-609-473-125-9 (įr.)

Baltas vilkas : pasaka / Kazys Binkis ; [dailininkė Edita Žumbakytė]. – Kaunas : Jotema, 
[2019]. – 30, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-9955-13-849-5 (įr.)

Dramblio Babaro nuotykiai / Jean de Brunhoff ; [iš prancūzų k. vertė Dorotėja Piščikaitė] ; 
[apipavidalino Rokas Gelažius]. – Vilnius : Garnelis, [2019]. – 235, [3] p. : iliustr.. – ISBN 
978-9955-883-62-3 (įr.)

Eglė žalčių karalienė : poema-pasaka / Salomėja Nėris ; [dailininkė Loreta Uzdraitė]. – Kau-
nas : Jotema, [2019]. – 82, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-9955-13-850-1 (įr.)

Kaip nugalėti drakonligę : drakoniuko Jono nuotykiai / Rugilė Kazlauskienė, Vytautas Taut-
kevičius. – Kaunas : Debesų ganyklos [i.e. Terra publica], [2019]. – [26] p. : iliustr.. – ISBN 
978-609-473-126-6 (įr.)

Katinėlis ir gaidelis : įgarsinta vakaro pasakėlė / [iliustravo Gintaras Jocius] ; [įgarsino Vio-
leta Mickevičiūtė]. – Vilnius : Alma littera, [2019]. – [10] p. : iliustr.. – Tiražas 3000 egz.. – 
ISBN 978-609-01-3702-4

Živilė Ramoškaitė

Gerokai praretėjusias koncertuo-
jančių altininkų gretas pastaraisiais 
metais papildo bene vienintelė Ūla 
Ulijona Žebriūnaitė. Nors ji Lietu-
vos salėse pasirodo gana retai, jos 
koncertai ilgam apsigyvena atmin-
tyje. Puikiausiai prisimenu prieš 
trejus metus Nacionalinėje filhar-
monijoje vykusį Ū. Žebriūnaitės 
koncertą, kuriame ji meistriškai 
grojo Nino Rotos melodijas iš italų 
legendinių kino meistrų Federico 
Fellini, Luchino Visconti filmų. 
Beje, pati asmeniškai užsisakė net 
specialią šios muzikos aranžuotę 
altui ir kameriniam orkestrui! Or-
kestro partiją tąsyk atliko Roberto 
Šerveniko diriguojamas Lietuvos 
kamerinis orkestras. Po ano kon-
certo svarsčiau, ko ateityje dar 
sulauksime iš kūrybingosios mu-
zikantės, kurios drąsa ir meninė 
fantazija nepaiso nusistovėjusių 
koncertinių normų.

Štai ir sulaukėme. Ū. Žebriūnaitė 
Šv. Kotrynos bažnyčioje atskleidė 
dar vieną mums net ir nenujau-
čiamą savo amplua. Pasirodo, ji gali 
persikūnyti į laisvai džiazuojančią 
altininkę, ir šis veiksmas jokių sun-
kumų ar nepatogumų jai nesudaro. 
Tačiau apie viską iš eilės. Lapkričio 
21 d. įvykęs koncertas „Bruderschaft. 
Ulijonos ir Povilo dialogas“ buvo su-
darytas iš kelių skirtingų segmentų. 
Dalį programos griežė šioje baž-
nyčioje nuo seno reziduojantis 
Šv. Kristoforo kamerinis orkes-
tras. Dabartinis jo meno vadovas 
Modestas Barkauskas akivaizdžiai 
siekia kolektyvo atsinaujinimo. Or-
kestro grojimas atrodo išlaisvėjęs, 
patraukliai gyvas. Tai lėmė ne tik 
tikslūs, itin plastiški jį vedančio 
dirigento mostai, bet ir ypatingas 
vadovo pozityvumas, kuriam orkes-
tro muzikantai tiesiog negali likti 
abejingi. 

Pasirinkta patraukli ir iš tiesų 
įdomi koncerto programa atskleidė 
geriausias orkestro savybes – koky-
bišką skambėjimą, darnumą, lanks-
čią dinamiką, tikslų intonavimą. 
Nuotaikingai buvo atlikta XVIII a. 
kompozitoriaus François-Josepho 
Gosseco Simfonija Nr. 6 B-dur. Šis 
autorius daugeliui muzikos peda-
gogų gerai žinomas iš žaismingojo 
Gavoto, o šįkart atsirado galimybė 
susipažinti su Gosseco stambesnių 
formų kūryba. Tai Wolfgango Ama-
deus Mozarto amžininkas, aišku, ne 
Mozartas, bet ir ne kokių mecha-
niškų etiudų meistras. Iki pat kūri-
nio pabaigos dėmesys nė trupučio 
nesilpo. Po simfonijos suskambė-
jusi ukrainiečių kompozitoriaus 
Valentino Silvestrovo „Tyli muzika“ 
peršoko per kelis šimtmečius, ta-
čiau kompozitoriaus naudojama to-
nali muzikinė kalba, sakytum, labai 

panaši. Žinoma, kūrinio nuotaika 
ir kuriama aura visai kita, tai at-
spindi ir pavadinimas. Silvestrovas, 
kūrybą pradėjęs kaip modernistas, 
ilgainiui atsigręžė, pasak jo paties, 
į tai, nuo ko viskas prasideda.“ Jis 
kažkuo panašus į Arvo Pärtą, gal 
tik nesukūrė savos sistemos. Tai 
perteikia ir „Tyli muzika“. Viena 
dalis man priminė ilgesingą valsą, 
kitoje patraukliai bangavo mino-
riški prisiminimai, trečioje išgirdau 
Edvardo Griego muzikos atspin-
džių, ir tai visai ne priekaištas. Sil-
vestrovas gal prieš penkerius me-
tus yra lankęsis M.K. Čiurlionio 
namuose, kur jį pasikvietė tuome-
tis direktorius Stasys Urbonas. Pa-
menu, kompozitorius skambino ne-
dideles labai paprasta tonalia kalba 
parašytas pjeses fortepijonui. Savo 
muzikos stilių jis pats įvardijo kaip 
metaforišką. 

Maestro M. Barkauskas ne tik di-
rigavo, bet ir pats vedė koncertą (ar 
nėra kam pasirūpinti programėlė-
mis?). Atkreipęs dėmesį, kad pasku-
tinį Silvestrovo kūrinyje išgirdome 
altą, dirigentas pakvietė į sceną Ūlą 
Žebriūnaitę. Suskambėjo nuostabūs 
Maurice’o Ravelio „Pavanos“ gar-
sai, atlikti nepaprastai šiltai. Solistės 
altas prakalbo jautriausiomis spal-
vomis ir atspalviais, kokius tik gali 
išgauti šis instrumentas. Ne sykį įsi-
tikinome, kad altą solistė įvaldžiusi 
taip tobulai ir natūraliai, tarsi būtų 
su juo kartu gimusi. Gerai, kad sė-
dėjau arti, kaprizinga bažnyčios 
akustika nesutrukdė gerai girdėti 
viską iki smulkmenėlės. Darnus 
santykis su orkestru leido nevaržo-
mai žavėtis puikia Ravelio muzika. 

Arvydo Malcio „Bolero“ savaip 
pratęsė prancūzų meistro tema-
tiką. Maniau, kad šis opusas su-
kurtas specialiai Šv. Kristoforo or-
kestrui, tačiau peržvelgusi Malcio 
kūrinių sąrašą radau tik sukūrimo 
datą (2017) ir dar porą versijų kito-
kioms instrumentų sudėtims, apie 
paskyrimus ten nerašoma. Orkes-
tras pirmąsyk šį kūrinį atliko per-
nai ir, regis, noriai jį groja. Tai labai 
svarbu. Šiame opuse kompozitorius, 
sekdamas Ravelio „Bolero“ vyksmu, 

rutulioja savas originalias melodi-
jas. Tai žaismingas „padirbinys“, su-
teikiantis progą smagiai pažaisti ne 
tik atlikėjams, bet ir klausytojams. 

Atėjo eilė afišoje minimam „Bru-
derschaftui“. Kūrinys skirtas altui, 
fortepijonui ir styginiams, sukurtas 
1996 metais. Opuso autorius – gru-
zinų kompozitorius, dirigentas ir 
pianistas Vachtangas Kachidzė. Ofi-
cialiame kompozitoriaus interneti-
niame puslapyje buvo šio veikalo (o 
gal fragmento?) dabar nebepasie-
kiamas įrašas, kuriame altu griežia 
Jurijus Bašmetas. Galima spėti, kad 
kūrinio atsiradimas susijęs kaip tik 
su šiuo atlikėju. Su Ū. Žebriūnaite šį 
brolybės tostą atliko gerai žinomas 
klasikos ir džiazo pianistas Povilas 
Jaraminas, juos papildė kontrabo-
sininkas Rokas Stunžėnas. 

Veikalo idėja gana paprasta: 
tyli ir atsargi pradžia, laipsniškas 
atsipalaidavimas ir džiūgaujanti 
griausminga pabaiga. Pradedama 
vos girdimais fortepijono garsais 
ir alto flažoletais, vėliau diatoniš-
kos harmonijos fone vyksta nedrą-
sus lyriškas dialogas. Bet tai neil-
gai trunka. Muzika staiga keičiasi, 
virsta žaismingu valsu. Atmosfera 
laisvėja, solistai vis labiau įšyla, ne-
stygsta vietoje, muša ritmą, fortepi-
jonas garsėja ir prasideda džiazinė 
improvizacija, pakaitomis siautėja 
altas ir fortepijonas. Pasažai, akor-
dai, užvedantis ritmas, auganti di-
namika. Į šį pašėlusį vyksmą trum-
pam įsiveržia ramesni apmąstymai, 
pasigirsta netgi minoriškos gaidos, 
tačiau liūdnas mintis šalin veja 
nauja, dar energingesnė solistų, 
ypač fortepijono, improvizacija. 
Pašėlusiu tempu artėjama link pa-
baigos, solistai ir orkestras įskrieja 
į šviesų C-dur akordą. Ši pabaiga 
prilygo iššautam šventiniam šam-
panui. Dialogas baigėsi, bravo jo 
dalyviams! 

Tenka apgailestauti, kad toliau 
nuo scenos sėdintys klausytojai ne 
viską išgirdo dėl klastingos akusti-
kos šioje bažnyčioje. Būtų geriausia, 
jei Šv. Kristoforo orkestras galėtų 
pasirodyti ir kurioje nors geresnėje 
miesto salėje.

Ūla Ulijona Žebriūnaitė, Povilas Jaraminas, Modestas Barkauskas, Rokas Stunžėnas 
ir Šv. Kristoforo kamerinis orkestras R . Da i l i dė s  nu ot r.
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Lapkričio 29–gruodžio 8
 Kairė„7md“ rekomenduoja

Dailė

Labai įspūdinga drąsiais įvaizdžiais ir dramomis Laisvydės Šalčiūtės 
paroda „Meliuzinų rojus“ galerijoje „Kairė–dešinė“. 

Barokinio ornamento turtingumu alsuoja Lenkijos menininkės Annos 
Strumiłło augalais, atspaudžiant jų formą, dažyti audiniai ir iš jų siūti rū-
bai parodoje „Fotografija. Tekstilė“ Vlado Vildžiūno galerijoje (Lobio g. 
6 A, Vilnius). Meile gamtos grožiui spinduliuojanti audinių ir fotografijų 
paroda veikia iki 2020 metų sausio 25 dienos.

Muzika

Baigiamąjį Vilniaus fortepijono festivalio koncertą gruodžio 7 d. 19 val. 
Filharmonijos Didžiojoje salėje vainikuoja trijų romantikų – bene žymiau-
sios muzikos istorijoje muzikantų poros Claros ir Roberto Schumannų 
bei jų bičiulio Johanneso Brahmso – kūryba. Prie dirigento pulto stoja 
Lietuvos klausytojams pažįstamas austrų batutos maestro Georgas Mar-
kas, kurio diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras pagrieš 
Schumanno ir Brahmso simfonines kompozicijas. Koncerto kulminacija 
ir festivalio baigiamasis akordas ypatingi – klausytojai turės progą išgirsti 
koncertų salėse retai skambantį Claros Schumann Koncertą fortepijonui ir 
orkestrui a-moll. Solistė – talentingoji lietuvių pianistė Guoda Gedvilaitė, 
skleidžianti Claros kūrybą ir Lietuvos, ir užsienio scenose. 

Teatras

Gruodžio 5, 7 ir 8 d. Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklio 
„Sulėtintai“ premjera įvyks Nacionalinėje dailės galerijoje. Kaip teigia spek-
taklį apie smurtą darbe ir galios santykius režisuojanti Anna Smolar, „Kai 
kalbame apie didį menininką, klausiame, kas sukuria tuos maestro, kas 
duoda jiems galią, kodėl mums jų reikia, kas duoda impulsą siekti susi-
kurti stabus, iškelti juos ant pjedestalo. Kodėl suteikiame jiems daugiau 
galios, nuopelnų, platesnes ribas? (...) Bet juk tai yra šantažas, kai turi 
rinktis arba smurtą, arba pasiekimus. Ir visa tai yra melas.“

Gruodžio 7, 8 ir 19 d. Nacionaliniame Kauno dramos teatre įvyks spek-
taklio visai šeimai „Mano fėjų herbariumas“ pagal Benjamino Lacombe’o 
ir Sébastieno Pérezo knygą premjera. Povilo Makausko režisuotas spek-
taklis pasakoja apie gamtą stebinčio mokslininko Aleksandro susitikimą 
su stebuklingu fėjų pasauliu.

P a r o d o s

Vilnius
Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22
Atnaujinta XX a. II pusės–XXI a. Lietuvos 
dailės ekspozicija 
Taktilinė paroda „Blind Date 2“
Paroda „Dirbtuvė. Kūrinio genezė. Augus-
tinas Savickas“, skirta Augustino Savicko 
šimtosioms gimimo metinėms
iki XII. 1 d. – paroda „Eduardas Balsys 
(1919–1984). Apie meistriškumą“
iki 30 d. – paroda „Eimunto Nekrošiaus 
meno fortas“

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai
Lietuvos dailė XVI–XIX a.
Jurgio Baltrušaičio memorialiniai baldai
Jono Rustemo paveikslas „Veneros gi-
mimas“ iš Ramučio Petniūno privačios 
kolekcijos 
Ciklo „Vilniaus gatvės“ paroda „Didžioji 
gatvė“ 
Paroda „Artur Grottger. „Lituania“. 1863–
1864 metų sukilimas Lietuvoje“
Vilniaus dailininko Stanislovo Bohušo-
Sestšencevičiaus 150-osioms gimimo meti-
nėms skirta paroda

Taikomosios dailės ir dizaino muziejus
Arsenalo g. 3A
Paroda „XX amžiaus mados šedevrai“

Vytauto Kasiulio dailės muziejus  
A. Goštauto g. 1
Retrospektyvinė Vytauto Kasiulio kūrybos 
ekspozicija

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

Tarptautinė paroda „200 batų – 700 metų“ 

Areštinė nr. 14 
T. Kosciuškos g. 1 
Paroda „Pažadinti: Gedimino kalne rastų 
sukilėlių istorija“

Bažnytinio paveldo muziejus
Šv. Mykolo g. 9
iki 30 d. – paroda „Dvasiniai Fribūro vaikai: 
Fribūro universiteto lietuviai ir jų reikšmė 
Lietuvai“ 

Lietuvos meno pažinimo centras 
„Tartle“ 
Užupio g. 40
Paroda „Romantizmo amžius“ 

MO muziejus
Pylimo g. 17
Paroda „Rūšių atsiradimas. 90-ųjų DNR“
nuo 29 d. – paroda „Mekas mirksi geriau“

Valdovų rūmai
Katedros a. 4
Paroda „Radvilos. Kunigaikščių istorija ir 
paveldas“
Paroda „Šlovingas, didis ir neregėtas įvy-
kis: 1611 m. Maskvos caro priesaika“

Šiuolaikinio meno centras
Vokiečių g. 2
iki 30 d. – „JCDecaux premija: ne dėl to, 
kad kas prašė“

VDA parodų salės „Titanikas“
Maironio g. 3
iki XII. 7 d. – XI Jaunojo tapytojo prizas
iki 30 d. – Rūtos Spelskytės paroda „Elnia-
ragio ūsas“

VDA galerija „Artifex“
Gaono g. 1
Aistės Jančiūtės pojūčių laboratorija 

„Svoris“

VDA galerija „ARgenTum“ 
Latako g. 2
iki XII. 6 d. – Urtės Balčaitės autorinės ju-
velyrikos paroda „Besislapstantys“

VDA parodinė erdvė „Krematoriumas / 
meno krosnys“
Maironio g. 6, VDA senųjų rūmų II vidinis 
kiemas
Gedimino Pranckūno fotografijų paroda 

„Pakraščiais. Peizažo likučiai“ 

Galerija „Kairė–dešinė“
Latako g. 3
Laisvydės Šalčiūtės paroda „Meliuzinų 
rojus“ 

Prospekto fotografijos galerija
Gedimino pr. 43
iki 30 d. – Gyčio Skudžinsko paroda „Die-
noraščiai, eskizai, pastabos, citatos ir kitos 
kasdienybės, arba GyS CHAOS“
nuo XII. 3 d. – Algio Griškevičiaus paroda 

„Jų apeigos“

Vilniaus fotografijos galerija
Stiklių g. 4
iki XII. 7 d. – Artūro Jendovickio fotografijų 
paroda „Privatus miesto peizažas“

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1
iki XII. 7 d. – Kęstučio Lupeikio tapybos 
paroda „Tinklai: nuojautos ir struktūros“ 

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11
30, XII. 1, 3, 4 d. – LDS kalėdinė meno mugė

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7
iki XII. 4 d. – tekstilės miniatiūrų bienalė 

„Matmuo / Measure“ 
Japonijos menininkų paroda
nuo 6 d. – Romualdo Balinsko paroda

Galerija „Meno niša“
J. Basanavičiaus g. 1 / 13
Kęstučio Grigaliūno paroda „Vyrų pasaulis 
arba pokalbiai mėnesienoje“

Dailininkų sąjungos galerija
Vokiečių g. 2
Lino Liandzbergio kūrybos paroda „Savo 
paties pėdsakais“

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus 
Pilies g. 40
iki XII. 1 d. – Dianos Radavičiūtės instalia-
cija „Aleksandros sodas“
Konkursinė paroda „Lietuvių austos 
juostos“

Pylimo galerija
Pylimo g. 30
iki 30 d. – Gražinos Vitartaitės tapybos 
paroda „Atviras peizažas“ 

AV17 galerija 
Totorių g. 5
iki 30 d. – Rūtos Butkutės paroda 

„Somersault“ 

Jono Meko vizualiųjų menų centras
Malūnų g. 8
iki XII. 7 d. – Redo Diržio paroda 

„Situgrafai“ 

Galerija „Kunstkamera“
Ligoninės g. 4
Viktoro Paukštelio kūrybos paroda 

„The House of Jäger“

Teatro, muzikos ir kino muziejus
Vilniaus g. 41
iki XII. 1 d. – Marijos ir Natalijos Pečiatni-
kovų projektas „Pabaltys“

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno 
galerija 
Vilniaus g. 39 / 6
Kristinos Norvilaitės-Geniušienės darbų 
paroda „Braižau savo žemėlapį“

Vilniaus rotušė
Didžioji g. 31
iki 30 d. – Algimanto Aleksandravičiaus foto-
grafijų paroda „Vilnius – mano pasakų miestas“

„Lietuvos kariuomenė fotografijoje 2019“
nuo XII. 3 d. – Kristinos Norvilaitės grafi-
kos paroda „Į viską pažvelgti ramia akimi“ 

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų 
muziejaus Tolerancijos centras
Naugarduko g. 10 / 2 
Paroda „Daugiau nei pareigos šauksmas“ 
Paroda „Brazilijos modernistas iš Vilniaus: 
Lasario Segallo sugrįžimas“

Vlado Vildžiūno galerija
Lobio g. 6 A
Annos Strumiłło (Lenkija) paroda „Foto-
grafija. Tekstilė“ 

Galerija-studija RA
Pranciškonų g. 8
Algirdo Mikučio juvelyrikos paroda

„Galera“ 
Užupio g. 2 A
iki XII. 7 d. – Monikos Gedrimaitės paroda 

„Uola ir vėjas“

Galerija „Menų tiltas“
Užupio g. 16
Rūtos Jusionytės paroda „Pusryčiai ant žolės“

Rašytojų klubas
K. Sirvydo g. 6
Elenos Nonos Zavadskienės piešinių 
paroda „Kita veidrodžio pusė“ 

Lietuvos nacionalinė filharmonija

Aušros Vartų g. 5

Dmitrijaus Matvejevo fotografijų paroda 

„Patetico e delicato“

Čiurlionio namai

Savičiaus g. 11

Ričardo Dailidės fotodokumentikos paroda 

„Iš praeities atgimstantys...“

Antakalnio galerija
Antakalnio g. 86
iki XII. 4 d. – Antano Kmieliausko (1932–
2019) paroda „Žinomas–nežinomas“

Meno ir edukacijos centras „Rupert“ 
Vaidilutės g. 79
iki 30 d. – Tomo Daukšos paroda „t“

„SHCH / ŠČ galerija“
Teatro g. 7A
Agnės Juodvalkytės paroda „Paveldėtas sapnas“ 

„The Room“ galerija
Polocko g. 17
nuo 29 d. – Deimos Katinaitės paroda 

„Spalvos kontekstai“

„AP galerija“
Polocko g. 10
Jolantos Rudokienės paroda „Neformatas“

„Editorial“ projektų erdvė
Latako g. 3
Kah Bee Chow solo paroda „Gėlės“

Kaunas
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės 
muziejus
V. Putvinskio g. 55
Leonoros Kuisienės meninės knygrišystės 
paroda „Duoklė mūzoms“

M. Žilinsko dailės galerija

Nepriklausomybės a. 12

Šiuolaikinio slovakų stiklo ir keramikos di-

zaino paroda „Daugiau yra daugiau II“

Kauno paveikslų galerija

K. Donelaičio g. 16

Paroda „Atminties popierius“

Česlovo Lukensko paroda „Kliedesių terminalas“

Edukacinio projekto „Žaidimų galerija“ 

paroda „Kęstučio Grigaliūno žaidimų gale-

rija: viešnagė pas laureatus“

Galerija „Meno parkas“

Rotušės a. 27

iki XII. 7 d. – Redos ir Arūno Uogintų 

paroda „Archeologai 25“

Eglės Knyzės paroda „Vietos laiku“ 

Dovilės Dagienės paroda „Čia tada, ten dabar“ 

Kauno fotografijos galerija
Vilniaus g. 2
Paroda „Romualdas Augūnas. Fotografijos“ 
atidarymas

Klaipėda
Lietuvos dailės muziejaus Prano 
Domšaičio galerija
Liepų g. 33
iki XII. 8 d. – paroda iš Rytprūsių krašto mu-
ziejaus Liuneburge rinkinių „Briedis kopose“

KKKC parodų rūmai
Didžioji Vandens g. 2
Rimaldo Vikšraičio fotoparoda „Vienkie-
mių godos“
Arūno Baltėno fotoparoda „Dirbame. 
Esame“
Edžio Jurčio fotoparoda „Ieškojimai“

Šiauliai
„Laiptų“ galerija
Žemaitės g. 83
Latvijos Nepriklausomybės dienai skirta 
paroda. Aleksandr Djačenko, Mārīte Dja-
čenko, Lolita Zikmane, Uldis Zuters 
iki XII. 2 d. – festivalio-plenero „Šiaulių 
Monmartro Respublika 2019“ dailininkų 
paroda „Mėlyna ir 2 kitos spalvos“

Dailės galerija
Vilniaus g. 245
Ievos Mediodios kūrybos paroda „Ieva Me-
diodia / Iš Niujorko į 90-tųjų Vilnių“ 

S p e k t a k l i a i

Vilnius 
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto 
teatras
XII. 1 d. 12, 18 val. – P. Čaikovskio „SPRAG-
TUKAS“. Dir. M. Barkauskas
3 d. 18.30 – PREMJERA! E. Balsio „KELIONĖ 
Į TILŽĘ“. Dir. T. Ambrozaitis, rež. G. Pade-
gimas, scenogr. ir kost. dail. B. Ukrinaitė, 
videoprojekcijų dail. L. Urniežis, šviesų dail. 
A. Stasiulis, choreogr. E. Stundytė (Klaipė-
dos muzikinis dramos teatras)
4, 5 d. 18.30 – J. Strausso „VIENOS KRAU-
JAS“. Dir. J. Geniušas
6, 7 d. 18.30 – E. Balsio „EGLĖ ŽALČIŲ KA-
RALIENĖ“. Choreogr. G. Williamsonas 
(D. Britanija). Dir. M. Staškus 
8 d. 12 val. – R. Šerkšnytės „PENKI MERĖS 
STEBUKLAI“ (libreto aut. R. Skučaitė). Muzi-
kos vad. ir dir. J. Geniušas. Dir. M. Barkauskas
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Nacionalinis dramos teatras
29 d. 19 val. „Menų spaustuvėje“ – D. Za-
vedskaitės „ORFEO. MIESTO ŠVIESOS“. 
Rež. N. Jasinskas 
30 d. 18 val. Utenos kultūros centre – K. Bin-
kio „ATŽALYNAS“. Rež. J. Vaitkus
30 d. 19 val. „Menų spaustuvėje“– J. Strømgreno 

„DURYS“. Rež. J. Strømgrenas 
XII. 3 d. 19 val. „Menų spaustuvėje“ – 
I. Bergmano „SCENOS IŠ VEDYBINIO GY-
VENIMO“. Insc. aut. ir rež. V. Rumšas
5 d. 19 val., 7, 8 d. 16, 19 val. Nacionalinėje 
dailės galerijoje – PREMJERA! M. Buszewicz, 
A. Smolar „SULĖTINTAI“. Rež. A. Smolar, 
vaizdo menininkė A. Met, komp. M. Pen-
kałła, gyvos muzikos atlikėja L. Kmieliaus-
kaitė. Vaidina M. Bičiūnaitė, G. Butvilaitė, 
M. Nedzinskas, M. Polikevičiūtė, G. Ri-
meika, R. Saladžius
7 d. 18 val. Marijampolės kultūros centre – 
Molière’o „TARTIUFAS“. Rež. O. Koršunovas
8 d. 19 val. – „LEDO VAIKAI“. Rež. B. Mar

Valstybinis jaunimo teatras
29 d. 18.30 – F. Kafkos „BADO MEISTRAS“. 
Rež. E. Nekrošius (teatras „Meno fortas“)
30 d. 18.30 – „CINKAS (ZN)“ (pagal S. Alek-
sijevič knygas). Rež. E. Nekrošius 
XII. 1 d. 15 val. – „BROLIAI LIŪTAŠIRDŽIAI“ 
(pagal A. Lindgren knygą). 
Rež. K. Dehlholm
1 d. d. 19 val. Salėje 99 – „UŽŠALIMAS“. 
Rež. M. Ivanauskas
3 d. 18.30 – J. Logano „RAUDONA“. 
Rež. V. Masalskis
4 d. 18.30 – Žemaitės „TRYS MYLIMOS“. 
Rež. A. Latėnas
5 d. 19 val. Salėje 99 – C. Murillo „TAMSOS 
ŽAIDIMAS“. Rež. D. Rabašauskas 
6 d. 18.30 – H. Ibseno „JUNAS GABRIELIS 
BORKMANAS“. Rež. G. Varnas
7 d. 18.30 – „DAKTARAS GLASAS“ 
(pagal H. Söderbergo romaną). 
Rež. R. Kazlas (Vilniaus teatras „Lėlė“)
8 d. 14, 16, 18 val. Salėje 99 – T. Kavtaradzės 

„SAPNAVAU SAPNAVAU“. 
Rež. K. Gudmonaitė
8 d. 19 val. – „ANA KARENINA“ (L. Tolsto-
jaus romano motyvais). Choreogr. A. Cho-
lina (A|CH teatras) 

Vilniaus mažasis teatras
XII. 1 d. 11 val. – PREMJERA! „MANULIU-
KAI“. Rež. G. Latvėnaitė-Glušajeva, 
scenogr. ir kost. dail. A. Dubra, komp. 
Z. Bružaitė. Vaidina G. Latvėnaitė-Gluša-
jeva, I. Kvietkutė, B. Aleksandrovič
3 d. 18 val. Klaipėdoje, Žvejų rūmuose, – 
M. Lermontovo „MASKARADAS“. 
Rež. R. Tuminas
4 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGAS-
KARAS“. Rež. statytojas R. Tuminas, 
rež. A. Dapšys
5 d. 18.30 – PREMJERA! „AŠ NIEKO NEAT-
SIMENU“ (pagal A. Millerio pjesę). 
Rež. K. Glušajevas 
6 d. 18.30 – Žemaitės „MARTI“. 
Rež. G. Tuminaitė, dramaturgė P. Pukytė
8 d. 14, 16 val. – „DOSTOJEVSKIS VAIKAMS“ 
(F. Dostojevskio romanų bei dienoraščio 
motyvais). Rež. P. Ignatavičius

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

„ŠOKIS DELHI“. Rež. O. Koršunovas
XII. 1 d. 16, 18.30 Šiaulių dramos teatre, 
8 d. OKT studijoje – „PIZDUKAS“ (pagal 
R.W. Fassbinderio pjesę „Katzelmacher“). 
Rež. P. Ignatavičius

Rusų dramos teatras
29, 30 d. 18.30 – PREMJERA! S. Sondheimo 

„GILYN Į MIŠKĄ / INTO THE WOODS“. 
Rež. V. Malinauskas, muz. vad. J. Bates
XII. 1 d. 18.30 – L. Tolstojaus „ANA KARE-
NINA“. Rež. E. Mitnickis (Ukraina)

4 d. 18.30 val. – M. von Mayenburgo „URO-
DAS“. Rež. A. Špilevojus
5 d. 18.30 – PREMJERA! „TRYLIKTAS APAŠ-
TALAS, ARBA DEBESIS KELNĖSE“ (pagal 
V. Majakovskio kūrybą). Rež. J. Vaitkus
7 d. 18.30 – „IDIOTAS“ (pagal F. Dostojevs-
kio romanus „Idiotas“ ir „Demonai“). 
Rež. A. Jankevičius
8 d. 18.30 val. – F. Veberio „KVAILIŲ VAKA-
RIENĖ“. Rež. M. Poliščiukas (Prancūzija)

Vilniaus teatras „Lėlė“
Mažoji salė
30 d. 12 val. – Š. Datenio „EVOLIUCIJA“. 
Rež. Š. Datenis
30 d. 15 val. – Just. Marcinkevičiaus „VORO 
VESTUVĖS“. Scen. aut. ir rež. A. Mikutis
XII. 1 d. 12 val. – „AUKSO OBELĖLĖ, VYNO 
ŠULINĖLIS“ (pagal lietuvių liaudies pa-
saką). Scen. aut. ir rež. R. Driežis
7 d. 12 val. – N. Indriūnaitės „BALTOS PA-
SAKOS“ (pagal H.Ch. Anderseno pasakas). 
Rež. N. Indriūnaitė
8 d. 12 val. – „RAUDONOJI KNYGA“ (pagal 
N. Indriūnaitės pjesę). Rež. E. Piotrowska 
Palėpės salė
XII. 1 d. 14 val.  – „KAIME NĖRA WI-FI“ 
(pagal D. Kandrotienės knygą). 
Rež. Š. Datenis
4 d. 18.30 – „DORIANO GRĖJAUS PORTRE-
TAS“ (O. Wilde’o romano motyvais). 
Rež. G. Radvilavičiūtė
7 d. 14 val. – „RAUDONKEPURĖ“ (pasakų 
apie Raudonkepuraitę motyvais). Rež. ir 
dail. V. Mazūras
8 d. 14 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal 
K. Binkio poemą). Scenarijaus aut., rež. ir 
dail. R. Driežis

„Menų spaustuvė“
29 d. 19 val. Kišeninėje salėje – PREMJERA! 

„SPĄSTAI“. Rež. J. Trimakaitė. Vaidina J. Tri-
makaitė, K. Mauruševičiūtė 
29, 30 d. 14 val. – „ŠILTNAMIS ATSIVERIA“ 
(pažintiniai pasivaikščiojimai po „Menų 
spaustuvę“)
30 d. 13, 16 val. Kišeninėje salėje – PREM-
JERA! „BAISIAI GRAŽU“. Rež. E. Kižaitė 
(„Vėjų teatras“)
XII. 1 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „BANANA 
DREAM“. Idėja ir choreogr. A. Lisičkinaitės 
ir G. Grinevičiūtės
2 d. 11 val. Studijoje III – „Šokio pirmadie-
niai mažyliams“ (šokio teatras „Dansema“)
3 d. 19 val. Kišeninėje salėje – P. Süskindo 

„KONTRABOSAS“. Rež. V. Masalskis (Klai-
pėdos jaunimo teatras) 
4 d. 18.30 Juodojoje salėje – „BRANGIOJI 
MOKYTOJA“ (pagal L. Razumovskajos 
pjesę). Rež. I. Stundžytė (teatras „Atviras 
ratas“)
4 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „APIE MEILĘ, 
KARĄ IR KIŠKIO KOPŪSTUS“. Rež. A. Gi-
niotis (teatras „Atviras ratas“)
5 d. 18, 20 val. Juodojoje salėje – J. Hedmano, 
R. Vitkauskaitės ir Å. Nordgren „CONFES-
SIONS“ („Spatial Opera Company“)
6 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ASIDE“. Cho-
reogr. N. Claes, G.M. Ščavinskaitė (šokio 
teatras „PADI DAPI Fish“)
6 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „Synaesthesis“ 
šiuolaikinės muzikos elektroakustinis pro-
jektas „The Art Of Metal“. Atlikėjas 
A. Kažimėkas 

7 d. 18.30 Juodojoje salėje – „BRANGIOJI 

MOKYTOJA“ (pagal L. Razumovskajos 

pjesę). Rež. I. Stundžytė (teatras „Atviras 

ratas“)

7 d. 11, 15 val. Kišeninėje salėje – „SPALVOTI 

ŽAIDIMAI“. Choreogr. B. Banevičiūtė (šo-

kio teatras „Dansema“)

8 d. 11, 15 val. Juodojoje salėje – „ŠVIESIU-

KAI“. Choreogr. B. Banevičiūtė (šokio 

teatras „Dansema“)

Kaunas
Nacionalinis Kauno dramos teatras
29, 30 d. 19 val. Ilgojoje salėje – „KETURI“ 
(pagal V. Pelevino romano „Čiapajevas ir 
Pustota“ ištraukas). Rež. K. Gudmonaitė
30 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklo-
daitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jaki-
mavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). 
Rež. A. Sunklodaitė
XII. 1 d. 14 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės 

„LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. I. Paliulytė
1 d. 18 val. Rūtos salėje – J. Dell ir G. Sibleyras 

„TEGYVUOJA BUŠONAS!“ Rež. R. Vitkaitis
4 d. 18 val. Mažojoje scenoje – M. von May-
enburgo „BJAURUSIS. SKALPELIO PJŪVIS“. 
Rež. V. Malinauskas 

Kauno kamerinis teatras
29 d. 18 val. – T. Jansono „NACIONALINĖS 
DARŽOVĖS“. Rež. A. Dilytė
30 d. 19 val. Laipiojimo centre „Miegantys 
drambliai“ – PREMJERA! „SUPERGALIOS“. 
Rež. K. Žernytė

Kauno lėlių teatras
30 d. 12 val. – „UŽBURTOS PILIES PASLAP-
TIS“. Rež. O. Žiugžda
XII. 1 d. 12 val. – „KAIP TAMSA GERIAUSIU 
DRAUGU TAPO“. Rež. O. Žiugžda

Klaipėda
Klaipėdos valstybinis dramos teatras
29 d. 19 val. Kamerinėje salėje – „NUTOLĘ 
TOLIAI“. Rež. C. Graužinis (teatras „ceza-
rio grupė“)
30 d. 12 val. – spektaklis-ekskursija apie 
Klaipėdos dramos teatrą „Kėdė iš kome-
dijų namo“
30 d. 18.30 Mažojoje salėje – E. De Filippo 

„KALĖDOS KUPJELŲ NAMUOSE“. 
Rež. P. Gaidys
XII. 5, 6 d. 18.30 – PREMJERA! T. Słobo-
dzianeko „MŪSŲ KLASĖ“. Rež. O. Koršuno-
vas, scenogr. G. Makarevičius, kost. dail. 
A. Jacovskytė, lėlių kūrėja J. Skuratova, 
komp. G. Sodeika. Vaidina J. Vanžodytė, 
E. Jackaitė, R. Šaltenytė, E. Barauskaitė, 
J. Viršilas, J. Baranauskas, V. Jočys, A. Eisi-
mantas, I. Reklaitis, A. Pintulis, M. Urbonas, 
D. Meškauskas, L. Vyšniauskas

Klaipėdos muzikinis teatras
29 d. 19 val. Žvejų rūmuose – M. Theodorakio 

„GRAIKAS ZORBA“. Dir. M. Staškus
30 d. 18 val. – „ALTORIŲ ŠEŠĖLY“. 
Choreogr. A. Liškauskas
XII. 3 d. Žvejų rūmuose – PREMJERA! 
E. Balsio „KELIONĖ Į TILŽĘ“. Dir. T. Am-
brozaitis, rež. G. Padegimas
6 d. 18 val. Žvejų rūmuose – J. Steino, J. Bocko, 
Sh. Harnicko „SMUIKININKAS ANT 
STOGO“. Dir. S. Domarkas

Šiauliai
Šiaulių dramos teatras
29 d. 18 val. – džiazo koncertas. K. Vaiginis 
ir „Mettis“ styginių kvartetas
29 d. 18.30 – T. Williamso „GEISMŲ TRAM-
VAJUS“. Rež. A. Latėnas
30 d. 15, 18 val. Mažojoje salėje – A. Špilevo-
jaus „BAGADELNIA“. Rež. A. Špilevojus
XII. 1 d. 12 val. – S. Kozlovo „EŽIUKAS 
RŪKE“. Rež. P. Ignatavičius

Panevėžys
Juozo Miltinio dramos teatras
29, 30 d. 18 val. – D. Statkevičienės „GIMI-
NĖS, ARBA KAM ZRAZŲ PAKARTOT“. 
Rež. A. Veverskis 
29, 30 d. 19 val. – T. Bernhardo „TEATRA-
LAS“. Rež. J. Tertelis
XII. 1 d. 18 val. – šokio spektaklis „SOMA-
HOLIDAYS“. Idėja V. Pitrinaitės, choreogr. 
ir atlikimas M. Stabačinskas, R. Danilinaitė, 
D.A. Stankevičius, V. Pitrinaitė

K o n c e r t a i

Lietuvos nacionalinė filharmonija
VI Vilniaus fortepijono festivalis
30 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžio-
joje salėje, – „Dixit Dominus“, koncertas 
skiriamas S. Karoso atminimui. Lietuvos 
kamerinis orkestras, choras „Jauna muzika“ 
(meno vad. ir dir. V. Augustinas). Solistai 
A. Laloum (fortepijonas), I. Gaidamavičiūtė 
(sopranas), I. Skorubskaitė (sopranas), 
N. Petročenko (mecosopranas), V. Bartušas 
(tenoras), N. Masevičius (bosas-baritonas). 
Dir. M. Pitrėnas. Programoje J. Jasinskio, 
W.A. Mozarto, G.F. Händelio kūriniai
3 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje 
salėje, – „Dvigubas rečitalis“. T. Fouchen-
neret (fortepijonas, Prancūzija), A. Yashki-
nas (fortepijonas, Rusija). Programoje 
G. Fauré, J. Brahmso, C. Schumann, 
R. Schumanno–F. Liszto, F. Liszto kūriniai
5 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje 
salėje, – rečitalis „Elisso legenda“. E. Virsa-
ladze (fortepijonas, Gruzija). Programoje 
P. Čaikovskio, S. Prokofjevo, R. Schumanno 
kūriniai
7 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje 
salėje, – pabaigos koncertas „Trys portre-
tai“. Lietuvos nacionalinis simfoninis or-
kestras. Solistė G. Gedvilaitė (fortepijonas; 
Lietuva, Vokietija). Dir. G. Markas (Aus-
trija). Programoje R. Schumanno, J. Brah-
mso, C. Schumann kūriniai
29 d. 18.30 Klaipėdos koncertų salėje, 30 d. 
15 val. Paežerių dvaro rūmuose, XII. 1 d. 
16 val. Taikomosios dailės ir dizaino muzie-
juje – koncertas „Klarnetininkų karnava-
las“. Rygos klarnetų kvartetas, Vilniaus 
klarnetų kvartetas, ansamblis „Musica hu-
mana“. Dir. R. Beinaris. Programoje 
W.A. Mozarto, J. Françaix, L. Bernsteino, 
S. Barberio, A. Chačaturiano, V. Striaupai-
tės-Beinarienės kūriniai
XII. 1 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Di-
džiojoje salėje, – „Atžalynas“. Lietuvos nacio-
nalinis simfoninis orkestras. Dir. 
V. Kaliūnas. Solistai Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijos studentai: K. Balabo-
naitė (sopranas), K. Anusevičiūtė (altas), 
M. Mažeika (fagotas). Programoje W.A. Moza-
rto, B. Bartóko, G. Puccini, F. Cilea, J. Massenet, 
J.N. Hummelio, G. Bizet, G. Rossini kūriniai
5 d. 18 val. Šiaulių „Laiptų“ galerijoje – Čiur-
lionio kvartetas, aktorė M. Šaltytė. Progra-
moje A. Corelli, W.A. Mozarto, E. Griego ir 
kt. kūriniai
6 d. 19 val. Plungės rajono savivaldybės kul-
tūros centre – ansamblis „Musica humana“. 
Solistės S. Liamo (sopranas), N. Petročenko 
(mecosopranas), Plungės kultūros centro 
kamerinis orkestras (meno vad. A. Vildžiū-
nas). Programoje A. Vivaldi kūriniai
7 d. 16 val. Paliesiaus dvare – Čiurlionio kvar-
tetas, S. Zajančauskaitė (fortepijonas). Pro-
gramoje R. Schumanno, E. Griego kūriniai
8 d. 15 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje – 

„Siaubinga muzika“. Čiurlionio kvartetas, 
J. Daunytė (arfa), A. Bialobžeskis (skaitovas). 
Programoje A. Caplet, I. Stravinskio, F. Schu-
berto, A. Badalamenti, B. Herrmanno kūriniai
8 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino 
muziejuje – kamerinės muzikos koncertas 

„Mozarto spindesys“. Valstybinis Vilniaus 
kvartetas, G. Zaneuskaitė (altas). Progra-
moje W.A. Mozarto kūriniai 

Vilnius
Šv. Kotrynos bažnyčia
29 d. 19 val. – „Dirigentų olimpas“. Atlikėjai 
meistriškumo kursų dalyviai, Vilniaus m. sa-
vivaldybės Šv. Kristoforo kamerinis orkestras 
(meno vad. ir vyr. dir. M. Barkauskas). Pro-
gramoje W.A. Mozarto, A. Weberno, 
L. Satzo, G. Mahlerio ir kt. kūriniai

30 d. 19 val. – miuziklas „The Beatles 
Show“. Atlikėjai J. Bareikis (vokalas, kla-
višiniai, gitara), R. Karpis (vokalas, fleita), 
M. Garbačas (bosinė gitara), K. Balčiūnas 
(gitara), M. Stundžia (perkusija)
XII. 1 d. 14 val. – Vilniaus mokytojų namų 
moterų choro „Aidas“ (vad. L. Mačiulienė) 
60 metų jubiliejinis koncertas. Solistai 
E. Stundžiaitė (sopranas), E. Bešėnas (teno-
ras), A. Ivanauskas (perkusija)
2 d. 19.30 – atlikėjas B.F. Leftwich
3 d. 18.30 – Vilniaus chorinio dainavimo 
mokyklos „Liepaitės“ koncertas
4 d. 19 val. – V. Spivakovo fondas pristato: 
V. Malinin, R. Šakirovas (fortepijonas). Pro-
gramoje S. Rachmaninovo, A. Skriabino, 
A. Borodino, S. Prokofjevo, J.S. Bacho-F. Bu-
soni, R. Schumanno kūriniai
5 d. 19 val. – koncertas „Smėlio pasakoji-
mas su Čaikovskio muzika“. Atlikėjai
Z. Pumpure–Prāmniece (smėlio animacijos 
dailininkė, Latvija), Šv. Kristoforo kameri-
nis orkestras (meno vad. ir vyr. dir. 
M. Barkauskas)
6 d. 19 val. – koncertas „Nuo roko iki ba-
roko“. Atlikėjai A. Pilvelytė, V. Iljinaitė, 
Ž. Kepenis, E. Sabilo
7 d. 13 val. – koncertas vaikams „Muzikinės 
išdaigos“. Atlikėjai rašytojas V.V. Lands-
bergis, poetas D. Gintalas bei aktorių trupė 

„Teatriukas“

Lietuvos muzikų rėmimo fondas
XII. 2 d. 18 val. Vilniaus universiteto Šv. Jonų 
bažnyčioje – koncertų ciklas „Alma Mater 
musicalis“. S. Dikčiūtės kūrybos vakaras. 
S. Dikčiūtės misterija „Prabudimai“ (pagal 
G. Aleksos poezijos rinktinę ,,Prabudimai‘‘). 
Dalyvauja rašytojai V. Šoblinskaitė ir 
G. Aleksa; muzikai ir aktoriai A. Gotesma-
nas (varpai, perkusija), grupė „Brave Noi-
ses“, M. Pranulis (klavišiniai, trimitas), 
S. Dikčiūtė (fortepijonas, styginiai), R. Ku-
lytė, S. Čėpla, Lietuvos žmonių su negalia 
muzikinio teatro trupė MTT: L. Liubomi-
rova, K. Styčinskis, S. Rybakienė, I. Žemai-
tienė, D. Jurevičius, M. Banevičiūtė ir kt. 
K. Urbono vizualizacija
4 d. 17.30 S. Vainiūno namuose – Trečiadie-
nio vakaras-koncertas. Muzikuoja 
R.O. Kavaliauskaitė (smuikas). Dalyvauja 
dainininkai M.P. Bagočiūnas ir S. Kava-
liauskaitė, Vilniaus Karoliniškių muzikos 
mokyklos ir Suzuki akademijos smuiko 
mokytojos R. Švėgždaitės smuiko klasės 
mokiniai, A. Kavaliauskienė (fortepijonas), 
koncertmeisterė D. Lukošienė

Va k a r a i

Vilnius

Vilniaus universiteto biblioteka 
XII. 4 d. 18 val. Č. Milošo skaitykloje – ren-
ginių ciklas „VU bibliotekos augintiniai“. 
Savo eiles skaito D. Dirgėla ir 
L. Leščinskas

Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
29 d. 12 val. Kino salėje – „XX amžiaus slap-
tieji archyvai“. Dok. f. „Žvalgybos pulkinin-
kai“ peržiūra (rež. G. Sviderskytė)
XII. 2 d. 18 val. Meno erdvėje – G. Navaičio 
knygos „Laimėtojai“ pristatymas
4 d. 18 val. Meno erdvėje – G. Milerytės-
Japertienės knygos „Kai Kaunas buvo Kau-
nas“ pristatymas. Dalyvauja knygos autorė 
istorikė G. Milerytė-Japertienė, architektū-
ros istorikė M. Drėmaitė, istorikas N. Čer-
niauskas. Renginį veda žurnalistė 
R. Jonykaitė
4 d. 18 val. Meno erdvėje – pokalbis-disku-
sija „Vaikų literatūros kūrėjas: įvaizdis ir 
siekiai“
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Savaitės filmai

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

Lapkričio 29–gruodžio 5
Ki no re per tu a ras

 Daktaras Miegas  ****
Praėjo daug metų nuo įvykių, kurie parodyti Stanley Kubricko filme 

„Švytėjimas“. Tada berniukas Denas tapo tėvo beprotystės ir mirties tuš-
čiame viešbutyje liudininku. Suaugęs, bet taip ir neatsikratęs vaikystėje 
patirtos traumos, Denas Torensas (Ewan McGregor) sutinka mergaitę, 
turinčią panašių į jo aiškiaregystės gebėjimų. Denas stengiasi paslėpti 
mergaitę nuo sektos, kurios nariai gaudo ypatingomis galiomis apdova-
notus vaikus. Mike’o Flanagano filme taip pat vaidina Rebecca Ferguson, 
Bruce’as Greenwoodas, Joselin Donahue. (JAV, 2019) 
Devintoji  ***

XIX a. pabaigos Peterburgas masiškai domėjosi okultiniais mokslais 
ir ezoterika. Anglų mediumė Olivija atvyksta į Rusijos imperijos sostinę 
gastrolių. Mieste vyksta ritualinės žmogžudystės: gatvėse vagiamos mer-
ginos, o jų sužaloti kūnai randami skirtingose miesto vietose. Žmogžu-
dystes tiria jaunas policijos karininkas Rostovas ir jo padėjėjas Ganinas. 
Įtarimai atveda Rostovą pas Oliviją. Jis tikisi, kad tikras ar tariamas jos 
sugebėjimas iššaukti mirusiųjų dvasias padės aptikti žudiko pėdsakus. 
Nikolajaus Chomerikio filme pagrindinius vaidmenis sukūrė Daisy Head, 
Jevgenijus Cyganovas, Dmitrijus Lysenkovas, Jevgenijus Kolokolnikovas. 
(Rusija, 2019)
Džokeris ****

Rugsėjį Venecijos „Auksiniu liūtu“ apdovanotas Toddo Phillipso filmas 
rodo „Betmeno“ piktadario priešistorę. ...Gotamas, 9-ojo dešimtmečio 
pradžia. Komikas Arturas Flekas gyvena kartu su sergančia motina, nuo 
mažens jį mokiusia „vaikščioti su šypsena veide“. Bandydamas dovanoti 
žmonėms džiaugsmą ir nešti pasauliui gėrį, Arturas susiduria su žmonių 
žiaurumu ir pamažu prieina išvadą, kad pasaulis gaus iš jo ne šypseną, o 
piktadario Džokerio grimasą. Pagrindinį vaidmenį filme sukūrė Joaqui-
nas Phoenixas, taip pat vaidina Robertas De Niro, Zazie Beetz, Frances 
Conroy, Marcas Maronas, Billas Campas. (JAV, Kanada, 2019) 
Ištraukti peiliai  ****

Per 85-ąjį gimtadienį savo prabangiame dvare nužudomas garsus kri-
minalinių romanų autorius. Nužudymą imasi tirti kruopštus detektyvas 
Benua Blanas. Jis iškart atsiduria gausių rašytojo šeimos narių melo ir 
apgavysčių pinklėse. Riano Johnsono filme detektyvą vaidina senokai 
ekrane matytas Danielis Craigas, jo partneriai – Chrisas Evansas, Ana 
de Armas, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Donas Johnsonas, Michaelas 
Shannonas, Christopheris Plummeris. (JAV, 2019) 
Kokaino baronas  ***

Kai iš Meksikos per JAV į Kanadą vežtas kokaino krovinys nepasiekia 
tikslo, narkotikų kartelio vadeiva siunčia savo geriausius pagalbininkus 
išsiaiškinti, kurioje logistikos grandinės dalyje kilo problemų. Pagrindi-
nius vaidmenis Jasono Cabello filme sukūrė Nicolas Cage’as ir Laurence’as 
Fishburne’as. (JAV, 2019) 
Midvėjaus mūšis  ***

Rolandas Emmerichas šįkart nusprendė kino ekrane atkurti vieną di-
džiausių ir strategiškai svarbiausių Antrojo pasaulinio karo mūšių Ramia-
jame vandenyne, kai 1942-ųjų birželį amerikiečių karinis laivynas nugalėjo 
japonus netoli Midvėjaus atolo. Filme vaidina Edas Skreinas, Patrickas 
Wilsonas, Luke’as Evansas, Aaronas Eckhartas, Nickas Jonasas, Woody 
Harrelsonas, Dennisas Quaidas, Mandy Moore. (JAV, 2019) 
O tada mes šokome ****

Skandalą Gruzijoje sukėlęs, bet Švedijos pristatytas „Oskarui“ Levano 
Akino filmas pasakoja apie šokėją Merabą. Kaip ir partnerė Mari, jis nuo 
mažens kasdien repetuoja su Gruzijos nacionaliniu ansambliu. Į ansam-
blį atėjęs naujas narys Iraklijus tampa pagrindiniu Merabo konkurentu, 
kartu ir didžiausia jo aistra. Pasak gruzinų, šokdamas vyras negali paro-
dyti savo silpnybės. Šiame filme šokis, muzika, maistas ir kraštovaizdis 
tampa tapatybės atradimo istorijos fonu. Vaidina Levanas Gelbakhianis, 
Bachia Valishvilis, Ana Javakishvili. (Švedija, Gruzija, Prancūzija, 2019)
Terminatorius: tamsus likimas  ***

Sara Konor (Linda Hamilton) tapo tikra terminatorių medžiotoja ir jau 
kelis dešimtmečius naikina robotus žudikus iš ateities. Mūsų dienų Mek-
sikoje ji turi apginti dvidešimtmetę Dani Ramos (Natalia Reyes), dirban-
čią automobilių gamykloje, nuo kurios priklauso žmonijos ateitis. Timo 
Millerio filme taip pat vaidina Arnoldas Schwarzeneggeris, Mackenzie 
Davis, Edwardas Furlongas, Gabrielis Luna. (JAV, 2019)

Vilnius
Forum Cinemas Vingis
29–XII. 5 d. – Adamsų šeimynėlė (JAV) – 11, 
13.10, 15.20, 17.30, 19.40, 21.45 (lietuvių k.); 
11.30 (originalo k.)
29, 30 d. – Adamsų šeimynėlė (3D, JAV) – 12, 
16.20; XII. 1–5 d. – 16.20
29–XII. 4 d. – Sutemose (rež. Š. Bartas) – 11, 13.45, 
15.30, 18.30, 20.50; 5 d. – 11, 13.45, 15.30, 21.40
29–XII. 5 d. – Ištraukti peiliai (JAV) – 13.45, 
18.10, 21 val.
Dabar jau skyrybos! (Rusija) – 14, 18.35, 21.30
Kokaino baronas (Kolumbija, JAV) – 16.15, 
20.55
29, XII. 1 d. – Vogti arklius (Norvegija, Šve-
dija, Danija) – 18.30
30, XII. 2 d. – Svaigulys (Švedija) – 18.30
XII. 7 d. – W.A. Mozarto „Užburtoji fleita“. 
Tiesioginės premjeros transliacijos iš Niu-
jorko Metropoliteno operos įrašas – 19.55
15 d. – P. Čaikovskio „Spragtukas“. 
Tiesioginė transliacija iš Maskvos Didžiojo 
teatro – 17 val.
29 – XII. 3 d. – Sporto kino festivalis 2019
XII. 3 d – „Pamatyk kine“. Soliaris 
(rež. A. Tarkovskis, 1972) – 19.30
XII. 4 d. – Last Christmas (D. Britanija, 
JAV) – 18.40
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt   

Forum Cinemas Akropolis 
29–XII. 5 d. – Adamsų šeimynėlė (JAV) – 10.20, 
11.10, 12.30, 14.45, 15.50, 16.55, 19.10, 21.30
Adamsų šeimynėlė (3D, JAV) – 13.20, 17.35
29, 30 d. – Dabar jau skyrybos! (Rusija) – 
12.50, 16.10, 20.30, 23.40; XII. 1–5 d. – 12.50, 
16.10, 20.30
29–XII. 5 d. – Sutemose (rež. Š. Bartas) – 10.20, 
19, 21.45
29, 30 d. – Ištraukti peiliai (JAV) – 18.50, 
21.40, 23 val.; XII. 1–5 d. – 18.50, 21.40
29, 30 d. – Kokaino baronas (Kolumbija, 
JAV) – 19.10, 23.50; XII. 1–5 d. – 19.10
XII. 4 d. – Last Christmas (D. Britanija, 
JAV) – 21.30
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt   

Skalvija
29 d. – George: Jurgio Mačiūno ir Fluxus 
istorija (dok. f., JAV) – 17 val.
29 d. – Aš esu Leonardo (Italija) – 19.15
29 d. – Sutemose (rež. Š. Bartas) – 21 val.; 
30 d. – 19 val.; XII. 1 d. – 14.10; 2 d. – 17 val.; 
3 d. – 18.30; 5 d. – 16.45
30 d. – Valstybinės laidotuvės (dok. f., 
Olandija, Lietuva, Ukraina) – 14.30
30 d. – O tada mes šokome (Švedija, Gru-
zija, Prancūzija) – 21.10; 1 d. – 20.30; 
2 d. – 15 val. (seansas senjorams); 4 d. – 16.30; 
5 d. – 21.10
XII. 2 d. – Žinutė (Rusija) – 19.10; 3 d. – 20.45; 
4 d. – 18.30
XII. 2 d. – Nuostabi epocha (Prancūzija) – 
16.20; 3 d. – 21 val.

30 d. – tarptautinio animacinių filmų fes-

tivalio „Tindirindis“ konkursinė programa 

„Jausmų vandenynas“– 17 val.

XII. 1 d. – tarptautinio animacinių 

filmų festivalio „Tindirindis“ konkur-

sinė programa „Prisiminimas, svajonė, 

likimas“– 16.30
5 d. – Neapčiuopiamos salos (dok. f., rež. G. Vuil-
lard) – 19 val. (seanse dalyvaus režisierius)

XII. 1 d. – Kino klasikos vakarai. Daktaras 
Streindžlavas, arba kaip aš nustojau jau-
dintis ir pamilau atominę bombą (D. Brita-
nija, JAV) – 18.30
Karlsono kinas
30 d. – Manu. Gimęs skraidyti (Vokietija) – 12.40
XII. 1 d. – Romi salonas (Olandija) – 12.40

Pasaka
29 d. – O tada mes šokome (Švedija, Gruzija, 
Prancūzija) – 16.30; 30 d. – 21 val.; 
XII. 1 d. – 16 val.; 2 d. – 18 val.; 3 d. – 18.15; 
4 d. – 20 val.; 5 d. – 18.15 
29 d. – Adamsų šeimynėlė (JAV) – 16.45; 
30 d. – 14.15; XII. 1 d. – 14 val.
29 d. – Sutemose (rež. Š. Bartas) – 17.15; 
30 d. – 14.30; 4 d. –  18 val. 
29 d. – Svaigulys (Švedija) – 18.30; 30 d. – 
16 val.; XII. 1 d. – 20.45; 2 d. – 18.15; 3 d. – 
20.30; 4 d. – 17.45; 5 d – 21 val.
29 d. – Ištraukti peiliai (JAV) – 19, 21.30; 
30, XII. 1 d. – 18.15; 30 d. – 21.15; 2 d. – 20.15; 
3 d. – 18 val.; 4 d. – 19.30; 5 d. – 18.30
29 d. – Aš esu Leonardo (Italija) – 19.45; 
XII. 1 d. – 13.45
29. XII. 3 d. – Vogti arklius (Norvegija, Šve-
dija, Danija) – 20.45; 30 d. – 16.30; 
XII. 1 d. – 18 val.; 5 d – 20.30
29 d. – (Ne) Tikros prancūziškos vestuvės 2 
(Prancūzija) – 21.45; 30 d. – 19 val.; 
XII. 1 d. – 18.45
30 d. – Medaus šalis (Makedonija) – 14.45
30 d. – Kusama (dok. f., JAV, Japonija) –
17 val.; XII. 2 d. – 17.45
30 d. – Čia buvo Brita Marija (Švedija) – 
18.45; XII. 1 d. – 21 val.; 4 d. – 20.30
30 d. – Valstybinės laidotuvės (dok. f., Olan-
dija, Lietuva, Ukraina) – 20.45; XII. 1 d. – 
13.30; 2 d. – 19.30
XII. 1 d. – Pavarotti (dok. f., JAV, D. Brita-
nija) – 15.45
1 d. – Dauntono abatija (D. Britanija, 
JAV) – 16.15

1 d. – Aušros pažadas (Prancūzija) – 20.30

2 d. – Džokeris (JAV) – 20.30

4 d. – Placidas (Ispanija) – 17.30

5 d. – Last Christmas (D. Britanija, JAV) – 

20 val.

MO salė 

30 d. – Valstybinės laidotuvės (dok. f., 

Olandija, Lietuva, Ukraina) – 18.30 

XII. 1 d. – Sutemose (rež. Š. Bartas) – 16.30

XII. 1 d. – Ištraukti peiliai (JAV) – 19 val.

Kaunas
Forum Cinemas
29–XII. 5 d. – Adamsų šeimynėlė (JAV) – 10.10, 
12.20, 13.30, 14.40, 16.50, 19.10, 22.40

Adamsų šeimynėlė (3D, JAV) – 11.10, 13.20
Ištraukti peiliai (JAV) – 10.30, 15.25, 19.20
Kokaino baronas (Kolumbija, JAV) – 16.25, 
22.10
29 d. – Sutemose (rež. Š. Bartas) – 10.50, 
18 val.; 30–XII. 5 d. – 10.50, 16.15, 19 val.
XII. 7 d. – W.A. Mozarto „Užburtoji fleita“. 
Tiesioginės premjeros transliacijos iš Niu-
jorko Metropoliteno operos įrašas – 19.55
15 d. – P. Čaikovskio „Spragtukas“. Tiesio-
ginė transliacija iš Maskvos Didžiojo 
teatro – 17 val.
29–XII. 3 d. – Sporto kino festivalis 2019
XII. 3 d – „Pamatyk kine“. Soliaris
(rež. A. Tarkovskis, 1972) – 19.30
XII. 4 d. – Last Christmas (D. Britanija, 
JAV) – 18.50
29, 30 d. – „Lux“ kino dienos – 19 val.
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt   

Romuva
24 d. – Kusama (dok. f., JAV, Japonija) – 17.15
29 d. – Sutemose (rež. Š. Bartas) – 19.15 30, 
XII. 1 d. – 18 val.; 5 d. – 19.45
30 d. – Romi salonas (Olandija) – 14 val.
30, XII. 1 d. – Čia buvo Brita Marija (Šve-
dija) – 16 val. 
30, XII. 1 d. – O tada mes šokome (Švedija, 
Gruzija, Prancūzija) – 20.30; 4 d. – 20 val.; 
5 d. – 17.30
XII. 3 d. – Second Hand (dok. f., rež. A. Jev-
dokimovas) – 17 val.
3 d. – Mari istorija (Prancūzija) – 19 val. 
4 d. – Paskutinė atostogų diena (rež. A. Že-
briūnas) – 18 val.

KLAIPĖDA
Forum Cinemas

29–XII. 5 d. – Adamsų šeimynėlė (JAV) – 

10.40, 12.50, 15, 17.10, 19.10 

Adamsų šeimynėlė (3D, JAV) – 13.50, 16 val. 

Dabar jau skyrybos! (Rusija) – 13, 18.15, 

21.20

29 d., XII. 2, 4, 5 d. – Sutemose (rež. Š. Bar-

tas) – 15.15, 18.45; 30 d. – 18 val.

29–XII. 5 d. – Kokaino baronas (Kolumbija, 

JAV) – 21.30
Ištraukti peiliai (JAV) – 18 val.

XII. 10 d. – W.A. Mozarto „Užburtoji fleita“. 

Tiesioginės premjeros transliacijos iš Niu-

jorko Metropoliteno operos įrašas – 18 val.

18 d. – P. Čaikovskio „Spragtukas“. Tiesio-

ginė transliacija iš Maskvos Didžiojo 

teatro – 17 val.
29–XII. 3 d. – Sporto kino festivalis 2019
XII. 4 d. – Last Christmas (D. Britanija, 
JAV) – 19.30
Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt   

„Ištraukti peiliai“


